
ЗАДУЖБИНА ИВЕ АН ДРИЋА
СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ

БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ

IVO ANDRIĆ FOUNDATION
SERBIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS

MATICA SRPSKA LIBRARY



BIBLIOGRAPHY OF IVO ANDRIĆ

(1911–2011)

Fiftieth anniversary of Ivo Andrić´s Nobel prize

EDITORIAL BOARD

Academician Radovan Vučković, Academy of Sciences and Arts of the Republic of Srpska
Chairman of the Executive Board of the Ivo Andrić Foundation

Dragan Dragojlović, writer
Director of the Ivo Andrić Foundation

Academician Predrag Palavestra
Secretary of the Department of Languages and Literature of 

the Serbian Academy of Sciences and Arts

Academician Nikša Stipčević
Director of the Library of the Serbian Academy of Sciences and Arts

Emeritus Professor Dr. Marija Kleut
Chairman of the Executive Board of the Matica Srpska Library

Corresponding member of the Serbian Academy of Sciences and Arts Miro Vuksanović 
Director of the Matica Srpska Library



БИБЛИОГРАФИЈА ИВЕ АН ДРИЋА

(1911–2011)

О педесетој годишњици Нобелове награде Иви Ан дрићу

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР

Академик АНУРС Радован Вучковић,
председник Управног одбора Задужбине Иве Ан дрића

Књижевник Драган Драгојловић,
управник Задужбине Иве Ан дрића

Академик Предраг Палавестра,
секретар Одељења језика и књижевности САНУ

Академик Никша Стипчевић,
управник Библиотеке САНУ

Проф. емеритус др Марија Клеут,
председник Управног одбора Библиотеке Матице српске

Дописни члан САНУ Миро Вуксановић,
управник Библиотеке Матице српске



IVO ANDRIĆ FOUNDATION
SERBIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS

MATICA SRPSKA LIBRARY

BIBLIOGRAPHY  
OF IVO ANDRIĆ

(1911– 2011)

Authors

Ljiljana KLEVERNIĆ (coordinator)
Kata MIRIĆ     Melanija BLAŠKOVIĆ     Vesna UKROPINA

Daniela KERMECI     Slađana SUBAŠIĆ     Marija VAŠ

Managing editor

Miro VUKSANOVIĆ

Belgrade – Novi Sad
2011



ЗАДУЖБИНА ИВЕ АН ДРИЋА
СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ

БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ

БИБЛИОГРАФИЈА
ИВЕ АН ДРИЋА

(1911–2011)

Аутори

Љиљана КЛЕВЕРНИЋ (координатор)
Ката МИРИЋ     Меланија БЛАШКОВИЋ     Весна УКРОПИНА

Даниела КЕРМЕЦИ     Слађана СУБАШИЋ     Марија ВАШ

Главни уредник

Миро ВУКСАНОВИЋ

Београд – Нови Сад
2011



Библиографија Иве Ан дрића, у сарадњи са Ан дрићевом задужбином, урађена је од јуна 2009. до 
апри ла 2011. у Библиотеци Матице српске, у Новом Саду, у њеном електронском каталогу, а доступна је на 
интернету (www.bms.rs). Осим библиографа у послу су учествовали и други стручњаци Библиотеке.

In cooperation with the Ivo Andrić Foundation, Matica Srpska Library in Novi Sad completed the 
Bibliography of Ivo Andrić from June 2009 to April 2011. The Bibliography is processed in the electronic 
catalogue of the Matica Srpska Library and it is also available on the internet (www.bms.rs). Apart from librarians 
bibliographers, the other experts from the Library also participated in this work.

Израду Библиографије Иве Ан дрића (1991–2011) финансирала је Задужбина Иве Ан дрића уз дели
мич ну помоћ Министарства културе Републике Србије, а објављивање Библиографије финансирали су 
Библиотека Мати це српске и Српска академија наука и уметности.

 Making of the Bibliography of Ivo Andrić (1911–2011) was financed by the Ivo Andrić Foundation, partially 
helped  by the Ministry of Culture of the Republic of Serbia, and printing of the Bibliography was financed by the 
Matica Srpska Library and the Serbian Academy of Sciences and Arts



С А Д Р Ж А Ј

Ра зно ли кост и са вр шен ство Ан дри ће вог де ла 
Радован Вучковић                                                                                                                                            9

Увод у Библиографију Иве Андрића                                                                                                          13

ДЕЛА ИВЕ АН ДРИЋА 

Књиге                                                                                                                                                          19

Преведене књиге                                                                                                                                            124

При ло зи у књи га ма, ча со пи си ма и листовимa                                                                                            205

Преведени прилози у књигама, часописима и листовима                                                                    305

Интервјуи, изјаве                                                                                                                                            382

Преписка                                                                                                                                                        394

Преводи                                                                                                                                                        400

ЛИТЕРАТУРА О ИВИ АН ДРИЋУ 

Књиге                                                                                                                                                        407

При ло зи у књи га ма, ча со пи си ма и ли сто ви ма                                                                                            427

РЕГИСТРИ 

Наслови књига и прилога Иве Андрића                                                                                            937

Наслови преведених књига и преведених прилога Иве Андрића                                                        951

Сабрана дела                                                                                                                                            978

Именски регистар                                                                                                                                980

Предметни регистар                                                                                                                              1017

Књиге у којима су Андрићеви радови и радови о њему                                                                  1039

Часописи и листови у којима су Андрићеви радови и радови о њему                                          1056

Скраћенице                                                                                                                                                      1073

До пу не                                                                                                                                                      1074

Животопис Иве Ан дрића 
Жанета Ђукић Перишић                                                                                                                  1075





9

РА ЗНО ЛИ КОСТ И СА ВР ШЕН СТВО АН ДРИ ЋЕ ВОГ ДЕ ЛА

 Иво Ан дрић је пр ве пе сме об ја вио пре сто го ди на (1911) још као сред њо шко лац. По сле то га на
ста вио је да пи ше пе сме и по вре ме но кра ће члан ке кри тич ког или пу то пи сног ка рак те ра. По за вр шет ку 
Пр вог свет ског рaта штам пао је две збир ке пе са ма у про зи (Ex Pon to и Не ми ри), као и пр ву при по вет ку 
Пут Али је Ђер зе ле за. Са три збир ке при по ве да ка исто га на сло ва При по вет ке, Ан дрић се из ме ђу два 
свет ска ра та пред ста вио чи та лач кој јав но сти као из у зе тан при по ве дач. Исто вре ме но, из не на дио је та
да шње чи та о це са не ко ли ко сјај них есе ја ко ји су про ду жа ва ли кон ти ну и тет ра ни јег ње го вог кри тич ког 
ко мен та ри са ња по ја ва и књи га. По себ но се ме ђу Ан дри ће вим есе ји стич ким тек сто ви ма из два ја ју есе ји 
о Го ји („Раз го вор са Го јом”) и о Ње го шу („Ње гош као тра гич ни ју нак ко сов ске ми сли”). Вред но шћу не 
за о ста ју за овим ни есе ји о Аси шком, Бо ли ва ру и Пе трар ки.
 Ра но је по че ло ко мен та ри са ње Ан дри ће вих де ла. Још 1914. го ди не по ја вио се пр ви кри тич ки 
осврт о јед ном Ан дри ће вом тек сту. Ота да Ан дри ће во де ло по ста је пред мет раз ли чи тих ана ли за и то 
сва ко оства ре ње по је ди нач но. Ни је би ло пи са ца у ме ђу рат ној књи жев но сти Ју го сла ви је ко ји је ви ше 
иза зи вао по зор ност кри ти ке од Ан дри ћа. Углав ном, ко мен та ри свих ње го вих де ла, не ких ма ње, дру гих 
ви ше, би ли су вр ло по вољ ни и на осно ву њих та да шњи чи та лац мо гао је да се уве ри у по ја ву из у зет ног 
при по ве да ча чи је су те ме из исто риј ског и кул тур ног на сле ђа Бо сне. Ве ро ва ло се та да да је Ан дрић ро
ђе ни при по ве дач и од ње га се ни је оче ки ва ло не што дру го из у зев да ће на ста ви ти са пи са њем слич них 
при по ве да ка.
 Ме ђу тим, ни је се зна ло да је Ан дрић у то вре ме по чи њао да пи ше свој пр ви ро ман ко ји је доц ни
је ре кон стру и сан на осно ву об ја вље них при ча и тек сто ва из за о став шти не и штам пан је под на сло вом 
На сун ча ној стра ни. Од у стао је Ан дрић од пи са ња ро ма на кад је осе тио да ће да има ауто би о граф ски 
ка рак тер и да ће у ње му би ти пре по зна тљи ви де та љи из пи шче вог уче шћа у по кре ту Мла де Бо сне, због 
че га је био осу ђен и про вео из ве сно вре ме у за тво ру. За то је, кад му се пру жи ла при ли ка да у вре ме Дру
гог свет ског ра та има до вољ но вре ме на, у оку пи ра ном Бе о гра ду на пи сао три обим на ро ма на (На Дри ни 
ћу при ја, Трав нич ка хро ни ка и Го спо ђи ца). За раз ли ку од пр вог не до вр ше ног ауто би о граф ског ро ма на, 
са да је Ан дрић на пи сао де ла исто риј ске и дру штве не за сно ва но сти и еп ске на ра ци је. Са овим ро ма ни ма 
Ан дрић ула зи у фа зу еп ске зре ло сти и уз ди же се, ка за но ре чи ма То ма са Ма на, до „мит скотип ског на
чи на сли ка ња, што у жи во ту при по ве да че вом чи ни [...] сте пен по зни и зре ли”. Са да је ро ман си јер ис по
љио сво ју умет нич ку зре лост и ду го тра же ну и ду гим са зре ва њем обо га ће ну и кри ста ли са ну ми сао. И 
не до вр ше ни ро ман Омер-па ша Ла тас укло пио се, иако је доц ни је пи сан, у по е тич ке и вре мен ске окви ре 
тих дру штве ноисто риј ских фре са ка ка кве су На Дри ни ћу при ја и Трав нич ка хро ни ка. Слич не по е тич ке 
кон цеп ци је је и кра ћи ро ман или ду жа но ве ла Про кле та авли ја.
 А та де ла исто риј ске са др жи не на ста лa су из оне гра ђе ко ју је Ан дрић упо тре био или де ли мич но 
се на њу осло нио пи шу ћи док тор ску ди сер та ци ју Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под ути ца јем тур ске 
вла да ви не ко ју је од бра нио у Гра цу 1924. го ди не. У ди сер та ци ји Ан дрић по ми ње Ву ка Ка ра џи ћа чи ји 
су му за пи си из срп ске рат не про шло сти мо гли доц ни је да по слу же при об ли ко ва њу слич них сце на у 
ро ма ни ма. Сто га је Вук Сте фа но вић Ка ра џић по стао пред мет ви ше Ан дри ће вих кра ћих есе ја у ко ји ма 
је на сто јао да ука же на вред но сти ње го вог је зи ка и исти ни тог сли ка ња исто риј ске ствар но сти. Ти ме је 
Ан дрић ин ди рект но по твр дио да је и сâм у ро ма ни ма сле дио тај стил и је зик ко ји се мо же на зва ти ву
ков ским.
 Са об ја вљи ва њем ро ма на ни је се за вр ши ло Ан дри ће во уоб ли ча ва ње вла сти тог де ла. Не где од 
дру ге по ло ви не пе де се тих го ди на Ан дрић је по чео да се вра ћа ли ко ви ма, по ступ ци ма и ат мос фе ра ма 
ко ји су ка рак те ри стич ни за ње го ве пе сме у про зи у књи га ма Ex Pon to и Не ми ри. Вра ћао им се и фор мом 
крат ке при че, а и при по ве да њем о лич ним осе ћа њи ма и оп се си ја ма слич ним оним из ра них де ла. Пре 
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то га Ан дрић је, по сле об ја вљи ва ња по ме ну та три ро ма на, штам пао књи гу Но ве при по вет ке ко ја је пи са
на у зна ку та да пре о вла ђу ју ћих на че ла ре а ли зма и те ме су јој пре те жно рат не или су кри тич ке про це не 
жи во та гра ђан ских кру го ва Бе о гра да.
 У при по ве дач ким оства ре њи ма на ста лим по сле те збир ке Ан дрић је у књи зи Ли ца и у пост хум но 
об ја вље ној Ку ћи на оса ми на сто јао да у кра ћим при по ве дач ким об ли ци ма об ра ђу је си ту а ци је и ли ко ве 
ко ји се мо гу сма тра ти нео бич ним и из у зет ним. Иако ду же фор мом, не ке од но ве ла из тог вре ме на („Је ле
на же на ко је не ма”, „Же на на ка ме ну”, „Ле то ва ње на ју гу”) укла па ју се у ра но Ан дри ће во ин те ре со ва ње 
за мо ти ве ле по те, љу ба ви, же не, смр ти и не ста ја ња ко ји су би ли пре о вла ђу ју ћи у про зи сим бо ли зма.
 Ни су из ван оп се га кра ћих фор ми, лич них пре о ку па ци ја пи са њем и ли ко ви ма из жи во та, ни Ан
дри ће ви днев нич ки за пи си об ја вље ни пост хум но у књи га ма Зна ко ви по ред пу та и Све ске. Ту се ја вља 
пи сац ко ји је хтео да сво је при су ство у де лу учи ни не ви дљи вим. А без у спе шно је би ло Ан дри ће во на сто
ја ње да се бе као пи сца про те ра из де ла, јер је кри ти ка, ко ја је са по ве ћа ним ин те ре со ва њем ко мен та ри са
ла ње го ва де ла, ски да ла вео и са пи шче вог жи во та и де ла. По себ но је ин те рес за де ло, али и за Ан дри ћа 
као пи сца, по рас тао по сле ње го ве смр ти, што је био до каз да је де ло на ста ви ло да жи ви сво јим жи во том 
и не за ви сно од при су ства или од су ства ауто ра.
 О жи во ту де ла пре и по сле пи шче ве смр ти нај бо ље све до чи ова Би бли о гра фи ја ко ја се ста вља на 
увид чи та о ци ма. Она ће их под се ти ти на Ан дри ће ве гра ди те ље мо сто ва ко ји су жи ве ли у ано ним но сти 
док су ра ди ли и ства ра ли, а о њи ма по чи ња ло да се го во ри кад су не ста ја ли, а иза њих су оста ја ле њи хо
ве сјај не мо стов не гра ђе ви не. 
 Раз ли ка је, ме ђу тим, ви дљи ва већ на пр ви по глед: Ан дрић ни је био ано ни ман за жи во та, већ обр
ну то: до бив ши пре пе де сет го ди на Но бе ло ву на гра ду за књи жев ност сте као је и ме ђу на род ни углед као 
пи сац. Но, слич ност из ме ђу ње га и ње го вих не и ма ра је сте у то ме што им де ло одо ле ва вре ме ну, што га 
ни је пре крио за бо рав, као што се то че сто де ша ва са ду хов ним и умет нич ким тво ре ви на ма, што се уста
ли ло као трај на вред ност у све ту про па дљи вих ства ри и фе но ме на, и на ста ви ло да тра је уме сто сво га 
твор ца: тач но она ко ка ко је сам пи сац об ја шња вао да тре ба да бу де.
 Ка ко је и на осно ву че га Ан дри ће во де ло из бо ри ло за се бе тај ви со ки ста тус бу ду ћег ду гог по сто
ја ња?
 Вред ност јед но га де ла за ви си у пр вом ре ду од та лен та ње го вог твор ца: од ње го вих тво рач ких 
спо соб но сти и про дор но сти у са гле да ва њу жи во та. Но, та ле нат ни је до во љан ако га не пра те и дру ге 
осо би не ко је омо гу ћа ва ју пи сцу да се до кра ја оства ри. Јед на од Ан дри ће вих осо би на ко ја је до при не ла 
да сво је де ло уоб ли чи у трај ну вред ност, био је ње гов сми сао за про ду бље но ис тра жи ва ње гра ђе о ко јој 
је пи сао. Би ла је то спо соб ност на уч нич ке об ра де и се лек ци је, че му је, за тим, тре ба ло удах ну ти жи вот 
и про све тли ти га лич ном има ги на ци јом. До вољ но је по да та ка о то ме ка ко је Ан дрић на та кав на чин пи
сао не ка од сво јих де ла, у пр вом ре ду она исто риј ског ка рак те ра, по пут Трав нич ке хро ни ке и Омер-па ше 
Лamaca. Нај и лу стра тив ни ји је ипак при мер Про кле те авли је – нај са вр ше ни јег ње го вог оства ре ња. Нај
пре је био на пи сао ду ги исто риј ски ро ман о Џемсул та ну. За тим је ту обим ну гра ђу од ба цио и са чи нио 
но ве лу од 250 стра на. По сле је и но ве лу ре ду ко вао и свео ју је на сто ти нак стра ни ца ко ли ко да нас из но си 
Про кле та авли ја – де ло крај ње са же то сти и ком по зи ци о ног са вр шен ства.
 Но, не ви ди се ег зак тан Ан дри ћев при ступ гра ђи са мо у те ме љи том про у ча ва њу, рав ном оном 
јед ног исто ри ча ра, лич но сти, жи вот них при ли ка и дру штве них фе но ме на. У ис тој ме ри и на исти на чин 
Ан дрић је на уч нич ки пре ци зно и исти ни то уно сио у де ло ге о граф ске по дат ке и то по граф ске де та ље и 
чи та лац се мо же уве ри ти да го то во ни чег не ма у ње го вим тек сто ви ма што је по ме ну то, а да ни је ствар
но по сто ја ло у тој фор ми. Нај бо ље ће се у то осве до чи ти ако кре не са прет ход ним са зна њи ма из де ла, 
у шет њу Са ра је вом и да се у по тра гу за то по граф ским тач ка ма у гра ду ко је је Ан дрић по ме нуо или их 
опи сао или из њи хо вог угла оп сер ви рао не ку при род ну по ја ву или ге о граф ски фе но мен.
 Не ка да шњи ста нов ни ци Са ра је ва до бро се се ћа ју би феа „Ти та ни к”, из исто и ме не при по вет ке, ко
ји се на ла зио све до ово га ра та на Ма рин дво ру у ис тој функ ци ји ко ју је имао у Ан дри ће вом де лу. Исто 
та ко, чи та лац ће се из не на ди ти кад у ма лој ули ци Са гр џи ја на и ђе на Ха џи си на но ву те ки ју и се ти ће се 
Ан дри ће ве при че „Смрт у Си на но вој те ки ји” – реч је о истом са крал ном објек ту. Ако бу де и да ље лу тао 
на сва ком ко ра ку су сре та ће се са ме сти ма ку да су се кре та ли или су ту жи ве ли Ан дри ће ви ју на ци. Не
ће на ћи је ди но ку ћу у са ра јев ском на се љу Али фа ко вац, у ко јој је бо ра вио при по ве дач из књи ге Ку ћа на 
оса ми. Згра да је би ла, ка же при по ве дач, хи брид ног из гле да „гра ђе ви не код чи јег су по ди за ња, же ље и 
пла но ви ишли у јед ном прав цу, пу тем не чег но вог и не по зна тог, а ру ке, очи и сва чо ве ко ва уну тра шњост 
ву кли у дру гом, ка ста ром и уоби ча је ном”. То, ме ђу тим, не зна чи да та ква ку ћа ни је по сто ја ла и да је 
вре ме ни је збри са ло баш због то га што је би ла „ни та мо ни ва мо”.
 Но, тач ни по да ци и пре ци зне ре кон струк ци је исто риј ских, ге о граф ских и то по граф ских по је ди
но сти не зна че мно го ако ни су осве тље не ства ра лач ком ма штом и са вла да не кон струк тив ним ела ном. Те 
би осо би не до ла зи ле до из ра жа ја у тре ну ци ма кад је ра су те по је ди но сти тре ба ло по ве за ти, сли ти и об



11

ли ко ва ти у је дин стве ну це ли ну. А то је прет по ста вља ло ра но опре де љи ва ње за је дан од мо гу ћих на чи на 
на ко ји би се то мо гло из ве сти. А у вре ме ну у ко ме је Ан дрић жи вео и де ло вао, то ни је би ло јед но став но. 
Бо ри ле су се за при мат две по е ти ке пи са ња и је зич ког об ли ко ва ња ма те ри је, од ко јих је јед на би ла нео
кла си ци стич ка и прет по ста вља ла је прин ци пе ре да, рав но те же и хар мо ни је, а дру га је би ла аван гар ди
стич ка и тра жи ла је про ме не и де струк ци ју прет ход не. Ан дрић се, по сле из ве сних ко ле ба ња у по чет ку, 
опре де лио за пр ву по е ти ку, а ти ме и за је зик ко ји би јој био од го ва ра ју ћи.
 Ан дрић је, на и ме, сво је сти хо ве и ра не при по вет ке пи сао на на чин јед ног од та да шњих но ва то ра: 
крат ким из ло мље ним ре че ни ца ма, са ис тр за ним рит мич ким пе ри о ди ма и го во ром у па у за ма и сли ка
ма. А осе тио је у јед ном тре нут ку да та кав је зик ни је увек по ду да ран са пи са њем у ко ме се из ла же и 
исто риј ска гра ђа или оп сер ви ра ју ге о граф ске и то по граф ске при ли ке. Био му је по тре бан је зик ко ји би 
му до пу стио да се та кав при ступ ис ка же на при род ни ји и не по сред ни ји на чин, и он се, осо би то по сле 
од бра не док тор ске ди сер та ци је, опре де лио за је зич ку фор му ко ја је слич на оној на уч ноис тра жи вач ких 
ра до ва и ко ја је од го ва ра ла је зи ку Ву ко вих исто риј ских спи са и гра ма тич ких об ја шње ња. Ву ков је зик 
по стао је осно ва Ан дри ће вог је зич ког обра сца, ко ме је он остао до кра ја ве ран и бра нио га у ди ску си ја ма 
и у ра до ви ма о ве ли ком ре фор ма то ру.
 По ка за ло се да је то био пра ви из бор за Ан дри ћа и ње гов на чин пи са ња. Тре ба ло је пи са ти она ко 
ка ко се ства ри ви де и осе ћа ју и опи се при ла го ди ти гра ђи ко ја се при ка зу је. Књи жев ни из раз ни је био 
оп те ре ћен су ви шно сти ма, већ све ден на оно што је нај су штин ски је, уз нај ве ћу мо гу ћу еко но мич ност 
ре то рич ких сред ста ва. За то се и књи жев ни ис каз до и мао као при род но и спон та но при ча ње иден тич но 
оном на род ног при по ве да ча ко ји до га ђа је при по ве дач ки из ла же она ко ка ко их не по сред но ви ди и осе ћа 
или их пре до ча ва што вер ни је у не кој вр сти из ве штај ног го во ра. Ти ме је по сти зао да при ча ње не из гле да 
ла жно и с ви си не ка зи ва но, већ при сно и бли ско, ка ко се го во ри у нај ин тим ни јим кру го ви ма.
 То не зна чи да је Ан дрић по јед но ста вљи вао свој при по ве дач ки по сту пак и сво дио га на не ку на
род њач ку го вор ну фор му лу. На про тив, он је у ком по но ва њу де ла и при пре зен та ци ји ли ко ва при бе гао 
сло же ним рад ња ма и при ме њи вао ино ва ци је ко је су у пр вој по ло ви ни 20. ве ка осво је не у ро ма ну, или су 
до ла зи ле из фил ма и по зо ри шта или су их на ме та ла тех нич ка до стиг ну ћа вре ме на. Тре ба се са мо при
се ти ти ком по зи ци је Про кле те авли је, са ста вље не из про ло га, епи ло га и осам по гла вља, у ко јој је филм
ском тех ни ком сјај но из ве де на из ме на ма сов них сце на, исто риј ских из ле та у про шлост и мо но ло шких 
ис ка за, и па ра лел но пред ста вље на два да ле ка, но умно го ме и срод на вре ме на. Та кво де ло мо же се на зва
ти са вр ше ним, без ијед не пу ко ти не у град њи. А и оста ла ни су у том по гле ду ни шта ма ње фа сци нант на, 
а сва ко је дру га чи је гра ђе, те ме и иде је, па не ма по на вља ња вла сти тих сте ре о ти па, што је че сто слу чај 
и код зна чај ни јих пи са ца.
 Ан дри ће ва де ла, гле да на у це ли ни, под се ћа ју на ра зно бој но тка ње ко је је пи сац из во дио са чи
ња ва ју ћи сво је при по ве дач ке и дру ге тво ре ви не. Сва ко се де ло раз ли ку је од прет ход ног и пред ста вља 
за тво ре ну и са мо свој ну фор му. А сва ску па укла па ју се у је дин стве ни склоп у ко ме се ви де раз ли чи те 
об ра де по је ди но сти, али и исто вет на об ли ков на и ми са о на кон сти ту ци ја це ли не. У том по гле ду Ан дри
ће во це ло куп но де ло мо гло би се по ре ди ти са не ком од мо стов них тво ре ви на ње го вих не и ма ра ко је зра че 
ле по том, опле ме њу ју око ли ну и бла го твор не су за око и ду шу.
 Ако би се украт ко хте ло ре ћи ко је су то за јед нич ке осо би не Ан дри ће вог де ла, гле да ног у це ли ни, 
он да би се мо гле из дво ји ти че ти ри.
 Пр во, то је по себ на вр ста ху ма ни зма ко ји се огле да у ду бо кој, ин ту и тив ној спо зна ји и кри тич кој 
про це ни чо ве ко ве дра ме на зе мљи. Тај ху ма ни зам ре зул тат је Ан дри ће вог ег закт ног на чи на по сма тра ња 
жи вот них и исто риј ских по ја ва. У све му он те жи да при ка же ства ри она кве ка кве је су, да им от кри је 
исти ну. Али при том про на ла зи и иде ал не чег леп шег и ви шег, чи ме се не га тив на стра на дру штве них и 
исто риј ских кре та ња над вла да ва. Нај че шће то су мо сто ви – сим бо ли не про ла зне умет нич ке ле по те.
 Дру га зна чај на осо би на Ан дри ће вог де ла је сте ње гов син те тич ки ка рак тер – по тре ба за син те
зом осе ћа се у све му што је пи сао, па ти ме и по што ва ње за оно што је пре ње га ура ђе но. Син те тич ким 
по ступ ком он об је ди њу је крај но сти и та ко по ку ша ва да про на ђе пу те ве и ре ше ња. На сто ји, исто та ко, 
да при хва ти ту ђа ис ку ства, ка ко би ње го во би ло што ра зно ли ки је и са чу ва ло се од јед но стра ног схе ма
ти зма.
 Тре ћа осо би на Ан дри ће вог де ла про из и ла зи из већ по сто је ће на род не му дро сти. Ни је ни ка ква 
ими та ци ја усме ног ства ра ла штва, већ ње го ва аси ми ла ци ја. Ан дрић се ко ри сти ле ген да ма, упо тре бља ва 
го вор ну лек си ку на ро да и све то тран сфор ми ше на свој на чин и ства ра не што но во и мо дер но. Сто га ни је 
без осно ва ре ћи да је је зик ње го вог при по ве да ња ра фи ни са на сти ли зо ва на су бли ма ци ја на род ног го во ра 
и је зи ка. 
 Че твр та осо би на Ан дри ће вог де ла је сте кон тра дик тор ност еле ме на та ко ји га чи не. Она не ис
кљу чу је ње го во ства ра лач ко са вр шен ство. Пре го во ри о ди ја лек ти ци естет ског устрој ства. Ти ме хо ће да 
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се ка же ово: Ан дрић је, по пут Т. Ма на, ко ји му је узор, об је ди ња вао у свом де лу суп тил ност ли ри ча ра, 
објек тив ност еп ског рап со да и лу цид ност мо дер ног есе ји сте. Сви ти ква ли те ти се ме ђу соб но про жи
ма ју, а у ра зним ета па ма ње го вог ства ра лач ког ра да раз ли чи то су за сту пље ни. Је дин стве ним их чи ни 
стро ги ар ти зам, скру пу ло зно ци зе ли ра ње фор ме и пре ци зност из ра жа ва ња – осо би не по ко ји ма Ан дрић 
за у зи ма пр во ме сто у срп ској књи жев но сти. Осла ња ју ћи се на на род ну тра ди ци ју, аси ми ли шу ћи с ме
ром вред но сти аван гар де, ху ма нист мо дер ног ко ва, син те ти чан дух, кри тич ки ра ци о на лист и про дор ни 
ана ли ти чар ира ци о нал ног, скеп тик и хим ни чар, ре а лист и ро ман тик, Ан дрић је ство рио вла сти ти стил 
ко ји би се мо гао на зва ти ан дри ћев ским. За хва љу ју ћи то ме он је на пи сао де ла ко ја се од ли ку ју јед но
став но шћу и хар мо ни јом, али и ан ти те тич но шћу и зна че њи ма ко је је мо гу ће от кри ти тек ду го трај ним 
чи та њем. 
 Ко ли ко ду го тра је иш чи та ва ње Ан дри ће вог де ла по ка зу је и ова Би бли о гра фи ја ко ја је са да пред 
чи та о цем.

Ра до ван Вуч ко вић
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УВОД У БИ БЛИ О ГРА ФИ ЈУ ИВЕ АН ДРИ ЋА

 Библиографијa Иве Ан дри ћа, у ра ђе на у Би бли о те ци Ма ти це срп ске од ју на 2009. до ма ја 2011, 
об у хва та књи ге и при ло ге об ја вље не у књи га ма, ча со пи си ма и ли сто ви ма у сто го ди шњем пе ри о ду од 
30. сеп тем бра 1911. до 31. де цем бра 2010. го ди не. Из ра ду Би бли о гра фи је фи нан си ра ла је За ду жби на Иве 
Ан дри ћа, а об ја вљи ва ње Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти и Би бли о те ка Ма ти це срп ске. Гра ђа са др
жи 15.631 би бли о граф ску је ди ни цу чи ја ну ме ра ци ја те че у кон ти ну и те ту. Би бли о граф ски опис је ди ни ца 
ура ђен је „de vi su”, тј. са пу бли ка ци јом у ру ци. Из ве стан број је ди ни ца ура ђен је на осно ву се кун дар них 
из во ра (би бли о гра фи је, ка та ло зи, ин тер нет). Та кве је ди ни це обе ле же не су зве зди цом. Књи ге су об ра ђе не 
пре ма Ме ђу на род ном стан дар ду за би бли о граф ски опис мо но граф ских пу бли ка ци ја ISBD(M), а при ло
зи у књи га ма, ча со пи си ма и ли сто ви ма пре ма Упут ству за при ме ну ISBD у опи су ком по нент них де ло ва. 
Опис сва ке би бли о граф ске је ди ни це је на је зи ку и пи сму на ко јем је и об ја вље на, из у зев не е вроп ских 
пи са ма ка да је да та тран скрип ци ја, од но сно тран сли те ра ци ја. На по ме не уз глав ни би бли о граф ски опис 
су на срп ском је зи ку.
 Би бли о граф ска гра ђа са ста вље на је од три по гла вља: Де ла Иве Ан дри ћа, Ли те ра ту ра о Иви 
Андри ћу и Ре ги стри.

 ДЕ ЛА ИВЕ АН ДРИ ЋА 
 По гла вље са др жи по е зи ју, по е зи ју у про зи, ро ма не, при по вет ке, есе је, пу то пи се, се ћа ња, ин тер
вјуе, ан ке те, из ја ве и пре пи ску, на срп ском је зи ку и још 49 је зи ка, као и де ла ко ја је Иво Ан дрић пре вео. 
По гла вље је по де ље но у не ко ли ко це ли на: књи ге (881 је ди ни ца), пре ве де не књи ге (823 је ди ни це), при ло
зи (2.139 је ди ни ца), пре ве де ни при ло зи (1.559 је ди ни ца), ин тер вјуи (190 је ди ни ца), пре пи ска (91 је ди ни
ца), пре во ди (86 је ди ни ца).
 Књи ге 
 Це ли на са др жи сва из да ња и све по ве зе (бро ши ра но, кар тон, плат но, по лу плат но, пластикa). 
 Би бли о граф ске је ди ни це рас по ре ђе не су хро но ло шки, пре ма го ди ни из да ва ња. У окви ру исте го
ди не је ди ни це су рас по ре ђе не пре ма на сло ву, азбуч ним ре до сле дом. У збир ка ма при по ве да ка и пое зи је, 
као и у књи га ма есе ја по пи сан је са др жај. Са др жај је по пи сан и код по но вље них из да ња и код из да ња у 
раз ли чи тим по ве зи ма. Зна чај ни ји до да ци уз са др жај (пред го во ри, по го во ри, ре цен зи је, кри ти ке, би бли
о гра фи је) ко ји има ју ауто ра об ра ђе ни су и као по себ ни при ло зи у по гла вљу Ли те ра ту ра о Иви Ан дри ћу. 
По да так о ме ђу на род ном стан дард ном бро ју књи ге (ISBN) ни је на ве ден у штам па ном об ли ку Би бли о-
гра фи је, али је пре тра жив у елек трон ском об ли ку Би бли о гра фи је. 
 Пре ве де не књи ге
 Би бли о граф ске је ди ни це рас по ре ђе не су по је зи ци ма. На зи ви је зи ка, а има их 47, ис так ну ти су и 
на ве де ни на срп ском је зи ку. У окви ру је зи ка ре до след је ди ни ца је хро но ло шки. У ис тој го ди ни је ди ни це 
су рас по ре ђе не пре ма на сло ву, абе цед ним ре до сле дом. Са др жај и до да ци уз са др жај об ра ђе ни су на исти 
на чин као у це ли ни Књи ге. У по пи су са др жа ја, увек ка да је то би ло мо гу ће, иза на сло ва на од ре ђе ном је
зи ку, утвр ђен је и из вор ни на слов и унет као упо ред ни по да так у че твр та стој за гра ди. Из вор ном на сло ву 
прет хо ди знак јед на ко сти.
 При ло зи у књи га ма, ча со пи си ма и ли сто ви ма
 Би бли о граф ске је ди ни це рас по ре ђе не су хро но ло шки. У окви ру исте го ди не је ди ни це су рас по
ре ђе не пре ма на сло ву, азбуч ним ре до сле дом, осим у 1911. го ди ни. У овој го ди ни је ди ни це су на ве де не 
хро но ло шки да би се ис та као пр ви об ја вље ни при лог Иве Ан дри ћа.
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У је да на ест би бли о граф ских је ди ни ца из 1919. го ди не, у ко ји ма је аутор ство Иве Ан дри ћа не си гур но, 
уне се на је ти пи зи ра на на по ме на „Прет по ста вља се да је аутор Иво Ан дрић”.
 Пре ве де ни при ло зи у књи га ма, ча со пи си ма и ли сто ви ма
 Би бли о граф ске је ди ни це рас по ре ђе не су по је зи ци ма. На зи ви је зи ка, а има их 33, ис так ну ти су и 
на ве де ни на срп ском је зи ку. У окви ру је зи ка ре до след је хро но ло шки. У ис тој го ди ни је ди ни це су рас по
ре ђе не пре ма на сло ву, абе цед ним ре до сле дом. Увек ка да је то би ло мо гу ће, уз на слов је утвр ђен из вор ни 
на слов и унет као упо ред ни по да так у че твр та стој за гра ди. Из вор ном на сло ву прет хо ди знак јед на ко
сти.
 Ин тер вјуи, из ја ве
 Би бли о граф ске је ди ни це са др же и јед ну књи гу ин тер вјуа Иве Ан дри ћа са по пи сом са др жа ја и 
при ло ге из књи га, ча со пи са и ли сто ва. Је ди ни це су рас по ре ђе не хро но ло шки. У окви ру исте го ди не је
ди ни це су рас по ре ђе не пре ма на сло ву, азбуч ним ре до сле дом. 
 Пре пи ска
 Би бли о граф ске је ди ни це са др же књи ге пи са ма Иве Ан дри ћа са по пи сом са др жа ја и при ло ге ко ји 
су рас по ре ђе ни хро но ло шки. У окви ру исте го ди не је ди ни це су рас по ре ђе не пре ма на сло ву, азбуч ним 
ре до сле дом. При ло зи об у хва та ју пи сма Иве Ан дри ћа и пи сма Иви Ан дри ћу.
 Пре во ди
 Би бли о граф ске је ди ни це са др же Ан дри ће ве пре во де. Је ди ни це су рас по ре ђе не азбуч ним ре до
сле дом пре ма име ну ауто ра при ло га. Име ауто ра на ве де но је у фо нет ском об ли ку. Де ла јед ног ауто ра 
рас по ре ђе на су пре ма на сло ву, азбуч ним ре до сле дом. Исти на сло ви сло же ни су хро но ло шки.

 ЛИ ТЕ РА ТУ РА О ИВИ АН ДРИ ЋУ
 По гла вље са др жи књи ге, сту ди је, огле де, рас пра ве, кри ти ке, есе је, при ка зе, освр те. По гла вље је 
по де ље но у две це ли не: књи ге о Иви Ан дри ћу (229 је ди ни ца) и при ло зи о Иви Ан дри ћу (9.633 је ди ни
це). 
 Књи ге
 Це ли на са др жи књи ге и збор ни ке ра до ва о Иви Ан дри ћу. 
 Би бли о граф ске је ди ни це су рас по ре ђе не азбуч ним ре до сле дом пре ма име ну ауто ра књи ге. Име 
ауто ра на ве де но је у фо нет ском об ли ку. Де ла јед ног ауто ра рас по ре ђе на су пре ма на сло ву, азбуч ним ре
до сле дом. Исти на сло ви сло же ни су хро но ло шки. 
 Сви при ло зи у збор ни ци ма ра до ва об ра ђе ни су и као по себ не би бли о граф ске је ди ни це у це ли ни 
При ло зи у књи га ма, ча со пи си ма и ли сто ви ма.
 На по чет ку це ли не рас по ре ђе на су пре ма на сло ву, азбуч ним ре до сле дом, не пот пи са на де ла, де ла 
ко ја има ју ви ше од три ауто ра, као и збор ни ци ра до ва.
 При ло зи у књи га ма, ча со пи си ма и ли сто ви ма
 Би бли о граф ске је ди ни це су рас по ре ђе не азбуч ним ре до сле дом пре ма име ну ауто ра при ло га. Име 
ауто ра на ве де но је у фо нет ском об ли ку. Де ла јед ног ауто ра рас по ре ђе на су пре ма на сло ву, азбуч ним ре
до сле дом. Исти на сло ви сло же ни су хро но ло шки. Ка да је аутор об ја вљи вао ра до ве на ви ше је зи ка, пр во 
су на ве де ни на сло ви на срп ском, па на сло ви на стра ним је зи ци ма. 
 На по чет ку це ли не рас по ре ђе ни су пре ма на сло ву, азбуч ним ре до сле дом, при ло зи не пот пи са них 
ауто ра и при ло зи ко ји има ју ви ше од три ауто ра.
 РЕ ГИ СТРИ
 Би бли о гра фи ју пра ти се дам ре ги ста ра. Сва име на, на сло ви и пој мо ви у ре ги стри ма ве за ни су за 
број би бли о граф ске је ди ни це у којoj се на ла зе.
 На сло ви књи га и при ло га Иве Андрића
 Ре ги стар са др жи на сло ве Ан дри ће вих књи га и при ло га ко ји су рас по ре ђе ни азбуч ним ре до сле
дом. Уз по је ди не на сло ве да та су об ја шње ња о од лом ци ма и ва ри јан та ма на сло ва. Исти на сло ви са др же 
об ја шње ње о књи жев ној вр сти.
 На сло ви пре ве де них књи га и пре ве де них при ло га Иве Андрића
 Ре ги стар са др жи на сло ве пре ве де них Ан дри ће вих књи га и при ло га ко ји су рас по ре ђе ни по је зи
ци ма, абе цед ним или азбуч ним ре до сле дом, пре ма пи сму је зи ка. Увек ка да је то би ло мо гу ће, уз на слов 
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на стра ном је зи ку дат је из вор ни на слов и унет је као упо ред ни по да так у че твр та стој за гра ди. Из вор ном 
на сло ву прет хо ди знак јед на ко сти. Уз по је ди не на сло ве да та су об ја шње ња о од лом ци ма и књижевној 
врсти. 
 Са бра на де ла 
 Ре ги стар са др жи по пис са бра них де ла пре ма го ди ни из да ва ња. Уз исту го ди ну из да ва ња, уко ли ко 
је то би ло по треб но, на ве ден је по да так о по ве зу и из да њу. 
 Имен ски ре ги стар
 Ре ги стар са др жи име на ауто ра и лич но сти ко ји се по ми њу у би бли о граф ским је ди ни ца ма. Име на 
су на ве де на азбуч ним ре до сле дом у фо нет ском об ли ку. Стра на име на су тран скри бо ва на пре ма Пра во-
пи су срп ско га је зи ка из 2010. го ди не. Уз стра на име на дат је и из вор ни об лик у окру глој за гра ди.
 Пред мет ни ре ги стар
 Ре ги стар са др жи по пис пред мет них од ред ни ца и по до дред ни ца рас по ре ђе них азбуч ним ре до сле
дом.
 Књи ге у ко ји ма су Ан дри ће ви ра до ви и ра до ви о ње му 
 Ре ги стар са др жи по пис на сло ва књи га рас по ре ђе них азбуч ним ре до сле дом. Уз на слов је на ве ден 
и по да так о ауто ру или уред ни ку, при ре ђи ва чу, са ста вља чу и сл.
 Ча со пи си и ли сто ви у ко ји ма су Ан дри ће ви ра до ви и ра до ви о ње му
 Ре ги стар са др жи по пис ча со пи са и ли сто ва рас по ре ђе них азбуч ним ре до сле дом. Уз на слов је на
ве ден ме ђу на род ни стан дард ни број за се риј ске пу бли ка ци је (ISSN).
 Осно ву за из ра ду Би бли о гра фи је чи ни ле су 7.502 је ди ни це ко је су у MMARC фор ма ту ура ђе не 
у За ду жби ни Иве Ан дри ћа. Те би бли о граф ске jединице уне се не су као ини ци јал ни за пи си у елек трон
ски ка та лог Би бли о те ке Ма ти це срп ске, а за тим су по сле ис црп не и де таљ не про ве ре „de vi su”, би ле 
обрађенe пре ма ISBD стан дар ди ма, допуњенe пред мет ним и де ци мал ним од ред ни ца ма, по да ци ма за 
ре ги стре и са др жа јем. Пре о ста лих 8.129 би бли о граф ских је ди ни ца са ку пље но је те мељ ним пре тра жи
ва њем елек трон ских ка та ло га би бли о те ка, из да ва ча, ча со пи са, ли сто ва, на ци о нал них и пер со нал них 
би бли о гра фи ја. Ис ти че мо не ке од из во ра:
 Ка та лог Би бли о те ке Ма ти це срп ске (ли сни и елек трон ски);
 Уза јам на би бли о граф скока та ло шка ба за по да та ка (CO BIB.SR);
 Ко о пе ра тив ни on li ne би бли о граф ски си стем и сер вис (CO BISS.net);
 Иво Ан дрић – би бли о гра фи ја де ла, пре во да и ли те ра ту ре Гор да не По по вић, Бе о град, 1974; 
 Иво Ан дрич Љу бов П. Ли ха чо ве, Мо сква, 1974;
 Би бли о гра фи ја Ју го сла ви је – Књи ге, бро шу ре, му зи ка ли је, Бе о град, 1950–2002; 
 Би бли о гра фи ја Ју го сла ви је – Члан ци, при ло зи у се риј ским пу бли ка ци ја ма,
 Се ри ја Ц, Умет ност, спорт, фи ло ло ги ја, књи жев ност, Бе о град, 1952–2002;
 Ју го сло вен ска књи жев ност у ино стран ству, Бе о град, 1945–1985;
 Лек си кон пи са ца Ју го сла ви је, Но ви Сад, 1972–1997;
 Би бли о гра фи ја Ма ти це срп ске, Но ви Сад, 1973–1997;
 Би бли о гра фи ја књи га у Вој во ди ни, Но ви Сад, 1981–2010.
 При ли ком из ра де Би бли о гра фи је у гра ђу ни су ушле док тор ске ди сер та ци је, ма ги стар ске те зе 
(осим оних ко је су ка сни је об ја вље не као мо но граф ске пу бли ка ци је), при ло зи из ен ци кло пе ди ја, лек си
ко на, при ло зи из уџ бе ни ка за основ ну и сред њу шко лу, по себ ни оти сци, крат ке но вин ске ве сти, аудио
ви зу ел на гра ђа. 
 На осно ву ми шље ња про фе со ра Иве Тар та ље у Би бли о гра фи ју ни је укљу чен текст Алек са Шан-
тић пот пи сан псе у до ни мом Res, об ја вљен у ча со пи су Но ви ви јек, број 7 из 1920. го ди не. Иво Тар та ља у 
књи зи Пут по ред зна ко ва, на стра ни 218, на во ди: „[...] у крат ком есе ју о Шан ти ћу из 1920. дво стру ко је 
ви ше ци ти ра них пе сни ко вих сти хо ва не го ре до ва из пи шче вог тек ста. [...] Чла нак пот пи сан Ан дри ће вим 
псе у до ни мом мо же се, и мо ра, без окле ва ња пре цр та ти из спи ска Ан дри ће вих тек сто ва.”
 За радове под бројевима 3499 и 3500, у Свескама Задужбине Иве Андрића бр. 18 за 2001. годину, 
утврђено је да их није написао Андрић. Зато је код јединица стављена напомена „Оспорено ауторство”.  
 Академик Предраг Палавестра и академик Никша Стипчевић у својој рецензији изнели су 
претпоставку да је текстове објављене у Српском књижевном гласнику, потписане са Р. Р., написао Ристо 
Ратковић. Реч је о јединицама под бројевима 1891, 1893–1895, 1897–1899, 1901, 1902, 1904 и 1930, па је код 
њих дата напомена „Спорно ауторство Иве Андрића”. 
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 Из ко нач не вер зи је Би бли о гра фи је ис кљу чен је и текст Пје сма над пје сма ма. У књи зи Исто ри ја и 
ле ген да из 1981. го ди не, на стр. 247, при ре ђи ва чи Ве ра Сто јић, Пе тар Џа џић, Му ха рем Пер вић и Ра до ван 
Вуч ко вић на во де: „У пост хум но из да ње ’Са бра них де ла’ уне сен је при каз о ’Пје сми над пје сма ма’, ко ји 
је био об ја вљен у ча со пи су ‘Ви је нац’ (За греб, 1924, год. 2, књ. 3/6) са пот пи сом Иво Ан дрић. На кнад не 
ана ли зе утвр ди ле су да ни је реч о књи жев ни ку Иви Ан дри ћу па по ме ну ти при каз ни је уне сен у ово, до
пу ње но из да ње.” Пре ма пра ви ли ма би бли о граф ске об ра де, у књи га ма Исто ри ја и ле ген да, При че из Ја-
па на и дру ге ода бра не, Иво Ан дрич и ње го ва та Бо сна и Мо сто ве по пи сан је це ло ку пан са др жај, па ти ме 
и овај при лог. На слов Пје сма над пје сма ма озна чен је у би бли о граф ској је ди ни ци зна ком .̂ На осно ву 
ци ти ра ног ста ва по ме ну тих при ре ђи ва ча, при лог Пје сма над пје сма ма из ча со пи са Ви је нац, об ја вљен и 
у књи зи Но бе ло вац Иво Ан дрић у Гра цу ни је увр штен у Би бли о гра фи ју.  
 Би бли о гра фи ја са ре ги стри ма из ли ста на је из елек трон ског ка та ло га Би бли о те ке Ма ти це срп
ске уз по моћ про грам ског па ке та CO BISS/Ис пи си. За пи си су пре не ти и сре ђе ни у WORDу, ура ђе ни су 
пре лом, при пре ма тек ста за штам пу и две кон трол не ко рек ту ре. Ове по сло ве оба ви ла је Нов ка Шо ки ца 
Шу ва ко вић, у са рад њи са тех нич ком уред ни цом Ву ки цом Ту ца ков, и ауто ри Би бли о гра фи је.
 Ауто ри Би бли о гра фи је, Љи ља на Кле вер нић (ко ор ди на тор), Ка та Ми рић, Ме ла ни ја Бла шко вић, 
Ве сна Укро пи на, Да ни е ла Кер ме ци, Сла ђа на Су ба шић и Ма ри ја Ваш, као и њи хо ви са рад ни ци у то ку 
из ра де Би бли о гра фи је (2009–2011) оба вља ли су исто вре ме но и сво је по сло ве у Би бли о те ци Ма ти це срп
ске.
 На из ра ди Би бли о гра фи је, осим ауто ра, би лу су ан га жо ва ни рад ни ци Би бли о те ке Ма ти це срп ске: 
Ште фа ни ја Маћ ко, Бо жен ка Ба жик, Је ли ца Гр бић, Ду шан Јо ван че вић, Зо ран Ђур ђе вић, Си ни ша Стој
шић, Ни ко ла Кон стан ти но вић, Ср ђан Ди мић, Алек сан дар Ејић, Ла зар По па ра, Ати ла Ач Шан та, Мар ко 
Ку лић, Или ја Бје ла јац, Не над Љу би чић, Бра ни слав Ми лић, Је ли ца Стој шић, Пе тер Хај нер ман, Гор да на 
Ђи лас и Јан ко Ду рец.
 У то ку из ра де Би бли о гра фи је све срд ну по моћ ре дов но су пру жа ле са вет ни ца Жа не та Ђу кић Пе
ри шић и Би ља на Ђор ђе вић Ми ро ња из За ду жби не Иве Ан дри ћа. 
 У из ра ди Би бли о гра фи је сво јим су ге сти ја ма по мо гли су: То ни Ли вер сејџ, Ђа ко мо Ско ти, Ма си
ми ли ја но Ски о ци, Ју Со ну, Рај нхард Ла у ер, Ер же бет Тот Ба то ри, Ева Ма ри ја Хитл Ху берт, Пе тер Што ка, 
Љи ља на Ба ња нин, Сло бо дан Зло ко ли ца, Сло бо дан ка Ком не нић, Све то зар Ко ље вић, Иво Тар та ља, Бра
ни слав Ву чу ро вић, Дар ја Кро мар, Је ле на Анић, Сне жа на Ген чић, Жељ ко Ста но је вић, Ста ни сла ва Вој но
вић, Љи ља на Ко со вац, Де јан Ми хај ло вић, Џе на на Ту злак, слу жбе ни ци Ам ба са де Ислам ске Ре пу бли ке 
Па ки ста на, пред став ни ци ино стра них кул тур них цен та ра у Ср би ји, као и колегe из би бли о те ка у Ср би ји 
и окру же њу, ко ји ма се за хва љу је мо.
 За хвал ност ду гу је мо до пи сном чла ну СА НУ Ми ру Вук са но ви ћу, уред ни ку Би бли о гра фи је, ко ји 
је као управ ник Би бли о те ке Ма ти це срп ске ру ко во дио укуп ним по слом. Та ко из ра да Би бли о гра фи је ни је 
ре ме ти ла ре до ван рад Би бли о те ке.
 Посебно за хва љу је мо ре цен зен ти ма књи ге, ака де ми ку Пре дра гу Па ла ве стри (ко ји је у За ду жби
ни Иве Ан дри ћа ини ци рао из ра ду Би бли о гра фи је) и ака де ми ку Ник ши Стип че ви ћу, ко ји, на жа лост, ни је 
до че као да ви ди ову књи гу. За хва љу је мо Управ ном од бо ру Ан дри ће ве за ду жби не ко ји нам је по ве рио 
овај ве ли ки и зна чај ни по сао, као и из да ва чи ма ко ји су омо гу ћи ли да књи га иза ђе за сто го ди шњи цу пр
вог Ан дри ће вог об ја вље ног ра да.
 Би бли о гра фи ја је до ступ на и у елек трон ском об ли ку на адре си елек трон ског ка та ло га Би бли о те
ке Ма ти це срп ске http://www.bms.rs или Вир ту ел не би бли о те ке Ср би је http://vbs.rs/cobiss/ и PDF фор ма ту 
на веб стра ни ци За ду жби не Иве Ан дри ћа на адре си http://www.ivo an dric.org.rs.

Но ви Сад, 25. јул 2011.                                                                                                                                 Ауто ри  
                                   Би бли о гра фи је 



ДЕЛА ИВЕ АН ДРИЋА
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1918

1
     Ex Pon to / Ivo An drić.  Za greb : Knji žev ni jug, [1918] 
(Za greb : Hr vat ski štam par ski za vod).  108 str. ; 22 cm 
Pred go vor dat. ju la 1918.  Str. 515: Raz go vo ri s du šom / 
N. [Ni ko] Bar tu lo vić. 
(Broš.) 

1920

2
     Ex Pon to / Иво Ан дрић.  Бе о град : С. Б. Цви ја но
вић, 1920 (Бе о град : „Св. Са ва”).  109 стр. ; 20 cm 
Стр. 516: Раз го во ри с ду шом / Н. [Нико] Бар ту ло вић. 
(Брош.) 

3
     Ne mi ri / An drić Ivo.  Za greb : St. Ku gli, [1920] (Za
greb : St. Ku gli).  61 str. ; 20 cm 
S a d r ž a j: Ne mir od vi je ka (816); Ne mir da na (1730): Noć u 
vo zu (1920); Iz nad po bje da (2122); Dje ca (2325); Po greb na pje
sma (2627); Pri ča iz Ja pa na (2830); Bre go vi (3161).
(Broš.) 

4
     Put Ali je Gjer ze le za / Ivan An drić.  Be o grad : S. B. 
Cvi ja no vić, 1920 (No vi Sad : Bra ća Gru jić i pro met no d. 
d.).  41 str. ; 18 cm 
Reč nik tur skih re či i pro vin ci ja li za ma: str. [4547]. 
(Broš.) 

1922

5
     Пут Али је Ђер зе ле за / Иво Ан дрић.  2. изд.  Бе о
град : С. Б. Цви ја но вић, 1922 (у Бе о гра ду : М. Ка рић). 
 45 стр. ; 17 cm 
(Брош.) 

1924

6
     При по вет ке. [Књ. 1] / Иво Ан дрић.  Бе о град : Срп
ска књи жев на за дру га, 1924 (Бе о град : „Ма ка ри је”).  

117 стр. ; 20 cm.  (Срп ска књи жев на за дру га ; ко ло 27,  
бр. 179) 
С а д р ж а ј: У му са фир ха ни (517); У зин да ну (1825); Ћор кан 
и Шва би ца (2639); За ло го ро ва ња (4052); Му ста фа Ма џар 
(5369); Дан у Ри му (7077); Рзав ски бре го ви (7890); Љу бав 
у ка са би (91103); Ноћ у Ал хам бри (104113). Реч ник тур ских 
ре чи и про вин ци а ли за ма (115117).
(Пл.) 

1931

7
     При по вет ке / Иво Ан дрић.  Бе о град : Срп ска књи
жев на за дру га, 1931 (Бе о град : Д. Гре го рић).  190 стр. 
; 20 cm.  (Са вре ме ник Срп ске књи жев не за дру ге ; ко
ло 1, књ. 1) 
С а д р ж а ј: Ма ра, ми ло сни ца (572); Ис по ви јед (7388); Чу до 
у Оло ву (8995); Код ка за на (96111); Мост на Же пи (112120); 
Ани ки на вре ме на (121190).
(Пл.) 

1935

8
     Ње гош као тра гич ни ју нак ко сов ске ми сли / Иво 
Ан дрић.  Бе о град : Ко лар чев на род ни уни вер зи тет, 
1935 (Бе о град : „Скер лић”).  22 стр. : сли ка П. П. Ње
го ша ; 24 cm.  (Би бли о те ка Ко лар че вог на род ног уни
вер зи те та ; књ. 12) 
„Пре да ва ње одр жа но на Ко лар че вом на род ном уни
вер си те ту у Бе о гра ду 24XII1934., у ко рист по ди за ња 
Ње го ше вог спо ме ни ка” → стр. 5. 
(Брош.) 

1936

9
     При по вет ке. [Књ.] 2 / Иво Ан дрић.  Бе о град : Срп
ска књи жев на за дру га, 1936 (Бе о град : Д. Гре го рић). 
 122 стр. ; 20 cm.  (Срп ска књи жев на за дру га ; ко ло 
39, књ. 262) 
С а д р ж а ј: Свад ба (532); Смрт у Си на но вој те ки ји (3349); 
На паст (5164); Олу ја ци (6578); Жеђ (7994); Ми ла и Пре лац 
(95122).
(Пл.) 

Књиге
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1945

10
     Го спо ђи ца / Иво Ан дрић.  1. изд.  Са ра је во : Свје
тлост, 1945 (Са ра је во : Др жав на штам па ри ја).  180 
стр. ; 21 cm 
Ти раж 5.000.  Од истог пи сца: стр. 2. 
(Брош.) 

11
     Иза бра не при по вет ке / Иво Ан дрић.  [Сарајево] : 
Свје тлост, 1945 (Са ра је во : Др жав на штам па ри ја).  
133 стр. ; 20 cm 
С а д р ж а ј: Ма ра ми ло сни ца (354); Љу бав у ка са би (5564); 
Ани ки на вре ме на (65116); Свад ба (117133).
(Брош.) 

12
     На Дри ни ћу при ја : ро ман / Иво Ан дрић.  Бе о град 
: Про све та, 1945 (Бе о град : Про све та).  366 стр. ; 20 
cm.  (Ју жно сло вен ски пи сци ; 1) 
Ти раж 5.000.  Реч ник тур ских ре чи и про вин ци а ли за
ма: стр. 363366. 
(Брош.) 

13
     Трав нич ка хро ни ка : кон сул ска вре ме на / Иво Ан
дрић.  1. изд.  Бе о град : Др жав ни из да вач ки за вод 
Ју го сла ви је, 1945 (Бе о град : За дру жна штам па ри ја). 
 494, IV стр. ; 22 cm.  (Са вре ме на ју го сло вен ска књи
жев ност ; књ. 1) 
Ти раж 5.000.  Реч ник тур ских ре чи и про вин ци а ли за
ма: стр. IIV.  Од истог пи сца: стр. 4. 
(Брош.) 

1946

14
     На Дри ни ћу при ја : ви ше град ска хро ни ка / Иво Ан
дрић.  2. изд.  Са ра је во : Свје тлост, 1946 (Са ра је во : 
Др жав на штам па ри ја).  361 стр. ; 20 cm 
Ти раж 7.000.  Реч ник тур ских ре чи и про вин ци ја ли за
ма: стр. 357361.  Од истог пи сца: стр. 4. 
(Брош.) 

1947

15
     Мост на Же пи : при по вет ке / Иво Ан дрић.  Бе о град 
: Про све та, 1947 (Бе о град : Про све та).  59 стр. ; 18 cm. 
 (Ма ла би бли о те ка ; 1) 
Ти раж 12.000. 
С а д р ж а ј: Мост на Же пи (312); Ве ле тов ци (1324); Свад
ба (2548); У зин да ну (4957). На по ме на о пи сцу (58). Реч ник 
(59).
(Брош.) 

16
     На Дри ни ћу при ја : ви ше град ска хро ни ка / Иво Ан
дрић.  3. изд.  Са ра је во : Свје тлост, 1947 (Са ра је во : 
Др жав на штам па ри ја).  357 стр. ; 21 cm 
Ти раж 10.000.  Реч ник тур ских ре чи и про вин ци ја ли
за ма: стр. 353357.  Од истог пи сца: стр. [359]. 
(Брош.) 

17
     Pri po vi jet ke / Ivo An drić.  Za greb : Ma ti ca hr vat ska, 
1947 (Za greb : Ti po gra fi ja).  253 str. ; 21 cm.  (Re do vi ta 
iz da nja / Ma ti ca hr vat ska ; god. 1947, 1) 
S a d r ž a j: Put Ali je Đer ze le za (528); U mu sa fir ha ni (2941); U 
zin da nu (4350); Ćor kan i Šva bi ca (5164); Mu sta fa Ma džar (65
80); Rzav ski bre go vi (8192); Lju bav u ka sa bi (93104); Ma ra, mi
lo sni ca (105160); Kod ka za na (161175); Most na Že pi (177185); 
Svad ba (187205); Olu ja ci (207216); Žeđ (217228); Mi la i Pre
lac (229247). Reč nik tur skih re či i pro vin ci ja li za ma (249253).
(Ppl.) 

18
     Pri po vi jet ke / Ivo An drić.  Za greb : Ma ti ca hr vat ska, 
1947 (Za greb : Ti po gra fi ja).  263 str. ; 20 cm*.  (Re do vi
ta iz da nja / Ma ti ca hr vat ska ; god. 1947, 1) 
Pre ma elek tron skom ka ta lo gu NSK, ovo je 2. is pra vlje no 
izd. 
S a d r ž a j: Put Ali je Đer ze le za (528); U mu sa fir ha ni (2941); U 
zin da nu (4351); Ćor kan i Šva bi ca (5366); Mu sta fa Ma džar (67
83); Rzav ski bre go vi (8597); Lju bav u ka sa bi (99111); Ma ra, mi
lo sni ca (113170); Kod ka za na (171185); Most na Že pi (187196); 
Svad ba (197216); Olu ja ci (217226); Žeđ (227238); Mi la i Pre
lac (239258). Reč nik tur skih re či i pro vin ci a li za ma (259263).
(Kar ton) 

19
     Rzav ski bre go vi : pri po vi jet ka / Ivo An drić.  1. izd.  
Sa ra je vo : Svje tlost, 1947 (Sa ra je vo : Oslo bo đe nje).  19 
str. : auto ro va sli ka ; 17 cm.  (Ma la bi bli o te ka ; 3) 
Ti raž 10.000.  Str. 34: Ivo An drić / [Dušan Đurović]. 
(Broš.) 

20
     Trav nič ka hro ni ka : kon sul ska vre me na / Ivo An drić. 
 Za greb : Na klad ni za vod Hr vat ske, 1947 (Za greb : Ti
po gra fi ja).  483 str. ; 20 cm.  (Su vre me ni pi sci Ju go sla
vi je) 
Ti raž 4.000.  Reč nik tur skih re či i pro vin ci a li za ma: str. 
479483. 
(Broš.) 

1948

21
     На Дри ни ћу при ја : ви ше град ска хро ни ка / Иво Ан
дрић.  4. изд.  Са ра је во : Свје тлост, 1948 (у Са ра је ву 
: Др жав на штам па ри ја).  357 стр. ; 21 cm.  (До ма ћи 
пи сци) 
Реч ник тур ских ре чи и про вин ци ја ли за ма: стр. 353
357.  Од истог пи сца: стр. [359]. 
(Брош.) 

22
     Но ве при по вет ке / Иво Ан дрић.  Бе о град : Кул ту ра, 
1948 (Бе о град : Кул ту ра).  246 стр. ; 21 cm.  (Са вре ме
на књи жев ност Ју жних Сло ве на ; 8) 
Ти раж 7.000. 
С а д р ж а ј: При ча о кме ту Си ма ну (732); Зми ја (3344); Де
ца (4551); Књи га (5266); Су се ди (6780); Сан (8186); Зло
ста вља ње (87111); Пи смо из 1920. го ди не (112125); Ћи лим 
(126135); Зе ко (136234); Сно пи ћи (235241); Де дин днев ник 
(242[247]).
(Брош.) 
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23
     Pri ča o ve zi ro vom slo nu / Ivo An drić ; [i lu stri rao Fe dor 
Vaić].  Za greb : Na klad ni za vod Hr vat ske, 1948 (Za greb : 
Na klad ni za vod Hr vat ske).  92 str. : ilu str. ; 17 cm.  (Ma
la bi bli o te ka ; 10) 
Ti raž 3.000.  Reč nik tur skih re či i pro vin ci ja li za ma: str. 
9192. 
(Broš.) 

24
     Put Ali je Đer ze le za / Ivo An drić.  Za greb : Glas ra da, 
1948 (Za greb : „Og njen Pri ca”).  33 str. ; 17 cm.  (Ma la 
na rod na knji žni ca ; sv. 5) 
Reč nik tur skih re či i pro vin ci ja liz [a] ma: str. 3133.  Ivo 
An drić: str. [35]. 
(Broš.) 

25
     Сје ме из Ка ли фор ни је / Иво Ан дрић. Од бор ни ци 
и сре ћа ; Не за до вољ ни ци / Бран ко Ћо пић.  Са ра је во 
: Одје ље ње за аги та ци ју и штам пу Зе маљ ског од бо ра 
На род ног фрон та за Бо сну и Хер це го ви ну, 1948 (Са ра
је во : Осло бо ђе ње).  19 стр. ; 20 cm* 
(Брош.) 

1949
26

     Ве ле тов ци / Иво Ан дрић ; [илустровао Кар ло 
Направ ник].  Но ви Сад : Ма ти ца срп ска, 1949 (Но ви 
Сад : „Змај”).  15 стр. : илу стр. ; 24 cm 
Реч ник ма ње по зна тих тур ских ре чи: стр. [16]. 
(Брош.) 

27
     На Дри ни ћу при ја : ви ше град ска хро ни ка / Иво Ан
дрић.  5. изд.  Са ра је во : Свје тлост, 1949 (у Са ра је ву : 
Осло бо ђе ње).  339 стр. ; 21 cm.  (До ма ћи пи сци) 
Реч ник тур ских ре чи и про вин ци ја ли за ма: стр. 335
339.  Од истог пи сца: стр. [340]. 
(Брош.) 

28
     No ve pri po vet ke / Ivo An drić.  [Be o grad ; Za greb] : 
Kul tu ra, 1949 (u Za gre bu : „Og njen Pri ca”).  232 str. ; 
21 cm 
Ti raž 8.000. 
S a d r ž a j: Pri ča o kme tu Si ma nu (731); Zmi ja (3242); De ca 
(4348); Knji ga (4962); Su se di (6376); San (7781); Zlo sta vlja
nje (82105); Pi smo iz 1920. go di ne (106118); Ći lim (119127); 
Ze ko (128220); Sno pi ći (221227); De din dnev nik (228[233]).
(Ppl.) 

29
     Pri ča o kme tu Si ma nu / Ivo An drić.  Za greb : No vo 
po ko lje nje, 1949 (u Za gre bu : Ti po gra fi ja).  39 str. ; 17 
cm.  (Bi bli o te ka iza bra nih pri po vi jet ki ; ko lo 6, sv. 1) 
Bi lje ška o pi scu: str. [4142]. 
(Broš.) 

1950

30
     Zlo sta vlja nje / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Po let, 1950 (Sa
ra je vo : Oslo bo đe nje).  30 str. ; 20 cm.  (Ju go sla ven ski 
pi sci) 

Ti raž 3.000. 
(Broš.) 

31
     Na Dri ni ću pri ja : vi še grad ska hro ni ka / Ivo An drić.  
Za greb : Zo ra, 1950 (Za greb : Na klad ni za vod Hr vat ske). 
 383 str. ; 20 cm.  (Ju go sla ven ski pi sci) 
Ti raž 5.000.  Reč nik tur skih re či i pro vin ci ja li za ma: str. 
379383. 
(Ppl.) 

32
     О Ву ку као пи сцу ; О Ву ку као ре фор ма то ру / Иво 
Ан дрић.  Бе о град : Про све та, 1950 (Бе о град : „Вук 
Ка ра џић”).  27 стр. ; 17 cm.  (Огле ди из књи жев но сти 
; 2) 
Ти раж 10.000. 
(Брош.) 

33
     При ча о кме ту Си ма ну / Иво Ан дрић.  Бе о град : 
Про све та, 1950 (Бе о град : „Вук Ка ра џић”).  35 стр. ; 
17 cm.  (Ма ла би бли о те ка ; 41) 
Ти раж 10.000. 
(Брош.) 

1951

34
     Иза бра не при по вет ке / Иво Ан дрић.  Бе о град : Но
во по ко ле ње, 1951 (Бе о град : Омла ди на).  516 стр., 
[1] лист с ауто ро вом сли ком ; 21 cm.  (Ју го сло вен ски 
пи сци) 
Ти раж 5.000. 
С а д р ж а ј: Мост на Же пи (512); При ча о ве зи ро вом сло ну 
(1354); Ве ле тов ци (5563); Ша ла у Сам са ри ном ха ну (6481); 
У му са фир ха ни (8293); У зин да ну (94100); Ис по ви јед (101
114); Код ка за на (115128); Чу до у Оло ву (129134); Олу ја ци 
(135143); Сли ка ње : (одло мак) (144156); При ча о кме ту Си
ма ну (157184); Зми ја (185197); Де ца (198204); Књи га (205
220); Цр вен цвет : (одло мак) (221235); Су се ди (236250); Ко са 
(251256); Под гра би ћем (257262); Ми ла и Пре лац (263281); 
Свад ба (282300); Рзав ски бре го ви (301311); Сан (312317); 
Зло ста вља ње (318344); Пи смо из 1920. го ди не (345359); Ћи
лим (360369); Би фе „Ти та ник” (370401); Зе ко (402506). Реч
ник тур ских ре чи и провинциализ[а]ма (507512). О овом из да
њу (513). Бе ле шка о пи сцу / Д. П. [Душан Пухало] (515[517]).
(Брош.) 

35
     На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  За греб : Срп
ско кул тур нопро свјет но дру штво „Про свје та”, 1951 
(За греб : Про свје та).  397 стр. ; 20 cm.  (Би бли о те ка 
„Про свје те” ; ко ло 2, књ. 21) 
Ти раж 4.000.  Стр. 367389: О И. Ан дрићу и ње го вој 
књи зи „На Дри ни ћу при ја” / М. [Милан] Се ла ко вић. 
 Реч ник тур ских ре чи и про вин ци ја ли за ма: стр. 391
397. 
(Ппл.) 

36
     Трав нич ка хро ни ка : кон сул ска вре ме на / Иво Ан
дрић.  3. изд.  Са ра је во : Свје тлост, 1951 ([Сарајево] 
: „Ве се лин Ма сле ша”, шт. 1952).  477 стр. ; 21 cm.  
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(Са вре ме на ју го сло вен ска књи жев ност) 
Ти раж 7.000.  Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и 
не ких ма ње по зна тих стра них из ра за: стр. 469477. 
(Брош.) 

1952

37
     Pod gra bi ćem : [(pri po vet ke o ži vo tu bo san skog se la)] 
/ Ivo An drić.  Sa ra je vo : Se ljač ka knji ga, 1952 (Sta ri Be
čej : Pro le ter).  91 str. : auto ro va sli ka ; 21 cm.  (Se lo u 
knji žev no sti ; 12) 
„U ovu zbir ku pri po vi je da ka... ušla je i pri po vjet ka ‘Le to 
na po mo lu’ ko ja je, ustva ri, od lo mak iz knji ge ‘Na Dri ni 
ću pri ja’”  → str. [92]. 
S a d r ž a j: Ve le tov ci (513); Pri ča o kme tu Si ma nu (1541); Olu
ja ci (4350); Zmi ja (5162); Pod gra bi ćem (6367); Ko sa (6973); 
Le to na po mo lu (7579); Elek tro bih (8185). Reč nik tur skih re či i 
pro vin ci ja li za ma (8790). Bi lje ška o pi scu / N. [Ni ka] Mi li će vić 
(91[92]).
(Ppl. sa omo tom) 

38
     При ча о ве зи ро вом сло ну / Иво Ан дрић.  Бе о град : 
На род на књи га, 1952 (Бе о град : „Бран ко Ђо но вић”).  
108 стр. ; 20 cm.  (Са вре ме ни пи сци ; 2) 
Ти раж 8.000.  Ту ма че ње ма ње по зна тих ре чи у бе ле
шка ма уз текст. 
С а д р ж а ј: При ча о ве зи ро вом сло ну (558); Ве ле тов ци (59
70); При ча о кме ту Си ма ну (71104). Бе ле шка о пи сцу / М. Р. 
[Миливоје Ристић] (105[109]).
(Брош.) 

1953

39
     Ве ле тов ци и При ча о кме ту Си ма ну / Иво Ан дрић.  
Бе о град : Деч ја књи га, 1953 (Бе о град : Омла ди на).  36 
стр. ; 20 cm.  (Ма ла би бли о те ка ; 23) 
Ти раж 5.000.  Ту ма че ње ма ње по зна тих ре чи у бе ле
шка ма уз текст. 
С а д р ж а ј: Ве ле тов ци (311); При ча о кме ту Си ма ну (1236).
(Брош.) 

40
     Го спо ђи ца / Иво Ан дрић.  Са ра је во : Свје тлост, 
1953 (Са ра је во : „Ве се лин Ма сле ша”).  194 стр. ; 21 
cm.  (Са вре ме на ју го сло вен ска књи жев ност) 
(Ппл. са омо том) 

41
     На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та, 1953 (Бе о град : Ју го штам па).  400 стр., [1] лист 
с ауто ро вом сли ком ; 21 cm.  (Ју го сло вен ски са вре ме
ни пи сци ; 23) 
Реч ник тур ских ре чи и про вин ци ја ли за ма: стр. 397
[401].  На омо ту бе ле шка о де лу. 
(Пл. са омо том) 

1954

42
     Ве ле тов ци и При ча о кме ту Си ма ну / Иво Ан дрић. 
 2. изд.  Бе о град : Деч ја књи га, 1954 (Бе о град : Про

све та).  37 стр. ; 20 cm.  (Ма ла би бли о те ка ; 23) 
Ти раж 5.000.  Ту ма че ње ма ње по зна тих ре чи у бе ле
шка ма уз текст. 
С а д р ж а ј: Ве ле тов ци (311); При ча о кме ту Си ма ну (1237). 
Бе ле шка о пи сцу / И. П. [Иван Поповић] ([39]).
(Брош.) 

43
     Ода бра не при по вет ке. Књ. 1 / Иво Ан дрић ; 
[приредио Бо жи дар Ковачевић].  Ју би лар но изд. по во
дом ше зде се те го ди шњи це пи шче ва жи во та.  Бе о град 
: Срп ска књи жев на за дру га, 1954 (Бе о град : Кул ту ра). 
 468 стр., [1] лист с ауто ро вом сли ком ; 20 cm 
Ти раж 1.000. 
С а д р ж а ј: Пут Али је Ђер зе ле за (731); Мост на Же пи (3240); 
Смрт у Си на но вој те ки ји (4153); У му са фир ха ни (5467); Му
ста фа Ма џар (6885); Ис по ви јед (86102); У зин да ну (103110); 
Код ка за на (111126); Труп (127140); Чу до у Оло ву (141147); 
Ча ша (148155); У во де ни ци (156161); На паст (162171); Ша ла 
у Сам са ри ном ха ну (172192); Ве ле тов ци (193203); Ани ки на 
вре ме на (204271); При ча о ве зи ро вом сло ну (272320); Не мир
на го ди на (321358); Про ба (359390); Олу ја ци (391400); Ма
ра, ми ло сни ца (401468).
(Пл.) 

44
     Ода бра не при по вет ке. Књ. 2 / Иво Ан дрић ; 
[приредио Бо жи дар Ковачевић].  Ју би лар но изд. по
во дом ше зде се те го ди шњи це пи шче ва жи во та. .  Бе
о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1954 (Бе о град : Кул
ту ра).  553 стр. ; 20 cm 
Ти раж 1.000. 
С а д р ж а ј: При ча о кме ту Си ма ну (537); Ћи лим (3849); Жеђ 
(5061); Зми ја (6276); Под гра би ћем (7783); Ћор кан и Шва
би ца (8498); Ко са (99105); Љу бав у ка са би (106118); Ми ла 
и Пре лац (119140); Де ца (141146); Про зор (147153); Књи
га (154171); На оба ли (172197); Су се ди (198214); Свад ба 
(215236); Рзав ски бре го ви (237249); Пи смо из 1920. го ди не 
(250266); Шет ња (267274); Зна ко ви (275287); Зло ста вља
ње (288319); За тво ре на вра та (320329); Зе ко (330454); Би фе 
„Ти та ник” (455491); По ро дич на сли ка (492508); Ауто би о
гра фи ја (509522); Сно пи ћи (523531); Аска и вук (532542). 
Ту мач не по зна ти јих ре чи (543550). Бе ле шка о пи сцу и овом 
из да њу (551553).
(Пл.) 

45
     Ода бра не при по вет ке. Књ. 1 / Иво Ан дрић ; 
[приредио Бо жи дар Ковачевић].  Ју би лар но изд. по во
дом ше зде се те го ди шњи це пи шче ва жи во та.   Бе о град 
: Срп ска књи жев на за дру га, 1954 (Бе о град : Кул ту ра).  
468 стр., [1] лист с ауто ро вом сли ком ; 20 cm.  (Срп ска 
књи жев на за дру га ;  ко ло 48, књ. 326327) 
Ти раж 4.000. 
С а д р ж а ј: Пут Али је Ђер зе ле за (731); Мост на Же пи (32
40); Смрт у Си на но вој те ки ји (4153); У му са фир ха ни (5467); 
Му ста фа Ма џар (6885); Ис по ви јед (86102); У зин да ну (103
110); Код ка за на (111126); Труп (127140); Чу до у Оло ву (141
147); Ча ша (148155); У во де ни ци (156161); На паст (162171); 
Ша ла у Сам са ри ном ха ну (172192); Ве ле тов ци (193203); 
Ани ки на вре ме на (204271); При ча о ве зи ро вом сло ну (272
320); Не мир на го ди на (321358); Про ба (359390); Олу ја ци 
(391400); Ма ра, ми ло сни ца (401468).
(Ппл.) 
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46
     Ода бра не при по вет ке. Књ. 2 / Иво Ан дрић ; 
[приредио Бо жи дар Ковачевић].  Ју би лар но изд. по во
дом ше зде се те го ди шњи це пи шче ва жи во та.  Бе о град 
: Срп ска књи жев на за дру га, 1954 (Бе о град : Кул ту ра). 
 553 стр. ; 20 cm.  (Срп ска књи жев на за дру га ; ко ло 
48, књ. 328329) 
Ти раж 4.000. 
С а д р ж а ј: При ча о кме ту Си ма ну (537); Ћи лим (3849); Жеђ 
(5061); Зми ја (6276); Под гра би ћем (7783); Ћор кан и Шва
би ца (8498); Ко са (99105); Љу бав у ка са би (106118); Ми ла 
и Пре лац (119140); Де ца (141146); Про зор (147153); Књи
га (154171); На оба ли (172197); Су се ди (198214); Свад ба 
(215236); Рзав ски бре го ви (237249); Пи смо из 1920. го ди не 
(250266); Шет ња (267274); Зна ко ви (275287); Зло ста вља ње 
(288319); За тво ре на вра та (320329); Зе ко (330454); Би фе „Ти
та ник” (455491); По ро дич на сли ка (492508); Ауто би о гра фи
ја (509522); Сно пи ћи (523531); Аска и вук (532542). Ту мач 
не по зна ти јих ре чи (543550). Бе ле шка о пи сцу и овом из да њу 
(551553).
(Ппл.) 

47
     Про кле та авли ја / Иво Ан дрић.  Но ви Сад : Ма ти
ца срп ска, 1954 (Но ви Сад : Град ска штам па ри ја).  92 
стр. ; 20 cm.  (Мо за ик ; 14) 
(Брош.) 

1955

48
     Ве ле тов ци и При ча о кме ту Си ма ну / Иво Ан дрић. 
 3. изд.  Бе о град : Деч ја књи га, 1955 (Бе о град : Про
све та).  51 стр. ; 20 cm.  (Ма ла би бли о те ка ; 23) 
Ти раж 8.000.  Ту ма че ње ма ње по зна тих ре чи у бе ле
шка ма уз текст. 
С а д р ж а ј: Ве ле тов ци (311); При ча о кме ту Си ма ну (1237); 
Књи га (3851). Бе ле шка о пи сцу / И. П. [Иван Поповић] ([53])
(Брош.) 

49
     Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Be o grad : Pro sve ta, 
1955 (Be o grad : Be o grad ski gra fič ki za vod).  376 str., [1] 
list s auto ro vom sli kom ; 19 cm 
Reč nik tur skih re či i pro vin ci ja li za ma: str. 373[377].  Na 
omo tu be le ška o de lu. 
(Ppl. sa omo tom) 

50
     На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та, 1955 (Бе о град : Бе о град ски гра фич ки за вод, [шт. 
1957]).  398 стр., [1] лист с ауто ро вом сли ком ; 19 cm 
Реч ник тур ских ре чи и про вин ци ја ли за ма: стр. 395
[399].  На омо ту бе ле шка о де лу. 
(Ппл. са омо том) 

1956

51
     Ода бра не при по вет ке / Иво Ан дрић ; [предговор 
Ве ли бор Глигорић].  Но ви Сад : Ма ти ца срп ска, 1956 
(Но ви Сад : Бу дућ ност).  224 стр. ; 18 cm.  (На ши 
пи сци) 
Кор. ств. насл.: Иза бра не при по вет ке. 
С а д р ж а ј: Иво Ан дрић : (од лом ци из есе ја о Иву Ан дрићу) / 

Ве ли бор Гли го рић (542). Би бли о граф ски по да ци (4243). Пут 
Али је Ђер зе ле за (4568); Мост на Же пи (6977); Ис по ви јед 
(7892); У зин да ну (9399); Ве ле тов ци (100109); Зми ја (110
123); Књи га (124140); При ча о кме ту Си ма ну (141170); Би фе 
„Ти та ник” (171204); Сно пи ћи (205212); Аска и вук (213222). 
Ту мач не по зна ти јих ре чи (223[225]).
(Брош.) 

52
     Pro kle ta avli ja / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1956 
(Be o grad : Kul tu ra).  97 str. ; 21 cm 
(Broš. sa omo tom) 

1957

53
     Pri ča o kme tu Si ma nu / Ivo An drić ; pri re dio Mi ro slav 
Ši cel ; [i lu stra ci je Haj ru din Kujundžić].  Za greb : Škol
ska knji ga, 1957 (Za greb : Ti po gra fi ja).  76 str., [5] li sto
va s ta bla ma : auto ro va sli ka ; 17 cm.  (Do bra knji ga ;  
ko lo 3, sv. 6) 
Tu ma če nje ma nje po zna tih re či u be le ška ma uz tekst. 
S a d r ž a j: Ivo An drić (56). Pri ča o kme tu Si ma nu (739); Bi fe 
„Ti ta nik” (4076).
(Broš.) 

1958

54
     Го спо ђи ца / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про све та ; Са
ра је во : Свје тлост, 1958 (Бе о град : Бе о град ски гра фич
ки за вод).  224 стр. ; 20 cm.  (Иза бра на де ла / Иво 
Ан дрић ; 4) 
(Пл.) 

55
     Go spo đi ca / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost ; Be o
grad : Pro sve ta, 1958 (Be o grad : Be o grad ski gra fič ki za
vod).  209 str. ; 20 cm.  (Sa bra na [i. e. Iza bra na] de la / 
Ivo An drić ; 4) 
(Pl.) 

56
     На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та ; Са ра је во : Свје тлост, 1958 (Бе о град : Бе о град
ски гра фич ки за вод).  430 стр. ; 20 cm.  (Иза бра на 
де ла / Иво Ан дрић ; 3) 
Реч ник тур ских ре чи и про вин ци ја ли за ма: стр. 427
[431]. 
(Пл.) 

57
     Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost ; 
Be o grad : Pro sve ta, 1958 (Be o grad : Be o grad ski gra fič ki 
za vod).  403 str. ; 20 cm.  (Iza bra na de la / Ivo An drić ; 3) 
Reč nik tur skih re či i pro vin ci ja li za ma: str. 399403. 
(Pl.) 

58
     Па но ра ма : при по вет ке : [19181958] / Иво Ан дрић. 
 Бе о град : Про све та, 1958 (Бе о град : Бе о град ски гра
фич ки за вод).  XXII, 324 стр., [1] лист с ауто ро вом 
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сли ком ; 19 cm.  (Бра зде : би бли о те ка са вре ме них ју
го сло вен ских пи са ца ; ко ло 3, књ. 18) 
С а д р ж а ј: Ре а ли зам Иве Ан дрића / Ри сто То шо вић (VII
[XXI I I]). Пут Али је Ђер зе ле за (326); Смрт у Си на но вој те ки ји 
(2738); Му ста фа Ма џар (3955); На паст (5665); Ани ки на вре
ме на (66130); Зми ја (131144); Зло ста вља ње (145174); Ми ла 
и Пре лац (175194); Про зор (195200); Зна ко ви (201212); Же
на на ка ме ну (213231); За тво ре на вра та (232241); Екс кур зи ја 
(242251); Оса ти ча ни (252291); Па но ра ма (292322). Реч ник 
(323[325]).
(Пл. са омо том) 

59
     При по вет ке : из бор / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та ; Са ра је во : Свје тлост, 1958 (Бе о град : Бе о град ски 
гра фич ки за вод).  XX, 423 стр., [1] лист с ауто ро вом 
сли ком ; 20 cm.  (Иза бра на де ла / Иво Ан дрић ; 1) 
Ств. насл. у ко ло фо ну: Иза бра не при по вет ке. 
С а д р ж а ј: Жи вот но де ло Иве Ан дрића (VII). Књи жев ни лик 
Иве Ан дрића / Ми лан Бог да но вић (IX[XXI]). Мост на Же пи 
(312); У му са фир ха ни (1326); У зин да ну (2734); Код ка за на 
(3551); Чу до у Оло ву (5259); Ша ла у Сам са ри ном ха ну (60
81); При ча о ве зи ро вом сло ну (82133); Ве ле тов ци (134144); 
Олу ја ци (145154); При ча о кме ту Си ма ну (155188); Ћор кан 
и Шва би ца (189203); Де ца (204211); Књи га (212230); Свад
ба (231253); Пи смо из 1920. го ди не (254271); Зе ко (272400); 
Сно пи ћи (401409); Аска и вук (410420). Реч ник тур ских ре чи 
и ма ње по зна тих из ра за (421[424]).
(Пл.) 

60
     Pri po vet ke : iz bor / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost ; 
Be o grad : Pro sve ta, 1958 (Be o grad : Be o grad ski gra fič ki 
za vod).  XIX, 401 str., [1] list s auto ro vom sli kom ; 20 
cm.  (Iza bra na de la / Ivo An drić ; 1) 
Stv. nasl. u ko lo fo nu: Iza bra ne pri po vet ke. 
S a d r ž a j: Ži vot no de lo Ive An dri ća (VII). Knji žev ni lik Ive An
dri ća / Mi lan Bog da no vić (IX[XX]). Most na Že pi (311); U mu
sa fir ha ni (1224); U zin da nu (2532); Kod ka za na (3348); Ču do u 
Olo vu (4955); Ša la u Sam sa ri nom ha nu (5676); Pri ča o ve zi ro
vom slo nu (77124); Ve le tov ci (125135); Olu ja ci (136145); Pri
ča o kme tu Si ma nu (146176); Ćor kan i Šva bi ca (177191); De ca 
(192199); Knji ga (200217); Svad ba (218238); Pi smo iz 1920. 
go di ne (239255); Ze ko (256376); Sno pi ći (377385); Aska i vuk 
(386395). Reč nik tur skih re či i ma nje po zna tih iz ra za (397400).
(Pl.) 

61
     Трав нич ка хро ни ка : кон сул ска вре ме на / Иво Ан
дрић.  Бе о град : Про све та ; Са ра је во : Свје тлост, 1958 
(Бе о град : Бе о град ски гра фич ки за вод).  537 стр. ; 20 
cm.  (Иза бра на де ла / Иво Ан дрић ; 2) 
Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње 
по зна тих стра них из ра за: стр. 531[538]. 
(Пл.) 

62
     Trav nič ka hro ni ka : kon sul ska vre me na / Ivo An drić.  
Sa ra je vo : Svje tlost ; Be o grad : Pro sve ta, 1958 (Be o grad : 
Be o grad ski gra fič ki za vod).  506 str. ; 20 cm.  (Iza bra na 
de la / Ivo An drić ; 2) 
Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna
tih stra nih iz ra za: str. 501[507]. 
(Pl.) 

1959

63
     Ве ле тов ци и При ча о кме ту Си ма ну / Иво Ан дрић. 
 3. [тј. 4] изд.  Бе о град : Мла до по ко ле ње, 1959 (Бе о
град : Глас).  36 стр. ; 20 cm.  (Ма ла би бли о те ка) 
Ту ма че ње ма ње по зна тих ре чи у бе ле шка ма уз текст. 
С а д р ж а ј: Ве ле тов ци (311); При ча о кме ту Си ма ну (12
[37]). Бе ле шка о пи сцу / И. П. [Иван Поповић] ([39]).
(Брош.) 

64
     Iz bor / Ivo An drić ; pri re dio Pe tar Dža džić.  Sa ra je vo 
: Svje tlost, 1959 (Sa ra je vo : Sa ra jev ski gra fič ki za vod).  
126 str. ; 17 cm.  (Škol ska bi bli o te ka ; 20) 
Auto ro va sli ka na ko ri ca ma. 
S a d r ž a j: Ivo An drić / [Pe tar Džadžić] (310). Most na Že pi 
(1120); Bi fe Ti ta nik : [o dlo mak] (2136); Pro kle ta avli ja : [o dlom
ci] (3750); Go spo đi ca : [o dlo mak] (5165); Na Dri ni ću pri ja : 
[o dlom ci] (67107); Trav nič ka hro ni ka : [o dlom ci] (109126). Pi
ta nja ([127]).
(Broš.) 

1960

65
     Aska i vuk ; Knji ga / Ivo An drić.  Za greb : Mla dost, 
1960 (Za greb : Vje snik).  26 str. ; 21 cm.  (Ma la pla va 
knji ga ; sv. 6) 
S a d r ž a j: Aska i vuk (310); Knji ga (1125). Ivo An drić (26).
(Broš.) 

66
     Аска и вук ; Књи га / Иво Ан дрић.  За греб : Мла дост, 
1960 (За греб : Вје сник).  30 стр. ; 20 cm.  (Ма ла пла ва 
књи га ; св. 6) 
С а д р ж а ј: Аска и вук (311); Књи га (1227). Иво Ан дрић 
(2930).
(Брош.) 

67
     Iz bor / Ivo An drić ; pri re dio Pe tar Dža džić.  2. izd.  
Sa ra je vo : Svje tlost, 1960 (Sa ra je vo : Sa ra jev ski gra fič ki 
za vod).  126 str. ; 17 cm.  (Škol ska bi bli o te ka ; 20) 
Auto ro va sli ka na ko ri ca ma. 
S a d r ž a j: Ivo An drić / Pe tar Dža džić (39). Most na Že pi (1120); 
Bi fe Ti ta nik : [o dlo mak] (2136); Pro kle ta avli ja : [o dlom ci] (37
50); Go spo đi ca : [o dlo mak] (5165); Na Dri ni ću pri ja : [o dlom
ci] (67107); Trav nič ka hro ni ka : [o dlom ci] (109126). Pi ta nja 
([127]).
(Broš.) 

68
     Li ca / Ivo An drić.  Za greb : Mla dost, 1960 ([Za greb : 
„Og njen Pri ca”]).  168 str. ; 20 cm.  (Su vre me ni pi sci) 
S a d r ž a j: Li ca (59); Pri ča o so li (1016); Raz go vor (1723); 
Baj ron u Sin tri (2428); Lov na te tre ba (2937); Ko sa (3844); Zi
mi (4549); San i ja va Pod gra bi ćem (5055); U za va di sa sve tom 
(5663); Iz let (6473); Sve ča nost (7486); Štrajk u tka o ni ci ći li ma 
(8793); Na sun ča noj stra ni (94101); Sun ce (102108); Na dr žav
nom ima nju (109122); Re či (123130); Ra za ra nja (131136); Đor
đe Đor đe vić (137147); Na sta di o nu (148153); Igra (154158); 
Le to va nje na ju gu (159[169]). Na po me na ([172]).
(Pl.) 
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69
     Pri ča o ve zi ro vom slo nu i dru ge pri po vet ke / Ivo An
drić ; [i zbor Erih Koš].  Be o grad : Rad, 1960 (Be o grad : 
Be o grad ski gra fič ki za vod).  170 str. ; 18 cm.  (Bi bli o te
ka „Reč i mi sao” ;  ko lo 2, knj. 32) 
Kor. i hrpt. stv. nasl.: Pri ča o ve zi ro vom slo nu. 
S a d r ž a j: Pri ča o ve zi ro vom slo nu (345); Put Ali je Đer ze
le za (4667); Most na Že pi (6875); Smrt u Si na no voj te ki ji (76
86); U mu sa fir ha ni (8798); Mu sta fa Ma džar (99114); Is po vi jed 
(115129); U zin da nu (130136); Kod ka za na (137150); Ve le tov ci 
(151159). Be le ška o pi scu / Ve li bor Gli go rić (161[171]).
(Broš.) 

70
     Pri ča o kme tu Si ma nu / Ivo An drić ; pri re dio Vo ja Ca
rić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1960 (Tre bi nje : Kul tu ra).  113 
str. ; 17 cm.  (Škol ska lek ti ra ; 11) 
S a d r ž a j: Ivo An drić / Vo ja Ca rić (36). Pri ča o kme tu Si ma
nu (743); Most na Že pi (4353); Ve le tov ci (5364); Trup (6479); 
U zin da nu (7987); Ko sa (8794); Pro zor (94100); Sno pi ći (100
109). Reč nik tur skih re či i ma nje po zna tih iz ra za (111113).
(Broš.) 

71
     Pri ča o kme tu Si ma nu / Ivo An drić.  Sa ra je vo : „Ve se
lin Ma sle ša”, 1960 ([Sa ra je vo : Oslobođenje]).  23 str. : 
auto ro va sli ka ; 24 cm.  (Ma la đač ka bi bli o te ka. Škol ska 
lek ti ra za VI II raz red osnov ne ško le) 
Kor. nasl. 
(Broš.) 

72
     Про кле та авли ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Срп ска 
књи жев на за дру га, 1960 (Бе о град : Кул ту ра).  137 стр. 
; 19 cm.  (Срп ска књи жев на за дру га ;  ко ло 53, књ. 
358) 
Ти раж 4.000.  Стр. 521: Чи та ју ћи „Про кле ту авли ју” 
/ Бо ри слав Ми хај ло вић. 
(Пл.) 

73
     Pro le će Gre go ra Fe du na : [o dlo mak iz ro ma na „Na 
Dri ni ću pri ja”] / Ivo An drić.  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle
ša”, 1960 ([s. l. : s. n.]).  14 str. ; 23 cm.  (Ma la đač ka 
bi bli o te ka. Škol ska lek ti ra za VII raz red osnov ne ško le) 
Kor. nasl. 
(Broš.) 

1961

74
     Го спо ђи ца / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про све та, 1961 
(Бе о град : „Сло бо дан Јо вић”).  222 стр. ; 17 cm 
Ауто ро ва сли ка на ко ри ца ма.  Ти раж 8.100. 
(Брош.) 

75
     Go spo đi ca / Ivo An drić.  Za greb : Mla dost, 1961 (Za
greb : „Og njen Pri ca”).  191 str. ; 20 cm.  (Su vre me ni 
pi sci) 
Ti raž 5.000. 
(Pl.) 

76
     За пи си о Го ји / Иво Ан дрић ; пред го вор Ото Би ха
љиМе рин.  Но ви Сад : Ма ти ца срп ска, 1961 (Но ви 
Сад : Бу дућ ност).  74 стр., XVI ли сто ва с та бла ма (ре
про дук ци је) ; 20 cm.  (Мо за ик ; 21) 
Ти раж 3.000. 
С а д р ж а ј: Пред го вор / Ото Би ха љиМе рин (517). Го ја (19
39); Раз го вор са Го јом (41[75]).
(Брош.) 

77
     Iz bor / Ivo An drić ; pri re dio Pe tar Dža džić.  3. izd.  
Sa ra je vo : Svje tlost, 1961 (Ce ti nje : Obod).  126 str. ; 17 
cm.  (Škol ska bi bli o te ka ; 20) 
Auto ro va sli ka na ko ri ca ma.  Ti raž 8.000. 
S a d r ž a j: Ivo An drić / Pe tar Dža džić (310). Most na Že pi (11
20); Bi fe Ti ta nik : [o dlo mak] (2136); Pro kle ta avli ja : [o dlom
ci] (3750); Go spo đi ca : [o dlo mak] (5165); Na Dri ni ću pri ja : 
[o dlom ci] (67107); Trav nič ka hro ni ka : [o dlom ci] (109126). Pi
ta nja ([127]).
(Broš.) 

78
     На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Срп ска 
књи жев на за дру га, 1961 (Бе о град : Кул ту ра).  LXVI II, 
351 стр. ; 19 cm.  (Срп ска књи жев на за дру га ; ко ло 54, 
књ. 367) 
„По све ће но два де се то го ди шњи ци Устан ка 19411961” 
→ прелим. стр.  Ти раж 4.000.  Стр. VLXVI II: Иво 
Ан дрић или Тра га ње за хар мо ни јом / Дра ган М. Је ре
мић.  Реч ник тур ских ре чи и про вин ци ја ли за ма: стр. 
347351. 
(Пл.) 

79
     При по вет ке : из бор. [Књ.] 1 / Иво Ан дрић.  Бе о
град : Про све та, 1961 (Бе о град : „Сло бо дан Јо вић”). 
 225 стр. ; 17 cm 
Ти раж 8.100. 
С а д р ж а ј: При по вет ке Ива Ан дрића / Пе тар Џа џић (732). 
Мост на Же пи (3544); У му са фир ха ни (4558); У зин да ну (59
66); Код ка за на (6783); Чу до у Оло ву (8491); Ша ла у Сам са
ри ном ха ну (92113); При ча о ве зи ро вом сло ну (114165); Ве
ле тов ци (166176); Олу ја ци (177187); При ча о кме ту Си ма ну 
(188221). Реч ник (223[226]).
(Брош.) 

80
     При по вет ке : из бор. [Књ.] 2 / Иво Ан дрић.  Бе о
град : Про све та, 1961 (Бе о град : „Сло бо дан Јо вић”). 
 239 стр. ; 17 cm 
Ти раж 8.100. 
С а д р ж а ј: Ћор кан и Шва би ца (721); Де ца (2229); Књи
га (3048); Свад ба (4971); Пи смо из 1920. го ди не (7289); Зе
ко (90218); Сно пи ћи (219227); Аска и вук (228238). Реч ник 
(239[240]).
(Брош.) 

81
     Pri ča o kme tu Si ma nu / Ivo An drić ; pri re dio Vo ja Ca
rić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1961 (Ce ti nje : Obod).  113 str. 
; 17 cm.  (Škol ska lek ti ra ; 11) 
Ti raž 10.000. 
S a d r ž a j: Ivo An drić / Vo ja Ca rić (36). Pri ča o kme tu Si ma
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nu (743); Most na Že pi (4353); Ve le tov ci (5364); Trup (6479); 
U zin da nu (7987); Ko sa (8794); Pro zor (94100); Sno pi ći (100
109). Reč nik tur skih re či i ma nje po zna tih iz ra za (111113).
(Broš.) 

82
     Pri ča o kme tu Si ma nu / Ivo An drić ; pri re dio Mi ro slav 
Ši cel ; [i lu stra ci je Haj ru din Kujundžić].  2. ne pro mi je
nje no izd.  Za greb : Škol ska knji ga, 1961 (Za greb : Ti po
gra fi ja).  76 str., [5] li sto va s ta bla ma : auto ro va sli ka ; 17 
cm.  (Do bra knji ga ;  ko lo 3,  sv. 6) 
Ti raž 8.000.  Tu ma če nje ma nje po zna tih re či u be le ška ma 
uz tekst. 
S a d r ž a j: Ivo An drić (56). Pri ča o kme tu Si ma nu (739); Bi fe 
„Ti ta nik” (4076).
(Broš.) 

83
     Трав нич ка хро ни ка : кон сул ска вре ме на / Иво Ан
дрић.  Бе о град : Про све та, 1961 (Бе о град : Бе о град ски 
гра фич ки за вод).  XXI II, 639 стр., [1] лист с ауто ро вом 
сли ком ; 20 cm.  (Би бли о те ка ве ли ких ро ма на ; 21) 
Ти раж 10.700.  Стр. VII[XXIV]: Ро ма ни Ива Ан дрића 
/ Пе тар Џа џић.  Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за
ма и не ких ма ње по зна тих стра них из ра за: стр. 633
[640].     
(Пл.) 

1962

84
     Же на на ка ме ну : при по вет ке / Иво Ан дрић ; при ре
дио Му ха рем Пер вић.  Бе о град : Но лит, 1962 (Бе о град 
: Бе о град ски гра фич ки за вод).  380 стр. ; 19 cm.  (Би
бли о те ка Зе нит ; 4) 
„... по во дом се дам де сет го ди на жи во та Иве Ан дрића...” 
→ стр. 5.  Ти раж 8.000. 
С а д р ж а ј: При по вет ке Иве Ан дрића / Му ха рем Пер вић (925). 
Смрт у Си на но вој те ки ји (2941); На оба ли (4266); Му ста фа 
Ма џар (6784); Ћор кан и Шва би ца (8598); Су се ди (99115); 
Ми ла и Пре лац (116136); Жеђ (137147); Ани ки на вре ме на 
(148214); Же на на ка ме ну (215233); Ча ша (234241); Оса ти
ча ни (242281); Код ка за на (282297); Мост на Же пи (298306); 
Све ча ност (307319); На др жав ном има њу (320332); Ле то ва
ње на ју гу (333342); Зна ко ви (343355); Је ле на, же на ко је не ма 
(356[381]).
(Пл.) 

85
     На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та, 1962 (Бе о град : Про све та).  404 стр. ; 17 cm 
Ауто ро ва сли ка на ко ри ца ма.  Ти раж 24.000.  Стр. 
717: Ан дриће ви мо сто ви / Ми ло сав Мир ко вић.  Реч
ник тур ских ре чи и про вин ци ја ли за ма: стр. 401[405]. 
(Брош.) 

86
     Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Za greb : Mla dost, 1962 
(Za greb : Vje snik).  363 str. ; 20 cm.  (Su vre me ni pi sci) 
Ti raž 23.000.  Reč nik tur skih re či i pro vin ci ja li za ma: str. 
359363. 
(Pl.) 

87
     Pri ča o ve zi ro vom slo nu i dru ge pri po vet ke / Ivo An
drić ; [i zbor Erih Koš].  Be o grad : Rad, 1962 (Be o grad : 
Be o grad ski gra fič ki za vod).  170 str. ; 18 cm.  (Bi bli o te
ka „Reč i mi sao” ; ko lo 2, knj. 32) 
Kor. i hrpt. stv. nasl.: Pri ča o ve zi ro vom slo nu. 
S a d r ž a j: Pri ča o ve zi ro vom slo nu (345); Put Ali je Đer ze
le za (4667); Most na Že pi (6875); Smrt u Si na no voj te ki ji (76
86); U mu sa fir ha ni (8798); Mu sta fa Ma džar (99114); Is po vi jed 
(115129); U zin da nu (130136); Kod ka za na (137150); Ve le tov ci 
(151159). Be le ška o pi scu / Ve li bor Gli go rić (161[171]).
(Broš.) 

88
     Про кле та авли ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про све
та, 1962 ([б. м. : б. и.]).  143 стр. ; 17 cm 
Ауто ро ва сли ка на ко ри ца ма. 
(Брош.) 

89
     Про кле та авли ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про све
та, 1962 (Бе о град : Бе о град ски гра фич ки за вод).  147 
стр., [1] лист с ауто ро вом сли ком ; 19 cm 
„... по во дом се дам де сет го ди на жи во та Иве Ан дрића” 
→ прелим. стр. 
(Пласт.) 

90
     Трав нич ка хро ни ка : кон сул ска вре ме на / Иво Ан
дрић ; [предговор на пи сао Ми ло сав Мирковић].  Бе о
град : Про све та, 1962 (Бе о град : Про све та).  547 стр. 
; 17 cm 
Ауто ро ва сли ка на ко ри ца ма.  Кон зу ли и ве зи ри: стр. 
715.  Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких 
ма ње по зна тих стра них из ра за: стр. 541[548]. 
(Брош.) 

91
     Trav nič ka hro ni ka : kon sul ska vre me na / Ivo An drić.  
Za greb : Mla dost, 1962 (Za greb : Vje snik).  479 str. ; 20 
cm.  (Su vre me ni pi sci) 
Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna
tih stra nih iz ra za: str. 473479. 
(Pl.) 

1963

92
     Го спо ђи ца / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про све та ; За
греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; Љу бља на : Др
жав на за ло жба Сло ве ни је, 1963 (Бе о град : Бе о град ски 
гра фич ки за вод).  271 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла 
Иве Ан дрића / при ре ди ли Му ха рем Пер вић, Пе тар Џа
џић ; књ. 3) 
(Ко жа) 

93
     Го спо ђи ца / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про све та ; За
греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; Љу бља на : Др
жав на за ло жба Сло ве ни је, 1963 (Бе о град : Бе о град ски 
гра фич ки за вод).  271 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла 
Иве Ан дрића / при ре ди ли Му ха рем Пер вић, Пе тар Џа
џић ; књ. 3) 
(Пл.) 
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94
     Go spo đi ca / Ivo An drić.  Za greb : Mla dost ; Be o grad 
: Pro sve ta ; Sa ra je vo : Svje tlost ; Lju blja na : Dr žav na za
lo žba Slo ve ni je, 1963 (Za greb : „Og njen Pri ca”).  233 
str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li Pe tar 
Dža džić, Mu ha rem Per vić ; knj. 3) 
(Pl.) 

95
     De ca : (pri po vet ke) / Ivo An drić.  Za greb : Mla dost ; 
Be o grad : Pro sve ta ; Sa ra je vo : Svje tlost ; Lju blja na : Dr
žav na za lo žba Slo ve ni je, 1963 (Za greb : „Og njen Pri ca”). 
 241 str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li 
Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić ; knj. 9) 
S a d r ž a j: Ku la (918); U za va di sa sve tom (1928); Mi la i Pre lac 
(2954); De ca (5564); Pro zor (6572); Knji ga (7394); Na oba li 
(95125); Zmi ja (126143); Pa no ra ma (144183); Iz let (184195); 
Eks kur zi ja (196207); Pi smo iz 1920. go di ne (208227); Aska i 
vuk (228240). Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje 
po zna tih iz ra za (241[242]).
(Pl.) 

96
     Де ца : при по вет ке / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; Љу
бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је, 1963 (Бе о град : 
Бе о град ски гра фич ки за вод).  197 стр. ; 20 cm.  (Са
бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Му ха рем Пер
вић, Пе тар Џа џић ; књ. 9) 
С а д р ж а ј: Ку ла (916); У за ва ди са све том (1724); Ми ла и 
Пре лац (2545); Де ца (4754); Про зор (5560); Књи га (6178); 
На оба ли (79103); Зми ја (105118); Па но ра ма (119149); Из лет 
(151159); Екс кур зи ја (161170); Пи смо из 1920. го ди не (171
186); Аска и вук (187196). Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли
за ма и не ких ма ње по зна тих из ра за (197[198]).
(Ко жа) 

97
     Де ца : при по вет ке / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; Љу
бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је, 1963 (Бе о град : 
Бе о град ски гра фич ки за вод).  197 стр. ; 20 cm.  (Са
бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Му ха рем Пер
вић, Пе тар Џа џић ; књ. 9) 
С а д р ж а ј: Ку ла (916); У за ва ди са све том (1724); Ми ла и 
Пре лац (2545); Де ца (4754); Про зор (5560); Књи га (6178); 
На оба ли (79103); Зми ја (105118); Па но ра ма (119149); Из лет 
(151159); Екс кур зи ја (161170); Пи смо из 1920. го ди не (171
186); Аска и вук (187196). Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли
за ма и не ких ма ње по зна тих из ра за (197[198]).
(Пл.) 

98
     Žeđ : (pri po vet ke) / Ivo An drić.  Za greb : Mla dost ; 
Be o grad : Pro sve ta ; Sa ra je vo : Svje tlost ; Lju blja na : Dr
žav na za lo žba Slo ve ni je, 1963 (Za greb : „Og njen Pri ca”). 
 313 str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li 
Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić ; knj. 6) 
S a d r ž a j: U mu sa fir ha ni (924); U zin da nu (2534); Is po vi
jed (3554); Kod ka za na (5574); Na past (7586); Pro ba (87126); 
U vo de ni ci (127134); Ša la u Sam sa ri nom ha nu (135159); Ča ša 
(160169); Trup (170185); Rzav ski bre go vi (186201); Ču do u 
Olo vu (202210); Žeđ (211225); Most na Že pi (226236); Smrt u 
Si na no voj te ki ji (237252); Olu ja ci (253264); Na dru gi dan Bo ži
ća (265272); Na sta di o nu (273279); Na dr žav nom ima nju (280

295); Le to va nje na ju gu (296308). Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja
li za ma i ne kih ma nje po zna tih iz ra za (309[314]).
(Pl.) 

99
     Жеђ : при по вет ке / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про све
та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; Љу бља
на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је, 1963 (Бе о град : Бе о
град ски гра фич ки за вод).  263 стр. ; 20 cm.  (Са бра на 
де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Му ха рем Пер вић, Пе
тар Џа џић ; књ. 6) 
С а д р ж а ј: У му са фир ха ни (921); У зин да ну (2330); Ис по ви
јед (3146); Код ка за на (4762); На паст (6372); Про ба (73104); 
У во де ни ци (105110); Ша ла у Сам са ри ном ха ну (111130); 
Ча ша (131138); Труп (139151); Рзав ски бре го ви (153165); 
Чу до у Оло ву (167173); Жеђ (175185); Мост на Же пи (187
195); Смрт у Си на но вој те ки ји (197209); Олу ја ци (211220); 
На дру ги дан Бо жи ћа (221227); На ста ди о ну (229233); На др
жав ном има њу (235247); Ле то ва ње на ју гу (249258). Реч ник 
тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих из ра за 
(259[264]).
(Ко жа) 

100
     Жеђ : при по вет ке / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про све
та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; Љу бља
на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је, 1963 (Бе о град : Бе о
град ски гра фич ки за вод).  263 стр. ; 20 cm.  (Са бра на 
де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Му ха рем Пер вић, Пе
тар Џа џић ; књ. 6) 
С а д р ж а ј: У му са фир ха ни (921); У зин да ну (2330); Ис по ви
јед (3146); Код ка за на (4762); На паст (6372); Про ба (73104); 
У во де ни ци (105110); Ша ла у Сам са ри ном ха ну (111130); 
Ча ша (131138); Труп (139151); Рзав ски бре го ви (153165); 
Чу до у Оло ву (167173); Жеђ (175185); Мост на Же пи (187
195); Смрт у Си на но вој те ки ји (197209); Олу ја ци (211220); 
На дру ги дан Бо жи ћа (221227); На ста ди о ну (229233); На др
жав ном има њу (235247); Ле то ва ње на ју гу (249258). Реч ник 
тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих из ра за 
(259[264]).
(Пл.) 

101
     Zna ko vi : (pri po vet ke) / Ivo An drić.  Za greb : Mla dost 
; Be o grad : Pro sve ta ; Sa ra je vo : Svje tlost ; Lju blja na : Dr
žav na za lo žba Slo ve ni je, 1963 (Za greb : „Og njen Pri ca”). 
 345 str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li 
Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić ; knj. 8) 
S a d r ž a j: Put Ali je Đer ze le za (933); Dan u Ri mu (3442); Zna
ko vi (4355); Sve ča nost (5669); Đor đe Đor đe vić (7080); Re či 
(8188); Auto bi o gra fi ja (89102); Na la đi (103109); Zlo sta vlja nje 
(110142); Pri ča o kme tu Si ma nu (143175); Sno pi ći (176184); 
San i ja va Pod gra bi ćem (185190); Pri ča o so li (191197); Ko
sa (198204); Zi mi (205209); Noć u Al ham bri (210220); Lov na 
te tre ba (221229); Raz go vor (230237); Su se di (238255); Šet nja 
(256263); Za tvo re na vra ta (264273); Po ro dič na sli ka (274290); 
Osa ti ča ni (291332); Pra znič no ju tro (333339). Reč nik tur ci za ma, 
pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna tih iz ra za (341[346]).
(Pl.) 

102
     Зна ко ви : при по вет ке / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; Љу
бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је, 1963 (Бе о град : 
Бе о град ски гра фич ки за вод).  332 стр. ; 20 cm.  (Са
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бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Му ха рем Пер вић, 
Пе тар Џа џић ; књ. 8) 
С а д р ж а ј: Пут Али је Ђер зе ле за (932); Дан у Ри му (3340); 
Зна ко ви (4152); Све ча ност (5365); Ђор ђе Ђор ђе вић (6777); 
Ре чи (7986); Ауто би о гра фи ја (8799); На ла ђи (101107); Зло
ста вља ње (109139); При ча о кме ту Си ма ну (141171); Сно пи
ћи (173181); Сан и ја ва Под гра би ћем (183188); При ча о со ли 
(189194); Ко са (195200); Зи ми (201205); Ноћ у Ал хам бри 
(207216); Лов на те тре ба (217224); Раз го вор (225231); Су
се ди (233249); Шет ња (251257); За тво ре на вра та (259268); 
По ро дич на сли ка (269285); Оса ти ча ни (287326); Пра знич но 
ју тро (327[333]).
(Ко жа) 

103
     Зна ко ви : при по вет ке / Иво Ан дрић.  Бе о град : 
Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; 
Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је, 1963 (Бе о
град : Бе о град ски гра фич ки за вод).  332 стр. ; 20 cm. 
 (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Му ха рем 
Пер вић, Пе тар Џа џић ; књ. 8) 
С а д р ж а ј: Пут Али је Ђер зе ле за (933); Дан у Ри му (3340); 
Зна ко ви (4152); Све ча ност (5365); Ђор ђе Ђор ђе вић (6777); 
Ре чи (7986); Ауто би о гра фи ја (8799); На ла ђи (101107); Зло
ста вља ње (109139); При ча о кме ту Си ма ну (141171); Сно пи
ћи (173181); Сан и ја ва Под гра би ћем (183188); При ча о со ли 
(189194); Ко са (195200); Зи ми (201205); Ноћ у Ал хам бри 
(207216); Лов на те тре ба (217224); Раз го вор (225231); Су
се ди (233249); Шет ња (251257); За тво ре на вра та (259268); 
По ро дич на сли ка (269285); Оса ти ча ни (287326); Пра знич но 
ју тро (327[333]).
(Пл.) 

104
     Iz bor / Ivo An drić ; pri re dio Pe tar Dža džić.  Sa ra je vo 
: Svje tlost, 1963 (Sa ra je vo : Oslo bo đe nje).  127 str. ; 17 
cm.  (Škol ska bi bli o te ka) 
S a d r ž a j: Ivo An drić / Pe tar Dža džić (39). Most na Že pi (1120); 
Bi fe Ti ta nik : [o dlo mak] (2136); Pro kle ta avli ja : [o dlom ci] (37
50); Go spo đi ca : [o dlo mak] (5165); Na Dri ni ću pri ja : [o dlom ci] 
(67107); Trav nič ka hro ni ka : [o dlom ci] (109126). Pi ta nja (127).
(Broš.) 

105
     Je le na, že na ko je ne ma : (pri po vet ke) / Ivo An drić.  
Za greb : Mla dost ; Be o grad : Pro sve ta ; Sa ra je vo : Svje
tlost ; Lju blja na : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je, 1963 (Za
greb : „Og njen Pri ca”).  287 str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la 
Ive An dri ća / pri re di li Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić ; 
knj. 7) 
S a d r ž a j: Ani ki na vre me na (993); Ma ra mi lo sni ca (94175); 
Lju bav u ka sa bi (176190); Ćor kan i Šva bi ca (191208); Že na na 
ka me nu (209232); Igra (233238); Že na od slo no ve ko sti (239
244); Baj ron u Sin tri (245250); Je le na, že na ko je ne ma (251282). 
Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna tih iz ra za 
(283287).  
(Pl.) 

106
     Је ле на, же на ко је не ма : при по вет ке / Иво Ан дрић. 
 Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : 
Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је, 
1963 (Бе о град : Бе о град ски гра фич ки за вод).  298 стр. 
; 20 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Му
ха рем Пер вић, Пе тар Џа џић ; књ. 7) 
С а д р ж а ј: Ани ки на вре ме на (996); Ма ра ми ло сни ца (97

182); Љу бав у ка са би (183198); Ћор кан и Шва би ца (199216); 
Же на на ка ме ну (217241); Игра (243248); Же на од сло но ве 
ко сти (249254); Бај рон у Син три (255260); Је ле на, же на ко је 
не ма (261293). Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких 
ма ње по зна тих из ра за (295[299]). 
(Ко жа) 

107
     Је ле на, же на ко је не ма : при по вет ке / Иво Ан дрић. 
 Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : 
Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је, 
1963 (Бе о град : Бе о град ски гра фич ки за вод).  298 стр. 
; 20 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Му
ха рем Пер вић, Пе тар Џа џић ; књ. 7) 
С а д р ж а ј: Ани ки на вре ме на (996); Ма ра ми ло сни ца (97
182); Љу бав у ка са би (183198); Ћор кан и Шва би ца (199216); 
Же на на ка ме ну (217241); Игра (243248); Же на од сло но ве 
ко сти (249254); Бај рон у Син три (255260); Је ле на, же на ко је 
не ма (261293). Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких 
ма ње по зна тих из ра за (295[299]). 
(Пл.) 

108
     Lju bav u ka sa bi / Ivo An drić.  1. izd.  Be o grad : 
„Bran ko Đo no vić”, 1963 (Be o grad : „Bran ko Đo no vić”). 
 343 str. ; 17 cm.  (Knji ga za sva ko ga. Omi lje ni pi sci ; 
ko lo 4, 46) 
„Oda bra ne pri po vet ke ob ja vlje ne su pr vi put u pe ri o du od 
1920.1954. go di ne” → po le đi na nasl. li sta.  Auto ro va 
sli ka na ko ri ca ma.  Ti raž 8.000. 
S a d r ž a j: Pred go vor / Dra gan M. Je re mić (722). Lju bav u 
ka sa bi (2537); Smrt u Si na no voj te ki ji (3951); Ani ki na vre me
na (53120); Zmi ja (121134); Mi la i Pre lac (135155); Že na na 
ka me nu (157175); Ma ra mi lo sni ca (177242); Ćor kan i Šva bi ca 
(243257); Put Ali je Đer ze le za (259283); Je le na, že na ko je ne ma 
(285310); Zlo sta vlja nje (311340). Reč nik ma nje po zna tih re či i 
iz ra za (341[344]).
(Ppl.) 

109
     На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; Љу
бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је, 1963 (Бе о град : 
Бе о град ски гра фич ки за вод).  349 стр., [1] лист с ауто
ро вом сли ком ; 20 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / 
при ре ди ли Му ха рем Пер вић, Пе тар Џа џић ; књ. 1) 
Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње 
по зна тих из ра за: стр. 347[350]. 
(Ко жа) 

110
     На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; Љу
бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је, 1963 (Бе о град : 
Бе о град ски гра фич ки за вод).  349 стр., [1] лист с ауто
ро вом сли ком ; 20 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / 
при ре ди ли Му ха рем Пер вић, Пе тар Џа џић ; књ. 1) 
Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње 
по зна тих из ра за: стр. 347[350]. 
(Пл.) 

111
     На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та, 1963 (Бе о град : Бе о град ски гра фич ки за вод).  
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309 стр. ; 19 cm.  (Би бли о те ка Про све та ;  ко ло 3, 61) 
Стр. 510: Пред го вор / Ми ло сав Мир ко вић.  Стр. 303
305: Иво Ан дрић / М. М.  Реч ник тур ских ре чи и про
вин ци ја ли за ма: стр. 307[310]. 
(Брош.) 

112
     Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Za greb : Mla dost ; Be o
grad : Pro sve ta ; Sa ra je vo : Svje tlost ; Lju blja na : Dr žav na 
za lo žba Slo ve ni je, 1963 (Za greb : „Og njen Pri ca”).  379 
str., [1] list s auto ro vom sli kom ; 20 cm.  (Sa bra na dje la 
Ive An dri ća / pri re di li Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić ; 
knj. 1) 
Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna
tih iz ra za: str. 375379. 
(Pl.) 

113
     Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 
1963 (Osi jek : Štam pa).  454 str. ; 17 cm 
Reč nik tur skih re či i pro vin ci ja li za ma: str. 449454.  Na 
ko ri ca ma be le ška o de lu s auto ro vom sli kom. 
(Broš.) 

114
     Ne mir na go di na : (pri po vet ke) / Ivo An drić.  Za greb : 
Mla dost ; Be o grad : Pro sve ta ; Sa ra je vo : Svje tlost ; Lju
blja na : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je, 1963 (Za greb : „Og
njen Pri ca”).  359 str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri
ća / pri re di li Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić ; knj. 5) 
S a d r ž a j: Za lo go ro va nja (922); Mu sta fa Ma džar (2340); Pri ča 
o ve zi ro vom slo nu (4190); Ne mir na go di na (91130); San be ga 
Kar či ća (131134); Ve le tov ci (135145); Ći lim (146157); Svad
ba (158179); Štrajk u tka o ni ci ći li ma (180187); Ra za ra nja (188
193); Bi fe „Ti ta nik” (194231); Ze ko (232356). Reč nik tur ci za
ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna tih iz ra za (357[360]).
(Pl.) 

115
     Не мир на го ди на : при по вет ке / Иво Ан дрић.  Бе о
град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје
тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је, 1963 
(Бе о град : Бе о град ски гра фич ки за вод).  354 стр. ; 20 
cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Му ха
рем Пер вић, Пе тар Џа џић ; књ. 5) 
С а д р ж а ј: За ло го ро ва ња (921); Му ста фа Ма џар (2339); 
При ча о ве зи ро вом сло ну (4189); Не мир на го ди на (91129); 
Сан бе га Кар чи ћа (131133); Ве ле тов ци (135144); Ћи лим (145
156); Свад ба (157177); Штрајк у тка о ни ци ћи ли ма (179185); 
Ра за ра ња (187191); Би фе „Ти та ник” (193229); Зе ко (231349). 
Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих 
из ра за (351[355]).
(Ко жа) 

116
     Не мир на го ди на : при по вет ке / Иво Ан дрић.  Бе о
град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје
тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је, 1963 
(Бе о град : Бе о град ски гра фич ки за вод).  354 стр. ; 20 
cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Му ха
рем Пер вић, Пе тар Џа џић ; књ. 5) 
С а д р ж а ј: За ло го ро ва ња (921); Му ста фа Ма џар (2340); 

При ча о ве зи ро вом сло ну (4189); Не мир на го ди на (91129); 
Сан бе га Кар чи ћа (131133); Ве ле тов ци (135144); Ћи лим (145
156); Свад ба (157177); Штрајк у тка о ни ци ћи ли ма (179185); 
Ра за ра ња (187191); Би фе „Ти та ник” (193229); Зе ко (231349). 
Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих 
из ра за (351[355]).
(Пл.) 

117
     Pri ča o ve zi ro vom slo nu i dru ge pri po vet ke / Ivo An
drić ; [i zbor Erih Koš].  2. izd.  Be o grad : Rad, 1963 (Ze
mun : „Sa va Mi hić”).  170 str. ; 18 cm.  (Bi bli o te ka „Reč 
i mi sao” ; ko lo 2, knj. 32) 
Kor. i hrpt. stv. nasl.: Pri ča o ve zi ro vom slo nu.  Ti raž 
50.00180.000. 
S a d r ž a j: Pri ča o ve zi ro vom slo nu (345); Put Ali je Đer ze
le za (4667); Most na Že pi (6875); Smrt u Si na no voj te ki ji (76
86); U mu sa fir ha ni (8798); Mu sta fa Ma džar (99114); Is po vi jed 
(115129); U zin da nu (130136); Kod ka za na (137150); Ve le tov ci 
(151159). Be le ška o pi scu / Ve li bor Gli go rić (161[171]).
(Broš.) 

118
     Pri ča o kme tu Si ma nu / Ivo An drić ; pri re dio Vo ja Ca
rić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1963 (Tu zla : Gra fi čar).  107 
str. ; 17 cm.  (Škol ska lek ti ra ; 19) 
S a d r ž a j: Ivo An drić / Vo ja Ca rić (36). Pri ča o kme tu Si ma nu 
(743); Most na Že pi (4353); Ve le tov ci (5365); Trup (6580); U 
zin da nu (8089); Ko sa (8996); Pro zor (96103). Reč nik tur skih 
re či i ma nje po zna tih iz ra za (105107).
(Broš.) 

119
     При ча о кме ту Си ма ну и дру ге при по вет ке / Иво 
Ан дрић.  Бе о град : Про све та, 1963 (Бе о град : Бе о
град ски гра фич ки за вод).  157 стр. ; 20 cm.  (Би бли о
те ка Про све та ; ко ло 4, 88) 
Ств. насл. у ко ло фо ну и на хрп ту: При ча о кме ту Си
ма ну. 
С а д р ж а ј: О при чи и при ча њу : (из го во ра Иве Ан дрића, 
одр жа ног у Сток хол му 10. де цем бра 1961. по сле при мље не 
Но бе ло ве на гра де) (58); Пут Али је Ђер зе ле за (1128); Мост 
на Же пи (2935); Ве ле тов ци (3643); При ча о кме ту Си ма ну 
(4467); Ћор кан и Шва би ца (6878); Про зор (7983); Књи га 
(8496); На оба ли (97115); Би фе „Ти та ник” (116143); Аска и 
вук (144151). Иво Ан дрић (153154). Реч ник (155[158]).
(Брош.) 

120
     Про кле та авли ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про све та 
; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; Љу бља на : 
Др жав на за ло жба Сло ве ни је, 1963 (Бе о град : Бе о град
ски гра фич ки за вод).  133 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де
ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Му ха рем Пер вић, Пе тар 
Џа џић ; књ. 4) 
(Ко жа) 

121
     Про кле та авли ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про све та 
; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; Љу бља на : 
Др жав на за ло жба Сло ве ни је, 1963 (Бе о град : Бе о град
ски гра фич ки за вод).  133 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де
ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Му ха рем Пер вић, Пе тар 
Џа џић ; књ. 4) 
(Пл.) 
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122
     Pro kle ta avli ja / Ivo An drić.  Za greb : Mla dost ; Be o
grad : Pro sve ta ; Sa ra je vo : Svje tlost ; Lju blja na : Dr žav na 
za lo žba Slo ve ni je, 1963 (Za greb : „Og njen Pri ca”).  121 
str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li Pe tar 
Dža džić, Mu ha rem Per vić ; knj. 4) 
(Pl.) 

123
     Ста зе, ли ца, пре де ли / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; Љу
бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је, 1963 (Бе о град : 
Бе о град ски гра фич ки за вод).  208 стр. ; 20 cm.  (Са
бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Му ха рем Пер
вић, Пе тар Џа џић ; књ. 10) 
С а д р ж а ј: Ста зе (787): Ста зе (911); За нос и стра да ње То ме 
Га лу са (1327); Ис ку ше ње у ће ли ји број 38 (2938); У ће ли ји 
број 115 (3962); Сун це (6371); На сун ча ној стра ни (7382); 
Ви но (8387).  Ли ца (89147): Ли ца (9197); Ли ко ви (99103); 
Го ја (105120); Раз го вор са Го јом (121147).  Пре де ли (149
202): Пре де ли (151153); На ка ме ну, у По чи те љу (155163); 
Шпан ска ствар ност и пр ви ко ра ци у њој (165170); Пор ту гал, 
зе ле на зе мља : (одло мак пу то пи са) (171175); Пр ви дан у ра
до сном гра ду : (пи смо на шег при ја те ља из Ита ли је) (177183); 
Крај све тлог Охрид ског је зе ра (185193); Ле те ћи над мо рем 
(195198); Мо сто ви (199202). На по ме на уз Са бра на де ла / 
при ре ђи ва чи (203206). Иво Ан дрић : (би о би бли о граф ска бе
ле шка) (207[209]).
(Ко жа) 

124
     Ста зе, ли ца, пре де ли / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; Љу
бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је, 1963 (Бе о град : 
Бе о град ски гра фич ки за вод).  208 стр. ; 20 cm.  (Са
бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Му ха рем Пер
вић, Пе тар Џа џић ; књ. 10) 
С а д р ж а ј: Ста зе (787): Ста зе (911); За нос и стра да ње То ме 
Га лу са (1327); Ис ку ше ње у ће ли ји број 38 (2938); У ће ли ји 
број 115 (3962); Сун це (6371); На сун ча ној стра ни (7382); 
Ви но (8387).  Ли ца (89147): Ли ца (9197); Ли ко ви (99103); 
Го ја (105120); Раз го вор са Го јом (121147).  Пре де ли (149
202): Пре де ли (151153); На ка ме ну, у По чи те љу (155163); 
Шпан ска ствар ност и пр ви ко ра ци у њој (165170); Пор ту гал, 
зе ле на зе мља : (одло мак пу то пи са) (171175); Пр ви дан у ра
до сном гра ду : (пи смо на шег при ја те ља из Ита ли је) (177183); 
Крај све тлог Охрид ског је зе ра (185193); Ле те ћи над мо рем 
(195198); Мо сто ви (199202). На по ме на уз Са бра на де ла / 
при ре ђи ва чи (203206). Иво Ан дрић : (би о би бли о граф ска бе
ле шка) (207[209]).
(Пл.) 

125
     Sta ze, li ca, pre de li / Ivo An drić.  Za greb : Mla dost ; 
Be o grad : Pro sve ta ; Sa ra je vo : Svje tlost ; Lju blja na : Dr
žav na za lo žba Slo ve ni je, 1963 (Za greb : „Og njen Pri ca”). 
 190 str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li 
Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić ; knj. 10) 
S a d r ž a j: Sta ze (779): Sta ze (911); Za nos i stra da nje To me 
Ga lu sa (1225); Is ku še nje u će li ji broj 38 (2635); U će li ji broj 115 
(3658); Sun ce (5966); Na sun ča noj stra ni (6775); Vi no (7679). 
 Li ca (81134): Li ca (8388); Li ko vi (8993); Go ja (94108); Raz
go vor sa Go jom (109134).  Pre de li (135180): Pre de li (137139); 
Na ka me nu, u Po či te lju (140147); Špan ska stvar nost i pr vi ko ra
ci u njoj (148152); Por tu gal, ze le na ze mlja : (od lo mak pu to pi sa) 
(153157); Pr vi dan u ra do snom gra du : (pi smo na šeg pri ja te lja iz 

Ita li je) (158164); Kraj sve tlog Ohrid skog je ze ra (165172); Le te ći 
nad mo rem (173176); Mo sto vi (177180). Na po me na uz Sa bra na 
de la / pri re đi va či (181185). Ivo An drić : (bi o bi bli o graf ska be le
ška) (187[191]).
(Pl.) 

126
     Трав нич ка хро ни ка : кон зул ска вре ме на / Иво Ан
дрић.  Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је
во : Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни
је, 1963 (Бе о град : Бе о град ски гра фич ки за вод).  457 
стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли 
Му ха рем Пер вић, Пе тар Џа џић ; књ. 2) 
Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње 
по зна тих стра них из ра за: стр. 453[458]. 
(Ко жа) 

127
     Трав нич ка хро ни ка : кон зул ска вре ме на / Иво Ан
дрић.  Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је
во : Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни
је, 1963 (Бе о град : Бе о град ски гра фич ки за вод).  457 
стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли 
Му ха рем Пер вић, Пе тар Џа џић ; књ. 2) 
Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње 
по зна тих стра них из ра за: стр. 453[458]. 
(Пл.) 

128
     Trav nič ka hro ni ka : kon zul ska vre me na / Ivo An drić. 
 Za greb : Mla dost ; Be o grad : Pro sve ta ; Sa ra je vo : Svje
tlost ; Lju blja na : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je, 1963 (Za
greb : „Og njen Pri ca”).  496 str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la 
Ive An dri ća / pri re di li Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić ; 
knj. 2) 
Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna
tih iz ra za: str. 491496. 
(Pl.) 

1964

129
     Го спо ђи ца / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про све та ; За
греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; Љу бља на : Др
жав на за ло жба Сло ве ни је, 1964 (Бе о град : Бе о град ски 
гра фич ки за вод).  271 стр. ; 19 cm.  (Са бра на де ла 
Иве Ан дрића / при ре ди ли Му ха рем Пер вић, Пе тар Џа
џић ; књ. 3) 
(Брош.) 

130
     Го спо ђи ца / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про све та ; За
греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; Љу бља на : Др
жав на за ло жба Сло ве ни је, 1964 (Бе о град : Бе о град ски 
гра фич ки за вод).  271 стр. ; 19 cm.  (Са бра на де ла 
Иве Ан дрића / при ре ди ли Му ха рем Пер вић, Пе тар Џа
џић ; књ. 3) 
(Брош.; ва ри јан та по ве за) 

131
     Go spo đi ca / Ivo An drić.  Za greb : Mla dost ; Be o grad : 
Pro sve ta ; Sa ra je vo : Svje tlost ; Lju blja na : Dr žav na za lo
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žba Slo ve ni je, 1964 (Za greb : „Og njen Pri ca”).  207 str. 
; 19 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća. Džep no iz da nje / 
pri re di li Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić ; knj. 3) 
(Broš.) 

132
     De ca : (pri po vet ke) / Ivo An drić.  Za greb : Mla dost ; 
Be o grad : Pro sve ta ; Sa ra je vo : Svje tlost ; Lju blja na : Dr
žav na za lo žba Slo ve ni je, 1964 (Za greb : „Og njen Pri ca”). 
 216 str. ; 19 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća. Džep no iz
da nje / pri re di li Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić ; knj. 9) 
S a d r ž a j: Ku la (917); U za va di sa sve tom (1826); Mi la i Pre lac 
(2749); De ca (5058); Pro zor (5965); Knji ga (6685); Na oba li 
(86113); Zmi ja (114129); Pa no ra ma (130164); Iz let (165174); 
Eks kur zi ja (175185); Pi smo iz 1920. go di ne (186203); Aska i 
vuk (204214). Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje 
po zna tih iz ra za (215216).
(Broš.) 

133
     Де ца : при по вет ке / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; Љу
бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је, 1964 (Бе о град : 
Бе о град ски гра фич ки за вод).  197 стр. ; 19 cm.  (Са
бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Му ха рем Пер
вић, Пе тар Џа џић ; књ. 9) 
С а д р ж а ј: Ку ла (916); У за ва ди са све том (1724); Ми ла и 
Пре лац (2545); Де ца (4754); Про зор (5560); Књи га (6178); 
На оба ли (79103); Зми ја (105118); Па но ра ма (119149); Из лет 
(151159); Екс кур зи ја (161170); Пи смо из 1920. го ди не (171
186); Аска и вук (187196). Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли
за ма и не ких ма ње по зна тих из ра за (197[198]).
(Брош.) 

134
     Де ца : при по вет ке / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; Љу
бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је, 1964 (Бе о град : 
Бе о град ски гра фич ки за вод).  197 стр. ; 19 cm.  (Са
бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Му ха рем Пер
вић, Пе тар Џа џић ; књ. 9) 
С а д р ж а ј: Ку ла (916); У за ва ди са све том (1724); Ми ла и 
Пре лац (2545); Де ца (4754); Про зор (5560); Књи га (6178); 
На оба ли (79103); Зми ја (105118); Па но ра ма (119149); Из лет 
(151159); Екс кур зи ја (161170); Пи смо из 1920. го ди не (171
186); Аска и вук (187196). Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли
за ма и не ких ма ње по зна тих из ра за (197[198]).
(Брош.; ва ри јан та по ве за) 

135
     Žeđ : (pri po vet ke) / Ivo An drić.  Za greb : Mla dost ; 
Be o grad : Pro sve ta ; Sa ra je vo : Svje tlost ; Lju blja na : Dr
žav na za lo žba Slo ve ni je, 1964 (Za greb : „Og njen Pri ca”). 
 279 str. ; 19 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća. Džep no iz
da nje / pri re di li Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić ; knj. 6) 
S a d r ž a j: U mu sa fir ha ni (922); U zin da nu (2330); Is po vi
jed (3148); Kod ka za na (4965); Na past (6676); Pro ba (77111); 
U vo de ni ci (112118); Ša la u Sam sa ri nom ha nu (119141); Ča ša 
(142150); Trup (151164); Rzav ski bre go vi (165178); Ču do u 
Olo vu (179186); Žeđ (187199); Most na Že pi (200209); Smrt u 
Si na no voj te ki ji (210223); Olu ja ci (224234); Na dru gi dan Bo ži
ća (235241); Na sta di o nu (242247); Na dr žav nom ima nju (248
261); Le to va nje na ju gu (262273). Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja
li za ma i ne kih ma nje po zna tih iz ra za (275279).
(Broš.) 

136
     Жеђ : при по вет ке / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про све
та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; Љу бља
на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је, 1964 (Бе о град : Бе о
град ски гра фич ки за вод).  263 стр. ; 19 cm.  (Са бра на 
де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Му ха рем Пер вић, Пе
тар Џа џић ; књ. 6) 
С а д р ж а ј: У му са фир ха ни (921); У зин да ну (2330); Ис по ви
јед (3146); Код ка за на (4762); На паст (6372); Про ба (73104); 
У во де ни ци (105110); Ша ла у Сам са ри ном ха ну (111130); 
Ча ша (131138); Труп (139151); Рзав ски бре го ви (153165); 
Чу до у Оло ву (167173); Жеђ (175185); Мост на Же пи (187
195); Смрт у Си на но вој те ки ји (197209); Олу ја ци (211220); 
На дру ги дан Бо жи ћа (221227); На ста ди о ну (229233); На др
жав ном има њу (235247); Ле то ва ње на ју гу (249258). Реч ник 
тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих из ра за 
(259[264]).
(Брош.) 

137
     Жеђ : при по вет ке / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про све
та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; Љу бља
на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је, 1964 (Бе о град : Бе о
град ски гра фич ки за вод).  263 стр. ; 19 cm.  (Са бра на 
де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Му ха рем Пер вић, Пе
тар Џа џић ; књ. 6) 
С а д р ж а ј: У му са фир ха ни (921); У зин да ну (2330); Ис по ви
јед (3146); Код ка за на (4762); На паст (6372); Про ба (73104); 
У во де ни ци (105110); Ша ла у Сам са ри ном ха ну (111130); 
Ча ша (131138); Труп (139151); Рзав ски бре го ви (153165); 
Чу до у Оло ву (167173); Жеђ (175185); Мост на Же пи (187
195); Смрт у Си на но вој те ки ји (197209); Олу ја ци (211220); 
На дру ги дан Бо жи ћа (221227); На ста ди о ну (229233); На др
жав ном има њу (235247); Ле то ва ње на ју гу (249258). Реч ник 
тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих из ра за 
(259[264]).
(Брош.; ва ри јан та по ве за) 

138
     Zna ko vi : (pri po vet ke) / Ivo An drić.  Za greb : Mla dost 
; Be o grad : Pro sve ta ; Sa ra je vo : Svje tlost ; Lju blja na : Dr
žav na za lo žba Slo ve ni je, 1964 (Za greb : „Og njen Pri ca”). 
 305 str. ; 19 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća. Džep no iz
da nje / pri re di li Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić ; knj. 8) 
S a d r ž a j: Put Ali je Đer ze le za (930); Dan u Ri mu (3138); 
Zna ko vi (3950); Sve ča nost (5162); Đor đe Đor đe vić (6372); Re
či (7379); Auto bi o gra fi ja (8091); Na la đi (9298); Zlo sta vlja nje 
(99127); Pri ča o kme tu Si ma nu (128156); Sno pi ći (157164); 
San i ja va Pod gra bi ćem (165170); Pri ča o so li (171176); Ko
sa (177182); Zi mi (183186); Noć u Al ham bri (187196); Lov na 
te tre ba (197204); Raz go vor (205211); Su se di (212227); Šet nja 
(228234); Za tvo re na vra ta (235243); Po ro dič na sli ka (244258); 
Osa ti ča ni (259295); Pra znič no ju tro (296301). Reč nik tur ci za ma, 
pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna tih iz ra za (302305).
(Broš.) 

139
     Зна ко ви : при по вет ке / Иво Ан дрић.  Бе о град : 
Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; 
Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је, 1964 (Бе о
град : Бе о град ски гра фич ки за вод).  332 стр. ; 19 cm. 
 (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Му ха рем 
Пер вић, Пе тар Џа џић ; књ. 8) 
С а д р ж а ј: Пут Али је Ђер зе ле за (932); Дан у Ри му (3340); 
Зна ко ви (4152); Све ча ност (5365); Ђор ђе Ђор ђе вић (6777); 
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Ре чи (7986); Ауто би о гра фи ја (8799); На ла ђи (101107); Зло
ста вља ње (109139); При ча о кме ту Си ма ну (141171); Сно пи
ћи (173181); Сан и ја ва Под гра би ћем (183188); При ча о со ли 
(189194); Ко са (195200); Зи ми (201205); Ноћ у Ал хам бри 
(207216); Лов на те тре ба (217224); Раз го вор (225231); Су
се ди (233249); Шет ња (251257); За тво ре на вра та (259268); 
По ро дич на сли ка (269285); Оса ти ча ни (287326); Пра знич но 
ју тро (327[333]).
(Брош.) 

140
     Зна ко ви : при по вет ке / Иво Ан дрић.  Бе о град : 
Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; 
Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је, 1964 (Бе о
град : Бе о град ски гра фич ки за вод).  332 стр. ; 19 cm. 
 (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Му ха рем 
Пер вић, Пе тар Џа џић ; књ. 8) 
С а д р ж а ј: Пут Али је Ђер зе ле за (932); Дан у Ри му (3340); 
Зна ко ви (4152); Све ча ност (5365); Ђор ђе Ђор ђе вић (6777); 
Ре чи (7986); Ауто би о гра фи ја (8799); На ла ђи (101107); Зло
ста вља ње (109139); При ча о кме ту Си ма ну (141171); Сно пи
ћи (173181); Сан и ја ва Под гра би ћем (183188); При ча о со ли 
(189194); Ко са (195200); Зи ми (201205); Ноћ у Ал хам бри 
(207216); Лов на те тре ба (217224); Раз го вор (225231); Су
се ди (233249); Шет ња (251257); За тво ре на вра та (259268); 
По ро дич на сли ка (269285); Оса ти ча ни (287326); Пра знич но 
ју тро (327[333]).
(Брош.; ва ри јан та по ве за) 

141
     Je le na, že na ko je ne ma : (pri po vet ke) / Ivo An drić.  Za
greb : Mla dost ; Be o grad : Pro sve ta ; Sa ra je vo : Svje tlost 
; Lju blja na : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je, 1964 (Za greb : 
„Og njen Pri ca”).  254 str. ; 19 cm.  (Sa bra na dje la Ive 
An dri ća. Džep no iz da nje / pri re di li Pe tar Dža džić, Mu ha
rem Per vić ; knj. 7) 
S a d r ž a j: Ani ki na vre me na (983); Ma ra mi lo sni ca (84156); 
Lju bav u ka sa bi (157169); Ćor kan i Šva bi ca (170185); Že na na 
ka me nu (186206); Igra (207211); Že na od slo no ve ko sti (212
216); Baj ron u Sin tri (217221); Je le na, že na ko je ne ma (222250). 
Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna tih iz ra za 
(251[255]).
(Broš.) 

142
     Је ле на, же на ко је не ма : при по вет ке / Иво Ан дрић. 
 Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : 
Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је, 
1964 (Бе о град : Бе о град ски гра фич ки за вод).  298 стр. 
; 19 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Му
ха рем Пер вић, Пе тар Џа џић ; књ. 7) 
С а д р ж а ј: Ани ки на вре ме на (996); Ма ра ми ло сни ца (97
182); Љу бав у ка са би (183198); Ћор кан и Шва би ца (199216); 
Же на на ка ме ну (217241); Игра (243248); Же на од сло но ве 
ко сти (249254); Бај рон у Син три (255260); Је ле на, же на ко је 
не ма (261293). Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких 
ма ње по зна тих из ра за (295[299]).
(Брош.)     

143
     Је ле на, же на ко је не ма : при по вет ке / Иво Ан дрић. 
 Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : 
Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је, 
1964 (Бе о град : Бе о град ски гра фич ки за вод).  298 стр. 
; 19 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Му

ха рем Пер вић, Пе тар Џа џић ; књ. 7) 
С а д р ж а ј: Ани ки на вре ме на (996); Ма ра ми ло сни ца (97
182); Љу бав у ка са би (183198); Ћор кан и Шва би ца (199216); 
Же на на ка ме ну (217241); Игра (243248); Же на од сло но ве 
ко сти (249254); Бај рон у Син три (255260); Је ле на, же на ко је 
не ма (261293). Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких 
ма ње по зна тих из ра за (295[299]).
(Брош.; ва ри јан та по ве за)  

144
     На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; Љу
бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је, 1964 (Бе о град : 
Бе о град ски гра фич ки за вод).  349 стр. ; 19 cm.  (Са
бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Му ха рем Пер
вић, Пе тар Џа џић ; књ. 1) 
Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње 
по зна тих из ра за: стр. 347[350]. 
(Брош.) 

145
     На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; Љу
бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је, 1964 (Бе о град : 
Бе о град ски гра фич ки за вод).  349 стр. ; 19 cm.  (Са
бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Му ха рем Пер
вић, Пе тар Џа џић ; књ. 1) 
Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње 
по зна тих из ра за: стр. 347[350]. 
(Брош.; ва ри јан та по ве за) 

146
     На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та, 1964 (Бе о град : Бе о град ски гра фич ки за вод).  
361 стр. ; 18 cm 
Стр. 717: Ан дриће ви мо сто ви / Ми ло сав Мир ко вић. 
 Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње 
по зна тих из ра за: стр. 359[362].  На омо ту бе ле шка о 
де лу. 
(Пл. са омо том) 

147
     Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Za greb : Mla dost ; Be o
grad : Pro sve ta ; Sa ra je vo : Svje tlost ; Lju blja na : Dr žav na 
za lo žba Slo ve ni je, 1964 (Za greb : „Og njen Pri ca”).  335 
str. ; 19 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća. Džep no iz da nje 
/ pri re di li Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić ; knj. 1) 
Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih dru gih ma nje 
po zna tih iz ra za: str. 331335. 
(Broš.) 

148
     Ne mir na go di na : (pri po vet ke) / Ivo An drić.  Za greb : 
Mla dost ; Be o grad : Pro sve ta ; Sa ra je vo : Svje tlost ; Lju
blja na : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je, 1964 (Za greb : „Og
njen Pri ca”).  318 str. ; 19 cm.  (Sa bra na dje la Ive An
dri ća. Džep no iz da nje / pri re di li Pe tar Dža džić, Mu ha rem 
Per vić ; knj. 5) 
S a d r ž a j: Za lo go ro va nja (920); Mu sta fa Ma džar (2136); Pri ča 
o ve zi ro vom slo nu (3779); Ne mir na go di na (80114); San be ga 
Kar či ća (115117); Ve le tov ci (118127); Ći lim (128138); Svad
ba (139158); Štrajk u tka o ni ci ći li ma (159165); Ra za ra nja (166
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170); Bi fe „Ti ta nik” (171203); Ze ko (204313). Reč nik tur ci za
ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna tih iz ra za (315318).
(Broš.) 

149
     Не мир на го ди на : при по вет ке / Иво Ан дрић.  Бе о
град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје
тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је, 1964 
(Бе о град : Бе о град ски гра фич ки за вод).  354 стр. ; 19 
cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Му ха
рем Пер вић, Пе тар Џа џић ; књ. 5) 
С а д р ж а ј: За ло го ро ва ња (921); Му ста фа Ма џар (2340); 
При ча о ве зи ро вом сло ну (4189); Не мир на го ди на (91129); 
Сан бе га Кар чи ћа (131133); Ве ле тов ци (135144); Ћи лим (145
156); Свад ба (157177); Штрајк у тка о ни ци ћи ли ма (179185); 
Ра за ра ња (187191); Би фе „Ти та ник” (193229); Зе ко (231349). 
Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих 
из ра за (351[355]).
(Брош.) 

150
     Не мир на го ди на : при по вет ке / Иво Ан дрић.  Бе о
град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје
тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је, 1964 
(Бе о град : Бе о град ски гра фич ки за вод).  354 стр. ; 19 
cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Му ха
рем Пер вић, Пе тар Џа џић ; књ. 5) 
С а д р ж а ј: За ло го ро ва ња (921); Му ста фа Ма џар (2340); 
При ча о ве зи ро вом сло ну (4189); Не мир на го ди на (91129); 
Сан бе га Кар чи ћа (131133); Ве ле тов ци (135144); Ћи лим (145
156); Свад ба (157177); Штрајк у тка о ни ци ћи ли ма (179185); 
Ра за ра ња (187191); Би фе „Ти та ник” (193229); Зе ко (231349). 
Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих 
из ра за (351[355]).
(Брош.; ва ри јан та по ве за) 

151
     Па но ра ма : при по вет ке : [19181958] / Иво Ан дрић. 
 Бе о град : Про све та, 1964 (Бе о град : „Сло бо дан Јо
вић”).  348 стр. ; 17 cm 
Ауто ро ва сли ка на ко ри ца ма. 
С а д р ж а ј: Ре а ли зам Иве Ан дрића / Ри сто То шо вић (723). 
Пут Али је Ђер зе ле за (2750); Смрт у Си на но вој те ки ји (5162); 
Му ста фа Ма џар (6379); На паст (8089); Ани ки на вре ме на (90
154); Зми ја (155168); Зло ста вља ње (169198); Ми ла и Пре лац 
(199218); Про зор (219224); Зна ко ви (225236); Же на на ка ме
ну (237255); За тво ре на вра та (256265); Екс кур зи ја (266275); 
Оса ти ча ни (276315); Па но ра ма (316346). Реч ник (347[349]).
(Брош.) 

152
     Па но ра ма : при по вет ке : [19181958] / Иво Ан дрић. 
 2. изд.  Бе о град : Про све та, 1964 (Бе о град : „Сло бо
дан Јо вић”).  348 стр., [1] лист с ауто ро вом сли ком ; 
19 cm.  (Бра зде : би бли о те ка са вре ме них ју го сло вен
ских пи са ца. Ко ло 3 ; књ. 18) 
С а д р ж а ј: Ре а ли зам Иве Ан дрића / Ри сто То шо вић (723). 
Пут Али је Ђер зе ле за (2750); Смрт у Си на но вој те ки ји (5162); 
Му ста фа Ма џар (6379); На паст (8089); Ани ки на вре ме на (90
154); Зми ја (155168); Зло ста вља ње (169198); Ми ла и Пре лац 
(199218); Про зор (219224); Зна ко ви (225236); Же на на ка ме
ну (237255); За тво ре на вра та (256265); Екс кур зи ја (266275); 
Оса ти ча ни (276315); Па но ра ма (316346). Реч ник (347[349]).  
(Пл.) 

153
     Pri ča o kme tu Si ma nu / Ivo An drić ; pri re dio Mi ro slav 
Ši cel ; [i lu stra ci je Haj ru din Kujundžić].  3. izd.  Za greb : 
Škol ska knji ga, 1964 (Za greb : Vje snik).  79 str. : ilu str. ; 
17 cm.  („Do bra knji ga”. Lek ti ra za VI II raz red osnov ne 
ško le) 
Auto ro va sli ka.  Tu ma če nje ma nje po zna tih re či u be le
ška ma uz tekst. 
S a d r ž a j: Ivo An drić (56). Pri ča o kme tu Si ma nu (741); Bi fe 
„Ti ta nik” (4279).
(Broš.) 

154
     Pri ča o kme tu Si ma nu / Ivo An drić ; pri re dio Ra do van 
Vuč ko vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1964 (Sa ra je vo : Oslo bo
đe nje).  142 str. ; 18 cm.  (Škol ska lek ti ra ; 11) 
S a d r ž a j: O če mu nam An drić pri po ve da / Ra do van Vuč ko vić 
(36). Pri ča o kme tu Si ma nu (740); Cr ven cvet (4157); Knji ga 
(5876); De ca (7784); Pro zor (8591); Na oba li (92117); Most na 
Že pi (118127); Aska i vuk (128138). Reč nik tur skih re či i ma nje 
po zna tih iz ra za (139142).
(Kar ton) 

155
     Про кле та авли ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про све та 
; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; Љу бља на : 
Др жав на за ло жба Сло ве ни је, 1964 (Бе о град : Бе о град
ски гра фич ки за вод).  133 стр. ; 19 cm.  (Са бра на де
ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Му ха рем Пер вић, Пе тар 
Џа џић ; књ. 4) 
(Брош.) 

156
     Про кле та авли ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про све та 
; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; Љу бља на : 
Др жав на за ло жба Сло ве ни је, 1964 (Бе о град : Бе о град
ски гра фич ки за вод).  133 стр. ; 19 cm.  (Са бра на де
ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Му ха рем Пер вић, Пе тар 
Џа џић ; књ. 4) 
(Брош.; ва ри јан та по ве за) 

157
     Pro kle ta avli ja / Ivo An drić.  Za greb : Mla dost ; Be o
grad : Pro sve ta ; Sa ra je vo : Svje tlost ; Lju blja na : Dr žav na 
za lo žba Slo ve ni je, 1964 (Za greb : „Og njen Pri ca”).  112 
str. ; 19 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća. Džep no iz da nje 
/ pri re di li Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić ; knj. 4) 
(Broš.) 

158
     Ста зе, ли ца, пре де ли / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; Љу
бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је, 1964 (Бе о град : 
Бе о град ски гра фич ки за вод).  208 стр. ; 19 cm.  (Са
бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Му ха рем Пер
вић, Пе тар Џа џић ; књ. 10) 
С а д р ж а ј: Ста зе (787): Ста зе (911); За нос и стра да ње То ме 
Га лу са (1327); Ис ку ше ње у ће ли ји број 38 (2938); У ће ли ји 
број 115 (3962); Сун це (6371); На сун ча ној стра ни (7382); 
Ви но (8387).  Ли ца (89147): Ли ца (9197); Ли ко ви (99103); 
Го ја (105120); Раз го вор са Го јом (121147).  Пре де ли (149
202): Пре де ли (151153); На ка ме ну, у По чи те љу (155163); 
Шпан ска ствар ност и пр ви ко ра ци у њој (165170); Пор ту гал, 
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зе ле на зе мља : (одло мак пу то пи са) (171175); Пр ви дан у ра
до сном гра ду : (пи смо на шег при ја те ља из Ита ли је) (177183); 
Крај све тлог Охрид ског је зе ра (185193); Ле те ћи над мо рем 
(195198); Мо сто ви (199202). На по ме на уз Са бра на де ла / 
при ре ђи ва чи (203206). Иво Ан дрић : (би о би бли о граф ска бе
ле шка) (207[209]).
(Брош.) 

159
     Ста зе, ли ца, пре де ли / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; Љу
бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је, 1964 (Бе о град : 
Бе о град ски гра фич ки за вод).  208 стр. ; 19 cm.  (Са
бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Му ха рем Пер
вић, Пе тар Џа џић ; књ. 10) 
С а д р ж а ј: Ста зе (787): Ста зе (911); За нос и стра да ње То ме 
Га лу са (1327); Ис ку ше ње у ће ли ји број 38 (2938); У ће ли ји 
број 115 (3962); Сун це (6371); На сун ча ној стра ни (7382); 
Ви но (8387).  Ли ца (89147): Ли ца (9197); Ли ко ви (99103); 
Го ја (105120); Раз го вор са Го јом (121147).  Пре де ли (149
202): Пре де ли (151153); На ка ме ну, у По чи те љу (155163); 
Шпан ска ствар ност и пр ви ко ра ци у њој (165170); Пор ту гал, 
зе ле на зе мља : (одло мак пу то пи са) (171175); Пр ви дан у ра
до сном гра ду : (пи смо на шег при ја те ља из Ита ли је) (177183); 
Крај све тлог Охрид ског је зе ра (185193); Ле те ћи над мо рем 
(195198); Мо сто ви (199202). На по ме на уз Са бра на де ла / 
при ре ђи ва чи (203206). Иво Ан дрић : (би о би бли о граф ска бе
ле шка) (207[209]).
(Брош.; ва ри јан та по ве за) 

160
     Sta ze, li ca, pre de li / Ivo An drić.  Za greb : Mla dost ; 
Be o grad : Pro sve ta ; Sa ra je vo : Svje tlost ; Lju blja na : Dr
žav na za lo žba Slo ve ni je, 1964 (Za greb : „Og njen Pri ca”). 
 170 str. ; 19 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća. Džep no 
iz da nje / pri re di li Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić ; knj. 
10) 
S a d r ž a j: Sta ze (771): Sta ze (910); Za nos i stra da nje To me 
Ga lu sa (1122); Is ku še nje u će li ji broj 38 (2331); U će li ji broj 115 
(3252); Sun ce (5359); Na sun ča noj stra ni (6067); Vi no (6871). 
 Li ca (73120): Li ca (7580); Li ko vi (8184); Go ja (8597); Raz
go vor sa Go jom (98120).  Pre de li (121160): Pre de li (123125); 
Na ka me nu, u Po či te lju (126132); Špan ska stvar nost i pr vi ko ra
ci u njoj (133137); Por tu gal, ze le na ze mlja : (od lo mak pu to pi sa) 
(139141); Pr vi dan u ra do snom gra du : (pi smo na šeg pri ja te lja iz 
Ita li je) (142147); Kraj sve tlog Ohrid skog je ze ra (148153); Le te ći 
nad mo rem (155157); Mo sto vi (158160). Na po me na uz Sa bra na 
de la / pri re đi va či (163165). Ivo An drić : (bi o bi bli o graf ska be le
ška) (169[171]).
(Broš.) 

161
     Трав нич ка хро ни ка : кон зул ска вре ме на / Иво Ан
дрић.  Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је
во : Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни
је, 1964 (Бе о град : Бе о град ски гра фич ки за вод).  457 
стр. ; 19 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли 
Му ха рем Пер вић, Пе тар Џа џић ; књ. 2) 
Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње 
по зна тих стра них из ра за: стр. 453[458]. 
(Брош.) 

162
     Трав нич ка хро ни ка : кон зул ска вре ме на / Иво Ан
дрић.  Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је

во : Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни
је, 1964 (Бе о град : Бе о град ски гра фич ки за вод).  457 
стр. ; 19 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли 
Му ха рем Пер вић, Пе тар Џа џић ; књ. 2) 
Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње 
по зна тих стра них из ра за: стр. 453[458]. 
(Брош.; ва ри јан та по ве за) 

163
     Trav nič ka hro ni ka : kon zul ska vre me na / Ivo An drić.  
Za greb : Mla dost ; Be o grad : Pro sve ta ; Sa ra je vo : Svje tlost 
; Lju blja na : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je, 1964 (Za greb : 
„Og njen Pri ca”).  442 str. ; 19 cm.  (Sa bra na dje la Ive An
dri ća. Džep no iz da nje / pri re di li Pe tar Dža džić, Mu ha rem 
Per vić ; knj. 2) 
Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna
tih iz ra za: str. 437442. 
(Broš.) 

164
     Трав нич ка хро ни ка : кон сул ска вре ме на / Иво Ан
дрић.  2. изд.  Бе о град : Про све та, 1964 (Бе о град : Бе
о град ски гра фич ки за вод).  XXI II, 641 стр., [1] лист с 
ауто ро вом сли ком ; 20 cm.  (Би бли о те ка ве ли ких ро ма
на ; ко ло 4, књ. 21) 
Аутор пред го во ра је Пе тар Џа џић.  Ро ма ни Ива Ан
дрића: стр. VII[XXIV].  Реч ник тур ци за ма, про вин
ци ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих стра них из ра за: 
стр. 635[642].  На омо ту бе ле шка о де лу с ауто ро вом 
сли ком. 
(Пл. са омо том) 

1965

165
     Го спо ђи ца / Иво Ан дрић.  2. изд.  Бе о град : Про
све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; Љу
бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је, 1965 (Бе о град : 
Бе о град ски гра фич ки за вод).  271 стр. ; 19 cm.  (Са
бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Му ха рем Пер
вић, Пе тар Џа џић ; књ. 3) 
(Брош.) 

166
     Go spo đi ca / Ivo An drić.  Za greb : Mla dost ; Be o grad 
: Pro sve ta ; Sa ra je vo : Svje tlost ; Lju blja na : Dr žav na za
lo žba Slo ve ni je, 1965 (Sa ra je vo : Oslo bo đe nje).  257 str. 
; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li Pe tar Dža
džić, Mu ha rem Per vić ; knj. 3) 
(Plast.) 

167
     De ca : (pri po vet ke) / Ivo An drić.  Za greb : Mla dost ; 
Be o grad : Pro sve ta ; Sa ra je vo : Svje tlost ; Lju blja na : Dr
žav na za lo žba Slo ve ni je, 1965 (Sa ra je vo : Oslo bo đe nje). 
 242 str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li 
Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić ; knj. 9) 
S a d r ž a j: Ku la (918); U za va di sa sve tom (1928); Mi la i Pre lac 
(2954); De ca (5564); Pro zor (6572); Knji ga (7394); Na oba li 
(95125); Zmi ja (126143); Pa no ra ma (144183); Iz let (184195); 
Eks kur zi ja (196207); Pi smo iz 1920. go di ne (208227); Aska i 
vuk (228240). Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje 
po zna tih iz ra za (241242).
(Plast.) 
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168
     Де ца : при по вет ке / Иво Ан дрић.  2. изд.  Бе о град 
: Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост 
; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је, 1965 (Бе о
град : Бе о град ски гра фич ки за вод).  197 стр. ; 19 cm. 
 (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Му ха рем 
Пер вић, Пе тар Џа џић ; књ. 9) 
С а д р ж а ј: Ку ла (916); У за ва ди са све том (1724); Ми ла и 
Пре лац (2545); Де ца (4754); Про зор (5560); Књи га (6178); 
На оба ли (79103); Зми ја (105118); Па но ра ма (119149); Из лет 
(151159); Екс кур зи ја (161170); Пи смо из 1920. го ди не (171
186); Аска и вук (187196). Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли
за ма и не ких ма ње по зна тих из ра за (197[198]).
(Брош.) 

169
     Žeđ : (pri po vet ke) / Ivo An drić.  Za greb : Mla dost ; 
Be o grad : Pro sve ta ; Sa ra je vo : Svje tlost ; Lju blja na : Dr
žav na za lo žba Slo ve ni je, 1965 (Sa ra je vo : Oslo bo đe nje). 
 314 str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li 
Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić ; knj. 6) 
S a d r ž a j: U mu sa fir ha ni (924); U zin da nu (2534); Is po vi
jed (3554); Kod ka za na (5574); Na past (7586); Pro ba (87126); 
U vo de ni ci (127134); Ša la u Sam sa ri nom ha nu (135159); Ča ša 
(160169); Trup (170185); Rzav ski bre go vi (186201); Ču do u 
Olo vu (202210); Žeđ (211225); Most na Že pi (226236); Smrt u 
Si na no voj te ki ji (237252); Olu ja ci (253264); Na dru gi dan Bo ži
ća (265272); Na sta di o nu (273279); Na dr žav nom ima nju (280
295); Le to va nje na ju gu (296308). Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja
li za ma i ne kih ma nje po zna tih iz ra za (309314).
(Plast.) 

170
     Жеђ : при по вет ке / Иво Ан дрић.  2. изд.  Бе о град 
: Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост 
; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је, 1965 (Бе о
град : Бе о град ски гра фич ки за вод).  263 стр. ; 19 cm. 
 (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Му ха рем 
Пер вић, Пе тар Џа џић ; књ. 6) 
С а д р ж а ј: У му са фир ха ни (921); У зин да ну (2330); Ис по ви
јед (3146); Код ка за на (4762); На паст (6372); Про ба (73104); 
У во де ни ци (105110); Ша ла у Сам са ри ном ха ну (111130); 
Ча ша (131138); Труп (139151); Рзав ски бре го ви (153165); 
Чу до у Оло ву (167173); Жеђ (175185); Мост на Же пи (187
195); Смрт у Си на но вој те ки ји (197209); Олу ја ци (211220); 
На дру ги дан Бо жи ћа (221227); На ста ди о ну (229233); На др
жав ном има њу (235247); Ле то ва ње на ју гу (249258). Реч ник 
тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих из ра за 
(259[264]).
(Брош.) 

171
     Zna ko vi : (pri po vet ke) / Ivo An drić.  Za greb : Mla dost 
; Be o grad : Pro sve ta ; Sa ra je vo : Svje tlost ; Lju blja na : Dr
žav na za lo žba Slo ve ni je, 1965 (Sa ra je vo : Oslo bo đe nje). 
 346 str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li 
Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić ; knj. 8) 
S a d r ž a j: Put Ali je Đer ze le za (933); Dan u Ri mu (3442); Zna
ko vi (4355); Sve ča nost (5669); Đor đe Đor đe vić (7080); Re či 
(8188); Auto bi o gra fi ja (89102); Na la đi (103109); Zlo sta vlja nje 
(110142); Pri ča o kme tu Si ma nu (143175); Sno pi ći (176184); 
San i ja va Pod gra bi ćem (185190); Pri ča o so li (191197); Ko
sa (198204); Zi mi (205209); Noć u Al ham bri (210220); Lov na 
te tre ba (221229); Raz go vor (230237); Su se di (238255); Šet nja 
(256263); Za tvo re na vra ta (264273); Po ro dič na sli ka (274290); 
Osa ti ča ni (291332); Pra znič no ju tro (333339). Reč nik tur ci za ma, 

pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna tih iz ra za (341346).
(Plast.) 

172
     Зна ко ви : при по вет ке / Иво Ан дрић.  2. изд.  Бе
о град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје
тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је, 1965 
(Бе о град : Бе о град ски гра фич ки за вод).  332 стр. ; 19 
cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Му ха
рем Пер вић, Пе тар Џа џић ; књ. 8) 
С а д р ж а ј: Пут Али је Ђер зе ле за (932); Дан у Ри му (3340); 
Зна ко ви (4152); Све ча ност (5365); Ђор ђе Ђор ђе вић (6777); 
Ре чи (7986); Ауто би о гра фи ја (8799); На ла ђи (101107); Зло
ста вља ње (109139); При ча о кме ту Си ма ну (141171); Сно пи
ћи (173181); Сан и ја ва Под гра би ћем (183188); При ча о со ли 
(189194); Ко са (195200); Зи ми (201205); Ноћ у Ал хам бри 
(207216); Лов на те тре ба (217224); Раз го вор (225231); Су
се ди (233249); Шет ња (251257); За тво ре на вра та (259268); 
По ро дич на сли ка (269285); Оса ти ча ни (287326); Пра знич но 
ју тро (327[333]).
(Брош.) 

173
     Je le na, že na ko je ne ma : (pri po vet ke) / Ivo An drić.  Za
greb : Mla dost ; Be o grad : Pro sve ta ; Sa ra je vo : Svje tlost 
; Lju blja na : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je, 1965 (Sa ra je vo : 
Oslo bo đe nje).  286 str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An
dri ća / pri re di li Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić ; knj. 7) 
S a d r ž a j: Ani ki na vre me na (993); Ma ra mi lo sni ca (94175); 
Lju bav u ka sa bi (176190); Ćor kan i Šva bi ca (191208); Že na na 
ka me nu (209232); Igra (233238); Že na od slo no ve ko sti (239
244); Baj ron u Sin tri (245250); Je le na, že na ko je ne ma (251282). 
Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna tih iz ra za 
(283286).
(Plast.) 

174
     Је ле на, же на ко је не ма : при по вет ке / Иво Ан дрић. 
 2. изд.  Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са
ра је во : Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло
ве ни је, 1965 (Бе о град : Бе о град ски гра фич ки за вод). 
 298 стр. ; 19 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при
ре ди ли Му ха рем Пер вић, Пе тар Џа џић ; књ. 7) 
С а д р ж а ј: Ани ки на вре ме на (996); Ма ра ми ло сни ца (97
182); Љу бав у ка са би (183198); Ћор кан и Шва би ца (199216); 
Же на на ка ме ну (217241); Игра (243248); Же на од сло но ве 
ко сти (249254); Бај рон у Син три (255260); Је ле на, же на ко је 
не ма (261293). Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких 
ма ње по зна тих из ра за (295[299]).
(Брош.) 

175
     Mu sta fa Ma džar i dru ge pri če / Ivo An drić.  Sa ra je vo 
: Svje tlost, 1965 (Sa ra je vo : Oslo bo đe nje).  223 str. ; 18 
cm.  (Bi bli o te ka Džep na knji ga ; 341) 
S a d r ž a j: Put Ali je Đer ze le za (535); Mu sta fa Ma džar (3656); 
Ani ki na vre me na (57138); Most na Že pi (139149); Smrt u Si na
no voj te ki ji (150164); Kod ka za na (165183); U zin da nu (184
192); Za lo go ro va nja (193208); Rzav ski bre go vi (209223).
(Broš.) 

176
     Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić ; [pri re di li Pe tar Dža
džić, Mu ha rem Pervić].  Za greb : Mla dost, 1965 (Za greb 
: „Og njen Pri ca”).  346 str. ; 20 cm.  (Bi bli o te ka Ve li ki 
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ro ma ni) 
Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna
tih iz ra za: str. 343[347]. 
(Kar ton) 

177
     На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  2. изд.  Бе о град 
: Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост 
; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је, 1965 (Бе о
град : Бе о град ски гра фич ки за вод).  349 стр. ; 19 cm. 
 (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Му ха рем 
Пер вић, Пе тар Џа џић ; књ. 1) 
Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње 
по зна тих из ра за: стр. 347[350]. 
(Брош.) 

178
     Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Za greb : Mla dost ; Be o
grad : Pro sve ta ; Sa ra je vo : Svje tlost ; Lju blja na : Dr žav na 
za lo žba Slo ve ni je, 1965 (Sa ra je vo : Oslo bo đe nje).  411 
str., [1] list s auto ro vom sli kom ; 20 cm.  (Sa bra na dje la 
Ive An dri ća / pri re di li Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić ; 
knj. 1) 
Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna
tih iz ra za: str. 407411. 
(Plast.) 

179
     На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Но ви Сад : Ма ти
ца срп ска ; Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1965 
(Но ви Сад : Бу дућ ност).  367 стр. ; 21 cm.  (Би бли о те
ка Срп ска књи жев ност у сто књи га ; књ. 78) 
Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње 
по зна тих из ра за: стр. 357360.  Би о граф ски по да ци о 
пи сцу: стр. 361.  Би бли о гра фи ја: стр. 362363.  Ли те
ра ту ра [о Иви Ан дрићу]: стр. 364[368]. 
(Ко жа) 

180
     На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Но ви Сад : Ма ти
ца срп ска ; Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1965 
(Но ви Сад : Бу дућ ност).  367 стр. ; 21 cm.  (Би бли о те
ка Срп ска књи жев ност у сто књи га ; књ. 78) 
Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње 
по зна тих из ра за: стр. 357360.  Би о граф ски по да ци о 
пи сцу: стр. 361.  Би бли о гра фи ја: стр. 362363.  Ли те
ра ту ра [о Иви Ан дрићу]: стр. 364[368]. 
(Пл.) 

181
     Ne mir na go di na : (pri po vet ke) / Ivo An drić.  Za greb : 
Mla dost ; Be o grad : Pro sve ta ; Sa ra je vo : Svje tlost ; Lju
blja na : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je, 1965 (Sa ra je vo : Oslo
bo đe nje).  360 str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / 
pri re di li Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić ; knj. 5) 
S a d r ž a j: Za lo go ro va nja (922); Mu sta fa Ma džar (2340); Pri ča 
o ve zi ro vom slo nu (4190); Ne mir na go di na (91130); San be ga 
Kar či ća (131134); Ve le tov ci (135145); Ći lim (146157); Svad
ba (158179); Štrajk u tka o ni ci ći li ma (180187); Ra za ra nja (188
193); Bi fe „Ti ta nik” (194231); Ze ko (232356). Reč nik tur ci za
ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna tih iz ra za (357360).
(Plast.) 

182
     Не мир на го ди на : при по вет ке / Иво Ан дрић.  2. 
изд.  Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во 
: Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је, 
1965 (Бе о град : Бе о град ски гра фич ки за вод).  354 стр. 
; 19 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Му
ха рем Пер вић, Пе тар Џа џић ; књ. 5) 
С а д р ж а ј: За ло го ро ва ња (921); Му ста фа Ма џар (2340); 
При ча о ве зи ро вом сло ну (4189); Не мир на го ди на (91129); 
Сан бе га Кар чи ћа (131133); Ве ле тов ци (135144); Ћи лим (145
156); Свад ба (157177); Штрајк у тка о ни ци ћи ли ма (179185); 
Ра за ра ња (187191); Би фе „Ти та ник” (193229); Зе ко (231349). 
Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих 
из ра за (351[355]).
(Брош.) 

183
     При по вет ке / Иво Ан дрић ; [предговор, из бор и ре
дак ци ја Дра ган М. Јеремић].  Но ви Сад : Ма ти ца срп
ска ; Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1965 (Но ви 
Сад : Бу дућ ност).  346 стр., [1] лист с ауто ро вом сли
ком ; 21 cm.  (Би бли о те ка Срп ска књи жев ност у сто 
књи га ; књ. 77) 
С а д р ж а ј: По е ти ка Ива Ан дрића / Дра ган М. Је ре мић (721). 
Пут Али је Ђер зе ле за (2546); При ча о ве зи ро вом сло ну (47
90); Мост на Же пи (9198); Му ста фа Ма џар (99114); У му
са фир ха ни (115126); Код ка за на (127140); Ани ки на вре ме на 
(141202); Олу ја ци (203211); Зми ја (212224); Ћор кан и Шва
би ца (225237); При ча о кме ту Си ма ну (238266); Жеђ (267
277); Де ца (278284); Све ча ност (285296); Би фе „Ти та ник” 
(297329); Ле то ва ње на ју гу (330339). Реч ник тур ци за ма, про
вин ци ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих из ра за (343[347]).
(Ко жа) 

184
     При по вет ке / Иво Ан дрић ; [предговор, из бор и ре
дак ци ја Дра ган М. Јеремић].  Но ви Сад : Ма ти ца срп
ска ; Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1965 (Но ви 
Сад : Бу дућ ност).  346 стр., [1] лист с ауто ро вом сли
ком ; 21 cm.  (Би бли о те ка Срп ска књи жев ност у сто 
књи га ; књ. 77) 
С а д р ж а ј: По е ти ка Ива Ан дрића / Дра ган М. Је ре мић (721). 
Пут Али је Ђер зе ле за (2546); При ча о ве зи ро вом сло ну (47
90); Мост на Же пи (9198); Му ста фа Ма џар (99114); У му
са фир ха ни (115126); Код ка за на (127140); Ани ки на вре ме на 
(141202); Олу ја ци (203211); Зми ја (212224); Ћор кан и Шва
би ца (225237); При ча о кме ту Си ма ну (238266); Жеђ (267
277); Де ца (278284); Све ча ност (285296); Би фе „Ти та ник” 
(297329); Ле то ва ње на ју гу (330339). Реч ник тур ци за ма, про
вин ци ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих из ра за (343[347]).
(Пл.) 

185
     Pri ča o ve zi ro vom slo nu i dru ge pri po vet ke / Ivo An
drić ; [i zbor Erih Koš].  3. izd.  Be o grad : Rad, 1965 
(Be o grad : Be o grad ski gra fič ki za vod).  170 str. ; 18 cm. 
 (Bi bli o te ka Reč i mi sao ; ko lo 2, knj. 32) 
Kor. i hrpt. stv. nasl.: Pri ča o ve zi ro vom slo nu.  Ti raž 
50.00180.000. 
S a d r ž a j: Pri ča o ve zi ro vom slo nu (345); Put Ali je Đer ze
le za (4667); Most na Že pi (6875); Smrt u Si na no voj te ki ji (76
86); U mu sa fir ha ni (8798); Mu sta fa Ma džar (99114); Is po vi jed 
(115129); U zin da nu (130136); Kod ka za na (137150); Ve le tov ci 
(151159). Be le ška o pi scu / Ve li bor Gli go rić (161[171]).
(Broš.) 
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186
     Про кле та авли ја / Иво Ан дрић.  2. изд.  Бе о град 
: Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; 
Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је, 1965 (Бе о град 
: Бе о град ски гра фич ки за вод).  133 стр. ; 19 cm.  (Са
бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Му ха рем Пер вић, 
Пе тар Џа џић ; књ. 4) 
(Брош.) 

187
     Pro kle ta avli ja / Ivo An drić.  Za greb : Mla dost ; Be o
grad : Pro sve ta ; Sa ra je vo : Svje tlost ; Lju blja na : Dr žav na 
za lo žba Slo ve ni je, 1965 (Sa ra je vo : Oslo bo đe nje).  120 
str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li Pe tar 
Dža džić, Mu ha rem Per vić ; knj. 4) 
(Plast.) 

188
     Put Ali je Đer ze le za / Ivo An drić.  Be o grad : Bor ba, 
[1965] (Bor : Štam par skoiz da vač ko pred u ze će).  32 str. : 
ilu str. ; 20 cm.  (Pla ne ta : za bav noobra zov na bi bli o te ka.
Ko lo 4, sv. 2. Isto rij ska pri ča) 
Kor. nasl. 
(Broš.) 

189
     Ста зе, ли ца, пре де ли / Иво Ан дрић.  2. изд.  Бе о
град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје
тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је, 1965 
(Бе о град : Бе о град ски гра фич ки за вод).  208 стр. ; 19 
cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Му ха
рем Пер вић, Пе тар Џа џић ; књ. 10) 
С а д р ж а ј: Ста зе (787): Ста зе (911); За нос и стра да ње То ме 
Га лу са (1327); Ис ку ше ње у ће ли ји број 38 (2938); У ће ли ји 
број 115 (3962); Сун це (6371); На сун ча ној стра ни (7382); 
Ви но (8387).  Ли ца (89147): Ли ца (9197); Ли ко ви (99103); 
Го ја (105120); Раз го вор са Го јом (121147).  Пре де ли (149
202): Пре де ли (151153); На ка ме ну, у По чи те љу (155163); 
Шпан ска ствар ност и пр ви ко ра ци у њој (165170); Пор ту гал, 
зе ле на зе мља : (одло мак пу то пи са) (171175); Пр ви дан у ра
до сном гра ду : (пи смо на шег при ја те ља из Ита ли је) (177183); 
Крај све тлог Охрид ског је зе ра (185193); Ле те ћи над мо рем 
(195198); Мо сто ви (199202). На по ме на уз Са бра на де ла / 
при ре ђи ва чи (203206). Иво Ан дрић : (би о би бли о граф ска бе
ле шка) (207[209]).
(Брош.) 

190
     Sta ze, li ca, pre de li / Ivo An drić.  Za greb : Mla dost ; 
Be o grad : Pro sve ta ; Sa ra je vo : Svje tlost ; Lju blja na : Dr
žav na za lo žba Slo ve ni je, 1965 (Sa ra je vo : Oslo bo đe nje). 
 191 str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li 
Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić ; knj. 10) 
S a d r ž a j: Sta ze (779): Sta ze (911); Za nos i stra da nje To me 
Ga lu sa (1225); Is ku še nje u će li ji broj 38 (2635); U će li ji broj 115 
(3658); Sun ce (5966); Na sun ča noj stra ni (6775); Vi no (7679). 
 Li ca (81134): Li ca (8388); Li ko vi (8993); Go ja (94108); Raz
go vor sa Go jom (109134).  Pre de li (135180): Pre de li (137139); 
Na ka me nu, u Po či te lju (140147); Špan ska stvar nost i pr vi ko ra
ci u njoj (148152); Por tu gal, ze le na ze mlja : (od lo mak pu to pi sa) 
(153157); Pr vi dan u ra do snom gra du : (pi smo na šeg pri ja te lja iz 
Ita li je) (158164); Kraj sve tlog Ohrid skog je ze ra (165172); Le te ći 
nad mo rem (173176); Mo sto vi (177180). Na po me na uz Sa bra na 
de la / pri re đi va či (183185). Ivo An drić : (bi o bi bli o graf ska be le
ška) (189191).
(Plast.) 

191
     Трав нич ка хро ни ка : кон зул ска вре ме на / Иво Ан
дрић.  2. изд.  Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост 
; Са ра је во : Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба 
Сло ве ни је, 1965 (Бе о град : Бе о град ски гра фич ки за
вод).  457 стр. ; 19 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / 
при ре ди ли Му ха рем Пер вић, Пе тар Џа џић ; књ. 2) 
Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње 
по зна тих стра них из ра за: стр. 453[458]. 
(Брош.) 

192
     Trav nič ka hro ni ka : kon zul ska vre me na / Ivo An drić. 
 Za greb : Mla dost ; Be o grad : Pro sve ta ; Sa ra je vo : Svje
tlost ; Lju blja na : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je, 1965 (Sa
ra je vo : Oslo bo đe nje).  535 str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la 
Ive An dri ća / pri re di li Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić ; 
knj. 2) 
Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna
tih iz ra za: str. 529535. 
(Plast.) 

1966

193
     Dvi je pri če / Ivo An drić ; pri re dio Mi ro slav Ši cel ; [i lu
stra ci je Haj ru din Kujundžić].  4. izd.  Za greb : Škol ska 
knji ga, 1966 (Za greb : Vje snik).  79 str. : ilu str. ; 17 cm. 
 (Do bra knji ga. Lek ti ra za VI II raz red osnov ne ško le) 
Auto ro va sli ka.  Tu ma če nje ma nje po zna tih re či u be le
ška ma uz tekst. 
S a d r ž a j: Ivo An drić (56). Pri ča o kme tu Si ma nu (741); Bi fe 
„Ti ta nik” (4279).
(Broš.) 

194
     Lju bav u ka sa bi : pri po vet ke / Ivo An drić.  Be o grad : 
No lit, 1966 (Be o grad : „Slo bo dan Jo vić”).  296 str. ; 17 
cm.  (Po pu lar na knji ga) 
Auto ro va sli ka na ko ri ca ma. 
S a d r ž a j: Pred go vor / Dra gan M. Je re mić (519). Lju bav u 
ka sa bi (2334); Smrt u Si na no voj te ki ji (3545); Ani ki na vre me
na (46104); Zmi ja (105117); Mi la i Pre lac (118136); Že na na 
ka me nu (137153); Ma ra mi lo sni ca (154211); Ćor kan i Šva bi ca 
(212224); Put Ali je Đer ze le za (225246); Je le na, že na ko je ne ma 
(247269); Zlo sta vlja nje (270[297]). Reč nik ma nje po zna tih re či 
([299300]).
(Kar ton) 

195
     На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та, 1966 (Бе о град : Бе о град ски гра фич ки за вод).  
309 стр. ; 19 cm.  (Би бли о те ка Про све та ; ко ло 3,  61) 
Стр. 510: Пред го вор / Ми ло сав Мир ко вић.  Стр. 303
305: Иво Ан дрић / М. М.  Реч ник тур ских ре чи и про
вин ци ја ли за ма: стр. 307[310]. 
(Брош.) 

196
     Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 
1966 (Sa ra je vo : Oslo bo đe nje).  409 str. ; 20 cm.  (Bi bli
o te ka Ju go slo ven ski ro man) 
Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna
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tih iz ra za: str. 405409.  Na omo tu be le ška o de lu s auto
ro vom sli kom. 
(Plast. sa omo tom) 

197
     Pri po vet ke / Ivo An drić ; [i zbor i po go vor Bo ško 
Novaković].  Be o grad : Mla do po ko le nje, 1966 (Be o grad 
: Be o grad ski gra fič ki za vod).  124 str. ; 19 cm.  (Lek ti ra 
za VII raz red osnov ne ško le) 
S a d r ž a j: Ku la (512); U za va di sa sve tom (1320); De ca (21
28); Pro zor (2934); Knji ga (3551); Na oba li (5276); Pa no ra ma 
(77107); Iz let (108116). Po go vor o pi scu i de lu / Bo ško No va ko
vić (117121). Reč nik ma nje po zna tih re či i iz ra za (123[125]).
(Broš.) 

198
     При по вет ке / Иво Ан дрић ; [из бор и по го вор Бо шко 
Новаковић].  Бе о град : Мла до по ко ле ње, 1966 (Бе о
град : Бе о град ски гра фич ки за вод).  144 стр. ; 19 cm. 
 (Лек ти ра за VI II раз ред основ не шко ле) 
С а д р ж а ј: Мост на Же пи (514); Аска и вук (1525); Ко са 
(2632); Лов на те тре ба (3341); Сан и ја ва Под гра би ћем (42
47); При ча о кме ту Си ма ну (4880); Ве ле тов ци (8191); Би фе 
„Ти та ник” (92129); На ста ди о ну (130135). По го вор / Бо шко 
Но ва ко вић (136140). Реч ник ма ње по зна тих ре чи и из ра за 
(141[145]).
(Брош.) 

199
     Pri ča o kme tu Si ma nu / Ivo An drić ; pri re dio Ra do van 
Vuč ko vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1966 (Mo star : „Ra de Bi
tan ga”).  142 str. ; 18 cm.  (Škol ska lek ti ra ; 1) 
Ti raž 10.000. 
S a d r ž a j: O če mu nam An drić pri po ve da / Ra do van Vuč ko vić 
(36). Pri ča o kme tu Si ma nu (740); Cr ven cvet (4157); Knji ga 
(5876); De ca (7784); Pro zor (8591); Na oba li (92117); Most 
na Že pi (118127); Aska i vuk (128138). Reč nik tur skih i ma nje 
po zna tih iz ra za (139142).
(Kar ton) 

200
     При ча о кме ту Си ма ну и дру ге при по вет ке / Иво 
Ан дрић.  Бе о град : Про све та, 1966 (Бе о град : Бе о
град ски гра фич ки за вод).  157 стр. ; 21 cm.  (Би бли о
те ка Про све та ; ко ло 4,  88) 
Ств. насл. у ко ло фо ну и на хрп ту: При ча о кме ту Си
ма ну.
С а д р ж а ј: О при чи и при ча њу : (из го во ра Иве Ан дрића, 
одр жа ног у Сток хол му 10. де цем бра 1961. по сле при мље не 
Но бе ло ве на гра де) (58); Пут Али је Ђер зе ле за (1128); Мост 
на Же пи (2935); Ве ле тов ци (3643); При ча о кме ту Си ма ну 
(4467); Ћор кан и Шва би ца (6878); Про зор (7983); Књи га 
(8496); На оба ли (97115); Би фе „Ти та ник” (116143); Аска и 
вук (144151). Иво Ан дрић (153154). Реч ник (155[158]).
(Брош.) 

1967

201
     Ani ki na vre me na : pri po vet ke / Ivo An drić ; [i zbor Me
ša Selimović].  Sa ra je vo : Svje tlost ; Be o grad : Pro sve ta, 
1967 (Be o grad : No vi da ni).  302 str. ; 17 cm.  (Po pu lar
na bi bli o te ka) 
S a d r ž a j: U mu sa fir ha ni (720); U zin da nu (2129); Kod ka za na 
(3047); Ša la u Sam sa ri nom ha nu (4870); Is po vi jed (7188); Ani

ki na vre me na (89164); Ma ra mi lo sni ca (165238); Ču do u Olo vu 
(239246); Pri ča o ve zi ro vom slo nu (247300). Reč nik tur ci za ma, 
pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna tih iz ra za (301[303]).
(Plast.) 

202
     Ани ки на вре ме на : при по вет ке / Иво Ан дрић ; [из
бор Ме ша Селимовић].  Са ра је во : Свје тлост ; Бе о
град : Про све та, 1967 (Бе о град : Но ви да ни).  312 стр. 
; 17 cm.  (По пу лар на би бли о те ка) 
С а д р ж а ј: У му са фир ха ни (721); У зин да ну (2230); Код ка
за на (3148); Ша ла у Сам са ри ном ха ну (4971); Ис по ви јед (72
89); Ани ки на вре ме на (90168); Ма ра ми ло сни ца (169245); 
Чу до у Оло ву (246253); При ча о ве зи ро вом сло ну (254308). 
Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих 
из ра за (311[313]).
(Пласт.) 

203
     Го спо ђи ца / Иво Ан дрић.  3. изд.  Бе о град : Про
све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; Љу
бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је, 1967 (Љу бља на : 
Де ло).  271 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића 
/ при ре ди ли Му ха рем Пер вић, Пе тар Џа џић ; књ. 3) 
(Пл.) 

204
     Go spo đi ca / Ivo An drić.  Be o grad : Pro sve ta ; Sa ra je
vo : Svje tlost, 1967 (Be o grad : No vi da ni).  223 str. ; 17 
cm.  (Po pu lar na bi bli o te ka) 
(Plast.) 

205
     Го спо ђи ца / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про све та ; Са
ра је во : Свје тлост, 1967 (Бе о град : Но ви да ни).  255 
стр. ; 17 cm.  (По пу лар на би бли о те ка) 
(Пласт.) 

206
     Go spo đi ca / Ivo An drić.  Za greb : Mla dost ; Be o grad 
: Pro sve ta ; Sa ra je vo : Svje tlost ; Lju blja na : Dr žav na za
lo žba Slo ve ni je, 1967 (Za greb : „Og njen Pri ca”).  257 
str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li Pe tar 
Dža džić, Mu ha rem Per vić ; knj. 3) 
(Plast.) 

207
     De ca : (pri po vet ke) / Ivo An drić.  Za greb : Mla dost ; 
Be o grad : Pro sve ta ; Sa ra je vo : Svje tlost ; Lju blja na : Dr
žav na za lo žba Slo ve ni je, 1967 (Za greb : „Og njen Pri ca”). 
 242 str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li 
Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić ; knj. 9) 
S a d r ž a j: Ku la (918); U za va di sa sve tom (1928); Mi la i Pre lac 
(2954); De ca (5564); Pro zor (6572); Knji ga (7394); Na oba li 
(95125); Zmi ja (126143); Pa no ra ma (144183); Iz let (184195); 
Eks kur zi ja (196207); Pi smo iz 1920. go di ne (208227); Aska i 
vuk (228240). Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje 
po zna tih iz ra za (241242).
(Plast.) 

208
     Де ца : при по вет ке / Иво Ан дрић.  3. изд.  Бе о град 
: Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост 
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; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је, 1967 (Љу
бља на : Де ло).  191 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла Иве 
Ан дрића / при ре ди ли Му ха рем Пер вић, Пе тар Џа џић 
; књ. 9) 
С а д р ж а ј: Ку ла (916); У за ва ди са све том (1723); Ми ла и 
Пре лац (2544); Де ца (4552); Про зор (5358); Књи га (5975); 
На оба ли (77100); Зми ја (101114); Па но ра ма (115144); Из лет 
(145153); Екс кур зи ја (155163); Пи смо из 1920. го ди не (165
180); Аска и вук (181190). Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли
за ма и не ких ма ње по зна тих из ра за (191[192]).
(Пл.) 

209
     Žeđ : (pri po vet ke) / Ivo An drić.  Za greb : Mla dost ; 
Be o grad : Pro sve ta ; Sa ra je vo : Svje tlost ; Lju blja na : Dr
žav na za lo žba Slo ve ni je, 1967 (Za greb : „Og njen Pri ca”). 
 314 str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li 
Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić ; knj. 6) 
S a d r ž a j: U mu sa fir ha ni (924); U zin da nu (2534); Is po vi
jed (3554); Kod ka za na (5574); Na past (7586); Pro ba (87126); 
U vo de ni ci (127134); Ša la u Sam sa ri nom ha nu (135159); Ča ša 
(160169); Trup (170185); Rzav ski bre go vi (186201); Ču do u 
Olo vu (202210); Žeđ (211225); Most na Že pi (226236); Smrt u 
Si na no voj te ki ji (237252); Olu ja ci (253264); Na dru gi dan Bo ži
ća (265272); Na sta di o nu (273279); Na dr žav nom ima nju (280
295); Le to va nje na ju gu (296308). Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja
li za ma i ne kih ma nje po zna tih iz ra za (309314).
(Plast.) 

210
     Жеђ : при по вет ке / Иво Ан дрић.  3. изд.  Бе о град 
: Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост 
; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је, 1967 (Бе о
град : Бе о град ски гра фич ки за вод).  253 стр. ; 20 cm. 
 (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Му ха рем 
Пер вић, Пе тар Џа џић ; књ. 6) 
С а д р ж а ј: У му са фир ха ни (920); У зин да ну (2128); Ис по ви
јед (2943); Код ка за на (4559); На паст (6170); Про ба (71100); 
У во де ни ци (101106); Ша ла у Сам са ри ном ха ну (107125); 
Ча ша (127134); Труп (135147); Рзав ски бре го ви (149160); 
Чу до у Оло ву (161167); Жеђ (169179); Мост на Же пи (181
189); Смрт у Си на но вој те ки ји (191202); Олу ја ци (203211); 
На дру ги дан Бо жи ћа (213218); На ста ди о ну (219223); На др
жав ном има њу (225237); Ле то ва ње на ју гу (239248). Реч ник 
тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих из ра за 
(249253).
(Пл.) 

211
     Zna ko vi : (pri po vet ke) / Ivo An drić.  Za greb : Mla dost 
; Be o grad : Pro sve ta ; Sa ra je vo : Svje tlost ; Lju blja na : Dr
žav na za lo žba Slo ve ni je, 1967 (Za greb : „Og njen Pri ca”). 
 346 str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li 
Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić ; knj. 8) 
S a d r ž a j: Put Ali je Đer ze le za (933); Dan u Ri mu (3442); Zna
ko vi (4355); Sve ča nost (5669); Đor đe Đor đe vić (7080); Re či 
(8188); Auto bi o gra fi ja (89102); Na la đi (103109); Zlo sta vlja nje 
(110142); Pri ča o kme tu Si ma nu (143175); Sno pi ći (176184); 
San i ja va Pod gra bi ćem (185190); Pri ča o so li (191197); Ko
sa (198204); Zi mi (205209); Noć u Al ham bri (210220); Lov na 
te tre ba (221229); Raz go vor (230237); Su se di (238255); Šet nja 
(256263); Za tvo re na vra ta (264273); Po ro dič na sli ka (274290); 
Osa ti ča ni (291332); Pra znič no ju tro (333339). Reč nik tur ci za ma, 
pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna tih iz ra za (341346).
(Plast.) 

212
     Зна ко ви : при по вет ке / Иво Ан дрић.  3. изд.  Бе
о град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје
тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је, 1967 
(Љу бља на : Де ло).  317 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла 
Иве Ан дрића / при ре ди ли Му ха рем Пер вић, Пе тар Џа
џић ; књ. 8) 
С а д р ж а ј: Пут Али је Ђер зе ле за (931); Дан у Ри му (3340); 
Зна ко ви (4152); Све ча ност (5364); Ђор ђе Ђор ђе вић (6574); 
Ре чи (7582); Ауто би о гра фи ја (8395); На ла ђи (97103); Зло
ста вља ње (105133); При ча о кме ту Си ма ну (135164); Сно пи
ћи (165172); Сан и ја ва Под гра би ћем (173178); При ча о со ли 
(179184); Ко са (185190); Зи ми (191194); Ноћ у Ал хам бри 
(195204); Лов на те тре ба (205212); Раз го вор (213219); Су
се ди (221237); Шет ња (239245); За тво ре на вра та (247256); 
По ро дич на сли ка (257272); Оса ти ча ни (273310); Пра знич но 
ју тро (311317).
(Пл.) 

213
     Je le na, že na ko je ne ma : (pri po vet ke) / Ivo An drić.  
Za greb : Mla dost ; Be o grad : Pro sve ta ; Sa ra je vo : Svje
tlost ; Lju blja na : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je, 1967 (Za
greb : „Og njen Pri ca”).  288 str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la 
Ive An dri ća / pri re di li Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić ; 
knj. 7) 
S a d r ž a j: Ani ki na vre me na (993); Ma ra mi lo sni ca (94176); 
Lju bav u ka sa bi (177191); Ćor kan i Šva bi ca (192209); Že na na 
ka me nu (210233); Igra (234239); Že na od slo no ve ko sti (240
245); Baj ron u Sin tri (246251); Je le na, že na ko je ne ma (252283). 
Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna tih iz ra za 
(285288).
(Plast.) 

214
     Је ле на, же на ко је не ма : при по вет ке / Иво Ан дрић. 
 3. изд.  Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра
је во : Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве
ни је, 1967 (Љу бља на : Де ло).  298 стр. ; 20 cm.  (Са
бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Му ха рем Пер
вић, Пе тар Џа џић ; књ. 7) 
С а д р ж а ј: Ани ки на вре ме на (995); Ма ра ми ло сни ца (97
181); Љу бав у ка са би (183198); Ћор кан и Шва би ца (199216); 
Же на на ка ме ну (217241); Игра (243248); Же на од сло но ве 
ко сти (249254); Бај рон у Син три (255260); Је ле на, же на ко је 
не ма (261293). Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких 
ма ње по зна тих из ра за (295[299]).
(Пл.) 

215
     Most na Že pi : pri po vet ke / Ivo An drić ; [i zbor Me ša 
Selimović].  Sa ra je vo : Svje tlost ; Be o grad : Pro sve ta, 
1967 (Be o grad : No vi da ni).  316 str. ; 17 cm.  (Po pu lar
na bi bli o te ka) 
S a d r ž a j: Rzav ski bre go vi (720); Ćor kan i Šva bi ca (2136); 
Lju bav u ka sa bi (3751); Žeđ (5264); Most na Že pi (6574); Smrt 
u Si na no voj te ki ji (7588); Mu sta fa Ma džar (89108); Pri ča o kme
tu Si ma nu (109143); Ze ko (144279); Zlo sta vlja nje (280314). 
Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna tih iz ra za 
(315316).
(Plast.) 

216
     Мост на Же пи : при по вет ке / Иво Ан дрић ; [из бор 
Ме ша Селимовић].  Са ра је во : Свје тлост ; Бе о град : 
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Про све та, 1967 (Бе о град : Но ви да ни).  345 стр. ; 17 
cm.  (По пу лар на би бли о те ка) 
С а д р ж а ј: Рзав ски бре го ви (722); Ћор кан и Шва би ца (23
40); Љу бав у ка са би (4156); Жеђ (5770); Мост на Же пи (71
81); Смрт у Си на но вој те ки ји (8297); Му ста фа Ма џар (98119); 
При ча о кме ту Си ма ну (120158); Зе ко (159305); Зло ста вља ње 
(306343). Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње 
по зна тих из ра за (345[346]).
(Пласт.) 

217
     На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  3. изд.  Бе о град 
: Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; 
Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је, 1967 (Љу бља
на : Де ло).  357 стр. : ауто ро ва сли ка ; 20 cm.  (Са бра
на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Му ха рем Пер вић, 
Пе тар Џа џић ; књ. 1) 
Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње 
по зна тих из ра за: стр. 353[358]. 
(Пл.) 

218
     Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Za greb : Mla dost ; Be o
grad : Pro sve ta ; Sa ra je vo : Svje tlost ; Lju blja na : Dr žav na 
za lo žba Slo ve ni je, 1967 (Za greb : „Og njen Pri ca”).  367 
str. : auto ro va sli ka ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / 
pri re di li Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić ; knj. 1) 
Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna
tih iz ra za: str. 363367. 
(Plast.) 

219
     Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost ; 
Be o grad : Pro sve ta, 1967 (Be o grad : No vi da ni).  439 str. 
; 17 cm.  (Po pu lar na bi bli o te ka) 
Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna
tih iz ra za: str. 435[440]. 
(Plast.) 

220
     На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Са ра је во : Свје
тлост ; Бе о град : Про све та, 1967 (Бе о град : Но ви да
ни).  458 стр. ; 17 cm.  (По пу лар на би бли о те ка) 
Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње 
по зна тих из ра за: стр. 453[459]. 
(Пласт.) 

221
     Ne mir na go di na : (pri po vet ke) / Ivo An drić.  Za greb : 
Mla dost ; Be o grad : Pro sve ta ; Sa ra je vo : Svje tlost ; Lju
blja na : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je, 1967 (Za greb : „Og
njen Pri ca”).  360 str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri
ća / pri re di li Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić ; knj. 5) 
S a d r ž a j: Za lo go ro va nja (922); Mu sta fa Ma džar (2340); Pri ča 
o ve zi ro vom slo nu (4190); Ne mir na go di na (91130); San be ga 
Kar či ća (131134); Ve le tov ci (135145); Ći lim (146157); Svad
ba (158179); Štrajk u tka o ni ci ći li ma (180187); Ra za ra nja (188
193); Bi fe „Ti ta nik” (194231); Ze ko (232356). Reč nik tur ci za
ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna tih iz ra za (357360).
(Plast.) 

222
     Не мир на го ди на : при по вет ке / Иво Ан дрић.  3. 
изд.  Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во 

: Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је, 
1967 (Љу бља на : Де ло).  334 стр. ; 20 cm.  (Са бра на 
де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Му ха рем Пер вић, Пе
тар Џа џић ; књ. 5) 
С а д р ж а ј: За ло го ро ва ња (920); Му ста фа Ма џар (2137); 
При ча о ве зи ро вом сло ну (3984); Не мир на го ди на (85120); 
Сан бе га Кар чи ћа (121123); Ве ле тов ци (125134); Ћи лим (135
145); Свад ба (147166); Штрајк у тка о ни ци ћи ли ма (167173); 
Ра за ра ња (175179); Би фе „Ти та ник” (181215); Зе ко (217330). 
Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих 
из ра за (331[335]).
(Пл.) 

223
     Pri če iz de tinj stva / Ivo An drić ; ilu stri rao Vil ko Gli ha 
Se lan.  Za greb : Na ša dje ca, 1967 (Ma ri bor : Ma ri bor ski 
tisk).  32 str. : ilu str. u bo ja ma ; 26 cm 
Sa dr žaj pri la go đen de ci. 
S a d r ž a j: Pr vi put u cir ku su (515); Pr vi i po sled nji put na po
zor ni ci (1723); Pr vi ko ra ci na pu tu u svet knji ge i knji žev no sti 
(2530). Umje sto pred go vo ra / Gu stav Kr klec (3132).
(Broš.) 

224
     При че из де тињ ства / Иво Ан дрић ; илу стро вао 
Вил ко Гли ха Се лан.  За греб : На ша дје ца, 1967 (Ма
ри бор : Ма ри бор ски тиск).  32 стр. : илу стр. у бо ја ма 
; 26 cm 
Са др жај при ла го ђен де ци. 
С а д р ж а ј: Пр ви пут у цир ку су (515); Пр ви и по след њи 
пут на по зор ни ци (1723); Пр ви ко ра ци на пу ту у свет књи ге 
и књи жев но сти (2530). Умје сто пред го во ра / Гу став Кр клец 
(3132).
(Брош.) 

225
     Про кле та авли ја / Иво Ан дрић.  3. изд.  Бе о град 
: Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост 
; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је, 1967 (Љу
бља на : Де ло).  131 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла Иве 
Ан дрића / при ре ди ли Му ха рем Пер вић, Пе тар Џа џић 
; књ. 4) 
(Пл.) 

226
     Pro kle ta avli ja / Ivo An drić.  Za greb : Mla dost ; Be o
grad : Pro sve ta ; Sa ra je vo : Svje tlost ; Lju blja na : Dr žav na 
za lo žba Slo ve ni je, 1967 (Za greb : „Og njen Pri ca”).  120 
str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li Pe tar 
Dža džić, Mu ha rem Per vić ; knj. 4) 
(Plast.) 

227
     Pro kle ta avli ja / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost ; Be
o grad : Pro sve ta, 1967 (Be o grad : No vi da ni).  170 str. ; 
17 cm.  (Po pu lar na bi bli o te ka) 
Str. 744: Pred go vor / Pe tar Dža džić. 
(Plast.) 

228
     Про кле та авли ја / Иво Ан дрић.  Са ра је во : Свје
тлост ; Бе о град : Про све та, 1967 (Бе о град : Но ви да
ни).  188 стр. ; 17 cm.  (По пу лар на би бли о те ка) 
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Стр. 747: Пред го вор / Пе тар Џа џић. 
(Пласт.) 

229
     Ста зе, ли ца, пре де ли / Иво Ан дрић.  3. изд.  Бе о
град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје
тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је, 1967 
(Љу бља на : Де ло).  205 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла 
Иве Ан дрића / при ре ди ли Му ха рем Пер вић, Пе тар Џа
џић ; књ. 10) 
С а д р ж а ј: Ста зе (786): Ста зе (911); За нос и стра да ње То ме 
Га лу са (1327); Ис ку ше ње у ће ли ји број 38 (2938); У ће ли ји 
број 115 (3962); Сун це (6371); На сун ча ној стра ни (7382); 
Ви но (8386).  Ли ца (87145): Ли ца (8995); Ли ко ви (97101); 
Го ја (103117); Раз го вор са Го јом (119145).  Пре де ли (147
198): Пре де ли (149151); На ка ме ну, у По чи те љу (153160); 
Шпан ска ствар ност и пр ви ко ра ци у њој (161166); Пор ту гал, 
зе ле на зе мља : (одло мак пу то пи са) (167171); Пр ви дан у ра
до сном гра ду : (пи смо на шег при ја те ља из Ита ли је) (173179); 
Крај све тлог Охрид ског је зе ра (181189); Ле те ћи над мо рем 
(191194); Мо сто ви (195198). На по ме на уз Са бра на де ла / 
при ре ђи ва чи (199201). Иво Ан дрић : (би о би бли о граф ска бе
ле шка) (203205).
(Пл.) 

230
     Sta ze, li ca, pre de li / Ivo An drić.  Za greb : Mla dost ; 
Be o grad : Pro sve ta ; Sa ra je vo : Svje tlost ; Lju blja na : Dr
žav na za lo žba Slo ve ni je, 1967 (Za greb : „Og njen Pri ca”). 
 191 str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li 
Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić ; knj. 10) 
S a d r ž a j: Sta ze (779): Sta ze (911); Za nos i stra da nje To me 
Ga lu sa (1225); Is ku še nje u će li ji broj 38 (2635); U će li ji broj 115 
(3658); Sun ce (5966); Na sun ča noj stra ni (6775); Vi no (7679). 
 Li ca (81134): Li ca (8388); Li ko vi (8993); Go ja (94108); Raz
go vor sa Go jom (109134).  Pre de li (135185): Pre de li (137139); 
Na ka me nu, u Po či te lju (140147); Špan ska stvar nost i pr vi ko ra
ci u njoj (148152); Por tu gal, ze le na ze mlja : (od lo mak pu to pi sa) 
(153157); Pr vi dan u ra do snom gra du : (pi smo na šeg pri ja te lja iz 
Ita li je) (158164); Kraj sve tlog Ohrid skog je ze ra (165172); Le te ći 
nad mo rem (173176); Mo sto vi (177180). Na po me na uz Sa bra na 
de la / pri re đi va či (181185). Ivo An drić : (bi o bi bli o graf ska be le
ška) (187191).
(Plast.) 

231
     Trav nič ka hro ni ka / Ivo An drić.  Za greb : Mla dost ; 
Be o grad : Pro sve ta ; Sa ra je vo : Svje tlost ; Lju blja na : Dr
žav na za lo žba Slo ve ni je, 1967 (Za greb : „Og njen Pri ca”). 
 477 str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li 
Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić ; knj. 2) 
Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna
tih iz ra za: str. 471477. 
(Plast.) 

232
     Трав нич ка хро ни ка : кон зул ска вре ме на / Иво Ан
дрић.  3. изд.  Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост 
; Са ра је во : Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба 
Сло ве ни је, 1967 (Љу бља на : Де ло).  467 стр. ; 20 cm. 
 (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Му ха рем 
Пер вић, Пе тар Џа џић ; књ. 2) 
Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње 
по зна тих стра них из ра за: стр. 461467. 
(Пл.) 

233
     Trav nič ka hro ni ka : kon zul ska vre me na. [Knj.] 1 / Ivo 
An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost ; Be o grad : Pro sve ta, 1967 
(Be o grad : No vi da ni).  305 str. ; 17 cm.  (Po pu lar na bi
bli o te ka) 
(Plast.) 

234
     Trav nič ka hro ni ka : kon zul ska vre me na. [Knj.] 2 / Ivo 
An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost ; Be o grad : Pro sve ta, 1967 
(Be o grad : No vi da ni).  273 str. ; 17 cm.  (Po pu lar na bi
bli o te ka) 
Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna
tih stra nih iz ra za: str. 267[274]. 
(Plast.) 

235
     Трав нич ка хро ни ка : кон зул ска вре ме на. [Књ. 1] / 
Иво Ан дрић.  Са ра је во : Свје тлост ; Бе о град : Про
све та, 1967 (Бе о град : Но ви да ни).  280 стр. ; 17 cm. 
 (По пу лар на би бли о те ка) 
(Пласт.) 

236
     Трав нич ка хро ни ка : кон зул ска вре ме на. [Књ.] 2 / 
Иво Ан дрић.  Са ра је во : Свје тлост ; Бе о град : Про
све та, 1967 (Бе о град : Но ви да ни).  330 стр. ; 17 cm. 
 (По пу лар на би бли о те ка) 
Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње 
по зна тих стра них из ра за: стр. 323[331]. 
(Пласт.) 

1968

237
     Аска и вук : при по вет ке / Иво Ан дрић ; из бор и 
пред го вор Пе тар Џа џић.  Бе о град : Про све та, 1968 
(Бе о град : Бе о град ски гра фич ки за вод).  191 стр. ; 19 
cm.  (Би бли о те ка Про све та ; 118) 
С а д р ж а ј: Иво Ан дрић / Пе тар Џа џић (525). Пут Али је Ђер
зе ле за (2951); Му ста фа Ма џар (5268); Мост на Же пи (6977); 
Смрт у Си на но вој те ки ји (7889); Не мир на го ди на (90125); 
Жеђ (126136); Же на на ка ме ну (137154); На др жав ном има њу 
(155167); Ле то ва ње на ју гу (168177); Аска и вук (178187). 
Иво Ан дрић : хро но ло ги ја (189191).
(Брош.) 

238
     Pri po vet ke / Ivo An drić ; [i zbor i po go vor Bo ško 
Novaković].  Be o grad : Mla do po ko le nje, 1968 (Be o
grad : „Sr bi ja”).  116 str. ; 19 cm.  (Lek ti ra za VII raz red 
osnov ne ško le ; knj. 8) 
S a d r ž a j: Ku la (511); U za va di sa sve tom (1218); De ca (19
25); Pro zor (2631); Knji ga (3247); Na oba li (4870); Pa no ra ma 
(7199); Iz let (100108). Po go vor o pi scu i de lu / Bo ško No va ko
vić (109113). Reč nik ma nje po zna tih re či i iz ra za (115[117]).
(Broš.) 

239
     При по вет ке / Иво Ан дрић ; [из бор и по го вор Бо шко 
Новаковић].  Бе о град : Мла до по ко ле ње, 1968 (Бе о
град : „Ср би ја”).  131 стр. ; 19 cm.  (Лек ти ра за VI II 
раз ред основ не шко ле ; књ. 7) 
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С а д р ж а ј: Мост на Же пи (513); Аска и вук (1423); Ко са 
(2429); Лов на те тре ба (3037); Сан и ја ва Под гра би ћем (38
43); При ча о кме ту Си ма ну (4472); Ве ле тов ци (7382); Би фе 
„Ти та ник” (83117); На ста ди о ну (118122). По го вор / Бо шко 
Но ва ко вић (123127). Реч ник ма ње по зна тих ре чи и из ра за 
(128131).
(Брош.) 

240
     Pri po vet ke / Ivo An drić.  Za greb : Mla dost, 1968 (Za
greb : Vje snik).  156 str. ; 20 cm.  (Bi bli o te ka Je len) 
S a d r ž a j: Most na Že pi (511); Put Ali je Đer ze le za (1231); Pri ča 
o ve zi ro vom slo nu (3269); Ve le tov ci (7078); Pri ča o kme tu Si ma
nu (79103); Bi fe „Ti ta nik” (104132); Knji ga (133146); Aska i 
vuk (147154). Bi lje ška o pi scu (155156).
(Kar ton) 

241
     Про кле та авли ја / Иво Ан дрић ; пред го вор Бо ри
слав Ми хај ло вић.  Бе о град : Про све та, 1968 (Но ви 
Сад : Бу дућ ност).  146 стр. ; 20 cm.  (Би бли о те ка Про
све та ; 199) 
Чи та ју ћи „Про кле ту авли ју”: стр. 519.  Стр. 143146: 
Иво Ан дрић : хро но ло ги ја / П. Џ. [Петар Џаџић]. 
(Брош.) 

242
     Трав нич ка хро ни ка / Иво Ан дрић ; пред го вор Ми
лан Бог да но вић.  Бе о град : Про све та, 1968 (Но ви Сад 
: Бу дућ ност).  369 стр. ; 19 cm.  (Би бли о те ка Про све
та ; 198) 
Пред го вор: стр. 510.  Реч ник тур ци за ма, про вин ци
ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих стра них из ра за: стр. 
361366.  Иво Ан дрић : хро но ло ги ја: стр. 367[370]. 
(Брош.) 

1969

243
     Dvi je pri če / Ivo An drić ; pri re dio Mi ro slav Ši cel ; [i lu
stra ci je Haj ru din Kujundžić].  5. izd.  Za greb : Škol ska 
knji ga, 1969 (Za greb : Vje snik).  79 str. : ilu str. ; 18 cm. 
 (Do bra knji ga. Lek ti ra za VI II raz red osnov ne ško le) 
Auto ro va sli ka.  Tu ma če nje ma nje po zna tih re či u be le
ška ma uz tekst. 
S a d r ž a j: Ivo An drić (56). Pri ča o kme tu Si ma nu (741); Bi fe 
„Ti ta nik” (4279).
(Broš.) 

244
     На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та, 1969 (Бе о град : Бе о град ски гра фич ки за вод).  
309 стр. ; 20 cm.  (Би бли о те ка Про све та ; ко ло 3, 61) 
Стр. 510: Пред го вор / Ми ло сав Мир ко вић.  Стр. 303
305: Иво Ан дрић / М. М.  Реч ник тур ских ре чи и про
вин ци ја ли за ма: стр. 307[310]. 
(Брош.) 

245
     Pri ča o kme tu Si ma nu / Ivo An drić ; pri re dio Ra do van 
Vuč ko vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1969 (Sa ra je vo : Oslo bo
đe nje).  142 str. ; 18 cm.  (Škol ska lek ti ra) 
S a d r ž a j: O če mu nam An drić pri po vi je da / Ra do van Vuč ko vić 
(36). Pri ča o kme tu Si ma nu (740); Cr ven cvet (4157); Knji ga 

(5876); De ca (7784); Pro zor (8591); Na oba li (92117); Most na 
Že pi (118127); Aska i vuk (128138). Rječ nik tur skih ri je či i ma
nje po zna tih iz ra za (139142).
(Kar ton) 

246
     При ча о кме ту Си ма ну и дру ге при по вет ке / Иво 
Ан дрић.  Бе о град : Про све та, 1969 (Бе о град : Бе о
град ски гра фич ки за вод).  157 стр. ; 19 cm.  (Би бли о
те ка Про све та ; ко ло 4, 88) 
Ств. насл. у ко ло фо ну и на хрп ту: При ча о кме ту Си
ма ну. 
С а д р ж а ј: О при чи и при ча њу : (из го во ра Иве Ан дрића, 
одр жа ног у Сток хол му 10. дец. 1961. по сле при мље не Но бе ло
ве на гра де)  (58); Пут Али је Ђер зе ле за (1128); Мост на Же
пи (2935); Ве ле тов ци (3643); При ча о кме ту Си ма ну (4467); 
Ћор кан и Шва би ца (6878); Про зор (7983); Књи га (8496); На 
оба ли (97115); Би фе „Ти та ник” (116143); Аска и вук (144
151). Иво Ан дрић (153154). Реч ник (155[158]).
(Брош.) 

1970

247
     Ku la i dru ge pri po vet ke / Ivo An drić ; iz bor i re dak ci ja 
Ju raj Ma rek.  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle ša”, 1970 (Mo
star : „Ve se lin Ma sle ša”).  101 str. ; 20 cm.  (La sta vi ca. 
Lek ti ra) 
Kor. i hrpt. stv. nasl.: Ku la.  Tu ma če nje ma nje po zna tih 
re či u be le ška ma uz tekst. 
S a d r ž a j: Ku la (512); De ca (1320); Pro zor (2127); Knji ga 
(2845); Pri ča o kme tu Si ma nu (4678); Ći lim (7990); Aska i vuk 
(91101).
(Kar ton) 

248
     Pri po vet ke / Ivo An drić ; [i zbor i po go vor Bo ško 
Novaković].  Be o grad : Mla do po ko le nje, 1970 (No vi 
Sad : Bu duć nost).  117 str. ; 19 cm.  (Lek ti ra za VII raz
red osnov ne ško le ; knj. 8) 
S a d r ž a j: Ku la (511); U za va di sa sve tom (1218); De ca (19
25); Pro zor (2631); Knji ga (3247); Na oba li (4870); Pa no ra ma 
(7199); Iz let (100108). Po go vor o pi scu i de lu / Bo ško No va ko
vić (109113). Reč nik ma nje po zna tih re či i iz ra za (115117).
(Broš.) 

249
     При по вет ке / Иво Ан дрић ; [из бор и по го вор Бо шко 
Новаковић].  Бе о град : Мла до по ко ле ње, 1970 (Но ви 
Сад : Бу дућ ност).  131 стр. ; 19 cm.  (Лек ти ра за VI II 
раз ред основ не шко ле ; књ. 7) 
С а д р ж а ј: Мост на Же пи (513); Аска и вук (1423); Ко са 
(2429); Лов на те тре ба (3037); Сан и ја ва Под гра би ћем (38
43); При ча о кме ту Си ма ну (4472); Ве ле тов ци (7382); Би фе 
„Ти та ник” (83117); На ста ди о ну (118122). По го вор / Бо шко 
Но ва ко вић (123127). Реч ник ма ње по зна тих ре чи и из ра за 
(128131).
(Брош.) 

250
     Pri po vet ke / Ivo An drić.  2. izd.  Za greb : Mla dost, 
1970 (Za greb : Vje snik).  156 str. ; 20 cm.  (Bi bli o te ka 
Je len) 
S a d r ž a j: Most na Že pi (511); Put Ali je Đer ze le za (1231); Pri ča 
o ve zi ro vom slo nu (3269); Ve le tov ci (7078); Pri ča o kme tu Si ma



43

nu (79103); Bi fe „Ti ta nik” (104132); Knji ga (133146); Aska i 
vuk (147154). Bi lje ška o pi scu (155156).
(Kar ton) 

1971

251
     Most na Že pi = The brid ge on the Že pa = Die Brüc ke 
über die Že pa = Il pon te sul la Že pa / Ivo An drić.  Sa ra je
vo : Oslo bo đe nje, [1971] ([s. l. : s. n.]).  106 str. ; 23 cm 
Kor. nasl.  Upo re do srp. tekst i engl., nem. i ital. pre vo
di.  „U po vo du 400go di šnji ce Ću pri je na Dri ni (1571
1971), ‘Oslo bo đe nje’  Sa ra je vo, u sa gla sno sti sa auto rom, 
iz da je ovu knji gu u 3.000 nu me ri sa nih pri mje ra ka. Pr vih 
150 pri mje ra ka vla sto ruč no je pot pi sao autor.” > str. 3. 
(Pl.)

252
     На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић ; [предговор Ми
ло сав Мирковић].  Бе о град : Про све та, 1971 (Бе о град 
: „Ра ди ша Ти мо тић”).  358 стр. ; 19 cm.  (Би бли о те ка 
Про све та ; ко ло 3, 61) 
Пред го вор: стр. 59.  Стр. 351353: Иво Ан дрић / М. 
М.  Реч ник тур ских ре чи и про вин ци ја ли за ма: стр. 
354[359]. 
(Брош.) 

253
     На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Но ви Сад : Ма ти
ца срп ска ; Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1971 
(Но ви Сад : Бу дућ ност).  420 стр. ; 21 cm.  (Би бли о те
ка Срп ска књи жев ност у сто књи га ; књ. 80) 
Реч ник: стр. 403407.  Би о граф ски по да ци: стр. 409
410.  Би бли о гра фи ја: стр. 411420.  Бе ле шка: стр. 
[421]. 
(Пласт.) 

254
     При по вет ке / Иво Ан дрић ; [из бор и по го вор Бо шко 
Но ва ко вић ; ди дак тич коме то дич ка апа ра ту ра Оли ве
ра Зечевић].  Бе о град : Мла до по ко ле ње, 1971 (Бе о
град : „Ср би ја”).  183 стр. ; 19 cm.  (Лек ти ра за VI II 
раз ред основ не шко ле ; књ. 4) 
С а д р ж а ј: Де ца (511); Књи га (1227); Па но ра ма (2855); 
Мост на Же пи (5663); Аска и вук (6472); Ко са (7378); Лов 
на те тре ба (7986); Сан и ја ва Под гра би ћем (8792); При ча о 
кме ту Си ма ну (93120); Ве ле тов ци (121130); Би фе „Ти та ник” 
(131163); На ста ди о ну (164168). Раз го вор о при по вет ка ма / 
О. З. (169170). По го вор / Бо шко Но ва ко вић (171176). Реч ник 
ма ње по зна тих ре чи и из ра за (177181).
(Брош.) 

255
     При по вет ке / Иво Ан дрић ; [предговор, из бор и ре
дак ци ја Дра ган М. Јеремић].  Но ви Сад : Ма ти ца срп
ска ; Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1971 (Но ви 
Сад : Бу дућ ност).  383 стр., [1] лист с ауто ро вом сли
ком ; 21 cm.  (Би бли о те ка Срп ска књи жев ност у сто 
књи га ; књ. 79) 
С а д р ж а ј: По е ти ка Ива Ан дрића / Дра ган М. Је ре мић (723). 
Пут Али је Ђер зе ле за (2750); При ча о ве зи ро вом сло ну (51
98); Мост на Же пи (99107); Му ста фа Ма џар (108125); У му
са фир ха ни (126138); Код ка за на (139154); Ани ки на вре ме на 
(155223); Олу ја ци (224233); Зми ја (234248); Ћор кан и Шва

би ца (249263); При ча о кме ту Си ма ну (264295); Жеђ (296
307); Де ца (308315); Све ча ност (316328); Би фе „Ти та ник” 
(329365); Ле то ва ње на ју гу (366376). Реч ник (379[384]).
(Пласт.) 

256
     Pri ča o kme tu Si ma nu / Ivo An drić ; [pri re dio Ra do van 
Vučković].  Sa ra je vo : Svje tlost, 1971 (Sa ra je vo : Oslo
bo đe nje).  118 str. ; 20 cm.  (Bi bli o te ka Škol ska lek ti ra) 
S a d r ž a j: O če mu nam An drić pri po vi je da / Ra do van Vuč ko vić 
(58). Pri ča o kme tu Si ma nu (935); Cr ven cvet (3649); Knji ga 
(5064); De ca (6571); Pro zor (7276); Na oba li (7797); Most na 
Že pi (98105); Aska i vuk (106114). Rječ nik tur skih ri je či i ma nje 
po zna tih iz ra za (115118).
(Kar ton) 

257
     При ча о кме ту Си ма ну и дру ге при по вет ке / Иво 
Ан дрић ; [приредила Дра ги ца Стојанов].  Бе о град : 
Про све та, 1971 (Бе о град : „Ра ди ша Ти мо тић”).  157 
стр. ; 19 cm.  (Би бли о те ка Про све та ; ко ло 4, 88) 
Ств. насл. у ко ло фо ну и на хрп ту: При ча о кме ту Си
ма ну. 
С а д р ж а ј: О при чи и при ча њу : (из го во ра Иве Ан дрића, 
одр жа ног у Сток хол му 10. де цем бра 1961. по сле при мље не 
Но бе ло ве на гра де) (58); Пут Али је Ђер зе ле за (1128); Мост 
на Же пи (2935); Ве ле тов ци (3643); При ча о кме ту Си ма ну 
(4467); Ћор кан и Шва би ца (6878); Про зор (7983); Књи га 
(8496); На оба ли (97115); Би фе „Ти та ник” (116143); Аска и 
вук (144151). Иво Ан дрић (153154). Реч ник (155[158]).
(Брош.) 

1972
258

     Аска и вук : при по вет ке / Иво Ан дрић ; из бор и пред
го вор Пе тар Џа џић.  Бе о град : Про све та, 1972 (Љу бља
на : Де ло).  167 стр. ; 19 cm.  (Би бли о те ка Про све та ; 
118) 
С а д р ж а ј: Иво Ан дрић / Пе тар Џа џић (527). Пут Али је Ђер
зе ле за (3150); Му ста фа Ма џар (5164); Мост на Же пи (6571); 
Смрт у Си на но вој те ки ји (7281); Не мир на го ди на (82111); 
Жеђ (112120); Же на на ка ме ну (121136); На др жав ном има њу 
(137147); Ле то ва ње на ју гу (148155); Аска и вук (156163). 
Иво Ан дрић : хро но ло ги ја (165167).
(Брош.) 

259
     Го спо ђи ца : ро ман / Иво Ан дрић.  Бе о град : Бе
о град ски из да вач когра фич ки за вод, 1972 (Бе о град : 
Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод).  189 стр. ; 18 
cm.  (Џеп на књи га Бе о град ског из да вач когра фич ког 
за во да ; 4) 
Бе ле шка о пи сцу: стр. [191]. 
(Брош.) 

260
     Иво Ан дрић о Ву ку Ка ра џи ћу / [рукопис при пре
мио Ђу ро Гавела].  Бе о град : Бе о град ски из да вач ко
гра фич ки за вод, 1972 (Бе о град : Бе о град ски из да вач
когра фич ки за вод).  73 стр. : илу стр., факс. ; 19 cm 
На вр ху насл. стр.: Ву ков и До си те јев му зеј.  Ауто ро
ва сли ка. 
С а д р ж а ј: Вук ре фор ма тор (721); О Ву ку као пи сцу (2344); 
Вук и ино стран ство (4552); Ву ков при мер (5360); Ву ков оп
ти ми зам (61[75]).
(Брош.) 
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261
     Ku la i dru ge pri po vet ke / Ivo An drić ; iz bor i re dak ci ja 
Ju raj Ma rek.  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle ša”, 1972 (Mo
star : „Ve se lin Ma sle ša”).  101 str. ; 20 cm.  (La sta vi ca. 
Lek ti ra) 
Kor. i hrpt. stv. nasl.: Ku la.  Tu ma če nje ma nje po zna tih 
re či u be le ška ma uz tekst. 
S a d r ž a j: Ku la (512); De ca (1320); Pro zor (2127); Knji ga 
(2845); Pri ča o kme tu Si ma nu (4678); Ći lim (7990); Aska i vuk 
(91101).
(Kar ton) 

262
     Мост на Же пи : при по вет ке / Иво Ан дрић.  Бе о град 
: Но лит, 1972 (Су бо ти ца : Би ро гра фи ка).  293 стр. ; 20 
cm 
„Овим из бо ром при по ве да ка ‘Но лит’ обе ле жа ва осам
де се то го ди шњи цу ро ђе ња Иве Ан дрића” → пре лим. 
стр. 
С а д р ж а ј: Ан дриће ва при по вет ка / Јо ван Хри стић (715). 
Мост на Же пи (1932); Труп (3351); У му са фир ха ни (5370); 
Рзав ски бре го ви (7188); Пут Али је Ђер зе ле за (89121); Смрт 
у Си на но вој те ки ји (123140); Ми ла и Пре лац (141170); Жеђ 
(171187); Ко са (189198); Књи га (199223); Ле то ва ње на ју гу 
(225239); На ка ме ну, у По чи те љу (241250); Па но ра ма (251
293).
(Пл.) 

263
     Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 
1972 (Be o grad : „Dra gi ša Ti mo tić”).  409 str. ; 20 cm.  
(Bi bli o te ka Sa vre me ni ci) 
Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna
tih iz ra za: str. 405409.  Na omo tu be le ška o de lu s auto
ro vom sli kom. 
(Plast. sa omo tom) 

264
     Pri po vet ke / Ivo An drić.  3. izd.  Za greb : Mla dost, 
1972 (Za greb : Vje snik).  156 str. ; 20 cm.  (Bi bli o te ka 
Je len) 
S a d r ž a j: Most na Že pi (511); Put Ali je Đer ze le za (1231); Pri ča 
o ve zi ro vom slo nu (3269); Ve le tov ci (7078); Pri ča o kme tu Si ma
nu (79103); Bi fe „Ti ta nik” (104132); Knji ga (133146); Aska i 
vuk (147154). Bi lje ška o pi scu (155156).
(Kar ton) 

265
     Про кле та авли ја / Иво Ан дрић ; [ликовногра фич ка 
опре ма Бог дан Кршић].  Би бли о фил ско изд.  Бе о град 
: Про све та ; [Љубљана] : Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; 
За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост, 1972 (Бе о град 
: Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод).  94 стр., [4] 
стр. с та бла ма (на спо је ним ли сто ви ма) ; 25 cm 
„По во дом осам де се то го ди шњи це пи шче вог жи во та...” 
→ пре лим. стр.  Ти раж 200. 
(Пласт. са омо том) 

266
     Про кле та авли ја / Иво Ан дрић ; са увод ном сту ди
јом Пе тра Џа џи ћа ; [илустрације Бог дан Кршић].  Бе
о град : Про све та ; [Љубљана] : Др жав на за ло жба Сло
ве ни је ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост, 1972 
(Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод).  

204 стр. : илу стр. ; 25 cm 
„По во дом осам де се то го ди шњи це пи шче вог жи во та...” 
→ пре лим. стр.  О Про кле тој авли ји: стр. 17122. 
(Пл.) 

267
     Трав нич ка хро ни ка : кон сул ска вре ме на / Иво Ан
дрић.  Бе о град : Про све та, 1972 (Бе о град : Бе о град ски 
гра фич ки за вод).  XXI II, 641 стр. : ауто ро ва сли ка ; 20 
cm.  (Би бли о те ка ве ли ких ро ма на ; ко ло 4, књ. 21) 
Аутор пред го во ра је Пе тар Џа џић.  Ро ма ни Ива Ан
дрића: стр. VII[XXIV].  Реч ник тур ци за ма, про вин
ци ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих стра них из ра за.: 
стр. 633[642]. 
(Пл. са омо том) 

1973

268
     Аска и вук [Брајево писмо] : при по вет ке : у три 
све ске. Св. 1 / Иво Ан дрић ; из бор и пред го вор Пе тар 
Џа џић.  Бе о град : „Фи лип Ви шњић”, 1973 (Бе о град : 
„Фи лип Ви шњић”).  138 стр. ; 34 cm* 
Пре ма изд. из 1968.  Пред го вор: стр. 158. 
(Кар тон) 

269
     Аска и вук [Брајево писмо] : при по вет ке : у три 
све ске. Св. 2 / Иво Ан дрић ; из бор и пред го вор Пе тар 
Џа џић.  Бе о град : „Фи лип Ви шњић”, 1973 (Бе о град : 
„Фи лип Ви шњић”).  133 стр. ; 34 cm* 
Пре ма изд. из 1968. 
(Кар тон) 

270
     Аска и вук [Брајево писмо] : при по вет ке : у три 
све ске. Св. 3 / Иво Ан дрић ; из бор и пред го вор Пе тар 
Џа џић.  Бе о град : „Фи лип Ви шњић”, 1973 (Бе о град : 
„Фи лип Ви шњић”).  106 стр. ; 34 cm 
Пре ма изд. из 1968.  О пи сцу: стр. 99106. 
(Кар тон) 

271
     Dvi je pri če / Ivo An drić ; pri re dio Mi ro slav Ši cel ; [i lu
stra ci je Haj ru din Kujundžić].  6. izd.  Za greb : Škol ska 
knji ga, 1973 (Za greb : Vje snik).  79 str. : ilu str. ; 18 cm. 
 (Do bra knji ga. Lek ti ra za VI II raz red osnov ne ško le) 
Auto ro va sli ka.  Tu ma če nje ma nje po zna tih re či u be le
ška ma uz tekst. 
S a d r ž a j: Ivo An drić (56). Pri ča o kme tu Si ma nu (741); Bi fe 
„Ti ta nik” (4279).
(Broš.) 

272
     Ли ца [Брајево писмо] : у две све ске. Св. 1 / Иво Ан
дрић.  Бе о град : „Фи лип Ви шњић”, 1973 (Бе о град : 
„Фи лип Ви шњић”).  140 стр. ; 34 cm* 
Пре ма изд. из 1960. 
(Кар тон) 

273
     Ли ца [Брајево писмо] : у две све ске. Св. 2 / Иво Ан
дрић.  Бе о град : „Фи лип Ви шњић”, 1973 (Бе о град : 
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„Фи лип Ви шњић”).  142 стр. ; 34 cm* 
Пре ма изд. из 1960. 
(Кар тон) 

274
     Pri po vet ke / Ivo An drić ; [i zbor i po go vor Bo ško 
Novaković].  Be o grad : No lit, 1973 (Be o grad : „Sr bi ja”). 
 116 str. ; 19 cm.  (Lek ti ra za VII raz red osnov ne ško le) 
S a d r ž a j: Ku la (511); U za va di sa sve tom (1218); De ca (19
25); Pro zor (2631); Knji ga (3247); Na oba li (4870); Pa no ra ma 
(7199); Iz let (100108). Po go vor o pi scu i de lu / Bo ško No va ko
vić (109113). Reč nik ma nje po zna tih re či i iz ra za (115116).
(Broš.) 

275
     Pri po vet ke / Ivo An drić.  4. izd.  Za greb : Mla dost, 
1973 (Za greb : Za dru žna štam pa).  156 str. ; 20 cm.  (Bi
bli o te ka Je len) 
S a d r ž a j: Most na Že pi (511); Put Ali je Đer ze le za (1231); Pri ča 
o ve zi ro vom slo nu (3269); Ve le tov ci (7078); Pri ča o kme tu Si ma
nu (79103); Bi fe „Ti ta nik” (104132); Knji ga (133146); Aska i 
vuk (147154). Bi lje ška o pi scu (155156).
(Kar ton) 

276
     Pri po vi jet ke ; Ku la / Ivo An drić ; iz bor i pred go vor Ra
do van Vuč ko vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1973 (Tre bi nje : 
Svje tlost).  123 str. ; 20 cm.  (Bi bli o te ka Škol ska lek ti
ra) 
S a d r ž a j: O če mu nam An drić pri po vi je da / Ra do van Vuč ko vić 
(59). Ku la (1117); Knji ga (1833); De ca (3440); Pro zor (4146); 
Cr ven cvet (4760); Na oba li (6182); Mi la i Pre lac (83101); Most 
na Že pi (102109); Aska i vuk (110118). Rječ nik tur skih ri je či i 
ma nje po zna tih iz ra za (119122).
(Kar ton) 

277
     Trav nič ka hro ni ka : kon zul ska vre me na / Ivo An drić.  
Sa ra je vo : Svje tlost, 1973 (Sa ra je vo : Svje tlost).  388 str. 
; 20 cm.  (Bi bli o te ka iza bra nih dje la / Svje tlost) 
Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna
tih stra nih iz ra za: str. 381388.  Na ko ri ca ma be le ška o 
de lu. 
(Kar ton) 

1974

278
     Goya / Ivo An drić.  Za greb : Mla dost ; Lju blja na : Dr
žav na za lo žba Slo ve ni je ; Be o grad : Pro sve ta, 1974 (Lju
blja na : De lo).  63 str. : re pro duk ci je ; 23 x 25 cm 
S a d r ž a j: Za pi si o Go ji (633); Raz go vor sa Go jom (3463). Sa
dr žaj [Go ji nih] sli ka ([6465]).
(Pl. sa omo tom) 

279
     Го ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про све та ; Љу бља на 
: Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; За греб : Мла дост, 1974 
(Љу бља на : Де ло).  63 стр. : илу стр. ; 23 x 25 cm 
С а д р ж а ј: За пи си о Го ји (633); Раз го вор са Го јом (3463). 
Са др жај [Гојиних] сли ка ([6465]).
(Пл. са омо том) 

280
     Dvi je pri če / Ivo An drić ; pri re dio Mi ro slav Ši cel ; [i lu
stra ci je Haj ru din Kujundžić].  7. izd.  Za greb : Škol ska 
knji ga, 1974 (Za greb : Vje snik).  79 str. : ilu str. ; 18 cm. 
 (Do bra knji ga. Lek ti ra za VI II raz red osnov ne ško le) 
Auto ro va sli ka.  Tu ma če nje ma nje po zna tih re či u be le
ška ma uz tekst. 
S a d r ž a j: Ivo An drić (56). Pri ča o kme tu Si ma nu (741); Bi fe 
„Ti ta nik” (4279).
(Broš.) 

281
     Lju bav u ka sa bi : pri po vet ke / Ivo An drić ; [pred go vor 
Dra gan M. Jeremić].  Be o grad : No lit, 1974 (Lju blja na : 
De lo).  258 str. ; 17 cm.  (Po pu lar na knji ga) 
Auto ro va sli ka na ko ri ca ma. 
S a d r ž a j: Pred go vor / Dra gan M. Je re mić (518). Lju bav u ka sa
bi (2130); Smrt u Si na no voj te ki ji (3140); Ani ki na vre me na (41
102); Mi la i Pre lac (103118); Že na na ka me nu (119133); Ma ra 
mi lo sni ca (134183); Ćor kan i Šva bi ca (184194); Put Ali je Đer
ze le za (195213); Je le na, že na ko je ne ma (214233); Zlo sta vlja nje 
(234257). Reč nik ma nje po zna tih re či (258[259]).
(Kar ton) 

282
     На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић ; [предговор Ми
ло сав Мирковић].  Бе о град : Про све та, 1974 (Бе о град 
: „Ра ди ша Ти мо тић”).  358 стр. ; 19 cm.  (Би бли о те ка 
Про све та ; ко ло 3, 61) 
Ти раж 10.000.  Пред го вор: стр. 59.  Стр. 351353: 
Иво Ан дрић / М. М.  Реч ник тур ских ре чи и про вин
ци ја ли зма: стр. 354[359]. 
(Брош.) 

283
     Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 
1974 (No vi Sad : Bu duć nost).  284 str. ; 20 cm*.  (Bi bli
o te ka iza bra nih dje la / Svje tlost) 
Str. 513: Vječ nost mo sto va / Ri sto Trif ko vić.  Reč nik 
tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna tih iz ra
za: str. 281284. 

284
     Na ka me nu, u Po či te lju / Ivo An drić ; [li kov no obo
ga će nje Zu ko Džumhur].  1. izd. u edi ci ji Ma le bi bli o te
ke, [bi bli o fil sko izd.].  Mo star : Pr va knji žev na ko mu na, 
1974 (Lju blja na : „To ne Tom šič”).  80, XVI str. : ilu str., 
faks. ; 21 cm.  (Ma la bi bli o te ka Al fa) 
Ti raž 1.500. 
S a d r ž a j: Za pis o Mo sta ru (1518); Na ka me nu, u Po či te lju 
(2139); Vi no zva no ži lav ka : (od lo mak) (4157); Ča ša (5978). 
Ute me lji te lji Pr ve knji žev ne ko mu ne (IXIV).
(Plast. sa omo tom) 

285
     Pri po vet ke / Ivo An drić.  4. [i. e. 5] izd.  Za greb : 
Mla dost, 1974 (Za greb : Za dru žna štam pa).  156 str. ; 20 
cm.  (Bi bli o te ka Je len) 
S a d r ž a j: Most na Že pi (511); Put Ali je Đer ze le za (1231); Pri ča 
o ve zi ro vom slo nu (3269); Ve le tov ci (7078); Pri ča o kme tu Si ma
nu (79103); Bi fe „Ti ta nik” (104132); Knji ga (133146); Aska i 
vuk (147154). Bi lje ška o pi scu (155156).
(Kar ton) 
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1975

286
     Ан дрићев азбуч ник : ис ку ства, за па жа ња и ми сли / 
иза брао и са ста вио Сло бо дан Глу мац.  Но ви Сад : Ма
ти ца срп ска, 1975 (Но ви Сад : Бу дућ ност).  252 стр. ; 
21 cm 
Стр. 243[253]: О „Ан дриће вом азбуч ни ку”/ С. Глу мац. 
(Пл. са омо том) 

287
     Ex Pon to / Ivo An drić.  Re print izd.  Be o grad : Uni
ver zi tet ska bi bli o te ka „Sve to zar Mar ko vić” : Knji žev na 
za jed ni ca „Pe tar Ko čić”, 1975 (Be o grad : Pri vred no fi nan
sij ski vo dič).  108 str. ; 20 cm 
Fo to tip sko izd.: Za greb : Knji žev ni jug, [1918].  Str. 515: 
Raz go vo ri s du šom / N. [Ni ko] Bar tu lo vić. 
(Broš.) 

288
     Ex Pon to ; Ne mi ri / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 
1975 (Sa ra je vo : Oslo bo đe nje).  164 str. ; 20 cm.  (Bi bli
o te ka iza bra nih dje la / Svje tlost) 
S a d r ž a j: „Ex Pon to” i „Ne mi ri” / Ra do van Vuč ko vić (514). 
Ex Pon to (15105); Ne mi ri (107164); Ne mir od vi je ka (109118); 
Ne mir da na (119132): Noć u vo zu (121122); Iz nad po bje da (123
124); Dje ca (125127); Po greb na pje sma (128129); Pri ča iz Ja pa
na (130132); Bre go vi (133164). [Na po me na] ([165]).
(Kar ton) 

289
     Ku la i dru ge pri po vet ke / Ivo An drić ; [i zbor i re dak ci
ja Ju raj Ma rek].  2. izd.  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle ša”, 
1975 (Mo star : „Ve se lin Ma sle ša”).  101 str. ; 20 cm*.  
(La sta vi ca) 
Kor. i hrpt. stv. nasl.: Ku la.  Tu ma če nje ma nje po zna tih 
re či u be le ška ma uz tekst. 
S a d r ž a j: Ku la (512); De ca (1320); Pro zor (2127); Knji ga 
(2845); Pri ča o kme tu Si ma nu (4678); Ći lim (7990); Aska i vuk 
(91101).

290
     Na ka me nu, u Po či te lju / Ivo An drić ; [li kov no obo
ga će nje Zu ko Džumhur].  2. izd. u edi ci ji Ma le bi bli o te
ke, [bi bli o fil sko izd.].  Mo star : Pr va knji žev na ko mu na, 
1975 (Lju blja na : „To ne Tom šič”).  80, XVI str. : ilu str. ; 
22 cm*.  (Ma la bi bli o te ka Al fa) 
S a d r ž a j: Za pis o Mo sta ru (1518); Na ka me nu, u Po či te lju 
(2139); Vi no zva no ži lav ka : (od lo mak) (4157); Ča ša (5978). 
Ute me lji te lji Pr ve knji žev ne ko mu ne (IXIV).
(Plast. sa omo tom) 

291
     Na ka me nu, u Po či te lju / Ivo An drić ; [li kov no obo
ga će nje Zu ko Džumhur].  3. izd. u edi ci ji Ma le bi bli o te
ke, [bi bli o fil sko izd.].  Mo star : Pr va knji žev na ko mu na, 
1975 (Lju blja na : „To ne Tom šič”).  78, XVI str. : ilu str. ; 
22 cm.  (Ma la bi bli o te ka Al fa) 
Ti raž 2.000. 
S a d r ž a j: Za pis o Mo sta ru (1518); Na ka me nu, u Po či te lju 
(2139); Vi no zva no ži lav ka : (od lo mak) (4157); Ča ša (5978). 
Ute me lji te lji Pr ve knji žev ne ko mu ne (IXIV).
(Kar ton sa omo tom) 

292
     Na ka me nu, u Po či te lju / Ivo An drić ; [li kov no obo
ga će nje Zu ko Džumhur].  4. izd. u edi ci ji Ma le bi bli o te
ke, [bi bli o fil sko izd.].  Mo star : Pr va knji žev na ko mu na, 
1975 (Lju blja na : „To ne Tom šič”).  80, XVI str. : ilu str. ; 
21 cm.  (Ma la bi bli o te ka Al fa) 
Ti raž 2.500. 
S a d r ž a j: Za pis o Mo sta ru (1518); Na ka me nu, u Po či te lju 
(2139); Vi no zva no ži lav ka : (od lo mak) (4157); Ča ša (5978). 
Ute me lji te lji Pr ve knji žev ne ko mu ne (IXIV).
(Plast. sa omo tom) 

293
     Ne mi ri / An drić Ivo.  Re print.  Be o grad : Uni ver zi tet
ska bi bli o te ka „Sve to zar Mar ko vić” : Knji žev na za jed ni ca 
„Pe tar Ko čić”, 1975 (Be o grad : Pri vred no fi nan sij ski vo
dič).  61 str. ; 20 cm 
Fo to tip sko izd.: Za greb : St. Ku gli, 1920. 
S a d r ž a j: Ne mir od vi je ka (716); Ne mir da na (1730): Noć u 
vo zu (1920); Iz nad po bje da (2122); Dje ca (2325); Po greb na pje
sma (2627); Pri ča iz Ja pa na (2830); Bre go vi (3161).
(Broš.) 

294
     О књи зи и би бли о те ци / Иво Ан дрић ; иза брао и 
при ре дио Жар ко Про тић.  Бе о град : Ча со пис „Би бли
о те кар”, 1975 (Но ви Сад : Бу дућ ност).  63 стр. : ауто
ро ва сли ка ; 24 cm 
Пре штам па но из „Би бли о те ка ра”, 1975.  Ти раж 
1.000. 
С а д р ж а ј: При ло зи Иве Ан дрића о књи зи и би бли о те ци : 
(на по ме на при ре ђи ва ча) (35). Књи га (718); О пар ти зан ским 
днев ни ци ма (1923); Мој пр ви су срет са де лом М. Гор ког (24
26); О по тре би по пу ла ри са ња на у ке и на уч них ра до ва (2728); 
О не ким про бле ми ма у ве зи са књи гом и књи жев но шћу (29
33); О пет па рач кој ли те ра ту ри (3436); Ка ко сам ула зио у свет 
књи ге и књи жев но сти (3739); Би бли о те ка (40); Књи га ни је 
лук суз (4142); Су срет у Ки ни (4345); Би бли о те ка на ша на су
шна (4649); Реч би бли о те ка ри ма Бо сне и Хер це го ви не (50); 
Пр ва књи га (51); О пре во ђе њу (5254); Пет на е сти ме ђу на род
ни са јам књи га (5556); Је дан из лог с књи га ма (5762).
(Брош.) 

1976

295
     Го спо ђи ца / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про све та ; За
греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; Љу бља на : Др
жав на за ло жба Сло ве ни је ; Ско пје : Ми сла, 1976 (Бе
о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод).  253 
стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли 
Му ха рем Пер вић, Пе тар Џа џић ; књ. 3) 
Ти раж 6.000. 
(Пласт.) 

296
     Go spo đi ca / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost ; Za greb 
: Mla dost ; Be o grad : Pro sve ta ; Lju blja na : Dr žav na za
lo žba Slo ve ni je ; Sko pje : Mi sla, 1976 (Sa ra je vo : Oslo
bo đe nje).  214 str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / 
pri re di li Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić ; knj. 3) 
Ti raž 12.000. 
(Plast.) 
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297
     De ca / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost ; Za greb : Mla
dost ; Be o grad : Pro sve ta ; Lju blja na : Dr žav na za lo žba 
Slo ve ni je ; Sko pje : Mi sla, 1976 (Sa ra je vo : Oslo bo đe nje). 
 200 str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li 
Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić ; knj. 9) 
Ti raž 12.000. 
S a d r ž a j: Ku la (1118); U za va di sa sve tom (1926); Mi la i 
Pre lac (2747); De ca (4956); Pro zor (5762); Knji ga (6379); Na 
oba li (81105); Zmi ja (107120); Pa no ra ma (121151); Iz let (153
161); Eks kur zi ja (163172); Pi smo iz 1920. go di ne (173188); 
Aska i vuk (189198). Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih 
ma nje po zna tih iz ra za (199200). Na po me na ([201202]).
(Plast.) 

298
     Де ца : при по вет ке V / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; Љу
бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; Ско пје : Ми сла, 
1976 (Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки за
вод).  197 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / 
при ре ди ли Му ха рем Пер вић, Пе тар Џа џић ; књ. 9) 
Ти раж 6.000. 
С а д р ж а ј: Ку ла (916); У за ва ди са све том (1724); Ми ла и 
Пре лац (2545); Де ца (4754); Про зор (5560); Књи га (6178); 
На оба ли (79103); Зми ја (105118); Па но ра ма (119149); Из лет 
(151159); Екс кур зи ја (161170); Пи смо из 1920. го ди не (171
186); Аска и вук (187196). Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли
за ма и не ких ма ње по зна тих из ра за (197[198]). На по ме не уз 
том де вет ([199]).
(Пласт.) 

299
     Ese ji i kri ti ke / Ivo An drić ; iz bor, pred go vor i po go vor 
Lju bo Jan drić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1976 (No vi Sad : Bu
duć nost).  354 str. ; 20 cm 
Ti raž 3.000. 
S a d r ž a j: Nad ese ji ma i kri ti ka ma Ive An dri ća / Lju bo Jan drić 
(518).  I Umet nost  dru ga pri ro da (1939): Raz go vor sa Go jom 
(2139).  II Do jed no stav no sti tre ba na ra sti (41256): O Vu ku kao 
pi scu (4356); Vuk, re for ma tor (5766); Vuk i ino stran stvo (67
71); Nje goš kao tra gič ni ju nak ko sov ske mi sli (7294); Nje go šev
ska čo več nost (9597); Nje go šev od nos pre ma kul tu ri (98104); 
Sve tlost Nje go še vog de la (105107); Nad Nje go še vom pre pi skom 
(108113); Nje goš u Ita li ji (114118); Lju ba Ne na do vić o Nje go
šu u Ita li ji (119126); A. G. Ma toš (127131); An dro Ko va če vić 
(132133); Kr va vi cve to vi V. Ili ća Mla đeg (134135); Ak ci ja za 
po moć na šim knji žev ni ci ma (136137); U. Do na di ni: Ka me na s 
ra me na (138139); Lju bav na li ri ka P. Pre ra do vi ća (140144); Na
ša knji žev nost i rat (145149); Si ma Pan du ro vić: Oko va ni slo go
vi (150152); Rast ko Pe tro vić: Bur le ska go spo di na Pe ru na bo ga 
gro ma (153156); O Ga vri Vuč ko vi ću i po vo dom nje ga (157171); 
Ze mlja, lju di i je zik kod Pe tra Ko či ća (172192); Če tr de set go
di na od smr ti Si me Ma ta vu lja (193197); O maj sto ru pri po ve da
ču (198202); Pe de set go di na od smr ti Jo va na Jo va no vi ćaZma ja 
(203205); Spo me nik pe sni ku ži vot ne ra do sti i mla da lač ke tu ge 
(206208); Oton Žu pan čič (209211); Isak Sa mo ko vli ja (212215); 
Se ća nje na Kal mi ja Ba ru ha (216220); Ro man Pe tro vić (221222); 
Umet nik i nje go vo de lo (223225); Dra goj lo Du dić: Dnev nik (226
231); Be le ške za pi sca (232236); Be le ška o re či ma (237239); Ne
što o sti lu i je zi ku (240256).  III Stva ra lač ka iskra (257332): 
Her man Ven del: Hajn rih Haj ne (259260); Volt Vit men (261268); 
Po zo ri šte iz ne na đe nja (269273); Pi sma jed nog voj ni ka (274278); 
Le gen da o La u ri i Pe trar ki (279287); Si mon Bo li var Oslo bo di lac 
(288321); Moj pr vi su sret sa de lom M. Gor kog (322325); Stva ra

lač ka iskra (326329); Stva ra lač ka ru ka (330332).  IV Bi ti čo vjek 
(333346): Be se de Ive An dri ća pri li kom pri ma nja No be lo ve na
gra de u ve li koj dvo ra ni kon cert nog do ma u Stok hol mu (335339); 
Go vor na Ja ge lon skom uni ver zi te tu (340346). Po go vor / Lju bo 
Jan drić (347349). Bi bli o gra fi ja (350352).
(Pl.) 

300
     Ex Pon to ; Не ми ри ; Ли ри ка / Иво Ан дрић.  Бе о град 
: Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; 
Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; Ско пје : Ми
сла, 1976 (Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки 
за вод).  255 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића 
/ при ре ди ли Ра до ван Вуч ко вић, Му ха рем Пер вић, Ве
ра Сто јић, Пе тар Џа џић ; књ. 11) 
Ти раж 8.000. 
С а д р ж а ј: Ex Pon to (781).  Не ми ри (83139): Не мир од ви
је ка (8594); Не мир да на (95107): Ноћ у во зу (9798); Из над 
по бје да (99100); Дје ца (101103); По греб на пје сма (104105); 
При ча из Ја па на (106107); Бре го ви (109139).  Ли ри ка (141
243): У су мрак (143); Бла га и до бра ме се чи на (144145); Лањ
ска пје сма (146); Та ма (147); По то ну ло (148); Пр ва про љет на 
пје сма (149); Ноћ цр ве них зви је зда (150); Стро фе у но ћи (151
152): Про ла зност (151); Тра ге ди ја (151); Јад ни не мир (152); 
Че тр де сет пе та ноћ (153154); Шет ња (155); 1914. (156); Ју тро 
(157); Псалм сум ње (158159); Бур на ноћ (160161); Ноћ (162
164); По вра так (165); Уте ха сно ва (166167); Сан (168169); Из 
књи ге „Цр ве ни ли сто ви” (Де зер тер) (170171); 1915. (172173); 
Пје сма вре те на (174175); Сан Ма ри но (176); Пут нич ка пје сма 
(177); Је се њи пред је ли (178); Цр ве ни ли сто ви (179180); Гор
њи град (181); Је дан но вем бар (182); Рит ми без сја ја (183184): 
Мар та мје се ца (183); Сан о Ма ри ји (183184); Уј Дом бо вар 
(184); Ју тро (185); Ви си на (186); Зе мља (187); Си ноћ (188); 
Скер цо у цр ни ни (189); Об ја вље ње (190); Сви та ње (191193); 
Стро фа (194); По јед ном ста ром до бром ре ду (195197); Спас 
(198); Без на сло ва [Гласно во де шу ме...] (199); Жеђ (200); Ноћ 
(201); Ње го ва пе сма (202); На мо ру (203); Бе жа ње (204); На 
мо ру (205); Крај ре ке (206); М. Цр. (207); Ми сао (208); Ve ra sa
lu trix (209); Шта са њам и шта ми се до га ђа (210215); Слап на 
Дри ни (216); Жеђ са вр шен ства (217); Без на сло ва [Кад се ме
ни пла ка ло...] (218); Са би то ва пе сма (219); Вај мар 1932. (220); 
Сун це овог да на (221224); Дје во јач ка пје сма (225226); Пред 
пор тре том пре кор на по гле да (227); Без на сло ва [И ми слим: ка
ко је до бро што смо ство ре ни ова кви...] (228); Ле па мла да же на 
го во ри (229); Две те ме (230); От кри ва ње (231); Пи смо ни ко ме 
(232); Ли ли Ла ла у на (233); Не кад, у Ал пи ма (234235): Пе сма 
(234); Су срет (234235); Зо ра (235); Јед на ноћ (236); Вео (237); 
Пут ни ци са ис то ка (238239): Ма ли град на две ре ке (238); У 
ама му (238239); Хар фа из је зе ра (239); Без на сло ва [Корачам 
још као да идем...] (240); Све ви ше, све бли же (241); Крај (242); 
Без на сло ва [Ни бо го ва ни мо ли та ва...] (243). На по ме не уз том 
је да на е сти (245248). По го вор / П. Џ. (249253).
(Пласт.) 

301
     Ex Pon to ; Ne mi ri ; Li ri ka / Ivo An drić.  Sa ra je vo : 
Svje tlost ; Za greb : Mla dost ; Be o grad : Pro sve ta ; Lju
blja na : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je ; Sko pje : Mi sla, 1976 
(Sa ra je vo : Oslo bo đe nje).  259 str. ; 20 cm.  (Sa bra na 
dje la Ive An dri ća / pri re di li Ve ra Sto jić, Pe tar Dža džić, 
Mu ha rem Per vić, Ra do van Vuč ko vić ; knj. 11) 
Autor pogovora je P. Džadžić.  Ti raž 12.000. 
S a d r ž a j: I Ex Pon to (985).  II Ne mi ri (87144): Ne mir od vi
je ka (8998); Ne mir da na (99112): Noć u vo zu (101102); Iz nad 
po bje da (103104); Dje ca (105107); Po greb na pje sma (108109); 
Pri ča iz Ja pa na (110112); Bre go vi (113144).  III Li ri ka: Šta sa
njam i šta mi se do ga đa (145247): U su mrak (147); Bla ga i do bra 
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me se či na (148149); Lanj ska pje sma (150); Ta ma (151); Po to nu lo 
(152); Pr va pro ljet na pje sma (153); Noć cr ve nih zvi je zda (154); 
Stro fe u no ći (155157): Pro la znost (155); Tra ge di ja (155); Jad ni 
ne mir (156157); Če tr de set pe ta noć (158159); Šet nja (160); 1914. 
(161); Ju tro (162); Psalm sum nje (163164); Bur na noć (165
166); Noć (167170); Po vra tak (171); Ute ha sno va (172173); San 
(174175); Iz knji ge „Cr ve ni li sto vi” (De zer ter) (176177); 1915. 
(178179); Pje sma vre te na (180181); San Ma ri no (182); Put nič ka 
pje sma (183); Je se nji pred je li (184); Cr ve ni li sto vi (185186); Gor
nji grad (187); Je dan no vem bar (188); Rit mi bez sja ja (189190): 
Mar ta mje se ca (189); San o Ma ri ji (189190); Uj Dom bo var (190); 
Ju tro (191); Vi si na (192); Ze mlja (193); Si noć (194); Sker co u cr
ni ni (195); Ob ja vlje nje (196); Svi ta nje (197198); Stro fa (199); Po 
jed nom sta rom do brom re du (200201); Spas (202); Bez na slo va 
[Gla sno vo de šu me...] (203); Žeđ (204); Noć (205); Nje go va pe sma 
(206); Na mo ru (207); Be ža nje (208); Na mo ru (209); Kraj re ke 
(210); M. Cr. (211); Mi sao (212); Ve ra sa lu trix (213); Šta sa njam i 
šta mi se do ga đa (214219); Slap na Dri ni (220); Žeđ sa vr šen stva 
(221); Bez na slo va [Kad se me ni pla ka lo...] (222); Sa bi to va pe sma 
(223); Vaj mar 1932. (224); Sun ce ovog da na (225228); Dje vo jač
ka pje sma (kao na rod na);  (229230); Pred por tre tom pre kor na po
gle da (231); Bez na slo va [I mi slim: ka ko je do bro što smo stvo re ni 
ova kvi...] (232); Le pa mla da že na go vo ri (233); Dve te me (234); 
Ot kri va nje (235); Pi smo ni ko me (236); Li li La la u na (237); Ne kad, 
u Al pi ma (238239): Pe sma (238); Su sret (238239); Zo ra (239); 
Jed na noć (240); Veo (241); Put ni ci sa is to ka (242243): Ma li grad 
na dve re ke (242); U ama mu (242243); Har fa iz je ze ra (243); Bez 
na slo va [Koračam još kao da idem...] (244); Sve vi še, sve bli že 
(245); Kraj (246); Bez na slo va [Ni bo go va ni mo li ta va...] (247). 
Po go vor / [Pe tar Džadžić] (249254). Na po me ne (255259).
(Plast.) 

302
     Žeđ / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost ; Za greb : Mla
dost ; Be o grad : Pro sve ta ; Lju blja na : Dr žav na za lo žba 
Slo ve ni je ; Sko pje : Mi sla, 1976 (Sa ra je vo : Oslo bo đe nje). 
 261 str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li 
Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić ; knj. 6) 
Ti raž 12.000. 
S a d r ž a j: U mu sa fir ha ni (1123); U zin da nu (2532); Is po vi
jed (3348); Kod ka za na (4964); Na past (6574); Pro ba (75106); 
Trup (107119); U vo de ni ci (121127); Ša la u Sam sa ri nom ha nu 
(129148); Ča ša (149156); Rzav ski bre go vi (157169); Ču do u 
Olo vu (171177); Žeđ (179190); Most na Že pi (191199); Smrt u 
Si na no voj te ki ji (201213); Olu ja ci (215224); Na sta di o nu (225
230); Na dr žav nom ima nju (231243); Le to va nje na ju gu (245
255). Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna tih 
iz ra za (257261). Na po me na ([263264]).
(Plast.) 

303
     Жеђ : при по вет ке / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про све
та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; Љу бља на 
: Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; Ско пје : Ми сла, 1976 
(Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод).  
252 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при ре
ди ли Му ха рем Пер вић, Пе тар Џа џић ; књ. 6) 
Ти раж 6.000. 
С а д р ж а ј: У му са фир ха ни (921); У зин да ну (2330); Ис по ви
јед (3146); Код ка за на (4762); На паст (6372); Про ба (73103); 
Труп (105117); У во де ни ци (119124); Ша ла у Сам са ри ном ха
ну (125143); Ча ша (145152); Рзав ски бре го ви (153164); Чу до 
у Оло ву (165171); Жеђ (173184); Мост на Же пи (185193); 
Смрт у Си на но вој те ки ји (195207); Олу ја ци (209218); На 
ста ди о ну (219223); На др жав ном има њу (225237); Ле то ва ње 
на ју гу (239248). Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не
ких ма ње по зна тих из ра за (249[253]). На по ме не уз том ше сти 

([255256]).
(Пласт.) 

304
     Zna ko vi / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost ; Za greb : 
Mla dost ; Be o grad : Pro sve ta ; Lju blja na : Dr žav na za lo
žba Slo ve ni je ; Sko pje : Mi sla, 1976 (Sa ra je vo : Oslo bo
đe nje).  312 str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / 
pri re di li Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić ; knj. 8) 
Ti raž 12.000. 
S a d r ž a j: Put Ali je Đer ze le za (932); Zna ko vi (3345); Sve ča nost 
(4759); Đor đe Đor đe vić (6171); Re či (7380); Auto bi o gra fi ja 
(8193); Zlo sta vlja nje (95125); Pri ča o kme tu Si ma nu (127157); 
Sno pi ći (159167); San i ja va Pod gra bi ćem (169174); Pri ča o so li 
(175180); Ko sa (181186); Zi mi (187191); Lov na te tre ba (193
201); Raz go vor (203209); Su se di (211227); Šet nja (229235); 
Za tvo re na vra ta (237246); Po ro dič na sli ka (247262); Osa ti ča ni 
(263302); Pra znič no ju tro (303309). Na po me na (311312).
(Plast.) 

305
     Зна ко ви : при по вет ке / Иво Ан дрић.  Бе о град : 
Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; 
Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; Ско пје : Ми
сла, 1976 (Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки 
за вод).  336 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића 
/ при ре ди ли Му ха рем Пер вић, Пе тар Џа џић ; књ. 8) 
Ти раж 6.000. 
С а д р ж а ј: Пут Али је Ђер зе ле за (932); Дан у Ри му (3340); 
Зна ко ви (4153); Све ча ност (5567); Ђор ђе Ђор ђе вић (6979); 
Ре чи (8188); Ауто би о гра фи ја (89101); На ла ђи (103109); Зло
ста вља ње (111141); При ча о кме ту Си ма ну (143173); Сно пи
ћи (175183); Зи ми (185189); Сан и ја ва Под гра би ћем (191
196); При ча о со ли (197202); Ко са (203208); Ноћ у Ал хам бри 
(209218); Лов на те тре ба (219227); Раз го вор (229235); Су
се ди (237253); Шет ња (255261); За тво ре на вра та (263272); 
По ро дич на сли ка (273288); Оса ти ча ни (289328); Пра знич но 
ју тро (329335). На по ме не уз том осми (336[337]).
(Пласт.) 

306
     Zna ko vi po red pu ta / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost 
; Za greb : Mla dost ; Be o grad : Pro sve ta ; Lju blja na : Dr
žav na za lo žba Slo ve ni je ; Sko pje : Mi sla, 1976 (Sa ra je vo 
: Oslo bo đe nje).  576 str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An
dri ća / pri re di li Ra do van Vuč ko vić, Mu ha rem Per vić, Ve ra 
Sto jić, Pe tar Dža džić ; knj. 14) 
Ti raž 12.000. 
S a d r ž a j: 1. Ne mi ri od ve ka (9175); 2. Za pi sca (177284); 3. 
Sli ke, pri zo ri, ras po lo že nja (285543); 4. Ne sa ni ca (545562); 5. 
Ve či ti ka len dar ma ter njeg je zi ka (563572). Na po me ne (573576).
(Plast.) 

307
     Зна ко ви по ред пу та : ме ди та тив на про за / Иво Ан
дрић.  Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра
је во : Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло
ве ни је ; Ско пје : Ми сла, 1976 (Бе о град : Бе о град ски 
из да вач когра фич ки за вод).  606 стр. ; 20 cm.  (Са бра
на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Ра до ван Вуч ко вић, 
Му ха рем Пер вић, Ве ра Сто јић, Пе тар Џа џић ; књ. 14) 
Ти раж 8.000. 
С а д р ж а ј: I Не ми ри од ве ка (9189); II За пи сца (191305); 
III Сли ке, при зо ри, рас по ло же ња (307576); IV Не са ни ца (577
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594); V Ве чи ти ка лен дар ма тер њег је зи ка (595604). На по ме не 
уз том че тр на е сти (605[607]).
(Пласт.) 

308
     [Историја и легенда] : есе ји I / Иво Ан дрић.  Бе о
град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје
тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; Ско
пје : Ми сла, 1976 (Бе о град : Бе о град ски из да вач когра
фич ки за вод).  223 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла Иве 
Ан дрића / при ре ди ли Ра до ван Вуч ко вић, Му ха рем 
Пер вић, Ве ра Сто јић, Пе тар Џа џић ; књ. 12) 
Гл. ств. насл. пре у зет с ко ри ца.  Ти раж 8.000. 
С а д р ж а ј: I Ства ра лац и је зик (969): Раз го вор са Го јом 
(1130); Не што о сти лу и је зи ку (3148); Бе ле шке за пи сца (49
60); Бе ле шка о ре чи ма (6163); О при чи и при ча њу : го вор Иве 
Ан дрића у Сток хол му при ли ком при ма ња Но бе ло ве на гра де 
(6569).  II Исто ри ја, ле ген да, по е зи ја (71165): Ле ген да о св. 
Фран ци ску из Аси зи ја (7384); Ле ген да о Ла у ри и Пе трар ки 
(8594); Си мон Бо ли вар Осло бо ди лац (95130); Пре да ја : (Ри га 
од Фе ре) (131135); Го ја (137148); Пје сма над пје сма ма^ (149
155); Волт Вит мен (157165).  III По во ди, књи ге, до га ђа ји 
(167213): На ша књи жев ност и рат (169173); Са ма ги јом по
не кад гра ни чи и на пра ве под ви ге ли чи рад до брог пре во ди о ца 
(175178); Кад је реч о ар хи ви ма (179181); Хај не у пи сми ма 
(183187); Јед на рат на књи га Га бри е ла Д’Анун ци ја (189193); 
Пи сма јед ног вој ни ка (195199); Ства ра лач ка искра (201204); 
Ства ра лач ка ру ка (205207); Пи смо из Ри ма (209213). На по ме
не уз том два на е сти / Р. В. (215217). [Напомене] (218[224]).
(Пласт.) 

309
     Isto ri ja i le gen da : (ese ji, ogle di i član ci) I / Ivo An
drić.  Sa ra je vo : Svje tlost ; Za greb : Mla dost ; Be o grad : 
Pro sve ta ; Lju blja na : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je ; Sko pje 
: Mi sla, 1976 (Sa ra je vo : Oslo bo đe nje).  211 str. ; 20 cm. 
 (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li Ra do van Vuč ko vić, 
Mu ha rem Per vić, Ve ra Sto jić, Pe tar Dža džić ; knj. 12) 
Ti raž 12.000. 
S a d r ž a j: I Stva ra lac i je zik (968): Raz go vor sa Go jom (1131); 
Ne što o sti lu i je zi ku (3248); Be le ške za pi sca (4960); Be le ška 
o re či ma (6163); O pri či i pri ča nju : (go vor Ive An dri ća u Stok
hol mu pri li kom pri ma nja No be lo ve na gra de) (6468).  II Isto ri ja, 
le gen da, po e zi ja (69160): Le gen da o sve tom Fran ci sku iz Asi zi ja 
(7182); Le gen da o La u ri i Pe trar ki (8391); Si mon Bo li var (92
127); Pre da ja : (Ri ga od Fe re);  (128132); Za pi si o Go ji (133
144); Pje sma nad pje sma ma^ (145151); Volt Vit men (152160). 
 III Po vo di, knji ge, do ga đa ji (161201): Na ša knji žev nost i rat 
(163167); Sa ma gi jom po ne kad gra ni či i na pra ve pod vi ge li či rad 
do brog pre vo di o ca (168171); Kad je reč o ar hi vi ma (172174); 
He i ne u pi smi ma (175179); Jed na rat na knji ga Ga bri e la Da nun
ci ja (180184); Pi sma jed nog voj ni ka (185189); Stva ra lač ka iskra 
(190193); Stva ra lač ka ru ka (194196); Pi smo iz Ri ma (197201). 
Na po me ne (203211).
(Plast.) 

310
     Je le na, že na ko je ne ma / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje
tlost ; Za greb : Mla dost ; Be o grad : Pro sve ta ; Lju blja na 
: Dr žav na za lo žba Slo ve ni je ; Sko pje : Mi sla, 1976 (Sa
ra je vo : Oslo bo đe nje).  284 str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la 
Ive An dri ća / pri re di li Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić ; 
knj. 7) 
Ti raž 12.000. 
S a d r ž a j: Ani ki na vre me na (1191); Ma ra mi lo sni ca (93172); 

Lju bav u ka sa bi (173187); Ćor kan i Šva bi ca (189206); Že na na 
ka me nu (207229); Igra (231236); Že na od slo no ve ko sti (237
242); Baj ron u Sin tri (243248); Je le na, že na ko je ne ma (249279). 
Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna tih iz ra za 
(281284). Na po me na ([285]).
(Plast.) 

311
     Је ле на, же на ко је не ма : при по вет ке / Иво Ан дрић. 
 Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : 
Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; 
Ско пје : Ми сла, 1976 (Бе о град : Бе о град ски из да вач
когра фич ки за вод).  280 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла 
Иве Ан дрића / при ре ди ли Му ха рем Пер вић, Пе тар Џа
џић ; књ. 7) 
Ти раж 6.000. 
С а д р ж а ј: Ани ки на вре ме на (989); Ма ра ми ло сни ца (91
169); Љу бав у ка са би (171184); Ћор кан и Шва би ца (185201); 
Же на на ка ме ну (203225); Игра (227232); Же на од сло но ве 
ко сти (233238); Бај рон у Син три (239244); Је ле на, же на ко
је не ма (245275). Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не
ких ма ње по зна тих из ра за (277[281]). На по ме не уз том сед ми 
([282]).
(Пласт.) 

312
     Ку ћа на оса ми / Иво Ан дрић.  Бе о град : Срп ска 
књи жев на за дру га, 1976 (Бе о град : Кул ту ра).  189 стр. 
; 19 cm.  (Срп ска књи жев на за дру га ; ко ло 69, књ. 
461) 
С а д р ж а ј: Увод (711); Бон вал па ша (1322); Али па ша (23
42); Ба рон (4357); Ге о ме тар и Јул ка (5973); Цир кус (7595); 
Ја ков, друг из де тињ ства (97112); При ча (113121); Ро би ња 
(123137); Жи во ти (139149); Љу ба ви (151159); Зу ја (161
174).  По го вор (175189): Бе ле шка о Иви Ан дрићу / Ми лан 
Ђо ко вић (177180). Иво Ан дрић и Срп ска књи жев на за дру га / 
Ми ло рад Ђу рић (181189).
(Пласт.)     

313
     Ку ћа на оса ми / Иво Ан дрић.  Бе о град : Срп ска 
књи жев на за дру га, 1976 (Бе о град : Кул ту ра).  189 стр., 
[1] лист с ауто ро вом сли ком ; 19 cm 
С а д р ж а ј: Увод (711); Бон вал па ша (1322); Али па ша (23
42); Ба рон (4357); Ге о ме тар и Јул ка (5973); Цир кус (7595); 
Ја ков, друг из де тињ ства (97112); При ча (113121); Ро би ња 
(123137); Жи во ти (139149); Љу ба ви (151159); Зу ја (161
174).  По го вор (175189): Бе ле шка о Иви Ан дрићу / Ми лан 
Ђо ко вић (177180). Иво Ан дрић и Срп ска књи жев на за дру га / 
Ми ло рад Ђу рић (181189).
(Пласт.; ва ри јан та по ве за) 

314
     Ку ћа на оса ми и дру ге при по вет ке / Иво Ан дрић. 
 Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : 
Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; 
Ско пје : Ми сла, 1976 (Бе о град : Бе о град ски из да вач
когра фич ки за вод).  233 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла 
Иве Ан дрића / при ре ди ли Ра до ван Вуч ко вић, Му ха
рем Пер вић, Ве ра Сто јић, Пе тар Џа џић ; књ. 15) 
Хрпт. ств. насл.: Ку ћа на оса ми.  Ти раж 8.000. 
С а д р ж а ј: Ку ћа на оса ми (7124): Увод (912); Бон вал па
ша (1319); Али па ша (2134); Ба рон (3544); Ге о ме тар и Јул ка 
(4555); Цир кус (5771); Ја ков, друг из де тињ ства (7383); При
ча (8590); Ро би ња (91100); Жи во ти (101108); Љу ба ви (109
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114); Зу ја (115124).  И дру ге при по вет ке (125[234]): Кнез са 
ту жним очи ма (127130); По под не (131133); По бед ник (135
138); Па као (139143); Јул ски дан (145150); Ру ђан ски бе го ви 
(151157); Цр вен цвет (159174); Пред ве чер њи час (175180); 
Два за пи са бо сан ског пи са ра Дра же сла ва (181187); Код ле ка
ра (189197); Су срет (199204); Раз го вор пред ве че (205211); 
Са ра чи (213218); Ду бро вач ка ве ја ви ца (219224); Ра ње ник у 
се лу (225230); Сле пац (231[234]). На по ме не уз том пет на е
сти ([235]).
(Пласт.) 

315
     Ku ća na osa mi i dru ge pri po vet ke / Ivo An drić.  Sa
ra je vo : Svje tlost ; Za greb : Mla dost ; Be o grad : Pro sve ta 
; Lju blja na : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je ; Sko pje : Mi sla, 
1976 (Sa ra je vo : Oslo bo đe nje).  224 str. ; 20 cm.  (Sa bra
na dje la Ive An dri ća / pri re di li Ra do van Vuč ko vić, Mu ha
rem Per vić, Ve ra Sto jić, Pe tar Dža džić ; knj. 15) 
Kor. i hrpt. stv. nasl.: Ku ća na osa mi.  Ti raž 12.000. 
S a d r ž a j: Ku ća na osa mi (7119): Uvod (912); Bon val pa ša 
(1319); Ali pa ša (2033); Ba ron (3443); Ge o me tar i Jul ka (4454); 
Cir kus (5568); Ja kov, drug iz de tinj stva (6979); Pri ča (8085); 
Ro bi nja (8695); Ži vo ti (96103); Lju ba vi (104109); Zu ja (110
119).  I dru ge pri po vet ke (121223): Knez sa tu žnim oči ma (123
126); Po pod ne (127130); Po bed nik (131134); Pa kao (135139); 
Jul ski dan (140145); Ru đan ski be go vi (146152); Cr ven cvet 
(153168); Pred ve čer nji čas (169174); Dva za pi sni ka bo san skog 
pi sa ra Dra že sla va (175181); Kod le ka ra (182190); Su sret (191
195); Raz go vor pred ve če (196202); Sa ra či (203208); Du bro vač
ka ve ja vi ca (209214); Ra nje nik u se lu (215220); Sle pac (221
223). Na po me na (224).
(Plast.) 

316
     На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; Љу
бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; Ско пје : Ми сла, 
1976 (Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки за
вод).  400 стр., [1] лист с ауто ро вом сли ком ; 20 cm. 
 (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Му ха рем 
Пер вић, Пе тар Џа џић ; књ. 1) 
Ти раж 6.000.  Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и 
не ких ма ње по зна тих из ра за: стр. 397[401]. 
(Пласт.) 

317
     Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost ; 
Za greb : Mla dost ; Be o grad : Pro sve ta ; Lju blja na : Dr
žav na za lo žba Slo ve ni je ; Sko pje : Mi sla, 1976 (Sa ra je vo 
: Oslo bo đe nje).  395 str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An
dri ća / pri re di li Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić ; knj. 1) 
Ti raž 12.000.  Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne
kih ma nje po zna tih iz ra za: str. 391395. 
(Plast.) 

318
     Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 
1976 (Sa ra je vo : Oslo bo đe nje).  284 str. ; 20 cm*.  (Bi
bli o te ka iza bra nih dje la / Svje tlost) 
Str. 513: Vječ nost mo sto va / Ri sto Trif ko vić.  Reč nik 
tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna tih iz ra
za: str. 281284. 

319
     На ка ме ну, у По чи те љу ; При ча о кме ту Си ма ну 
[Брајево писмо] / Иво Ан дрић.  Бе о град : „Фи лип Ви
шњић”, 1976 (Бе о град : „Фи лип Ви шњић”).  112 стр. 
; 34 cm* 
Ти раж 14. 
(Кар тон) 

320
     Ne mir na go di na / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost ; 
Za greb : Mla dost ; Be o grad : Pro sve ta ; Lju blja na : Dr
žav na za lo žba Slo ve ni je ; Sko pje : Mi sla, 1976 (Sa ra je vo 
: Oslo bo đe nje).  358 str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An
dri ća / pri re di li Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić ; knj. 5) 
Ti raž 12.000. 
S a d r ž a j: Za lo go ro va nja (1123); Mu sta fa Ma džar (2542); 
Pri ča o ve zi ro vom slo nu (4390); Ne mir na go di na (91128); San 
be ga Kar či ća (129131); Ve le tov ci (133143); Ći lim (145156); 
Svad ba (157178); Štrajk u tka o ni ci ći li ma (179186); Ra za ra nja 
(187192); Bi fe „Ti ta nik” (193229); Ze ko (231351). Reč nik tur
ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna tih iz ra za (353357). 
Na po me na (358).
(Plast.) 

321
     Не мир на го ди на : при по вет ке I / Иво Ан дрић.  Бе о
град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост 
; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; Ско пје : Ми
сла, 1976 (Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки за
вод).  348 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / 
при ре ди ли Му ха рем Пер вић, Пе тар Џа џић ; књ. 5) 
Ти раж 6.000. 
С а д р ж а ј: За ло го ро ва ња (921); Му ста фа Ма џар (2339); 
При ча о ве зи ро вом сло ну (4187); Не мир на го ди на (89125); 
Сан бе га Кар чи ћа (127129); Ве ле тов ци (131140); Ћи лим (141
151); Свад ба (153173); Штрајк у тка о ни ци ћи ли ма (175181); 
Ра за ра ња (183187); Би фе „Ти та ник” (189224); Зе ко (225343). 
Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих 
из ра за (345[349]). На по ме на уз том пе ти ([350]).
(Пласт.) 

322
     Омер па ша Ла тас / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про све
та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; Љу бља на 
: Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; Ско пје : Ми сла, 1976 
(Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод).  322 
стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли 
Ра до ван Вуч ко вић, Му ха рем Пер вић, Ве ра Сто јић, Пе
тар Џа џић ; књ. 16) 
Аутор на по ме не уз том ше сна е сти је Р. Вуч ко вић.  
Ти раж 8.000.  На по ме не уз том ше сна е сти: стр. 309
313.  На по ме не уз Са бра на де ла: стр. 314317.  Иво 
Ан дрић : (биоби бли о граф ска бе ле шка): стр. 318321. 
 Збор ни ци о Ан дрићу: стр. 322.  Ва жни је би бли о гра
фи је Иве Ан дрића: стр. 322[323]. 
(Пласт.) 

323
     Omer pa ša La tas / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost ; 
Za greb : Mla dost ; Be o grad : Pro sve ta ; Lju blja na : Dr
žav na za lo žba Slo ve ni je ; Sko pje : Mi sla, 1976 (Sa ra je vo 
: Oslo bo đe nje).  325 str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An
dri ća / pri re di li Ra do van Vuč ko vić, Mu ha rem Per vić, Ve ra 
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Sto jić, Pe tar Dža džić ; knj. 16) 
Autor na po me ne uz Omer pa šu La ta sa je R. Vuč ko vić.  
Ti raž 12.000.  Na po me na [uz Omer pa šu La ta sa]: str. 305
311.  Ivo An drić : (biobi bli o graf ska be le ška): str. 313
317.  Na po me ne uz Sa bra na de la: str. 319323.  Knji ge o 
An dri ću na srp sko hr vat skom: str. 324.  Zbor ni ci o An dri
ću: str. 324.  Va žni je bi bli o gra fi je Ive An dri ća: str. 325. 
(Plast.) 

324
     Omer pa ša La tas / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 
1976 (Sa ra je vo : Oslo bo đe nje).  307 str. ; 20 cm.  (Sa
vre me ni ci. Pro za) 
Autor na po me ne je R. Vuč ko vić.  Ti raž 6.000.  Na po me
na: str. 301307.  Na omo tu be le ška o de lu s auto ro vom 
sli kom. 
(Plast. sa omo tom) 

325
     Pri po vet ke / Ivo An drić ; [i zbor i po go vor Bo ško No
va ko vić ; di dak tič kome to dič ka apa ra tu ra Pe tar S. Pešut]. 
 Be o grad : No lit, 1976 (Su bo ti ca : Bi ro gra fi ka).  98 str. ; 
17 cm.  (Lek ti ra za VII raz red osnov ne ško le ; knj. 11) 
Ti raž 10.000. 
S a d r ž a j: Ku la (512); U za va di sa sve tom (1320); De ca (21
28); Pro zor (2934); Knji ga (3551); Na oba li (5276); Iz let (77
85). Raz go vor o pri po vet ka ma / P. S. P. (8789). Po go vor / Boško 
Novaković (9095). Reč nik ma nje po zna tih re či i iz ra za (9698).
(Broš.) 

326
     При ча о кме ту Си ма ну и дру ге при по вет ке / Иво Ан
дрић ; [приредила Дра ги ца Стојанов].  Бе о град : Про
све та, 1976 (Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки 
за вод).  157 стр. ; 19 cm.  (Би бли о те ка Про све та ; ко ло 
4, 88) 
Ств. насл. у ко ло фо ну и на хрп ту: При ча о кме ту Си ма
ну.  Ти раж 4.000. 
С а д р ж а ј: О при чи и при ча њу : (из го во ра Иве Ан дрића, 
одр жа ног у Сток хол му 10. де цем бра 1961. по сле при мље не 
Но бе ло ве на гра де) (58); Пут Али је Ђер зе ле за (1128); Мост 
на Же пи (2935); Ве ле тов ци (3643); При ча о кме ту Си ма ну 
(4467); Ћор кан и Шва би ца (6878); Про зор (7983); Књи га 
(8496); На оба ли (97115); Би фе „Ти та ник” (116143); Аска и 
вук (144151). Иво Ан дрић (153). Реч ник (155[158]).
(Брош.) 

327
     Про кле та авли ја / Иво Ан дрић ; пред го вор Бо ри
слав Ми хај ло вић.  Бе о град : Про све та, 1976 (Но ви 
Сад : Бу дућ ност).  146 стр. ; 19 cm.  (Би бли о те ка Про
све та ; 199) 
Ти раж 4.000.  Чи та ју ћи „Про кле ту авли ју”: стр. 519.  
Стр. 143146: Иво Ан дрић : хро но ло ги ја / П. Џ. [Петар 
Џаџић]. 
(Брош.) 

328
     Про кле та авли ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про све
та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; Љу бља на 
: Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; Ско пје : Ми сла, 1976 
(Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод).  
118 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при ре

ди ли Му ха рем Пер вић, Пе тар Џа џић ; књ. 4) 
Ти раж 6.000. 
(Пласт.) 

329
     Pro kle ta avli ja / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost ; Za
greb : Mla dost ; Be o grad : Pro sve ta ; Lju blja na : Dr žav na 
za lo žba Slo ve ni je ; Sko pje : Mi sla, 1976 (Sa ra je vo : Oslo
bo đe nje).  121 str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / 
pri re di li Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić ; knj. 4) 
Ti raž 12.000. 
(Plast.) 

330
     Ста зе, ли ца, пре де ли / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; Љу
бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; Ско пје : Ми сла, 
1976 (Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки за
вод).  269 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / 
при ре ди ли Му ха рем Пер вић, Пе тар Џа џић ; књ. 10) 
Ти раж 6.000. 
С а д р ж а ј: Ста зе (7148): Ста зе (911); Пи смо из Кра ко ва 
(1328): I 1. i 3. ма ја (1317); II Три из ло жбе (1823); III Шет
ње (2428); За нос и стра да ње То ме Га лу са (2942); Пр ви дан 
у сплит ској там ни ци (4348); Ис ку ше ње у ће ли ји број 38 (49
58); У ће ли ји број 115 (5980); Сун це (8188); На сун ча ној 
стра ни (8997); Сан о гра ду : (по во дом Ива Вој но ви ћа Ма шка
ра те ис под ку пља) (98102); Ви но (103106); Мој пр ви су срет 
са де лом М. Гор ког (107111); Ка ко сам ула зио у свет књи ге и 
књи жев но сти (113116); Је дан по глед на Са ра је во (117125); 
Би бли о те ка на ша на су шна (127132); На је вреј ском гро бљу 
у Са ра је ву (133143); На вест да је Бру са по го ре ла (145148). 
 Ли ца (149183): У ули ци Да ни ла Или ћа (151153); Учи тељ 
Љу бо мир (155160); Ли ко ви (161165); У Шо пе но вој род ној 
ку ћи : (с пу та по Пољ ској) (167172); Ли ца (173178); Су срет у 
Ки ни (179183).  Пре де ли (185268): Кроз Аустри ју : (за бе ле
шке с пу та) (187194); Пр ви дан у ра до сном гра ду : (пи смо на
шег при ја те ља из Ита ли је) (195201); Пор ту гал, зе ле на зе мља 
: (одло мак пу то пи са) (203206); Ле те ћи над мо рем (207210); 
Мо сто ви (211214); Шпан ска ствар ност и пр ви ко ра ци у њој 
(215219); На Нев ском про спек ту : (фраг мент) (221227); Ути
сци из Ста љин гра да (229248); Пре де ли (249251); На ка ме ну, 
у По чи те љу (253260); Крај све тлог Охрид ског је зе ра (261
268). На по ме не уз том де сет (269[270]).
(Пласт.) 

331
     Sta ze, li ca, pre de li / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost 
; Za greb : Mla dost ; Be o grad : Pro sve ta ; Lju blja na : Dr
žav na za lo žba Slo ve ni je ; Sko pje : Mi sla, 1976 (Sa ra je vo 
: Oslo bo đe nje).  254 str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An
dri ća / pri re di li Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić ; knj. 10) 
Ti raž 12.000. 
S a d r ž a j: Sta ze (9141): Sta ze (1112); Pi smo iz Kra ko va (13
27): 1. i 3. ma ja (1317); Tri iz lo žbe (1723); Šet nje (2327); Za
nos i stra da nje To me Ga lu sa (2840); Pr vi dan u split skoj tam
ni ci (4145); Is ku še nje u će li ji broj 38 (4654); U će li ji broj 115 
(5576); Sun ce (7784); Na sun ča noj stra ni (8593); San o gra du 
: (po vo dom Iva Voj no vi ća Ma ška ra te is pod ku plja) (9499); Vi no 
(100103); Moj pr vi su sret sa de lom M. Gor kog (104108); Ka ko 
sam ula zio u svet knji ge i knji žev no sti (109112); Je dan po gled na 
Sa ra je vo (113120); Na je vrej skom gro blju u Sa ra je vu (121131); 
Bi bli o te ka na ša na su šna (132137); Na vest da je Bru sa po go re la 
(138141).  Li ca (143174): U uli ci Da ni la Ili ća (145147); Uči
telj Lju bo mir (148153); Li ko vi (154157); U Šo pe no voj rod noj 
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ku ći : s pu ta po Polj skoj (158163); Li ca (164169); Su sret u Ki ni 
(170174).  Pre de li (175252): Kroz Austri ju : (za be le ške s pu ta) 
(177184); Pr vi dan u ra do snom gra du : (pi smo na šeg pri ja te lja 
iz Ita li je) (185191); Por tu gal, ze le na ze mlja : (od lo mak pu to pi
sa) (192195); Le te ći nad mo rem (196198); Mo sto vi (199201); 
Špan ska stvar nost i pr vi ko ra ci u njoj (202206); Na Nev skom pro
spek tu : frag ment (207213); Uti sci iz Sta ljin gra da (214233); Pre
de li (234236); Na ka me nu, u Po či te lju (237244); Kraj sve tlog 
Ohrid skog je ze ra (245252). Na po me na (253254).
(Plast.) 

332
     Trav nič ka hro ni ka / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost 
; Za greb : Mla dost ; Be o grad : Pro sve ta ; Lju blja na : Dr
žav na za lo žba Slo ve ni je ; Sko pje : Mi sla, 1976 (Sa ra je vo 
: Oslo bo đe nje).  542 str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An
dri ća / pri re di li Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić ; knj. 2) 
Ti raž 12.000.  Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne
kih ma nje po zna tih stra nih iz ra za: str. 535542. 
(Plast.) 

333
     Трав нич ка хро ни ка : кон зул ска вре ме на / Иво Ан
дрић.  Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра
је во : Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло
ве ни је ; Ско пје : Ми сла, 1976 (Бе о град : Бе о град ски 
из да вач когра фич ки за вод).  524 стр. ; 20 cm.  (Са бра
на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Му ха рем Пер вић, 
Пе тар Џа џић ; књ. 2) 
Ти раж 6.000.  Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и 
не ких ма ње по зна тих стра них из ра за: стр. 519[525]. 
(Пласт.) 

334
     Trav nič ka hro ni ka : kon zul ska vre me na / Ivo An drić.  
Sa ra je vo : Svje tlost, 1976 (Mo star : Štam pa ri ja).  394 str. 
; 20 cm.  (Bi bli o te ka iza bra nih dje la / Svje tlost) 
Str. 510: An dri će va „Trav nič ka hro ni ka” / Bran ko Mi la
no vić.  Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje 
po zna tih stra nih iz ra za: str. 387394. 
(Kar ton) 

335
     [Уметник и ње го во дело] : есе ји II / Иво Ан дрић. 
 Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : 
Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; 
Ско пје : Ми сла, 1976 (Бе о град : Бе о град ски из да вач
когра фич ки за вод).  318 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла 
Иве Ан дрића / при ре ди ли Ра до ван Вуч ко вић, Му ха
рем Пер вић, Ве ра Сто јић, Пе тар Џа џић ; књ. 13) 
Гл. ств. насл. пре у зет с ко ри ца.  Ти раж 8.000. 
С а д р ж а ј: I Веч на при сут ност (7142): Ње гош као тра гич ни 
ју нак ко сов ске ми сли (933); Ње гош у Ита ли ји (3539); Љу ба 
Не на до вић о Ње го шу у Ита ли ји (4149); Ње го ше ва чо веч ност 
(5153); Све тлост Ње го ше вог де ла (5557); Не што о Ње го шу 
као пи сцу (5964); Веч на при сут ност Ње го ше ва (6569); Ње го
шев од нос пре ма кул ту ри (7177); Над Ње го ше вом пре пи ском 
(7984); О Ву ку као пи сцу (8599); Вук, ре фор ма тор (101111); 
Ву ков при мер (113116); Вук и ино стран ство (117121); Оп ти
ми зам Ву ка Ка ра џи ћа (123135); Три сли ке из жи во та Ву ка Ка
ра џи ћа (137142).  II Умет ник и ње го во де ло (143248): Че тр
де сет го ди на од смр ти Си ме Ма та ву ља (145149); О мај сто ру 
при по ве да чу (151156); Зе мља, љу ди и је зик код Пе тра Ко чи ћа 
(157179); О Га ври Вуч ко ви ћу и по во дом ње га (181196); Љу

бав на ли ри ка Пе тра Пре ра до ви ћа (197201); Пе ва ни ја : књи га 
де тињ ства, књи га жи во та (203205); Спо ме ник пе сни ку жи
вот не ра до сти и мла да лач ке ту ге (207209); А. Г. Ма тош (211
216); Јо ван Скер лић (217218); Спо ме ник Бо ри Стан ко ви ћу 
(219220); Исак Са мо ко вли ја (221224); Лет њи дан : крат ко се
ћа ње на мла дост Иса ка Са мо ко вли је (225227); По мен Кал ми
ју Ба ру ху (229234); Се ћа ње на Кал ми ја Ба ру ха (235239); Сре
тен Сто ја но вић (241242); Умет ник и ње го во де ло (243245); 
Ро ман Пе тро вић (247248).  III О књи га ма (249310): Ан дро 
Ко ва че вић: По сљед њи Не на дић (251252); В. ЦарЕмин: Иза 
пли ме (253255); Кр ва ви цве то ви В. Или ћа Мла ђег (257259); 
Бран ко Ма шић: Рат не сли ке и ути сци (261263); Ста ри пје сни
ци : (А. Ашкерц: Иза бра не пје сме, Ј. Де спот: На уга ру. Еро тич
ке пје сме) (265266); Све то зар Ћо ро вић: Као ви хор (267269); 
Дра гу тин М. До мја нић: Кип ци и по пев ке (271273); Си ма 
Пан ду ро вић: Око ва ни сло го ви (275277); Пе ро Сли јеп че вић: 
По мен Вла ди ми ру Га ћи но ви ћу (279282); Про све та: Ал ма нах 
за го ди ну 1918 (283286); Јо сип Ко сор: Ми ме (287289); У. До
на ди ни: Ка ме на с ра ме на (291292); Раст ко Пе тро вић: Бур ле
ска го спо ди на Пе ру на бо га гро ма (293296); Ан те Пе тра вић: 
Тре ће сту ди је и пор тре ти (297298); Вла ди мир Ћо ро вић: Бо
сна и Хер це го ви на (299300); Дра гој ло Ду дић: Днев ник 1941 
(301306); Зу ко Џум хур: Не кро лог јед ној чар ши ји (307310). 
На по ме не уз том три на е сти (311317).
(Пласт.) 

336
     Umet nik i nje go vo de lo : (ese ji, ogle di i član ci) II / Ivo 
An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost ; Za greb : Mla dost ; Be o
grad : Pro sve ta ; Lju blja na : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je ; 
Sko pje : Mi sla, 1976 (Sa ra je vo : Oslo bo đe nje).  298 str. 
; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li Ra do van 
Vuč ko vić, Mu ha rem Per vić, Ve ra Sto jić, Pe tar Dža džić ; 
knj. 13) 
Ti raž 12.000. 
S a d r ž a j: I Več na pri sut nost (9134): Nje goš kao tra gič ni ju nak 
ko sov ske mi sli (1135); Nje goš u Ita li ji (3640); Lju ba Ne na do vić 
o Nje go šu u Ita li ji (4148); Nje go šev ska čo več nost (4951); Sve
tlost Nje go še vog de la (5254); Ne što o Nje go šu kao pi scu (5560); 
Več na pri sut nost Nje go še va (6165); Nje go šev od nos pre ma kul tu
ri (6672); Nad Nje go še vom pre pi skom (7379); O Vu ku kao pi scu 
(8094); Vuk, re for ma tor (95105); Vu kov pri mer (106109); Vuk 
i ino stran stvo (110114); Op ti mi zam Vu ka Ka ra dži ća (115127); 
Tri sli ke iz ži vo ta Vu ka Ka ra dži ća (128134).  II Umet nik i nje
go vo de lo (135231): Če tr de set go di na od smr ti Si me Ma ta vu lja 
(137141); O maj sto ru pri po ve da ču (142147); Ze mlja, lju di i je zik 
kod Pe tra Ko či ća (148170); O Ga vri Vuč ko vi ću i po vo dom nje ga 
(171186); Lju bav na li ri ka Pe tra Pre ra do vi ća (187191); Pe va ni
ja  knji ga de tinj stva, knji ga ži vo ta (192194); Spo me nik pe sni ku 
ži vot ne ra do sti i mla da lač ke tu ge (195197); A. G. Ma toš (198
202); Jo van Sker lić (203204); Spo me nik Bo ri Stan ko vi ću (205
206); Isak Sa mo ko vli ja (207210); Let nji dan : krat ko se ća nje na 
mla dost Isa ka Sa mo ko vli je (211213); Po men Kal mi ju Ba ru hu 
(214219); Se ća nje na Kal mi ja Ba ru ha (220224); Sre ten Sto ja no
vić (225226); Umet nik i nje go vo de lo (227229); Ro man Pe tro vić 
(230231).  III O knji ga ma (233286): An dro Ko va če vić: Po sljed
nji Ne na dić (235236); Vik tor Car Emin: Iza pli me (237239); Kr
va vi cve to vi V. Ili ća Mla đeg (240241); Bran ko Ma šić: Rat ne sli ke 
i uti sci (242244); Sta ri pje sni ci : (A. Aškerc: Iza bra ne pje sme, J. 
De spot: Na uga ru. Ero tič ke pje sme) (245246); Sve to zar Ćo ro vić: 
Kao vi hor (247249); Dra gu tin Do mja nić: Kip ci i po pev ke (250
252); Si ma Pan du ro vić: Oko va ni slo go vi (253255); Pe ro Sli jep
če vić: Po men Vla di mi ru Ga ći no vi ću (256259); Pro sve ta: Al ma
nah za go di nu 1918 (260263); Jo sip Ko sor: Mi me (264266); U. 
Do na di ni: Ka me na s ra me na (267268); Rast ko Pe tro vić: Bur le ska 
go spo di na Pe ru na bo ga gro ma (269272); An te Pe tra vić: Tre će stu
di je i por tre ti (273274); Vla di mir Ćo ro vić: Bo sna i Her ce go vi na 
(275276); Dra goj lo Du dić: Dnev nik 1941 (277282); Zu ko Džum
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hur: Ne kro log jed noj čar ši ji (283286). Na po me na (287298).
(Plast.) 

337
     Шта са њам и шта ми се до га ђа : пе сме и пе сме у 
про зи / Иво Ан дрић ; при ре дио, по го вор и на по ме не 
Пе тар Џа џић.  Бе о град : Про све та, 1976 (Бе о град : Бе
о град ски из да вач когра фич ки за вод).  130 стр. ; 20 cm 
Ти раж 6.000. 
С а д р ж а ј: У су мрак (7); Бла га и до бра ме се чи на (89); Лањ
ска пје сма (10); Та ма (11); По то ну ло (12); Пр ва про љет на пје
сма (13); Ноћ цр ве них зви је зда (14); Стро фе у но ћи (1516): 
Про ла зност (15); Тра ге ди ја (15); Јад ни не мир (16); Че тр де сет
пе та ноћ (1718); Шет ња (19); 1914. (20); Ју тро (21); Псалм 
сум ње (2223); Бур на ноћ (2425); Ноћ (2629); По вра так (30
31); Уте ха сно ва (3233); Сан (3435); Из књи ге „Цр ве ни ли
сто ви” (Де зер тер) (3637); 1915. (3839); Пје сма вре те на (40
41); Сан Ма ри но (42); Пут нич ка пје сма (43); Је се њи пред је ли 
(44); Цр ве ни ли сто ви (4547); Гор њи град (48); Је дан но вем бар 
(4950); Рит ми без сја ја (5153): Мар та мје се ца (51); Сан о Ма
ри ји (52); Уј Дом бо вар (5253); Ју тро (54); Ви си на (55); Зе
мља (56); Си ноћ (57); Скер цо у цр ни ни (58); Об ја вље ње (59); 
Сви та ње (6062); Стро фа (63); По јед ном ста ром до бром ре ду 
(6466); Спас (67); Без на сло ва [Гласно во де шу ме...] (68); Жеђ 
(69); Ноћ (70); Ње го ва пе сма (71); На мо ру (72); Бе жа ње (73); 
На мо ру (74); Крај ре ке (7576); М. Цр. (77); Ми сао (78); Ve ra 
sa lu trix (79); Шта са њам и шта ми се до га ђа (8086); Слап на 
Дри ни (8788); Жеђ са вр шен ства (8990); Без на сло ва [Кад се 
ме ни пла ка ло...] (91); Са би то ва пе сма (92); Вај мар 1932. (93); 
Сун це овог да на (9497); Дје во јач ка пје сма (9899); Пред пор
тре том пре кор на по гле да (100); Без на сло ва [И ми слим: ка ко 
је до бро што смо ство ре ни ова кви...] (101); Ле па мла да же на 
го во ри (102); Две те ме (103); От кри ва ње (104); Пи смо ни ко ме 
(105); Ли ли Ла ла у на (106); Не кад, у Ал пи ма (107108): Пе сма 
(107); Су срет (107108); Зо ра (108); Јед на ноћ (109); Вео (110); 
Пут ни ци са ис то ка (111112): Ма ли град на две ре ке (111); У 
ама му (111112); Хар фа из је зе ра (112); Без на сло ва [Корачам 
још као да идем...] (113); Све ви ше, све бли же (114); Крај (115); 
Без на сло ва [Ни бо го ва ни мо ли та ва...] (116). На по ме не (117
121). По го вор / П. Џ. (123128).
(Брош.) 

1977

338
     Го спо ђи ца / Иво Ан дрић.  2. изд.  Бе о град : Про
све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; Љу
бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; Ско пје : Ми сла, 
1977 (Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки за
вод).  253 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / 
при ре ди ли Му ха рем Пер вић, Пе тар Џа џић ; књ. 3) 
Ти раж 6.000. 
(Пласт.) 

339
     Go spo đi ca / Ivo An drić.  2. izd.  Sa ra je vo : Svje tlost 
; Za greb : Mla dost, 1977 (Sa ra je vo : Oslo bo đe nje).  214 
str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li Pe tar 
Dža džić, Mu ha rem Per vić) 
Ti raž 12.000. 
(Plast.) 

340
     Dvi je pri če / Ivo An drić ; pri re dio Mi ro slav Ši cel ; [i lu
stra ci je Haj ru din Kujundžić].  8. izd.  Za greb : Škol ska 
knji ga, 1977 (Za greb : Vje snik).  79 str. : ilu str. ; 17 cm. 

 (Do bra knji ga. Lek ti ra za VI II raz red osnov ne ško le) 
Auto ro va sli ka.  Tu ma če nje ma nje po zna tih re či u be le
ška ma uz tekst. 
S a d r ž a j: Ivo An drić (56). Pri ča o kme tu Si ma nu (741); Bi fe 
„Ti ta nik” (4279).
(Broš.) 

341
     De ca / Ivo An drić.  2. izd.  Sa ra je vo : Svje tlost ; Za
greb : Mla dost, 1977 (Sa ra je vo : Oslo bo đe nje).  200 str. ; 
20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li Pe tar Dža
džić, Mu ha rem Per vić) 
Ti raž 12.000. 
S a d r ž a j: Ku la (1118); U za va di sa sve tom (1926); Mi la i 
Pre lac (2747); De ca (4956); Pro zor (5762); Knji ga (6379); Na 
oba li (81105); Zmi ja (107120); Pa no ra ma (121151); Iz let (153
161); Eks kur zi ja (163172); Pi smo iz 1920. go di ne (173188); 
Aska i vuk (189198). Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih 
ma nje po zna tih iz ra za (199200). Na po me na ([201202]).
(Plast.) 

342
     Де ца : при по вет ке V / Иво Ан дрић.  2. изд.  Бе о
град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје
тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; Ско
пје : Ми сла, 1977 (Бе о град : Бе о град ски из да вач когра
фич ки за вод).  197 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла Иве 
Ан дрића / при ре ди ли Му ха рем Пер вић, Пе тар Џа џић 
; књ. 9) 
Ти раж 6.000. 
С а д р ж а ј: Ку ла (916); У за ва ди са све том (1724); Ми ла и 
Пре лац (2545); Де ца (4754); Про зор (5560); Књи га (6178); 
На оба ли (79103); Зми ја (105118); Па но ра ма (119149); Из
лет (151159); Екс кур зи ја (161170); Пи смо из 1920. го ди не 
(171186); Аска и вук (187196). Реч ник тур ци за ма, про вин ци
ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих из ра за (197[198]). На по ме не 
([199]).
(Пласт.) 

343
     Ex Pon to ; Не ми ри ; Ли ри ка / Иво Ан дрић ; 
[приредили Ра до ван Вуч ко вић, Му ха рем Пер вић, Ве ра 
Сто јић, Пе тар Џаџић].  Бе о град : Про све та, 1977 (Бе о
град : Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод).  252 стр. 
; 20 cm 
Ти раж 2.000. 
С а д р ж а ј: Ex Pon to (781).  Не ми ри (83139): Не мир од ви је ка 
(8594); Не мир да на (95107): Ноћ у во зу (9798); Из над по бје да 
(99100); Дје ца (101103); По греб на пје сма (104105); При ча из 
Ја па на (106107); Бре го ви (109139).  Ли ри ка (141243): У су
мрак (143); Бла га и до бра ме се чи на (144145); Лањ ска пје сма 
(146); Та ма (147); По то ну ло (148); Пр ва про љет на пје сма (149); 
Ноћ цр ве них зви је зда (150); Стро фе у но ћи (151): Про ла зност 
(151); Тра ге ди ја (151); Јад ни не мир (152); Че тр де сет пе та ноћ 
(153154); Шет ња (155); 1914. (156); Ју тро (157); Псалм сум ње 
(158159); Бур на ноћ (160161); Ноћ (162164); По вра так (165); 
Уте ха сно ва (166167); Сан (168169); Из књи ге „Цр ве ни ли сто
ви” (Де зер тер) (170171); 1915. (172173); Пје сма вре те на (174
175); Сан Ма ри но (176); Пут нич ка пје сма (177); Је се њи пред
је ли (178); Цр ве ни ли сто ви (179180); Гор њи град (181); Је дан 
но вем бар (182); Рит ми без сја ја (183184): Мар та мје се ца (183); 
Сан о Ма ри ји (183184); Уј Дом бо вар (184); Ју тро (185); Ви
си на (186); Зе мља (187); Си ноћ (188); Скер цо у цр ни ни (189); 
Об ја вље ње (190); Сви та ње (191193); Стро фа (194); По јед ном 
ста ром до бром ре ду (195197); Спас (198); Без на сло ва [Гласно 
во де шу ме...] (199); Жеђ (200); Ноћ (201); Ње го ва пе сма (202); 
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На мо ру (203); Бе жа ње (204); На мо ру (205); Крај ре ке (206); 
М. Цр. (207); Ми сао (208); Ve ra sa lu trix (209); Шта са њам и шта 
ми се до га ђа (210215); Слап на Дри ни (216); Жеђ са вр шен ства 
(217); Без на сло ва [Кад се ме ни пла ка ло...] (218); Са би то ва пе
сма (219); Вај мар 1932. (220); Сун це овог да на (221224); Дје
во јач ка пје сма (225226); Пред пор тре том пре кор на по гле да 
(227); Без на сло ва [И ми слим: ка ко је до бро што смо ство ре ни 
ова кви...] (228); Ле па мла да же на го во ри (229); Две те ме (230); 
От кри ва ње (231); Пи смо ни ко ме (232); Ли ли Ла ла у на (233); 
Не кад у Ал пи ма (234235): Пе сма (234); Су срет (234235); Зо ра 
(235); Јед на ноћ (236); Вео (237); Пут ни ци са ис то ка (238239): 
Ма ли град на две ре ке (238); У ама му (238239); Хар фа из је
зе ра (239); Без на сло ва [Корачам још као да идем...] (240); Све 
ви ше, све бли же (241); Крај (242); Без на сло ва [Ни бо го ва ни 
мо ли та ва...] (243). На по ме не (245[253]).
(Пласт. са омо том) 

344
     Ex Pon to ; Не ми ри ; Ли ри ка / Иво Ан дрић.  2. изд. 
 Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : 
Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; 
Ско пје : Ми сла, 1977 (Бе о град : Бе о град ски из да вач
когра фич ки за вод).  255 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла 
Иве Ан дрића / при ре ди ли Му ха рем Пер вић, Пе тар Џа
џић ; књ. 11) 
Аутор напомена је П. Џаџић.  Ти раж 6.000. 
С а д р ж а ј: Ex Pon to (781).  Не ми ри (83139): Не мир од ви је ка 
(8594); Не мир да на (95107): Ноћ у во зу (9798); Из над по бје да 
(99100); Дје ца (101103); По греб на пје сма (104105); При ча из 
Ја па на (106107); Бре го ви (109139).  Ли ри ка (141243): У су
мрак (143); Бла га и до бра ме се чи на (144145); Лањ ска пје сма 
(146); Та ма (147); По то ну ло (148); Пр ва про љет на пје сма (149); 
Ноћ цр ве них зви је зда (150); Стро фе у но ћи (151): Про ла зност 
(151); Тра ге ди ја (151); Јад ни не мир (152); Че тр де сет пе та ноћ 
(153154); Шет ња (155); 1914. (156); Ју тро (157); Псалм сум ње 
(158159); Бур на ноћ (160161); Ноћ (162164); По вра так (165); 
Уте ха сно ва (166167); Сан (168169); Из књи ге „Цр ве ни ли сто
ви” (Де зер тер) (170171); 1915. (172173); Пје сма вре те на (174
175); Сан Ма ри но (176); Пут нич ка пје сма (177); Је се њи пред
је ли (178); Цр ве ни ли сто ви (179180); Гор њи град (181); Је дан 
но вем бар (182); Рит ми без сја ја (183184): Мар та мје се ца (183); 
Сан о Ма ри ји (183184); Уј Дом бо вар (184); Ју тро (185); Ви
си на (186); Зе мља (187); Си ноћ (188); Скер цо у цр ни ни (189); 
Об ја вље ње (190); Сви та ње (191193); Стро фа (194); По јед ном 
ста ром до бром ре ду (195197); Спас (198); Без на сло ва [Гласно 
во де шу ме...] (199); Жеђ (200); Ноћ (201); Ње го ва пе сма (202); 
На мо ру (203); Бе жа ње (204); На мо ру (205); Крај ре ке (206); 
М. Цр. (207); Ми сао (208); Ve ra sa lu trix (209); Шта са њам и шта 
ми се до га ђа (210215); Слап на Дри ни (216); Жеђ са вр шен ства 
(217); Без на сло ва [Кад се ме ни пла ка ло...] (218); Са би то ва пе
сма (219); Вај мар 1932. (220); Сун це овог да на (221224); Дје
во јач ка пје сма (225226); Пред пор тре том пре кор на по гле да 
(227); Без на сло ва [И ми слим: ка ко је до бро што смо ство ре ни 
ова кви...] (228); Ле па мла да же на го во ри (229); Две те ме (230); 
От кри ва ње (231); Пи смо ни ко ме (232); Ли ли Ла ла у на (233); 
Не кад, у Ал пи ма (234235): Пе сма (234); Су срет (234235); Зо
ра (235); Јед на ноћ (236); Вео (237); Пут ни ци са ис то ка (238
239): Ма ли град на две ре ке (238); У ама му (238239); Хар фа 
из је зе ра (239); Без на сло ва [Корачам још као да идем...] (240); 
Све ви ше, све бли же (241); Крај (242); Без на сло ва [Ни бо го ва 
ни мо ли та ва...] (243). На по ме не / [Петар Џаџић] (245253).
(Пласт.) 

345
     Ex Pon to ; Ne mi ri ; Li ri ka / Ivo An drić.  2. izd.  Sa ra
je vo : Svje tlost ; Za greb : Mla dost, 1977 (Sa ra je vo : Oslo
bo đe nje).  259 str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / 

pri re di li Ve ra Sto jić, Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić, Ra
do van Vuč ko vić) 
Autor pogovora je P. Dža džić.  Ti raž 12.000. 
С а д р ж а ј: I Ex Pon to (985).  II Ne mi ri (87144): Ne mir od 
vi je ka (8998); Ne mir da na (99112): Noć u vo zu (101102); Iz nad 
po bje da (103104); Dje ca (105107); Po greb na pje sma (108109); 
Pri ča iz Ja pa na (110112); Bre go vi (113144).  III Li ri ka: Šta sa
njam i šta mi se do ga đa (145247): U su mrak (147); Bla ga i do bra 
me se či na (148149); Lanj ska pje sma (150); Ta ma (151); Po to nu lo 
(152); Pr va pro ljet na pje sma (153); Noć cr ve nih zvi je zda (154); 
Stro fe u no ći (155157): Pro la znost (155); Tra ge di ja (155); Jad ni 
ne mir (156157); Če tr de set pe ta noć (158159); Šet nja (160); 1914. 
(161); Ju tro (162); Psalm sum nje (163164); Bur na noć (165
166); Noć (167170); Po vra tak (171); Ute ha sno va (172173); San 
(174175); Iz knji ge „Cr ve ni li sto vi” (De zer ter) (176177); 1915. 
(178179); Pje sma vre te na (180181); San Ma ri no (182); Put nič ka 
pje sma (183); Je se nji pred je li (184); Cr ve ni li sto vi (185186); Gor
nji grad (187); Je dan no vem bar (188); Rit mi bez sja ja (189190): 
Mar ta mje se ca (189); San o Ma ri ji (189190); Uj Dom bo var (190); 
Ju tro (191); Vi si na (192); Ze mlja (193); Si noć (194); Sker co u cr
ni ni (195); Ob ja vlje nje (196); Svi ta nje (197198); Stro fa (199); Po 
jed nom sta rom do brom re du (200201); Spas (202); Bez na slo va 
[Gla sno vo de šu me...] (203); Žeđ (204); Noć (205); Nje go va pe sma 
(206); Na mo ru (207); Be ža nje (208); Na mo ru (209); Kraj re ke 
(210); M. Cr. (211); Mi sao (212); Ve ra sa lu trix (213); Šta sa njam i 
šta mi se do ga đa (214219); Slap na Dri ni (220); Žeđ sa vr šen stva 
(221); Bez na slo va [Kad se me ni pla ka lo...] (222); Sa bi to va pe sma 
(223); Vaj mar 1932. (224); Sun ce ovog da na (225228); Dje vo
jač ka pje sma (229230); Pred por tre tom pre kor na po gle da (231); 
Bez na slo va [I mi slim: ka ko je do bro što smo stvo re ni ova kvi...] 
(232); Le pa mla da že na go vo ri (233); Dve te me (234); Ot kri va nje 
(235); Pi smo ni ko me (236); Li li La la u na (237); Ne kad, u Al pi ma 
(238239): Pe sma (238); Su sret (238239); Zo ra (239); Jed na noć 
(240); Veo (241); Put ni ci sa is to ka (242243): Ma li grad na dve re
ke (242); U ama mu (242243); Har fa iz je ze ra (243); Bez na slo va 
[Koračam još kao da idem...] (244); Sve vi še, sve bli že (245); Kraj 
(246); Bez na slo va [Ni bo go va ni mo li ta va...] (247). Po go vor / [Pe
tar Džadžić] (249254). Na po me ne (255259).
(Plast.) 

346
     Žeđ / Ivo An drić.  2. izd.  Sa ra je vo : Svje tlost ; Za
greb : Mla dost, 1977 (Sa ra je vo : Oslo bo đe nje).  261 str. ; 
20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li Pe tar Dža
džić, Mu ha rem Per vić) 
Ti raž 12.000. 
S a d r ž a j: U mu sa fir ha ni (1123); U zin da nu (2532); Is po vi
jed (3348); Kod ka za na (4964); Na past (6574); Pro ba (75106); 
Trup (107119); U vo de ni ci (121127); Ša la u Sam sa ri nom ha nu 
(129148); Ča ša (149156); Rzav ski bre go vi (157169); Ču do u 
Olo vu (171177); Žeđ (179190); Most na Že pi (191199); Smrt u 
Si na no voj te ki ji (201213); Olu ja ci (215224); Na sta di o nu (225
230); Na dr žav nom ima nju (231243); Le to va nje na ju gu (245
255). Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna tih 
iz ra za (257261). Na po me ne ([263264]).
(Plast.) 

347
     Жеђ : при по вет ке II / Иво Ан дрић.  2. изд.  Бе о град 
: Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; 
Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; Ско пје : Ми
сла, 1977 (Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки 
за вод).  255 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића 
/ при ре ди ли Му ха рем Пер вић, Пе тар Џа џић ; књ. 6) 
Ти раж 6.000. 
С а д р ж а ј: У му са фир ха ни (921); У зин да ну (2330); Ис по ви
јед (3146); Код ка за на (4762); На паст (6372); Про ба (73103); 
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Труп (105117); У во де ни ци (119124); Ша ла у Сам са ри ном ха
ну (125144); Ча ша (145152); Рзав ски бре го ви (153164); Чу до 
у Оло ву (165171); Жеђ (173184); Мост на Же пи (185193); 
Смрт у Си на но вој те ки ји (195207); Олу ја ци (209218); На ста
ди о ну (219223); На др жав ном има њу (225237); Ле то ва ње на 
ју гу (239248). Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких 
ма ње по зна тих из ра за (249253). На по ме не (255[256]).
(Пласт.) 

348
     Zna ko vi / Ivo An drić.  2. izd.  Sa ra je vo : Svje tlost ; 
Za greb : Mla dost, 1977 (Sa ra je vo : Oslo bo đe nje).  312 
str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li Pe tar 
Dža džić, Mu ha rem Per vić) 
Ti raž 12.000. 
S a d r ž a j: Put Ali je Đer ze le za (932); Zna ko vi (3345); Sve ča nost 
(4759); Đor đe Đor đe vić (6171); Re či (7380); Auto bi o gra fi ja 
(8193); Zlo sta vlja nje (95125); Pri ča o kme tu Si ma nu (127157); 
Sno pi ći (159167); San i ja va Pod gra bi ćem (169174); Pri ča o so li 
(175180); Ko sa (181186); Zi mi (187191); Lov na te tre ba (193
201); Raz go vor (203209); Su se di (211227); Šet nja (229235); 
Za tvo re na vra ta (237246); Po ro dič na sli ka (247262); Osa ti ča ni 
(263302); Pra znič no ju tro (303309). Na po me na (311312).
(Plast.) 

349
     Зна ко ви : при по вет ке IV / Иво Ан дрић.  2. изд. 
 Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : 
Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; 
Ско пје : Ми сла, 1977 (Бе о град : Бе о град ски из да вач
когра фич ки за вод).  336 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла 
Иве Ан дрића / при ре ди ли Му ха рем Пер вић, Пе тар Џа
џић ; књ. 8) 
Ти раж 6.000. 
С а д р ж а ј: Пут Али је Ђер зе ле за (932); Дан у Ри му (3340); 
Зна ко ви (4153); Све ча ност (5567); Ђор ђе Ђор ђе вић (6979); 
Ре чи (8188); Ауто би о гра фи ја (89101); На ла ђи (103109); Зло
ста вља ње (111141); При ча о кме ту Си ма ну (143173); Сно пи
ћи (175183); Зи ми (185189); Сан и ја ва Под гра би ћем (191
196); При ча о со ли (197202); Ко са (203208); Ноћ у Ал хам бри 
(209218); Лов на те тре ба (219227); Раз го вор (229235); Су се ди 
(237253); Шет ња (255261); За тво ре на вра та (263272); По ро
дич на сли ка (273288); Оса ти ча ни (289328); Пра знич но ју тро 
(329335). На по ме не (336[337]).
(Пласт.) 

350
     Зна ко ви по ред пу та / Иво Ан дрић ; [приредили Ра
до ван Вуч ко вић, Му ха рем Пер вић, Ве ра Сто јић, Пе тар 
Џаџић].  Бе о град : Про све та, 1977 (Бе о град : Бе о град
ски из да вач когра фич ки за вод).  606 стр. ; 20 cm 
Ти раж 2.000. 
С а д р ж а ј: I Не ми ри од ве ка (9189); II За пи сца (191305); 
III Сли ке, при зо ри, рас по ло же ња (307576); IV Не са ни ца (577
594); V Ве чи ти ка лен дар ма тер њег је зи ка (595604). На по ме не 
(605[607]).
(Пласт. са омо том) 

351
     Зна ко ви по ред пу та / Иво Ан дрић.  2. изд.  Бе о град 
: Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; 
Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; Ско пје : Ми
сла, 1977 (Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки 
за вод).  606 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића 
/ при ре ди ли Ра до ван Вуч ко вић, Му ха рем Пер вић, Ве

ра Сто јић, Пе тар Џа џић ; књ. 14) 
Ти раж 6.000. 
С а д р ж а ј: I Не ми ри од ве ка (9189); II За пи сца (191305); 
III Сли ке, при зо ри, рас по ло же ња (307576); IV Не са ни ца (577
594); V Ве чи ти ка лен дар ма тер њег је зи ка (595604). На по ме не 
(605[607]).
(Пласт.) 

352
     Zna ko vi po red pu ta / Ivo An drić.  2. izd.  Sa ra je vo 
: Svje tlost ; Za greb : Mla dost, 1977 (Sa ra je vo : Oslo bo
đe nje).  576 str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / 
pri re di li Ve ra Sto jić, Pe tar Dža džić, Ra do van Vuč ko vić, 
Mu ha rem Per vić) 
Ti raž 12.000. 
S a d r ž a j: 1. Ne mi ri od ve ka (9175); 2. Za pi sca (179284); 3. Sli
ke, pri zo ri, ras po lo že nja (285543); 4. Ne sa ni ca (545562); 5. Ve či ti 
ka len dar ma ter njeg je zi ka (563572). Na po me ne (573576).
(Plast.) 

353
     Исто ри ја и ле ген да : есе ји I / Иво Ан дрић ; 
[приредили Ра до ван Вуч ко вић, Му ха рем Пер вић, Ве
ра Сто јић, Пе тар Џаџић].  Бе о град : Про све та, 1977 
(Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод).  
223 стр. ; 20 cm 
Ауто ро ва сли ка на омо ту.  Ти раж 2.000.  На по ме не и 
би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. 
С а д р ж а ј: I Ства ра лац и је зик (970): Раз го вор са Го јом (11
30); Не што о сти лу и је зи ку (3148); Бе ле шке за пи сца (4960); 
Бе ле шка о ре чи ма (6163); О при чи и при ча њу : (го вор Иве 
Ан дрића у Сток хол му при ли ком при ма ња Но бе ло ве на гра де) 
(6569).  II Исто ри ја, ле ген да, по е зи ја (71165): Ле ген да о св. 
Фран ци ску из Аси зи ја (7384); Ле ген да о Ла у ри и Пе трар ки 
(8594); Си мон Бо ли вар Осло бо ди лац (95130); Пре да ја : (Ри га 
од Фе ре) (131135); Го ја (137148); Пје сма над пје сма ма^ (149
155); Волт Вит мен (157165).  III По во ди, књи ге, до га ђа ји 
(167213): На ша књи жев ност и рат (169173); Са ма ги јом по
не кад гра ни чи и на пра ве под ви ге ли чи рад до брог пре во ди о ца 
(175178); Кад је реч о ар хи ви ма (179181); Хај не у пи сми ма 
(183187); Јед на рат на књи га Га бри е ла Д’Анун ци ја (189193); 
Пи сма јед ног вој ни ка (195199); Ства ра лач ка искра (201204); 
Ства ра лач ка ру ка (205207); Пи смо из Ри ма (209213). На по
ме не / Р. В. (215217). [Напомене] (218[224]).
(Пласт. са омо том) 

354
     Исто ри ја и ле ген да : есе ји I / Иво Ан дрић.  2. изд. 
 Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : 
Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; 
Ско пје : Ми сла, 1977 (Бе о град : Бе о град ски из да вач
когра фич ки за вод).  223 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла 
Иве Ан дрића / при ре ди ли Ра до ван Вуч ко вић, Му ха
рем Пер вић, Ве ра Сто јић, Пе тар Џа џић ; књ. 12) 
Ти раж 6.000. 
С а д р ж а ј: I Ства ра лац и је зик (969): Раз го вор са Го јом 
(1130); Не што о сти лу и је зи ку (3148); Бе ле шке за пи сца (49
60); Бе ле шка о ре чи ма (6163); О при чи и при ча њу : го вор Иве 
Ан дрића у Сток хол му при ли ком при ма ња Но бе ло ве на гра де 
(6569).  II Исто ри ја, ле ген да, по е зи ја (71165): Ле ген да о св. 
Фран ци ску из Аси зи ја (7384); Ле ген да о Ла у ри и Пе трар ки 
(8594); Си мон Бо ли вар Осло бо ди лац (95130); Пре да ја : (Ри га 
од Фе ре) (131135); Го ја (137148); Пје сма над пје сма ма^ (149
155); Волт Вит мен (157165).  III По во ди, књи ге, до га ђа ји 
(167213): На ша књи жев ност и рат (169173); Са ма ги јом по
не кад гра ни чи и на пра ве под ви ге ли чи рад до брог пре во ди о ца 
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(175178); Кад је реч о ар хи ви ма (179181); Хај не у пи сми ма 
(183187); Јед на рат на књи га Га бри е ла Д’Анун ци ја (189193); 
Пи сма јед ног вој ни ка (195199); Ства ра лач ка искра (201204); 
Ства ра лач ка ру ка (205207); Пи смо из Ри ма (209213). На по
ме не / Р. В. (215217). [Напомене] (218[224]).
(Пласт.) 

355
     Isto ri ja i le gen da : (ese ji, ogle di i član ci) I / Ivo An
drić.  2. izd.  Sa ra je vo : Svje tlost ; Za greb : Mla dost, 
1977 (Sa ra je vo : Oslo bo đe nje).  211 str. ; 20 cm.  (Sa bra
na dje la Ive An dri ća / pri re di li Ve ra Sto jić, Pe tar Dža džić, 
Ra do van Vuč ko vić, Mu ha rem Per vić) 
Ti raž 12.000. 
S a d r ž a j: I Stva ra lac i je zik (968): Raz go vor sa Go jom (1131); 
Ne što o sti lu i je zi ku (3248); Be le ške za pi sca (4960); Be le ška 
o re či ma (6163); O pri či i pri ča nju : (go vor Ive An dri ća u Stok
hol mu pri li kom pri ma nja No be lo ve na gra de) (6468).  II Isto ri ja, 
le gen da, po e zi ja (69160): Le gen da o sve tom Fran ci sku iz Asi zi ja 
(7182); Le gen da o La u ri i Pe trar ki (8391); Si mon Bo li var (92
127); Pre da ja : (Ri ga od Fe re) (128132); Za pi si o Go ji (133144); 
Pje sma nad pje sma ma^ (145151); Volt Vit men (152160).  III 
Po vo di, knji ge, do ga đa ji (161201): Na ša knji žev nost i rat (163
167); Sa ma gi jom po ne kad gra ni či i na pra ve pod vi ge li či rad 
do brog pre vo di o ca (168171); Kad je reč o ar hi vi ma (172174); 
He i ne u pi smi ma (175179); Jed na rat na knji ga Ga bri e la Da nun
ci ja (180184); Pi sma jed nog voj ni ka (185189); Stva ra lač ka iskra 
(190193); Stva ra lač ka ru ka (194196); Pi smo iz Ri ma (197201). 
Na po me ne (203211).
(Plast.) 

356
     Je le na, že na ko je ne ma / Ivo An drić ; [i zbor Vuk 
Milatović].  Be o grad : Rad, 1977 (No vi Sad : Bu duć
nost).  63 str. ; 18 cm.  (Bi bli o te ka „Reč i mi sao” ; ko lo 
13, 302) 
Ti raž 20.000. 
S a d r ž a j: Že na na ka me nu (522); Igra (2326); Že na od slo no
ve ko sti (2731); Baj ron u Sin tri (3236); Je le na, že na ko je ne ma 
(3760). An dri će vi tra ga lač ki ne mi ri za Je le nom / Vuk Mi la to vić 
(61[64]).
(Broš.) 

357
     Je le na, že na ko je ne ma / Ivo An drić.  2. izd.  Sa ra je vo 
: Svje tlost ; Za greb : Mla dost, 1977 (Sa ra je vo : Oslo bo
đe nje).  284 str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / 
pri re di li Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić) 
Ti raž 12.000. 
S a d r ž a j: Ani ki na vre me na (1191); Ma ra mi lo sni ca (93172); 
Lju bav u ka sa bi (173187); Ćor kan i Šva bi ca (189206); Že na na 
ka me nu (207229); Igra (231236); Že na od slo no ve ko sti (237
242); Baj ron u Sin tri (243248); Je le na, že na ko je ne ma (249279). 
Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna tih iz ra za 
(281284). Na po me ne ([285]).
(Plast.) 

358
     Је ле на, же на ко је не ма : при по вет ке III / Иво Ан
дрић.  2. изд.  Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост 
; Са ра је во : Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба 
Сло ве ни је ; Ско пје : Ми сла, 1977 (Бе о град : Бе о град
ски из да вач когра фич ки за вод).  280 стр. ; 20 cm.  
(Са бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Му ха рем 
Пер вић, Пе тар Џа џић ; књ. 7) 

Ти раж 6.000. 
С а д р ж а ј: Ани ки на вре ме на (989); Ма ра ми ло сни ца (91
169); Љу бав у ка са би (171184); Ћор кан и Шва би ца (185201); 
Же на на ка ме ну (203225); Игра (227232); Же на од сло но ве 
ко сти (233238); Бај рон у Син три (239244); Је ле на, же на ко је 
не ма (245275). Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких 
ма ње по зна тих из ра за (277[281]). На по ме не ([282]).
(Пласт.) 

359
     Ку ћа на оса ми и дру ге при по вет ке / Иво Ан дрић ; 
[приредили Ра до ван Вуч ко вић, Му ха рем Пер вић, Ве ра 
Сто јић, Пе тар Џаџић].  Бе о град : Про све та, 1977 (Бе
о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод).  233 
стр. ; 20 cm 
Ти раж 2.000. 
С а д р ж а ј: Ку ћа на оса ми (7124): Увод (912); Бон вал па
ша (1319); Али па ша (2134); Ба рон (3544); Ге о ме тар и Јул ка 
(4555); Цир кус (5771); Ја ков, друг из де тињ ства (7383); При
ча (8590); Ро би ња (91100); Жи во ти (101108); Љу ба ви (109
114); Зу ја (115124).  И дру ге при по вет ке (125[234]): Кнез са 
ту жним очи ма (127130); По под не (131134); По бед ник (135
138); Па као (139143); Јул ски дан (145150); Ру ђан ски бе го ви 
(151157); Цр вен цвет (159174); Пред ве чер њи час (175180); 
Два за пи са бо сан ског пи са ра Дра же сла ва (181187); Код ле ка
ра (189197); Су срет (199204); Раз го вор пред ве че (205211); 
Са ра чи (213218); Ду бро вач ка ве ја ви ца (219224); Ра ње ник у 
се лу (225230); Сле пац (231[234]). На по ме не ([235]).
(Пласт. са омо том) 

360
     Ку ћа на оса ми и дру ге при по вет ке / Иво Ан дрић.  2. 
изд.  Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во 
: Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је 
; Ско пје : Ми сла, 1977 (Бе о град : Бе о град ски гра фич
коиз да вач ки за вод).  233 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла 
Иве Ан дрића / при ре ди ли Ра до ван Вуч ко вић, Му ха
рем Пер вић, Ве ра Сто јић, Пе тар Џа џић ; књ. 15) 
Хрпт. ств. насл.: Ку ћа на оса ми.  Ти раж 6.000. 
С а д р ж а ј: Ку ћа на оса ми (7124): Увод (912); Бон вал па
ша (1319); Али па ша (2134); Ба рон (3544); Ге о ме тар и Јул ка 
(4555); Цир кус (5771); Ја ков, друг из де тињ ства (7383); При
ча (8590); Ро би ња (91100); Жи во ти (101108); Љу ба ви (109
114); Зу ја (115124).  И дру ге при по вет ке (125[234]): Кнез са 
ту жним очи ма (127130); По под не (131133); По бед ник (135
138); Па као (139143); Јул ски дан (145150); Ру ђан ски бе го ви 
(151157); Цр вен цвет (159174); Пред ве чер њи час (175180); 
Два за пи са бо сан ског пи са ра Дра же сла ва (181187); Код ле ка
ра (189197); Су срет (199204); Раз го вор пред ве че (205211); 
Са ра чи (213218); Ду бро вач ка ве ја ви ца (219224); Ра ње ник у 
се лу (225230); Сле пац (231[234]). На по ме не ([235]).
(Пласт.) 

361
     Ku ća na osa mi i dru ge pri po vet ke / Ivo An drić.  2. izd. 
 Sa ra je vo : Svje tlost ; Za greb : Mla dost, 1977 (Sa ra je vo : 
Oslo bo đe nje).  224 str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An
dri ća / pri re di li Ve ra Sto jić, Pe tar Dža džić, Ra do van Vuč
ko vić, Mu ha rem Per vić) 
Kor. i hrpt. stv. nasl.: Ku ća na osa mi.  Ti raž 12.000. 
S a d r ž a j: Ku ća na osa mi (7119): Uvod (912); Bon val pa ša 
(1319); Ali pa ša (2033); Ba ron (3443); Ge o me tar i Jul ka (4454); 
Cir kus (5568); Ja kov, drug iz de tinj stva (6979); Pri ča (8085); 
Ro bi nja (8695); Ži vo ti (96103); Lju ba vi (104109); Zu ja (110
119).  I dru ge pri po vet ke (121223): Knez sa tu žnim oči ma (123
126); Po pod ne (127130); Po bed nik (131134); Pa kao (135139); 
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Jul ski dan (140145); Ru đan ski be go vi (146152); Cr ven cvet 
(153168); Pred ve čer nji čas (169174); Dva za pi sni ka bo san skog 
pi sa ra Dra že sla va (175181); Kod le ka ra (182190); Su sret (191
195); Raz go vor pred ve če (196202); Sa ra či (203208); Du bro vač
ka ve ja vi ca (209214); Ra nje nik u se lu (215220); Sle pac (221
223). Na po me na (224).
(Plast.)  

362
     Мо сто ви : из бор при по вје да ка / Иво Ан дрић ; [при
редио Бран ко Поповић].  Ти то град : Ре пу блич ки за вод 
за уна пре ђи ва ње школ ства, 1977 (Це ти ње : Обод).  139 
стр. : ауто ро ва сли ка ; 20 cm.  (Школ ска лек ти ра за VII 
раз ред основ не шко ле) 
С а д р ж а ј: Мост на Же пи (714); Де ца (1521); Књи га (22
37); Ко са (3843); На оба ли (4466); Аска и вук (6776); При
ча о ве зи ро вом сло ну (77121); Мо сто ви (121123). Ан дриће во 
при по ви је да ње / Бран ко По по вић (125129). Би ље шка о пи сцу 
(131132). Рјеч ник ма ње по зна тих ри је чи и из ра за (133137).
(Брош.) 

363
     На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  2. изд.  Бе о град 
: Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; 
Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; Ско пје : Ми
сла, 1977 (Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки 
за вод).  400 стр. : ауто ро ва сли ка ; 20 cm.  (Са бра на 
де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Му ха рем Пер вић, Пе
тар Џа џић ; књ. 1) 
Ти раж 6.000.  Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и 
не ких ма ње по зна тих из ра за: стр. 397[401]. 
(Пласт.) 

364
     Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  2. izd.  Sa ra je vo : Svje
tlost ; Za greb : Mla dost, 1977 (Sa ra je vo : Oslo bo đe nje).  
395 str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li 
Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić) 
Ti raž 12.000.  Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne
kih ma nje po zna tih iz ra za: str. 391395. 
(Plast.) 

365
     Ne mir na go di na / Ivo An drić.  2. izd.  Sa ra je vo : Svje
tlost ; Za greb : Mla dost, 1977 (Sa ra je vo : Oslo bo đe nje). 
 358 str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li 
Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić) 
Ti raž 12.000. 
S a d r ž a j: Za lo go ro va nja (1123); Mu sta fa Ma džar (2542); 
Pri ča o ve zi ro vom slo nu (4390); Ne mir na go di na (91128); San 
be ga Kar či ća (129131); Ve le tov ci (133143); Ći lim (145156); 
Svad ba (157178); Štrajk u tka o ni ci ći li ma (179186); Ra za ra nja 
(187192); Bi fe „Ti ta nik” (193229); Ze ko (231351). Reč nik tur
ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna tih iz ra za (353357). 
Na po me na (358).
(Plast.) 

366
     Не мир на го ди на : при по вет ке I / Иво Ан дрић.  2. 
изд.  Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во 
: Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; 
Ско пје : Ми сла, 1977 (Бе о град : Бе о град ски из да вач
когра фич ки за вод).  348 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла 
Иве Ан дрића / при ре ди ли Му ха рем Пер вић, Пе тар Џа

џић ; књ. 5) 
Ти раж 6.000. 
С а д р ж а ј: За ло го ро ва ња (921); Му ста фа Ма џар (2339); 
При ча о ве зи ро вом сло ну (4187); Не мир на го ди на (89125); 
Сан бе га Кар чи ћа (127129); Ве ле тов ци (131140); Ћи лим (141
151); Свад ба (153173); Штрајк у тка о ни ци ћи ли ма (175181); 
Ра за ра ња (183187); Би фе „Ти та ник” (189224); Зе ко (225343). 
Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих 
из ра за (345[349]). На по ме не ([350]).
(Пласт.) 

367
     О Ву ку / Иво Ан дрић ; [из бор, пред го вор и бе ле шка 
о књи зи Го луб Добрашиновић].  Бе о град : Рад, 1977 
(Бе о град : Про све та).  128 стр., [1] лист са сли ком В. 
Ка ра џи ћа : ауто ро ва сли ка ; 17 cm.  (Дом и шко ла) 
Ти раж 10.000. 
С а д р ж а ј: Иво Ан дрић и Вук / Го луб До бра ши но вић (513). 
О Ву ку као пи сцу (1733); Ву ков при мер (3438); Вук и ино
стран ство (3944); Вук, ре фор ма тор (4556); Оп ти ми зам Ву ка 
Ка ра џи ћа (5771); Три сли ке из жи во та Ву ка Ка ра џи ћа (7278); 
Пре да ва ње о Ву ку (7986); Сце на риј о Ву ку Ка ра џи ћу (87119); 
Одло мак о Ву ку (121123). Бе ле шка о књи зи / Г. Д. (125126). 
Би бли о гра фи ја ра до ва Ива Ан дрића о Ву ку Ка ра џи ћу (127
[129]).
(Брош.) 

368
     Омер па ша Ла тас / Иво Ан дрић ; [приредили Ра до
ван Вуч ко вић, Му ха рем Пер вић, Ве ра Сто јић, Пе тар 
Џаџић].  Бе о град : Про све та, 1977 (Бе о град : Бе о град
ски из да вач когра фич ки за вод).  312 стр. ; 20 cm 
Аутор на по ме не је Р. Вуч ко вић.  Ти раж 2.000.  На по
ме не уз Омер па шу Ла та са: стр. 309[313]. 
(Пласт. са омо том) 

369
     Омер па ша Ла тас / Иво Ан дрић.  2. изд.  Бе о град 
: Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; 
Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; Ско пје : Ми
сла, 1977 (Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки 
за вод).  322 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића 
/ при ре ди ли Ра до ван Вуч ко вић, Му ха рем Пер вић, Ве
ра Сто јић, Пе тар Џа џић ; књ. 16) 
Аутор на по ме не уз Омер па шу Ла та са је Р. Вуч ко вић. 
 Ти раж 6.000.  На по ме не уз Омер па шу Ла та са: стр. 
309313.  На по ме не уз Са бра на де ла: стр. 314317.  
Иво Ан дрић : (биоби бли о граф ска бе ле шка): стр. 318
321.  Би бли о гра фи ја: стр. 322[323]. 
(Пласт.) 

370
     Omer pa ša La tas / Ivo An drić.  2. izd.  Sa ra je vo : Svje
tlost ; Za greb : Mla dost, 1977 (Sa ra je vo : Oslo bo đe nje). 
 311 str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di
li Ve ra Sto jić, Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić, Ra do van 
Vuč ko vić) 
Autor na po me ne je R. Vuč ko vić.  Ti raž 12.000.  Na po
me na: str. 305311. 
(Plast.) 

371
     Про кле та авли ја / Иво Ан дрић.  2. изд.  Бе о град 
: Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; 
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Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; Ско пје : Ми
сла, 1977 (Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки 
за вод).  118 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића 
/ при ре ди ли Му ха рем Пер вић, Пе тар Џа џић ; књ. 4) 
Ти раж 6.000. 
(Пласт.) 

372
     Pro kle ta avli ja / Ivo An drić.  2. izd.  Sa ra je vo : Svje
tlost ; Za greb : Mla dost, 1977 (Sa ra je vo : Oslo bo đe nje). 
 121 str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li 
Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić) 
Ti raž 12.000. 
(Plast.) 

373
     Ста зе, ли ца, пре де ли / Иво Ан дрић.  2. изд.  Бе о
град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје
тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; Ско
пје : Ми сла, 1977 (Бе о град : Бе о град ски из да вач когра
фич ки за вод).  269 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла Иве 
Ан дрића / при ре ди ли Му ха рем Пер вић, Пе тар Џа џић 
; књ. 10) 
Ти раж 6.000. 
С а д р ж а ј: Ста зе (7148): Ста зе (911); Пи смо из Кра ко ва 
(1328): I 1. i 3. ма ја (1317); II Три из ло жбе (1823); III Шет
ње (2428); За нос и стра да ње То ме Га лу са (2942); Пр ви дан 
у сплит ској там ни ци (4348); Ис ку ше ње у ће ли ји број 38 (49
58); У ће ли ји број 115 (5980); Сун це (8188); На сун ча ној 
стра ни (8997); Сан о гра ду : (по во дом Ива Вој но ви ћа Ма шка
ра те ис под ку пља) (98102); Ви но (103106); Мој пр ви су срет 
са де лом М. Гор ког (107111); Ка ко сам ула зио у свет књи ге и 
књи жев но сти (113116); Је дан по глед на Са ра је во (117125); 
Би бли о те ка на ша на су шна (127132); На је вреј ском гро бљу 
у Са ра је ву (133143); На вест да је Бру са по го ре ла (145148). 
 Ли ца (149183): У ули ци Да ни ла Или ћа (151153); Учи тељ 
Љу бо мир (155160); Ли ко ви (161165); У Шо пе но вој род ној 
ку ћи : (с пу та по Пољ ској) (167172); Ли ца (173178); Су срет у 
Ки ни (179183).  Пре де ли (185268): Кроз Аустри ју : (за бе ле
шке с пу та) (187194); Пр ви дан у ра до сном гра ду : (пи смо на
шег при ја те ља из Ита ли је) (195201); Пор ту гал, зе ле на зе мља 
: (одло мак пу то пи са) (203206); Ле те ћи над мо рем (207210); 
Мо сто ви (211214); Шпан ска ствар ност и пр ви ко ра ци у њој 
(215219); На Нев ском про спек ту : (фраг мент) (221227); Ути
сци из Ста љин гра да (229248); Пре де ли (249251); На ка ме ну, 
у По чи те љу (253260); Крај све тлог Охрид ског је зе ра (261
268). На по ме не (269[270]).
(Пласт.) 

374
     Sta ze, li ca, pre de li / Ivo An drić.  2. izd.  Sa ra je vo : 
Svje tlost ; Za greb : Mla dost, 1977 (Sa ra je vo : Oslo bo đe
nje).  254 str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri
re di li Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić) 
Ti raž 12.000. 
S a d r ž a j: Sta ze (9141): Sta ze (1112); Pi smo iz Kra ko va (13
27): 1. i 3. ma ja (1317); Tri iz lo žbe (1723); Šet nje (2327); Za
nos i stra da nje To me Ga lu sa (2840); Pr vi dan u split skoj tam
ni ci (4145); Is ku še nje u će li ji broj 38 (4654); U će li ji broj 115 
(5576); Sun ce (7784); Na sun ča noj stra ni (8593); San o gra du 
: (po vo dom Iva Voj no vi ća Ma ška ra te is pod ku plja) (9499); Vi no 
(100103); Moj pr vi su sret sa de lom M. Gor kog (104106); Ka ko 
sam ula zio u svet knji ge i knji žev no sti (109112); Je dan po gled na 
Sa ra je vo (113120); Na je vrej skom gro blju u Sa ra je vu (121131); 
Bi bli o te ka na ša na su šna (132137); Na vest da je Bru sa po go re la 

(138141).  Li ca (143174): U uli ci Da ni la Ili ća (145147); Uči
telj Lju bo mir (148153); Li ko vi (154157); U Šo pe no voj rod noj 
ku ći : s pu ta po Polj skoj (158163); Li ca (164169); Su sret u Ki ni 
(170174).  Pre de li (175252): Kroz Austri ju : (za be le ške s pu
ta) (177184); Pr vi dan u ra do snom gra du : (pi smo na šeg pri a te lja 
iz Ita li je) (185191); Por tu gal, ze le na ze mlja : (od lo mak pu to pi
sa) (192195); Le te ći nad mo rem (196198); Mo sto vi (199201); 
Špan ska stvar nost i pr vi ko ra ci u njoj (202206); Na Nev skom 
pro spek tu : frag ment (207213); Uti sci iz Sta ljin gra da (214233); 
Pre de li (234236); Na ka me nu, u Po či te lju (237244); Kraj sve tlog 
Ohrid skog je ze ra (245252). Na po me ne (253254).
(Plast.) 

375
     Trav nič ka hro ni ka / Ivo An drić.  2. izd.  Sa ra je vo : 
Svje tlost ; Za greb : Mla dost, 1977 (Sa ra je vo : Oslo bo đe
nje).  542 str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri
re di li Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić) 
Ti raž 12.000.  Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne
kih ma nje po zna tih stra nih iz ra za: str. 535542. 
(Plast.) 

376
     Трав нич ка хро ни ка : кон зул ска вре ме на / Иво Ан
дрић.  2. изд.  Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост 
; Са ра је во : Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба 
Сло ве ни је ; Ско пје : Ми сла, 1977 (Бе о град : Бе о град
ски из да вач когра фич ки за вод).  524 стр. ; 20 cm.  
(Са бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Му ха рем 
Пер вић, Пе тар Џа џић ; књ. 2) 
Ти раж 6.000.  Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и 
не ких ма ње по зна тих из ра за: стр. 519[525]. 
(Пласт.) 

377
     Умет ник и ње го во де ло : есе ји II / Иво Ан дрић ; 
[приредили Ра до ван Вуч ко вић, Му ха рем Пер вић, Ве
ра Сто јић, Пе тар Џаџић].  Бе о град : Про све та, 1977 
(Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод).  
318 стр. ; 20 cm 
Ти раж 2.000. 
С а д р ж а ј: I Веч на при сут ност (7142): Ње гош као тра гич ни 
ју нак ко сов ске ми сли (933); Ње гош у Ита ли ји (3539); Љу ба 
Не на до вић о Ње го шу у Ита ли ји (4149); Ње го ше ва чо веч ност 
(5153); Све тлост Ње го ше вог де ла (5557); Не што о Ње го шу 
као пи сцу (5964); Веч на при сут ност Ње го ше ва (6569); Ње го
шев од нос пре ма кул ту ри (7177); Над Ње го ше вом пре пи ском 
(7984); О Ву ку као пи сцу (8599); Вук, ре фор ма тор (101111); 
Ву ков при мер (113116); Вук и ино стран ство (117121); Оп ти
ми зам Ву ка Ка ра џи ћа (123135); Три сли ке из жи во та Ву ка Ка
ра џи ћа (137142).  II Умет ник и ње го во де ло (143248): Че тр
де сет го ди на од смр ти Си ме Ма та ву ља (145149); О мај сто ру 
при по ве да чу (151156); Зе мља, љу ди и је зик код Пе тра Ко чи ћа 
(157179); О Га ври Вуч ко ви ћу и по во дом ње га (181196); Љу
бав на ли ри ка Пе тра Пре ра до ви ћа (197201); Пе ва ни ја : књи га 
де тињ ства, књи га жи во та (203205); Спо ме ник пе сни ку жи
вот не ра до сти и мла да лач ке ту ге (207209); А. Г. Ма тош (211
216); Јо ван Скер лић (217218); Спо ме ник Бо ри Стан ко ви ћу 
(219220); Исак Са мо ко вли ја (221224); Лет њи дан : крат ко се
ћа ње на мла дост Иса ка Са мо ко вли је (225227); По мен Кал ми
ју Ба ру ху (229234); Се ћа ње на Кал ми ја Ба ру ха (235239); Сре
тен Сто ја но вић (241242); Умет ник и ње го во де ло (243245); 
Ро ман Пе тро вић (247248).  III О књи га ма (249310): Ан дро 
Ко ва че вић: По сљед њи Не на дић (251252); В. ЦарЕмин: Иза 
пли ме (253255); Кр ва ви цве то ви В. Или ћа Мла ђег (257259); 
Бран ко Ма шић: Рат не сли ке и ути сци (261263); Ста ри пје сни
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ци : (А. Ашкерц: Иза бра не пје сме, Ј. Де спот: На уга ру. Еро тич
ке пје сме) (265266); Све то зар Ћо ро вић: Као ви хор (267269); 
Дра гу тин М. До мја нић: Кип ци и по пев ке (271273); Си ма Пан
ду ро вић: Око ва ни сло го ви (275277); Пе ро Сли јеп че вић: По
мен Вла ди ми ру Га ћи но ви ћу (279282); Про све та: Ал ма нах за 
го ди ну 1918. (283286); Јо сип Ко сор: Ми ме (287289); У. До
на ди ни: Ка ме на с ра ме на (291292); Раст ко Пе тро вић: Бур ле
ска го спо ди на Пе ру на бо га гро ма (293296); Ан те Пе тра вић: 
Тре ће сту ди је и пор тре ти (297298); Вла ди мир Ћо ро вић: Бо сна 
и Хер це го ви на (299300); Дра гој ло Ду дић: Днев ник (301306); 
Зу ко Џум хур: Не кро лог јед ној чар ши ји (307310). На по ме не 
(311317).
(Пласт. са омо том) 

378
     Умет ник и ње го во де ло : есе ји II / Иво Ан дрић.  2. 
изд.  Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во 
: Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; 
Ско пје : Ми сла, 1977 (Бе о град : Бе о град ски из да вач
когра фич ки за вод).  318 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла 
Иве Ан дрића / при ре ди ли Ра до ван Вуч ко вић, Му ха
рем Пер вић, Ве ра Сто јић, Пе тар Џа џић ; књ. 13) 
Ти раж 6.000. 
С а д р ж а ј: I Веч на при сут ност (7142): Ње гош као тра гич ни 
ју нак ко сов ске ми сли (933); Ње гош у Ита ли ји (3539); Љу ба 
Не на до вић о Ње го шу у Ита ли ји (4149); Ње го ше ва чо веч ност 
(5153); Све тлост Ње го ше вог де ла (5557); Не што о Ње го шу 
као пи сцу (5964); Веч на при сут ност Ње го ше ва (6569); Ње го
шев од нос пре ма кул ту ри (7177); Над Ње го ше вом пре пи ском 
(7984); О Ву ку као пи сцу (8599); Вук, ре фор ма тор (101111); 
Ву ков при мер (113116); Вук и ино стран ство (117121); Оп
ти ми зам Ву ка Ка ра џи ћа (123135); Три сли ке из жи во та Ву ка 
Ка ра џи ћа (137142).  II Умет ник и ње го во де ло (143248): Че
тр де сет го ди на од смр ти Си ме Ма та ву ља (145149); О мај сто ру 
при по ве да чу (151156); Зе мља, љу ди и је зик код Пе тра Ко чи ћа 
(157179); О Га ври Вуч ко ви ћу и по во дом ње га (181196); Љу
бав на ли ри ка Пе тра Пре ра до ви ћа (197201); Пе ва ни ја : књи га 
де тињ ства, књи га жи во та (203205); Спо ме ник пе сни ку жи вот
не ра до сти и мла да лач ке ту ге (207209); А. Г. Ма тош (211216); 
Јо ван Скер лић (217218); Спо ме ник Бо ри Стан ко ви ћу (219
220); Исак Са мо ко вли ја (221224); Лет њи дан : крат ко се ћа ње 
на мла дост Иса ка Са мо ко вли је (225227); По мен Кал ми ју Ба
ру ху (229234); Се ћа ње на Кал ми ја Ба ру ха (235239); Сре тен 
Сто ја но вић (241242); Умет ник и ње го во де ло (243245); Ро ман 
Пе тро вић (247248).  III О књи га ма (249310): Ан дро Ко ва че
вић: По сљед њи Не на дић (251252); В. ЦарЕмин: Иза пли ме 
(253255); Кр ва ви цве то ви В. Или ћа Мла ђег (257259); Бран ко 
Ма шић: Рат не сли ке и ути сци (261263); Ста ри пје сни ци : (А. 
Ашкерц: Иза бра не пје сме, Ј. Де спот: На уга ру. Еро тич ке пје сме) 
(265266); Све то зар Ћо ро вић: Као ви хор (267269); Дра гу тин 
М. До мја нић: Кип ци и по пев ке (271273); Си ма Пан ду ро вић: 
Око ва ни сло го ви (275277); Пе ро Сли јеп че вић: По мен Вла ди
ми ру Га ћи но ви ћу (279282); Про све та: Ал ма нах за го ди ну 1918 
(283286); Јо сип Ко сор: Ми ме (287289); У. До на ди ни: Ка ме
на с ра ме на (291292); Раст ко Пе тро вић: Бур ле ска го спо ди на 
Пе ру на бо га гро ма (293296); Ан те Пе тра вић: Тре ће сту ди је и 
пор тре ти (297298); Вла ди мир Ћо ро вић: Бо сна и Хер це го ви на 
(299300); Дра гој ло Ду дић: Днев ник (301306); Зу ко Џум хур: 
Не кро лог јед ној чар ши ји (307310). На по ме не (311317).
(Пласт.) 

379
     Umet nik i nje go vo de lo : (ese ji, ogle di i član ci) II / Ivo 
An drić.  2. izd.  Sa ra je vo : Svje tlost ; Za greb : Mla dost, 
1977 (Sa ra je vo : Oslo bo đe nje).  298 str. ; 20 cm.  (Sa bra
na dje la Ive An dri ća / pri re di li Ve ra Sto jić, Pe tar Dža džić, 
Ra do van Vuč ko vić, Mu ha rem Per vić) 

Ti raž 12.000. 
S a d r ž a j: I Več na pri sut nost (9134): Nje goš kao tra gič ni ju nak 
ko sov ske mi sli (1135); Nje goš u Ita li ji (3640); Lju ba Ne na do vić 
o Nje go šu u Ita li ji (4148); Nje go šev ska čo več nost (4951); Sve
tlost Nje go še vog de la (5254); Ne što o Nje go šu kao pi scu (5560); 
Več na pri sut nost Nje go še va (6165); Nje go šev od nos pre ma kul tu ri 
(6672); Nad Nje go še vom pre pi skom (7379); O Vu ku kao pi scu 
(8094); Vuk, re for ma tor (95105); Vu kov pri mer (106109); Vuk i 
ino stran stvo (110114); Op ti mi zam Vu ka Ka ra dži ća (115127); Tri 
sli ke iz ži vo ta Vu ka Ka ra dži ća (128134).  II Umet nik i nje go vo 
de lo (135231): Če tr de set go di na od smr ti Si me Ma ta vu lja (137
141); O maj sto ru pri po ve da ču (142147); Ze mlja, lju di i je zik kod 
Pe tra Ko či ća (148170); O Ga vri Vuč ko vi ću i po vo dom nje ga (171
186); Lju bav na li ri ka Pe tra Pre ra do vi ća (187191); Pe va ni ja  knji
ga de tinj stva, knji ga ži vo ta (192194); Spo me nik pe sni ku ži vot ne 
ra do sti i mla da lač ke tu ge (195197); A. G. Ma toš (198202); Jo van 
Sker lić (203204); Spo me nik Bo ri Stan ko vi ću (205206); Isak Sa
mo ko vli ja (207210); Let nji dan : krat ko se ća nje na mla dost Isa ka 
Sa mo ko vli je (211213); Po men Kal mi ju Ba ru hu (214219); Se ća
nje na Kal mi ja Ba ru ha (220224); Sre ten Sto ja no vić (225226); 
Umet nik i nje go vo de lo (227229); Ro man Pe tro vić (230231).  III 
O knji ga ma (233286): An dro Ko va če vić: Po sljed nji Ne na dić (235
236); Vik tor Car Emin: Iza pli me (237239); Kr va vi cve to vi V. Ili ća 
Mla đeg (240241); Bran ko Ma šić: Rat ne sli ke i uti sci (242244); 
Sta ri pje sni ci : (A. Aškerc: Iza bra ne pje sme, J. De spot: Na uga ru. 
Ero tič ke pje sme) (245246); Sve to zar Ćo ro vić: Kao vi hor (247
249); Dra gu tin Do mja nić: Kip ci i po pev ke (250252); Si ma Pan
du ro vić: Oko va ni slo go vi (253255); Pe ro Sli jep če vić: Po men Vla
di mi ru Ga ći no vi ću (256259); Pro sve ta: Al ma nah za go di nu 1918. 
(260263); Jo sip Ko sor: Mi me (264266); U. Do na di ni: Ka me na 
s ra me na (267268); Rast ko Pe tro vić: Bur le ska go spo di na Pe ru na 
bo ga gro ma (269272); An te Pe tra vić: Tre će stu di je i por tre ti (273
274); Vla di mir Ćo ro vić: Bo sna i Her ce go vi na (275276); Dra goj lo 
Du dić: Dnev nik 1941. (277282); Zu ko Džum hur: Ne kro log jed noj 
čar ši ji (283286). Na po me na (287298).
(Plast.) 

380
     Шта са њам и шта ми се до га ђа : пе сме и пе сме у 
про зи / Иво Ан дрић ; при ре дио, по го вор и на по ме не 
Пе тар Џа џић.  2. изд.  Бе о град : Про све та, 1977 (Бе о
град : Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод).  130 стр. 
; 20 cm 
Хрпт. ств. насл.: Шта са њам.  Ти раж 3.000. 
С а д р ж а ј: У су мрак (7); Бла га и до бра ме се чи на (89); Лањ ска 
пје сма (10); Та ма (11); По то ну ло (12); Пр ва про љет на пје сма 
(13); Ноћ цр ве них зви је зда (14); Стро фе у но ћи (1516): Про
ла зност (15); Тра ге ди ја (15); Јад ни не мир (16); Че тр де сет пе та 
ноћ (1718); Шет ња (19); 1914. (20); Ју тро (21); Псалм сум
ње (2223); Бур на ноћ (2425); Ноћ (2629); По вра так (3031); 
Уте ха сно ва (3233); Сан (3435); Из књи ге „Цр ве ни ли сто ви” 
(Де зер тер) (3637); 1915. (3839); Пје сма вре те на (4041); Сан 
Ма ри но (42); Пут нич ка пје сма (43); Је се њи пред је ли (44); Цр
ве ни ли сто ви (4547); Гор њи град (48); Је дан но вем бар (4950); 
Рит ми без сја ја (5153): Мар та мје се ца (51); Сан о Ма ри ји (52); 
Уј Дом бо вар (5253); Ју тро (54); Ви си на (55); Зе мља (56); Си
ноћ (57); Скер цо у цр ни ни (58); Об ја вље ње (59); Сви та ње (60
62); Стро фа (63); По јед ном ста ром до бром ре ду (6466); Спас 
(67); Без на сло ва [Гласно во де шу ме...] (68); Жеђ (69); Ноћ (70); 
Ње го ва пе сма (71); На мо ру (72); Бе жа ње (73); На мо ру (74); 
Крај ре ке (7576); М. Цр. (77); Ми сао (78); Ve ra sa lu trix (79); 
Шта са њам и шта ми се до га ђа (8086); Слап на Дри ни (8788); 
Жеђ са вр шен ства (8990); Без на сло ва [Кад се ме ни пла ка ло...] 
(91); Са би то ва пе сма (92); Вај мар 1932. (93); Сун це овог да на 
(9497); Дје во јач ка пје сма : (као на род на) (9899); Пред пор
тре том пре кор на по гле да (100); Без на сло ва [И ми слим: ка ко 
је до бро што смо ство ре ни ова кви...] (101); Ле па мла да же на 
го во ри (102); Две те ме (103); От кри ва ње (104); Пи смо ни ко ме 
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(105); Ли ли Ла ла у на (106); Не кад, у Ал пи ма (107108): Пе сма 
(107); Су срет (107108); Зо ра (108); Јед на ноћ (109); Вео (110); 
Пут ни ци са ис то ка (111112): Ма ли град на две ре ке (111); У 
ама му (111112); Хар фа из је зе ра (112); Без на сло ва [Корачам 
још као да идем...] (113); Све ви ше, све бли же (114); Крај (115); 
Без на сло ва [Ни бо го ва ни мо ли та ва...] (116). На по ме не (117
121). По го вор / П. Џ. (123128).
(Брош.) 

381
     Шта са њам и шта ми се до га ђа [Брајево писмо] : 
пе сме и пе сме у про зи / Иво Ан дрић ; при ре дио, по го
вор и на по ме не Пе тар Џа џић.  Бе о град : „Фи лип Ви
шњић”, 1977 (Бе о град : „Фи лип Ви шњић”).  IV, 128 
стр. ; 34 cm* 
Пре ма изд. из 1976.  Ти раж 14.  По го вор: стр. 120
[130]. 
(Кар тон) 

1978

382
     Го спо ђи ца / Иво Ан дрић.  3. изд.  Бе о град : Про
све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; Љу
бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; Ско пје : Ми сла, 
1978 (Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки за
вод).  253 стр. ; 20 cm*.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића 
; књ. 3) 

383
     Dvi je pri če / Ivo An drić ; pri re dio Mi ro slav Ši cel ; [i lu
stra ci je Haj ru din Kujundžić].  9. izd.  Za greb : Škol ska 
knji ga, 1978 (Za greb : Vje snik).  79 str. : ilu str. ; 17 cm. 
 (Do bra knji ga. Lek ti ra za VI II raz red osnov ne ško le) 
Auto ro va sli ka.  Tu ma če nje ma nje po zna tih re či u be le
ška ma uz tekst. 
S a d r ž a j: Ivo An drić (56). Pri ča o kme tu Si ma nu (741); Bi fe 
„Ti ta nik” (4279).
(Broš.) 

384
     Де ца : при по вет ке V / Иво Ан дрић.  3. изд.  Бе о
град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје
тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; Ско
пје : Ми сла, 1978 (Бе о град : Бе о град ски из да вач когра
фич ки за вод).  197 стр. ; 21 cm*.  (Са бра на де ла Иве 
Ан дрића ; књ. 9) 
С а д р ж а ј: Ку ла (916); У за ва ди са све том (1724); Ми ла и 
Пре лац (2545); Де ца (4754); Про зор (5560); Књи га (6178); 
На оба ли (79103); Зми ја (105118); Па но ра ма (119149); Из лет 
(151159); Екс кур зи ја (161170); Пи смо из 1920. го ди не (171
186); Аска и вук (187196). Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли
за ма и не ких ма ње по зна тих из ра за (197[198]). На по ме не уз 
том де вет ([199]).

385
     Ex Pon to ; Не ми ри ; Ли ри ка / Иво Ан дрић.  3. изд. 
 Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : 
Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; 
Ско пје : Ми сла, 1978 (Бе о град : Бе о град ски из да вач
когра фич ки за вод).  251 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла 
Иве Ан дрића / при ре ди ли Му ха рем Пер вић, Пе тар Џа
џић ; књ. 11) 
Ти раж 6.000. 

С а д р ж а ј: Ex Pon to (781).  Не ми ри (83139): Не мир од ви
је ка (8594); Не мир да на (95107): Ноћ у во зу (9798); Из над 
по бје да (99100); Дје ца (101103); По греб на пје сма (104105); 
При ча из Ја па на (106107); Бре го ви (109139).  Ли ри ка (141
243): У су мрак (143); Бла га и до бра ме се чи на (144145); Лањ
ска пје сма (146); Та ма (147); По то ну ло (148); Пр ва про љет на 
пје сма (149); Ноћ цр ве них зви је зда (150); Стро фе у но ћи (151
152): Про ла зност (151); Тра ге ди ја (151); Јад ни не мир (152); 
Че тр де сет пе та ноћ (153154); Шет ња (155); 1914. (156); Ју тро 
(157); Псалм сум ње (158159); Бур на ноћ (160161); Ноћ (162
164); По вра так (165); Уте ха сно ва (166167); Сан (168169); Из 
књи ге „Цр ве ни ли сто ви” (Де зер тер) (170171); 1915. (172173); 
Пје сма вре те на (174175); Сан Ма ри но (176); Пут нич ка пје сма 
(177); Је се њи пред је ли (178); Цр ве ни ли сто ви (179180); Гор
њи град (181); Је дан но вем бар (182); Рит ми без сја ја (183184): 
Мар та мје се ца (183); Сан о Ма ри ји (183184); Уј Дом бо вар 
(184); Ју тро (185); Ви си на (186); Зе мља (187); Си ноћ (188); 
Скер цо у цр ни ни (189); Об ја вље ње (190); Сви та ње (191193); 
Стро фа (194); По јед ном ста ром до бром ре ду (195197); Спас 
(198); Без на сло ва [Гласно во де шу ме...] (199); Жеђ (200); Ноћ 
(201); Ње го ва пе сма (202); На мо ру (203); Бе жа ње (204); На 
мо ру (205); Крај ре ке (206); М. Цр. (207); Ми сао (208); Ve ra sa
lu trix (209); Шта са њам и шта ми се до га ђа (210215); Слап на 
Дри ни (216); Жеђ са вр шен ства (217); Без на сло ва [Кад се ме
ни пла ка ло...] (218); Са би то ва пе сма (219); Вај мар 1932. (220); 
Сун це овог да на (221224); Дје во јач ка пје сма (225226); Пред 
пор тре том пре кор на по гле да (227); Без на сло ва [И ми слим: ка
ко је до бро што смо ство ре ни ова кви...] (228); Ле па мла да же на 
го во ри (229); Две те ме (230); От кри ва ње (231); Пи смо ни ко ме 
(232); Ли ли Ла ла у на (233); Не кад, у Ал пи ма (234235): Пе сма 
(234); Су срет (234235); Зо ра (235); Јед на ноћ (236); Вео (237); 
Пут ни ци са ис то ка (238239): Ма ли град на две ре ке (238); У 
ама му (238239); Хар фа из је зе ра (239); Без на сло ва [Корачам 
још као да идем...] (240); Све ви ше, све бли же (241); Крај 
(242); Без на сло ва [Ни бо го ва ни мо ли та ва...] (243). На по ме не 
(245[252]).
(Пласт.) 

386
     Жеђ : при по вет ке II / Иво Ан дрић.  3. изд.  Бе о град 
: Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; 
Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; Ско пје : Ми
сла, 1978 (Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки 
за вод).  255 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића 
/ при ре ди ли Му ха рем Пер вић, Пе тар Џа џић ; књ. 6) 
Ти раж 6.000. 
С а д р ж а ј: У му са фир ха ни (921); У зин да ну (2330); Ис по ви
јед (3146); Код ка за на (4762); На паст (6372); Про ба (73103); 
Труп (105117); У во де ни ци (119124); Ша ла у Сам са ри ном ха
ну (125144); Ча ша (145152); Рзав ски бре го ви (153164); Чу до 
у Оло ву (165171); Жеђ (173184); Мост на Же пи (185193); 
Смрт у Си на но вој те ки ји (195207); Олу ја ци (209218); На ста
ди о ну (219223); На др жав ном има њу (225237); Ле то ва ње на 
ју гу (239248). Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких 
ма ње по зна тих из ра за (249253). На по ме не (255[256]).
(Пласт.) 

387
     Зна ко ви : при по вет ке IV / Иво Ан дрић.  3. изд. 
 Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : 
Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; 
Ско пје : Ми сла, 1978 (Бе о град : Бе о град ски из да вач ко
гра фич ки за вод).  336 стр. ; 20 cm*.  (Са бра на де ла 
Иве Ан дрића ; књ. 8) 
С а д р ж а ј: Пут Али је Ђер зе ле за (932); Дан у Ри му (3340); 
Зна ко ви (4153); Све ча ност (5567); Ђор ђе Ђор ђе вић (6979); 
Ре чи (8188); Ауто би о гра фи ја (89101); На ла ђи (103109); Зло
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ста вља ње (111141); При ча о кме ту Си ма ну (143173); Сно пи
ћи (175183); Зи ми (185189); Сан и ја ва Под гра би ћем (191
196); При ча о со ли (197202); Ко са (203208); Ноћ у Ал хам бри 
(209218); Лов на те тре ба (219227); Раз го вор (229235); Су
се ди (237253); Шет ња (255261); За тво ре на вра та (263272); 
По ро дич на сли ка (273288); Оса ти ча ни (289328); Пра знич но 
ју тро (329335). На по ме не (336[337]).

388
     Зна ко ви по ред пу та / Иво Ан дрић.  3. изд.  Бе о град 
: Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; 
Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; Ско пје : Ми
сла, 1978 (Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки 
за вод).  606 стр. ; 20 cm*.  (Са бра на де ла Иве Ан
дрића ; књ. 14)
С а д р ж а ј: I Не ми ри од ве ка (9189); II За пи сца (191305); 
III Сли ке, при зо ри, рас по ло же ња (307576); IV Не са ни ца (577
594); V Ве чи ти ка лен дар ма тер њег је зи ка (595604). На по ме не 
(605[607]).

389
     Зна ко ви по ред пу та / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та, 1978 (Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки 
за вод).  606 стр. ; 20 cm 
Ти раж 6.000. 
С а д р ж а ј: I Не ми ри од ве ка (9189); II За пи сца (191305); 
III Сли ке, при зо ри, рас по ло же ња (307576); IV Не са ни ца (577
594); V Ве чи ти ка лен дар ма тер њег је зи ка (595604). На по ме не 
(605[607]).
(Пласт. са омо том) 

390
     Zna ko vi po red pu ta / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 
1978 (Sa ra je vo : Oslo bo đe nje).  573 str. ; 20 cm.  (Sa
vre me ni ci. Pro za) 
Ti raž 5.000. 
S a d r ž a j: 1. Ne mi ri od ve ka (7173); 2. Za pi sca (175282); 
3. Sli ke, pri zo ri, ras po lo že nja (283541); 4. Ne sa ni ca (543560); 
5. Ve či ti ka len dar ma ter njeg je zi ka (561570). Na po me ne (571
[574]).
(Pl.) 

391
     Исто ри ја и ле ген да : есе ји I / Иво Ан дрић.  3. изд. 
 Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : 
Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; 
Ско пје : Ми сла, 1978 (Бе о град : Бе о град ски из да вач ко
гра фич ки за вод).  223 стр. ; 20 cm*.  (Са бра на де ла 
Иве Ан дрића ; књ. 12) 
С а д р ж а ј: I Ства ра лац и је зик (969): Раз го вор са Го јом 
(1130); Не што о сти лу и је зи ку (3148); Бе ле шке за пи сца (49
60); Бе ле шка о ре чи ма (6163); О при чи и при ча њу : го вор Иве 
Ан дрића у Сток хол му при ли ком при ма ња Но бе ло ве на гра де 
(6569).  II Исто ри ја, ле ген да, по е зи ја (71165): Ле ген да о св. 
Фран ци ску из Аси зи ја (7384); Ле ген да о Ла у ри и Пе трар ки 
(8594); Си мон Бо ли вар Осло бо ди лац (95130); Пре да ја : (Ри га 
од Фе ре) (131135); Го ја (137148); Пје сма над пје сма ма^ (149
155); Волт Вит мен (157165).  III По во ди, књи ге, до га ђа ји 
(167213): На ша књи жев ност и рат (169173); Са ма ги јом по
не кад гра ни чи и на пра ве под ви ге ли чи рад до брог пре во ди о ца 
(175178); Кад је реч о ар хи ви ма (179181); Хај не у пи сми ма 
(183187); Јед на рат на књи га Га бри е ла Д’Анун ци ја (189193); 
Пи сма јед ног вој ни ка (195199); Ства ра лач ка искра (201204); 
Ства ра лач ка ру ка (205207); Пи смо из Ри ма (209213). На по ме
не уз том два на е сти / Р. В. (215217). [Напомене] (218[224]). 

392
     Је ле на, же на ко је не ма : при по вет ке III / Иво Ан
дрић.  3. изд.  Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост 
; Са ра је во : Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба 
Сло ве ни је ; Ско пје : Ми сла, 1978 (Бе о град : Бе о град
ски из да вач когра фич ки за вод).  280 стр. ; 21 cm*.  
(Са бра на де ла Иве Ан дрића ; књ. 7) 
С а д р ж а ј: Ани ки на вре ме на (989); Ма ра ми ло сни ца (91
169); Љу бав у ка са би (171184); Ћор кан и Шва би ца (185201); 
Же на на ка ме ну (203225); Игра (227232); Же на од сло но ве 
ко сти (233238); Бај рон у Син три (239244); Је ле на, же на ко
је не ма (245275). Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не
ких ма ње по зна тих из ра за (277[281]). На по ме не уз том сед ми 
([282]).

393
     Ку ћа на оса ми и дру ге при по вет ке / Иво Ан дрић.  3. 
изд.  Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во 
: Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; 
Ско пје : Ми сла, 1978 (Бе о град : Бе о град ски из да вач
когра фич ки за вод).  233 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла 
Иве Ан дрића / при ре ди ли Ра до ван Вуч ко вић, Му ха
рем Пер вић, Ве ра Сто јић, Пе тар Џа џић ; књ. 15) 
Ти раж 6.000. 
С а д р ж а ј: Ку ћа на оса ми (7124): Увод (912); Бон вал па
ша (1319); Али па ша (2134); Ба рон (3544); Ге о ме тар и Јул ка 
(4555); Цир кус (5771); Ја ков, друг из де тињ ства (7383); При
ча (8590); Ро би ња (91100); Жи во ти (101108); Љу ба ви (109
114); Зу ја (115124).  И дру ге при по вет ке (125[234]): Кнез са 
ту жним очи ма (127130); По под не (131134); По бед ник (135
138); Па као (139143); Јул ски дан (145150); Ру ђан ски бе го ви 
(151157); Цр вен цвет (159174); Пред ве чер њи час (175180); 
Два за пи са бо сан ског пи са ра Дра же сла ва (181187); Код ле ка
ра (189197); Су срет (199204); Раз го вор пред ве че (205211); 
Са ра чи (213218); Ду бро вач ка ве ја ви ца (219224); Ра ње ник у 
се лу (225230); Сле пац (231[234]). На по ме не ([235]).
(Пласт.) 

394
     На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић ; пред го вор и при
ре ђи ва ње Пе тар Џа џић.  Бе о град : Про све та : Но лит : 
За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1978 (Бе о град 
: Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод).  367 стр. ; 20 
cm.  (Лек ти ра за II го ди ну за јед нич ких осно ва сред
њег усме ре ног обра зо ва ња ; 14) 
Ти раж 20.000.  „На Дри ни ћу при ја” Иве Ан дрића: стр. 
722.  Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких 
ма ње по зна тих из ра за: стр. 359363.  Стр. 365[368]: 
Иво Ан дрић : хро но ло ги ја / П. Џ.  Би бли о гра фи ја [о 
И. Ан дрићу]: стр. [369]. 
(Брош.) 

395
     Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić ; [pred go vor Ra do van 
Vučković].  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle ša”, 1978 (Sa ra je
vo : Oslo bo đe nje).  370 str. ; 21 cm*.  (Bi bli o te ka Ars. 
Lek ti ra) 
Mo nu men tal no ro man si jer sko dje lo: str. 526.  Bi lje ška o 
pi scu: str. 367370. 

396
     На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  3. изд.  Бе о град 
: Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; 
Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; Ско пје : Ми
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сла, 1978 (Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки 
за вод).  400 стр.* : ауто ро ва сли ка ; 20 cm.  (Са бра на 
де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Му ха рем Пер вић, Пе
тар Џа џић ; књ. 1) 
Ти раж 6.000.  Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и 
не ких ма ње по зна тих ре чи: стр. 397[401]. 
(Пласт.) 

397
     Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Be o grad : Slo vo ljub ve, 
1978 (No vi Sad : Bu duć nost).  340 str. ; 21 cm.  (Bi bli o
te ka do bit ni ka No be lo ve na gra de) 
Ti raž 5.000.  Str. 520: An dri će va ću pri ja na de / Vuk Kr
nje vić.  Reč nik tur skih re či i pro vin ci ja li za ma: str. 337
[341]. 
(Pl. sa omo tom) 

398
     Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 
1978 (Mo star : Štam pa ri ja).  284 str. ; 20 cm.  (Bi bli o te
ka iza bra nih dje la / Svje tlost) 
Ti raž 10.000.  Str. 513: Vječ nost mo sto va / Ri sto Trif
ko vić.  Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li zma i ne kih ma nje 
po zna tih iz ra za: str. 281284. 
(Kar ton) 

399
     Не мир на го ди на : при по вет ке I / Иво Ан дрић.  3. 
изд.  Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во 
: Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; 
Ско пје : Ми сла, 1978 (Бе о град : Бе о град ски из да вач
когра фич ки за вод).  348 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла 
Иве Ан дрића / при ре ди ли Му ха рем Пер вић, Пе тар Џа
џић ; књ. 5) 
Ти раж 6.000. 
С а д р ж а ј: За ло го ро ва ња (921); Му ста фа Ма џар (2339); 
При ча о ве зи ро вом сло ну (4187); Не мир на го ди на (89125); 
Сан бе га Кар чи ћа (127129); Ве ле тов ци (131140); Ћи лим (141
151); Свад ба (153173); Штрајк у тка о ни ци ћи ли ма (175181); 
Ра за ра ња (183187); Би фе „Ти та ник” (189224); Зе ко (225343). 
Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих 
из ра за (345[349]). На по ме не ([350]).
(Пласт.) 

400
     Омер па ша Ла тас / Иво Ан дрић.  3. изд.  Бе о град 
: Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; 
Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; Ско пје : Ми
сла, 1978 (Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки 
за вод).  320 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића 
/ при ре ди ли Ра до ван Вуч ко вић, Му ха рем Пер вић, Ве
ра Сто јић, Пе тар Џа џић ; књ. 16) 
Аутор на по ме не уз Омер па шу Ла та са је Р. Вуч ко вић.  
Ти раж 6.000.  На по ме не уз „Омер па шу Ла та са”: стр. 
309313.  На по ме не уз Са бра на де ла: стр. 314317.  
Иво Ан дрић : (биоби бли о граф ска бе ле шка): стр. 318
[321].  Књи ге о Ан дрићу на срп ско хр ват ском: стр. 
[322323]. 
(Пласт.) 

401
     При по вет ке / Иво Ан дрић ; из бор и по го вор Бо шко 
Но ва ко вић ; илу стра ци је Љу би ца То шко вић ; [дидак

тичкоме то дич ки текст Оли ве ра Зечевић].  Бе о град : 
Но лит : Про све та : За вод за уџ бе ни ке и на став на сред
ства, 1978 (Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки 
за вод).  222 стр. : илу стр. ; 18 cm.  (Лек ти ра за VI II 
раз ред основ не шко ле ; 7) 
Ти раж 20.000. 
С а д р ж а ј: Де ца (513); Књи га (1433); Па но ра ма (3468); 
Мост на Же пи (6979); Аска и вук (8090); Ко са (9198); Лов 
на те тре ба (99108); Сан и ја ва Под гра би ћем (109115); При ча 
о кме ту Си ма ну (116149); Ве ле тов ци (150161); Би фе „Ти та
ник” (162200); На ста ди о ну (201207). Раз го вор о при по вет
ка ма / Оли ве ра Зе че вић (208209). По го вор / Бо шко Но ва ко вић 
(210217). Реч ник ма ње по зна тих ре чи и из ра за (218222).
(Брош.) 

402
     Pri po vet ke / Ivo An drić.  1. izd. u ovoj bi bli o te ci.  Za
greb : Mla dost, 1978 (Bje lo var : Pro svje ta).  156 str. ; 20 
cm.  (Bi bli o te ka Zlat no slo vo) 
S a d r ž a j: Most na Že pi (511); Put Ali je Đer ze le za (1231); Pri ča 
o ve zi ro vom slo nu (3269); Ve le tov ci (7078); Pri ča o kme tu Si ma
nu (79103); Bi fe „Ti ta nik” (104132); Knji ga (133146); Aska i 
vuk (147154). Bi lje ška o pi scu (155156).
(Kar ton) 

403
     Про зор : при по вет ке / Иво Ан дрић ; илу стро вао 
Жи во јин Ко ва че вић.  Бе о град : Про све та : Бе о град ски 
из да вач когра фич ки за вод, 1978 (Бе о град : Бе о град ски 
из да вач когра фич ки за вод).  157 стр. : илу стр. ; 21 cm. 
 (Злат на књи га ; ко ло 4, св. 17) 
Ти раж 10.000. 
С а д р ж а ј: Аска и вук (723); Ку ла (2436); Из лет (3751); 
Књи га (5278); Про зор (7988); Де ца (8999); У за ва ди са све
том (100110); Па но ра ма (111[158]).
(Кар тон) 

404
     Про кле та авли ја / Иво Ан дрић.  3. изд.  Бе о град 
: Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; 
Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; Ско пје : Ми
сла, 1978 (Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки 
за вод).  118 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића 
/ при ре ди ли Му ха рем Пер вић, Пе тар Џа џић ; књ. 4) 
Ти раж 6.000. 
(Пласт.) 

405
     Ста зе, ли ца, пре де ли / Иво Ан дрић.  3. изд.  Бе о
град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје
тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; Ско
пје : Ми сла, 1978 (Бе о град : Бе о град ски из да вач когра
фич ки за вод).  269 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла Иве 
Ан дрића / при ре ди ли Му ха рем Пер вић, Пе тар Џа џић 
; књ. 10) 
Ти раж 6.000. 
С а д р ж а ј: Ста зе (7148): Ста зе (911); Пи смо из Кра ко ва (13
28): 1. и 3. ма ја (1317); Три из ло жбе (1823); Шет ње (2428); 
За нос и стра да ње То ме Га лу са (2942); Пр ви дан у сплит ској 
там ни ци (4348); Ис ку ше ње у ће ли ји број 38 (4958); У ће ли ји 
број 115 (5980); Сун це (8188); На сун ча ној стра ни (8997); 
Сан о гра ду : (по во дом Ива Вој но ви ћа „Ма шка ра те ис под ку
пља”) (98102); Ви но (103106); Мој пр ви су срет са де лом М. 
Гор ког (107111); Ка ко сам ула зио у свет књи ге и књи жев но
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сти (113116); Је дан по глед на Са ра је во (117125); Би бли о те
ка на ша на су шна (127132); На је вреј ском гро бљу у Са ра је
ву (133143); На вест да је Бру са по го ре ла (145148).  Ли ца 
(149183): У ули ци Да ни ла Или ћа (151153); Учи тељ Љу бо мир 
(155160); Ли ко ви (161165); У Шо пе но вој род ној ку ћи : (с пу
та по Пољ ској) (167172); Ли ца (173178); Су срет у Ки ни (179
183).  Пре де ли (185268): Кроз Аустри ју : (за бе ле шке с пу та) 
(187194); Пр ви дан у ра до сном гра ду : (пи смо на шег при ја те
ља из Ита ли је) (195201); Пор ту гал, зе ле на зе мља : (одло мак 
пу то пи са) (203206); Ле те ћи над мо рем (207210); Мо сто ви 
(211214); Шпан ска ствар ност и пр ви ко ра ци у њој (215219); 
На Нев ском про спек ту : (фраг мент) (221227); Ути сци из Ста
љин гра да (229248); Пре де ли (249251); На ка ме ну, у По чи те
љу (253260); Крај све тлог Охрид ског је зе ра (261268). На по
ме не (269[270]).
(Пласт.) 

406
     Трав нич ка хро ни ка / Иво Ан дрић.  3. изд.  Бе о град 
: Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; 
Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; Ско пје : Ми
сла, 1978 (Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки 
за вод).  336 стр. ; 20 cm*.  (Са бра на де ла Иве Ан
дрића ; књ. 2) 

407
     Умет ник и ње го во де ло : есе ји II / Иво Ан дрић.  3. 
изд.  Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во 
: Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; 
Ско пје : Ми сла, 1978 (Бе о град : Бе о град ски из да вач
когра фич ки за вод).  318 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла 
Иве Ан дрића / при ре ди ли Ра до ван Вуч ко вић, Му ха
рем Пер вић, Ве ра Сто јић, Пе тар Џа џић ; књ. 13) 
Ти раж 6.000. 
С а д р ж а ј: I Веч на при сут ност (7142): Ње гош као тра гич ни 
ју нак ко сов ске ми сли (933); Ње гош у Ита ли ји (3539); Љу ба 
Не на до вић о Ње го шу у Ита ли ји (4149); Ње го ше ва чо веч ност 
(5153); Све тлост Ње го ше вог де ла (5557); Не што о Ње го шу 
као пи сцу (5964); Веч на при сут ност Ње го ше ва (6569); Ње
го шев од нос пре ма кул ту ри (7177); Над Ње го ше вом пре пи
ском (7984); О Ву ку као пи сцу (8599); Вук, ре фор ма тор (101
111); Ву ков при мер (113116); Вук и ино стран ство (117121); 
Оп ти ми зам Ву ка Ка ра џи ћа (123135); Три сли ке из жи во та 
Ву ка Ка ра џи ћа (137142).  II Умет ник и ње го во де ло (143
248): Че тр де сет го ди на од смр ти Си ме Ма та ву ља (145149); 
О мај сто ру при по ве да чу (151156); Зе мља, љу ди и је зик код 
Пе тра Ко чи ћа (157179); О Га ври Вуч ко ви ћу и по во дом ње
га (181196); Љу бав на ли ри ка Пе тра Пре ра до ви ћа (197201); 
Пе ва ни ја : књи га де тињ ства, књи га жи во та (203205); Спо ме
ник пе сни ку жи вот не ра до сти и мла да лач ке ту ге (207209); А. 
Г. Ма тош (211216); Јо ван Скер лић (217218); Спо ме ник Бо
ри Стан ко ви ћу (219220); Исак Са мо ко вли ја (221225); Лет њи 
дан : крат ко се ћа ње на мла дост Иса ка Са мо ко вли је (225227); 
По мен Кал ми ју Ба ру ху (229234); Се ћа ње на Кал ми ја Ба ру
ха (235238); Сре тен Сто ја но вић (241242); Умет ник и ње го
во де ло (243244); Ро ман Пе тро вић (247248).  III О књи га ма 
(249310): Ан дро Ко ва че вић: По сљед њи Не на дић (251252); 
В. ЦарЕмин: Иза пли ме (253255); „Кр ва ви цве то ви” В. Или
ћа Мла ђег (257259); Бран ко Ма шић: Рат не сли ке и ути сци 
(261263); Ста ри пје сни ци : (А. Ашкерц: Иза бра не пје сме, Ј. 
Де спот: На уга ру. Еро тич ке пје сме) (265266); Све то зар Ћо
ро вић: Као ви хор (267269); Дра гу тин М. До мја нић: Кип
ци и по пев ке (271273); Си ма Пан ду ро вић: Око ва ни сло го ви 
(275277); Пе ро Сли јеп че вић: По мен Вла ди ми ру Га ћи но ви ћу 
(279282); Про све та: Ал ма нах за го ди ну 1918. (283286); Јо сип 
Ко сор: Ми ме (287289); У. До на ди ни: Ка ме на с ра ме на (291
292); Раст ко Пе тро вић: Бур ле ска го спо ди на Пе ру на бо га гро ма 

(293296); Ан те Пе тра вић: Тре ће сту ди је и пор тре ти (297298); 
Вла ди мир Ћо ро вић: Бо сна и Хер це го ви на (299300); Дра гој ло 
Ду дић: Днев ник (301306); Зу ко Џум хур: Не кро лог јед ној чар
ши ји (307310). На по ме не (311317).
(Пласт.) 

1979

408
     Dvi je pri če / Ivo An drić ; pri re dio Mi ro slav Ši cel ; [i lu
stra ci je Haj ru din Kujundžić].  10. izd.  Za greb : Škol ska 
knji ga, 1979 (Za greb : Vje snik).  79 str. : ilu str. ; 17 cm. 
 (Do bra knji ga. Lek ti ra za VI II raz red osnov ne ško le) 
Auto ro va sli ka.  Tu ma če nje ma nje po zna tih re či u be le
ška ma uz tekst. 
S a d r ž a j: Ivo An drić (56). Pri ča o kme tu Si ma nu (741); Bi fe 
„Ti ta nik” (4279).
(Broš.) 

409
     Pri po vi jet ke ; Ku la / Ivo An drić ; iz bor i pred go vor Ra
do van Vuč ko vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1979 (Tre bi nje : 
Štam pa ri ja).  123 str. ; 20 cm.  (Bi bli o te ka Mla di da ni) 
(Bi bli o te ka Škol ska lek ti ra) 
Ti raž 8.000. 
S a d r ž a j: O če mu nam An drić pri po vi je da / Ra do van Vuč ko vić 
(59). Ku la (1117); Knji ga (1833); De ca (3440); Pro zor (4146); 
Cr ven cvet (4760); Na oba li (6182); Mi la i Pre lac (83101); Most 
na Že pi (102109); Aska i vuk (110118). Rječ nik tur skih ri je či i 
ma nje po zna tih iz ra za (119122).
(Kar ton) 

410
     U za va di sa sve tom : pri po vet ke o de ci : lek ti ra za VI II 
raz red osnov nog vas pi ta nja i obra zo va nja / Ivo An drić ; 
[pri re dio Ste van Mi cić ; ilu stra ci je Bo ri slav ka Di mi trov]. 
 No vi Sad : Za vod za iz da va nje udž be ni ka, 1979 (No vi 
Sad : Bu duć nost).  124 str. : ilu str. ; 20 cm.  (Škol ska 
lek ti ra 8) 
Ti raž 7.000. 
S a d r ž a j: U za va di sa sve tom (39); Ku la (1017); Mi la i Pre lac 
(1837); Na oba li (3860); Knji ga (6176); Pro zor (7782); De ca 
(8389); Pa no ra ma (90117). An dri će ve pri po vet ke o de ci / S. M. 
(118122). Raz go vor o pro či ta nim knji ga ma (123124).
(Broš.) 

1980

411
     Dvi je pri če / Ivo An drić ; pri re dio Mi ro slav Ši cel ; [i lu
stra ci je Haj ru din Kujundžić].  11. izd.  Za greb : Škol ska 
knji ga, 1980 (Za greb : Vje snik).  79 str. : ilu str. ; 17 cm. 
 (Do bra knji ga. Lek ti ra za VI II raz red osnov ne ško le) 
Auto ro va sli ka.  Tu ma če nje ma nje po zna tih re či u be le
ška ma uz tekst. 
S a d r ž a j: Ivo An drić (56). Pri ča o kme tu Si ma nu (741); Bi fe 
„Ti ta nik” (4279).
(Broš.) 

412
     Zna ko vi po red pu ta / Ivo An drić ; [i zbor i po go vor Mu
ha rem Pervić].  Be o grad : Rad, 1980 (Be o grad : „Slo bo
dan Jo vić”).  175 str. ; 18 cm.  (Reč i mi sao ; n. s. , 351) 
Ti raž 20.000. 
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S a d r ž a j: I Ži ve ti (788); II Pi sa ti (89167). Por tret umet ni ka / 
Mu ha rem Per vić (169175).
(Broš.) 

413
     Из бор при по ве да ка. [Књ.] 1, Пут Али је Ђер зе ле за / 
Иво Ан дрић.  Бе о град : Сло во љуб ве, 1980 (Бе о град : 
„Сло бо дан Јо вић”).  289 стр. ; 18 cm.  (По себ но из да
ње / Сло во љуб ве) 
Ти раж 5.000. 
С а д р ж а ј: [Говор Ива Ан дрића при ли ком при ма ња Но бе ло ве 
на гра де за књижевност] (58); Пут Али је Ђер зе ле за (1137).  I 
(3994): Мост на Же пи (4149); Му ста фа Ма џар (5067); Рзав
ски бре го ви (6880); За ло го ро ва ња (8194).  II (95243): Ма ра 
ми ло сни ца (97165); Чу до у Оло ву (166172); Ани ки на вре ме
на (173243).  III (245282): Жеђ (247258); Олу ја ци (259268); 
Труп (269282). Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких 
ма ње по зна тих ре чи (283288). На по ме на (289[290]).
(Пл.) 

414
     Из бор при по ве да ка. [Књ.] 2, Зло ста вља ње / Иво Ан
дрић.  Бе о град : Сло во љуб ве, 1980 (Бе о град : „Сло
бо дан Јо вић”).  309 стр. ; 18 cm.  (По себ но из да ње / 
Сло во љуб ве) 
„Овим по себ ним из да њем... Сло во љуб ве обе ле жа ва 
пе то го ди шњи цу смр ти Иве Ан дрића” → стр. [310].  
Ти раж 5.000. 
С а д р ж а ј: Ре чи, је зик и ис ку ше ња при по ве да ча : [из „Зна
ко ва по ред пу та”] (519).  Зло ста вља ње (2398): Зло ста вља ње 
(2556); Зна ко ви (5769); Све ча ност (7082); Ле то ва ње на ју гу 
(8393); Бај рон у Син три (9498).  При ча о ве зи ро вом сло ну 
(99199): При ча о ве зи ро вом сло ну (101150); Ве ле тов ци (151
161); Би фе „Ти та ник” (162199).  Же на на ка ме ну (201279): 
Же на на ка ме ну (203222); Игра (223227); Цир кус (228242); 
Ро би ња (243253); Је ле на, же на ко је не ма (254279). По ни же
ни и увре ђе ни, оп сед ну ти са мо ћом / Ра де Вој во дић (281304). 
Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих 
из ра за (305307). На по ме на (309).
(Пл.) 

415
     Je le na, že na ko je ne ma / Ivo An drić ; [pi sma pri re dio 
za štam pu Ra do van Po po vić ; li kov no obo ga će nje Mer sad 
Ber ber].  1. izd.  Be o grad : „Vuk Ka ra džić” ; Kra gu je vac 
: Sve tlost, 1980 (Lju blja na : Mla din ska knji ga).  173 str. 
: ilu str. ; 30 cm 
Na oba spoj na li sta re pro duk ci je.  Auto ro ve sli ke i sli ka 
Zden ke Mar ko vić. 
S a d r ž a j: [Re pro duk ci je] / Mer sad Ber ber (1014). Je le na, že
na ko je ne ma (1551). [Re pro duk ci je] / Mer sad Ber ber (5363). 
[O dlom ci iz An dri će vih de la] (6877).  Pi sma jed noj že ni (81
[174]): [U knji žev nom ar hi vu...] / Ra do van Po po vić (84). [Pi sma 
Zdenki Marković] (89[174]).
(Pl. sa omo tom) 

416
     Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić ; [pred go vor Ra do van 
Vučković].  2. izd.  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle ša”, 1980 
(Mo star : Štam pa ri ja).  381 str. ; 20 cm.  (Bi bli o te ka Ars. 
Lek ti ra) 
Ti raž 5.000.  Mo nu men tal no ro man si jer sko d[j]e lo: str. 
526.  Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje 
po zna tih iz ra za: str. 361365.  Str. 369371: Ro ma ni Ive 

An dri ća / Ve li bor Gli go rić.  Str. 372374: Čo vek u isto
ri ji / Mi loš I. Ban dić.  Str. 375377: Mje ri lo traj no sti u 
An dri će vim isto rij skim ro ma ni ma / Sal ko Na ze čić.  Str. 
379[382]: Be le ška o pi scu / R. V. 
(Plast.) 

417
     На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић ; [приредио Сло бо
дан Глумац].  Бу ку решт : Кри те ри он, 1980 (Ti mi ş o ra : 
„Ba nat”).  356 стр. ; 20 cm 
Стр. 343348: Иво Ан дрић / Сло бо дан Глу мац.  Реч ник 
тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих 
из ра за: стр. 351[357].  Основ на би бли о гра фи ја Ан
дриће вих де ла на срп ско хр ват ском је зи ку: стр. 349. 
(Брош.) 

418
     Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 
1980 (Mo star : Štam pa ri ja).  296 str. ; 20 cm.  (Bi bli o te
ka iza bra nih dje la / Svje tlost) 
Ti raž 10.000.  Str. 513: Vječ nost mo sto va / Ri sto Trif ko
vić.  Str. 281289: Iz vo di iz kri ti ka / Mi lan Bog da no vić, 
Slav ko Le o vac, Mak Di zdar, Bran ko Mi la no vić, Ra do van 
Vuč ko vić, Me ša Se li mo vić, An tun Ba rac, Mid hat Be gić, 
Ne nad Ra da no vić, Mi li vo je Mar ko vić, Mi o drag Bo gi će
vić, Sal ko Na ze čić, Pe tar Dža džić, Dra gan M. Je re mić. 
 Ivo An drić : (bi bli o graf ska za bi lje ška): str. 291292.  
Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna
tih iz ra za: str. 293296. 
(Kar ton) 

419
     При по вет ке / Иво Ан дрић ; из бор и по го вор Бо
шко Но ва ко вић ; илу стра ци је Љу би ца То шко вић ; 
[дидак тичкоме то дич ки текст Оли ве ра Зечевић].  2. 
изд.  Бе о град : Но лит : Про све та : За вод за уџ бе ни ке 
и на став на сред ства, 1980 (Бе о град : Бе о град ски из
да вач когра фич ки за вод).  222 стр. : илу стр. ; 18 cm. 
 (Лек ти ра за VI II раз ред основ не шко ле ; 7) 
Ти раж 20.000. 
С а д р ж а ј: Де ца (513); Књи га (1433); Па но ра ма (3468); 
Мост на Же пи (6979); Аска и вук (8090); Ко са (9198); Лов 
на те тре ба (99108); Сан и ја ва Под гра би ћем (109115); При ча 
о кме ту Си ма ну (116149); Ве ле тов ци (150161); Би фе „Ти та
ник” (162200); На ста ди о ну (201207). Раз го вор о при по вет
ка ма / Оли ве ра Зе че вић (208209). По го вор / Бо шко Но ва ко вић 
(210217). Реч ник ма ње по зна тих ре чи и из ра за (218222).
(Брош.) 

420
     Pro kle ta avli ja / Ivo An drić.  Po no vlje no izd.  Zre nja
nin : Grad ska na rod na bi bli o te ka „Žar ko Zre nja nin”, 1980 
(Zre nja nin : Bu duć nost).  90 str. ; 21 cm 
Ti raž 3.000. 
(Pl.) 

421
     Trav nič ka hro ni ka : kon zul ska vre me na / Ivo An drić.  
Sa ra je vo : Svje tlost, 1980 (Mo star : Štam pa ri ja).  394 str. 
; 20 cm.  (Bi bli o te ka iza bra nih dje la / Svje tlost) 
Ti raž 10.000.  Str. 510: An dri će va „Trav nič ka hro ni ka” / 
Bran ko Mi la no vić.  Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i 
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ne kih ma nje po zna tih stra nih iz ra za: str. 387394. 
(Kar ton) 

1981

422
     Го спо ђи ца / Иво Ан дрић.  До пу ње но изд.  Бе о град 
: Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; 
Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; Ско пје : Ми
сла ; Ти то град : По бје да, 1981 (Бе о град : Бе о град ски 
из да вач когра фич ки за вод).  258 стр. ; 20 cm.  (Са бра
на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Ве ра Сто јић, Пе тар 
Џа џић, Му ха рем Пер вић, Ра до ван Вуч ко вић ; књ. 3) 
Ти раж 20.000.  Реч ник тур ци за ма: стр. 257[259].  
На по ме не: стр. [260]. 
(Пласт.) 

423
     Go spo đi ca / Ivo An drić.  Do pu nje no izd.  Sa ra je vo 
: Svje tlost ; Be o grad : Pro sve ta ; Za greb : Mla dost ; Lju
blja na : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je ; Sko pje : Mi sla ; Ti to
grad : Po bje da, 1981 (No vi Sad : Bu duć nost).  220 str. ; 
20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li Ve ra Sto jić, 
Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić, Ra do van Vuč ko vić ; knj. 
3) 
Ti raž 24.000.  Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne
kih ma nje po zna tih iz ra za: str. 217219.  Na po me ne: str. 
220. 
(Plast.) 

424
     Dvi je pri če / Ivo An drić ; pri re dio Mi ro slav Ši cel ; [i lu
stra ci je Haj ru din Kujundžić].  12. izd.  Za greb : Škol ska 
knji ga, 1981 (Za greb : Vje snik).  79 str. : ilu str. ; 17 cm. 
 (Do bra knji ga. Lek ti ra za VI II raz red osnov ne ško le) 
Auto ro va sli ka.  Tu ma če nje ma nje po zna tih re či u be le
ška ma uz tekst. 
S a d r ž a j: Ivo An drić (56). Pri ča o kme tu Si ma nu (741); Bi fe 
„Ti ta nik” (4279).
(Broš.) 

425
     Де ца / Иво Ан дрић.  До пу ње но изд.  Бе о град : 
Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; 
Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; Ско пје : Ми
сла ; Ти то град : По бје да, 1981 (Бе о град : Бе о град ски 
из да вач когра фич ки за вод).  210 стр. ; 20 cm.  (Са бра
на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Ве ра Сто јић, Пе тар 
Џа џић, Му ха рем Пер вић, Ра до ван Вуч ко вић ; књ. 9) 
Ти раж 20.000. 
С а д р ж а ј: Ку ла (916); У за ва ди са све том (1724); Ми ла и 
Пре лац (2545); Де ца (4754); Про зор (5560); Књи га (6178); 
На оба ли (79103); Зми ја (105118); Па но ра ма (119149); Из лет 
(151159); Екс кур зи ја (161170); Пи смо из 1920. го ди не (171
186); Аска и вук (187196).  Реч ник и на по ме не (197[211]): 
Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих 
из ра за (199200). На по ме не (201[211]).
(Пласт.) 

426
     De ca / Ivo An drić.  Do pu nje no izd.  Sa ra je vo : Svje
tlost ; Be o grad : Pro sve ta ; Za greb : Mla dost ; Lju blja na 
: Dr žav na za lo žba Slo ve ni je ; Sko pje : Mi sla ; Ti to grad : 

Po bje da, 1981 (No vi Sad : Bu duć nost).  213 str. ; 20 cm. 
 (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li Ve ra Sto jić, Pe tar 
Dža džić, Mu ha rem Per vić, Ra do van Vuč ko vić ; knj. 9) 
Ti raž 24.000. 
S a d r ž a j: Ku la (1118); U za va di sa sve tom (1926); Mi la i 
Pre lac (2747); De ca (4956); Pro zor (5762); Knji ga (6379); Na 
oba li (81105); Zmi ja (107120); Pa no ra ma (121151); Iz let (153
161); Eks kur zi ja (163172); Pi smo iz 1920. go di ne (173188); 
Aska i vuk (189198).  Reč nik i na po me ne (199213): Reč nik tur
ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna tih iz ra za (201202). 
Na po me ne (203213).
(Plast.) 

427
     Ex Pon to ; Не ми ри ; Ли ри ка / Иво Ан дрић.  До пу
ње но изд.  Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са
ра је во : Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло
ве ни је ; Ско пје : Ми сла ; Ти то град : По бје да, 1981 (Бе
о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод).  316 
стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли 
Ве ра Сто јић, Пе тар Џа џић, Му ха рем Пер вић, Ра до ван 
Вуч ко вић ; књ. 11) 
Ти раж 20.000. 
С а д р ж а ј: Ex Pon to (779).  Не ми ри (81137): Не мир од ви
је ка (8392); Не мир да на (93106): Ноћ у во зу (9596); Из над 
по бје да (9798); Дје ца (99101); По греб на пје сма (102103); 
При ча из Ја па на (104106); Бре го ви (107137).  Ли ри ка (139
255): У су мрак (141); Бла га и до бра ме се чи на (142143); Лањ
ска пје сма (144); Та ма (145); По то ну ло (146); Пр ва про љет на 
пје сма (147); Ноћ цр ве них зви је зда (148); Стро фе у но ћи (149
151): Про ла зност (149); Тра ге ди ја (149); Јад ни не мир (150
151); Шет ња (152); Че тр де сет пе та ноћ (153154); 1914. (155); 
Ју тро (156); Псалм сум ње (157158); Бур на ноћ (159160); Ноћ 
(161164); По вра так (165); Уте ха сно ва (166167); Сан (168
169); Из књи ге „Цр ве ни ли сто ви” (170171); 1915. (172173); 
Пје сма вре те на (174175); Сан Ма ри но (176); Пут нич ка пје сма 
(177); Је се њи пред је ли (178); Цр ве ни ли сто ви (179180); Гор
њи град (181); Ус крс (182); Је дан но вем бар (183); Рит ми без 
сја ја (184185): Мар та мје се ца (184); Сан о Ма ри ји (184185); 
Уј Дом бо вар (185); Ју тро (186); Ви си на (187); Зе мља (188); 
Си ноћ (189); Скер цо у цр ни ни (190); Об ја вље ње (191); Су ди је 
(19141920) (192193); Сви та ње (194196); Стро фа (197); По 
јед ном ста ром до бром ре ду (198200); Спас (201); Гла сно во де 
шу ме (202); Жеђ (203); Ноћ (204); Ње го ва пе сма (205); На 
мо ру (206); Бе жа ње (207); По бед ник (208211); М. Ц. (212); 
Крај ре ке (213); Ми сао (214); Ve ra sa lu trix (215); Шта са њам 
и шта ми се до га ђа (216221); Слап на Дри ни (222); Жеђ са вр
шен ства (223); Кад се ме ни пла ка ло (224); Са би то ва пе сма 
(225); Вај мар 1932. г. (226); Сун це овог да на (227230); Дје
во јач ка пје сма (231232); Пред пор тре том пре кор на по гле да 
(233); И ми слим (234); Ле па мла да же на го во ри (235); Две 
те ме (236); От кри ва ње (237); Пи смо ни ко ме (238); Ноћ ни раз
го вор 1941. (239240); Ли ли Ла ла у на (241); У при ста ни шту на 
зе ле ном остр ву (242243); Не кад, у Ал пи ма (244245): Пе сма 
(244); Су срет (244245); Зо ра (245); Јед на ноћ (246); Вео (247); 
Пут ни ци са ис то ка (248249): Ма ли град на две ре ке (248); У 
ама му (248249); Хар фа из је зе ра (249); Пред гра ђе на ше мла
до сти (250253); Ко ра чам још као да идем (254); Све ви ше, 
све бли же (255); Крај (256); Ни бо го ва ни мо ли та ва (257). 
 Бе ле шка и на по ме не (259314): Бе ле шка о овом из да њу (261
272). На по ме не (273314).
(Пласт.) 

428
     Ex Pon to ; Ne mi ri ; Li ri ka / Ivo An drić.  Do pu nje no 
izd.  Sa ra je vo : Svje tlost ; Be o grad : Pro sve ta ; Za greb : 
Mla dost ; Lju blja na : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je ; Sko pje 
: Mi sla ; Ti to grad : Po bje da, 1981 (No vi Sad : Bu duć nost). 
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 319 str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di
li Ve ra Sto jić, Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić, Ra do van 
Vuč ko vić ; knj. 11) 
Ti raž 24.000. 
S a d r ž a j: Ex Pon to (780).  Ne mi ri (81137): Ne mir od vi je ka 
(8392); Ne mir da na (93105): Noć u vo zu (9596); Iz nad po bje
da (9798); Dje ca (99101); Po greb na pje sma (102103); Pri ča iz 
Ja pa na (104105); Bre go vi (107137).  Li ri ka (139255): U su
mrak (141); Bla ga i do bra me se či na (142143); Lanj ska pje sma 
(144); Ta ma (145); Po to nu lo (146); Pr va pro ljet na pje sma (147); 
Noć cr ve nih zvi je zda (148); Stro fe u no ći (149151): Pro la znost 
(149); Tra ge di ja (149); Jad ni ne mir (150151); Šet nja (152); Če tr
de set pe ta noć (153154); 1914. (155); Ju tro (156); Psalm sum nje 
(157158); Bur na noć (159160); Noć (161163); Po vra tak (164); 
Ute ha sno va (165166); San (167168); Iz knji ge „Cr ve ni li sto vi” 
(169170); 1915. (171172); Pje sma vre te na (173174); San Ma
ri no (175); Put nič ka pje sma (176); Je se nji pred je li (177); Cr ve ni 
li sto vi (178179); Gor nji grad (180); Us krs (181); Je dan no vem bar 
(182); Rit mi bez sja ja (183184): Mar ta mje se ca (183); San o Ma
ri ji (183184); Uj Dom bo var (184); Ju tro (185); Vi si na (186); Ze
mlja (187); Si noć (188); Sker co u cr ni ni (189); Ob ja vlje nje (190); 
Su di je (19141920) (191192); Svi ta nje (193194); Stro fa (195); 
Po jed nom sta rom do brom re du (196198); Spas (199); Gla sno vo
de šu me (200); Žeđ (201); Noć (202); Nje go va pe sma (203); Na 
mo ru (204); Be ža nje (205); Po bed nik (206209); M. C. (210); Kraj 
re ke (211); Mi sao (212); Ve ra sa lu trix (213); Šta sa njam i šta mi 
se do ga đa (214219); Slap na Dri ni (220); Žeđ sa vr šen stva (221); 
Kad se me ni pla ka lo (222); Sa bi to va pe sma (223); Vaj mar 1932. 
g. (224); Sun ce ovog da na (225228); Dje vo jač ka pje sma (229
230); Pred por tre tom pre kor na po gle da (231); I mi slim (232); 
Le pa mla da že na go vo ri (233); Dve te me (234); Ot kri va nje (235); 
Pi smo ni ko me (236); Noć ni raz go vor 1941. (237238); Li li La la u
na (239); U pri sta ni štu na ze le nom ostr vu (240241); Ne kad u Al
pi ma (242243): Pe sma (242); Su sret (242243); Zo ra (243); Jed na 
noć (244); Veo (245); Put ni ci sa is to ka (246247): Ma li grad na dve 
re ke (246); U ama mu (246247); Har fa iz je ze ra (247); Pred gra đe 
na še mla do sti (248251); Ko ra čam još kao da idem (252); Sve 
vi še, sve bli že (253); Kraj (254); Ni bo go va ni mo li ta va (255). 
 Be le ška i na po me ne (257317): Be le ška o ovom iz da nju (259
272). Na po me ne (273317).
(Plast.) 

429
     Жеђ / Иво Ан дрић.  До пу ње но изд.  Бе о град : Про
све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; Љу
бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; Ско пје : Ми сла 
; Ти то град : По бје да, 1981 (Бе о град : Бе о град ски из да
вач когра фич ки за вод).  278 стр. ; 20 cm.  (Са бра на 
де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Ве ра Сто јић, Пе тар Џа
џић, Му ха рем Пер вић, Ра до ван Вуч ко вић ; књ. 6) 
Ти раж 20.000. 
С а д р ж а ј: У му са фир ха ни (921); У зин да ну (2330); Ис по ви
јед (3146); Код ка за на (4762); На паст (6372); Про ба (73103); 
Труп (105117); У во де ни ци (119124); Ша ла у Сам са ри ном ха
ну (125144); Ча ша (145152); Рзав ски бре го ви (153164); Чу до 
у Оло ву (165171); Жеђ (173184); Мост на Же пи (185193); 
Смрт у Си на но вој те ки ји (195207); Олу ја ци (209218); На 
дру ги дан Бо жи ћа (219225); На ста ди о ну (227231); На др жав
ном има њу (233245); Ле то ва ње на ју гу (247256).  Реч ник и 
на по ме не (257[279]): Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и 
не ких ма ње по зна тих из ра за (259263). На по ме не (264[279]).
(Пласт.) 

430
     Žeđ / Ivo An drić.  Do pu nje no izd.  Sa ra je vo : Svje
tlost ; Be o grad : Pro sve ta ; Za greb : Mla dost ; Lju blja na 
: Dr žav na za lo žba Slo ve ni je ; Sko pje : Mi sla ; Ti to grad : 

Po bje da, 1981 (No vi Sad : Bu duć nost).  289 str. ; 20 cm. 
 (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li Ve ra Sto jić, Pe tar 
Dža džić, Mu ha rem Per vić, Ra do van Vuč ko vić ; knj. 6) 
Ti raž 24.000. 
S a d r ž a j: U mu sa fir ha ni (1123); U zin da nu (2532); Is po vi
jed (3348); Kod ka za na (4964); Na past (6574); Pro ba (75106); 
Trup (107119); U vo de ni ci (121127); Ša la u Sam sa ri nom ha nu 
(129148); Ča ša (149156); Rzav ski bre go vi (157169); Ču do u 
Olo vu (171177); Žeđ (179190); Most na Že pi (191199); Smrt u 
Si na no voj te ki ji (201213); Olu ja ci (215224); Na sta di o nu (225
230); Na dr žav nom ima nju (231243); Le to va nje na ju gu (245
255); Na dru gi dan Bo ži ća (257263).  Reč nik i na po me ne (265
287): Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna tih 
iz ra za (267271). Na po me ne (272287).
(Plast.) 

431
     Зна ко ви / Иво Ан дрић.  До пу ње но изд.  Бе о град 
: Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; 
Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; Ско пје : Ми
сла ; Ти то град : По бје да, 1981 (Бе о град : Бе о град ски 
из да вач когра фич ки за вод).  359 стр. ; 20 cm.  (Са бра
на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Ве ра Сто јић, Пе тар 
Џа џић, Му ха рем Пер вић, Ра до ван Вуч ко вић ; књ. 8) 
Ти раж 20.000. 
С а д р ж а ј: Пут Али је Ђер зе ле за (932); Дан у Ри му (3340); 
Зна ко ви (4153); Све ча ност (5567); Ђор ђе Ђор ђе вић (6979); 
Ре чи (8188); Ауто би о гра фи ја (89101); На ла ђи (103109); Зло
ста вља ње (111141); При ча о кме ту Си ма ну (143173); Сно пи
ћи (175183); Зи ми (185189); Сан и ја ва Под гра би ћем (191
196); При ча о со ли (197202); Ко са (203208); Ноћ у Ал хам бри 
(209218); Лов на те тре ба (219227); Раз го вор (229235); Су
се ди (237253); Шет ња (255261); За тво ре на вра та (263272); 
По ро дич на сли ка (273288); Оса ти ча ни (289328); Пра знич но 
ју тро (329335).  Реч ник и на по ме не (337[360]): Реч ник тур
ци за ма (339345). На по ме не (346[360]).
(Пласт.) 

432
     Zna ko vi / Ivo An drić.  Do pu nje no izd.  Sa ra je vo : 
Svje tlost ; Be o grad : Pro sve ta ; Za greb : Mla dost ; Lju
blja na : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je ; Sko pje : Mi sla ; Ti to
grad : Po bje da, 1981 (No vi Sad : Bu duć nost).  361 str. ; 
20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li Ve ra Sto jić, 
Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić, Ra do van Vuč ko vić ; knj. 
8) 
Ti raž 24.000. 
S a d r ž a j: Put Ali je Đer ze le za (932); Dan u Ri mu (3340); Zna
ko vi (4153); Sve ča nost (5567); Đor đe Đor đe vić (6979); Re či 
(8188); Auto bi o gra fi ja (89101); Na la đi (103109); Zlo sta vlja nje 
(111141); Pri ča o kme tu Si ma nu (143173); Sno pi ći (175183); 
Zi mi (185189); San i ja va Pod gra bi ćem (191196); Pri ča o so li 
(197202); Ko sa (203208); Noć u Al ham bri (209218); Lov na 
te tre ba (219227); Raz go vor (229235); Su se di (237253); Šet nja 
(255261); Za tvo re na vra ta (263272); Po ro dič na sli ka (273288); 
Osa ti ča ni (289328); Pra znič no ju tro (329335).  Reč nik, na po me
ne (337361): Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje 
po zna tih iz ra za (339345). Na po me ne (346361).
(Plast.) 

433
     Зна ко ви по ред пу та / Иво Ан дрић.  До пу ње но изд. 
 Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : 
Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; 
Ско пје : Ми сла ; Ти то град : По бје да, 1981 (Бе о град : 
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Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод).  625 стр. ; 20 
cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Ве ра 
Сто јић, Пе тар Џа џић, Му ха рем Пер вић, Ра до ван Вуч
ко вић ; књ. 16) 
Ти раж 20.000. 
С а д р ж а ј: 1. Не ми ри од ви је ка (9219); 2. За пи сца (221
334); 3. Сли ке, при зо ри, рас по ло же ња (335578); 4. Не са ни ца 
(579596); 5. Ве чи ти ка лен дар ма тер њег је зи ка (599606).  Ре
ги стар пој мо ва, бе ле шке и на по ме не (607[627]): Ре ги стар пој
мо ва (609617). Бе ле шка о овом из да њу (618[626]). На по ме не 
([627]).
(Пласт.) 

434
     Zna ko vi po red pu ta / Ivo An drić.  Do pu nje no izd.  Sa
ra je vo : Svje tlost ; Be o grad : Pro sve ta ; Za greb : Mla dost 
; Lju blja na : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je ; Sko pje : Mi sla 
; Ti to grad : Po bje da, 1981 (No vi Sad : Bu duć nost).  614 
str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li Ve ra 
Sto jić, Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić, Ra do van Vuč ko
vić ; knj. 16) 
Ti raž 24.000. 
S a d r ž a j: 1. Ne mi ri od vi je ka (9213); 2. Za pi sca (215325); 3. 
Sli ke, pri zo ri, ras po lo že nja (327564); 4. Ne sa ni ca (565582); 5. 
Ve či ti ka len dar ma ter njeg je zi ka (583592).  Re gi star poj mo va, 
be le ška i na po me ne (593614): Re gi star poj mo va (595604). Be le
ška o ovom iz da nju (605613). Na po me ne (614).
(Plast.) 

435
     Zna ko vi po red pu ta / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 
1981 (No vi Sad : Bu duć nost).  614 str. ; 20 cm 
Ti raž 4.000. 
S a d r ž a j: 1. Ne mi ri od vi je ka (9213); 2. Za pi sca (215325); 3. 
Sli ke, pri zo ri, ras po lo že nja (327564); 4. Ne sa ni ca (565582); 5. 
Ve či ti ka len dar ma ter njeg je zi ka (583592).  Re gi star poj mo va, 
be le ška i na po me ne (593614): Re gi star poj mo va (595604). Be le
ška o ovom iz da nju (605613). Na po me ne (614).
(Plast.) 

436
     Iza bra na pro za : Ku la i dru ge pri po vi jet ke / Ivo An drić 
; [pred go vor, me to dič ki tekst i bi lje ška o pi scu Lji lja na 
Ci ko ta].  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle ša”, 1981 (Be o grad : 
No vi da ni).  169 str. ; 20 cm.  (La sta vi ca. Lek ti ra) 
Ti raž 8.000. 
S a d r ž a j: Iza bra na pro za Ive An dri ća / Lji lja na Ci ko ta (912). 
Ka ko sam ula zio u svet knji ge i knji žev no sti (1517); Pa no ra ma 
: (od lo mak)  (1827); Cir kus : (od lo mak) (2833); De ca (3440); 
Ku la (4147); Knji ga (4862); Pro zor (6367); Aska i vuk (6876); 
Most na Že pi (7986); Ći lim (8796); Pri ča o kme tu Si ma nu (97
123); Sun ce (124129); Cr ven cvet (130143); Sno pi ći (144150); 
Na je vrej skom gro blju u Sa ra je vu (153159); U Šo pe no voj rod noj 
ku ći : s pu ta po Polj skoj (160163); Mo sto vi (164166). Raz go vor 
o Iza bra noj pro zi Ive An dri ća / Lj. C. (167168); Bi lje ška o pi scu 
/ Lj. C. (169).
(Kar ton) 

437
     Iza bra ne pri po vi jet ke ; Pro kle ta avli ja / Ivo An drić ; 
[pri re dio Sve to zar Koljević].  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle
ša”, 1981 (Sa ra je vo : Oslo bo đe nje).  401 str. ; 21 cm.  
(Bi bli o te ka Ars. Lek ti ra) 
Ti raž 5.000. 
S a d r ž a j: Pri po ve dač ki svet Ive An dri ća / Sve to zar Ko lje vić 

(530). Pri po vi jet ke iz tur skih vre me na (31186): Put Ali je Đer ze
le za (3353); Mu sta fa Ma džar (5468); Most na Že pi (6976); U 
mu sa fir ha ni (7787); Ani ki na vre me na (88145); Pri ča o ve zi ro
vom slo nu (146186).  Pri po vi jet ke iz austrij skih vre me na (187
287): Osa ti ča ni (189223); Ćor kan i Šva bi ca (224235); Pri ča o 
kme tu Si ma nu (236262); Lju bav u ka sa bi (263273); Zmi ja (275
287); Pro kle ta avli ja (289369). Rječ nik tur ci za ma i ma nje po zna
tih ri je či i iz ra za (371381). Iz bor iz kri ti ka (383397): Put Ali je 
Đer ze le za / Mi lan Bog da no vić (385387). Is tok u pri po vet ka ma 
Iva An dri ća / Isi do ra Se ku lić (387388). Pri po vet ke Iva An dri ća / 
An tun Ba rac (388390). Igra za ži vot / Đu za Ra do vić (390391). 
Po ku šaj o ge ne zi An dri će va ob li ka / Mid hat Be gić (391392). Cje
lo vi ta mi sao o ži vo tu / Me ša Se li mo vić (393397). Bi lje ška o pi scu 
(399400). Na po me na pri re đi va ča / S. K. (401).
(Plast.) 

438
     Исто ри ја и ле ген да / Иво Ан дрић.  До пу ње но изд. 
 Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : 
Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; 
Ско пје : Ми сла ; Ти то град : По бје да, 1981 (Бе о град : 
Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод).  269 стр. ; 20 
cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Ве ра 
Сто јић, Пе тар Џа џић, Му ха рем Пер вић, Ра до ван Вуч
ко вић ; књ. 12) 
Ти раж 20.000. 
С а д р ж а ј: I Умет ник и из раз (972): Раз го вор са Го јом (11
30); Ли ко ви (3134); Не што о сти лу и је зи ку (3552); Бе ле шке 
за пи сца (5364); Бе ле шка о ре чи ма (6567); О при чи и при ча
њу : го вор Иве Ан дрића у Сток хол му при ли ком при ма ња Но
бе ло ве на гра де (6872).  II Ства ра о ци (73156): Волт Вит мен 
(7583); Ле ген да о св. Фран ци ску из Аси зи ја (8495); Ле ген
да о Ла у ри и Пе трар ки (96105); Го ја (106117); Си мон Бо ли
вар Осло бо ди лац (118153); Адам Миц кје вич (154156).  III 
Освр ти (157192): Хај не у пи сми ма (159163); Хер ман Вен дел: 
Хајн рих Хај не (164165); Ан ри Бор до: Отво ри очи! (166168); 
Пи сма јед ног вој ни ка (169173); „По зо ри ште из не на ђе ња” 
(174178); Јед на рат на књи га Га бри е ла Д’Анун ци ја (179183); 
Мак сим Гор ки: Јед на го ди на ре во лу ци је (184185); Ства ра лач
ка искра (186189); Ства ра лач ка ру ка (190192).  IV По во ди 
(193243): Не зва ни не ка шу те (195197); Фа ши стич ка ре во лу
ци ја (198208); Бе ни то Му со ли ни (209221); Слу чај Ма те о ти 
(222228); Кри за фа ши зма  кри за Ита ли је (229234); Ста ње у 
Ита ли ји (235239); До га ђа ји у Бу гар ској (240243).  Бе ле шка 
и на по ме не (245267). Бе ле шка о овом из да њу (247252). На
по ме не (253267).
(Пласт.) 

439
     Isto ri ja i le gen da : ese ji I / Ivo An drić.  Do pu nje no 
izd.  Sa ra je vo : Svje tlost ; Be o grad : Pro sve ta ; Za greb : 
Mla dost ; Lju blja na : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je ; Sko pje 
: Mi sla ; Ti to grad : Po bje da, 1981 (No vi Sad : Bu duć nost). 
 265 str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di
li Ve ra Sto jić, Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić, Ra do van 
Vuč ko vić ; knj. 12) 
Ti raž 24.000. 
S a d r ž a j: I Umet nik i iz raz (770): Raz go vor sa Go jom (928); 
Li ko vi (2932); Ne što o sti lu i je zi ku (3349); Be le ške za pi sca (50
62); Be le ška o re či ma (6365); O pri či i pri ča nju : (go vor Ive An
dri ća u Stok hol mu pri li kom pri ma nja No be lo ve na gra de) (6670). 
 II Stva ra o ci (71153): Volt Vit men (7381); Le gen da o sve tom 
Fran ci sku iz Asi zi ja (8293); Le gen da o La u ri i Pe trar ki (94103); 
Go ja (104115); Si mon Bo li var Oslo bo di lac (116150); Adam 
Mic kje vič (151153).  III Osvr ti (155190): Haj ne u pi smi ma 
(157161); Her man Ven del: Hajn rih Haj ne (162163); An ri Bor do: 
Otvo ri oči! (164166); Pi sma jed nog voj ni ka (167171); Po zo ri
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šte iz ne na đe nja (172176); Jed na rat na knji ga Ga bri e la D’Anun ci
ja (177181); Mak sim Gor ki: Jed na go di na re vo lu ci je (182183); 
Stva ra lač ka iskra (184187); Stva ra lač ka ru ka (188190).  IV Po
vo di (191239): Ne zva ni ne ka šu te (193194); Fa ši stič ka re vo lu ci ja 
(195205); Be ni to Mu so li ni (206218); Slu čaj Ma te o ti (219224); 
Kri za fa ši zma  kri za Ita li je (225230); Sta nje u Ita li ji (231235); 
Do ga đa ji u Bu gar skoj (236239).  Be le ška i na po me ne (241264): 
Be le ška o ovom iz da nju (243248). Na po me ne (249264).
(Plast.) 

440
     Је ле на, же на ко је не ма / Иво Ан дрић.  До пу ње но 
изд.  Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во 
: Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је 
; Ско пје : Ми сла ; Ти то град : По бје да, 1981 (Бе о град 
: Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод).  289 стр. ; 
20 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Ве ра 
Сто јић, Пе тар Џа џић, Му ха рем Пер вић, Ра до ван Вуч
ко вић ; књ. 7) 
Ти раж 20.000. 
С а д р ж а ј: Ани ки на вре ме на (989); Ма ра ми ло сни ца (91
169); Љу бав у ка са би (171184); Ћор кан и Шва би ца (185201); 
Же на на ка ме ну (203225); Игра (227232); Же на од сло но ве 
ко сти (233238); Бај рон у Син три (239244); Је ле на, же на ко је 
не ма (245275).  Реч ник и на по ме не (277[290]): Реч ник тур
ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих из ра за (279
283). На по ме не (284[290]).
(Пласт.) 

441
     Je le na, že na ko je ne ma / Ivo An drić.  Do pu nje no izd. 
 Sa ra je vo : Svje tlost ; Be o grad : Pro sve ta ; Za greb : Mla
dost ; Lju blja na : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je ; Sko pje : 
Mi sla ; Ti to grad : Po bje da, 1981 (No vi Sad : Bu duć nost). 
 293 str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di
li Ve ra Sto jić, Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić, Ra do van 
Vuč ko vić ; knj. 7) 
Ti raž 24.000. 
S a d r ž a j: Ani ki na vre me na (1191); Ma ra mi lo sni ca (93172); 
Lju bav u ka sa bi (173187); Ćor kan i Šva bi ca (189206); Že na na 
ka me nu (207229); Igra (231236); Že na od slo no ve ko sti (237
242); Baj ron u Sin tri (243248); Je le na, že na ko je ne ma (249279). 
 Reč nik i na po me ne (281293): Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li
za ma i ne kih ma nje po zna tih iz ra za (283286). Na po me ne (287
293).
(Plast.) 

442
     Ку ћа на оса ми и дру ге при по вет ке / Иво Ан дрић.  
До пу ње но изд.  Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост 
; Са ра је во : Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба 
Сло ве ни је ; Ско пје : Ми сла ; Ти то град : По бје да, 1981 
(Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод).  
455 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при
ре ди ли Ве ра Сто јић, Пе тар Џа џић, Му ха рем Пер вић, 
Ра до ван Вуч ко вић ; књ. 14) 
Кор. и хрпт. ств. насл.: Ку ћа на оса ми.  Ти раж 20.000. 
С а д р ж а ј: Ку ћа на оса ми (7120): Увод (912); Бон вал па ша 
(1319); Али па ша (2033); Ба рон (3443); Ге о ме тар и Јул ка (44
54); Цир кус (5569); Ја ков, друг из де тињ ства (7080); При ча 
(8186); Ро би ња (8796); Жи во ти (97104); Љу ба ви (105110); 
Зу ја (111120).  Дру ге при по вет ке (121326): По под не (123
126); Кнез са ту жним очи ма (127130); Ис ку ше ње у ће ли ји број 
38 (131138); Пр ви дан у ра до сном гра ду (139144); Ство ре ње 
(145148); Па као (149153); Јул ски дан (154159); За нос и стра

да ње То ме Га лу са (160170); Ру ђан ски бе го ви (171177); Три 
де ча ка (178188); Цр вен цвет (189204); На сун ча ној стра ни 
(205212); Слу чај Сте ва на Ка ра ја на (213225); Ли ца (226230); 
У ће ли ји број 115 (231249); Сун це (250256); Пред ве чер њи 
час (257262); Два за пи са бо сан ског пи са ра Дра же сла ва (263
269); Код ле ка ра (270278); Су срет (279284); Раз го вор пред 
ве че : (одло мак) (285291); Ве ли ки рас пуст (292299); Са ра чи 
(300305); Ле ген да о по бу ни (306310); Ду бро вач ка ве ја ви ца 
(311316); Ра ње ник у се лу (317322); Сле пац (323326); Не
до вр ше на про за (327427); На Ла тин ској ћу при ји : (одло мак) 
(329333); По руч ник Му рат (334357); С љу ди ма : (одло мак) 
(358366); Тај дан (367373); О ста рим и мла дим Па му ко ви ћи
ма : (одло мак) (374396); Пре не сре ће : (одло мак)  (397402); 
Бу на : (одло мак) (403408); Пр ви су сре ти : (одло мак) (409
416); Пе ку ши ћи : (одло мак) (417422); Не мир : (одло мак) (423
427).  Реч ник, бе ле шка и на по ме не (429454): Реч ник тур ци
за ма (431435). Бе ле шка о овом из да њу (436439). На по ме не 
(440454).
(Пласт.) 

443
     Ku ća na osa mi i dru ge pri po vet ke / Ivo An drić.  Do
pu nje no izd.  Sa ra je vo : Svje tlost ; Be o grad : Pro sve ta ; 
Za greb : Mla dost ; Lju blja na : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je 
; Sko pje : Mi sla ; Ti to grad : Po bje da, 1981 (No vi Sad : 
Bu duć nost).  455 str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri
ća / pri re di li Ve ra Sto jić, Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić, 
Ra do van Vuč ko vić ; knj. 14) 
Kor. i hrpt. stv. nasl.: Ku ća na osa mi.  Ti raž 24.000. 
S a d r ž a j: Ku ća na osa mi (7119): Uvod (912); Bon val pa ša 
(1319); Ali pa ša (2033); Ba ron (3443); Ge o me tar i Jul ka (4454); 
Cir kus (5568); Ja kov, drug iz de tinj stva (6979); Pri ča (8085); 
Ro bi nja (8695); Ži vo ti (96103); Lju ba vi (104109); Zu ja (110
119).  Dru ge pri po vet ke (121323): Po pod ne (123126); Knez sa 
tu žnim oči ma (127130); Is ku še nje u će li ji broj 38 (131138); Pr
vi dan u ra do snom gra du (139144); Stvo re nje (145148); Pa kao 
(149153); Jul ski dan (154159); Za nos i stra da nje To me Ga lu sa 
(160170); Ru đan ski be go vi (171177); Tri de ča ka (178187); Cr
ven cvet (188203); Na sun ča noj stra ni (204210); Slu čaj Ste va na 
Ka ra ja na (211223); Li ca (224228); U će li ji broj 115 (229246); 
Sun ce (247253); Pred ve čer nji čas (254259); Dva za pi sa bo san
skog pi sa ra Dra že sla va (260266); Kod le ka ra (267275); Su sret 
(276281); Raz go vor pred ve če : (od lo mak) (282288); Ve li ki ras
pust (289296); Sa ra či (297302); Le gen da o po bu ni (303307); 
Du bro vač ka ve ja vi ca (308313); Ra nje nik u se lu (314319); Sle
pac (320323); Ne do vr še na pro za (325425); Na La tin skoj ću pri ji : 
(od lo mak) (327331); Po ruč nik Mu rat (332355); S lju di ma : (od
lo mak) (356364); Taj dan (365371); O sta rim i mla dim Pa mu ko
vi ći ma : (od lo mak) (372394); Pre ne sre će : (od lo mak) (395400); 
Bu na : (od lo mak) (401406); Pr vi su sre ti : (od lo mak) (407414); 
Pe ku ši ći : (od lo mak)  (415420); Ne mir : (od lo mak) (421425). 
 Reč nik tur ci za ma, be le ška i na po me ne (427454): Reč nik tur ci
za ma (429433). Be le ška o ovom iz da nju (434438). Na po me ne 
(439454).
(Plast.) 

444
     На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић ; пред го вор и при
ре ђи ва ње Пе тар Џа џић.  2. изд.  Бе о град : Про све та 
: Но лит : За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1981 
(Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод).  
367 стр. ; 20 cm.  (Лек ти ра за II го ди ну за јед нич ких 
осно ва сред њег усме ре ног обра зо ва ња ; 14) 
Ти раж 15.000.  „На Дри ни ћу при ја” Иве Ан дрића: стр. 
722.  Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких 
ма ње по зна тих ре чи: стр. 359363.  Стр. 365[368]: 
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Иво Ан дрић : хро но ло ги ја / П. Џ.  Би бли о гра фи ја [о 
И. Ан дрићу]: стр. [369]. 
(Брош.) 

445
     На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић ; [т ек ст при ре ди
ла Ве ра Стојић].  Бе о град : Но лит, 1981 (Љу бља на : 
Мла дин ска књи га).  375 стр. ; 21 cm.  (Срп ска књи
жев ност. Ро ман ; 30) 
Ти раж 10.000.  Стр. 359361: На по ме на о тек сту / Ве
ра Сто јић.  Стр. 362: Иза бра на ли те ра ту ра / И. Т. [Иво 
Тартаља].  Стр. 363371: Из да ња ро ма на „На Дри ни 
ћу при ја” / би бли о гра фи ју са чи нио Гој ко Те шић.  Реч
ник ма ње по зна тих ре чи и из ра за: стр. 372375.  
(Пласт.) 

446
     На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  До пу ње но изд. 
 Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : 
Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; 
Ско пје : Ми сла ; Ти то град : По бје да, 1981 (Бе о град : 
Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод).  404 стр., [1] 
лист с ауто ро вом сли ком ; 20 cm.  (Са бра на де ла Иве 
Ан дрића / при ре ди ли Ве ра Сто јић, Пе тар Џа џић, Му
ха рем Пер вић, Ра до ван Вуч ко вић ; књ. 1) 
Ти раж 20.000.  Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма 
и не ких ма ње по зна тих из ра за: стр. 399403.  На по ме
не: стр. 404[405]. 
(Пласт.) 

447
     Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Do pu nje no izd.  Sa
ra je vo : Svje tlost ; Be o grad : Pro sve ta ; Za greb : Mla dost 
; Lju blja na : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je ; Sko pje : Mi sla 
; Ti to grad : Po bje da, 1981 (No vi Sad : Bu duć nost).  400 
str., [1] list s auto ro vom sli kom ; 20 cm.  (Sa bra na dje la 
Ive An dri ća / pri re di li Ve ra Sto jić, Pe tar Dža džić, Mu ha
rem Per vić, Ra do van Vuč ko vić ; knj. 1) 
Ti raž 24.000.  Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne
kih ma nje po zna tih iz ra za: str. 393397.  Na po me ne: str. 
398399. 
(Plast.) 

448
     Не мир на го ди на / Иво Ан дрић.  До пу ње но изд. 
 Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : 
Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; 
Ско пје : Ми сла ; Ти то град : По бје да, 1981 (Бе о град : 
Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод).  360 стр. ; 20 
cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Ве ра 
Сто јић, Пе тар Џа џић, Му ха рем Пер вић, Ра до ван Вуч
ко вић ; књ. 5) 
Ти раж 20.000. 
С а д р ж а ј: За ло го ро ва ња (921); Му ста фа Ма џар (2339); 
При ча о ве зи ро вом сло ну (4187); Не мир на го ди на (89125); 
Сан бе га Кар чи ћа (127129); Ве ле тов ци (131140); Ћи лим (141
151); Свад ба (153173); Штрајк у тка о ни ци ћи ли ма (175181); 
Ра за ра ња (183187); Би фе „Ти та ник” (189224); Зе ко (225343). 
 Реч ник и на по ме не (345[361]): Реч ник тур ци за ма, про вин ци
ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих из ра за (347351). На по ме не 
(352[361]).
(Пласт.) 

449
     Ne mir na go di na / Ivo An drić.  Do pu nje no izd.  Sa
ra je vo : Svje tlost ; Be o grad : Pro sve ta ; Za greb : Mla dost 
; Lju blja na : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je ; Sko pje : Mi sla 
; Ti to grad : Po bje da, 1981 (No vi Sad : Bu duć nost).  369 
str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li Ve ra 
Sto jić, Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić, Ra do van Vuč ko
vić ; knj. 5) 
Ti raž 24.000. 
S a d r ž a j: Za lo go ro va nja (1123); Mu sta fa Ma džar (2542); 
Pri ča o ve zi ro vom slo nu (4390); Ne mir na go di na (91128); San 
be ga Kar či ća (129131); Ve le tov ci (133143); Ći lim (145156); 
Svad ba (157178); Štrajk u tka o ni ci ći li ma (179186); Ra za ra nja 
(187192); Bi fe „Ti ta nik” (193229); Ze ko (231351).  Reč nik i 
na po me ne (353369): Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih 
ma nje po zna tih iz ra za (355359). Na po me ne (360369).
(Plast.) 

450
     Омер па ша Ла тас / Иво Ан дрић.  До пу ње но изд. 
 Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : 
Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; 
Ско пје : Ми сла ; Ти то град : По бје да, 1981 (Бе о град : 
Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод).  336 стр. ; 20 
cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Ве ра 
Сто јић, Пе тар Џа џић, Му ха рем Пер вић, Ра до ван Вуч
ко вић ; књ. 15) 
Аутор бе ле шке је Р. Вуч ко вић.  Ти раж 20.000.  Реч
ник тур ци за ма: стр. 313320.  Бе ле шка о овом из да њу: 
стр. 321330.  На по ме не: стр. 331[337]. 
(Пласт.) 

451
     Omer pa ša La tas / Ivo An drić.  Do pu nje no izd.  Sa
ra je vo : Svje tlost ; Be o grad : Pro sve ta ; Za greb : Mla dost 
; Lju blja na : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je ; Sko pje : Mi sla 
; Ti to grad : Po bje da, 1981 (No vi Sad : Bu duć nost).  333 
str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li Ve ra 
Sto jić, Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić, Ra do van Vuč ko
vić ; knj. 15) 
Autor be le ške je R. Vuč ko vić.  Reč nik tur ci za ma: str. 
307313.  Be le ška o ovom iz da nju: str. 314324.  Na po
me ne: str. 325331. 
(Plast.) 

452
     При по вет ке / Иво Ан дрић ; из бор и по го вор Бо
шко Но ва ко вић ; илу стра ци је Љу би ца То шко вић ; 
[дидак тичкоме то дич ки текст Оли ве ра Зечевић].  3. 
изд.  Бе о град : Но лит : Про све та : За вод за уџ бе ни ке 
и на став на сред ства, 1981 (Бе о град : Бе о град ски из
да вач когра фич ки за вод).  222 стр. : илу стр. ; 18 cm. 
 (Лек ти ра за VI II раз ред основ не шко ле ; 7) 
Ти раж 20.000. 
С а д р ж а ј: Де ца (513); Књи га (1433); Па но ра ма (3468); 
Мост на Же пи (6979); Аска и вук (8090); Ко са (9198); Лов 
на те тре ба (99108); Сан и ја ва Под гра би ћем (109115); При ча 
о кме ту Си ма ну (116149); Ве ле тов ци (150161); Би фе „Ти та
ник” (162200); На ста ди о ну (201207). Раз го вор о при по вет
ка ма / Оли ве ра Зе че вић (208209). По го вор / Бо шко Но ва ко вић 
(210217). Реч ник ма ње по зна тих ре чи и из ра за (218222).
(Брош.) 
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453
     При по вет ке / Иво Ан дрић ; из бор, при ре ђи ва ње и 
пред го вор Сто јан Ђор ђић.  Бе о град : Про све та : Но
лит : За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1981 (Бе
о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод).  259 
стр. : ауто ро ва сли ка ; 20 cm.  (Лек ти ра за I го ди ну 
сред њег усме ре ног обра зо ва ња ; 9) 
Ти раж 20.000. 
С а д р ж а ј: О при по вет ка ма Иве Ан дрића / Сто јан Ђор ђић 
(733). Пут Али је Ђер зе ле за (3757); Љу бав у ка са би (5868); 
Му ста фа Ма џар (6983); У зин да ну (8490); Мост на Же пи (91
98); Код ка за на (99112); За нос и стра да ње То ме Га лу са (113
122); Ани ки на вре ме на (123180); Бај рон у Син три (181184); 
Труп (185195); Ча ша (196202); Зми ја (203214); Не мир на го
ди на (215246); Сле пац (247249). Реч ник тур ци за ма, про вин
ци ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих ре чи и из ра за (251255). 
Хро но ло ги ја (256258). Ли те ра ту ра (259).
(Брош.) 

454
     Pri po vet ke / Ivo An drić.  2. izd. u ovoj bi bli o te ci.  
Za greb : Mla dost, 1981 (Za greb : Vje snik).  163 str. ; 20 
cm.  (Bi bli o te ka Zlat no slo vo) 
S a d r ž a j: Most na Že pi (512); Put Ali je Đer ze le za (1332); Pri ča 
o ve zi ro vom slo nu (3371); Ve le tov ci (7280); Pri ča o kme tu Si ma
nu (81106); Bi fe „Ti ta nik” (107136); Knji ga (137151); Aska i 
vuk (152159). Bi lje ška o pi scu (161162).
(Kar ton) 

455
     Про кле та авли ја / Иво Ан дрић ; [поговор и на по
ме не на пи сао Иво Тар та ља ; при ре ди ла Ве ра Стојић]. 
 Бе о град : Но лит, 1981 (Љу бља на : Мла дин ска књи га). 
 191 стр. ; 21 cm.  (Срп ска књи жев ност. Ро ман ; 32) 
Ти раж 10.000.  Ан дриће во при сту па ње ро ма ну: стр. 
135182.  Стр. 183184: На по ме на о тек сту / Ве ра Сто
јић.  Хро но ло шки по да ци о жи во ту и ра ду: стр. 185
186.  Стр. 187[192]: Из да ња „Про кле те авли је” / би
бли о гра фи ју са чи нио Гој ко Те шић. 
(Пласт.) 

456
     Про кле та авли ја / Иво Ан дрић ; пред го вор и при ре
ђи ва ње Дра ган Је ре мић.  Бе о град : Про све та : Но лит : 
За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1981 (Бе о град 
: Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод).  112 стр. : 
ауто ро ва сли ка ; 20 cm.  (Лек ти ра за II го ди ну сред њег 
усме ре ног обра зо ва ња) 
Ти раж 20.000.  Про кле та авли ја Иве Ан дрића: стр. 
722.  Реч ник ма ње по зна тих ре чи: стр. 103104.  Хро
но ло ги ја: стр. 105110.  Ода бра ни кри тич ки тек сто ви 
о „Про кле тој авли ји”: стр. 111112. 
(Брош.) 

457
     Про кле та авли ја / Иво Ан дрић.  До пу ње но изд. 
 Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : 
Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; 
Ско пје : Ми сла ; Ти то град : По бје да, 1981 (Бе о град : 
Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод).  126 стр. ; 20 
cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Ве ра 
Сто јић, Пе тар Џа џић, Му ха рем Пер вић, Ра до ван Вуч
ко вић ; књ. 4) 

Ти раж 20.000.  Реч ник тур ци за ма: стр. 125[127].  
На по ме не: стр. [128]. 
(Пласт.) 

458
     Pro kle ta avli ja / Ivo An drić.  Do pu nje no izd.  Sa ra
je vo : Svje tlost ; Be o grad : Pro sve ta ; Za greb : Mla dost ; 
Lju blja na : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je ; Sko pje : Mi sla ; 
Ti to grad : Po bje da, 1981 (No vi Sad : Bu duć nost).  128 str. 
; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li Ve ra Sto
jić, Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić, Ra do van Vuč ko vić ; 
knj. 4) 
Ti raž 24.000.  Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne
kih ma nje po zna tih iz ra za: str. 125127.  Na po me ne: str. 
128. 
(Plast.) 

459
     Pro kle ta avli ja ; Most na Že pi / Ivo An drić ; [pri re dio 
Ra do van Vučković].  Sa ra je vo : Svje tlost, 1981 (No vi 
Sad : Bu duć nost).  203 str. ; 20 cm.  (Bi bli o te ka iza bra
nih dje la / Svje tlost) 
Ti raž 10.000. 
S а d r ž а ј: Za pis o An dri će vim de li ma / Ra do van Vuč ko vić (515). 
Pro kle ta avli ja (1784); Pri ča o ve zi ro vom slo nu (85121); Put Ali
je Đer ze le za (123141); Ćor kan i Šva bi ca (143153); Je le na, že na 
ko je ne ma (155174); Most na Že pi (175181).  Iz bor iz kri ti ke 
(183199): Put Ali je Đer ze le za / Mi lan Bog da no vić (183187). Ša
man sko ek sta tič no is ku stvo : (od lo mak) / Pe tar Dža džić (188190). 
U avli ji, u pro kle toj : (od lo mak) / Ivo Fran geš (191193). Estet
ski hu ma ni zam Ive An dri ća : (od lo mak) / Mid hat Be gić (194196). 
An dri ćev stil : (od lo mak) / Dra gi ša Živ ko vić (197199). Be le ška o 
pi scu / R. V. (201203).
(Kar ton) 

460
     Rzav ski bre go vi / Ivo An drić ; li kov na opre ma i fo to
gra fi ja Dže vad Ho zo.  Ano pi sto graf sko izd.  Sa ra je vo : 
Svje tlost, 1981 (Sa ra je vo : Svje tlost).  22 str. (na spo je
nim li sto vi ma) : fo to gr. ; 19 cm 
„Vi še grad ske sta ze ‘81” → ko ri ce.  Ti raž 3.000. 
(Pl. sa omo tom) 

461
     Све ске / Иво Ан дрић.  До пу ње но изд.  Бе о град : 
Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; 
Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; Ско пје : Ми
сла ; Ти то град : По бје да, 1981 (Бе о град : Бе о град ски 
из да вач когра фич ки за вод).  426 стр., [16] стр. с та
бла ма (факс.) ; 20 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / 
при ре ди ли Ве ра Сто јић, Пе тар Џа џић, Му ха рем Пер
вић, Ра до ван Вуч ко вић ; књ. 17) 
Аутор би бли о гра фи је је Гор да на По по вић.  Ти раж 
20.000.  Бе ле шка о овом из да њу: стр. 229232.  На
по ме не: стр. 233236.  Стр. 240337: Жи во то пис Иве 
Ан дрића / Р. П. [Радован Поповић].  Би бли о гра фи ја 
пр вих из да ња де ла Иве Ан дрића: стр. 341403.  Бе ле
шка о Са бра ним де ли ма Иве Ан дрића: стр. 407[427]. 
(Пласт.) 

462
     Sve ske / Ivo An drić.  Do pu nje no izd.  Sa ra je vo : Svje
tlost ; Be o grad : Pro sve ta ; Za greb : Mla dost ; Lju blja na 
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: Dr žav na za lo žba Slo ve ni je ; Sko pje : Mi sla ; Ti to grad : 
Po bje da, 1981 (No vi Sad : Bu duć nost).  433 str., [16] str. 
s ta bla ma (faks.) ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / 
pri re di li Ve ra Sto jić, Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić, Ra
do van Vuč ko vić ; knj. 17) 
Autor bi bli o gra fi je je Gor da na Po po vić.  Ti raž 24.000. 
 Be le ška o ovom iz da nju: str. 227231.  Na po me ne: str. 
233236.  Str. 239343: Ži vo to pis Ive An dri ća / R. P. [Ra
do van Popović].  Bi bli o gra fi ja pr vih iz da nja de la Ive An
dri ća: str. 347407.  Be le ška o Sa bra nim de li ma Ive An
dri ća: str. 411432.  
(Plast.) 

463
     Ста зе, ли ца, пре де ли / Иво Ан дрић.  До пу ње но 
изд.  Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во 
: Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је 
; Ско пје : Ми сла ; Ти то град : По бје да, 1981 (Бе о град 
: Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод).  277 стр. ; 
20 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Ве ра 
Сто јић, Пе тар Џа џић, Му ха рем Пер вић, Ра до ван Вуч
ко вић ; књ. 10) 
Ти раж 20.000. 
С а д р ж а ј: Ста зе (755): Ле те ћи над мо рем (912); Мо сто
ви (1316); Ста зе (1719); Ви но (2023); Пр ви дан у сплит ској 
там ни ци (2429); Мој пр ви су срет са де лом М. Гор ког (3034); 
Ка ко сам ула зио у свет књи ге и књи жев но сти (3538); Би бли
о те ка на ша на су шна (3944); Не у спех на по зор ни ци (4549); 
Пр ви школ ски час (5053); Но вем бар ска се ћа ња (5455).  Ли
ца (5795): У ули ци Да ни ла Или ћа (5961); Учи тељ Љу бо мир 
(6267); Го спо ђи ца Аде ли на Ир би (6878); Пре да ја : (Ри га од 
Фе ре) (7984); У Шо пе но вој род ној ку ћи : (с пу та по Пољ
ској) (8590); Су срет у Ки ни (9195).  Пре де ли (97252): На 
Ва ве лу и Скал ки (99103); 1. и 3. ма ја (104108); Три из ло жбе 
(109114); Шет ње (115119); Хр ват ска из ло жба (120122); Кроз 
Аустри ју : (за бе ле шке с пу та) (123130); Пор ту гал, зе ле на зе
мља : (одло мак пу то пи са) (131134); Шпан ска ствар ност и пр
ви ко ра ци у њој (135139); Се вер : (одло мак) (140146); Зе мља 
на се ве ру (147152); На Нев ском про спек ту : (одло мак) (153
159); Ути сци из Ста љин гра да (160179); На вест да је Бру са 
по го ре ла (180183); Пре де ли (184186); Сан о гра ду : (по во дом 
Ива Вој но ви ћа Ма шка ра те ис под ку пља) (187192); Је дан по
глед на Са ра је во (193201); Ра ја у ста ром Са ра је ву (202211); 
На је вреј ском гро бљу у Са ра је ву (212222); На ка ме ну, у По
чи те љу (223230); Тре ну так у То плој (231234); Крај све тлог 
Охрид ског је зе ра (235242); До ли ном Ра ди ке, и да ље (243
247); О ле то ва њу у Сло ве ни ји : (одло мак) (248252).  Бе ле
шка и на по ме не (253276): Бе ле шка о овом из да њу (255256). 
На по ме не (257276).
(Пласт.) 

464
     Sta ze, li ca, pre de li / Ivo An drić.  Do pu nje no izd.  Sa
ra je vo : Svje tlost ; Be o grad : Pro sve ta ; Za greb : Mla dost 
; Lju blja na : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je ; Sko pje : Mi sla 
; Ti to grad : Po bje da, 1981 (No vi Sad : Bu duć nost).  233 
str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li Ve ra 
Sto jić, Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić, Ra do van Vuč ko
vić ; knj. 10) 
Ti raž 24.000. 
S а d r ž а ј: Sta ze (745): Le te ći nad mo rem (911); Mo sto vi (1214); 
Sta ze (1516); Vi no (1719); Pr vi dan u split skoj tam ni ci (2024); 
Moj pr vi su sret sa de lom M. Gor kog (2528); Ka ko sam ula zio u 
svet knji ge i knji žev no sti (2931); Bi bli o te ka na ša na su šna (3236); 
Ne u speh na po zor ni ci (3740); Pr vi škol ski čas (4143); No vem

bar ska se ća nja (4445).  Li ca (4780): U uli ci Da ni la Ili ća (4951); 
Uči telj Lju bo mir (5256); Go spo đi ca Ade li na Ir bi (5765); Pre da ja 
: (Ri ga od Fe re) (6670); U Šo pe no voj rod noj ku ći : (s pu ta po Polj
skoj) (7175); Su sret u Ki ni (7680).  Pre de li (81208): Na Va ve lu i 
Skal ki (8386); 1. i 3. ma ja (8790); Tri iz lo žbe (9195); Šet nje (96
99); Hr vat ska iz lo žba (100101); Kroz Austri ju : (za be le ške s pu ta) 
(102108); Por tu gal, ze le na ze mlja : (od lo mak pu to pi sa) (109112); 
Špan ska stvar nost i pr vi ko ra ci u njoj (113116); Se ver : (od lo mak) 
(117122); Ze mlja na se ve ru (123127); Na Nev skom pro spek tu : 
(od lo mak) (128132); Uti sci iz Sta ljin gra da (133148); Na vest da 
je Bru sa po go re la (149151); Pre de li (152154); San o gra du : (po
vo dom Iva Voj no vi ća Ma ška ra te is pod ku plja) (155159); Je dan po
gled na Sa ra je vo (160166); Ra ja u sta rom Sa ra je vu (167174); Na 
je vrej skom gro blju u Sa ra je vu (175183); Na ka me nu, u Po či te lju 
(184190); Tre nu tak u To ploj (191193); Kraj sve tlog Ohrid skog 
je ze ra (194200); Do li nom Ra di ke, i da lje (201204); O le to va nju 
u Slo ve ni ji (205208).  Be le ška i na po me ne (209232): Be le ška o 
ovom iz da nju (211212). Na po me ne (213232).
(Plast.) 

465
     Трав нич ка хро ни ка / Иво Ан дрић ; [т ек ст при ре ди
ла Ве ра Стојић].  Бе о град : Но лит, 1981 (Љу бља на : 
Мла дин ска књи га).  481 стр. ; 21 cm.  (Срп ска књи
жев ност. Ро ман ; 31) 
Ти раж 10.000.  Стр. 467469: На по ме на о тек сту / Ве
ра Сто јић.  Стр. 470475: Из да ња „Трав нич ке хро ни
ке” / би бли о гра фи ју са чи нио Гој ко Те шић.  Стр. 476: 
Иза бра на ли те ра ту ра / И. Т. [Иво Тартаља].  Реч ник 
ма ње по зна тих ре чи и из ра за: стр. 477[482].
(Пласт.) 

466
     Трав нич ка хро ни ка / Иво Ан дрић.  До пу ње но изд. 
 Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : 
Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; 
Ско пје : Ми сла ; Ти то град : По бје да, 1981 (Бе о град : 
Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод).  526 стр. ; 20 
cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Ве ра 
Сто јић, Пе тар Џа џић, Му ха рем Пер вић, Ра до ван Вуч
ко вић ; књ. 2) 
Ти раж 20.000.  Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма 
и не ких ма ње по зна тих стра них из ра за: стр. 521[527]. 
 На по ме не: стр. [528]. 
(Пласт.) 

467
     Trav nič ka hro ni ka / Ivo An drić.  Do pu nje no izd.  Sa
ra je vo : Svje tlost ; Be o grad : Pro sve ta ; Za greb : Mla dost 
; Lju blja na : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je ; Sko pje : Mi sla 
; Ti to grad : Po bje da, 1981 (No vi Sad : Bu duć nost).  545 
str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li Ve ra 
Sto jić, Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić, Ra do van Vuč ko
vić ; knj. 2) 
Ti raž 24.000.  Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne
kih ma nje po zna tih iz ra za: str. 537544.  Na po me ne: str. 
545. 
(Plast.) 

468
     Умет ник и ње го во де ло / Иво Ан дрић.  До пу ње но 
изд.  Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во 
: Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је 
; Ско пје : Ми сла ; Ти то град : По бје да, 1981 (Бе о град 
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: Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод).  377 стр. ; 
20 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Ве ра 
Сто јић, Пе тар Џа џић, Му ха рем Пер вић, Ра до ван Вуч
ко вић ; књ. 13) 
Ти раж 20.000. 
С а д р ж а ј: I О Ње го шу и Ву ку (9131): Ње гош као тра гич ни 
ју нак ко сов ске ми сли (933); Ње гош у Ита ли ји (3438); Љу ба 
Не на до вић о Ње го шу у Ита ли ји (3947); Ње го ше ва чо веч ност 
(4850); Све тлост Ње го ше вог де ла (5153); Не што о Ње го шу 
као пи сцу (5459); Веч на при сут ност Ње го ше ва (6064); Ње го
шев од нос пре ма кул ту ри (6571); Над Ње го ше вом пре пи ском 
(7277); О Ву ку као пи сцу (7892); Вук, ре фор ма тор (93103); 
Ву ков при мер (104107); Вук и ино стран ство (108112); Оп
ти ми зам Ву ка Ка ра џи ћа (113125); Три сли ке из жи во та Ву ка 
Ка ра џи ћа (126131).  II Пре га о ци (133232): Че тр де сет го ди на 
од смр ти Си ме Ма та ву ља (135139); О мај сто ру при по ве да чу 
(140145); Зе мља, љу ди и је зик код Пе тра Ко чи ћа (146168); О 
Га ври Вуч ко ви ћу и по во дом ње га (169184); Љу бав на ли ри ка 
Пе тра Пре ра до ви ћа (185189); Пе ва ни ја (190192); Спо ме ник 
пе сни ку жи вот не ра до сти и мла да лач ке ту ге (193195); А. Г. 
Ма тош (196201); Јо ван Скер лић (202203); Спо ме ник Бо ри 
Стан ко ви ћу (204205); Исак Са мо ко вли ја (206209); Лет њи 
дан : крат ко се ћа ње на мла дост Иса ка Са мо ко вли је (210212); 
По мен Кал ми ју Ба ру ху (213218); Се ћа ње на Кал ми ја Ба ру ха 
(219223); Сре тен Сто ја но вић (224225); Умет ник и ње го во де
ло (226228); Ро ман Пе тро вић (229230); Пјер  ве ли ки умет
ник (231232).  III О књи га ма (233294): Ан дро Ко ва че вић: 
По сљед њи Не на дић (235236); Вик тор Цар Емин: Иза пли ме 
(237239); Кр ва ви цве то ви В. Или ћа Мла ђег (240242); Бран
ко Ма шић: Рат не сли ке и ути сци (243245); Ста ри пје сни ци 
(246247); Све то зар Ћо ро вић: Као ви хор (248250); Др То мо 
Ку ми чић: Ер на Кри стен (251252); Дра гу тин До мја нић: Кип
ци и по пев ке (253255); Си ма Пан ду ро вић: Око ва ни сло го ви 
(256258); Цар ски со не ти и Ко сов ски бо жу ри (259261); Пе ро 
Сли јеп че вић: По мен Вла ди ми ру Га ћи но ви ћу (262265); Про
све та: Ал ма нах за го ди ну 1918. (266269); Јо сип Ко сор: Ми
ме (270272); У. До на ди ни: Ка ме на с ра ме на (273274); Раст ко 
Пе тро вић: Бур ле ска го спо ди на Пе ру на бо га гро ма (275278); 
Ан те Пе тра вић: Тре ће сту ди је и пор тре ти (279280); Вла ди мир 
Ћо ро вић: Бо сна и Хер це го ви на (281282); Ни ко ла Ло пи чић: 
Се ља ци (283284); Дра гој ло Ду дић: Днев ник 1941. (285290); 
Зу ко Џум хур: Не кро лог јед ној чар ши ји (291294).  IV Те ме 
(295345): На ша књи жев ност и рат (297301); О пар ти зан ским 
днев ни ци ма (302308); О Ста ту ту Са ве за књи жев ни ка (309
315); О пет па рач кој ли те ра ту ри (316319); До при нос штам пе 
и ра ди ја на шој књи жев но сти (320323); Књи жев ник по ред ра
диопри јем ни ка (324326); Оста ви те увек је дан про зор у пре
де ле умет но сти (327331); Кад је реч о ар хи ви ма (332334); Са 
ма ги јом по не кад гра ни чи и на пра ве под ви ге ли чи рад до брог 
пре во ди о ца (335338); Го вор на Ја ге лон ском уни вер зи те ту 
(339345).  Бе ле шка и на по ме не (347375): Бе ле шка о овом из
да њу (349350). На по ме не (351375).
(Пласт.) 

469
     Umet nik i nje go vo de lo : ese ji II / Ivo An drić.  Do
pu nje no izd.  Sa ra je vo : Svje tlost ; Be o grad : Pro sve ta ; 
Za greb : Mla dost ; Lju blja na : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je 
; Sko pje : Mi sla ; Ti to grad : Po bje da, 1981 (No vi Sad : 
Bu duć nost).  373 str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri
ća / pri re di li Ve ra Sto jić, Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić, 
Ra do van Vuč ko vić ; knj. 13) 
Ti raž 24.000. 
S а d r ž а ј: I O Nje go šu i Vu ku (7128): Nje goš kao tra gič ni ju nak 
ko sov ske mi sli (932); Nje goš u Ita li ji (3337); Lju ba Ne na do vić 
o Nje go šu u Ita li ji (3845); Nje go še va čo več nost (4648); Sve tlost 
Nje go še vog de la (4951); Ne što o Nje go šu kao pi scu (5257); Več

na pri sut nost Nje go še va (5862); Nje go šev od nos pre ma kul tu ri 
(6369); Nad Nje go še vom pre pi skom (7075); O Vu ku kao pi scu 
(7690); Vuk, re for ma tor (91101); Vu kov pri mer (102105); Vuk i 
ino stran stvo (106110); Op ti mi zam Vu ka Ka ra dži ća (111122); Tri 
sli ke iz ži vo ta Vu ka Ka ra dži ća (123128).  II Pre ga o ci (129225): 
Če tr de set go di na od smr ti Si me Ma ta vu lja (131135); O maj sto
ru pri po ve da ču (136141); Ze mlja, lju di i je zik kod Pe tra Ko či ća 
(142163); O Ga vri Vuč ko vi ću i po vo dom nje ga (164178); Lju
bav na li ri ka Pe tra Pre ra do vi ća (179183); Pe va ni ja : knji ga de tinj
stva, knji ga ži vo ta (184186); Spo me nik pe sni ku ži vot ne ra do sti i 
mla da lač ke tu ge (187189); A. G. Ma toš (190194); Jo van Sker lić 
(195196); Spo me nik Bo ri Stan ko vi ću (197198); Isak Sa mo ko vli
ja (199202); Let nji dan : krat ko se ća nje na mla dost Isa ka Sa mo
ko vli je (203205); Po men Kal mi ju Ba ru hu (206211); Se ća nje na 
Kal mi ja Ba ru ha (212216); Sre ten Sto ja no vić (217218); Umet nik 
i nje go vo de lo (219221); Ro man Pe tro vić (222223); Pjer  ve li ki 
umet nik (224225).  III O knji ga ma (227287): An dro Ko va če vić: 
Po sljed nji Ne na dić (229230); Vik tor Car Emin: Iza pli me (231
233); Kr va vi cve to vi V. Ili ća Mla đeg (234235); Bran ko Ma šić: 
Rat ne sli ke i uti sci (236238); Sta ri pje sni ci (239240); Dr To mo 
Ku mi čić: Er na Kri sten (241242); Sve to zar Ćo ro vić: Kao vi hor 
(243245); Dra gu tin Do mja nić: Kip ci i po pev ke (246248); Si ma 
Pan du ro vić: Oko va ni slo go vi (249251); Car ski so ne ti i Ko sov ski 
bo žu ri (252254); Pe ro Sli jep če vić: Po men Vla di mi ru Ga ći no vi ću 
(255258); Pro sve ta: Al ma nah za go di nu 1918. (259262); Jo sip 
Ko sor: Mi me (263265); U. Do na di ni: Ka me na s ra me na (266
267); Rast ko Pe tro vić: Bur le ska go spo di na Pe ru na bo ga gro ma 
(268271); An te Pe tra vić: Tre će stu di je i por tre ti (272273); Vla
di mir Ćo ro vić: Bo sna i Her ce go vi na (274275); Ni ko la Lo pi čić: 
Se lja ci (276277); Dra goj lo Du dić: Dnev nik 1941. (278283); Zu
ko Džum hur: Ne kro log jed noj čar ši ji (284287).  IV Te me (289
339): Na ša knji žev nost i rat (291295); O par ti zan skim dnev ni ci ma 
(296302); O Sta tu tu Sa ve za knji žev ni ka (303309); O pet pa rač koj 
li te ra tu ri (310313); Do pri nos štam pe i ra di ja na šoj knji žev no sti 
(314317); Knji žev nik po red ra diopri jem ni ka (318320); Osta vi
te uvek je dan pro zor u pre de le umet no sti (321325); Kad je reč o 
ar hi vi ma (326328); Sa ma gi jom po ne kad gra ni či i na pra ve pod
vi ge li či rad do brog pre vo di o ca (329332); Go vor na Ja ge lon skom 
uni ver zi te tu (333339).  Be le ška i na po me ne (341370): Be le ška 
o ovom iz da nju (343344). Na po me ne (345370).
(Plast.) 

1982

470
     Го спо ђи ца / Иво Ан дрић.  До пу ње но изд., фо то тип
ско.  Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во 
: Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је 
; Ско пје : Ми сла ; Ти то град : По бје да, 1982 (Бе о град 
: Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод).  258 стр. ; 
20 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Ве ра 
Сто јић, Пе тар Џа џић, Му ха рем Пер вић, Ра до ван Вуч
ко вић ; књ. 3) 
Фо то тип ско изд. из 1981.  Ти раж 10.000.  Реч ник тур
ци за ма: стр. 257[259].  На по ме не: стр. [260]. 
(Пласт.) 

471
     Dvi je pri če / Ivo An drić ; pri re dio Mi ro slav Ši cel ; [i lu
stra ci je Haj ru din Kujundžić].  13. izd.  Za greb : Škol ska 
knji ga, 1982 (Za greb : Vje snik).  79 str. : ilu str. ; 17 cm. 
 (Do bra knji ga. Lek ti ra za VI II raz red osnov ne ško le) 
Auto ro va sli ka.  Tu ma če nje ma nje po zna tih re či u be le
ška ma uz tekst. 
S а d r ž а ј: Ivo An drić (56). Pri ča o kme tu Si ma nu (741); Bi fe 
„Ti ta nik” (4279).
(Broš.) 
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472
     Де ца / Иво Ан дрић.  До пу ње но изд., фо то тип ско. 
 Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : 
Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; 
Ско пје : Ми сла ; Ти то град : По бје да, 1982 (Бе о град : 
Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод).  210 стр. ; 20 
cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Ве ра 
Сто јић, Пе тар Џа џић, Му ха рем Пер вић, Ра до ван Вуч
ко вић ; књ. 9) 
Фо то тип ско изд. из 1981.  Ти раж 10.000. 
С а д р ж а ј: Ку ла (916); У за ва ди са све том (1724); Ми ла и 
Пре лац (2545); Де ца (4754); Про зор (5560); Књи га (6178); 
На оба ли (79103); Зми ја (105118); Па но ра ма (119149); Из лет 
(151159); Екс кур зи ја (161170); Пи смо из 1920. го ди не (171
186); Аска и вук (187196).  Реч ник и на по ме не (197[211]): 
Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих 
из ра за (199200). На по ме не (201[211]).
(Пласт.) 

473
     Ex Pon to ; Не ми ри ; Ли ри ка / Иво Ан дрић.  До пу
ње но изд., фо то тип ско.  Бе о град : Про све та ; За греб : 
Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на 
за ло жба Сло ве ни је ; Ско пје : Ми сла ; Ти то град : По
бје да, 1982 (Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки 
за вод).  316 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића 
/ при ре ди ли Ве ра Сто јић, Пе тар Џа џић, Му ха рем Пер
вић, Ра до ван Вуч ко вић ; књ. 11) 
Фо то тип ско изд. из 1981.  Ти раж 10.000. 
С а д р ж а ј: Ex Pon to (779).  Не ми ри (81137): Не мир од 
ви је ка (8392); Не мир да на (93106): Ноћ у во зу (9596); Из
над по бје да (9798); Дје ца (99101); По греб на пје сма (102103); 
При ча из Ја па на (104106); Бре го ви (107137).  Ли ри ка (139
257): У су мрак (141); Бла га и до бра ме се чи на (142143); Лањ
ска пје сма (144); Та ма (145); По то ну ло (146); Пр ва про љет на 
пје сма (147); Ноћ цр ве них зви је зда (148); Стро фе у но ћи (149
151): Про ла зност (149); Тра ге ди ја (149); Јад ни не мир (150151); 
Шет ња (152); Че тр де сет пе та ноћ (153154); 1914. (155); Ју тро 
(156); Псалм сум ње (157158); Бур на ноћ (159160); Ноћ (161
164); По вра так (165); Уте ха сно ва (166167); Сан (168169); Из 
књи ге „Цр ве ни ли сто ви” (170171); 1915. (172173); Пје сма 
вре те на (174175); Сан Ма ри но (176); Пут нич ка пје сма (177); 
Је се њи пред је ли (178); Цр ве ни ли сто ви (179180); Гор њи град 
(181); Ус крс (182); Је дан но вем бар (183); Рит ми без сја ја (184
185): Мар та мје се ца (184); Сан о Ма ри ји (184185); Уј Дом бо
вар (185); Ју тро (186); Ви си на (187); Зе мља (188); Си ноћ (189); 
Скер цо у цр ни ни (190); Об ја вље ње (191); Су ди је (19141920)  
(192193); Сви та ње (194196); Стро фа (197); По јед ном ста ром 
до бром ре ду (198200); Спас (201); Гла сно во де шу ме (202); 
Жеђ (203); Ноћ (204); Ње го ва пе сма (205); На мо ру (206); Бе
жа ње (207); По бед ник (208211); М. Ц. (212); Крај ре ке (213); 
Ми сао (214); Ve ra sa lu trix (215); Шта са њам и шта ми се до га ђа 
(216221); Слап на Дри ни (222); Жеђ са вр шен ства (223); Кад 
се ме ни пла ка ло (224); Са би то ва пе сма (225); Вај мар 1932. г. 
(226); Сун це овог да на (227230); Дје во јач ка пје сма (231232); 
Пред пор тре том пре кор на по гле да (233); И ми слим (234); Ле
па мла да же на го во ри (235); Две те ме (236); От кри ва ње (237); 
Пи смо ни ко ме (238); Ноћ ни раз го вор 1941. (239240); Ли ли Ла
ла у на (241); У при ста ни шту на зе ле ном остр ву (242243); Не
кад, у Ал пи ма (244245): Пе сма (244); Су срет (244245); Зо ра 
(245); Јед на ноћ (246); Вео (247); Пут ни ци са ис то ка (248249): 
Ма ли град на две ре ке (248); У ама му (248249); Хар фа из је
зе ра (249); Пред гра ђе на ше мла до сти (250253); Ко ра чам још 
као да идем (254); Све ви ше, све бли же (255); Крај (256); Ни 
бо го ва ни мо ли та ва (257).  Бе ле шка и на по ме не (259314): 
Бе ле шка о овом из да њу (261272). На по ме не (273314).
(Пласт.) 

474
     Жеђ / Иво Ан дрић.  До пу ње но изд., фо то тип ско.  
Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје
тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; Ско пје : 
Ми сла ; Ти то град : По бје да, 1982 (Бе о град : Бе о град ски 
из да вач когра фич ки за вод).  278 стр. ; 20 cm.  (Са бра
на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Ве ра Сто јић, Пе тар 
Џа џић, Му ха рем Пер вић, Ра до ван Вуч ко вић ; књ. 6) 
Фо то тип ско изд. из 1981.  Ти раж 10.000. 
С а д р ж а ј: У му са фир ха ни (921); У зин да ну (2330); Ис по ви
јед (3146); Код ка за на (4762); На паст (6372); Про ба (73103); 
Труп (105117); У во де ни ци (119124); Ша ла у Сам са ри ном ха
ну (125144); Ча ша (145152); Рзав ски бре го ви (153164); Чу до 
у Оло ву (165171); Жеђ (173184); Мост на Же пи (185193); 
Смрт у Си на но вој те ки ји (195207); Олу ја ци (209218); На 
дру ги дан Бо жи ћа (219225); На ста ди о ну (227231); На др жав
ном има њу (233245); Ле то ва ње на ју гу (247256).  Реч ник и 
на по ме не (257[279]): Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и 
не ких ма ње по зна тих из ра за (259263). На по ме не (264[279]).
(Пласт.) 

475
     Зна ко ви / Иво Ан дрић.  До пу ње но изд., фо то тип
ско.  Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во 
: Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; 
Ско пје : Ми сла ; Ти то град : По бје да, 1982 (Бе о град : Бе
о град ски из да вач когра фич ки за вод).  359 стр. ; 20 cm. 
 (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Ве ра Сто
јић, Пе тар Џа џић, Му ха рем Пер вић, Ра до ван Вуч ко вић 
; књ. 8) 
Фо то тип ско изд. из 1981.  Ти раж 10.000. 
С а д р ж а ј: Пут Али је Ђер зе ле за (932); Дан у Ри му (3340); 
Зна ко ви (4153); Све ча ност (5567); Ђор ђе Ђор ђе вић (6979); 
Ре чи (8188); Ауто би о гра фи ја (89101); На ла ђи (103109); Зло
ста вља ње (111141); При ча о кме ту Си ма ну (143173); Сно пи
ћи (175183); Зи ми (185189); Сан и ја ва Под гра би ћем (191
196); При ча о со ли (197202); Ко са (203208); Ноћ у Ал хам бри 
(209218); Лов на те тре ба (219227); Раз го вор (229235); Су
се ди (237253); Шет ња (255261); За тво ре на вра та (263272); 
По ро дич на сли ка (273288); Оса ти ча ни (289328); Пра знич но 
ју тро (329335).  Реч ник и на по ме не (337[360]): Реч ник тур
ци за ма (339345). На по ме не (346[360]).
(Пласт.) 

476
     Зна ко ви по ред пу та / Иво Ан дрић.  До пу ње но изд., 
фо то тип ско.  Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост 
; Са ра је во : Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба 
Сло ве ни је ; Ско пје : Ми сла ; Ти то град : По бје да, 1982 
(Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод).  
625 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при
ре ди ли Ве ра Сто јић, Пе тар Џа џић, Му ха рем Пер вић, 
Ра до ван Вуч ко вић ; књ. 16) 
Фо то тип ско изд. из 1981.  Ти раж 10.000. 
С а д р ж а ј: 1. Не ми ри од ви је ка (9219); 2. За пи сца (221
334); 3. Сли ке, при зо ри, рас по ло же ња (335578); 4. Не са ни ца 
(579596); 5. Ве чи ти ка лен дар ма тер њег је зи ка (599606).  Ре
ги стар пој мо ва, бе ле шке и на по ме не (607[627]): Ре ги стар пој
мо ва (609617). Бе ле шка о овом из да њу (618[626]). На по ме не 
([627]).
(Пласт.) 

477
     Исто ри ја и ле ген да / Иво Ан дрић.  До пу ње но изд., 
фо то тип ско.  Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост 
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; Са ра је во : Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба 
Сло ве ни је ; Ско пје : Ми сла ; Ти то град : По бје да, 1982 
(Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод).  
269 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при
ре ди ли Ве ра Сто јић, Пе тар Џа џић, Му ха рем Пер вић, 
Ра до ван Вуч ко вић ; књ. 12) 
Фо то тип ско изд. из 1981. – Тираж 10.000. 
С а д р ж а ј: I Умет ник и из раз (972): Раз го вор са Го јом (11
30); Ли ко ви (3134); Не што о сти лу и је зи ку (3552); Бе ле шке 
за пи сца (5364); Бе ле шка о ре чи ма (6567); О при чи и при ча
њу : го вор Иве Ан дрића у Сток хол му при ли ком при ма ња Но
бе ло ве на гра де (6872).  II Ства ра о ци (73156): Волт Вит мен 
(7583); Ле ген да о св. Фран ци ску из Аси зи ја (8495); Ле ген
да о Ла у ри и Пе трар ки (96105); Го ја (106117); Си мон Бо ли
вар Осло бо ди лац (118153); Адам Миц кје вич (154156).  III 
Освр ти (157192): Хај не у пи сми ма (159163); Хер ман Вен дел: 
Хајн рих Хај не (164165); Ан ри Бор до: Отво ри очи! (166168); 
Пи сма јед ног вој ни ка (169173); „По зо ри ште из не на ђе ња” 
(174178); Јед на рат на књи га Га бри е ла Д'Анун ци ја (179183); 
Мак сим Гор ки: Јед на го ди на ре во лу ци је (184185); Ства ра лач
ка искра (186189); Ства ра лач ка ру ка (190192).  IV По во ди 
(193243): Не зва ни не ка шу те (195197); Фа ши стич ка ре во лу
ци ја (198208); Бе ни то Му со ли ни (209221); Слу чај Ма те о ти 
(222228); Кри за фа ши зма  кри за Ита ли је (229234); Ста ње у 
Ита ли ји (235239); До га ђа ји у Бу гар ској (240243).  Бе ле шка 
и на по ме не (245267): Бе ле шка о овом из да њу (247252). На
по ме не (253267).
(Пласт.) 

478
     Је ле на, же на ко је не ма / Иво Ан дрић.  До пу ње
но изд., фо то тип ско.  Бе о град : Про све та ; За греб : 
Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на 
за ло жба Сло ве ни је ; Ско пје : Ми сла ; Ти то град : По
бје да, 1982 (Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки 
за вод).  289 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића 
/ при ре ди ли Ве ра Сто јић, Пе тар Џа џић, Му ха рем Пер
вић, Ра до ван Вуч ко вић ; књ. 7) 
Фо то тип ско изд. из 1981.  Ти раж 10.000. 
С а д р ж а ј: Ани ки на вре ме на (989); Ма ра ми ло сни ца (91
169); Љу бав у ка са би (171184); Ћор кан и Шва би ца (185201); 
Же на на ка ме ну (203225); Игра (227232); Же на од сло но ве 
ко сти (233238); Бај рон у Син три (239244); Је ле на, же на ко је 
не ма (245275).  Реч ник и на по ме не (277[290]): Реч ник тур
ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих из ра за (279
283). На по ме не (284[290]).
(Пласт.) 

479
     Ку ћа на оса ми и дру ге при по вет ке / Иво Ан дрић. 
 До пу ње но изд., фо то тип ско.  Бе о град : Про све та ; 
За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; Љу бља на : 
Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; Ско пје : Ми сла ; Ти то
град : По бје да, 1982 (Бе о град : Бе о град ски из да вач ко
гра фич ки за вод).  455 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла 
Иве Ан дрића / при ре ди ли Ве ра Сто јић, Пе тар Џа џић, 
Му ха рем Пер вић, Ра до ван Вуч ко вић ; књ. 14) 
Кор. и хрпт. ств. насл.: Ку ћа на оса ми.  Фо то тип ско 
изд. из 1981.  Ти раж 10.000. 
С а д р ж а ј: Ку ћа на оса ми (7120): Увод (912); Бон вал па ша 
(1319); Али па ша (2033); Ба рон (3443); Ге о ме тар и Јул ка (44
54); Цир кус (5569); Ја ков, друг из де тињ ства (7080); При ча 
(8186); Ро би ња (8796); Жи во ти (97104); Љу ба ви (105110); 
Зу ја (111120).  Дру ге при по вет ке (121326): По под не (123
126); Кнез са ту жним очи ма (127130); Ис ку ше ње у ће ли ји број 
38 (131138); Пр ви дан у ра до сном гра ду (139144); Ство ре ње 

(145148); Па као (149153); Јул ски дан (154159); За нос и стра
да ње То ме Га лу са (160170); Ру ђан ски бе го ви (171177); Три 
де ча ка (178188); Цр вен цвет (189204); На сун ча ној стра ни 
(205212); Слу чај Сте ва на Ка ра ја на (213225); Ли ца (226230); 
У ће ли ји број 115 (231249); Сун це (250256); Пред ве чер њи 
час (257262); Два за пи са бо сан ског пи са ра Дра же сла ва (263
269); Код ле ка ра (270278); Су срет (279284); Раз го вор пред 
ве че : (одло мак)  (285291); Ве ли ки рас пуст (292299); Са ра чи 
(300305); Ле ген да о по бу ни (306310); Ду бро вач ка ве ја ви ца 
(311316); Ра ње ник у се лу (317322); Сле пац (323326).  Не
до вр ше на про за (327427): На Ла тин ској ћу при ји : (одло мак) 
(329333); По руч ник Му рат (334357); С љу ди ма : (одло мак)  
(358366); Тај дан (367373); О ста рим и мла дим Па му ко ви ћи
ма : (одло мак) (374396); Пре не сре ће : (одло мак) (397402); 
Бу на : (одло мак) (403408); Пр ви су сре ти : (одло мак) (409
416); Пе ку ши ћи : (одло мак) (417422); Не мир : (одло мак) (423
427).  Реч ник, бе ле шка и на по ме не (429454): Реч ник тур ци
за ма (431435). Бе ле шка о овом из да њу (436439). На по ме не 
(440454).
(Пласт.) 

480
     Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić ; [pri re dio Ra do van 
Vučković].  3. izd.  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle ša”, 1982 
(No vi Sad : Bu duć nost).  382 str. ; 21 cm.  (Bi bli o te ka 
Ars. Lek ti ra) 
Ti raž 5.000.  Str. 526: Mo nu men tal no ro man si jer sko 
dje lo / Ra do van Vuč ko vić.  Str. 367369: Ro ma ni Ive 
An dri ća / Ve li bor Gli go rić.  Str. 370373: Čo vek u isto
ri ji / Mi loš I. Ban dić.  Str. 374377: Mje ri lo traj no sti u 
An dri će vim isto rij skim ro ma ni ma / Sal ko Na ze čić.  Str. 
379382: Bi lje ška o pi scu / R. V. 
(Plast.) 

481
     На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  До пу ње но изд., 
фо то тип ско.  Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост 
; Са ра је во : Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба 
Сло ве ни је ; Ско пје : Ми сла ; Ти то град : По бје да, 1982 
(Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод).  
404 стр., [1] лист с ауто ро вом сли ком ; 20 cm.  (Са бра
на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Ве ра Сто јић, Пе тар 
Џа џић, Му ха рем Пер вић, Ра до ван Вуч ко вић ; књ. 1) 
Фо то тип ско изд. из 1981.  Ти раж 10.000.  Реч ник тур
ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих из
ра за: стр. 399403.  На по ме не: стр. 404[405]. 
(Пласт.) 

482
     Не мир на го ди на / Иво Ан дрић.  До пу ње но изд., 
фо то тип ско.  Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост 
; Са ра је во : Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба 
Сло ве ни је ; Ско пје : Ми сла ; Ти то град : По бје да, 1982 
(Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод).  
360 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при
ре ди ли Ве ра Сто јић, Пе тар Џа џић, Му ха рем Пер вић, 
Ра до ван Вуч ко вић ; књ. 5) 
Фо то тип ско изд. из 1981.  Ти раж 10.000. 
С а д р ж а ј: За ло го ро ва ња (921); Му ста фа Ма џар (2339); 
При ча о ве зи ро вом сло ну (4187); Не мир на го ди на (89125); 
Сан бе га Кар чи ћа (127129); Ве ле тов ци (131140); Ћи лим (141
151); Свад ба (153173); Штрајк у тка о ни ци ћи ли ма (175181); 
Ра за ра ња (183187); Би фе „Ти та ник” (189224); Зе ко (225343). 
 Реч ник и на по ме не (345[361]): Реч ник тур ци за ма, про вин ци
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ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих из ра за (347351). На по ме не 
(352[361]).
(Пласт.) 

483
     Омер па ша Ла тас / Иво Ан дрић.  До пу ње но изд., 
фо то тип ско.  Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост 
; Са ра је во : Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба 
Сло ве ни је ; Ско пје : Ми сла ; Ти то град : По бје да, 1982 
(Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод).  
336 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при
ре ди ли Ве ра Сто јић, Пе тар Џа џић, Му ха рем Пер вић, 
Ра до ван Вуч ко вић ; књ. 15) 
Аутор бе ле шке је Р. Вуч ко вић.  Фо то тип ско изд. из 
1981.  Ти раж 10.000.  Реч ник тур ци за ма: стр. 313
320.  Бе ле шка о овом из да њу: стр. 321330.  На по ме
не: стр. 331[337]. 
(Пласт.) 

484
     Pri po vi jet ke ; Ku la / Ivo An drić ; iz bor i pred go vor Ra
do van Vuč ko vić ; raz go vor o dje lu Iso Ka lač.  Sa ra je vo 
: Svje tlost, 1982 (Tre bi nje : Svje tlost).  163 str. ; 17 cm. 
 (Mla di da ni : lek ti ra) 
Ti raž 8.000. 
S а d r ž а ј: O če mu nam pri po vi je da An drić / Ra do van Vuč ko vić 
(59). Ku la (1120); Knji ga (2141); De ca (4250); Pro zor (5157); 
Cr ve ni cvet (5876); Na oba li (77105); Mi la i Pre lac (106130); 
Most na Že pi (131141); Aska i vuk (142153). Raz go vor o pri ča
ma / Iso Ka lač (155157). Rječ nik tur skih ri je či i ma nje po zna tih 
iz ra za (158161).
(Broš.) 

485
     Pro kle ta avli ja / Ivo An drić.  Be o grad : Rad, 1982 (Be
o grad : „Slo bo dan Jo vić”).  98 str. ; 19 cm.  (Reč i mi sao 
; n. s., 366) 
Ti raž 15.000.  Str. 93[99]: Po vest o zlu i do bru / Pe tar 
Dža džić. 
(Broš.) 

486
     Про кле та авли ја / Иво Ан дрић.  До пу ње но изд., 
фо то тип ско.  Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост 
; Са ра је во : Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба 
Сло ве ни је ; Ско пје : Ми сла ; Ти то град : По бје да, 1982 
(Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод).  
126 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при
ре ди ли Ве ра Сто јић, Пе тар Џа џић, Му ха рем Пер вић, 
Ра до ван Вуч ко вић ; књ. 4) 
Фо то тип ско изд. из 1981.  Ти раж 10.000.  Реч ник тур
ци за ма: стр. 125[127].  На по ме не: стр. [128]. 
(Пласт.) 

487
     Све ске / Иво Ан дрић ; [приредили Ве ра Сто јић, Пе
тар Џа џић, Му ха рем Пер вић, Ра до ван Вучковић].  Бе
о град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје
тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; Ско пје 
: Ми сла ; Ти то град : По бје да, 1982 (Бе о град : Бе о град
ски из да вач когра фич ки за вод).  231 стр. ; 20 cm 
Ти раж 8.000.  Бе ле шка: стр. 225228.  На по ме не: стр. 

229[232]. 
(Пласт.) 

488
     Све ске / Иво Ан дрић.  До пу ње но изд., фо то тип
ско.  Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во 
: Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; 
Ско пје : Ми сла ; Ти то град : По бје да, 1982 (Бе о град : 
Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод).  426 стр., [16] 
стр. с та бла ма (факс.) ; 20 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан
дрића / при ре ди ли Ве ра Сто јић, Пе тар Џа џић, Му ха
рем Пер вић, Ра до ван Вуч ко вић ; књ. 17) 
Аутор би бли о гра фи је је Гор да на По по вић.  Фо то тип
ско изд. из 1981.  Ти раж 10.000.  Бе ле шка о овом из
да њу: стр. 229232.  На по ме не: стр. 233236.  Стр. 
240337: Жи во то пис Иве Ан дрића / Р. П. [Радован 
Поповић].  Би бли о гра фи ја пр вих из да ња де ла Иве 
Ан дрића: стр. 341403.  Бе ле шка о Са бра ним де ли ма 
Иве Ан дрића: стр. 407[427]. 
(Пласт.) 

489
     Sve ske / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost ; Za greb : 
Mla dost, 1982 (No vi Sad : Bu duć nost).  433 str. ; 20 cm. 
 (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li Ve ra Sto jić, Pe tar 
Dža džić, Mu ha rem Per vić, Ra do van Vuč ko vić) [!]
Autor bi bli o gra fi je je Gor da na Po po vić.  Ti raž 8.000.  
Be le ška o ovom iz da nju: str. 227231.  Na po me ne: str. 
233236.  Str. 240343: Ži vo to pis Ive An dri ća / R. P. 
[Ra do van Popović].  Bi bli o gra fi ja pr vih iz da nja de la Ive 
An dri ća: str. 347407.  Beleška o Sabranim delima Ive 
Andrića: str. 411432.
(Plast.) 

490
     Ста зе, ли ца, пре де ли / Иво Ан дрић.  До пу ње
но изд., фо то тип ско.  Бе о град : Про све та ; За греб : 
Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на 
за ло жба Сло ве ни је ; Ско пје : Ми сла ; Ти то град : По
бје да, 1982 (Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки 
за вод).  277 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића 
/ при ре ди ли Ве ра Сто јић, Пе тар Џа џић, Му ха рем Пер
вић, Ра до ван Вуч ко вић ; књ. 10) 
Фо то тип ско изд. из 1981.  Ти раж 10.000. 
С а д р ж а ј: Ста зе (755): Ле те ћи над мо рем (912); Мо сто
ви (1316); Ста зе (1719); Ви но (2023); Пр ви дан у сплит ској 
там ни ци (2429); Мој пр ви су срет са де лом М. Гор ког (3034); 
Ка ко сам ула зио у свет књи ге и књи жев но сти (3538); Би бли
о те ка на ша на су шна (3944); Не у спех на по зор ни ци (4549); 
Пр ви школ ски час (5053); Но вем бар ска се ћа ња (5455).  Ли
ца (5795): У ули ци Да ни ла Или ћа (5961); Учи тељ Љу бо мир 
(6267); Го спо ђи ца Аде ли на Ир би (6878); Пре да ја : (Ри га од 
Фе ре) (7984); У Шо пе но вој род ној ку ћи : (с пу та по Пољ
ској) (8590); Су срет у Ки ни (9195).  Пре де ли (97252): На 
Ва ве лу и Скал ки (99103); 1. и 3. ма ја (104108); Три из ло жбе 
(109114); Шет ње (115119); Хр ват ска из ло жба (120122); Кроз 
Аустри ју : (за бе ле шке с пу та) (123130); Пор ту гал, зе ле на зе
мља : (одло мак пу то пи са) (131134); Шпан ска ствар ност и пр
ви ко ра ци у њој (135139); Се вер : (одло мак) (140146); Зе мља 
на се ве ру (147152); На Нев ском про спек ту : (одло мак) (153
159); Ути сци из Ста љин гра да (160179); На вест да је Бру са 
по го ре ла (180183); Пре де ли (184186); Сан о гра ду : (по во дом 
Ива Вој но ви ћа Ма шка ра те ис под ку пља) (187192); Је дан по
глед на Са ра је во (193201); Ра ја у ста ром Са ра је ву (202211); 
На је вреј ском гро бљу у Са ра је ву (212222); На ка ме ну, у По
чи те љу (223230); Тре ну так у То плој (231234); Крај све тлог 
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Охрид ског је зе ра (235242); До ли ном Ра ди ке, и да ље (243
247); О ле то ва њу у Сло ве ни ји : (одло мак);  (248252).  Бе ле
шка и на по ме не (253276): Бе ле шка о овом из да њу (255256). 
На по ме не (257276).
(Пласт.) 

491
     Трав нич ка хро ни ка / Иво Ан дрић.  До пу ње но изд., 
фо то тип ско.  Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост 
; Са ра је во : Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба 
Сло ве ни је ; Ско пје : Ми сла ; Ти то град : По бје да, 1982 
(Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод).  
526 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при
ре ди ли Ве ра Сто јић, Пе тар Џа џић, Му ха рем Пер вић, 
Ра до ван Вуч ко вић ; књ. 2) 
Фо то тип ско изд. из 1981.  Ти раж 10.000.  Реч ник 
тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих 
стра них из ра за: стр. 521[527].  На по ме не: стр. [528]. 
(Пласт.) 

492
     Trav nič ka hro ni ka / Ivo An drić.  Trav nik : Na rod na 
bi bli o te ka „Ivo An drić” ; Sa ra je vo : Svje tlost, 1982 (No vi 
Sad : Bu duć nost).  548 str. ; 20 cm 
„Po vo dom 90. go di na ro đe nja I. An dri ća” → pre lim. str.  
Ti raž 3.000.  Str. 7: Pred go vor / Ru smir Aga če vić.  Reč
nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna tih 
iz ra za: str. 535542.  Iz da nja „Trav nič ke hro ni ke”: str. 
543544.  Pre vo di: str. 545548. 
(Plast. sa omo tom) 

493
     Умет ник и ње го во де ло / Иво Ан дрић.  До пу ње
но изд., фо то тип ско.  Бе о град : Про све та ; За греб : 
Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на 
за ло жба Сло ве ни је ; Ско пје : Ми сла ; Ти то град : По
бје да, 1982 (Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки 
за вод).  377 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића 
/ при ре ди ли Ве ра Сто јић, Пе тар Џа џић, Му ха рем Пер
вић, Ра до ван Вуч ко вић ; књ. 13) 
Фо то тип ско изд. из 1981.  Ти раж 10.000. 
С а д р ж а ј: I О Ње го шу и Ву ку (9131): Ње гош као тра гич ни 
ју нак ко сов ске ми сли (933); Ње гош у Ита ли ји (3438); Љу ба 
Не на до вић о Ње го шу у Ита ли ји (3947); Ње го ше ва чо веч ност 
(4850); Све тлост Ње го ше вог де ла (5153); Не што о Ње го шу као 
пи сцу (5459); Веч на при сут ност Ње го ше ва (6064); Ње го шев 
од нос пре ма кул ту ри (6571); Над Ње го ше вом пре пи ском (72
77); О Ву ку као пи сцу (7892); Вук, ре фор ма тор (93103); Ву ков 
при мер (104107); Вук и ино стран ство (108112); Оп ти ми зам 
Ву ка Ка ра џи ћа (113125); Три сли ке из жи во та Ву ка Ка ра џи ћа 
(126131).  II Пре га о ци (133232): Че тр де сет го ди на од смр ти 
Си ме Ма та ву ља (135139); О мај сто ру при по ве да чу (140145); 
Зе мља, љу ди и је зик код Пе тра Ко чи ћа (146168); О Га ври Вуч
ко ви ћу и по во дом ње га (169184); Љу бав на ли ри ка Пе тра Пре
ра до ви ћа (185189); Пе ва ни ја : књи га де тињ ства, књи га жи во та 
(190192); Спо ме ник пе сни ку жи вот не ра до сти и мла да лач ке 
ту ге (193195); А. Г. Ма тош (196201); Јо ван Скер лић (202203); 
Спо ме ник Бо ри Стан ко ви ћу (204205); Исак Са мо ко вли ја (206
209); Лет њи дан : крат ко се ћа ње на мла дост Иса ка Са мо ко вли је 
(210212); По мен Кал ми ју Ба ру ху (213218); Се ћа ње на Кал
ми ја Ба ру ха (219223); Сре тен Сто ја но вић (224225); Умет ник 
и ње го во де ло (226228); Ро ман Пе тро вић (229230); Пјер  ве
ли ки умет ник (231232).  III О књи га ма (233294); Ан дро Ко
ва че вић: По сљед њи Не на дић (235236); Вик тор Цар Емин: Иза 
пли ме (237239); Кр ва ви цве то ви В. Или ћа Мла ђег (240242); 

Бран ко Ма шић: Рат не сли ке и ути сци (243245); Ста ри пје сни
ци (246247); Све то зар Ћо ро вић: Као ви хор (248250); Др То мо 
Ку ми чић: Ер на Кри стен (251252); Дра гу тин До мја нић: Кип
ци и по пев ке (253255); Си ма Пан ду ро вић: Око ва ни сло го ви 
(256258); Цар ски со не ти и Ко сов ски бо жу ри (259261); Пе ро 
Сли јеп че вић: По мен Вла ди ми ру Га ћи но ви ћу (262265); Про
све та: Ал ма нах за го ди ну 1918. (266269); Јо сип Ко сор: Ми ме 
(270272); У. До на ди ни: Ка ме на с ра ме на (273274); Раст ко Пе
тро вић: Бур ле ска го спо ди на Пе ру на бо га гро ма (275278); Ан те 
Пе тра вић: Тре ће сту ди је и пор тре ти (279280); Вла ди мир Ћо
ро вић: Бо сна и Хер це го ви на (281282); Ни ко ла Ло пи чић: Се
ља ци (283284); Дра гој ло Ду дић: Днев ник 1941. (285290); Зу
ко Џум хур: Не кро лог јед ној чар ши ји (291294).  IV Те ме (295
345): На ша књи жев ност и рат (297301); О пар ти зан ским днев
ни ци ма (302308); О Ста ту ту Са ве за књи жев ни ка (309315); О 
пет па рач кој ли те ра ту ри (316319); До при нос штам пе и ра ди ја 
на шој књи жев но сти (320323); Књи жев ник по ред ра диопри
јем ни ка (324326); Оста ви те увек је дан про зор у пре де ле умет
но сти (327331); Кад је реч о ар хи ви ма (332334); Са ма ги јом 
по не кад гра ни чи и на пра ве под ви ге ли чи рад до брог пре во
ди о ца (335338); Го вор на Ја ге лон ском уни вер зи те ту (339345). 
 Бе ле шка и на по ме не (347375): Бе ле шка о овом из да њу (349
350). На по ме не (351375).
(Пласт.) 

1983

494
     Bo li var : ne pre kid na slo bo da = la li ber tad per ma nen te / 
Ivo An drić ; [pred go vor H. L. [Ho se Lu is] Sal se doBa star
do].  Kru še vac : Bag da la, 1983 (Pod vis : Stil).  90 str., 
[4] str. s ta bla ma : sli ka S. Bo li va ra ; 24 cm.  (Tra go vi) 
Upo re do srp. tekst i špan. pre vod.  Pre ma pred go vo ru, 
pre vo di lac je Sal va dor Pra sel.  Auto ro va sli ka.  Ti raž 
1.500.  Pred go vor: str. 57.  Str. 6669: Pe sma Bo li va ru 
/ Pa blo Ne ru da.  Str. 7071: Oslo bo di lac / Mi gel Ote ro 
Sil va.  Str. 7583: Ivo An drić u sve tu / Mi le na Mi la no vić. 
 Str. 87[91]: An dri će vo odu še vlje nje Bo li va rom / Za gor
ka Li lić. 
(Broš.) 

495
     Го спо ђи ца / Иво Ан дрић.  До пу ње но изд., фо то тип
ско.  Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во 
: Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је 
; Ско пје : Ми сла ; Ти то град : По бје да, 1983 (Бе о град 
: Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод).  258 стр. ; 
20 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Ве ра 
Сто јић, Пе тар Џа џић, Му ха рем Пер вић, Ра до ван Вуч
ко вић ; књ. 3) 
Фо то тип ско изд. из 1981.  Ти раж 10.000.  Реч ник тур
ци за ма: стр. 257[259].  На по ме не: стр. [260]. 
(Пласт.) 

496
     Dvi je pri če / Ivo An drić ; pri re dio Mi ro slav Ši cel ; [i lu
stra ci je Haj ru din Kujundžić].  13. [i. e. 14] izd.  Za greb 
: Škol ska knji ga, 1983 (Za greb : Vje snik).  79 str. : ilu str. 
; 17 cm.  (Do bra knji ga. Lek ti ra za VI II raz red osnov ne 
ško le) 
Auto ro va sli ka.  Tu ma če nje ma nje po zna tih re či u be le
ška ma uz tekst. 
S а d r ž а ј: Ivo An drić (56). Pri ča o kme tu Si ma nu (741); Bi fe 
„Ti ta nik” (4279).
(Broš.) 
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497
     Де ца / Иво Ан дрић.  До пу ње но изд., фо то тип ско. 
 Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : 
Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; 
Ско пје : Ми сла ; Ти то град : По бје да, 1983 (Бе о град : 
Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод).  210 стр. ; 20 
cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Ве ра 
Сто јић, Пе тар Џа џић, Му ха рем Пер вић, Ра до ван Вуч
ко вић ; књ. 9) 
Фо то тип ско изд. из 1981.  Ти раж 10.000. 
С а д р ж а ј: Ку ла (916); У за ва ди са све том (1724); Ми ла и 
Пре лац (2545); Де ца (4754); Про зор (5560); Књи га (6178); 
На оба ли (79103); Зми ја (105118); Па но ра ма (119149); Из лет 
(151159); Екс кур зи ја (161170); Пи смо из 1920. го ди не (171
186); Аска и вук (187196).  Реч ник и на по ме не (197[211]): 
Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих 
из ра за (199200). На по ме не (201[211]).
(Пласт.) 

498
     Ex Pon to ; Не ми ри ; Ли ри ка / Иво Ан дрић.  До пу
ње но изд., фо то тип ско.  Бе о град : Про све та ; За греб : 
Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на 
за ло жба Сло ве ни је ; Ско пје : Ми сла ; Ти то град : По
бје да, 1983 (Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки 
за вод).  316 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића 
/ при ре ди ли Ве ра Сто јић, Пе тар Џа џић, Му ха рем Пер
вић, Ра до ван Вуч ко вић ; књ. 11) 
Фо то тип ско изд. из 1981.  Ти раж 10.000. 
С а д р ж а ј: Ex Pon to (779).  Не ми ри (81137): Не мир од 
ви је ка (8392); Не мир да на (93106): Ноћ у во зу (9596); Из
над по бје да (9798); Дје ца (99101); По греб на пје сма (102103); 
При ча из Ја па на (104106); Бре го ви (107137).  Ли ри ка (139
257): У су мрак (141); Бла га и до бра ме се чи на (142143); Лањ
ска пје сма (144); Та ма (145); По то ну ло (146); Пр ва про љет на 
пје сма (147); Ноћ цр ве них зви је зда (148); Стро фе у но ћи (149
151): Про ла зност (149); Тра ге ди ја (149); Јад ни не мир (150151); 
Шет ња (152); Че тр де сет пе та ноћ (153154); 1914. (155); Ју тро 
(156); Псалм сум ње (157158); Бур на ноћ (159160); Ноћ (161
164); По вра так (165); Уте ха сно ва (166167); Сан (168169); Из 
књи ге „Цр ве ни ли сто ви” (170171); 1915. (172173); Пје сма 
вре те на (174175); Сан Ма ри но (176); Пут нич ка пје сма (177); 
Је се њи пред је ли (178); Цр ве ни ли сто ви (179180); Гор њи град 
(181); Ус крс (182); Је дан но вем бар (183); Рит ми без сја ја (184
185): Мар та мје се ца (184); Сан о Ма ри ји (184185); Уј Дом бо
вар (185); Ју тро (186); Ви си на (187); Зе мља (188); Си ноћ (189); 
Скер цо у цр ни ни (190); Об ја вље ње (191); Су ди је (19141920) 
(192193); Сви та ње (194196); Стро фа (197); По јед ном ста ром 
до бром ре ду (198200); Спас (201); Гла сно во де шу ме (202); 
Жеђ (203); Ноћ (204); Ње го ва пе сма (205); На мо ру (206); Бе
жа ње (207); По бед ник (208211); М. Ц. (212); Крај ре ке (213); 
Ми сао (214); Ve ra sa lu trix (215); Шта са њам и шта ми се до га ђа 
(216221); Слап на Дри ни (222); Жеђ са вр шен ства (223); Кад 
се ме ни пла ка ло (224); Са би то ва пе сма (225); Вај мар 1932. г. 
(226); Сун це овог да на (227230); Дје во јач ка пје сма (231232); 
Пред пор тре том пре кор на по гле да (233); И ми слим (234); Ле
па мла да же на го во ри (235); Две те ме (236); От кри ва ње (237); 
Пи смо ни ко ме (238); Ноћ ни раз го вор 1941. (239240); Ли ли Ла
ла у на (241); У при ста ни шту на зе ле ном остр ву (242243); Не
кад, у Ал пи ма (244245): Пе сма (244); Су срет (244245); Зо ра 
(245); Јед на ноћ (246); Вео (247); Пут ни ци са ис то ка (248249): 
Ма ли град на две ре ке (248); У ама му (248249); Хар фа из је
зе ра (249); Пред гра ђе на ше мла до сти (250253); Ко ра чам још 
као да идем (254); Све ви ше, све бли же (255); Крај (256); Ни 
бо го ва ни мо ли та ва (257).  Бе ле шка и на по ме не (259314): 
Бе ле шка о овом из да њу (261272). На по ме не (273314).  
(Пласт.) 

499
     Жеђ / Иво Ан дрић.  До пу ње но изд., фо то тип ско. 
 Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во : 
Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; 
Ско пје : Ми сла ; Ти то град : По бје да, 1983 (Бе о град : 
Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод).  278 стр. ; 20 
cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Ве ра 
Сто јић, Пе тар Џа џић, Му ха рем Пер вић, Ра до ван Вуч
ко вић ; књ. 6) 
Фо то тип ско изд. из 1981.  Ти раж 10.000. 
С а д р ж а ј: У му са фир ха ни (921); У зин да ну (2330); Ис по ви
јед (3146); Код ка за на (4762); На паст (6372); Про ба (73103); 
Труп (105117); У во де ни ци (119124); Ша ла у Сам са ри ном ха
ну (125144); Ча ша (145152); Рзав ски бре го ви (153164); Чу до 
у Оло ву (165171); Жеђ (173184); Мост на Же пи (185193); 
Смрт у Си на но вој те ки ји (195207); Олу ја ци (209218); На 
дру ги дан Бо жи ћа (219225); На ста ди о ну (227231); На др жав
ном има њу (233245); Ле то ва ње на ју гу (247256).  Реч ник и 
на по ме не (257[279]): Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и 
не ких ма ње по зна тих из ра за (259263). На по ме не (264[279]).
(Пласт.) 

500
     Зна ко ви / Иво Ан дрић.  До пу ње но изд., фо то тип
ско.  Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во 
: Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је 
; Ско пје : Ми сла ; Ти то град : По бје да, 1983 (Бе о град 
: Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод).  359 стр. ; 
20 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Ве ра 
Сто јић, Пе тар Џа џић, Му ха рем Пер вић, Ра до ван Вуч
ко вић ; књ. 8) 
Фо то тип ско изд. из 1981.  Ти раж 10.000. 
С а д р ж а ј: Пут Али је Ђер зе ле за (932); Дан у Ри му (3340); 
Зна ко ви (4153); Све ча ност (5567); Ђор ђе Ђор ђе вић (6979); 
Ре чи (8188); Ауто би о гра фи ја (89101); На ла ђи (103109); Зло
ста вља ње (111141); При ча о кме ту Си ма ну (143173); Сно пи
ћи (175183); Зи ми (185189); Сан и ја ва Под гра би ћем (191
196); При ча о со ли (197202); Ко са (203208); Ноћ у Ал хам бри 
(209218); Лов на те тре ба (219227); Раз го вор (229235); Су
се ди (237253); Шет ња (255261); За тво ре на вра та (263272); 
По ро дич на сли ка (273288); Оса ти ча ни (289328); Пра знич но 
ју тро (329335).  Реч ник и на по ме не (337[360]): Реч ник тур
ци за ма (339345). На по ме не (346[360]).
(Пласт.) 

501
     Зна ко ви по ред пу та / Иво Ан дрић.  До пу ње но изд., 
фо то тип ско.  Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост 
; Са ра је во : Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба 
Сло ве ни је ; Ско пје : Ми сла ; Ти то град : По бје да, 1983 
(Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод).  
625 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при
ре ди ли Ве ра Сто јић, Пе тар Џа џић, Му ха рем Пер вић, 
Ра до ван Вуч ко вић ; књ. 16) 
Фо то тип ско изд. из 1981.  Ти раж 10.000. 
С а д р ж а ј: 1. Не ми ри од ви је ка (9219); 2. За пи сца (221334); 3. 
Сли ке, при зо ри, рас по ло же ња (335578); 4. Не са ни ца (579596); 
5. Ве чи ти ка лен дар ма тер њег је зи ка (597606).  Ре ги стар пој мо
ва, бе ле шке и на по ме не (607[627]): Ре ги стар пој мо ва (609617). 
Бе ле шка о овом из да њу (618[626]). На по ме не ([627]).
(Пласт.) 

502
     Iza bra ne pri po vi jet ke ; Pro kle ta avli ja / Ivo An drić ; 
[pri re dio Sve to zar Koljević].  2. izd.  Sa ra je vo : „Ve se lin 



78

Ma sle ša”, 1983 (Mo star : „Ve se lin Ma sle ša”).  401 str. ; 
21 cm.  (Bi bli o te ka Ars. Lek ti ra) 
Ti raž 5.000. 
S а d r ž а ј: Pri po ve dač ki svet Ive An dri ća / Sve to zar Ko lje vić 
(530).  Pri po vi jet ke iz tur skih vre me na (31186): Put Ali je Đer
ze le za (3353); Mu sta fa Ma džar (5468); Most na Že pi (6976); U 
mu sa fir ha ni (7787); Ani ki na vre me na (88145); Pri ča o ve zi ro
vom slo nu (146186).  Pri po vi jet ke iz austrij skih vre me na (187
287): Osa ti ča ni (189223); Ćor kan i Šva bi ca (224235); Pri ča o 
kme tu Si ma nu (236262); Lju bav u ka sa bi (263273); Zmi ja (275
287); Pro kle ta avli ja (289369). Rječ nik tur ci za ma i ma nje po zna
tih ri je či i iz ra za (371381).  Iz bor iz kri ti ka (383397): Put Ali je 
Đer ze le za / Mi lan Bog da no vić (385387). Is tok u pri po vet ka ma 
Iva An dri ća / Isi do ra Se ku lić (387388). Pri po vet ke Iva An dri ća / 
An tun Ba rac (388390). Igra za ži vot / Đu za Ra do vić (390391). 
Po ku šaj o ge ne zi An dri će va ob li ka / Mid hat Be gić (391392). Cje
lo vi ta mi sao o ži vo tu / Me ša Se li mo vić (393397). Bi lje ška o pi scu 
(399400). Na po me na pri re đi va ča / S. K. (401).
(Plast.) 

503
     Исто ри ја и ле ген да / Иво Ан дрић.  До пу ње но изд., 
фо то тип ско.  Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост 
; Са ра је во : Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба 
Сло ве ни је ; Ско пје : Ми сла ; Ти то град : По бје да, 1983 
(Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод).  
269 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при
ре ди ли Ве ра Сто јић, Пе тар Џа џић, Му ха рем Пер вић, 
Ра до ван Вуч ко вић ; књ. 12) 
Фо то тип ско изд. из 1981.  Ти раж 10.000. 
С а д р ж а ј: I Умет ник и из раз (972): Раз го вор са Го јом (11
30); Ли ко ви (3134); Не што о сти лу и је зи ку (3552); Бе ле шке 
за пи сца (5364); Бе ле шка о ре чи ма (6567); О при чи и при ча
њу : го вор Иве Ан дрића у Сток хол му при ли ком при ма ња Но
бе ло ве на гра де (6872).  II Ства ра о ци (73156): Волт Вит мен 
(7583); Ле ген да о св. Фран ци ску из Аси зи ја (8495); Ле ген
да о Ла у ри и Пе трар ки (96105); Го ја (106117); Си мон Бо ли
вар Осло бо ди лац (118153); Адам Миц кје вич (154156).  III 
Освр ти (157192): Хај не у пи сми ма (159163); Хер ман Вен дел: 
Хајн рих Хај не (164165); Ан ри Бор до: Отво ри очи! (166168); 
Пи сма јед ног вој ни ка (169173); „По зо ри ште из не на ђе ња” 
(174178); Јед на рат на књи га Га бри е ла Д'Анун ци ја (179183); 
Мак сим Гор ки: Јед на го ди на ре во лу ци је (184185); Ства ра лач
ка искра (186189); Ства ра лач ка ру ка (190192).  IV По во ди 
(193243): Не зва ни не ка шу те (195197); Фа ши стич ка ре во лу
ци ја (198208); Бе ни то Му со ли ни (209221); Слу чај Ма те о ти 
(222228); Кри за фа ши зма  кри за Ита ли је (229234); Ста ње у 
Ита ли ји (235239); До га ђа ји у Бу гар ској (240243).  Бе ле шка 
и на по ме не (245267):Бе ле шка о овом из да њу (247252). На по
ме не (253267).
(Пласт.) 

504
     Је ле на, же на ко је не ма / Иво Ан дрић.  До пу ње
но изд., фо то тип ско.  Бе о град : Про све та ; За греб : 
Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на 
за ло жба Сло ве ни је ; Ско пје : Ми сла ; Ти то град : По
бје да, 1983 (Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки 
за вод).  289 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића 
/ при ре ди ли Ве ра Сто јић, Пе тар Џа џић, Му ха рем Пер
вић, Ра до ван Вуч ко вић ; књ. 7) 
Фо то тип ско изд. из 1981.  Ти раж 10.000. 
С а д р ж а ј: Ани ки на вре ме на (989); Ма ра ми ло сни ца (91
169); Љу бав у ка са би (171184); Ћор кан и Шва би ца (185201); 
Же на на ка ме ну (203225); Игра (227232); Же на од сло но ве 
ко сти (233238); Бај рон у Син три (239244); Је ле на, же на ко је 

не ма (245275).  Реч ник и на по ме не (277[290]): Реч ник тур
ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих из ра за (279
283). На по ме не (284[290]).
(Пласт.) 

505
     Ку ћа на оса ми и дру ге при по вет ке / Иво Ан дрић. 
 До пу ње но изд., фо то тип ско.  Бе о град : Про све та ; 
За греб : Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; Љу бља на : 
Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; Ско пје : Ми сла ; Ти то
град : По бје да, 1983 (Бе о град : Бе о град ски из да вач ко
гра фич ки за вод).  455 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла 
Иве Ан дрића / при ре ди ли Ве ра Сто јић, Пе тар Џа џић, 
Му ха рем Пер вић, Ра до ван Вуч ко вић ; књ. 14) 
Кор. и хрпт. ств. насл.: Ку ћа на оса ми.  Фо то тип ско 
изд. из 1981.  Ти раж 10.000. 
С а д р ж а ј: Ку ћа на оса ми (7120): Увод (912); Бон вал па ша 
(1319); Али па ша (2033); Ба рон (3443); Ге о ме тар и Јул ка (44
54); Цир кус (5569); Ја ков, друг из де тињ ства (7080); При ча 
(8186); Ро би ња (8796); Жи во ти (97104); Љу ба ви (105110); 
Зу ја (111120).  Дру ге при по вет ке (121326): По под не (123
126); Кнез са ту жним очи ма (127130); Ис ку ше ње у ће ли ји број 
38 (131138); Пр ви дан у ра до сном гра ду (139144); Ство ре ње 
(145148); Па као (149153); Јул ски дан (154159); За нос и стра
да ње То ме Га лу са (160170); Ру ђан ски бе го ви (171177); Три 
де ча ка (178188); Цр вен цвет (189204); На сун ча ној стра ни 
(205212); Слу чај Сте ва на Ка ра ја на (213225); Ли ца (226230); 
У ће ли ји број 115 (231249); Сун це (250256); Пред ве чер њи 
час (257262); Два за пи са бо сан ског пи са ра Дра же сла ва (263
269); Код ле ка ра (270278); Су срет (279284); Раз го вор пред 
ве че : (одло мак) (285291); Ве ли ки рас пуст (292299); Са ра чи 
(300305); Ле ген да о по бу ни (306310); Ду бро вач ка ве ја ви ца 
(311316); Ра ње ник у се лу (317322); Сле пац (323326).  Не
до вр ше на про за (327427): На Ла тин ској ћу при ји : (одло мак) 
(329333); По руч ник Му рат (334357); С љу ди ма : (одло мак) 
(358366); Тај дан (367373); О ста рим и мла дим Па му ко ви ћи
ма : (одло мак) (374396); Пре не сре ће : (одло мак) (397402); 
Бу на : (одло мак) (403408); Пр ви су сре ти : (одло мак) (409
416); Пе ку ши ћи : (одло мак) (417422); Не мир : (одло мак) (423
427).  Реч ник, бе ле шка и на по ме не (429454): Реч ник тур ци
за ма (431435). Бе ле шка о овом из да њу (436439). На по ме не 
(440454).
(Пласт.) 

506
     На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић ; пред го вор и при
ре ђи ва ње Пе тар Џа џић.  3. изд.  Бе о град : Про све та 
: Но лит : За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1983 
(Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод).  
367 стр. ; 20 cm.  (Лек ти ра за II го ди ну за јед нич ких 
осно ва сред њег усме ре ног обра зо ва ња ; 14 б) 
Ти раж 10.000.  „На Дри ни ћу при ја” Иве Ан дрића: стр. 
722.  Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких 
ма ње по зна тих из ра за: стр. 359363.  Стр. 365[368]: 
Иво Ан дрић : хро но ло ги ја / П. Џ.  Би бли о гра фи ја [о 
Иви Ан дрићу]: стр. [369]. 
(Брош.) 

507
     На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  До пу ње но изд., 
фо то тип ско.  Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост 
; Са ра је во : Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба 
Сло ве ни је ; Ско пје : Ми сла ; Ти то град : По бје да, 1983 
(Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод).  
404 стр., [1] лист с ауто ро вом сли ком ; 20 cm.  (Са бра
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на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Ве ра Сто јић, Пе тар 
Џа џић, Му ха рем Пер вић, Ра до ван Вуч ко вић ; књ. 1) 
Фо то тип ско изд. из 1981.  Ти раж 10.000.  Реч ник тур
ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих из
ра за: стр. 399403.  На по ме не: стр. 404[405]. 
(Пласт.) 

508
     Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 
1983 (Mo star : „Ve se lin Ma sle ša”).  296 str. ; 20 cm.  
(Bi bli o te ka iza bra nih dje la / Svje tlost) 
Ti raž 8.000.  Str. 513: Vječ nost mo sto va / Ri sto Trif ko
vić.  Str. 281289: Iz vo di iz kri ti ka / Mi lan Bog da no vić, 
Slav ko Le o vac, Mak Di zdar, Bran ko Mi la no vić, Ra do van 
Vuč ko vić, Me ša Se li mo vić, An tun Ba rac, Mid hat Be gić, 
Ne nad Ra da no vić, Mi li vo je Mar ko vić, Mi o drag Bo gi će
vić, Sal ko Na ze čić, Pe tar Dža džić, Dra gan M. Je re mić. 
 Ivo An drić : (bi bli o graf ska za bi lje ška): str. 291292.  
Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna
tih iz ra za: str. 293296. 
(Kar ton) 

509
     Не мир на го ди на / Иво Ан дрић.  До пу ње но изд., 
фо то тип ско.  Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост 
; Са ра је во : Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба 
Сло ве ни је ; Ско пје : Ми сла ; Ти то град : По бје да, 1983 
(Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод).  
360 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при
ре ди ли Ве ра Сто јић, Пе тар Џа џић, Му ха рем Пер вић, 
Ра до ван Вуч ко вић ; књ. 5) 
Фо то тип ско изд. из 1981.  Ти раж 10.000. 
С а д р ж а ј: За ло го ро ва ња (921); Му ста фа Ма џар (2339); 
При ча о ве зи ро вом сло ну (4187); Не мир на го ди на (89125); 
Сан бе га Кар чи ћа (127129); Ве ле тов ци (131140); Ћи лим (141
151); Свад ба (153173); Штрајк у тка о ни ци ћи ли ма (175181); 
Ра за ра ња (183187); Би фе „Ти та ник” (189224); Зе ко (225343). 
 Реч ник и на по ме не (345[361]): Реч ник тур ци за ма, про вин ци
ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих из ра за (347351). На по ме не 
(352[361]).
(Пласт.) 

510
     Омер па ша Ла тас / Иво Ан дрић.  До пу ње но изд., 
фо то тип ско.  Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост 
; Са ра је во : Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба 
Сло ве ни је ; Ско пје : Ми сла ; Ти то град : По бје да, 1983 
(Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод).  
336 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при
ре ди ли Ве ра Сто јић, Пе тар Џа џић, Му ха рем Пер вић, 
Ра до ван Вуч ко вић ; књ. 15) 
Аутор бе ле шке је Р. Вуч ко вић.  Фо то тип ско изд. из 
1981.  Ти раж 10.000.  Реч ник тур ци за ма: стр. 313
320.  Бе ле шка о овом из да њу: стр. 321330.  На по ме
не: стр. 331[337]. 
(Пласт.) 

511
     При по вет ке / Иво Ан дрић ; из бор и по го вор Бо
шко Но ва ко вић ; илу стра ци је Љу би ца То шко вић ; 
[дидак тичкоме то дич ки текст Оли ве ра Зечевић].  4. 
изд.  Бе о град : Но лит : Про све та : За вод за уџ бе ни ке 
и на став на сред ства, 1983 (Бе о град : Бе о град ски из

да вач когра фич ки за вод).  222 стр. : илу стр. ; 18 cm. 
 (Лек ти ра за VI II раз ред основ не шко ле ; 7) 
Ти раж 20.000. 
С а д р ж а ј: Де ца (513); Књи га (1433); Па но ра ма (3468); 
Мост на Же пи (6979); Аска и вук (8090); Ко са (9198); Лов 
на те тре ба (99108); Сан и ја ва Под гра би ћем (109115); При ча 
о кме ту Си ма ну (116149); Ве ле тов ци (150161); Би фе „Ти та
ник” (162200); На ста ди о ну (201207). Раз го вор о при по вет
ка ма / Оли ве ра Зе че вић (208209). По го вор / Бо шко Но ва ко вић 
(210217). Реч ник ма ње по зна тих ре чи и из ра за (218222).
(Брош.) 

512
     Pri ča o ve zi ro vom slo nu i dru ge pri če / Ivo An drić ; 
pri re dio Zvon ko Ko vač.  Za greb : Ma ti ca hr vat ska, 1983 
(Za greb : „Og njen Pri ca”).  85 str. ; 21 cm.  (Bi bli o te ka 
Vi je nac ; knj. 19) 
S а d r ž а ј: Pri ča o ve zi ro vom slo nu (534); Lju bav u ka sa bi (35
43); Žeđ (4451); Že na na ka me nu (5264); Aska i vuk (6571). 
Tu mač stra nih i ma nje po zna tih ri je či (7274). Po go vor / Zvon ko 
Ko vač (7584). Na po me ne / Z. K. (85).
(Kar ton) 

513
     Про кле та авли ја / Иво Ан дрић ; пред го вор и при ре
ђи ва ње Дра ган Је ре мић.  2. изд.  Бе о град : Про све та 
: Но лит : За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1983 
(Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод).  
112 стр. ; 20 cm.  (Лек ти ра за II го ди ну сред њег усме
ре ног обра зо ва ња) 
Ти раж 10.000.  „Про кле та авли ја” Иве Ан дрића: стр. 
722.  Реч ник ма ње по зна тих ре чи: стр. 103104.  Хро
но ло ги ја: стр. 105110.  Ода бра ни кри тич ки тек сто ви 
о „Про кле тој авли ји”: стр. 111112. 
(Брош.) 

514
     Про кле та авли ја / Иво Ан дрић.  До пу ње но изд., 
фо то тип ско.  Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост 
; Са ра је во : Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба 
Сло ве ни је ; Ско пје : Ми сла ; Ти то град : По бје да, 1983 
(Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод).  
126 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при
ре ди ли Ве ра Сто јић, Пе тар Џа џић, Му ха рем Пер вић, 
Ра до ван Вуч ко вић ; књ. 4) 
Фо то тип ско изд. из 1981.  Ти раж 10.000.  Реч ник тур
ци за ма: стр. 125[127].  На по ме не: стр. [128]. 
(Пласт.) 

515
     Све ске / Иво Ан дрић.  До пу ње но изд., фо то тип
ско.  Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост ; Са ра је во 
: Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба Сло ве ни је ; 
Ско пје : Ми сла ; Ти то град : По бје да, 1983 (Бе о град : 
Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод).  424 стр., [16] 
стр. с та бла ма (факс.) ; 20 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан
дрића / при ре ди ли Ве ра Сто јић, Пе тар Џа џић, Му ха
рем Пер вић, Ра до ван Вуч ко вић ; књ. 17) 
Аутор би бли о гра фи је је Гор да на По по вић.  Фо то тип
ско изд. из 1981.  Ти раж 10.000.  Бе ле шка о овом из
да њу: стр. 229232.  На по ме не: стр. 233236.  Стр. 
241337: Жи во то пис Иве Ан дрића / Р. П. [Радован 
Поповић].  Би бли о гра фи ја пр вих из да ња де ла Иве 
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Ан дрића: стр. 341402.  Бе ле шка о са бра ним де ли ма 
Иве Ан дрића: стр. 405[425]. 
(Пласт.) 

516
     Sve ske ; Zna ko vi po red pu ta / Ivo An drić ; [i zbor i po
go vor Mu ha rem Pervić].  Be o grad : Rad, 1983 (Be o grad 
: „Slo bo dan Jo vić”).  237 str. ; 18 cm.  (Reč i mi sao ; n. 
s., 377378) 
Ti raž 20.000. 
S а d r ž а ј: Sve ske (764); Zna ko vi po red pu ta (65227): I Ži ve
ti (67148); II Pi sa ti (149227). Po go vor / Mu ha rem Per vić (229
237).
(Broš.) 

517
     Ста зе, ли ца, пре де ли / Иво Ан дрић.  До пу ње
но изд., фо то тип ско.  Бе о град : Про све та ; За греб : 
Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на 
за ло жба Сло ве ни је ; Ско пје : Ми сла ; Ти то град : По
бје да, 1983 (Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки 
за вод).  277 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића 
/ при ре ди ли Ве ра Сто јић, Пе тар Џа џић, Му ха рем Пер
вић, Ра до ван Вуч ко вић ; књ. 10) 
Фо то тип ско изд. из 1981.  Ти раж 10.000. 
С а д р ж а ј: Ста зе (755): Ле те ћи над мо рем (912); Мо сто ви 
(1316); Ста зе (1719); Ви но (2023); Пр ви дан у сплит ској там
ни ци (2429); Мој пр ви су срет са де лом М. Гор ког (3034); Ка ко 
сам ула зио у свет књи ге и књи жев но сти (3538); Би бли о те ка 
на ша на су шна (3944); Не у спех на по зор ни ци (4549); Пр ви 
школ ски час (5053); Но вем бар ска се ћа ња (5455).  Ли ца (57
95): У ули ци Да ни ла Или ћа (5961); Учи тељ Љу бо мир (6267); 
Го спо ђи ца Аде ли на Ир би (6878); Пре да ја : (Ри га од Фе ре) (79
84); У Шо пе но вој род ној ку ћи : (с пу та по Пољ ској) (8590); 
Су срет у Ки ни (9195).  Пре де ли (97252): На Ва ве лу и Скал ки 
(99103); 1. и 3. ма ја (104108); Три из ло жбе (109114); Шет
ње (115119); Хр ват ска из ло жба (120122); Кроз Аустри ју : (за
бе ле шке с пу та) (123130); Пор ту гал, зе ле на зе мља : (одло мак 
пу то пи са) (131134); Шпан ска ствар ност и пр ви ко ра ци у њој 
(135139); Се вер : (одло мак) (140146); Зе мља на се ве ру (147
152); На Нев ском про спек ту : (одло мак) (153159); Ути сци из 
Ста љин гра да (160179); На вест да је Бру са по го ре ла (180183); 
Пре де ли (184186); Сан о гра ду : (по во дом Ива Вој но ви ћа Ма
шка ра те ис под ку пља) (187192); Је дан по глед на Са ра је во (193
201); Ра ја у ста ром Са ра је ву (202211); На је вреј ском гро бљу у 
Са ра је ву (212222); На ка ме ну, у По чи те љу (223230); Тре ну так 
у То плој (231234); Крај све тлог Охрид ског је зе ра (235242); 
До ли ном Ра ди ке, и да ље (243247); О ле то ва њу у Сло ве ни ји : 
(одло мак) (248252).  Бе ле шка и на по ме не (253276): Бе ле шка 
о овом из да њу (255256). На по ме не (257276).
(Пласт.) 

518
     Трав нич ка хро ни ка / Иво Ан дрић.  До пу ње но изд., 
фо то тип ско.  Бе о град : Про све та ; За греб : Мла дост 
; Са ра је во : Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на за ло жба 
Сло ве ни је ; Ско пје : Ми сла ; Ти то град : По бје да, 1983 
(Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод).  
526 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при
ре ди ли Ве ра Сто јић, Пе тар Џа џић, Му ха рем Пер вић, 
Ра до ван Вуч ко вић ; књ. 2) 
Фо то тип ско изд. из 1981.  Ти раж 10.000.  Реч ник 
тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих 
стра них из ра за: стр. 521[527].  На по ме не: стр. [528]. 
(Пласт.) 

519
     Умет ник и ње го во де ло / Иво Ан дрић.  До пу ње
но изд., фо то тип ско.  Бе о град : Про све та ; За греб : 
Мла дост ; Са ра је во : Свје тлост ; Љу бља на : Др жав на 
за ло жба Сло ве ни је ; Ско пје : Ми сла ; Ти то град : По
бје да, 1983 (Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки 
за вод).  377 стр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића 
/ при ре ди ли Ве ра Сто јић, Пе тар Џа џић, Му ха рем Пер
вић, Ра до ван Вуч ко вић ; књ. 13) 
Фо то тип ско изд. из 1981.  Ти раж 10.000. 
С а д р ж а ј: I О Ње го шу и Ву ку (9131): Ње гош као тра гич ни 
ју нак ко сов ске ми сли (932); Ње гош у Ита ли ји (3438); Љу ба 
Не на до вић о Ње го шу у Ита ли ји (3947); Ње го ше ва чо веч ност 
(4850); Све тлост Ње го ше вог де ла (5153); Не што о Ње го шу као 
пи сцу (5459); Веч на при сут ност Ње го ше ва (6064); Ње го шев 
од нос пре ма кул ту ри (6571); Над Ње го ше вом пре пи ском (72
77); О Ву ку као пи сцу (7892); Вук, ре фор ма тор (93103); Ву ков 
при мер (104107); Вук и ино стран ство (108112); Оп ти ми зам 
Ву ка Ка ра џи ћа (113125); Три сли ке из жи во та Ву ка Ка ра џи ћа 
(126131).  II Пре га о ци (133232): Че тр де сет го ди на од смр ти 
Си ме Ма та ву ља (135139); О мај сто ру при по ве да чу (140145); 
Зе мља, љу ди и је зик код Пе тра Ко чи ћа (146168); О Га ври Вуч
ко ви ћу и по во дом ње га (169184); Љу бав на ли ри ка Пе тра Пре
ра до ви ћа (185189); Пе ва ни ја : књи га де тињ ства, књи га жи во та 
(190192); Спо ме ник пе сни ку жи вот не ра до сти и мла да лач ке 
ту ге (193195); А. Г. Ма тош (196201); Јо ван Скер лић (202203); 
Спо ме ник Бо ри Стан ко ви ћу (204205); Исак Са мо ко вли ја (206
209); Лет њи дан : крат ко се ћа ње на мла дост Иса ка Са мо ко вли је 
(210212); По мен Кал ми ју Ба ру ху (213218); Се ћа ње на Кал
ми ја Ба ру ха (219223); Сре тен Сто ја но вић (224225); Умет ник 
и ње го во де ло (226228); Ро ман Пе тро вић (229230); Пјер  ве
ли ки умет ник (231232).  III О књи га ма (233294): Ан дро Ко
ва че вић: По сљед њи Не на дић (235236); Вик тор Цар Емин: Иза 
пли ме (237239); Кр ва ви цве то ви В. Или ћа Мла ђег (240242); 
Бран ко Ма шић: Рат не сли ке и ути сци (243245); Ста ри пје сни
ци (246247); Све то зар Ћо ро вић: Као ви хор (248250); Др То мо 
Ку ми чић: Ер на Кри стен (251252); Дра гу тин До мја нић: Кип
ци и по пев ке (253255); Си ма Пан ду ро вић: Око ва ни сло го ви 
(256258); Цар ски со не ти и Ко сов ски бо жу ри (259261); Пе ро 
Сли јеп че вић: По мен Вла ди ми ру Га ћи но ви ћу (262265); Про
све та: Ал ма нах за го ди ну 1918. (266269); Јо сип Ко сор: Ми ме 
(270272); У. До на ди ни: Ка ме на с ра ме на (273274); Раст ко Пе
тро вић: Бур ле ска го спо ди на Пе ру на бо га гро ма (275278); Ан те 
Пе тра вић: Тре ће сту ди је и пор тре ти (279280); Вла ди мир Ћо
ро вић: Бо сна и Хер це го ви на (281282); Ни ко ла Ло пи чић: Се
ља ци (283284); Дра гој ло Ду дић: Днев ник 1941. (285290); Зу
ко Џум хур: Не кро лог јед ној чар ши ји (291294).  IV Те ме (295
345): На ша књи жев ност и рат (297301); О пар ти зан ским днев
ни ци ма (302308); О Ста ту ту Са ве за књи жев ни ка (309315); О 
пет па рач кој ли те ра ту ри (316319); До при нос штам пе и ра ди ја 
на шој књи жев но сти (320323); Књи жев ник по ред ра диопри
јем ни ка (324326); Оста ви те увек је дан про зор у пре де ле умет
но сти (327331); Кад је реч о ар хи ви ма (332334); Са ма ги јом 
по не кад гра ни чи и на пра ве под ви ге ли чи рад до брог пре во
ди о ца (335338); Го вор на Ја ге лон ском уни вер зи те ту (339345). 
 Бе ле шка и на по ме не (347375): Бе ле шка о овом из да њу (349
350). На по ме не (351375).
(Пласт.) 

1984

520
     Go spo đi ca / Ivo An drić.  Do pu nje no izd.  Sa ra je vo : 
Svje tlost ; Be o grad : Pro sve ta ; Za greb : Mla dost ; Lju blja
na : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je ; Sko pje : Mi sla ; Ti to grad 
: Po bje da, 1984 (No vi Sad : Bu duć nost).  220 str. ; 20 cm. 
 (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li Ve ra Sto jić, Pe tar 
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Dža džić, Mu ha rem Per vić, Ra do van Vuč ko vić ; knj. 3) 
Ti raž 12.000.  Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne
kih ma nje po zna tih iz ra za: str. 217219.  Na po me ne: str. 
220. 
(Plast.) 

521
     Dvi je pri če / Ivo An drić ; pri re dio Mi ro slav Ši cel ; [i lu
stra ci je Haj ru din Kujundžić].  15. izd.  Za greb : Škol ska 
knji ga, 1984 (Za greb : Vje snik).  79 str. : ilu str. ; 17 cm. 
 (Do bra knji ga. Lek ti ra za VI II raz red osnov ne ško le) 
Auto ro va sli ka.  Tu ma če nje ma nje po zna tih re či u be le
ška ma uz tekst. 
S а d r ž а ј: Ivo An drić (56). Pri ča o kme tu Si ma nu (741); Bi fe 
„Ti ta nik” (4279).
(Broš.) 

522
     De ca / Ivo An drić.  Do pu nje no izd.  Sa ra je vo : Svje
tlost ; Be o grad : Pro sve ta ; Za greb : Mla dost ; Lju blja na 
: Dr žav na za lo žba Slo ve ni je ; Sko pje : Mi sla ; Ti to grad : 
Po bje da, 1984 (No vi Sad : Bu duć nost).  213 str. ; 20 cm. 
 (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li Ve ra Sto jić, Pe tar 
Dža džić, Mu ha rem Per vić, Ra do van Vuč ko vić ; knj. 9) 
Ti raž 12.000. 
S а d r ž а ј: Ku la (1118); U za va di sa sve tom (1926); Mi la i 
Pre lac (2747); De ca (4956); Pro zor (5762); Knji ga (6379); Na 
oba li (81105); Zmi ja (107120); Pa no ra ma (121151); Iz let (153
161); Eks kur zi ja (163172); Pi smo iz 1920. go di ne (173188); 
Aska i vuk (189198).  Reč nik i na po me ne (199213): Reč nik tur
ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna tih iz ra za (201202). 
Na po me ne (203213).
(Plast.) 

523
     Ex Pon to ; Ne mi ri ; Li ri ka / Ivo An drić.  Do pu nje no 
izd.  Sa ra je vo : Svje tlost ; Be o grad : Pro sve ta ; Za greb : 
Mla dost ; Lju blja na : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je ; Sko pje 
: Mi sla ; Ti to grad : Po bje da, 1984 (No vi Sad : Bu duć nost). 
 319 str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di
li Ve ra Sto jić, Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić, Ra do van 
Vuč ko vić ; knj. 11) 
Ti raž 12.000. 
S а d r ž а ј: Ex Pon to (780).  Ne mi ri (81137): Ne mir od vi je ka 
(8392); Ne mir da na (93105): Noć u vo zu (9596); Iz nad po bje
da (9798); Dje ca (99101); Po greb na pje sma (102103); Pri ča iz 
Ja pa na (104105); Bre go vi (107137).  Li ri ka (139255): U su
mrak (141); Bla ga i do bra me se či na (142143); Lanj ska pje sma 
(144); Ta ma (145); Po to nu lo (146); Pr va pro ljet na pje sma (147); 
Noć cr ve nih zvi je zda (148); Stro fe u no ći (149151): Pro la znost 
(149); Tra ge di ja (149); Jad ni ne mir (150151); Šet nja (152); Če tr
de set pe ta noć (153154); 1914. (155); Ju tro (156); Psalm sum nje 
(157158); Bur na noć (159160); Noć (161163); Po vra tak (164); 
Ute ha sno va (165166); San (167168); Iz knji ge „Cr ve ni li sto vi” 
(169170); 1915. (171172); Pje sma vre te na (173174); San Ma
ri no (175); Put nič ka pje sma (176); Je se nji pred je li (177); Cr ve ni 
li sto vi (178179); Gor nji grad (180); Us krs (181); Je dan no vem bar 
(182); Rit mi bez sja ja (183184): Mar ta mje se ca (183); San o Ma
ri ji (183184); Uj Dom bo var (184); Ju tro (185); Vi si na (186); Ze
mlja (187); Si noć (188); Sker co u cr ni ni (189); Ob ja vlje nje (190); 
Su di je (19141920) (191192); Svi ta nje (193194); Stro fa (195); 
Po jed nom sta rom do brom re du (196198); Spas (199); Gla sno vo
de šu me (200); Žeđ (201); Noć (202); Nje go va pe sma (203); Na 
mo ru (204); Be ža nje (205); Po bed nik (206209); M. C. (210); Kraj 
re ke (211); Mi sao (212); Ve ra sa lu trix (213); Šta sa njam i šta mi 

se do ga đa (214219); Slap na Dri ni (220); Žeđ sa vr šen stva (221); 
Kad se me ni pla ka lo (222); Sa bi to va pe sma (223); Vaj mar 1932. 
g. (224); Sun ce ovog da na (225228); Dje vo jač ka pje sma (229
230); Pred por tre tom pre kor na po gle da (231); I mi slim (232); 
Le pa mla da že na go vo ri (233); Dve te me (234); Ot kri va nje (235); 
Pi smo ni ko me (236); Noć ni raz go vor 1941. (237238); Li li La la u
na (239); U pri sta ni štu na ze le nom ostr vu (240241); Ne kad u Al
pi ma (242243): Pe sma (242); Su sret (242243); Zo ra (243); Jed na 
noć (244); Veo (245); Put ni ci sa is to ka (246247): Ma li grad na dve 
re ke (246); U ama mu (246247); Har fa iz je ze ra (247); Pred gra đe 
na še mla do sti (248251); Ko ra čam još kao da idem (252); Sve 
vi še, sve bli že (253); Kraj (254); Ni bo go va ni mo li ta va (255). 
 Be le ška i na po me ne (257317): Be le ška o ovom iz da nju (259
272). Na po me ne (273317).
(Plast.) 

524
     Žeđ / Ivo An drić.  Do pu nje no izd.  Sa ra je vo : Svje
tlost ; Be o grad : Pro sve ta ; Za greb : Mla dost ; Lju blja na 
: Dr žav na za lo žba Slo ve ni je ; Sko pje : Mi sla ; Ti to grad : 
Po bje da, 1984 (No vi Sad : Bu duć nost).  289 str. ; 20 cm. 
 (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li Ve ra Sto jić, Pe tar 
Dža džić, Mu ha rem Per vić, Ra do van Vuč ko vić ; knj. 6) 
Ti raž 12.000. 
S а d r ž а ј: U mu sa fir ha ni (1123); U zin da nu (2532); Is po vi
jed (3348); Kod ka za na (4964); Na past (6574); Pro ba (75106); 
Trup (107119); U vo de ni ci (121127); Ša la u Sam sa ri nom ha nu 
(129148); Ča ša (149156); Rzav ski bre go vi (157169); Ču do u 
Olo vu (171177); Žeđ (179190); Most na Že pi (191199); Smrt u 
Si na no voj te ki ji (201213); Olu ja ci (215224); Na sta di o nu (225
230); Na dr žav nom ima nju (231243); Le to va nje na ju gu (245
255); Na dru gi dan Bo ži ća (257263).  Reč nik i na po me ne (265
287): Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna tih 
iz ra za (267271). Na po me ne (272287).
(Plast.) 

525
     Zna ko vi / Ivo An drić.  Do pu nje no izd.  Sa ra je vo : 
Svje tlost ; Be o grad : Pro sve ta ; Za greb : Mla dost ; Lju
blja na : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je ; Sko pje : Mi sla ; Ti to
grad : Po bje da, 1984 (No vi Sad : Bu duć nost).  361 str. ; 
20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li Ve ra Sto jić, 
Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić, Ra do van Vuč ko vić ; knj. 
8) 
Ti raž 12.000. 
S а d r ž а ј: Put Ali je Đer ze le za (932); Dan u Ri mu (3340); Zna
ko vi (4153); Sve ča nost (5567); Đor đe Đor đe vić (6979); Re či 
(8188); Auto bi o gra fi ja (89101); Na la đi (103109); Zlo sta vlja nje 
(111141); Pri ča o kme tu Si ma nu (143173); Sno pi ći (175183); 
Zi mi (185189); San i ja va Pod gra bi ćem (191196); Pri ča o so li 
(197202); Ko sa (203208); Noć u Al ham bri (209218); Lov na 
te tre ba (219227); Raz go vor (229235); Su se di (237253); Šet nja 
(255261); Za tvo re na vra ta (263272); Po ro dič na sli ka (273288); 
Osa ti ča ni (289328); Pra znič no ju tro (329335).  Reč nik, na po me
ne (337361): Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje 
po zna tih iz ra za (339345). Na po me ne (346361).
(Plast.) 

526
     Zna ko vi po red pu ta / Ivo An drić.  Do pu nje no izd.  Sa
ra je vo : Svje tlost ; Be o grad : Pro sve ta ; Za greb : Mla dost 
; Lju blja na : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je ; Sko pje : Mi sla 
; Ti to grad : Po bje da, 1984 (No vi Sad : Bu duć nost).  614 
str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li Ve ra 
Sto jić, Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić, Ra do van Vuč ko
vić ; knj. 16) 
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Ti raž 12.000. 
S а d r ž а ј: 1. Ne mi ri od vi je ka (9213); 2. Za pi sca (215325); 3. 
Sli ke, pri zo ri, ras po lo že nja (327564); 4. Ne sa ni ca (565582); 5. 
Ve či ti ka len dar ma ter njeg je zi ka (583592).  Re gi star poj mo va, 
be le ška i na po me ne (593614): Re gi star poj mo va (595604). Be le
ška o ovom iz da nju (605613). Na po me ne (614).
(Plast.) 

527
     Iza bra na pro za : Ku la i dru ge pri po vi jet ke / Ivo An drić 
; [i zbor Na si ha Ka pi džićHa džić ; pred go vor, me to dič ki 
tekst i bi lje ška o pi scu Lji lja na Ci ko ta].  2. izd.  Sa ra je vo 
: „Ve se lin Ma sle ša”, 1984 (Mo star : „Ra de Bi tan ga”).  
165 str. ; 20 cm.  (La sta vi ca. Lek ti ra) 
Ti raž 8.000. 
S а d r ž а ј: Iza bra na pro za Ive An dri ća / Lji lja na Ci ko ta (58). Ka
ko sam ula zio u svet knji ge i knji žev no sti (1113); Pa no ra ma : (od
lo mak) (1423); Cir kus : (od lo mak) (2429); De ca (3036); Ku la 
(3743); Knji ga (4458); Pro zor (5963); Aska i vuk (6472); Most 
na Že pi (7582); Ći lim (8392); Pri ča o kme tu Si ma nu (93119); 
Sun ce (120125); Cr ven cvet (126139); Sno pi ći (140146); Na je
vrej skom gro blju u Sa ra je vu (149155); U Šo pe no voj rod noj ku ći 
(156159); Mo sto vi (160162). Raz go vor o Iza bra noj pro zi Ive An
dri ća / Lji lja na Ci ko ta (163164); Bi lje ška o pi scu / Lj. C. (165).
(Kar ton) 

528
     Isto ri ja i le gen da : ese ji I / Ivo An drić.  Do pu nje no 
izd.  Sa ra je vo : Svje tlost ; Be o grad : Pro sve ta ; Za greb : 
Mla dost ; Lju blja na : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je ; Sko pje 
: Mi sla ; Ti to grad : Po bje da, 1984 (No vi Sad : Bu duć nost). 
 265 str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di
li Ve ra Sto jić, Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić, Ra do van 
Vuč ko vić ; knj. 12) 
Ti raž 12.000. 
S а d r ž а ј: I Umet nik i iz raz (770): Raz go vor sa Go jom (928); 
Li ko vi (2932); Ne što o sti lu i je zi ku (3349); Be le ške za pi sca (50
62); Be le ška o re či ma (6365); O pri či i pri ča nju : go vor Ive An
dri ća u Stok hol mu pri li kom pri ma nja No be lo ve na gra de (6670). 
 II Stva ra o ci (71153): Volt Vit men (7381); Le gen da o sv. Fran
ci sku iz Asi zi ja (8293); Le gen da o La u ri i Pe trar ki (94103); Go ja 
(104115); Si mon Bo li var Oslo bo di lac (116150); Adam Mic kje
vič (151153).  III Osvr ti (155190): Haj ne u pi smi ma (157161); 
Her man Ven del: Hajn rih Haj ne (162163); An ri Bor do: Otvo ri oči! 
(164166); Pi sma jed nog voj ni ka (167171); Po zo ri šte iz ne na đe
nja (172176); Jed na rat na knji ga Ga bri e la D’Anun ci ja (177181); 
Mak sim Gor ki: Jed na go di na re vo lu ci je (182183); Stva ra lač ka 
iskra (184187); Stva ra lač ka ru ka (188190).  IV Po vo di (191
239): Ne zva ni ne ka šu te (193194); Fa ši stič ka re vo lu ci ja (195
205); Be ni to Mu so li ni (206218); Slu čaj Ma te o ti (219224); Kri za 
fa ši zma  kri za Ita li je (225230); Sta nje u Ita li ji (231235); Do ga
đa ji u Bu gar skoj (236239).  Be le ška i na po me ne (241264): Be
le ška o ovom iz da nju (243248). Na po me ne (249264).
(Plast.) 

529
     Je le na, že na ko je ne ma / Ivo An drić.  Do pu nje no izd. 
 Sa ra je vo : Svje tlost ; Be o grad : Pro sve ta ; Za greb : Mla
dost ; Lju blja na : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je ; Sko pje : 
Mi sla ; Ti to grad : Po bje da, 1984 (No vi Sad : Bu duć nost). 
 293 str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di
li Ve ra Sto jić, Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić, Ra do van 
Vuč ko vić ; knj. 7) 
Ti raž 12.000. 
S а d r ž а ј: Ani ki na vre me na (1191); Ma ra mi lo sni ca (93172); 
Lju bav u ka sa bi (173187); Ćor kan i Šva bi ca (189206); Že na na 

ka me nu (207229); Igra (231236); Že na od slo no ve ko sti (237
242); Baj ron u Sin tri (243248); Je le na, že na ko je ne ma (249279). 
 Reč nik i na po me ne (281293): Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li
za ma i ne kih ma nje po zna tih iz ra za (283286). Na po me ne (287
293).
(Plast.) 

530
     Ku ća na osa mi i dru ge pri po vet ke / Ivo An drić.  Do
pu nje no izd.  Sa ra je vo : Svje tlost ; Be o grad : Pro sve ta ; 
Za greb : Mla dost ; Lju blja na : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je 
; Sko pje : Mi sla ; Ti to grad : Po bje da, 1984 (No vi Sad : 
Bu duć nost).  455 str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri
ća / pri re di li Ve ra Sto jić, Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić, 
Ra do van Vuč ko vić ; knj. 14) 
Kor. i hrpt. stv. nasl.: Ku ća na osa mi.  Ti raž 12.000. 
S а d r ž а ј: Ku ća na osa mi (7119): Uvod (912); Bon val pa ša 
(1319); Ali pa ša (2033); Ba ron (3443); Ge o me tar i Jul ka (4454); 
Cir kus (5568); Ja kov, drug iz de tinj stva (6979); Pri ča (8085); 
Ro bi nja (8695); Ži vo ti (96103); Lju ba vi (104109); Zu ja (110
119).  Dru ge pri po vet ke (121323): Po pod ne (123126); Knez sa 
tu žnim oči ma (127130); Is ku še nje u će li ji broj 38 (131138); Pr vi 
dan u ra do snom gra du : (pi smo na šeg pri ja te lja iz Ita li je) (139
144); Stvo re nje (145148); Pa kao (149153); Jul ski dan (154159); 
Za nos i stra da nje To me Ga lu sa (160170); Ru đan ski be go vi (171
177); Tri de ča ka (178187); Cr ven cvet (188203); Na sun ča noj 
stra ni (204210); Slu čaj Ste va na Ka ra ja na (211223); Li ca (224
228); U će li ji broj 115 (229246); Sun ce (247253); Pred ve čer nji 
čas (254259); Dva za pi sa bo san skog pi sa ra Dra že sla va (260266); 
Kod le ka ra (267275); Su sret (276281); Raz go vor pred ve če : (od
lo mak) (282288); Ve li ki ras pust (289296); Sa ra či (297302); Le
gen da o po bu ni (303307); Du bro vač ka ve ja vi ca (308313); Ra nje
nik u se lu (314319); Sle pac (320323).  Ne do vr še na pro za (325
425): Na La tin skoj ću pri ji : (od lo mak) (327331); Po ruč nik Mu rat 
(332355); S lju di ma : (od lo mak) (356364); Taj dan (365371); O 
sta rim i mla dim Pa mu ko vi ći ma : (od lo mak) (372394); Pre ne sre će 
: (od lo mak) (395400); Bu na : (od lo mak) (401406); Pr vi su sre
ti (407414); Pe ku ši ći : (od lo mak) (415420); Ne mir : (od lo mak) 
(421425).  Rječ nik tur ci za ma, be le ška i na po me ne (427454): 
Rječ nik tur ci za ma (429433). Be le ška o ovom iz da nju (434438). 
Na po me ne (439454).
(Plast.) 

531
     На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић ; [приредио Ра до
ван Вучковић].  Са ра је во : Свје тлост, 1984 (Са ра је во ; 
Тре би ње : Свје тлост).  406 стр. ; 21 cm.  (Са вре ме на 
књи жев ност на ро да и на род но сти БиХ : у 50 књи га ; 
2) 
У ко ло фо ну год. из да ва ња: 1984/1985.  Стр. 544: При
по вет ке и ро ма ни Иве Ан дрића / Ра до ван Вуч ко вић. 
 Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње 
по зна тих из ра за: стр. 390393.  Би о гра фи ја: стр. 397
398.  Би бли о гра фи ја [Иве Ан дрића]: стр. 398406. 
(Пласт.) 

532
     Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Do pu nje no izd.  Sa
ra je vo : Svje tlost ; Be o grad : Pro sve ta ; Za greb : Mla dost 
; Lju blja na : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je ; Sko pje : Mi sla 
; Ti to grad : Po bje da, 1984 (No vi Sad : Bu duć nost).  399 
str. : auto ro va sli ka ; 20 cm*.  (Sa bra na dje la Ive An dri
ća / pri re di li Ve ra Sto jić, Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić, 
Ra do van Vuč ko vić ; knj. 1) 
Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna
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tih iz ra za: str. 393397.  Na po me ne: str. 399. 
(Plast.) 

533
     Ne mir na go di na / Ivo An drić.  Do pu nje no izd.  Sa
ra je vo : Svje tlost ; Be o grad : Pro sve ta ; Za greb : Mla dost 
; Lju blja na : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je ; Sko pje : Mi sla 
; Ti to grad : Po bje da, 1984 (No vi Sad : Bu duć nost).  369 
str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li Ve ra 
Sto jić, Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić, Ra do van Vuč ko
vić ; knj. 5) 
Ti raž 12.000. 
S а d r ž а ј: Za lo go ro va nja (1123); Mu sta fa Ma džar (2542); 
Pri ča o ve zi ro vom slo nu (4390); Ne mir na go di na (91128); San 
be ga Kar či ća (129131); Ve le tov ci (133143); Ći lim (145156); 
Svad ba (157178); Štrajk u tka o ni ci ći li ma (179186); Ra za ra nja 
(187192); Bi fe „Ti ta nik” (193229); Ze ko (231351).  Reč nik i 
na po me ne (353369): Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih 
ma nje po zna tih iz ra za (355359). Na po me ne (360369).
(Plast.) 

534
     Omer pa ša La tas / Ivo An drić.  Do pu nje no izd.  Sa ra
je vo : Svje tlost ; Be o grad : Pro sve ta ; Za greb : Mla dost ; 
Lju blja na : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je ; Sko pje : Mi sla ; 
Ti to grad : Po bje da, 1984 (No vi Sad : Bu duć nost).  333 str. 
; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li Ve ra Sto
jić, Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić, Ra do van Vuč ko vić ; 
knj. 15) 
Autor be le ške je R. Vuč ko vić.  Ti raž 12.000.  Reč nik tur
ci za ma: str. 307313.  Be le ška o ovom iz da nju: str. 314
324.  Na po me ne: str. 325331. 
(Plast.) 

535
     При по ви јет ке / Иво Ан дрић ; [приредио Ра до ван 
Вучковић].  Са ра је во : Свје тлост, 1984 (Са ра је во : 
Свје тлост).  514 стр. ; 21 cm.  (Са вре ме на књи жев
ност на ро да и на род но сти БиХ : у 50 књи га ; 4) 
У ко ло фо ну год. из да ва ња: 1984/1985.  Ти раж 5.000. 
С а д р ж а ј: Про кле та авли ја (781); При ча о ве зи ро вом сло ну 
(82123); Пут Али је Ђер зе ле за (124144); Ћор кан и Шва би ца 
(145157); Му ста фа Ма џар (158172); Љу бав у ка са би (173
183); Смрт у Си на но вој те ки ји (184194); Ис по ви јед (195208); 
Чу до у Оло ву (209214); Олу ја ци (215223); Зми ја (224236); 
Жеђ (237246); Ма ра ми ло сни ца (247304); Ани ки на вре ме на 
(305363); Је ле на, же на ко је не ма (364385); Же на на ка ме ну 
(386402); Ми ла и Пре лац (403421); На оба ли (422443); Ле
то ва ње на ју гу (444452); Мост на Же пи (453460); Оса ти ча ни 
(461495); Аска и вук (496504). Реч ник тур ци за ма и ма ње по
зна тих ре чи и из ра за (505514).
(Пласт.) 

536
     Pro kle ta avli ja / Ivo An drić.  Do pu nje no izd.  Sa ra
je vo : Svje tlost ; Be o grad : Pro sve ta ; Za greb : Mla dost ; 
Lju blja na : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je ; Sko pje : Mi sla ; 
Ti to grad : Po bje da, 1984 (No vi Sad : Bu duć nost).  128 
str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li Ve ra 
Sto jić, Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić, Ra do van Vuč ko
vić ; knj. 4) 
Ti raž 12.000.  Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne
kih ma nje po zna tih iz ra za: str. 125128.  Na po me ne: str. 
128. 
(Plast.) 

537
     Sve ske / Ivo An drić.  Do pu nje no izd.  Sa ra je vo : Svje
tlost ; Be o grad : Pro sve ta ; Za greb : Mla dost ; Lju blja na 
: Dr žav na za lo žba Slo ve ni je ; Sko pje : Mi sla ; Ti to grad : 
Po bje da, 1984 (No vi Sad : Bu duć nost).  433 str., [16] str. 
s ta bla ma (faks.) ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / 
pri re di li Ve ra Sto jić, Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić, Ra
do van Vuč ko vić ; knj. 17) 
Autor bi bli o gra fi je je Gor da na Po po vić.  Ti raž 12.000. 
 Be le ška o ovom iz da nju: str. 227231.  Na po me ne: str. 
233236.  Str. 239343: Ži vo to pis Ive An dri ća / R. P. [Ra
do van Popović].  Bi bli o gra fi ja pr vih iz da nja de la Ive An
dri ća: str. 345407.  Be le ška o Sa bra nim de li ma Ive An
dri ća: str. 409432. 
(Plast.) 

538
     Sta ze, li ca, pre de li / Ivo An drić.  Do pu nje no izd.  Sa
ra je vo : Svje tlost ; Be o grad : Pro sve ta ; Za greb : Mla dost 
; Lju blja na : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je ; Sko pje : Mi sla 
; Ti to grad : Po bje da, 1984 (No vi Sad : Bu duć nost).  233 
str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li Ve ra 
Sto jić, Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić, Ra do van Vuč ko
vić ; knj. 10) 
Ti raž 12.000. 
S а d r ž а ј: Sta ze (745): Le te ći nad mo rem (911); Mo sto vi (12
14); Sta ze (1516); Vi no (1719); Pr vi dan u split skoj tam ni ci (20
24); Moj pr vi su sret sa de lom M. Gor kog (2528); Ka ko sam ula
zio u svet knji ge i knji žev no sti (2931); Bi bli o te ka na ša na su šna 
(3236); Ne u speh na po zor ni ci (3740); Pr vi škol ski čas (4143); 
No vem bar ska se ća nja (4445).  Li ca (4780): U uli ci Da ni la Ili
ća (4951); Uči telj Lju bo mir (5256); Go spo đi ca Ade li na Ir bi (57
65); Pre da ja : (Ri gà od Fe re) (6670); U Šo pe no voj rod noj ku ći : 
(s pu ta po Polj skoj) (7175); Su sret u Ki ni (7680).  Pre de li (81
208): Na Va ve lu i Skal ki (8386); 1. i 3. ma ja (8790); Tri iz lo žbe 
(9195); Šet nje (9699); Hr vat ska iz lo žba (100101); Kroz Austri ju 
: (za be le ške s pu ta) (102108); Por tu gal, ze le na ze mlja : (od lo mak 
pu to pi sa) (109112); Špan ska stvar nost i pr vi ko ra ci u njoj (113
116); Se ver : (od lo mak) (117122); Ze mlja na se ve ru (123127); 
Na Nev skom pro spek tu : (od lo mak) (128132); Uti sci iz Sta ljin
gra da (133148); Na vest da je Bru sa po go re la (149151); Pre de li 
(152154); San o gra du : (po vo dom Iva Voj no vi ća „Ma ška ra te is
pod ku plja”) (155159); Je dan po gled na Sa ra je vo (160166); Ra ja 
u sta rom Sa ra je vu (167174); Na je vrej skom gro blju u Sa ra je vu 
(175183); Na ka me nu, u Po či te lju (184190); Tre nu tak u To ploj 
(191193); Kraj sve tlog Ohrid skog je ze ra (194200); Do li nom Ra
di ke, i da lje (201204); O le to va nju u Slo ve ni ji (205208).  Be
le ška i na po me ne (209232): Be le ška o ovom iz da nju (211212). 
Na po me ne (213232).
(Plast.) 

539
     Трав нич ка хро ни ка / Иво Ан дрић ; [приредио Ра до
ван Вучковић].  Са ра је во : Свје тлост, 1984 (Са ра је во 
: Свје тлост).  463 стр. ; 21 cm.  (Са вре ме на књи жев
ност на ро да и на род но сти БиХ : у 50 књи га ; 3) 
У ко ло фо ну год. из да ва ња: 1984/1985.  Ти раж 5.000. 
 Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње 
по зна тих из ра за: стр. 458463. 
(Пласт.) 

540
     Trav nič ka hro ni ka / Ivo An drić.  Do pu nje no izd.  Sa
ra je vo : Svje tlost ; Be o grad : Pro sve ta ; Za greb : Mla dost 
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; Lju blja na : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je ; Sko pje : Mi sla 
; Ti to grad : Po bje da, 1984 (No vi Sad : Bu duć nost).  545 
str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li Ve ra 
Sto jić, Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić, Ra do van Vuč ko
vić ; knj. 2) 
Ti raž 12.000.  Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne
kih ma nje po zna tih iz ra za: str. 537544.  Na po me ne: str. 
545. 
(Plast.) 

541
     U za va di sa sve tom : pri po vet ke o de ci : lek ti ra za VI II 
raz red osnov nog vas pi ta nja i obra zo va nja / Ivo An drić ; 
[pri re dio Ste van Mi cić ; ilu stra ci je Bo ri slav ka Di mi trov]. 
 2. izd.  No vi Sad : Za vod za iz da va nje udž be ni ka, 1984 
(No vi Sad : Bu duć nost).  124 str. : ilu str. ; 20 cm.  (Škol
ska lek ti ra 8) 
Ti raž 6.000. 
S а d r ž а ј: U za va di sa sve tom (39); Ku la (1017); Mi la i Pre lac 
(1837); Na oba li (3860); Knji ga (6176); Pro zor (7782); De ca 
(8389); Pa no ra ma (90117). An dri će ve pri po vet ke o de ci / S. M. 
(118122). Raz go vor o pro či ta nim pri po vet ka ma (123124).
(Broš.) 

542
     Umet nik i nje go vo de lo : ese ji II / Ivo An drić.  Do
pu nje no izd.  Sa ra je vo : Svje tlost ; Be o grad : Pro sve ta ; 
Za greb : Mla dost ; Lju blja na : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je 
; Sko pje : Mi sla ; Ti to grad : Po bje da, 1984 (No vi Sad : 
Bu duć nost).  373 str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri
ća / pri re di li Ve ra Sto jić, Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić, 
Ra do van Vuč ko vić ; knj. 13) 
Ti raž 12.000. 
S а d r ž а ј: I O Nje go šu i Vu ku (7128): Nje goš kao tra gič ni ju nak 
ko sov ske mi sli (932); Nje goš u Ita li ji (3337); Lju ba Ne na do vić 
o Nje go šu u Ita li ji (3845); Nje go še va čo več nost (4648); Sve tlost 
Nje go še vog de la (4951); Ne što o Nje go šu kao pi scu (5257); Več
na pri sut nost Nje go še va (5862); Njegošev odnos prema kulturi 
(6369); Nad Nje go še vom pre pi skom (7075); O Vu ku kao pi scu 
(7690); Vuk, re for ma tor (91101); Vu kov pri mer (102105); Vuk i 
ino stran stvo (106110); Op ti mi zam Vu ka Ka ra dži ća (111122); Tri 
sli ke iz ži vo ta Vu ka Ka ra dži ća (123128).  II Pre ga o ci (129225): 
Če tr de set go di na od smr ti Si me Ma ta vu lja (131135); O maj sto
ru pri po ve da ču (136141); Ze mlja, lju di i je zik kod Pe tra Ko či ća 
(142163); O Ga vri Vuč ko vi ću i po vo dom nje ga (164178); Lju
bav na li ri ka Pe tra Pre ra do vi ća (179183); Pe va ni ja : knji ga de tinj
stva, knji ga ži vo ta (184186); Spo me nik pe sni ku ži vot ne ra do sti i 
mla da lač ke tu ge (187189); A. G. Ma toš (190194); Jo van Sker lić 
(195196); Spo me nik Bo ri Stan ko vi ću (197198); Isak Sa mo ko vli
ja (199202); Let nji dan : krat ko se ća nje na mla dost Isa ka Sa mo
ko vli je (203205); Po men Kal mi ju Ba ru hu (206211); Se ća nje na 
Kal mi ja Ba ru ha (212216); Sre ten Sto ja no vić (217218); Umet nik 
i nje go vo de lo (219221); Ro man Pe tro vić (222223); Pjer  ve li ki 
umet nik (224225).  III O knji ga ma (227287): An dro Ko va če vić: 
Po sljed nji Ne na dić (229230); Vik tor Car Emin: Iza pli me (231
233); Kr va vi cve to vi V. Ili ća Mla đeg (234235); Bran ko Ma šić: 
Rat ne sli ke i uti sci (236238); Sta ri pje sni ci (239240); Dr To mo 
Ku mi čić: Er na Kri sten (241242); Sve to zar Ćo ro vić: Kao vi hor 
(243245); Dra gu tin Do mja nić: Kip ci i po pev ke (246248); Si ma 
Pan du ro vić: Oko va ni slo go vi (249251); Car ski so ne ti i Ko sov ski 
bo žu ri (252254); Pe ro Sli jep če vić: Po men Vla di mi ru Ga ći no vi ću 
(255258); Pro sve ta: Al ma nah za go di nu 1918. (259262); Jo sip 
Ko sor: Mi me (263265); U. Do na di ni: Ka me na s ra me na (266
267); Rast ko Pe tro vić: Bur le ska go spo di na Pe ru na bo ga gro ma 
(268271); An te Pe tra vić: Tre će stu di je i por tre ti (272273); Vla
di mir Ćo ro vić: Bo sna i Her ce go vi na (274275); Ni ko la Lo pi čić: 

Se lja ci (276277); Dra goj lo Du dić: Dnev nik 1941. (278283); Zu
ko Džum hur: Ne kro log jed noj čar ši ji (284287).  IV Te me (289
339): Na ša knji žev nost i rat (291295); O par ti zan skim dnev ni ci ma 
(296302); O Sta tu tu Sa ve za knji žev ni ka (303309); O pet pa rač koj 
li te ra tu ri (310313); Do pri nos štam pe i ra di ja na šoj knji žev no sti 
(314317); Knji žev nik po red ra diopri jem ni ka (318320); Osta vi
te uvek je dan pro zor u pre de le umet no sti (321325); Kad je reč o 
ar hi vi ma (326328); Sa ma gi jom po ne kad gra ni či i na pra ve pod
vi ge li či rad do brog pre vo di o ca (329332); Go vor na Ja ge lon skom 
uni ver zi te tu (333339).  Be le ška i na po me ne (341370): Be le ška 
o ovom iz da nju (343344). Na po me ne (345370).
(Plast.) 

1985

543
     Dvi je pri če / Ivo An drić ; pri re dio Mi ro slav Ši cel ; [i lu
stra ci je Haj ru din Kujundžić].  16. izd.  Za greb : Škol ska 
knji ga, 1985 (Za greb : Vje snik).  79 str. : ilu str. ; 17 cm. 
 (Do bra knji ga. Lek ti ra za VI II raz red osnov ne ško le) 
Auto ro va sli ka.  Tu ma če nje ma nje po zna tih re či u be le
ška ma uz tekst. 
S а d r ž а ј: Ivo An drić (56). Pri ča o kme tu Si ma nu (741); Bi fe 
„Ti ta nik” (4279).
(Broš.) 

544
     De ca : (zbir ka pri po vje da ka za dje cu) / Ivo An drić ; 
iz bor i po go vor Ra do van Vuč ko vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 
1985 (Tre bi nje : Svje tlost).  159 str. ; 17 cm.  (Mla di da
ni : lek ti ra) 
Ti raž 4.000. 
S а d r ž а ј: O če mu nam pri po vi je da An drić / Ra do van Vuč ko vić 
(59). De ca (1119); Knji ga (2040); Ku la (4149); Pro zor (5056); 
Cr ve ni cvet (5775); Na oba li (76104); Mi la i Pre lac (105129); 
Most na Že pi (130139); Aska i vuk (140151). Raz go vor o dje lu 
/ Lj. C. [Ljlja na Ci ko ta] (152153); Bi lje ška o pi scu / Lj. C. (154
155). Rječ nik tur skih ri je či i ma nje po zna tih iz ra za (156157).
(Broš.) 

545
     De ca : (zbir ka pri po vje da ka za dje cu) / Ivo An drić ; 
iz bor i po go vor Ra do van Vuč ko vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 
1985 (Tre bi nje : Svje tlost).  159 str. ; 17 cm.  (Mla di da
ni : lek ti ra) 
Ti raž 4.000. 
S а d r ž а ј: O če mu nam pri po vi je da An drić / Ra do van Vuč ko vić 
(59). De ca (1119); Knji ga (2040); Ku la (4149); Pro zor (5056); 
Cr ve ni cvet (5775); Na oba li (76104); Mi la i Pre lac (105129); 
Most na Že pi (130139); Aska i vuk (140151). Raz go vor o dje lu 
/ Lj. C. [Ljlja na Ci ko ta] (152153); Bi lje ška o pi scu / Lj. C. (154
155). Rječ nik tur skih ri je či i ma nje po zna tih iz ra za (156157).
(Kar ton) 

546
     Zna ko vi po red pu ta / Ivo An drić.  3. izd.  Sa ra je vo : 
Svje tlost, 1985 (No vi Sad : Bu duć nost).  614 str. ; 20 cm 
Ti raž 5.000. 
S а d r ž а ј: 1. Ne mi ri od vi je ka (9213); 2. Za pi sca (215325); 3. 
Sli ke, pri zo ri, ras po lo že nja (327564); 4. Ne sa ni ca (565582); 5. 
Ve či ti ka len dar ma ter njeg je zi ka (583592).  Re gi star poj mo va, 
be le ška i na po me ne (593614): Re gi star poj mo va (595604). Be le
ška o ovom iz da nju (605613). Na po me ne (614).
(Plast.) 
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547
     Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić ; pre vod i pred go vor Ka
zuo Ta na ka.  To kio : Da i ga kusyorin, 1985 ([s. l. : s. n.]). 
 XXV, 177 str. : fo to gr. ; 19 cm 
Na nasl. str. i upor. stv. nasl. na jap. je zi ku i pi smu.  Upo
re do srp. tekst i jap. pre vod.  Od lom ci ro ma na upo re do na 
srp. (ćir. i lat), mak. i slo ven. je zi ku.  Pred go vor: str. III. 
 Ju go slo ven ska knji žev nost: str. IVVII.  An dri ćev ži vot: 
str. VIIXI II.  Na Dri ni ću pri ja: str. XI IIXVI II.  Ju go slo
ven ska knji žev nost na ja pan skom je zi ku: str. XXI IIXXV. 
 Reč nik: str. 158174. 
(Pl. sa omo tom) 

548
     На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић ; пред го вор и при
ре ђи ва ње Пе тар Џа џић.  4. изд.  Бе о град : Про све та 
: Но лит : За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1985 
(Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод).  
367 стр. ; 20 cm.  (Лек ти ра за II го ди ну за јед нич ких 
осно ва сред њег усме ре ног обра зо ва ња ; 14) 
Ти раж 10.000.  „На Дри ни ћу при ја” Иве Ан дрића: 
стр. 722.  Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не
ких ма ње по зна тих из ра за: стр. 359363.  Иво Ан дрић 
: хро но ло ги ја: стр. 365[368].  Би бли о гра фи ја [о Иви 
Ан дрићу]: стр. [369]. 
(Брош.) 

549
     Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić ; [pri re dio Ra do van 
Vučković].  4. izd.  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle ša”, 1985 
(Mo star : „Ra de Bi tan ga”).  382 str. ; 21 cm.  (Bi bli o te ka 
Ars. Lek ti ra) 
Ti raž 5.000.  Str. 526: Mo nu men tal no ro man si jer sko 
dje lo / Ra do van Vuč ko vić.  Reč nik tur ci za ma, pro vin ci
ja li za ma i ne kih ma nje po zna tih iz ra za: str. 359363.  Str. 
367369: Ro ma ni Ive An dri ća / Ve li bor Gli go rić.  Str. 
370373: Čo vek u isto ri ji / Mi loš I. Ban dić.  Str. 374
377: Mje ri lo traj no sti u An dri će vim isto rij skim ro ma ni ma 
/ Sal ko Na ze čić.  Str. 379382: Bi lje ška o pi scu / R. V. 
(Kar ton) 

550
     Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić ; [pri re dio Ri sto Trifković]. 
 Sa ra je vo : Svje tlost, 1985 (Tre bi nje : Štam pa ri ja).  294 
str. ; 20 cm.  (Bi bli o te ka iza bra nih dje la / Svje tlost) 
Ti raž 6.000.  Str. 514: Vječ nost mo sto va / Ri sto Trif ko
vić.  Str. 281289: Iz vo di iz kri ti ka / Mi lan Bog da no vić, 
Slav ko Le o vac, Mak Di zdar, Bran ko Mi la no vić, Ra do van 
Vuč ko vić, Me ša Se li mo vić, An tun Ba rac, Mid hat Be gić, 
Ne nad Ra da no vić, Mi li vo je Mar ko vić, Mi o drag Bo gi će
vić, Sal ko Na ze čić, Pe tar Dža džić, Dra gan M. Je re mić. 
 Ivo An drić : (bi bli o graf ska za bi lje ška): str. 290291.  
Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna
tih iz ra za: str. 292[295]. 
(Kar ton) 

551
     Na Dri ni ću pri ja : ro man / Ivo An drić.  Be o grad : Be
o grad ski iz da vač kogra fič ki za vod, 1985 (Be o grad : Be
o grad ski iz da vač kogra fič ki za vod).  382 str. ; 18 cm. 
 (Džep na knji ga / Be o grad ski iz da vač kogra fič ki za vod. 
Be le tri sti ka) 

„40 go di na ro ma na Na Dri ni ću pri ja” → ko ri ce.  Ti raž 
20.000.  Reč nik ma nje po zna tih re či i iz ra za: str. 375
380.  Be le ška o pi scu: str. 381382. 
(Broš.) 

552
     При по вет ке / Иво Ан дрић ; из бор и по го вор Бо шко 
Но ва ко вић ; илу стра ци је Љу би ца То шко вић ; [дидак
тичкоме то дич ки текст Оли ве ра Зечевић].  5. изд.  
Бе о град : Но лит : Про све та : За вод за уџ бе ни ке и на
став на сред ства, 1985 (Љу бља на : Људ ска пра ви ца). 
 222 стр. : илу стр. ; 18 cm.  (Лек ти ра за VI II раз ред 
основ не шко ле ; 7) 
Ти раж 20.000. 
С а д р ж а ј: Де ца (513); Књи га (1433); Па но ра ма (3468); 
Мост на Же пи (6979); Аска и вук (8090); Ко са (9198); Лов 
на те тре ба (99108); Сан и ја ва Под гра би ћем (109115); При ча 
о кме ту Си ма ну (116149); Ве ле тов ци (150161); Би фе „Ти та
ник” (162200); На ста ди о ну (201207). Раз го вор о при по вет
ка ма / Оли ве ра Зе че вић (208209). По го вор / Бо шко Но ва ко вић 
(210217). Реч ник ма ње по зна тих ре чи и из ра за (218222).
(Брош.) 

553
     При по вет ке / Иво Ан дрић ; из бор, пред го вор и при
ре ђи ва ње Сто јан Ђор ђић.  2. изд.  Бе о град : Про све та 
: Но лит : За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1985 
(Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод).  
259 стр. ; 20 cm.  (Лек ти ра за I го ди ну сред њег усме
ре ног обра зо ва ња ; 9) 
Ти раж 6.000. 
С а д р ж а ј: О при по вет ка ма Иве Ан дрића / Сто јан Ђор ђић 
(733). Пут Али је Ђер зе ле за (3757); Љу бав у ка са би (5868); 
Му ста фа Ма џар (6983); У зин да ну (8490); Мост на Же пи (91
98); Код ка за на (99112); За нос и стра да ње То ме Га лу са (113
122); Ани ки на вре ме на (123180); Бај рон у Син три (181184); 
Труп (185195); Ча ша (196202); Зми ја (203214); Не мир на го
ди на (215246); Сле пац (247249). Реч ник тур ци за ма, про вин
ци ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих ре чи и из ра за (251255). 
Хро но ло ги ја (256258). Ли те ра ту ра (259).
(Брош.) 

554
     Pro kle ta avli ja ; Most na Že pi / Ivo An drić ; [pri re dio 
Ra do van Vučković].  Sa ra je vo : Svje tlost, 1985 (No vi 
Sad : Bu duć nost).  203 str. ; 20 cm.  (Bi bli o te ka iza bra
nih dje la / Svje tlost) 
Ti raž 6.000. 
S а d r ž а ј: Za pis o An dri će vim de li ma / Ra do van Vuč ko vić (515). 
Pro kle ta avli ja (1784); Pri ča o ve zi ro vom slo nu (85121); Put Ali
je Đer ze le za (123141); Ćor kan i Šva bi ca (143153); Je le na, že na 
ko je ne ma (155174); Most na Že pi (175181).  Izbor iz kritike 
(183199): Put Ali je Đer ze le za / Mi lan Bog da no vić (185187). Ša
man sko ek sta tič no is ku stvo : (od lo mak) / Pe tar Dža džić (188190). 
U avli ji, u pro kle toj : (od lo mak) / Ivo Fran geš (191193). Estet
ski hu ma ni zam Ive An dri ća : (od lo mak) / Mid hat Be gić (194196). 
An dri ćev stil : (od lo mak) / Dra gi ša Živ ko vić (197199). Be le ška o 
pi scu / R. V. (201203).
(Kar ton) 

555
     Trav nič ka hro ni ka : kon zul ska vre me na / Ivo An drić ; 
[pri re dio Bran ko Milanović].  Sa ra je vo : Svje tlost, 1985 
(Tre bi nje : „Tre bi nje”).  408 str. ; 20 cm.  (Bi bli o te ka 
iza bra nih dje la / Svje tlost) 
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Ti raž 6.000.  Str. 510: An dri će va „Trav nič ka hro ni ka” / 
Bran ko Mi la no vić.  Str. 389390: Trav nič ka hro ni ka / Mi
lan Bog da no vić.  Str. 391392: Isto rij ski iz vo ri i nji ho va 
tran spo zi ci ja / Mid hat Ša mić.  Str. 393394: Ve li ka sin
te za / Ra do van Vuč ko vić.  Str. 395396: Ro man Ive An
dri ća / Jo van De re tić.  Str. 397398: Na si lje i to le ran ci ja 
u „Trav nič koj hro ni ci” / Mi ro slav Ege rić.  Str. 399400: 
Bi lje ška o pi scu / B. Mi la no vić.  Reč nik tur ci za ma, pro
vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna tih stra nih iz ra za: str. 
401408. 
(Kar ton) 

1986

556
     Ан дрићев азбуч ник : ис ку ства, за па жа ња и ми сли / 
иза брао и са ста вио Сло бо дан Глу мац.  2. изд.  Но ви 
Сад : Ма ти ца срп ска, 1986 (Но ви сад : Бу дућ ност).  
213 стр. ; 19 cm.  (Мо за ик) 
Ти раж 5.000.  Стр. 205[214]: О „Ан дриће вом азбуч
ни ку”/ С. Глу мац. 
(Брош.) 

557
     Go spo đi ca / Ivo An drić.  Do pu nje no izd.  Sa ra je vo 
: Svje tlost ; Be o grad : Pro sve ta ; Za greb : Mla dost ; Lju
blja na : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je ; Sko pje : Mi sla ; Ti to
grad : Po bje da, 1986 (No vi Sad : Bu duć nost).  220 str. ; 
20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li Ve ra Sto jić, 
Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić, Ra do van Vuč ko vić ; knj. 
3) 
Ti raž 6.000.  Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne
kih ma nje po zna tih iz ra za: str. 217219.  Na po me ne: str. 
220. 
(Plast.) 

558
     De ca / Ivo An drić.  Do pu nje no izd.  Sa ra je vo : Svje
tlost ; Be o grad : Pro sve ta ; Za greb : Mla dost ; Lju blja na 
: Dr žav na za lo žba Slo ve ni je ; Sko pje : Mi sla ; Ti to grad : 
Po bje da, 1986 (No vi Sad : Bu duć nost).  213 str. ; 20 cm. 
 (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li Ve ra Sto jić, Pe tar 
Dža džić, Mu ha rem Per vić, Ra do van Vuč ko vić ; knj. 9) 
Ti raž 6.000. 
S а d r ž а ј: Ku la (1118); U za va di sa sve tom (1926); Mi la i 
Pre lac (2747); De ca (4956); Pro zor (5762); Knji ga (6379); Na 
oba li (81105); Zmi ja (107120); Pa no ra ma (121151); Iz let (153
161); Eks kur zi ja (163172); Pi smo iz 1920. go di ne (173188); 
Aska i vuk (189198).  Reč nik i na po me ne (199213): Reč nik tur
ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna tih iz ra za (201202). 
Na po me ne (203213).
(Plast.) 

559
     Ex Pon to ; Ne mi ri ; Li ri ka / Ivo An drić.  Do pu nje no 
izd.  Sa ra je vo : Svje tlost ; Be o grad : Pro sve ta ; Za greb : 
Mla dost ; Lju blja na : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je ; Sko pje 
: Mi sla ; Ti to grad : Po bje da, 1986 (No vi Sad : Bu duć nost). 
 319 str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di
li Ve ra Sto jić, Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić, Radovan 
Vučković ; knj. 11) 
Ti raž 6.000. 
S а d r ž а ј: Ex Pon to (780).  Ne mi ri (81137): Ne mir od vi je ka 

(8392); Ne mir da na (93105): Noć u vo zu (9596); Iz nad po bje
da (9798); Dje ca (99101); Po greb na pje sma (102103); Pri ča iz 
Ja pa na (104105); Bre go vi (107137).  Li ri ka (139255): U su
mrak (141); Bla ga i do bra me se či na (142143); Lanj ska pje sma 
(144); Ta ma (145); Po to nu lo (146); Pr va pro ljet na pje sma (147); 
Noć cr ve nih zvi je zda (148); Stro fe u no ći (149151): Pro la znost 
(149); Tra ge di ja (149); Jad ni ne mir (150151); Šet nja (152); Če tr
de set pe ta noć (153154); 1914. (155); Ju tro (156); Psalm sum nje 
(157158); Bur na noć (159160); Noć (161163); Po vra tak (164); 
Ute ha sno va (165166); San (167168); Iz knji ge „Cr ve ni li sto vi” 
(169170); 1915. (171172); Pje sma vre te na (173174); San Ma
ri no (175); Put nič ka pje sma (176); Je se nji pred je li (177); Cr ve ni 
li sto vi (178179); Gor nji grad (180); Us krs (181); Je dan no vem bar 
(182); Rit mi bez sja ja (183184): Mar ta mje se ca (183); San o Ma
ri ji (183184); Uj Dom bo var (184); Ju tro (185); Vi si na (186); Ze
mlja (187); Si noć (188); Sker co u cr ni ni (189); Ob ja vlje nje (190); 
Su di je (19141920) (191192); Svi ta nje (193194); Stro fa (195); 
Po jed nom sta rom do brom re du (196198); Spas (199); Gla sno vo
de šu me (200); Žeđ (201); Noć (202); Nje go va pe sma (203); Na 
mo ru (204); Be ža nje (205); Po bed nik (206209); M. C. (210); Kraj 
re ke (211); Mi sao (212); Ve ra sa lu trix (213); Šta sa njam i šta mi 
se do ga đa (214219); Slap na Dri ni (220); Žeđ sa vr šen stva (221); 
Kad se me ni pla ka lo (222); Sa bi to va pe sma (223); Vaj mar 1932. 
g. (224); Sun ce ovog da na (225228); Dje vo jač ka pje sma (229
230); Pred por tre tom pre kor na po gle da (231); I mi slim (232); 
Le pa mla da že na go vo ri (233); Dve te me (234); Ot kri va nje (235); 
Pi smo ni ko me (236); Noć ni raz go vor 1941. (237238); Li li La la u
na (239); U pri sta ni štu na ze le nom ostr vu (240241); Ne kad u Al
pi ma (242243): Pe sma (242); Su sret (242243); Zo ra (243); Jed na 
noć (244); Veo (245); Put ni ci sa is to ka (246247): Ma li grad na dve 
re ke (246); U ama mu (246247); Har fa iz je ze ra (247); Pred gra đe 
na še mla do sti (248251); Ko ra čam još kao da idem (252); Sve 
vi še, sve bli že (253); Kraj (254); Ni bo go va ni mo li ta va (255). 
 Be le ška i na po me ne (257317): Be le ška o ovom iz da nju (259
272). Na po me ne (273317).
(Plast.) 

560
     Žeđ / Ivo An drić.  Do pu nje no izd.  Sa ra je vo : Svje
tlost ; Be o grad : Pro sve ta ; Za greb : Mla dost ; Lju blja na 
: Dr žav na za lo žba Slo ve ni je ; Sko pje : Mi sla ; Ti to grad : 
Po bje da, 1986 (No vi Sad : Bu duć nost).  289 str. ; 20 cm. 
 (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li Ve ra Sto jić, Pe tar 
Dža džić, Mu ha rem Per vić, Ra do van Vuč ko vić ; knj. 6) 
Ti raž 6.000. 
S а d r ž а ј: U mu sa fir ha ni (1123); U zin da nu (2532); Is po vi
jed (3348); Kod ka za na (4964); Na past (6574); Pro ba (75106); 
Trup (107119); U vo de ni ci (121127); Ša la u Sam sa ri nom ha nu 
(129148); Ča ša (149156); Rzav ski bre go vi (157169); Ču do u 
Olo vu (171177); Žeđ (179190); Most na Že pi (191199); Smrt u 
Si na no voj te ki ji (201213); Olu ja ci (215224); Na sta di o nu (225
230); Na dr žav nom ima nju (231243); Le to va nje na ju gu (245
255); Na dru gi dan Bo ži ća (257263).  Reč nik i na po me ne (265
287): Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna tih 
iz ra za (267271). Na po me ne (272287).
(Plast.) 

561
     Zna ko vi / Ivo An drić.  Do pu nje no izd.  Sa ra je vo : 
Svje tlost ; Be o grad : Pro sve ta ; Za greb : Mla dost ; Lju
blja na : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je ; Sko pje : Mi sla ; Ti to
grad : Po bje da, 1986 (No vi Sad : Bu duć nost).  361 str. ; 
20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li Ve ra Sto jić, 
Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić, Ra do van Vuč ko vić ; knj. 
8) 
Ti raž 6.000. 
S а d r ž а ј: Put Ali je Đer ze le za (932); Dan u Ri mu (3340); Zna
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ko vi (4153); Sve ča nost (5567); Đor đe Đor đe vić (6979); Re či 
(8188); Auto bi o gra fi ja (89101); Na la đi (103109); Zlo sta vlja nje 
(111141); Pri ča o kme tu Si ma nu (143173); Sno pi ći (175183); 
Zi mi (185189); San i ja va Pod gra bi ćem (191196); Pri ča o so li 
(197202); Ko sa (203208); Noć u Al ham bri (209218); Lov na 
te tre ba (219227); Raz go vor (229235); Su se di (237253); Šet nja 
(255261); Za tvo re na vra ta (263272); Po ro dič na sli ka (273288); 
Osa ti ča ni (289328); Pra znič no ju tro (329335).  Reč nik, na po me
ne (337361): Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje 
po zna tih iz ra za (339345). Na po me ne (346361).
(Plast.) 

562
     Zna ko vi po red pu ta / Ivo An drić.  Do pu nje no izd.  Sa
ra je vo : Svje tlost ; Be o grad : Pro sve ta ; Za greb : Mla dost 
; Lju blja na : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je ; Sko pje : Mi sla 
; Ti to grad : Po bje da, 1986 (No vi Sad : Bu duć nost).  614 
str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li Ve ra 
Sto jić, Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić, Ra do van Vuč ko
vić ; knj. 16) 
Ti raž 6.000. 
S а d r ž а ј: 1. Ne mi ri od vi je ka (9213); 2. Za pi sca (215325); 3. 
Sli ke, pri zo ri, ras po lo že nja (327564); 4. Ne sa ni ca (565582); 5. 
Ve či ti ka len dar ma ter njeg je zi ka (583592).  Re gi star poj mo va, 
be le ška i na po me ne (593614): Re gi star poj mo va (595604). Be le
ška o ovom iz da nju (605613). Na po me ne (614).
(Plast.) 

563
     Isto ri ja i le gen da : ese ji I / Ivo An drić.  Do pu nje no 
izd.  Sa ra je vo : Svje tlost ; Be o grad : Pro sve ta ; Za greb : 
Mla dost ; Lju blja na : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je ; Sko pje 
: Mi sla ; Ti to grad : Po bje da, 1986 (No vi Sad : Bu duć nost). 
 265 str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di
li Ve ra Sto jić, Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić, Ra do van 
Vuč ko vić ; knj. 12) 
Ti raž 6.000. 
S а d r ž а ј: I Umet nik i iz raz (770): Raz go vor sa Go jom (928); 
Li ko vi (2932); Ne što o sti lu i je zi ku (3349); Be le ške za pi sca (50
62); Be le ška o re či ma (6365); O pri či i pri ča nju : (go vor Ive An
dri ća u Stok hol mu pri li kom pri ma nja No be lo ve na gra de);  (6670). 
 II Stva ra o ci (71153): Volt Vit men (7381); Le gen da o sve tom 
Fran ci sku iz Asi zi ja (8293); Le gen da o La u ri i Pe trar ki (94103); 
Go ja (104115); Si mon Bo li var Oslo bo di lac (116150); Adam 
Mic kje vič (151153).  III Osvr ti (155190): Haj ne u pi smi ma 
(157161); Her man Ven del: Hajn rih Haj ne (162163); An ri Bor do: 
Otvo ri oči! (164166); Pi sma jed nog voj ni ka (167171); Po zo ri
šte iz ne na đe nja (172176); Jed na rat na knji ga Ga bri e la D’Anun ci
ja (177181); Mak sim Gor ki: Jed na go di na re vo lu ci je (182183); 
Stva ra lač ka iskra (184187); Stva ra lač ka ru ka (188190).  IV Po
vo di (191239): Ne zva ni ne ka šu te (193194); Fa ši stič ka re vo lu ci ja 
(195205); Be ni to Mu so li ni (206218); Slu čaj Ma te o ti (219224); 
Kri za fa ši zma  kri za Ita li je (225230); Sta nje u Ita li ji (231235); 
Do ga đa ji u Bu gar skoj (236239).  Be le ška i na po me ne (241265): 
Be le ška o ovom iz da nju (243248). Na po me ne (249264).
(Plast.) 

564
     Je le na, že na ko je ne ma / Ivo An drić.  Do pu nje no izd. 
 Sa ra je vo : Svje tlost ; Be o grad : Pro sve ta ; Za greb : Mla
dost ; Lju blja na : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je ; Sko pje : 
Mi sla ; Ti to grad : Po bje da, 1986 (No vi Sad : Bu duć nost). 
 293 str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di
li Ve ra Sto jić, Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić, Ra do van 
Vuč ko vić ; knj. 7) 

Ti raž 6.000. 
S а d r ž а ј: Ani ki na vre me na (1191); Ma ra mi lo sni ca (93172); 
Lju bav u ka sa bi (173187); Ćor kan i Šva bi ca (189206); Že na na 
ka me nu (207229); Igra (231236); Že na od slo no ve ko sti (237
242); Baj ron u Sin tri (243248); Je le na, že na ko je ne ma (249279). 
 Reč nik i na po me ne (281293): Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li
za ma i ne kih ma nje po zna tih iz ra za (283286). Na po me ne (287
293).
(Plast.) 

565
     Ku ća na osa mi i dru ge pri po vet ke / Ivo An drić.  Do
pu nje no izd.  Sa ra je vo : Svje tlost ; Be o grad : Pro sve ta ; 
Za greb : Mla dost ; Lju blja na : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je 
; Sko pje : Mi sla ; Ti to grad : Po bje da, 1986 (No vi Sad : 
Bu duć nost).  455 str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri
ća / pri re di li Ve ra Sto jić, Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić, 
Ra do van Vuč ko vić ; knj. 14) 
Kor. i hrpt. stv. nasl.: Ku ća na osa mi.  Ti raž 6.000. 
S а d r ž а ј: Ku ća na osa mi (7119): Uvod (912); Bon val pa ša 
(1319); Ali pa ša (2033); Ba ron (3443); Ge o me tar i Jul ka (4454); 
Cir kus (5568); Ja kov, drug iz de tinj stva (6979); Pri ča (8085); 
Ro bi nja (8695); Ži vo ti (96103); Lju ba vi (104109); Zu ja (110
119).  Dru ge pri po vet ke (121323): Po pod ne (123126); Knez sa 
tu žnim oči ma (127130); Is ku še nje u će li ji broj 38 (131138); Pr vi 
dan u ra do snom gra du : (pi smo na šeg pri ja te lja iz Ita li je) (139
144); Stvo re nje (145148); Pa kao (149153); Jul ski dan (154159); 
Za nos i stra da nje To me Ga lu sa (160170); Ru đan ski be go vi (171
177); Tri de ča ka (178187); Cr ven cvet (188203); Na sun ča noj 
stra ni (204210); Slu čaj Ste va na Ka ra ja na (211223); Li ca (224
228); U će li ji broj 115 (229246); Sun ce (247253); Pred ve čer nji 
čas (254259); Dva za pi sa bo san skog pi sa ra Dra že sla va (260266); 
Kod le ka ra (267275); Su sret (276281); Raz go vor pred ve če : (od
lo mak) (282288); Ve li ki ras pust (289296); Sa ra či (297302); Le
gen da o po bu ni (303307); Du bro vač ka ve ja vi ca (308313); Ra nje
nik u se lu (314319); Sle pac (320323).  Ne do vr še na pro za (325
425): Na La tin skoj ću pri ji : (od lo mak) (327331); Po ruč nik Mu rat 
(332355); S lju di ma : (od lo mak) (356364); Taj dan (365371); O 
sta rim i mla dim Pa mu ko vi ći ma : (od lo mak) (372394); Pre ne sre će 
: (od lo mak) (395400); Bu na : (od lo mak) (401406); Pr vi su sre
ti : (od lo mak) (407414); Pe ku ši ći : (od lo mak) (415420); Ne mir 
: (od lo mak) (421425).  Rječ nik tur ci za ma, be le ška i na po me ne 
(427454): Rječ nik tur ci za ma (429433). Be le ška o ovom iz da nju 
(434438). Na po me ne (439454).
(Plast.) 

566
     Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Do pu nje no izd.  Sa
ra je vo : Svje tlost ; Be o grad : Pro sve ta ; Za greb : Mla dost 
; Lju blja na : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je ; Sko pje : Mi sla 
; Ti to grad : Po bje da, 1986 (No vi Sad : Bu duć nost).  399 
str., [1] list s auto ro vom sli kom ; 20 cm.  (Sa bra na dje la 
Ive An dri ća / pri re di li Ve ra Sto jić, Pe tar Dža džić, Mu ha
rem Per vić, Ra do van Vuč ko vić ; knj. 1) 
Ti raž 6.000.  Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih 
ma nje po zna tih iz ra za: str. 393397.  Na po me ne: str. 398
399. 
(Plast.) 

567
     Na Dri ni ću pri ja : ro man / Ivo An drić.  2. džep no izd. 
 Be o grad : Be o grad ski iz da vač kogra fič ki za vod, 1986 
(Be o grad : Be o grad ski iz da vač kogra fič ki za vod).  382 
str. ; 18 cm.  (Džep na knji ga Be o grad skog iz da vač kogra
fič kog za vo da. Be le tri sti ka) 
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Ti raž 20.000.  Reč nik ma nje po zna tih re či i iz ra za: str. 
375380.  Be le ška o pi scu: str. 381382. 
(Broš.) 

568
     Ne mir na go di na / Ivo An drić.  Do pu nje no izd.  Sa
ra je vo : Svje tlost ; Be o grad : Pro sve ta ; Za greb : Mla dost 
; Lju blja na : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je ; Sko pje : Mi sla 
; Ti to grad : Po bje da, 1986 (No vi Sad : Bu duć nost).  369 
str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li Ve ra 
Sto jić, Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić, Ra do van Vuč ko
vić ; knj. 5) 
Ti raž 6.000. 
S а d r ž а ј: Za lo go ro va nja (1123); Mu sta fa Ma džar (2542); Pri
ča o ve zi ro vom slo nu (4390); Ne mir na go di na (91131); Ve le tov ci 
(133143); Ći lim (145156); Svad ba (157178); Štrajk u tka o ni ci 
ći li ma (179186); Ra za ra nja (187192); Bi fe „Ti ta nik” (193229); 
Ze ko (231351).  Reč nik i na po me ne (353369): Reč nik tur ci za
ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna tih iz ra za (355359). Na
po me ne (360369).
(Plast.) 

569
     Omer pa ša La tas / Ivo An drić.  Do pu nje no izd.  Sa
ra je vo : Svje tlost ; Be o grad : Pro sve ta ; Za greb : Mla dost 
; Lju blja na : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je ; Sko pje : Mi sla 
; Ti to grad : Po bje da, 1986 (No vi Sad : Bu duć nost).  333 
str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li Ve ra 
Sto jić, Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić, Ra do van Vuč ko
vić ; knj. 15) 
Autor be le ške je R. Vuč ko vić.  Ti raž 6.000.  Reč nik tur
ci za ma: str. 307313.  Be le ška o ovom iz da nju: str. 314
324.  Na po me ne: str. 325331. 
(Plast.) 

570
     При по вет ке / Иво Ан дрић ; [из бор и пред го вор Ми
хај ло Пантић].  Бе о град : Рад, 1986 (Бе о град : Кул ту
ра).  208 стр. : ауто ро ва сли ка ; 21 cm.  (Би бли о те ка 
„Дом и шко ла”) 
Ти раж 10.000. 
С а д р ж а ј: Још јед ном о Ан дриће вим при по вет ка ма / Ми хај
ло Пан тић (518). Пут Али је Ђер зе ле за (2144); Му ста фа Ма
џар (4561); Мост на Же пи (6270); Труп (7183); Жеђ (8494); 
Ћор кан и Шва би ца (95108); Би фе „Ти та ник” (109143); Же на 
на ка ме ну (144162); Игра (163167); Ле то ва ње на ју гу (168
177); Је ле на, же на ко је не ма (178202). На по ме на уз овај из бор 
(203). Реч ник ма ње по зна тих ре чи и из ра за (205208).
(Картон) 

571
     Про кле та авли ја / Иво Ан дрић ; [приредила Ве ра 
Стојић].  2. изд.  Но ви Сад : Ма ти ца срп ска, 1986 
(Но ви Сад : Бу дућ ност).  126 стр. ; 19 cm.  (Мо за ик) 
Ти раж 5.000.  Стр. 126[127]: На по ме на о тек сту / Ве
ра Сто јић. 
(Брош.) 

572
     Pro kle ta avli ja / Ivo An drić.  Do pu nje no izd.  Sa ra
je vo : Svje tlost ; Be o grad : Pro sve ta ; Za greb : Mla dost ; 
Lju blja na : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je ; Sko pje : Mi sla ; 
Ti to grad : Po bje da, 1986 (No vi Sad : Bu duć nost).  128 

str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li Ve ra 
Sto jić, Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić, Ra do van Vuč ko
vić ; knj. 4) 
Ti raž 6.000.  Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne
kih ma nje po zna tih iz ra za: str. 125127.  Na po me ne: str. 
128. 
(Plast.) 

573
     Sve ske / Ivo An drić.  Do pu nje no izd.  Sa ra je vo : Svje
tlost ; Be o grad : Pro sve ta ; Za greb : Mla dost ; Lju blja na 
: Dr žav na za lo žba Slo ve ni je ; Sko pje : Mi sla ; Ti to grad : 
Po bje da, 1986 (No vi Sad : Bu duć nost).  433 str. ; 20 cm. 
 (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li Ve ra Sto jić, Pe tar 
Dža džić, Mu ha rem Per vić, Ra do van Vuč ko vić ; knj. 17) 
Autor bi bli o gra fi je je Gor da na Po po vić.  Ti raž 6.000.  
Be le ška o ovom iz da nju: str. 227231.  Na po me ne: str. 
233236.  Ži vo to pis Ive An dri ća: str. 240343.  Bi bli o
gra fi ja pr vih iz da nja de la Ive An dri ća: str. 347407.  Be le
ška o Sa bra nim de li ma Ive An dri ća: str. 411432. 
(Plast.) 

574
     Sta ze, li ca, pre de li / Ivo An drić.  Do pu nje no izd.  Sa
ra je vo : Svje tlost ; Be o grad : Pro sve ta ; Za greb : Mla dost 
; Lju blja na : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je ; Sko pje : Mi sla 
; Ti to grad : Po bje da, 1986 (No vi Sad : Bu duć nost).  233 
str. ; 20 cm*.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li Ve ra 
Sto jić, Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić, Ra do van Vuč ko
vić ; knj. 10) 
Ti raž 6.000. 
S а d r ž а ј: Sta ze (745): Le te ći nad mo rem (911); Mo sto vi (1214); 
Sta ze (1516); Vi no (1719); Pr vi dan u split skoj tam ni ci (2024); 
Moj pr vi su sret sa de lom M. Gor kog (2528); Ka ko sam ula zio u 
svet knji ge i knji žev no sti (2931); Bi bli o te ka na ša na su šna (3236); 
Ne u speh na po zor ni ci (3740); Pr vi škol ski čas (4143); No vem
bar ska se ća nja (4445).  Li ca (4780): U uli ci Da ni la Ili ća (4951); 
Uči telj Lju bo mir (5256); Go spo đi ca Ade li na Ir bi (5765); Pre da ja 
: (Ri gà od Fe re) (6670); U Šo pe no voj rod noj ku ći : (s pu ta po Polj
skoj) (7175); Su sret u Ki ni (7680).  Pre de li (81208): Na Va ve lu i 
Skal ki (8386); 1. i 3. ma ja (8790); Tri iz lo žbe (9195); Šet nje (96
99); Hr vat ska iz lo žba (100101); Kroz Austri ju : (za be le ške s pu ta) 
(102108); Por tu gal, ze le na ze mlja : (od lo mak pu to pi sa) (109112); 
Špan ska stvar nost i pr vi ko ra ci u njoj (113116); Se ver : (od lo mak) 
(117122); Ze mlja na se ve ru (123127); Na Nev skom pro spek tu : 
(od lo mak) (128132); Uti sci iz Sta ljin gra da (133148); Na vest da 
je Bru sa po go re la (149151); Pre de li (152154); San o gra du : (po
vo dom Iva Voj no vi ća Ma ška ra te is pod ku plja) (155159); Je dan po
gled na Sa ra je vo (160166); Ra ja u sta rom Sa ra je vu (167174); Na 
je vrej skom gro blju u Sa ra je vu (175183); Na ka me nu, u Po či te lju 
(184190); Tre nu tak u To ploj (191193); Kraj sve tlog Ohrid skog 
je ze ra (194200); Do li nom Ra di ke, i da lje (201204); O le to va nju 
u Slo ve ni ji (205208).  Be le ška i na po me ne (209232): Be le ška o 
ovom iz da nju (211212). Na po me ne (213232).
(Plast.) 

575
     Trav nič ka hro ni ka / Ivo An drić.  Do pu nje no izd.  Sa
ra je vo : Svje tlost ; Be o grad : Pro sve ta ; Za greb : Mla dost 
; Lju blja na : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je ; Sko pje : Mi sla 
; Ti to grad : Po bje da, 1986 (No vi Sad : Bu duć nost).  545 
str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li Ve ra 
Sto jić, Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić, Ra do van Vuč ko
vić ; knj. 2) 
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Ti raž 6.000.  Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne
kih ma nje po zna tih iz ra za: str. 537544.  Na po me ne: str. 
545. 
(Plast.) 

576
     Umet nik i nje go vo de lo : ese ji II / Ivo An drić.  Do
pu nje no izd.  Sa ra je vo : Svje tlost ; Be o grad : Pro sve ta ; 
Za greb ; Mla dost ; Lju blja na : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je 
; Sko pje : Mi sla ; Ti to grad : Po bje da, 1986 (No vi Sad). 
 373 str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di
li Ve ra Sto jić, Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić, Ra do van 
Vuč ko vić ; knj. 13) 
Ti raž 6.000. 
S а d r ž а ј: I O Nje go šu i Vu ku (7128): Nje goš kao tra gič ni ju nak 
ko sov ske mi sli (932); Nje goš u Ita li ji (3337); Lju ba Ne na do vić 
o Nje go šu u Ita li ji (3845); Nje go še va čo več nost (4648); Sve tlost 
Nje go še vog de la (4951); Ne što o Nje go šu kao pi scu (5257); Več
na pri sut nost Nje go še va (5862); Nje go šev od nos pre ma kul tu ri 
(6369); Nad Nje go še vom pre pi skom (7075); O Vu ku kao pi scu 
(7690); Vuk, re for ma tor (91101); Vu kov pri mer (102105); Vuk i 
ino stran stvo (106110); Op ti mi zam Vu ka Ka ra dži ća (111122); Tri 
sli ke iz ži vo ta Vu ka Ka ra dži ća (123128).  II Pre ga o ci (129225): 
Če tr de set go di na od smr ti Si me Ma ta vu lja (131135); O maj sto
ru pri po ve da ču (136141); Ze mlja, lju di i je zik kod Pe tra Ko či ća 
(142163); O Ga vri Vuč ko vi ću i po vo dom nje ga (164178); Lju
bav na li ri ka Pe tra Pre ra do vi ća (179183); Pe va ni ja : knji ga de tinj
stva, knji ga ži vo ta (184186); Spo me nik pe sni ku ži vot ne ra do sti i 
mla da lač ke tu ge (187189); A. G. Ma toš (190194); Jo van Sker lić 
(195196); Spo me nik Bo ri Stan ko vi ću (197198); Isak Sa mo ko vli
ja (199202); Let nji dan : krat ko se ća nje na mla dost Isa ka Sa mo
ko vli je (203205); Po men Kal mi ju Ba ru hu (206211); Se ća nje na 
Kal mi ja Ba ru ha (212216); Sre ten Sto ja no vić (217218); Umet nik 
i nje go vo de lo (219221); Ro man Pe tro vić (222223); Pjer  ve li ki 
umet nik (224225).  III O knji ga ma (227287): An dro Ko va če vić: 
Po sljed nji Ne na dić (229230); Vik tor Car Emin: Iza pli me (231
233); Kr va vi cve to vi V. Ili ća Mla đeg (234235); Bran ko Ma šić: 
Rat ne sli ke i uti sci (236238); Sta ri pje sni ci (239240); Dr To mo 
Kum ičić: Er na Kri sten (241242); Sve to zar Ćo ro vić: Kao vi hor 
(243245); Dra gu tin Do mja nić: Kip ci i po pev ke (246248); Si ma 
Pan du ro vić: Oko va ni slo go vi (249251); Car ski so ne ti i Ko sov ski 
bo žu ri (252254); Pe ro Sli jep če vić: Po men Vla di mi ru Ga ći no vi ću 
(255258); Pro sve ta: Al ma nah za go di nu 1918. (259262); Jo sip 
Ko sor: Mi me (263265); U. Do na di ni: Ka me na s ra me na (266
267); Rast ko Pe tro vić: Bur le ska go spo di na Pe ru na bo ga gro ma 
(268271); An te Pe tra vić: Tre će stu di je i por tre ti (272273); Vla
di mir Ćo ro vić: Bo sna i Her ce go vi na (274275); Ni ko la Lo pi čić: 
Se lja ci (276277); Dra goj lo Du dić: Dnev nik 1941. (278283); Zu
ko Džum hur: Ne kro log jed noj čar ši ji (284287).  IV Te me (289
339): Na ša knji žev nost i rat (291295); O par ti zan skim dnev ni ci ma 
(296302); O Sta tu tu Sa ve za knji žev ni ka (303309); O pet pa rač koj 
li te ra tu ri (310313); Do pri nos štam pe i ra di ja na šoj knji žev no sti 
(314317); Knji žev nik po red ra diopri jem ni ka (318320); Osta vi
te uvek je dan pro zor u pre de le umet no sti (321325); Kad je reč o 
ar hi vi ma (326328); Sa ma gi jom po ne kad gra ni či i na pra ve pod
vi ge li či rad do brog pre vo di o ca (329332); Go vor na Ja ge lon skom 
uni ver zi te tu (333339).  Be le ška i na po me ne (341370): Be le ška 
o ovom iz da nju (343344). Na po me ne (345370).
(Plast.) 

1987

577
     Iza bra na pro za : Ku la i dru ge pri po vi jet ke / Ivo An drić 
; [i zbor Na si ha Ka pi džićHa džić ; pred go vor, me to dič ki 
tekst i bi lje ška o pi scu Lji lja na Ci ko ta].  3. izd.  Sa ra je vo 
: „Ve se lin Ma sle ša”, 1987 (Mo star : „Ra de Bi tan ga”).  

165 str. ; 20 cm.  (La sta vi ca. Lek ti ra) 
Ti raž 5.000. 
S а d r ž а ј: Iza bra na pro za Ive An dri ća / Lji lja na Ci ko ta (58). 
Ka ko sam ula zio u svet knji ge i knji žev no sti (1113); Pa no ra ma : 
od lo mak (1423); Cir kus : od lo mak (2429); De ca (3036); Ku la 
(3743); Knji ga (4558); Pro zor (5963); Aska i vuk (6472); Most 
na Že pi (7582); Ći lim (8392); Pri ča o kme tu Si ma nu (93119); 
Sun ce (120125); Cr ven cvet (126139); Sno pi ći (140146); Na je
vrej skom gro blju u Sa ra je vu (149155); U Šo pe no voj rod noj ku ći 
(156159); Mo sto vi (160162). Raz go vor o Iza bra noj pro zi Ive An
dri ća / Lji lja na Ci ko ta (163164); Bi lje ška o pi scu / Lj. C. (165).
(Karton) 

578
     Iza bra ne pri po vi jet ke ; Pro kle ta avli ja / Ivo An drić ; 
[pri re dio Sve to zar Koljević].  3. izd.  Sa ra je vo : „Ve se lin 
Ma sle ša”, 1987 (Mo star : „Ra de Bi tan ga”).  401 str. ; 21 
cm.  (Bi bli o te ka Ars. Lek ti ra) 
Ti raž 3.000. 
S а d r ž а ј: Pri po ve dač ki svet Ive An dri ća / Sve to zar Ko lje vić 
(530).  Pri po vi jet ke iz tur skih vre me na (31186): Put Ali je Đer
ze le za (3353); Mu sta fa Ma džar (5468); Most na Že pi (6976); U 
mu sa fir ha ni (7787); Ani ki na vre me na (88145); Pri ča o ve zi ro
vom slo nu (146186).  Pri po vi jet ke iz austrij skih vre me na (187
287): Osa ti ča ni (189223); Ćor kan i Šva bi ca (224235); Pri ča o 
kme tu Si ma nu (236262); Lju bav u ka sa bi (263273); Zmi ja (275
287); Pro kle ta avli ja (289369). Rječ nik tur ci za ma i ma nje po zna
tih ri je či i iz ra za (371381).  Iz bor iz kri ti ka (383397): Put Ali je 
Đer ze le za / Mi lan Bog da no vić (385387). Is tok u pri po vet ka ma 
Iva An dri ća / Isi do ra Se ku lić (387388). Pri po vet ke Iva An dri ća / 
An tun Ba rac (388390). Igra za ži vot / Đu za Ra do vić (390391). 
Po ku šaj o ge ne zi An dri će va ob li ka / Mid hat Be gić (391392). Cje
lo vi ta mi sao o ži vo tu / Me ša Se li mo vić (393397). Bi lje ška o pi scu 
(399400). Na po me na pri re đi va ča / S. K. (401).
(Plast.) 

579
     На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић ; пред го вор и при
ре ђи ва ње Пе тар Џа џић.  Бе о град : Про све та, 1987 (Бе
о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод).  367 
стр. : ауто ро ва сли ка ; 20 cm.  (Школ ска лек ти ра) 
Ти раж 5.000.  „На Дри ни ћу при ја” Иве Ан дрића: стр. 
722.  Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких 
ма ње по зна тих из ра за: стр. 359363.  Стр. 365[368]: 
Иво Ан дрић: хро но ло ги ја / П. Џ.  Би бли о гра фи ја [о 
Иви Ан дрићу]: стр. [369]. 
(Брош.) 

580
     Про кле та авли ја / Иво Ан дрић ; пред го вор и при
ре ђи ва ње Дра ган Је ре мић.  Бе о град : Про све та, 1987. 
 112 стр. : ауто ро ва сли ка ; 19 cm*.  (Школ ска лек ти
ра) 
„Про кле та авли ја” Иве Ан дрића: стр. 722.  Реч ник 
ма ње по зна тих ре чи: стр. 103104.  Хро но ло ги ја: стр. 
105110.  Ода бра ни тек сто ви о „Про кле тој авли ји”: 
стр. 111112. 
(Брош.) 

1988

581
     Go spo đi ca / Ivo An drić ; pri re di la Ja smi na Lu kić.  Za
greb : Ma ti ca hr vat ska, 1988 (Lju blja na : De lo).  166 str. 
; 21 cm.  (Bi bli o te ka Vi je nac ; knj. 27) 
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Auto ro va sli ka na ko ri ca ma.  Ti raž 5.000.  Str. 147166: 
Go spo đi ca i „Bo san ska tri lo gi ja” / Ja smi na Lu kić. 
(Karton) 

582
     Го спо ђи ца / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про све та ; Са
ра је во : Свје тлост, 1988 (Бе о град : Бе о град ски из да
вач когра фич ки за вод).  187 стр. ; 21 cm.  (Са бра на 
де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Пе тар Џа џић, Му ха рем 
Пер вић ; књ. 3) 
Ти раж 5.000.  Реч ник тур ци за ма: стр. 185187.  На по
ме не: стр. [188]. 
(Пласт.)

583
     Go spo đi ca / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost ; Be o
grad : Pro sve ta, 1988 (Tre bi nje : „Tre bi nje”).  220 str. ; 20 
cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li Pe tar Dža džić, 
Mu ha rem Per vić ; knj. 3) 
Ti raž 5.000.  Reč nik tur ci za ma: str. 217219.  Na po me
ne: str. 220. 
(Plast.)

584
     Де ца / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про све та ; Са ра је во 
: Свје тлост, 1988 (Бе о град : Бе о град ски из да вач когра
фич ки за вод).  216 стр. ; 21 cm.  (Са бра на де ла Иве 
Ан дрића / при ре ди ли Пе тар Џа џић, Му ха рем Пер вић 
; књ. 9) 
Ти раж 5.000. 
С а д р ж а ј: Ку ла (714); У за ва ди са све том (1522); Ми ла и 
Пре лац (2344); Де ца (4552); Про зор (5358); Књи га (5977); 
На оба ли (79104); Зми ја (105119); Па но ра ма (121153); Из лет 
(155164); Екс кур зи ја (165174); Пи смо из 1920. го ди не (175
191); Аска и вук (193202).  Реч ник и на по ме не (203216): Реч
ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих из
ра за (205206). На по ме не (207216).
(Пласт.)

585
     De ca / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost ; Be o grad : 
Pro sve ta, 1988 (Tre bi nje : „Tre bi nje”).  213 str. ; 20 cm. 
 (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li Pe tar Dža džić, Mu
ha rem Per vić ; knj. 9) 
Ti raž 5.000. 
S а d r ž а ј: Ku la (1118); U za va di sa sve tom (1926); Mi la i 
Pre lac (2747); De ca (4956); Pro zor (5762); Knji ga (6379); Na 
oba li (81105); Zmi ja (107120); Pa no ra ma (121151); Iz let (153
161); Eks kur zi ja (163172); Pi smo iz 1920. go di ne (173188); 
Aska i vuk (189198).  Reč nik i na po me ne (199213): Reč nik tur
ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna tih iz ra za (201202). 
Na po me ne (203213).
(Plast.)

586
     De ca, Knji ga i dru ge pri če / Ivo An drić ; [pri re dio Mi
ro slav Ši cel ; ilu stra to ri ca Ta tja na Malešević].  Za greb 
: Škol ska knji ga, 1988 (Ča ko vec : „Zrin ski”).  109 str. 
: ilu str. ; 17 cm.  (Do bra knji ga. Lek ti ra za osmi raz red 
osnov ne ško le) 
Ti raž 6.000.  Tu ma če nje ma nje po zna tih re či u be le ška ma 
uz tekst. 
S а d r ž а ј: „Ma li lju di, ko je mi zo ve mo ‘de ca’, ima ju svo je ve li
ke bo lo ve i du ge pat nje” / Mi ro slav Ši cel (510). De ca (1323); 

Knji ga (2545); Rzav ski bre go vi (4762); Most na Že pi (6374); 
Pri ča o kme tu Si ma nu (75109).
(Broš.) 

587
     Жеђ / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про све та ; Са ра је во 
: Свје тлост, 1988 (Бе о град : Бе о град ски из да вач когра
фич ки за вод).  248 стр. ; 21 cm.  (Са бра на де ла Иве 
Ан дрића / при ре ди ли Пе тар Џа џић, Му ха рем Пер вић 
; књ. 6) 
Ти раж 5.000. 
С а д р ж а ј: У му са фир ха ни (717); У зин да ну (1925); Ис по
ви јед (2740); Код ка за на (4154); На паст (5563); Про ба (65
92); Труп (93103); У во де ни ци (105110); Ша ла у Сам са ри ном 
ха ну (111128); Ча ша (129135); Рзав ски бре го ви (137147); 
Чу до у Оло ву (149154); Жеђ (155164); Мост на Же пи (165
172); Смрт у Си на но вој те ки ји (173183); Олу ја ци (185192); 
На дру ги дан Бо жи ћа (193198); На ста ди о ну (199203); На др
жав ном има њу (205215); Ле то ва ње на ју гу (217225).  Реч ник 
и на по ме не (227248): Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и 
не ких ма ње по зна тих из ра за (229233). На по ме не (234248).
(Пласт.)

588
     Žeđ / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost ; Be o grad : Pro
sve ta, 1988 (Tre bi nje : „Tre bi nje”).  289 str. ; 20 cm.  
(Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li Pe tar Dža džić, Mu
ha rem Per vić ; knj. 6) 
Ti raž 5.000. 
S а d r ž а ј: U mu sa fir ha ni (1123); U zin da nu (2532); Is po vi
jed (3348); Kod ka za na (4964); Na past (6574); Pro ba (75106); 
Trup (107119); U vo de ni ci (121127); Ša la u Sam sa ri nom ha nu 
(129148); Ča ša (149156); Rzav ski bre go vi (157169); Ču do u 
Olo vu (171177); Žeđ (179190); Most na Že pi (191199); Smrt u 
Si na no voj te ki ji (201213); Olu ja ci (215224); Na sta di o nu (225
230); Na dr žav nom ima nju (231243); Le to va nje na ju gu (245
255); Na dru gi dan Bo ži ća (257263).  Reč nik i na po me ne (265
287): Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna tih 
iz ra za (267271). Na po me ne (272287).
(Plast.)

589
     Зна ко ви / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про све та ; Са
ра је во : Свје тлост, 1988 (Бе о град : Бе о град ски из да
вач когра фич ки за вод).  316 стр. ; 21 cm.  (Са бра на 
де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Пе тар Џа џић, Му ха рем 
Пер вић ; књ. 8) 
Ти раж 5.000. 
С а д р ж а ј: Пут Али је Ђер зе ле за (727); Дан у Ри му (2935); 
Зна ко ви (3747); Све ча ност (4959); Ђор ђе Ђор ђе вић (6169); 
Ре чи (7177); Ауто би о гра фи ја (7990); На ла ђи (9196); Зло
ста вља ње (97123); При ча о кме ту Си ма ну (125151); Сно пи ћи 
(153159); Зи ми (161164); Сан и ја ва Под гра би ћем (165169); 
При ча о со ли (171175); Ко са (177182); Ноћ у Ал хам бри (183
191); Лов на те тре ба (193199); Раз го вор (201206); Су се ди 
(207221); Шет ња (223228); За тво ре на вра та (229237); По ро
дич на сли ка (239252); Оса ти ча ни (253287); Пра знич но ју тро 
(289294).  Реч ник, на по ме не (295316): Реч ник тур ци за ма 
(297302). На по ме не (303316).
(Пласт.)

590
     Zna ko vi / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost ; Be o grad : 
Pro sve ta, 1988 (Tre bi nje : „Tre bi nje”).  361 str. ; 20 cm. 
 (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li Pe tar Dža džić, Mu
ha rem Per vić ; knj. 8) 



91

Ti raž 5.000. 
S а d r ž а ј: Put Ali je Đer ze le za (932); Dan u Ri mu (3340); Zna
ko vi (4153); Sve ča nost (5567); Đor đe Đor đe vić (6979); Re či 
(8188); Auto bi o gra fi ja (89101); Na la đi (103109); Zlo sta vlja nje 
(111141); Pri ča o kme tu Si ma nu (143173); Sno pi ći (175183); 
Zi mi (185189); San i ja va Pod gra bi ćem (191196); Pri ča o so li 
(197202); Ko sa (203208); Noć u Al ham bri (209218); Lov na 
te tre ba (219227); Raz go vor (229235); Su se di (237253); Šet nja 
(255261); Za tvo re na vra ta (263272); Po ro dič na sli ka (273288); 
Osa ti ča ni (289328); Pra znič no ju tro (329335).  Reč nik, na po me
ne (337361): Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje 
po zna tih iz ra za (339345). Na po me ne (346361).
(Plast.)

591
     Иза бра не при по вет ке / Иво Ан дрић ; из бор и по го
вор Бо шко Но ва ко вић.  Бе о град : Но лит, 1988 (Бе о град 
: Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод).  208 стр. ; 18 
cm.  (Лек ти ра за VI II раз ред основ не шко ле ; 3) 
Ти раж 15.000. 
С а д р ж а ј: Де ца (512); Књи га (1331); Па но ра ма (3264); 
Мост на Же пи (6574); Аска и вук (7585); Ко са (8692); Лов на 
те тре ба (93101); Сан и ја ва Под гра би ћем (102107); При ча о 
кме ту Си ма ну (108140); Ве ле тов ци (141151); Би фе „Ти та ник” 
(152189); На ста ди о ну (190195). По го вор / Бо шко Но ва ко вић 
(196203). Реч ник ма ње по зна тих ре чи и из ра за (204208).
(Брош.)

592
     Је ле на, же на ко је не ма / Иво Ан дрић.  Бе о град : 
Про све та ; Са ра је во : Свје тлост, 1988 (Бе о град : Бе о
град ски из двач когра фич ки за вод).  215 стр. ; 21 cm.  
(Са бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Пе тар Џа џић, 
Му ха рем Пер вић ; књ. 7) 
Ти раж 5.000. 
С а д р ж а ј: Ани ки на вре ме на (765); Ма ра ми ло сни ца (67
123); Љу бав у ка са би (125135); Ћор кан и Шва би ца (137149); 
Же на на ка ме ну (151167); Игра (169172); Же на од сло но ве 
ко сти (173176); Бај рон у Син три (177180); Је ле на, же на ко је 
не ма (181202).  Реч ник и на по ме не (203215): Реч ник тур ци
за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих из ра за (205
208). На по ме не (209215).
(Пласт.)

593
     Je le na, že na ko je ne ma / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje
tlost ; Be o grad : Pro sve ta, 1988 (Tre bi nje : „Tre bi nje”). 
 293 str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li 
Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić ; knj. 7) 
Ti raž 5.000. 
S а d r ž а ј: Ani ki na vre me na (1191); Ma ra mi lo sni ca (93172); 
Lju bav u ka sa bi (173187); Ćor kan i Šva bi ca (189206); Že na na 
ka me nu (207229); Igra (231236); Že na od slo no ve ko sti (237
242); Baj ron u Sin tri (243248); Je le na, že na ko je ne ma (249279). 
 Reč nik i na po me ne (281293): Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li
za ma i ne kih ma nje po zna tih iz ra za (283286). Na po me ne (287
293).
(Plast.)

594
     Knji ga, Ku la, De ca i dru ge pri po vi jet ke / Ivo An drić ; 
[pri re dio Ra do van Vučković].  Sa ra je vo : Svje tlost, 1988 
(Sa ra je vo : Sars).  159 str. ; 20 cm.  (Mla di da ni : lek ti
ra) 
Kor. i hrpt. stv. nasl.: Knji ga, Ku la, De ca.  Ti raž 8.000. 
S а d r ž а ј: O če mu nam pri po vi je da An drić / Ra do van Vuč ko vić 

(57). De ca (917); Knji ga (1838); Ku la (3948); Pro zor (4955); 
Cr ve ni cvet (5675); Na oba li (76105); Mi la i Pre lac (106131); 
Most na Že pi (132142); Aska i vuk (143154). Raz go vor o dje lu / 
Lj. C. [Lji lja na Ci ko ta] (155); Bi lje ška o pi scu / Lj. C. (156). Rječ
nik tur skih ri je či i ma nje po zna tih iz ra za (157158).
(Karton) 

595
     На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић ; пред го вор на пи
сао и књи гу при ре дио Пе тар Џа џић.  Бе о град : Про
све та, 1988 (Бе о град : Но ви да ни).  367 стр. ; 20 cm. 
 (Школ ска лек ти ра) 
Ти раж 5.000.  „На Дри ни ћу при ја” Иве Ан дрића: стр. 
722.  Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких 
ма ње по зна тих из ра за: стр. 359363.  Стр. 365[368]: 
Иво Ан дрић: хро но ло ги ја / П. Џ.  Би бли о гра фи ја [о 
Иви Ан дрићу]: стр. [369]. 
(Брош.) 

596
     Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić ; [priređivač Ri sto 
Trifković].  Sa ra je vo : Svje tlost, 1988 (Tre bi nje : „Tre
bi nje”).  295 str. ; 20 cm.  (Bi bli o te ka iza bra nih dje la / 
Svje tlost) 
Ti raž 5.000.  Str. 514: Vječ nost mo sto va / Ri sto Trif ko
vić.  Str. 281289: Iz vo di iz kri ti ka / Mi lan Bog da no vić, 
Slav ko Le o vac, Mak Di zdar, Bran ko Mi la no vić, Ra do van 
Vuč ko vić, Me ša Se li mo vić, An tun Ba rac, Mid hat Be gić, 
Ne nad Ra da no vić, Mi li vo je Mar ko vić, Mi o drag Bo gi će
vić, Sal ko Na ze čić, Pe tar Dža džić, Dra gan M. Je re mić. 
 Ivo An drić : (bi bli o graf ska za bi lje ška): str. 290291.  
Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna
tih iz ra za: str. 292295. 
(Karton) 

597
     На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та ; Са ра је во : Свје тлост, 1988 (Бе о град : Бе о град
ски из да вач когра фич ки за вод).  449 стр. : ауто ро ва 
сли ка ; 21 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди
ли Пе тар Џа џић, Му ха рем Пер вић ; књ. 1) 
Ти раж 5.000.  Стр. 7102: Иво Ан дрић: ле ген да, при
ча, мит, исто ри ја / Пе тар Џа џић.  Реч ник тур ци за ма, 
про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих из ра за: стр. 
443447.  На по ме не: стр. 448449. 
(Пласт.)

598
     Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost ; 
Be o grad : Pro sve ta, 1988 (Tre bi nje : „Tre bi nje”).  XCI II, 
399 str., [1] list s auto ro vom sli kom ; 20 cm.  (Sa bra na 
dje la Ive An dri ća / pri re di li Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per
vić ; knj. 1) 
Ti raž 5.000.  Str. IXCI II: Ivo An drić: le gen da, pri ča, mit, 
isto ri ja / Pe tar Dža džić.  Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li
za ma i ne kih ma nje po zna tih iz ra za: str. 393397.  Na po
me ne: str. 398399. 
(Plast.)

599
     Не мир на го ди на / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про све та 
; Са ра је во : Свје тлост, 1988 (Бе о град : Бе о град ски из
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да вач когра фич ки за вод).  319 стр. ; 21 cm.  (Са бра на 
де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Пе тар Џа џић, Му ха рем 
Пер вић ; књ. 5) 
Ти раж 5.000. 
С а д р ж а ј: За ло го ро ва ња (717); Му ста фа Ма џар (1933); 
При ча о ве зи ро вом сло ну (3576); Не мир на го ди на (77109); 
Сан бе га Кар чи ћа (111113); Ве ле тов ци (115123); Ћи лим (125
134); Свад ба (135153); Штрајк у тка о ни ци ћи ли ма (155160); 
Ра за ра ња (161165); Би фе „Ти та ник” (167198); Зе ко (199303). 
 Реч ник и на по ме не (305319): Реч ник тур ци за ма, про вин ци
ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих из ра за (307310). На по ме не 
(311319).
(Пласт.)

600
     Ne mir na go di na / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost ; 
Be o grad : Pro sve ta, 1988 (Tre bi nje : „Tre bi nje”).  369 
str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li Pe tar 
Dža džić, Mu ha rem Per vić ; knj. 5) 
Ti raž 5.000. 
S а d r ž а ј: Za lo go ro va nja (1123); Mu sta fa Ma džar (2542); 
Pri ča o ve zi ro vom slo nu (4390); Ne mir na go di na (91128); San 
be ga Kar či ća (129131); Ve le tov ci (133143); Ći lim (145156); 
Svad ba (157178); Štrajk u tka o ni ci ći li ma (179186); Ra za ra nja 
(187192); Bi fe „Ti ta nik” (193229); Ze ko (231351).  Reč nik i 
na po me ne (353369): Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih 
ma nje po zna tih iz ra za (355359). Na po me ne (360369).
(Plast.)

601
     Omer pa ša La tas : ro man / Ivo An drić.  Be o grad : Be
o grad ski iz da vač kogra fič ki za vod, 1988 (Be o grad : Be
o grad ski iz da vač kogra fič ki za vod).  320 str. ; 18 cm.  
(Džep na knji ga Be o grad skog iz da vač kogra fič kog za vo
da. Kla si ka) 
Ti raž 10.000.  Reč nik tur ci za ma: str. 293299.  Str. 301
309: Be le ška o iz da nju / R. V. [Ra do van Vučković].  Str. 
311318: O bri žnim lju di ma. [O Zi mo nji će vim ru ka ma] / 
R. P. N. [Raj ko Pe trov No go].  Str. 319320: Be le ška o 
pi scu / Lj. J. [Ljubiša Jeremić]. 
(Broš.) 

602
     Про кле та авли ја / Иво Ан дрић ; пред го вор и при
ре ђи ва ње Дра ган Је ре мић.  Бе о град : Про све та, 1988 
(Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод).  
112 стр. : ауто ро ва сли ка ; 20 cm.  (Школ ска лек ти ра) 
Ти раж 5.000.  „Про кле та авли ја” Иве Ан дрића: стр. 
722.  Реч ник ма ње по зна тих ре чи: стр. 103104.  Хро
но ло ги ја: стр. 105110.  Ода бра ни кри тич ки тек сто ви 
о „Про кле тој авли ји”: стр. 111112. 
(Брош.) 

603
     Про кле та авли ја / Иво Ан дрић ; [предговор Пе тар 
Џаџић].  Бе о град : Рад, 1988 (Бе о град : Кул ту ра).  101 
стр. : ауто ро ва сли ка ; 21 cm.  (Би бли о те ка „Дом и 
шко ла”) 
Ти раж 10.000.  По вест о злу и до бру: стр. 511. 
(Пласт.) 

604
     Про кле та авли ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про све та 
; Са ра је во : Свје тлост, 1988 (Бе о град : Бе о град ски из

да вач когра фич ки за вод).  109 стр. ; 21 cm.  (Са бра на 
де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Пе тар Џа џић, Му ха рем 
Пер вић ; књ. 4) 
Ти раж 5.000.  Реч ник тур ци за ма: стр. 107109.  На по
ме не: стр. [111]. 
(Пласт.)

605
     Pro kle ta avli ja / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost ; Be
o grad : Pro sve ta, 1988 (Tre bi nje : „Tre bi nje”).  128 str. ; 
20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li Pe tar Dža
džić, Mu ha rem Per vić ; knj. 4) 
Ti raž 5.000.  Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne
kih ma nje po zna tih iz ra za: str. 125127.  Na po me ne: str. 
128. 
(Plast.)

606
     Pro kle ta avli ja ; Most na Že pi / Ivo An drić ; [priređivač 
Ra do van Vučković].  Sa ra je vo : Svje tlost, 1988 (No vi 
Sad : Bu duć nost).  203 str. ; 20 cm.  (Bi bli o te ka iza bra
nih dje la / Svje tlost) 
Ti raž 5.000. 
S а d r ž а ј: Za pis o An dri će vim de li ma / Ra do van Vuč ko vić (515). 
Pro kle ta avli ja (1784); Pri ča o ve zi ro vom slo nu (85121); Put Ali
je Đer ze le za (123141); Ćor kan i Šva bi ca (143153); Je le na, že na 
ko je ne ma (155174); Most na Že pi (175181).  Iz bor iz kri ti ke 
(183199): Put Ali je Đer ze le za / Mi lan Bog da no vić (183187). Ša
man sko ek sta tič no is ku stvo : (od lo mak) / Pe tar Dža džić (188190). 
U avli ji, u pro kle toj : (od lo mak) / Ivo Fran geš (191193). Estet
ski hu ma ni zam Ive An dri ća : (od lo mak) / Mid hat Be gić (194196). 
An dri ćev stil : (od lo mak) / Dra gi ša Živ ko vić (197199). Be le ška o 
pi scu / R. V. (201203).
(Karton) 

607
     Ста зе, ли ца, пре де ли / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та ; Са ра је во : Свје тлост, 1988 (Бе о град : Бе о град
ски из да вач когра фич ки за вод).  295 стр. ; 21 cm.  
(Са бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Пе тар Џа џић, 
Му ха рем Пер вић ; књ. 10) 
Аутор би бли о гра фи је је Гор да на По по вић.  Ти раж 
5.000. 
С а д р ж а ј: Ста зе (557): Ста зе (78); За нос и стра да ње То ме 
Га лу са (918); Ис ку ше ње у ће ли ји број 38 (1825); У ће ли ји 
број 115 (2742); Сун це (4348); На сун ча ној стра ни (4954); 
Ви но (5557).  Ли ца (5998): Ли ца (6164); Ли ко ви (6567); Го
ја (6979); Раз го вор са Го јом (8198).  Пре де ли (99135): Пре
де ли (101102); На ка ме ну, у По чи те љу (103108); Шпан ска 
ствар ност и пр ви ко ра ци у њој (109112); Пор ту гал, зе ле на зе
мља : (одло мак пу то пи са) (113115); Пр ви дан у ра до сном гра
ду : (пи смо на шег при ја те ља из Ита ли је) (117121); Крај све
тлог Охрид ског је зе ра (123128); Ле те ћи над мо рем (129131); 
Мо сто ви (133135). На по ме не (137146). Би бли о гра фи ја пр вих 
из да ња де ла Иве Ан дрића / [Гордана Поповић] (147199). Жи
во то пис Иве Ан дрића / Ра до ван По по вић (201284). Бе ле шка о 
Са бра ним де ли ма Иве Ан дрића (285295).
(Пласт.)

608
     Sta ze, li ca, pre de li / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost 
; Be o grad : Pro sve ta, 1988 (Tre bi nje : „Tre bi nje”).  [2], 
334 str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li 
Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić ; knj. 10) 
Autor bi bli o gra fi je je Gor da na Po po vić.  Ti raž 5.000. 
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S а d r ž а ј: Sta ze (161): Sta ze ([12]); Za nos i stra da nje To me 
Ga lu sa (113); Is ku še nje u će li ji broj 38 (1321); U će li ji broj 115 
(2142); Sun ce (4249); Na sun ča noj stra ni (4957); Vi no (5761). 
 Li ca (62106): Li ca (6267); Li ko vi (6771); Go ja (7184); Raz
go vor sa Go jom (84106).  Pre de li (107144); Pre de li (107109); 
Na ka me nu, u Po či te lju (109116); Špan ska stvar nost i pr vi ko ra
ci u njoj (117121); Por tu gal, ze le na ze mlja : (od lo mak pu to pi sa) 
(121125); Pr vi dan u ra do snom gra du : (pi smo na šeg pri ja te lja iz 
Ita li je) (125131); Kraj sve tlog Ohrid skog je ze ra (131138); Le te ći 
nad mo rem (138141); Mo sto vi (141144). Bi bli o gra fi ja pr vih iz
da nja de la Ive An dri ća / [Gor da na Popović] (145207). Ži vo to pis 
Ive An dri ća / Ra do van Po po vić (209317). Be le ška o Sa bra nim de
li ma Ive An dri ća (319326). Na po me na (327334).
(Plast.)

609
     Трав нич ка хро ни ка / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та ; Са ра је во : Свје тлост, 1988 (Бе о град : Бе о град
ски из да вач когра фич ки за вод).  453 стр. ; 21 cm.  
(Са бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Пе тар Џа џић, 
Му ха рем Пер вић ; књ. 2) 
Ти раж 5.000.  Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма 
и не ких ма ње по зна тих стра них из ра за: стр. 447453.  
На по ме не: стр. [455]. 
(Пласт.)

610
     Trav nič ka hro ni ka / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost 
; Be o grad : Pro sve ta, 1988 (Tre bi nje : „Tre bi nje”).  545 
str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li Pe tar 
Dža džić, Mu ha rem Per vić ; knj. 2) 
Ti raž 5.000.  Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih 
ma nje po zna tih stra nih iz ra za: str. 537544.  Na po me ne: 
str. 545. 
(Plast.)

1989

611
     Go spo đi ca / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost ; Be o
grad : Pro sve ta, 1989 (Sa ra je vo : Sars).  220 str. ; 20 cm. 
 (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li Pe tar Dža džić, Mu
ha rem Per vić ; knj. 3) 
Ti raž 10.000.  Reč nik tur ci za ma: str. 217219.  Na po me
ne: str. 220. 
(Plast.)

612
     De ca / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost ; Be o grad : 
Pro sve ta, 1989 (Sa ra je vo : Sars).  213 str. ; 20 cm.  (Sa
bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li Pe tar Dža džić, Mu ha
rem Per vić ; knj. 9) 
Ti raž 10.000. 
S а d r ž а ј: Ku la (1118); U za va di sa sve tom (1926); Mi la i 
Pre lac (2747); De ca (4956); Pro zor (5762); Knji ga (6379); Na 
oba li (81105); Zmi ja (107120); Pa no ra ma (121151); Iz let (153
161); Eks kur zi ja (163172); Pi smo iz 1920. go di ne (173188); 
Aska i vuk (189198).  Reč nik i na po me ne (199213): Reč nik tur
ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna tih iz ra za (201202). 
Na po me ne (203213).
(Plast.)

613
     Žeđ / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost ; Be o grad : Pro
sve ta, 1989 (Sa ra je vo : Sars).  289 str. ; 20 cm.  (Sa bra na 

dje la Ive An dri ća / pri re di li Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per
vić ; knj. 6) 
Ti raž 10.000. 
S а d r ž а ј: U mu sa fir ha ni (1123); U zin da nu (2532); Is po vi
jed (3348); Kod ka za na (4964); Na past (6574); Pro ba (75106); 
Trup (107119); U vo de ni ci (121127); Ša la u Sam sa ri nom ha nu 
(129148); Ča ša (149156); Rzav ski bre go vi (157169); Ču do u 
Olo vu (171177); Žeđ (179190); Most na Že pi (191199); Smrt u 
Si na no voj te ki ji (201213); Olu ja ci (215224); Na sta di o nu (225
230); Na dr žav nom ima nju (231243); Le to va nje na ju gu (245
255); Na dru gi dan Bo ži ća (257263).  Reč nik i na po me ne (265
287): Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna tih 
iz ra za (267271). Na po me ne (272287).
(Plast.)

614
     Zna ko vi / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost ; Be o grad : 
Pro sve ta, 1989 (Sa ra je vo : Sars).  361 str. ; 20 cm.  (Sa
bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li Pe tar Dža džić, Mu ha
rem Per vić ; knj. 8) 
Ti raž 10.000. 
S а d r ž а ј: Put Ali je Đer ze le za (932); Dan u Ri mu (3340); Zna
ko vi (4153); Sve ča nost (5567); Đor đe Đor đe vić (6979); Re či 
(8188); Auto bi o gra fi ja (89101); Na la đi (103109); Zlo sta vlja nje 
(111141); Pri ča o kme tu Si ma nu (143173); Sno pi ći (175183); 
Zi mi (185189); San i ja va Pod gra bi ćem (191196); Pri ča o so li 
(197202); Ko sa (203208); Noć u Al ham bri (209218); Lov na 
te tre ba (219227); Raz go vor (229235); Su se di (237253); Šet nja 
(255261); Za tvo re na vra ta (263272); Po ro dič na sli ka (273288); 
Osa ti ča ni (289328); Pra znič no ju tro (329335).  Reč nik, na po me
ne (337361): Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje 
po zna tih iz ra za (339345). Na po me ne (346361).
(Plast.)

615
     Iza bra na pro za : Ku la i dru ge pri po vi jet ke / Ivo An drić 
; [i zbor Na si ha Ka pi džićHa džić ; pred go vor, me to dič ki 
tekst i bi lje ška o pi scu Lji lja na Ci ko ta].  4. izd.  Sa ra je vo 
: „Ve se lin Ma sle ša”, 1989 (Mo star : „Ra de Bi tan ga”).  
199 str. ; 20 cm.  (La sta vi ca. Lek ti ra) 
Ti raž 5.000. 
S а d r ž а ј: Iza bra na pro za Ive An dri ća / Lji lja na Ci ko ta (58). Ka
ko sam ula zio u svet knji ge i knji žev no sti (1113); Pa no ra ma (14
41); Cir kus (4254); De ca (5561); Ku la (6268); Knji ga (6984); 
Pro zor (8590); Aska i vuk (9199); Most na Že pi (103110); Ći lim 
(111120); Pri ča o kme tu Si ma nu (121148); Sun ce (149154); Cr
ven cvet (155168); Sno pi ći (169176); Na je vrej skom gro blju u 
Sa ra je vu (179186); U Šo pe no voj rod noj ku ći (187190); Mo sto vi 
(191193). Raz go vor o Iza bra noj pro zi Ive An dri ća / Lji lja na Ci ko
ta (195196); Bi lje ška o pi scu / Lj. C. (197).
(Karton) 

616
     Иза бра не при по вет ке / Иво Ан дрић ; из бор и по го
вор Бо шко Но ва ко вић.  2. изд.  Бе о град : Но лит, 1989 
(Бе о град : Вој на штам па ри ја).  208 стр. ; 19 cm.  (Лек
ти ра за VI II раз ред основ не шко ле ; 3) 
Ти раж 10.000. 
С а д р ж а ј: Де ца (512); Књи га (1331); Па но ра ма (3264); 
Мост на Же пи (6574); Аска и вук (7585); Ко са (8692); Лов на 
те тре ба (93101); Сан и ја ва Под гра би ћем (102107); При ча о 
кме ту Си ма ну (108140); Ве ле тов ци (141151); Би фе „Ти та ник” 
(152189); На ста ди о ну (190195). По го вор / Бо шко Но ва ко вић 
(196203). Реч ник ма ње по зна тих ре чи и из ра за (204208).
(Брош.)
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617
     Je le na, že na ko je ne ma / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje
tlost ; Be o grad : Pro sve ta, 1989 (Sa ra je vo : Sars).  293 
str. ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li Pe tar 
Dža džić, Mu ha rem Per vić ; knj. 7) 
Ti raž 10.000. 
S а d r ž а ј: Ani ki na vre me na (1191); Ma ra mi lo sni ca (93172); 
Lju bav u ka sa bi (173187); Ćor kan i Šva bi ca (189206); Že na na 
ka me nu (207229); Igra (231236); Že na od slo no ve ko sti (237
242); Baj ron u Sin tri (243248); Je le na, že na ko je ne ma (249279). 
 Reč nik i na po me ne (281293): Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li
za ma i ne kih ma nje po zna tih iz ra za (283286). Na po me ne (287
293).
(Plast.)

618
     Knji ga, Ku la, De ca i dru ge pri po vi jet ke / Ivo An drić ; 
[pri re dio Ra do van Vučković].  Sa ra je vo : Svje tlost, 1989 
([Sa ra je vo] : Oslo bo đe nje).  159 str. ; 20 cm.  (Mla di da
ni : lek ti ra) 
Kor. i hrpt. stv. nasl.: Knji ga, Ku la, De ca.  Ti raž 5.000. 
S а d r ž а ј: O če mu nam pri po vi je da An drić / Ra do van Vuč ko vić 
(57). De ca (917); Knji ga (1838); Ku la (3948); Pro zor (4955); 
Cr ve ni cvet (5675); Na oba li (76105); Mi la i Pre lac (106131); 
Most na Že pi (132142); Aska i vuk (143154). Raz go vor o dje lu / 
Lj. C. [Lji lja na Ci ko ta] (155); Bi lje ška o pi scu / Lj. C. (156). Rječ
nik tur skih ri je či i ma nje po zna tih iz ra za (157158).
(Karton) 

619
     Књи га, Ку ла, Де ца и дру ге при по ви јет ке / Иво Ан
дрић ; [приредио Ра до ван Вучковић].  Са ра је во : Свје
тлост, 1989 ([Сарајево] : Осло бо ђе ње).  193 стр. ; 20 
cm.  (Мла ди да ни : лек ти ра) 
Кор. и хрпт. ств. насл.: Књи га, Ку ла, Де ца.  Ти раж 
3.000. 
С а д р ж а ј: О че му нам при по ви је да Ан дрић / Ра до ван Вуч
ко вић (58). Де ца (1121); Књи га (2247); Ку ла (4858); Про зор 
(5967); Цр ве ни цвет (6891); На оба ли (92128); Ми ла и Пре
лац (129159); Мост на Же пи (160172); Аска и вук (173187). 
Раз го вор о дје лу / Љ. Ц. [Љиљана Цик ота] (189); Би ље шка о 
пи сцу / Љ. Ц. (190). Рјеч ник тур ских ри је чи и ма ње по зна тих 
из ра за (191193).
(Картон) 

620
     Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić ; [pri re dio Ri sto Trifković]. 
 Sa ra je vo : Svje tlost, 1989 (Sa ra je vo : Sars).  295 str. ; 20 
cm.  (Bi bli o te ka iza bra nih dje la / Svje tlost) 
Ti raž 6.000.  Str. 514: Vječ nost mo sto va / Ri sto Trif ko
vić.  Str. 281289: Iz vo di iz kri ti ka / Mi lan Bog da no vić, 
Slav ko Le o vac, Mak Di zdar, Bran ko Mi la no vić, Ra do van 
Vuč ko vić, Me ša Se li mo vić, An tun Ba rac, Mid hat Be gić, 
Ne nad Ra da no vić, Mi li vo je Mar ko vić, Mi o drag Bo gi će
vić, Sal ko Na ze čić, Pe tar Dža džić, Dra gan M. Je re mić. 
 Ivo An drić : (bi bli o graf ska za bi lje ška): str. 290291.  
Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna
tih iz ra za: str. 292295. 
(Karton) 

621
     Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost 
; Be o grad : Pro sve ta, 1989 (Sa ra je vo : Sars).  493 str. : 

auto ro va sli ka ; 20 cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri
re di li Pe tar Dža džić, Mu ha rem Per vić ; knj. 1) 
Ti raž 10.000.  Str. 9101: Ivo An drić: le gen da, pri ča, mit, 
isto ri ja / Pe tar Dža džić.  Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li
za ma i ne kih ma nje po zna tih iz ra za: str. 487491.  Na po
me ne: str. 493. 
(Plast.)

622
     Ne mir na go di na / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost ; 
Be o grad : Pro sve ta, 1989 (Sa ra je vo : Sars).  369 str. ; 20 
cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li Pe tar Dža džić, 
Mu ha rem Per vić ; knj. 5) 
Ti raž 10.000. 
S а d r ž а ј: Za lo go ro va nja (1123); Mu sta fa Ma džar (2542); 
Pri ča o ve zi ro vom slo nu (4390); Ne mir na go di na (91128); San 
be ga Kar či ća (129131); Ve le tov ci (133143); Ći lim (145156); 
Svad ba (157178); Štrajk u tka o ni ci ći li ma (179186); Ra za ra nja 
(187192); Bi fe „Ti ta nik” (193229); Ze ko (231351).  Reč nik i 
na po me ne (353369): Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih 
ma nje po zna tih iz ra za (355359). Na po me ne (360369).
(Plast.)

623
     Pro kle ta avli ja / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost ; Be
o grad : Pro sve ta, 1989 (Sa ra je vo : Sars).  128 str. ; 20 
cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li Pe tar Dža džić, 
Mu ha rem Per vić ; knj. 4) 
Ti raž 10.000.  Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne
kih ma nje po zna tih iz ra za: str. 125127.  Na po me ne: str. 
128. 
(Plast.)

624
     Pro kle ta avli ja ; Most na Že pi / Ivo An drić ; [priređivač 
Ra do van Vučković].  Sa ra je vo : Svje tlost, 1989 (No vi 
Sad : Bu duć nost).  203 str. ; 20 cm.  (Bi bli o te ka iza bra
nih dje la / Svje tlost) 
Ti raž 6.000. 
S а d r ž а ј: Za pis o An dri će vim de li ma / Ra do van Vuč ko vić (515). 
Pro kle ta avli ja (1784); Pri ča o ve zi ro vom slo nu (85121); Put Ali
je Đer ze le za (123141); Ćor kan i Šva bi ca (143153); Je le na, že na 
ko je ne ma (155174); Most na Že pi (175181).  Iz bor iz kri ti ke 
(183199): Put Ali je Đer ze le za / Mi lan Bog da no vić (183187). Ša
man sko ek sta tič no is ku stvo : (od lo mak) / Pe tar Dža džić (188190). 
U avli ji, u pro kle toj : (od lo mak) / Ivo Fran geš (191193). Estet
ski hu ma ni zam Ive An dri ća : (od lo mak) / Mid hat Be gić (194196). 
An dri ćev stil : (od lo mak) / Dra gi ša Živ ko vić (197199). Be le ška o 
pi scu / R. V. (201203).
(Karton) 

625
     Sta ze, li ca, pre de li / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost ; 
Be o grad : Pro sve ta, 1989 (Sa ra je vo : Sars).  343 str. ; 20 
cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li Pe tar Dža džić, 
Mu ha rem Per vić ; knj. 10) 
Autor bi bli o gra fi je je Gor da na Po po vić.  Ti raž 10.000. 
S а d r ž а ј: Sta ze (769): Sta ze (78); Za nos i stra da nje To me 
Ga lu sa (921); Is ku še nje u će li ji broj 38 (2129); U će li ji broj 115 
(2950); Sun ce (5057); Na sun ča noj stra ni (5765); Vi no (6569). 
 Li ca (70114): Li ca (7075); Li ko vi (7579); Go ja (7992); Raz
go vor sa Go jom (92114).  Pre de li (115152): Pre de li (115117); 
Na ka me nu, u Po či te lju (117124); Špan ska stvar nost i pr vi ko ra
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ci u njoj (125129); Por tu gal, ze le na ze mlja : (od lo mak pu to pi sa) 
(129133); Pr vi dan u ra do snom gra du : (pi smo na šeg pri ja te lja iz 
Ita li je) (133139); Kraj sve tlog Ohrid skog je ze ra (139146); Le te ći 
nad mo rem (146149); Mo sto vi (149152). Na po me ne (153161). 
Bi bli o gra fi ja pr vih iz da nja de la Ive An dri ća / [Gor da na Popović] 
(163224). Ži vo to pis Ive An dri ća / Ra do van Po po vić (225333). 
Be le ška o Sa bra nim de li ma Ive An dri ća (334341).
(Plast.)

626
     Trav nič ka hro ni ka / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost ; 
Be o grad : Pro sve ta, 1989 (Sa ra je vo : Sars).  545 str. ; 20 
cm.  (Sa bra na dje la Ive An dri ća / pri re di li Pe tar Dža džić, 
Mu ha rem Per vić ; knj. 2) 
Ti raž 10.000.  Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne
kih ma nje po zna tih iz ra za: str. 537544.  Na po me ne: str. 
545. 
(Plast.)

627
     U za va di sa sve tom : pri po vet ke o de ci : do ma ća lek
ti ra za VI II raz red osnov ne ško le / Ivo An drić ; [pri re dio 
Ste van Mi cić ; ilu stra ci je Bo ri slav ka Di mi trov].  3. izd.  
No vi Sad : Za vod za iz da va nje udž be ni ka, 1989 (Be o grad 
: Ava la).  124 str. : ilu str. ; 20 cm.  (Do ma ća lek ti ra 8) 
Ti raž 10.000. 
S а d r ž а ј: U za va di sa sve tom (39); Ku la (1017); Mi la i Pre lac 
(1836); Na oba li (3860); Knji ga (6176); Pro zor (7782); De ca 
(8389); Pa no ra ma (90117). An dri će ve pri po vet ke o de ci / S. M. 
(118122). Raz go vor o pro či ta nim pri po vet ka ma (123124).
(Broš.) 

1990

628
     Иза бра не при по вет ке / Иво Ан дрић ; из бор и по го
вор Бо шко Но ва ко вић.  3. изд.  Бе о град : Но лит, 1990 
(Су бо ти ца : Би ро гра фи ка).  208 стр. ; 18 cm.  (Лек ти
ра за VI II раз ред основ не шко ле ; 3) 
Ти раж 10.000. 
С а д р ж а ј: Де ца (512); Књи га (1331); Па но ра ма (3264); 
Мост на Же пи (6574); Аска и вук (7585); Ко са (8692); Лов на 
те тре ба (93101); Сан и ја ва Под гра би ћем (102107); При ча о 
кме ту Си ма ну (108140); Ве ле тов ци (141151); Би фе „Ти та ник” 
(152189); На ста ди о ну (190195). По го вор / Бо шко Но ва ко вић 
(196203). Реч ник ма ње по зна тих ре чи и из ра за (204208).
(Брош.)

629
     На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић ; [предговор Зо
ран Хамовић].  Бе о град : Рад, 1990 (Но ви Сад : Бу дућ
ност).  327 стр. : ауто ро ва сли ка ; 21 cm.  (Би бли о те ка 
„Дом и шко ла”) 
Ти раж 10.000.  О гра ди те љу и гра ђе ви ни: стр. 57.  
Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли зама и не ких ма ње 
по зна тих из ра за: стр. 323327. 
(Пласт.) 

630
     На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић ; пред го вор на пи
сао и књи гу при ре дио Пе тар Џа џић.  Бе о град : Про
све та, 1990 (Љу бља на : Људ ска пра ви ца).  367 стр. : 
ауто ро ва сли ка ; 20 cm.  (Школ ска лек ти ра) 
Ти раж 5.000.  На Дри ни ћу при ја Иве Ан дрића: стр. 

722.  Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких 
ма ње по зна тих из ра за: стр. 359363.  Стр. 365[368]: 
Хро но ло ги ја / П. Џ.  Би бли о гра фи ја [о Иви Ан дрићу]: 
стр. [369]. 
(Брош.) 

631
     На Дри ни ћу при ја : ро ман / Иво Ан дрић ; [приредио 
и пред го вор на пи сао Љу би ша Јеремић].  3. џеп но 
изд.  Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки за
вод, 1990 (Бе о град : Бе о град ски из да вач ко гра фич ки 
за вод).  479 стр. ; 18 cm.  (Џеп на књи га Бе о град ског 
из да вач когра фич ког за во да. Лек ти ра) 
Ауто ро ва сли ка на ко ри ца ма.  Ти раж 5.000.  На Дри
ни ћу при ја  Ан дриће ва веч на за ду жби на: стр. 525. 
 Реч ник ма ње по зна тих ре чи и из ра за: стр. 449457. 
 Стр. 461463: Из ме ђу Ис то ка и За па да / Ме ша Се ли
мо вић.  Стр. 465468: Је дан по глед на Ан дриће во де ло 
/ Ми о драг Па вло вић.  Стр. 469472: При ча, ле ген да, 
ту ма че ње / Му ха рем Пер вић.  Стр. 473474: По сле
рат на срп ска књи жев ност / Пре драг Па ла ве стра.  Стр. 
475477: Иво Ан дрић / Ве ли бор Гли го рић.  Би бли о
гра фи ја [о Иви Ан дрићу]: стр. 478.  Стр. 479[480]: 
Бе ле шка о пи сцу / Љ. Ј.  
(Брош.) 

632
     Na Dri ni ću pri ja : ro man / Ivo An drić ; [pri re dio i pred
go vor na pi sao Lju bi ša Jeremić].  3. džep no izd.  Be o grad 
: Be o grad ski iz da vač kogra fič ki za vod, 1990 (Be o grad : 
Be o grad ski iz da vač kogra fič ki za vod).  445 str. ; 18 cm. 
 (Džep na knji ga Be o grad skog iz da vač kogra fič kog za vo
da. Lek ti ra) 
Auto ro va sli ka na ko ri ca ma.  Ti raž 5.000.  Na Dri ni 
ću pri ja  An dri će va več na za du žbi na: str. 523.  Reč nik 
ma nje po zna tih re či i iz ra za: str. 417425.  Str. 429431: 
Iz me đu Is to ka i Za pa da / Me ša Se li mo vić.  Str. 432435: 
Je dan po gled na An dri će vo de lo / Mi o drag Pa vlo vić.  Str. 
436439: Pri ča, le gen da, tu ma če nje / Mu ha rem Per vić. 
 Str. 440441: Po sle rat na srp ska knji žev nost / Pre drag 
Pa la ve stra.  Str. 442443: Ivo An drić / Ve li bor Gli go rić. 
 Bi bli o gra fi ja [o Ivi Andriću]: str. 444.  Str. 445[446]: 
Be le ška o pi scu / Lj. J.  
(Broš.) 

633
     Pro kle ta avli ja / Ivo An drić.  Be o grad : Be o grad ski iz
da vač kogra fič ki za vod, 1990 (Be o grad : Be o grad ski iz da
vač kogra fič ki za vod).  101 str. ; 18 cm.  (Džep na knji ga 
Be o grad skog iz da vač kogra fič kog za vo da. Kla si ka) 
Ti raž 10.000.  Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne
kih ma nje po zna tih iz ra za: str. 97100.  Be le ška o pi scu: 
str. 101[102]. 
(Broš.) 

634
     Pro kle ta avli ja ; Most na Že pi / Ivo An drić ; [priređivač 
Ra do van Vučković].  Sa ra je vo : Svje tlost, 1990 (No vi 
Sad : Bu duć nost).  203 str. ; 20 cm.  (Bi bli o te ka iza bra
nih dje la / Svje tlost) 
Ti raž 5.000. 
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S а d r ž а ј: Za pis o An dri će vim de li ma / Ra do van Vuč ko vić (515). 
Pro kle ta avli ja (1784); Pri ča o ve zi ro vom slo nu (85121); Put Ali
je Đer ze le za (123141); Ćor kan i Šva bi ca (143153); Je le na, že na 
ko je ne ma (155174); Most na Že pi (175181).  Iz bor iz kri ti ke 
(183199): Put Ali je Đer ze le za / Mi lan Bog da no vić (183187). Ša
man sko ek sta tič no is ku stvo : (od lo mak) / Pe tar Dža džić (188190). 
U avli ji, u pro kle toj : (od lo mak) / Ivo Fran geš (191193). Estet
ski hu ma ni zam Ive An dri ća : (od lo mak) / Mid hat Be gić (194196). 
An dri ćev stil : (od lo mak) / Dra gi ša Živ ko vić (197199). Be le ška o 
pi scu / R. V. (201203).
(Karton) 

635
     Pro kle ta avli ja i iza bra ne pri po vet ke / Ivo An drić ; 
[priređivač i autor po go vo ra Mir ko Kovač].  Sa ra je vo : 
Svje tlost ; Ba nja Lu ka : Fon da ci ja Bran ko Ćo pić, 1990 
(No vi Sad : Bu duć nost).  299 str. ; 21 cm.  (Edi ci ja Bran
ko Ćo pić) 
Na ko ri ca ma i hrp tu: Pro kle ta avli ja ; Pri po vet ke.  Ti raž 
5.000. 
S а d r ž а ј: Pro kle ta avli ja (580); Put Ali je Đer ze le za (81100); 
Mu sta fa Ma džar (101114); Pri ča o ve zi ro vom slo nu (115152); 
Smrt u Si na no voj te ki ji (153162); Most na Že pi (163169); Rzav
ski bre go vi (171180); Žeđ (181189); Zmi ja (191201); Olu ja ci 
(203210); Ču do u Olo vu (211216); Ča ša (217223); Na past (225
232); Trup (233243); Ko sa (245249); Pra znič no ju tro (251256); 
Šet nja (257262); Baj ron u Sin tri (263266); Le to va nje na ju gu 
(267274). An drić i krat ka pri po vet ka / Mir ko Ko vač (275280). 
Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna tih iz ra za 
(281297). Bi lje ška o pi scu (299).
(Karton sa omotom)

636
     Put Ali je Đer ze le za : pri po vi jet ke / Ivo An drić ; [pri
re dio Du ško Arežina].  3. izd.  Za greb : Mla dost, 1990 
(Za greb : Vje snik).  173 str. ; 20 cm.  (Bi bli o te ka Zlat no 
slo vo ; ko lo 1) 
Ti raž 5.000. 
S а d r ž а ј: Ex Pon to (515); Ne mi ri (1623); Put Ali je Đer ze le
za (2445); U mu sa fir ha ni (4657); U zin da nu (5864); Ćor kan i 
Šva bi ca (6577); Lju bav u ka sa bi (7888); Most na Že pi (8996); 
De ca (97103); Pri ča o kme tu Si ma nu (104131); Žeđ (132141); 
Aska i vuk (142150); Knji ga (151166). O pi scu / Du ško Are ži na 
(167171). Dje la (172).
(Broš. sa omotom)

1991

637
     Го спо ђи ца / Иво Ан дрић.  Фо то тип ско изд. из 1988. 
 Бе о град : Про све та : БИГЗ : СКЗ : Но лит, 1991 (Бе о
град : Вој на штам па ри ја).  187 стр. ; 21 cm.  (Са бра на 
де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Пе тар Џа џић, Му ха рем 
Пер вић ; књ. 3) 
Ти раж 6.500.  Реч ник тур ци за ма: стр. 185187.  На по
ме не: стр. [188]. 
(Пласт.)

638
     Де ца / Иво Ан дрић ; [приредила Ра дој ка Перовић]. 
 Ти то град : Ре пу блич ки за вод за уна пре ђи ва ње вас пи
та ња и обра зо ва ња, 1991 (Бор : Ба кар).  163 стр. ; 20 
cm*.  (До ма ћа лек ти ра за VI II раз ред основ не шко ле) 
Ти раж 5.000. 

С а д р ж а ј: Ку ла (712); У за ва ди са све том (1318); Ми ла и 
Пре лац (1935); Де ца (3641); Про зор (4246); Књи га (4760); 
На оба ли (6180); Зми ја (8192); Па но ра ма (93116); Из лет 
(117125); Екс кур зи ја (126133); Пи смо из 1920. го ди не (134
146); Аска и вук (147154). Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли
за ма и не ких ма ње по зна тих из ра за (155156). Уз књи гу Де ца / 
Пе ро вић Ра дој ка (157161).
(Брош.)

639
     Де ца / Иво Ан дрић.  Фо то тип ско изд. из 1988.  Бе
о град : Про све та : БИГЗ : СКЗ : Но лит, 1991 (Бе о град 
: Вој на штам па ри ја).  216 стр. ; 21 cm.  (Са бра на де
ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Пе тар Џа џић, Му ха рем 
Пер вић ; књ. 9) 
Ти раж 6.500. 
С а д р ж а ј: Ку ла (714); У за ва ди са све том (1522); Ми ла и 
Пре лац (2344); Де ца (4552); Про зор (5358); Књи га (5977); 
На оба ли (79104); Зми ја (105119); Па но ра ма (121153); Из лет 
(155164); Екс кур зи ја (165174); Пи смо из 1920. го ди не (175
191); Аска и вук (193202).  Реч ник и на по ме не (203216): Реч
ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих из
ра за (205206). На по ме не (207216).
(Пласт.)

640
     De ca, Knji ga i dru ge pri če / Ivo An drić ; [pri re dio Mi
ro slav Ši cel ; ilu stra to ri ca Ta tja na Malešević].  2. izd. 
 Za greb : Škol ska knji ga, 1991 (Ča ko vec : „Zrin ski”).  
109 str. : ilu str. ; 17 cm*.  (Do bra knji ga. Lek ti ra za osmi 
raz red osnov ne ško le) 
Ti raž 2.500.  Tu ma če nje ma nje po zna tih re či u be le ška ma 
uz tekst. 
S а d r ž а ј: „Ma li lju di ko je mi zo ve mo ‘de ca’, ima ju svo je ve li
ke bo lo ve i du ge pat nje” / Mi ro slav Ši cel (510). De ca (1323); 
Knji ga (2545); Rzav ski bre go vi (4762); Most na Že pi (6374); 
Pri ča o kme tu Si ma nu (75109).
(Broš.) 

641
     Жеђ / Иво Ан дрић.  Фо то тип ско изд. из 1988.  Бе
о град : Про све та : БИГЗ : СКЗ : Но лит, 1991 (Бе о град 
: Вој на штам па ри ја).  248 стр. ; 21 cm.  (Са бра на де
ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Пе тар Џа џић, Му ха рем 
Пер вић ; књ. 6) 
Ти раж 6.500. 
С а д р ж а ј: У му са фир ха ни (717); У зин да ну (1925); Ис по
ви јед (2740); Код ка за на (4154); На паст (5563); Про ба (65
92); Труп (93103); У во де ни ци (105110); Ша ла у Сам са ри ном 
ха ну (111128); Ча ша (129135); Рзав ски бре го ви (137147); 
Чу до у Оло ву (149154); Жеђ (155164); Мост на Же пи (165
172); Смрт у Си на но вој те ки ји (173183); Олу ја ци (185192); 
На дру ги дан Бо жи ћа (193198); На ста ди о ну (199203); На др
жав ном има њу (205215); Ле то ва ње на ју гу (217225).  Реч ник 
и на по ме не (227248): Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и 
не ких ма ње по зна тих из ра за (229233). На по ме не (234248).
(Пласт.)

642
     Зна ко ви / Иво Ан дрић.  Фо то тип ско изд. из 1988. 
 Бе о град : Про све та : БИГЗ : СКЗ : Но лит, 1991 (Бе о
град : Вој на штам па ри ја).  316 стр. ; 21 cm.  (Са бра на 
де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Пе тар Џа џић, Му ха рем 
Пер вић ; књ. 8) 
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Ти раж 6.500. 
С а д р ж а ј: Пут Али је Ђер зе ле за (727); Дан у Ри му (2935); 
Зна ко ви (3747); Све ча ност (4959); Ђор ђе Ђор ђе вић (6169); 
Ре чи (7177); Ауто би о гра фи ја (7990); На ла ђи (9196); Зло
ста вља ње (97123); При ча о кме ту Си ма ну (125151); Сно пи ћи 
(153159); Зи ми (161164); Сан и ја ва Под гра би ћем (165169); 
При ча о со ли (171175); Ко са (177182); Ноћ у Ал хам бри (183
191); Лов на те тре ба (193199); Раз го вор (201206); Су се ди 
(207221); Шет ња (223228); За тво ре на вра та (229237); По ро
дич на сли ка (239252); Оса ти ча ни (253287); Пра знич но ју тро 
(289294).  Реч ник и на по ме не (295316): Реч ник тур ци за ма 
(297302). На по ме не (303316).
(Пласт.)

643
     Je vrej ske pri če / Ivo An drić ; iz bor i po go vor Ra di vo ja 
Kon stan ti no vi ća.  Be o grad : Na rod na knji ga, 1991 (Be o
grad : Ko smos).  132 str. ; 21 cm.  (Bi bli o te ka Na rod na 
knji ga) 
Ti raž 3.000.  Na ko ri ca ma be le ška o auto ru. 
S а d r ž а ј: Na je vrej skom gro blju u Sa ra je vu (513); Po bed
nik (1417); Mor do Ati jas (1822); Od la zak Na po le o no vog kon
zu la (2331); Lju bav u ka sa bi (3245); Lo ti ka (4656); Pi smo iz 
1920. go di ne (5773); Re či (7481); De ca (8289); Bi fe „Ti ta nik” 
(90127). An dri će va je vrej ska hro ni ka / Ra di vo je Kon stan ti no vić 
(128[133]).
(Broš. sa omotom)

644
     Је ле на, же на ко је не ма / Иво Ан дрић.  Фо то тип ско 
изд. из 1988.  Бе о град : Про све та : БИГЗ : СКЗ : Но
лит, 1991 (Бе о град : Вој на штам па ри ја).  215 стр. ; 21 
cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Пе тар 
Џа џић, Му ха рем Пер вић ; књ. 7) 
Ти раж 6.500. 
С а д р ж а ј: Ани ки на вре ме на (765); Ма ра ми ло сни ца (67
123); Љу бав у ка са би (125135); Ћор кан и Шва би ца (137149); 
Же на на ка ме ну (151167); Игра (169172); Же на од сло но ве 
ко сти (173176); Бај рон у Син три (177180); Је ле на, же на ко је 
не ма (181202).  Реч ник и на по ме не (203215): Реч ник тур ци
за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих из ра за (205
208). На по ме не (209215).
(Пласт.)

645
     Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 
1991 (Tre bi nje : Svje tlost).  295 str. ; 20 cm.  (Bi bli o te ka 
iza bra nih dje la / Svje tlost) 
Ti raž 5.000.  Str. 514: Vječ nost mo sto va / Ri sto Trif ko
vić.  Str. 281289: Iz vo di iz kri ti ka / Mi lan Bog da no vić, 
Slav ko Le o vac, Mak Di zdar, Bran ko Mi la no vić, Ra do van 
Vuč ko vić, Me ša Se li mo vić, An tun Ba rac, Mid hat Be gić, 
Ne nad Ra da no vić, Mi li vo je Mar ko vić, Mi o drag Bo gi će
vić, Sal ko Na ze čić, Pe tar Dža džić, Dra gan M. Je re mić.  
Ivo An drić: (bi bli o graf ska za bi lje ška): str. 290291.  Reč
nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna tih 
iz ra za: str. 292295. 
(Karton) 

646
     На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Фо то тип ско изд. 
из 1988.  Бе о град : Про све та : БИГЗ : СКЗ : Но лит, 
1991 (Бе о град : Вој на штам па ри ја).  449 стр. : ауто ро
ва сли ка ; 21 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при ре

ди ли Пе тар Џа џић, Му ха рем Пер вић ; књ. 1) 
Ти раж 6.500.  Стр. 7102: Иво Ан дрић: ле ген да, при
ча, мит, исто ри ја / Пе тар Џа џић.  Реч ник тур ци за ма, 
про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих из ра за: стр. 
443447.  На по ме не: стр. 448449. 
(Пласт.)

647
     Не мир на го ди на / Иво Ан дрић.  Фо то тип ско изд. 
из 1988.  Бе о град : Про све та : БИГЗ : СКЗ : Но лит, 
1991 (Бе о град : Вој на штам па ри ја).  319 стр. ; 21 cm.  
(Са бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Пе тар Џа џић, 
Му ха рем Пер вић ; књ. 5) 
Ти раж 6.500. 
С а д р ж а ј: За ло го ро ва ња (717); Му ста фа Ма џар (1933); 
При ча о ве зи ро вом сло ну (3576); Не мир на го ди на (77109); 
Сан бе га Кар чи ћа (111113); Ве ле тов ци (115123); Ћи лим (125
134); Свад ба (135153); Штрајк у тка о ни ци ћи ли ма (155160); 
Ра за ра ња (161165); Би фе „Ти та ник” (167198); Зе ко (199303). 
 Реч ник и на по ме не (305319): Реч ник тур ци за ма, про вин ци
ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих из ра за (307310). На по ме не 
(311319).
(Пласт.)

648
     Про кле та авли ја / Иво Ан дрић.  Фо то тип ско изд. 
из 1988.  Бе о град : Про све та : БИГЗ : СКЗ : Но лит, 
1991 (Бе о град : Вој на штам па ри ја).  109 стр. ; 21 cm.  
(Са бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Пе тар Џа џић, 
Му ха рем Пер вић ; књ. 4) 
Ти раж 6.500.  Реч ник тур ци за ма: стр. 107109.  На по
ме не: стр. [111]. 
(Пласт.)

649
     Ста зе, ли ца, пре де ли / Иво Ан дрић.  Фо то тип ско 
изд. из 1988.  Бе о град : Про све та : БИГЗ : СКЗ : Но
лит, 1991 (Бе о град : Вој на штам па ри ја).  295 стр. ; 21 
cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Пе тар 
Џа џић, Му ха рем Пер вић ; књ. 10) 
Аутор би бли о гра фи је је Гор да на По по вић.  Ти раж 
6.500. 
С а д р ж а ј: Ста зе (557): Ста зе (78); За нос и стра да ње То ме 
Га лу са (918); Ис ку ше ње у ће ли ји број 38 (1825); У ће ли ји 
број 115 (2742); Сун це (4348); На сун ча ној стра ни (4954); 
Ви но (5557).  Ли ца (5998); Ли ца (6164); Ли ко ви (6567); Го
ја (6979); Раз го вор са Го јом (8198).  Пре де ли (99135); Пре
де ли (101102); На ка ме ну, у По чи те љу (103108); Шпан ска 
ствар ност и пр ви ко ра ци у њој (109112); Пор ту гал, зе ле на зе
мља : (одло мак пу то пи са) (113115); Пр ви дан у ра до сном гра
ду : (пи смо на шег при ја те ља из Ита ли је) (117121); Крај све
тлог Охрид ског је зе ра (123128); Ле те ћи над мо рем (129131); 
Мо сто ви (133135). На по ме не (137146). Би бли о гра фи ја пр вих 
из да ња де ла Иве Ан дрића / [Гордана Поповић] (147199). Жи
во то пис Иве Ан дрића / Ра до ван По по вић (201284). Бе ле шка о 
Са бра ним де ли ма Иве Ан дрића (285295).
(Пласт.)

650
     Трав нич ка хро ни ка / Иво Ан дрић.  Фо то тип ско 
изд. из 1988.  Бе о град : Про све та : БИГЗ : СКЗ : Но
лит, 1991 (Бе о град : Вој на штам па ри ја).  453 стр. ; 21 
cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Пе тар 
Џа џић, Му ха рем Пер вић ; књ. 2) 
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Ти раж 6.500.  Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма 
и не ких ма ње по зна тих стра них из ра за: стр. 447453.  
На по ме не: стр. [455]. 
(Пласт.)

1992

651
     Го спо ђи ца / Иво Ан дрић.  Ју би лар но изд. уз сто го
ди шњи цу пи шче вог ро ђе ња, фо то тип ско изд. из 1988. 
 Бе о град : Про све та : БИГЗ : СКЗ ; [Титоград] : Ок
то их, 1992 (Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки 
за вод).  187 стр. ; 21 cm.  (Са бра на де ла Иве Ан дрића 
/ при ре ди ли Ве ра Сто јић, Пе тар Џа џић, Ра до ван Вуч
ко вић, Му ха рем Пер вић ; књ. 3) 
Ти раж 3.000.  Реч ник тур ци за ма: стр. 185187.  На по
ме не: стр. [188]. 
(Брош.)

652
     Ди пло мат ски спи си / Иво Ан дрић ; при ре дио, пред
го вор и ко мен та ре на пи сао Ми ла дин Ми ло ше вић.  Бе
о град : Про све та, 1992 (Бе о град : Бе о град ски из да вач
когра фич ки за вод).  403 стр. ; 25 cm 
На оба спој на ли ста факс.  Ти раж 1.000.  Пред го вор: 
стр. 554.  На по ме не: стр. 311394.  Стр. 397403: Ре
ги стар лич них име на / Вла ди мир Јан ко вић.  Бе ле шка: 
стр. [405].  На омо ту бе ле шка о де лу с ауто ро вом сли
ком. 
(Пласт. са омотом) 

653
     Zna ko vi po red pu ta / Ivo An drić.  Be o grad : Be o grad
ski iz da vač kogra fič ki za vod, 1992 (Be o grad : Be o grad ski 
iz da vač kogra fič ki za vod).  534 str. ; 18 cm.  (Džep na 
knji ga Be o grad skog iz da vač kogra fič kog za vo da. Be le tri
sti ka) 
„O sto go di šnji ci ro đe nja Ive An dri ća” → ko ri ce.  Auto ro
va sli ka na ko ri ca ma.  Ti raž 5.000. 
S а d r ž а ј: 1. Ne mi ri od vi je ka (7192); 2. Za pi sca (193291); 3. 
Sli ke, pri zo ri, ras po lo že nja (293506); 4. Ne sa ni ca (507522); 5. 
Ve či ti ka len dar ma ter njeg je zi ka (524532). Be le ška o pi scu i de lu 
/ Lj. J. [Ljubiša Jeremić] (533[535]).
(Broš.) 

654
     Иво Ан дрић над не пре глед ном ре ком жи во та : ан то
ло ги ја ми сли и за па жа ња са ста вље на од фраг ме на та из 
Зна ко ва по ред пу та / [приредио, пред го вор и по го вор 
написао] Ми ло рад Р. Бле чић.  Бе о град : Књи жев на за
јед ни ца Зве зда ра : Ју го граф ; Но ви Бе о град : На род на 
би бли о те ка „Вук Ка ра џић”, 1992 (Бе о град : МИДин
же ње ринг).  96 стр., [28] стр. с та бла ма (фо то гр.) ; 21 
cm.  (Би бли о те ка Књи жев на ми сао ; књ. 1) 
„Овом књи гом из да ва чи обе ле жа ва ју сто го ди шњи цу 
ро ђе ња ве ли ког пи сца” → пре лим. стр.  Ти раж 1.000. 
 О Ан дриће вом ви ђе њу жи во та: стр. 926.  Уз Ан
дрићев лик и ли це на фо то гра фи ја ма: стр. 8996.  На 
ко ри ца ма бе ле шка о при ре ђи ва чу и де лу с при ре ђи ва
че вом сли ком. 
(Брош.) 

655
     На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Ју би лар но изд. уз 
сто го ди шњи цу пи шче вог ро ђе ња, фо то тип ско изд. из 
1988.  Бе о град : Про све та : БИГЗ : СКЗ ; [Титоград] : 
Ок то их, 1992 (Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич
ки за вод).  449 стр. : ауто ро ва сли ка ; 21 cm.  (Са бра на 
де ла Иве Ан дрића / при ре ди ли Ве ра Сто јић, Пе тар Џа
џић, Ра до ван Вуч ко вић, Му ха рем Пер вић ; књ. 1) 
Ти раж 3.000.  Стр. 7102: Иво Ан дрић: ле ген да, при
ча, мит, исто ри ја / Пе тар Џа џић.  Реч ник тур ци за ма, 
про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих из ра за: стр. 
443447.  На по ме не: стр. 448449. 
(Брош.)

656
     Омерпа ша Ла тас / Иво Ан дрић.  Ју би лар но изд. уз 
сто го ди шњи цу пи шче вог ро ђе ња, фо то тип ско изд. из 
1988.  Бе о град : Про све та : БИГЗ : СКЗ ; [Титоград] 
: Ок то их, 1992 (Бе о град : Бе о град ски из да вач когра
фич ки за вод).  300 стр. ; 21 cm.  (Са бра на де ла Иве 
Ан дрића / при ре ди ли Ве ра Сто јић, Пе тар Џа џић, Ра
до ван Вуч ко вић, Му ха рем Пер вић ; књ. 5) 
Аутор бе ле шке је Р. Вуч ко вић.  Ти раж 3.000.  Реч
ник тур ци за ма: стр. 277283.  Бе ле шка о овом из да њу: 
стр. 285294.  На по ме не: стр. 295300. 
(Брош.)

657
     При по вет ке. Св. 1 / Иво Ан дрић ; у из бо ру са мог 
пи сца ; [ликовногра фич ка опре ма Со ња Раденковић]. 
 Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1992 (Бе о град : 
„Сло бо дан Јо вић”).  331 стр., [16] стр. с та бла ма ; 21 
cm* 
Ти раж 3.000. 
С а д р ж а ј: Пи смо го спо ђи Гун Берг ман (36). Иво Ан дрић и 
Срп ска књи жев на за дру га / Ми ло рад Ђу рић (614). Пут Али је 
Ђер зе ле за (1738); Ани ки на вре ме на (39101); У му са фир ха ни 
(102113); Ве ле тов ци (114123); Смрт у Си на но вој те ки ји (124
135); Ис по ви јед (136150); Чу до у Оло ву (151157); Код ка за
на (158172); Му ста фа Ма џар (173188); У зин да ну (189195); 
Жеђ (196206); Де ца (207213); Љу бав у ка са би (214225); У 
за ва ди са све том (226232); Књи га (233249); Зло ста вља ње 
(250278); Све ча ност (279290); Ле то ва ње на ју гу (291300); 
Па но ра ма (301330).

658
     При по вет ке. Св. 2 / Иво Ан дрић ; у из бо ру са мог 
пи сца ; [ликовногра фич ка опре ма Со ња Раденковић]. 
 Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1992 (Бе о град : 
„Сло бо дан Јо вић”).  349 стр., [10] стр. с та бла ма ; 21 
cm 
„Штам па но о сто го ди шњи ци Иве Ан дрића и Срп ске 
књи жев не за дру ге у Бе о гра ду 1992.” → пре лим. стр. 
 Ти раж 3.000. 
С а д р ж а ј: Мост на Же пи (310); Труп (1122); Ча ша (2330); 
У во де ни ци (3136); Ша ла у Сам са ри ном ха ну (3755); Ма ра 
ми ло сни ца (56117); Не мир на го ди на (118152); При ча о ве зи
ро вом сло ну (153197); При ча о кме ту Си ма ну (198226); Ћор
кан и Шва би ца (227239); Зми ја (240252); Про зор (253258); 
Су се ди (259274); Пи смо из 1920. го ди не (275289); Би фе „Ти
та ник” (290323); Је ле на, же на ко је не ма (324347).
(Пласт.) 
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659
     Про кле та авли ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Удру же
ње из да ва ча и књи жа ра Ју го сла ви је, 1992 (Бе о град : 
Вој на штам па ри ја).  91 стр. ; 25 cm.  (Би бли о те ка Ре
мекде ла) 
„... по во дом сто го ди шњи це ро ђе ња Иве Ан дрића 
(18921992)” → пре лим. стр.  Ти раж 5.000. 
(Картон) 

660
     Про кле та авли ја / Иво Ан дрић.  Ју би лар но изд. уз 
сто го ди шњи цу пи шче вог ро ђе ња, фо то тип ско изд. из 
1988.  Бе о град : Про све та : БИГЗ : СКЗ ; [Титоград] 
: Ок то их, 1992 (Бе о град : Бе о град ски из да вач когра
фич ки за вод).  112 стр. ; 21 cm.  (Са бра на де ла Иве 
Ан дрића / при ре ди ли Ве ра Сто јић, Пе тар Џа џић, Ра
до ван Вуч ко вић, Му ха рем Пер вић ; књ. 4) 
Ти раж 3.000.  Реч ник тур ци за ма: стр. 107109.  На по
ме не: стр. 111112. 
(Брош.)

661
     Трав нич ка хро ни ка / Иво Ан дрић.  Ју би лар но изд. 
уз сто го ди шњи цу пи шче вог ро ђе ња, фо то тип ско изд. 
из 1988.  Бе о град : Про све та : БИГЗ : СКЗ ; [Титоград] 
: Ок то их, 1992 (Бе о град : Бе о град ски из да вач когра
фич ки за вод).  453 стр. ; 21 cm.  (Са бра на де ла Иве 
Ан дрића / при ре ди ли Ве ра Сто јић, Пе тар Џа џић, Ра
до ван Вуч ко вић, Му ха рем Пер вић ; књ. 2) 
Ти раж 3.000.  Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма 
и не ких ма ње по зна тих стра них из ра за: стр. 447453.  
На по ме на: стр. [454455]. 
(Брош.)

662
     У за ва ди са све том : при по вет ке о де ци : [домаћа 
лек ти ра за VI II раз ред основ не школе] / Иво Ан дрић 
; [приредио Сте ван Ми цић ; илу стра ци је Борис[л]ав 
Станојчић].  4. изд.  Но ви Сад : За вод за из да ва ње 
уџ бе ни ка, 1992 (Су бо ти ца : Би ро гра фи ка).  111 стр. : 
илу стр. ; 20 cm.  (До ма ћа лек ти ра 8) 
Ти раж 20.000. 
С а д р ж а ј: У за ва ди са све том (513); Ку ла (1421); Ми ла и 
Пре лац (2244); На оба ли (4571); Књи га (7290); Про зор (91
96); Де ца (97105). Ан дриће ве при по вет ке о де ци / С. М. (106
109). Раз го вор о про чи та ним при по вет ка ма (110111).
(Брош.) 

1993

663
     При ча о ве зи ро вом сло ну / Иво Ан дрић.  Бе о град : 
Ал те ра, 1993 (Ба тај ни ца : ЗМ).  60 стр. ; 17 cm.  (Ма
ла би бли о те ка ; књ. 2) 
Ти раж 1.000.  Стр. 5960: По го вор / Го ран Илић. 
(Брош.) 

1994

664
     Аска и вук : при че / Иво Ан дрић ; при ре дио Вук 
Ми ла то вић ; [илустрације Де са Ке реч ки Мустур].  

Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод, 1994 
(Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод).  
129 стр. : илу стр. у бо ја ма ; 29 cm.  (Би бли о те ка Ри
зни ца) 
Ти раж 1.500. 
С а д р ж а ј: За го нет ка де тињ ства / Вук Ми ла то вић (59). Ку ла 
(1321); Про зор (2229); Ми ла и Пре лац (3052); Књи га (53
71); Де ца (7280); На оба ли (81107); Екс кур зи ја (108118); 
Аска и вук (119[130]). Реч ник ма ње по зна тих ре чи ([131132]). 
На по ме на ([133]). Бе ле шка о пи сцу ([135]).
(Картон) 

665
     Zna ko vi po red pu ta / Ivo An drić.  2. džep no izd.  Be
o grad : Be o grad ski iz da vač kogra fič ki za vod, 1994 (Be o
grad : Be o grad ski iz da vač kogra fič ki za vod).  534 str. ; 
18 cm.  (Džep na knji ga Be o grad skog iz da vač kogra fič
kog za vo da. Be le tri sti ka) 
Auto ro va sli ka na ko ri ca ma.  Ti raž 3.000. 
S а d r ž а ј: 1. Ne mi ri od vi je ka (7192); 2. Za pi sca (193291); 3. 
Sli ke, pri zo ri, ras po lo že nja (293506); 4. Ne sa ni ca (507522); 5. 
Ve či ti ka len dar ma ter njeg je zi ka (523532). Be le ška o pi scu i de lu 
/ Lj. J. [Ljubiša Jeremić] (533[535]).
(Broš.) 

666
     Зна ко ви по ред пу та / Иво Ан дрић.  Бе о град : Ди
вит, 1994 (Бе о град : 15. фе бру ар).  473 стр. : ауто ро ва 
сли ка ; 19 cm* 
Ти раж 3.000.  Би бли о гра фи ја: стр. [475].  Ре ги стар. 

667
     Је ле на : пет при по ве да ка / Иво Ан дрић.  Бе о град : 
Ар сић, 1994 (Бе о град : ЧИП штам па).  94 стр. ; 24 cm. 
 (Би бли о те ка Кла си ци ; књ. 1) 
Ауто ро ва сли ка на ко ри ца ма.  Ти раж 1.000. 
С а д р ж а ј: Је ле на, же на ко је не ма (540); Же на на ка ме ну 
(4168); Игра (6976); Же на од сло но ве ко сти (7785); Бај рон у 
Син три (8794).
(Брош.) 

668
     На сун ча ној стра ни : (ре кон струк ци ја ро ма на) / Иво 
Ан дрић ; при ре ди ла Жа не та Ђу кић Пе ри шић.  Но ви 
Сад : Ма ти ца срп ска, 1994 (Бе о град : Вој на штам па ри
ја).  203 стр. ; 19 cm.  (Мо за ик) 
С а д р ж а ј: На пу ште но гра ди ли ште / Жа не та Ђу кићПе ри
шић (728); Тех нич ке на по ме не / Ж. Ђ. П. (2930).  На сун ча
ној стра ни (32[204]): За нос и стра да ње То ме Га лу са (3344); 
На сун ча ној стра ни (4552); По стру жни ко во цар ство = (Сун це) 
(53109); У ће ли ји број 115 (110128); Ис ку ше ње у ће ли ји број 
38 (129137); Је ле на, же на ко је не ма : Га лу сов за пис (138145); 
Про кле та исто ри ја (146[204]).
(Брош.) 

669
     Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под ути ца јем тур
ске вла да ви не : (док тор ска ди сер та ци ја) / Иво Ан дрић 
; пре вео и при ре дио за штам пу Зо ран Кон стан ти но вић 
; по го вор Ра до ван Вуч ко вић ; ре дак тор Да ни ца Ште
рић.  Бе о град : Про све та, 1994 (Бе о град : „Сло бо дан 
Јо вић”).  162 стр. ; 20 cm 
Изв. ств. насл.: Die Ent wic klung des ge i sti gen Le bens in 
Bo snien un ter der Ein wir kung der tür kischen He rrschaft. 
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 Ти раж 1.000.  На по ме не: стр. 89110.  Зна чај ди
сер та ци је за ге не зу Ан дриће вог књи жев ног де ла: стр. 
111158.  На по ме на о овом из да њу: стр. 159162. 
(Брош.) 

1995

670
     Ex Pon to / Иво Ан дрић.  Бе о град : Књи га ко мерц, 
1995 (Бе о град : МД штам па).  85 стр. : ауто ро ва сли ка 
; 20 cm.  (Би бли о те ка „Књи же ство” ; ко ло 4, књ. 14) 
Ти раж 1.000.  Стр. 715: Раз го во ри с ду шом / Н. [Нико] 
Бар ту ло вић.  Бе ле шка о пи сцу: стр. [87]. 
(Брош.) 

671
     Ex Pon to / Иво Ан дрић.  Бе о град : Књи га ко мерц, 
1995 (Бе о град : МД штам па).  85 стр. : ауто ро ва сли ка 
; 20 cm*.  (Би бли о те ка „Књи же ство” ; ко ло 4, књ. 14) 
Ти раж 1.000.  Стр. 715 : Раз го во ри с ду шом / Н. 
[Нико] Бар ту ло вић.  Бе ле шка о пи сцу : стр. [87]. 
(Кар тон) 

672
     Ex Pon to ; Ne mi ri ; No ve le / Ivo An drić ; pri re dio Du
brav ko Hor va tić.  Za greb : Mo sta, 1995 (Bje lo var : Pro
svje ta).  243 str. ; 20 cm*.  (Hr vat ski kla si ci ; knj. 2) 
Ti raž 2.000. 

673
     Ње гош као тра гич ни ју нак ко сов ске ми сли / Иво 
Ан дрић ; при ре дио и пред го вор на пи сао Сло бо дан Ка
ле зић.  При шти на : „Гри го ри је Бо жо вић”, 1995 (При
шти на : „Гра ча ни ца”).  172 стр. ; 20 cm*.  (Би бли о те
ка Обе леж ја) 
Ти раж 1.000. 
С а д р ж а ј: Ан дрићев Ње гош / Сло бо дан Ка ле зић (766).  
Огле ди и по гле ди (67148): Тре ну так у То плој (6972); Све
тлост Ње го ше вог де ла (7375); Ње го ше ва чо веч ност (7679); 
Ње го шев од нос пре ма кул ту ри (8086); Не што о Ње го шу као 
пи сцу (8793); Веч на при сут ност Ње го ше ва (9498); Ње гош у 
Ита ли ји (99103); Љу ба Не на до вић о Ње го шу у Ита ли ји (104
113); Над Ње го ше вом пре пи ском (114120); Ње гош као тра гич
ни ју нак ко сов ске ми сли (121148).  Го во ри и раз го во ри (149
164): Спо ме ник ко ји смо ду жни да по диг не мо (151152); Уз ве
ли ко сла вље (153154); Про сла вља ти пје сни ка (155157); По
шта се ни нај ве ћег пе сни ка на шег је зи ка (158159); Фраг мен ти 
о Ње го шу (160164). Би бли о граф ске на по ме не (165172).

674
     Про кле та авли ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Књи га 
ко мерц, 1995 (Бе о град : МД штам па).  107 стр. : ауто
ро ва сли ка ; 20 cm.  (Би бли о те ка „Књи же ство” ; ко ло 
4, књ. 13) 
Ти раж 1.000.  Стр. 713: По вест о злу и до бру / Пе тар 
Џа џић.  Реч ник тур ци за ма: стр. 105107.  Бе ле шка о 
пи сцу: стр. [109]. 
(Брош.) 

675
     Про кле та авли ја / Иво Ан дрић.  Ник шић : Уни рекс 
; Су бо ти ца : Ми лен, 1995 (Су бо ти ца : Гло бус).  91 стр. 
; 20 cm.  (Би бли о те ка Но бе лов ци ; књ. 2) 

Ти раж 2.200.  Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма 
и не ких ма ње по зна тих из ра за: стр. 8689.  Бе ле шка о 
пи сцу: стр. 9091. 
(Брош.) 

676
     Ра ђа ње фа ши зма / Иво Ан дрић.  Бе о град : Вре ме 
књи ге, 1995 (Бе о град : Пу бли кум).  109 стр. : ауто ро ва 
сли ка ; 17 cm.  (Би бли о те ка „Ми нут” ; књ. 19) 
Ти раж 1.000.  На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це 
уз текст. 
С а д р ж а ј: Фа ши стич ка ре во лу ци ја (520); Be ni to Mus so
li ni (2140); Слу чај Mat te ot ti (4150); Кри за фа ши зма  кри за 
Ита ли је (5158); Ста ње у Ита ли ји (5965); Ђо ва ни Амен до ла 
(6674); До га ђа ји у Бу гар ској (7580); Нај но ви ји ро ман F. T. 
Ma ri net tia: F. T. Ma ri ne ti: Ал ко вен од че ли ка... (Ми ла но 1921.) 
(8184); Јед на рат на књи га Га бри е ла Да нун циа (8592). Јед на 
ка ри је ра : (фа ши зам) / Ми ро слав Ка ра у лац (95103). Бе ле шка 
о ауто ру (107). Би бли о граф ски по да ци (108).
(Брош.) 

677
     Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под ути ца јем тур
ске вла да ви не / Иво Ан дрић ; при ре дио за штам пу и 
пре вео Зо ран Кон стан ти но вић.  Ба ња Лу ка : Коц ка, 
1995 (Но ви Сад : Ар тпринт).  146 стр. ; 19 cm 
Пре вод де ла: Die Ent wic klung des ge i sti gen Le bens 
in Bo snien [un ter] der Ein wir kung der tür kischen Herr
schaft.  Ти раж 500.  Стр. 123125: Ре фе рат о ди сер
та ци ји Иве Ан дрића „Раз вој ду хов ног жи во та у Бо
сни под ути ца јем тур ске вла да ви не” / Хајн рих Фе ликс 
Шмит, Рај мунд Ф. [Фридрих] Кајндл.  Стр. 126128: 
Ми шље ње о Ан дриће вом док то ра ту / Си ма Ћир ко вић. 
 Стр. 129146: О Ан дриће вом док то ра ту / Зо ран Кон
стан ти но вић. 
(Брош.) 

678
     Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под ути ца јем тур
ске вла да ви не : (док тор ска ди сер та ци ја) / Иво Ан дрић 
; пре вео и при ре дио за штам пу Зо ран Кон стан ти но вић 
; по го вор Ра до ван Вуч ко вић ; ре дак тор Да ни ца Ште
рић.  [2. изд.].  Бе о град : Про све та, 1995 (Су бо ти ца : 
Би ро гра фи ка).  162 стр. ; 20 cm 
Изв. ств. насл.: Die Ent wic klung des ge i sti gen Le bens in 
Bo snien un ter der Ein wir kung der tür kischen He rrschaft. 
 Ти раж 1.000.  На по ме не: стр. 89110.  Зна чај ди
сер та ци је за ге не зу Ан дриће вог књи жев ног де ла: стр. 
113158.  На по ме на о овом из да њу: стр. 159162. 
(Брош.) 

679
     Иво Ан дрић и Нилс Бор, квант на те о ри ја и те о ри ја 
и исто ри ја умет но сти / [приредио] Вла дан Пан ко вић. 
 1. изд.  Но ви Сад : Све то ви, 1995 (Апа тин : Крај бе
ли не).  347 стр. : илу стр. ; 24 cm.  (По себ на из да ња / 
Све то ви) 
Цитати.  Стр. 511: Бо ров прин цип ком пле мен тар но
сти / Пе тар Гру јић.  Стр. 1316: Увод / Вла дан Пан ко
вић.  Хро но ло шке па ра ле ле: стр. 345347.  На ко ри
ца ма бе ле шке о де лу. 
(Брош.) 
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1996

680
     Бо сан ске при че / Иво Ан дрић ; [из бор Ср ба 
Игњатовић].  Бе о град : БМГ, 1996 (Бе о град : БМГ).  
217 стр. ; 16 cm.  (Би бли о те ка XXI век) 
С а д р ж а ј: Пут Али је Ђер зе ле за (737); При ча о ве зи ро
вом сло ну (3993); Му ста фа Ма џар (95114); Мост на Же пи 
(115124); У зин да ну (125133); Ве ле тов ци (135146); Олу ја
ци (147157); Ћор кан и Шва би ца (159175); Свад ба (177201).
Би о гра фи ја (203208). Реч кри ти ке / Ми лош И. Бан дић, Пе тар 
Џа џић, Бо ри слав Ми хај ло вић, Дра ган М. Је ре мић, Ср ба Иг ња
то вић (209215).
(Брош.) 

681
     Го спо ђи ца / Иво Ан дрић.  Фо то тип ско изд. из 1981. 
 Бе о град : Про све та, 1996 (Бе о град : Вој на штам па ри
ја).  187 стр. : ауто ро ва сли ка ; 20 cm.  (Са бра на де ла 
/ Иво Ан дрић ; књ. 3) 
Ти раж 1.000.  Реч ник тур ци за ма: стр. 185187.  На по
ме не: стр. [188]. 
(Брош.) 

682
     Го спо ђи ца / Иво Ан дрић.  Фо то тип ско изд. из 1981. 
 Бе о град : Про све та, 1996 (Бе о град : Вој на штам па ри
ја).  187 стр. : ауто ро ва сли ка ; 21 cm.  (Са бра на де ла 
/ Иво Ан дрић ; при ре ди ли Ве ра Сто јић, Пе тар Џа џић, 
Ра до ван Вуч ко вић, Му ха рем Пер вић ; књ. 3) 
Ти раж 1.000.  Реч ник тур ци за ма: стр. 185187.  На по
ме не: стр. [188]. 
(Картон) 

683
     Де ца / Иво Ан дрић.  Фо то тип ско изд. из 1981.  Бе
о град : Про све та, 1996 (Бе о град : Вој на штам па ри ја). 
 216 стр. : ауто ро ва сли ка ; 20 cm.  (Са бра на де ла / 
Иво Ан дрић ; књ. 9) 
Ти раж 1.000. 
С а д р ж а ј: Ку ла (714); У за ва ди са све том (1522); Ми ла и 
Пре лац (2344); Де ца (4552); Про зор (5358); Књи га (5977); 
На оба ли (79104); Зми ја (105119); Па но ра ма (121153); Из лет 
(155164); Екс кур зи ја (165174); Пи смо из 1920. го ди не (175
191); Аска и вук (193202).  Реч ник и на по ме не (203216): Реч
ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих из
ра за (205206). На по ме не (207216).
(Брош.) 

684
     Де ца / Иво Ан дрић.  Фо то тип ско изд. из 1981.  Бе
о град : Про све та, 1996 (Бе о град : Вој на штам па ри ја). 
 216 стр. : ауто ро ва сли ка ; 21 cm.  (Са бра на де ла / 
Иво Ан дрић ; при ре ди ли Пе тар Џа џић, Му ха рем Пер
вић ; књ. 9) 
Ти раж 1.000. 
С а д р ж а ј: Ку ла (714); У за ва ди са све том (1522); Ми ла и 
Пре лац (2344); Де ца (4552); Про зор (5358); Књи га (5977); 
На оба ли (79104); Зми ја (105119); Па но ра ма (121153); Из лет 
(155164); Екс кур зи ја (165174); Пи смо из 1920. го ди не (175
191); Аска и вук (193202).  Реч ник и на по ме не (203216): Реч
ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих из
ра за (205206). На по ме не (207216).
(Картон) 

685
     Жеђ / Иво Ан дрић.  Фо то тип ско изд. из 1981.  Бе
о град : Про све та, 1996 (Бе о град : Вој на штам па ри ја). 
 248 стр. : ауто ро ва сли ка ; 20 cm.  (Са бра на де ла / 
Иво Ан дрић ; књ. 6) 
Ти раж 1.000. 
С а д р ж а ј: У му са фир ха ни (717); У зин да ну (1925); Ис по
ви јед (2740); Код ка за на (4154); На паст (5563); Про ба (65
92); Труп (93103); У во де ни ци (105110); Ша ла у Сам са ри ном 
ха ну (111128); Ча ша (129135); Рзав ски бре го ви (137147); 
Чу до у Оло ву (149154); Жеђ (155164); Мост на Же пи (165
172); Смрт у Си на но вој те ки ји (173183); Олу ја ци (185192); 
На дру ги дан Бо жи ћа (193198); На ста ди о ну (199203); На др
жав ном има њу (205215); Ле то ва ње на ју гу (217225).  Реч ник 
и на по ме не (227248): Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и 
не ких ма ње по зна тих из ра за (229233). На по ме не (234248).
(Брош.) 

686
     Жеђ / Иво Ан дрић.  Фо то тип ско изд. из 1981.  Бе
о град : Про све та, 1996 (Бе о град : Вој на штам па ри ја). 
 248 стр. : ауто ро ва сли ка ; 21 cm.  (Са бра на де ла / 
Иво Ан дрић ; при ре ди ли Пе тар Џа џић, Му ха рем Пер
вић ; књ. 6) 
Ти раж 1.000. 
С а д р ж а ј: У му са фир ха ни (717); У зин да ну (1925); Ис по
ви јед (2740); Код ка за на (4154); На паст (5563); Про ба (65
92); Труп (93103); У во де ни ци (105110); Ша ла у Сам са ри ном 
ха ну (111128); Ча ша (129135); Рзав ски бре го ви (137147); 
Чу до у Оло ву (149154); Жеђ (155164); Мост на Же пи (165
172); Смрт у Си на но вој те ки ји (173183); Олу ја ци (185192); 
На дру ги дан Бо жи ћа (193198); На ста ди о ну (199203); На др
жав ном има њу (205215); Ле то ва ње на ју гу (217225).  Реч ник 
и на по ме не (227248): Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и 
не ких ма ње по зна тих из ра за (229233). На по ме не (234248).
(Картон) 

687
     Зна ко ви / Иво Ан дрић.  Фо то тип ско изд. из 1981. 
 Бе о град : Про све та, 1996 (Бе о град : Вој на штам па ри
ја).  316 стр. : ауто ро ва сли ка ; 20 cm.  (Са бра на де ла 
/ Иво Ан дрић ; књ. 8) 
Ти раж 1.000. 
С а д р ж а ј: Пут Али је Ђер зе ле за (727); Дан у Ри му (2935); 
Зна ко ви (3747); Све ча ност (4959); Ђор ђе Ђор ђе вић (6169); 
Ре чи (7177); Ауто би о гра фи ја (7990); На ла ђи (9196); Зло
ста вља ње (97123); При ча о кме ту Си ма ну (125151); Сно пи ћи 
(153159); Зи ми (161164); Сан и ја ва Под гра би ћем (165169); 
При ча о со ли (171175); Ко са (177182); Ноћ у Ал хам бри (183
191); Лов на те тре ба (193199); Раз го вор (201206); Су се ди 
(207221); Шет ња (223228); За тво ре на вра та (229237); По ро
дич на сли ка (239252); Оса ти ча ни (253287); Пра знич но ју тро 
(289294).  Реч ник и на по ме не (295316): Реч ник тур ци за ма 
(297302). На по ме не (303316).
(Брош.) 

688
     Зна ко ви / Иво Ан дрић.  Фо то тип ско изд. из 1981. 
 Бе о град : Про све та, 1996 (Бе о град : Вој на штам па
ри ја).  316 стр. : ауто ро ва сли ка ; 21 cm.  (Са бра на 
де ла / Иво Ан дрић ; при ре ди ли Пе тар Џа џић, Му ха рем 
Пер вић ; књ. 8) 
Ти раж 1.000. 
С а д р ж а ј: Пут Али је Ђер зе ле за (727); Дан у Ри му (2935); 
Зна ко ви (3747); Све ча ност (4959); Ђор ђе Ђор ђе вић (6169); 
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Ре чи (7177); Ауто би о гра фи ја (7990); На ла ђи (9196); Зло
ста вља ње (97123); При ча о кме ту Си ма ну (125151); Сно пи ћи 
(153159); Зи ми (161164); Сан и ја ва Под гра би ћем (165169); 
При ча о со ли (171175); Ко са (177182); Ноћ у Ал хам бри (183
191); Лов на те тре ба (193199); Раз го вор (201206); Су се ди 
(207221); Шет ња (223228); За тво ре на вра та (229237); По ро
дич на сли ка (239252); Оса ти ча ни (253287); Пра знич но ју тро 
(289294).  Реч ник и на по ме не (295316): Реч ник тур ци за ма 
(297302). На по ме не (303316).
(Картон) 

689
     Је ле на, же на ко је не ма / Иво Ан дрић.  Фо то тип
ско изд. из 1981.  Бе о град : Про све та, 1996 (Бе о град : 
Вој на штам па ри ја).  215 стр. : ауто ро ва сли ка ; 20 cm. 
 (Са бра на де ла / Иво Ан дрић ; књ. 7) 
Ти раж 1.000. 
С а д р ж а ј: Ани ки на вре ме на (765); Ма ра ми ло сни ца (67
123); Љу бав у ка са би (125135); Ћор кан и Шва би ца (137149); 
Же на на ка ме ну (151167); Игра (169172); Же на од сло но ве 
ко сти (173176); Бај рон у Син три (177180); Је ле на, же на ко је 
не ма (181202).  Реч ник и на по ме не (203215): Реч ник тур ци
за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих из ра за (205
208). На по ме не (209215).
(Брош.) 

690
     Је ле на, же на ко је не ма / Иво Ан дрић.  Фо то тип ско 
изд. из 1981.  Бе о град : Про све та, 1996 (Бе о град : Вој
на штам па ри ја).  215 стр. : ауто ро ва сли ка ; 21 cm.  
(Са бра на де ла / Иво Ан дрић ; при ре ди ли Ве ра Сто јић, 
Пе тар Џа џић, Ра до ван Вуч ко вић, Му ха рем Пер вић ; 
књ. 7) 
Ти раж 1.000. 
С а д р ж а ј: Ани ки на вре ме на (765); Ма ра ми ло сни ца (67
123); Љу бав у ка са би (125135); Ћор кан и Шва би ца (137149); 
Же на на ка ме ну (151167); Игра (169172); Же на од сло но ве 
ко сти (173176); Бај рон у Син три (177180); Је ле на, же на ко је 
не ма (181202).  Реч ник и на по ме не (203215): Реч ник тур ци
за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих из ра за (205
208). На по ме не (209215).
(Картон) 

691
     На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Фо то тип ско изд. 
из 1981.  Бе о град : Про све та, 1996 (Бе о град : Вој на 
штам па ри ја).  449 стр. : ауто ро ва сли ка ; 20 cm.  (Са
бра на де ла / Иво Ан дрић ; књ. 1) 
Ти раж 1.000.  Стр. 7102: Иво Ан дрић: ле ген да, при
ча, мит, исто ри ја / Пе тар Џа џић.  Реч ник тур ци за ма, 
про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих из ра за: стр. 
443447.  На по ме не: стр. 448449. 
(Брош.) 

692
     На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Фо то тип ско изд. 
из 1981.  Бе о град : Про све та, 1996 (Бе о град : Вој на 
штам па ри ја).  449 стр. : ауто ро ва сли ка ; 21 cm.  (Са
бра на де ла / Иво Ан дрић ; при ре ди ли Пе тар Џа џић, 
Му ха рем Пер вић ; књ. 1) 
Ти раж 1.000.  Стр. 7102: Иво Ан дрић: ле ген да, при
ча, мит, исто ри ја / Пе тар Џа џић.  Реч ник тур ци за ма, 
про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих из ра за: стр. 
443447.  На по ме не: стр. 448449. 
(Картон) 

693
     Не мир на го ди на / Иво Ан дрић.  Фо то тип ско изд. 
из 1981.  Бе о град : Про све та, 1996 (Бе о град : Вој на 
штам па ри ја).  319 стр. : ауто ро ва сли ка ; 20 cm.  (Са
бра на де ла / Иво Ан дрић ; књ. 5) 
Ти раж 1.000. 
С а д р ж а ј: За ло го ро ва ња (717); Му ста фа Ма џар (1933); 
При ча о ве зи ро вом сло ну (3576); Не мир на го ди на (77109); 
Сан бе га Кар чи ћа (111113); Ве ле тов ци (115123); Ћи лим (125
134); Свад ба (135153); Штрајк у тка о ни ци ћи ли ма (155160); 
Ра за ра ња (161165); Би фе „Ти та ник” (167198); Зе ко (199303). 
 Реч ник и на по ме не (305319): Реч ник тур ци за ма, про вин ци
ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих из ра за (307310). На по ме не 
(311319).
(Брош.) 

694
     Не мир на го ди на / Иво Ан дрић.  Фо то тип ско изд. 
из 1981.  Бе о град : Про све та, 1996 (Бе о град : Вој на 
штам па ри ја).  319 стр. : ауто ро ва сли ка ; 21 cm.  (Са
бра на де ла / Иво Ан дрић ; при ре ди ли Пе тар Џа џић, 
Му ха рем Пер вић ; књ. 5) 
Ти раж 1.000. 
С а д р ж а ј: За ло го ро ва ња (717); Му ста фа Ма џар (1933); 
При ча о ве зи ро вом сло ну (3576); Не мир на го ди на (77109); 
Сан бе га Кар чи ћа (111113); Ве ле тов ци (115123); Ћи лим (125
134); Свад ба (135153); Штрајк у тка о ни ци ћи ли ма (155160); 
Ра за ра ња (161165); Би фе „Ти та ник” (167198); Зе ко (199303). 
 Реч ник и на по ме не (305319): Реч ник тур ци за ма, про вин ци
ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих из ра за (307310). На по ме не 
(311319).
(Картон) 

695
     Ње гош као тра гич ни ју нак ко сов ске ми сли / Иво 
Ан дрић.  Под го ри ца : Ок то их, 1996 (Но ви Сад : Арт 
принт).  73 стр. ; 20 cm.  (Би бли о те ка „Ње гош”) 
Ти раж 1.000. 
С а д р ж а ј: Ње гош као тра гич ни ју нак ко сов ске ми сли (529); 
Ње гош у Ита ли ји (3034); Љу ба Не на до вић о Ње го шу у Ита
ли ји (3543); Ње го ше ва чо веч ност (4446); Све тлост Ње го ше
вог де ла (4749); Не што о Ње го шу као пи сцу (5055); Веч на 
при сут ност Ње го ше ва (5660); Ње го шев од нос пре ма кул ту ри 
(6167); Над Ње го ше вом пре пи ском (6873).
(Брош.) 

696
     Омер па ша Ла тас / Иво Ан дрић.  Фо то тип ско изд. 
из 1981.  Бе о град : Про све та, 1996 (Бе о град : Вој на 
штам па ри ја).  291 стр. : ауто ро ва сли ка ; 20 cm.  (Са
бра на де ла / Иво Ан дрић ; књ. 15) 
Аутор бе ле шке је Ра до ван Вуч ко вић.  Ти раж 1.000. 
 Реч ник тур ци за ма: стр. 271276.  Бе ле шка о овом из
да њу: стр. 277285.  На по ме не: стр. 286291. 
(Брош.) 

697
     Омер па ша Ла тас / Иво Ан дрић.  Фо то тип ско изд. 
из 1981.  Бе о град : Про све та, 1996 (Бе о град : Вој на 
штам па ри ја).  291 стр. : ауто ро ва сли ка ; 21 cm.  (Са
бра на де ла / Иво Ан дрић ; при ре ди ли Пе тар Џа џић, 
Му ха рем Пер вић ; књ. 15) 
Аутор бе ле шке је Ра до ван Вуч ко вић.  Ти раж 1.000. 
 Реч ник тур ци за ма: стр. 271276.  Бе ле шка о овом из



103

да њу: стр. 277285.  На по ме не: стр. 286289. 
(Картон) 

698
     Па но ра ма : из бор при по ве да ка о де ци / Иво Ан
дрић ; [приредио Ан драш Да вид ; илу стро вао Мир ко 
Стојнић].  1. изд.  Но ви Сад : Змај, 1996 (Су бо ти ца : 
Би ро гра фи ка).  131 стр. : илу стр. ; 17 cm.  (Еди ци ја 
Књи ге мог де тињ ства ; ко ло 8) 
Ти раж 2.000. 
С а д р ж а ј: „У до ба мо га де тињ ства” (56). Па но ра ма (739); 
Ку ла (4048); Ре чи (4957); Књи га (5876); Аска и вук (7787); 
Зми ја (88102); Пи смо из 1920. го ди не (103119); Пра знич но 
ју тро (120126). „О па но ра ми сво јих де чач ких го ди на” (127
131).
(Брош.)

699
     При че о ми то ма ни ма / Иво Ан дрић ; при ре дио и 
пред го вор на пи сао Пе тар Џа џић.  Бе о град : Књи га
ко мерц, 1996 (Бе о град : МД штам па).  160 стр. : ауто
ро ва сли ка ; 20 cm 
Ти раж 1.500. 
С а д р ж а ј: Уз Ан дриће ве При че о ми то ма ни ма / Пе тар Џа џић 
(5); О ми то ма ни ма / Пе тар Џа џић (716). Дан у Ри му (1925); 
Му ста фа Ма џар (2741); Зло ста вља ње (4368); Су се ди (6982); 
Зна ко ви (8393); Ауто би о гра фи ја (95105); Оса ти ча ни (107
140); Све ча ност (141151); Ба рон (153[161]). Бе ле шка о пи сцу 
([163]).
(Брош.) 

700
     Про кле та авли ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : На род на 
књи гаАл фа, 1996 (Бе о град : Т&Г).  103 стр. ; 15 cm. 
 (Сто кла си ка На род не књи ге ; књ. 14) 
На омо ту бе ле шка о де лу. 
(Брош.) 

701
     Про кле та авли ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про све
та, 1996 (Бе о град : Вој на штам па ри ја).  128 стр. ; 18 
cm.  (Би бли о те ка Ге ца Кон) 
Ти раж 2.000.  Реч ник ма ње по зна тих ре чи: стр. 127
128.  На ко ри ца ма бе ле шка о ауто ру с ње го вом сли
ком. 
(Брош.) 

702
     Про кле та авли ја / Иво Ан дрић.  Под го ри ца : Уни
рекс : За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1996 
(Су бо ти ца : Гло бус).  118 стр. ; 20 cm*.  (Би бли о те ка 
Но бе лов ци ; књ. 2) 
Ти раж 5.000.  Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и 
не ких ма ње по зна тих из ра за: стр. 8689.  Стр. 93106: 
За го нет ка „Про кле те авли је” / Бу ди мир Ду бак.  Кри
ти ча ри о „Про кле тој авли ји”: стр. 109115.  Стр. 117
118: Иво Ан дрић : (би о граф скоби бли о граф ски по да
ци) / Б. Д. 

703
     Про кле та авли ја / Иво Ан дрић.  Фо то тип ско изд. 
из 1981.  Бе о град : Про све та, 1996 (Бе о град : Вој на 
штам па ри ја).  112 стр. : ауто ро ва сли ка ; 20 cm.  (Са

бра на де ла / Иво Ан дрић ; књ. 4) 
Ти раж 1.000.  Реч ник тур ци за ма: стр. 107109.  На по
ме не: стр. 111112. 
(Брош.) 

704
     Про кле та авли ја / Иво Ан дрић.  Фо то тип ско изд. 
из 1981.  Бе о град : Про све та, 1996 (Бе о град : Вој на 
штам па ри ја).  112 стр. : ауто ро ва сли ка ; 21 cm.  (Са
бра на де ла / Иво Ан дрић ; при ре ди ли Ве ра Сто јић, Пе
тар Џа џић, Ра до ван Вуч ко вић, Му ха рем Пер вић ; књ. 
4) 
Ти раж 1.000.  Реч ник тур ци за ма: стр. 107109.  На по
ме не: стр. 111112. 
(Картон) 

705
     Све ске / Иво Ан дрић.  Фо то тип ско изд. из 1981. 
 Бе о град : Про све та, 1996 (Бе о град : Вој на штам па
ри ја).  221 стр. : факс. ; 21 cm.  (Са бра на де ла / Иво 
Ан дрић ; при ре ди ли Пе тар Џа џић, Му ха рем Пер вић ; 
књ. 17) 
Ауто ро ва сли ка.  Ти раж 1.000.  Бе ле шка о овом из да
њу: стр. 215218.  На по ме не: стр. 219221. 
(Картон) 

706
     Ста зе, ли ца, пре де ли / Иво Ан дрић.  Фо то тип ско 
изд. из 1981.  Бе о град : Про све та, 1996 (Бе о град : Вој
на штам па ри ја).  206 стр. : ауто ро ва сли ка ; 21 cm.  
(Са бра на де ла / Иво Ан дрић ; при ре ди ли Пе тар Џа џић, 
Му ха рем Пер вић ; књ. 10) 
Ти раж 1.000. 
С а д р ж а ј: Ста зе (539): Ле те ћи над мо рем (78); Мо сто ви 
(910); Ста зе (1112); Ви но (1315); Пр ви дан у сплит ској там
ни ци (1619); Мој пр ви су срет са де лом М. Гор ког (2023); Ка
ко сам ула зио у свет књи ге и књи жев но сти (2426); Би бли о те
ка на ша на су шна (2730); Не у спех на по зор ни ци (3134); Пр ви 
школ ски час (3537); Но вем бар ска се ћа ња (3839).  Ли ца (41
68): У ули ци Да ни ла Или ћа (4344); Учи тељ Љу бо мир (4548); 
Го спо ђи ца Аде ли на Ир би (4956); Пре да ја : (Ри га од Фе ре) (57
60); У Шо пе но вој род ној ку ћи : (с пу та по Пољ ској) (6164); 
Су срет у Ки ни (6568).  Пре де ли (69181): На Ва ве лу и Скал
ки (7173); 1. и 3. ма ја (7477); Три из ло жбе (7881); Шет ње 
(8285); Хр ват ска из ло жба (8687); Кроз Аустри ју : (за бе ле шке 
с пу та) (8893); Пор ту гал, зе ле на зе мља : (одло мак пу то пи са) 
(9496); Шпан ска ствар ност и пр ви ко ра ци у њој (97100); Се
вер : (одло мак) (101105); Зе мља на се ве ру (106109); На Нев
ском про спек ту : (одло мак) (110114); Ути сци из Ста љин гра
да (115129); На вест да је Бру са по го ре ла (130132); Пре де ли 
(133134); Сан о гра ду : (по во дом Ива Вој но ви ћа Ма шка ра те 
ис под ку пља) (135138); Је дан по глед на Са ра је во (139144); 
Ра ја у ста ром Са ра је ву (145151); На је вреј ском гро бљу у Са
ра је ву (152159); На ка ме ну, у По чи те љу (160165); Тре ну так 
у То плој (166168); Крај све тлог Охрид ског је зе ра (169174); 
До ли ном Ра ди ке, и да ље (175178); О ле то ва њу у Сло ве ни ји : 
(одло мак) (179181).  Бе ле шка и на по ме не (183204): Бе ле шка 
о овом из да њу (185186). На по ме не (187204).
(Картон) 

707
     Ста зе, ли ца, пре де ли / Иво Ан дрић.  Фо то тип ско 
изд. из 1981.  Бе о град : Про све та, 1996 (Бе о град : Вој
на штам па ри ја).  295 стр. : факс. ; 20 cm.  (Са бра на 
де ла / Иво Ан дрић ; књ. 10) 
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Аутор би бли о гра фи је је Гор да на По по вић.  Ауто ро ва 
сли ка.  Ти раж 1.000. 
С а д р ж а ј: Ста зе (557): Ста зе (78); За нос и стра да ње То ме 
Га лу са (918); Ис ку ше ње у ће ли ји број 38 (1925); У ће ли ји 
број 115 (2742); Сун це (4348); На сун ча ној стра ни (4954); 
Ви но (5557).  Ли ца (5998): Ли ца (6164); Ли ко ви (6567); Го
ја (6979); Раз го вор са Го јом (8198).  Пре де ли (99135): Пре
де ли (101102); На ка ме ну, у По чи те љу (103108); Шпан ска 
ствар ност и пр ви ко ра ци у њој (109112); Пор ту гал, зе ле на зе
мља : (одло мак пу то пи са) (113115); Пр ви дан у ра до сном гра
ду : (пи смо на шег при ја те ља из Ита ли је) (117121); Крај све
тлог Охрид ског је зе ра (123128); Ле те ћи над мо рем (129131); 
Мо сто ви (133135). На по ме не (137146). Би бли о гра фи ја пр вих 
из да ња де ла Иве Ан дрића / [Гордана Поповић] (147199). Жи
во то пис Иве Ан дрића / Ра до ван По по вић (201284). Бе ле шка о 
Са бра ним де ли ма Иве Ан дрића (285295).
(Брош.) 

708
     Трав нич ка хро ни ка / Иво Ан дрић.  Фо то тип ско 
изд. из 1981.  Бе о град : Про све та, 1996 (Бе о град : Вој
на штам па ри ја).  453 стр. : ауто ро ва сли ка ; 20 cm.  
(Са бра на де ла / Иво Ан дрић ; књ. 2) 
Ти раж 1.000.  Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма 
и не ких ма ње по зна тих стра них из ра за: стр. 447453.  
На по ме на: стр. [454]. 
(Брош.) 

709
     Трав нич ка хро ни ка / Иво Ан дрић.  Фо то тип ско 
изд. из 1981.  Бе о град : Про све та, 1996 (Бе о град : Вој
на штам па ри ја).  453 стр. : ауто ро ва сли ка ; 21 cm.  
(Са бра на де ла / Иво Ан дрић ; при ре ди ли Пе тар Џа џић, 
Му ха рем Пер вић ; књ. 2) 
Ти раж 1.000.  Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма 
и не ких ма ње по зна тих стра них из ра за: стр. 447453.  
На по ме не: стр. [454]. 
(Картон) 

1997

710
     Де ца и дру ге при по вет ке : из бор / Иво Ан дрић ; 
при ре дио Ла сло Бла шко вић.  2. изд.  Но ви Сад : ИНГ, 
1997 (Но ви Сад : ИНГ).  111 стр. ; 17 cm*.  (Еди ци ја 
Ри зни ца ле пих ре чи ; ко ло 8) 
Аутор пред го во ра и по го во ра је Л. Бла шко вић.  Ти раж 
1.000.  Ту ма че ње ма ње по зна тих ре чи у бе ле шка ма уз 
текст.  Пред го вор: стр. 510.  По го вор: стр. 109110.  
(Брош.)

711
     Де ца и дру ге при по вет ке : из бор / Иво Ан дрић ; 
при ре дио Ла сло Бла шко вић.  Но ви Сад : ИНГ ко мерц, 
1997 (Но ви Сад : ИНГ ко мерц).  163 стр. ; 17 cm.  
(Еди ци ја Ри зни ца ле пих ре чи ; ко ло 8) 
Аутор пред го во ра и по го во ра је Л. Бла шко вић.  Ти раж 
500.  Ту ма че ње ма ње по зна тих ре чи у бе ле шка ма уз 
текст. 
С а д р ж а ј: Пред го вор / [Ласло Блаш ковић] (512). Књи га (13
31); У за ва ди са све том (3341); На оба ли (4370); Ми ла и Пре
лац (7194); Про зор (95101); Де ца (103111); Ку ла (113121); 
Па но ра ма (123157). По го вор / [Ласло Блаш ковић] (159161).
(Брош.)

712
     Де ца и дру ге при по вет ке : из бор / Иво Ан дрић ; 
при ре дио Ла сло Бла шко вић.  Но ви Сад : ИНГ, 1997 
(Но ви Сад : ИНГ).  163 стр. ; 17 cm.  (Еди ци ја Ри зни
ца ле пих ре чи ; ко ло 8) 
Аутор пред го во ра и по го во ра је Л. Бла шко вић.  Ти раж 
1.000.  Ту ма че ње ма ње по зна тих ре чи у бе ле шка ма уз 
текст. 
С а д р ж а ј: Пред го вор / [Ласло Блаш ковић] (512). Књи га (13
31); У за ва ди са све том (3341); На оба ли (4370); Ми ла и Пре
лац (7194); Про зор (95101); Де ца (103111); Ку ла (113121); 
Па но ра ма (123157). По го вор / [Ласло Блаш ковић] (159161).
(Брош.)

713
     Ex Pon to ; Не ми ри ; Ли ри ка / Иво Ан дрић.  Фо то
тип ско изд. из 1981.  Бе о град : Про све та, 1997 (Бе о
град : Вој на штам па ри ја).  277 стр. : ауто ро ва сли ка ; 
20 cm.  (Са бра на де ла / Иво Ан дрић ; књ. 11) 
Ти раж 1.000. 
С а д р ж а ј: Ex Pon to (566).  Не ми ри (67117): Не мир од 
ви је ка (6877); Не мир да на (7988): Ноћ у во зу (81); Из над по
бје де [тј. побједа] (82); Дје ца (8384); По греб на пје сма (8586); 
При ча из Ја па на (8788); Бре го ви (89117).  Ли ри ка (119221): 
У су мрак (121); Бла га и до бра ме се чи на (122); Лањ ска пје
сма (123); Та ма (124); По то ну ло (125); Пр ва про љет на пје сма 
(126); Ноћ цр ве них зви је зда (127); Стро фе у но ћи (128129): 
Про ла зност (128); Тра ге ди ја (128); Јад ни не мир (129); Шет ња 
(130); Че тр де сет пе та ноћ (131132); 1914. (133); Ју тро (134); 
Псалм сум ње (135); Бур на ноћ (136137); Ноћ (138140); По
вра так (141); Уте ха сно ва (142); Сан (143144); Из књи ге „Цр
ве ни ли сто ви” (145); 1915. (146); Пје сма вре те на (147148); 
Сан Ма ри но (149); Пут нич ка пје сма (150); Је се њи пред је ли 
(151); Цр ве ни ли сто ви (152153); Гор њи град (154); Ус крс 
(155); Је дан но вем бар (156); Рит ми без сја ја (157158): Мар
та мје се ца (157); Сан о Ма ри ји (157158); Уј Дом бо вар (158); 
Ју тро (159); Ви си на (160); Зе мља (161); Си ноћ (162); Скер цо 
у цр ни ни (163); Об ја вље ње (164); Су ди је (19141920) (165); 
Сви та ње (166167); Стро фа (168); По јед ном ста ром до бром 
ре ду (169170); Спас (171); Гла сно во де шу ме (172); Жеђ 
(173); Ноћ (174); Ње го ва пе сма (175); На мо ру (176); Бе жа ње 
(177); По бед ник (178180); М. Ц. (181); Крај ре ке (182); Ми
сао (183); Ve ra sa lu trix (184); Шта са њам и шта ми се до га ђа 
(185190); Слап на Дри ни (191); Жеђ са вр шен ства (192); Кад 
се ме ни пла ка ло (193); Са би то ва пе сма (194); Вај мар 1932. 
г. (195); Сун це овог да на (196198); Дје во јач ка пје сма (199); 
Пред пор тре том пре кор на по гле да (200); И ми слим (201); 
Ле па мла да же на го во ри (202); Две те ме (203); От кри ва ње 
(204); Пи смо ни ко ме (205); Ноћ ни раз го вор 1941. (206); Ли ли 
Ла ла у на (207); У при ста ни шту на зе ле ном остр ву (208); Не
кад, у Ал пи ма (209210): Пе сма (209); Су срет (209210); Зо ра 
(210); Јед на ноћ (211); Вео (212); Пут ни ци са ис то ка (213214): 
Ма ли град на две ре ке (213); У ама му (213); Хар фа из је зе ра 
(214); Пред гра ђе на ше мла до сти (215217); Ко ра чам још као да 
идем (218); Све ви ше, све бли же (219); Крај (220); Ни бо го ва 
ни мо ли та ва (221).  Бе ле шка и на по ме не (223274): Бе ле
шка о овом из да њу (225235). На по ме не (236274).
(Брош.) 

714
     Ex Pon to ; Не ми ри ; Ли ри ка / Иво Ан дрић.  Фо то
тип ско изд. из 1981.  Бе о град : Про све та, 1997 (Бе о
град : Вој на штам па ри ја).  277 стр. : ауто ро ва сли ка ; 
21 cm.  (Са бра на де ла / Иво Ан дрић ; при ре ди ли Ве ра 
Сто јић, Пе тар Џа џић, Му ха рем Пер вић, Ра до ван Вуч
ко вић ; књ. 11) 
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Ти раж 1.000. 
С а д р ж а ј: Ex Pon to (566).  Не ми ри (67117): Не мир од ви је
ка (6877); Не мир да на (7988): Ноћ у во зу (81); Из над по бје де 
[тј. побједа] (82); Дје ца (8384); По греб на пје сма (8586); При
ча из Ја па на (8788); Бре го ви (89117).  Ли ри ка (119221): У су
мрак (121); Бла га и до бра ме се чи на (122); Лањ ска пје сма (123); 
Та ма (124); По то ну ло (125); Пр ва про љет на пје сма (126); Ноћ 
цр ве них зви је зда (127); Стро фе у но ћи (128129): Про ла зност 
(128); Тра ге ди ја (128); Јад ни не мир (129); Шет ња (130); Че тр
де сет пе та ноћ (131132); 1914. (133); Ју тро (134); Псалм сум
ње (135); Бур на ноћ (136137); Ноћ (138140); По вра так (141); 
Уте ха сно ва (142); Сан (143144); Из књи ге „Цр ве ни ли сто ви” 
(145); 1915. (146); Пје сма вре те на (147148); Сан Ма ри но (149); 
Пут нич ка пје сма (150); Је се њи пред је ли (151); Цр ве ни ли сто ви 
(152153); Гор њи град (154); Ус крс (155); Је дан но вем бар (156); 
Рит ми без сја ја (157158): Мар та мје се ца (157); Сан о Ма ри ји 
(157158); Уј Дом бо вар (158); Ју тро (159); Ви си на (160); Зе мља 
(161); Си ноћ (162); Скер цо у цр ни ни (163); Об ја вље ње (164); 
Су ди је (19141920) (165); Сви та ње (166167); Стро фа (168); 
По јед ном ста ром до бром ре ду (169170); Спас (171); Гла сно 
во де шу ме (172); Жеђ (173); Ноћ (174); Ње го ва пе сма (175); 
На мо ру (176); Бе жа ње (177); По бед ник (178180); М. Ц. (181); 
Крај ре ке (182); Ми сао (183); Ve ra sa lu trix (184); Шта са њам и 
шта ми се до га ђа (185190); Слап на Дри ни (191); Жеђ са вр
шен ства (192); Кад се ме ни пла ка ло (193); Са би то ва пе сма 
(194); Вај мар 1932. г. (195); Сун це овог да на (196198); Дје во
јач ка пје сма (199); Пред пор тре том пре кор на по гле да (200); И 
ми слим (201); Ле па мла да же на го во ри (202); Две те ме (203); 
От кри ва ње (204); Пи смо ни ко ме (205); Ноћ ни раз го вор 1941. 
(206); Ли ли Ла ла у на (207); У при ста ни шту на зе ле ном остр ву 
(208); Не кад, у Ал пи ма (209210): Пе сма (209); Су срет (209
210); Зо ра (210); Јед на ноћ (211); Вео (212); Пут ни ци са ис то ка 
(213214): Ма ли град на две ре ке (213); У ама му (213); Хар фа 
из је зе ра (214); Пред гра ђе на ше мла до сти (215217); Ко ра чам 
још као да идем (218); Све ви ше, све бли же (219); Крај (220); 
Ни бо го ва ни мо ли та ва (221).  Бе ле шка и на по ме не (223
274): Бе ле шка о овом из да њу (225235). На по ме не (236274).
(Картон) 

715
     Зна ко ви по ред пу та / Иво Ан дрић.  Фо то тип ско 
изд. из 1981.  Бе о град : Про све та, 1997 (Бе о град : Вој
на штам па ри ја).  566 стр. : ауто ро ва сли ка ; 20 cm.  
(Са бра на де ла / Иво Ан дрић ; књ. 16) 
Ти раж 1.000. 
С а д р ж а ј: 1. Не ми ри од ви је ка (7200); 2. За пи сца (201
302); 3. Сли ке, при зо ри, рас по ло же ња (303521); 4. Не са ни ца 
(523538); 5. Ве чи ти ка лен дар ма тер њег је зи ка (539548).  Ре
ги стар пој мо ва, бе ле шка и на по ме не (549[567]): Ре ги стар пој
мо ва (551558). Бе ле шка о овом из да њу (559566). На по ме не 
([567]).
(Брош.) 

716
     Зна ко ви по ред пу та / Иво Ан дрић.  Фо то тип ско 
изд. из 1981.  Бе о град : Про све та, 1997 (Бе о град : Вој
на штам па ри ја).  566 стр. : ауто ро ва сли ка ; 21 cm.  
(Са бра на де ла / Иво Ан дрић ; при ре ди ли Пе тар Џа џић, 
Му ха рем Пер вић ; књ. 16) 
Ти раж 1.000. 
С а д р ж а ј: 1. Не ми ри од ви је ка (7200); 2. За пи сца (201
302); 3. Сли ке, при зо ри, рас по ло же ња (303521); 4. Не са ни ца 
(523538); 5. Ве чи ти ка лен дар ма тер њег је зи ка (539548).  Ре
ги стар пој мо ва, бе ле шка и на по ме не (549[567]): Ре ги стар пој
мо ва (551558). Бе ле шка о овом из да њу (559566). На по ме не 
([567]).
(Картон) 

717
     Исто ри ја и ле ген да : [(есе ји, огле ди и члан ци) I] / 
Иво Ан дрић.  Фо то тип ско изд. из 1981.  Бе о град : 
Про све та, 1997 (Бе о град : Вој на штам па ри ја).  233 
стр. : ауто ро ва сли ка ; 20 cm.  (Са бра на де ла / Иво 
Ан дрић ; књ. 12) 
Ти раж 1.000. 
С а д р ж а ј: I Умет ник и из раз (762): Раз го вор са Го јом (926); 
Ли ко ви (2729); Не што о сти лу и је зи ку (3045); Бе ле шке за 
пи сца (4656); Бе ле шка о ре чи ма (5758); О при чи и при ча њу : 
го вор Иве Ан дрића у Сток хол му при ли ком при ма ња Но бе ло ве 
на гра де (5962).  II Ства ра о ци (63136): Волт Вит мен (6572); 
Ле ген да о св. Фран ци ску из Аси зи ја (7383); Ле ген да о Ла у ри 
и Пе трар ки (8491); Го ја (92102); Си мон Бо ли вар Осло бо ди
лац (103134); Адам Миц кје вич (135136).  III Освр ти (137
168): Хај не у пи сми ма (139142); Хер ман Вен дел: Хајн рих 
Хај не (143144); Ан ри Бор до: Отво ри очи! (145146); Пи сма 
јед ног вој ни ка (147150); „По зо ри ште из не на ђе ња” (151154); 
Јед на рат на књи га Га бри е ла Д'Анун ци ја (155159); Мак сим 
Гор ки: Јед на го ди на ре во лу ци је (160161); Ства ра лач ка искра 
(162165); Ства ра лач ка ру ка (166168).  IV По во ди (169211): 
Незвани нека шуте (171172); Фа ши стич ка ре во лу ци ја (173
181); Бе ни то Му со ли ни (182192); Слу чај Ма те о ти (193198); 
Кри за фа ши зма  кри за Ита ли је (199203); Ста ње у Ита ли ји 
(204207); До га ђа ји у Бу гар ској (208211).  Бе ле шка и на по
ме не (213233): Бе ле шка о овом из да њу (215219). На по ме не 
(220233).
(Брош.) 

718
     Исто ри ја и ле ген да : [(есе ји, огле ди и члан ци) I] / 
Иво Ан дрић.  Фо то тип ско изд. из 1981.  Бе о град : 
Про све та, 1997 (Бе о град : Вој на штам па ри ја).  233 
стр. : ауто ро ва сли ка ; 21 cm.  (Са бра на де ла / Иво 
Ан дрић ; при ре ди ли Пе тар Џа џић, Му ха рем Пер вић 
; књ. 12) 
Ти раж 1.000. 
С а д р ж а ј: I Умет ник и из раз (762): Раз го вор са Го јом (926); 
Ли ко ви (2729); Не што о сти лу и је зи ку (3045); Бе ле шке за 
пи сца (4656); Бе ле шка о ре чи ма (5758); О при чи и при ча њу : 
го вор Иве Ан дрића у Сток хол му при ли ком при ма ња Но бе ло ве 
на гра де (5962).  II Ства ра о ци (63136): Волт Вит мен (6572); 
Ле ген да о св. Фран ци ску из Аси зи ја (7383); Ле ген да о Ла у ри 
и Пе трар ки (8491); Го ја (92102); Си мон Бо ли вар Осло бо ди
лац (103134); Адам Миц кје вич (135136).  III Освр ти (137
168): Хај не у пи сми ма (139142); Хер ман Вен дел: Хајн рих 
Хај не (143144); Ан ри Бор до: Отво ри очи! (145146); Пи сма 
јед ног вој ни ка (147150); „По зо ри ште из не на ђе ња” (151154); 
Јед на рат на књи га Га бри е ла Д’Анун ци ја (155159); Мак сим 
Гор ки: Јед на го ди на ре во лу ци је (160161); Ства ра лач ка искра 
(162165); Ства ра лач ка ру ка (166168).  IV По во ди (169211): 
Не зва ни не ка шу те (171172); Фа ши стич ка ре во лу ци ја (173
181); Бе ни то Му со ли ни (182192); Слу чај Ма те о ти (193198); 
Кри за фа ши зма  кри за Ита ли је (199203); Ста ње у Ита ли ји 
(204207); До га ђа ји у Бу гар ској (208211).  Бе ле шка и на по
ме не (213233): Бе ле шка о овом из да њу (215219). На по ме не 
(220233).
(Картон) 

719
     Је ле на же на ко је не ма : (ода бра не при по вет ке) / Иво 
Ан дрић ; ода брао и уре дио Не над Ке ба ра.  Кра гу је
вац : „Кан та ку зин”, 1997 (Кра гу је вац : „Ни ко ла Ни ко
лић”).  272 стр. ; 21 cm 
Ти раж 1.000. 
С а д р ж а ј: О при чи и при ча њу : го вор Иве Ан дрића у Сток
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хол му при ли ком при ма ња Но бе ло ве на гра де (59); Де ца (11
19); Књи га (2140); При ча о кме ту Си ма ну (4174); Аска и вук 
(7585); Мост на Же пи (8796); Пи смо из 1920. го ди не (97
115); Пут Али је Ђер зе ле за (117143); Би фе „Ти та ник” (145
184); Жеђ (185197); Је ле на, же на ко је не ма (199226); Же на 
на ка ме ну (227247); Бај рон у Син три (249253); Раз го вор са 
Го јом (255272).
(Картон) 

720
     Књи га / Иво Ан дрић.  Но ви Сад : Школ ска књи га, 
1997 (Но ви Сад : Школ ска књи га).  92 стр. ; 17 cm.  
(Лек ти ра. VI II раз ред ; 2) 
Ти раж 1.000. 
С а д р ж а ј: Де ца (511); Књи га (1227); Па но ра ма (2856); 
Ку ла (5763); Про зор (6468); У за ва ди са све том (6975); Мост 
на Же пи (7683); Ка ко сам ула зио у свет књи ге и књи жев но сти 
(8486). Реч ник (8789). По го вор (9092).
(Брош.) 

721
     Ку ћа на оса ми / Иво Ан дрић.  Фо то тип ско изд. 
из 1981.  Бе о град : Про све та, 1997 (Бе о град : Вој на 
штам па ри ја).  387 стр. : ауто ро ва сли ка ; 20 cm.  (Са
бра на де ла / Иво Ан дрић ; књ. 14) 
Ти раж 1.000. 
С а д р ж а ј: Ку ћа на оса ми (5104): Увод (79); Бон вал па ша 
(1015); Али па ша (1627); Ба рон (2836); Ге о ме тар и Јул ка (37
45); Цир кус (4658); Ја ков, друг из де тињ ства (5968); При ча 
(6974); Ро би ња (7583); Жи во ти (8490); Љу ба ви (9195); Зу
ја (96104).  Дру ге при по вет ке (105278): По под не (107109); 
Кнез са ту жним очи ма (110112); Ис ку ше ње у ће ли ји број 38 
(113119); Пр ви дан у ра до сном гра ду : (пи смо на шег при ја
те ља из Ита ли је) (120124); Ство ре ње (125127); Па као (128
132); Јул ски дан (133137); За нос и стра да ње То ме Га лу са 
(138147); Ру ђан ски бе го ви (148153); Три де ча ка (154162); 
Цр вен цвет (163176); На сун ча ној стра ни (177182); Слу чај 
Сте ва на Ка ра ја на (183193); Ли ца (194197); У ће ли ји број 
115 (198213); Сун це (214219); Пред ве чер њи час (220224); 
Два за пи са бо сан ског пи са ра Дра же сла ва (225230); Код ле ка
ра (231238); Су срет (239243); Раз го вор пред ве че (244249); 
Ве ли ки рас пуст (250256); Са ра чи (257261); Ле ген да о по бу
ни (262265); Ду бро вач ка ве ја ви ца (266270); Ра ње ник у се лу 
(271275); Сле пац (276278).  Не до вр ше на про за (279364): 
На Ла тин ској ћу при ји : (одло мак) (281284); По руч ник Му рат 
(285305); С љу ди ма : (одло мак) (306312); Тај дан (313318); 
О ста рим и мла дим Па му ко ви ћи ма : (одло мак) (319338); Пре 
не сре ће : (одло мак) (339343); Бу на : (одло мак) (344348); Пр
ви су сре ти : (одло мак) (349355); Пе ку ши ћи : (одло мак) (356
360); Не мир : (одло мак) (361364).  Реч ник, бе ле шка и на по
ме не (365387): Реч ник тур ци за ма (367370). Бе ле шка о овом 
из да њу (371374). На по ме не (375387).
(Брош.) 

722
     Ку ћа на оса ми / Иво Ан дрић.  Фо то тип ско изд. 
из 1981.  Бе о град : Про све та, 1997 (Бе о град : Вој на 
штам па ри ја).  390 стр. : ауто ро ва сли ка ; 21 cm.  (Са
бра на де ла / Иво Ан дрић ; при ре ди ли Пе тар Џа џић, 
Му ха рем Пер вић ; књ. 14) 
Ти раж 1.000. 
С а д р ж а ј: Ку ћа на оса ми (5104): Увод (79); Бон вал па ша 
(1015); Али па ша (1627); Ба рон (2836); Ге о ме тар и Јул ка (37
45); Цир кус (4658); Ја ков, друг из де тињ ства (5968); При ча 
(6974); Ро би ња (7583); Жи во ти (8490); Љу ба ви (9195); Зу
ја (96104).  Дру ге при по вет ке (105278): По под не (107109); 
Кнез са ту жним очи ма (110112); Ис ку ше ње у ће ли ји број 38 

(113119); Пр ви дан у ра до сном гра ду : (пи смо на шег при ја
те ља из Ита ли је) (120124); Ство ре ње (125127); Па као (128
132); Јул ски дан (133137); За нос и стра да ње То ме Га лу са (138
147); Ру ђан ски бе го ви (148153); Три де ча ка (154162); Цр вен 
цвет (163176); На сун ча ној стра ни (177182); Слу чај Сте ва на 
Ка ра ја на (183193); Ли ца (194197); У ће ли ји број 115 (198
213); Сун це (214219); Пред ве чер њи час (220224); Два за пи са 
бо сан ског пи са ра Дра же сла ва (225230); Код ле ка ра (231238); 
Су срет (239243); Раз го вор пред ве че : (одло мак) (244249); 
Ве ли ки рас пуст (250256); Са ра чи (257261); Ле ген да о по бу
ни (262265); Ду бро вач ка ве ја ви ца (266270); Ра ње ник у се лу 
(271275); Сле пац (276278).  Не до вр ше на про за (279364): 
На Ла тин ској ћу при ји : (одло мак) (281284); По руч ник Му рат 
(285305); С љу ди ма : (одло мак) (306312); Тај дан (313318); 
О ста рим и мла дим Па му ко ви ћи ма : (одло мак) (319338); Пре 
не сре ће : (одло мак) (339343); Бу на : (одло мак) (344348); Пр
ви су сре ти : (одло мак) (349355); Пе ку ши ћи : (одло мак) (356
360); Не мир : (одло мак) (361364).  Реч ник, бе ле шка и на по
ме не (365387): Реч ник тур ци за ма (367370). Бе ле шка о овом 
из да њу (371374). На по ме не (375387).
(Картон) 

723
     Lju bav u ka sa bi i dru ge tra gič ne lju ba vi : [priče o ljud
skim ne mi ri ma] / Ivo An drić ; pri re dio Alek san dar Jer kov. 
 1. izd.  Be o grad : Ju go slo ven ska knji ga, 1997 (Lju blja
na : Mla din ska knji ga).  229 str. ; 18 cm.  (Džep na knji ga 
„Ju go slo ven ske knji ge”. Bi bli o te ka Omi lje ni pi sci) 
Ti raž 3.000. 
S а d r ž а ј: Lju bav u ka sa bi (518); Smrt u Si na no voj te ki ji (19
31); Trup (3346); Ne mir na go di na (4785); Put Ali je Đer ze le za 
(87112); Ćor kan i Šva bi ca (113127); Cir kus (129143); Zna ko vi 
(145157); Baj ron u Sin tri (159163); Stvo re nje (165168); Zlo sta
vlja nje (169200); Ge o me tar i Jul ka (201211); Olu ja ci (213222); 
Knez sa tu žnim oči ma (223226). Lju bav u pri ča ma Ive An dri ća / 
A. Jer kov (227229).
(Broš.) 

724
     На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић ; при ре дио и про
прат не тек сто ве на пи сао Вук Ми ла то вић.  1. изд.  Бе
о град : За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1997 
(Су бо ти ца : Би ро гра фи ка).  376 стр. ; 20 cm.  (Би бли
о те ка Из бор) 
Ти раж 5.000.  Ства ра лач ка син те за Иве Ан дрића: стр. 
718.  Ро ман му дро сти, ле по те и тра гич них људ ских 
суд би на: стр. 343363.  Реч ник ма ње по зна тих ре чи: 
стр. 367371.  Би бли о гра фи ја: стр. 373. 
(Брош.) 

725
     На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Књи
гако мерц, 1997 (Бе о град : МД штам па).  321 стр. : 
ауто ро ва сли ка ; 20 cm.  (Би бли о те ка Књи же ство ; књ. 
28) 
Ти раж 1.000.  Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и 
не ких ма ње по зна тих из ра за: стр. 317321.  Бе ле шка о 
пи сцу: стр. [323]. 
(Брош.) 

726
     При по вет ке / Иво Ан дрић.  Но ви Сад : Обра зо ва
ње, 1997 (Но ви Сад : Euro tra de).  121 стр. ; 17 cm*. 
 (Би бли о те ка Мо ја лек ти ра ; ко ло 8) 
С а д р ж а ј: Па но ра ма (536); Ку ла (3644); У за ва ди са све том 
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(4452); Де ца (5260); Књи га (6077); При ча о кме ту Си ма ну 
(77107); Мост на Же пи (107116); Ка ко сам ула зио у свет књи
ге и књи жев но сти (116118). Реч ник (119121).
(Брош.) 

727
     Про кле та авли ја / Иво Ан дрић ; при ре дио и про
прат не тек сто ве на пи сао Ра до ван Вуч ко вић.  1. изд.  
Бе о град : За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1997 
(Су бо ти ца : Би ро гра фи ка).  126 стр. ; 20 cm.  (Би бли
о те ка Из бор) 
Ти раж 5.000.  Иво Ан дрић и ње го во књи жев но де ло: 
стр. 713.  Про кле та авли ја : (ге не за и склоп): стр. 95
118.  Реч ник тур ци за ма и ма ње по зна тих ре чи: стр. 
119123.  Из бор из би бли о гра фи је о Иви Ан дрићу: 
стр. 124125. 
(Брош.) 

728
     Про кле та авли ја / Иво Ан дрић.  Аран ђе ло вац : На
род на би бли о те ка „Све ти Са ва”, 1997 (Аран ђе ло вац : 
На пре дак).  107 стр. : ауто ро ва сли ка ; 21 cm 
Ти раж 1.000.  Реч ник тур ци за ма: стр. 105107.  На по
ме не: стр. [109]. 
(Картон) 

729
     Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под ути ца јем тур
ске вла да ви не / Иво Ан дрић.  Фо то тип ско изд. из 1981. 
 Бе о град : Про све та, 1997 (Бе о град : Вој на штам па ри
ја).  351 стр. : фо то гр. ; 20 cm.  (Са бра на де ла / Иво 
Ан дрић ; књ. 18) 
Изв. ств. насл.: Die Ent wic klung des ge i sti gen Le bens in 
Bo snien un ter der Ein wir kung der tür kischen He rrschaft. 
– Према напомени на стр. 166, пре во ди лац је Зо ран 
Кон стан ти но вић.  Ауто ро ва сли ка.  Ти раж 1.000.  
Стр. 115163: Зна чај ди сер та ци је за ге не зу Ан дриће
вог књи жев ног де ла / Ра до ван Вуч ко вић.  На по ме на о 
овом из да њу: стр. 164167.  Стр. 171268: Жи во то пис 
Иве Ан дрића / Ра до ван По по вић.  Стр. 285: На по ме на 
/ Р. П.  Стр. 289332: Би бли о гра фи ја пр вих из да ња де
ла Иве Ан дрића / [Гордана Поповић].  Бе ле шка о Са
бра ним де ли ма Иве Ан дрића: стр. 335351.  Бе ле шка 
о овом из да њу: стр. [353]. 
(Брош.) 

730
     Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под ути ца јем тур
ске вла да ви не / Иво Ан дрић.  Фо то тип ско изд. из 1981. 
 Бе о град : Про све та, 1997 (Бе о град : Вој на штам па ри
ја).  351 стр. : фо то гр. ; 21 cm.  (Са бра на де ла / Иво 
Ан дрић ; при ре ди ли Пе тар Џа џић, Му ха рем Пер вић ; 
књ. 18) 
Изв. ств. насл.: Die Ent wic klung des ge i sti gen Le bens in 
Bo snien un ter der Ein wir kung der tür kischen He rrschaft. 
 Према напомени на стр. 166, пре во ди лац је Зо ран 
Кон стан ти но вић.  Ауто ро ва сли ка.  Ти раж 1.000.  
Стр. 115163: Зна чај ди сер та ци је за ге не зу Ан дриће
вог књи жев ног де ла / Ра до ван Вуч ко вић.  На по ме на о 
овом из да њу: стр. 164167.  Стр. 171268: Жи во то пис 
Иве Ан дрића / Ра до ван По по вић.  Стр. 285: На по ме на 
/ Р. П.  Стр. 289332: Би бли о гра фи ја пр вих из да ња де
ла Иве Ан дрића / [Гордана Поповић].  Бе ле шка о Са

бра ним де ли ма Иве Ан дрића: стр. 333351.  Бе ле шка 
о овом из да њу: стр. [353]. 
(Картон) 

731
     Све ске / Иво Ан дрић.  Фо то тип ско изд. из 1981. 
 Бе о град : Про све та, 1997 (Бе о град : Вој на штам па
ри ја).  221 стр. : факс. ; 20 cm.  (Са бра на де ла / Иво 
Ан дрић ; књ. 17) 
Ауто ро ва сли ка.  Ти раж 1.000.  Бе ле шка о овом из да
њу: стр. 215218.  На по ме не: стр. 219221. 
(Брош.) 

732
     Умет ник и ње го во де ло : [(есе ји, огле ди и члан ци) 
II] / Иво Ан дрић.  Фо то тип ско изд. из 1981.  Бе о град 
: Про све та, 1997 (Бе о град : Вој на штам па ри ја).  332 
стр. : ауто ро ва сли ка ; 21 cm.  (Са бра на де ла / Иво Ан
дрић ; књ. 13) 
Ти раж 1.000. 
С а д р ж а ј: I О Ње го шу и Ву ку (7116): Ње гош као тра гич ни 
ју нак ко сов ске ми сли (931); Ње гош у Ита ли ји (3235); Љу ба 
Не на до вић о Ње го шу у Ита ли ји (3643); Ње го ше ва чо веч ност 
(4446); Све тлост Ње го ше вог де ла (4749); Не што о Ње го шу 
као пи сцу (5054); Веч на при сут ност Ње го ше ва (5558); Ње го
шев од нос пре ма кул ту ри (5964); Над Ње го ше вом пре пи ском 
(6570); О Ву ку као пи сцу (7183); Вук, ре фор ма тор (8492); 
Ву ков при мер (9396); Вук и ино стран ство (97100); Оп ти ми
зам Ву ка Ка ра џи ћа (101111); Три сли ке из жи во та Ву ка Ка
ра џи ћа (112116).  II Пре га о ци (117205): Че тр де сет го ди на 
од смр ти Си ме Ма та ву ља (119122); О мај сто ру при по ве да чу 
(123127); Зе мља, љу ди и је зик код Пе тра Ко чи ћа (128147); 
О Га ври Вуч ко ви ћу и по во дом ње га (148161); Љу бав на ли ри
ка Пе тра Пре ра до ви ћа (162166); Пе ва ни ја : књи га де тињ ства, 
књи га жи во та (167169); Спо ме ник пе сни ку жи вот не ра до сти и 
мла да лач ке ту ге (170171); А. Г. Ма тош (172176); Јо ван Скер
лић (177178); Спо ме ник Бо ри Стан ко ви ћу (179180); Исак Са
мо ко вли ја (181184); Лет њи дан : крат ко се ћа ње на мла дост 
Иса ка Са мо ко вли је (185187); По мен Кал ми ју Ба ру ху (188
192); Се ћа ње на Кал ми ја Ба ру ха (193196); Сре тен Сто ја но вић 
(197198); Умет ник и ње го во де ло (199201); Ро ман Пе тро вић 
(202203); Пјер  ве ли ки умет ник (204205).  III О књи га ма 
(207258): Ан дро Ко ва че вић: По сљед њи Не на дић (209); Вик
тор Цар Емин: Иза пли ме (210211); Кр ва ви цве то ви В. Или ћа 
Мла ђег (212213); Бран ко Ма шић: Рат не сли ке и ути сци (214
215); Ста ри пје сни ци (216217); Све то зар Ћо ро вић: Као ви хор 
(218220); Др То мо Ку ми чић: Ер на Кри стен (221222); Дра гу
тин До мја нић: Кип ци и по пев ке (223225); Си ма Пан ду ро вић: 
Око ва ни сло го ви (226228); Цар ски со не ти и Ко сов ски бо жу ри 
(229230); Пе ро Сли јеп че вић: По мен Вла ди ми ру Га ћи но ви ћу 
(231233); Про све та: Ал ма нах за го ди ну 1918. (234236); Јо сип 
Ко сор: Ми ме (237238); У. До на ди ни: Ка ме на с ра ме на (239
240); Раст ко Пе тро вић: Бур ле ска го спо ди на Пе ру на бо га гро ма 
(241243); Ан те Пе тра вић: Тре ће сту ди је и пор тре ти (244245); 
Вла ди мир Ћо ро вић: Бо сна и Хер це го ви на (246247); Ни ко ла 
Ло пи чић: Се ља ци (248249); Дра гој ло Ду дић: Днев ник 1941. 
(250254); Зу ко Џум хур: Не кро лог јед ној чар ши ји (255258). 
 IV Те ме (259301): На ша књи жев ност и рат (261264); О пар
ти зан ским днев ни ци ма (265270); О Ста ту ту Са ве за књи жев
ни ка (271276); О пет па рач кој ли те ра ту ри (277279); До при нос 
штам пе и ра ди ја на шој књи жев но сти (280282); Књи жев ник 
по ред ра диопри јем ни ка (283284); Оста ви те увек је дан про
зор у пре де ле умет но сти (285288); Кад је реч о ар хи ви ма (289
291); Са ма ги јом по не кад гра ни чи и на пра ве под ви ге ли чи рад 
до брог пре во ди о ца (292295); Го вор на Ја ге лон ском уни вер
зи те ту (296301).  Бе ле шка и на по ме не (303329): Бе ле шка о 
овом из да њу (305306). На по ме не (307329).
(Брош.) 
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733
     Умет ник и ње го во де ло : [(есе ји, огле ди и члан ци) 
II] / Иво Ан дрић.  Фо то тип ско изд. из 1981.  Бе о град : 
Про све та, 1997 (Бе о град : Вој на штам па ри ја).  332 стр. 
: ауто ро ва сли ка ; 21 cm.  (Са бра на де ла / Иво Ан дрић ; 
при ре ди ли Пе тар Џа џић, Му ха рем Пер вић ; књ. 13) 
Ти раж 1.000. 
С а д р ж а ј: I О Ње го шу и Ву ку (7116): Ње гош као тра гич ни 
ју нак ко сов ске ми сли (931); Ње гош у Ита ли ји (3235); Љу ба 
Не на до вић о Ње го шу у Ита ли ји (3643); Ње го ше ва чо веч ност 
(4446); Све тлост Ње го ше вог де ла (4749); Не што о Ње го шу 
као пи сцу (5054); Веч на при сут ност Ње го ше ва (5558); Ње го
шев од нос пре ма кул ту ри (5964); Над Ње го ше вом пре пи ском 
(6570); О Ву ку као пи сцу (7183); Вук, ре фор ма тор (8492); 
Ву ков при мер (9396); Вук и ино стран ство (97100); Оп ти ми
зам Ву ка Ка ра џи ћа (101111); Три сли ке из жи во та Ву ка Ка
ра џи ћа (112116).  II Пре га о ци (117205): Че тр де сет го ди на 
од смр ти Си ме Ма та ву ља (119122); О мај сто ру при по ве да чу 
(123127); Зе мља, љу ди и је зик код Пе тра Ко чи ћа (128147); 
О Га ври Вуч ко ви ћу и по во дом ње га (148161); Љу бав на ли ри
ка Пе тра Пре ра до ви ћа (162166); Пе ва ни ја : књи га де тињ ства, 
књи га жи во та (167169); Спо ме ник пе сни ку жи вот не ра до сти и 
мла да лач ке ту ге (170171); А. Г. Ма тош (172176); Јо ван Скер
лић (177178); Спо ме ник Бо ри Стан ко ви ћу (179180); Исак Са
мо ко вли ја (181184); Лет њи дан : крат ко се ћа ње на мла дост 
Иса ка Са мо ко вли је (185187); По мен Кал ми ју Ба ру ху (188
192); Се ћа ње на Кал ми ја Ба ру ха (193196); Сре тен Сто ја но вић 
(197198); Умет ник и ње го во де ло (199201); Ро ман Пе тро вић 
(202203); Пјер  ве ли ки умет ник (204205).  III О књи га ма 
(207258): Ан дро Ко ва че вић: По сљед њи Не на дић (209); Вик
тор Цар Емин: Иза пли ме (210211); Кр ва ви цве то ви В. Или ћа 
Мла ђег (212213); Бран ко Ма шић: Рат не сли ке и ути сци (214
215); Ста ри пје сни ци (216217); Све то зар Ћо ро вић: Као ви хор 
(218220); Др То мо Ку ми чић: Ер на Кри стен (221222); Дра гу
тин До мја нић: Кип ци и по пев ке (223225); Си ма Пан ду ро вић: 
Око ва ни сло го ви (226228); Цар ски со не ти и Ко сов ски бо жу ри 
(229230); Пе ро Сли јеп че вић: По мен Вла ди ми ру Га ћи но ви ћу 
(231233); Про све та: Ал ма нах за го ди ну 1918. (234236); Јо сип 
Ко сор: Ми ме (237238); У. До на ди ни: Ка ме на с ра ме на (239
240); Раст ко Пе тро вић: Бур ле ска го спо ди на Пе ру на бо га гро ма 
(241243); Ан те Пе тра вић: Тре ће сту ди је и пор тре ти (244245); 
Вла ди мир Ћо ро вић: Бо сна и Хер це го ви на (246247); Ни ко ла 
Ло пи чић: Се ља ци (248249); Дра гој ло Ду дић: Днев ник 1941. 
(250254); Зу ко Џум хур: Не кро лог јед ној чар ши ји (255258). 
 IV Те ме (259301): На ша књи жев ност и рат (261264); О пар
ти зан ским днев ни ци ма (265270); О Ста ту ту Са ве за књи жев
ни ка (271276); О пет па рач кој ли те ра ту ри (277279); До при нос 
штам пе и ра ди ја на шој књи жев но сти (280282); Књи жев ник 
по ред ра диопри јем ни ка (283284); Оста ви те увек је дан про
зор у пре де ле умет но сти (285288); Кад је реч о ар хи ви ма (289
291); Са ма ги јом по не кад гра ни чи и на пра ве под ви ге ли чи рад 
до брог пре во ди о ца (292295); Го вор на Ја ге лон ском уни вер
зи те ту (296301).  Бе ле шка и на по ме не (303329): Бе ле шка о 
овом из да њу (305306). На по ме не (307329).
(Картон) 

1998

734
     Ex Pon to ; Не ми ри / Иво Ан дрић ; уре дио и по го вор 
на пи сао Не над Ке ба ра.  Кра гу је вац : „Кан та ку зин”, 
1998 (Кра ље во : Сло во).  96 стр. ; 21 cm 
Ти раж 1.000. 
С а д р ж а ј: Ex Pon to (563).  Не ми ри (6592): Не мир од ви је ка 
(6770); Не мир да на (7179): Ноћ у во зу (7172); Из над по бје да 
(73); Дје ца (7475); По греб на пје сма (7677); При ча из Ја па на 
(7879); Бре го ви (8192). Про ле го ме на за ве ли ко људ ско де ло / 
Не над Ке ба ра (9396).
(Картон) 

735
     Зна ко ви по ред пу та / Иво Ан дрић ; по го вор Ра до
ван Вуч ко вић.  Срем ски Кар лов ци : Ка и рос, 1998 (Но
ви Сад : Бу дућ ност).  507 стр. ; 21 cm.  (Би бли о те ка 
„Зна ко ви”) 
Ауто ро ва сли ка на ко ри ца ма.  Ти раж 2.000. 
С а д р ж а ј: 1. Не ми ри од ви је ка (7173); 2. За пи сца (175263); 
3. Сли ке, при зо ри, рас по ло же ња (265457); 4. Не са ни ца (459
473); 5. Ве чи ти ка лен дар ма тер њег је зи ка (475483). Ре ги стар 
пој мо ва (485493). Ра зно ли кост Зна ко ва по ред пу та / Ра до ван 
Вуч ко вић (495505). Ли те ра ту ра [о де лу Зна ко ви по ред пута] 
(506). Из да ња Зна ко ва по ред пу та (507).
(Картон) 

736
     Зна ко ви по ред пу та / Иво Ан дрић.  Бе о град : Ди вит, 
1998 (Бе о град : Ди вит).  473 стр. : ауто ро ва сли ка ; 21 
cm.  (Би бли о те ка „Свет ски кла си ци”) 
Кор. насл.  Ти раж 100. 
С а д р ж а ј: Хро но ло ги ја (58). Пред го вор / Дар ко Га рић (9). 
1. Не ми ри од ви је ка (11168); 2. За пи сца (171253); 3. Сли ке, 
при зо ри, рас по ло же ња (255437); 4. Не са ни ца (439452); 5. Ве
чи ти ка лен дар ма тер њег је зи ка (453461). 6. Ре ги стар пој мо ва 
(463473).
(Брош.) 

737
     Iza bra na dje la / Ivo An drić ; pri re dio Ti ho mil Ma štro
vić.  Vin kov ci : Ri ječ, 1998 (Ri je ka : „Ri je ka”).  135 str. : 
auto ro va sli ka ; 20 cm*.  (Cro a ti ca : hr vat ska knji žev nost 
u 100 knji ga ; ko lo 2, knj. 34) 
Ti raž 1.000.  Str. 712: Pred go vor / T. Ma štro vić.  Rječ
nik: str. 121126.  O pi scu: str. 127128.  Bi bli o gra fi ja: 
str. 129130. 

738
     На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Ver zal 
press, 1998 (Бе о град : Пу бли кум).  395 стр. ; 20 cm.  
(Би бли о те ка за џеп) (Енер ги ја књи ге) 
Ти раж 2.000.  Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и 
ма ње по зна тих из ра за: стр. 381390.  Би о гра фи ја: стр. 
391395. 
(Брош.) 

739
     Па но ра ма : из бор при по ве да ка о де ци / Иво Ан
дрић ; [приредио Ан драш Да вид ; илу стро вао Мир ко 
Стојнић].  2. [тј. 3] до пу ње но изд.  Но ви Сад : Змај, 
1998 (Sze ged : No vum, шт. 2000).  147 стр. : илу стр. ; 
17 cm.  (Еди ци ја Књи ге мог де тињ ства ; ко ло 8) 
На насл. стр. год. из да ва ња: 1997.  Ти раж 2.000.  Ту
ма че ње ма ње по зна тих ре чи у бе ле шка ма уз текст. 
С а д р ж а ј: „У до ба мо га де тињ ства” (56). Па но ра ма (739); 
Ку ла (4048); У за ва ди са све том (4956); Де ца (5764); Ре чи 
(6573); Књи га (7492); Аска и вук (93118); Пи смо из 1920. го
ди не (119135); Пра знич но ју тро (136142). „О па но ра ми сво
јих де чач ких го ди на” (143147).
(Брош.)

740
     По е зи ја / Иво Ан дрић ; при ре дио Алек сан дар Јер
ков.  Срем ски Кар лов ци : Ка и рос, 1998 (Но ви Сад : 
Бу дућ ност).  255 стр. ; 18 cm.  (Еди ци ја Стра жи ло во 
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/ Ка и рос) 
Хрпт. ств. насл.: Пе сме.  Ти раж 1.000. 
С а д р ж а ј: Ex Pon to (576).  Не ми ри (7799): Не мир од ви је
ка (7983); Бре го ви (8499).  Сти хо ви (101148): Бла га и до бра 
ме се чи на (103104); Лањ ска пје сма (105); Та ма (106); Стро фе 
у но ћи (107): Про ла зност (107); Тра ге ди ја (107); Шет ња (108); 
1914. (109); Бур на ноћ (110111); По вра так (112); 1915. (113
114); Сан Ма ри но (115); Пут нич ка пје сма (116); Зе мља (117); 
Си ноћ (118); Скер цо у цр ни ни (119); Об ја вље ње (120); Сви
та ње (121122); Стро фа (123); Гла сно во де шу ме (124); Жеђ 
(125); Ње го ва пе сма (126); Бе жа ње (127); М. Ц. (128); Ми сао 
(129); Ve ra sa lu trix (130); Шта са њам и шта ми се до га ђа (131
137); Са би то ва пе сма (138); Вај мар 1932. г. (139); Дје во јач ка 
пје сма (140141); Пред пор тре том пре кор на по гле да (142); 
От кри ва ње (143); Пи смо ни ко ме (144); Ко ра чам још као да 
идем (145); Све ви ше, све бли же (146); Крај (147); Ни бо го
ва ни мо ли та ва (148).  Ли сто ви (149162): У су мрак (151); 
Пр ва про љет на пје сма (152); Ноћ (153156); Две те ме (157); 
Не кад, у Ал пи ма (158159): Пе сма (158); Су срет (158159); Зо
ра (159); Јед на ноћ (160); Пут ни ци са ис то ка (161162): Ма
ли град на две ре ке (161); У ама му (161162); Хар фа из је зе ра 
(162).  Зна ко ви (163196). На по ме на при ре ђи ва ча (197198). 
По е зи ја Иве Ан дрића / Алек сан дар Јер ков (201222).  Из во ди 
из кри ти ка (223250): „Ex Pon to” / Ни ко Бар ту ло вић (223224). 
„Иво Ан дрић: Ex Pon to” / Ми лош Цр њан ски (225228). „Лир
ски фељ то ни зам” / Ан тун Бран ко Ши мић (229231). „Ex Pon
to” / Ми лан Бог да но вић (232). „Не ми ри” / Ми лан Бог да но вић 
(233234). Иво Ан дрић / Пе тар Џа џић (235236). Ве ли ка син
те за / Ра до ван Вуч ко вић (237240). Ра но дје ло Иве Ан дрића 
/ Ду шан Ма рин ко вић (241242). „Ан дриће ва ли ри ка” / Пре
драг Па ла ве стра (243245). „Уре зи ва ње зна ко ва” / Иво Тар та
ља (246248). „Иво Ан дрић” / Ра до мир Кон стан ти но вић (249
250). Хро но ло ги ја (251252). Иза бра на ли те ра ту ра (253254). 
Би бли о гра фи ја (255).
(Пласт.) 

741
     Pro kle ta avli ja / Ivo An drić ; pri re dio Du brav ko Hor
va tić.  Za greb : Mo sta, 1998 (Bje lo var : Pro svje ta).  115 
str. ; 21 cm* 
Ti raž 2.000.  Str. 58: Pro slov / Du brav ko Hor va tić.  Bi
lje ška o auto ru: str. 910.  Rječ nik tur ci za ma i dru gih stra
nih i ma nje po zna tih ri je či: str. 111115. 

742
     Pro kle ta avli ja : ro man / Ivo An drić.  Za greb : Kon zor, 
1998 (Za greb : Fri gelj offset).  164 str. ; 20 cm 
Str. 544: Pred go vor / Ve li mir Vi sko vić.  Str. 149160: 
Kro no lo gi ja Ive An dri ća / Ve li mir Vi sko vić.  Rječ nik ma
nje po zna tih ri je či: str. 161164. 
(Karton) 

743
     Си мон Бо ли вар Осло бо ди лац / Иво Ан дрић ; при
ре ди ла За гор ка Ли лић.  Бе о град : Но лит, 1998 (Бор : 
Ба кар).  69 стр. ; 19 cm 
Ти раж 1.000.  Стр. 715: Увод / За гор ка Ли лић.  Стр. 
6567: Пе сма Бо ли ва ру / Па бло Не ру да.  Стр. 6869: 
Осло бо ди лац / Ми гел Оте ро Сил ва. 
(Брош.) 

744
     Тра гом де тињ ства : из бор при по ве да ка о де ци / Иво 
Ан дрић ; [приредио Во ји слав Ар се ни је вић ; илу стра
ци је Мир ко Стојнић].  1. изд.  Но ви Сад : То дор, 1998 

(Зе мун : Ал тано ва).  115 стр. : илу стр. ; 17 cm.  (Би
бли о те ка Ђач ко до ба ; ко ло 8) 
Ти раж 2.500. 
С а д р ж а ј: Тра гом де тињ ства (57). Књи га (926); Ку ла (27
34); Де ца (3541); Зми ја (4255); Пра знич но ју тро (5661); Чу
до у Оло ву (6268); Аска и вук (6978); Па но ра ма (79109). 
При по вет ке у лек ти ри (110[116]).
(Брош.) 

1999

745
     Аска и вук / Иво Ан дрић.  Ша бац : За слон, 1999 
(Ша бац : За слон принт).  136 стр. ; 20 cm*.  (Би бли о
те ка Цвр чак ; књ. 72) 
Ти раж 1.000. 
С а д р ж а ј: Ку ла (510); У за ва ди са све том (1116); Ми ла и 
Пре лац (1732); Де ца (3338); Про зор (3943); Књи га (4457); 
На оба ли (5876); Па но ра ма (77101); Зми ја (102112); Екс
кур зи ја (113119); Аска и вук (120127). Ан дриће ве при че из 
де тињ ства / Сла ви ца Јо ва но вић (128131). Реч ник тур ци за ма, 
про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих из ра за (134).

746
     Бо сан ске при че / Иво Ан дрић.  Бе о град : Ver zal 
press, 1999 (Бе о град : Пу бли кум).  177 стр. ; 20 cm.  
(Би бли о те ка за џеп) (Енер ги ја књи ге) 
Ти раж 2.000. 
С а д р ж а ј: Пут Али је Ђер зе ле за (533); При ча о ве зи ро
вом сло ну (3582); Му ста фа Ма џар (83100); Мост на Же пи 
(101109); У зин да ну (110117); Ве ле тов ци (118127); Олу ја ци 
(128137); Ћор кан и Шва би ца (138151); Свад ба (152172). Би
о гра фи ја (173177).
(Брош.) 

747
     Екс кур зи ја / Иво Ан дрић ; при ре дио Дра ган Ла ки
ће вић.  Бе о град : Bo o kland, 1999 (Срем ска Ка ме ни ца 
: Gra fo of set).  176 стр. ; 21 cm.  (Би бли о те ка Срп ска 
књи жев ност за де цу ; ко ло 5) 
Ти раж 1.000. 
С а д р ж а ј: Ве ле тов ци (516); Ку ла (1725); У за ва ди са све том 
(2634); Ми ла и Пре лац (3558); Де ца (5967); Про зор (6874); 
Књи га (7594); На оба ли (95123); Из лет (124134); Екс кур зи ја 
(135145); Аска и вук (146157). Мла дост и про шлост / Дра
ган Ла ки ће вић (159167). Хро но ло ги ја жи во та и ра да Иве Ан
дрића (168170). Ма ње по зна те ре чи (171173).
(Картон) 

748
     Иза бра не при по вет ке / Иво Ан дрић ; иза брао, при
ре дио и про прат не тек сто ве на пи сао Гој ко Бо жо вић. 
 1. изд.  Бе о град : За вод за уџ бе ни ке и на став на сред
ства, 1999 (Су бо ти ца : Би ро гра фи ка).  419 стр. ; 20 
cm.  (Би бли о те ка Из бор) 
Ти раж 5.000. 
С а д р ж а ј: Жи вот и при ча / Гој ко Бо жо вић (524). Пут Али је 
Ђер зе ле за (2746); Му ста фа Ма џар (4771); При ча о ве зи ро
вом сло ну (72109); Мост на Же пи (110116); Смрт у Си на но
вој те ки ји (117126); Труп (127137); Ис по ви јед (138150); Код 
ка за на (151163); Ша ла у Сам са ри ном ха ну (164179); Ани ки
на вре ме на (180233); Ма ра ми ло сни ца (234286); Љу бав у ка
са би (287296); Ћор кан и Шва би ца (297308); Је ле на, же на ко
је не ма (309329); Ле то ва ње на ју гу (330337); Жеђ (338346); 
Ми ла и Пре лац (347363); Де ца (364369); Зми ја (370381); Па
но ра ма (382406); Увод (407409); При ча (410414). Бе ле шка 
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о пи сцу (415). Из бор из ли те ра ту ре (416). Бе ле шка о из бо ру 
(417418).
(Брош.) 

749
     Је вреј ске при че / Иво Ан дрић.  Бе о град : Ver zal 
press, 1999 (Бе о град : Чи го ја).  125 стр. ; 20 cm.  (Би
бли о те ка за џеп) (Енер ги ја књи ге) 
Ти раж 2.000. 
С а д р ж а ј: На је вреј ском гро бљу у Са ра је ву (513); По бед ник 
(1417); Мор до Ати јас (1821); Од ла зак На по ле о но вог кон зу
ла (2229); Љу бав у ка са би (3042); Ло ти ка (4352); Пи смо из 
1920. го ди не (5368); Ре чи (6976); Де ца (7784); Би фе „Ти та
ник” (85120). Би о гра фи ја (121125).
(Брош.) 

750
     Knji ga, Ku la, De ca i dru ge pri po vi jet ke / Ivo An drić 
; [pred go vor En ver Ka zaz].  Sa ra je vo : Svje tlost, 1999 
(Tu zla : Gra fi čar).  141 str. ; 20 cm*.  (Mla di da ni : lek
ti ra) 
Ti raž 5.000.  Pat nja, pri ča, pri ča nje : (An dri ćev ci klus 
pri po vje da ka o dje tinj stvu): str. 512.  Raz go vor o dje lu: 
str. 135136.  Bi lje ška o pi scu: str. 137.  Rječ nik ma nje 
po zna tih ri je či: str. 139141. 

751
     Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić ; [i zra da Rječ ni ka ma nje 
po zna tih ri je či Mir ja na Ma ta i ja, Ve sna Vin chi e rut ti].  Za
greb : Kon zor, 1999 (Za greb : Fri gelj offset).  398 str. ; 
20 cm 
Rječ nik ma nje po zna tih ri je či: str. 371385.  Str. 387398: 
Kro no lo gi ja Ive An dri ća / Ve li mir Vi sko vić. 
(Karton) 

752
     При че из Са ра је ва / Иво Ан дрић ; при ре дио и по го
вор на пи сао Ра до ван Вуч ко вић.  Бе о град : Свет књи ге, 
1999 (Бе о град : По ли граф).  163 стр. ; 21 cm.  (Еди
ци ја Кла си ци) 
Ауто ро ва сли ка на ко ри ца ма.  Ти раж 1.000. 
С а д р ж а ј: Јул ски дан (510); На Ла тин ској ћу при ји : (одло
мак) (1115); По руч ник Му рат (1639); Три де ча ка (4049); Ћи
лим (5060); Раз го вор (6167); О ста рим и мла дим Па му ко ви
ћи ма : (одло мак) (6890); Би фе „Ти та ник” (91126); При ча о 
со ли (127132); Раз го вор пред ве че : (одло мак) (133139); Са
ра чи (140145); При ча (146151). Ан дрић и Са ра је во / Ра до ван 
Вуч ко вић (153162); На по ме на при ре ђи ва ча (163).
(Картон) 

753
     Про кле та авли ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : На род на 
књи гаАл фа, 1999 (Бе о град : По ли граф).  132 стр. ; 21 
cm.  (Крат ки ро ман) 
(Брош.) 

754
     Пут Али је Ђер зе ле за и дру ге при по вет ке / Иво Ан
дрић ; из бор Мар ко Не дић.  Бе о град : Срп ска књи жев
на за дру га, 1999 (Бе о град : По ли граф).  79 стр. ; 17 
cm.  (Ма ла би бли о те ка Срп ске књи жев не за дру ге) 
Ти раж 1.000. 
С а д р ж а ј: Пут Али је Ђер зе ле за (528); Му ста фа Ма џар (29
45); Мост на Же пи (4654); Труп (5567). Че ти ри Ан дриће ва 

пор тре та / Мар ко Не дић (6977).
(Брош.) 

2000

755
     Го ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Ва ви лон, 2000 (Бе о
град : Флеш).  122 стр. : илу стр. ; 20 x 21 cm 
Сли ке Ф. Го је.  Ти раж 1.000. 
С а д р ж а ј: За пи си о Го ји (651); Раз го вор са Го јом (54116). 
Са др жај [Гојиних] сли ка (118122).
(Кар тон) 

756
     Зна ко ви по ред пу та / Иво Ан дрић ; по го вор Ра до
ван Вуч ко вић.  2. изд.  Срем ски Кар лов ци : Ка и рос, 
2000 (Но ви Сад : Бу дућ ност).  507 стр. ; 21 cm.  (Би
бли о те ка „Зна ко ви”) 
Ауто ро ва сли ка на ко ри ца ма.  Ти раж 2.000. 
С а д р ж а ј: 1. Не ми ри од ви је ка (7173); 2. За пи сца (175263); 
3. Сли ке, при зо ри, рас по ло же ња (265457); 4. Не са ни ца (459
473); 5. Ве чи ти ка лен дар ма тер њег је зи ка (475483). Ре ги стар 
пој мо ва (485493). Ра зно ли кост Зна ко ва по ред пу та / Ра до ван 
Вуч ко вић (495505). Ли те ра ту ра [о де лу Зна ко ви по ред пута] 
(506). Из да ња Зна ко ва по ред пу та (507).
(Картон) 

757
     При по вет ке / Иво Ан дрић.  Аран ђе ло вац : На род на 
би бли о те ка „Све ти Са ва”, 2000 (Аран ђе ло вац : За пис). 
 175 стр. : ауто ро ва сли ка ; 21 cm 
Ти раж 500. 
С а д р ж а ј: Ве ле тов ци (717); У за ва ди са све том (1825); 
Ми ла и Пре лац (2648); Де ца (4956); Про зор (5763); Књи га 
(6482); На оба ли (83109); Из лет (110119); Екс кур зи ја (120
129); Аска и вук (130140); Је ле на, же на ко је не ма (141167). 
Хро но ло ги ја жи во та и ра да Иве Ан дрића (168170). Ма ње по
зна те ре чи (171174).
(Картон) 

758
     Pri če o že ni sa moj se bi ne zna noj / Ivo An drić ; pri re
dio Alek san dar Jer kov.  1. izd.  Be o grad : Ju go slo ven ska 
knji ga, 2000 (Be o grad : Pu bli kum).  271 str. ; 18 cm.  
(Džep na knji ga „Ju go slo ven ske knji ge”. Bi bli o te ka Omi
lje ni pi sci) 
Ti raž 3.000. 
S а d r ž а ј: Je le na, že na ko je ne ma (536); Že na od slo no ve ko sti 
(3742); Igra (4348); Ani ki na vre me na (49131); Ma ra mi lo sni ca 
(133212); Že na na ka me nu (213236); Lju ba vi (237244); Zu ja 
(245256); Ro bi nja (257268). Pri če o že ni, ko je ne ma / A. Jer kov 
(269271).
(Broš.) 

759
     Pro kle ta avli ja / Ivo An drić.  Sa ra je vo : OKO : Oslo
bo đe nje, 2000 (Sa ra je vo : OKO).  151 str. ; 21 cm* 
Ti raž 1.500.  Str. 511: Ži vje ti u Pro kle toj avli ji / Mi le 
Sto jić.  Bi lje ška o pi scu: str. 151. 

2001

760
     Де тињ ство : (при че) / Иво Ан дрић ; [приредио Сло
бо дан Ста ни шић ; илу стра ци је Здрав ко Зупан].  Но ва 
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Па зо ва : Бо нарт, 2001 (Но ва Па зо ва : Бо нарт).  68 стр. 
: илу стр. ; 18 cm.  (Ђач ка би бли о те ка „Бо нарт” : за че
твр ти раз ред основ не шко ле ; књ. 1) 
„Са др жај је при ла го ђен за че твр ти раз ред основ не 
шко ле” → насл. стр. 
С а д р ж а ј: Де ца (519); Про зор (2031); Аска и вук (3250); 
Ку ла (5165). Реч ник тур ских ре чи и ма ње по зна тих из ра за (67
68). Иво Ан дрић ([7072]).
(Кар тон) 

761
     Ex Pon to / Иво Ан дрић.  Бе о град : Гу тен бер го ва га
лак си ја, 2001 (Ва ље во : То па ло вић).  95 стр. ; 21 cm. 
 (Би бли о те ка Књи жев ни ве нац ; књ. 4) 
Ти раж 1.000.  Стр. 7395: Ex Pon to / Ра до ван Вуч ко
вић. 
(Картон) 

762
     Мост на Же пи / Иво Ан дрић.  Бе о град : Књи га ко
мерц, 2001 (Бе о град : МД штам па).  156 стр. : ауто
ро ва сли ка ; 20 cm.  (Би бли о те ка „Књи же ство” ; ко ло 
12, књ. 45) 
Ти раж 1.000. 
С а д р ж а ј: Вре ме и не ми ри : (по глед на при по ве дач ко де
ло Иве Ан дрића) / Ма ри ца Јо сим че вић (720). Мост на Же пи 
(2331); Жеђ (3344); Љу бав у ка са би (4556); Му ста фа Ма џар 
(5773); Зло ста вља ње (75105); При ча о кме ту Си ма ну (107
137); Не мир : (одло мак) (139143); Зна ко ви (145156). Бе ле шка 
о пи сцу ([157]).
(Брош.) 

763
     На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : На род
на књи гаАл фа, 2001 (Бе о град : Ал фа).  410 стр. ; 21 
cm.  (Са бра на де ла / Иво Ан дрић) (Би бли о те ка Ан то
ло ги ја срп ске књи жев но сти ; књ. бр. 1) 
Стр. 393410: „На Дри ни ћу при ја”  Ан дриће ва веч на 
за ду жби на / Љу би ша Је ре мић. 
(Кар тон) 

764
     На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Но ви Сад : Школ
ска књи га, 2001 (Но ви Сад : Школ ска књи га).  303 стр. 
; 21 cm.  (Би бли о те ка „Сред њо шко лац” ; књ. 31) 
Ти раж 1.000.  Пред го вор: стр. 516.  Реч ник тур ци за
ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих из ра за: 
стр. 293298.  Хро но ло ги ја: стр. 299303. 
(Брош.) 

765
     На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Но ви Сад : Школ
ска књи га, 2001 (Но ви Сад : Школ ска књи га).  303 стр. 
; 21 cm.  (Би бли о те ка „Сред њо шко лац” ; књ. 31) 
Ти раж 1.000.  Пред го вор: стр. 516.  Реч ник тур ци за
ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих из ра за: 
стр. 293298.  Хро но ло ги ја: стр. 299303. 
(Кар тон) 

766
     Про кле та авли ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Гу тен
бер го ва га лак си ја, 2001 (Ва ље во : То па ло вић).  118 

стр. ; 21 cm.  (Би бли о те ка Књи жев ни ве нац ; књ. 3) 
Ти раж 1.000.  Стр. 91118: Ан дриће во при сту па ње ро
ма ну / Иво Тар та ља. 
(Картон) 

767
     Trav nič ka hro ni ka / Ivo An drić.  Za greb : Kon zor, 
2001 (Za greb : Fri gelj offset).  498 str. ; 20 cm 
Rječ nik ma nje po zna tih ri je či: str. 487498. 
(Karton) 

2002

768
     Де ца и дру ге при по вет ке : из бор / Иво Ан дрић ; 
при ре дио Ла сло Бла шко вић.  Но ви Сад : Ри зни ца ле
пих ре чи, 2002 (Но ви Сад : Ри зни ца ле пих ре чи).  110 
стр. ; 17 cm.  (Еди ци ја Ри зни ца ле пих ре чи ; ко ло 8) 
Аутор предговора и поговора је Л. Блашковић. Ти раж 
2.000.  Ту ма че ње ма ње по зна тих ре чи у бе ле шка ма уз 
текст. 
С а д р ж а ј: Пред го вор / [Ласло Блаш ковић] (510). Књи га 
(1124); У за ва ди са све том (2530); На оба ли (3150); Ми ла 
и Пре лац (5167); Про зор (6872); Де ца (7378); Ку ла (7984); 
Па но ра ма (85108). По го вор / [Ласло Блаш ковић] (109110).
(Брош.) 

769
     Зна ко ви по ред пу та / Иво Ан дрић ; по го вор Ра до
ван Вуч ко вић.  3. изд.  Срем ски Кар лов ци : Ка и рос, 
2002 (Но ви Сад : Бу дућ ност).  507 стр. ; 21 cm.  (Би
бли о те ка „Зна ко ви”) 
Ти раж 2.000. 
С а д р ж а ј: 1. Не ми ри од ви је ка (7173); 2. За пи сца (175263); 
3. Сли ке, при зо ри, рас по ло же ња (265457); 4. Не са ни ца (459
473); 5. Ве чи ти ка лен дар ма тер њег је зи ка (475483). Ре ги стар 
пој мо ва (485493). Ра зно ли кост Зна ко ва по ред пу та / Ра до ван 
Вуч ко вић (495505). Ли те ра ту ра [о де лу Зна ко ви по ред пута] 
(506). Из да ња Зна ко ва по ред пу та (507).
(Картон) 

770
     На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : На род
на књи гаАл фа, 2002 (Бе о град : Ал фа).  410 стр. ; 21 
cm.  (Са бра на де ла / Иво Ан дрић) (Би бли о те ка Ан то
ло ги ја срп ске књи жев но сти ; књ. бр. 1) 
Ти раж 1.000.  Стр. 393410: „На Дри ни ћу при ја”  Ан
дриће ва веч на за ду жби на / Љу би ша Је ре мић. 
(Пласт.) 

771
     Нај леп ше при по вет ке Ива Ан дрића / из бор и пред
го вор Ми хај ло Пан тић.  Бе о град : Про све та, 2002 
(Сме де ре во : „Ди ми три је Да ви до вић”).  220 стр. ; 20 
cm.  (Би бли о те ка Нај) 
Ауто ро ва сли ка на ко ри ца ма.  Ти раж 1.000. 
С а д р ж а ј: Иво Ан дрић: ча роб њак при че / Ми хај ло Пан тић 
(714). Пут Али је Ђер зе ле за (1535); Му ста фа Ма џар (3751); 
За ло го ро ва ња (5363); Мост на Же пи (6572); Труп (7383); 
Ћор кан и Шва би ца (8597); Љу бав у ка са би (99109); Би фе 
„Ти та ник” (111142); Зло ста вља ње (143169); Же на на ка ме ну 
(171187); Ле то ва ње на ју гу (189197); Је ле на, же на ко је не ма 
(199220).
(Брош.) 
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772
     Пре де ли и ста зе : пу то пи сна про за / Иво Ан дрић ; 
при ре ди ла и по го вор на пи са ла Жа не та Ђу кић Пе ри
шић.  Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 2002 (Бор 
: Ба кар).  304 стр. ; 18 cm.  (Ма ла би бли о те ка Срп ске 
књи жев не за дру ге) 
„Ве ћи на пу то пи сних фраг ме на та... пре у зе та је из књи
га ‘Зна ко ви по ред пу та’ и ‘Све ске’, а је дан део об ја
вљу је се по пр ви пут на осно ву Ан дриће ве ру ко пи сне 
за о став шти не” → стр. 300.  Ти раж 1.000. 
С а д р ж а ј: Ста зе (56); Пре де ли (79); (О пре де ли ма)  (1023); 
Мо сто ви (2426).  I (27120): На Ва ве лу и Скал ки (2730); 1. и 
3. ма ја (3134); Шет ње (3539); Три из ло жбе (4044); Хр ват ска 
из ло жба (4546); Кроз Аустри ју : (за бе ле шке с пу та) (4753); 
(Бри сел) (5455); (Швај цар ска) (5659); (Не мач ка) (6063); На 
Нев ском про спек ту (6469); Ути сци из Ста љин гра да (7087); У 
Шо пе но вој род ној ку ћи : (с пу та по Пољ ској) (8892); О ле то
ва њу у Сло ве ни ји (9396); (Сло ве ни ја) (97104); Зе мља на се
ве ру (105109); Се вер (110115); (О Се ве ру) (116120).  II (121
172): Сан о гра ду (121125); Скри ве на и не ис црп на бо гат ства 
ста ро га гра да (126128); (Ду бров ник) (129131); Ле те ћи над 
мо рем (132134); (Мо ре) (135141); Ви но (142145); Пор ту гал, 
зе ле на зе мља (146149); Шпан ска ствар ност и пр ви ко ра ци у 
њој (150154); (Шпа ни ја) (155163); (Фран цу ска) (164166); 
(Бо ка Ко тор ска) (167170); (Опа ти ја) (171172).  III (173246): 
(Бал кан) (173176); (Бо сна) (177181); Ра ја у ста ром Са ра је ву 
(182190); Је дан по глед на Са ра је во (191197); На је вреј ском 
гро бљу у Са ра је ву (198206); (Са ра је во) (207211); На ка ме ну, 
у По чи те љу (212218); (Ви ше град) (219221); До ли ном Ра ди
ке, и да ље (222226); Крај све тлог Охрид ског је зе ра (227233); 
(Ма ке до ни ја) (234235); (Ру му ни ја) (236237); (Шет ње по Бе
о гра ду) (238246).  IV (247262): На вест да је Бру са по го ре
ла (247249); (Ори јент) (250252); (Еги пат) (253255); Су срет 
у Ки ни (256260); (Са пу та по Ки ни) (261262).  V (263269): 
(Пу то ва ња) (263269). Ста зе и пре де ли Иве Ан дрића / Жа не та 
Ђу кић Пе ри шић (271297). Ли те ра ту ра (298). На по ме на / (Ж. 
Ђ. П.) (299300).
(Картон) 

773
     У за ва ди са све том : при по вет ке о де ци : [домаћа 
лек ти ра за 8. раз ред основ не школе] / Иво Ан дрић 
; [приредио Ми ли вој Не нин ; илу стра тор Иви ца 
Стевановић].  5. пре ра ђе но изд.  Бе о град : За вод за 
уџ бе ни ке и на став на сред ства, 2002 (Бач ки Пе тро вац 
: Кул ту ра).  113 стр. : илу стр. у бо ја ма ; 21 cm.  (Лек
ти ра 8) 
Ти раж 5.000.  Ту ма че ње ма ње по зна тих ре чи у бе ле
шка ма уз текст. 
С а д р ж а ј: Ан дриће во ви ђе ње де тињ ства / Ми ли вој Не нин 
(57). У за ва ди са све том (917); Ку ла (1826); Ми ла и Пре лац 
(2749); На оба ли (5076); Књи га (7795); Про зор (96102); 
Де ца (103111). Раз го вор о про чи та ним при по вет ка ма (113
[114]).
(Картон) 

2003

774
     Де ца / Иво Ан дрић.  1. изд.  Ва ље во : Mer lin Co., 
2003 (Ва ље во : Mer lin Co.).  139 стр. ; 17 cm 
Ти раж 500.  Ту ма че ње ма ње по зна тих ре чи у бе ле
шка ма уз текст. 
С а д р ж а ј: Књи га (523); У за ва ди са све том (2431); На 
оба ли (3259); Ми ла и Пре лац (6082); Про зор (8389); Де ца 
(9097); Ку ла (98105); Па но ра ма (106139). Иво Ан дрић : би о

гра фи ја пи сца ([141]).
(Брош.) 

775
     Ex Pon to ; Ne mi ri ; Li ri ka / Ivo An drić ; [rječnik ma nje 
po zna tih ri je či Mir ja na Ma ta jia, Ve sna Vin chi e rut ti].  Za
greb : Kon zor, 2003 (Za greb : Pro fil).  255 str. ; 20 cm* 
Str. 515: An dri će va lir ska po tra ga / Du šan Ma rin ko vić.  
Rječ nik ma nje po zna tih ri je či: str. 239242.  Str. 243254: 
Kro no lo gi ja I. An dri ća / Ve li mir Vi sko vić. 
(Karton) 

776
     Ex Pon to ; Ne mi ri ; No ve le / Ivo An drić ; pri re dio Du
brav ko Hor va tić.  Za greb : Mo sta, 2003 (Lu ka vec : Offset 
Mar ku lin).  255 str. ; 21 cm*.  (Hr vat ski kla si ci ; knj. 2) 
Ti raž 1.000.  Str. 510: Ivo An drić u sklo pu hr vat ske knji
žev no sti / Du brav ko Hor va tić.  Bi lje ška o auto ru: str. 10
11.  Rječ nik tur ci za ma i dru gih ma nje po zna tih ri je či: str. 
229242.  Bi bli o gra fi ja: str. 243245.  Str. 246255: Od
nos Ive An dri ća pre ma hr vat skom je zi ku i hr vat skoj knji
žev no sti / Du brav ko Hor va tić.  Na po me na o ovom iz da
nju: str. [256].  Re gi star. 

777
     Je le na, že na ko je ne ma / Ivo An drić.  1. De re ti no izd. 
 Be o grad : De re ta, 2003 (Be o grad : De re ta).  335 str. ; 20 
cm.  (Iza bra na de la IX / Ivo An drić ; knj. 2) 
Auto ro va sli ka na ko ri ca ma.  Ti raž 1.500. 
S а d r ž а ј: Ani ki na vre me na (575); Ma ra mi lo sni ca (77145); 
Lju bav u ka sa bi (147159); Ćor kan i Šva bi ca (161175); Že na na 
ka me nu (177196); Igra (197201); Že na od slo no ve ko sti (203
207); Baj ron u Sin tri (209213); Je le na, že na ko je ne ma (215241); 
Zlo sta vlja nje (243275); Mi la i Pre lac (277299); Zmi ja (301315); 
Smrt u Si na no voj te ki ji (317329). Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li
za ma i ne kih ma nje po zna tih iz ra za (332335).
(Karton) 

778
     Ку ћа на оса ми / Иво Ан дрић.  Бе о град : Гра ма тик, 
2003 (Зе мун : Флеш).  177 стр. ; 21 cm.  (Би бли о те ка 
Алек сан дри ја) 
Ти раж 500. 
С а д р ж а ј: Увод (59); Бон вал па ша (1120); Али па ша (2141); 
Ба рон (4357); Ге о ме тар и Јул ка (5974); Цир кус (7595); Ја ков, 
друг из де тињ ства (97113); При ча (115123); Ро би ња (125
139); Жи во ти (141151); Љу ба ви (153161); Зу ја (163176).
(Пласт. са омотом) 

779
     На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић ; при ре дио и про
прат не тек сто ве на пи сао Вук Ми ла то вић.  2. изд.  Бе
о град : За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 2003 
(Но ви Сад : Пан па пир).  376 стр. ; 20 cm.  (Би бли о
те ка Из бор) 
Ти раж 5.000.  Ства ра лач ка син те за Иве Ан дрића: стр. 
718.  Ро ман му дро сти, ле по те и тра гич них људ ских 
суд би на: стр. 343363.  Реч ник ма ње по зна тих ре чи: 
стр. 367371.  Би бли о гра фи ја: стр. 373. 
(Брош.) 

780
     На Дри ни ћу при ја ; Про кле та авли ја / Иво Ан дрић. 
 Бе о град : Про све та, 2003 (Бор : Ба кар).  445 стр. ; 21 
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cm.  (Би бли о те ка ве ли ких ро ма на ; н. с. , ко ло 6, књ. 2) 
Ауто ро ва сли ка на омо ту.  На Дри ни ћу при ја : реч ник 
тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих 
из ра за: стр. 437441.  Про кле та авли ја : реч ник тур ци
за ма: стр. 443445. 
(Пласт. са омотом) 

781
     Omer pa ša La tas / Ivo An drić.  1. De re ti no izd.  Be o
grad : De re ta, 2003 (Be o grad : De re ta).  343 str. ; 21 cm. 
 (Iza bra na de la IX / Ivo An drić ; knj. 3) 
Autor be le ške je Radovan Vuč ko vić.  Auto ro va sli ka na 
ko ri ca ma.  Ti raž 1.500.  Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li
za ma i ne kih ma nje po zna tih iz ra za: str. 325332.  Be le
ška o ovom iz da nju: str. 333343. 
(Karton) 

782
     Pri ča iz Ja pa na i dru ge oda bra ne : (19191941) / Ivo 
An drić ; oda brao i pri re dio te pro slo vom i rječ ni kom po
pra tio Kru no Pra njić.  Za greb : Kon zor, 2003.  372 str. 
; 20 cm* 
S а d r ž а ј: Pro slov / Kru no Pra njić (923).  Pri če i pri po vi jet ke/
pri po vet ke ob ja vlji va ne 19191941 (25254): Pri ča iz Ja pa na (27
28); Put Ali je Đer ze le za (2952); Knez sa tu žnim oči ma (5356); 
Za lo go ro va nja (5768); Že na od slo no ve ko sti (6973); Na dru gi 
dan Bo ži ća (7479); Rzav ski bre go vi (8091); Most na Že pi (92
99); Pa kao (100104); Ve le tov ci (105114); Kod ka za na (115128); 
Smrt u Si na no voj te ki ji (129139); Na past (140148); Je le na, že na 
ko je ne ma (149155); Žeđ (156166); Ru đan ski be go vi (167173); 
De ca (174180); Baj ron u Sin tri (181185); Svad ba (186205); 
Trup (206217); Po ruč nik Mu rat (218239); Ča ša (240247); U 
vo de ni ci (248254).  Ru ko pi sna ostav šti na (255308): Bon val pa
ša (257262); Ali pa ša (263275); Ba ron (276284); Ja kov, drug iz 
de tinj stva (285294); Pri ča (295300); Ži vo ti (301308). Rječ nik 
(309327).  Oda bran do da tak (329361): An dri će va dva ese ja i 
ko men tar im  pri de (331332); Pje sma nad pje sma ma (333339); 
Le gen da o sv. Fran ci sku iz Asi zi ja (340351). Po gled „fra” Ive An
dri ća na Pje smu nad pje sma ma i lik Sve tog Fra nje Asi škog / Ja
dran ka Brn čić (352361).  No be lov čev na go vor & oris ži vo ta mu 
(363372): O pri či i pri ča nju : (iz go vo ra Ive An dri ća pri go dom 
pri ma nja No be lo ve na gra de u Stok hol mu 10. dec.1961) (365368). 
Bi lje ška o pi scu (369372).
(Karton) 

783
     Pro kle ta avli ja / Ivo An drić ; pri re dio Du brav ko Hor va
tić.  Za greb : Mo sta, 2003.  116 str. ; 20 cm* 
Ti raž 2.000. 

784
     Pro kle ta avli ja / Ivo An drić.  1. De re ti no izd.  Be o
grad : De re ta, 2003 (Be o grad : De re ta).  130 str. ; 21 cm. 
 (Iza bra na de la IX / Ivo An drić ; knj. 1) 
Auto ro va sli ka na ko ri ca ma.  Ti raž 1.500.  Reč nik tur ci
za ma: str. 125130. 
(Karton) 

785
     Pro kle ta avli ja / Ivo An drić.  Pod go ri ca : Daily press, 
2003 (Bar ce lo na : Prin ter).  126 str. ; 22 cm.  (Bi bli o te ka 
Vi je sti. XX vi jek ; 10) 
Ti raž 40.000.  Na omo tu be le ška o auto ru i de lu. 
(Karton sa omotom) 

786
     Trav nič ka hro ni ka : kon zul ska vre me na / Ivo An drić ; 
pri re dio Du brav ko Hor va tić.  Za greb : Mo sta, 2003 (Lu
ka vec : Offset Mar ku lin).  551 str. ; 21 cm* 
Ti raž 1.000.  Rječ nik: str. 491522.  Str. 523538: Po go
vor / Du brav ko Hor va tić.  Bi bli o gra fi ja: str. 540541.  
Str. 542551: Od nos Ive An dri ća pre ma hr vat skom je zi ku 
i hr vat skoj knji žev no sti / Du brav ko Hor va tić.  Re gi star. 

787
     Шта са њам и шта ми се до га ђа / Иво Ан дрић.  Бе о
град : Гра ма тик, 2003 (Зе мун : Флеш).  155 стр. : ауто
ро ва сли ка ; 18 cm.  (Би бли о те ка Гра ма тик) 
Ти раж 500. 
С а д р ж а ј: У су мрак (7); Бла га и до бра ме се чи на (89); Лањ
ска пје сма (10); Та ма (11); По то ну ло (12); Пр ва про љет на пје
сма (13); Ноћ цр ве них зви је зда (14); Стро фе у но ћи (1516): 
Про ла зност (15); Тра ге ди ја (1516); Јад ни не мир (1718); Че
тр де сет пе та ноћ (1921); Шет ња (22); 1914. (23); Ју тро (24); 
Пса лам сум ње (2526); Бур на ноћ (2729); Ноћ (3034); По вра
так (3536); Уте ха сно ва (3738); Сан (3941); Из књи ге „Цр ве
ни ли сто ви” (Де зер тер) (4244); 1915. (4546); Пје сма вре те на 
(4749); Сан Ма ри но (5051); Пут нич ка пје сма (52); Је се њи 
пред је ли (53); Цр ве ни ли сто ви (5457); Гор њи град (5859); Је
дан но вем бар (6061); Рит ми без сја ја (6264): Мар та мје се ца 
(6263); Сан о Ма ри ји (63); Уј Дом бо вар (64); Ју тро (65); Ви
си на (66); Зе мља (67); Си ноћ (68); Скер цо у цр ни ни (6970); 
Об ја вље ње (7172); Сви та ње (7375); Стро фа (76); По јед ном 
ста ром до бром ре ду (7779); Спас (80); Без на сло ва [Гласно 
во де шу ме...] (81); Жеђ (82); Ноћ (83); Ње го ва пе сма (84); На 
мо ру (85); Бе жа ње (86); На мо ру (87); Крај ре ке (8889); М. Цр. 
(9091); Ми сао (92); Ve ra sa lu trix (93); Шта са њам и шта ми се 
до га ђа (94101); Слап на Дри ни (102103); Жеђ са вр шен ства 
(104105); Без на сло ва [Кад се ме ни пла ка ло...] (106); Са би то
ва пе сма (107); Вај мар 1932. (108); Сун це овог да на (109114); 
Дје во јач ка пје сма (115116); Пред пор тре том пре кор на по гле да 
(117118); Без на сло ва [И ми слим...] (119); Ле па мла да же на 
го во ри (120121); Две те ме (122); От кри ва ње (123124); Пи
смо ни ко ме (125); Ли ли Ла ла у на (126); Не кад, у Ал пи ма (127
129):  Песма (127); Су срет (127129);  Зора (129); Јед на ноћ 
(130131); Вео (132); Пут ни ци са ис то ка (133135): Ма ли град 
на две ре ке (133); У ама му (134); Хар фа из је зе ра (134135); 
Без на сло ва [Корачам још као да идем...] (136); Све ви ше, све 
бли же (137); Крај (138); Без на сло ва [Ни бо го ва ни мо ли та ва...] 
(139). На по ме не (141143). По го вор / Пе тар Џа џић (144150).
(Картон) 

788
     Шта са њам и шта ми се до га ђа / Иво Ан дрић.  Бе
о град : Гра ма тик, 2003 (Зе мун : Флеш).  173 стр. : 
ауто ро ва сли ка ; 12 cm.  (Би бли о те ка Гра ма тик. Ма ла 
књи га) 
Ти раж 500. 
С а д р ж а ј: У су мрак (7); Бла га и до бра ме се чи на (89); Лањ
ска пје сма (10); Та ма (11); По то ну ло (12); Пр ва про љет на пје
сма (1314); Ноћ цр ве них зви је зда (15); Стро фе у но ћи (1617): 
Про ла зност (16); Тра ге ди ја (1617); Јад ни не мир (1819); Че
тр де сет пе та ноћ (2023); Шет ња (24); 1914. (25); Ју тро (26); 
Псалм сум ње (2728); Бур на ноћ (2931); Ноћ (3237); По вра
так (3839); Уте ха сно ва (4041); Сан (4244); Из књи ге „Цр ве
ни ли сто ви” (Де зер тер) (4547); 1915. (4849); Пје сма вре те на 
(5053); Сан Ма ри но (5455); Пут нич ка пје сма (56); Је се њи 
пред је ли (57); Цр ве ни ли сто ви (5861); Гор њи град (6263); Је
дан но вем бар (6465); Рит ми без сја ја (6668): Мар та мје се ца 
(6667); Сан о Ма ри ји (6768); Уј Дом бо вар (68); Ју тро (6970); 
Ви си на (71); Зе мља (72); Си ноћ (73); Скер цо у цр ни ни (7475); 
Об ја вље ње (7677); Сви та ње (7881); Стро фа (82); По јед ном 
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ста ром до бром ре ду (8386); Спас (8788); Без на сло ва [Гласно 
во де шу ме...] (89); Жеђ (90); Ноћ (91); Ње го ва пе сма (92); На 
мо ру (93); Бе жа ње (94); На мо ру (95); Крај ре ке (9697); М. Цр. 
(9899); Ми сао (100); Ve ra sa lu trix (101); Шта са њам и шта ми 
се до га ђа (102111); Слап на Дри ни (112113); Жеђ са вр шен
ства (114115); Без на сло ва [Кад се ме ни пла ка ло...] (116); Са
би то ва пе сма (117); Вај мар 1932. (118); Сун це овог да на (119
125); Дје во јач ка пје сма (126128); Пред пор тре том пре кор на 
по гле да (129130); Без на сло ва [И ми слим: ка ко је до бро што 
смо ство ре ни ова кви...] (131); Ле па мла да же на го во ри (132
133); Две те ме (134135); От кри ва ње (136137); Пи смо ни ко ме 
(138); Ли ли Ла ла у на (139); Не кад, у Ал пи ма (140143): Пе сма 
(140141); Су срет (141142); Зо ра (142143); Јед на ноћ (144
145); Вео (146); Пут ни ци са ис то ка (147150): Ма ли град на 
две ре ке (147148); У ама му (148149); Хар фа из је зе ра (149
150); Без на сло ва [Корачам још као да идем...] (151); Све ви ше, 
све бли же (153); Без на сло ва [Ни бо го ва ни мо ли та ва...] (154). 
На по ме не (155158). По го вор / Пе тар Џа џић (159167).
(Брош.)

2004

789
     Aska i vuk i dru ge pri po vi jet ke / Ivo An drić.  1. izd. 
 Sa ra je vo ; Wup per tal : Bo san ska ri ječ = Das Bo snische 
Wort, 2004 ([No vi Sad : Budućnost]).  92 str. ; 20 cm*.  
(Bi bli o te ka Pla me na ; knj. 84) 
S а d r ž а ј: Aska i vuk (514); Most na Že pi (1523); De ca (2431); 
Knji ga (3249); Ku la (5057); Ča ša (5865); Žeđ (6677). Bi lje
ška o pi scu (79). Ra do sti i mu ke dje tinj stva / Lji lja na Mi tićRo rić 
(8186).

790
     Go spo đi ca / Ivo An drić.  1. De re ti no izd.  Be o grad : 
De re ta, 2004 (Be o grad : De re ta).  221 str. ; 21 cm.  (Iza
bra na de la IX / Ivo An drić ; knj. 6) 
Auto ro va sli ka na ko ri ca ma.  Ti raž 1.500.  Reč nik tur ci
za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna tih iz ra za: str. 
219221. 
(Karton) 

791
     Ex Pon to ; Ne mi ri ; Li ri ka / Ivo An drić.  1. De re ti no 
izd.  Be o grad : De re ta, 2004 (Be o grad : De re ta).  281 str. 
; 21 cm.  (Iza bra na de la IX / Ivo An drić ; knj. 9) 
Ti raž 1.000. 
S а d r ž а ј: Ex Pon to (577).  Ne mi ri (79135): Ne mir od vi je ka 
(8190); Ne mir da na (91104): Noć u vo zu (9394); Iz nad po bje da 
(9596); Dje ca (9799); Po greb na pje sma (100101); Pri ča iz Ja
pa na (102104); Bre go vi (105135).  Li ri ka (137262): U su mrak 
(139); Bla ga i do bra me se či na (140141); Lanj ska pje sma (142); 
Ta ma (143); Po to nu lo (144); Pr va pro ljet na pje sma (145); Noć cr
ve nih zvi je zda (146); Stro fe u no ći (147): Pro la znost (147); Tra
ge di ja (147); Jad ni ne mir (148149); Šet nja (150); Če tr de set pe ta 
noć (151152); 1914. (153); Ju tro (154); Psalm sum nje (155156); 
Bur na noć (157158); Noć (159161); Po vra tak (162163); Ute ha 
sno va (164165); San (166167); Iz knji ge „Cr ve ni li sto vi” (168
169); 1915. (170171); Pje sma vre te na (172173); San Ma ri no 
(174); Put nič ka pje sma (175); Je se nji pred je li (176); Cr ve ni li sto
vi (177178); Gor nji grad (179); Us krs (180181); Je dan no vem
bar (182183); Rit mi bez sja ja (184186): Mar ta mje se ca (184); 
San o Ma ri ji (185); Uj Dom bo var (185186); Ju tro (187); Ze mlja 
(189); Si noć (190); Sker co u cr ni ni (191); Ob ja vlje nje (192); Su
di je (19141920) (193194); Svi ta nje (195196); Stro fa (197); Po 
jed nom sta rom do brom re du (198200); Spas (201); Gla sno vo de 
šu me (202); Žeđ (203); Noć (204); Nje go va pe sma (205); Na 
mo ru (206207); Be ža nje (208); Po bed nik (209212); M. C. (213); 

Kraj re ke (214215); Mi sao (216); Ve ra sa lu trix (217); Šta sa njam 
i šta mi se do ga đa (218224); Slap na Dri ni (225226); Žeđ sa vr
šen stva (227228); Kad se me ni pla ka lo (229); Sa bi to va pe sma 
(230); Vaj mar 1932. g. (231); Sun ce ovog da na (232235); Dje vo
jač ka pje sma (236237); Pred por tre tom pre kor na po gle da (238); I 
mi slim (239); Le pa mla da že na go vo ri (240); Dve te me (241); 
Ot kri va nje (242); Pi smo ni ko me (243); Noć ni raz go vor 1941. 
(244245); Li li La la u na (246); U pri sta ni štu na ze le nom ostr vu 
(247248); Ne kad u Al pi ma (249250): Pe sma (249); Su sret (249
250); Zo ra (250); Jed na noć (251); Veo (252); Put ni ci sa is to ka 
(253254): Ma li grad na dve re ke (253); U ama mu (253254); Har
fa iz je ze ra (254); Pred gra đe na še mla do sti (255258); Ko ra čam 
još kao da idem (259); Sve vi še, sve bli že (260); Kraj (261); Ni 
bo go va ni mo li ta va (262). Be le ška o ovom iz da nju (263281).
(Karton) 

792
     Zna ko vi po red pu ta / Ivo An drić.  1. De re ti no izd.  
Be o grad : De re ta, 2004 (Be o grad : De re ta).  623 str. ; 21 
cm.  (Iza bra na de la IX / Ivo An drić ; knj. 10) 
Auto ro va sli ka na ko ri ca ma.  Ti raž 2.000. 
S а d r ž а ј: 1. Ne mi ri od vi je ka (7216); 2. Za pi sca (217327); 
3. Sli ke, pri zo ri, ras po lo že nja (329572); 4. Ne sa ni ca (573590); 
5. Ve či ti ka len dar ma ter njeg je zi ka (591600). Re gi star poj mo va i 
be le ška (601623). Re gi star poj mo va (603612). Be le ška o ovom 
iz da nju (613623).
(Karton) 

793
     Most na Že pi / Ivo An drić.  1. De re ti no izd.  Be o grad 
: De re ta, 2004 (Be o grad : De re ta).  546 str. ; 21 cm.  (Iza
bra na de la IX / Ivo An drić ; knj. 7) 
Auto ro va sli ka na ko ri ca ma.  Ti raž 1.000. 
S а d r ž а ј: Rzav ski bre go vi (517); Žeđ (1829); Most na Že pi (30
38); Mu sta fa Ma džar (3956); Pri ča o kme tu Si ma nu (5789); Ze
ko (90215); Ne mir na go di na (216255); Put Ali je Đer ze le za (256
281); Kod ka za na (282298); U zin da nu (299306); Za lo go ro va nja 
(307320); U mu sa fir ha ni (321333); Olu ja ci (334343); Na dru gi 
dan Bo ži ća (344350); Ča ša (351359); Ču do u Olo vu (360366); 
Is po vi jed (367383); Ko sa (384390); Dan u Ri mu (391399); U 
vo de ni ci (400406); Na sta di o nu (407412); Na dr žav nom ima nju 
(413426); Le to va nje na ju gu (427437); San i ja va Pod gra bi ćem 
(438443); Pri ča o so li (444450); Zi mi (451455); Lov na te tre ba 
(456464); Noć u Al ham bri (465475); Na la đi (476482); Auto bi
o gra fi ja (483496); Raz go vor (497503); Su se di (504521); Šet nja 
(522529). Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po
zna tih iz ra za (531543).
(Karton) 

794
     Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  1. De re ti no izd.  Be o
grad : De re ta, 2004 (Be o grad : De re ta).  420 str. ; 21 cm. 
 (Iza bra na de la IX / Ivo An drić ; knj. 4) 
Auto ro va sli ka na ko ri ca ma.  Ti raž 2.000.  Reč nik tur ci
za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna tih iz ra za: str. 
415420. 
(Karton) 

795
     Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Za greb : Glo bus me dia, 
2004 (Špa ni ja).  350 str. ; 22 cm.  (Bi bli o te ka Ju tar njeg 
li sta. XX sto lje će ; 5) 
Rječ nik tur ci za ma, lo ka li za ma i ma nje po zna tih iz ra za: 
str. 331350.  Na omo tu be le ška o auto ru i de lu. 
(Karton sa omotom) 
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796
     Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Sa ra je vo ; Wup per tal : 
Bo san ska ri ječ = Das Bo snische Wort, 2004 ([s. l. : s. n.]). 
 396 str. ; 20 cm.  (Bi bli o te ka Vrh ; knj. 1) 
Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna
tih iz ra za: str. 389396. 
(Karton) 

797
     При че / Иво Ан дрић ; по го вор Дра га на Ста мен ко
вић ; илу стра ци је Миа Лу жа јић.  1. изд.  Бе о град : 
Пор тал, 2004 (Бе о град : Пор тал).  149 стр. : илу стр. ; 
23 cm.  (Би бли о те ка Ка ко се ра сте) 
Ти раж 3.000. 
С а д р ж а ј: Ку ла (310); У за ва ди са све том (1219); Ми ла 
и Пре лац (2041); Де ца (4249); Про зор (5055); Књи га (56
73); Па но ра ма (74105); Из лет (106114); Аска и вук (115124); 
Цир кус (125139); Ка ко сам ула зио у свет књи ге и књи жев но
сти (141142). По го вор / Дра га на Ста мен ко вић (143147). Иво 
Ан дрић : (би о би бли о граф ска бе ле шка) (148149).
(Картон) 

798
     Pro kle ta avli ja / Ivo An drić.  1. izd.  Sa ra je vo ; Wup
per tal : Bo san ska ri ječ = Das Bo snische Wort, 2004 ([No
vi Sad : Budućnost]).  103 str. ; 21 cm*.  (Bi bli o te ka Vrh 
; knj. 2) 
Bi lje ška o pi scu: str. 93.  Str. 9597: „Pro kle ta avli ja”  
mje sto su sre ta tra gič nih sud bi na / Lji lja na Mi tićRo rić. 

799
     Про кле та авли ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Но во сти, 
2004 (Bar ce lo na : In du stria Gra fi ca).  126 стр. ; 21 cm.  
(Би бли о те ка Но во сти. XX век ; 3) 
Ти раж 150.000.  На омо ту бе ле шка о ауто ру и де лу. 
(Картон са омотом) 

800
     Pro kle ta avli ja / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Ci vi tas, 2004 
(Lju blja na : Mla din ska knji ga).  95 str. ; 20 cm.  (Bi bli
o te ka Da ni) 
Na ko ri ca ma be le ška o auto ru. 
(Broš.) 

801
     Sta ze, li ca, pre de li / Ivo An drić.  1. De re ti no izd.  Be
o grad : De re ta, 2004 (Be o grad : De re ta).  283 str. ; 21 cm. 
 (Iza bra na de la IX / Ivo An drić ; knj. 8) 
Auto ro va sli ka na ko ri ca ma.  Ti raž 1.000. 
S а d r ž а ј: Sta ze (5170): Sta ze (78); Za nos i stra da nje To me 
Ga lu sa (920); Is ku še nje u će li ji broj 38 (2128); U će li ji broj 115 
(2947); Na sun ča noj stra ni (4855); Vi no (5659); Le te ći nad mo
rem (6062); Mo sto vi (6365); Pr vi dan u split skoj tam ni ci (6670); 
Ka ko sam ula zio u svet knji ge i knji žev no sti (7173); Bi bli o te ka 
na ša na su šna (7478); Ne u speh na po zor ni ci (7982); No vem bar
ska se ća nja (8384); Pr vi škol ski čas (8587); Sun ce (8894); Je dan 
po gled na Sa ra je vo (95101); Na vest da je Bru sa po go re la (102
105); Kroz Austri ju : (za be le ške s pu ta) (106112); Na Nev skom 
pro spek tu : (od lo mak) (113118); Uti sci iz Sta ljin gra da (119135); 
U Šo pe no voj rod noj ku ći : (s pu ta po Polj skoj) (136140); Ze mlja 
na se ve ru (141145); Se ver : (od lo mak) (146151); San o gra du : 
(po vo dom Iva Voj no vi ća Ma ška ra te is pod ku plja) (152156); Na 
je vrej skom gro blju u Sa ra je vu (157165); Su sret u Ki ni (166170). 
 Li ca (171215): Li ca (173177); Li ko vi (178181); Go ja (182

194); Raz go vor sa Go jom (195215).  Pre de li (217283): Pre de li 
(219221); Na ka me nu, u Po či te lju (222228); Špan ska stvar nost 
i pr vi ko ra ci u njoj (229232); Por tu gal, ze le na ze mlja : (od lo mak 
pu to pi sa) (233236); Pr vi dan u ra do snom gra du : (pi smo na šeg 
pri ja te lja iz Ita li je) (237242); Kraj sve tlog Ohrid skog je ze ra (243
248); 1. i 3. ma ja (249252); Šet nje (253256); Ra ja u sta rom Sa
ra je vu (257265); Tre nu tak u To ploj (266268); Do li nom Ra di ke, 
i da lje (269272); Na Va ve lu i Skal ki (273276); Tri iz lo žbe (277
281); Hr vat ska iz lo žba (282283).
(Karton) 

802
     Trav nič ka hro ni ka / Ivo An drić.  1. De re ti no izd.  Be
o grad : De re ta, 2004 (Be o grad : De re ta).  550 str. ; 21 cm. 
 (Iza bra na de la IX / Ivo An drić ; knj. 5) 
Auto ro va sli ka na ko ri ca ma.  Ti raž 1.500.  Reč nik tur ci
za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna tih iz ra za: str. 
543550.  [Bi bli o graf ske] na po me ne: str. [551]. 
(Karton) 

803
     Trav nič ka hro ni ka / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Ci vi tas, 
2004 (Lju blja na : Mla din ska knji ga).  406 str. ; 20 cm.  
(Bi bli o te ka Da ni) 
Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna
tih iz ra za: str. 401406.  Na ko ri ca ma be le ška o auto ru. 
(Broš.) 

2005

804
     Go spo đi ca / [I vo Andrić].  Be o grad : Lo gosart : 
Agen ci ja Sve ti o nik, 2005 (No vi Sad : Art print).  181 str. 
: auto ro va sli ka ; 20 cm.  (Iza bra na de la / Ivo An drić) 
Po da tak o auto ru pre u zet s ko ri ca.  Ti raž 1.000.  Reč nik 
tur ci za ma, pro vin ci ja li zаma i ne kih ma nje po zna tih iz ra
za: str. 179181. 
(Karton)

805
     Ex Pon to ; Ne mi ri ; Li ri ka / [I vo Andrić].  Be o grad 
: Lo gos art : Agen ci ja Sve ti o nik, 2005 (No vi Sad : Art 
print).  240 str. : auto ro va sli ka ; 20 cm.  (Iza bra na de la 
/ Ivo An drić) 
Po da tak o auto ru pre u zet s ko ri ca.  Ti raž 1.000. 
S а d r ž а ј: Ex Pon to (568).  Ne mi ri (69122): Ne mir od vi je
ka (7180); Ne mir da na (8192): Noć u vo zu (8384); Iz nad po
bje da (8586); Dje ca (8788); Po greb na pje sma (8990); Pri ča iz 
Ja pa na (9192); Bre go vi (93122).  Li ri ka (123236): U su mrak 
(125); Bla ga i do bra me se či na (126127); Lanj ska pje sma (128); 
Ta ma (129); Po to nu lo (130); Pr va pro ljet na pje sma (131); Noć cr
ve nih zvi je zda (132); Stro fe u no ći (133): Pro la znost (133); Tra
ge di ja (133); Jad ni ne mir (134135); Šet nja (136); Če tr de set pe ta 
noć (137138); 1914. (139); Ju tro (140); Psalm sum nje (141142); 
Bur na noć (143144); Noć (145147); Po vra tak (148); Ute ha sno
va (149150); San (151152); Iz knji ge „Cr ve ni li sto vi” (153154); 
1915. (155156); Pje sma vre te na (157158); San Ma ri no (159); 
Put nič ka pje sma (160); Je se nji pred je li (161); Cr ve ni li sto vi (162
163); Gor nji grad (164); Us krs (165); Je dan no vem bar (166); Rit mi 
bez sja ja (167168): Mar ta mje se ca (167); San o Ma ri ji (167168); 
Uj Dom bo var (168); Ju tro (169); Vi si na (170); Ze mlja (171); Si noć 
(172); Sker co u cr ni ni (173); Ob ja vlje nje (174); Su di je (19141920) 
(175176); Svi ta nje (177178); Stro fa (179); Po jed nom sta rom do
brom re du (180182); Spas (183); Gla sno vo de šu me (184); Žeđ 
(185); Noć (186); Nje go va pe sma (187); Na mo ru (188); Be ža nje 
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(189); Po bed nik (190192); M. C. (193); Kraj re ke (194); Mi sao 
(195); Ve ra sa lu trix (196); Šta sa njam i šta mi se do ga đa (197202); 
Slap na Dri ni (203); Žeđ sa vr šen stva (204); Kad se me ni pla ka
lo (205); Sa bi to va pe sma (206); Vaj mar 1932. g. (207); Sun ce 
ovog da na (208210); Dje vo jač ka pje sma (211212); Pred por tre
tom pre kor na po gle da (213); I mi slim (214); Le pa mla da že na 
go vo ri (215); Dve te me (216); Ot kri va nje (217); Pi smo ni ko me 
(218); Noć ni raz go vor 1941. (219220); Li li La la u na (221); U pri
sta ni štu na ze le nom ostr vu (222223); Ne kad u Al pi ma (224225): 
Pe sma (224); Su sret (224225); Zo ra (225); Jed na noć (226); Veo 
(227); Put ni ci sa is to ka (228229): Ma li grad na dve re ke (228); U 
ama mu (228229); Har fa iz je ze ra (229); Pred gra đe na še mla do sti 
(230232); Ko ra čam još kao da idem (233); Sve vi še, sve bli že 
(234); Kraj (235); Ni bo go va ni mo li ta va (236).
(Karton)

806
     Zna ko vi po red pu ta / Ivo An drić ; po go vor Ra do van 
Vuč ko vić.  1. izd.  [Zre nja nin] : Se zam bo ok ; Be o grad : 
Al na ri, 2005 (Be o grad : Pla vo slo vo).  441 str. ; 21 cm.  
(Bi se ri na šeg no be lov ca) 
Ti raž 1.000. 
S а d r ž а ј: 1. Ne mi ri od vi je ka (7159); 2. Za pi sca (161240); 3. 
Sli ke, pri zo ri, ras po lo že nja (241410); 4. Ne sa ni ca (411423); 5. 
Ve či ti ka len dar ma ter njeg je zi ka (425432). Ra zno li kost Zna ko va 
po red pu ta / Ra do van Vuč ko vić (433441). Li te ra tu ra [o de lu Zna
ko vi po red pu ta] ([442]).
(Karton sa omotom) 

807
     Зна ко ви по ред пу та / Иво Ан дрић ; пред го вор и 
те ма ти за ци ја Ра до ман Ра цо Ста ни шић.  Под го ри ца : 
Фон да ци ја „Ра до ман Ра цо Ста ни шић”, 2005 (Под го
ри ца : 3М Ма ка ри је).  442 стр. : ауто ро ва сли ка ; 24 
cm.  (Би бли о те ка Сту ди је, кри ти ке) 
Ти раж 500.  Би ље шка о пи сцу: стр. 4.  Ри јеч из да ва
ча: стр. 5.  Пред го вор: стр. 672.  Би бли о гра фи ја: стр. 
437438.  Би ље шка о пи сцу увод не сту ди је: стр. 439. 
(Брош.) 

808
     Zna ko vi po red pu ta / Ivo An drić.  1. izd.  Zre nja nin : 
Se zam bo ok, 2005 (Be o grad : Pla vo slo vo).  443 str. ; 21 
cm.  (Bi se ri na šeg no be lov ca) 
Ti raž 1.000.  Na ko ri ca ma be le ška o de lu. 
S а d r ž а ј: 1. Ne mi ri od vi je ka (7164); 2. Za pi sca (165246); 3. 
Sli ke, pri zo ri, ras po lo že nja (247420); 4. Ne sa ni ca (421433); 5. 
Ve či ti ka len dar ma ter njeg je zi ka (435443). Li te ra tu ra [o de lu Zna
ko vi po red pu ta] ([444]).
(Karton sa omotom) 

809
     Zna ko vi po red pu ta / [I vo Andrić].  Be o grad : Lo gos 
art : Agen ci ja Sve ti o nik, 2005 (No vi Sad : Art print).  603 
str. : auto ro va sli ka ; 20 cm.  (Iza bra na de la / Ivo An drić) 
Po da tak o auto ru pre u zet s ko ri ca.  Ti raž 1.000. 
S а d r ž а ј: 1. Ne mi ri od vi je ka (9213); 2. Za pi sca (215325); 
3. Sli ke, pri zo ri, ras po lo že nja (327564); 4. Ne sa ni ca (565582); 
5. Ve či ti ka len dar ma ter njeg je zi ka (583592). Re gi star poj mo va 
(593602).
(Karton)

810
     Зна ко ви по ред пу та. (Књ. 1) / Иво Ан дрић ; [уређују 
Ра ди во је Ми кић, Гој ко Те шић, Ва са Павковић].  Бе о

град : По ли ти ка : На род на књи га, 2005 (Бе о град : На
род на књи га).  258 стр. ; 21 cm.  (Би се ри срп ске књи
жев но сти ; књ. бр. 17) 
Ауто ро ва сли ка на ко ри ца ма. 
С а д р ж а ј: Ан дриће ви Зна ко ви / Ја сми на То нић (514). 1. Не
ми ри од ви је ка (17174); 2. За пи сца (175258).
(Картон) 

811
     Зна ко ви по ред пу та. (Књ. 2) / Иво Ан дрић ; [уређују 
Ра ди во је Ми кић, Гој ко Те шић, Ва са Павковић].  Бе о
град : По ли ти ка : На род на књи га, 2005 (Бе о град : На
род на књи га).  207 стр. ; 21 cm.  (Би се ри срп ске књи
жев но сти ; књ. бр. 18) 
Ауто ро ва сли ка на ко ри ца ма. 
С а д р ж а ј: 3. Сли ке, при зо ри, рас по ло же ња (5184); 4. Не
са ни ца (185198); 5. Ве чи ти ка лен дар ма тер њег је зи ка (199
207).
(Картон) 

812
     Je le na, že na ko je ne ma / Ivo An drić.  Zre nja nin : Se
zam bo ok, 2005 (Be o grad : Pla vo slo vo).  195 str. ; 21 
cm.  (Bi se ri na šeg no be lov ca) 
Ti raž 1.000. 
S а d r ž а ј: Ani ki na vre me na (760); Ma ra mi lo sni ca (61113); 
Lju bav u ka sa bi (115124); Ćor kan i Šva bi ca (125136); Že na na 
ka me nu (137152); Igra (153156); Že na od slo no ve ko sti (157
160); Baj ron u Sin tri (161164); Je le na, že na ko je ne ma (165185). 
Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna tih iz ra za 
(187193).
(Karton sa omotom) 

813
     Je le na, že na ko je ne ma / [I vo Andrić].  Be o grad : Lo
gos art : Agen ci ja Sve ti o nik, 2005 (No vi Sad : Art print). 
 202 str. : auto ro va sli ka ; 20 cm.  (Iza bra na de la / Ivo 
An drić) 
Po da tak o auto ru pre u zet s ko ri ca.  Ti raž 1.000. 
S а d r ž а ј: Ani ki na vre me na (764); Ma ra mi lo sni ca (65121); 
Lju bav u ka sa bi (123133); Ćor kan i Šva bi ca (135147); Že na na 
ka me nu (149164); Igra (165168); Že na od slo no ve ko sti (169
172); Baj ron u Sin tri (173176); Je le na, že na ko je ne ma (177198). 
Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna tih iz ra za 
(199202).
(Karton)

814
     Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić ; [pre vod go vo ra i pi šče
ve bi o gra fi je El za Vuletić].  No vi Sad : Ve ga me dia, 2005 
(Bač ki Pe tro vac : Kul tu ra).  346 str. ; 21 cm.  (Edi ci ja 
No be lov ci ; 52) 
Auto ro va sli ka na omo tu.  Ti raž 1.200.  Reč nik tur ci za
ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna tih iz ra za: str. 
331339.  No be lo va na gra da za knji žev nost 1961. go di ne 
: go vor An dre sa Oster lin ga... : str. 341344.  O auto ru: 
str. 345346. 
(Karton sa omotom) 

815
     Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić ; [pre vod go vo ra i pi šče
ve bi o gra fi je El za Vuletić].  No vi Sad : Ve ga me dia, 2005 
(Bač ki Pe tro vac : Kul tu ra).  346 str. ; 21 cm.  (Edi ci ja 
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No be lov ci ; 52) 
Auto ro va sli ka na omo tu.  Ti raž 5.800.  Reč nik tur ci za
ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna tih iz ra za: str. 
331339.  No be lo va na gra da za knji žev nost 1961. go di ne 
: go vor An der sa Oster lin ga... : str. 341344.  O auto ru: 
str. 345346. 
(Karton sa omotom) 

816
     На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Ва ље во : Глас 
цр кве, 2005 (Ва ље во : Алек сан дри ја).  416 стр. ; 21 
cm.  (Би бли о те ка срп ских пи са ца ; књ. 8) 
На оба спој на ли ста ауто ро ва сли ка.  Ти раж 1.000.  
Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње 
по зна тих из ра за: стр. 411416. 
(Пласт.) 

817
     Na Dri ni ću pri ja / [I vo Andrić].  Be o grad : Lo gos art 
: Agen ci ja Sve ti o nik, 2005 (No vi Sad : Art print).  343 
str. : auto ro va sli ka ; 20 cm.  (Iza bra na de la / Ivo An drić) 
Po da tak o auto ru pre u zet s ko ri ca.  Ti raž 1.000.  Reč nik 
tur ci za ma, pro vin ci ja li zama i ne kih ma nje po zna tih iz ra
za: str. 339343. 
(Karton)

818
     Omer pa ša La tas / [I vo Andrić].  Be o grad : Lo gos art 
: Agen ci ja Sve ti o nik, 2005 (No vi Sad : Art print).  267 
str. : auto ro va sli ka ; 20 cm.  (Iza bra na de la / Ivo An drić) 
Po da tak o auto ru pre u zet s ko ri ca.  Ti raž 1.000.  Reč nik 
tur ci za ma: str. 261267. 
(Karton)

819
     Pri ča o ve zi ro vom slo nu i dru ge oda bra ne : (1946
1975) / Ivo An drić ; oda brao i pri re dio te pred go vo rom, 
rječ ni kom i do da ci ma po pra tio Kru no Pra njić.  Za greb : 
Kon zor, 2005 ([s. l.] : Go ti ca).  473 str. : auto ro va sli ka ; 
20 cm* 
S а d r ž а ј: Pred go vor / Kru no Pra njić (933).  Pri če i pri po vet ke 
ob ja vlji va ne 19461975 (35397): Pi smo iz 1920. go di ne (3751); 
Su se di (5267); Pri ča o ve zi ro vom slo nu (68110); Raz go vor (111
116); Ći lim (117127); Bi fe „Ti ta nik” (128160); Na oba li (161
183); Pre ne sre će (184188); Nemirna godina (189223); Aska i 
vuk (224232); Re či (233239); Pro ba (240268); Je le na, že na ko je 
ne ma : (Na pu to va nju) (269275); Pa no ra ma (276304); Osa ti ča ni 
(305341); Lov na te tre ba (342349); Le to va nje na ju gu (350358); 
Đor đe Đor đe vić (359368); Ra za ra njа (369373); Je le na, že na ko je 
ne ma : (Do da na da na šnjeg) (374383); Sa ra či (384389); Sle pac 
(390396). Rječ nik (397424). Do da ci (427473).
(Karton) 

820
     Pri ča o ve zi ro vom slo nu i dru ge pri po vi jet ke / Ivo An
drić ; iza brao i pri re dio Ivan Lo vre no vić.  Sa ra je vo : Ci
vi tas, 2005 (Lju blja na : MKT print).  293 str. ; 20 cm. 
 (Bi bli o te ka Da ni) 
Kor. i hrpt. stv. nasl.: Pri ča o ve zi ro vom slo nu.  Na po
me ne i ob ja šnje nja u be le ška ma uz tekst.  Na ko ri ca ma 
be le ška o auto ru. 
S а d r ž а ј: Sta ze (56); Put Ali je Đer ze le za (729); Mu sta fa Ma
džar (3046); Smrt u Si na no voj te ki ji (4758); Most na Že pi (59

67); Pri ča o ve zi ro vom slo nu (68112); Lju bav u ka sa bi (113124); 
Ru đan ski be go vi (125131); Žeđ (132142); Zmi ja (143156); Ču
do u Olo vu (157163); Ša la u Sam sa ri nom ha nu (164182); U mu
sa fir ha ni (183194); Is po vi jed (195209); Kod ka za na (210224); 
Trup (225237); Pro ba (238267); Ča ša (268275); Pi smo iz 1920. 
go di ne (276291).
(Broš.) 

821
     Про кле та авли ја / Иво Ан дрић ; при ре дио и по го вор 
на пи сао Ти хо мир Бра јо вић.  1. изд.  Бе о град : За вод 
за уџ бе ни ке и на став на сред ства : НИН, 2005 (Бач ки 
Пе тро вац : Кул ту ра).  122 стр. : ауто ро ва сли ка ; 21 
cm.  (OFF НИН : де сет нај бо љих ро ма на ко ји ни су до
би ли Ни но ву на гра ду (19542004) ; 1) 
Ти раж 1.000.  Реч ник тур ци за ма и ма ње по зна тих ре
чи: стр. 8790.  Па ра бо лич ногро теск но по зор је људ
ских суд би на: стр. 93121.  Стр. 122: Жан ров ска сми
ца ли ца / С. Д. [Сава Даутовић]. 
(Картон) 

822
     Pro kle ta avli ja / Ivo An drić.  Be o grad : Mo no & Ma
ña na, 2005 (Be o grad : In ter graf).  168 str. : fo to gr. ; 19 
cm.  (Bi bli o te ka Bla go) 
Auto ro va sli ka na ko ri ca ma.  Ti raž 1.500.  Reč nik tur ci
za ma: str. 147152.  Hro no lo gi ja ži vo ta i stva ra la štva Ive 
An dri ća: str. 155167. 
(Karton) 

823
     Pro kle ta avli ja / [I vo Andrić].  Be o grad : Lo gos art : 
Agen ci ja Sve ti o nik, 2005 (No vi Sad : Art print).  93 str. : 
auto ro va sli ka ; 20 cm.  (Iza bra na de la / Ivo An drić) 
Po da tak o auto ru pre u zet s ko ri ca.  Ti raž 1.000.  Reč nik 
tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna tih iz ra
za: str. 9193. 
(Karton)

824
     Trav nič ka hro ni ka / Ivo An drić.  1. izd.  Zre nja nin : 
Se zam bo ok, 2005 (Be o grad : Pla vo slo vo).  457 str. ; 21 
cm.  (Bi se ri na šeg no be lov ca) 
Ti raž 1.000.  Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih 
ma nje po zna tih stra nih iz ra za: str. 447455. 
(Karton sa omotom) 

825
     Trav nič ka hro ni ka / [I vo Andrić].  Be o grad : Lo gos art 
: Agen ci ja Sve ti o nik, 2005 (No vi Sad : Art print).  455 
str. : auto ro va sli ka ; 20 cm.  (Iza bra na de la / Ivo An drić) 
Po da tak o auto ru pre u zet s ko ri ca.  Ti raž 1.000.  Reč nik 
tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna tih iz ra
za: str. 449455. 
(Karton)

2006

826
     Go spo đi ca / Ivo An drić.  Zre nja nin : Se zam bo ok, 
2006 (Be o grad : Be ok nji ga).  195 str. ; 21 cm.  (Bi se ri 
na šeg no be lov ca) 
Ti raž 1.000. 
(Karton sa omotom)
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827
     Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Zre nja nin : Se zam bo
ok, 2006 (Be o grad : Be ok nji ga).  394 str. ; 21 cm.  (Bi
se ri na šeg no be lov ca) 
Ti raž 1.000.  Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih 
ma nje po zna tih iz ra za: str. 389394. 
(Karton sa omotom)

828
     Na Dri ni ću pri ja / [I vo Andrić].  Be o grad : Lo gos art 
: Agen ci ja Sve ti o nik, 2006 (No vi Sad : Art print).  391 
str. : auto ro va sli ka ; 20 cm.  (Iza bra na de la / Ivo An drić) 
(Kla si ci / Sve ti o nik [i] Lo gos art) 
Po da tak o auto ru pre u zet s ko ri ca.  Ti raž 1.500.  Str. 339
354: Ću pri ja na re ci ži vo ta i isto ri je / Du šan Pa jin.  Bi bli
o gra fi ja: str. 355, 382384.  Str. 357359: Na Dri ni ću pri ja 
/ Mi lan Bog da no vić.  Str. 360361: Ivo An drić / Ve li bor 
Gli go rić.  Str. 362363: Ivo An drić / Slav ko Le o vac.  Str. 
364365: Svi jet bez Bo ga / Stan ko Ko rać.  Str. 366367: 
Ivo An drić / Pe tar Dža džić.  Str. 368370: Su kob Is to ka i 
Za pa da / Pre drag Pa la ve stra.  Str. 371373: Ce lo vi ta fre
ska / Ra do van Vuč ko vić.  Str. 374375: An dri će va več na 
za du žbi na / Lju bi ša Je re mić.  Hro no lo gi ja: str. 377381. 
 Reč nik: str. 385389. 
(Karton)

829
     При че о љу ба ви / Иво Ан дрић ; иза брао Ми хај ло 
Пан тић.  Ниш : Зо граф, 2006 (Бор : Ба кар).  276 стр. 
; 20 cm 
Ти раж 1.000.  На ко ри ца ма бе ле шка о де лу с ауто ро
вом сли ком. 
С а д р ж а ј: Ани ки на вре ме на (780); Ма ра ми ло сни ца (81
152); Не мир на го ди на (153193); Љу бав у ка са би (195208); 
Ћор кан и Шва би ца (209224); Ми ла и Пре лац (225248); Је ле
на, же на ко је не ма (249276).
(Брош.) 

830
     Pro kle ta avli ja / Ivo An drić.  Zre nja nin : Se zam bo ok, 
2006 (Be o grad : Be ok nji ga).  115 str. ; 21 cm.  (Bi se ri 
na šeg no be lov ca) 
Ti raž 1.000.  Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih 
ma nje po zna tih iz ra za: str. 111114. 
(Karton sa omotom)

831
     Рзав ски бре го ви : иза бра не при по вет ке / Иво Ан
дрић ; из бор и по го вор Ми ро слав Лу кић.  Бе о град : 
Но ва шко ла, 2006 (Су бо ти ца : Ро то гра фи ка).  95 стр. ; 
29 cm.  (Би бли о те ка Нај бо љи друг ; ко ло 1, књ. 4) 
„Ова књи га је по клон чи та о ци ма и чи та тељ ка ма деч јег 
ча со пи са Нај” → унут. стр. зад њег кор. ли ста.  На ко
ри ца ма бе ле шка о ауто ру. 
С а д р ж а ј: Пут Али је Ђер зе ле за (319); Рзав ски бре го ви 
(2028); Љу бав у ка са би (2937); Ћор кан и Шва би ца (3847); 
За ло го ро ва ња (4856); На оба ли (5774); Књи га (7587). Мај
стор ство / Ми ро слав Лу кић (8895).
(Брош.) 

832
     Трав нич ка хро ни ка / Иво Ан дрић.  Бе о град : Но
во сти, 2006 (Евро па).  395 стр. ; 21 cm.  (Би бли о те ка 

Ми ле ни јум ; 12) 
Ти раж 50.000.  Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма 
и не ких ма ње по зна тих из ра за: стр. 385395. 
(Картон са омотом)

833
     Trav nič ka hro ni ka / [I vo Andrić].  Be o grad : Lo gos
art : Agen ci ja Sve ti o nik, 2006 (No vi Sad : Art print).  509 
str. : auto ro va sli ka ; 20 cm.  (Iza bra na de la / Ivo An drić) 
(Kla si ci / Sve ti o nik [i] Lo gosart) 
Po da tak o auto ru pre u zet s ko ri ca.  Ti raž 1.500.  Str. 
449479: Slo je vi tost ro ma na „Trav nič ka hro ni ka” / Ra do
van Vuč ko vić.  Str. 481482: Trav nič ka hro ni ka / Mi lan 
Bog da no vić.  Str. 483484: Ivo An drić / Ve li bor Gli go rić. 
 Str. 485487: Ivo An drić / Slav ko Le o vac.  Str. 488
489: Ivo An drić / Pe tar Dža džić.  Str. 490492: Knji ga o 
An dri ću / Pre drag Pa la ve stra.  Hro no lo gi ja: str. 493497. 
 Iza bra na bi bli o gra fi ja: str. 498.  Se lek tiv na bi bli o gra fi ja: 
str. 499500.  Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih 
ma nje po zna tih iz ra za: str. 501507.
(Karton)

2007

834
     Го спо ђи ца / Иво Ан дрић.  Под го ри ца : Ок то их : 
Ју ме диа монт, 2007 ([Суб отица : Ротографика]).  189 
стр. ; 21 cm.  (Иза бра на дје ла : у се дам књи га / Иво 
Ан дрић ; књ. 4) 
Ти раж 5.000.  Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и 
не ких ма ње по зна тих из ра за: стр. 187189.  Стр. [191]: 
На по ме на / из да вач. 
(Картон) 

835
     Де ца и дру ге при по вет ке : из бор / Иво Ан дрић ; 
при ре дио Ла сло Бла шко вић ст. [!].  2. изд.  Но ви Сад 
: Ри зни ца ле пих ре чи, 2007 (Но ви Сад : Ри зни ца ле пих 
ре чи).  110 стр. ; 17 cm.  (Еди ци ја Ри зни ца ле пих ре
чи ; ко ло 8) 
Аутор пред го во ра и по го во ра је Л. Бла шко вић.  Ти раж 
2.000.  Ту ма че ње ма ње по зна тих ре чи у бе ле шка ма уз 
текст. 
С а д р ж а ј: Пред го вор / [Ласло Блаш ковић] (510). Књи га 
(1124); У за ва ди са све том (2530); На оба ли (3150); Ми ла 
и Пре лац (5167); Про зор (6872); Де ца (7378); Ку ла (7984); 
Па но ра ма (85108). По го вор / [Ласло Блаш ковић] (109110).
(Брош.) 

836
     Зна ко ви по ред пу та / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та, 2007 (Су бо ти ца : Ро то гра фи ка).  616 стр. : ауто
ро ва сли ка ; 20 cm.  (Би бли о те ка По себ на из да ња / 
Про све та) 
Ти раж 3.000. 
С а д р ж а ј: 1. Не ми ри од ви је ка (9219); 2. За пи сца (221334); 
3. Сли ке, при зо ри, рас по ло же ња (335578); 4. Не са ни ца (579
596); 5. Ве чи ти ка лен дар ма тер њег је зи ка (597606). Ре ги стар 
пој мо ва (607[617]).
(Картон) 

837
     Зна ко ви по ред пу та / Иво Ан дрић.  Под го ри ца : Ок
то их : Ју ме диа монт, 2007 ([Суб отица : Ротографика]). 
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 499 стр. ; 21 cm.  (Иза бра на дје ла : у се дам књи га / 
Иво Ан дрић ; књ. 6) 
Ти раж 5.000. 
С а д р ж а ј: 1. Не ми ри од ви је ка (7174); 2. За пи сца (175267); 
3. Сли ке, при зо ри, рас по ло же ња (269472); 4. Не са ни ца (473
488); 5. Ве чи ти ка лен дар ма тер њег је зи ка (489497). На по ме на 
/ из да вач (499).
(Картон) 

838
     Је ле на, же на ко је не ма / Иво Ан дрић.  Под го
ри ца : Ок то их : Ју ме диа монт, 2007 ([Суб отица : 
Ротографика]).  219 стр. ; 21 cm.  (Иза бра на дје ла : у 
се дам књи га / Иво Ан дрић ; књ. 7) 
Ти раж 5.000. 
С а д р ж а ј: Ани ки на вре ме на (768); Ма ра ми ло сни ца (69
129); Љу бав у ка са би (131142); Ћор кан и Шва би ца (143155); 
Же на на ка ме ну (157174); Игра (175178); Же на од сло но ве 
ко сти (179183); Бај рон у Син три (185188); Је ле на, же на ко је 
не ма (189211). Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и не ких 
ма ње по зна тих из ра за (213217). На по ме на / из да вач (219). 
(Картон) 

839
     Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić ; pri re dio Ivan Lo vre
no vić.  Sa ra je vo : Ma ti ca hr vat ska : Svje tlo ri je či, 2007 
(Sa ra je vo : Be must).  313 str. ; 21 cm.  (Hr vat ska knji
žev nost Bo sne i Her ce go vi ne u 100 knji ga ; knj. 19) 
Ti raž 1.000.  Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ma nje 
po zna tih iz ra za: str. 295301.  Kro no lo gi ja ži vo ta Ive An
dri ća: str. 303306.  Bi bli o gra fi ja va žni jih iz da nja dje la 
Ive An dri ća: str. 307309.  Str. 311: Na po me na o ovo me 
iz bo ru / I. L.  
(Karton) 

840
     На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Под го ри ца : Ок
то их : Ју ме диа монт, 2007 ([Суб отица : Ротографика]). 
 365 стр. ; 21 cm.  (Иза бра на дје ла : у се дам књи га / 
Иво Ан дрић ; књ. 1) 
Ти раж 10.000.  Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за
ма и не ких ма ње по зна тих из ра за: стр. 361365.  Стр. 
[367]: На по ме на / из да вач. 
(Картон) 

841
     Ne mir od vi je ka / Ivo An drić ; iz bor i pred go vor Kre ši
mir Ne mec.  Za greb : Mo za ik knji ga, 2007 (Za greb : De
no na).  687 str. ; 20 cm*.  (Bi se ri hr vat ske knji žev no sti 
; ko lo 6, sv. 35) 
Eg zo ti ka u sva ko dnev ni ci, sva ko dnev ni ca u eg zo ti ci : pri
po vi je dač ko umi je će Ive An dri ća: str. 529. 
(Karton) 

842
     Омер па ша Ла тас / Иво Ан дрић.  Под го ри ца : Ок
то их : Ју ме диа монт, 2007 ([Суб отица : Ротографика]). 
 289 стр. ; 21 cm.  (Иза бра на дје ла : у се дам књи га / 
Иво Ан дрић ; књ. 3) 
Ти раж 5.000.  Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и 
не ких ма ње по зна тих из ра за: стр. 281288.  Стр. 289: 
На по ме на / из да вач. 
(Картон) 

843
     Па но ра ма / Иво Ан дрић.  Бе о град : Но ва шко ла, 
2007 (Су бо ти ца : Ро то гра фи ка).  64 стр. ; 29 cm.  (Би
бли о те ка Нај бо љи друг ; ко ло 3, књ. 17) 
„Ова књи га је по клон чи та о ци ма и чи та тељ ка ма ча со
пи са ‘Нај’” → унут. стр. зад њег кор. ли ста.  Ауто ро ва 
сли ка на ко ри ца ма. 
С а д р ж а ј: Иво Ан дрић (35). Аска и вук (713); Па но ра ма (14
35); Про зор (3639); На оба ли (4057); Мост на Же пи (5863).
(Брош.) 

844
     Pri po vi jet ke / Ivo An drić ; pri re dio Ivan Lo vre no vić.  
Sa ra je vo : Ma ti ca hr vat ska : Svje tlo ri je či, 2007 (Sa ra je vo 
: Be must).  472 str. ; 21 cm.  (Hr vat ska knji žev nost Bo
sne i Her ce go vi ne u 100 knji ga ; knj. 21) 
Ti raž 1.000. 
S а d r ž а ј: Sta ze (56).  I (7102): Put Ali je Đer ze le za (927); 
Mu sta fa Ma džar (2942); Smrt u Si na no voj te ki ji (4352); Most na 
Že pi (5359); Pri ča o ve zi ro vom slo nu (6196); Ru đan ski be go vi 
(97102).  II (103194): Ša la u Sam sa ri nom ha nu (105120); U mu
sa fir ha ni (121130); Is po vi jed (131142); Kod ka za na (143154); 
Trup (155164); Pro ba (165188); Ča ša (189194).  III (195426): 
Lju bav u ka sa bi (197206); Ćor kan i Šva bi ca (207218); Mi la i Pre
lac (219234); Ma ra mi lo sni ca (235284); O sta rim i mla dim Pa mu
ko vi ći ma : (od lo mak) (285302); Ču do u Olo vu (303308); Ani ki na 
vre me na (309360); Žeđ (361369); Zmi ja (371381); Že na na ka
me nu (383397); Je le na, že na ko je ne ma (399418); Le to va nje na 
ju gu (419426).  IV (427441): Pi smo iz 1920. go di ne (429441). 
Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna tih iz ra za 
(443460). Kro no lo gi ja ži vo ta Ive An dri ća (461464). Bi bli o gra fi ja 
va žni jih iz da nja dje la Ive An dri ća (465467). Na po me na o ovo me 
iz bo ru / I. L. (469). Na po me na o ovo me iz da nju / I. L. (469470).
(Karton) 

845
     Pro kle ta avli ja / Ivo An drić ; pri re dio Ivan Lo vre no vić. 
 Sa ra je vo : Ma ti ca hr vat ska : Svje tlo ri je či, 2007 (Sa ra
je vo : Be must).  147 str. ; 21 cm.  (Hr vat ska knji žev nost 
Bo sne i Her ce go vi ne u 100 knji ga ; knj. 18) 
Ti raž 1.000.  Str. 555: Ivo An drić, pa ra doks o šut nji / 
Ivan Lo vre no vić.  Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i 
ne kih ma nje po zna tih iz ra za: str. 133136.  Kro no lo gi ja 
ži vo ta Ive An dri ća: str. 137140.  Bi bli o gra fi ja va žni jih 
iz da nja dje la Ive An dri ća: str. 141143.  Str. 145: Na po
me na o ovo me iz bo ru / I. L.  
(Karton) 

846
     Про кле та авли ја / Иво Ан дрић.  Под го ри ца : Ок то
их : Ју ме диа монт, 2007 ([Суб отица : Ротографика]).  
95 стр. ; 21 cm.  (Иза бра на дје ла : у се дам књи га / Иво 
Ан дрић ; књ. 5) 
Ти раж 5.000.  Реч ник тур ци за ма: стр. 9193.  Стр. 95: 
На по ме на / из да вач. 
(Картон) 

847
     Trav nič ka hro ni ka / Ivo An drić ; pri re dio Ivan Lo vre
no vić.  Sa ra je vo : Ma ti ca hr vat ska : Svje tlo ri je či, 2007 
(Sa ra je vo : Be must).  423 str. ; 21 cm.  (Hr vat ska knji
žev nost Bo sne i Her ce go vi ne u 100 knji ga ; knj. 20) 
Ti raž 1.000.  Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih 
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ma nje po zna tih iz ra za: str. 403411.  Kro no lo gi ja ži vo ta 
Ive An dri ća: str. 413416.  Bi bli o gra fi ja va žni jih iz da nja 
dje la Ive An dri ća: str. 417419.  Str. 421: Na po me na o 
ovo me iz bo ru / I. L. 
(Karton) 

848
     Трав нич ка хро ни ка / Иво Ан дрић.  Под го ри ца : Ок
то их : Ју ме диа монт, 2007 ([Суб отица : Ротографика]). 
 477 стр. ; 21 cm.  (Иза бра на дје ла : у се дам књи га / 
Иво Ан дрић ; књ. 2) 
Ти раж 7.000.  Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и 
не ких ма ње по зна тих из ра за: стр. 469476.  Стр. 477: 
На по ме на / из да вач. 
(Картон) 

2008

849
     Zna ko vi po red pu ta / Ivo An drić.  2. izd.  Zre nja nin 
: Se zam bo ok, 2008 (Be o grad : Be ok nji ga).  467 str. ; 21 
cm.  (Bi se ri na šeg no be lov ca ; 1) 
Ti raž 1.000.  Na po me ne i ob ja šnje nja u be le ška ma uz 
tekst.  Na ko ri ca ma be le ška o de lu. 
S а d r ž а ј: 1. Ne mi ri od vi je ka (7168); 2. Za pi sca (169254); 3. 
Sli ke, pri zo ri, ras po lo že nja (255441); 4. Ne sa ni ca (443457); 5. 
Ve či ti ka len dar ma ter njeg je zi ka (459467).
(Karton sa omotom) 

850
     Књи га / Иво Ан дрић ; [илустрације Би ља на 
Миросављевић].  Но ви Сад : Школ ска књи га, 2008 
(Но ви Сад : Школ ска књи га).  93 стр. : илу стр. ; 17 
cm*.  (Лек ти ра. VI II раз ред) 
Ти раж 1.000. 
С а д р ж а ј: Де ца (511); Књи га (1227); Па но ра ма (2856); 
Ку ла (5763); Про зор (6469); У за ва ди са све том (7076); Мост 
на Же пи (7784); Ка ко сам ула зио у свет књи ге и књи жев но сти 
(8587). Реч ник (8890). По го вор (9192).
(Брош.) 

851
     Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić ; [pre vod go vo ra i pi
šče ve bi o gra fi je El za Vuletić].  2. izd.  No vi Sad : Ve ga 
me dia, 2008 (Su bo ti ca : Ro to gra fi ka).  342 str. ; 21 cm. 
 (Edi ci ja No be lov ci ; 20) 
Na hrp tu i na ziv iz da va ča: Vi je sti.  Auto ro va sli ka na ko
ri ca ma.  Ti raž 6.000.  Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za
ma i ne kih ma nje po zna tih iz ra za: str. 329336.  No be lo
va na gra da za knji žev nost 1961. go di ne : go vor An der sa 
Oster lin ga... : str. 337339.  O auto ru: str. 341342. 
(Karton) 

852
     Про кле та авли ја / Иво Ан дрић ; при ре дио и про
прат не тек сто ве на пи сао Ра до ван Вуч ко вић.  2. изд. 
 Бе о град : За вод за уџ бе ни ке, 2008 (Бач ки Пе тро вац : 
Кул ту ра).  126 стр. ; 20 cm.  (Би бли о те ка Из бор) 
Ти раж 500.  Иво Ан дрић и ње го во књи жев но де ло: 
стр. 713.  Реч ник тур ци за ма и ма ње по зна тих ре чи: 
стр. 119123.  Из бор из би бли о гра фи је о Иви Ан
дрићу: стр. 124125. 
(Брош.) 

853
     Pro kle ta avli ja / Ivo An drić.  Za greb : Euro pa press 
hol ding, 2008 ([Pa do va] : Gra fi ca Ve ne ta).  95 str. ; 20 
cm*.  (Bi bli o te ka Ju tar njeg li sta. Lek ti ra  kla si ci ; 4) 
Rječ nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna
tih iz ra za: str. 9195.  Na ko ri ca ma be le ška o auto ru. 

854
     Са бра не при по вет ке / Иво Ан дрић ; при ре ђи ва ње и 
по го вор Жа не та Ђу кићПе ри шић.  1. изд.  Бе о град : 
За вод за уџ бе ни ке, 2008 (Бе о град : Ра ду нић).  655 стр. 
; 25 cm.  (Би бли о те ка „Је дан том” ; књ. 4) 
Текст штам пан дво сту бач но.  Ауто ро ва сли ка на ко
ри ца ма.  Ти раж 1.000.  На по ме не и об ја шње ња у бе
ле шка ма уз текст. 
С а д р ж а ј: По под не (910); При ча из Ја па на (11); Дан у Ри му 
(1214); Пут Али је Ђер зе ле за (1522); Кнез са ту жним очи ма 
(2324); Ћор кан и Шва би ца (2529); По бед ник (3031); За ло го
ро ва ња (3236); Же на од сло но ве ко сти (3738); Љу бав у ка са би 
(3943); Му ста фа Ма џар (4449); У му са фир ха ни (5054); Ис ку
ше ње у ће ли ји број 38 (5557); На дру ги дан Бо жи ћа (5860); У 
зин да ну (6163); Рзав ски бре го ви (6468); Ноћ у Ал хам бри (69
72); Мост на Же пи (7375); Сан бе га Кар чи ћа (7677); Ство ре ње 
(7879); Чу до у Оло ву (8082); Ма ра ми ло сни ца (83104); Па као 
(105106); Пр ви дан у ра до сном гра ду : (пи смо на шег при ја те
ља из Ита ли је) (107108); Ис по ви јед (109114); Је дан дан у Са
ра је ву кра јем ју ла 1878. го ди не (115116); Ве ле тов ци (117120); 
На Ла тин ској ћу при ји : (одло мак) (121122); Код ка за на (123
127); Ани ки на вре ме на (128149); За нос и стра да ње То ме Га лу
са (150153); На ла ђи (154156); Смрт у Си на но вој те ки ји (157
160); На паст (161164); Олу ја ци (165168); Шет ња (169171); 
Жеђ (172175); Бај рон у Син три (176177); Де ца (178180); Ру
ђан ски бе го ви (181183); Раз го вор са Го јом (184190); Ми ла и 
Пре лац (191197); Свад ба (198204); Труп (205209); По руч ник 
Му рат (210217); Ча ша (218220); У во де ни ци (221223); Књи
га (224229); Пи смо из 1920. го ди не (230235); Сан и ја ва Под 
гра би ћем (236237); Су се ди (238243); Ша ла у Сам са ри ном ха
ну (244250); Тај дан (251253); Зло ста вља ње (254264); При ча 
о ве зи ро вом сло ну (265280); С љу ди ма : (одло мак) (281283); 
Три де ча ка (284287); Ћи лим (288291); О ста рим и мла дим Па
му ко ви ћи ма : (одло мак) (292299); Елек тро бих (300301); Зми ја 
(302306); Зе ко (307345); Сно пи ћи (346348); Де дин днев ник 
(349351); Пре да ја : (Ри га од Фе ре) (352353); При ча о кме ту 
Си ма ну (354364); Раз го вор (365367); Сје ме из Ка ли фор ни је 
(368370); Слу чај Сте ва на Ка ра ја на (371375); Цр вен цвет (376
381); Би фе „Ти та ник” (382393); Ко са (394396); По ро дич на 
сли ка (397402); Пр ви су сре ти : (одло мак) (403405); Штрајк 
у тка о ни ци ћи ли ма (406408); Ауто би о гра фи ја (409413); За
тво ре на вра та (414417); Зна ко ви (418422); Бу на : (одло мак) 
(423424); На оба ли (425433); На сун ча ној стра ни (434436); 
Пре не сре ће : (одло мак) (437438); Аска и вук (439442); Из лет 
(443445); Ли ца (446447); Не мир на го ди на (448460); Про зор 
(461462); Про ба (463473); Ре чи (474476); Же на на ка ме ну 
(477483); Екс кур зи ја (484487); При ча о со ли (488489); Игра 
(490491); На ста ди о ну (492493); Па но ра ма (494504); Оса ти
ча ни (505518); У за ва ди са све том (519521); Ле то ва ње на ју гу 
(522525); Лов на те тре ба (526528); На др жав ном има њу (529
533); Ђор ђе Ђор ђе вић (534537); Ку ла (538540); Зи ми (541
542); Све ча ност (543547); Сун це (548550); Ра за ра ња (551
552); Пра знич но ју тро (553555); У ће ли ји број 115 (556561); 
Пред ве чер њи час (562563); Је ле на, же на ко је не ма (564572); 
Два за пи са бо сан ског пи са ра Дра же сла ва (573575); Код ле ка
ра (576578); Су срет (579580); Раз го вор пред ве че : (одло мак) 
(581583); Ве ли ки рас пуст (584586); Са ра чи (587588); Ве ја
ви ца (589590); Ле ген да о по бу ни (591592); Пе ку ши ћи : (одло
мак) (593594); Ра ње ник у се лу (595597); Сле пац (598599); 
Увод (600601); Бон вал па ша (602604); Али па ша (605609); Ба
рон (610613); Ге о ме тар и Јул ка (614617); Цир кус (618622); 



121

Ја ков, друг из де тињ ства (623626); При ча (627629); Ро би ња 
(630633); Жи во ти (634636); Љу ба ви (637638); Зу ја (639642); 
Не мир : (одло мак) (643644). Је дан по глед на Ан дрићев при по
ве дач ки опус / Жанета ЂукићПеришић (645655).
(Картон) 

855
     Trav nič ka hro ni ka / Ivo An drić.  Za greb : Euro pa press 
hol ding, 2008 ([Pa do va] : Gra fi ca Ve ne ta).  390 str. ; 20 
cm*.  (Bi bli o te ka Ju tar njeg li sta. Lek ti ra  kla si ci ; 9) 
Rječ nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna
tih iz ra za: str. 381390.  Na ko ri ca ma be le ška o auto ru. 

856
     У за ва ди са све том : при по вет ке о де ци : [домаћа 
лек ти ра за 8. раз ред основ не школе] / Иво Ан дрић 
; [приредио Ми ли вој Не нин ; илу стра тор Иви ца 
Стевановић].  6. изд.  Бе о град : За вод за уџ бе ни ке, 
2008 (Бе о град : Едит принт).  113 стр. : илу стр. ; 21 
cm.  (Лек ти ра 8) 
Ти раж 5.000.  Ту ма че ње ма ње по зна тих ре чи у бе ле
шка ма уз текст. 
С а д р ж а ј: Ан дриће во ви ђе ње де тињ ства / Ми ли вој Не нин 
(57). У за ва ди са све том (917); Ку ла (1826); Ми ла и Пре лац 
(2749); На оба ли (5076); Књи га (7795); Про зор (96102); Де
ца (103111). Раз го вор о про чи та ним при по вет ка ма (113[114]).
(Картон) 

2009

857
     Ex Pon to ; Ne mi ri ; Li ri ka / Ivo An drić.  Zre nja nin : 
Se zam bo ok, 2009 (Be o grad : Mar goart).  248 str. ; 20 
cm.  (Bi se ri na šeg no be lov ca) 
Ti raž 1.000. 
S а d r ž а ј: Ex Pon to (574).  Ne mi ri (75131): Ne mi r od vi je ka 
(7786); Ne mir da na (8799): Noć u vo zu (8990); Iz nad po bje da 
(9192); Dje ca (9395); Po greb na pje sma (9697); Pri ča iz Ja pa na 
(9899); Bre go vi (101131).  Li ri ka (133244): U su mrak (135); 
Bla ga i do bra me se či na (136137); Lanj ska pje sma (138); Ta ma 
(139); Po to nu lo (140); Pr va pro ljet na pje sma (141); Noć cr ve nih 
zvi je zda (142); Stro fe u no ći (143145): Pro la znost (143); Tra ge
di ja (143); Jad ni ne mir (144145); Šet nja (146); Če tr de set pe ta noć 
(147148); 1914. (149); Ju tro (150); Psalm sum nje (151152); Bur
na noć (153154); Noć (155157); Po vra tak (158); Ute ha sno va 
(159); San (160161); Iz knji ge „Cr ve ni li sto vi” (162163); 1915. 
(164165); Pje sma vre te na (166167); San Ma ri no (168); Put nič ka 
pje sma (169); Je se nji pred je li (170); Cr ve ni li sto vi (171172); Gor
nji grad (173); Us krs (174); Je dan no vem bar (175); Rit mi bez sja ja 
(176177): Mar ta mje se ca (176); San o Ma ri ji (176177); Uj Dom
bo var (177); Ju tro (178); Vi si na (179); Ze mlja (180); Si noć (181); 
Sker co u cr ni ni (182); Ob ja vlje nje (183); Su di je (19141920) 
(184); Svi ta nje (185186); Stro fa (187); Po jed nom sta rom do
brom re du (188190); Spas (191); Gla sno vo de šu me (192); Žeđ 
(193); Noć (194); Nje go va pe sma (195); Na mo ru (196); Be ža nje 
(197); Po bed nik (198200); M. C. (201); Kraj re ke (202); Mi sao 
(203); Ve ra sa lu trix (204); Šta sa njam i šta mi se do ga đa (205210); 
Slap na Dri ni (211); Žeđ sa vr šen stva (212); Kad se me ni pla ka lo 
(213); Sa bi to va pe sma (214); Vaj mar 1932. g. (215); Sun ce ovog 
da na (216218); Dje vo jač ka pje sma : (kao na rod na) (219220); 
Pred por tre tom pre kor na po gle da (221); I mi slim (222); Le pa 
mla da že na go vo ri (223); Dve te me (224); Ot kri va nje (225); Pi
smo, ni ko me (226); Noć ni raz go vor 1941. (227228); Li li La la u na 
(229); U pri sta ni štu na ze le nom ostr vu (230231); Ne kad u Al pi ma 
(232233): Pe sma (232); Su sret (232233); Zo ra (233); Jed na noć 
(234); Veo (235); Put ni ci sa is to ka (236237): Ma li grad na dve 
re ke (236); U ama mu (236237); Har fa iz je ze ra (237); Pred gra đe 

na še mla do sti (238240); Ko ra čam još kao da idem (241); Sve 
vi še, sve bli že (242); Kraj (243); Ni bo go va ni mo li ta va (244).
(Broš.) 

858
     Zna ko vi po red pu ta / Ivo An drić.  Za greb : Pro svje ta, 
2009 ([Za greb] : Ska ner stu dio).  478 str. ; 21 cm 
S а d r ž а ј: 1. Ne mi ri od vi je ka (9170); 2. Za pi sca (171256); 
3. Sli ke, pri zo ri, ras po lo že nja (257445); 4. Ne sa ni ca (447459); 
5. Ve či ti ka len dar ma ter njeg je zi ka (461468). Re gi star poj mo va 
(470475). Po go vor / Du šan Ma rin ko vić (476478).
(Broš.) 

859
     Zna ko vi po red pu ta / Ivo An drić.  Zre nja nin : Se zam 
bo ok, 2009 (Be o grad : Mar goart).  475 str. ; 20 cm.  (Bi
se ri na šeg no be lov ca) 
Ti raž 1.000. 
S а d r ž а ј: 1. Ne mi ri od vi je ka (7168); 2. Za pi sca (169254); 
3. Sli ke, pri zo ri, ras po lo že nja (255441); 4. Ne sa ni ca (443457); 
5. Ve či ti ka len dar ma ter njeg je zi ka (459467). Re gi star poj mo va 
(468475).
(Broš.) 

860
     Je le na, že na ko je ne ma / Ivo An drić.  Zre nja nin : Se
zam bo ok, 2009 (Be o grad : Mar goart).  205 str. ; 20 cm. 
 (Bi se ri na šeg no be lov ca) 
Ti raž 1.000. 
S а d r ž а ј: Ani ki na vre me na (564); Ma ra mi lo sni ca (65122); 
Lju bav u ka sa bi (123133); Ćor kan i Šva bi ca (134146); Že na na 
ka me nu (147162); Igra (163166); Že na od slo no ve ko sti (167
170); Baj ron u Sin tri (171174); Je le na, že na ko je ne ma (175198). 
Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna tih iz ra za 
(199203).
(Broš.) 

861
     На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић ; при ре дио и про
прат не тек сто ве на пи сао Вук Ми ла то вић.  3. изд.  Бе
о град : За вод за уџ бе ни ке, 2009 (Ло зни ца : Мла дост 
груп).  375 стр. ; 20 cm.  (Би бли о те ка Из бор) 
Ти раж 3.000.  Ства ра лач ка син те за Иве Ан дрића: стр. 
718.  Ро ман му дро сти, ле по те и тра гич них људ ских 
суд би на: стр. 343363.  Реч ник ма ње по зна тих ре чи: 
стр. 367371.  Би бли о гра фи ја: стр. 373. 
(Брош.) 

862
     Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Zre nja nin : Se zam bo
ok, 2009 (Be o grad : Mar goart).  333 str. ; 20 cm.  (Bi
se ri na šeg no be lov ca) 
Ti raž 1.000.  Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih 
ma nje po zna tih iz ra za: str. 328333. 
(Broš.) 

863
     На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Но ви Сад : Школ
ска књи га, 2009 (Но ви Сад : Школ ска књи га).  295 стр. 
; 20 cm*.  (Би бли о те ка „Сред њо шко лац” ; књ. 31) 
Ти раж 1.000.  Пред го вор: стр. 56.  Реч ник тур ци за
ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих из ра за: 
стр. 283288.  Би о гра фи ја Иве Ан дрића: стр. 289295. 
(Брош.) 
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864
     На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Но ви Сад : Школ
ска књи га, 2009 (Но ви Сад : Школ ска књи га).  295 стр. 
; 20 cm*.  (Би бли о те ка „Сред њо шко лац” ; књ. 31) 
Ти раж 1.000.  Пред го вор: стр. 56.  Реч ник тур ци за
ма, про вин ци ја ли за ма и не ких ма ње по зна тих из ра за: 
стр. 283288.  Би о гра фи ја Иве Ан дрића: стр. 289295. 
(Картон) 

865
     Omer pa ša La tas / Ivo An drić.  Zre nja nin : Se zam bo
ok, 2009 (Be o grad : Mar goart).  288 str. ; 20 cm.  (Bi
se ri na šeg no be lov ca) 
Ti raž 1.000.  Reč nik tur ci za ma: str. 276284. 
(Broš.) 

866
     Про кле та авли ја ; Мост на Же пи ; Ex Pon to / Иво 
Ан дрић.  Но ви Сад : Школ ска књи га, 2009 (Но ви Сад 
: Школ ска књи га).  157 стр. ; 20 cm*.  (Би бли о те ка 
„Сред њо шко лац” ; књ. 40) 
Ти раж 1.000. 
С а д р ж а ј: Пред го вор (59). Про кле та авли ја (1176); Мост на 
Же пи (7785); Ex Pon to (87145). Реч ник ма ње по зна тих ре чи и 
из ра за (147149). Би о гра фи ја Иве Ан дрића (151157).
(Брош.) 

867
     Про кле та авли ја ; Мост на Же пи ; Ex Pon to / Иво 
Ан дрић.  Но ви Сад : Школ ска књи га, 2009 (Но ви Сад 
: Школ ска књи га).  157 стр. ; 20 cm*.  (Би бли о те ка 
„Сред њо шко лац” ; књ. 40) 
Ти раж 1.000. 
С а д р ж а ј: Пред го вор (59). Про кле та авли ја (1176); Мост на 
Же пи (7785); Ex Pon to (87145). Реч ник ма ње по зна тих ре чи и 
из ра за (147149). Би о гра фи ја Иве Ан дрића (151157).
(Картон) 

868
     Пут Али је Ђер зе ле за и дру ге при по вет ке / Иво Ан
дрић ; из бор Мар ко Не дић.  Бе о град : Срп ска књи
жев на за дру га, 2009 (Но ви Сад : Бу дућ ност).  77 стр. ; 
17 cm.  (Ма ла би бли о те ка Срп ске књи жев не за дру ге : 
бро ши ра на се ри ја по кре ну та у ра ту 1999.) 
Кор. и хрпт. ств. насл.: Пут Али је Ђер зе ле за.  Ауто ро
ва сли ка на ко ри ца ма.  Ти раж 1.500. 
С а д р ж а ј: Пут Али је Ђер зе ле за (528); Му ста фа Ма џар (29
46); Мост на Же пи (4755); Труп (5668). Че ти ри Ан дриће ва 
пор тре та / Мар ко Не дић (6977).
(Брош.) 

869
     Ра ђа ње фа ши зма : по ли тич ки спи си / Иво Ан дрић ; 
при ре дио Ми ро слав Ка ра у лац.  Бе о град : „Фи лип Ви
шњић”, 2009 (Бе о град : „Фи лип Ви шњић”).  100 стр. : 
ауто ро ва сли ка ; 21 cm.  (Би бли о те ка Дру ги по глед) 
Ти раж 500.  На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз 
текст. 
С а д р ж а ј: Јед на ка ри је ра : (фа ши зам);  / Ми ро слав Ка ра у лац 
(512). Фа ши стич ка ре во лу ци ја (1325); Be ni to Mus so li ni (27
42); Слу чај Mat te ot ti (4350); Кри за фа ши зма  кри за Ита ли је 
(5157); Ста ње у Ита ли ји (5964); Ђо ва ни Амен до ла (6572); 

До га ђа ји у Бу гар ској (7377); Нај но ви ји ро ман F. T. Ma ri net tia 
(7982); Јед на рат на књи га Га бри е ла Да нун циа (8389); Не зва
ни не ка шу те (9193). Бе ле шка о ауто ру (95). Би бли о граф ски 
по да ци (97).
(Брош.) 

870
     Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под ути ца јем тур
ске вла да ви не / Иво Ан дрић ; при ре дио Дра го љуб Дра
гој ло вић.  Бе о град : Слу жбе ни гла сник, 2009 (Бе о град 
: Гла сник).  187 стр. ; 23 cm.  (Би бли о те ка Дру штве на 
ми сао) 
Изв. ств. насл.: Die Ent wic klung des ge i sti gen Le bens in 
Bo snien un ter der Ein wir kung der tür kischen He rrschaft. 
 Пре ма по да ци ма на стр. 90, пре во ди лац је Зо ран Кон
стан ти но вић.  Ти раж 500.  На по ме не: стр. 91118. 
 Стр. 127129: Оце не ре фе ре на та / Хајн рих Фе ликс 
Шмит, [Рајмунд Фридрих] Кајндл.  Стр. 133134: О 
Ан дриће вој ди сер та ци ји / Си ма Ћир ко вић.  Стр. 135
148: О Ан дриће вом док то ра ту / Зо ран Кон стан ти но
вић.  Стр. 149185: Зна чај ди сер та ци је за ге не зу Ан
дриће вог књи жев ног де ла / Ра до ван Вуч ко вић.  Би
бли о гра фи ја: стр. 187. 
(Брош.) 

2010

871
     Be o grad ske pri če / Ivo An drić. Be o grad : La gu na, 
2010 (Be o grad : Mar goart).  237 str. : auto ro va sli ka ; 20 
cm.  (Pri če Ive An dri ća ; knj. 1) 
„50 go di na od No be lo ve na gra de” → ko ri ce.  Ti raž 
1.500. 
S а d r ž а ј: Po ro dič na sli ka (1128); Ze ko (29160); Za tvo re na 
vra ta (161171); S lju di ma (173182); Taj dan (183190); Ra za ra
nja (191196); Slu čaj Ste va na Ka ra ja na (197210); De din dnev nik 
(211218). Hro no lo gi ja ži vo ta i ra da Ive An dri ća (219232). Na po
me na uz ovo iz da nje / Za du žbi na Ive An dri ća (233237).
(Broš.) 

872
     Be o grad ske pri če / Ivo An drić.  2. izd.  Be o grad : 
La gu na, 2010 (Be o grad : Mar goart).  237 str. : auto ro va 
sli ka ; 20 cm.  (Pri če Ive An dri ća ; knj. 1) 
„50 go di na od No be lo ve na gra de” → ko ri ce.  Ti raž 
2.000. 
S а d r ž а ј: Po ro dič na sli ka (1128); Ze ko (29160); Za tvo re na 
vra ta (161171); S lju di ma (173182); Taj dan (183190); Ra za ra
nja (191196); Slu čaj Ste va na Ka ra ja na (197210); De din dnev nik 
(211218). Hro no lo gi ja ži vo ta i ra da Ive An dri ća (219232). Na po
me na uz ovo iz da nje / Za du žbi na Ive An dri ća (233237).
(Broš.) 

873
     Ex Pon to / Иво Ан дрић.  Обре но вац : Гу тен бер го ва 
га лак си ја, 2010 (Бор : Тер ци ја).  95 стр. ; 21 cm.  (Би
бли о те ка Књи жев ни ве нац ; књ. 4) 
Ти раж 1.000.  Стр. 7395: Ex Pon to / Ра до ван Вуч ко
вић. 
(Картон) 

874
     Zna ko vi po red pu ta / Ivo An drić.  1. izd.  Be o grad : 
EvroGi un ti, 2010 (No vi Sad : Bu duć nost).  591 str. ; 21 
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cm.  (Kla si ci srp ske knji žev no sti) 
Auto ro va sli ka na ko ri ca ma.  Ti raž 2.000. 
S а d r ž а ј: 1. Ne mi ri od vi je ka (7207); 2. Za pi sca (209315); 
3. Sli ke, pri zo ri, ras po lo že nja (317552); 4. Ne sa ni ca (553568); 
5. Ve či ti ka len dar ma ter njeg je zi ka (569577). Re gi star poj mo va 
(579589).
(Karton) 

875
     Иво Ан дрић. [Књ.] 1 / при ре дио Слав ко Гор дић.  
Но ви Сад : Из да вач ки цен тар Ма ти це срп ске, 2010 (Но
ви Сад : Бу дућ ност).  365 стр. ; 24 cm.  (Ан то ло гиј ска 
еди ци ја Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти ; књ. 55) 
Ти раж 1.000. 
С а д р ж а ј: Од ло кал не хро ни ке до ве ли ке ме та фо ре о све ту 
и чо ве ку / Славко Гордић (722). На Дри ни ћу при ја (23258); 
Про кле та авли ја (259316). Хро но ло ги ја (319325). Се лек
тив на би бли о гра фи ја / [средила Ма ри ја Јованцаи] (327334). 
Реч ник ма ње по зна тих ре чи и из ра за (335339). При ре ђи вач ке 
на по ме не (341). О Ан дрићу (343358). Ју би леј на ше кул ту ре / 
Ме ша Се ли мо вић (345348). На Дри ни ћу при ја / Ра до ван Вуч
ко вић (349353). По ен та / Иво Тар та ља (355358). До да так : 
Ан то ло гиј ска еди ци ја Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти : кон
цеп циј ска и уре ђи вач ка на че ла (361365).
(Пласт.) 

876
     Љу бав у ка са би и дру ге ви ше град ске при че / Иво 
Ан дрић ; при ре ди ла Жа не та Ђу кић Пе ри шић.  Бе о
град : Чи го ја штам па, 2010 (Бе о град : Чи го ја штам па). 
 386 стр. ; 21 cm 
Ти раж 500. 
С а д р ж а ј: Па ра лел на ви ше град ска хро ни ка / Жа не та Ђу кић 
Пе ри шић (513).  I (1518): Ста зе (1718).  II (19368): Ђер
зе лез у ха ну (2128); За ло го ро ва ња (2942); Ани ки на вре ме
на (43112); Ве ле тов ци (113123); Не мир на го ди на (125163); 
Олу ја ци (165174); Рзав ски бре го ви (175187); Ћор кан и Шва
би ца (189203); Љу бав у ка са би (205218); Зми ја (219233); Зи
ми (235239); Ко са (241247); Сан и ја ва Под гра би ћем (249
254); Лов на те тре ба (255263); На оба ли (265290); Ку ла (291
298); У за ва ди са све том (299306); Ми ла и Пре лац (307328); 
Ве ли ки рас пуст (329336); Из лет (337346); Свад ба (347368). 
 III (367384): Пр ви школ ски час (371374); Учи тељ Љу бо мир 
(375379); Не у спех на по зор ни ци (381384).
(Картон) 

877
     Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  1. izd.  Is toč no Sa ra je
vo : Za vod za udž be ni ke i na stav na sred stva, 2010 (Lak ta
ši : Gra fo mark).  341 str. ; 21 cm 
Ti raž 1.000.  Bi o gra fi ja: str. 325332.  Reč nik tur ci za
ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih ma nje po zna tih iz ra za: str. 
333341. 
(Plast.) 

878
     Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Be o grad : EvroGi un ti, 
2010 (No vi Sad : Bu duć nost).  398 str. ; 21 cm.  (Kla si ci 
srp ske knji žev no sti) 
Ti raž 2.000.  Reč nik tur ci za ma, pro vin ci ja li za ma i ne kih 
ma nje po zna tih iz ra za: str. 389398. 
(Karton) 

879
     Pri če o oso be nja ci ma i ma lim lju di ma / Ivo An drić.  
Be o grad : La gu na, 2010 (Be o grad : Mar goart).  222 str. : 
auto ro va sli ka ; 20 cm.  (Pri če Ive An dri ća ; knj. 2) 
„50 go di na od No be lo ve na gra de” → ko ri ce.  Ti raž 
1.000. 
S а d r ž а ј: Po pod ne (1114); Knez sa tu žnim oči ma (1518); Stvo
re nje (1922); Na la đi (2330); Šet nja (3138); Su se di (3957); Zlo
sta vlja nje (5992); Auto bi o gra fi ja (93107); Zna ko vi (109122); 
Re či (123131); Đor đe Đor đe vić (133144); Sve ča nost (145158); 
Kod le ka ra (159168); Ži vo ti (169177); Ba ron (179189); Ja kov, 
drug iz de tinj stva (191203). Hro no lo gi ja ži vo ta i ra da Ive An dri
ća (205218). Na po me na uz ovo iz da nje / Za du žbi na Ive An dri ća 
(219222).
(Broš.) 

880
     Pri če o oso be nja ci ma i ma lim lju di ma / Ivo An drić.  
2. izd.  Be o grad : La gu na, 2010 (Be o grad : Mar goart). 
 222 str. : auto ro va sli ka ; 20 cm.  (Pri če Ive An dri ća ; 
knj. 2) 
„50 go di na od No be lo ve na gra de” → ko ri ce.  Ti raž 
2.000. 
S а d r ž а ј: Po pod ne (1114); Knez sa tu žnim oči ma (1518); Stvo
re nje (1922); Na la đi (2330); Šet nja (3138); Su se di (3957); Zlo
sta vlja nje (5992); Auto bi o gra fi ja (93107); Zna ko vi (109122); 
Re či (123131); Đor đe Đor đe vić (133144); Sve ča nost (145158); 
Kod le ka ra (159168); Ži vo ti (169177); Ba ron (179189); Ja kov, 
drug iz de tinj stva (191203). Hro no lo gi ja ži vo ta i ra da Ive An dri
ća (205218). Na po me na uz ovo iz da nje / Za du žbi na Ive An dri ća 
(219222).
(Broš.) 

881
     Fra tar ske pri če / Ivo An drić.  1. De re ti no izd.  Be o
grad : De re ta, 2010 (Be o grad : De re ta).  163 str. ; 21 cm. 
 (Iza bra na de la / Ivo An drić) 
Ti raž 1.000.  Na po me ne i ob ja šnje nja u be le ška ma uz 
tekst. 
S а d r ž а ј: Uvod (5); U mu sa fir ha ni (719); U zin da nu (2128); 
Is po vi jed (2945); Kod ka za na (4763); U vo de ni ci (6571); Ša la u 
Sam sa ri nom ha nu (7393); Trup (95108); Ča ša (109117); Na past 
(119129); Pro ba (131163).
(Karton) 
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Aлбански

882
     Përmbledhje tregimesh të zgjedhuna / Ivo Andriq ; 
[përkthyen Hilmi Thaçi dhe Hasan Kaleshi].  Prishtinë : 
„Mustafa Bakija”, 1954 (Prishtinë : „Milladin Popoviq”). 
 280 str. ; 21 cm 
Na omotu beleška o autoru. 
S a d r ž a j: Parathanje / Hasan Kaleshi, Hilmi Thaçi (520). Ura 
mbi Zhepë = [Most na Žepi] (2129); Trupi = [Trup] (3042); Në 
mysafirhane = [U musafirhani] (4355); Në zindanë = [U zindanu] 
(5663); Veletovcit = [Veletovci] (6473); Tregimi mbi çifçiun 
Siman = [Priča o kmetu Simanu] (74105); Olujakët = [Olujaci] 
(106115); Brigjet e Rzavës = [Rzavski bregovi] (116128); Qylymi 
= [Ćilim] (129139); Kosa (140146); Zeka = [Zeko] (147266); 
Elektrobih (267272). Fjalorth (273280).
(Broš. sa omotom) 

883
     Oborri i mallkuem / Ivo Andriq ; [përkthyen E. [Esad] 
Mekuli dhe T. [Tajar] Hatipi].  Prishtinë : „Milladin 
Popoviq”, 1957 (Prishtinë : „Milladin Popoviq”).  119 
str. ; 20 cm.  (Shkrimtarë jugosllavë) 
Prevod dela: Проклета авлија / Иво Ан дрић.  Tiraž 
200. 
(Broš.) 

884
     Ura e Drinës / Ivo Andriq ; [përkthes Mehmed Hoxha]. 
 Prishtinë : Rilindja, 1960 (Prishtinë : Rilindja).  327 str. 
; 21 cm.  (Shkrimtarë jugosllavë) 
Prevod dela: На Дрини ћуприја / Иво Ан дрић.  Autorova 
slika na koricama.  Tiraž 2.500.  Str. 58: Parathanje / 
përkthyesi. 
(Karton) 

885
     Tregimi mbi çifçiun Siman / Ivo Andriq ; [përktheu 
Xhevdet Basha].  Prishtinë : Rilindja, 1965 (Prishtinë : 
Rilindja).  129 str. ; 21 cm.  (Biblioteka Ylli) 
Prevod dela: Прича о кмету Симану / Иво Ан дрић.  
Tiraž 2.000. 
S a d r ž a j: Tregimi mbi çifçiun Siman = [Priča o kmetu Simanu] 
(535); Lulja e kuqe = [Crven cvet] (3651); Libri = [Knjiga] (52

68); Fëmijt = [Deca] (6976); Dritarja = [Prozor] (7782); Në breg 
të lumit = [Na obali] (83107); Ura e Zhepës = [Most na Žepi] 
(108116); Aska dhe ujku = [Aska i vuk] (117126). Mbi çka na flet 
Andriqi / Radovan Vuçkoviqi (127129).
(Karton) 

886
     Dritarja : (tregime për nxanës të moshës së mesme dhe 
të rritun shkollore) / Ivo Andriq ; [përkthes Fejzi Bojku ; 
ilustrimet Dimçe Kondovski].  Shkup : Nova Makedonija, 
1967 ([s. l. : s. n.]).  66 str. : ilustr. ; 20 cm.  (Biblioteka 
Gëzimi) 
Tiraž 2.000. 
S a d r ž a j: Kulla = [Kula] (512); Fëmijët = [Deca] (1320); 
Dritarja = [Prozor] (2127); Libri = [Knjiga] (2845); Ekskursioni 
= [Ekskurzija] (4654); Aska dhe ujku = [Aska i vuk] (5564). Pak 
fjalë për librin / Fejzi Bojku (6566).
(Broš.) 

887
     Kronika e Travnikut : kohët e konsujve / Ivo Andriq 
; [përktheu Vehap Shita].  Prishtinë : Rilindja, 1967 
(Prishtinë : Rilindja).  473 str. ; 21 cm.  (Biblioteka 
Agimi) 
Prevod dela: Travnička hronika / Ivo Andrić.  Tiraž 
2.000.  Fjalori i turqizmave, provincializmave dhe disa 
shprehjeve të hueja ma pak të njohtuna: str. 465472. 
(Plast.) 

888
     Oborri i mallkuar / Ivo Andriq ; [përkthyen Esad 
Mekuli, Tajar Hatipi].  Prishtinë : Rilindja, 1975 (Prishtinë 
: Rilindja).  98 str. ; 20 cm.  (Shkrimtarë jugosllavë) 
Prevod dela: Prokleta avlija / Ivo Andrić.  Tiraž 2.000. 
(Broš.) 

889
     Tregime / Ivo Andriq ; [përktheu nga serbokroatishtja 
Nazmi Rrahmani].  Prishtinë : Rilindja, 1976 (Prishtinë : 
Rilindja).  199 str. ; 20 cm.  (Shkrimtarë jugosllavë) 
Tiraž 4.000. 
S a d r ž a j: Rrëfimi për çifçiun Siman = [Priča o kmetu Simanu] 
(539); Ura e Zhepës = [Most na Žepi] (4049); Rruga e Gjergjelez 
Alisë = [Put Alije Đerzeleza] (5076); Dashuria në kasabë = [Ljubav 

Преведене књиге
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u kasabi] (7790); Koha e Anikës = [Anikina vremena] (91166); 
Mustafë Maxhari = [Mustafa Madžar] (167186); Vdekja në teqen 
e Sinanit = [Smrt u Sinanovoj tekiji] (187[200]).
(Broš.) 

890
     Tregime / Ivo Andriq ; [përktheu nga serbokroatishtja 
Nazmi Rrahmani].  Botim i 2.  Prishtinë : Rilindja, 1986 
(Prishtinë : Rilindja).  199 str. ; 20 cm.  (Biblioteka 
Ura) 
Tiraž 3.000. 
S a d r ž a j: Rrëfimi për çifçiun Siman = [Priča o kmetu Simanu] 
(539); Ura e Zhepës = [Most na Žepi] (4049); Rruga e Gjergjelez 
Alisë = [Put Alije Đerzeleza] (5076); Dashuria në kasabë = [Ljubav 
u kasabi] (7790); Koha e Anikës = [Anikina vremena] (91166); 
Mustafë Maxhari = [Mustafa Madžar] (167186); Vdekja në teqen 
e Sinanit = [Smrt u Sinanovoj tekiji] (187[200]).
(Broš.) 

891
     Dritarja / Ivo Andriq ; [pasthënien Fejzi Bojku ; ilustr
imet Smajo Musoviqi].  Skopje : Detska radost : Kultura 
: Makedonska kniga : Misla : Nasha kniga, 1990 (Skopje 
: Nova Makedonija).  71 str. : ilustr. ; 20 cm.  (Lekturë 
për shkollat fillore në RS të Maqedonisë sipas planit dhe 
programit mësimor. Klasa e tetë) 
S a d r ž a j: Kulla = [Kula] (514); Fëmijët = [Deca] (1522); 
Dritarja = [Prozor] (2329); Libri = [Knjiga] (3048); Ekskursioni 
= [Ekskurzija] (4953); Aska dhe ujku = [Aska i vuk] (5469). Pak 
fjalë për librin / Fejzi Bojku (7071).
(Broš.) 

892
     Ura mbi Drin : roman / Ivo Andric ; [përkthes Ajsela 
Koka].  Tiranë : Dritan, 2005.  403 str. ; 21 cm*.  
(Klasikë modernë) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

893
     Kohërat e Anikës / Ivo Andric ; [përkthes Ajsela Koka]. 
 Tiranë : Dritan, 2006.  125 str. ; 21 cm* 
Prevod dela: Anikina vremena. 

894
     Oborri i mallkuar / Ivo Andric ; [përkthes Ajsela Koka]. 
 Tiranë : Dritan, 2006.  131 str. ; 20 cm* 
Prevod dela: Prokleta avlija. 

895
     Tregime nga Sarajeva : tregime / Ivo Andriç ; [përkthes 
Migena Pengili].  Tiranë : ABC, 2007.  87 str. ; 20 cm*. 
 (Mjeshtrit e fjalës. Nobelistët) 
Biografi e autor: str. 8385. 

896
     Kronikat e Travnikut : koha e konsujve : roman / Ivo 
Andric ; [përkthes nga origjinal Virgjil Muçi].  Tiranë : 
IDK, 2009.  476 str. ; 21 cm* 
Prevod dela: Travnička hronika. 

Aрапски

897
     Gisr ‘ala nahri Drina / Ivo Andrić ; targama Sami el 
Durubi.  AlQahira : Wizara alTaqafa wa’ lIršad al
Quami, 1961.  411 str. ; 23 cm* 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Tekst na arap. jeziku i 
pismu. 

898
     Waqa’i’ madina Travnik / Ivo Andrić ; targama Sami el 
Du rubi.  Dimasq : Maktaba Atlas, 1964.  XVI, 574 str. 
; cm* 
Prevod dela: Travnička hronika.  Tekst na arap. jeziku i 
pismu. 

899
     Muhzayat alBaša / Ivo Andrić ; targama Ibrahim 
Nagib Haydar.  Beyrut : Dar alTadamun, 1991.  232 str. 
; 20 cm* 
Prevod dela: Omerpaša Latas.  Tekst na arap. jeziku i 
pismu. 

900
     Hikayat min alBusna / Ivo Andric ; targama Zuheyr 
Hury ; [almuqadimatu] ‘Abdurrahman Munif.  Beyrut 
: Almu’assasa al’arabiyya liddirasa wannašri, 1996 
([s. l. : s. n.]).  200 str. ; 21 cm 
Tekst na arap. jeziku i pismu. 
S a d r ž a j: Ifu Andritš wa hikayat min alBusna / ‘Abdurrahman 
Munif (522). Hikayat fil alwazir = [Priča o vezirovom slonu]; 
Hikaya = [Priča]; [Alipaša]; AlGid’ = [Trup]; Ahali Usatitsa = 
[Osatičani]; [Priča o kmetu Simanu]. 
(Broš.) 

901
     Ima’at : magmua qissasiyya / Ivo Andrić ; targama 
Zuheyr Hury.  Beyrut : Darunnidal littibaa wannašri 
wattawzi’i, 1999.  269 str. ; 20 cm*
Prevod dela: Znakovi.  Tekst na arap. jeziku i pismu. 

902
     AlFana’llain / Ivo Andrić ; targama Zuheyr Hury ; 
[almuqadimatu] Rade Božović.  Beyrut : Darunnidal 
littibaa wannašri wattawzi’i, 2000 ([s. l. : s. n.]).  
149 str. ; 21 cm 
Prevod dela: Prokleta avlija.  Tekst na arap. jeziku i 
pismu.  [Almuqadimatu]: str. 710. 
(Broš.) 

903
     Gisr ‘ala nahri Drina / Ivo Andrić ; targama Sami el 
Durubi.  [S. l.] : AlMerkez alTaqafiy alArabiy, 2009. 
 390 str. ; cm* 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Tekst na arap. jeziku i 
pismu. 

Баскијски

904
     Zubi bat Drinaren gainean / Ivo Andritx ; [itzulpena] 
Karlos Zabala [Oiartzabal].  Irun : Alberdania, 2010.  
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497 str. ; 20 cm*.  (Literatura Unibertsala) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Str. 711: Hitzaurrea / 
Karlos Zabala Oiartzabal. 

Белоруски

905
     Трывожны год : аповесці, апавяданні / Іва Андрыч ; 
пераклад з сербахарвацкай мови [прадмова і пераклад 
Барыса Сачанкі].  Мінск : Мастацкая літаратура, 1978 
(Мінск : Паліграфічны комбінат ім. Я. Коласа).  365 
стр. ; 18 cm 
Тираж 4.000. 
С а д р ж а ј: Будаўнік мастоў чалавечнасці / Барыс Сачанка 
(38). Пракляты двор = [Проклета авлија] (9100); Мост на 
Жэпе = [Мост на Жепи] (101110); Смерць у Сінанавай тэкіі 
= [Смрт у Синановој текији] (111123); Тулава = [Труп] (124
137); Прытча пра візіравага слана = [Прича о везировом слону] 
(138187); Велетаўцы = [Велетовци] (188198); Трывожны год 
= [Немирна година] (199238); Вяселле = [Свадба] (240263); 
Аповесць пра соль = [Прича о соли] (264270); Апавяданне 
пра кмета Сімана = [Прича о кмету Симану] (271301); 
Каса = [Коса] (302308); Панарама = [Панорама] (309340); 
Замкнутыя дзверы = [Затворена врата] (341350); На камені, 
у Пачытэлі = [На камену, у Почитељу] (351357); Краявіды = 
[Предели] (358360); Шляхі = [Стазе] (361362); Віно = [Вино] 
(363[366]).
(Картон) 

906
     Мост на Дрыне : раман ; Пракляты двор : апавяданні 
/ Іва Андрыч ; з сербскахарвацкай [пераклад Б. 
[Барыса] Сачанкі і І. [Івана] Чароты ; прадмова І. 
Чароты].  Мінск : Мастацкая літаратура, 1993 (Мінск 
: Паліграфкамбінат ім. Я. Коласа).  589 стр. ; 21 cm.  
(Скарбы сусветнай літаратуры) 
Тираж 1.600. 
С а д р ж а ј: Вечныя праблемы і пошук універсальных 
метафар / Іван Чарота (518). Мост на Дрыне = [На Дрини 
ћуприја] : раман / [перекл. Іван Чарота] (19320); Пракляты 
двор : апавяданні / [перекл. Барыс Сачанка] (321587): 
Пракляты двор = [Проклета авлија] (323391); Мост на Жэпе 
= [Мост на Жепи] (392398); Смерць у Сінанавай тэкіі = [Смрт 
у Синановој текији] (399408); Тулава = [Труп] (409418); 
Прытча пра візіравага слана = [Прича о везировом слону] 
(419455); Велетаўцы = [Велетовци] (456463); Трывожны год 
= [Немирна година] (464493); Вяселле = [Свадба] (494511); 
Аповесць пра соль = [Прича о соли] (512516); Апавяданне 
пра кмета Сімана = [Прича о кмету Симану] (517540); Каса = 
[Коса] (541545); Панарама = [Панорама] (546569); Замкнутыя 
дзверы = [Затворена врата] (570577); На камені, у Пачытэлі = 
[На камену, у Почитељу] (578582); Шляхі = [Стазе] (583584); 
Віно = [Вино] (585587). Моўныя і краіназнаўчыя тлумачэнні 
(588[590]).
(Пласт.) 

Бугарски

907
     Разкази / Иво Андричъ ; предговоръ отъ Никола 
Мирковичъ ; преводъ на Йордана Бояджиева.  София 
: Т. П. Чипевъ, 1939 (София : Право).  178 стр., [1] 

лист с ауторовом сликом ; 18 cm.  (Библиотека 
Югославянски писатели ; кн. 2) 
Тираж 1.100. 
С а д р ж а ј: Иво Андричъ / Никола Мирковичъ (110). 
Любовницата на Вели паша = [Мара милосница] (1189); 
ИзповѢдъ = [Исповијед] (91109); Въ мусафирханата = [У 
мусафирхани] (111125); При казана = [Код казана] (127
144); Чудото въ Олово = [Чудо у Олову] (145152); Олуяци = 
[Олујаци] (153164); Жажда = [Жеђ] (165178).
(Брош.) 

908
     Мостът на Дрина : вишеградска хроника / Иво Ан
дрич ; превела Лилия Кацкова.  София : Славянска 
култура, 1948.  336 стр. ; 22 cm*.  (Библиотека 
Славянски автори) 
Превод дела: На Дрини ћуприја. 

909
     Прокълнатия двор / Иво Андрич ; преведе от сърбо
хърватски Лилия Кацкова.  София : Народна култура, 
1956 (София : „Димитър Благоев”).  80 стр., [1] лист с 
ауторовом сликом ; 21 cm 
Изв. ств. насл.: Проклета авлија.  За автора и за 
книгата: стр. 34. 
(Картон) 

910
     Травнишка хроника : консулските времена / Иво 
Андрич ; преведе од сърбохърватски Сийка Рачева. 
 София : Народна култура, 1963 (София : „Димитър 
Благоев”).  458 стр. : ауторова слика ; 21 cm.  
(Библиотека Избрани романи ; n° 7) 
Превод дела: Травничка хроника / Иво Ан дрић.  Тираж 
25.090.  Речник на турцизмите и провинциализмите, 
запазени в превода: стр. 449451.  Стр. 452[459]: Иво 
Андрич / Д. [Димитър] Добрев.  Библиографија: стр. 
[460]. 
(Картон са омотом) 

911
     Мостът на Дрина / Иво Андрич ; преведе от 
сърбохърватски Лилия Кацкова.  София : Народна 
култура, 1964 (София : „Димитър Благоев”).  344 стр., 
[1] лист с ауторовом сликом ; 21 cm.  (Библиотека 
Избрани романи ; n° 5) 
Превод дела: На Дрини ћуприја / Иво Ан дрић.  Речник 
на турските думи и провинциализмите: стр. 335338. 
 Стр. 339[345]: Иво Андрич и неговият „Мост на 
Дрина” / Боян Ничев. 
(Картон) 

912
     Зеко / Иво Андрич ; превод от сърбохърватски 
Славяна Кръстовска и Лада Галина ; предговор Боян 
Ничев.  София : Народна младеж, 1964.  170 стр. ; 20 
cm*.  (Библиотека Меридиани ; n° 2) 
С а д р ж а ј: Предговор / Боян Ничев. Зеко; Подпалки = 
[Снопићи]; Велетовци; Мостът на Жепа = [Мост на Жепи]. 

913
     Жажда : разкази и новели / Иво Андрич ; превод 
от сърбохърватски ; [съставил Боян Ничев].  София 
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: Народна култура, 1971 (Варна : „Ст. Добрев
Странджата”).  351 стр. ; 21 cm 
С а д р ж а ј: В света на Андричевите разкази / Боян Ничев 
(519). Пътят на Али Джерзелез = [Пут Алије Ђерзелеза] / 
[прев. Л. [Лилия] Кацкова] (2142); Мара  любовницата на 
везира = [Мара милосница] / [прев. С. [Сийка] Рачева] (43
101); Времето на Аника = [Аникина времена] / [прев. К. [Катя] 
Йорданова] (102167); Мустафа Маджар = [Мустафа Маџар] / 
[прев. С. Рачева] (168184); Историята на изполичаря Симан 
= [Прича о кмету Симану] / [прев. К. Йорданова] (185215); 
Смъртта в Синановото теке = [Смрт у Синановој текији] / 
[прев. К. Йорданова] (216227); Осатичани / [прев. Д. Попов] 
(228265); Велетовчани = [Велетовци] / [прев. К. Йорданова] 
(266275); Жажда = [Жеђ] / [прев. К. Йорданова] (276286); 
Мила и Прелац / [прев. С. Рачева] (287305); Байрон в Синтра 
= [Бајрон у Синтри] / [прев. С. [Светлозар] Игов] (306309); 
Жената на камъка = [Жена на камену] / [прев. Б. Ничев] (310
326); Елена  жената, която на съществува = [Јелена, жена које 
нема] / [прев. К. Йорданова] (327350).
(Картон са омотом) 

914
     Травнишка хроника : (консулски времена) : роман / 
Иво Андрич ; превела от сърбохърватски Сийка Рачева. 
 2. изд.  София : Народна култура, 1975 (София : 
„Димитър Благоев”).  446 стр. ; 21 cm.  (Библиотека 
Световна класика) 
Превод дела: Травничка хроника / Иво Ан дрић.  
Тираж 30.125.  Стр. 717: „Травнишка хроника” и 
някои общи тенденции в творчеството на Иво Андрич 
/ Е. [Евгения] Книпович.  Речник на турцизмите и 
провинциализмите, запазени в превода: стр. 446[447]. 
(Пл. са омотом) 

915
     Новели / Иво Андрич ; [превод од сърбохърватски 
; подбор и редакция Боян Ничев].  1. изд.  Пловдив : 
„Христо Г. Данов”, 1976 (Пловдив : „Димитър Благоев”). 
 263 стр. ; 21 cm 
С а д р ж а ј: Андрич в света на своите новели и есета / Боян 
Ничев (710). Мостове = [Мостови] / [прев. Сийка Рачева] 
(1113); Усилна година = [Немирна година] / [прев. Лиляна 
Райнова] (1446); Олуячани = [Олујаци] / [прев. Лиляна 
Райнова] (4754); Ръзавските хълмове = [Рзавски брегови] / 
[прев. Лиляна Райнова] (5566); Приказка за слона и везира 
= [Прича о везировом слону] / [прев. Сийка Рачева] (67109); 
Чудото в Олово = [Чудо у Олову] / [прев. Лиляна Райнова] 
(110115); В килия номер 115 = [У ћелији број 115] / [прев. 
Сийка Рачева] (116132); Шега в Самсариния хан = [Шала у 
Самсарином хану] / [прев. Жела Георгиева] (133150); Чашата = 
[Чаша] / [прев. Жела Георгиева] (151157); Труп / [прев. Лиляна 
Райнова] (158168); Змия = [Змија] / [прев. Сийка Рачева] (169
181); Бюфет „Титаник” = [Бифе „Титаник”] / [прев. Лилия 
Кацкова] (182213); Аска и вълкът = [Аска и вук] / [прев. Жела 
Георгиева] (214222); Лица / [прев. Катя Йорданова] (223227); 
Гоя = [Гоја] / [прев. Сийка Рачева] (228238); Разговор с Гоя = 
[Разговор са Гојом] / [прев. Сийка Рачева] (239257); Жената 
од слонова кост = [Жена од слонове кости] / [прев. Лиляна 
Райнова] (258261); Слепецът = [Слепац] / [прев. Лиляна 
Райнова] (262[264]).
(Картон са омотом) 

916
     Прокълнатия двор / Иво Андрич ; превела Лилия 
Кацкова.  1. изд.  София : Народна култура, 1976 (София 
: „Димитър Благоев”).  143 стр. ; 17 cm.  (Библиотека 

„Панорама” ; n° 48. Серия „Проза” ; n° 40) 
Изв. ств. насл.: Проклета авлија.  Стр. 711: 
„Прокълнатия двор”  трагика и хуманизъм / Светлозар 
Игов.  Иво Андрич  живот в дати: стр. 131133.  Стр. 
134139: Из отговора на Иво Андрич на въпроса: кой 
е имал решаващо влияние върху вас и защо? / записал 
Д. [Драгослав] Адамович.  Стр. 143: Съвременниците 
за Иво Андрич / Мирослав Кърлежа, Йосип Видмар, 
Густав Кръклец. 
(Брош.) 

917
     Госпожицата / Иво Андрич ; превела от сърбо
хърватски Катя Йорданова.  1. изд.  София : Народна 
култура, 1978 (София : „Тодор Димитров”).  265 стр. 
; 17 cm 
Превод дела: Госпођица / Иво Ан дрић.  Стр. 513: 
Третият роман на Иво Андрич / Светлозар Игов. 
(Брош.) 

918
     Разкази от детството / Иво Андрич ; превела от 
сърбо хърватски Жела Георгиева ; илюстрации Вилко 
Глиха Селан.  София : Отечество, 1978 (София : „Д. 
Благоев”).  32 стр. : илустр. ; 29 cm 
Превод дела: Приче из детињства / Иво Ан дрић.  Садр
жај прилагођен деци. 
С а д р ж а ј: За първи път на цирк = [Циркус] (515); За първ 
и последен път на сцената = [Неуспех на позорници] (1723); 
Първи стъпки по пътя към света на книгата и литературата = 
[Како сам улазио у свет књиге и књижевности] (2530). Вместо 
предговор / Густав Кръклец (3132).
(Брош.) 

919
     Знаци край пътя : (разкази, размисли, есета) / Иво 
Ан дрич ; [подбор и превод от сърбохърватски Катя 
Йор  да нова].  1. изд.  Пловдив : „Христо Г. Данов”, 
1978 (Пловдив : „Дим. Благоев”).  148 стр. ; 21 cm 
С а д р ж а ј: Предисловие = [Увод] (79); Бонвал паша = 
[Бонвалпаша] (1014); Али паша = [Алипаша] (1525); Баронът 
= [Барон] (2633); Землемерът и Юлка = [Геометар и Јулка] (34
41); Цирк = [Циркус] (4252); Яков, приятелят от детинство = 
[Јаков, друг из детињства] (5361); Разказ = [Прича] (6266); 
Робиня = [Робиња] (6774); Два живота = [Животи] (7580); 
Любов = [Љубави] (8185); Зуя = [Зуја] (8693); Знаци край пътя 
= [Знакови поред пута] (95138); Бележка за думите = [Белешка 
о речима] (139140); Творческата искра = [Стваралачка искра] 
(141143); Творческата ръка = [Стваралачка рука] (144[149]).
(Брош. са омотом) 

920
     Омер паша Латас / Иво Андрич ; превел от сърбо
хърватски Светлозар Игов.  1. изд.  София : Отечествен 
фронт, 1982 (Враца : „В. Александров”).  271 стр. ; 20 
cm 
Превод дела: Омерпаша Латас / Иво Ан дрић.  Стр. 
514: Недовършеният роман на Иво Андрич / Светлозар 
Игов.  Речник на турцизмите и помалко познатите 
думи: стр. 270271.  На корицама белешка о аутору с 
његовом сликом. 
(Брош.) 
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921
     Безсъници / Иво Андрич ; превод от сърбохърватски 
[Светло зар Игов, Рада Шарланджиева ; подбор 
Светлозар Игов ; предговор Михаил Неделчев].  
1. изд.  София : Народна култура, 1983 (София : 
„Димитър Найденов”).  481 стр. ; 21 cm.  (Библиотека 
„Размисли”) 
Превод дела: Знакови поред пута / Иво Ан дрић.  На 
омоту белешка о аутору с његовом сликом. 
С а д р ж а ј: Строгите изповеди на Иво Андрич / Михал 
Неделчев (514). Безпокойства од памтивека = [Немири од 
вијека] / прев. Светлозар Игов (15166); За писателя = [За 
писца] / прев. Светлозар Игов (167269); Образи, картини, 
настроения = [Слике, призори, расположења] / прев. Рада 
Шарланджиева (271464); Безсъница = [Несаница] / прев. Рада 
Шарланджиева (465481).
(Картон са омотом) 

922
     Мостове / Иво Андрич ; [съставителство и редакция 
Светлозар Игов ; преводачи Сийка Рачева, Л. [Лиляна] 
Райнова, Жела Георгиева, Светлозар Игов, Катя 
Йорданова].  1. изд.  Варна : „Георги Бакалов”, 1983 
(Варна : „Стоян ДобревСтранджата”).  240 стр. ; 21 
cm 
С а д р ж а ј: Непознатият Андрич / Светлозар Игов (515). 
Пътеки = [Стазе] / [прев. С. Рачева] (1617); Един поглед към 
Сараево = [Један поглед на Сарајево] / [прев. Л. Райнова] (18
23); Как навлизах в света на книгата и литературата = [Како сам 
улазио у свет књиге и књижевности] / [прев. Ж. Георгиева] (24
26); Нашата литература и войната = [Наша књижевност и рат] 
/ [прев. Л. Райнова] (2731); Писмо от 1920 година = [Писмо 
из 1920. године] / [прев. Св. Игов] (3246); На еврейското 
гробище в Сараево = [На јеврејском гробљу у Сарајеву] / [прев. 
Л. Райнова] (4754); При вестта, че Бруса е изгоряла = [На вест 
да је Бруса погорела] / [прев. Ж. Георгиева] (5557); Лица / 
[прев. Ж. Георгиева] (5862); А. Г. Матош / [прев. С. Рачева] 
(6367); Хайне в писмата си = [Хајне у писмима] / [прев. Л. 
Райнова] (6872); Песен на песните^ = [Пјесма над пјесмама] 
/ [прев. Л. Райнова] (7378); Образи = [Ликови] / [прев. Ж. 
Георгиева] (7982); Негош като трагичен герой на косовската 
мисъл = [Његош као трагични јунак косовске мисли] / [прев. С. 
Рачева] (83105); Негош в Италия = [Његош у Италији] / [прев. 
С. Рачева] (106110); Вук реформаторът = [Вук, реформатор] / 
[прев. С. Рачева] (111120); Легенда за свети Франциск Асизки 
= [Легенда о св. Франциску из Асизија] / [прев. Л. Райнова] 
(121131); Легенда за Лаура и Петрарка = [Легенда о Лаури и 
Петрарки] / [прев. Л. Райнова] (132140); Гойя = [Гоја] / [прев. 
С. Рачева] (141151); Разговор с Гойя = [Разговор са Гојом] / 
[прев. С. Рачева] (152170); Творческата искра = [Стваралачка 
искра] / [прев. К. Йорданова] (171174); Творческата ръка = 
[Стваралачка рука] / [прев. К. Йорданова] (175177); Предели 
/ [прев. Ж. Георгиева] (178179); Испанската действителност 
и първи крачки в нея = [Шпанска стварност и први кораци у 
њој] / [прев. Ж. Георгиева] (180183); Португалия, зелена земя 
= [Португал, зелена земља] : (откъс от пътепис) / [прев. Ж. 
Георгиева] (184186); Байрон в Синтра = [Бајрон у Синтри] 
/ [прев. Св. Игов] (187190); На Невския проспект = [На 
Невском проспекту] : (фрагмент)/ [прев. Л. Райнова] (191195); 
В родната къща на Шопен = [У Шопеновој родној кући] : (от 
пътуването из Полша) / [прев. Св. Игов] (196199); Бележки за 
писателя = [Белешке за писца] / [прев. Л. Райнова] (200210); 
С магия понякога граничи = [Са магијом понекад граничи и на 
праве подвиге личи рад доброг преводиоца] / [прев. С. Рачева] 
(211214); Аска и вълкът = [Аска и вук] / [прев. Ж. Георгиева] 
(215223); Да бъдеш човек = [О причи и причању] / [прев. 
Св. Игов] (224226); Вино / [прев. Ж. Георгиева] (227229); 

На камъка в Почител = [На камену, у Почитељу] / [прев. Ж. 
Георгиева] (230235); Полет над морето = [Летећи над морем] 
/ [прев. Ж. Георгиева] (236238); Мостове = [Мостови] / [прев. 
С. Рачева] (239[241]).
(Пл. са омотом) 

923
     Летуване на юг : разкази / Иво Андрич ; превод от 
сърбохърватски [Светлозар Игов, Боян Ничев, Жела 
Георгиева, Катя Йорданова, Славяна Кръстовска] ; 
съставителство, послеслов Светлозар Игов.  1. изд. 
 Варна : „Георги Бакалов”, 1989 (Варна : „Стоян 
ДобревСтранджата”).  252 стр. ; 20 cm.  (Библиотека 
Океан) 
С а д р ж а ј: На брега = [На обали] / [прев. Светлозар Игов] 
(526); Унесът и страданието на Тома Галус = [Занос и страдање 
Томе Галуса] / [прев. Светлозар Игов] (2736); Писмо от 1920 
година = [Писмо из 1920. године] / [прев. Светлозар Игов] 
(3750); Португалия, зелена земя = [Португал, зелена земља] : 
(откъс от пътепис) / [прев. Жела Георгиева] (5153); Байрон в 
Синтра = [Бајрон у Синтри] / [прев. Светлозар Игов] (5457); 
Елена  жената, която не съществува = [Јелена, жена које нема] 
/ [прев. Катя Йорданова] (5881); Жената на камъка = [Жена 
на камену] / [прев. Боян Ничев] (8299); Зеко / [прев. Славяна 
Кръстовска] (100207); Привечер = [Предвечерњи час] / [прев. 
Светлозар Игов] (208213); Две записки на босненския писар 
Дражеслав = [Два записа босанског писара Дражеслава] / 
[прев. Светлозар Игов] (214220); Среща = [Сусрет] / [прев. 
Светлозар Игов] (221225); Два живота = [Животи] / [прев. 
Катя Йорданова] (226232); Игра / [прев. Светлозар Игов] (233
236); Летуване на юг = [Летовање на југу] / [прев. Светлозар 
Игов] (237245); Полет над морето = [Летећи над морем] / 
[прев. Жела Георгиева] (246248). Балканецът и морето, или 
ненаписаният роман на Иво Андрич / Светлозар Игов (249
[253]).
(Брош.) 

924
     Ex Ponto : лирична проза / Иво Андрич ; превели 
от сърбски Сийка Рачева, Иван Коларов.  1. изд.  
София : Златоструй, 1992 (София : Полиграфически 
комбинат).  99 стр. ; 20 cm 
(Брош.) 

925
     Мостът на Дрина / Иво Андрич ; [превод 
Лилия Кацкова].  София : Вектор, 1995 (София : 
Офсетграфик).  326 стр. ; 20 cm.  (Колекция Нобелови 
лауреати за литература : Nobel priset) 
Изв. ств. насл.: На Дрини ћуприја.  Речник на турските 
думи и провинциализмите: стр. [327329]. 
(Брош.) 

926
     Иво Андрич и неговата Босна / [съставители Катя 
Йорданова, Ина Христова].  1. изд.  София : „Св. 
Климент Охридски”, 2003 ([б. м. : б. и.]).  254 стр. ; 
21 cm 
Уз поједине одломке из романа белешке Петра 
Џаџића. 
С а д р ж а ј: Травнишкият мъдрец / Боян Ничев (78). Босна и 
нейните околности / Панайот Карагьозов (912). Иво Андрич  
новелистът, есеистът (13111): Андрич в света на своите новели 
и есета / Боян Ничев (1518). Как навлизах в света на книгата и 
литературата = [Како сам улазио у свет књиге и књижевности] 
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/ [прев. Ж. [Жела] Георгиева] (1921); Песен на песните^ = 
[Пјесма над пјесмама] / [прев. Л. [Лиляна] Райнова] (2226); 
Легенда за Лаура и Петрарка = [Легенда о Лаури и Петрарки] 
/ [прев. Л. Райнова] (2734); Жената на камъка = [Жена на 
камену] / [прев. Б. Ничев] (3550); Елена  жената, която я няма 
= [Јелена, жена које нема] / [прев. К. Йорданова] (5171); Вино 
/ [прев. Ж. Георгиева] (7274); Летуване на юг = [Летовање 
на југу] / [прев. К. Йорданова] (7582); Гоя = [Гоја] / [прев. С. 
[Сийка] Рачева] (8392); Разговор с Гоя = [Разговор са Гојом] 
/ [прев. С. Рачева] (93109); Мостове = [Мостови] / [прев. С. 
Рачева] (110111).  Иво Андрич  романистът (113231): Из 
„Мостът на Дрина” = [На Дрини ћуприја] / [прев. Л. [Лилия] 
Кацкова] (116153); Из „Травнишка хроника” = [Травничка 
хроника] / [прев. С. Рачева] (155180). Андричеви ракурси 
на женската психика в романа „Травнишка хроника” / Катя 
Йорданова (181191). Из „Госпожицата” = [Госпођица] / [прев. 
К. Йорданова] (192209); Из „Омер паша Латас” = [Омерпаша 
Латас] / [прев. С. [Светлозар] Игов] (210231). Недовършеният 
роман на Иво Андрич / Светлозар Игов (232242). Иво Андрич 
и „неговата Босна” у нас / Ина Христова (243250); Иво Андрич 
/ Ина Христова (251252); Библиография на преводните книги 
на Иво Андрич в България / [И. Христова] (253).
(Брош.) 

927
     Мостът на Дрина / Иво Андрич ; превела от сръбски 
Жела Георгиева.  1. изд.  София : Унискорп, 2009 
(София : Унискорп).  21 cm*.  (Библиотека Класика) 
Превод дела: На Дрини ћуприја. 
(Брош.) 

Чешки

928
     Ex Ponto / Ivo Andrić ; ze srbochorvatštiny přeložil 
Josef Pelíšek.  Praha : S. Minařík, 1919 (Praha : J. Skalák). 
 131 str. ; 15 cm*.  (Knihy Země ; sv. 8) 
Str. 523: Rozhovory s duší / N. [Niko] Bartulović.  Str. 
130[132]: Ivo Andrić, Ex Ponto / Andr. M. [Andrija 
Milčinović]. 

929
     Mara milostnice a jiné povídky / Ivo Andrić ; [v překladu 
ze srbochorvatštiny Boženy Merdžové].  V Praze : L. 
Mazáč : Československojihoslovanská liga, 1936 (Praha 
: M. Knapp).  215 str. ; 21 cm*.  (Jihoslovanská knihovna 
; sv. 7) 
S a d r ž a j: Mara milostnice = [Mara milosnica] ; Zpověd = 
[Ispovijed] ; Zázrak v Olovu = [Čudo u Olovu] ; U kotle = [Kod 
kazana] ; Most přes Žepu = [Most na Žepi] ; Aničiny časy = [Anikina 
vremena]. Ivo Andrić ([217220]). Poznámky ([221225]). 

930
     Mara milostnice a jiné povídky / Ivo Andrić ; [v pře
kladu Bo že ny Merdžové].  2. vyd.  V Praze : L. Mazáč 
: Československojihoslovanská liga, 1938.  215 str. ; 21 
cm*.  (Jihoslovanská knihovna ; sv. 7) 
S a d r ž a j: Mara milostnice = [Mara milosnica] ; Zpověd = 
[Ispovijed] ; Zázrak v Olovu = [Čudo u Olovu] ; U kotle = [Kod 
kazana] ; Most přes Žepu = [Most na Žepi]; Aničiny časy = [Anikina 
vremena]. Ivo Andrić ([217220]). Poznámky ([221225]). 

931
     Slečna dělá peníze / Ivo Andrić ; ze srbštiny přeložil 
Vratislav Bartůněk.  1. vyd.  Praha : M. Stejskal, 1947. 
 216 str. ; 22 cm* 
Prevod dela: Gospođica. 

932
     Slečna dělá peníze / Ivo Andrić ; ze srbštiny přeložil 
Vratislav Bartůněk.  2. vyd.  Praha : SLIK [i. e.] 
Slovanský literární klub, 1947 (Teplice : Cíl).  216 str. ; 
22 cm.  (Edice Slovanský literární klub ; kn. 2) 
Prevod dela: Gospođica.  Tiraž 10.000.  Poznámky: str. 
209211.  Str. 213216: Ivo Andrić / Jul. [Julius] Dolanský. 
 Na koricama beleška o delu s autorovom slikom. 
(Broš.) 

933
     Most přes Drinu : román / Ivo Andrić ; [ze srbského 
originálu přeložil Vladimír Togner].  V Praze : Máje, 
1948.  387 str. ; 21 cm*.  (Knihovna slovanské družby 
; sv. 10) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

934
     Travnická kronika / Ivo Andrić ; [přeložil a poznámkami 
opatřil O. F. [Otto František] Babler ; doslov napsal Julius 
Dolanský].  1. vyd.  Praha : Státní nakladatelství krásné 
literatury, hudby a umění, 1958 (Praha : Rudé právo).  
478 str. ; 21 cm.  (Klub čtenárů ; sv. 88) 
Prevod dela: Travnička hronika.  Tiraž 30.000.  Na okraj 
„Travnické kroniky”: str. 463472.  Vysvětlivky, překlady 
turcismů a cizojazyčných citátů: str. 473[479].  Na omotu 
beleška o delu. 
(Pl. sa omotom) 

935
     Prokletý dvůr / Ivo Andrić ; [přeložila Milada Černá ; 
doslov Julius Dolanský ; ilustroval Bohumil Vašák].  1. 
vyd.  Praha : Československý spisovatel, 1960.  96 str. 
: ilustr. u bojama ; 20 cm*.  (Edice ilustrovaných novel ; 
sv. 66) 
Prevod dela: Prokleta avlija.  Tiraž 7.000.  Doslov. 

936
     Cesta Aliji Djerzeleza / Ivo Andrić ; [vybral a přeložil 
Viktor Kudělka].  1. vyd.  Praha : Státní nakladatelství 
krásné literatury a umění, 1962.  127 str. ; 17 cm* 
Tiraž 6.500. 
S a d r ž a j: Cesta Aliji Djerzeleza = [Put Alije Đerzeleza] ; Z časů 
Aniky = [Anikina vremena]. Poznámka / Viktor Kudělka (123126).
(Broš.) 

937
     Travnická kronika / Ivo Andrić ; [přeložil O. F. [Otto 
František] Babler ; doslov Viktor Kudělka].  2. vyd.  
Praha : Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 
1964.  436 str. ; 20 cm*.  (Světová knihovna) 
Prevod dela: Travnička hronika.  Tiraž 21.000.  Ani 
vojna, ani mír : doslov. 

938
     Aska a vlk : pro malé čtenáře / Ivo Andrič ; [přeložila 
Jana Havelková ; ilustrovala Jarmila Halámková].  1. vyd. 
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 Praha : Státni nakladatelství dětské knihy, 1966 (Liberec 
: SG).  26 str. : ilustr. ; 20 cm* 
Prevod dela: Aska i vuk.  Tiraž 27.000. 

939
     Žena, která není / Ivo Andrić ; [přeložila Milada 
Nedvědová ; předmluvu napsal Viktor Kudělka].  1. vyd. 
 Praha : Odeon, 1967 (Praha : Mír).  223 str. ; 17 cm.  
(Světová četba ; sv. 385) 
Tiraž 3.500. 
S a d r ž a j: Prozaik Ivo Andrić / Viktor Kudělka (720). Mara 
milostnice = [Mara milosnica] (2399); Láska v městečku = [Ljubav 
u kasabi] (100114); Most přes Žepu = [Most na Žepi] (115125); 
Stávka v tkalcovně koberců = [Štrajk u tkaonici ćilima] (126133); 
Na státním statku = [Na državnom imanju] (134148); Dopis z 
roku 1920 = [Pismo iz 1920. godine] (149167); Zavřené dveře 
= [Zatvorena vrata] (168178); Prázdniny na jihu = [Letovanje na 
jugu] (179190); Žena, která není = [Jelena, žena koje nema] (191
221).Vysvětlivky (223).
(Broš. sa omotom) 

940
     Omerpaša Latas / Ivo Andrić ; [přeložil Jiří Fiedler].  
1. vyd.  Praha : Melantrich, 1981 (Praha : Mír).  252 str. 
; 21 cm 
Tiraž 7.000.  Vysvětlivky: str. [253].  Na omotu beleška 
o autoru i delu. 
(Pl. sa omotom) 

941
     Most na Drině / Ivo Andrić ; [přeložila a vysvětlivky 
napsala Milada Nedvědová ; doslov napsal Dušan 
Karpatský].  2. vyd. tohoto překladu a v Odeonu 1.  
Praha : Odeon, 1987 (Český Těšín : Tisk).  316 str. ; 21 
cm.  (Galérie klasiků) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Tiraž 3.000.  Vysvětlivky: 
str. 305307.  Andrićový mosty a znamení u cesty: str. 
309[317]. 
(Pl. sa omotom) 

942
     Travnická kronika / Ivo Andrić ; [přeložil a vysvětliv
kami opatřil O. F. [Otto František] Babler ; doslov napsal 
Dušan Karpatský].  3. vyd.  Praha : Odeon, 1987 (Český 
Těšín : Tisk).  411 str. ; 21 cm.  (Galérie klasiků) 
Prevod dela: Travnička hronika.  Tiraž 3.000.  
Vysvětlivky: str. 401403.  Andrićovy časy konzulské a 
jiné: str. 405[412]. 
(Pl. sa omotom) 

943
     Vezírův slon : výbor z povídek / Ivo Andrić ; [přeložili 
Milada Černá, Dušan Karpatský, Viktor Kudělka a 
Milada Nedvědová ; doslov a vysvětlivky napsal Dušan 
Karpatský].  1. vyd. v tomto uspořádání.  Praha : Odeon, 
1987 (Český Těšín : Tisk).  408 str. ; 21 cm.  (Galérie 
klasiků) 
Tiraž 3.000. 
S a d r ž a j: Cesta Aliji Djerzeleza = [Put Alije Đerzeleza] / [přel. 
Viktor Kudělka] (726); Vezírův slon = [Priča o vezirovom slonu] 
/ [přel. Dušan Karpatský] (2764); Most přes Žepu = [Most na 
Žepi] / [přel. Milada Nedvědová] (6571); Aničiny časy = [Anikina 
vremena] / [přel. Dušan Karpatský] (72126); Neklidný rok = 

[Nemirna godina] / [přel. Dušan Karpatský] (127156); Olujaci / 
[přel. Dušan Karpatský] (157164); Smrt v Sinanově klášterě = 
[Smrt u Sinanovoj tekiji] / [přel. Dušan Karpatský] (165174); V 
žaláři = [U zindanu] / [přel. Dušan Karpatský] (175180); Zkouška 
= [Proba] / [přel. Dušan Karpatský] (181205); Prokletý dvůr = 
[Prokleta avlija] / [přel. Milada Černá] (206273); Mara milostnice 
= [Mara milosnica] / [přel. Milada Nedvědová] (274326); Rudští 
begové = [Ruđanski begovi] / [přel. Dušan Karpatský] (327332); 
Žízeň = [Žeđ] / [přel. Dušan Karpatský] (333341); Ćorkan a 
tanečnice = [Ćorkan i Švabica] / [přel. Dušan Karpatský] (342353); 
Láska v městečku = [Ljubav u kasabi] / [přel. Milada Nedvědová] 
(354364); Svatba = [Svadba] / [přel. Dušan Karpatský] (365
381); Dopis z roku 1920. = [Pismo iz 1920. godine] / [přel. Milada 
Nedvědová] (382395). Vysvětlivky (397400). Andrićovy prosté a 
nevysvětlitelné osudy / Dušan Karpatský (401[409]).
(Pl. sa omotom) 

944
     Dům o samotě ; Omerpaša Latas / Ivo Andrić ; přeložili 
Milada Černá a Jiří Fiedler ; [editor Dušan Karpatský ; 
vysvětlivky Jiří Fiedler ; doslov napsal Dušan Karpatský]. 
 Vyd. v tomto uspořádání 1.  Praha : Lastavica, 2009 
(Praha : Triangl).  389 str. : autorove slike ; 22 cm.  (Edice 
Slovanský jih přátelům českým. Spisy Iva Andriće ; 5) 
Tiraž 1.000. 
S a d r ž a j: Dům o samotě = [Kuća na osami] / přel. Milada 
Černá (798): Úvod = [Uvod] (79); Bonvalpaša (915); Alipaša 
(1527); Baron (2735); Geometr a Julka = [Geometar i Julka] 
(3544); Cirkus (4456); Jakov, kamarád z dětství = [Jakov, drug 
iz detinjstva] (5666); Vyprávění = [Priča] (6671); Otrokyně = 
[Robinja] (7179); Životy = [Životi] (7985); Lásky = [Ljubavi] 
(8690); Zuja (9098); Omerpaša Latas / přel. Jiří Fiedler (99381). 
Vysvětlivky (382383). Dvě torza Andrićovy sarajevské kroniky / 
Dušan Karpatský (384389).
(Plast.) 

945
     Jelena, žena, která není : výbor z povídek 1 ; a román 
Slečna / Ivo Andrić ; přeložili Milada Černá, Dušan 
Karpatský, Viktor Kudělka a Milada Nedvědová ; [editor 
Dušan Karpatský ; ediční poznámku a vysvětlivky napsal 
Dušan Karpatský].  Vyd. v tomto uspořádání 1.  Praha 
: Lastavica, 2009 (Praha : Triangl).  485 str. : autorove 
slike ; 22 cm.  (Edice Slovanský jih přátelům českým. 
Spisy Iva Andriće ; 3) 
Tiraž 1.000. 
S a d r ž a j: Cesta Aliji Djerzeleza = [Put Alije Đerzeleza] / přel. 
Viktor Kudělka (729); Ćorkan a tanečnice = [Ćorkan i Švabica] / 
přel. Dušan Karpatský (3043); Žena ze slonové kosti = [Žena od 
slonove kosti] / přel. Dušan Karpatský (4448); Láska v městečku 
= [Ljubav u kasabi] / přel. Milada Nedvědová (4960); Mara 
milostnice = [Mara milosnica] / přel. Milada Nedvědová (61
122); Zázrak v Olovu = [Čudo u Olovu] / přel. Dušan Karpatský 
(123128); Aničiny časy = [Anikina vremena] / přel. Dušan 
Karpatský (129192); Byron v Sintrě = [Bajron u Sintri] / přel. 
Dušan Karpatský (193196); Mila a Prelac = [Mila i Prelac] / přel. 
Milada Černá (197213); Neklidný rok = [Nemirna godina] / přel. 
Dušan Karpatský (214248); Žena na kameni = [Žena na kamenu] 
/ přel. Milada Nedvědová (249266); Hra = [Igra] / přel. Dušan 
Karpatský (267270); V zimě = [Zimi] / přel. Dušan Karpatský 
(271275); Jelena, žena, která není = [Jelena, žena koje nema] / 
přel. Milada Nedvědová (276300); Slečna = [Gospođica] / přel. 
Dušan Karpatský (301481). Vysvětlivky (482484). Ediční 
poznámka / D. K. (485).
(Plast.) 
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946
     Most na Drině / Ivo Andrić ; přeložila [a vysvětlivky 
napsala] Milada Nedvědová ; [editor Dušan Karpatský]. 
 Vyd. 3, v tomto překladu 2.  Praha : Lastavica, 2009 
(Praha : Triangl).  367 str. : autorove slike ; 22 cm.  (Edice 
Slovanský jih přátelům českým. Spisy Iva Andriće ; 1) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Tiraž 1.000.  Vysvětlivky: 
str. 353355.  O autorovi: str. 356357.  Str. 358367: 
Andrićovy mosty a znamení u cesty / Dušan Karpatský 
(Plast.) 

947
     Travnická kronika / Ivo Andrić ; přeložil [a vysvětlivky 
napsal] O. F. [Otto František] Babler ; [editor Dušan 
Karpatský].  Vyd. 4.  Praha : Lastavica, 2009 (Praha 
: Triangl).  471 str. : autorove slike ; 22 cm.  (Edice 
Slovanský jih přátelům českým. Spisy Iva Andriće ; 2) 
Prevod dela: Travnička hronika.  Tiraž 1.000.  
Vysvětlivky: str. 459462.  Str. 463471: Andrićovy Časy 
konzulské a jiné / Dušan Karpatský. 
(Plast.) 

948
     Vezírův slon : výbor z povídek 2 ; a novela Prokletý 
dvůr / Ivo Andrić ; přeložili Milada Černá, Dušan Karpat
ský, Milada Nedvědová a Vladimír Togner ; [editor Dušan 
Karpatský ; vysvětlivky a doslov napsal Dušan Karpatský]. 
 Vyd. v tomto uspořádání 1.  Praha : Lastavica, 2009 
(Praha : Triangl).  462 str. : autorove slike ; 22 cm.  (Edice 
Slovanský jih přátelům českým. Spisy Iva Andriće ; 4) 
Tiraž 1.000. 
S a d r ž a j: V musafirhaně = [U musafirhani] / přel. Milada Černá 
(717); V žaláři = [U zindanu] / přel. Dušan Karpatský (1824); 
Zpověd = [Ispovijed] / přel. Milada Černá (2538); U kotle = 
[Kod kazana] / přel. Milada Černá (3952); Mlýn = [U vodenici] / 
přel. Milada Černá (5358); Žert v Samsarově zájezdním hostinci 
= [Šala u Samsarinom hanu] / přel. Milada Černá (5975); Číše 
= [Čaša] / přel. Milada Černá (7682); Trup / přel. Milada Černá 
(8393); Prokletý dvůr = [Prokleta avlija] / přel. Milada Černá 
(94172); Zkouška = [Proba] / přel. Dušan Karpatský (173201); 
Mustafa Madar = [Mustafa Madžar] / přel. Milada Černá (202
216); Most přes Žepu = [Most na Žepi] / přel. Milada Nedvědová 
(217225); Veletovci / přel. Milada Černá (226234); Olujaci / 
přel. Dušan Karpatský (235243); Smrt v Sinanově tekiji = [Smrt u 
Sinanovoj tekiji] / přel. Dušan Karpatský (244254); Rudští begové 
= [Ruđanski begovi] / přel. Dušan Karpatský (255261); Žízeň = 
[Žeđ] / přel. Dušan Karpatský (262272); Svatba = [Svadba] / přel. 
Dušan Karpatský (273292); Vezírův slon = [Priča o vezirovom 
slonu] / přel. Dušan Karpatský (293336); Kniha = [Knjiga] / přel. 
Milada Černá (337350); Okno = [Prozor] / přel. Milada Černá 
(351355); Dopis z roku 1920 = [Pismo iz 1920. godine] / přel. 
Milada Nedvědová (356371); Buffet Titanic = [Bife „Titanik”] / 
přel. Vladimír Togner (372404); Zavřené dveře = [Zatvorena vrata] 
/ přel. Milada Nedvědová (405413); Stávka v tkalcovně koberců = 
[Štrajk u tkaonici ćilima] / přel. Milada Nedvědová (414420); Na 
státním statku = [Na državnom imanju] / přel. Milada Nedvědová 
(421432); Prázdniny na jihu = [Letovanje na jugu] / přel. Milada 
Nedvědová (433442). Vysvětlivky (443448). Andrićovy prosté a 
nevysvětlitelné osudy / Dušan Karpatský (449462).
(Plast.) 

949
     Znamení u cesty : lyrika, zápisky, eseje / Ivo Andrić 
; přeložil Dušan Karpatský ; [editor Dušan Karpatský]. 
 Vyd. 1.  Praha : Lastavica, 2009 (Praha : Triangl).  

404 str. : autorove slike ; 22 cm.  (Edice Slovanský jih 
přátelům českým. Spisy Iva Andriće ; 6) 
Tiraž 1.000. 
S a d r ž a j: Ex Ponto : (výbor) (719); Nepokoje = [Nemiri] : 
(výbor) (2023): Nad vítězstvími = [Iznad pobjeda] (20); [Jsou dny 
a noci, kdy můj kout vyplní tajemství...] = [Ima dana i noći kad tajna 
ispuni moj kut] (21); [Na veslech se udrželo ještě maličko světla...] 
= [Još je malo sjaja na veslima] (21); [Najednou pominulo světlo a 
radostný den...] = [Najednom, poslije svijetla i radosna dana] (22); 
[V noci. Unavuje mě pomyšlení...] = [U noći. Umara me misao] 
(22); [Ráno je ženský smích jako bílé plátno...] = [Ženski je smijeh 
ujutro kao bijelo platno] (2223); [Rozhodl jsem se, že se už nebudu 
otravovat...] = [Odlučio sam da se ne trujem] (23); Lyrika = [Lirika] 
: (výbor) (2437): Zmizelo v hlubinách = [Potonulo] (24); 1914. 
(24); Sen = [San] (2526); Podzimní krajiny = [Jesenji predjeli] 
(2627); Horní město = [Gornji grad] (27); Strofa (28); Na moři = 
[Na moru] (28); U řeky = [Kraj reke] (29); Co se mi zdá a co se mi 
děje = [Šta sanjam i šta mi se događa] (3035); Závoj = [Veo] (36); 
[Jdu a jdu stále, jako bych šel...] = [Koračam još kao da idem] (36
37): [Žádné bohy ani modlitby...] = [Ni bogova ni molitava] (37): 
Znamení u cesty = [Znakovi pored puta] : (výbor) (38140): Věčný 
neklid = [Nemiri od vijeka] (3886); Pro spisovatele = [Za pisca] 
(86110); Obrazy, výjevy, nálady = [Slike, prizori, raspoloženja] 
(110140); Stezky = [Staze] (141142); Mosty = [Mostovi] (143
145); Na kameni, v Počitelji = [Na kamenu, u Počitelju] (146151); 
Legenda o svatém Františku z Assisi = [Legenda o sv. Francisku 
iz Asizija] (152162); Legenda o Lauře a Petrarkovi = [Legenda 
o Lauri i Petrarki] (163170); Zápisky o Goyovi = [Zapisi o Goji] 
(171181); Rozhovor s Goyou = [Razgovor sa Gojom] (182199); 
Njegoš jako tragický hrdina kosovské myšlenky = [Njegoš kao 
tragični junak kosovske misli] (200221); Předání = [Predaja] : 
(Rigas Ferreos) (222226); Poznámky pro spisovatele = [Beleške 
za pisca] (227237); Poznámka o slovech = [Beleška o rečima] 
(238240); Poznámky (241253): O A. G. Matošovi = [A. G. 
Matoš] (241242); O Vuku Stefanovići Karadžićovi : [odlomci] 
(243245); O překládání = [Sa magijom ponekad graniči i na prave 
podvige liči rad dobrog prevodioca] (245247); O Židech v Bosně 
= [Na jevrejskom groblju u Sarajevu] (248250); O návštěvě 
Segovie s Kalmim Baruhem = [Sećanje na Kalmija Baruha] 
(250253); O příběhu a vyprávění = [O priči i pričanju] : (projev 
Iva Andriće ve Stockholmu při převzetí Nobelovy ceny) (254
257). Vysvětlivky (258260). Andrićovy stesky a stezky / Dušan 
Karpatský (261264). Životopis Iva Andriće / Radovan Popović ; 
přel. Markéta Kranjčevićová ; upravil Dušan Karpatský (270396). 
Chronologická bibliografie českých překladů děl Iva Andriće (397
401). Ediční poznámka / D. K. (403404).
(Plast.) 

Дански

950
     Broen over Drina / Ivo Andrić ; oversat fra serbisk af 
Toni Madsen.  København : Grafisk Forlag, 1961.  350 
str. ; 22 cm* 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  

951
     Broen over Drina / Ivo Andrić ; [oversat af Toni Mad
sen].  2. op.  København : Grafisk Forlag, 1961.  350 
str. ; 22 cm* 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

952
     Fortællinger fra Jugoslavien / Ivo Andrić ; oversat 
fra jugoslavisk af  Per Jacobsen.  [København] : S. 
Hasselbalchs Forlag, 1961.  71 str. ; 18 cm*.  (Hasselbalchs 
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KulturBibliotek ; 204) 
S a d r ž a j: Fortællinger om fæstebonden Siman = [Priča o kmetu 
Simanu]; Broen over Zepa = [Most na Žepi]; Alija Djerzelez’ rejse 
= [Put Alije Đerzeleza]. 

953
     Broen over Drina / Ivo Andric ; [oversat af Toni Mad
sen].  3. op.  København : Grafisk Forlag, 1962 ([s. l. : s. 
n.]).  350 str. ; 22 cm 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Na omotu beleška o delu 
s autorovom slikom. 
(Ppl. sa omotom) 

954
     Frøkenen / Ivo Andrić ; oversat efter den serbiske ori
ginal af Gunnar Nissen.  København : Grafisk Forlag, 
1963.  208 str. ; 21 cm* 
Prevod dela: Gospođica. 

955
     Forbandelsens gård / Ivo Andrić ; [oversat efter den 
ser biske originaludgave „Prokleta avlija” af Gunnar O. 
Svane].  København : Grafisk Forlag, [1964].  143 str. 
; cm* 
Prevod dela: Prokleta avlija. 

956
     Torso : ni noveller / Ivo Andrić ; [oversat fra serbisk af 
Toni Liversage].  [København] : Grafisk Forlag, 1966.  
208 str. ; 21 cm*.  (Danske Bogsamleres Klub ; 220) 
S a d r ž a j: Anika = [Anikina vremena]; Underet i Olovo = [Čudo 
u Olovu]; Torso = [Trup]; Čorhan og linedanserinden = [Ćorkan 
i Švabica]; Lejren = [Za logorovanja]; Kærlighed i kasaben = 
[Ljubav u kasabi]; Mila og Prelac = [Mila i Prelac]; Olujaci; Døden 
i sinanklostret = [Smrt u Sinanovoj tekiji]. 

957
     Forvist til Bosnien / Ivo Andrić ; på dansk ved Gunnar 
Nissen.  København : Borgens Forlag, 1979.  392 str. ; 
23 cm* 
Prevod dela: Travnička hronika. 

958
     Broen over Drina / Ivo Andrić ; på dansk ved Toni Liver
sage.  2. reviderede udgave.  [København] : Gyldendal, 
1993 (Haslev : Nordisk Bogproduktion).  337 str. ; 23 cm 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Str. 5: Om denne udgave 
/ Toni Liversage.  Str. 333[338]: Ivo Andrić  Bosniens 
store fortœller / Toni Liversage.  Na omotu beleška o delu 
s autorovom slikom. 
(Broš.) 

959
     Broen over Drina / Ivo Andrić ; på dansk ved Toni 
Liversage.  3. udgave er et fotografisk genoptryk af 2. 
reviderede udgave.  [København] : Gyldendal, 2002 
(Viborg : Nørhaven Paperback).  337 str. ; 20 cm.  
(Gyldendal paperback) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Str. 5: Om denne udgave 
/ Toni Liversage.  Str. 333[338]: Ivo Andrić  Bosniens 
store fortœller / Toni Liversage.  Na omotu beleška o 
delu. 
(Broš.) 

Енглески

960
     Bosnian story / Ivo Andrić ; translated by Kenneth 
Johnstone.  London : LincolnsPrager, 1958 (Yugoslavia). 
 461 str. ; 21 cm.  (Modern Yugoslav novels) 
Izv. stv. nasl.: Travnička hronika.  Str. 78: Preface / John 
Parker.  Translator's note: str. 912. 
(Plast. sa omotom) 

961
     Bosnian story / Ivo Andrić ; translated by Kenneth 
Johnstone.  London : LincolnsPrager ; New York : 
London House & Maxwell, [1959].  461 str. ; 21 cm*.  
(Modern Yugoslav novels) 
Prevod dela: Travnička hronika. 

962
     The bridge on the Drina / Ivo Andrić ; translated from 
the SerboCroat by Lovett F. Edwards.  London : G. Allen 
& Unwin, 1959 (London : S. Shand).  314 str. ; 21 cm 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Translator’s foreword: str. 
79. 
(Karton sa omotom) 

963
     The bridge on the Drina / Ivo Andrić ; translated from 
the SerboCroat by Lovett F. Edwards.  New York : The 
Macmillan Co., 1959 ([s. l. : s. n.]).  314 str. ; 21 cm 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Translator’s foreword: str. 
79. 
(Karton sa omotom) 

964
     The bridge on the Drina / Ivo Andrić ; translated from 
the SerboCroat by Lovett F. Edwards.  1st printing.  
New York : New American Library, 1960.  429 str. ; 19 
cm.  (A Signet book ; T 1798) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Translator’s foreword: str. 
57. 
(Broš.) 

965
     Bosnian story / Ivo Andrić ; translated by Kenneth Jo
hns tone.  London : LincolnsPrager, 1961 (Yugoslavia). 
 461 str. ; 21 cm.  (Modern Yugoslav novels) 
Izv. stv. nasl.: Travnička hronika.  Str. 78: Preface / John 
Parker.  Translator’s note: str. 912. 
(Plast. sa omotom) 

966
     Devil’s yard / Ivo Andrić ; translated by Kenneth 
Johnstone.  New York : Grove Press, [1962].  137 str. ; 
21 cm* 
Prevod dela: Prokleta avlija. 

967
     The vizier’s elephant : three novellas / Ivo Andrić ; 
translated from the SerboCroat by Drenka Willen.  New 
York : Harcourt, Brace & World, [1962].  247 str. ; 22 
cm* 
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S a d r ž a j: The vizier’s elephant = [Priča o vezirovom slonu] 
(154); Anika’s times = [Anikina vremena] (55130); Zeko (131
247).

968
     Bosnian chronicle / by Ivo Andrić ; translated from the 
SerboCroatian by Joseph Hitrec.  1st Borzoi ed.  New 
York : A. A. Knopf, 1963 (New York : H. Wolff).  [2], 
VIII, 429 str. ; 22 cm 
Prevod dela: Travnička hronika.  Translator’s note: str. 
VVIII.  A note about the author: str. [431].  Works of 
Ivo Andrić: str. [2]. 
(Pl. sa omotom) 

969
     Devil’s yard / Ivo Andrić ; translated by Kenneth Jo
hnstone.  London : J. Calder, 1964.  125 str. ; 21 cm* 
Prevod dela: Prokleta avlija. 

970
     The woman from Sarajevo / by Ivo Andrić ; translated 
from the SerboCroatian by Joseph Hitrec.  1st American 
ed.  New York : A. A. Knopf, 1965.  245 str. ; 22 cm 
Prevod dela: Gospođica.  A note about the author: str. 
[249]. 
(Pl. sa omotom) 

971
     The woman from Sarajevo / Ivo Andric ; translated 
from the SerboCroatian by Joseph Hitrec.  London : 
Calder and Boyars, 1966 (London : Lowe and Brydone). 
 245 str. ; 22 cm 
Prevod dela: Gospođica. 
(Pl. sa omotom) 

972
     The woman from Sarajevo / Ivo Andric ; translated 
from the SerboCroatian by Joseph Hitrec.  London : 
Calder and Boyars, 1966 (London : Lowe and Brydone). 
 245 str. ; 22 cm 
Prevod dela: Gospođica. 
(Broš.) 

973
     The woman from Sarajevo / Ivo Andrić ; translated 
from the SerboCroatian by Joseph Hitrec.  Toronto : 
Random House, 1966.  245 str. ; 20 cm* 
Prevod dela: Gospođica. 

974
     The bridge on the Drina / Ivo Andrić ; translated from 
the SerboCroat by Lovett F. Edwards ; with an afterword 
by John Simon.  1st Signet Classic ed.  New York : New 
American Library, 1967.  VII, 352 str. : autorova slika ; 
18 cm*.  (Signet classics ; CQ 347) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Translator’s foreword: str. 
VVII.  Afterword: str. 335351.  Selected bibliography: 
Andrić’s works in English: str. 352. 

975
     The pasha’s concubine and other tales / Ivo Andrić ; 
trans lated from the SerboCroatian by Joseph Hitrec.  

New York : A. A. Knopf, 1968.  VI, 302 str. ; 22 cm* 
S a d r ž a j: The bridge on the Žepa = [Most na Žepi] (313); The 
journey of Ali Djerzelez = [Put Alije Đerzeleza] (1543); Confession 
= [Ispovijed] (4562); By the brandy still = [Kod kazana] (6379); 
Mustapha Magyar = [Mustafa Madžar] (81101); In the camp = [Za 
logorovanja] (103118); The pasha’s concubine = [Mara milosnica] 
(119191); Thirst = [Žeđ] (193205); The snake = [Zmija] (207
221); The scythe = [Kosa] (223230); Woman on the rock = [Žena 
na kamenu] (231250); Bar Titanic = [Bife „Titanik”] (251289); A 
summer in the South = [Letovanje na jugu] (291302).

976
     The woman from Sarajevo / by Ivo Andrić ; translated 
from the SerboCroatian by Joseph Hitrec.  2nd printing. 
 New York : A. A. Knopf, 1968.  str. ; cm* 
Prevod dela: Gospođica. 

977
     The pasha’s concubine and other tales / Ivo Andrić ; 
translated from the SerboCroatian by Joseph Hitrec.  
London : G. Allen and Unwin, 1969 (Northampton : J. 
Dickens).  XV, 302 str. ; 23 cm 
Na omotu beleška o autoru i delu. 
S a d r ž a j: Introduction / Joseph Hitrec (VXV). The bridge on the 
Žepa = [Most na Žepi] (313); The journey of Ali Djerzelez = [Put 
Alije Đerzeleza] (1543); Confession = [Ispovijed] (4562); By the 
brandy still = [Kod kazana] (6379); Mustapha Magyar = [Mustafa 
Madžar] (81101); In the camp = [Za logorovanja] (103118); The 
pasha’s concubine = [Mara milosnica] (119191); Thirst = [Žeđ] 
(193205); The snake = [Zmija] (207221); The scythe = [Kosa] 
(223230); Woman on the rock = [Žena na kamenu] (231250); 
Bar Titanic = [Bife „Titanik”] (251289); A summer in the South = 
[Letovanje na jugu] (291302).
(Karton sa omotom) 

978
     The vizier’s elephant : three novellas / Ivo Andrić ; 
translated from the SerboCroat by Drenka Willen.  Chicago 
: H. Regnery, 1970.  247 str. ; 20 cm*.  (A Gateway edition 
; 6142) 
S a d r ž a j: The vizier’s elephant = [Priča o vezirovom slonu] 
(154); Anika’s times = [Anikina vremena] (55130); Zeko (131
247).

979
     The bridge on the Drina / Ivo Andrić ; translated from 
the SerboCroat by Lovett F. Edwards.  London : G. Allen 
and Unwin, 1973.  314, 8 str. ; cm* 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 
(Karton) 

980
     The woman from Sarajevo / Ivo Andric ; translated 
from the SerboCroatian by Joseph Hitrec.  London : 
Calder and Boyars, [1973].  245 str. ; 21 cm* 
Prevod dela: Gospođica. 

981
     Devil’s yard / Ivo Andrić ; translated by Kenneth Jo
hnstone.  Westport : Greenwood Press, 1975.  137 str. ; 
21 cm* 
Prevod dela: Prokleta avlija. 

982
     The bridge on the Drina / Ivo Andrić ; translated from 
the SerboCroat by Lovett F. Edwards ; with an introduction 
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by William H. McNeill.  Chicago : The University of 
Chicago Press, 1977 (USA).  314 str. ; 21 cm 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Introduction: str. 15.  
Translator’s foreword: str. 79. 
(Broš.) 

983
     Bosnian story / Ivo Andrić ; translated from the Serbo
Croat by Lovett F. Edwards.  5th ed.  London : G. Allen 
& Unwin, 1978.  314 str. ; 20 cm* 
Prevod dela: Travnička hronika. 

984
     The bridge on the Drina / Ivo Andrić.  London : Allen 
and Unwin, 1978.  314 str. ; cm* 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

985
     Bosnian story / Ivo Andrić ; translated by Kenneth 
Johnstone.  Revised ed.  London : J. Calver, 1979.  464 
str. ; 20 cm* 
Prevod dela: Travnička hronika. 

986
     The pasha’s concubine and other tales / Ivo Andrić ; 
[translator Joseph Hitrec].  Sarajevo : Svjetlost, 1986 
(Lju bljana : Mladinska knjiga).  153 str. ; 18 cm 
S a d r ž a j: The bridge on the Žepa = [Most na Žepi] (513); The 
journey of Ali Djerzelez = [Put Alije Đerzeleza] (1539); Mustapha 
Magyar = [Mustafa Madžar] (4159); The pasha’s concubine = 
[Mara milosnica] (61123); Thirst = [Žeđ] (125135); Woman on 
the rock = [Žena na kamenu] (137153).
(Broš.) 

987
     The development of spiritual life in Bosnia under 
the influence of Turkish rule / Ivo Andrić ; editors and 
translators Želimir B. Juričić and John F. Loud.  Durham, 
NC ; London : Duke University Press, 1990 (USA).  
XXII, 125 str. ; 24 cm 
Izv. stv. nasl.: Die Entwicklung des geistigen Lebens in 
Bosnien unter der Einwirkung der türkischen Herrschaft.  
Str. VIIXX: Introduction / [Želimir B. Juričić].  Editorial 
note: str. XXIXXII.  Notes: str. 7197.  About the editors: 
str. [126].  Works cited: str. 99113.  Index: str. 115125. 
 Na omotu beleška o autoru i delu. 
(Pl. sa omotom)

988
     Conversation with Goya ; Bridges ; Signs / Ivo Andrić 
; translated by Celia Hawkesworth and Andrew Harvey. 
 London : The Menard Press ; University of London, 
School of Slavonic & East European Studies, 1992 
(Wellingborough : September Press).  XII, 80 str. ; 22 
cm 
Na omotu beleška o delu s autorovom slikom. 
S a d r ž a j: Introduction / Celia Hawkesworth (VXII). Conversation 
with Goya = [Razgovor sa Gojom] (122); Bridges = [Mostovi] (23
27); Signs by the roadside = [Znakovi pored puta] (2980): [There 
are some traditional stories...] (3137); For the writer = [Za pisca] 
(3847); Images, scenes, moods = [Slike, prizori, raspoloženja] 
(4869); Sleeplessness = [Nesanica] (7080).
(Broš.) 

989
     The damned yard and other stories / Ivo Andrić ; edited 
by Celia Hawkesworth.  London ; Boston : Forest Books 
; Belgrade : Dereta, 1992 (Belgrade : Dereta).  IX, 218 
str. ; 20 cm 
S a d r ž a j: Introduction / Celia Hawkesworth (VIX). Note on the 
pronunciation of SerboCroatian names ([X]). Acknowledgements 
([XI]). The story of the vizier’s elephant = [Priča o vezirovom 
slonu] / [transl. by Celia Hawkesworth] (140); The bridge on the 
Žepa = [Most na Žepi] / [transl. by Svetozar Koljević] (4148); In 
the guesthouse = [U musafirhani] / [transl. by Joseph Schallert 
and Ronelle Alexander] (4959); Death in Sinan’s tekke = [Smrt 
u Sinanovoj tekiji] / [transl. by Felicity Rosslyn] (6170); The 
climbers = [Osatičani] / [transl. by Svetozar Koljević] (71106); 
A letter from 1920 = [Pismo iz 1920. godine] / [transl. by Lenore 
Grenoble] (107119); The house on its own = [Kuća na osami] 
(121141): Introduction = [Uvod] / [transl. by Celia Hawkesworth] 
(121123); Alipasha = [Alipaša] / [transl. by Felicity Rosslyn] 
(125136); A story = [Priča] / [transl. by Felicity Rosslyn] (137
141); The damned yard = [Prokleta avlija] / [transl. by Celia 
Hawkesworth] (143[219]).
(Broš.) 

990
     The days of the consuls / Ivo Andrić ; translated by 
Celia Hawkesworth in collaboration with Bogdan Rakić. 
 London ; Boston : Forest Books, 1992.  [10], 396 str. : 
ilustr. ; 22 cm 
Prevod dela: Травничка хроника.  Translator's preface: 
str. [7].  Note on the pronunciation of SerboCroatian 
names: str. [10].  Glossary of Turkish words: str. [397
398].  Na koricama beleške o delu. 
(Broš.) 

991
     Bosnian chronicle / by Ivo Andrić ; translated from the 
SerboCroatian by Joseph Hitrec.  1. Arcade paperback 
ed.  New York : Arcade Publishing, 1993 (USA).  VIII, 
429 str. ; 21 cm 
Prevod dela: Travnička hronika.  Translator’s note: str. 
VVII.  A note about the author: str. [431]. 
(Broš.) 

992
     The days of the consuls / Ivo Andrić ; translated by 
Celia Hawkesworth in collaboration with Bogdan Rakić.  
Reprinted.  London ; Boston : Forest Books, 1993.  396 
str. ; 21 cm* 
Prevod dela: Travnička hronika. 

993
     The bridge over the Drina / Ivo Andrić ; translated 
from the SerboCroat by Lovett F. Edwards ; with an 
introduction by William H. McNeill.  London : The 
Harvill Press, 1994.  314 str. ; 21 cm* 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Introduction: str. 16.  
Translator’s foreword: str. 79. 

994
     The bridge over the Drina / Ivo Andrić ; translated 
from the SerboCroat by Lovett F. Edwards ; with an 
introduction by William H. McNeill.  London : Harvill 
Press, 1995 (Burgess Hill : Butler & Tanner Ltd Selwood 
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Printing).  314 str. ; 22 cm 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Introduction: str. 16.  
Translator’s foreword: str. 79. 

995
     Bosnian chronicle or The days of the consuls / Ivo Andrić 
; translated from the SerboCroat by Celia Hawkesworth in 
collaboration with Bogdan Rakić.  London : The Harvill 
Press, 1996 (Burges Hill : Butler & Tanner Ltd Selwood 
Printing).  [10], 435 str. : geogr. karta ; 22 cm 
Prevod dela: Travnička hronika.  Beleška o autorima: 
str. [1].  Note on the pronunciation of SerboCroatian 
names: str. [7].  Translator’s preface: str. [9].  Glossary 
of Turkish words: str. 433435. 
(Broš.) 

996
     The bridge on the Drina / Ivo Andrić ; translated by 
Lovett F. Edwards ; [introduction by William McNeill ; 
translator’s foreword].  1. jugoslovensko izd. na engleskom 
jeziku.  Beograd : Dereta, 2000 (Beograd : Dereta).  314 
str. ; 20 cm.  (Biblioteka Savremeni jugoslovenski pisci 
na engleskom jeziku ; kolo 3, knj. 3) 
Izv. stv. nasl.: Na Drini ćuprija.  Tiraž 500.  Introduction: 
str. 15.  Translator’s foreword: str. 79. 
(Broš.) 

997
     The damned yard and other stories / Ivo Andrić ; edi ted 
by Celia Hawkesworth.  2. jugoslovensko izd. na engles
kom jeziku.  Beograd : Dereta, 2000 (Beograd : Dereta).  
IX, 218 str. ; 20 cm.  (Biblioteka Savremeni jugoslovenski 
pisci na engleskom jeziku ; kolo 3, knj. 2) 
Tiraž 500. 
S a d r ž a j: [Notes on author and translators] (II). Introduction / 
Celia Hawkesworth (VIX). Note on the pronunciation of Serbo
Croatian names ([X]). Acknowledgements ([XI]). The story of the 
vizier’s elephant = [Priča o vezirovom slonu] / [transl. by Celia 
Hawkesworth] (140); The bridge on the Žepa = [Most na Žepi] 
/ [transl. by Svetozar Koljević] (4148); In the guesthouse = [U 
musafirhani] / [transl. by Joseph Schallert and Ronelle Alexander] 
(4959); Death in Sinan’s tekke = [Smrt u Sinanovoj tekiji] / [transl. 
by Felicity Rosslyn] (6170); The climbers = [Osatičani] / [transl. 
by Svetozar Koljević] (71106); A letter from 1920 = [Pismo iz 
1920. godine] / [transl. by Lenore Grenoble] (107119); The house 
on its own = [Kuća na osami] (121141): Introduction = [Uvod] / 
[transl. by Celia Hawkesworth] (121123); Alipasha = [Alipaša] / 
[transl. by Felicity Rosslyn] (125136); A story = [Priča] / [transl. 
by Felicity Rosslyn] (137141); The damned yard = [Prokleta 
avlija] / [transl. by Celia Hawkesworth] (143[219]).
(Broš.) 

998
     The days of the consuls / Ivo Andrić ; translated by 
Celia Hawkesworth in collaboration with Bogdan Rakić. 
 1. jugoslovensko izd. na engleskom jeziku.  Beograd : 
Dereta, 2000 (Beograd : Dereta).  396 str. : ilustr. ; 21 cm. 
 (Biblioteka Savremeni jugoslovenski pisci na engleskom 
jeziku ; kolo 3, knj. 4) 
Prevod dela: Travnička hronika.  Translator’s preface: 
str. 7.  Glossary of the Turkish words: str. [397398].  
Beleška o autorima: str. [399].  Na koricama beleške o 
delu. 
(Broš.) 

999
     The bridge on the Drina / Ivo Andrić ; translated from the 
SerboCroat by Lovett F. Edwards ; with an introduction by 
William H. McNeill.  Evanston : Northwestern University 
Press, 2002 (USA).  314 str. ; 21 cm*.  (Writings from an 
unbound Europe) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Introduction: str. 15.  
Translator’s foreword: str. 79.  Na omotu beleška o 
autoru i delu. 
(Broš.) 

1000
     The bridge on the Drina / Ivo Andrić ; translated by 
Lovett F. Edwards ; [with an introduction by William H. 
McNeill].  1. jugoslovensko izd. na engleskom jeziku 
u tvr dom povezu.  Beograd : Dereta, 2003 (Beograd : 
Dereta).  314 str. ; 20 cm.  (Biblioteka Savremeni jugo
slovenski pisci na engleskom jeziku ; kolo 5, knj. 2) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Tiraž 1.000.  Introduction: 
str. 15.  Translator’s foreword: str. 79.  Str. 11: Note 
on the pronunciation of SerboCroat names / Lovett F. 
Edwards. 
(Karton) 

1001
     The damned yard and other stories / Ivo Andrić ; 
edited by Celia Hawkesworth.  1. jugoslovensko izd. na 
engleskom jeziku u tvrdom povezu.  Beograd : Dereta, 
2003 (Beograd : Dereta).  IX, 218 str. ; 21 cm.  (Biblioteka 
Savremeni jugoslovenski pisci na engleskom jeziku ; kolo 
5, knj. 1) 
Tiraž 500. 
S a d r ž a j: [Notes on author and translators] (II). Introduction / 
Celia Hawkesworth (VIX). Note on the pronunciation of Serbo
Croatian names ([X]). Acknowledgements ([XI]). The story of the 
vizier’s elephant = [Priča o vezirovom slonu] / [transl. by Celia 
Hawkesworth] (140); The bridge on the Žepa = [Most na Žepi] 
/ [transl. by Svetozar Koljević] (4148); In the guesthouse = [U 
musafirhani] / [transl. by Joseph Schallert and Ronelle Alexander] 
(4959); Death in Sinan’s tekke = [Smrt u Sinanovoj tekiji] / [transl. 
by Felicity Rosslyn] (6170); The climbers = [Osatičani] / [transl. 
by Svetozar Koljević] (71106); A letter from 1920 = [Pismo iz 
1920. godine] / [transl. by Lenore Grenoble] (107119); The house 
on its own = [Kuća na osami] (121141): Introduction = [Uvod] / 
[transl. by Celia Hawkesworth] (121123); Alipasha = [Alipaša] / 
[transl. by Felicity Rosslyn] (125136); A story = [Priča] / [transl. 
by Felicity Rosslyn] (137141); The damned yard = [Prokleta 
avlija] / [transl. by Celia Hawkesworth] (143[219]).
(Karton) 

1002
     The days of the consuls / Ivo Andrić ; translated by 
Celia Hawkesworth in collaboration with Bogdan Rakić. 
 1. jugoslovensko izd. na engleskom jeziku u tvrdom 
povezu.  Beograd : Dereta, 2003 (Beograd : Dereta).  
396 str. ; 21 cm.  (Biblioteka Savremeni jugoslovenski 
pisci na engleskom jeziku ; kolo 5, knj. 3) 
Prevod dela: Travnička hronika.  Tiraž 500.  Translator’s 
preface: str. 5.  Glossary of Turkish words: str. [397398]. 
 Beleška o autorima: str. [399]. 
(Karton) 

1003
     The bridge on the Drina / Ivo Andrić ; translated by 
Lovett F. Edwards.  3rd Dereta’s ed.  Beograd : Dereta, 
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2006 (Beograd : Dereta).  473 str. ; 21 cm 
Izv. stv. nasl.: Na Drini ćuprija.  Tiraž 1.000.  Str. 513: 
Introduction / William H. McNeill.  Translator’s foreword: 
str. 1518. 
(Karton) 

1004
     The bridge on the Drina / Ivo Andrić ; translated by 
Lovett F. Edwards.  4th Dereta’s ed.  Beograd : Dereta, 
2007 (Beograd : Dereta).  473 str. ; 21 cm 
Izv. stv. nasl.: Na Drini ćuprija.  Tiraž 1.000.  Str. 513: 
Introduction / William H. McNeill.  Translator’s foreword: 
str. 1518. 
(Karton) 

1005
     The bridge over the Drina / Ivo Andrić ; translated 
from the SerboCroat by Lovett F. Edwards ; with an 
introduction by William H. McNeill.  London : The 
Harvill Press, 2007 ([Chatham] : McKays of Chatham). 
 314 str. ; 22 cm* 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Introduction: str. 16.  
Translator’s foreword: str. 79. 

1006
     The damned yard and other stories / Ivo Andrić ; edited 
by Celia Hawkesworth.  2nd Dereta’s ed.  Beograd : 
Dereta, 2007 (Beograd : Dereta).  342 str. ; 21 cm 
Tiraž 1.000. 
S a d r ž a j: [Notes on author and translators] (7). Introduction / 
Celia Hawkesworth (1117). Note on the pronunciation of Serbo
Croatian names (18). Acknowledgements (19). The story of the 
vizier’s elephant = [Priča o vezirovom slonu] / transl. by Celia 
Hawkesworth (2178); The bridge on the Žepa = [Most na Žepi] 
/ transl. by Svetozar Koljević (7991); In the guesthouse = [U 
musafirhani] / transl. by Joseph Schallert and Ronelle Alexander 
(93110); Death in Sinan’s tekke = [Smrt u Sinanovoj tekiji] / transl. 
by Felicity Rosslyn (111127); The climbers = [Osatičani] / transl. 
by Svetozar Koljević (129181); A letter from 1920 = [Pismo iz 
1920. godine] / transl. by Lenore Grenoble (183201); The house 
on its own = [Kuća na osami] (203235): Introduction = [Uvod] / 
transl. by Celia Hawkesworth (203208); Alipasha = [Alipaša] / 
transl. by Felicity Rosslyn (209226); A story = [Priča] / transl. by 
Felicity Rosslyn (227235); The damned yard = [Prokleta avlija] / 
transl. by Celia Hawkesworth (237[343]).
(Karton) 

1007
     The bridge on the Drina / Ivo Andrić ; translated by 
Lovett F. Edwards.  1st ed.  East Sarajevo : The Institute 
for Textbooks and Educational Resources, 2008 (Laktaši : 
Grafomark).  407 str. ; 21 cm 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Tiraž 500.  Str. 511: 
Introduction / William H. McNeill.  The biography of Ivo 
Andrić: str. 397405. 
(Plast.) 

1008
     The days of the consuls / Ivo Andrić ; translated by 
Celia Hawkesworth in collaboration with Bogdan Rakić. 
 2nd Dereta ed.  Beograd : Dereta, 2008 (Beograd : 
Dereta).  605 str. : ilustr. ; 21 cm 
Izv. stv. nasl.: Travnička hronika.  Tiraž 500.  Translator’s 
preface: str. 910.  Glossary of Turkish words: str. 603

605.  Beleška o autorima: str. [607]. 
(Karton) 

1009
     The bridge on the Drina / Ivo Andrić ; translated by 
Lovett F. Edwards.  5th Dereta’s ed.  Beograd : Dereta, 
2009 (Beograd : Dereta).  473 str. ; 21 cm 
Izv. stv. nasl.: Na Drini ćuprija.  Tiraž 1.000.  Str. 513: 
Introduction / William H. McNeill.  Translator’s foreword: 
str. 1518. 
(Karton) 

1010
     The damned yard and other stories / Ivo Andrić ; edited 
by Celia Hawkesworth.  3rd Dereta’s ed.  Beograd : De
reta, 2009 (Beograd : Dereta).  342 str. : ilustr. ; 21 cm 
Tiraž 1.000. 
S a d r ž a j: [Notes on author and translators] (5). Introduction / 
Ce lia Hawkesworth (1117). Note on the pronunciation of Serbo
Cro atian names (18). Acknowledgements (19). The story of the 
vi zier’s elephant = [Priča o vezirovom slonu] / transl. by Celia 
Hawke sworth (2378); The bridge on the Žepa = [Most na Žepi] / 
transl. by Svetozar Koljević (8191); In the guesthouse = [U mu
saf irhani] / transl. by Joseph Schallert and Ronelle Alexander (95
110); Death in Sinan’s tekke = [Smrt u Sinanovoj tekiji] / transl. by 
Felicity Rosslyn (113127); The climbers = [Osatičani] / transl. by 
Svetozar Koljević (131181); A letter from 1920 = [Pismo iz 1920. 
godine] / transl. by Lenore Grenoble (185201); The house on its 
own = [Kuća na osami] (205235): Introduction = [Uvod] / transl. 
by Celia Hawkesworth (205208); Alipasha = [Alipaša] / transl. by 
Felicity Rosslyn (211226); A story = [Priča] / transl. by Felicity 
Rosslyn (229235); The damned yard = [Prokleta avlija] / transl. 
by Celia Hawkesworth (239[344]).
(Karton) 

1011
     The slave girl and other stories about women / Ivo An
drić ; edited by Radmila Gorup ; introduction by Zoran 
Milu tinović.  1st ed.  Budapest ; New York : Central 
European University Press, 2009.  XXXIX, 540 str. ; 21 
cm*.  (Central European Press Classics) 
Originalni naslovi dela na srp. jeziku preuzeti iz pu bli
kacije. 
S a d r ž a j: Acknowledgements (IXX). Preface / Celia Hakesworth 
(XIXV). The wisdom effect  Ivo Andrić the storyteller / Zoran 
Mi lutnović (XVIIXXXIX). Love in the kasaba = Ljubav u kasabi 
(117); An uneasy year = Nemirna godina (1868); Ćorkan and the 
Ger man tightrope walker = Ćorkan i Švabica (6990); Byron in 
Si ntra = Bajron u Sintri (9196); Maltreatment = Zlostavljanje (97
134); The surveyor and Julka = Geometar i Julka (135150); Olujaci 
(151164); Thirst = Žeđ (165180); Miracle at Olovo = Čudo u 
Olo vu (181190); In the camp = Za logorovanja (191210); The 
sla ve girl = Robinja (211224); Zuja (225238); Loves = Ljubavi 
(239246); Woman on the rock = Žena na kamenu (247270); The 
pas ha’s concubine = Mara milosnica (271358); Anika’s times = 
Ani kina vremena (359444); A family portrait = Porodična slika 
(445466); The snake = Zmija (467484); The tanners = Sarači 
(485492); The game = Igra (493498); An ivory woman = Žena od 
slo novače [i. e. slonove kosti] (499504); Jelena, the woman who 
is not = Jelena, žena koje nema (505536). Glossary (537538). A 
key to the pronunciation of proper names (539). Original titles and 
per missions (540).

1012
     The days of the consuls / Ivo Andrić ; translated by 
Celia Hawkesworth in collaboration with Bogdan Rakić. 
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 3rd Dereta ed.  Beograd : Dereta, 2010 (Beograd : 
Dereta).  605 str. : ilustr. ; 21 cm 
Izv. stv. nasl.: Travnička hronika.  Tiraž 1.000.  
Translator’s preface: str. 910.  Glossary of Turkish 
words: str. 603605.  Beleška o autorima: str. [607]. 
(Karton) 

Есперанто

1013
     Sonĝo kaj maldormo Sub la karpeneto : novelkolekto 
/ Ivo Andrić ; el la serba tradukis Imbert Roger kaj Tišljar 
Zlatko.  Zagreb : Internacia kultura servo, 1972 (Čakovec 
: „Zrinski”).  79 str. ; 17 cm 
S a d r ž a j: Sonĝo kaj maldormo Sub la karpeneto = [San i java Pod 
grabićem] (36); Rakonto pri la salo = [Priča o soli] (711); Falĉilo 
= [Kosa] (1216); Interparolo = [Razgovor] (1721); Ĉasado de 
tetro = [Lov na tetreba] (2227); Dumvintre = [Zimi] (2831); La 
festo = [Svečanost] (3240); Ekskurso = [Izlet] (4147); En kverelo 
kun la mondo = [U zavadi sa svetom] (4852); Sur la suna flanko 
= [Na sunčanoj strani] (5357); La suno = [Sunce] (5862); Sur la 
ŝtata bieno = [Na državnom imanju] (6371); Ĝorge Ĝorgeviĉ = 
[Đorđe Đorđević] (7278).
(Broš.) 

1014
     Vizagoj : novelaro / Ivo Andrić ; [esperantigis Roger 
Imbert].  Sarajevo : Esperanto  Ligo de Bosnio kaj 
Hercegovino, 1981 (Sarajevo : Svjetlost).  60 str. ; 17 
cm 
Tiraž 2.000. 
S a d r ž a j: Vizagoj = [Lica] (38); Byron en Sintra = [Bajron u 
Sintri] (914); Detruoj = [Razaranja] (1520); Vortoj = [Reči] (21
29); Sur la stadiono = [Na stadionu] (3136); Striko en la teksejo 
de tapiŝoj = [Štrajk u tkaonici ćilima] (3744); Somerumado en la 
sudo = [Letovanje na jugu] (4556); Pontoj = [Mostovi] (5759). 
Noto pri la aŭtoro (60).
(Broš.) 

1015
     Soifo / Ivo Andrić ; novelaro tradukita el la serbokroata 
de Ladislav Režek ; la tradukon prilaboris Lucija Borčić. 
 Sarajevo : Esperanto  Ligo de Bosnio kaj Hercegovino, 
1988 (Prijepolje : Mileševo).  64 str. ; 17 cm 
S a d r ž a j: Pri la autoro (34). La ponto trans Ĵepa = [Most na 
Žepi] (514); Soifo = [Žeđ] / [trad. L. Borčić] (1526); La montoj ĉe 
Rzav = [Rzavski bregovi] (2740); En akvomuelejo = [U vodenici] 
(4147); Morto en la tekio de Sinan = [Smrt u Sinanovoj tekiji] 
(4961). Pri la tradukinto (62).
(Broš.) 

Естонски

1016
     Janu : [novellid] / Ivo Andric ; serbohorvaadi keelest 
tõlkinud A. [Aleksander] Kurtna.  Tallinn : Ajalehtede
Ajakirjade Kirjasust, 1961 (Viljandi : Bolševik).  79 str. ; 
20 cm*.  (Loomingu Raamatukogu ; n. 22(186)) 
S a d r ž a j: Sild Žepa jõel = [Most na Žepi] ; Veleetovlased = 
[Veletovci] ; Lugu vesiiri elevandis = [Priča o vezirovom slonu] ; 
Janu = [Žeđ] ; Küttepuud = [Snopići].

1017
     Sild Drina jõel / Ivo Andric ; [serbohorvaadi keelest 
tõlkinud ja järelsõna A. [Aleksander] Kurtna ; illustreerinud 
R. [Raoul] Koik].  Tallinn : Eesti Raamat, 1967 (Tartu : 
H. Heidemann).  328 str. : ilustr. ; 21 cm*.  (Ajalooline 
ro maan) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1018
     Muinasjutt vesiiri elevandist / Ivo Andric ; [serbo
horvaadi keelest tõlkinud Aleksander Kurtna ; illus
treerinud Matti Pärk].  Tallinn : Eesti Raamat, 1982 (Ta
llinn : Oktoober).  49 str. : ilustr. ; 23 cm* 
Prevod dela: Priča o vezirovom slonu. 

Фински

1019
     Drinajoen silta : Višegradin kronikka / Ivo Andrić ; suo
mentaneet Aira ja Elvi Sinervo.  Helsinki : Tammi, 1960 
(Helsinki : KKn kirjapaino).  318 str. ; 21 cm.  (Keltai nen 
kirjasto ; 31) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Na omotu beleška o autoru 
i delu s autorovom slikom. 
(Pl. sa omotom) 

1020
     Drinajoen silta : Višegradin kronikka / Ivo Andrić ; 
suomentaneet Aira ja Elvi Sinervo.  2. p.  Helsinki : Tammi, 
1961.  318 str. ; 20 cm*.  (Keltainen kirjasto ; 31) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1021
     Neiti / Ivo Andrić ; suomentanut Aarno Peromies.  
Helsinki : Tammi, 1961 (Helsinki : KKn kirjapaino).  241 
str. ; 21 cm.  (Keltainen kirjasto ; 39) 
Prevod dela: Gospođica.  Na omotu beleška o autoru i 
delu s autorovom slikom. 
(Pl. sa omotom) 

1022
     Drinajoen silta : Višegradin kronikka / Ivo Andrić 
; suomentaneet Aira ja Elvi Sinervo.  3. p.  Helsinki : 
Tammi, 1962.  318 str. ; 20 cm*.  (Keltainen kirjasto ; 
31) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1023
     Konsulit : Travnikin kronikka / Ivo Andrić ; suomentanut 
Elvi Sinervo.  Helsinki : Tammi, 1962.  413 str. ; 20 cm*. 
 (Keltainen kirjasto ; 44) 
Prevod dela: Travnička hronika. 

1024
     Konsulit : Travnikin kronikka / Ivo Andrić ; 
[suomentanut Elvi Sinervo].  2. p.  Helsinki : Tammi, 
1976 (Helsinki : KK:n).  437 str. : autorova slika ; 22 
cm.  (Nobel) 
Prevod dela: Travnička hronika.  Vierasperäisiä sanoja: 
str. [438439].  Na omotu beleška o autoru i delu. 
(Karton sa omotom) 
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1025
     Drinajoen silta : Višegradin kronikka / Ivo Andrić 
; suomentaneet Aira ja Elvi Sinervo.  4. p.  Helsinki : 
Tammi, 1994 (Hämeenlinnassa : Karisto Oy:n).  318 str. 
; 21 cm.  (Keltainen kirjasto ; 31) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Na omotu beleška o autoru 
i delu s autorovom slikom. 
(Plast. sa omotom) 

Француски

1026
     La chronique de Travnik. [Livre] 1 / Ivo Andritch ; 
[traduit du serbe par Michel Glouchevitch ; introductions 
de Claude Aveline].  Paris : Club bibliophile de France, 
1956 (Vanves : Kapp).  VII, 229 str. ; 21 cm.  (La comédie 
universelle ; 30) 
Izv. stv. nasl.: Travnička hronika.  Introduction à la 
littérature yougoslave: str. I[VIII].  Introduction: str. 
112. 
(Karton) 

1027
     La chronique de Travnik. [Livre] 2 / Ivo Andritch ; 
[traduit du serbe par Michel Glouchevitch].  Paris : Club 
bibliophile de France, 1956 (Paris : Damien).  259 str. ; 
21 cm.  (La comédie universelle ; 31) 
Izv. stv. nasl.: Travnička hronika.  Note bibliographique: 
str. 252.  Notes de l’éditeur: str. 253255. 
(Karton) 

1028
     Il est un pont sur la Drina : chronique de Vichégrad / 
Ivo Andritch ; traduit du serbocroate par Georges Luciani. 
 Paris : Plon, 1956 (Paris : Plon).  IV, 335 str. ; 21 cm.  
(Feux croisés. Âmes et terres étrangères) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Str. IIV: Préface / Georges 
Luciani. 
(Broš.)

1029
     Il est un pont sur la Drina : chronique de Vichégrad / 
Ivo Andritch ; traduit du serbocroate par Georges Luciani. 
 [Paris] : Plon, 1961 (Meaux : Plon).  IV, 335 str. ; 20 
cm*.  (Feux croisés. Âmes et terres étrangères) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Str. IIV: Préface / Georges 
Luciani. 

1030
     La chronique de Travnik / Ivo Andritch ; traduit du 
serbocroate par Michel Gloucheviech [!] ; introduction 
de Claude Aveline.  Paris : Plon, 1962 (Paris : Plon). 
 XVI, 418 str. ; 21 cm.  (Feux croisés. Âmes et terres 
étrangères) 
Izv. stv. nasl.: Travnička hronika.  Introduction: str. 
IXII. 
(Broš.) 

1031
     La cour maudite / Ivo Andritch ; traduit du serbocroate 
et présenté par Georges Luciani.  Paris : Stock, 1962 

(Strasbourg : Dernières nouvelles).  198 str. ; 20 cm 
Prevod dela: Prokleta avlija. 
S a d r ž a j: Préface / Georges Luciani (713). La cour maudite = 
Prokleta avlija (15129); Le tronc = Trup (131148); Au moulin 
= U vodenici (149158); La coupe = Čaša (159171); Une farce à 
l’auberge de Samsara = Šala u Samsarinom hanu (173[199]).
(Broš.) 

1032
     Il est un pont sur la Drina : chronique de Vichégrad / 
Ivo Andritch ; [traduit par Georges Luciani].  Paris : Plon, 
1962 (Meaux : Plon).  IV, 335 str. ; 20 cm.  (Racines) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Str. IIV: Préface / Georges 
Luciani. 
(Pl.) 

1033
     Trois contes / Ivo Andritch ; traduits du serbocroate par 
Georges Luciani.  Bordeaux : Mollat, 1962 (Bordeaux : 
Bière).  29 str. ; 24 cm* 
S a d r ž a j: Le pont sur la Jépa = [Most na Žepi] ; Les hommes de 
Veletovo = [Veletovci] ; Drame à Olouïak = [Olujaci].

1034
     La cour maudite / Ivo Andritch ; traduction de Georges 
Luciani ; illustrations originales de Robert Antoine.  Paris 
: Presses du compagnonnage, 1965.  267 str. : autorova 
slika ; 23 cm*.  (Collection des prix Nobel de littérature) 
S a d r ž a j: La „petite histoire” de l’attribution du prix Nobel à Ivo 
Andritch / Kjell Strömberg (917). Discours de réception prononcé 
lors de la remise du prix Nobel à Ivo Andritch / Anders Österling 
(1925). La vie et l’oeuvre de Ivo Andritch / Petar Džadžić (2770). 
La cour maudite = Prokleta avlija ; Le tronc = Trup ; Au moulin = 
U vodenici ; La coupe = Čaša ; Une farce à l’auberge de Samsara 
= Šala u Samsarinom hanu.

1035
     L’éléphant du vizir : récits de Bosnie et d’ailleurs / Ivo 
Andritch ; traduit du serbocroate par Janine Matillon ; 
préface de Predrag Matvejevitch.  Paris : Publications 
orientalistes de France, 1977 (CondésurNoireau : 
C. Corlet).  203 str. ; 21 cm.  (D’étranges pays. Sér. 
européenne) 
S a d r ž a j: La sagesse résignée d’Ivo Andritch / Predrag 
Matvejevitch (518). L’éléphant du vizir = [Priča o vezirovom 
slonu] (2167); Gens d’Osatitsa = [Osatičani] (69104); Une année 
difficile = [Nemirna godina] (107142); Yelena, celle qui n’était 
pas = [Jelena, žena koje nema] (145170); Figures = [Likovi] (171
176); Entretien avec Goya = [Razgovor sa Gojom] (177196); 
Histoire japonaise = [Priča iz Japana] (199203).
(Broš.) 

1036
     Au temps d’Anika / Ivo Andritch ; traduction et 
présentation d’Anne Yélen.  Lausanne : L’Âge d’homme, 
1979 (Renens ; Lausanne : R. Fawer).  92 str. ; 21 cm.  
(Classiques slaves) 
Prevod dela: Anikina vremena.  Principales oeuvres d'Ivo 
Andritch: str. 4.  Na koricama beleška o autoru i delu. 
(Broš.) 

1037
     Au temps d’Anika / Ivo Andritch ; traduction et présen
tation d’Anne Yélen.  Paris : Centre de diffusion de l’édi
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tion, 1979.  92 str. ; 20 cm* 
Prevod dela: Anikina vremena. 

1038
     Au temps d’Anika suivi de La soif et autres nouvelles 
/ par Ivo Andritch ; traductions du serbocroate d’Anne 
Yélen et de Jean Descat.  [Lausanne] : L’Âge d’homme, 
1979 (Suède).  241 str. ; 18 cm.  (Collection 1018. Sér. 
„Domaine étranger” ; 1566) 
S a d r ž a j: Au temps d’Anika = [Anikina vremena] / trad. Anne 
Yélen (593).  La soif et autres nouvelles / trad. Jean Descat 
(95[242]):  Sentiers = [Staze] (97101); Mustapha le Magyar = 
[Mustafa Madžar] (103125); La soif = [Žeđ] (127140); Une mort 
dans la tekké de Sinan = [Smrt u Sinanovoj tekiji] (141156); Les 
mots = [Reči] (157168); La faux = [Kosa] (169177); Mila et 
Prélats = [Mila i Prelac] (179202); La femme en ivoire = [Žena od 
slonove kosti] (203210); Vacances dans le Midi = [Letovanje na 
jugu] (211223); Byron à Sintra = [Bajron u Sintri] (225231); Les 
beys de Roudo = [Ruđanski begovi] (233[242]).
(Broš.) 

1039
     La soif et autres nouvelles / Ivo Andritch ; [traduit du 
serbocroate par Jean Descat].  Lausanne : L’Âge d’homme, 
1980 (Renens ; Lausanne : R. Fawer).  151 str. ; 21 cm.  
(Classiques slaves) 
S a d r ž a j: Sentiers = [Staze] (911); Mustapha le Magyar = 
[Mustafa Madžar] (1335); La soif = [Žeđ] (3750); Une mort dans 
la tekké de Sinan = [Smrt u Sinanovoj tekiji] (5166); Les mots = 
[Reči] (6778); La faux = [Kosa] (7987); Mila et Prélats = [Mila 
i Prelac] (89112); La femme en ivoire = [Žena od slonove kosti] 
(113120); Vacances dans le Midi = [Letovanje na jugu] (121133); 
Byron à Sintra = [Bajron u Sintri] (135141); Les beys de Roudo = 
[Ruđanski begovi] (143[152]).
(Broš.) 

1040
     La chronique de Travnik / Ivo Andritch ; traduit du 
serbocroate par Michel Glouchevitch.  Lausanne : L’Âge 
d’homme, 1981 (ArtiguesprèsBordeaux : Delmas).  X, 
418 str. ; 21 cm.  (Classiques slaves) 
Izv. stv. nasl.: Travnička hronika.  Napomene i objašnjenja 
u beleškama uz tekst.  Na koricama beleška o autoru i 
delu. 
(Broš.) 

1041
     Au temps d’Anika / Ivo Andritch ; [traduction du serbo
croate d’Anne Yélen].  Caen : L. O. Four, 1984 ([Caen] : 
Éditec).  159 str. ; 21 cm.  (Grands caractères) 
Izv. stv. nasl.: Anikina vremena. 
(Broš.) 

1042
     La demoiselle : roman / Ivo Andrić ; traduit du serbo
croate par Pascale Delpech ; préface de Danilo Kiš.  
Paris : R. Laffont, 1987.  211 str. ; 20 cm*.  (Pavillons : 
Domaine de l’Est) 
Prevod dela: Gospođica.  Préface: str. 710. 

1043
     Titanic et autres contes juifs / Ivo Andrić ; traduit du 
serbocroate par Jean Descat ; avec une postface de Radi
voje Konstantinović.  Paris : P. Belfond, 1987 (Beograd : 
Narodna knjiga).  155 str. ; 23 cm 

S a d r ž a j: Au cimetière juif de Sarajevo = [Na jevrejskom groblju 
u Sarajevu] (919); Le vainqueur = [Pobednik] (2126); Mordo 
Atias = [Mordo Atijas] (2733); Le départ du consul de Napoléon = 
[Odlazak Napoleonovog konzula] (3545); Un amour à Vichegrad 
= [Ljubav u kasabi] (4761); Lotika (6374); Une lettre de 1920 = 
[Pismo iz 1920. godine] (7592); Les mots = [Reči] (93102); Les 
enfants = [Deca] (103112); Titanic = [Bife „Titanik”] (113149). 
Postface / Radivoje Konstantinović (151154).
(Broš.) 

1044
     La cour maudite / Ivo Andritch ; traduit du serbocroate 
par Yasna Šamić et Bochko Givadinovitch.  [Lausanne] : 
L’Âge d’homme, 1990 (Giromagny : Imprimerie Szikra). 
 111 str. ; 21 cm.  (Classiques slaves) 
Prevod dela: Prokleta avlija.  Na koricama beleška o 
autoru i delu. 
(Broš.) 

1045
     Au temps d’Anika / Ivo Andritch ; traduction et présen
tation d’Anne Yélen.  Lausanne : L’Âge d’homme, 1992 
(Héricourt : Imprimerie du Paquis).  96 str. ; 23 cm.  
(Classiques slaves) 
Izv. stv. nasl.: Anikina vremena.  Na koricama beleška o 
autoru i delu. 
(Broš.) 

1046
     Omer pacha Latas / Ivo Andrić ; traduit du serbocroate 
par Jean Descat.  Paris : P. Belfond, 1992 (Mesnilsur
l’Estrée : Société nouvelle FirminDidot).  294 str. ; 22 
cm 
Prevod dela: Omerpaša Latas.  Na koricama beleška o 
autoru i delu. 
(Broš.) 

1047
     Inquiétudes / Ivo Andrić ; traduit du serbocroate 
et préfacé par Ljiljana HuibnerFuzellier et Raymond 
Fuzellier.  [Boulogne] : Éditions du Griot, 1993 (Saint
AmandMontrond : Bussière).  190 str. ; 21 cm.  
(Collection Lettres d’ailleurs) 
Prevodi dela: 1. Ex Ponto ; 2. Nemiri. 
S a d r ž a j: Préface / Ljiljana HuibnerFuzellier et Raymond 
Fuzellier (713). Ex Ponto (15135).  Les troubles = Nemiri 
(137[191]): Troubles de toujours = [Nemir od vijeka] (139148); 
Troubles des jours = [Nemir dana] (149[191]): Nuit dans un train 
= [Noć u vozu] (151153); Pardelà les victoires = [Iznad pobjeda] 
(153155); Les enfants = [Djeca] (155159); Chant funèbre = 
[Pogrebna pjesma] (159161); Histoire japonaise = [Priča iz 
Japana] (161164); Collines = [Bregovi] (165[191]).
(Broš.) 

1048
     La soif et autres nouvelles / Ivo Andritch ; traduit 
du serbocroate par Jean Descat.  Lausanne : L’Âge 
d’homme, 1993 (Héricourt : Paquis).  151 str. ; 22 cm.  
(Classiques slaves) 
Na koricama beleška o delu. 
S a d r ž a j: Sentiers = [Staze] (911); Mustapha le Magyar = 
[Mustafa Madžar] (1335); La soif = [Žeđ] (3750); Une mort dans 
la tekké de Sinan = [Smrt u Sinanovoj tekiji] (5166); Les mots = 
[Reči] (6778); La faux = [Kosa] (7987); Mila et Prélats = [Mila 
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i Prelac] (89112); La femme en ivoire = [Žena od slonove kosti] 
(113120); Vacances dans le Midi = [Letovanje na jugu] (121133); 
Byron à Sintra = [Bajron u Sintri] (135141); Les beys de Roudo = 
[Ruđanski begovi] (143[152]).
(Broš.) 

1049
     La chronique de Travnik / Ivo Andritch ; traduit du 
serbocroate par Michel Glouchevitch.  Lausanne : 
L’Âge d’homme, 1994 (Clamecy : Nouvelle Imprimerie 
Laballery).  X, 418 str. ; 23 cm.  (Classiques slaves) 
Izv. stv. nasl.: Travnička hronika.  Napomene i objašnjenja 
u beleškama uz tekst.  Na koricama beleška o autoru i 
delu. 
(Broš.) 

1050
     Le pont sur la Drina / Ivo Andrić ; postface de Predrag 
Matvejevitch ; traduit du serbocroate par Pascale Delpech. 
 Paris : Belfond, 1994 (SaintAmandMontrond : Bussière 
Camedan).  406 str. ; 23 cm 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Ils ne peuvent détruire les 
ponts d’Andrić: str. 397[407].  Na koricama beleška o 
autoru i delu. 
(Broš.) 

1051
     Le pont sur la Drina / Ivo Andrić ; postface de Predrag 
Matvejevitch ; traduit du serbocroate par Pascale Delpech. 
 Paris : Belfond, 1996.  406 str. ; 23 cm* 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Postface. 

1052
     La chronique de Travnik / Ivo Andrić ; traduit du serbo
croate par Pascale Delpech ; préface de Paul Garde.  Paris 
: Belfond, 1997 (SaintAmandMontrond : B. Camedan). 
 510 str. ; 23 cm 
Prevod dela: Travnička hronika.  Préface: str. 918. 

1053
     Le pont sur la Drina / Ivo Andrić ; postface de Predrag 
Matvejevitch ; traduit du serbocroate par Pascale Delpech. 
 Paris : Belfond, 1997 ([La Flèche] : Brodard et Taupin). 
 380 str. ; 18 cm 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Ils ne peuvent détruire les 
ponts d’Andrić: str. 371[381].  Na koricama beleška o 
autoru. 
(Broš.) 

1054
     Signes au bord du chemin / Ivo Andritch ; traduit du 
serbe par Harita Wybrands.  Lausanne : L’Âge d’homme, 
1997 (Clamecy : Nouvelle Imprimerie Laballery).  397 
str. ; 23 cm.  (Classiques slaves) 
Izv. stv. nasl.: Znakovi pored puta.  Na koricama beleška 
o autoru i delu. 
S a d r ž a j: I. Troubles du siècle = [Nemiri od vijeka] (7126); 
II. Pour l’écrivain = [Za pisca] (127202); III. Images, scènes, 
humeurs = [Slike, prizori, raspoloženja] (203385); IV. L’insomnie 
= [Nesanica] (387[398]).
(Broš.) 

1055
     Titanic et autres contes juifs de Bosnie : nouvelles / Ivo 
Andrić ; traduit du serbocroate par Jean Descat ; choix 

des textes et postface de Radivoje Konstantinović.  Paris 
: Belfond, 1997.  153 str. ; 23 cm* 
S a d r ž a j: Au cimetière juif de Sarajevo = [Na jevrejskom groblju 
u Sarajevu] (919); Le vainqueur = [Pobednik] (2126); Mordo 
Atias = [Mordo Atijas] (2733); Le départ du consul de Napoléon = 
[Odlazak Napoleonovog konzula] (3545); Un amour à Vichegrad 
= [Ljubav u kasabi] (4761); Lotika (6374); Une lettre de 1920 = 
[Pismo iz 1920. godine] (7592); Les mots = [Reči] (93102); Les 
enfants = [Deca] (103112); Titanic = [Bife „Titanik”] (113149). 
Postface / Radivoje Konstantinović (151[154]).

1056
     Mara la courtisane et autres nouvelles / Ivo Andrić ; 
traduction du serbocroate par Pascale Delpech.  Paris : 
Belfond, 1999 (SaintAmandMontrond : B. Camedan).  
234 str. ; 22 cm.  (Collection Littérature étrangère) 
Na koricama beleška o autoru i delu. 
S a d r ž a j: Bonneval pacha = Bonvalpaša (714); L’esclave = 
Robinja (1526); Au temps du cantonnement = Za logorovanja (27
42); À l’auberge du monastère = U musafirhani (4357); Le rêve du 
bey Karčić = San bega Karčića (5962); Autour de l’alambic = Kod 
kazana (6380); Le lieutenant Murat = Poručnik Murat (81107); 
Mara la courtisane = Mara milosnica (109183); L’histoire du kmet 
Siman = Priča o kmetu Simanu (185220); Les montagnes du Rzav 
= Rzavski bregovi (221[235]).
(Broš.) 

1057
     Omer pacha Latas / Ivo Andrić ; traduit du serbo
croate par Jean Descat.  Paris : Le serpent à plumes, 1999 
(SaintAmandMontrond : B. Camedan).  375 str. ; 17 
cm.  (Motifs ; no 90) 
Prevod dela: Omerpaša Latas.  Na koricama beleška o 
delu. 
(Broš.) 

1058
     Le pont sur la Drina / Ivo Andrić ; postface de Predrag 
Matvejevitch ; traduit du serbocroate par Pascale Delpech. 
 Paris : Librairie générale française, 1999 (La Flèche : 
Brodard et Taupin).  380 str. ; 18 cm* 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Ils ne peuvent détruire les 
ponts d’Andrić: str. 371[381]. 

1059
     Titanic et autres contes juifs de Bosnie : nouvelles / Ivo 
Andrić ; traduit du serbocroate par Jean Descat ; choix 
des textes et postface de Radivoje Konstantinović.  Paris 
: Belfond, 1999.  153 str. ; 23 cm* 
S a d r ž a j: Au cimetière juif de Sarajevo = [Na jevrejskom groblju 
u Sarajevu] (919); Le vainqueur = [Pobednik] (2126); Mordo 
Atias = [Mordo Atijas] (2733); Le départ du consul de Napoléon = 
[Odlazak Napoleonovog konzula] (3545); Un amour à Vichegrad 
= [Ljubav u kasabi] (4761); Lotika (6374); Une lettre de 1920 = 
[Pismo iz 1920. godine] (7592); Les mots = [Reči] (93102); Les 
enfants = [Deca] (103112); Titanic = [Bife „Titanik”] (113149). 
Postface / Radivoje Konstantinović (151[154]).

1060
     Contes de la solitude / Ivo Andrić ; traduit du serbo
croate par Sylvie SkakicBegic ; préface de Predrag Matve
jevitch.  Paris : L’Esprit des péninsules, 2001 (Clamecy 
: Nouvelle Imprimerie Laballery).  172 str. ; 21 cm.  
(Balkaniques) 
S a d r ž a j: Ivo Andrić entre l’Occident et l’Orient / par Predrag 
Matvejevitch (716). Prologue = [Uvod] (1721); Bonneval pacha 
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= [Bonvalpaša] (2331); Ali pacha = [Alipaša] (3349); Le baron 
= [Baron] (5162); Le géomètre et Julka = [Geometar i Julka] (63
75); Amours = [Ljubavi] (7784); Le cirque = [Cirkus] (85102); 
L’esclave = [Robinja] (103115); Zouya = [Zuja] (117128); Le 
prince aux yeux tristes = [Knez sa tužnim očima] (129133); Le 
vainqueur = [Pobednik] (135138); Au crépuscule = [Predvečernji 
čas] (139146); Deux écrits du scribe bosniaque Dražeslav = [Dva 
zapisa bosanskog pisara Dražeslava] (147156); Conversation du 
soir = [Razgovor predveče] (157165); Sarajevo = [Један поглед 
на Сарајево] / trad. par Mauricette Begic (167[173]).
(Broš.) 

1061
     Omer pacha Latas / Ivo Andrić ; traduit du serbocroate 
par Jean Descat.  Nouvelle éd. augmentée.  Paris : Le ser
pent à plumes, 2001.  389 str. ; 17 cm*.  (Motifs ; no 90) 
Prevod dela: Omerpaša Latas. 

1062
     Titanic et autres contes juifs de Bosnie / Ivo Andrić ; 
traduit du serbocroate par Jean Descat ; avec une postface 
de Radivoje Konstantinović.  Paris : Le serpent à plumes, 
2001 (SaintAmandMontrond : B. Camedan).  197 str. ; 
18 cm.  (Motifs ; 127) 
S a d r ž a j: À propos de l’auteur (7). Au cimetière juif de Sarajevo 
= [Na jevrejskom groblju u Sarajevu] (921); Le vainqueur = 
[Pobednik] (2328); Mordo Atias = [Mordo Atijas] (2935); Le 
départ du consul de Napoléon = [Odlazak Napoleonovog konzula] 
(3749); Un amour à Vichegrad = [Ljubav u kasabi] (5171); Lotika 
(7389); Une lettre de 1920 = [Pismo iz 1920. godine] (89112); Les 
mots = [Reči] (113124); Les enfants = [Deca] (125136); Titanic 
= [Bife „Titanik”] (137191). Postface / Radivoje Konstantinović 
(193[198]).
(Broš.) 

1063
     L’éléphant du vizir : récits de Bosnie et d’ailleurs / 
Ivo Andrić ; traduit du serbocroate par Janine Matillon ; 
préface de Predrag Matvejevitć [!].  Paris : Le serpent à 
plumes, 2002 (SaintAmandMontrond : B. Camedan).  
298 str. ; 17 cm.  (Motifs ; 144) 
S a d r ž a j: La sagesse d’Ivo Andrić / Predrag Matvejević (725). 
L’éléphant du vizir = [Priča o vezirovom slonu] (2799); Gens 
d’Osatitsa = [Osatičani] (101155); Une année difficile = [Nemirna 
godina] (157212); Yelena, celle qui n’était pas = [Jelena, žena 
koje nema] (213251); Figures = [Likovi] (253258); Entretien 
avec Goya = [Razgovor sa Gojom] (259288); Histoire japonaise = 
[Priča iz Japana] (289292).
(Broš.) 

1064
     Innocence et châtiment : nouvelles extraites de Deca (Les 
enfants) / Ivo Andrić ; traduction du serbocroate et postface 
par Alain Cappon.  Bruxelles ; [Paris] : Complexe, 2002 
([s. l.] : Campin).  93 str. ; 22 cm.  (L’heure furtive) 
S a d r ž a j: Le livre = [Knjiga] (728); L’excursion = [Izlet] (29
40); Fâché avec le monde = [U zavadi sa svetom] (4150); La tour = 
[Kula] (5161); La vitre = [Prozor] (6371); Aska et le loup = [Aska 
i vuk] (7386). Postface / Alain Cappon (8791). Notes (92).
(Broš.) 

1065
     La chronique de Travnik / Ivo Andrić ; traduit du serbo
croate par Pascale Delpech.  Paris : Le serpent à plumes, 
2005 (DijonQuetigny : L’imprimerie Darantière).  678 
str. ; 17 cm.  (Motifs ; 170) 

Prevod dela: Travnička hronika.  À propos de l’auteur: 
str. 7.  Na koricama beleška o delu. 
(Broš.) 

1066
     Contes au fil du temps : nouvelles / Ivo Andrić ; traduit 
du serbe par Jean Descat.  [Paris] : Le serpent à plumes, 
2005 (SaintAmandMontrond : Bussière).  231 str. ; 21 
cm.  (Collection Fiction étrangère) 
Na koricama beleška o autoru i delu. 
S a d r ž a j: La coupe = [Čaša] (718); Le tronc = [Trup] (1937); 
Gens de Veletovo = [Veletovci] (3953); La confession = [Ispo
vijed] (5577); Le tapis = [Ćilim] (7995); Le serpent = [Zmija] 
(97116); Un miracle à Olovo = [Čudo u Olovu] (117127); La 
fenêtre = [Prozor] (129137); Le livre = [Knjiga] (139163); Les 
voisins = [Susedi] (165188); En bateau = [Na lađi] (189198); 
La promenade = [Šetnja] (199209); Djordje Djordjević = [Đorđe 
Đorđević] (211225); Le jeu = [Igra] (227[232]).
(Broš.) 

1067
     Contes de la solitude / Ivo Andrić ; traduit du serbo
croate par Sylvie SkakicBegic ; préface de Predrag 
Matvejevitch.  Paris : L’Esprit des Péninsules, 2006 (La 
Flèche : Brodard & Taupin).  187 str. ; 18 cm*.  (Le Livre 
de Poche ; 3425. Biblio) 
S a d r ž a j: Ivo Andrić entre l’Occident et l’Orient / Predrag 
Matvejevitch (717). Prologue = [Uvod] (1923); Bonneval pacha 
= [Bonvalpaša] (2533); Ali pacha = [Alipaša] (3553); Le baron 
= [Baron] (5567); Le géomètre et Julka = [Geometar i Julka] (69
82); Amours = [Ljubavi] (8391); Le cirque = [Cirkus] (93111); 
L’esclave = [Robinja] (113126); Zouya = [Zuja] (127139); Le 
prince aux yeux tristes = [Knez sa tužnim očima] (141145); Le 
vainqueur = [Pobednik] (147151); Au crépuscule = [Predvečernji 
čas] (153160); Deux écrits du scribe bosniaque Dražeslav = [Dva 
zapisa bosanskog pisara Dražeslava] (161170); Conversation du 
soir = [Razgovor predveče] (171179); Sarajevo = [Један поглед 
на Сарајево] / trad. par Mauricette Begic (181187).
(Broš.) 

1068
     Visages : nouvelles / Ivo Andrić ; traduites du serbo
croate par Ljiljana HuibnerFuzellier et Raymond Fu
zellier.  Paris : Phébus, 2006 (Lonrai : Normandie Roto 
Impression).  186 str. ; 21 cm.  (D’aujourd’hui. Étranger) 
Prevod dela: Lica. 
S a d r ž a j: Note de l’éditeur / Jane Sctrick (910). Visages = [Lica] 
(1116); Où l’on parle de sel = [Priča o soli] (1724); Conversation 
= [Razgovor] (2533); Byron à Sintra = [Bajron u Sintri] (3438); 
La chasse au tétras = [Lov na tetreba] (3948); La faux = [Kosa] 
(4956); En hiver = [Zimi] (5761); Sommeil et veille Sous le petit 
charme = [San i java Pod grabićem] (6268); En conflit avec le 
monde = [U zavadi sa svetom] (6976); L’excursion = [Izlet] (77
86); Célébration = [Svečanost] (87100); Grève à la manufacture 
de tapis = [Štrajk u tkaonici ćilima] (101108); Du côté où le 
soleil donne = [Na sunčanoj strani] (109116); Le soleil = [Sunce] 
(117123); À la ferme d’état = [Na državnom imanju] (124137); 
Paroles = [Reči] (138145); Dévastations = [Razaranja] (146152); 
Georges Georgévitch = [Đorđe Đorđević] (153164); Au stade = 
[Na stadionu] (165170); La danse = [Igra] (171175); Vacances 
d’été dans le sud = [Letovanje na jugu] (176186).
(Broš.) 

1069
     L’éléphant du vizir : récits de Bosnie et d’ailleurs / 
Ivo Andrić ; traduit du serbocroate par Janine Matillon 
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; préface de Predrag Matvejević.  Paris : Motifs, 2008 
(DijonQuetigny : L’imprimerie Darantiere).  298 str. ; 17 
cm.  (Motifs ; 144) 
S a d r ž a j: La sagesse d’Ivo Andrić / Predrag Matvejević (725). 
L’éléphant du vizir = [Priča o vezirovom slonu] (2799); Gens 
d’Osatitsa = [Osatičani] (101155); Une année difficile = [Nemirna 
godina] (157212); Yéléna, celle qui n’était pas = [Jelena, žena 
koje nema] (213251); Figures = [Likovi] (253258); Entretien 
avec Goya = [Razgovor sa Gojom] (259288); Histoire japonaise = 
[Priča iz Japana] (289292).
(Broš.)

1070
     Omer pacha Latas / Ivo Andrić ; traduit du serbocroate 
par Jean Descat.  [Monaco ; Paris] : Motifs, 2009 (Dijon
Quetigny : L’imprimerie Darantiere).  389 str. ; 17 cm. 
 (Motifs ; 90) 
Izv. stv. nasl.: Omerpaša Latas.  À propos de l’auteur: str. 5
(Broš.)

1071
     Titanic et autres contes juifs de Bosnie / Ivo Andrić ; 
traduit du serbocroate par Jean Descat ; avec une postface 
de Radivoje Konstantinović.  [Monaco] : Motifs, 2009 
(DijonQuetigny : L’imprimerie Darantiere).  197 str. ; 17 
cm.  (Motifs ; 127) 
S a d r ž a j: À propos de l’auteur (7). Au cimetière juif de Sarajevo 
= [Na jevrejskom groblju u Sarajevu] (921); Le vainqueur = [Po
bednik] (2328); Mordo Atias = [Mordo Atijas] (2935); Le départ 
du consul de Napoléon = [Odlazak Napoleonovog konzula] (37
49); Un amour à Vichegrad = [Ljubav u kasabi] (5171); Lotika 
(7387); Une lettre de 1920 = [Pismo iz 1920. godine] (89112); Les 
mots = [Re či] (113124); Les enfants = [Deca] (125136); Titanic 
= [Bife „Tit anik”] (137191). Postface / Radivoje Konstantinović 
(193[198]).
(Broš.)

Галицијски

1072
     A ponte sobre o Drina / Ivo Andrić ; tradución do 
serbio de Jairo Dorado Cadilla ; epílogo de César Antonio 
Molina.  Cangas do Morrazo : Rinoceronte, 2007 ([s. l. : 
s. n.]).  322 str. ; 22 cm.  (Clásica ; 3) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Uhna kapia sobre o 
mundo: str. 319322.  Na koricama beleška o autoru i 
delu s autorovom slikom. 
(Broš.) 

Грчки 

1073
     Ειναι ενα γεφυρι στον Δρινο : το χρονικο του 
Βισεγκραντ / Ιβο Αντριτς ; μεταφραση Κ. Λ. Μεραναιου. 
 Αθηναι : Δημ. Δαρεμα, 1961 ([s. l. : s. n.]).  377 str. ; 
22 cm 
Izv. stv. nasl.: Na Drini ćuprija.  Kor. i hrpt. stv. nasl.: Το 
γεφυρι του Δρινου. 
(Broš. sa omotom) 

1074
     Η καταραμενη αυλη / Ιβο Αντριτς ; μεταφραση Λ. 
Χατζηπροδρομιδης.  [S. l.] : Θεμελιο, 1982 ([s. l.] : Αφοι 
Χρυσοχου).  131 str. : ilustr. ; 21 cm 
Prevod dela: Prokleta avlija / Ivo Andrić.  Na koricama 
beleška o autoru s njegovom slikom. 
(Broš.) 

1075
     Καταραμενη αυλη / Ιβο Αντριτς ; μεταφραση απο 
τα σερβικα Ιωαννης Κωτουλας.  Αθηνα : Νεα Συνορα, 
1992 ([s. l. : s. n.]).  158 str. ; 21 cm.  (Ιστορικο 
μυθιστορημα) 
Izv. stv. nasl.: Prokleta avlija.  Str. 715: Προλογικο 
σημειωμα / Κωστας Ασημακοπουλος.  Σημειωμα του 
μεταφραστη: str. 1718.  Χρονολογικα στοιχεια για τη 
ζωη και το εργο του συγγραφεα: str. 1922.  Na koricama 
beleška o autoru s njegovom slikom. 
(Broš.) 

1076
     Το γεφυρι του Δρινου : μυθιστορημα / Ιβο Αντριτς ; 
μεταφραση απο τα σερβοκροατικα Χρηστος Γκουβης. 
 Αθηνα : Καστανιωτης, 1997 ([s. l.] : Λιθογραφειο του 
Χαραλαμπου).  492 str. ; 21 cm.  (Οι Οριζοντες των 
Βαλκανιων) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Σημειωμα του μεταφραστη: 
str. 489490.  Γλωσσαρι: str. 491492.  Na koricama 
beleška o autoru s njegovom slikom. 
(Broš.) 

1077
     Ο θανατος στον τεκε του Σιναν / Ιβο Αντριτς ; μεταφραση 
Ζοραν Μουτιτς.  Θεσσαλονικη : Παρατηρητης, 1998 
(Θεσσαλονικη : Παρατηρητης).  219 str. ; 21 cm.  (Σειρα 
Βαλκανικη Βιβλιοθηκη) 
С а д р ж а ј: Σημειωμα του μεταφραστη (725). Στο μουσαφιρχανι 
= [U musafirhani] (2748); Στο ζιντανι = [U zindanu] (4962); Η 
πορεια του Αλια Γκερζελεζι = [Put Alije Đerzeleza] (63105); Ο 
θανατος στον τεκε του Σιναν = [Smrt u Sinanovoj tekiji] (106126); 
Μουσταφα ο Ουγγρος = [Mustafa Madžar] (127158); Ο Τσιορκαν 
και η Γερμανιδα = [Ćorkan i Švabica] (159183); Η Μιλα και ο 
Αδραχτης = [Mila i Prelac] (184219).
(Broš.) 

1078
     Το χρονικο του Τραβνικ : (στα χρονια των προξενων) 
: μυθιστορημα / Ιβο Αντριτς ; μεταφραση απο τα 
σερβοκροατικα Χρηστος Γκουβης.  Αθηνα : Καστανιωτης, 
1999 ([s. l. : s. n.]).  561 str. ; 21 cm.  (Οι Οριζοντες των 
Βαλκανιων) 
Prevod dela: Travnička hronika / Ivo Andrić.  Γλωσσαρι: 
str. 559561.  Na koricama beleška o autoru i delu s auto
rovom slikom. 
(Broš.) 

1079
     Η Δεσποινιδα : μυθιστορημα / Ιβο Αντριτς ; μεταφραση 
απο τα σερβοκροατικα Χρηστος Γκουβης.  Αθηνα : 
Καστανιωτης, 2001 ([s. l. : s. n.]).  266 str. ; 22 cm.  (Οι 
Οριζοντες των Βαλκανιων) 
Prevod dela: Gospođica / Ivo Andrić.  Γλωσσαρι: str. 
[267].  Na koricama beleška o autoru i delu s autorovom 
slikom. 
(Broš.) 

1080
     Ταραγμενοι καιροι : διηγηματα / Ιβο Αντριτς ; 
μεταφραση απο τα σερβοκροατικα Χρηστος Γκουβης.  
Αθηνα : Καστανιωτης, 2002 ([s. l. : s. n.]).  308 str. ; 22 
cm.  (Οι Οριζοντες των Βαλκανιων) 
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Na koricama beleška o autoru s njegovom slikom. 
С а д р ж а ј: Σημειωμα του μεταφραστη / Χρηστος Γκουβης (911). 
Ταραγμενοι καιροι = [Nemirna godina] (1361); Η εξομολογηση = 
[Ispovijed] (6383); Στο ρακοκαζανο = [Kod kazana] (85105); Το 
γεφυρι της Ζιεπα = [Most na Žepi] (107118); Ονειρο κατω απο τη 
βαλανιδια = [San i java Pod grabićem] (119126); Κουβεντουλα 
= [Razgovor] (127135); Τα βουνα του Ρζαβ = [Rzavski bregovi] 
(137153); Οι μπεηδες του Ρουντο = [Ruđanski begovi] (155163); 
Τα τρια παιδια = [Tri dečaka] (165178); Το κιλιμι = [Ćilim] (179
193); Η απεργια στο υφαντηριο = [Štrajk u tkaonici ćilima] (195
203); Η προβα = [Proba] (205245); Η ιστορια του κολιγου Σιμαν 
= [Priča o kmetu Simanu] (247285); Το γραμμα απο το 1920 = 
[Pismo iz 1920. godine] (287305). Γλωσσαρι (307308).
(Broš.) 

1081
     Το σπιτι στην ακρη της πολης : διηγηματα / Ιβο Αντριτς 
; μεταφραση απο τα σερβοκροατικα Χρηστος Γκουβης.  
Αθηνα : Καστανιωτης, 2005 ([s. l. : s. n.]).  310 str. ; 22 
cm.  (Οι Οριζοντες των Βαλκανιων) 
Na koricama beleška o autoru s njegovom slikom. 
С а д р ж а ј: Εισαγωγη = [Uvod] (913); Ο Μπονβαλπασας 
= [Bonvalpaša] (1321); Ο Αληπασας = [Alipaša] (2240); 
Ο Βαρονoς = [Baron] (4053); Η Γιουλκα και ο γεωμετρης = 
[Geometar i Julka] (5367); Το τσιρκο = [Cirkus] (6785); Ο Γιακοβ, 
ενας παιδικος φιλος = [Jakov, drug iz detinjstva] (85100); Σαν 
παραμυθι = [Priča] (100108); Η σκλαβα = [Robinja] (108120); 
Βιοι ανθρωπων = [Životi] (120129); Ερωτες = [Ljubavi] (129
136); Η Ζουγια = [Zuja] (136149); Γελενα  μια γυναικα που δεν 
υπαρχει = [Jelena, žena koje nema] (151183); Παιχνιδια = [Igra] 
(185190); Προσωπα = [Lica] (191196); Απογευμα = [Popodne] 
(197201); Τοπια = [Predeli] (203205); Το βιβλιο = [Knjiga] 
(207228); Το πανοραμα = [Panorama] (229268); Γιναικα πανω 
σε πετρα = [Žena na kamenu] (269293); Το κρασι = [Vino] (295
299); Γεφυρες = [Mostovi] (301304); Μονοπατια = [Staze] (305
307). Σημειωμα μεταφραστη (309310). Γλωσσαρι ([311]).
(Broš.) 

1082
     Το γεφυρι του Δρινου : μυθιστορημα / Ιβο Αντριτς ; 
μεταφραση απο τα σερβοκροατικα Χρηστος Γκουβης.  
Αθηνα : Καστανιωτης, 2005.  497 str. ; 22 cm*.  (Οι 
Οριζοντες των Βαλκανιων) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1083
     Διψα : τρεις vουβελες και επτα διηγηματα / Ιβο Αντριτς 
; μεταφραση απο τα σερβοκροατικα Χρηστος Γκουβης. 
 Αθηνα : Καστανιωτης, 2009.  270 str. ; 22 cm*.  (Οι 
Οριζοντες των Βαλκανιων) 
Prevod dela: Žeđ. 

1084
     Η Δεσποινιδα : μυθιστορημα / Ιβο Αντριτς ; μεταφραση 
απο τα σερβοκροατικα Χρηστος Γκουβης.  Αθηνα 
: Καστανιωτης : FAQ, 2010.  266 str. ; 21 cm*.  (Οι 
Οριζοντες των Βαλκανιων) 
Prevod dela: Gospođica. 

Грузијски

1085
     Мост на Дрине / Иво Андрич ; перевод М. [Медея] 
Кахидзе, З. Мамисашвили.  Тбилиси : Мерани, 1977. 

 349 стр. ; 20 cm* 
Превод дела: На Дрини ћуприја. 

Хебрејски

1086
     Gešer Hadrina / Ivo Andrić ; turgam migermanit bidey 
Edna Kornfeld.  Tel Aviv : ‘Am Oved, 1959.  304 str. ; 
18 cm*.  (Sifriya la’am ; 20) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Tekst na hebr. jeziku i 
pis mu. 

1087
     Gešer Hadrina / Ivo Andrić ; turgam migermanit bidey 
Edna Kornfeld.  Tel Aviv : ‘Am Oved, 1966.  304 str. ; 
18 cm.  (Sifriya la’am ; 20) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Tekst na hebr. jeziku i 
pismu. 
(Broš.) 

1088
     Sipurim nivhharim / Ivo Andric’ ; ‘ivrit Hhanah N. 
‘Idoni.  Giv’atayimRamathGan : Massadah, 1969.  234 
str., [1] list s autorovom slikom ; 23 cm.  (Ssidrath sefarim 
šel hataney perass Nobel) 
Tekst na hebr. jeziku i pismu.  Autorova slika na omotu. 
S a d r ž a j: Mavo’ (720). Ne’um messirath perass Nobel lessifruth 
lišnath 1961 leIvo Andric’ / ‘A. Esstterling (2125). Ne’um 
kkabalath haperass ‘alyedey ‘Ivo Andric’ (2731). ‘Anikkah = 
[Anikina vremena] (3598); Hhacer hame’arah = [Prokleta avlija] 
(101178); Bettahhanah = [U vodenici] (181186); Ma’asehhalacon 
beSsa’mssa’rinhha’n = [Šala u Samsarinom hanu] (189208); 
Hagufah = [Trup] (211223); Hakkoss = [Čaša] (227234). Yeciroth 
Ivo Andric’ ([235]).
(Plast. sa omotom) 

1089
     ‘Ahavah bekkassabah / Ivo Andric’ ; misserbith
kkro’attith Dinah Kkattan BenCion.  Tel Aviv : Ssifriyath 
hapo’alim, 1990.  127 str. ; 22 cm* 
Prevod dela: Ljubav u kasabi.  Tekst na hebr. jeziku i 
pismu. 

1090
     Yeme hakkonsulim / Ivo Andric’ ; misserbithkkro’attith 
Dinah Kkattan BenCion.  Tel Aviv : Ssifre hhemed, 
1999.  547 str. ; 21 cm* 
Prevod dela: Travnička hronika.  Tekst na hebr. jeziku i 
pismu. 

1091
     Ha’Almah / Ivo Andric’ ; misserbithkkro’attith Dinah 
Kkattan BenCion.  Yerušalayim : Karmel, 2009.  200 
str. ; 21 cm* 
Prevod dela: Gospođica.  Tekst na hebr. jeziku i pismu. 

Хинди

1092
     Rajka / Ivo Andrić ; [sa engleskog na hindu preveo 
Ram Pal Singh ; predgovor Petar Džadžić ; ilustracije Cuce 
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Sokić].  New Delhi : Motilal Banarsi Das, 1957.  404 str. 
: ilustr. ; 20 cm* 
Prevod dela: Gospođica.  Tekst na hindi jeziku.  Predgo
vor. 

1093
     Anika ka zamana / Ivo Andrić ; [priredio] Sachidananda 
Vatsyayan Agya.  Delhi : Rajpal and Sons, 1968.  253 str. 
; 19 cm* 
Prevod dela: Anikina vremena.  Tekst na hindi jeziku. 

1094
     Drina nadi ka pul / Ivo Andrić ; [hindi translation by 
Raghuvir Sahay].  New Delhi : Sahitya Akademi, 1985. 
 324 str. ; 22 cm 
Izv. stv. nasl.: Na Drini ćuprija.  Tekst na hindi jeziku.  
Na omotu beleška o autoru s njegovom slikom. 
(Pl. sa omotom) 

Холандски

1095
     De hellehof / Ivo Andriç ; [vertaling mevrouw C. 
[Christine] W. SangsterWarnaars].  Amsterdam ; 
Antwerpen : WereldBibliotheek, 1959 (Amsterdam : 
WereldBibliotheek).  110 str. ; 19 cm.  (Wereldboog ; 
nr. 132) 
Prevod dela: Prokleta avlija.  Na koricama beleška o auto
ru i delu. 
(Karton) 

1096
     De brug over de Drina / Ivo Andric ; voorwoord van 
A. den Doolaard ; [vertaald uit het Servokroatisch door 
C. [Christine] W. SangsterWarnaars en K. Vermeulen
Dijamant].  Utrecht : De Fontein, [oko 1961] (Zwolle : 
H. Tulp).  315 str. ; 21 cm.  (Dolfijnreeks) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Inleiding: str. 56.  Na 
omotu beleška o delu. 
(Pl. sa omotom) 

1097
     De brug over de Drina / Ivo Andric ; [voorwoord van 
A. den Doolaard ; vertaald uit het Servokroatisch door 
C. [Christine] W. SangsterWarnaars en K. Vermeulen
Dijamant].  2e dr.  Utrecht : De Fontein, [1961].  315 
str. ; 21 cm*.  (Dolfijnreeks) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Inleiding: str. 56. 

1098
     De brug over de Drina / Ivo Andric ; [vertaald uit het 
Servokroatisch door C. [Christine] W. SangsterWarnaars 
en K. VermeulenDijamant].  3e dr.  Utrecht : De Fontein, 
1962.  315 str. ; 21 cm* 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 
(Broš.) 

1099
     De brug over de Drina / Ivo Andric ; voorwoord van 
A. den Doolaard ; [vertaald uit het Servokroatisch door 

C. [Christine] W. SangsterWarnaars en K. Vermeulen
Dijamant].  4e dr.  Utrecht : De Fontein, [posle 1962] 
(Zwolle : H. Tulp).  315 str. ; 21 cm.  (Dolfijnreeks) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Inleiding: str. 56.  Na 
omotu beleška o delu. 
(Pl. sa omotom) 

1100
     De kroniek van Travnik / Ivo Andrić ; vertaald uit het 
Servokroatisch door C. [Christine] W. SangsterWarnaars 
en K. VermeulenDijamant.  Utrecht : De Fontein, 1962. 
 402 str. ; 20 cm*.  (Dolfijnreeks) 
Prevod dela: Travnička hronika. 

1101
     De brug over de Drina / Ivo Andrić ; vertaald uit het 
Servokroatisch door C. [Christine] W. SangsterWarnaars en 
K. VermeulenDijamant.  Brussel : Roosendaal : Reinaert, 
1969.  336 str. ; 18 cm*.  (Reinaert Romanreeks ; 200) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1102
     Verhalen ; De hellehof ; alsmede fragmenten uit De 
kroniek van Travnik ; en De brug over de Drina ; en 
Essays over Goya / Ivo Andrić ; met een inleiding over 
auteur en werk door C. [Christine] W. SangsterWarnaars 
; [Nederlands von C. W. SangsterWarnaars en K. 
VermeulenDijamant].  Hasselt : Heideland, 1969 ([s. l. : 
s. n.]).  398 str. ; 23 cm.  (Pantheon der winnaars van de 
Nobelprijs voor literatuur) 
Originalni naslovi dela na srp. jeziku preuzeti s poleđine 
nasl. lista. 
S a d r ž a j: Ivo Andrić / door C. W. SangsterWarnaars (743). 
Bibliografija radova Ive Andrića (4546).  Verhalen (57232): 
Gezichten = Lica (5962); De brug over de Žepa = Most na Žepi 
(6370); De geschiedenis van het zout = Priča o soli (7175); De 
dood in het klooster van Sinan = Smrt u Sinanovoj tekiji (7786); 
De biecht = Ispovijed (8799); De geschiedenis van de olifant van 
de vizier = Priča o vezirovom slonu (101138); Met de wereld in 
strijd = U zavadi sa svetom (139144); Mila en Prelac = Mila i 
Prelac (145160); Brief uit het jaar 1920 = Pismo iz 1920. godine 
(161173); Dorst = Žeđ (175183); De vrouw op de steen = Žena 
na kamenu (185199); Panorama (201224); Aska en de wolf = 
Aska i vuk (225232); De hellehof = Prokleta avlija (235304).  
Romanfragmenten (305359): De kroniek van Travnik = Travnička 
hronika : (fragment) (308332); De brug over de Drina = Na 
Drini ćuprija : (fragmenten) (334359).  Essays over Goya (361
398): Francisco de Goya = Goja (363375); Gesprek met Goya = 
Razgovor sa Gojom (377398).
(Ppl.) 

1103
     De brug over de Drina / Ivo Andric ; vertaald uit het 
Servokroatisch door C. [Christine] W. SangsterWarnaars en 
K. VermeulenDijamant.  5e dr.  Amsterdam : Prometheus, 
1994.  314 str. ; 20 cm 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Na koricama beleška o 
au toru i delu s autorovom slikom. 
(Broš.) 

1104
     De brug over de Drina / Ivo Andric ; [vertaald door 
C. [Christine] W. SangsterWarnaars en K. Vermeulen
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Dijamant].  7e dr.  Amsterdam : Ooievaar Pockethouse, 
1995 ([s. l. : s. n.]).  314 str. ; 18 cm.  (Ooievaar pockets) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Na omotu beleška o 
delu. 
(Plast.) 

1105
     De kroniek van Travnik / Ivo Andrić ; vertaald door 
C. [Christine] W. SangsterWarnaars en K. Vermeulen
Dijamant.  2e dr.  Amsterdam : Prometheus, 1995.  402 
str. ; 21 cm* 
Prevod dela: Travnička hronika. 

1106
     De brug over de Drina / Ivo Andric ; vertaald uit het 
Servo kroatisch door C. [Christine] W. SangsterWarnaars 
en K. VermeulenDijamant.  6e dr.  Amsterdam : Ooievaar, 
1999.  314 str. : ilustr. ; 20 cm* 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1107
     De brug over de Drina / Ivo Andric ; vertaald uit het 
Servokroatisch door C. [Christine] W. SangsterWarnaars 
en K. VermeulenDijamant.  Amsterdam : Ooievaar, 
2002.  314 str. : ilustr. ; 20 cm* 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1108
     De brug over de Drina / Ivo Andric ; vertaald door 
C. [Christine] W. SangsterWarnaars en K. Vermeulen
Dijamant.  [Amsterdam] : Trouw : Muntiga, 2005.  415 
str. ; 21 cm*.  (Romans uit een bewogen eeuw ; dl. 9) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 
(Broš.) 

Исландски

1109
     Brúin á Drinu / Ivo Andric ; Sveinn Víkingur þýddi.  
Reykjavík : Fróði, 1963.  344 str. ; 24 cm* 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Str. 57: Formálsorð / 
Sveinn Víkingur. 

Италијански

1110
     La sete / Ivo Andric ; [a cura di Luigi Salvini].  [Firen
ze] : Vallecchi, 1954 (Firenze : G. Cencetti).  193 str. ; 16 
cm.  (Biblioteca Vallecchi ; 10) 
Preveo i predgovor napisao L. Salvini. 
S a d r ž a j: Ivo Andric / [Luigi Salvini] (12). La sete = [Žeđ] 
(321); Primi incontri = [Prvi susreti] (2335); La morte di Alidede 
= [Smrt u Sinanovoj tekiji] (3756); Il ponte sulla Zepa = [Most na 
Žepi] (5771); Storia dell’elefante del vizir = [Priča o vezirovom 
slonu] (73146); La confessione = [Ispovijed] (147171); L’amore 
di Rifka = [Ljubav u kasabi] (173193).
(Karton sa omotom) 

1111
     Il ponte sulla Drina : romanzo / Ivo Andric ; traduzione 
di Bruno Meriggi.  Milano : A. Mondadori, 1960.  485 

str. ; 20 cm*.  (Medusa ; 442) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1112
     La cronaca di Travnik / Ivo Andrić ; [traduzione dal 
serbocroato di Luigi Salvini].  Milano : Bompiani, 1961 
([s. l. : s. n.]).  482 str. ; 21 cm 
Prevod dela: Travnička hronika. 

1113
     La cronaca di Travnik / Ivo Andrić ; [traduzione dal 
serbocroato di Luigi Salvini].  2a ed.  Milano : Bompiani, 
1961.  482 str. ; 21 cm* 
Prevod dela: Travnička hronika. 

1114
     Il ponte sulla Drina : romanzo / Ivo Andrić ; traduzione 
di Bruno Meriggi.  2a ed.  [Milano] : A. Mondadori, 
1961.  485 str. ; 20 cm*.  (Medusa ; vol. 442) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1115
     Il ponte sulla Drina : romanzo / Ivo Andrić ; traduzione 
di Bruno Meriggi.  3a ed.  Milano : A. Mondadori, 1961. 
 485 str. ; 20 cm*.  (Medusa ; vol. 442) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1116
     Il ponte sulla Drina : romanzo / Ivo Andrić ; traduzione 
di Bruno Meriggi.  4a ed.  Milano : A. Mondadori, 1961. 
 485 str. ; 20 cm*.  (Medusa ; vol. 442) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1117
     Il ponte sulla Drina : romanzo / Ivo Andrić ; traduzione 
di Bruno Meriggi.  5a ed.  [Milano] : A. Mondadori, 
1961 (Verona : Officine grafiche veronesi).  485 str. ; 20 
cm.  (Medusa ; vol. 442) 
Izv. stv. nasl.: Na Drini ćuprija.  Na omotu beleška o 
autoru i delu. 
(Karton sa omotom) 

1118
     La sete / Ivo Andric ; introduzione di Giovanni Grazzini 
; [traduzione di Luigi Salvini].  [Firenze] : Vallecchi, 
1961 (Firenze : Vallecchi).  208 str. ; 19 cm.  (Narrativa 
straniera Vallecchi) 
S a d r ž a j: Introduzione / Giovanni Grazzini (514). La sete = 
[Žeđ] (1533); La morte di Alidede = [Smrt u Sinanovoj tekiji] (35
55); Il ponte sulla Zepa = [Most na Žepi] (5771); La confessione 
= [Ispovijed] (7397); L’amore di Rifka = [Ljubav u kasabi] (99
120); Primi incontri = [Prvi susreti] (121133); Storia dell’elefante 
del vizir = [Priča o vezirovom slonu] (135208).
(Broš.) 

1119
     Il cortile maledetto : romanzo / Ivo Andrić ; [traduzione 
dal serbocroato di Jolanda Marchiori].  Milano : Bompiani, 
1962 (Varese : La tipografica Varese).  131 str. ; 21 cm 
Prevod dela: Prokleta avlija. 
(Karton sa omotom) 
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1120
     La cronaca di Travnik / Ivo Andrić ; [traduzione dal 
serbocroato di Luigi Salvini].  3a ed.  Milano : Bompiani, 
1962 (Varese : La tipografica Varese).  482 str. ; 21 cm 
Prevod dela: Travnička hronika. 
(Karton sa omotom) 

1121
     Il ponte sulla Drina / Ivo Andrić ; traduzione di Bruno 
Meriggi.  Milano : Club degli editori, 1962.  485 str. ; 21 
cm*.  (Un libro al mese ; b. 4) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1122
     Il ponte sulla Drina : romanzo / Ivo Andrić ; traduzione 
di Bruno Meriggi.  6a ed.  [Milano] : A. Mondadori, 
1962.  485 str. ; 20 cm*.  (Medusa ; vol. 442) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1123
     Il ponte sulla Drina : romanzo / Ivo Andrić ; traduzione 
di Bruno Meriggi.  7a ed.  [Milano] : A. Mondadori, 
1962 (Verona : Officine grafiche veronesi).  485 str. ; 20 
cm.  (Medusa ; vol. 442) 
Izv. stv. nasl.: Na Drini ćuprija.  Na omotu beleška o 
autoru i delu. 
(Karton sa omotom) 

1124
     Il ponte sulla Drina : romanzo / Ivo Andrić ; traduzione 
di Bruno Meriggi.  8a ed.  Milano : A. Mondadori, 1962. 
 485 str. ; 20 cm*.  (Medusa ; vol. 442) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1125
     Il ponte sulla Drina : romanzo / Ivo Andrić ; traduzione 
di Bruno Meriggi.  9a ed.  Milano : A. Mondadori, 1962. 
 485 str. ; 20 cm*.  (Medusa ; vol. 442) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1126
     La signorina : romanzo / Ivo Andrić ; traduzione 
dall’originale serbocroato di Bruno Meriggi.  1a ed.  
[Milano] : A. Mondadori, 1962 (Verona : Officine grafiche 
veronesi).  269 str. ; 20 cm.  (Medusa ; vol. 467) 
Izv. stv. nasl.: Gospođica.  Na omotu beleška o autoru i 
delu. 
(Karton sa omotom) 

1127
     Il ponte sulla Drina : romanzo / Ivo Andrić ; traduzione 
di Bruno Meriggi.  Milano : A. Mondadori, 1963.  485 
str. ; 21 cm*.  (Il bosco ; 131) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1128
     Il ponte sulla Drina : romanzo / Ivo Andrić ; traduzione 
di Bruno Meriggi.  2a ed.  Milano : A. Mondadori, 1963. 
 485 str. ; 21 cm*.  (Il bosco ; 131) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1129
     Il ponte sulla Drina / Ivo Andrić ; traduzione di Bruno 
Meriggi.  Milano : A. Mondadori, 1964.  485 str. ; 20 
cm*.  (Il bosco ; 131) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1130
     Il ponte sulla Drina : romanzo / Ivo Andrić ; traduzione 
di Bruno Meriggi.  10a ed.  Milano : A. Mondadori, 
1965.  485 str. ; 20 cm*.  (Medusa ; vol. 442) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1131
     Il cortile maledetto / di Ivo Andrić ; [traduzione dal 
serbocroato di Jolanda Marchiori].  2a ed.  Milano : 
Bompiani, 1966 (Varese : La tipografica Varese).  129 
str. ; 21 cm 
Prevod dela: Prokleta avlija.  „Premio Nobel 1961” → 
nasl. str. 
(Karton sa omotom) 

1132
     I tempi di Anika e altri racconti / Ivo Andrić ; [traduzione 
di Bruno Meriggi].  Milano : Bompiani, 1966 (Milano : 
La cromotipia E. Sormani).  340 str. ; 21 cm 
Napomene i objašnjenja u beleškama uz tekst.  Na omotu 
beleška o autoru.
S a d r ž a j: Ćorkan e la tedesca = [Ćorkan i Švabica] (721); 
Mustafa l’Ungherese = [Mustafa Madžar] (2341); I tempi di 
Anika = [Anikina vremena] (43111); Morte nella tekija di Sinan 
= [Smrt u Sinanovoj tekiji] (113124); Sventura = [Napast] (125
134); Mila e Prelac = [Mila i Prelac] (135155); Il matrimonio = 
[Svadba] (157178); Il serpente = [Zmija] (179192); Uno scherzo 
alla locanda di Samsara = [Šala u Samsarinom hanu] (193213); 
La storia dell’elefante del visir = [Priča o vezirovom slonu] (215
297); Gli Osaticani = [Osatičani] (299340). 
(Karton sa omotom) 

1133
     Il ponte sulla Drina / Ivo Andrić ; traduzione di Bruno 
Meriggi.  1a ed.  Milano : A. Mondadori, 1967 (Verona : 
Officine Grafiche).  406 str. ; 19 cm.  (Gli Oscar : i libri 
settimanali Mondadori ; 119) 
Izv. stv. nasl.: Na Drini ćuprija.  Na koricama beleška o 
autoru i delu. 
(Broš.) 

1134
     [Ex Ponto e altre opere] / Ivo Andrić.  Milano : Fabbri, 
1968 (Milano : Fabbri).  330 str. ; 23 cm.  (Collana premi 
Nobel di letteratura ; 57) 
Gl. stv. nasl. preuzet sa hrpta.  Napomene i objašnjenja u 
beleškama uz tekst. 
S a d r ž a j: Presentazione (357): Il conferimento del premio Nobel 
a Ivo Andrić / di Kjell Strömberg ; trad. di Giuseppe Sardelli (513). 
Discorso ufficiale di Anders Österling per il conferimento del 
premio Nobel a Ivo Andrić / trad. di Giuseppe Sardelli (1520). La 
vita e l’opera di Ivo Andrić / di Giuseppe Sardelli (2357). Ex Ponto 
/ trad. di Franca Centaro (59132); Il viaggio di Alija Gjerzelez = 
Put Alije Đerzeleza / trad. di Franca Centaro (135168); La sete / 
trad. di Luigi Salvini (171323): La sete = Žeđ (175188); La morte 
di Alidede = Smrt u Sinanovoj tekiji (191205); Il ponte sulla Zepa 
= Most na Žepi (207218); La confessione = Ispovijed (221239); 
L’amore di Rifka = Ljubav u kasabi (241257); Primi incontri = Prvi 
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susreti (259268); Storia dell’elefante del vizir = Priča o vezirovom 
slonu (271323). Bibliografia (325330).
(Plast. u zaštitnoj kutiji) 

1135
     Le opere / Ivo Andric ; [traduzione di Bruno Meriggi]. 
 [Torino] : Unione tipograficoeditrice torinese, 1970.  
XXXI, 735 str. : autorova slika ; 18 cm*.  (Scrittori del 
mondo : i Nobel) 
Originalni naslovi dela na srp. jeziku preuzeti s poleđine 
nasl. lista. 
S a d r ž a j: Ivo Andrić / Bruno Meriggi (IXXXXI). Il ponte 
sulla Drina = Na Drini ćuprija (1529); Racconti (531728): 
Morte nella tekija di Sinan = Smrt u Sinanovoj tekiji (533552); 
Sventura = Napast (553570); Il serpente = Zmija (571593); La 
storia dell’elefante del visir = Priča o vezirovom slonu (595673); 
La storia di Siman il colono = Priča o kmetu Simanu (675728).  
Note (729735): La vita (731). Le opere (732). Edizioni e traduzioni 
(733). La critica (734735).

1136
     Il ponte sulla Drina : romanzo / Ivo Andrić ; traduzione 
di Bruno Meriggi.  [Milano] : A. Mondadori, 1970.  485 
str. ; 19 cm*.  (I capolavori della Medusa) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1137
     Il ponte sulla Drina / Ivo Andric ; traduzione di Bruno 
Meriggi ; introduzione di Arrigo Bongiorno.  2a ed.  
Milano : A. Mondadori, 1971.  414 str. ; 19 cm*.  (Oscar 
; 119) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Ivo Andric : [intro
duzione]. 

1138
     Il ponte sulla Drina / Ivo Andric ; traduzione di Bruno 
Meriggi ; introduzione di Arrigo Bongiorno.  Milano : A. 
Mondadori, 1972.  415 str. ; 19 cm*.  (Oscar ; 119) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Ivo Andric : [intro
duzione]. 

1139
     La storia dell’aiducco e altri racconti con una scelta di 
poesie / di Ivo Andrić ; a cura di Giacomo Scotti.  1a ed. 
 Roma : Gremese, 1973 (Roma : Nuova Servostampa).  
XX, [2], 174 str. ; 23 cm.  (Collana Narratori moderni) 
Sadrži beleške o delima.  Na omotu beleška o autoru i 
delu s autorovom slikom. 
S a d r ž a j: Introduzione (VXX): La realtà leggendaria specchio 
della realtà nascosta : (i personaggi dei racconti di Ivo Andrić) / 
Giacomo Scotti (VIIXVI); Ivo Andrić : (note biobibliografiche) / 
G. S. (XVIIXX).  Racconti ([1]134): Djerzelez nella locanda = 
[Đerzelez u hanu] (113); La storia dell’aiducco = [Veletovci] (15
29); In catene verso Costantinopoli = [Na lancu] (3139); Il cortile 
maledetto = [Prokleta avlija] (4157); Il ponte sul fiume Žepa = 
[Most na Žepi] (5972); Tributo di sangue = [Danak u krvi] (7376); 
Quelli di Olujaci = [Olujaci] (7790); Aska e il lupo = [Aska i vuk] 
(91103); Buffet „Titanic” = [Bife „Titanik”] (105134).  Uomini e 
paesaggi (135152): Quattro bozzetti (137140): Ricordo di Russia 
= [Koga li ljubi sada ona mlada žena] (137138); Dialogo della vita 
= [Epilog] (138139); Donne, le vostre mani = [Žene, vaše bijele 
ruke] (139); La morte del bracciante = [Nisu visile zastave] (140); 
Volti e personaggi (141145): La miseria = [Što da me otpustite] 
(141143); La vita e la morte = [Pre mnogo godina] (143); L’attrice 
= [Još jedno lice] (144145); Le strade (147152): All’inizio = 

[Staze] (147148); La città gioiosa = [Prvi dan u radosnom gradu] 
(148149); I ponti = [Mostovi] (149151); Volando sul mare = 
[Leteći nad morem] (151152).  Poesie (153170): Nel vespro = [U 
sumrak] (157); Allo spuntar dell’alba = [Jutro] (158); Paesaggio = 
[Jesenji predjeli] (159); È ottobre = [Jedan novembar] (160); Marzo 
= [Marta mjeseca] (161); Cascata sul fiume Drina = [Slap na Drini] 
(162); Caducità della vita = [Prolaznost] (163); Poesia e dolore = 
[Ex Ponto] (164165); Notte = [Noć] (166); Scintille nelle tenebre 
= [Znakovi pored puta] (167168); Quando tutto è perduto = [Mirne 
jutarnje misli] (169); Dall’abisso il passato = [Potonulo] (170). 
(Plast. sa omotom) 

1140
     Fra Petar e fra Marco / Ivo Andrić ; introduzione, tradu
zione e note di Franjo Trogrančić.  Roma : [s. n.], 1974. 
 236 str. ; 21 cm* 
S a d r ž a j: Presentazione / Franjo Trogrančić (712).  I. (1576): 
In musafirhana = [U musafirhani] (1530); In carcere = [U zindanu] 
(3140); La confessione = [Ispovijed] (4158); Presso la caldaia = 
[Kod kazana] (5976).  II. (79236): Il troncone = [Trup] (7994); 
La coppa = [Čaša] (95104); Al mulino = [U vodenici] (105112); 
Lo scherzo nella locanda di Samsara = [Šala u Samsarinom hanu] 
(113136); Il cortile maledetto = [Prokleta avlija] (137236).

1141
     Il ponte sulla Drina / Ivo Andrić ; traduzione di Bruno 
Meriggi ; introduzione di Arrigo Bongiorno.  1a ed., 3a 
rist.  Milano : A. Mondadori, 1975.  414 str. ; 20 cm*.  
(Oscar ; 119) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Ivo Andric: str. 512. 

1142
     Le opere / Ivo Andric ; [traduzione di Bruno Meriggi]. 
 [Torino] : Unione tipograficoeditrice torinese, 1978 
(Vicenza : Le arti grafiche delle Venezie).  XXXI, 735 str. 
: autorova slika ; 18 cm.  (Scrittori del mondo : i Nobel) 
Originalni naslovi dela na srp. jeziku preuzeti s poleđine 
nasl. lista. 
S a d r ž a j: Ivo Andrić / Bruno Meriggi (IXXXXI). Il ponte 
sulla Drina = Na Drini ćuprija (1529).  Racconti (531728): 
Morte nella tekija di Sinan = Smrt u Sinanovoj tekiji (533552); 
Sventura = Napast (553570); Il serpente = Zmija (571593); La 
storia dell’elefante del visir = Priča o vezirovom slonu (595673); 
La storia di Siman il colono = Priča o kmetu Simanu (675728).  
Note (729735): La vita (731). Le opere (732). Edizioni e traduzioni 
(733). La critica (734735).
(Plast. sa omotom u zaštitnoj kutiji) 

1143
     Le opere / Ivo Andric ; [traduzione di Bruno Meriggi]. 
 Milano : Club degli editori, 1980.  XXXI, 735 str. : 
autorova slika ; 19 cm*.  (Scrittori del mondo : i Nobel) 
Originalni naslovi dela na srp. jeziku preuzeti s poleđine 
nasl. lista. 
S a d r ž a j: Ivo Andrić / Bruno Meriggi (IXXXXI). Il ponte 
sulla Drina = Na Drini ćuprija (1529).  Racconti (531728): 
Morte nella tekija di Sinan = Smrt u Sinanovoj tekiji (533552); 
Sventura = Napast (553570); Il serpente = Zmija (571593); La 
storia dell’elefante del visir = Priča o vezirovom slonu (595673); 
La storia di Siman il colono = Priča o kmetu Simanu (675728).  
Note (729735): La vita (731). Le opere (732). Edizioni e traduzioni 
(733). La critica (734735).

1144
     Il ponte sulla Drina / Ivo Andric ; traduzione di Bruno 
Meriggi ; introduzione di Arrigo Bongiorno.  Milano : A. 
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Mondadori, 1983.  414 str. ; 19 cm*.  (Oscar ; 627) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Ivo Andric : 
[introduzione]. 

1145
     Il ponte sulla Drina / Ivo Andrić ; traduzione di Bruno 
Meriggi.  Novara : MondadoriDe Agostini, 1986.  414 
str. ; 20 cm*.  (‘900) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1146
     Il ponte sulla Drina / Ivo Andrić ; traduzione di Bruno 
Meriggi.  Novara : MondadoriDe Agostini, 1987.  414 
str. ; 19 cm*.  (‘900) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1147
     Il ponte sulla Drina / Ivo Andrić ; traduzione di Bruno 
Meriggi ; introduzione di Arrigo Bongiorno.  Milano : 
A. Mondadori, 1988 (Cles : Nuova Stampa Mondadori).  
414 str. ; 20 cm.  (Oscar narrativa) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Ivo Andrić: str. 510.  Str. 
1011: Giudizi critici / Arturo Cronia, Geno Pampaloni, 
Leonardo Sciascia, Aurelia Gruber Benco, Мichele Rago, 
Giorgio Zampa.  Bibliografia: str. 12. 

1148
     I tempi di Anika / Ivo Andrić ; traduzione di Lionello 
Costantini.  Milano : Adelphi, 1990 (Milano : Techno 
Media Reference).  130 str. ; 18 cm.  (Piccola biblioteca 
Adelphi ; 244) 
Prevod dela: Anikina vremena.  Na koricama beleška o 
autoru. 
(Broš.) 

1149
     La corte del diavolo / Ivo Andrić ; traduzione di 
Lionello Costantini.  Milano : Adelphi, 1992 (Azzate : 
Consorzio Artigiano L. V. G.).  131 str. ; 18 cm.  (Piccola 
Biblioteca Adelphi ; 281) 
Prevod dela: Prokleta avlija.  Na koricama beleška o au
toru i delu. 
(Broš.) 

1150
     Il ponte sulla Drina / Ivo Andrić ; traduzione di Bruno 
Meriggi ; introduzione di Arrigo Bongiorno.  Milano : A. 
Mondadori, 1992.  414 str. ; 20 cm* 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Ivo Andric : [intro
duzione]. 

1151
     Racconti di Sarajevo / Ivo Andrić ; a cura di Dunja 
Badnjević Orazi.  1a ed.  Roma : Tascabili Economici 
Newton, 1993 (Pioltello : Rotolito Lombarda).  92 str. ; 
20 cm.  (100 pagine 1000 lire ; 95) 
Originalni naslovi dela na srp. jeziku preuzeti s prelim. 
str.  Tumačenje manje poznatih reči u beleškama uz tekst. 
 Na koricama beleška o autoru i delu. 
S a d r ž a j: Prefazione / Dunja Badnjević Orazi (916). Nota 
bibliografica (1718). Lettera del 1920 = Pismo iz 1920. godine (20

35); Il tappeto = Ćilim (3748); Le fascine = Snopići (4957); La 
festa = Svečanost (5971); I sellai = Sarači (7378); Una giornata di 
luglio = Julski dan (7984); Parole verso sera = Razgovor predveče 
(8592).
(Broš.) 

1152
     Il ponte sulla Drina / Ivo Andric ; traduzione di Bruno 
Meriggi ; introduzione di Arrigo Bongiorno.  8a rist.  
Milano : A. Mondadori, 1994.  414 str. ; 19 cm*.  (Oscar 
narrativa ; 627) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Ivo Andric : [intro
duzione]. 

1153
     Il ponte sulla Drina / Ivo Andric ; traduzione di Bruno 
Meriggi ; a cura di Maria Grazia Cerruti.  Milano : A. 
Mondadori, 1995.  XX, 344 str. ; 20 cm*.  (La lettura) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1154
     Il ponte sulla Drina / Ivo Andrić ; traduzione di Bruno 
Meriggi ; introduzione di Arrigo Bongiorno.  1a ed., 1a 
rist.  Milano : A. Mondadori, 1995.  XV, 402 str. ; 20 
cm*.  (Oscar classici moderni ; 111) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Ivo Andrić: str. VXIII.  
Bibliografija: str. XIIIXV. 

1155
     Il ponte sulla Drina / Ivo Andrić ; traduzione di Bruno 
Meriggi ; introduzione di Arrigo Bongiorno.  1a ed., 4a 
rist.  Milano : A. Mondadori, 1995.  XV, 402 str. ; 20 
cm*.  (Oscar classici moderni ; 111) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Ivo Andrić: str. VXV. 

1156
     Racconti di Bosnia / Ivo Andrić ; a cura di Dunja 
Badnjević Orazi ; [traduzione di Dunja Badnjević Orazi e 
Manuela Orazi Bašić].  Ed. integrale.  Roma : Biblioteca 
Economica Newton, 1995 (Pioltello : La Rotolito 
Lombarda).  158 str. ; 22 cm.  (Classici / Biblioteca 
Economica Newton ; 34) 
Napomene i objašnjenja u beleškama uz tekst. 
S a d r ž a j: Introduzione / Dunja Badnjević Orazi (715); Nota 
biobibliografica / Dunja Badnjević Orazi (1617).  Racconti di 
Bosnia (19157): Sentieri = [Staze] (2122); Il ponte sulla Žepa = 
[Most na Žepi] (2329); La storia dell’elefante del visir = [Priča 
o vezirovom slonu] (3066); La coppa = [Čaša] (6772); Il tronco 
= [Trup] (7382); L’accampamento = [Za logorovanja] (8392); 
L’amore nel villaggio = [Ljubav u kasabi] (93102); La sete = [Žeđ] 
(103109); Miracolo a Olovo = [Čudo u Olovu] (110114); Un anno 
inquieto = [Nemirna godina] (115144); Il serpente = [Zmija] (145
155); I ponti = [Mostovi] (156157).
(Broš.) 

1157
     Il ponte sulla Drina / Ivo Andrić ; traduzione di Bruno 
Meriggi ; introduzione di Arrigo Bongiorno.  Rist.  
Milano : A. Mondadori, 1999.  XV, 402 str. ; 20 cm*. 
 (Oscar classici moderni ; 111) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Ivo Andrić: str. VXIII.  
Bibliografija: str. XIIIXV. 
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1158
     La corte del diavolo / Ivo Andrić ; traduzione di Lio
nello Costantini.  2. ed.  Milano : Adelphi, 2000 (Azzate : 
Consorzio Artigiano L. V. G.).  131 str. ; 18 cm.  (Piccola 
Biblioteca Adelphi ; 281) 
Prevod dela: Проклета авлија.  Na omotu beleška o 
autoru i delu. 
(Broš.) 

1159
     Poesie scelte / Ivo Andrić ; a cura di Stevka Šmitran. 
 Fir enze : Le lettere, 2000 (Sesto Fiorentino : Tipografia 
ABC).  148 str. : ilustr., faks. ; 19 cm.  (Il nuovo 
melograno ; 43) 
Uporedo srp. tekst i ital. prevod.  Autorova slika. 
S a d r ž a j: Introduzione / Stevka Šmitran (527). Notizie biografiche 
(2931). Nota bibliografica (3233). Al crepuscolo = У сумрак (36
37); Il canto dell'anno passato = Лањска пјесма (3839); Notte 
delle stelle rosse = Ноћ црвених звијезда (4041); L'oscurità = 
Тама (4243); Rime nella note = Строфе у ноћи (4445): Fugacità 
= Пролазност (4445); La passeggiata = Шетња (4647); 1914 
(4849); Il salmo del dubbio = Псалм сумње (5051); 1915 (52
55); Il ritorno = Повратак (5657); Conforto dei sogni = Утеха 
снова (5859); San Marino = Сан Марино (6061); Città alta = 
Горњи град (6263); Ritmi senza splendore = Ритми без сјаја (64
67): Nel mese di marzo = Марта мјесеца (6465); Sogno di Maria 
= Сан о Марији (6465); Ahi Dombovar = Уј Домбовар (66
67); Novembre = Један новембар (6869); Altitudine = Висина 
(7071); Terra = Земља (7273); Mattino = Јутро (7475); Ieri = 
Синоћ (7677); Scherzo in nero = Скерцо у црнини (7879); [Io 
benedico e l'ombra dei miei palmi...] = [Ја благосивљем, а сјен 
мојих дланова] (8081); [Nella notte. Mi spossa il pensiero...] = 
[У ноћи. Умара ме мисао] (8283); [Ci sono giorni in cui il mio 
angolo è colmo di misteri...] = [Има дана и ноћи кад тајна испуни 
мој кут] (8485); La strofa = Строфа (8687); La salvezza = Спас 
(8889); Sete = Жеђ (9091); [Mormorano le acque...] = [Гласно 
воде шуме] (9293); Canto d'amore di lui = Његова песма (9495); 
La fuga = Бежање (9697); A M. C. = М. Ц. (9899); Vera salutrix 
(100101); Cosa sogno e cosa mi accade = Шта сањам и шта ми се 
догађа (102113); La cascata sulla Drina = Слап на Дрини (114
115); [Quando io soffrivo...] = [Кад се мени плакало] (116117); 
Weimar 1932 = Вајмар 1932. г. (118119); Davanti al ritratto dallo 
sguardo ammonitore = Пред портретом прекорна погледа (120
121); [Penso...] = [И мислим] (122123); Due riflessioni = Две 
теме (124125); Parla una bella donna giovane = Лепа млада жена 
говори (126127); Rivelazione = Откривање (128129); Lettera a 
nessuno = Писмо никоме (130131); Una volta, sulle Alpi = Некад, 
у Алпима (132133): Alba = Зора (132133); Il velo = Вео (134
135); Viaggiatori dell'est = Путници са истока (136137): Piccola 
città tra due fiumi = Мали град на две реке (136137); [Cammino 
ancora come se andassi...] = [Корачам још као да идем] (138
139); Più vicino, sempre più = Све више, све ближе (140141); 
La fine = Крај (142143); [Né dei né preghiere...] = [Ни богова ни 
молитава] (144145).
(Broš.) 

1160
     Il ponte sulla Drina / Ivo Andrić.  Milano : Mondolibri, 
2000.  402 str. ; 21 cm* 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1161
     Racconti / Ivo Andrić ; a cura di I. [Isabella] Meloncelli 
; esercitazioni a cura di F. [Fausto] Gilli ; [traduzione di I. 
Meloncelli ; illustrazioni di Ferdinando Tacconi].  Milano 
: Ghisetti e Corvi, 2000 (Busto Arsizio : Alfaprint).  128 

str. : ilustr. ; 23 cm.  (Il piacere della lettura) 
S a d r ž a j: L’autore (56). I racconti di questa raccolta (7). La torre = 
[Kula] (915); Contro tutti = [U zavadi sa svetom] (1723); Ragazzi 
= [Deca] (2531); La finestra = [Prozor] (3338); Una scampagnata 
= [Izlet] (4047); La leggenda della ribellione = [Legenda o pobuni] 
(4953); Tre ragazzi = [Tri dečaka] (5463); Sulla riva = [Na obali] 
(6582); La serpe = [Zmija] (8495); Vacanze estive = [Letovanje na 
jugu] (97103); Aska e il lupo = [Aska i vuk] (105113); Il maestro 
Ljubomir = [Učitelj Ljubomir] (115119).
(Broš.) 

1162
     La cronaca di Travnik : il tempo dei consoli / Ivo Andrić 
; traduzione di Dunja Badnjević.  Milano : Mondadori, 
2001 (Cles : Stabilimento NSM).  515 str. ; 22 cm.  
(Scrittori italiani e stranieri) 
Prevod dela: Travnička hronika.  Str. 513515: Glossario 
/ a cura di Dunja Badnjević.  Na omotu beleška o autoru 
i delu. 
(Karton sa omotom) 

1163
     Il ponte sulla Drina / Ivo Andric ; traduzione di Bruno 
Meriggi ; introduzione di Arrigo Bongiorno.  11a ed. 
 Milano : Mondadori, 2001.  XV, 402 str. ; 20 cm*.  
(Oscar classici moderni ; 111) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Ivo Andrić: str. VXIII. 

1164
     Romanzi e racconti / Ivo Andrić ; progetto editoriale 
e saggio introduttivo di Predrag Matvejević ; traduzioni, 
cronologia e note a cura di Dunja Badnjević.  1a ed.  
Milano : A. Mondadori, 2001 (Verona : Officine Grafiche). 
 LXX, 1524 str. ; 18 cm.  (I Meridiani) 
Originalni naslovi dela na srp. jeziku preuzeti s poleđine 
nasl. lista. 
S a d r ž a j: Segni, sentieri, solitudini : Ivo Andrić tra Oriente 
e Occidente / di Predrag Matvejević (IXXXXVI). Cronologia / 
a cura di Dunja Badnjević (XXXVIILXVIII). Nota all’edizione 
(LXIXLXX). La cronaca di Travnik = Travnička hronika : il 
tempo dei consoli (3567); Il ponte sulla Drina = Na Drini ćuprija 
(5691001).  Racconti / trad. di Dunja Badnjević e Lionello 
Costantini (10031409): Racconto dal Giappone = Priča iz Japana 
(10051007); L’amore nella kasaba = Ljubav u kasabi (1008
1021); Il ponte sulla Žepa = Most na Žepi (10221031); Mara 
la concubina = Mara milosnica (10321105); I tempi di Anika = 
Anikina vremena / trad. di Lionello Costantini (11061181); I ponti 
= Mostovi (11821184); Conversazione con Goya = Razgovor sa 
Gojom (11851207); Sentieri = Staze (12081209); Una lettera del 
1920 = Pismo iz 1920. godine (12101226); La storia dell’elefante 
del visir = Priča o vezirovom slonu (12271279); Aska e il lupo 
= Aska i vuk (12811291); La corte del diavolo = Prokleta avlija 
/ trad. di Lionello Costantini (12921381); Jelena, la donna che 
non c’è = Jelena, žena koje nema (13821409).  Da Segni lungo 
il cammino = Znakovi pored puta (14111488): Da Tormenti del 
secolo = [Nemiri od vijeka] (14151448); Da Per lo scrittore = [Za 
pisca] (14491466); Da Immagini, scenari, stati d’animo = [Slike, 
prizori, raspoloženja] (14671486); Da L’insonnia = [Nesanica] 
(14871488). Note e notizie sui testi / a cura di Dunja Badnjević 
(14891503). Glossario / a cura di Dunja Badnjević (15051510). 
Bibliografia (15111524). Opere di Ivo Andrić (15131517). 
Bibliografia essenziale della critica (15191524).
(Koža sa omotom u zaštitnoj kutiji) 

1165
     I tempi di Anika / Ivo Andrić ; traduzione di Lionello 
Costantini.  3a ed.  Milano : Adelphi, 2001 (Lavis : Lego
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print).  130 str. ; 18 cm.  (Piccola biblioteca Adelphi ; 
244) 
Prevod dela: Anikina vremena.  Na koricama beleška o 
autoru. 
(Broš.) 

1166
     Il ponte sulla Drina / Ivo Andric ; traduzione di Bruno 
Meriggi.  [Milano] : San Paolo, 2004.  XI, 324 str. ; 22 
cm*.  (I Nobel della letteratura) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1167
     La corte del diavolo / Ivo Andrić ; traduzione di 
Lionello Costantini.  Milano : O. Mondadori, 2005 (Cles 
: Stabilimento NSM).  108 str. ; 19 cm.  (Oscar narrativa 
; 1879) 
Prevod dela: Проклета авлија.  Na koricama beleška o 
autoru i delu. 
(Broš.) 

1168
     I tempi di Anika / Ivo Andrić ; traduzione di Lionello 
Costantini.  Milano : O. Mondadori, 2005.  89 str. ; 19 
cm*.  (Oscar narrativa ; 1898) 
Prevod dela: Anikina vremena. 

1169
     La cronaca di Travnik : il tempo dei consoli / Ivo Andrić 
; traduzione di Dunja Badnjević.  Milano : O. Mondadori, 
2006 (Cles : Mondadori Printing).  459 str. ; 20 cm.  
(Oscar scrittori del Novecento. Narrativa ; 1913) 
Prevod dela: Travnička hronika.  Str. 457459: Glossario / 
a cura di Dunja Badnjević.  Na koricama beleška o autoru 
i delu. 
(Broš.) 

1170
     La cronaca di Travnik : il tempo dei consoli / Ivo Andrić 
; traduzione di Dunja Badnjević.  Milano : Mondadori, 
2007.  455 str. ; 20 cm*.  (Oscar classici moderni ; 220) 
Prevod dela: Travnička hronika. 

1171
     Il ponte sulla Drina / Ivo Andric ; traduzione di Bruno 
Meriggi ; intro duzione di Arrigo Bongiorno.  16. rist.  
Milano : Mondadori, 2007.  XV, 402 str. ; 20 cm*.  (Oscar 
classici moderni ; 111) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Ivo Andrić: str. VXIII. 

1172
     La storia maledetta : racconti triestini / Ivo Andrić ; a 
cura di Marija Mitrović ; traduzione di Alice Parmeggiani.  
Milano : O. Mondadori, 2007 (Cles : Stabilimento NSM).  
XXIX, 134 str. ; 20 cm.  (Oscar scrittori moderni ; 1963) 
Prevod pojedinih pripovedaka iz zbirke: Na sunčanoj 
strani.  Na koricama beleška o autoru i delu. 
S a d r ž a j: Andrić e Italia / Marija Mitrović (VXIII). Cronologia 
/ a cura di Dunja Badnjević (XVXXV). Bibliografia essenziale 
(XXVIIXXIX). Esaltazione e rovina di Toma Galus = Zanos i 
stradanje Tome Galusa (314); Dalla parte del sole = Na sunčanoj 
strani (1522); L’impero di Postružnik = Sunce (2378); La storia 

maledetta = Prokleta istorija (79134).
(Broš.) 

1173
     La signorina / Ivo Andrić ; traduzione di Dunja Bad
njević e Manuela Orazi.  1a ed.  Roma : Livello quattro, 
2008 (Roma : U. Frisardi & C.).  301 str. ; 18 cm.  
(Testimoni) 
Prevod dela: Gospođica.  Note: str. [303].  Na koricama 
beleška o autoru i delu. 
(Broš.) 

Јапански

1174
     Dorina no hashi / Ivo Andrichi ; [doitsu go kara honyaku 
Matsutani Kenji ; Kimura Shoichi, Kurihara Shigeo 
maegaki ; Sasaki Kiichi atogaki].  Tokio : Kôbunsha, 
1966.  364 str. : fotogr. ; 20 cm 
Prevedeno prema: Die Brücke über die Drina; izv. stv. 
nasl.: Na Drini ćuprija.  Tekst na jap. jeziku i pismu.  
[Maegaki].  [Atogaki]. 
(Plast. sa omotom) 

1175
     Bosnia monogatari / Ivo Andrichi ; [Okazaki Yoshiaki 
ya ku].  Tokio : Kôbunsha, 1972.  381 str. ; 20 cm* 
Tekst na jap. jeziku i pismu. 

1176
     Goya to no taiwa / Ivo Andrichi ; Tanaka Kazuo ya
ku ; kaisetsu, atogaki Tanaka Kazuo.  2. izd.  Tokio : 
Kôbunsha, 1976.  101 str. : ilustr. ; 23 cm 
Prevod dela: Zapisi o Goji.  Tekst na jap. jeziku i pismu. 
 Kaisetsu, atogaki: str. 87101. 

1177
     Dorina no hashi / Ivo Andrichi ; [doitsu go kara 
honyaku Matsutana Kenji ; Kimurra Shoichi, Kurihara 
Yoro maegaki ; Sasaki Kiichi atogaki].  2. izd.  Tokio : 
Kôbunsha, 1978.  364 str. ; 20 cm* 
Prevedeno prema: Die Brücke über die Drina; izv. stv. 
nasl.: Na Drini ćuprija.  Tekst na jap. jeziku i pismu.  
[Maegaki].  [Atogaki]. 

1178
     Bosnia monogatari / Ivo Andrichi ; [Okazaki Yoshiaki 
yaku ; Kurihara Yoro atogaki].  2. izd.  Tokio : Kôbunsha, 
1979.  381 str. ; 20 cm* 
Tekst na jap. jeziku i pismu.  Atogaki. 

1179
     Saraevo no onna / Ivo Andrichi ; [Tanaka Kazuo yaku, 
ato gaki].  Tokio : Kôbunsha, 1982.  264 str. : ilustr. ; 20 
cm* 
Prevod dela: Gospođica.  Tekst na jap. jeziku i pismu.  
Autorove slike.  Yakuchu: str. 242246. 

1180
     Norowareta nakaniwa / Ivo Andrichi ; [Kurihara 
Shigeo yaku].  2. izd.  Tokio : Kôbunsha, 1983.  329 
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str. ; 29 cm* 
Prevod dela: Prokleta avlija.  Tekst na jap. jeziku i 
pismu. 

1181
     Saraebo no kane : tanpenshu / Ivo Andrichi ; [Tanaka 
Kazuo, Yamazaki Hiroshi kyoyaku].  1. han.  Tokio : 
Kôbunsha, 1997.  267 str. ; 20 cm* 
Tekst na jap. jeziku i pismu. 

Каталонски

1182
     El pont sobre el Drina / Ivo Andrić ; traducció de 
Slavica Bursać i Sió Capdevilla [i. e. Capdevila].  1a ed.  
Barcelona : Edicions 62, 1994 (Barcelona : Hurope).  330 
str. ; 20 cm.  (Les millors obres de la literatura universal. 
Segle XX ; 90) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Str. 57: Presentació / Sió 
Capdevila.  Glossari: str. 329330.  Na koricama beleška 
o autoru. 
(Broš.) 

1183
     El pont sobre el Drina / Ivo Andrić ; traducció de Sla
vica Bursać i Sió Capdevila.  Barcelona : Cercle de Lec
tors, 1996 (Sant Vicenç dels Horts : Printer).  414 str. ; 
21 cm 
Izv. stv. nasl.: Na Drini ćuprija.  Str. 58: Presentació / Sió 
Capdevila.  Glossari: str. 413414.  Na omotu beleška o 
autoru i delu. 
(Karton sa omotom) 

1184
     El pont sobre el Drina / Ivo Andrić ; traducció de Slavica 
Bursać i Sió Capdevila.  1a ed.  Barcelona : Edicions 62, 
1999 (Capelledes : Romanyà/Valls).  330 str. ; 20 cm.  
(Butxaca ; 23) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Str. 57: Presentació / Sió 
Capdevila. 
(Broš.) 

1185
     El pont sobre el Drina / Ivo Andrić ; traducció de Slavica 
Bursać i Sió Capdevila.  1a ed. dins aquesta collecció.  
[Barcelona] : Labutxaca, 2009.  330 str. ; 21 cm* 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

Казашки

1186
     Бикеш : роман / Иво Андрич.  Алматы : Жалын, 
1983.  181 стр. ; 20 cm* 
Превод дела: Госпођица. 

1187
     Дринадағы көпір : роман / Андрич Иво ; аударған 
Әсемкұлов Т.  Астана : Аударма, 2004.  368 стр. : илустр. 
; 21 cm*.  (Нобель сыйлығының лауреаттары) 
Превод дела: На Дрини ћуприја.  Тираж 2.000. 

Кинески

1188
     [Delina he zhi qiao ; Wane de jianyuan] / Yiwo Andeliqi 
= Ivo Andrić ; [[fanyi] San Shuliang, Wu Anlan].  Taibei 
: Yuanjing chubanshi, [između 1975. i 1989].  13, 333, 
114 str. : autorove slike ; 19 cm.  (Nuobeier wenxue jiang 
quanji ; 37) 
Stv. nasl. izvornika: 1. Na Drini ćuprija ; 2. Prokleta avlija. 
 Gl. stv. nasl. preuzet iz kolofona.  Tekst na kin. jeziku i 
pismu (trad.). 
S a d r ž a j: Banjian ci / [Anders Österling] (37). Zhi da ci (913); 
Delina he zhi qiao = [Na Drini ćuprija] / [prev.] San Shuliang 
(1333); Wane de jianyuan = [Prokleta avlija] / [prev.] Wu Anlan 
(996). Andeliqi qi zuopin (97109). Andeliqi dejiang jingguo 
(111112). Andeliqi zuopin nianbiao (113114).
(Broš.) 

1189
     [Delina he zhi qiao ; Wane de jianyuan] / Yiwo Andeliqi 
= Ivo Andrić ; [[fanyi] San Shuliang, Wu Anlan].  Taibei 
: Yuanjing chubanshi, [između 1975. i 1989].  13, 333, 
114 str. : autorove slike ; 19 cm.  (Nuobeier wenxue jiang 
quanji ; 37) 
Stv. nasl. izvornika: 1. Na Drini ćuprija ; 2. Prokleta avlija. 
 Gl. stv. nasl. preuzet iz kolofona.  Tekst na kin. jeziku i 
pismu (trad.). 
S a d r ž a j: Banjian ci / [Anders Österling] (37). Zhi da ci (913); 
Delina he zhi qiao = [Na Drini ćuprija] / [prev.] San Shuliang 
(1333); Wane de jianyuan = [Prokleta avlija] / [prev.] Wu Anlan 
(996). Andeliqi qi zuopin (97109). Andeliqi dejiang jingguo 
(111112). Andeliqi zuopin nianbiao (113114).
(Plast.) 

1190
     Delina he shang de qiao / Yiwo Andeliqi zhu ; Zhou 
Wen Chen, Li Xiong Fei yi ; [zuozhe xiang Qin Long]. 
 Di 1 ban.  Beijing : Renmin Wenxue, 1979 (Beijing : 
Xinhua).  381 str., [1] list s autorovom slikom ; 21 cm 
Izv. stv. nasl.: Na Drini ćuprija.  Tekst na kin. jeziku i 
pismu.  Chuban shuoming: str. 12. 
(Broš.) 

1191
     Delina he shang de qiao / Yiwo Andeliqi zhu ; Zhou 
Wen Chen, Li Xiong Fei yi ; [zuozhe xiang Qin Long]. 
 Di 1 ban.  Beijing : Renmin Wenxue, 1979 (Beijing : 
Xinhua).  381 str., [1] list s autorovom slikom ; 21 cm 
Izv. stv. nasl.: Na Drini ćuprija.  Tekst na kin. jeziku i 
pismu.  Chuban shuoming: str. 12. 
(Karton sa omotom) 

1192
     Qingfu Mala / Andeliqi zhu ; Wang Sen, Li Youhua 
deng yi.  Di 1 ban.  Beijing : Waiguo wenxue chubanshe, 
1988 (Beijing : [s. n.]).  2, 326 str. ; 19 cm 
Prevod pojedinih pripovedaka iz zbirki: 1. Јелена, жена 
које нема ; 2. Прича о кмету Симану и друге приповетке. 
 Tekst na kin. jeziku i pismu.  Tiraž 20.860. 
S a d r ž a j: Chuban shuoming (12). [Priča o kmetu Simanu] / 
[prev.] Wang Sen (138); [Veletovci] / [prev.] Wang Sen (3952); [Za 
logorovanja] / [prev.] Li Youhua (5363); [Ćilim] / [prev.] Li Youhua 
(6478); [Trup] / [prev.] Wang Sen (7993); [Mara, milosnica] / 
[prev.] Wang Sen (94172); [Knjiga] / [prev.] Shi Ji Cheng (173
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190); [Kosa] / [prev.] Shi Ji Cheng (191198); [Autobiografija] / 
[prev.] Li Youhua (199214); [Most na Žepi] / [prev.] Shi Ji Cheng 
(215224); [Bife Titanik] / [prev.] Wang Sen (225269); [Priča o 
vezirovom slonu] / [prev.] Li Youhua (270326).
(Broš.) 

1193
     Tulafunike fengyun / Yiwo Andeliqi ; [fanyi] Zhang 
Zesheng, Wu Keli.  Shanghai : Shanghai yiwen chubanshe, 
1988 (Shanghai : Shanghai Chang Ying).  8, 480 str. ; 21 
cm 
Prevedeno prema: Травницкая хроника; izv. stv. nasl.: 
Travnička hronika.  Tekst na kin. jeziku i pismu.  Tiraž 
1.500.  Tumačenje manje poznatih reči u beleškama uz 
tekst.  Str. 18: Andeliqi he tade changpian xiaoshuo 
„Tulafunike fengyun” / Lu Jianying.  Yin zi: str. 15. 
(Broš.) 

1194
     Wane de jianyuan / Andeliqi zhu ; [fanyi] Zang Le
an, Jing Jinsun, Fan Xinlong, Bao Yezhi.  Shanghai : 
Shanghai yiwen chubanshe, 2001 (Shanghai : Shanghai 
chuban yinshua).  6, 406 str. ; 21 cm 
Prevedeno prema: Проклятый двор; izv. stv. nasl.: Pro
kleta avlija.  Tekst na kin. jeziku i pismu.  Tiraž 7.000. 
S a d r ž a j: Qian yan / Fan Xinlong (16). [Trup] (113); [Veletovci] 
(1424); [Priča o vezirovom slonu] (2572); [Mara milosnica] (73
135); [Priča o kmetu Simanu] (136168); [Ćilim] (169180); [Za 
logorovanja] (181189); [Svadba] (190212); [Zeko] (213319); 
[Prokleta avlija] (320406).
(Broš.) 

Корејски

1195
     Most na Žepi = Žepa gangu dari we / Ivo Andrić ; Cho 
Joon Rae omgim.  [Korea] : Cheaksesang Publishing, 
2004.  294 str. : autorova slika ; 21 cm.  (Sege munhak 
; 18) 
Originalni naslovi dela na srp. jeziku preuzeti s prelim. str. 
 Tekst na kor. jeziku i pismu.  Na koricama beleška o 
autoru i delu. 
S a d r ž a j: Žepa gangu dari = Most na Žepi (721); Galđung = 
Žeđ (2240); Rzav gangbjonu ondukdul = Rzavski bregovi (41
61); 1920 njone sujođin pjonđi = Pismo iz 1920. godine (6287); 
Anikau đonsong side = Anikina vremena (88203); Nongbu Siman 
ijagi = Priča o kmetu Simanu (204254). [Zamišljeni] intervju sa 
piscem (255277). Hronologija (279289). Napomene (290294).
(Broš.) 

1196
     Drina gangu dari / Ivo Andrić ; Kim Đi Hjang omgim. 
 [Korea] : Munhakwa Đisongsa, 2005.  488 str. : autorova 
slika ; 23 cm.  (Desan Sege Munhak chongso ; 39) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Tekst na kor. jeziku i 
pismu.  Hronologija: str. 484486.  Na koricama beleška 
o autoru. 
(Broš.) 

Летонски

1197
     Tilts par Drinu : Višehradas chronika / Ivo Andričs ; 
[tulkojusi Vizma Lace].  Riga : Latvijas valsts izdevnieciba, 

1958 (Riga : „Sovetskaja Latvija”).  340 str. ; 21 cm 
Izv. stv. nasl.: Na Drini ćuprija.  Tiraž 10.000.  Str. 337
[341]: Pecvards / Leonids Sobolevs. 
(Broš.) 

1198
     Jaunkundre ; Nolãdetais pagalms / Ivo Andričs ; [no 
serbuhorvatu valodas tulkojis H. [Harijs] Veidemanis ; K. 
[Knuts] Skujenieka pecvards].  Riga : Liesma, 1981.  
358 str. ; 16 cm* 
Prevodi dela: 1. Gospođica ; 2. Prokleta avlija.  Pe cvards. 

Литвански

1199
     Drinos tiltas : [istorinis romanas] / Ivas Andričius ; vertė 
S. [Stasys] Sabonis.  Vilnius : Vaga, 1965.  335 str. ; 20 
cm* 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1200
     Prakeiktas kiemas : apysakos / Ivas Andričius ; iš serbų
chorvatų kalbos vertė Stasys Sabonis.  Vilnius : Va ga, 
1982 (Vilnius : Vaga).  319 str. ; 17 cm 
Tiraž 20.000. 
S a d r ž a j: Sakme apie vizirio drambli = [Priča o vezirovom slonu] 
(561); Prakeiktas kiemas = [Prokleta avlija] (62163); „Titaniko” 
baras = [Bife „Titanik”] (164206); Anikos laikai = [Anikina 
vremena] (207289); Jelena, moteris, kurios nera = [Jelena, žena 
koje nema] (290319).
(Karton) 

1201
     Drinos tiltas / Ivas Andričius. Ant proto ribos / 
Miroslavas Krleža ; iš serbųchorvatų kalbos vertė Stasys 
Sabonis.  Vilnius : Vaga, 1988 (Vilnius : Vaga).  461 str. 
; 22 cm.  (Pasauliės literatūros biblioteka ; kn. 111. XX 
a. literatūra) 
Prevodi dela: 1. Na Drini ćuprija / Ivo Andrić. 2. Na 
rubu pameti / Miroslav Krleža.  Na nasl. str. i zajednički 
podnasl.: Romanai.  Str. 443453: Du milžinai / 
Algimantas Bučys.  Str. 455459: Paaiškinimai / parenge 
Stasys Sabonis. 
(Karton) 

1202
     Panele : romanas / Ivas Andričius ; iš serbų kalbos 
vertė Stasys Sabonis.  Vilnius : SATA, 1994 (Kaunas : 
Spindulys).  197 str. ; 21 cm* 
Prevod dela: Gospođica / Ivo Andrić.  Tiraž 4.000. 
(Karton) 

Мађарски

1203
     Híd a Drinán / Ivo Andrics ; [szerb eredetiből fordította 
Csuka Zoltán].  Budapest : Szikra, 1947 (Budapest : Szik
ra).  335 str. ; 20 cm 
Izv. stv. nasl.: Na Drini ćuprija.  Na omotu beleška o 
delu. 
(Broš.) 
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1204
     Nyuszi / Ivo Andrics ; fordította Herceg János.  Novi
szád : BratsztvoJedinsztvo, 1949 (Szubotica : Minerva). 
 109 str. ; 20 cm 
Izv. stv. nasl.: Zeko. 
(Broš.) 

1205
     Kisasszony : regény / Ivo Andrics ; fordította Herceg 
János.  Újvidék : TestvériségEgység, 1954 (Újvidék : 
Budutynost).  203 str. ; 20 cm 
Prevod dela: Gospođica. 
(Broš.) 

1206
     Vihar a völgy felett : (travniki krónika) / Ivo Ándrics ; 
[for dította Csuka Zoltán].  Budapest : Új Magyar Köny v
kiadó, 1956 ([Budapest] : Athenaeum).  446 str. ; 21 cm 
Prevod dela: Травничка хроника / Иво Ан дрић.  Tiraž 
3.000.  Jegyzetek: str. 445446.  Na omotu beleška o 
delu. 
(Ppl. sa omotom) 

1207
     Híd a Drinán : visegrádi krónika / Ivo Andrics ; 
[fordította Csuka Zoltán ; illusztrálta Bozóky Mária].  
[Budapest] : Európa, 1958 ([Budapest] : Athenaeum).  
393 str. : ilustr. ; 21 cm 
Prevod dela: На Дрини ћуприја.  Tiraž 3.000.  Na omotu 
beleška o delu. 
(Ppl. sa omotom) 

1208
     Elátkozott udvar : két kisregény / Ivo Andrics ; [fordította 
Csuka Zoltán ; illusztrálta Molnár Ágnes].  [Budapest] : 
Szépirodalmi Könyvtár, 1959 ([Budapest] : Athenaeum). 
 240 str. : ilustr. ; 16 cm.  (Olcsó könyvtár) 
Prevodi dela: 1. Prokleta avlija ; 2. Anikina vremena. 
S a d r ž a j: Elátkozott udvar = [Prokleta avlija] (5132); Anika 
idejében = [Anikina vremena] (135235). Ivo Andrics / Csuka 
Zoltán (236240).
(Broš.) 

1209
     Elátkozott udvar / Ivo Andrić ; [az elbeszéléseket 
válogatta Petar Džadžić ; fordította Csuka Zoltán].  Novi 
Sad : Forum, 1962 (Novi Sad : Forum).  494 str. ; 21 cm. 
 (Ivo Andrić válogatott művei ; 3) 
„A Nobeldíjas Ivo Andrić születésének 70. évfordulójára” 
→ str. 5.  Originalni naslovi dela na srp. jeziku preuzeti 
iz publikacije. 
S a d r ž a j: Elátkozott udvar = Prokleta avlija (11111).  Elbeszélések 
(115487): Ali Gyerzelesz [!] útja = Put Alije Đerzeleza (115143); 
A muszafirhanában = U musafirhani (144159); Ćorkan és a sváb 
lány = Ćorkan i Švabica (160176); Magyar Musztafa = Mustafa 
Madžar (177197); Pálinkafőzés = Kod kazana (198216); Híd 
a Žepán = Most na Žepi (217227); Anika idejében = Anikina 
vremena (228306); Halál Sinan kolostorában = Smrt u Sinanovoj 
tekiji (307320); Siman jobbágy története = Priča o kmetu Simanu 
(321357); A vezír elefántja = Priča o vezirovom slonu (358415); 
Miloje bácsi = Veletovci (416428); Nyugtalan esztendő = Nemirna 
godina (429473); Szomjúság = Žeđ (474487). Szójegyzék (489
492). A kötetben szereplő elbeszélésekről (493494).
(Plast.) 

1210
     Híd a Drinán / Ivo Andrić ; [fordította Csuka Zoltán]. 
 Novi Sad : Forum, 1962 (Novi Sad : Forum).  438 str. ; 
21 cm.  (Ivo Andrić válogatott művei ; 2) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  „A Nobeldíjas Ivo Andrić 
születésének 70. évfordulójára” → str. 5.  Szójegyzék: 
str. 435438. 
(Plast.) 

1211
     A Kisasszony / Ivo Andrić ; [az elbeszéléseket válo
gatta Petar Džadžić ; A Kisasszonyt Herceg János, az 
elbeszéléseket Csuka Zoltán fordította].  Novi Sad : Fo
rum, 1962 (Novi Sad : Forum).  461 str. ; 21 cm.  (Ivo 
Andrić válogatott művei ; 4) 
„A Nobeldíjas Ivo Andrić születésének 70. évfordulójára” 
→ str. 5.  Originalni naslovi dela na srp. jeziku preuzeti 
iz publikacije. 
S a d r ž a j: A Kisasszony = Gospođica (13236).  Elbeszélések 
(239454): Mila és Prelac = Mila i Prelac (239263); Gyötrés = 
Zlostavljanje (264299); A Titanic büfé = Bife „Titanik” (300
342); A parton = Na obali (343371); Jelek = Znakovi (372386); 
Asszony a kövön = Žena na kamenu (387409); Ünnepség = 
Svečanost (410424); Jelena, az asszony, aki nincs = Jelena, žena 
koje nema (425454). Szójegyzék (455456). A kötetben szereplő 
elbeszélésekről (457458). Biobibliográfiai jegyzet (459461).
(Plast.) 

1212
     Vezírek és konzulok : travniki krónika / Ivo Andrić ; 
[fordította Csuka Zoltán].  Novi Sad : Forum, 1962 (Novi 
Sad : Forum).  XVI, 591 str., [1] list s autorovom slikom 
; 21 cm.  (Ivo Andrić válogatott művei ; 1) 
Prevod dela: Travnička hronika.  „A Nobeldíjas Ivo 
Andrić születésének 70. évfordulójára” → str. III.  Str. 
XIXVI: A maradandóság poézise a mulandóban / Petar 
Džadžić.  Szójegyzék: str. 589591.  Név és tárgymutató: 
str. 585587. 
(Plast.) 

1213
     A Kisasszony ; Nyuszka / Ivo Andrić ; [fordította Herceg 
János, Csuka Zoltán ; az utószót írta Hadrovics László].  
Bratislava : Szlovákiai Szépirodalmi Könyvkiadó, 1963 
(Budapest : Zrínyi Nyomda).  338 str. ; 20 cm*.  (Milliók 
könyve) 
Prevodi dela: 1. Gospođica ; 2. Zeko.  Utószó: str. 331
[339]. 

1214
     A Kisasszony ; Nyuszka / Ivo Andrić ; [fordította Her
ceg János, Csuka Zoltán ; az utószót írta Hadrovics László]. 
 Budapest : Európa, 1963 (Budapest : Zrínyi Nyom da).  
338 str. ; 20 cm.  (Milliók könyve) 
Prevodi dela: 1. Госпођица ; 2. Зеко.  Tiraž 52.350.  
Utószó: str. 331[339]. 
(Pl.) 

1215
     A vezír elefántja / Ivo Andrić ; [válogatta, szerkesztette 
és az előszót írta Vujicsics D. Sztoján ; fordították Csuka 
Zoltán, Dudás Kálmán, Illés Sándor, Vári Gerda és 
Vujicsics D. Sztoján].  Budapest : Magvető, 1963 (Szeged 



154

: Szegedi Nyomda).  290 str. : autorova slika ; 19 cm.  
(Világkönyvtár) 
Prevod pojedinih pripovedaka iz zbirki: 1. Pripovetke ; 2. 
Panorama ; 3. Lica.  Originalni naslovi dela na srp. jeziku 
preuzeti iz sadržaja knjige.  Tiraž 6.000.  Na omotu 
beleška o autoru. 
S a d r ž a j: Ivo Andrić / Vujicsics D. Sztoján (513). A vezír 
elefántja = Priča o vezirovom slonu / Csuka Zoltán fordítása (17
80).  Elbeszélések (83254): Musztafa Madzsar = Mustafa Madžar 
/ Dudás Kálmán fordítása (83105); Pálinkafőzés = Kod kazana / 
Csuka Zoltán fordítása (106125); A jelentelen híd = Most na Žepi 
/ Dudás Kálmán fordítása (126136); Halál Szinán kolostorában = 
Smrt u Sinanovoj tekiji / Csuka Zoltán fordítása (137152); Csoda 
= Čudo u Olovu / Vári Gerda fordítása (153160); Hegylakók = 
Olujaci / Csuka Zoltán fordítása (161173); Szomjúság = Žeđ / 
Illés Sándor fordítása (174187); Mila és Prelac = Mila i Prelac 
/ Illés Sándor fordítása (188213); Levél 1920ból = Pismo iz 
1920. godine / Dudás Kálmán fordítása (214232); Kirándulás = 
Ekskurzija / Vári Gerda fordítása (233242); Aska és a farkas = 
Aska i vuk / Vujicsics D. Sztoján fordítása (243254).  Arcok  (257
[291]): Byron Sintrában = Bajron u Sintri / Csuka Zoltán fordítása 
(257262); Haragban a világgal = U zavadi sa svetom / Illés Sándor 
fordítása (263271); A nap = Sunce / Csuka Zoltán fordítása (272
279); Rombolások = Razaranja / Csuka Zoltán fordítása (280286); 
Játék = Igra / Vujicsics D. Sztoján fordítása (287[291]).
(Pl. sa omotom) 

1216
     Híd a Drinán : regény / Ivo Andrić ; [fordította Csuka 
Zoltán].  Bukarest : Irodalmi Könyvkiadó, 1964.  413 
str. ; 20 cm* 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1217
     Híd a Drinán : regény / Ivo Andrič ; [fordította Csu ka 
Zoltán].  Bukarest : Irodalmi Könyvkiadó, 1965 (Cluj : 
Interprinderea poligraficǎ).  406 str. ; 20 cm.  (Horizont) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Autorova slika na 
koricama.  Tiraž 8.000 + 100 + 10 broš.  Str. 396402: 
Utószó / Bácski György.  Szójegyzék: str. 403[407]. 
(Broš.) 

1218
     Híd a Drinán : regény / Ivo Andrić ; [fordította 
Csuka Zoltán].  Bukarest : Irodalmi Könyvkiadó, 1966 
(Cluj : Interprinderea poligraficǎ).  413 str. ; 20 cm.  
(Horizont) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Autorova slika na koricama. 
 Str. 400407: Utószó / Bácski György.  Szójegyzék: str. 
408413. 
(Broš.) 

1219
     Híd a Drinán : višegradi krónika / Ivo Andrić ; [fordította 
Csu ka Zoltán ; az utószót Csuka Zoltán írta].  Budapest : 
Európa, 1973 (Debrecen : Alföldi Nyomda).  365 str. ; 21 
cm.  (A világirodalom remekei. 5. sorozat) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Tiraž 129.850.  Ivo 
Andrić: str. 361365. 
(Pl.) 

1220
     Híd a Drinán : višegradi krónika / Ivo Andrić ; [fordította 
Csuka Zoltán].  Budapest : Európa, 1973 (Debrecen : 

Alföldi Nyomda).  360 str. ; 21 cm 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Tiraž 10.000.  Na omotu 
beleška o delu. 
(Pl. sa omotom) 

1221
     A lőportorony : elbeszélések / Ivo Andrić ; [válogatta 
és fordította Csuka Zoltán ; Károlyi András rajzaival].  
Újvidék : Forum, 1974 (Újvidék : Forum).  290 str. : ilustr. 
; 19 cm 
Na omotu beleška o autoru i delu. 
S a d r ž a j: Mila és Prelac = [Mila i Prelac] (531); Haragban a 
világgal = [U zavadi sa svetom] (3241); Aska és a farkas = [Aska 
i vuk] (4253); Siman jobbágy története = [Priča o kmetu Simanu] 
(5495); A lőportorony = [Kula] (96105); Gyerekek = [Deca] 
(106115); Az ablak = [Prozor] (116123); A könyv = [Knjiga] 
(124144); A panoráma = [Panorama] (145185); Kirándulás = 
[Izlet] (186198); A kígyó = [Zmija] (199217); Diákturisták = 
[Ekskurzija] (218229); A parton = [Na obali] (230262); Levél 
1920ból = [Pismo iz 1920. godine] (263284). A gyermekvilág 
Ivo Andrić elbeszéléseiben / Csuka Zoltán (287[291]).
(Pl. sa omotom) 

1222
     Beszélgetés Goyával : (két esszé) / Ivo Andrić ; [for
dította Csuka Zoltán és Vujicsics D. Sztoján].  [Budapest] 
: Magyar Helikon, 1975 ([Budapest] : Zrínyi Nyomda).  
47 str., [13] listova s tablama (reprodukcije) ; 19 cm 
Prevod dela: Zapisi o Goji.  Tiraž 6.850. 
S a d r ž a j: Goya = [Goja] / ford. Vujicsics D. Sztoján (720); 
Beszélgetés Goyával = [Razgovor sa Gojom] / ford. Csuka Zoltán 
(23[48]).
(Karton) 

1223
     A Kisasszony ; Nyuszka : két kisregény / Ivo Andrić 
; [fordította Herceg János, Csuka Zoltán ; az utószót írta 
Halász Anna].  Bukarest : Kriterion, 1975 (Bucureşti : 
Casa Scînteii).  306 str. ; 21 cm.  (Horizont könyvek) 
Prevodi dela: 1. Госпођица ; 2. Зеко.  Tiraž 15.000 + 90 
u tvrdom povezu.  Útószó: str. 301[307].
(Ppl.) 

1224
     A Kisasszony ; Nyuszka : két kisregény / Ivo Andrić 
; [fordította Herceg János, Csuka Zoltán].  Bukarest : 
Kriterion, 1975 (Bucureşti : Casa Scînteii).  298 str. ; 21 
cm.  (Horizont könyvek) 
Prevodi dela: 1. Госпођица ; 2. Зеко. 
(Ppl. sa omotom)

1225
     Haragban a világgal : elbeszélések a gyermekvilágról 
: [házi olvasmány az általános iskolai nevelés és oktatás 
8. osztálya számára] / Ivo Andrić ; [válogatta, az utószót 
és a kísérőszöveget írta Stevan Micić ; az elbeszéléseket 
fordította Csuka Zoltán ; sajtó alá rendezte, az utószót 
és a kísérőszöveget fordította Jung Károly ; a rajzokat 
Borislavka Dimitrov készítette].  Újvidék : Tankönyvkiadó 
Intézet, 1979 ([Novi Sad] : Budućnost).  143 str. : ilustr. ; 
20 cm.  (Házi olvasmány 8) 
Izv. stv. nasl.: U zavadi sa svetom.  Tiraž 2.000. 
S a d r ž a j: Haragban a világgal = [U zavadi sa svetom] (310); 
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A lőportorony = [Kula] (1119); Mila és Prelac = [Mila i Prelac] 
(2042); A parton = [Na obali] (4368); A könyv = [Knjiga] (69
86); Az ablak = [Prozor] (8792); Gyerekek = [Deca] (93100); 
A panoráma = [Panorama] (101133). A gyermekek világa Andrić 
elbeszéléseiben / Stevan Micić (134139); Beszélgessünk az 
elbeszélésekről (140142).
(Broš.) 

1226
     Haragban a világgal : elbeszélések a gyermekvilágról 
: [házi olvasmány az általános iskolai nevelés és oktatás 
8. osztálya számára] / Ivo Andrić ; [válogatta, az utószót 
és a kísérőszöveget írta Stevan Micić ; az elbeszéléseket 
fordította Csuka Zoltán ; sajtó alá rendezte, az utószót 
és a kísérőszöveget fordította Jung Károly ; a rajzokat 
Borislavka Dimitrov készítette].  2. kiad.  Újvidék : 
Tankönyvkiadó Intézet = Novi Sad : Zavod za izdavanje 
udžbenika, 1982 (Novi Sad : Budućnost).  143 str. : ilustr. 
; 20 cm.  (Házi olvasmány 8) 
Prevod dela: U zavadi sa svetom.  Tiraž 2.500. 
S a d r ž a j: Haragban a világgal = [U zavadi sa svetom] (310); 
A lőportorony = [Kula] (1119); Mila és Prelac = [Mila i Prelac] 
(2042); A parton = [Na obali] (4368); A könyv = [Knjiga] (69
86); Az ablak = [Prozor] (8792); Gyerekek = [Deca] (93100); 
A panoráma = [Panorama] (101133). A gyermekek világa Andrić 
elbeszéléseiben / Stevan Micić (134139); Beszélgessünk az 
elbeszélésekről (140142).
(Broš.) 

1227
     Híd a Drinán / Ivo Andrić ; [fordította Csuka Zoltán ; 
az utószót Predrag Stepanović írta].  Bratislava : Madách 
; Budapest : Európa, 1982 (Debrecen : Alföldi Nyomda).  
513 str. ; 19 cm*.  (A világirodalom klasszikusai) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Útószó: str. 495[514]. 

1228
     Híd a Drinán / Ivo Andrić ; [fordította Csuka Zoltán ; 
az utószót Predrag Stepanović írta].  Budapest : Európa, 
1982 (Debrecen : Alföldi Nyomda).  513 str. ; 20 cm.  (A 
világirodalom klasszikusai. Új sorozat) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Ivo Andrić: str. 495
[514]. 
(Pl. sa omotom)

1229
     Omér pasa : regény / Ivo Andrić ; [fordította Csuka 
Zol tán ; a jegyzeteket készítette Hóvári János].  Budapest 
: Európa, 1984 (Szombathely : J. Sylvester).  284 str. ; 
19 cm 
Prevod dela: Omerpaša Latas.  Tiraž 23.050.  Na omotu 
beleška o delu. 
(Pl. sa omotom)

1230
     Haragban a világgal : elbeszélések a gyermekvilágról : 
[házi olvasmány az általános iskolák 8. osztálya számára] 
/ Ivo Andrić ; [válogatta, az utószót és a kísérőszöveget írta 
Stevan Micić ; az elbeszéléseket fordította Csuka Zoltán ; 
sajtó alá rendezte, az utószót és a kísérőszöveget fordította 
Jung Károly ; a rajzokat Borislavka Dimitrov készítette]. 
 3. kiad.  Novi Sad : Tankönyvkiadó Intézet = Нови Сад 
: Завод за издавање уџбеника, 1992 (Нови Сад : ФТН, 

Штампарија).  143 str. : ilustr. ; 21 cm 
Prevod dela: U zavadi sa svetom.  Tiraž 2.000. 
S a d r ž a j: Haragban a világgal = [U zavadi sa svetom] (310); 
A lőportorony = [Kula] (1119); Mila és Prelac = [Mila i Prelac] 
(2042); A parton = [Na obali] (4368); A könyv = [Knjiga] (69
86); Az ablak = [Prozor] (8792); Gyerekek = [Deca] (93100); 
A panoráma = [Panorama] (101133). A gyermekek világa Andrić 
elbeszéléseiben / Stevan Micić (134139); Beszélgessünk az 
elbeszélésekről (140142).
(Broš.) 

1231
     Híd a Drinán / Ivo Andrić ; [fordította Csuka Zoltán]. 
 Budapest : Európa : Interart, 1994 (Budapest : Franklin). 
 466 str. ; 19 cm 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Na omotu beleška o delu. 
(Pl. sa omotom)

1232
     Magyar Musztafa ; Elátkozott udvar ; A vezír elefántja : 
[három elbeszélés a török világból] / Ivo Andrić ; [fordította 
Csuka Zoltán ; az utószót írta Bori Imre ; illusztrálta Nyitrai 
István].  Újvidéken : Forum ; Budapesten : Terebess, 
1998 (Szeged : Kossuth Nyomda).  163 str. : ilustr. ; 24 
cm.  (Terebess collection) 
Prevodi dela: 1. Mustafa Madžar ; 2. Prokleta avlija ; 3. 
Priča o vezirovom slonu.  Szójegyzék: str. 153154.  
Török világ Ivo Andrić műveiben: str. 155163. 
(Karton) 

1233
     Híd a Drinán / Ivo Andrić ; [fordította Csuka Zoltán]. 
 Budapest : Magyar Könyvklub, 1999 (Szekszárd : 
Szekszárdi Nyomda).  381 str. ; 19 cm.  (Klub klasszikusok. 
Világirodalom, ISSN 12175587) 
Prevod dela: На Дрини ћуприја. 
(Karton) 

1234
     Haragban a világgal : elbeszélések a gyermekvilágról : 
[házi olvasmány az általános iskolák 8. osztálya számára] 
/ Ivo Andrić ; [válogatta és az utószót írta Milivoj Nenin ; 
az elbeszéléseket fordította Csuka Zoltán ; illusztrálta Ivica 
Stevanović].  1. kiad.  Београд : Завод за уџбенике и 
наставна средства, 2004 (Subotica : Minerva).  109 str. : 
ilustr. u bojama ; 21 cm.  (Házi olvasmány 8) 
Prevod dela: U zavadi sa svetom.  Tiraž 1.500.  Na kori
cama beleška o delu. 
S a d r ž a j: Haragban a világgal = [U zavadi sa svetom] (513); A 
lőportorony = [Kula] (1422); Mila és Prelac = [Mila i Prelac] (23
45); A parton = [Na obali] (4670); A könyv = [Knjiga] (7188); Az 
ablak = [Prozor] (8995); Gyerekek = [Deca] (96104). Utószó / 
Milivoj Nenin (105107).
(Karton) 

1235
     Híd a Drinán / Ivo Andrić ; [fordította Csuka Zoltán ; 
az utószót Predrág Stepanović írta].  Budapest : General 
Press, [2007] ([Dabas] : Reálszisztéma Dabasi Nyomda). 
 395 str. ; 22 cm.  (Nagy siker volt sorozat) 
Prevod dela: На Дрини ћуприја.  Ivo Andrić: str. 383
[396].  Na koricama beleška o delu. 
(Karton) 
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Македонски

1236
     Нови раскази / Иво Андриќ ; [превел Блаже Ко нес
ки].  Скопје : „Кочо Рацин”, 1951 (Скопје : „Гоце Дел
чев”).  146 стр. ; 20 cm 
„Ово издание не претставува целосен превод на 
Андриќевата книга ‘Нове приповетке’, бидејќи во него 
не е поместена повеста ‘Зеко’” → стр. [150].  Тираж 
5.000. 
С а д р ж а ј: Приказна за Симана чифчијата = [Прича о кмету 
Симану] (732); Змија (3344); Деца (4550); Книга = [Књига] 
(5165); Соседи = [Суседи] (6679); Сон = [Сан] (8085); 
Измачување = [Злостављање] (86110); Писмо од 1920 година 
= [Писмо из 1920. године] (111124); Килим = [Ћилим] (125
134); Снопчиња = [Снопићи] (135141); Дневникот на дедото 
= [Дедин дневник] (142[147]).
(Брош.) 

1237
     Мостот на Дрина / Иво Андриќ ; [превел од српско
хрватски Благоја Корубин].  Скопје : Култура, 1956 
(Скопје : „Гоце Делчев”).  415 стр. : ауторова слика ; 
20 cm.  (Школска библиотека ; коло 1, кн. 5) 
Изв. ств. насл.: На Дрини ћуприја.  Тираж 2.000.  
Стр. 724: Иво Андриќ / Милан Богдановиќ.  Речник 
на некои од турските зборови и на провинцијализмите: 
стр. 413415. 
(Брош.) 

1238
     Проклета авлија / Иво Андриќ ; [превеле Драгица 
и Георги Старделов].  Скопје : „Кочо Рацин”, 1959 
(Скопје : „Гоце Делчев”).  133 стр. ; 17 cm.  (Наша 
современа проза) 
Тираж 2.000.  Стр. 125[134]: Меѓу доброто и злото, 
животот и апсурдот / Георги Старделов. 
(Брош. са омотом) 

1239
     Мостот на Дрина : вишеградска хроника / Иво 
Андриќ ; [превел Благоја Корубин].  Скопје : Култура, 
1962 (Скопје : „Гоце Делчев”).  394 стр. ; 20 cm.  
(Светска и југословенска проза) 
Превод дела: На Дрини ћуприја / Иво Ан дрић.  Тираж 
4.000.  Речник на некои од турските зборови и на 
провинцијализмите: стр. 391394. 
(Брош.) 

1240
     Данок во крв : одломки од „Мостот на Дрина” / Иво 
Андриќ ; [превел Благоја Корубин].  Скопје : Култура, 
1963 (Скопје : „Гоце Делчев”).  60 стр. ; 18 cm.  
(Школска библиотека. Одбрана лектира) 
Изв. ств. насл.: На Дрини ћуприја; одломци.  Речник 
на помалку познатите турски зборови: стр. 4950.  Стр. 
5160: Белешка за писателот / Л. Е. [Лидија Ежова]. 
(Брош.) 

1241
     Иво Андриќ / приредил Димитар Солев.  Скопје : 
„Кочо Рацин”, 1963 (Скопје : „Гоце Делчев”).  105 стр. 

; 19 cm.  (Школска библиотека) 
Ауторова слика на корицама.  Тираж 5.000. 
С а д р ж а ј: Иво Андриќ / Димитар Солев (514). Мостот 
на Дрина = [На Дрини ћуприја] : [одломки] / [превод Благоја 
Корубин] (1560); Травничка хроника : [одломки] / [превод 
Димитар Солев] (6172); Проклета авлија : [одломки] / [превод 
Драгица и Георги Старделов] (7381); Змија : [одломки] / 
[превод Блаже Конески] (8394); Книга = [Књига] : [одломки] 
/ [превод Блаже Конески] (95[106]). Андриќ на македонски 
([107]). Поважна литература за Андриќ ([108]).
(Брош.) 

1242
     Травничка хроника / Иво Андриќ ; [превел Тодор 
Ди митровски].  Скопје : „Кочо Рацин”, 1964 (Скопје : 
„Гоце Делчев”).  511 стр. ; 20 cm.  (Наша современа 
проза) 
Тираж 1.500.  Речник на турцизми, локални зборови и 
некои помалку познати туѓи изрази: стр. 505510. 
(Ппл. са омотом) 

1243
     Данок во крв : одломки од „Мостот на Дрина” / Иво 
Андриќ ; [превел Благоја Корубин].  (2. изд.).  Скопје 
: Култура, 1965 (Скопје : „Гоце Делчев”).  56 стр. ; 18 
cm.  (Библиотека „Детска радост”) 
Изв. ств. насл.: На Дрини ћуприја; одломци.  Речник 
на помалку познатите турски зборови: стр. 46.  Стр. 
4756: Белешка за писателот / Л. Е. [Лидија Ежова]. 
(Брош.) 

1244
     Мостот на Дрина / Иво Андриќ ; [превел Благоја 
Ко ру бин].  Скопје : Култура, 1965 (Скопје : „Гоце 
Дел чев”).  457 стр. ; 20 cm.  (Библиотека Современа 
проза) 
Превод дела: На Дрини ћуприја / Иво Ан дрић.  Тираж 
10.000.  Речник на некои од турските зборови и на 
провинцијализмите: стр. 445448.  Стр. 449457: Иво 
Андриќ / Димитар Солев. 
(Брош.) 

1245
     Одбрани раскази / Иво Андриќ ; [избор Димче 
Левков ; превел Јован Бошковски].  Скопје : „Кочо 
Рацин”, 1966 (Скопје : „Гоце Делчев”).  233 стр. ; 18 
cm.  (Библиотека Атлас) 
Превод дела: Приповетке / Иво Ан дрић.  Тираж 
10.000. 
С а д р ж а ј: Патот на Алија Ѓерзелез = [Пут Алије Ђерзелеза] 
(527); Ќоркан и Швабицата = [Ћоркан и Швабица] (2841); 
Смрт во Синановото теќе = [Смрт у Синановој текији] (4253); 
Мустафа Маџар (5470); Љубов во касабата = [Љубав у касаби] 
(7183); Мостот на Жепа = [Мост на Жепи] (8492); Велетовци 
(93102); Мила и Прелац (103123); Свадба (124144); Знаци 
= [Знакови] (145156); Жена на камен = [Жена на камену] 
(157175); Лица (176180); Панорама (181211). Поговор / 
Димче Левков (212225). Речник на турцизми и некои помалку 
познати изрази (226231).
(Брош.) 

1246
     Ex Ponto / Иво Андриќ ; [превод Георги Сталев].  
Скопје : Мисла, 1967 (Скопје : Нова Македонија).  79 
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стр. ; 18 cm 
Тираж 20.000. 
(Брош.) 

1247
     Проклета авлија / Иво Андриќ ; [превеле Драгица 
и Георги Старделов].  Скопје : Македонска книга, 
1967 (Скопје : „Гоце Делчев”).  108 стр. ; 18 cm.  
(Библиотека Атлас) 
Тираж 8.000.  Стр. 101108: Меѓу доброто и злото, 
животот и апсурдот / Георги Старделов. 
(Брош.) 

1248
     Жена на каменот : раскази / Иво Андриќ ; [превод 
Тра јан Бавтировски].  Скопје : Мисла, 1967 (Скопје : 
Нова Македонија).  183 стр. ; 18 cm 
Тираж 20.000. 
С а д р ж а ј: Белешка / Р. [Ристо] Тошовиќ (5). Игра (712); 
Жената на каменот = [Жена на камену] (1334); Книга = [Књига] 
(3555); Панорама (5793); Аникините времиња = [Аникина 
времена] (95172); Мостот на Жепа = [Мост на Жепи] (173
183).
(Брош.) 

1249
     Раскази / Иво Андриќ.  Скопје : Наша книга, 1970 
(Скопје : Наша книга).  51 стр. ; 21 cm.  (Лектира за 
основните училишта според наставната програма. VIII 
одделение ; 1) 
Тираж 6.000.  
С а д р ж а ј: [Прв пат во циркус] = [Циркус] (37); Прв и 
последен пат на сцена = [Неуспех на позорници] (710); Првите 
чекори на патот во светот на книгата и литературата = [Како сам 
улазио у свет књиге и књижевности] (1013); Книга = [Књига] 
(1327); Прозорец = [Прозор] (2832); Деца (3339); Аска и 
волкот = [Аска и вук] (3947). Раскази за деца  Иво Андриќ / 
Гоце Стефаноски (4851).
(Брош.) 

1250
     Проклета авлија / Иво Андриќ ; [превеле Драгица и 
Георги Старделов].  Скопје : Македонска книга, 1974 
(Куманово : Просвета).  108 стр. ; 19 cm.  (Библиотека 
Атлас) 
Тираж 5.000.  Стр. 101108: Меѓу доброто и злото, 
животот и апсурдот / Георги Старделов. 
(Брош.) 

1251
     Деца / Иво Андриќ ; [превела Велика Ширилова].  
Скопје : Мисла ; Београд : Просвета ; Zagreb : Mladost 
; Ljubljana : Državna založba Slovenije ; Sarajevo : 
Svjetlost, 1977 (Скопје : „Гоце Делчев”).  190 стр. ; 
21 cm.  (Собрани дела на Иво Андриќ / приредиле 
Мухарем Первиќ, Петар Џаџиќ ; кн. 9) 
С а д р ж а ј: Кула (916); Скаран со светот = [У завади са 
светом] (1724); Мила и Прелац (2545); Деца (4652); Прозорец 
= [Прозор] (5358); Книга = [Књига] (5975); На брегот = [На 
обали] (7699); Змија (100113); Панорама (114144); Излет 
(145153); Екскурзија (154162); Писмо од 1920 година = 
[Писмо из 1920. године] (163178); Аска и волкот = [Аска и 
вук] (179188). Речник на турцизми, провинцијализми и некои 
помалку познати изрази (189190).
(Пл.) 

1252
     Елена, жена што ја нема / Иво Андриќ ; [превела 
Велика Ширилова].  Скопје : Мисла ; Београд : Прос
вета ; Zagreb : Mladost ; Ljubljana : Državna založba 
Slovenije ; Sarajevo : Svjetlost, 1977 (Скопје : „Гоце 
Делчев”).  226 стр. ; 21 cm.  (Собрани дела на Иво 
Андриќ / приредиле Мухарем Первиќ, Петар Џаџиќ ; 
кн. 7) 
Превод дела: Јелена, жена које нема / Иво Ан дрић. 
С а д р ж а ј: Аникините времиња = [Аникина времена] (973); 
Мара милосницата = [Мара милосница] (74136); Љубов во 
касабата = [Љубав у касаби] (137148); Ќоркан и Швабицата 
= [Ћоркан и Швабица] (149162); Жена на каменот = [Жена на 
камену] (163181); Игра (182186); Жена од слонова коска = 
[Жена од слонове кости] (187191); Бајрон во Синтра = [Бајрон 
у Синтри] (192196); Елена, жена што ја нема = [Јелена, жена 
које нема] (197221). Речник на турцизми, провинцијализми и 
некои помалку познати изрази (223226).
(Пл.) 

1253
     Есеи I / Иво Андриќ ; [превеле Глигор Крстески, 
Велика Ширилова, Димче Билјановски].  Скопје : Мис
ла ; Београд : Просвета ; Zagreb : Mladost ; Ljubljana 
: Državna založba Slovenije ; Sarajevo : Svjetlost, 1977 
(Скопје : „Гоце Делчев”).  212 стр. ; 21 cm.  (Собрани 
дела на Иво Андриќ / приредиле Мухарем Первиќ, 
Петар Џаџиќ, Вера Стојиќ, Радован Вучковиќ ; кн. 11) 
Изв. ств. насл.: Историја и легенда. 
С а д р ж а ј: I Творецот и јазикот (968): Разговор со Гоја = 
[Разговор са Гојом] (1130); Нешто за стилот и јазикот = [Нешто 
о стилу и језику] (3148); Белешки за писателот = [Белешке 
за писца] (4960); Белешка за зборовите = [Белешка о речима] 
(6163); За расказот и раскажувањето = [О причи и причању] 
(6468).  II Историја, легенда, поезија (69158): Легенда за св. 
Франциско од Асизи = [Легенда о св. Франциску из Асизија] 
(7182); Легендата за Лаура и Петрарка = [Легенда о Лаури 
и Петрарки] (8391); Симон Боливар Ослободител = [Симон 
Боливар Ослободилац] (92125); Предавање = [Предаја] : 
(Рига од Фера) (126130); Гоја (131142); Песна над песните^ 
= [Пјесма над пјесмама] (143149); Волт Витмен (150158).  
III Поводи, книги, настани (159199): Нашата литературата 
и војната = [Наша књижевност и рат] (161165); Со магијата 
понекогаш граничи и на вистински подвизи прилега работата 
на добриот преведувач = [Са магијом понекад граничи и на 
праве подвиге личи рад доброг преводиоца] (166169); Кога 
станува збор за архивите = [Кад је реч о архивима] (170172); 
Хајне во писмата = [Хајне у писмима] (173177); Една воена 
книга на Габриеле Д'Анунцио = [Једна ратна књига Габриела 
Д'Анунција] (178182); Писмата на еден војник = [Писма 
једног војника] (183187); Творечка искра = [Стваралачка 
искра] (188191); Творечка рака = [Стваралачка рука] (192
194); Писмо од Рим = [Писмо из Рима] (195199). Напомени 
кон том единаесетти (200212).
(Пл.) 

1254
     Есеи II / Иво Андриќ ; [превеле Глигор Крстески, 
Богомил Ѓузел].  Скопје : Мисла ; Београд : Просвета ; 
Zagreb : Mladost ; Ljubljana : Državna založba Slovenije ; 
Sarajevo : Svjetlost, 1977 (Скопје : „Гоце Делчев”).  302 
стр. ; 21 cm.  (Собрани дела на Иво Андриќ / приредиле 
Мухарем Первиќ, Петар Џаџиќ, Вера Стојиќ, Радован 
Вучковиќ ; кн. 12) 
Изв. ств. насл.: Уметник и његово дело. 
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С а д р ж а ј: I Вечна присутност (9140): Његош како трагичен 
јунак на косовската мисла = [Његош као трагични јунак косовске 
мисли] (1136); Његош во Италија = [Његош у Италији] (37
41); Љуба Ненадовиќ за Његош во Италија = [Љуба Ненадовић 
о Његошу у Италији] (4351); Његошевата човечност = 
[Његошева човечност] (5356); Светлината на Његошевото 
дело = [Светлост Његошевог дела] (5759); Нешто за Његош 
како писател = [Нешто о Његошу као писцу] (6166); Вечната 
присутност на Његош = [Вечна присутност Његошева] (6771); 
Његошевиот однос спрема културата = [Његошев однос према 
култури] (7378); Над преписката на Његош = [Над Његошевом 
преписком] (7985); За Вук како писател = [О Вуку као писцу] 
(87100); Вук реформатор (101111); Вуковиот пример = [Вуков 
пример] (113116); Вук и странство = [Вук и иностранство] 
(117121); Оптимизмот на Вук Караџиќ = [Оптимизам Вука 
Караџића] (123134); Три слики од животот на Вук Караџиќ = 
[Три слике из живота Вука Караџића] (135140).  II Уметникот 
и неговото дело (141244): Четириесет години од смртта на 
Симо Матавуљ = [Четрдесет година од смрти Симе Матавуља] 
(143147); За мајсторот раскажувач = [О мајстору приповедачу] 
(149154); Земјата, луѓето и јазикот кај Петар Кочиќ = [Земља, 
људи и језик код Петра Кочића] (155176); За Гавро Вучковиќ 
и по негов повод = [О Гаври Вучковићу и поводом њега] (177
191); Љубовната лирика на П. Прерадовиќ = [Љубавна лирика 
Петра Прерадовића] (193198); Пејанија = [Певанија] : книга 
на детинството, книга на животот (199201); Споменик на 
поетот на животната радост и на младешката тага = [Споменик 
песнику животне радости и младалачке туге] (203205); А. Г. 
Матош (207211); Јован Скерлиќ = [Јован Скерлић] (213214); 
Споменик на Бора Станковиќ = [Споменик Бори Станковићу] 
(215216); Исак Самоковлија (217220); Летен ден = [Летњи 
дан] : кратко сеќавање на младоста на Исак Самоковлија 
(221223); Помен на Калми Барух = [Помен Калмију Баруху] 
(225230); Сеќавање на Калми Барух = [Сећање на Калмија 
Баруха] (231235); Сретен Стојановиќ = [Сретен Стојановић] 
(237238); Уметникот и неговото дело = [Уметник и његово 
дело] (239241); Роман Петровиќ = [Роман Петровић] (243
244).  III За книгите (245290): Андро Ковачевиќ: Последниот 
Ненадиќ = [Андро Ковачевић: Посљедњи Ненадић] (247248); 
В. ЦарЕмин: Зад плимата = [Виктор Цар Емин: Иза плиме] 
(248250); Крвави цветови: од В. Илиќ Помладиот = [Крвави 
цветови В. Илића Млађег] (250252); Бранко Машиќ: Слики и 
впечатоци од војната = [Бранко Машић: Ратне слике и утисци] 
(252254); Старите поети = [Стари пјесници] : (А. Ашкерц: 
Одбрани песни, Ј. Деспот: На угаром, Еротички песни) (255
256); Светозар Ќоровиќ: Како виор = [Светозар Ћоровић: Као 
вихор] (256259); Драгутин М. Домјаниќ: Кипци и попевки 
= [Драгутин М. Домјанић: Кипци и попевке] (259262); 
Сима Пандуровиќ: Оковани слогови = [Сима Пандуровић: 
Оковани слогови] (262264); Перо Слијепчевиќ: Помен за 
Владимир Гаќиновиќ = [Перо Слијепчевић: Помен Владимиру 
Гаћиновићу] (264267); Просвета: Алманах за годината 1918. 
= [Просвета: Алманах за годину 1918.] (269272); Јосип Косор: 
Мими = [Јосип Косор: Миме] (272274); У. Донадини: Камења 
од рамења = [У. Донадини: Камена с рамена] (274275); Растко 
Петровиќ: Бурлеска на господинот Перун бог на громот = 
[Растко Петровић: Бурлеска господина Перуна бога грома] 
(275278); Анте Петравиќ: Трети студии и портрети = [Анте 
Петравић: Треће студије и портрети] (279280); Владимир 
Ќоровиќ: Босна и Херцеговина = [Владимир Ћоровић: Босна и 
Херцеговина] (280282); Драгојло Дудиќ: Дневник = [Драгојло 
Дудић: Дневник] (282287); Зуко Џумхур: Некролог на една 
чаршија = [Зуко Џумхур: Некролог једној чаршији] (287290). 
Забелешки за том дванаесетти (291299).
(Пл.) 

1255
     Ex Ponto ; Немири ; Лирика / Иво Андриќ ; [превеле 
Георги Сталев, Видое Подгорец, Слободан Мицковиќ]. 

 Скопје : Мисла ; Београд : Просвета ; Zagreb : Mladost 
; Ljubljana : Državna založba Slovenije ; Sarajevo : Svjet
lost, 1977 (Скопје : „Гоце Делчев”).  195 стр. ; 21 cm. 
 (Собрани дела на Иво Андриќ / приредиле Му харем 
Первиќ, Петар Џаџиќ, Вера Стојиќ, Радован Вучковиќ 
; кн. 13) 
С а д р ж а ј: Ex Ponto / [прев. Г. Сталев] (771).  Немири 
/ [прев. В. Подгорец] (73106): Немир од век = [Немир од 
вијека] (7578); Немир на денот = [Немир дана] (79106): Ноќ 
во возот = [Ноћ у возу] (8182); Над победите = [Изнад побједа] 
(8384); Деца = [Дјеца] (8586); Погребна песна = [Погребна 
пјесма] (8788); Приказна од Јапонија = [Прича из Јапана] (89
90); Брегови (91106).  Лирика / [прев. С. Мицковиќ] (107195): 
В самрак = [У сумрак] (109); Блага и добра месечина (110111); 
Ланшна песма = [Лањска пјесма] (112); Темнина = [Тама] 
(113); Потонато = [Потонуло] (114); Прва пролетна песна = 
[Прва прољетна пјесма] (115); Ноќ на црвените ѕвезди = [Ноћ 
црвених звијезда] (116); Строфи во ноќта = [Строфе у ноћи] 
(117118): Минливост = [Пролазност] (117); Трагедија (117); 
Кутар немир = [Јадни немир] (117118); Четириесет и петта 
ноќ = [Четрдесетпета ноћ] (119120); Прошетка = [Шетња] 
(121); 1914. (122); Утро = [Јутро] (123); Псалм на сомнеж = 
[Псалм сумње] (124); Бурна ноќ = [Бурна ноћ] (125126); Ноќ 
= [Ноћ] (127129); Враќање = [Повратак] (130); Утехата на 
соништата = [Утеха снова] (131); Сон = [Сан] (132133); Од 
книгата „Црвени листови” (Дезертер) = [Из књиге „Црвени 
листови” (Дезертер)] (134135); 1915. (136137); Песната на 
вретеното = [Пјесма вретена] (138139); Сан Марино (140); 
Патничка песна = [Путничка пјесма] (141); Есенски предели 
= [Јесењи предјели] (142); Црвени листови (143144); Горниот 
град = [Горњи град] (145); Еден ноември = [Један новембар] 
(146); Ритмови без сјај = [Ритми без сјаја] (147148): Месец 
март = [Марта мјесеца] (147); Сон за Марија = [Сан о Марији] 
(147148); Uj Dombovar (148); Утро = [Јутро] (149); Височина 
= [Висина] (150); Земја = [Земља] (151); Сношти = [Синоћ] 
(152); Скерцо во црно = [Скерцо у црнини] (153); Објавување 
= [Објављење] (154); Мугра = [Свитање] (155157); Строфа 
(158); По еден стар и добар ред = [По једном старом добром 
реду] (159160); Спас (161); Без наслов [Гласно шумат води...] 
= [Гласно воде шуме] (162); Жед = [Жеђ] (163); Ноќ = [Ноћ] 
(164); Неговата песна = [Његова песма] (165); На море = [На 
мору] (166); Бегање = [Бежање] (167); На море = [На мору] 
(168); Покрај реката = [Крај реке] (169); Мисла = [Мисао] (170); 
Vera salutrix (171); Што сонувам и што ми се случува = [Шта 
сањам и шта ми се догађа] (172177); Слап на Дрина = [Слап 
на Дрини] (178); Жедта на совршенството = [Жеђ савршенства] 
(179); Без наслов [Кога мене ми се плачеше...] = [Кад се мени 
плакало] (180); Песната на Сабит = [Сабитова песма] (181); 
Вајмар 1932. (182); Пред портретот со прекорен поглед = [Пред 
портретом прекорна погледа] (183); Без наслов [И мислам...] 
= [И мислим] (184); Убава млада жена зборува = [Лепа млада 
жена говори] (185); Две теми = [Две теме] (186); Откривање 
(187); Писмо никому = [Писмо никоме] (188); Лили Лалауна 
(189); Една ноќ = [Једна ноћ] (190); Превез = [Вео] (191); Без 
наслов [Чекорам како уште да одам...] = [Корачам још као да 
идем] (192); Се повеќе, се поблиску = [Све више, све ближе] 
(193); Крај (194); Без наслов [Ниту богови ниту молитви...] = 
[Ни богова ни молитава] (195).
(Пл.) 

1256
     Госпоѓица / Иво Андриќ ; [превел Илија Корубин].  
Скопје : Мисла ; Београд : Просвета ; Zagreb : Mladost 
; Ljubljana : Državna založba Slovenije ; Sarajevo : 
Svjetlost, 1977 (Скопје : „Гоце Делчев”).  204 стр. ; 
21 cm.  (Собрани дела на Иво Андриќ / приредиле 
Мухарем Первиќ, Петар Џаџиќ ; кн. 3) 
Превод дела: Госпођица / Иво Ан дрић. 
(Пл.) 
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1257
     Крајпатни знаци / Иво Андриќ ; [превеле Тања Уро
шевиќ, Ефтим Манев].  Скопје : Мисла ; Београд : 
Просвета ; Zagreb : Mladost ; Ljubljana : Državna založba 
Slovenije ; Sarajevo : Svjetlost, 1977 (Скопје : „Гоце 
Делчев”).  631 стр. ; 21 cm.  (Собрани дела на Иво 
Андриќ / приредиле Мухарем Первиќ, Петар Џаџиќ, 
Вера Стојиќ, Радован Вучковиќ ; кн. 14) 
Превод дела: Знакови покрај [тј. поред] пута / Иво Ан
дрић. 
С а д р ж а ј: I Немири од векот = [Немири од вијека] (9204); 
II За писателот = [За писца] (205324); III Слики, глетки, 
расположенија = [Слике, призори, расположења] (325598); 
IV Бессоници = [Несаница] (599616); V Вечниот календар 
на мајчиниот јазик = [Вечити календар матерњег језика] (617
627). Забелешки (628631).
(Пл.) 

1258
     Куќа во самота / Иво Андриќ ; [превел Димче 
Билјановски].  Скопје : Мисла ; Београд : Просвета ; 
Zagreb : Mladost ; Ljubljana : Državna založba Slovenije 
; Sarajevo : Svjetlost, 1977 (Скопје : „Гоце Делчев”). 
 223 стр. ; 21 cm.  (Собрани дела на Иво Андриќ / 
приредиле Мухарем Первиќ, Петар Џаџиќ, Вера 
Стојиќ, Радован Вучковиќ ; кн. 15) 
Превод дела: Кућа на осами / Иво Ан дрић. 
С а д р ж а ј: Увод (912); Бонвалпаша (1319); Алипаша (20
33); Барон (3443); Геометарот и Јулка = [Геометар и Јулка] 
(4453); Циркус (5467); Јаков, другар од детството = [Јаков, 
друг из детињства] (6878); Приказна = [Прича] (7984); 
Робинка = [Робиња] (8594); Животи (95102); Љубови = 
[Љубави] (103108); Зуја (109118); Кнез со тажни очи = [Кнез 
са тужним очима] (119122); Попладне = [Поподне] (123126); 
Победник (127130); Пекол = [Пакао] (131135); Јулски ден = 
[Јулски дан] (136141); Црвен цвет (142157); Предвечерен час 
= [Предвечерњи час] (158163); Два записника на босанскиот 
писар Дражеслав = [Два записа босанског писара Дражеслава] 
(164170); Кај лекарот = [Код лекара] (171179); Средба = 
[Сусрет] (180185); Сарачи (186191); Дубровничка виулица = 
[Дубровачка вејавица] (192197); Ранет во село = [Рањеник у 
селу] (198203); Слепец = [Слепац] (204207); Рудовски бегови 
= [Руђански бегови] (209216); Разговор предвечер = [Разговор 
предвече] (217223). Забелешки ([224]).
(Пл.) 

1259
     Мостот на Дрина / Иво Андриќ ; [превел Благоја 
Ко рубин].  Скопје : Мисла ; Београд : Просвета ; 
Zagreb : Mladost ; Ljubljana : Državna založba Slovenije 
; Sarajevo : Svjetlost, 1977 (Скопје : „Гоце Делчев”). 
 397 стр. ; 21 cm.  (Собрани дела на Иво Андриќ / 
приредиле Мухарем Первиќ, Петар Џаџиќ ; кн. 1) 
Превод дела: На Дрини ћуприја / Иво Ан дрић.  Речник 
на некои од турските зборови и на провинцијализмите: 
стр. 387390.  Стр. 391[398]: Иво Андриќ / Димитар 
Солев. 
(Пл.) 

1260
     Немирна година / Иво Андриќ ; [превел Трајан Пе
тровски].  Скопје : Мисла ; Београд : Просвета ; Za
greb : Mladost ; Ljubljana : Državna založba Slovenije 
; Sarajevo : Svjetlost, 1977 (Скопје : „Гоце Делчев”). 

 329 стр. ; 21 cm.  (Собрани дела на Иво Андриќ / 
приредиле Мухарем Первиќ, Петар Џаџиќ ; кн. 5) 
С а д р ж а ј: За логорувањето = [За логоровања] (921); Мустафа 
Маџар (2238); Приказна за везировиот слон = [Прича о 
везировом слону] (3984); Немирна година (85120); Сонот на 
бегот Карчиќ = [Сан бега Карчића] (121123); Велетовци (124
133); Килим = [Ћилим] (134144); Свадба (145164); Штрајк во 
ткајачницата на килими = [Штрајк у ткаоници ћилима] (165
171); Разурнувања = [Разарања] (172176); Бифето „Титаник” 
= [Бифе „Титаник”] (177211); Зеко (212325). Речник на 
турцизми, провинцијализми и некои помалку познати изрази 
(326329).
(Пл.) 

1261
     Омерпаша Латас / Иво Андриќ ; [превел Благоја Ко
рубин].  Скопје : Мисла ; Београд : Просвета ; Zagreb : 
Mladost ; Ljubljana : Državna založba Slovenije ; Sarajevo 
: Svjetlost, 1977 (Скопје : „Гоце Делчев”).  302 стр. 
; 21 cm.  (Собрани дела на Иво Андриќ / приредиле 
Му харем Первиќ, Петар Џаџиќ, Вера Стојиќ, Радован 
Вучковиќ ; кн. 16) 
Аутор напомене уз Омерпашу Латаса је Р. Вучковић. 
 Кон Омерпаша Латас: стр. 290296.  Напомена кон 
собраните дела на Иво Андриќ: стр. 297300.  Книги 
за Иво Андриќ: стр. 301.  Зборници за Андриќ: стр. 
301.  Библиографии на Иво Андриќ: стр. 302. 
(Пл.) 

1262
     Проклета авлија / Иво Андриќ ; [превела Драгица 
Старделова].  Скопје : Мисла ; Београд : Просвета ; 
Zagreb : Mladost ; Ljubljana : Državna založba Slovenije 
; Sarajevo : Svjetlost, 1977 (Скопје : „Гоце Делчев”). 
 94 стр. ; 21 cm.  (Собрани дела на Иво Андриќ / 
приредиле Мухарем Первиќ, Петар Џаџиќ ; кн. 4) 
(Пл.) 

1263
     Травничка хроника : конзулските времиња / Иво 
Андриќ ; [превел Тодор Димитровски].  Скопје : 
Мисла ; Београд : Просвета ; Zagreb : Mladost ; Ljubljana 
: Državna založba Slovenije ; Sarajevo : Svjetlost, 1977 
(Скопје : „Гоце Делчев”).  503 стр. ; 21 cm.  (Собрани 
дела на Иво Андриќ / приредиле Мухарем Первиќ, 
Петар Џаџиќ ; кн. 2) 
Речник на турцизми, локални зборови и некои помалку 
познати туѓи изрази: стр. 497503. 
(Пл.) 

1264
     Врвици, лица, предели / Иво Андриќ ; [превел Гли
гор Крстески].  Скопје : Мисла ; Београд : Просвета ; 
Zagreb : Mladost ; Ljubljana : Državna založba Slovenije 
; Sarajevo : Svjetlost, 1977 (Скопје : „Гоце Делчев”). 
 198 стр. ; 21 cm.  (Собрани дела на Иво Андриќ / 
приредиле Михарем Первиќ, Петар Џаџиќ ; кн. 10) 
Превод дела: Стазе, лица, предели / Иво Ан дрић. 
С а д р ж а ј: Врвици (7104): Врвици = [Стазе] (910); Писма 
од Краков = [Писмо из Кракова] (1123): 1 и 3 мај = [1. и 3. 
маја] (1114); Три изложби = [Три изложбе] (1519); Прошетки 
= [Шетње] (2023); Занесот и страдањето на Томас Галус = 
[Занос и страдање Томе Галуса] (2434); Прв ден во сплитскиот 
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затвор = [Први дан у сплитској тамници] (3538); Искушение 
во ќелијата број 38 = [Искушење у ћелији број 38] (3946); 
Во ќелијата број 115 = [У ћелији број 115] (4764); Сонце = 
[Сунце] (6571); На сончаната страна = [На сунчаној страни] 
(7278); Сон за градот = [Сан о граду] : (по повод „Maškarati 
ispod kuplja” на Иво Војновиќ) (7983); Вино (8486); Еден 
поглед на Сараево = [Један поглед на Сарајево] (8793); На 
еврејските гробишта во Сараево = [На јеврејском гробљу у 
Сарајеву] (94101); На веста дека изгорела Бруса = [На вест 
да је Бруса погорела] (102104).  Лица (105132): Во улицата 
Данило Илиќ = [У улици Данила Илића] (107109); Учителот 
Љубомир = [Учитељ Љубомир] (110114); Ликови (115118); 
Во Шопеновата родна куќа = [У Шопеновој родној кући] : 
од патот низ Полска (119123); Лица (124128); Средба во 
Кина = [Сусрет у Кини] (129132).  Предели (133198): Низ 
Австрија = [Кроз Аустрију] : (забелешки од пат) (135141); 
Прв ден во радосниот град = [Први дан у радосном граду] : 
(писмо на наш пријател од Италија) (142146); Португалија, 
зелена земја = [Португал, зелена земља] : (одломка од патопис) 
(147150); Летајќи над морето = [Летећи над морем] (151153); 
Мостови (154156); Шпанската стварност и првите чекори во 
неа = [Шпанска стварност и први кораци у њој] (157160); На 
Невскиот проспект = [На Невском проспекту] : (фрагмент) (161
166); Впечатоци од Сталинград = [Утисци из Стаљинграда] 
(167182); Предели (183185); На каменот, во Почитељ = [На 
камену, у Почитељу] (186191); Крај светлото Охридско езеро 
= [Крај светлог Охридског језера] (192198). Забелешки ([199
200]).
(Пл.) 

1265
     Знаци / Иво Андриќ ; [превел Трајан Бафтироски].  
Скопје : Мисла ; Београд : Просвета ; Zagreb : Mladost 
; Ljubljana : Državna založba Slovenije ; Sarajevo : 
Svjetlost, 1977 (Скопје : „Гоце Делчев”).  314 стр. ; 
21 cm.  (Собрани дела на Иво Андриќ / приредиле 
Мухарем Первиќ, Петар Џаџиќ ; кн. 8) 
Превод дела: Знаци [тј. Знакови] / Иво Ан дрић. 
С а д р ж а ј: Патот на Алија Ѓерзелез = [Пут Алије Ђерзелеза] 
(931); Ден во Рим = [Дан у Риму] (3239); Свеченост = 
[Свечаност] (4052); Ѓорѓе Ѓорѓевиќ = [Ђорђе Ђорђевић] 
(5362); Зборови = [Речи] (6370); Автобиографија = 
[Аутобиографија] (7183); На лаѓата = [На лађи] (8490); 
Малтретирање = [Злостављање] (91120); Приказна за 
крепосниот селанец Симан = [Прича о кмету Симану] (121
150); Снопчиња = [Снопићи] (151159); Знаци = [Знакови] 
(160171); Сон и јаве Под габрето = [Сан и јава Под грабићем] 
(172177); Приказна за солта = [Прича о соли] (178183); Коса 
(184189); Зиме = [Зими] (190193); Ноќ во Алхамбра = [Ноћ 
у Алхамбри] (194203); Лов на тетреб = [Лов на тетреба] 
(204211); Разговор (212218); Соседи = [Суседи] (219234); 
Прошетка = [Шетња] (235241); Затворена врата (242250); 
Фамилијарна слика = [Породична слика] (251266); Осатичани 
(267305); Празнично утро = [Празнично јутро] (306312). 
Речник на турцизми и помалку познати зборови (313314).
(Пл.) 

1266
     Жед / Иво Андриќ ; [превел Борис Благоески].  
Скопје : Мисла ; Београд : Просвета ; Zagreb : Mladost 
; Ljubljana : Državna založba Slovenije ; Sarajevo : 
Svjetlost, 1977 (Скопје : „Гоце Делчев”).  244 стр. ; 
21 cm.  (Собрани дела на Иво Андриќ / приредиле 
Мухарем Первиќ, Петар Џаџиќ ; кн. 6) 
Превод дела: Жеђ / Иво Ан дрић. 
С а д р ж а ј: Во мусафирхана = [У мусафирхани] (920); Во 
зандана = [У зиндану] (2128); Исповед = [Исповијед] (2943); 

Кај казанот = [Код казана] (4458); Напаст (5968); Проба (69
98); Труп (99111); Во воденицата = [У воденици] (112117); 
Шегата во Самсариновиот ан = [Шала у Самсарином хану] (118
136); Чаша (137144); 'Рзавските ридови = [Рзавски брегови] 
(145156); Чудото во Оловото = [Чудо у Олову] (157163); Жед 
= [Жеђ] (164174); Мостот на Жепа = [Мост на Жепи] (175
183); Смрт во Синановото теќе = [Смрт у Синановој текији] 
(184195); Олујаци (196204); На втор ден Божик = [На други 
дан Божића] (205210); На стадион = [На стадиону] (211215); 
На државното стопанство = [На државном имању] (216228); 
Летување на југ = [Летовање на југу] (229238). Речник на 
турцизми, провинцијализми и некои помалку познати изрази 
(239244).
(Пл.) 

1267
     Мостот на Дрина / Иво Андриќ ; [превод од српско
хрватски Благоја Корубин].  Скопје : Мисла, 1981 
(Скоп је : Нова Македонија).  374 стр. ; 21 cm 
Превод дела : На Дрини ћуприја / Иво Ан дрић.  Речник 
на некои од турските зборови и на провинцијализмите 
: стр. 364367.  Стр. 368374: Иво Андриќ / Димитар 
Солев. 
(Пласт.) 

1268
     Мостот на Дрина / Иво Андриќ ; [превод Благоја Ко
рубин].  Скопје : Мисла : Македонска книга : Култура, 
1984 (Скопје : Нова Македонија).  394 стр. ; 21 cm 
Превод дела: На Дрини ћуприја / Иво Ан дрић.  Речник 
на некои од турските зборови и на провинцијализмите: 
стр. 383386.  Стр. 387394: Иво Андриќ / Димитар 
Солев. 
(Пласт.) 

1269
     Травничка хроника / Иво Андриќ ; [превод Тодор 
Димитровски].  Скопје : Мисла : Македонска книга : 
Култура, 1984 (Скопје : Нова Македонија).  501 стр. ; 
21 cm 
Речник на турцизми, локални зборови и некои помалку 
познати туѓи изрази: стр. 495501. 
(Пласт.) 

1270
     Проклета авлија / Иво Андриќ ; [превод од српско
хрватски Драгица Старделова].  Скопје : Мисла : 
Македонска книга, 1985 (Скопје : „Гоце Делчев”).  
106 стр. ; 19 cm.  (Спектар) 
Стр. 99106: Дело со долга генеза на зреење / Петар 
Џаџиќ. 
(Брош.) 

1271
     Деца / Иво Андриќ ; [превод Велика Ширилова ; 
разговор за делото Миодраг Друговац ; илустрации 
Димче Исаиловски].  Скопје : Детска радост : Кул
тура : Македонска книга : Мисла : Наша книга, 1988 
(Скопје : Нова Македонија).  188 стр. : илустр. ; 
20 cm.  (Лектира за основните училишта во СР 
Македонија според наставниот план и програма за 
VIII одделение) 
Тираж 10.000. 
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С а д р ж а ј: Кула (512); Скаран со светот = [У завади са све
том] (1421); Мила и Прелац (2140); Деца (4148); Прозорец 
= [Прозор] (4853); Книга = [Књига] (5471); На брегот = [На 
оба ли] (7294); Змија (94107); Панорама (107137); Излет 
(138145); Екскурзија (146154); Писмо од 1920 година = [Пис
мо из 1920. године] (154168); Аска и волкот = [Аска и вук] 
(169177). Иво Андриќ: „Деца” / Миодраг Друговац (179186). 
Речник на турцизми, провинцијализми и некои помалку поз
нати изрази (187188).
(Брош.) 

1272
     Деца / Иво Андриќ ; [превод Велика Ширилова ; 
раз  говор за делото Миодраг Друговац ; илустрации 
Димче Исаиловски].  Скопје : Детска радост : Кул
тура : Македонска книга : Мисла : Наша книга, 1990 
(Скопје : Нова Македонија).  188 стр. : илустр. ; 20 
cm.  (Лектира за основните училишта во СР Ма ке
донија според наставниот план и програма за VIII 
одделение) 
С а д р ж а ј: Кула (512); Скаран со светот = [У завади са све
том] (1421); Мила и Прелац (2140); Деца (4148); Прозорец 
= [Прозор] (4853); Книга = [Књига] (5471); На брегот = [На 
оба ли] (7294); Змија (94107); Панорама (107137); Излет 
(138145); Екскурзија (146154); Писмо од 1920 година = [Пис
мо из 1920. године] (154168); Аска и волкот = [Аска и вук] 
(169177). Иво Андриќ: „Деца” / Миодраг Друговац (179186). 
Речник на турцизми, провинцијализми и некои помалку поз
нати изрази (187188).
(Брош.) 

1273
     Деца / Иво Андриќ ; [превод Велика Ширилова ; 
ли ковен соработник Томе Манески].  Скопје : Детска 
радост, 1995 (Скопје : Нова Македонија).  172 стр. : 
илустр. ; 19 cm* 
С а д р ж а ј: Кула (511); Скаран со светот = [У завади са све
том] (1218); Мила и Прелац (1837); Деца (3844); Прозорец 
= [Прозор] (4449); Книга = [Књига] (5065); На брегот = [На 
обали] (6688); Змија (88101); Панорама (101129); Излет 
(130137); Екскурзија (138146); Писмо од 1920 година = 
[Писмо из 1920. године] (146160); Аска и волкот = [Аска и 
вук] (161169). Речник на турцизми, провинцијализми и некои 
помалку познати изрази (171172).

1274
     Мостот на Дрина / Иво Андриќ ; [превод на ма ке
донски јазик Благоја Корубин].  Скопје : Детска ра дост, 
1997 (Скопје : Нова Македонија).  403 стр. ; 20 cm* 
Превод дела: На Дрини ћуприја.  Речник на некои од 
турските зборови и на провинцијализмите: стр. 383
386.  Стр. 387403: Иво Андриќ / Науме Радически. 

1275
     Деца / Иво Андриќ ; [превод на македонски јазик 
Ве  лика Ширилова].  Скопје : Детска радост, 1998 
(Скопје : Нова Македонија).  209 стр. ; 20 cm* 
Речник на турцизми, провинцијализми и некои по мал
ку познати изрази: стр. 205206.  Белешка за авторот: 
стр. 207208. 

1276
     Мостот на Дрина / Иво Андриќ ; [превод Благоја 
Ко рубин].  Скопје : АЕА издавачи : Мисла : Матица 

ма кедонска, 2000 (Скопје : „Кирил и Методиј”).  372 
стр. ; 20 cm* 
Превод дела: На Дрини ћуприја.  Стр. 712: Мостот  
све док на историјата / Васил Тоциновски.  Речник на 
некои од турските зборови и на провинцијализмите: 
стр. 369372. 

1277
     Проклета авлија / Иво Андриќ ; [превод Драгица 
Старделова].  Скопје : Слово, 2003 (Скопје : Маринг). 
 120 стр. ; 19 cm.  (Антологија на светскиот краток 
ро ман ; [2]) 
(Брош.) 

1278
     Деца / Иво Андриќ ; [превод Велика Ширилова].  
Скопје : Просветно дело : Детска радост, 2004 (Охрид 
: „Коста Абраш”).  172 стр. ; 20 cm*.  (Библиотека 
Лектирни изданија) 
С а д р ж а ј: Кула (511); Скаран со светот = [У завади са светом] 
(1218); Мила и Прелац (1837); Деца (3844); Прозорец = 
[Прозор] (4449); Книга = [Књига] (5065); На брегот = [На 
обали] (6688); Змија (88101); Панорама (101129); Излет (130
137); Екскурзија (138146); Писмо од 1920 го дина = [Писмо 
из 1920. године] (146160); Аска и волкот = [Ас ка и вук] (161
169). Речник на турцизми, провинцијализми и некои помалку 
познати изрази (171172).

1279
     Деца / Иво Андриќ ; [превод Владимир Попов].  
Скопје : Феникс, 2004.  210 стр. ; 21 cm*.  (Библиотека 
Врвови) 
Речник на турцизми, провинцијализми и некои помалку 
познати изрази: стр. 198200.  Стр. 201210: Светот на 
децата на Иво Андриќ / Владимир Попов. 

1280
     Проклета авлија / Иво Андриќ ; [превод Владимир 
По пов].  Скопје : Феникс, 2004.  95 стр. ; 21 cm*.  
(Библиотека Врвови) 
Напомене и објашњења у белешкама уз текст.  Бе леш
ка за авторот и делото: стр. 9295. 

1281
     Деца / Иво Андриќ ; [превод Велика Ширилова].  
Скопје : Просветно дело : Детска радост, 2005 (Охрид 
: „Коста Абраш”).  172 стр. ; 20 cm.  (Библиотека 
Лектирни изданија) 
С а д р ж а ј: Кула (511); Скаран со светот = [У завади са 
светом] (1218); Мила и Прелац (1837); Деца (3844); 
Прозорец = [Прозор] (4449); Книга = [Књига] (5065); На 
брегот = [На обали] (6688); Змија (88101); Панорама (101
129); Излет (130137); Екскурзија (138146); Писмо од 1920 
година = [Писмо из 1920. године] (146160); Аска и волкот = 
[Аска и вук] (161169). Речник на турцизми, провинцијализми 
и некои помалку познати изрази (171172).
(Брош.) 

1282
     Проклета авлија / Иво Андриќ ; [превод Аполон Ги
левски].  Скопје : Панили, 2006.  109 стр. ; 21 cm* 
Речник: стр. 101104.  Стр. 105109: Проклета авлија 
: драматичен судир на реалноста и сонот / Аполон Ги
левски. 
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1283
     Знаци покрај патот / Иво Андриќ ; [превод Мирјана 
Велковска].  Скопје : Ѓурѓа, 2008.  183 стр. ; 20 cm*. 
 (Библиотека Ризница) (Нобеловци) 
Превод дела: Знакови поред пута.  На корицама бе
леш ка о аутору с његовом сликом. 

1284
     Деца / Иво Андриќ ; [превод Велика Ширилова].  
Скопје : Панили, 2009.  206 стр. ; 21 cm* 
Речник на турцизми, провинцијализми и некои по
мал ку познати изрази: стр. 201202.  Стр. 203206: 
Преболување на детството / Анета ГилевскаВел
коска. 

1285
     Травничка хроника / Иво Андриќ ; превод од срп
ски јазик Тодор Димитровски.  Битола : Микена, 2009 
(Битола : Микена).  550 стр. ; 21 cm*.  (Превод на 
ли те ратурни дела од автори кои добиле Нобелова 
награда : година 1961) 
Тираж 1.000.  Напомене и објашњења у белешкама уз 
текст.  Речник на турцизми, локални зборови и некои 
помалку познати туѓи изрази: стр. 541548.  Белешка 
о аутору: стр. 549550. 

1286
     Проклета авлија / Иво Андриќ ; [превод од српски 
На да Спасовска].  Скопје : Просветно дело, Редакција 
Детска радост, 2010.  132 стр. ; 14 cm*.  (Спектар) 

Молдавски

1287
     Подул де песте Дрина : кроникэ дин Вышеград : 
ро  ман / Иво Андрич ; [ын молдовенеште де Николай 
Костенко].  Кишинэу : Картя Молдовеняскэ, 1972 (Ки
шинэу : Комбинатул полиграфик).  529 стр. ; 17 cm 
Преведено према: Мост на Дрине; изв. ств. насл.: На 
Дрини ћуприја.  Тираж 12.000.  Стр. 38: Префацэ / 
Леонид Соболев. 
(Брош.) 

Монголски

1288
     Дрина голын гуур : Вышеград хотын ойллого / Иво 
Андрич ; [монголчилсон Ш. Гаадамба].  Улаанбаатар : 
Улсын хэвлэлийн газар, 1973 (Улаанбаатар : Хэвлэлийн 
комбинатад).  414 стр. ; 21 cm 
Изв. ств. насл.: На Дрини ћуприја.  Оршил: стр. 34. 
(Картон) 

Немачки

1289
     Die Novellen / Ivo Andrić ; [die einzig berechtigte 
Übersetzung aus dem SerboKroatischen besorgte Alois 

Schmaus].  1. bis 5. Tausend.  Wien ; Leipzig : A. Luser, 
1939 (Wien : Werthner, Schuster & Co.).  364 str. ; 20 cm 
Tekst got. 
S a d r ž a j: Die Brücke über die Žepa = [Most na Žepi] (518); 
In der Klosterherberge = [U musafirhani] (1938); Im Kerker = [U 
zin danu] (3950); Die Beichte = [Ispovijed] (5175); Am Kessel = 
[Kod kazana] (7699); Der Tod im Sinankloster = [Smrt u Sinanovoj 
tekiji] (100118); Die Geliebte des Veli Pascha = [Mara milosnica] 
(119218); Versuchung = [Napast] (219233); Das Wunder in 
Olovo = [Čudo u Olovu] (234243); Ćorkan, der Einäugige, und die 
Fremde = [Ćorkan i Švabica] (244265); Durst = [Žeđ] (266283); 
Olujaci (284298); Hochzeit = [Svadba] (299331); Mila und Prelac 
= [Mila i Prelac] (332364).
(Pl.) 

1290
     Die Brücke über die Drina : eine Wischegrader Chronik 
/ Ivo Andritsch ; [ins Deutsche übertragen von Ernst E. 
Jonas].  Zürich : Büchergilde Gutenberg, 1953 (Zürich : 
Genossenschaftsdruckerei).  373 str. ; 21 cm 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 
(Pl. sa omotom) 

1291
     Die Brücke über die Drina : eine Višegrader Chronik / 
Ivo Andrić ; ins Deutsche übertragen von Ernst E. Jonas.  
Stuttgart : Europa, 1954.  373 str. ; 20 cm* 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1292
     Die Brücke über die Drina : eine Wischegrader Chronik 
/ Ivo Andrić ; [ins Deutsche übertragen von Ernst E. Jonas]. 
 München : C. Hanser, 1954.  444 str. : ilustr. ; 21 cm* 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1293
     Die Brücke über die Drina : eine Višegrader Chronik 
/ Ivo Andrić ; [aus dem Serbokroatischen übersetzt von 
Ernst E. Jonas].  Ausg. für die Deutsche Demokratische 
Republik.  Berlin : AufbauVerlag, 1957 (Pößneck : Karl
MarxWerk).  407 str. ; 20 cm 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Zeittafel: str. 407[408].  
Na omotu beleška o delu. 
(Pl. sa omotom) 

1294
     Die Brücke über die Zepa / Ivo Andrić ; [aus dem Serbo
kroatischen von Hans Thurn ; Textzeichnungen Siegfried 
Oelke].  Hamburg : Agentur des Rauhen Hauses, [1957]. 
 16 str. : ilustr. ; cm*.  (Am Lagerfeuer ; H. 20) 
Prevod dela: Most na Žepi. 

1295
     Der verdammte Hof : Erzählung / Ivo Andrić ; 
[autorisierte Übersetzung aus dem Serbischen von Milo 
Dor und Reinhard Federmann].  Berlin ; Frankfurt am 
Main : Suhrkamp, 1957 (Eschwege : Poeschel & Schulz
Schomburgk).  173 str. ; 19 cm.  (Bibliothek Suhrkamp 
; Bd. 38) 
Izv. stv. nasl.: Prokleta avlija.  Na omotu beleška o autoru. 
(Karton sa omotom) 
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1296
     Das Fräulein : Roman / Ivo Andrić ; [aus dem Serbo
kroatischen übersetzt von Edmund Schneeweis].  Berlin 
: AufbauVerlag, 1958 (Dresden : Sächsische Zeitung).  
242 str. ; 18 cm.  (BB ; 5) 
Prevod dela: Gospođica.  Str. 239[243]: Nachwort / Wolf 
Düwel. 
(Broš.) 

1297
     Das Fräulein : Roman / Ivo Andrić ; mit einem Nachwort 
von Wolf Düwel ; [aus dem Serbokroatischen übertragen 
von Edmund Schneeweis].  Leipzig : Ph. Reclam jun., 
[1958].  294 str. ; 15 cm*.  (Reclams UniversalBibliothek 
; Nr. 8957/60) 
Prevod dela: Gospođica.  Nachwort: str. 291[295]. 

1298
     Audienz beim Wesir : Travniker Chronik / Ivo Andrić. 
 Berlin : AufbauVerlag, 1959.  584 str. ; cm* 
Prevod dela: Travnička hronika. 

1299
     Die Brücke über die Drina : eine Wischegrader Chronik 
/ Ivo Andrić ; [ins Deutsche übertragen von Ernst E. Jonas]. 
 München : C. Hanser, [1959] (Kempten : Kösel).  444 
str. ; 21 cm + geogr. karta ([1] presavijen list]) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Na omotu beleška o autoru 
i delu. 
(Pl. sa omotom) 

1300
     Die Brücke über die Drina : eine Wischegrader Chronik 
: [Roman] / Ivo Andrić ; [ins Deutsche übertragen von 
Ernst E. Jonas].  München : C. Hanser, [1959] (Kempten 
: Kösel).  444 str. ; 21 cm + geogr. karta ([1] presavijen 
list) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Na koricama beleška o 
autoru i delu. 
(Broš.) 

1301
     Die Brücke über die Drina : eine Wischegrader Chronik 
/ Ivo Andrić ; [übertragen von Ernst E. Jonas].  Wien : 
CaesarVerlag, cop. 1959.  331 str. ; cm* 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1302
     Die Brücke über die Drina : eine Wischegrader Chro
nik / Ivo Andrić ; [ins Deutsche übertragen von Ernst E. 
Jo nas].  Frankfurt am Main : Büchergilde Gutenberg, 
1960 (Kempten : Kösel).  444 str. ; 21 cm + geogr. karta 
([1] presavijen list]) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Na omotu beleška o delu. 
(Pl. sa omotom) 

1303
     Die Brücke über die Drina : eine Wischegrader Chronik 
/ Ivo Andrić ; [ins Deutsche übertragen von Ernst E. 
Jonas].  2. Aufl.  München : C. Hanser, [1960] (Kempten 
: Kösel).  444 str. ; 21 cm + geogr. karta ([1] presavijen 
list) 

Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Na omotu beleška o autoru 
i delu. 
(Pl. sa omotom) 

1304
     Die Brücke über die Drina : eine Wischegrader Chronik 
/ Ivo Andrić ; ins Deutsche übertragen von Ernst E. Jonas. 
 3. Aufl.  München : C. Hanser, 1960.  444 str. ; 21 cm* 
+ geogr. karta ([1] presavijen list) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1305
     Die Geliebte des Veli Pascha : 17 Novellen / Ivo Andrić 
; [aus dem SerboKroatischen von Milo Dor, Reinhard 
Federmann und Alois Schmaus ; die Auswahl besorgte 
Elemer Schag].  Stuttgart : Steingrüben, [1960] (Stuttgart 
: J. Fink).  349 str. ; 21 cm 
Na omotu beleška o autoru i delu. 
S a d r ž a j: Die Brücke über die Žepa = [Most na Žepi] / übers. 
von Alois Schmaus (717); Der Tod im Sinankloster = [Smrt u 
Sinanovoj tekiji] / übers. von Alois Schmaus (1831); Mustafa 
Magyar = [Mustafa Madžar] / übers. von Milo Dor, Reinhard 
Federmann (3252); Im Kerker = [U zindanu] / übers. von Alois 
Schmaus (5361); Am Kessel = [Kod kazana] / übers. von Alois 
Schmaus (6279); Das Wunder in Olovo = [Čudo u Olovu] / übers. 
von Alois Schmaus (8087); Das Glas = [Čaša] / übers. von Milo 
Dor, Reinhard Federmann (8896); Die Geliebte des Veli Pascha 
= [Mara milosnica] / übers. von Alois Schmaus (97172); Ćorkan, 
der Einäugige, und die Fremde = [Ćorkan i Švabica] / übers. von 
Alois Schmaus (173189); Am Ufer = [Na obali] / übers. von Milo 
Dor, Reinhard Federmann (190216); Hochzeit = [Svadba] / übers. 
von Alois Schmaus (217241); Brief aus dem Jahre 1920 = [Pismo 
iz 1920. godine] / übers. von Milo Dor, Reinhard Federmann (242
259); Die Zeichen = [Znakovi] / übers. von Milo Dor, Reinhard 
Federmann (260273); Buffet „Titanic” = [Bife „Titanik”] / übers. 
von Milo Dor, Reinhard Federmann (274314); Die Holzbündel = 
[Snopići] / übers. von Milo Dor, Reinhard Federmann (315324); 
Die Autobiographie = [Autobiografija] / übers. von Milo Dor, 
Reinhard Federmann (325338); Aska und der Wolf = [Aska i vuk] 
/ übers. von Milo Dor, Reinhard Federmann (339349).
(Pl. sa omotom) 

1306
     Audienz beim Wesir : Roman / Ivo Andrić ; [aus dem 
Serbokroatischen übersetzt von Hans Thurn].  Berlin : 
AufbauVerlag, 1961 (Altenburg : „Maxim Gorki”).  572 
str. ; 20 cm 
Prevod dela: Travnička hronika.  Anmerkungen: str. 507
570.  Verzeichnis fremder Ausdrücke: str. 571[573].  
Zur Aussprache serbokroatischer Eigennamen: str. [575]. 
(Pl. sa omotom) 

1307
     Die Brücke über die Drina : eine Wischegrader Chronik 
/ Ivo Andrić ; ins Deutsche übertragen von Ernst E. Jonas.  
Berlin ; Darmstadt ; Wien : Deutsche BuchGemeinschaft, 
1961.  444 str. ; 21 cm* + geogr. karta ([1] presavijen 
list) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1308
     Die Brücke über die Drina : eine Wischegrader Chronik 
/ Ivo Andrić ; [ins Deutsche übertragen von Ernst E. 
Jonas].  Frankfurt am Main ; Wien ; Zürich : Büchergilde 
Gutenberg, 1961.  444 str. ; 21 cm* + geogr. karta ([1] 
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presavijen list) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1309
     Das Fräulein : Roman / Ivo Andrić ; mit einem Nachwort 
von Wolf Düwel ; [aus dem Serbokroatischen übertragen 
von Edmund Schneeweis].  1. Aufl., 1. bis 5. Tausend.  
Leipzig : Ph. Reclam jun., 1961 (DDR).  294 str. ; 16 cm. 
 (Reclams UniversalBibliothek ; Nr. 8957/60) 
Prevod dela: Gospođica.  Nachwort: str. 291[295]. 
(Broš.) 

1310
     Die Geliebte des Veli Pascha / Ivo Andrić ; aus dem 
Serbokroatischen von Alois Schmaus.  Stuttgart : 
Steingrüben, 1961.  80 str. ; 20 cm* 
Prevod dela: Mara milosnica. 

1311
     Die Geliebte des Veli Pascha : Erzählung / Ivo Andrić ; 
aus dem Serbokroatischen übertragen von Alois Schmaus. 
 Stuttgart : Ph. Reclam jun., 1961 (Germany).  85 str. ; 16 
cm.  (Reclams UniversalBibliothek ; Nr. 8499) 
Prevod dela: Mara milosnica.  Biographische Notiz: str. 
85. 
(Broš.) 

1312
     Die Männer von Veletovo : ausgewählte Erzählungen 
/ Ivo Andrić ; [aus dem Serbokroatischen übersetzt von 
Werner Creutziger, Wolfgang Grycz und Martin Zöller]. 
 Berlin : AufbauVerlag, 1961 (Altenburg : „Maxim 
Gorki”).  521 str. ; 20 cm 
Na omotu beleška o delu. 
S a d r ž a j: Der Weg des Alija Djerzelez = [Put Alije Đerzeleza] 
/ übers. von Werner Creutziger (534); Die Brücke über die Žepa 
= [Most na Žepi] / übers. von Werner Creutziger (3545); Der 
Rumpf = [Trup] / übers. von Werner Creutziger (4660); Der Spaß 
in der Herberge = [Šala u Samsarinom hanu] / übers. von Werner 
Creutziger (6184); Mustafa Madžar / übers. von Martin Zöller 
(85105); Der Elefant des Wesirs = [Priča o vezirovom slonu] / 
übers. von Werner Creutziger (106162); Anikas Zeiten = [Anikina 
vremena] / übers. von Martin Zöller (163241); Die Männer von 
Veletovo = [Veletovci] / übers. von Wolfgang Grycz (242253); 
Die Geschichte vom Zinsbauern Siman = [Priča o kmetu Simanu] 
/ übers. von Martin Zöller (254290); Durst = [Žeđ] / übers. von 
Martin Zöller (291304); Die Schlange = [Zmija] / übers. von 
Martin Zöller (305320); Der Zigeuner und die Ausländische 
= [Ćorkan i Švabica] / übers. von Werner Creutziger (321337); 
Liebe im Städtchen = [Ljubav u kasabi] / übers. von Martin Zöller 
(338352); Das Buch = [Knjiga] / übers. von Wolfgang Grycz (353
372); Die Nachbarn = [Susedi] / übers. von Martin Zöller (373
391); Die Rzaver Berge = [Rzavski bregovi] / übers. von Martin 
Zöller (392406); Ein Brief aus dem Jahre 1920 = [Pismo iz 1920. 
godine] / übers. von Martin Zöller (407424); Die geheimnisvollen 
Zeichen = [Znakovi] / übers. von Wolfgang Grycz (425439); Die 
Mißhandlung = [Zlostavljanje] / übers. von Wolfgang Grycz (440
475); Schenke „Titanic” = [Bife „Titanik”] / übers. von Martin 
Zöller (476517). Verzeichnis fremder Ausdrücke (519521). Zur 
Aussprache serbokroatischer Eigennamen ([522]).
(Pl. sa omotom) 

1313
     Der verdammte Hof : Erzählung / Ivo Andrić ; [auto
risierte Übersetzung aus dem Serbischen von Milo Dor 

und Reinhard Federmann].  5. bis 9. Tausend.  Frankfurt 
am Main : Suhrkamp, 1961 (Germany).  173 str. ; 19 cm. 
 (Bibliothek Suhrkamp ; Bd. 38) 
Izv. stv. nasl.: Prokleta avlija.  Na omotu beleška o delu. 
(Karton sa omotom) 

1314
     Wesire und Konsuln : Roman / Ivo Andrić ; [Übersetzung 
aus dem Serbokroatischen von Hans Thurn].  München : 
C. Hanser, [1961] ([s. l. : s. n.]).  572 str. ; 21 cm 
Prevod dela: Travnička hronika.  Anmerkungen: str. 567
570.  Verzeichnis fremder Ausdrücke: str. 571[573].  
Zur Aussprache serbokroatischer Eigennamen: str. [575]. 
 Na omotu beleška o autoru i delu s autorovom slikom. 
(Pl. sa omotom) 

1315
     Wesire und Konsuln : Roman / Ivo Andrić ; [Übersetzung 
aus dem Serbokroatischen von Hans Thurn].  1115. 
Tausend.  München : C. Hanser, 1961.  572 str. ; 21 
cm* 
Prevod dela: Travnička hronika. 

1316
     Wesire und Konsuln : Roman / Ivo Andrić ; [Übersetzung 
aus dem Serbokroatischen von Hans Thurn].  1620. 
Tausend.  München : C. Hanser, 1961.  572 str. ; 21 
cm* 
Prevod dela: Travnička hronika. 

1317
     Wesire und Konsuln : Roman / Ivo Andrić ; [Übersetzung 
aus dem Serbokroatischen von Hans Thurn].  2130. 
Tausend.  München : C. Hanser, cop. 1961 (Freising : Dr. 
F. P. Datterer & Cie.).  572 str. ; 21 cm 
Prevod dela: Travnička hronika.  Anmerkungen: str. 567
570.  Verzeichnis fremder Ausdrücke: str. 571[573].  
Zur Aussprache serbokroatischer Eigennamen: str. [575]. 
 Na omotu beleška o autoru i delu s autorovom slikom. 
(Pl. sa omotom) 

1318
     Wesire und Konsuln : Roman / Ivo Andrić ; [Übersetzung 
aus dem Serbokroatischen von Hans Thurn].  3136. Tau
send.  München : C. Hanser, 1961.  572 str. ; 21 cm* 
Prevod dela: Travnička hronika. 

1319
     Audienz beim Wesir : Roman / Ivo Andrić ; [aus dem 
Serbokroatischen übersetzt von Hans Thurn].  2. Aufl.  
Berlin : AufbauVerlag, 1962.  572 str. ; 19 cm* 
Prevod dela: Travnička hronika. 

1320
     Die Brücke über die Drina : eine Wischegrader 
Chronik / Ivo Andrić ; [ins Deutsche übertragen von Ernst 
E. Jonas].  Berlin ; Darmstadt ; Wien : Deutsche Buch
Gemeinschaft, 1962 (Freising : Dr. F. P. Datterer & Cie.). 
 444 str. ; 21 cm + geogr. karta ([1] presavijen list) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 
(Karton) 
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1321
     Die Brücke über die Drina : eine Wischegrader Chro
nik / Ivo Andrić ; [ins Deutsche übertragen von Ernst E. 
Jonas].  Ungekürzte Ausg.  Frankfurt am Main ; Hamburg 
:  Fischer Bücherei, 1962.  320 str. ; 18 cm*.  (Fischer 
Bücherei ; 438) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1322
     Die Brücke über die Drina : eine Wischegrader Chronik 
/ Ivo Andrić ; [ins Deutsche übertragen von Ernst E. Jo
nas].  Ungekürzte Ausg., 3142. Tausend.  Frankfurt am 
Main ; Hamburg : Fischer Bücherei, 1962.  320 str. ; 18 
cm*.  (Fischer Bücherei ; 438) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1323
     Die Brücke über die Drina : eine Wischegrader Chro
nik / Ivo Andrić ; ins Deutsche übertragen von Ernst E. 
Jonas.  2. Aufl.  Berlin ; Darmstadt ; Wien : Deutsche 
Buchgemeinschaft, 1962.  444 str. ; 20 cm* 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1324
     Die Brücke über die Drina : eine Wischegrader Chro
nik / Ivo Andrić ; ins Deutsche übertragen von Ernst E. 
Jo nas.  3. Aufl.  Berlin ; Darmstadt ; Wien : Deutsche 
Buchgemeinschaft, 1962.  444 str. ; 20 cm* 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1325
     Die Brücke über die Drina : eine Wischegrader Chronik 
/ Ivo Andrić ; ins Deutsche übertragen von Ernst E. Jonas. 
 2. Aufl.  München : C. Hanser, 1962.  444 str. ; 19 cm* 
+ geogr. karta ([1] presavijen list) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1326
     Die Brücke über die Drina : eine Wischegrader Chronik 
/ Ivo Andrić ; ins Deutsche übertragen von Ernst E. Jonas. 
 3. Aufl.  München : C. Hanser, 1962.  444 str. ; 19 cm* 
+ geogr. karta ([1] presavijen list) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1327
     Die Brücke über die Drina : eine Wischegrader Chronik 
/ Ivo Andrić ; [ins Deutsche übertragen von Ernst E. 
Jonas].  4. Aufl.  München : C. Hanser, 1962 (Kempten 
: Kösel).  444 str. ; 19 cm + geogr. karta ([1] presavijen 
list).  (HanserBroschuren) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Na koricama beleška o 
au toru i delu. 
(Broš.) 

1328
     Die Brücke über die Drina : eine Wischegrader Chronik 
/ Ivo Andrić ; [ins Deutsche übertragen von Ernst E. Jonas]. 
 4. Aufl.  München : C. Hanser, 1962 (Kempten : Kösel). 
 444 str. ; 21 cm + geogr. karta ([1] presavijen list) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Na omotu beleška o autoru 
i delu. 
(Pl. sa omotom) 

1329
     Die Brücke über die Drina : eine Wischegrader Chronik 
/ Ivo Andrić ; ins Deutsche übertragen von Ernst E. Jonas. 
 5. Aufl.  München : C. Hanser, 1962.  444 str. ; 19 cm* 
+ geogr. karta ([1] presavijen list) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1330
     Die Brücke über die Drina : eine Wischegrader Chronik 
/ Ivo Andrić ; [ins Deutsche übertragen von Ernst E. Jonas]. 
 6. Aufl.  München : C. Hanser, 1962.  444 str. ; 19 cm* 
+ geogr. karta ([1] presavijen list) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1331
     Die Brücke über die Drina : eine Wischegrader Chronik 
/ Ivo Andrić ; Übertragung von Ernst E. Jonas.  Frankfurt 
am Main ; Wien ; Zürich : Büchergilde Gutenberg, 1962.  
444 str. ; 21 cm* + geogr. karta ([1] presavijen list) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1332
     Der Elefant des Wesirs / Ivo Andrić ; [ins Deutsche 
übertragen von Alois Schmaus, Werner Creutziger, Milo 
Dor, Reinhard Federmann, Elemer Schag, Wolfgang 
Grycz, Martin Zöller, Dorothea Kiefer].  München : C. 
Hanser, 1962 (Kempten : Kösel).  398 str. ; 19 cm*.  
(Sämtliche Erzählungen ; Bd. 1) 
Prevod pojedinih pripovedaka iz zbirki: 1. Odabrane 
pripovetke ; 2. Lica. 
S a d r ž a j: Die Brücke über die Žepa = [Most na Žepi] / übers. von 
Alois Schmaus (514); Der Weg des Alija Djerzelez = [Put Alije 
Đerzeleza] / übers. von Werner Creutziger (1539); Geschichte vom 
Salz = [Priča o soli] / übers. von Werner Creutziger (4046); Der 
Tod im Sinankloster = [Smrt u Sinanovoj tekiji] / übers. von Alois 
Schmaus (4758); Mustafa Magyar = [Mustafa Madžar] / übers. von 
Milo Dor und Reinhard Federmann (5976); In der Klosterherberge 
= [U musafirhani] / übers. von Elemer Schag (7789); Im Kerker 
= [U zindanu] / übers. von Alois Schmaus (9097); Die Beichte = 
[Ispovijed] / übers. von Elemer Schag (98113); Am Kessel = [Kod 
kazana] / übers. von Alois Schmaus (114128); Der Rumpf = [Trup] 
/ übers. von Werner Creutziger (129141); In der Wassermühle = 
[U vodenici] / übers. von Elemer Schag (142147); Der Spaß in 
der Herberge = [Šala u Samsarinom hanu] / übers. von Werner 
Creutziger (148167); Das Glas = [Čaša] / übers. von Milo Dor 
und Reinhard Federmann (168175); Die Versuchung = [Napast] / 
übers. von Elemer Schag (176185); Das Wunder in Olovo = [Čudo 
u Olovu] / übers. von Alois Schmaus (186192); Das Gespräch = 
[Razgovor] / übers. von Elemer Schag (193199); Die Männer von 
Veletovo = [Veletovci] / übers. von Wolfgang Grycz (200209); 
Anikas Zeiten = [Anikina vremena] / übers. von Martin Zöller (210
276); Der Elefant des Wesirs = [Priča o vezirovom slonu] / übers. 
von Werner Creutziger (277324); Die Probe = [Proba] / übers. von 
Dorothea Kiefer (325355); Ein unruhiges Jahr = [Nemirna godina] 
/ übers. von Elemer Schag (356392).

1333
     Der Elefant des Wesirs / Ivo Andrić ; [ins Deutsche 
übertragen von Alois Schmaus, Werner Creutziger, Milo 
Dor, Reinhard Federmann, Elemer Schag, Wolfgang Grycz, 
Martin Zöller, Dorothea Kiefer].  2. Aufl.  München : C. 
Hanser, 1962.  398 str. ; 19 cm*.  (Sämtliche Erzählungen 
; Bd. 1) 
Prevod pojedinih pripovedaka iz zbirki: 1. Odabrane 
pripovetke ; 2. Lica. 
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S a d r ž a j: Die Brücke über die Žepa = [Most na Žepi] / übers. von 
Alois Schmaus (514); Der Weg des Alija Djerzelez = [Put Alije 
Đerzeleza] / übers. von Werner Creutziger (1539); Geschichte 
vom Salz = [Priča o soli] / übers. von Werner Creutziger (4046); 
Der Tod im Sinankloster = [Smrt u Sinanovoj tekiji] / übers. von 
Alois Schmaus (4758); Mustafa Magyar = [Mustafa Madžar] 
/ übers. von Milo Dor und Reinhard Federmann (5976); In der 
Klosterherberge = [U musafirhani] / übers. von Elemer Schag (77
89); Im Kerker = [U zindanu] / übers. von Alois Schmaus (90
97); Die Beichte = [Ispovijed] / übers. von Elemer Schag (98113); 
Am Kessel = [Kod kazana] / übers. von Alois Schmaus (114128); 
Der Rumpf = [Trup] / übers. von Werner Creutziger (129141); 
In der Wassermühle = [U vodenici] / übers. von Elemer Schag 
(142147); Der Spaß in der Herberge = [Šala u Samsarinom hanu] 
/ übers. von Werner Creutziger (148167); Das Glas = [Čaša] 
/ übers. von Milo Dor und Reinhard Federmann (168175); Die 
Versuchung = [Napast] / übers. von Elemer Schag (176185); Das 
Wunder in Olovo = [Čudo u Olovu] / übers. von Alois Schmaus 
(186192); Das Gespräch = [Razgovor] / übers. von Elemer Schag 
(193199); Die Männer von Veletovo = [Veletovci] / übers. von 
Wolfgang Grycz (200209); Anikas Zeiten = [Anikina vremena] 
/ übers. von Martin Zöller (210276); Der Elefant des Wesirs = 
[Priča o vezirovom slonu] / übers. von Werner Creutziger (277
324); Die Probe = [Proba] / übers. von Dorothea Kiefer (325355); 
Ein unruhiges Jahr = [Nemirna godina] / übers. von Elemer Schag 
(356392).

1334
     Francisco de Goya : zwei Essays mit acht Bildtafeln / Ivo 
Andrić ; [aus dem Serbokroatischen von Joseph Schütz]. 
 München : R. Piper & Co, 1962 (Kempten : Kösel).  46 
str., [8] str. s tablama ; 19 cm.  (PiperBücherei ; 174) 
Izv. stv. nasl.: Zapisi o Goji.  Kor. i hrpt. stv. nasl.: 
Goya. 
(Karton) 

1335
     Das Fräulein : Roman / Ivo Andrić ; [aus dem 
Serbokroatischen übersetzt von Edmund Schneeweis].  
[München] : C. Hanser, [1962] (München : Frühmorgen & 
Holzmann).  281 str. ; 19 cm.  (HanserBroschuren) 
Prevod dela: Gospođica.  Na koricama beleška o autoru 
i delu. 
(Broš.) 

1336
     Das Fräulein : Roman / Ivo Andrić ; aus dem 
Serbokroatischen übersetzt von Edmund Schneeweis.  2. 
Aufl.  München : C. Hanser, 1962.  281 str. ; 20 cm* 
Prevod dela: Gospođica. 

1337
     Die Geliebte des Veli Pascha : Novellen / Ivo Andrić 
; [aus dem Serbokroatischen von Milo Dor, Reinhard 
Federmann und Alois Schmaus ; Auswahl Elemer Schag]. 
 Frankfurt am Main ; Hamburg : Fischer Bücherei, 1962. 
 209 str. ; 18 cm*.  (Fischer Bücherei ; 481) 
S a d r ž a j: Die Brücke über die Žepa = [Most na Žepi] / übers. von 
Alo is Schmaus ; Mustafa Magyar = [Mustafa Madžar] / übers. von 
Mi lo Dor und Reinhard Federmann ; Das Wunder in Olovo = [Čudo 
u Olovu] / übers. von Alois Schmaus ; Das Glas = [Čaša] / übers. 
von Milo Dor und Reinhard Federmann ; Die Geliebte des Veli 
Pascha = [Mara milosnica] / übers. von Alois Schmaus ; Ćorkan, der 
Einäugige, und die Fremde = [Ćorkan i Švabica] / übers. von Alo is 
Schmaus ; Am Ufer = [Na obali] / übers. von Milo Dor und Rein
hard Federmann ; Hochzeit = [Svadba] / übers. von Alois Schmaus 

; Brief aus dem Jahre 1920 = [Pismo iz 1920. godine] / übers. von 
Milo Dor und Reinhard Federmann ; Die Zeichen = [Znakovi] / 
übers. von Milo Dor und Reinhard Federmann ; Buffet „Titanik” 
= [Bife „Titanik”] / übers. von Milo Dor und Reinhard Federmann 
; Die Holzbündel = [Snopići] / übers. von Milo Dor und Reinhard 
Federmann ; Die Autobiographie = [Autobiografija] / übers. von 
Milo Dor und Reinhard Federmann ; Aska und der Wolf = [Aska i 
vuk] / übers. von Milo Dor und Reinhard Federmann. Registar.

1338
     Die Geliebte des Veli Pascha : 17 Novellen / Ivo Andrić 
; [aus dem Serbokroatischen von Milo Dor, Reinhard Fe
dermann und Alois Schmaus ; Auswahl Elemer Schag]. 
 4. Aufl.  Stuttgart : Steingrüben, [1962].  349 str. ; 20 
cm* 
S a d r ž a j: Die Brücke über die Žepa = [Most na Žepi] / übers. 
von Alois Schmaus ; Der Tod im Sinankloster = [Smrt u Sinanovoj 
te kiji] / übers. von Alois Schmaus ; Mustafa Magyar = [Mustafa 
Madžar] / übers. von Milo Dor und Reinhard Federmann ; Im 
Kerker = [U zindanu] / übers. von Alois Schmaus ; Am Kessel = 
[Kod kazana] / übers. von Alois Schmaus ; Das Wunder in Olovo 
= [Čudo u Olovu] / übers. von Alois Schmaus ; Das Glas = [Čaša] 
/ übers. von Milo Dor und Reinhard Federmann ; Die Geliebte 
des Veli Pascha = [Mara milosnica] / übers. von Alois Schmaus 
; Ćorkan, der Einäugige, und die Fremde = [Ćorkan i Švabica] / 
übers. von Alois Schmaus ; Am Ufer = [Na obali] / übers. von Milo 
Dor und Reinhard Federmann ; Hochzeit = [Svadba] / übers. von 
Alois Schmaus ; Ein Brief aus dem Jahre 1920 = [Pismo iz 1920. 
godine] / übers. von Milo Dor und Reinhard Federmann ; Zeichen = 
[Znakovi] / übers. von Milo Dor und Reinhard Federmann ; Buffet 
„Titanik” = [Bife „Titanik”] / übers. von Milo Dor und Reinhard 
Federmann ; Die Holzbündel = [Snopići] / übers. von Milo Dor 
und Reinhard Federmann ; Die Autobiographie = [Autobiografija] / 
übers. von Milo Dor und Reinhard Federmann ; Aska und der Wolf 
= [Aska i vuk] / übers. von Milo Dor und Reinhard Federmann.

1339
     Die Geliebte des Veli Pascha : 17 Novellen / Ivo Andrić 
; [aus dem SerboKroatischen von Milo Dor, Reinhard 
Federmann und Alois Schmaus ; die Auswahl besorgte 
Elemer Schag].  Zürich : Buchclub Exlibris, [1962].  349 
str. ; 21 cm 
Hrpt. stv. nasl.: Die Geliebte.  Na omotu beleška o autoru 
i delu. 
S a d r ž a j: Die Brücke über die Žepa = [Most na Žepi] / [übers. 
von Alois Schmaus] (717); Der Tod im Sinankloster = [Smrt u 
Sinanovoj tekiji] / [übers. von Alois Schmaus] (1831); Mustafa 
Magyar = [Mustafa Madžar] / [übers. von Milo Dor und Reinhard 
Federmann] (3252); Im Kerker = [U zindanu] / [übers. von Alois 
Schmaus] (5361); Am Kessel = [Kod kazana] / [übers. von Alois 
Schmaus] (6279); Das Wunder in Olovo = [Čudo u Olovu] / 
[übers. von Alois Schmaus] (8087); Das Glas = [Čaša] / [übers. 
von Milo Dor und Reinhard Federmann] (8896); Die Geliebte 
des Veli Pascha = [Mara milosnica] / [übers. von Alois Schmaus] 
(97172); Ćorkan, der Einäugige, und die Fremde = [Ćorkan i 
Švabica] / [übers. von Alois Schmaus] (173189); Am Ufer = [Na 
obali] / [übers. von Milo Dor und Reinhard Federmann] (190216); 
Hochzeit = [Svadba] / [übers. von Alois Schmaus] (217241); 
Brief aus dem Jahre 1920 = [Pismo iz 1920. godine] / [übers. von 
Milo Dor und Reinhard Federmann] (242259); Die Zeichen = 
[Znakovi] / [übers. von Milo Dor und Reinhard Federmann] (260
273); Buffet „Titanic” = [Bife „Titanik”] / [übers. von Milo Dor 
und Reinhard Federmann] (274314); Die Holzbündel = [Snopići] 
/ [übers. von Milo Dor und Reinhard Federmann] (315324); Die 
Autobiographie = [Autobiografija] / [übers. von Milo Dor und 
Reinhard Federmann] (325338); Aska und der Wolf = [Aska i 
vuk] / [übers. von Milo Dor und Reinhard Federmann] (339349).
(Plast. sa omotom) 
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1340
     Gesichter / Ivo Andrić ; [aus dem Serbokroatischen 
übersetzt von Werner Creutziger].  Berlin : Aufbau
Verlag, 1962 (Altenburg : „Maxim Gorki”).  115 str. ; 20 
cm 
Na omotu beleška o delu. 
S a d r ž a j: Gesichter = [Lica] (511); Geschichte vom Salz = [Priča 
o soli] (1221); Die Sense = [Kosa] (2231); Im Winter = [Zimi] 
(3238); Traum und Wirklichkeit Unter der Buche = [San i java 
Pod grabićem] (3947); Der Ausflug = [Izlet] (4861); Der Feiertag 
= [Svečanost] (6280); Auf dem Staatsgut = [Na državnom imanju] 
(81100); Djordje Djordjević = [Đorđe Đorđević] (101[116]).
(Pl. sa omotom) 

1341
     Der verdammte Hof : Erzählung / Ivo Andrić ; [auto
risierte Übersetzung aus dem Serbischen von Milo Dor 
und Reinhard Federmann].  3. Aufl., 1014. Tausend.  
Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1962.  173 str. ; 18 cm*. 
 (Bibliothek Suhrkamp ; Bd. 38) 
Prevod dela: Prokleta avlija. 

1342
     Der verdammte Hof : Erzählung / Ivo Andrić ; [auto
risierte Übersetzung aus dem Serbischen von Milo Dor 
und Reinhard Federmann].  4. Aufl., 1519. Tausend.  
Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1962.  173 str. ; 18 cm*. 
 (Bibliothek Suhrkamp ; Bd. 38) 
Prevod dela: Prokleta avlija. 

1343
     Audienz beim Wesir : Roman / Ivo Andrić ; [aus dem 
Serbo kroatischen übersetzt von Hans Thurn].  2. Aufl. [!]. 
 Berlin : AufbauVerlag, 1963.  586 str. ; 20 cm* 
Prevod dela: Travnička hronika. 

1344
     Die Brücke über die Drina : eine Wischegrader Chronik 
/ Ivo Andrić ; [ins Deutsche übertragen von Ernst E. Jo
nas].  Ungekürzte Ausg., 4355. Tausend.  Frankfurt am 
Main ; Hamburg : Fischer Bücherei, 1963 (Hamburg : 
Hanseatische Druckanstalt).  320 str. ; 18 cm.  (Fischer 
Bücherei ; 438) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Na prelim. str. beleška o 
delu.  Na omotu beleška o autoru s njegovom slikom. 
(Plast.) 

1345
     Die Brücke über die Drina : eine Wischegrader Chronik 
/ Ivo Andrić ; [ins Deutsche übertragen von Ernst E. 
Jonas].  Ungekürzte Ausg., 5667. Tausend.  Frankfurt 
am Main ; Hamburg : Fischer Bücherei, 1963.  320 str. ; 
18 cm*.  (Fischer Bücherei ; 438) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1346
     Die Brücke über die Žepa : drei Erzählungen / Ivo 
Andrić ; [übersetzt von Alois Schmaus, Milo Dor und 
Reinhard Federmann].  Lizenzausg.  Hamburg : Furche
Verlag, 1963.  73 str. ; 18 cm*.  (FurcheBücherei ; Bd. 
221) 
S a d r ž a j: Die Brücke über die Žepa = [Most na Žepi] / übers. 
von Alois Schmaus ; Der Tod im Sinankloster = [Smrt u Sinanovoj 

tekiji] / übers. von Alois Schmaus ; Am Ufer = [Na obali] / übers. 
von Milo Dor und Reinhard Federmann.

1347
     Der Elefant des Wesirs : Erzählungen / Ivo Andrić ; 
mit einem Nachwort von Werner Creutziger ; [aus dem 
Serbokroatischen übertragen von Werner Creutziger, 
Martin Zöller und Wolfgang Grycz].  1. Aufl., 1. bis 
10. Tausend.  Leipzig : Ph. Reclam jun., 1963 (DDR). 
 173 str. ; 16 cm.  (Reclams UniversalBibliothek ; Nr. 
9061/62) 
Hrpt. stv. nasl.: Der Elefant des Wesirs u. a. Erzählungen. 
S a d r ž a j: Die Brücke über die Žepa = [Most na Žepi] / übertr. 
von Werner Creutziger (315); Der Elefant des Wesirs = [Priča o 
vezirovom slonu] / übertr. von Werner Creutziger (1686); Die 
Männer von Veletovo = [Veletovci] / übertr. von Wolfgang Grycz 
(87101); Durst = [Žeđ] / übertr. von Martin Zöller (102118); 
Liebe im Städtchen = [Ljubav u kasabi] / übertr. von Martin Zöller 
(119137); Die Rzaver Berge = [Rzavski bregovi] / übertr. von 
Martin Zöller (138156). Nachwort / Werner Creutziger (157170). 
Verzeichnis fremder Ausdrücke (171[174]).
(Broš.) 

1348
     Das Fräulein : Roman / Ivo Andrić ; [aus dem Serbo
kroatischen übersetzt von Edmund Schneeweis].  Berlin : 
AufbauVerlag, 1963 (Altenburg : „Maxim Gorki”).  256 
str. ; 20 cm 
Prevod dela: Gospođica.  Str. 253[257]: Nachwort / Wolf 
Düwel.  Na omotu beleška o delu. 
(Pl. sa omotom) 

1349
     Im Streit mit der Welt / Ivo Andrić.  München : C. 
Hanser, cop. 1963 (Kempten : Kösel).  415 str. ; 21 cm.  
(Sämtliche Erzählungen ; Bd. 2) 
Prevod pojedinih pripovedaka iz zbirki: 1. Odabrane 
pripovetke ; 2. Lica. 
S a d r ž a j: Die Geliebte des Veli Pascha = [Mara milosnica] 
/ übers. von Alois Schmaus (569); Olujaci / übers. von Elemer 
Schag (7079); Die Geschichte vom Zinsbauern Siman = [Priča o 
kmetu Simanu] / übers. von Elemer Schag (80111); Der Teppich 
= [Ćilim] / übers. von Johannes Weidenheim (112123); Durst = 
[Žeđ] / übers. von Johannes Weidenheim (124134); Die Schlange = 
[Zmija] / übers. von Johannes Weidenheim (135148); Liebe in der 
Kleinstadt = [Ljubav u kasabi] / übers. von Milo Dor und Reinhard 
Federmann (149161); Ćorkan, der Einäugige, und die Fremde 
= [Ćorkan i Švabica] / übers. von Alois Schmaus (162176); Im 
Streit mit der Welt = [U zavadi sa svetom] / übers. von Johannes 
Weidenheim (177184); Mila und Prelac = [Mila i Prelac] / übers. 
von Johannes Weidenheim (185205); Die Leute von Osatica = 
[Osatičani] / übers. von Johannes Weidenheim (206245); Die 
Kinder = [Deca] / übers. von Miodrag Vukić und Hermann Piwitt 
(246253); Das Fenster = [Prozor] / übers. von Elemer Schag 
(254259); Das Buch = [Knjiga] / übers. von Milo Dor und Hans 
Heinz Hahnl (260274); Der Ausflug = [Izlet] / übers. von Elemer 
Schag (275283); Am Ufer = [Na obali] / übers. von Milo Dor und 
Reinhard Federmann (284307); Jagd auf den Auerhahn = [Lov na 
tetreba] / übers. von Elemer Schag (308316); Die Sense = [Kosa] 
/ übers. von Elemer Schag (317323); Im Winter = [Zimi] / übers. 
von Elemer Schag (324328); Traum und Wirklichkeit = [San 
i java Pod grabićem] / übers. von Elemer Schag (329334); Auf 
dem Staatsgut = [Na državnom imanju] / übers. von Elemer Schag 
(335347); Das Fest = [Svečanost] / übers. von Elemer Schag (348
359); Streik in der Teppichweberei = [Štrajk u tkaonici ćilima] / 
übers. von Elemer Schag (360366); Nachbarn = [Susedi] / übers. 
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von Elemer Schag (367383); Auf der Sonnenseite = [Na sunčanoj 
strani] / übers. von Elemer Schag (384390); Die Sonne = [Sunce] / 
übers. von Elemer Schag (391397); Die Rzaver Berge = [Rzavski 
bregovi] / übers. von Elemer Schag (398410). Anmerkungen (411
412). Verzeichnis fremder Ausdrücke (413414).
(Pl. sa omotom) 

1350
     Der verdammte Hof : Erzählung / Ivo Andrić ; 
autorisierte Übersetzung aus dem Serbischen von Milo 
Dor und Reinhard Federmann.  4. Aufl.  Frankfurt am 
Main : Suhrkamp, 1963.  174 str. ; 20 cm*.  (Bibliothek 
Suhrkamp ; Bd. 38) 
Prevod dela: Prokleta avlija. 

1351
     Wesire und Konsuln : Roman / Ivo Andrić ; [Überset
zung aus dem Serbokroatischen Hans Thurn].  Frankfurt 
am Main ; Wien ; Zürich : Büchergilde Gutenberg, 1963. 
 591 str. ; 20 cm* 
Prevod dela: Travnička hronika. 

1352
     Das Fräulein : Roman / Ivo Andrić ; [aus dem Serbo
kroatischen übersetzt von Edmund Schneeweis].  
Ungekürzte Ausg.  München : Deutscher Taschenbuch 
Verlag, 1964 (Nördlingen : C. H. Beck).  186 str. ; 18 
cm.  (DTV ; 171) 
Prevod dela: Gospođica.  Na prelim. str. beleška o delu.  
Na koricama beleška o autoru. 
(Broš.) 

1353
     Die Geliebte des Veli Pascha : Novellen / Ivo Andrić 
; [aus dem Serbokroatischen von Milo Dor, Reinhard 
Federmann und Alois Schmaus ; die Auswahl besorgte 
Elemer Schag].  Frankfurt am Main ; Hamburg : Fischer 
Bücherei, 1964.  209 str. ; 18 cm*.  (Fischer Bücherei ; 
481) 
S a d r ž a j: Die Brücke über die Žepa = [Most na Žepi] / übers. von 
Alois Schmaus ; Mustafa Magyar = [Mustafa Madžar] / übers. von 
Milo Dor und Reinhard Federmann ; Das Wunder in Olovo = [Čudo 
u Olovu] / übers. von Alois Schmaus ; Das Glas = [Čaša] / übers. 
von Milo Dor und Reinhard Federmann ; Die Geliebte des Veli 
Pascha = [Mara milosnica] / übers. von Alois Schmaus ; Ćorkan, 
der Einäugige, und die Fremde = [Ćorkan i Švabica] / übers. von 
Alois Schmaus ; Am Ufer = [Na obali] / übers. von Milo Dor und 
Reinhard Federmann ; Hochzeit = [Svadba] / übers. von Alois 
Schmaus ; Brief aus dem Jahre 1920 = [Pismo iz 1920. godine] 
/ übers. von Milo Dor und Reinhard Federmann ; Die Zeichen = 
[Znakovi] / übers. von Milo Dor und Reinhard Federmann ; Buffett 
„Titanic” = [Bife „Titanik”] / übers. von Milo Dor und Reinhard 
Federmann ; Die Holzbündel = [Snopići] / übers. von Milo Dor 
und Reinhard Federmann ; Die Autobiographie = [Autobiografija] / 
übers. von Milo Dor und Reinhard Federmann ; Aska und der Wolf 
= [Aska i vuk] / übers. von Milo Dor und Reinhard Federmann.

1354
     Gesichter / Ivo Andrić.  München : C. Hanser, cop. 
1964 (Kempten : Kösel).  421 str. ; 21 cm.  (Sämtliche 
Erzählungen ; Bd. 3) 
Prevod pojedinih pripovedaka iz zbirki: 1. Odabrane 
pripovetke ; 2. Lica.  Na omotu beleška o delu. 
S a d r ž a j: Gesichter = [Lica] / übers. von Elemer Schag (59); 

Hochzeit = [Svadba] / übers. von Alois Schmaus (1031); Brief 
aus dem Jahre 1920 = [Pismo iz 1920. godine] / übers. von Milo 
Dor und Reinhard Federmann (3247); Worte = [Reči] / übers. von 
Elemer Schag (4855); Die Frau auf dem Stein = [Žena na kamenu] 
/ übers. von Elemer Schag (5674); Der Tanz = [Igra] / übers. von 
Mio drag Vukić und Hermann Piwitt (7579); Im Stadion = [Na 
sta dionu] / übers. von Elemer Schag (8084); Ferien im Süden = 
[Letovanje na jugu] / übers. von Elemer Schag (8594); Byron 
in Sintra = [Bajron u Sintri] / übers. von Elemer Schag (9599); 
Der Ausflug = [Izlet] / übers. von Elemer Schag (100109); Die 
Mißhandlung = [Zlostavljanje] / übers. von Elemer Schag (110
140); Der Spaziergang = [Šetnja] / übers. von Elemer Schag (141
148); Zeichen = [Znakovi] / übers. von Milo Dor und Reinhard 
Federmann (149161); Djordje Djordjević = [Đorđe Đorđević] / 
übers. von Elemer Schag (162172); Ein Familienbild = [Porodična 
sli ka] / übers. von Elemer Schag (173189); Die verschlossene Tür 
= [Zatvorena vrata] / übers. von Elemer Schag (190199); Buffet 
„Titanic” = [Bife „Titanik”] / übers. von Milo Dor und Reinhard 
Federmann (200235); Häschen = [Zeko] / übers. von Elemer 
Schag (236353); Holzbündel = [Snopići] / übers. von Milo Dor 
und Reinhard Federmann (354362); Die Autobiographie = [Auto
biografija] / übers. von Milo Dor und Reinhard Federmann (363
375); Panorama / übers. von Elemer Schag (376407); Aska und 
der Wolf = [Aska i vuk] / übers. von Milo Dor und Reinhard 
Federmann (408417). Anmerkungen (418419). Verzeichnis 
fremder Ausdrücke und Namen (420).
(Pl. sa omotom) 

1355
     Wesire und Konsuln : Roman / Ivo Andrić ; [aus dem 
Serbokroatischen übersetzt von Hans Thurn].  München 
: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1964 (Germany).  407 
str. ; 18 cm*.  (DTV ; 248/249) 
Prevod dela: Travnička hronika.  Verzeichnis fremder 
Ausdrücke: str. 407[408].  Na koricama beleška o 
autoru. 

1356
     Die Brücke über die Drina : eine Višegrader Chronik 
/ Ivo Andrić ; [aus dem Serbokroatischen übersetzt von 
Ernst E. Jonas].  Berlin : Buchclub 65, 1965.  428 str. ; 
20 cm* 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1357
     Die Brücke über die Drina : eine Višegrader Chronik 
/ Ivo Andrić ; aus dem Serbokroatischen übersetzt von 
Ernst E. Jonas.  Wien : Die Buchgemeinde, 1965.  428 
str. ; 20 cm* 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1358
     Die Brücke über die Drina : eine Višegrader Chronik / 
Ivo Andrić ; [aus dem Serbokroatischen übersetzt von Ernst 
E. Jonas].  1. Aufl.  Berlin ; Weimar : AufbauVerlag, 
1965.  428 str. ; 20 cm*.  (Bibliothek der Weltliteratur) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Str. 405[429]: Nachwort 
/ Wolf Düwel.  Anmerkungen: str. [431]. 

1359
     Die Geliebte des Veli Pascha : 17 Novellen / Ivo Andrić 
; übersetzt von Milo Dor, Reinhard Federmann und Alois 
Schmaus.  Stuttgart : Steingrüben, [1965].  349 str. ; 20 
cm* 
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S a d r ž a j: Die Brücke über die Žepa = [Most na Žepi] ; Der Tod 
im Sinankloster = [Smrt u Sinanovoj tekiji] ; Mustafa Magyar = 
[Mustafa Madžar] ; Im Kerker = [U zindanu] ; Am Kessel = [Kod 
kazana] ; Das Wunder in Olovo = [Čudo u Olovu] ; Das Glas = 
[Čaša] ; Die Geliebte des Veli Pascha = [Mara milosnica] ; Ćorkan, 
der Einäugige, und die Fremde = [Ćorkan i Švabica] ; Am Ufer = 
[Na obali] ; Hochzeit = [Svadba] ; Ein Brief aus dem Jahre 1920 = 
[Pismo iz 1920. godine] ; Zeichen = [Znakovi] ; Buffet „Titanic” = 
[Bife „Titanik”] ; Die Holzbündel = [Snopići] ; Die Autobiographie 
= [Autobiografija] ; Aska und der Wolf = [Aska i vuk].

1360
     Der verdammte Hof : Erzählung / Ivo Andrić ; 
[autorisierte Übersetzung aus dem Serbischen von Milo 
Dor und Reinhard Federmann].  2024. Tausend.  
Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1965 (Frankfurt : Elektra). 
 173 str. ; 19 cm.  (Bibliothek Suhrkamp ; Bd. 38) 
Izv. stv. nasl.: Prokleta avlija.  Na omotu beleška o delu. 
(Karton sa omotom) 

1361
     Der Weg des Alija Djerzelez und andere Erzählungen 
/ Ivo Andrić ; [aus dem Serbokroatischen übertragen von 
Wer ner Creutziger].  Leipzig : InselVerlag, 1965.  97 
str. ; 18 cm*.  (InselBücherei ; Nr. 438) 
S a d r ž a j: Der Weg des Alija Djerzelez = [Put Alije Đerzeleza] 
; Der Rumpf = [Trup] ; Der Spaß in der Herberge = [Šala u 
Samsarinom hanu] ; Der Zigeuner und die Ausländische = [Ćorkan 
i Švabica].

1362
     Die Brücke über die Drina : eine Wischegrader Chronik 
/ Ivo Andrić ; [ins Deutsche übertragen von Ernst E. Jo
nas].  Ungekürzte Ausg.  Frankfurt am Main : Fischer 
Taschenbuch Verlag, 1966.  320 str. ; 18 cm*.  (Fischer 
Bücherei ; 438) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1363
     Die Brücke über die Drina : eine Wischegrader Chronik 
: [Roman] / Ivo Andrić ; [ins Deutsche übertragen von 
Ernst E. Jonas].  7. Aufl., 3132. Tausend.  München : C. 
Hanser, 1966 (Freising : Dr. F. P. Datterer & Cie.).  444 
str. ; 21 cm + geogr. karta ([1] presavijen list) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Na omotu beleška o autoru 
i delu. 
(Pl. sa omotom) 

1364
     Das Fräulein : Roman / Ivo Andrić ; [aus dem Serbo kro
a tischen übersetzt von Edmund Schneeweis].  Buchge
mein schaftsAusg.  Gütersloh : Bertelsmann, [1966] 
(Gütersloh : Mohn & Co).  253 str. ; 20 cm 
Prevod dela: Gospođica.  Wort und Sacherklärung: str. 
251252.  Ivo Andrić: str. 253[254].  Na omotu beleška 
o delu. 
(Pl. sa omotom) 

1365
     Das Fräulein : Roman / Ivo Andrić ; aus dem 
Serbokroatischen übersetzt von Edmund Schneeweis.  
München : C. Hanser, [1966].  282 str. ; 20 cm* 
Prevod dela: Gospođica. 

1366
     Der verdammte Hof : Erzählung / Ivo Andrić ; auto
risierte Übersetzung aus dem Serbischen von Milo Dor 
und Reinhard Federmann.  5. Aufl.  Frankfurt am Main 
: Suhrkamp, 1966.  174 str. ; 18 cm*.  (Bibliothek Suhr
kamp ; Bd. 38) 
Prevod dela: Prokleta avlija. 

1367
     Audienz beim Wesir : Roman / Ivo Andrić ; [aus dem 
Serbokroatischen übersetzt von Hans Thurn].  Wien : Die 
Buchgemeinde, [1967].  572 str. ; 19 cm* 
Prevod dela: Travnička hronika. 

1368
     Audienz beim Wesir : Roman / Ivo Andrić ; [aus dem 
Ser bo kroatischen übersetzt von Hans Thurn].  3. Aufl.  
Berlin ; Weimar : AufbauVerlag, 1967.  572 str. ; 19 cm* 
Prevod dela: Travnička hronika. 

1369
     Die Frau auf dem Stein : Erzählungen / Ivo Andrić.  
München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 1967.  282 str. 
; 18 cm*.  (DTV ; 414) 
S a d r ž a j: Geschichte vom Salz = [Priča o soli] / übers. von 
Werner Creutziger ; Anikas Zeiten = [Anikina vremena] / übers. 
von Martin Zöller ; Die Probe = [Proba] / übers. von Dorothea 
Kiefer ; Durst = [Žeđ] / übers. von Johannes Weidenheim ; Im 
Streit mit der Welt = [U zavadi sa svetom] / übers. von Johannes 
Weidenheim ; Das Fest = [Svečanost] / übers. von Elemer Schag ; 
Die Sonne = [Sunce] / übers. von Elemer Schag ; Worte = [Reči] 
/ übers. von Elemer Schag ; Die Frau auf dem Stein = [Žena na 
kamenu] / übers. von Elemer Schag ; Häschen = [Zeko] / übers. 
von Elemer Schag.

1370
     Jelena : Erzählungen / Ivo Andrić ; [übertragen aus 
dem Serbokroatischen von Fred Wagner und Elemer 
Schag ; Nachwort von Peter Zobec] ; illustriert von Hans
Joachim Walch.  Recklinghausen : Paulus, 1967.  83 str. 
; 20 cm* 
S a d r ž a j: Jelena, die Frau, die es nicht gibt = [Jelena, žena 
koje nema] / [übertr. von Fred Wagner] ; Die Frau von Elfenbein = 
[Žena od slonove kosti] / [übertr. von Fred Wagner] ; Die Frau auf 
dem Stein = [Žena na kamenu] / [übertr. von Elemer Schag]. Ivo 
Andrić  Dichter der Einsamkeit / Peter Zobec. 

1371
     Die Männer von Veletovo : ausgewählte Erzählungen 
/ Ivo Andrić ; [aus dem Serbokroatischen übersetzt von 
Werner Creutziger, Wolfgang Grycz und Martin Zöller]. 
 2. Aufl.  Berlin ; Weimar : AufbauVerlag, 1968.  521 
str. ; 19 cm* 
S a d r ž a j: Der Weg des Alija Djerzelez = [Put Alije Đerzeleza] 
/ übers. von Werner Creutziger (534); Die Brücke über die Žepa 
= [Most na Žepi] / übers. von Werner Creutziger (3545); Der 
Rumpf = [Trup] / übers. von Werner Creutziger (4660); Der Spaß 
in der Herberge = [Šala u Samsarinom hanu] / übers. von Werner 
Creutziger (6184); Mustafa Madžar / übers. von Martin Zöller 
(85105); Der Elefant des Wesirs = [Priča o vezirovom slonu] / 
übers. von Werner Creutziger (106162); Anikas Zeiten = [Anikina 
vremena] / übers. von Martin Zöller (163241); Die Männer von 
Veletovo = [Veletovci] / übers. von Wolfgang Grycz (242253); 
Die Geschichte vom Zinsbauern Siman = [Priča o kmetu Simanu] 
/ übers. von Martin Zöller (254290); Durst = [Žeđ] / übers. von 
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Martin Zöller (291304); Die Schlange = [Zmija] / übers. von 
Martin Zöller (305320); Der Zigeuner und die Ausländische 
= [Ćorkan i Švabica] / übers. von Werner Creutziger (321337); 
Liebe im Städtchen = [Ljubav u kasabi] / übers. von Martin Zöller 
(338352); Das Buch = [Knjiga] / übers. von Wolfgang Grycz (353
372); Die Nachbarn = [Susedi] / übers. von Martin Zöller (373
391); Die Rzaver Berge = [Rzavski bregovi] / übers. von Martin 
Zöller (392406); Ein Brief aus dem Jahre 1920 = [Pismo iz 1920. 
godine] / übers. von Martin Zöller (407424); Die geheimnisvollen 
Zeichen = [Znakovi] / übers. von Wolfgang Grycz (425439); Die 
Mißhandlung = [Zlostavljanje] / übers. von Wolfgang Grycz (440
475); Schenke „Titanic” = [Bife „Titanik”] / übers. von Martin 
Zöller (476517).

1372
     Wesire und Konsuln / Ivo Andrić ; [Übersetzung aus 
dem Serbokroatischen von Hans Thurn ; Übersetzung der 
Begleittexte Reinhild Rieck und I. E. Thoens].  Auf den 
Kreis der Nobelpreisfreunde beschränkte Aufl.  Zürich 
: Coron, [1968].  599 str. ; 20 cm*.  (Nobelpreis für 
Literatur ; 56) 
Prevod dela: Travnička hronika.  Str. 915: Kleine 
Geschicht e der Zuerkennung des Nobelpreises an Ivo 
Andrić / Kjell Strömberg.  Str. 1922: Verleihungsrede 
/ Anders Österling.  Leben und Werk von Ivo Andrić / 
Petar Džadžić.  Bibliografija radova I. Andrića: str. 593
[600]. 

1373
     Wesire und Konsuln : Roman / Ivo Andrić ; [übersetzt 
aus dem Serbokroatischen von Hans Thurn].  Stuttgart ; 
Hamburg : Deutscher Bücherbund, [1968].  575 str. ; 20 
cm* 
Prevod dela: Travnička hronika. 

1374
     Das Fräulein / Ivo Andrić ; [aus dem Serbokroatischen 
übersetzt von Edmund Schneeweis].  2. Aufl.  Berlin ; 
Weimar : AufbauVerlag, 1969.  257 str. ; 19 cm* 
Prevod dela: Gospođica. 

1375
     Die Brücke über die Drina : eine Višegrader Chronik / 
Ivo Andrić ; [aus dem Serbokroatischen übersetzt von Ernst 
E. Jonas].  2. Aufl.  Berlin ; Weimar : AufbauVerlag, 
1970.  431 str. ; 19 cm*.  (Bibliothek der Weltliteratur) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Str. 405429: Nachwort / 
Wolf Düwel. 

1376
     Wesire und Konsuln : Roman / Ivo Andrić ; [übersetzt 
aus dem Serbokroatischen von Hans Thurn].  3136. Tau
send, Sonderausg.  München : C. Hanser, [1970].  572 
str. ; 19 cm*.  (HanserBroschuren) 
Prevod dela: Travnička hronika. 

1377
     Die Brücke über die Drina : eine Wischegrader Chro
nik / Ivo Andrić ; übertragen ins Deutsche von Ernst 
E. Jonas ; mit einer Einführung von Gérard Keller ; 
Originalillustrationen von Helmut Ackermann.  Genf : 
EditoService, 1972.  XVI, 441 str., 6 str. s tablama ; 21 
cm*.  (Die schönsten Romane des XX. Jahrhunderts) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Einführung. 

1378
     Wesire und Konsuln : Roman / Ivo Andrić ; [aus dem 
Serbokroatischen übersetzt von Hans Thurn].  München 
: Goldmann, [1973].  492 str. ; 18 cm*.  (Goldmanns 
gelbe Taschenbücher ; Bd. 3334) 
Prevod dela: Travnička hronika. 
(Karton) 

1379
     Die Brücke über die Drina : eine Višegrader Chronik / 
Ivo Andrić ; [aus dem Serbokroatischen übersetzt von Ernst 
E. Jonas].  3. Aufl.  Berlin ; Weimar : AufbauVerlag, 
1974.  431 str. ; 20 cm*.  (Bibliothek der Weltliteratur) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Str. 405429: Nachwort / 
Wolf Düwel. 

1380
     Die Brücke über die Drina : eine Wischegrader Chronik 
/ Ivo Andrić ; [aus dem Serbischen von Ernst E. Jonas].  
Ungekürzte Ausg.  Frankfurt/M ; Berlin ; Wien : Ullstein, 
1974 (Ulm : Ebner).  320 str. ; 18 cm.  (UllsteinBuch ; 
Nr. 3050) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Na koricama beleška o 
delu. 
(Broš.) 

1381
     Die Brücke über die Drina : eine Wischegrader Chronik 
/ Ivo Andrić ; [ins Deutsche übertragen von Ernst E. Jonas]. 
 Berlin ; Darmstadt ; Wien : Deutsche BuchGemeinschaft 
; Gütersloh : Bertelsmann ; Stuttgart : Europäische Bild
ungsgemeinschaft ; Wien : Buchgemeinschaft Donauland, 
[1974].  444 str. ; 21 cm* + geogr. karta ([1] presavijen 
list) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Nur für Mitglieder. 
(Broš.) 

1382
     Die Brücke über die Drina : eine Wischegrader Chronik 
/ Ivo Andrić ; [ins Deutsche übertragen von Ernst E. Jon
as].  Frankfurt am Main ; Wien ; Zürich : Büchergilde 
Gutenberg, [1974].  444 str. ; 21 cm* + geogr. karta ([1] 
presa vijen list) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Nur für Mitglieder. 

1383
     Die Brücke über die Drina : eine Wischegrader Chronik 
/ Ivo Andrić ; [aus dem Serbokroatischen von Ernst E. Jo
nas].  Ungekürzte Ausg.  Frankfurt/M ; Berlin ; Wien : 
Ullstein, 1975.  320 str. ; 18 cm*.  (UllsteinBuch ; Nr. 
3050) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1384
     Der verdammte Hof / Ivo Andrić ; [aus dem Serbo
kroatischen übersetzt von Milo Dor und Reinhard Feder
mann].  1. Aufl.  Berlin ; Weimar : AufbauVerlag, 1975 
(Altenburg : „Maxim Gorki”).  123 str. ; 20 cm.  (Edition 
Neue Texte) 
Prevod dela: Проклета авлија.  Na omotu beleška o au
to ru i delu. 
(Karton sa omotom) 
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1385
     Die Brücke über die Drina : eine Višegrader Chronik 
/ Ivo Andrić ; [aus dem Serbokroatischen übersetzt von 
Ernst E. Jonas ; mit einem Nachwort von Wolf Düwel].  
4. Aufl.  Berlin ; Weimar : AufbauVerlag, 1976 (Leipzig 
: Offizin Andersen Nexö).  431 str. ; 20 cm.  (Bibliothek 
der Weltliteratur) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Nachwort: str. 405429.  
Anmerkungen: str. 431. 
(Pl. sa omotom) 

1386
     Das Fräulein : Roman / Ivo Andric ; [aus dem Serbo
kroatischen von Edmund Schneeweis].  Ungekürzte 
Ausg.  Frankfurt/M ; Berlin ; Wien : Ullstein, 1976 (Ulm 
: Ebner).  187 str. ; 18 cm.  (UllsteinBuch ; Nr. 3263) 
Prevod dela: Gospođica.  Wort und Sacherklärungen: str. 
[189].  Na koricama beleška o delu. 
(Broš.) 

1387
     Das Fräulein : Roman / Ivo Andrić ; [Übersetzung von 
Edmund Schneeweis ; mit 19 Federzeichnungen von Peter 
Laube].  2., (1. illustrierte) Aufl.  Leipzig : Ph. Reclam 
jun., 1976 (Dresden : Völkerfreundschaft).  215 str. : ilustr. 
; 18 cm.  (Reclams UniversalBibliothek ; Bd. 596) 
Prevod dela: Gospođica.  Na koricama beleška o delu. 
(Broš.) 

1388
     Die Brücke über die Drina : eine Wischegrader Chronik 
/ Ivo Andrić ; [aus dem Serbischen von Ernst E. Jonas].  
Ungekürzte Ausg.  Frankfurt/M : Berlin : Ullstein, 1978. 
 320 str. ; 18 cm*.  (UllsteinBuch ; Nr. 3050) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1389
     Der Elefant des Wesirs und andere Meistererzählungen 
/ Ivo Andrić ; [übertragen aus dem Serbokroatischen].  
München : W. Heyne, 1978 (Ulm : Ebner).  334 str. ; 18 
cm.  (Das besondere Taschenbuch) 
Prevod pojedinih pripovedaka iz zbirki: 1. Odabrane pripo
vetke ; 2. Lica.  Na koricama beleška o autoru i delu. 
S a d r ž a j: Die Brücke über die Žepa = [Most na Žepi] / übers. 
von Alois Schmaus (715); Der Weg des Alija Djerzelez = [Put 
Ali je Đerzeleza] / übers. von Werner Creutziger (1741); Der Tod 
im Sinankloster = [Smrt u Sinanovoj tekiji] / übers. von Alois 
Schmaus (4354); Das Wunder in Olovo = [Čudo u Olovu] / übers. 
von Alois Schmaus (5561); Der Elefant des Wesirs = [Priča o 
vezirovom slonu] / übers. von Werner Creutziger (63110); Die 
Geschichte vom Zinsbauern Siman = [Priča o kmetu Simanu] 
/ übers. von Elemer Schag (111142); Die Leute von Osatica = 
[Osatičani] / übers. von Johannes Weidenheim (143181); Jagd auf 
den Auerhahn = [Lov na tetreba] / übers. von Elemer Schag (183
191); Die Sense = [Kosa] / übers. von Elemer Schag (193198); 
Im Winter = [Zimi] / übers. von Elemer Schag (199203); Traum 
und Wirklichkeit = [San i java Pod grabićem] / übers. von Elemer 
Schag (205210); Das Fest = [Svečanost] / übers. von Elemer Schag 
(211222); Hochzeit = [Svadba] / übers. von Alois Schmaus (223
244); Der Tanz = [Igra] / übers. von Miodrag Vukić und Hermann 
Piwitt (245248); Die Mißhandlung = [Zlostavljanje] / übers. von 
Elemer Schag (249278); Die verschlossene Tür = [Zatvorena 
vrata] / übers. von Elemer Schag (279287); Buffet „Titanic” = 
[Bife „Titanik”] / übers. von Milo Dor und Reinhard Federmann 

(289322); Die Autobiographie = [Autobiografija] / übers. von 
Milo Dor und Reinhard Federmann (323334).
(Plast.) 

1390
     Wesire und Konsuln : Roman / Ivo Andrić ; [aus dem 
Serbo kroatischen übersetzt von Hans Thurn].  2. Aufl., 
ungekürzte Ausg., 21. bis 32. Tausend.  München : Deu
tscher Taschenbuch Verlag, 1978 (Nördlingen : C. H. 
Beck).  407 str. ; 18 cm.  (DTV ; 248) 
Prevod dela: Travnička hronika.  Anmerkungen: str. 405
406.  Verzeichnis fremder Ausdrücke: str. 407[408].  
Zur Aussprache serbokroatischer Eigennamen: str. [409]. 
 Na prelim. str. beleška o delu.  Na koricama beleška o 
autoru. 
(Broš.) 

1391
     OmerPascha Latas : der Marschall des Sultans / Ivo 
Andrić ; [aus dem Serbokroatischen übersetzt von Werner 
Creutziger].  1. Aufl.  Berlin ; Weimar : AufbauVerlag, 
1979 (Altenburg : „Maxim Gorki”).  381 str. ; 20 cm 
Prevod dela: Omerpaša Latas.  Anmerkungen: str. 381
[382].  Na omotu beleška o delu. 
(Pl. sa omotom) 

1392
     Die Brücke über die Drina : eine Wischegrader Chronik 
/ Ivo Andrić ; [aus dem Serbischen von Ernst E. Jonas].  
Wien : Caesar, [1980] (Salzburg : R. Kiesel).  331 str. ; 
21 cm 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Na omotu beleška o autoru 
i delu. 
(Karton sa omotom) 

1393
     OmerPascha Latas : der Marschall des Sultans / Ivo 
Andrić ; [aus dem Serbokroatischen übersetzt von Werner 
Creuziger].  München ; Wien : C. Hanser, 1980 (Altenburg 
: „Maxim Gorki”).  381 str. ; 21 cm 
Prevod dela: Omerpaša Latas.  Anmerkungen: str. 381
[382].  Na omotu beleška o autoru i delu. 
(Pl. sa omotom)

1394
     Die Brücke über die Drina : eine Wischegrader Chronik 
/ Ivo Andrić ; [aus dem Serbischen von Ernst E. Jonas].  
Frankfurt am Main : Ullstein, 1981.  321 str. ; 18 cm*. 
 (UllsteinBuch ; Nr. 3050) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1395
     Wegzeichen / Ivo Andrić ; [aus dem Serbokroatischen 
von Reinhard Fischer ; mit einer Nachbemerkung von Ivo 
Tartalja ; mit Illustrationen von Günther Lück].  München 
; Wien : C. Hanser, cop. 1982 ([s. l. : s. n.]).  251 str. : 
ilustr. ; 19 cm 
Prevod dela: Znakovi pored puta. 
S a d r ž a j: Dinge des Lebens (978); Charakterbilder und 
Impre ssionen (81160); Kunst und Künstler (163197); Selb
stbetrachtungen (201242). Nachbemerkung / Ivo Tartalja (245
249). Anmerkungen (250[252]).
(Pl. sa omotom)
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1396
     Wegzeichen : [(Auswahl)] / Ivo Andrić ; Deutsch von 
Reinhard Fischer ; [mit einer Nachbemerkung von Ivo 
Tartalja ; mit Illustrationen von Günther Lück].  1. Aufl. 
 Berlin ; Weimar : AufbauVerlag, 1982 (Altenburg : 
„Maxim Gorki”).  251 str. : ilustr. ; 19 cm 
Prevod dela: Znakovi pored puta. 
S a d r ž a j: Dinge des Lebens (978); Charakterbilder und 
Impressionen (81160); Kunst und Künstler (163197); 
Selbstbetrachtungen (201242). Nachbemerkung / Ivo Tartalja 
(245249). Anmerkungen (250[252]).
(Pl. sa omotom) 

1397
     Aska und der Wolf / Ivo Andrić.  [Wien ; Berlin ; 
Stuttgart] : Neff, [1983?].  [18] str. ; 11 x 16 cm* 
Prevod dela: Aska i vuk. 

1398
     OmerPascha Latas : der Marschall des Sultans : 
Roman / Ivo Andrić ; [übersetzt von Werner Creutziger].  
Ungekürzte Ausg.  Frankfurt/M ; Berlin ; Wien : Ullstein, 
1983 (Gütersloh : Mohndruck Graphische Betriebe).  381 
str. ; 18 cm.  (UllsteinBuch ; Nr. 20336) 
Prevod dela: Omerpaša Latas.  Anmerkungen: str. 381
[382].  Na koricama beleška o autoru i delu. 
(Broš.) 

1399
     Das Fräulein / Ivo Andrić ; [aus dem Serbokroatischen 
übertragen von Edmund Schneeweis].  Lizenzausg.  
Genf : EditoService, [1984] (Italy).  283 str. ; 21 cm 
Prevod dela: Gospođica.  Wort und Sacherklärungen:  
str. 8. 
(Karton) 

1400
     Die Brücke über die Drina : Roman / Ivo Andrić ; aus 
dem Serbokroatischen von Ernst E. Jonas.  1. Aufl.  
Berlin : Volk und Welt, 1985 (Leipzig : Offizin Andersen 
Nexö).  487 str. ; 20 cm.  (Ex libris) 
Izv. stv. nasl.: Na Drini ćuprija.  Zeittafel: str. 487[488].  
Na omotu beleška o autoru i delu s autorovom slikom. 
(Pl. sa omotom) 

1401
     Die Brücke über die Drina : eine Wischegrader Chronik 
: Roman / Ivo Andrić ; Deutsch von Ernst E. Jonas.  
Ungekürzte Ausg.  München : Deutscher Taschenbuch 
Verlag, 1987.  444 str. ; 18 cm*.  (DTV ; 10765) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1402
     Die Geliebte des Veli Pascha : Erzählungen / Ivo Andrić 
; [aus dem Serbokroatischen übersetzt von Alois Schmaus, 
Wer ner Creutziger, Martin Zöller, Elemer Schag].  1. 
Aufl., 16. Tausend.  Sarajevo : Svjetlost, 1987 (Ljubljana 
: Mladinska knjiga).  213 str. ; 18 cm.  (Džepna knjiga = 
Taschenbuch) 
Prevod dela: Mara milosnica i druge pripovijetke.  Na 
ko ricama beleška o autoru. 
S a d r ž a j: Die Geliebte des Veli Pascha = [Mara milosnica] / 
übers. von Alois Schmaus (572); Der Elefant des Wesirs = [Priča 

o vezirovom slonu] / übers. von Werner Creutziger (73123); Der 
Weg des Alija Djerzelez = [Put Alije Đerzeleza] / übers. von Werner 
Creutziger (124150); Die Brücke über die Žepa = [Most na Žepi] / 
übers. von Werner Creutziger (151160); Mustafa Madžar / übers. 
von Martin Zöller (161179); Durst = [Žeđ] / übers. von Martin 
Zöller (180192); Die Frau auf dem Stein = [Žena na kamenu] / 
übers. von Elemer Schag (193212). Biographische Notiz (213).
(Broš.) 

1403
     Das Haus in der Einsamkeit / Ivo Andrić ; Deutsch von 
Werner Creutziger ; [mit 13 Illustrationen von Susanne 
Tischewski].  1. Aufl.  Berlin ; Weimar : AufbauVerlag, 
1987 (Plauen : Grafischer Großbetrieb Sachsendruck).  
205 str. : ilustr. ; 20 cm 
Prevod dela: Kuća na osami.  Na omotu beleška o delu. 
S a d r ž a j: BonvalPascha = [Bonvalpaša] (1022); AliPascha = 
[Alipaša] (2346); Der Baron = [Baron] (4764); Der Landvermesser 
und Julka = [Geometar i Julka] (6584); Zirkus = [Cirkus] (85111); 
Jakov, ein Gefährte aus der Kindheit = [Jakov, drug iz detinjstva] 
(112131); Geschichte erzählen = [Priča] (132143); Die Sklavin = 
[Robinja] (144162); Leben und Leben = [Životi] (163176); Liebe 
und Liebe = [Ljubavi] (177188); Zuja (189[206]).
(Pl. sa omotom)

1404
     Ex Ponto ; Unruhen / Ivo Andrić ; aus dem Serbo
kroatischen übersetzt, eingeleitet und mit Übersichten 
zu Leben und Werk des Autors versehen von Leonore 
Scheffler.  Frankfurt am Main ; Bern ; New York ; Paris 
: P. Lang, 1988 (Germany).  XXV, 106 str. ; 21 cm.  
(Symbolae Slavicae ; Bd. 23) 
Na koricama beleška o delu. 
S a d r ž a j: Einleitung / Leonore Scheffler (VIIXXV). Ex 
Ponto (164).  Unruhen = [Nemiri] (6594): Unruhe vor der Zeit 
= [Nemir od vijeka] (6670); Die Unruhe des Tages = [Nemir 
dana] (7178): Die Nacht im Zug = [Noć u vozu] (7172); Über 
den Siegen = [Iznad pobjeda] (7273); Kinder = [Djeca] (7375); 
Grabgesang = [Pogrebna pjesma] (7576); Erzählung aus Japan 
= [Priča iz Japana] (7678); Berge = [Bregovi] (7994). Zeittafel 
zu Andrić’ Leben und Werk (97101). Bibliografija (102104). 
Bisherige Übersetzungen der Werke von Ivo Andrić ins Deutsche, 
die als eigenständige Publikationen unter dem Namen des Autors 
erschienen sind (105106).
(Broš.) 

1405
     Das Fräulein : Roman / Ivo Andrić ; mit einem Nachwort 
von Silvia Bitschkowski ; [aus dem Serbokroatischen 
übersetzt von Edmund Schneeweis].  Ungekürzte Ausg.  
Frankfurt/M ; Berlin : Ullstein, 1991.  240 str. ; 18 cm*. 
 (UllsteinBuch ; Nr. 30267. Die Frau in der Literatur) 
Prevod dela: Gospođica.  Nachwort. 
(Karton) 

1406
     Die Brücke über die Drina : eine Wischegrader Chronik 
/ Ivo Andrić ; [ins Deutsche übertragen von Ernst E. Jonas]. 
 München : C. Hanser, 1992.  444 str. ; 21 cm* 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 
(Broš.) 

1407
     Die Brücke über die Drina : eine Wischegrader Chronik 
/ Ivo Andrić ; [ins Deutsche übertragen von Ernst E. Jonas]. 
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 Ungekürzte Lizenzausg.  Gütersloh : BertelsmannClub 
; Wien : Buchgemeinschaft Donauland Kremayr und 
Scheriau, [1992].  413 str., [14] str. s tablama (ilustr.) ; 21 
cm*.  (JahrhundertEdition) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Nur für Mitglieder. 

1408
     Die Brücke über die Drina : eine Wischegrader Chro
nik : Roman / Ivo Andrić ; Deutsch von Ernst E. Jonas.  2. 
Aufl., ungekürzte Ausg.  München : Deutscher Taschen
buch Verlag, 1992.  444 str. ; 18 cm*.  (DTV ; 10765) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1409
     Die Brücke über die Drina : eine Wischegrader Chro
nik : Roman / Ivo Andrić ; Deutsch von Ernst E. Jonas.  3. 
Aufl., ungekürzte Ausg.  München : Deutscher Taschen
buch Verlag, 1992 (Kempten : Kösel).  444 str. ; 18 cm*. 
 (DTV ; 10765) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Na prelim. str. beleška o 
autoru i delu. 
(Broš.) 

1410
     Die Brücke über die Drina : eine Wischegrader Chronik 
/ Ivo Andrić ; [ins Deutsche übertragen von Ernst E. Jonas]. 
 Frankfurt am Main ; Wien : Büchergilde Gutenberg, 
1993.  444 str. ; 21 cm* 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1411
     Die Brücke über die Drina : eine Wischegrader Chro
nik : Roman / Ivo Andrić ; Deutsch von Ernst E. Jonas.  4. 
Aufl., ungekürzte Ausg.  München : Deutscher Taschen
buch Verlag, 1993.  444 str. ; 20 cm*.  (DTV ; 10765) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1412
     Die Brücke über die Drina : eine Wischegrader Chro
nik : Roman / Ivo Andrić ; Deutsch von Ernst E. Jonas.  5. 
Aufl., ungekürzte Ausg.  München : Deutscher Taschen
buch Verlag, 1993.  443 str. ; 20 cm*.  (DTV ; 10765) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1413
     Die Brücke über die Drina : eine Wischegrader 
Chronik : Roman / Ivo Andrić ; Deutsch von Ernst E. 
Jonas.  6. Aufl., ungekürzte Ausg.  München : Deutscher 
Taschenbuch Verlag, 1993.  444 str. ; 18 cm*.  (DTV ; 
10765) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1414
     Wesire und Konsuln : Roman / Ivo Andrić ; [aus dem 
Serbokroatischen von Hans Thurn].  3. Aufl., ungekürzte 
Ausg.  München : Deutscher TaschenbuchVerlag, 1993. 
 407 str. ; 18 cm*.  (DTV ; 248) 
Prevod dela: Travnička hronika. 

1415
     Die Brücke über die Drina : eine Wischegrader Chronik 
/ Ivo Andrić ; [Übersetzung von Ernst E. Jonas].  [Berlin] 

: Ullstein, 1994.  320 str. ; cm* 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 
(Broš.) 

1416
     Der Elefant des Wesirs und andere Meistererzählungen 
/ Ivo Andrić.  1. Aufl.  [München] : Heyne, 1994.  334 
str. ; 18 cm*.  (Das besondere Taschenbuch ; 21) 
(Karton) 

1417
     Die Brücke über die Drina : eine Wischegrader 
Chronik / Ivo Andric ; [ins Deutsche übertragen von Ernst 
E. Jonas].  Frankfurt am Main : Büchergilde Gutenberg, 
1995.  444 str. ; 21 cm* 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1418
     Die Brücke über die Drina : eine Wischegrader 
Chronik : Roman / Ivo Andrić ; Deutsch von Ernst E. 
Jonas.  7. Aufl., ungekürzte Ausg.  München : Deutscher 
Taschenbuch Verlag, 1995.  444 str. ; 18 cm*.  (DTV ; 
10765) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1419
     Die Brücke über die Drina : eine Wischegrader 
Chronik : Roman / Ivo Andrić ; Deutsch von Ernst E. 
Jonas.  8. Aufl., ungekürzte Ausg.  München : Deutscher 
Taschenbuch Verlag, 1995.  443 str. ; 18 cm*.  (DTV ; 
10765) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1420
     Buffet Titanic : Erzählungen / Ivo Andrić ; aus dem 
Serbokroatischen von Milo Dor und Reinhard Federmann. 
 Klagenfurt ; Salzburg : Wieser, cop. 1995 (Kočevje : 
Kočevski tisk).  222 str. ; 20 cm 
Na omotu beleška o autoru i delu s autorovom slikom. 
S a d r ž a j: Am Ufer = [Na obali] (741); Liebe in der Kleinstadt = 
[Ljubav u kasabi] (4362); Buffet „Titanic” = [Bife „Titanik”] (63
114); Das Glas = [Čaša] (115125); Mustafa Magyar = [Mustafa 
Madžar] (127153); Brief aus dem Jahre 1920 = [Pismo iz 1920. 
godine] (155177); Die Holzbündel = [Snopići] (179190); Die 
Autobiographie = [Autobiografija] (191208); Aska und der Wolf 
= [Aska i vuk] (209222).
(Karton sa omotom) 

1421
     Liebe in einer kleinen Stadt : jüdische Geschichten 
aus Bosnien / Ivo Andrić ; aus dem Serbokroatischen 
übersetzt und mit einem Vorwort versehen von Miodrag 
Vukić und Franz Mon.  1. Aufl.  Frankfurt am Main : 
Suhrkamp, 1996 (BadenBaden : Nomos).  174 str. ; 18 
cm.  (Suhrkamp Taschenbuch ; 2583) 
Na prelim. str. beleška o autoru i delu. 
S a d r ž a j: Vorwort / Miodrag Vukić, Franz Mon (57). Auf 
dem jüdischen Friedhof von Sarajevo = [Na jevrejskom groblju 
u Sarajevu] (1122); Der Sieger = [Pobednik] (2327); Mordo 
Atijas (2833); Die Botschaft des Atijas = [Odlazak Napoleonovog 
konzula] (3445); Liebe in einer kleinen Stadt = [Ljubav u kasabi] 
(4663); Lottika = [Lotika] (6477); Brief aus dem Jahr 1920 = 
[Pismo iz 1920. godine] (7899); Worte = [Reči] (100109); Die 
Kinder = [Deca] (110119); Buffet „Titanic” = [Bife „Titanik”] 
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(120169). Nachwort / Radivoje Konstantinović (170[175]).
(Broš.) 

1422
     Wesire und Konsuln : Roman / Ivo Andrić ; aus dem 
Serbokroatischen von Hans Thurn.  Wien : P. Zsolnay, 
1996 (Regensburg : F. Pustet).  571 str. ; 21 cm 
Prevod dela: Travnička hronika.  Anmerkungen: str. 565
567.  Verzeichnis fremder Ausdrücke: str. 569571.  Na 
omotu beleška o autoru i delu. 
(Karton sa omotom) 

1423
     Die Brücke über die Drina : eine Wischegrader Chronik 
: Roman / Ivo Andrić ; Deutsch von Ernst E. Jonas.  
Ungekürzte Ausg.  München : Deutscher Taschenbuch 
Verlag, 1997.  443 str. ; 20 cm*.  (DTV ; 12385) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 
(Karton) 

1424
     Der verdammte Hof / Ivo Andrić.  [Frankfurt am 
Main] : Suhrkamp, 1997.  174 str. ; cm* 
Prevod dela: Prokleta avlija. 

1425
     Die Brücke über die Drina : eine Wischegrader 
Chronik : Roman / Ivo Andrić ; Deutsch von Ernst E. 
Jonas.  9. Aufl., ungekürzte Ausg.  München : Deutscher 
Taschenbuch Verlag, 1999.  443 str. ; 20 cm*.  (DTV ; 
10765) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1426
     Die Brücke über die Drina : eine Wischegrader Chronik 
: Roman / Ivo Andrić ; Deutsch von Ernst E. Jonas. 
 10. Aufl., ungekürzte Ausg.  München : Deutscher 
Taschenbuch Verlag, 1999.  443 str. ; 20 cm*.  (DTV ; 
10765) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1427
     Die Brücke über die Drina : eine Wischegrader Chronik 
: Roman / Ivo Andrić ; Deutsch von Ernst E. Jonas.  11. 
Aufl., ungekürzte Ausg.  München : Deutscher Taschen
buch Verlag, 1999 (Nördlingen : C. H. Beck).  443 str. ; 
20 cm.  (DTV ; 10765) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Na prelim. str. beleška o 
au toru i delu. 
(Broš.) 

1428
     Buffet Titanic : Erzählungen / Ivo Andrić ; Deutsch 
von Milo Dor und Reinhard Federmann.  Ungekürzte 
Ausg.  München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2000 
(Nördlingen : C. H. Beck).  222 str. ; 20 cm.  (DTV ; 
12762) 
Na prelim. str. beleška o autoru i delu. 
S a d r ž a j: Am Ufer = [Na obali] (741); Liebe in der Kleinstadt = 
[Ljubav u kasabi] (4362); Buffet „Titanic” = [Bife „Titanik”] (63
114); Das Glas = [Čaša] (115125); Mustafa Magyar = [Mustafa 
Madžar] (127153); Brief aus dem Jahre 1920 = [Pismo iz 1920. 
godine] (155177); Die Holzbündel = [Snopići] (179190); Die 

Autobiographie = [Autobiografija] (191208); Aska und der Wolf 
= [Aska i vuk] (209222).
(Broš.) 

1429
     Die Brücke über die Drina : eine Wischegrader Chronik 
: Roman / Ivo Andrić ; Deutsch von Ernst E. Jonas.  12. 
Aufl., ungekürzte Ausg.  München : Deutscher Taschen
buch Verlag, 2001.  443 str. ; 20 cm*.  (DTV ; 10765) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1430
     Wesire und Konsuln / Ivo Andrić ; aus dem Serbo
kroatischen von Hans Thurn.  Wien : P. Zsolnay, 2001. 
 571 str. ; 21 cm* 
Prevod dela: Travnička hronika. 
(Karton) 

1431
     Wesire und Konsuln : Roman / Ivo Andrić ; aus dem 
Serbo kroatischen von Hans Thurn.  1. Aufl.  [Frankfurt 
am Main] : Suhrkamp, 2001 (Nördlingen : C. H. Beck).  
569 str. ; 19 cm.  (Suhrkamp Taschenbuch ; 3308) 
Prevod dela: Travnička hronika.  Anmerkungen: str. 564
566.  Verzeichnis fremder Ausdrücke: str. 567569. 
(Broš.) 

1432
     OmerPascha Latas : der Marschall des Sultans : Ro
man / Ivo Andrić ; aus dem Serbokroatischen von Werner 
Creutziger.  1. Aufl.  [Frankfurt am Main] : Suhrkamp, 
2002 (BadenBaden : Nomos).  359 str. ; 18 cm.  
(Suhrkamp Taschenbuch ; 3376) 
Prevod dela: Omerpaša Latas.  Anmerkungen: str. 359
[360].  Na prelim. str. beleška o autoru i delu. 
(Broš.) 

1433
     Der verdammte Hof : Erzählung / Ivo Andrić ; aus 
dem Serbischen übersetzt von Milo Dor und Reinhard 
Federmann ; mit einem Nachwort von Milo Dor.  1. Aufl. 
 Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2002 (BadenBaden : 
Nomos).  164 str. ; 18 cm.  (Bibliothek Suhrkamp ; Bd. 
1349) 
Prevod dela: Prokleta avlija.  Nachwort: str. 157[165].  
Na omotu beleška o autoru i delu. 
(Karton sa omotom) 

1434
     Die Brücke über die Drina : eine Wischegrader Chronik 
: Roman / Ivo Andrić ; aus dem Serbokroatischen von Ernst 
E. Jonas.  1. Aufl.  [Frankfurt am Main] : Suhrkamp, 2003 
(Nördlingen : C. H. Beck).  407 str. ; 19 cm.  (Suhrkamp 
Taschenbuch ; 3460) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Na prelim. str. beleška o 
autoru i delu. 
(Broš.) 

1435
     Das Fräulein : Roman / Ivo Andrić ; aus dem 
Serbokroatischen von Edmund Schneeweis.  1. Aufl.  
[Frankfurt am Main] : Suhrkamp, 2003 (BadenBaden : 
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Nomos).  281 str. ; 18 cm.  (Suhrkamp Taschenbuch ; 
3489) 
Prevod dela: Gospođica.  Na prelim. str. beleška o delu. 
(Broš.) 

1436
     Die verschlossene Tür : Erzählungen / Ivo Andrić ; 
herausgegeben und mit einem Nachwort von KarlMarkus 
Gauß.  Lizenzausg.  Wien : P. Zsolnay, 2003 (Kempten : 
Kösel).  300 str. ; 21 cm 
Na omotu beleška o autoru i delu. 
S a d r ž a j: Die Autobiographie = [Autobiografija] / aus dem 
Serbokroatischen von Milo Dor und Reinhard Federmann (518); 
Zeichen = [Znakovi] / aus dem Serbokroatischen von Milo Dor 
und Reinhard Federmann (1932); Ein Familienbild = [Porodična 
slika] / aus dem Serbokroatischen von Elemer Schag (3350); Die 
verschlossene Tür = [Zatvorena vrata] / aus dem Serbokroatischen 
von Elemer Schag (5161); Buffet „Titanic” = [Bife „Titanik”] 
/ aus dem Serbokroatischen von Milo Dor und Reinhard Feder
mann (62101); Die Misshandlung = [Zlostavljanje] / aus dem 
Serbokroatischen von Elemer Schag (102136); Djordje Djor
djević = [Đorđe Đorđević] / aus dem Serbokroatischen von 
Elemer Schag (137148); Ferien im Süden = [Letovanje na 
jugu] / aus dem Serbokroatischen von Elemer Schag (149160); 
Brief aus dem Jahre 1920 = [Pismo iz 1920. godine] / aus dem 
Serbokroatischen von Milo Dor und Reinhard Federmann (161
178); Streik in der Teppichweberei = [Štrajk u tkaonici ćilima] / 
aus dem Serbokroatischen von Johannes Weidenheim (179199); 
Der Baron = [Baron] / aus dem Serbokroatischen von Werner 
Creutziger (200210); Liebe in der Kleinstadt = [Ljubav u kasabi] / 
aus dem Serbokroatischen von Milo Dor und Reinhard Federmann 
(211225); AliPascha = [Alipaša] / aus dem Serbokroatischen von 
Werner Creutziger (226241); Am Kessel = [Kod kazana] / aus dem 
Serbo kroatischen von Alois Schmaus (242259); Mustafa Magyar 
= [Mustafa Madžar] / aus dem Serbokroatischen von Milo Dor und 
Reinhard Federmann (260280); Aska und der Wolf = [Aska i vuk] / 
aus dem Serbokroatischen von Milo Dor und Reinhard Federmann 
(281291). Brot und Phantasie / KarlMarkus Gauß (293[301]).
(Karton sa omotom) 

1437
     Die Brücke über die Drina : eine Wischegrader Chronik 
: Roman / Ivo Andrić ; [aus dem Serbokroatischen von 
Ernst E. Jonas].  3. Aufl.  Frankfurt am Main : Suhrkamp, 
2005.  407 str. ; 19 cm*.  (Suhrkamp Taschenbücher ; 
3460) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1438
     Das Fräulein : Roman / Ivo Andrić ; aus dem 
Serbokroatischen von Edmund Schneeweis.  Nachdr. 
 [Frankfurt am Main] : Suhrkamp, 2005.  281 str. ; 18 
cm*.  (Suhrkamp Taschenbuch ; 3489) 
Prevod dela: Gospođica. 
(Broš.) 

1439
     Die Brücke über die Drina : eine Wischegrader Chronik 
: Roman / Ivo Andrić ; aus dem Serbokroatischen von 
Ernst E. Jonas.  München : Süddeutsche Zeitung, 2007 
(Ulm : Ebner & Spiegel).  422 str. ; 21 cm.  (Süddeutsche 
ZeitungBibliothek ; [69]) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Na omotu beleška o autoru 
i delu. 
(Karton sa omotom) 

1440
     Die Brücke über die Drina : eine Wischegrader Chronik 
: Roman / Ivo Andrić ; aus dem Serbokroatischen von Ernst 
E. Jonas.  4. Aufl.  [Frankfurt am Main] : Suhrkamp, 
2008 (Nördlingen : C. H. Beck).  407 str. ; 19 cm*.  
(Suhrkamp Taschenbuch ; 3460) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Na prelim. str. beleška o 
autoru i delu. 
(Broš.) 

1441
     Buffet Titanic : Erzählungen / Ivo Andrić ; aus dem 
Serbokroatischen von Milo Dor und Reinhard Federmann. 
 Klagenfurt ; Salzburg : Wieser, [2008].  222 str. ; 20 
cm*.  (Wieser Erzählungen) 
(Broš.) 

1442
     Das Fräulein : Roman / Ivo Andrić ; aus dem 
Serbokroatischen von Edmund Schneeweis.  1. Aufl., 3. 
[Dr.].  Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2008.  281 str. ; 
18 cm*.  (Suhrkamp Taschenbuch ; 3489) 
Prevod dela: Gospođica. 

Норвешки

1443
     Broen over Drina / Ivo Andrić ; [oversatt etter den 
autoriserte tyske utgave av Waldemar Brøgger].  Oslo : 
Cappelen, 1960 (Oslo : Centraltrykkeriet).  344 str. ; 23 
cm 
Izv. stv. nasl.: Na Drini ćuprija; prevedeno s nem. jezika. 
 Na koricama beleška o autoru i delu. 
(Broš.) 

1444
     Broen over Drina / Ivo Andrić ; [oversatt etter den 
tyske utgave av Waldemar Brøgger].  2. oppl.  Oslo : 
Cappelen, [1961].  344 str. ; 22 cm* 
Izv. stv. nasl.: Na Drini ćuprija; prevedeno s nem. jezika. 

1445
     Broen over Drina / Ivo Andrić ; [oversatt etter den 
autoriserte tyske utgave av Waldemar Brøgger].  3. oppl. 
 Oslo : Cappelen, 1962 (Oslo : Centraltrykkeriet).  344 
str. ; 22 cm 
Izv. stv. nasl.: Na Drini ćuprija; prevedeno s nem. jezika.  
Na omotu beleška o autoru i delu s autorovom slikom. 
(Ppl. sa omotom) 

1446
     Konsulene / Ivo Andrić ; oversatt etter den autoriserte 
tyske utgave „Wesire und Konsuln” av Lotte Holmboe og 
Leiv Frodesen.  [Oslo] : Cappelen, 1962.  465 str. ; 22 
cm* 
Prevod dela: Travnička hronika. 

1447
     Den forbannede gården / Ivo Andrić ; oversatt av 
Arne Gallis.  [Oslo] : Cappelen, 1972 (Trondheim : 
Aktietrykkeriet).  111 str. ; 20 cm*.  (Cappelens uglebøker 
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; 68) 
Prevod dela: Prokleta avlija. 

1448
     Ex Ponto : tanker og betraktninger under min fangetid 
/ Ivo Andrić ; oversatt fra serbokroatisk av Arne Gallis.  
Oslo : Solum, 1989 (Köthen : Druckhaus Köthen).  102 
str. ; 21 cm.  (Solums smale serie ; bd. 5) 
Str. 511: Forord / oversetteren.  Na omotu beleška o 
autoru i delu. 
(Pl. sa omotom)

1449
     Pasjaens elskerinne og andre noveller / Ivo Andrić ; 
oversatt fra serbokroatisk av Arne Gallis.  Oslo : Solum, 
1990 (Larvik : ØstlandsPostens Boktrykkeri).  165 str. : 
autorova slika ; 22 cm 
Originalni naslovi dela na srp. jeziku preuzeti s poleđine 
nasl. lista.  Hrpt. stv. nasl.: Pasjaens elskerinne.  Na 
omotu beleška o autoru i delu. 
S a d r ž a j: Forord / Arne Gallis (917). Pasjaens elskerinne = 
Мара, милосница (1885); Tørst = Жеђ (8697); Sigøyneren 
og linedanserinnen = Ћоркан и Швабица (98113); Kvinnen på 
stranden = Жена на камену (114133); En sommerferie i Syden = 
Летовање на југу (134144); En samtale med Goya = Разговор са 
Гојом (145165).
(Pl. sa omotom)

1450
     Broen over Drina / Ivo Andrić ; [oversatt fra tysk av 
Waldemar Brøgger].  Ny utg.  [Oslo] : Cappelen, 1992 
(Oslo : Joh. Nordahls Trykkeri).  344 str. ; 22 cm 
Izv. stv. nasl.: Na Drini ćuprija; prevedeno s nem. jezika.  
Na omotu beleška o autoru i delu s autorovom slikom. 
(Karton sa omotom) 

1451
     Fortellinger fra Bosnia / Ivo Andrić ; oversatt fra 
serbokroatisk av Arne Gallis.  Oslo : Solum, 1993 (Larvik 
: ØstlandsPostens Boktrykkeri).  173 str. : autorova slika 
; 22 cm 
Originalni naslovi dela na srp. jeziku preuzeti iz publika
cije.  Na omotu beleška o autoru. 
S a d r ž a j: Forord / av Arne Gallis (79). Ali Djerzelez’ vei 
gjennom livet = Put Alije Đerzeleza (1035); Fortellingen om 
vesirens elefant = Priča o vezirovom slonu (3682); Underet i 
Olovo = Čudo u Olovu (8389); Kjærlighet i en småby = Ljubav 
u kasabi (90103); Fortellingen om husmannen Siman = Priča o 
kmetu Simanu (104135); Bryllupet = Svadba (136157); Et brev 
fra 1920 = Pismo iz 1920. godine (158173).
(Pl. sa omotom)

1452
     Broen over Drina / Ivo Andrić ; [oversatt fra tysk av 
Waldemar Brøgger].  [Oslo] : Cappelen, 1995 (Trondhjem 
: Aktietrykkeriet).  344 str. ; 21 cm.  (Cappelens utvalgte 
billigbøker) 
Izv. stv. nasl.: Na Drini ćuprija; prevedeno s nem. jezika. 
 Na koricama beleška o delu. 
(Broš.) 

1453
     Konsulene / Ivo Andrić ; oversatt fra tysk av Lotte Holm
boe og Leiv Frodesen.  [Oslo] : Cappelen, 2002 (Otta : Ait 

Otta AS).  465 str. ; 21 cm.  (Cappelens klassi kere) 
Izv. stv. nasl.: Travnička hronika; prevedeno s nem. jezika. 
 Beleška o autoru: str. 3.  Na koricama beleška o delu s 
autorovom slikom. 
(Broš.) 

1454
     Omerpasja Latas : om sultanens militærkommandant 
i Bosnia 18501852 / Ivo Andrić ; oversatt av Brit Bakker 
Haugen.  [Oslo] : Agave Books, 2010.  308 str. ; cm* 
Prevod dela: Omerpaša Latas. 

Персијски

1455
     Poli bar rud haneye Drina / Ivo Andrić ; [motarđem Reza 
Baraheni ; nevisande moghadame Milan Bogdanović].  
Teheran : Sazmani Kitabhayi Habibi, 1962.  460 str. ; 
18 cm*.  (Berandei džayezeye Nobel) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Tekst na pers. jeziku i 
arap. pismu.  [Moghadame]. 

1456
     Poli bar rud haneye Drina / Ivo Andrić ; [motarđem 
Reza Baraheni].  Teheran : [s. n.], 1971.  457 str. ; 22 
cm* 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Tekst na pers. jeziku i 
arap. pismu. 

1457
     Poli bar rud haneye Drina / Ivo Andrić ; [motarđem 
Reza Baraheni].  2. izd.  Teheran : Entešarate Nil, 1971. 
 377 str. ; 22 cm*.  (Magmue adabiyate Emruz ; 12) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Tekst na pers. jeziku i 
arap. pismu. 

1458
     Khanumi az Sarayuvu / Ayuvu Andrich ; bargardan 
Bihzad Barkat, Harmuz Riyahi.  Teheran : Našri Paykan, 
[2002].  211 str. ; 22 cm* 
Prevod dela: Gospođica.  Tekst na pers. jeziku i arap. 
pismu. 

Пољски

1459
     Nowele / Ivo Andrić ; z portretem autora i przedmową 
o autorze N. [Nikoli] Mirkovića ; przełożyła Marja 
ZnatowiczSzczepańska.  Warszawa : Bibljoteka Polska, 
1937 (Bydgoszcz : Bibljoteka Polska).  139 str., [1] list s 
autorovom slikom ; 21 cm.  (Bibljoteka Jugosłowiańska 
; tom 10) 
Tiraž 1.500. 
S a d r ž a j: Ivo Andrić / Nikola Mirković (516). Wędrówki Alii 
Dzierdzieleza = (Put Alije Đerzeleza) (1946); W klasztornej 
gospodzie = (U musafirhani) (4761); W więzieniu = (U zindanu) 
(6270); Spowiedź = (Ispovijed) (7188); Przy kotle = (Kod kazana) 
(89106); Cud w Olowie = (Čudo u Olovu) (107114); Most na 
Żepie = (Most na Žepi) (115125); Pragnienie = (Žeđ) (126138).
(Broš.) 
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1460
     Most na Drinie / Ivo Andrić ; z serbochorwackiego 
tłumaczyła Halina Kalita.  1. wyd.  Warszawa : Czytelnik, 
1956 (Kraków : Drukarnia Narodowa).  431 str. ; 20 cm 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Tiraž 8.205.  Str. 515: 
Przedmowa / Jadwiga Nurkiewicz. 
(Pl.) 

1461
     Pragnienie : opowiadania / Ivo Andrić ; przełożyłi 
Ire na Olszewska, Zygmunt Stoberski, Maria Znatowicz
Szczepańska ; [wyboru dokonali Irena Olszewska, 
Zygmunt Stoberski].  1. wyd.  Warszawa : Państwowy 
Instytut Wydawniczy, 1957 (Łódź : Drukarnia Dziełowa). 
 406 str. ; 21 cm 
S a d r ž a j: Od redakcji (56). Wędrówki Alii Dzierdzieleza = [Put 
Alije Đerzeleza] / przeł. Maria ZnatowiczSzczepańska (734); 
Przy kotle = [Kod kazana] / przeł. Maria ZnatowiczSzczepańska 
(3552); Veletovcy = [Veletovci] / przeł. Zygmunt Stoberski (53
64); Opowieść o słoniu wezyra = [Priča o vezirovom slonu] / przeł. 
Maria ZnatowiczSzczepańska (65117); Próba = [Proba] / przeł. 
Maria ZnatowiczSzczepańska (118153); Mara kochanica = [Mara 
milosnica] / przeł. Irena Olszewska (154228); Opowieść o chłopie 
Simanie = [Priča o kmetu Simanu] / przeł. Zygmunt Stoberski (229
265); Pragnienie = [Žeđ] / przeł. Maria ZnatowiczSzczepańska 
(266278); Wesele = [Svadba] / przeł. Irena Olszewska (279303); 
Udręka = [Zlostavljanje] / przeł. Maria ZnatowiczSzczepańska 
(304337); List z 1920 roku = [Pismo iz 1920. godine] / przeł. 
Maria ZnatowiczSzczepańska (338356); Książka = [Knjiga] / 
przeł. Maria ZnatowiczSzczepańska (357376); Przechadzka = 
[Šetnja] / przeł. Irena Olszewska (377385); Drzeewo, drzewo! 
= [Snopići] / przeł. Maria ZnatowiczSzczepańska (386395); Aska 
i wilk = [Aska i vuk] / przeł. Irena Olszewska (396[407]).
(Broš.) 

1462
     Przeklęte podwórze / Ivo Andrić ; [tłumaczył z jęz. 
serbski ego Jan Wierzbicki].  1. wyd.  Warszawa : Książka 
i Wiedza, 1959 (Łódź : Drukarnia Dziełowa).  109 str. ; 
20 cm 
Izv. stv. nasl.: Prokleta avlija.  Tiraž 7.000 + 251.  Na 
omotu beleška o delu. 
(Broš. sa omotom) 

1463
     Konsulowie ich cesarskich mości / Ivo Andrić ; z 
serbochorwackiego tłumaczyła Halina Kalita ; [wstęp 
napisał Alija Dukanović].  1. wyd.  Warszawa : Czytelnik, 
1960 (Toruń : Zakłady Graficzne).  579 str. ; 19 cm 
Prevod dela: Travnička hronika.  Tiraž 5.250.  Wstęp: 
str. 523. 
(Broš. sa omotom) 

1464
     Anika / Ivo Andrić ; przełożył Alija Dukanović ; ilustro
wal Aleksander Stefanowski.  Warszawa : Państwowy 
Instytut Wydawniczy, 1962.  128 str. : ilustr. ; 18 cm*. 
 (Biblioteka Jednorożca) 
Prevod dela: Anikina vremena. 

1465
     Panna / Ivo Andrić ; przekład Halina Kalita.  Warszawa 
: Czytelnik, 1962.  288 str. ; 15 cm* 
Prevod dela: Gospođica. 

1466
     Portret rodzinny : opowiadania / Ivo Andrić ; przełożył 
Alija Dukanović.  Warszawa : Państwowy Instytut 
Wydawniczy, 1966.  216 str. ; 18 cm* 
S a d r ž a j: Wstęp / Alija Dukanović (510). Portret rodzinny = 
[Porodična slika] (1132); Szarak = [Zeko] (33178); Zamknięte 
drzwi = [Zatvorena vrata] (179191); Ruiny = [Razaranja] (193
201); Dziordzie Dziordziewić = [Đorđe Đorđević] (203[217]).

1467
     Wakacje na południu : wybór opowiadań / Ivo Andrić 
; wyboru dokonał i przełożył Alija Dukanović.  1. wyd.  
Warszawa : Czytelnik, 1966.  386 str. ; 16 cm 
Originalni naslovi dela na srp. jeziku preuzeti iz sadržaja 
knjige.  Tiraž 20.280. 
S a d r ž a j: Wakacje na południu = Letovanje na jugu (520); 
Śmierć w tekkie Sinana = Smrt u Sinanovoj tekiji (2140); W 
przyklasztornej gospodzie = U musafirhani (4160); Przy kotle 
= Kod kazana (6184); Ślepoń i Szwabka = Ćorkan i Švabica 
(85106); Kobieta na kamieniu = Žena na kamenu (107136); 
Mustafa Madziar = Mustafa Madžar (137164); Bar „Titanic” = 
Bife „Titanik” (165223); Opowieść o słoniu wezyra = Priča o 
vezirovom slonu (224298); Na państwowym gospodarstwie = 
Na državnom imanju (299318); Most = Most na Žepi (319332); 
Maleńka istota = Bajron u Sintri (333339); Helena, kobieta, której 
nie ma = Jelena, žena koje nema (340379). Słownik (380383). 
Ivo Andrić : (nota biobibliograficzna) (384[387]).
(Pl. sa omotom) 

1468
     Kobieta na kamieniu : opowiadania / Ivo Andrić 
; tłumaczył Alija Dukanowić.  2. wyd.  Warszawa : 
Książka i Wiedza, 1974 (w Łodzi : Drukarnia Dziełowa). 
 99 str. ; 18 cm.  (Koliber ; 14) 
Originalni naslovi dela na srp. jeziku preuzeti iz sadržaja 
knjige.  Tiraž 65.000 + 300.  Na koricama beleška o 
autoru i delu. 
S a d r ž a j: Wakacje na południu = Letovanje na jugu (522); 
Kobieta na kamieniu = Žena na kamenu (2355); Helena, kobieta 
której nie ma = Jelena, žena koje nema (57[100]).
(Broš.) 

1469
     Konsulowie ich cesarskich mości / Ivo Andrić ; przekład 
z serbskochorwackiego Halina Kalita ; [wstęp napisał Jan 
Weirzbicki].  2. wyd.  Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 
1977 (w Łodzi : Zakłady Graficzne „PrasaKsiążka
Ruch”).  577 str. ; 20 cm.  (Biblioteka Jugosłowiańska) 
Prevod dela: Travnička hronika.  Tiraž 10.000 + 250.  
Wstęp: str. 521. 
(Broš.) 

1470
     Opowiadania o bracie Piotrze ; Rozmowa z Goyą / 
Ivo Andrić ; wyboru dokonał Jan Wierzbicki.  1. wyd.  
Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1977 (w Łodzi : Zakłady 
Graficzne „PrasaKsiążkaRuch”).  183 str. ; 20 cm.  
(Biblioteka Jugosłowiańska) 
Tiraž 10.000 + 294. 
S a d r ž a j: Słowo wstępne / Jan Wierzbicki (516). Przeklęte 
podwórze = [Prokleta avlija] / przeł. Jan Wierzbicki (17109); 
Kadłub = [Trup] / przeł. Jan Wierzbicki (110124); Żart w 
Samsurowym zajeździe = [Šala u Samsarinom hanu] / przeł. Irena 
Olszewska (125146); Czara = [Čaša] / przeł. Irena Olszewska 
(147155); We młynie = [U vodenici] / przeł. Jan Wierzbicki 
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(156162); Rozmowa z Goyą = [Razgovor sa Gojom] / przeł. Ewa 
Banaszczyk i Małgorzata Głowacka (163[184]).
(Broš. sa omotom) 

1471
     Anika / Ivo Andrić ; przełożył Alija Dukanović ; 
ilustrował Zygmunt Rafał Strent.  2. wyd.  Warszawa : 
Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978 (Toruń : Zakłady 
Graficzne).  122 str. : ilustr. ; 17 cm 
Prevod dela: Anikina vremena.  Tiraž 10.000 + 290. 
(Ppl.) 

1472
     Konsulowie ich cesarskich mości / Ivo Andrić ; przekład 
z serbskochorwackiego Halina Kalita ; [wstęp napisał Jan 
Wierzbicki].  3. wyd.  Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 
1978 (w Łodzi : Zakłady Graficzne „PrasaKsiążka
Ruch”).  577 str. ; 20 cm.  (Biblioteka Jugosłowiańska) 
Prevod dela: Travnička hronika.  Tiraž 10.000 + 100.  
Wstęp: str. 521. 
(Broš.) 

1473
     Most na Drinie / Ivo Andrić ; przekład z serbsko
chorwackiego Halina Kalita.  2. wyd.  Łódź : Wydawnictwo 
Łódzkie, 1978 (w Łódzi : Zakłady Graficzne RSW).  405 
str. ; 20 cm.  (Biblioteka Jugosłowiańska) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Tiraž 20.000 + 330. 
(Broš. sa omotom) 

1474
     Dom na odludziu / Ivo Andrić ; przełożyła Halina Kalita. 
 1. wyd.  Warszawa : Czytelnik, 1979 (w Krakowie : 
Drukarnia Wydawnicza).  155 str. ; 16 cm 
Prevod dela: Kuća na osami.  Tiraž 20.320. 
S a d r ž a j: Wstęp = [Uvod] (59); Bonwal pasza = [Bonvalpaša] 
(1119); Ali pasza = [Alipaša] (2039); Baron (4052); Geometra 
i Julka = [Geometar i Julka] (5367); Cyrk = [Cirkus] (6886); 
Jakov  druh z dzieciństwa = [Jakov, drug iz detinjstva] (87101); 
Opowieść = [Priča] (102110); Niewolnica = [Robinja] (111124); 
Żywoty = [Životi] (125134); Miłość = [Ljubavi] (135142); Zuja 
(143155).
(Plast. sa omotom) 

1475
     Omerpasza Latas / Ivo Andrić ; przełożył, wstępem, 
przypisami i słowniczkiem opatrzył Alija Dukanović.  1. 
wyd.  Warszawa : Czytelnik, 1983 (w Krakowie : Dru
karnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca).  477 str. ; 16 cm 
Prevod dela: Omerpaša Latas.  Tiraž 30.320.  Słowo 
wstępne: str. 543.  Słowniczek: str. 471[478]. 
(Pl. sa omotom)

1476
     Ex Ponto : proza poetycka i wiersze / Ivo Andrić ; wybór 
i przekład z serbskochorwackiego Małgorzata Wierzbicka 
; [wstęp napisał Jan Wierzbicki].  1. wyd.  Łódź : 
Wydawnictwo Łódzkie, 1985 (Łódź : Zakłady Graficzne 
RSW).  167 str. ; 20 cm.  (Biblioteka Jugosłowiańska) 
Prevod pojedinih pesama iz zbirke: Ex Ponto ; Nemiri ; 
Lirika.  Tiraž 4.650 + 350. 

S a d r ž a j: Wstęp / Jan Wierzbicki (519). Ex Ponto (2198).  
Niepokoje = [Nemiri] (99129): Niepokój od wieków = [Nemir od 
vijeka] (100104); Niepokój dnia = [Nemir dana] (105113): Noc 
w pociągu = [Noć u vozu] (105106); Ponad zwycięstwa = [Iznad 
pobjeda] (106107); Dzieci = [Djeca] (108110); Pieśń żałobna = 
[Pogrebna pjesma] (110111); Opowieść japońska = [Priča iz Japana] 
/ [przeł. Jan Wierzbicki] (111113); Wzgórza = [Bregovi] (114129). 
 O czym śnię, i co mi się zdarza = [Šta sanjam i šta mi se događa] 
(131166): O zmroku = [U sumrak] (132); Pierwsza wiosenna 
piosenka = [Prva proljetna pjesma] (133); Noc czerwonych gwiazd 
= [Noć crvenih zvijezda] (134); Noc = [Noć] (135138); Pociecha 
snów = [Uteha snova] (139140); Piosenka wrzeciona = [Pjesma 
vretena] (141142); Czerwone kartki = [Crveni listovi] (143
145); Rytmy bez blasku = [Ritmi bez sjaja] (146148): W marcu 
= [Marta mjeseca] (146); Sen o Marii = [San o Mariji] (147); Uj 
Dombovar (147148); Słónce tego dnia = [Sunce ovog dana] (149
153); Przed portretem patrzącym z wyrzutem = [Pred portretom 
prekorna pogleda] (154); Dwa tematy = [Dve teme] (155); Kiedyś w 
Alpach = [Nekad, u Alpima] (156158): Piosenka = [Pesma] (156); 
Spotkanie = [Susret] (157); Zorza = [Zora] (158); Welon = [Veo] 
(159); Wędrowcy ze Wschodu = [Putnici sa istoka] (160162): 
Małe miasto nad dwiema rzekami = [Mali grad na dve reke] (160); 
W tureckiej łaźni = [U amamu] (160161); Harfa z jeziora = [Harfa 
iz jezera] (161162); Bez tytułu [Stąpam jeszcze, jakbym szedł...] 
= [Koračam još kao da idem] (163); Coraz bardziej, coraz bliżej = 
[Sve više, sve bliže] (164); Koniec = [Kraj] (165); Bez tytułu [Ani 
bogów, ani modlitw...] = [Ni bogova ni molitava] (166).
(Broš.) 

1477
     Most na Drinie / Ivo Andrić ; przełożyła Halina Kalita.  
3. wyd.  [Warszawa] : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 
1985 (Olsztyn : Zakłady Graficzne im. S. Pieniężnego).  
318 str. ; 20 cm.  (Biblioteka Ludowa) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Tiraž 50.000 + 310.  Na 
koricama beleška o autoru. 
(Broš.) 

1478
     Przydrożne znaki : proza medytacyjna / Ivo Andrić ; 
wyboru dokonał, przełożył, wstępen i przypisami opatrzył 
Alija Dukanović.  1. wyd.  Warszawa : Czytelnik, 1986 
(w Toruniu : Zakłady Graficzne).  311 str. ; 20 cm 
Prevod dela: Znakovi pored puta.  Tiraž 30.320. 
S a d r ž a j: Wstęp / Alija Dukanović (532). I Odwieczny niepokój 
= [Nemiri od vijeka] (35112); II Dla pisarza = [Za pisca] (113
188); III Obrazy, sceny, nastroje = [Slike, prizori, raspoloženja] 
(189299); IV Bezsenność = [Nesanica] (301[312]).
(Broš. sa omotom)

1479
     Portret rodzinny i inne opowiadania / Ivo Andrić ; 
wybrał i posłowiem opatrzył Jan Wierzbicki ; przełożyli 
Alija Dukanović i Jan Wierzbicki.  2. wyd.  Warszawa : 
Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988 (Poznań : Zakłady 
Graficzne).  134 str. ; 22 cm.  (Lektura Szkolna) 
Originalni naslovi dela na srp. jeziku preuzeti iz kolofona. 
 Stv. nasl. na prelim. str.: Portret rodzinny.  Tiraž 100.000 
+ 250. 
S a d r ž a j: Most = Most na Žepi / przeł. Alija Dukanović (513); 
Śmierć w tekkie Sinana = Smrt u Sinanovoj tekiji / przeł. Alija 
Dukanović (1425); Przeklęte podwórze = Prokleta avlija / przeł. 
Jan Wierzbicki (2698); Portret rodzinny = Porodična slika / przeł. 
Alija Dukanović (99113); Wakacje na południu = Letovanje na 
jugu / przeł. Alija Dukanović (114123). Posłowie / Jan Wierzbicki 
(124[135]).
(Karton) 
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1480
     Wakacje na południu / Ivo Andrić ; wyboru dokonał, 
przełożył oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył Alija 
Du kanović.  2. wyd.  Warszawa : Czytelnik, 1988 (w 
Krakowie : Prasowe Zakłady Graficzne).  286 str. ; 21 cm 
Originalni naslovi dela na srp. jeziku preuzeti iz sadržaja 
knjige.  Tiraž 10.320. 
S a d r ž a j: Wstęp / Alija Dukanović (535). Wakacje na południu 
= Letovanje na jugu (3746); Śmierć w tekkie Sinana = Smrt u 
Sinanovoj tekiji (4758); Most = Most na Žepi (5967); Przy kotle 
= Kod kazana (6882); Mustafa Madziar = Mustafa Madžar (83
99); Bar „Titanic” = Bife „Titanik” (100136); Opowieść o słoniu 
wezyra = Priča o vezirovom slonu (137182); W gospodarstwie 
państwowym = Na državnom imanju (183195); Osaticzanie 
= Osatičani (196236); Taniec = Igra (237241); Kobieta na 
kamieniu = Žena na kamenu (242259); Helena, kobieta, której 
nie ma = Jelena, žena koje nema (260283). Słowniczek wyrazów 
pochodzenia orientalnego (284[287]).
(Broš.) 

1481
     Most na Drinie / Ivo Andrić ; przełożyła Halina Kalita 
; [posłowie Julian Kornhauser].  1. wyd. w tej edycji.  
Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1995 (Wrocław 
: Prasowe Zakłady Graficzne).  494 str. ; 21 cm.  
(Biblioteka Klasyki) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Posłowie: str. 489494. 
(Plast.) 

1482
     Most na Drinie / Ivo Andrić ; przekład Halina Kali
ta.  [Warszawa] : TMM Polska/Planeta Marketing : Axel 
Springer, 2007.  382 str. ; 21 cm.  (Dzieła Najwybitniejszych 
Noblistów ; 21) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Na koricama beleška o 
autoru s njegovom slikom. 
(Karton)

Португалски

1483
     A ponte sobre o Drina : crónica de Visegrad / Ivo Andrić 
; [tradução de Fernando Moreira Ferreira e H. Silva Letra]. 
 Lisboa : Publicações EuropaAmérica, 1962.  354 str. ; 
22 cm.  (Colecção Ontem e sempre ; 4) 
Prevedeno prema: The bridge on the Drina; izv. stv. nasl.: 
Na Drini ćuprija.  „Prémio Nobel 1961” → omot.  
Glossário: str. [355].  Na omotu beleška o autoru i delu s 
autorovom slikom. 
(Broš. sa omotom) 

1484
     A velha menina / Ivo Andric ; tradução de Ilse Losa 
e Manuela Delgado.  Lisboa : Livros do Brasil, [1963] 
(Lisboa : Oficinas gráficas de Livros do Brasil).  212 str. 
; 16 cm.  (Colecção Miniatura ; 144) 
Prevod dela: Gospođica. 
(Broš.) 

1485
     O pátio maldito e quatro contos / Ivo Andritch ; tradução 
de Juvenal Jacinto ; estudo introdutivo de Petar Dzadzic 

; ilustraçoes Robert Antoine.  Rio de Janeiro : Edotora 
Delta, RJ, 1969.  226 str. ; 23 cm*.  (Coleção Prêmios 
Nobel de Literatura) 
S a d r ž a j: Introdução / Petar Džadžić. Pequena história da 
atribuição do prêmio Nobel / Kjell Strömberg. Discurso de recepção 
/ Anders Österling. Vida e obra. O pátio maldito = [Prokleta avlija] 
; O tronco = [Trup] ; No moinho = [U vodenici] ; A taça = [Čaša] 
; Farsa na estalagem de Samsara = [Šala u Samsarinom hanu]. 
Bibliografia. 

1486
     O pátio maldito e quatro contos / Ivo Andritch ; tradução 
de Juvenal Jacinto ; estudo introdutivo de Petar Dzadzic. 
 Rio de Janeiro : Opera Mundi, 1971.  217 str. ; 23 cm*. 
 (Biblioteca Prêmios Nobel de Literatura ; 57) 
S a d r ž a j: Introdução / Petar Džadžić. O pátio maldito = [Prokleta 
avlija] ; O tronco = [Trup] ; No moinho = [U vodenici] ; A taça 
= [Čaša] ; Farsa na estalagem de Samsara = [Šala u Samsarinom 
hanu]. 

1487
     O pátio maldito e quatro contos / Ivo Andritch ; tradução 
de Juvenal Jacinto ; estudo introdutivo de Petar Dzadzic. 
 Rio de Janeiro : Opera Mundi, 1973.  217 str. ; 24 cm*. 
 (Biblioteca Prêmios Nobel de Literatura ; 57) 
S a d r ž a j: Introdução / Petar Džadžić. O pátio maldito = [Prokleta 
avlija] ; O tronco = [Trup] ; No moinho = [U vodenici] ; A taça 
= [Čaša] ; Farsa na estalagem de Samsara = [Šala u Samsarinom 
hanu].

1488
     O pátio maldito : [romance] / Ivo Andrić ; tradução 
Lúcia e Dejan Stanković.  1. ed.  Lisboa : Cavalo de 
Ferro, 2003 ([s. l.] : Gráfica M. Barbosa & Filhos).  103 
str. : autorova slika ; 21 cm 
Prevod dela: Prokleta avlija.  Str. 79: Nota prévia / os 
editores.  Na koricama beleška o autoru i delu. 
(Broš.) 

1489
     A velha menina / Ivo Andrić ; [tradução de Ilse Losa e 
Manuela Delgado].  [Barcelona] : Bibliotex, 2003 (Barce
lona : Printer).  190 str. ; 23 cm.  (Prémio Nobel  Diário 
de Notícias) 
Prevod dela: Gospođica.  „Prémio Nobel 1961” → nasl. 
str.  Na koricama beleška o autoru. 
(Karton sa omotom) 

1490
     A ponte sobre o Drina / Ivo Andric ; tradução de Lúcia 
e Dejan Stankovic.  2a ed.  Lisboa : Cavalo de Ferro, 
2007.  407 str. ; 24 cm* 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1491
     Café Titanic / Ivo Ándritch ; seleção, notas, prefácio 
e tradução do sérvio Aleksandar Jovanović.  São Paolo : 
Globo, 2008 (São Paulo : Prol Editora Gráfica).  278 str. 
; 21 cm 
Na koricama beleška o autoru i delu. 
S a d r ž a j: Ándritch, relojoeiro da narrativa / Aleksandar 
Jovanović (723). Uma carta do ano de 1920 = [Pismo iz 1920. 
godine] (2745); Café Titanic = [Bife „Titanik”] (4786); No tempo 
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dos acampamentos = [Za logorovanja] (87101); Mustafá Húngaro 
= [Mustafa Madžar] (103122); A ponte sobre o Jepa = [Most na 
Žepi] (123132); O ano intranqüilo = [Nemirna godina] (133175); 
O matrimônio = [Svadba] (177200); O delírio e o sofrimento 
de Toma Galus = [Zanos i stradanje Tome Galusa] (201213); A 
viagem de Áliya Dyerzelêz = [Put Alije Đerzeleza] (215233); 
Conto sobre o colono Siman = [Priča o kmetu Simanu] (235269). 
Glossário (271278).
(Broš.) 

1492
     A crónica de Travnik / Ivo Andric ; tradução de Ljiljana 
Grubacki.  1a ed.  Lisboa : Cavalo de Ferro, 2008.  479 
str. ; 24 cm* 
Prevod dela: Travnička hronika. 

1493
     O pátio maldito / Ivo Andric ; traducão de Lúcia e Dejan 
Stankovic.  2a ed.  Lisboa : Cavalo de Ferro, 2008.  119 
str. ; 22 cm* 
Prevod dela: Prokleta avlija. 

Румунски

1494
     Nuvele şi schiţe / Ivo Andrić ; [traducerea in lîmba 
romînǎ de Ion Bǎlan].  Virşeţ : Libertatea, 1958 (Virşeţ : 
Libertatea).  176 str. : autorova slika ; 20 cm 
Tiraž 800. 
S a d r ž a j: Podul de pe Jepa = [Most na Žepi] (715); Haiducul 
din Veletovo = [Veletovci] (1726); Şarpele = [Zmija] (2739); Sub 
carpen = [San i java Pod grabićem] (4146); Coasa = [Kosa] (47
52); Inceput de varǎ = [Leto na pomolu] (5358); Cartea = [Knjiga] 
(5974); Povestea lui Siman sǎracul = [Priča o kmetu Simanu] (75
103); Satul Oluiaţi = [Olujaci] (105113); Bufetul „Titanic” = [Bife 
„Titanik”] (115147); Lemne de vînzare = [Snopići] (149156); 
Electrobih = [Elektrobih] (157162); Aska şi lupul = [Aska i vuk] 
(163171). Postfaţǎ (173176).
(Broš.) 

1495
     Curtea blestematǎ / Ivo Andrić ; [traducere de Ion Bǎ
lan ; postfaţǎ de Aurel Gavrilov].  Vîrşeţ : Libertatea, 
1962 (Vîrşeţ : Libertatea).  125 str. ; 20 cm* 
Prevod dela: Prokleta avlija.  Postfaţǎ. 

1496
     E un pod pe Drina / Ivo Andrić ; în romîneşte de 
Gellu Naum şi Ioana G. Seber ; prefaţǎ de Dumitru Micu. 
 Bucureşti : Editura pentru literaturǎ universalǎ, 1962 
(Bucureşti : Casa scînteii).  422 str. ; 20 cm 
Prevod dela: На Дрини ћуприја / Иво Ан дрић.  Tiraž 
15.180.  Prefaţǎ: str. 522. 
(Broš.) 

1497
     Povestea cu elefantul vizirului / Ivo Andrić ; în româneş
te de Gellu Naum şi Voislava Stoianovici ; prefaţǎ de 
Voislava Stoianovici.  Bucureşti : Editura pentru literaturǎ 
universalǎ, 1966 (Bucureşti : Informaţia Bucureştiului).  
287 str. ; 21 cm 
Prevod pojedinih pripovedaka iz zbirke: Panorama.  Tiraž 

22.170. 
S a d r ž a j: Ivo Andrić / Voislava Stoianovici (520). Drumul lui 
Ali Gerzelez = [Put Alije Đerzeleza] (2141); Podul de pe Žepa = 
[Most na Žepi] (4249); Povestea cu elefantul vizirului = [Priča 
o vezirovom slonu] (5090); Veletovenii = [Veletovci] (9199); 
Povestea clǎcaşului Siman = [Priča o kmetu Simanu] (100125); 
Grevǎ la ţesǎtoria de covoare = [Štrajk u tkaonici ćilima] (126131); 
Surcele = [Snopići] (132139); Vis şi realitate, Sub carpen = [San 
i java Pod grabićem] (140144); Coasa = [Kosa] (145150); Taifas 
= [Razgovor] (151156); Vremurile Anikǎi = [Anikina vremena] 
(157214); Aska şi lupul = [Aska i vuk] (215223); O uşǎ închisǎ = 
[Zatvorena vrata] (224232); Scrisoarea din anul 1920 = [Pismo iz 
1920. godine] (233246); O femeie pe stînci = [Žena na kamenu] 
(247262); Panorama (263[288]).
(Karton sa omotom) 

1498
     Cronicǎ din Travnik : viziri şi consuli / Ivo Andrić ; 
în româneşte de Virgil Teodorescu şi Drǎgan Stoianovici. 
 Bucureşti : Editura pentru literaturǎ universalǎ, 1967 
(Bucureşti : Casa scînteii).  478 str. ; 20 cm 
Prevod dela: Травничка хроника / Иво Ан дрић.  
„Laureat al Premiului Nobel” > korice.  Tiraž 20.140. 
(Broš.) 

1499
     În ceartǎ cu lumea : povestiri despre copii : lecturǎ şcolarǎ 
pentru clasa a VIIIa educaţiei şi instrucţiei elementare / Ivo 
Andrić ; [alegerea textelor, postfaţǎ şi îndrumǎri metodice 
Stevan Micić ; traducerea povestirilor de George Bulic, 
Cedomir Cionca ; ilustraţii de Borislavka Dimitrov].  
Novi Sad : Institutul pentru editarea manualelor = Zavod 
za izdavanje udžbenika, 1979 (Subotica : Birografika).  
123 str. : ilustr. ; 20 cm.  (Lecturǎ şcolarǎ 8) 
Prevod dela: U zavadi sa svetom.  Tiraž 400. 
S a d r ž a j: În ceartǎ cu lumea = [U zavadi sa svetom] / [trad. de 
George Bulic] (39); Cula = [Kula] / [trad. de George Bulic] (10
17); Mila şi Prelac = [Mila i Prelac] / [trad. de Cedomir Cionca] 
(1836); Pe ţǎrm = [Na obali] / [trad. de George Bulic] (3758); 
Cartea = [Knjiga] / [trad. de Cedomir Cionca] (5974); Fereastra = 
[Prozor] / [trad. de George Bulic] (7579); Copiii = [Deca] / [trad. 
de George Bulic] (8086); Panorama / [trad. de Cedomir Cionca] 
(87114). Povestirile lui Andrić despre copii / Stevan Micić ; [trad. 
de Cedomir Cionca] (115118); Discuţie despre povestirile citite 
(119120). Glosar (121).
(Broš.) 

1500
     În ceartǎ cu lumea : povestiri despre copii : lecturǎ 
şco larǎ pentru clasa a VIIIa de educaţie şi instrucţie 
elementarǎ / Ivo Andrić ; [alegerea textelor, postfaţǎ şi 
îndrumǎri metodice Stevan Micić ; traducerea povestirilor 
de George Bulic şi Cedomir Cionca ; ilustraţii de Borislavka 
Dimitrov].  Ed. a 2a.  Novi Sad : Institutul pentru 
editarea manualelor = Zavod za izdavanje udžbenika, 
1982 (Subotica : Birografika).  123 str. : ilustr. ; 20 cm.  
(Lecturǎ şcolarǎ 8) 
Prevod dela: U zavadi sa svetom.  Tiraž 400. 
S a d r ž a j: În ceartǎ cu lumea = [U zavadi sa svetom] / [trad. de 
George Bulic] (39); Cula = [Kula] / [trad. de George Bulic] (10
17); Mila şi Prelac = [Mila i Prelac] / [trad. de Cedomir Cionca] 
(1836); Pe ţǎrm = [Na obali] / [trad. de George Bulic] (3758); 
Cartea = [Knjiga] / [trad. de Cedomir Cionca] (5974); Fereastra = 
[Prozor] / [trad. de George Bulic] (7579); Copiii = [Deca] / [trad. 
de George Bulic] (8086); Panorama / [trad. de Cedomir Cionca] 
(87114). Povestirile lui Andrić despre copii / Stevan Micić ; [trad. 
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de Cedomir Cionca] (115118; Discuţie despre povestirile citite 
(119120). Glosar (121). 
(Broš.) 

1501
     În ceartǎ cu lumea : povestiri despre copii : lecturǎ 
şcolarǎ pentru clasa a VIIIa a şcolii elementare / Ivo Andrić 
; [alegerea textelor, postfaţǎ şi îndrumǎri metodice Stevan 
Micić ; traducerea povestirilor de George Bulic, Cedomir 
Cionca ; ilustraţii de Borislavka Dimitrov].  Ed. a 3a.  
Novi Sad : Institutul pentru editarea manualelor = Zavod 
za izdavanje udžbenika, 1989 (Subotica : Birografika).  
121 str. : ilustr. ; 20 cm.  (Lecturǎ şcolarǎ 8) 
Prevod dela: U zavadi sa svetom.  Tiraž 400. 
S a d r ž a j: În ceartǎ cu lumea = [U zavadi sa svetom] / [trad. de 
George Bulic] (39); Cula = [Kula] / [trad. de George Bulic] (10
17); Mila şi Prelac = [Mila i Prelac] / [trad. de Cedomir Cionca] 
(1836); Pe ţǎrm = [Na obali] / [trad. de George Bulic] (3758); 
Cartea = [Knjiga] / [trad. de Cedomir Cionca] (5974); Fereastra = 
[Prozor] / [trad. de George Bulic] (7579); Copiii = [Deca] / [trad. 
de George Bulic] (8086); Panorama / [trad. de Cedomir Cionca] 
(87114). Povestirile lui Andrić despre copii / Stevan Micić ; [trad. 
de Cedomir Cionca] (115118); Discuţie despre povestirile citite 
(119120). Glosar (121).
(Broš.) 

1502
     Curtea blestematǎ / Ivo Andrić ; traducere şi tabel cro
nologic Steva Perinaţ şi Ion Pachia Tatomirescu.  Timişoara 
: Uniunea Sârbilor din România, 2005 ([Timişoara] : 
Tempus).  151 str. ; 20 cm.  (Ediţii speciale / Uniunea 
Sârbi lor din România. Traduceri ; cartea 4) 
Prevod dela: Проклета авлија.  Autorova slika na ko ri
ca ma.  Ivo Andrić : (tabel cronologic): str. 133151. 
(Broš.) 

1503
     Semne lângǎ drum / Ivo Andrić ; traducere din limba 
sârbǎ de Dragan Stoianovici.  Ed. 1.  Bucureşti : Curtea 
veche, 2010 (Iaşi : Print multicolor).  434 str. ; 20 cm 
Prevod dela: Znakovi pored puta.  „Premiul Nobel pentru 
literaturǎ, 1961” → korice.  Tiraž 1.000.  Na prelim. str. 
beleška o autoru. 
S a d r ž a j: I Nelinişti din veac = [Nemiri od vijeka] (7170); 
II Pentru scriitor = [Za pisca] (171266); III Imagini, privelişti, 
umori = [Slike, prizori, raspoloženja] (267414); IV Insomnia = 
[Nesanica] (415432). Nota traducǎtorului / Dragan Stoianovici 
(433[435]).
(Broš.) 

Русински

1504
     Приповедки / Иво Андрич ; [вибрал Дюра Папгаргаї 
; преложел Дюра Латяк].  Нови Сад : Руске слово, 
1978 (Нови Сад : Дневник).  181 стр. ; 21 cm 
Ауторова слика на корицама.  Тираж 750. 
С а д р ж а ј: Лїтопис о краси и злу / Дюра Папгаргаї (511). Драга 
Алиї Дєрзелеза = [Пут Алије Ђерзелеза] (1333); Мустафа 
Маджар = [Мустафа Маџар] (3449); Чоркан и Швабица = 
[Ћоркан и Швабица] (5062); Мила и Прелац (6380); Любов 
у касаби = [Љубав у касаби] (8191); Приповедка о кметови 
Симанови = [Прича о кмету Симану] (92118); Велетовци (119
127); Смияд = [Жеђ] (128137); Гад = [Змија] (138149); Коса 

(150155); Мост на Жепи (156163); Аска и вовк = [Аска и вук] 
(164172). Словнїк похаснованих туркизмох и менєй познатих 
словох (173181).
(Брош. са омотом) 

1505
     У звади зоз шветом : приповедки о дзецох : домашнє 
читанє за VIII класу основней школи / Иво Андрич ; 
[пририхтал Стеван Мицич ; преложели Янко Рац, Дюра 
Латяк, Агнета Бучко, Мелания Римар, Юлиян Рац, 
Микола Скубан ; илустровала Бориславка Димитров].  
1. вид.  Нови Сад : Завод за издавање уџбеника = Завод 
за видаванє учебнїкох, 1989 (Суботица : Минерва).  
133 стр. : илустр. ; 20 cm.  (Домашнє читанє 8) 
Превод дела: У завади са светом / Иво Ан дрић.  Тираж 
300. 
С а д р ж а ј: У звади зоз шветом = [У завади са светом] / прел. 
Янко Рац (39); Твердиня = [Кула] / прел. Янко Рац (1017); 
Мила и Прелац / прел. Дюра Латяк (1838); На побрежю = [На 
обали] / прел. Агнета Бучко (3962); Кнїжка = [Књига] / прел. 
Мелания Римар (6379); Облак = [Прозор] / [прел. Юлиян Рац] 
(8085); Дзеци = [Деца] / прел. Юлиян Рац (8592); Панорама 
/ прел. Микола Скубан (93122). Андричово приповедки о 
дзецох / С. М. (123128). Розгварка о пречитаних приповедкох 
(129131).
(Брош.) 

Руски

1506
     Мост на Дрине : вышеградская хроника / Иво 
Андрич ; перевод с сербскохорватского Н. Н. Соколова 
; предисловие Л. [Леонида] С. Соболева ; [художник 
Е. В. Ракузин].  Москва : Издательство иностранной 
литературы, 1956 (Москва : „А. А. Жданов”).  342 стр. 
: илустр. ; 21 cm 
Превод дела: На Дрини ћуприја / Иво Ан дрић.  Пре
дисловие: стр. 511. 
(Пл. са омотом) 

1507
     Избранное / Иво Андрич ; перевод с сербско
хорватского ; [составитель Т. [Татьяна] Попова].  
Мос ква : Издательство иностранной литературы, 1957 
(Мос ква : „А. А. Жданов”).  387 стр. ; 21 cm 
С а д р ж а ј: От издательства (56). Путь Алии Джерзелеза 
= [Пут Алије Ђерзелеза] / [перев. И. Макаровской и Г. 
Языковой] (727); История моста = [Мост на Жепи] / [перев. 
Т. [Татьяны] Вирты] (2835); В темнице = [У зиндану] / [перев. 
И. Макаровской и Г. Языковой] (3641); Туловище = [Труп] / 
[перев. И. [Ильи] ГоленищеваКутузова] (4252); Велетовцы = 
[Велетовци] / [перев. Т. Поповой] (5361); Предание о слоне 
визиря = [Прича о везировом слону] / [перев. Н. [Натальи] 
Вагаповой] (62101); Олуяковцы = [Олујаци] / [перев. А. 
[Александра] Романенко] (102109); Наложница Мара = 
[Мара милосница] / [перев. А. Слонимской] (110161); 
Рассказ о кмете Симане = [Прича о кмету Симану] / [перев. 
О. [Ольги] Кутасовой] (162187); Ковер = [Ћилим] / [перев. 
Т. Поповой] (188197); Жажда = [Жеђ] / [перев. Т. Поповой] 
(198207); Чоркан и Швабица = [Ћоркан и Швабица] / [перев. 
О. Кутасовой] (208219); Коса / [перев. Т. Поповой] (220225); 
Окно = [Прозор] / [перев. В. Благонадеждина] (226230); 
Соседи = [Суседи] / [перев. Т. Карповой] (231244); Свадьба = 
[Свадба] / [перев. В. Благонадеждина] (245263); Зеко / [перев. 
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Т. Поповой] (264361); Автобиография = [Аутобиографија] 
/ [перев. Т. Вирты] (362372); Дрова = [Снопићи] / [перев. Т. 
Поповой] (373380); Аска и волк = [Аска и вук] / [перев. Т. 
Вирты] (381[388]).
(Пласт.) 

1508
     Травницкая хроника : консульские времена / Иво 
Андрич ; перевод с сербохорватского М. Волконского 
; [предисловие О. [Ольги] Кутасовой].  Москва 
: Государственное издательство художественной 
литературы, 1958 (Ленинград : „Евг. Соколова”).  453 
стр. : илустр. ; 20 cm.  (Зарубежный роман XX века) 
Превод дела: Травничка хроника / Иво Ан дрић.  Иво 
Андрич: стр. 514.  Словарь турецких слов: стр. 453
[454]. 
(Брош. са омотом) 

1509
     Зеко : повесть / Иво Андрич ; перевод с сербскохор
ватского Татьяны Вирта.  [Москва] : Молодая гвар дия, 
1958 (Киев : Красное знамя).  110 стр. ; 20 cm 
Тираж 80.000.  Об авторе: стр. [112]. 
(Брош.) 

1510
     Барышня : роман / Иво Андрич ; перевод с 
сербохорватского О. [Ольги] Кутасовой ; [предисловие 
М. Богданова].  Москва : Государственное изда тель
ство художественной литературы, 1962 (Москва : 
Типография N° 8).  230 стр. : илустр. ; 18 cm 
Изв. ств. насл.: Госпођица.  Иво Андрич и его роман 
„Ба рышня”: стр. 39. 
(Пл.) 

1511
     Проклятый двор : повести и рассказы / Иво Андрич 
; предисловие Е. [Евгении] Книпович.  Москва : Ху
до жественная литература, 1967.  546 стр. : ауторова 
слика ; 20 cm* 
С а д р ж а ј: Иво Андрич / Евгения Книпович. Проклятый двор 
= [Проклета авлија] / перев. Т. [Татьяны] Поповой ; Путь Алии 
Джерзелеза = [Пут Алије Ђерзелеза] / перев. И. Макаровской и 
Г. Языковой ; В темнице = [У зиндану] / перев. И. Макаровской ; 
Исповедь = [Исповијед] / перев. И. Макаровской ; У котла = [Код 
казана] / перев. И. Макаровской ; Мустафа Мадьяр = [Мустафа 
Маџар] / перев. Н. [Натальи] Вагаповой ; Наложница Мара = 
[Мара милосница] / перев. А. Слонимской ; Мост на Жепе = 
[Мост на Жепи] / перев. Т. [Татьяны] Вирты ; Туловище = [Труп] 
/ перев. И. [Ильи] ГоленищеваКутузова ; Шутка на Самсарином 
заезжем дворе = [Шала у Самсарином хану] / перев. И. Лемаш 
; Рассказ о слоне визиря = [Прича о везировом слону] / перев. 
Н. Вагаповой ; Велетовцы = [Велетовци] / перев. Т. Поповой 
; Тревожный год = [Немирна година] / перев. Н. Вагаповой ; 
Любовь в местечке = [Љубав у касаби] / перев. И. [Ивана] Дорбы 
; Свадьба = [Свадба] / перев. Е. Рябовой ; Чоркан и швабочка 
= [Ћоркан и Швабица] / перев. О. [Ольги] Кутасовой ; Мила и 
Прелац / перев. И. Дорбы ; Рассказ о кмете Симане = [Прича о 
кмету Симану] / перев. О. Кутасовой ; Змея = [Змија] / перев. И. 
Лемаш ; Жажда = [Жеђ] / перев. Т. Поповой ; Книга = [Књига] 
/ перев. Е. Рябовой ; Панорама / перев. И. Лемаш ; Соседи = 
[Суседи] / перев. Т. Карповой ; Пытка = [Злостављање] / перев. Е. 
Рябовой ; Кафе „Титаник” = [Бифе „Титаник”] / перев. Е. Рябовой 
; Запертая дверь = [Затворена врата] / перев. А. [Александра] 
Романенко ; Аска и волк = [Аска и вук] / перев. Т. Вирты.

1512
     Повести и рассказы / Иво Андрич ; перевод с сер
бо  хорватского.  Белград : Просвета ; Москва : Ху
дожественная литература, 1974 (Нови Сад : Бу дучност). 
 417 стр. ; 20 cm.  (Избранные произведения / Иво 
Андрич) 
С а д р ж а ј: Иво Андрич / Петар Джаджич (520): От „Ex 
Ponto” к Наследию дедов (513); Поэт непреходящего в 
преходящем (1320). Проклятый двор = [Проклета авлија] 
/ [перев. Т. [Татьяны] Поповой] (21119); В темнице = [У 
зиндану] / [перев. И. Макаровской и Г. Языковой] (120128); 
Исповедь = [Исповијед] / [перев. И. Макаровской] (129145); 
У котла = [Код казана] / [перев. И. Макаровской] (146162); 
Мост на Жэпе = [Мост на Жепи] / [перев. Т. [Татьяны] Вирты] 
(163173); Туловище = [Труп] / [перев. И. [Ильи] Голенищева
Кутузова] (174188); Рассказ о слоне визиря = [Прича о 
везировом слону] / [перев. Н. [Натальи] Вагаповой] (189241); 
Шутка на Самсарином заезжем дворе = [Шала у Самсарином 
хану] / [перев. И. Лемаш] (242263); Велетовцы = [Велетовци] 
/ [перев. Т. Поповой] (264275); Рассказ о кмете Симане = 
[Прича о кмету Симану] / [перев. О. [Ольги] Кутасовой] 
(276309); Свадьба = [Свадба] / [перев. Е. Рябовой] (310334); 
Повесть о соли = [Прича о соли] / [перев. А. [Александра] 
Романенко] (335341); Книга = [Књига] / [перев. Е. Рябовой] 
(342361); Панорама / [перев. И. Лемаш] (362396); Дрова = 
[Снопићи] / [перев. Т. Поповой] (397406); Запертая дверь = 
[Затворена врата] / [перев. А. Романенко] (407417).
(Пласт.) 

1513
     Травницкая хроника ; Мост на Дрине / Иво Андрич 
; перевод с сербскохорватского ; [иллюстрации Л. 
Зусмана ; вступительная статья Е. [Евгении] Книпович]. 
 Москва : Художественная литература, 1974 (Москва 
: „А. А. Жданов”).  684 стр., [12] листова с таблама 
: ауторова слика ; 21 cm.  (Библиотека всемирной 
литературы. Сер. 3, Литература XX века ; том 130) 
Ств. насл. изворника: 1. Травничка хроника ; 2. На 
Дрини ћуприја.  Према подацима уз текст, преводиоци 
су М. Волконски (прво дело) и Татјана Вирта (друго 
дело).  Тираж 303.000.  Исторические романы Иво 
Андрича: стр. 516.  Стр. 667682: Примечания 
/ О. [Ольга] Кутасова, В. [Владимир] Зеленин.  
Объяснительный словарь: стр. 683[685]. 
(Пл. са омотом) 

1514
     Травницкая хроника : консульские времена / Иво 
Ан дрич ; перевод с сербохорватского М. Волконского ; 
[предисловие Е. [Евгении] Ф. Книпович ; примечания 
В. [Владимира] В. Зеленина].  Белград : Просвета ; 
Москва : Художественная литература, 1975 (Нови 
Сад : Будучност).  597 стр. ; 20 cm.  (Избранные 
произведения / Иво Андрич) 
Изв. ств. насл.: Травничка хроника.  Исторические 
романы Иво Андрича: стр. 524.  Примечания: стр. 
583594.  Объяснительный словарь: стр. 595597. 
(Пласт.) 

1515
     Барышня ; Заяц / Иво Андрич.  Белград : Просвета 
; Москва : Художественная литература, 1976 (Нови 
Сад : Будучност).  369 стр. ; 20 cm.  (Избранные 
произведения / Иво Андрич) 
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Ств. насл. изворника: 1. Госпођица ; 2. Зеко.  Према 
подацима уз текст, преводиоци су Олга Кутасова (прво 
дело) и Татјана Вирта (друго дело).  Иво Андрич: стр. 
367369. 
(Пласт.) 

1516
     Избранное / Иво Андрич ; перевод с сербско хор
ват ского ; [предисловие Меши Селимо вича].  Москва 
: Художественная литература, 1976 (Ленинград : „Ев
гений Соколов”).  605 стр. : ауторова слика ; 21 cm. 
 (Библиотека югославской литературы) 
Тираж 50.000. 
С а д р ж а ј: Иво Андрич / Меша Селимович (516).  Мост 
на Жепе (17270): Мост на Жепе = [Мост на Жепи] / [перев. Т. 
[Татьяны] Вирты] (1926); Путь Алии Джерзелеза = [Пут Алије 
Ђерзелеза] / [перев. И. Макаровской и Г. Языковой] (2747); 
Мустафа Мадьяр = [Мустафа Маџар] / [перев. Н. [Натальи] 
Вагаповой] (4863); В мусафирхане = [У мусафирхани] / 
[перев. И. Макаровской] (6474); Времена Аники = [Аникина 
времена] / [перев. Т. Вирты] (75133); Шутка на Самсарином 
заезжем дворе = [Шала у Самсарином хану] / [перев. И. Лемаш] 
(134149); Рассказ о слоне визиря = [Прича о везировом слону] 
/ [перев. Н. Вагаповой] (150188); Велетовцы = [Велетовци] 
/ [перев. Т. [Татьяны] Поповой] (189197); Проклятый двор = 
[Проклета авлија] / [перев. Т. Поповой] (198270).  Жажда (271
509): Жажда = [Жеђ] / [перев. Т. Поповой] (273282); Свадьба = 
[Свадба] / [перев. Е. Рябовой] (283301); Рассказ о кмете Симане 
= [Прича о кмету Симану] / [перев. О. [Ольги] Кутасовой] (302
326); Разговор / [перев. И. Макаровской] (327332); В разладе 
с миром = [У завади са светом] / [перев. И. Лемаш] (333338); 
Книга = [Књига] / [перев. Е. Рябовой] (339353); Письмо, 
датированное 1920 годом = [Писмо из 1920. године] / [перев. 
Н. Вагаповой] (354367); Пытка = [Злостављање] / [перев. Е. 
Рябовой] (368394); Заяц = [Зеко] / [перев. Т. Вирты] (395493); 
Запертая дверь = [Затворена врата] / [перев. А. [Александра] 
Романенко] (494501); Аска и волк = [Аска и вук] / [перев. Т. 
Вирты] (502509).  Мосты / [перев. А. Романенко] (511602): 
Мосты = [Мостови] (513515); Разговор с Гойей = [Разговор 
са Гојом] (516533); Тропы = [Стазе] (534535); Лица (536
540); О Вуке как писателе = [О Вуку као писцу] (541553); 
О Вуке как реформаторе = [Вук, реформатор] (554563); Моя 
первая встреча с творчеством Горького = [Мој први сусрет са 
делом М. Горког] (564567); Руки созидания = [Стваралачка 
рука] (568570); Искра созидания = [Стваралачка искра] (571
574); Мгновенья над перепиской Негоша = [Над Његошевом 
преписком] (575580); Знаки вдоль дороги = [Знакови поред 
пута] (581602). Пояснительный словарь (603604).
(Пл.) 

1517
     Мост на Дрине / Иво Андрич ; перевод с сербско
хорватского Т. [Татьяны] Вирты ; [примечания В. 
[Вла димира] В. Зеленина].  Белград : Просвета ; Мос
ква : Художественная литература, 1976 (Нови Сад : 
Будучност).  455 стр. ; 20 cm.  (Избранные произве
дения / Иво Андрич) 
Изв. ств. насл.: На Дрини ћуприја.  Примечания: стр. 
446453.  Объяснительный словарь: стр. 454[456]. 
(Пласт.) 

1518
     Рассказы ; Эссе ; Очерки / Иво Андрич ; перевод 
с сербскохорватского.  Белград : Просвета ; Мос
ква : Художественная литература, 1977 (Нови Сад 
: Будучност).  395 стр. ; 20 cm.  (Избранные про

изведения / Иво Андрич) 
С а д р ж а ј: Чоркан и швабочка = [Ћоркан и Швабица] / 
[перев. О. [Ольги] Кутасовой] (520); Любовь в местечке = 
[Љубав у касаби] / [перев. И. [Ивана] Дорбы] (2135); Времена 
Аники = [Аникина времена] / [перев. Т. [Татьяны] Вирты] (36
114); Жажда = [Жеђ] / [перев. Т. [Татьяны] Поповой] (115127); 
Пытка = [Злостављање] / [перев. Е. Рябовой] (128163); Змея = 
[Змија] / [перев. И. Лемаш] (164178); Письмо, датированное 
1920 годом = [Писмо из 1920. године] / [перев. Н. [Натальи] 
Вагаповой] (179196); Тревожный год = [Немирна година] / 
[перев. Н. Вагаповой] (197239); Аска и волк = [Аска и вук] 
/ [перев. Т. Вирты] (240252); В разладе с миром = [У завади 
са светом] / [перев. И. Лемаш] (252259).  Очерки. Эссе 
/ [перев. А. [Александра] Романенко] (261394): Мосты = 
[Мостови] (263266); Тропы = [Стазе] (267269); Разговор с 
Гойей = [Разговор са Гојом] (270293); Моя первая встреча с 
творчеством Горького = [Мој први сусрет са делом М. Горког] 
(294298); Руки созидания = [Стваралачка рука] (299302); 
Искра созидания = [Стваралачка искра] (303307); На Невском 
проспекте = [На Невском проспекту] (308313); Впечатления о 
Сталинграде = [Утисци из Стаљинграда] (314332); Двадцатое 
октября в Белграде = [Двадесети октобар у Београду] (333
336); Взгляд на Сараево = [Један поглед на Сарајево] (337
344); Лица (345350); Слово о словах = [Белешка о речима] 
(351353); Мое окно в мир = [Како сам улазио у свет књиге и 
књижевности] (354357); Мгновенья над перепиской Негоша 
= [Над Његошевом преписком] (358364); Знаки вдоль дороги 
= [Знакови поред пута] (365394).
(Пласт.) 

1519
     Травницкая хроника ; Проклятый двор ; Барышня ; 
Заяц / Иво Андрич ; [перевод и послесловие О. [Ольги] 
Кутасовой].  Кишинев : Литература артистика, 1979. 
 607 стр. ; 20 cm* 
Преводи дела: 1. Травничка хроника ; 2. Проклета 
авли ја ; 3. Госпођица ; 4. Зеко.  Послесловие. 

1520
     Человеку и человечеству / Иво Андрич ; [состав
ление и послесловие Александра Романенко ; перевод 
Г. Галкиной, Р. Грецкой, Е. Михайлова, А. Романенко 
; комментарий Г. Галкиной, А. Романенко].  Москва 
: Радуга, 1983 (Москва : „А. А. Жданов”).  506 стр., 
[16] стр. с таблама : ауторова слика ; 21 cm 
Тираж 20.000.  На корицама белешка о аутору с 
његовом сликом. 
С а д р ж а ј: От составителя (56). 1. (7226): Старые поэты = 
[Стари пјесници] / [перев. Р. Грецкой] (910); Наша литература 
и война = [Наша књижевност и рат] / [перев. А. Романенко] 
(1114); Письма одного солдата = [Писма једног војника] / 
[перев. А. Романенко] (1518); Из статьи „Уолт Уитмен” = [Волт 
Витмен] / [перев. Г. Галкиной] (1920); Театр неожиданностей 
= [Позориште изненађења] / [перев. А. Романенко] (2124); 
Книга о войне Габриеле Д'Аннунцио = [Једна ратна књига 
Габриела Д'Анунција] / [перев. А. Романенко] (2529); Мечта 
о городе = [Сан о граду] / [перев. Г. Галкиной] (3033); Дело 
Маттеотти = [Случај Матеоти] / [перев. А. Романенко] (3439); 
Э. М. Ремарк „На западном фронте без перемен” = [На западу 
ништа ново] / [перев. А. Романенко] (4041); Португалия 
 зеленая страна = [Португал, зелена земља] / [перев. А. 
Романенко] (4244); Испанская действительность и первые 
шаги в ней = [Шпанска стварност и први кораци у њој] / 
[перев. А. Романенко] (4548); Двадцатое октября в Белграде 
= [Двадесети октобар у Београду] / [перев. А. Романенко] (49
51); О дневниках партизан = [О партизанским дневницима] 
/ [перев. А. Романенко] (5257); Из статьи „Драгойло Дудич, 
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Дневник 1941 года” = [Драгојло Дудић: Дневник 1941] / [перев. 
А. Романенко] (5862); Моя первая встреча с творчеством М. 
Горького = [Мој први сусрет са делом М. Горког] / [перев. А. 
Романенко] (6366); Руки созидания = [Стваралачка рука] / 
[перев. А. Романенко] (6769); Искры созидания = [Стваралачка 
искра] / [перев. А. Романенко] (7073); На Невском проспекте 
= [На Невском проспекту] / [перев. А. Романенко] (7478); О 
Вуке как писателе = [О Вуку као писцу] / [перев. А. Романенко] 
(7989); О Вуке как реформаторе = [Вук, реформатор] / [перев. 
А. Романенко] (9199); Вук и заграница = [Вук и иностранство] 
/ [перев. А. Романенко] (100103); Негош в Италии = [Његош 
у Италији] / [перев. А. Романенко] (104107); Негош всегда с 
нами = [Вечна присутност Његошева] / [перев. А. Романенко] 
(108111); Гуманизм Негоша = [Његошева човечност] / 
[перев. А. Романенко] (112114); Несколько слов о Негоше 
как писателе = [Нешто о Његошу као писцу] / [перев. А. 
Романенко] (115119); Мгновенья над перепиской Негоша = 
[Над Његошевом преписком] / [перев. А. Романенко] (120124); 
Об Уставе Союза писателей = [О Статуту Савеза књижевника] 
/ [перев. А. Романенко] (125130); Впечатления о Сталинграде 
= [Утисци из Стаљинграда] / [перев. А. Романенко] (131144); 
Поездка в Азербайджан = [Са пута по Азербајџану] / [перев. 
А. Романенко] (145148); В доме Шопена = [У Шопеновој 
родној кући] / [перев. А. Романенко] (149152); О мастере
новеллисте = [О мајстору приповедачу] / [перев. Р. Грецкой] 
(153157); Взгляд на Сараево = [Један поглед на Сарајево] / 
[перев. А. Романенко] (158163); О низкопробной литературе 
= [О петпарачкој литератури] / [перев. А. Романенко] (164
167); Библиотека / [перев. А. Романенко] (168169); Слово о 
словах = [Белешка о речима] / [перев. А. Романенко] (170172); 
Напевы = [Певанија] : книга детства, книга жизни / [перев. А. 
Романенко] (173175); Адам Мицкевич = [Адам Мицкјевич] / 
[перев. А. Романенко] (176177); Библиотека наша насущная = 
[Библиотека наша насушна] / [перев. А. Романенко] (178181); 
Встреча в Китае = [Сусрет у Кини] / [перев. А. Романенко] (182
185); Художник и его творение = [Уметник и његово дело] / 
[перев. А. Романенко] (186188); О книге путевых очерков Зуко 
Джумхура = [Зуко Џумхур: Некролог једној чаршији] / [перев. 
А. Романенко] (189192); Роман Петрович = [Роман Петровић] 
/ [перев. А. Романенко] (193194); Земля, люди и язык у Петра 
Кочича = [Земља, људи и језик код Петра Кочића] / [перев. Р. 
Грецкой] (195212); О повести и повествовании = [О причи и 
причању] / [перев. А. Романенко] (213216); Выступление на IV 
конгрессе Всемирной федерации переводчиков = [Са магијом 
понекад граничи и на праве подвиге личи рад доброг преводиоца] 
/ [перев. А. Романенко] (217220); Выступление на Ягеллонском 
университете = [Говор на Јагелонском универзитету] / [перев. 
А. Романенко] (221226).  2. (227455): Взлетая над морем = 
[Летећи над морем] / [перев. А. Романенко] (229231); Мосты 
= [Мостови] / [перев. А. Романенко] (232234); Разговор с 
Гойей = [Разговор са Гојом] / [перев. А. Романенко] (235251); 
Байрон в Синтре = [Бајрон у Синтри] / [перев. А. Романенко] 
(252255); Лики = [Ликови] / [перев. А. Романенко] (256258); 
Тропы = [Стазе] / [перев. А. Романенко] (259260); Заметки о 
писательском труде = [Белешке за писца] / [перев. А. Романенко] 
(261270); Выдача = [Предаја] : (Ригас Фереос) / [перев. Г. 
Галкиной] (271274); Мое окно в мир = [Како сам улазио у 
свет књиге и књижевности] / [перев. А. Романенко] (275277); 
Лица / [перев. А. Романенко] (278281); На камене в Почителе 
= [На камену, у Почитељу] / [перев. А. Романенко] (282287); У 
светлого Охридского озера = [Крај светлог Охридског језера] / 
[перев. Е. Михайлова] (288293); Долиной Радики и дальше = 
[Долином Радике, и даље] / [перев. А. Романенко] (294297); К 
вести о том, что сгорела Бруса = [На вест да је Бруса погорела] 
/ [перев. А. Романенко] (298300); Север / [перев. А. Романенко] 
(301305); Предместье нашей молодости = [Предграђе наше 
младости] / [перев. А. Романенко] (306308); Отдых в Словении 
= [О летовању у Словенији] / [перев. А. Романенко] (309312); 
Ноябрьские воспоминания = [Новембарска сећања] / [перев. 

А. Романенко] (313314); Из книги „Знаки вдоль дороги” = 
[Знакови поред пута] / [перев. А. Романенко] (315455). Иво 
Андрич, писатель и человек (456472). Комментарии (473500). 
Регистар / Г. Галкина (501505).
(Картон) 

1521
     Повести и рассказы / Иво Андрич ; перевод с сербско
хорватского ; [составитель Татьяна Протогеновна По
пова ; предисловие Меши Селимович].  Москва : Ра
дуга, 1983 (Москва : „А. А. Жданов”).  487 стр. ; 21 cm. 
 (Мастера современной прозы. Югославия) 
Тираж 100.000. 
С а д р ж а ј: Иво Андрич (513).  Проклятый двор (17228): 
Путь Алии Джерзелеза = [Пут Алије Ђерзелеза] / [перев. 
И. Макаровской и Г. Языковой] (1734); Мустафа Мадьяр 
= [Мустафа Маџар] / [перев. Н. [Натальи] Вагаповой] (34
47); Мост на Жепе = [Мост на Жепи] / [перев. Т. [Татьяны] 
Вирты] (4754); Велетовцы = [Велетовци] / [перев. Т. Поповой] 
(5461); Времена Аники = [Аникина времена] / [перев. Т. 
Вирты] (61111); Напасть = [Напаст] / [перев. А. [Александра] 
Романенко] (111118); Туловище = [Труп] / [перев. И. [Ильи] 
ГоленищеваКутузова] (118127); На мельнице = [У воденици] 
/ [перев. А. Романенко] (127131); Рассказ о слоне визиря = 
[Прича о везировом слону] / [перев. Н. Вагаповой] (131164); 
Проклятый двор = [Проклета авлија] / [перев. Т. Поповой] (164
224); Повесть о соли = [Прича о соли] / [перев. А. Романенко] 
(225228).  Тревожные годы (229322): Чоркан и швабочка = 
[Ћоркан и Швабица] / [перев. О. [Ольги] Кутасовой] (229239); 
Рзавские холмы = [Рзавски брегови] / [перев. Т. Поповой] (239
248); Жажда = [Жеђ] / [перев. Т. Поповой] (248256); Свадьба = 
[Свадба] / [перев. Е. Рябовой] (256271); Книга = [Књига] / [перев. 
Е. Рябовой] (272284); Рассказ о кмете Симане = [Прича о кмету 
Симану] / [перев. О. Кутасовой] (284305); Ковер = [Ћилим] 
/ [перев. Т. Поповой] (306313); Коса / [перев. Т. Поповой] 
(314318); Окно = [Прозор] / [перев. В. Благонадеждина] (318
322).  Испытания (323463): Пытка = [Злостављање] / [перев. 
Е. Рябовой] (323345); Заяц = [Зеко] / [перев. Т. Вирты] (345
428); Дрова = [Снопићи] / [перев. Т. Поповой] (429435); Аска 
и волк = [Аска и вук] / [перев. Т. Вирты] (435441); Игра / 
[перев. А. Романенко] (442444); Елена, женщина, которой нет 
= [Јелена, жена које нема] / [перев. Т. Поповой] (445463); Дом 
на отшибе = [Кућа на осами] (464[488]): Вступление = [Увод] 
/ [перев. А. Романенко] (464466); Алипаша = [Алипаша] / 
[перев. А. Романенко] (466476); Рабыня = [Робиња] / [перев. 
А. Романенко] (476483); Две жизни = [Животи] / [перев. А. 
Романенко] (483[488]). Библиографија ([489]).
(Пл.) 

1522
     Повести ; Рассказы ; Эссе ; Барышня : роман / Иво 
Андрич ; перевод с сербскохорватского ; [примечания 
Александра Романенко].  Москва : Наука, 1984 
(Ленинград : Печатный двор).  502 стр., [4] стр. с 
таблама ; 21 cm.  (Собрание сочинений в трех томах / 
Иво Андрич ; том 2) 
С а д р ж а ј: Запертая дверь (5116): Заяц = [Зеко] / [перев. 
Т. [Татьяны] Вирты] (7101); Дрова = [Снопићи] / [перев. Т. 
[Татьяны] Поповой] (102108); Запертая дверь = [Затворена 
врата] / [перев. А. Романенко] (109116); Дом на отшибе = 
[Кућа на осами] / [перев. А. Романенко] (117206): Вступление 
= [Увод] (119121); Бонвальпаша = [Бонвалпаша] (121127); 
Алипаша = [Алипаша] (127138); Барон (138146); Землемер 
и Юлка = [Геометар и Јулка] (146154); Цирк = [Циркус] (154
166); Яков, друг из детства = [Јаков, друг из детињства] (166
175); Рассказ = [Прича] (175180); Рабыня = [Робиња] (180
187); Две жизни = [Животи] (188193); Любовь = [Љубави] 
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(193198); Зуя = [Зуја] (198206).  Тропы, лица, пределы = 
[Стазе, лица, предели] (207322): Мосты = [Мостови] / [перев. 
А. Романенко] (209211); Разговор с Гойей = [Разговор са 
Гојом] / [перев. А. Романенко] (211228); Байрон в Синтре = 
[Бајрон у Синтри] / [перев. А. Романенко] (228231); Тропы = 
[Стазе] / [перев. А. Романенко] (231233); Моя первая встреча 
с творчеством М. Горького = [Мој први сусрет са делом М. 
Горког] / [перев. А. Романенко] (233236); Впечатления о 
Сталинграде = [Утисци из Стаљинграда] / [перев. А. Романенко] 
(236249).  Пределы = [Предели] / [перев. А. Романенко] (249
251): Лица / [перев. А. Романенко] (251255); Мое окно в мир 
= [Како сам улазио у свет књиге и књижевности] / [перев. А. 
Романенко] (255257); Аска и волк = [Аска и вук] / [перев. Т. 
Вирты] (257265); Двадцатое октября в Белграде = [Двадесети 
октобар у Београду] / [перев. А. Романенко] (265267); Знаки 
вдоль дороги = [Знакови поред пута] / [перев. А. Романенко] 
(268322); Барышня = [Госпођица] : роман / перев. О. [Ольги] 
Кутасовой (323485). Примечания (486500). Пояснительный 
словарь (501).
(Картон) 

1523
     Рассказы и повести / Иво Андрич ; перевод с серб
ско хорватского ; [предисловие Натальи Яковлевой ; 
примечания Александра Романенко].  Москва : Наука, 
1984 (Ленинград : Печатный двор).  479 стр., [5] стр. 
с таблама (фотогр.) ; 21 cm.  (Собрание сочинений в 
трех томах / Иво Андрич ; том 1) 
С а д р ж а ј: Иво Андрич (520).  Проклятый двор (21296): 
Путь Алии Джерзелеза = [Пут Алије Ђерзелеза] / [перев. И. 
Макаровской и Г. Языковой] (2342); Чоркан и швабочка = 
[Ћоркан и Швабица] / [перев. О. [Ольги] Кутасовой] (4354); В 
темнице = [У зиндану] / [перев. И. Макаровской] (5560); Мост 
на Жепе = [Мост на Жепи] / [перев. Т. [Татьяны] Вирты] (6168); 
Велетовцы = [Велетовци] / [перев. Т. [Татьяны] Поповой] (69
77); Времена Аники = [Аникина времена] / [перев. Т. Вирты] (78
135); Олуяковцы = [Олујаци] / [перев. А. Романенко] (136143); 
Туловище = [Труп] / [перев. И. [Ильи] ГоленищеваКутузова] 
(144154); Рассказ о слоне визиря = [Прича о везировом слону] 
/ [перев. Н. [Натальи] Вагаповой] (155193); Проклятый двор = 
[Проклета авлија] / [перев. Т. Поповой] (194265); Испытанье = 
[Проба] / [перев. И. Макаровской] (266291); Повесть о соли = 
[Прича о соли] / [перев. А. Романенко] (292296).  Жажда (297
462): Рзавские холмы = [Рзавски брегови] / [перев. Т. Поповой] 
(299309); Жажда = [Жеђ] / [перев. Т. Поповой] (310319); 
Свадьба = [Свадба] / [перев. Е. Рябовой] (320337); Письмо, 
датированное 1920 годом = [Писмо из 1920. године] / [перев. 
Н. Вагаповой] (338351); Пытка = [Злостављање] / [перев. Е. 
Рябовой] (352378); Рассказ о кмете Симане = [Прича о кмету 
Симану] / [перев. О. Кутасовой] (379403); Змея = [Змија] / 
[перев. И. Лемаш] (404414); Стачка на ковровой фабрике = 
[Штрајк у ткаоници ћилима] / [перев. А. Романенко] (415420); 
Семейный портрет = [Породична слика] / [перев. Т. Вирты] 
(421434); На берегу = [На обали] / [перев. Т. Вирты] (435455); 
Слова = [Речи] / [перев. Е. Рубиной] (456462). Примечания 
(463476). Пояснительный словарь (477478).
(Пласт.) 

1524
     Мост на Дрине ; Повести и рассказы / Иво Андрич 
; [перевод с сербскохорватского ; составление, после
сло вие, примечания А. [Александра] Д. Романенко]. 
 Москва : Правда, 1985 (Куйбышев : Обком КПСС). 
 475 стр. : ауторова слика ; 20 cm 
Тираж 500.000. 
С а д р ж а ј: Мост на Дрине = [На Дрини ћуприја] : роман 
/ [перев. Т. [Татьяны] Вирты] (5342).  Повести и рассказы 

(343459): Велетовцы = [Велетовци] / [перев. Т. [Татьяны] 
Поповой] (344352); Рассказ о слоне визиря = [Прича о 
везировом слону] / [перев. Н. [Натальи] Вагаповой] (353393); 
Рассказ о кмете Симане = [Прича о кмету Симану] / [перев. 
О. [Ольги] Кутасовой] (394419); Стачка на ковровой фабрике 
= [Штрајк у ткаоници ћилима] / [перев. А. Романенко] (420
425); Письмо, датированное 1920 годом = [Писмо из 1920. 
године] / [перев. Н. Вагаповой] (426439); Дрова = [Снопићи] 
/ [перев. Т. Поповой] (440447); Запертая дверь = [Затворена 
врата] / [перев. А. Романенко] (448456); Двадцатое октября 
в Белграде = [Двадесети октобар у Београду] / [перев. А. 
Романенко] (457459). Объяснительный словарь (460463). О 
жизни и творчестве Иво Андрича (464470). Примечания (471
[476]).
(Брош.) 

1525
     Травницкая хроника : роман ; Мост на Дрине : ро ман 
/ Иво Андрич ; перевод с сербскохорватского ; [при
мечания Н. [Натальи] Яковлевой, В. [Владимира] Зеле
нина].  Москва : Наука, 1985 (Ленинград : Печатный 
двор).  749 стр., [4] стр. с таблама ; 21 cm.  (Собрание 
сочинений в трех томах / Иво Андрич ; том 3) 
Преводи дела: 1. Травничка хроника ; 2. На Дрини 
ћуприја.  Према подацима уз текст преводиоци су 
М. Волконски (прво дело) и Татјана Вирта (друго 
дело).  Тираж 75.000.  Примечания: стр. 730747.  
Пояснительный словарь: стр. 748[750]. 
(Пласт.) 

1526
     Повести и рассказы / Иво Андрич ; перевод с сербо
хорватского.  Белград : Просвета, 1986 (Београд : 
БИГЗ).  401 стр. ; 20 cm.  (Избранные произведения / 
Иво Андрич) 
С а д р ж а ј: Проклятый двор = [Проклета авлија] / [перев. Т. 
[Татьяны] Поповой] (5103); В темнице = [У зиндану] / [перев. И. 
Макаровской и Г. Языковой] (104112); Исповедь = [Исповијед] 
/ [перев. И. Макаровской] (113129); У котла = [Код казана] / 
[перев. И. Макаровской] (130146); Мост на Жэпе = [Мост 
на Жепи] / [перев. Т. [Татьяны] Вирты] (147157); Туловище 
= [Труп] / [перев. И. [Ильи] ГоленищеваКутузова] (158172); 
Рассказ о слоне визиря = [Прича о везировом слону] / [перев. Н. 
[Натальи] Вагаповой] (173225); Шутка на Самсарином заезжем 
дворе = [Шала у Самсарином хану] / [перев. И. Лемаш] (226
247); Велетовцы = [Велетовци] / [перев. Т. Поповой] (248259); 
Рассказ о кмете Симане = [Прича о кмету Симану] / [перев. О. 
[Ольги] Кутасовой] (260293); Свадьба = [Свадба] / [перев. Е. 
Рябовой] (294318); Повесть о соли = [Прича о соли] / [перев. А. 
[Александра] Романенко] (319325); Книга = [Књига] / [перев. 
Е. Рябовой] (326345); Панорама / [перев. И. Лемаш] (346380); 
Дрова = [Снопићи] / [перев. Т. Поповой] (381390); Запертая 
дверь = [Затворена врата] / [перев. А. Романенко] (391401).
(Пласт.) 

1527
     Травницкая хроника : консульские времена / Иво 
Андрич ; перевод с сербохорватского М. Волконского. 
 Белград : Просвета, 1987 (Београд : БИГЗ).  597 стр. ; 
20 cm.  (Избранные произведения / Иво Андрич) 
Изв. ств. насл.: Травничка хроника.  Стр. 524: Исто
рические романы Иво Андрича / Е. [Евгения] Кни
пович.  Стр. 583594: Примечания / В. [Владимир] В. 
Зеленин.  Объяснительный словарь: стр. 595597. 
(Пласт.) 
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1528
     Мост на Дрине / Иво Андрич ; перевод с сербско
хорватского Т. [Татьяны] Вирты.  Белград : Просвета, 
1988 (Любляна : Людска правица).  455 стр. ; 20 cm. 
 (Избранные произведения / Иво Андрич) 
Превод дела: На Дрини ћуприја.  Стр. 446453: 
Примечания / В. [Владимир] В. Зеленин.  Объяс
нительный словарь: стр. 454[456]. 
(Брош.)  

1529
     Барышня ; Заяц / Иво Андрич.  Белград : Просвета, 
1989 (Любляна : Людска правица).  369 стр. ; 20 cm.  
(Избранные произведения / Иво Андрич) 
Преводи дела: 1. Госпођица ; 2. Зеко.  Према подацима 
уз текст, преводиоци су Олга Кутасова (прво дело) и Т. 
[Татјана] Вирта (друго дело).  Иво Андрич: стр. 367
369. 
(Пласт.) 

1530
     Травницкая хроника : консульские времена : роман 
/ Иво Андрич ; перевод М. Волконского ; [послесловие 
А. [Александра] Романенко].  Москва : Панорама, 
1996.  445 стр., [1] лист с ауторовом сликом ; 21 cm*. 
 (Лауреаты Нобелевской премии) 
Превод дела: Травничка хроника.  Послесловие. 

1531
     Пытка : избранная проза / Иво Андрич ; [со став
ление, предисловие и примечания Александра Ро
маненко].  Москва : Панорама, 2000 (Москва : Красный 
пролетарий).  588 стр. : ауторова слика ; 21 cm 
Тираж 5.000. 
С а д р ж а ј: Об Иво Андриче и его книгах / Александр Романенко 
(518). Путь Алии Джерзелеза = [Пут Алије Ђерзелеза] / [перев. 
И Макаровской и Г. Языковой] (1939); Чоркан и швабочка = 
[Ћоркан и Швабица] / [перев. О. [Ольги] Кутасовой] (4052); 
Мустафа Мадьяр = [Мустафа Маџар] / [перев. Н. [Натальи] 
Вагаповой (5369); Рзавские холмы = [Рзавски брегови] / 
[перев. Т. [Татьяны] Поповой] (7081); В мусафирхане = [У 
мусафирхани] / [перев. И. Макаровской] (8293); Исповедь = 
[Исповијед] / [перев. И. Макаровской] (94106); У котла = [Код 
казана] / [перев. И. Макаровской] (107119); Напасть = [Напаст] 
/ [перев. А. Романенко] (120128); Мост на Жепе = [Мост на 
Жепи] / [перев. Т. [Татьяны] Вирты] (129136); Времена Аники 
= [Аникина времена] / [перев. Т. Вирты] (137198); Велетовцы 
= [Велетовци] / [перев. Т. Поповой] (199207); Жажда = [Жеђ] 
/ [перев. Т. Поповой] (208217); Мосты = [Мостови] / [перев. 
А. Романенко] (218220); Олуяковцы = [Олујаци] / [перев. А. 
Романенко] (221228); Дети = [Деца] / [перев. О. Кутасовой] 
(229235); Разговор с Гойей = [Разговор са Гојом] / [перев. А. 
Романенко] (236253); Байрон в Синтре = [Бајрон у Синтри] / 
[перев. А. Романенко] (254257); Свадьба = [Свадба] / [перев. 
Е. Рябовой] (258277); Туловище = [Труп] / [перев. И. [Ильи] 
ГоленищеваКутузова] (277287); Тропы = [Стазе] / [перев. А. 
Романенко] (288289); Книга = [Књига] / [перев. Е. Рябовой] 
(290305); Пытка = [Злостављање] / [перев. Е. Рябовой] (306
334); Письмо, датированное 1920 годом = [Писмо из 1920. 
године] / [перев. Н. Вагаповой] (335349); Рассказ о слоне 
визиря = [Прича о везировом слону] / [перев. Н. Вагаповой] 
(350391); Ночной разговор в 1941 году = [Ноћни разговор 
1941.] / [перев. А. Романенко] (392); Рассказ о кмете Симане 
= [Прича о кмету Симану] / [перев. О. Кутасовой] (393418); 
Кафе „Титаник” = [Бифе „Титаник”] / [перев. Е. Рябовой] (419
451); Запертая дверь = [Затворена врата] / [перев. А. Романенко] 

(452459); Аска и волк = [Аска и вук] / [перев. Т. Вирты] (460
468); Проклятый двор = [Проклета авлија] / [перев. Т. Поповой] 
(469544); Повесть о соли = [Прича о соли] / [перев. А. 
Романенко] (545549); Елена, женщина, которой нет = [Јелена, 
жена које нема] / [перев. Т. Поповой] (550573); Двадцатое 
октября в Белграде = [Двадесети октобар у Београду] / [перев. 
А. Романенко] (575576). Примечания / Александр Романенко 
(577584). Пояснительный словарь (585587). 
(Картон) 

Словачки

1532
     Most na Drine / Ivo Andrić ; preložil Tomáš Štrba.  
1. vyd.  T. Sv. Martin : Matica slovenská, 1948 (T. Sv. 
Martin : Neografia).  379 str. ; 20 cm.  (Edícia Slovanská 
knižnica ; sv. 9) 
Izv. stv. nasl.: Na Drini ćuprija.  Slovník tureckých a 
zvláštnych srbochorvátskych slov: str. 375[380]. 
(Broš. sa omotom) 

1533
     Pokušenie a iné rozprávky / Ivo Andrić ; [poslovenčil 
a výber urobil Michal Filip].  Petrovec : Kultúra, 1955 
(v Daruvare : „Ognjen Prica”).  80 str. ; 17 cm.  (Malá 
knižnica ; č. 5) 
Tiraž 1.500. 
S a d r ž a j: Pokušenie = [Napast] (313); Olujaky = [Olujaci] (14
24); Smäd = [Žeđ] (2537); Had = [Zmija] (3853); Svadba (54
77). Ivo Andrić / Michal Filip (7880). Vysvetlivky ([81]).
 (Broš.) 

1534
     Prekliaty dvor / Ivo Andrić ; [preložil a poznámky 
spracoval Andrej Vrbacký ; doslov napísal Andrej Mráz]. 
 1. vyd.  Bratislava : Slovenské vydavateĺstvo krásnej 
literatúry, 1958 (Liptovský Mikuláš : Slovenské národne 
povstanie).  126 str. ; 17 cm.  (Malá svetová knižnica ; 
zv. 19) 
Prevod dela: Prokleta avlija.  Tiraž 8.230.  Slovodve o 
Ivovi Andrićovi: str. 119122.  Poznámky a vysvetlivky: 
str. 123[127]. 
(Broš.) 

1535
     Anikine časy / Ivo Andrić ; výber zostavil a preložil 
Andrej Vrbacký ; doslov napísal Branislav Choma.  1. 
vyd.  Bratislava : Slovenský spisovateĺ, 1963 (Bratislava 
: Pravda).  310 str. ; 21 cm.  (Nová komorná knižnica ; 
zv. 32) 
Tiraž 6.000. 
S a d r ž a j: I (7182): Cesta Aliju Djerzeleza = [Put Alije Đerzeleza] 
(938); Most na Žepe = [Most na Žepi] (3949); Anikine časy 
= [Anikina vremena] (50127); Láska v mestečku = [Ljubav u 
kasabi] (128142); Cirkus (143158); Svadba (159182).  II (183
299): Deň v Ríme = [Dan u Rimu] (185194); Na brehu rieky = [Na 
obali] (195223); Štrajk v tkáčovni kobercov = [Štrajk u tkaonici 
ćilima] (224231); Zatvorené dvere = [Zatvorena vrata] (232242); 
Bufet Titanic = [Bife „Titanik”] (243284); Na štátnom majetku = 
[Na državnom imanju] (285299). Poviedkár Ivo Andrić / Branislav 
Choma (301[311]).
(Pl.) 
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1536
     Slečna / Ivo Andrić ; [preložil Andrej Vrbacký ; doslov 
napísal Branislav Choma].  Bratislava : Slovenské vyda
vateĺstvo krásnej literatúry ; Petrovec : Obzor, 1963 (Pe
trovec : Obzor).  253 str. ; 17 cm.  (Malá svetová knižnica 
; 86) 
Prevod dela: Gospođica.  Tiraž 3.500 + 600 za Jugoslaviju. 
 Ivo Andrić a súčasnosť: str. 240253. 
(Broš. sa omotom) 

1537
     Travnická kronika / Ivo Andrić ; [preložil Ivan Minárik 
; doslov napísal Dušan Karpatský].  1. vyd.  Bratislava 
: Tatran, 1966 (Liptovský Mikuláš : Slovenské národné 
povstanie).  403 str. ; 21 cm.  (Edícia Svetová tvorba ; 
zv. 38) 
Prevod dela: Travnička hronika.  Tiraž 2.500.  Básnik 
pominuteĺna a hĺadač istoty: str. 389396.  Str. 397403: 
Vysvetlivky / Ivan Minárik. 
(Pl. sa omotom) 

1538
     Most na Drine a iné prózy / Ivo Andrić ; [preložili 
Tomáš Štrba, Andrej Vrbacký a Branislav Choma ; doslov 
napísal a chronológiu zostavil Branislav Choma].  1. 
vyd.  Bratislava : Slovenský spisovateĺ, 1970 (Martin : 
Slovenské národne povstanie).  754 str. : autorova slika ; 
21 cm.  (Knižnica Nobelových cien) 
Tiraž 27.000. 
S a d r ž a j: Prejav Iva Andrića pri preberaní Nobelovej ceny = 
[O priči i pričanju] (912); Most na Drine = [Na Drini ćuprija] 
/ [prel. Tomáš Štrba] (13327); Prekliaty dvor = [Prokleta avlija] 
/ [prel. Andrej Vrbacký] (329405).  Poviedky (407725): Cesta 
Aliju Djerzeleza = [Put Alije Đerzeleza] / [prel. Andrej Vrbacký] 
(409430); Ćorkan a Švábka = [Ćorkan i Švabica] / [prel. Andrej 
Vrbacký] (431442); Mustafa Maďar = [Mustafa Madžar] / [prel. 
Branislav Choma] (443458); Most na Žepe = [Most na Žepi] / 
[prel. Andrej Vrbacký] (459466); Mara milostnica = [Mara 
milosnica] / [prel. Branislav Choma] (467521); Anikine časy = 
[Anikina vremena] / [prel. Andrej Vrbacký] (523579); Svadba 
/ [prel. Andrej Vrbacký] (581598); Smrť v Sinanovom kláštore 
= [Smrt u Sinanovoj tekiji] / [prel. Branislav Choma] (599608); 
Olujaky = [Olujaci] / [prel. Branislav Choma] (609616); Oslava = 
[Svečanost] / [prel. Branislav Choma] (617627); Smäd = [Žeđ] / 
[prel. Branislav Choma] (628637); Rozprávka o vezírovom slonovi 
= [Priča o vezirovom slonu] / [prel. Branislav Choma] (638678); 
Letovanie na juhu = [Letovanje na jugu] / [prel. Branislav Choma] 
(679687); Žena na kameni = [Žena na kamenu] / [prel. Branislav 
Choma] (688703); Jelena, žena nejestvujúca = [Jelena, žena koje 
nema] / [prel. Branislav Choma] (704725); Slovník tureckých a 
zvláštnych srbochorvátskych slov k románu Most na Drine (727
729). Poznámky a vysvetlivky k Prekliatemu dvoru (731734). 
Vysvetlivky k poviedkam (735736). Ivo Andrić / Branislav Choma 
(737750). Život a dielo (751[755]).
(Pl. sa omotom) 

1539
     Poviedky o deťoch : domáce čítanie pre žiakov 8. 
ročníka základnej výchovy a vzdelávania / Ivo Andrić ; 
[výber, doslov a metodické návody Stevan Micić ; preložil 
Pavel Mučaji ; ilustrovala Borislavka Dimitrovová].  1. 
vyd.  Nový Sad : Ústav pre vydávanie učebníc = Zavod 
za izdavanje udžbenika, 1979 (Subotica : Birografika).  
115 str. : ilustr. ; 20 cm.  (Domáce čítanie 8) 

Prevod dela: Priče o deci.  Tiraž 600. 
S a d r ž a j: V rozpore so svetom = [U zavadi sa svetom] (38); 
Veža = [Kula] (915); Mila a Prelec = [Mila i Prelac] (1633); Na 
brehu rieky = [Na obali] (3454); Kniha = [Knjiga] (5569); Okno 
= [Prozor] (7074); Deti = [Deca] (7580); Panoráma = [Panorama] 
(81107). Andrićove poviedky o deťoch (108111); Rozhovor o 
prečítaných poviedkach (112113).
(Broš.) 

1540
     Omerpaša Latas / Ivo Andrić ; [preložil a vysvetlivky 
spracoval František Lipka].  Nový Sad : Obzor ; Bratislava 
: Slovenský spisovateĺ, 1980 (Nitra : Nitrianske tlačiarne). 
 250 str. ; 21 cm.  (Edícia Mosty ; zv. 15) 
Tiraž 500.  Vysvetlivky: str. 249[251]. 
(Pl. sa omotom) 

1541
     Omerpaša Latas / Ivo Andrić ; [preložil a vysvetlivky 
spracoval František Lipka].  1. vyd.  Bratislava : 
Slovenský spisovateĺ, 1980 (Nitra : Nitrianske tlačiarne). 
 250 str. ; 21 cm.  (Edícia Spoločnost priateĺov krásnych 
kníh ; zv. 392) 
Vysvetlivky: str. 249[251].  Na omotu beleška o autoru. 
(Pl. sa omotom) 

1542
     Poviedky o deťoch : domáce čítanie pre žiakov 8. 
ročníka základnej výchovy a vzdelávania / Ivo Andrić ; 
[výber, doslov a metodické návody Stevan Micić ; preložil 
Pavel Mučaji ; ilustrovala Borislavka Dimitrovová].  2. 
vyd.  Nový Sad : Ústav pre vydávanie učebníc = Zavod 
za izdavanje udžbenika, 1982 (Subotica : Birografika).  
114 str. : ilustr. ; 20 cm.  (Domáce čítanie 8) 
Prevod dela: Priče o deci.  Tiraž 600. 
S a d r ž a j: V rozpore so svetom = [U zavadi sa svetom] (38); 
Veža = [Kula] (914); Mila a Prelec = [Mila i Prelac] (1633); Na 
brehu rieky = [Na obali] (3454); Kniha = [Knjiga] (5569); Okno 
= [Prozor] (7074); Deti = [Deca] (7580); Panoráma = [Panorama] 
(81107). Andrićove poviedky o deťoch (108111); Rozhovor o 
prečítaných poviedkach (113114).
(Broš.) 

1543
     Dom na samote ; Paša Omer Latas ; Prekliaty dvor a iné 
/ Ivo Andrić ; [preložili Branislav Choma, František Lipka, 
Jarmila Samcová, Andrej Vrbacký ; chronológiu života 
a diela zostavil František Lipka].  1. vyd.  Bratislava : 
Tatran, 1983 (Bratislava : Pravda).  653 str. ; 21 cm.  
(Andrić ; 2) (Edícia Zlatý fond svetovej literatúry ; zv. 
62) 
Tiraž 6.000, od toga 400 za Obzor.  Na omotu beleška o 
delu. 
S a d r ž a j: Paša Omer Latas = [Omerpaša Latas] / [prel. František 
Lipka] (7191).  Dom na samote = [Kuća na osami] / [prel. Jarmila 
Samcová] (193264): Na úvod = [Uvod] (195196); Paša Bonval 
= [Bonvalpaša] (197200); Paša Ali = [Alipaša] (201209); Barón 
= [Baron] (210215); Geometer a Julka = [Geometar i Julka] (216
222); Cirkus (223231); Jakov, priateĺ z detstva = [Jakov, drug iz 
detinjstva] (232238); Rozprávka = [Priča] (239242); Otrokyňa 
= [Robinja] (243249); Lásky = [Ljubavi] (250253); Životy = 
[Životi] (254258); Žlatka = [Zuja] (259264).  Poviedky (265
636): Prekliaty dvor = [Prokleta avlija] / [prel. Andrej Vrbacký] 
(267321); Popoludnie = [Popodne] / [prel. Jarmila Samcová] 



188

(322324); Knieža so smutnými očami = [Knez sa tužnim očima] 
/ [prel. Jarmila Samcová] (325327); Víťaz = [Pobednik] / [prel. 
Jarmila Samcová] (328329); Cesta Aliju Djerzeleza = [Put Alije 
Đerzeleza] / [prel. Andrej Vrbacký] (330346); Mustafa Maďar = 
[Mustafa Madžar] / [prel. Branislav Choma] (347357); Ćorkan a 
Švábka = [Ćorkan i Švabica] / [prel. Andrej Vrbacký] (358366); 
Peklo = [Pakao] / [prel. Jarmila Samcová] (367370); Júlový deň 
= [Julski dan] / [prel. Jarmila Samcová] (371374); Most na Žepe 
= [Most na Žepi] / [prel. Andrej Vrbacký] (375380); Anikine časy 
= [Anikina vremena] / [prel. Andrej Vrbacký] (381423); Mara 
milostnica = [Mara milosnica] / [prel. Branislav Choma] (424
464); Na lodi = [Na lađi] / [prel. Jarmila Samcová] (465469); 
Rudianski begovia = [Ruđanski begovi] / [prel. Jarmila Samcová] 
(470474); Svadba / [prel. Andrej Vrbacký] (475488); Smrť v 
Sinanovom kláštore = [Smrt u Sinanovoj tekiji] / [prel. Branislav 
Choma] (489496); Olujaky = [Olujaci] / [prel. Branislav Choma] 
(497502); Smäd = [Žeđ] / [prel. Branislav Choma] (503509); 
Týranie = [Zlostavljanje] / [prel. Jarmila Samcová] (510528); 
Rozprávanie o sedliakovi Simanovi = [Priča o kmetu Simanu] / 
[prel. Jarmila Samcová] (529548); Rozprávka o vezírovom slonovi 
= [Priča o vezirovom slonu] / [prel. Branislav Choma] (549578); 
Poĺovačka na hlucháňa = [Lov na tetreba] / [prel. Jarmila Samcová] 
(579584); Oslava = [Svečanost] / [prel. Branislav Choma] (585
592); Letovanie na juhu = [Letovanje na jugu] / [prel. Branislav 
Choma] (593598); Sen a skutočnosť Pod hrabcom = [San i java 
Pod grabićem] / [prel. Jarmila Samcová] (599602); Otiepky = 
[Snopići] / [prel. Jarmila Samcová] (603608); Žena na kameni 
= [Žena na kamenu] / [prel. Branislav Choma] (609620); Jelena, 
žena nejestvujúca = [Jelena, žena koje nema] / [prel. Branislav 
Choma] (621636). Vysvetlivky (637640). Chronológia života a 
diela / František Lipka (641650).
(Pl. sa omotom) 

1544
     Most na Drine ; Travnická kronika / Ivo Andrić ; [pre
ložili Tomáš Štrba, Ivan Minárik ; úvodnú štúdiu napísal 
František Lipka].  1. vyd. v tomto výbere.  Bratislava 
: Tatran, 1983 (Bratislava : Pravda).  587 str. ; 21 cm.  
(Andrić ; 1) (Zlatý fond svetovej literatúry ; zv. 61) 
Prevodi dela: 1. Na Drini ćuprija ; 2. Travnička hronika.  
Tiraž 6.000, od toga 400 za Obzor.  Ivo Andrić: Tragická 
vízia človeka v priestore a čase: str. 720.  Vysvetlivky: 
str. 578587. 
(Plast. sa omotom) 

1545
     Dom na samote ; Paša Omer Latas ; Prekliaty dvor a 
iné / Ivo Andrić ; [preložili Branislav Choma, František 
Lipka, Jarmila Samcová, Andrej Vrbacký ; chronológiu 
života a diela zostavil František Lipka].  V Novom Sade 
: Obzor ; Bratislava : Tatran, 1984 (Bratislava : Pravda). 
 653 str. ; 21 cm.  (Andrić ; 2) (Edícia Mosty / Obzor ; 
zv. 25) 
Tiraž 400. 
S a d r ž a j: Paša Omer Latas = [Omerpaša Latas] / [prel. František 
Lipka] (7191).  Dom na samote = [Kuća na osami] / [prel. Jarmila 
Samcová] (193264): Na úvod = [Uvod] (195196); Paša Bonval 
= [Bonvalpaša] (197200); Paša Ali = [Alipaša] (201209); Barón 
= [Baron] (210215); Geometer a Julka = [Geometar i Julka] (216
222); Cirkus (223231); Jakov, priateĺ z detstva = [Jakov, drug iz 
detinjstva] (232238); Rozprávka = [Priča] (239242); Otrokyňa 
= [Robinja] (243249); Lásky = [Ljubavi] (250253); Životy = 
[Životi] (254258); Žlatka = [Zuja] (259264).  Poviedky (265
636): Prekliaty dvor = [Prokleta avlija] / [prel. Andrej Vrbacký] 
(267321); Popoludnie = [Popodne] / [prel. Jarmila Samcová] 
(322324); Knieža so smutnými očami = [Knez sa tužnim očima] 
/ [prel. Jarmila Samcová] (325327); Víťaz = [Pobednik] / [prel. 
Jarmila Samcová] (328329); Cesta Aliju Djerzeleza = [Put Alije 

Đerzeleza] / [prel. Andrej Vrbacký] (330346); Mustafa Maďar = 
[Mustafa Madžar] / [prel. Branislav Choma] (347357); Ćorkan a 
Švábka = [Ćorkan i Švabica] / [prel. Andrej Vrbacký] (358366); 
Peklo = [Pakao] / [prel. Jarmila Samcová] (367370); Júlový deň = 
[Julski dan] / [prel. Jarmila Samcová] (371374); Most na Žepe = 
[Most na Žepi] / [prel. Andrej Vrbacký] (375380); Anikine časy = 
[Anikina vremena] / [prel. Andrej Vrbacký] (381423); Mara milo
stnica = [Mara milosnica] / [prel. Branislav Choma] (424464); Na 
lodi = [Na lađi] / [prel. Jarmila Samcová] (465469); Rudianski 
begovia = [Ruđanski begovi] / [prel. Jarmila Samcová] (470474); 
Svadba / [prel. Andrej Vrbacký] (475488); Smrť v Sinanovom 
kláštore = [Smrt u Sinanovoj tekiji] / [prel. Branislav Choma] 
(489496); Olujaky = [Olujaci] / [prel. Branislav Choma] (497
502); Smäd = [Žeđ] / [prel. Branislav Choma] (503509); Týranie 
= [Zlostavljanje] / [prel. Jarmila Samcová] (510528); Rozprávanie 
o sedliakovi Simanovi = [Priča o kmetu Simanu] / [prel. Jarmila 
Samcová] (529548); Rozprávka o vezírovom slonovi = [Priča o 
vezirovom slonu] / [prel. Branislav Choma] (549578); Poĺovačka 
na hlucháňa = [Lov na tetreba] / [prel. Jarmila Samcová] (579
584); Oslava = [Svečanost] / [prel. Branislav Choma] (585
592); Letovanie na juhu = [Letovanje na jugu] / [prel. Branislav 
Choma] (593598); Sen a skutočnosť Pod hrabcom = [San i java 
Pod grabićem] / [prel. Jarmila Samcová] (599602); Otiepky = 
[Snopići] / [prel. Jarmila Samcová] (603608); Žena na kameni 
= [Žena na kamenu] / [prel. Branislav Choma] (609620); Jelena, 
žena nejestvujúca = [Jelena, žena koje nema] / [prel. Branislav 
Choma] (621636). Vysvetlivky (636640). Chronológia života a 
diela / František Lipka (641650). Redakčná poznámka (651).
(Plast. sa omotom) 

1546
     Most na Drine ; Travnická kronika / Ivo Andrić ; 
[preložili Tomáš Štrba, Ivan Minárik ; úvodnú štúdiu 
napísal František Lipka].  1. vyd. v tomto výbere.  
Nový Sad : Obzor ; Bratislava : Tatran, 1984 (Bratislava : 
Pravda).  587 str. ; 21 cm.  (Andrić ; 1) (Mosty / Obzor) 
(Edícia Zlatý fond svetovej literatúry / Tatran ; zv. 61) 
Prevodi dela: 1. Na Drini ćuprija ; 2. Travnička hronika.  
Tiraž 6.000, od toga 400 za Obzor.  Ivo Andrić: Tragická 
vízia človeka v priestore a čase: str. 720.  Vysvetlivky: 
str. 579587. 
(Plast. sa omotom) 

Словеначки

1547
     Popotovanje Alije Džérzeleza ; Most na Žepi / Ivo An
drić ; [prevedel Tone Potokar].  V Ljubljani : Slovenski 
knjižni zavod, 1947 (Ljubljana : Triglavska tiskarna).  63 
str. ; 17 cm.  (Mala knjižnica ; 9) 
S a d r ž a j: Ivo Andrić / T. P. ( 35). [Popotovanje Alije Džérzeleza] 
= [Put Alije Đerzeleza] (743); Most na Žepi (4559). Opombe / T. 
P. (61[64]).
(Broš.) 

1548
     Most na Drini : višegrajska kronika / Ivo Andrić ; [pre
vedel Tone Potokar].  V Ljubljani : Slovenski knjižni za
vod, 1948 (Maribor : Mariborska tiskarna).  326 str. ; 21 
cm 
Izv. stv. nasl.: Na Drini ćuprija.  Tiraž 5.000.  Slovarček 
turških besed in provincializmov: str. 323326.  Ivo 
Andrić: str. [327]. 
(Karton sa omotom) 
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1549
     Travniška kronika : konzulski časi / Ivo Andrić ; 
[prevedel Severin Šali].  Ljubljana : Državna založba 
Slovenije, 1948 (v Mariboru : Mariborska tiskarna).  398 
str. ; 21 cm 
Prevod dela: Travnička hronika.  Tiraž 4.000. 
(Karton) 

1550
     Novele / Ivo Andrić ; [prevedel Vladimir Kralj ; opombe 
napisal Lino Legiša].  Ljubljana : Mladinska knjiga, 1951 
(Ljubljana : „Jože Moškrič”).  268 str. : autorova slika ; 
17 cm.  (Sodobniki) 
Tiraž 5.000. 
S a d r ž a j: Kača = [Zmija] (519); Otroci = [Deca] (2129); Knji
ga (3150); Sanje = [San] (5158); Preproga = [Ćilim] (5971); 
Zeko (73206); Butarice = [Snopići] (207216); Kosa (217223); 
Veletovci (225236); Slučaj Stevana Karajana (237250); Elektrobih 
(251257); Pod gabrcem = [San i java Pod grabićem] (259265). 
Opomba / Lino Legiša (267268).
(Pl.) 

1551
     Pripovedka o vezirjevem slonu in druge zgodbe / Ivo 
Andrić ; [prevedel Janko Moder].  V Ljubljani : Slovenski 
knjižni zavod, 1951 (Ljubljana : Slovenski poročevalec). 
 299 str. ; 21 cm 
Tiraž 5.000. 
S a d r ž a j: Popotovanje Alije Djerzeleza = [Put Alije Đerzeleza] 
(525); Most na Žepi (2633); V musafirhani = [U musafirhani] 
(3444); Olujaci (4552); V temnici = [U zindanu] (5359); Mustafa 
Madžar (6074); Pri kotlu = [Kod kazana] (7587); Pripovedka o 
vezirjevem slonu = [Priča o vezirovom slonu] (88127); Priležnica 
Mara = [Mara milosnica] (128182); Zgodba o tlačanu Simanu 
= [Priča o kmetu Simanu] (183209); Žeja = [Žeđ] (210219); 
Ćorkan in Nemka = [Ćorkan i Švabica] (220231); Mila in Prelac 
= [Mila i Prelac] (232248); Kača = [Zmija] (249260); Ljubezen 
v kasabi = [Ljubav u kasabi] (261271); Svatba = [Svadba] (272
289); Rzavski hribi = [Rzavski bregovi] (290[300]).
(Karton) 

1552
     Gospodična ; Zakleto dvorišče / Ivo Andrić ; [prevedel 
Pavle Flere].  Ljubljana : Državna založba Slovenije, 
1958 (Kranj : Gorenjski tisk).  267 str. ; 21 cm* 
Prevodi dela: 1. Gospođica ; 2. Prokleta avlija. 

1553
     Na Drini most / Ivo Andrić ; [prevedel Tone Potokar].  
Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1959 (v Ljubljani 
: Blasnikova tiskarna).  340 str. ; 21 cm* 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1554
     Travniška kronika : konzulski časi / Ivo Andrić ; [pre
vedel Severin Šali].  Ljubljana : Državna založba Slo
venije, 1960 (v Ljubljani : Blasnikova tiskarna).  417 str. 
; 21 cm 
Prevod dela: Travnička hronika.  Na omotu beleška o 
delu. 
(Pl. sa omotom) 

1555
     Na Drini most / Ivo Andrić ; [prevedel Tone Potokar]. 
 Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1962 (Ljubljana 

: Ljudska pravica).  351 str. ; 16 cm 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Autorova slika na 
koricama.  Tiraž 8.000.  Slovarček turških besed in pro
vinc ializmov: str. 346350.  Str. 351[352]: O pisatelju in 
knjigi / T. P. 
(Broš.) 

1556
     Travniška kronika : konzulski časi / Ivo Andrić ; [pre
vedel Severin Šali].  Ljubljana : Državna založba Slo
venije, 1962 (Ljubljana : Ljud. pravica).  416 str. ; 16 
cm 
Prevod dela: Travnička hronika.  Tiraž 6.000.  Travnik  
prizorišče Andrićevega romana: str. 416. 
(Broš.) 

1557
     Aska in volk / Ivo Andrić ; ilustriral Ive SeljakČopič ; 
[prevedel Mile Klopčič].  [Ljubljana] : Mladinska knjiga, 
1963 ([Ljubljana] : Ljudska pravica).  [16] str. : ilustr. u 
bojama ; 26 cm.  (Cicibanova knjižnica) 
Izv. stv. nasl.: Aska i vuk.  Tiraž 3.000. 
(Broš.) 

1558
     Gospodična / Ivo Andrić ; [prevedel Pavle Flere].  
Ljubljana : Državna založba Slovenije ; Beograd : Prosveta 
; Zagreb : Mladost ; Sarajevo : Svjetlost, 1963 (Celje : 
Celjski tisk).  197 str. ; 20 cm.  (Dela / Ivo Andrić ; knj. 
3) 
Prevod dela: Gospođica.  Priređivači su Josip Vidmar, 
Grigor Vitez, Muharem Pervić, Petar Džadžić. 
(Pl. sa omotom) 

1559
     Jelena, ženska, ki je ni : novele / Ivo Andrić ; [prevedla 
Janko Moder in Tone Potokar].  Ljubljana : Državna 
založba Slovenije ; [Beograd : Prosveta ; Zagreb : Mladost 
; Sarajevo : Svjetlost], 1963 (Celje : Celjski tisk).  256 str. 
; 20 cm.  (Dela / Ivo Andrić ; knj. 7) 
Prevod dela: Jelena, žena koje nema.  Priređivači su Josip 
Vidmar, Grigor Vitez, Muharem Pervić, Petar Džadžić. 
S a d r ž a j: Anikini časi = [Anikina vremena] / [prev. Janko 
Moder] (578); Mara, turška ljubica = [Mara milosnica] / [prev. 
Janko Moder] (79147); Ljubezen v mestecu = [Ljubav u kasabi] 
/ [prev. Janko Moder] (149163); Ćorkan in Nemka = [Ćorkan 
i Švabica] / [prev. Janko Moder] (165181); Ženska na pečini = 
[Žena na kamenu] / [prev. Janko Moder] (183203); Ples = [Igra] / 
[prev. Janko Moder] (205211); Ženska iz slonove kosti = [Žena od 
slonove kosti] / [prev. Janko Moder] (213219); Byron v Cintri = 
[Bajron u Sintri] / [prev. Tone Potokar] (221227); Jelena, ženska, 
ki je ni = [Jelena, žena koje nema] / [prev. Tone Potokar] (229
256).
(Pl. sa omotom) 

1560
     Most na Drini / Ivo Andrić ; [prevedel Tone Potokar]. 
 Ljubljana : Državna založba Slovenije ; [Beograd : 
Prosveta ; Zagreb : Mladost ; Sarajevo : Svjetlost], 1963 
(Celje : Celjski tisk).  382 str. ; 20 cm.  (Dela / Ivo Andrić 
; knj. 1) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Priređivači su Josip 
Vidmar, Grigor Vitez, Muharem Pervić, Petar Džadžić. 
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 Slovarček turških besed in provincializmov: str. 377
[383]. 
(Pl. sa omotom) 

1561
     Nemirno leto : novele / Ivo Andrić ; [prevedla Janko 
Moder in Vladimir Kralj].  Ljubljana : Državna založba 
Slovenije ; [Beograd : Prosveta ; Zagreb : Mladost ; Sa
rajevo : Svjetlost], 1963 (Celje : Celjski tisk).  368 str. ; 
20 cm.  (Dela / Ivo Andrić ; knj. 5) 
Prevod dela: Nemirna godina.  Priređivači su Josip 
Vidmar, Grigor Vitez, Muharem Pervić, Petar Džadžić. 
S a d r ž a j: Med taborjenjem = [Za logorovanja] / [prev. Janko 
Moder] (520); Mustafa Madžar / [prev. Janko Moder] (2141); 
Povest o vezirjevem slonu = [Priča o vezirovom slonu] / [prev. 
Janko Moder] (4394); Nemirno leto = [Nemirna godina] / [prev. 
Janko Moder] (95136); Sanje bega Karčića = [San bega Karčića] 
/ [prev. Janko Moder] (137142); Veletovci / [prev. Vladimir Kralj] 
(143155); Preproga = [Ćilim] / [prev. Vladimir Kralj] (157169); 
Svatba = [Svadba] / [prev. Janko Moder] (171194); Stavka v 
tkalnici preprog = [Štrajk u tkaonici ćilima] / [prev. Janko Moder] 
(195203); Razdejanja = [Razaranja] / [prev. Janko Moder] (205
212); Bife „Titanik” / [prev. Janko Moder] (213252); Zeko / [prev. 
Vladimir Kralj] (253368).
(Pl. sa omotom) 

1562
     Otroci : novele / Ivo Andrić ; [prevedli Janko Moder, 
Vladimir Kralj in Mile Klopčič].  Ljubljana : Državna 
založba Slovenije ; [Beograd : Prosveta ; Zagreb : Mladost 
; Sarajevo : Svjetlost], 1963 (Celje : Celjski tisk).  254 str. 
; 20 cm.  (Dela / Ivo Andrić ; knj. 9) 
Prevod dela: Djeca [i. e. Deca].  Priređivači su Josip 
Vidmar, Grigor Vitez, Muharem Pervić, Petar Džadžić. 
S a d r ž a j: Trdnjava = [Kula] / [prev. Janko Moder] (515); Sprt 
s svetom = [U zavadi sa svetom] / [prev. Janko Moder] (1727); 
Mi la in Prelac = [Mila i Prelac] / [prev. Janko Moder] (2955); 
Otro ci = [Deca] / [prev. Vladimir Kralj] (5767); Okno = [Prozor] 
/ [prev. Janko Moder] (6977); Knjiga / [prev. Vladimir Kralj] 
(7999); Na bregu = [Na obali] / [prev. Janko Moder] (101132); 
Kača = [Zmija] / [prev. Janko Moder] (133150); Panorama / [prev. 
Janko Moder] (151190); Izlet / [prev. Janko Moder] (191203); 
Ekskurzija / [prev. Janko Moder] (205217); Pismo iz leta 1920 = 
[Pismo iz 1920. godine] / [prev. Janko Moder] (219239); Aska in 
volk = [Aska i vuk] / [prev. Mile Klopčič] (241254).
(Pl. sa omotom) 

1563
     Poti, obrazi, pokrajine / Ivo Andrić ; [prireditelji Josip 
Vidmar, Grigor Vitez, Muharem Pervić, Petar Džadžić ; 
prevedel Jože Stabej].  Ljubljana : Državna založba Slo
venije ; [Beograd : Prosveta ; Zagreb : Mladost ; Sarajevo 
: Svjetlost], 1963 (Celje : Celjski tisk).  175 str. ; 20 cm. 
 (Dela / Ivo Andrić ; knj. 10) 
Prevod dela: Staze, lica, predeli. 
S a d r ž a j: Poti (774): Poti = [Staze] (910); Zanos in trpljenje 
To masa Galusa = [Zanos i stradanje Tome Galusa] (1122); Izkuš
nja v celici številka 38 = [Iskušenje u ćeliji broj 38] (2331); V 
celici številka 115 = [U ćeliji broj 115] (3353); Sonce = [Sunce] 
(5562); Na sončni strani = [Na sunčanoj strani] (6370); Vino 
(7174).  Obrazi (75122): Obrazi = [Lica] (7782); Podobe = 
[Likovi] (8386); Zapiski o Goyi = [Zapisi o Goji] (87122): Goya 
= [Goja] (8799); Pogovor z Goyo = [Razgovor sa Gojom] (100
122).  Pokrajine (123167): Pokrajine = [Predeli] (125127); 
Na kamnu, na Počitelju = [Na kamenu, u Počitelju] (129135); 

Španska stvarnost in prvi koraki v njej = [Španska stvarnost i prvi 
koraci u njoj] (137141); Portugalska, zelena dežela = [Portugal, 
zelena zemlja] : odlomek potopisa (143146); Prvi dan v veselem 
mestu = [Prvi dan u radosnom gradu] : (pismo našeg prijatelja iz 
Italije) (147152); Ob svetlem Ohridskem jezeru = [Kraj svetlog 
Ohridskog jezera] (153159); Ko letim nad morjem = [Leteći nad 
morem] (161163); Mostovi (165167). Opomba k zbranim delom 
/ prireditelji (169171). Ivo Andrić : (biobibliografski zapisek) 
(173175).
(Pl. sa omotom) 

1564
     Prekleto dvorišče / Ivo Andrić ; [prevedel Pavle Flere]. 
 Ljubljana : Državna založba Slovenije ; [Beograd : 
Prosveta ; Zagreb : Mladost ; Sarajevo : Svjetlost], 1963 
(Celje : Celjski tisk).  109 str. ; 20 cm.  (Dela / Ivo Andrić 
; knj. 4) 
Prevod dela: Prokleta avlija.  Priređivači su Josip Vidmar, 
Grigor Vitez, Muharem Pervić, Petar Džadžić. 
(Pl. sa omotom) 

1565
     Travniška kronika : konzulski časi / Ivo Andrić ; 
[pre vedel Severin Šali].  Ljubljana : Državna založba 
Slovenije ; [Beograd : Prosveta ; Zagreb : Mladost ; 
Sarajevo : Svjetlost], 1963 (Celje : Celjski tisk).  457 str. 
; 20 cm.  (Dela / Ivo Andrić ; knj. 2) 
Prevod dela: Travnička hronika.  Priređivači su Josip 
Vidmar, Grigor Vitez, Muharem Pervić, Petar Džadžić.  
Tolmač nekaterih izrazov in pojmov: str. [459]. 
(Pl. sa omotom) 

1566
     Znamenja : novele / Ivo Andrić ; [prevedli Severin Šali, 
Janko Moder in Vladimir Kralj].  Ljubljana : Državna 
založba Slovenije ; [Beograd : Prosveta ; Zagreb : Mladost 
; Sarajevo : Svjetlost], 1963 (Celje : Celjski tisk).  365 str. 
; 20 cm.  (Dela / Ivo Andrić ; knj. 8) 
Prevod dela: Znakovi.  Priređivači su Josip Vidmar, 
Grigor Vitez, Muharem Pervić, Petar Džadžić. 
S a d r ž a j: Potovanje Alije Djerzeleza = [Put Alije Đerzeleza] / 
[prev. Janko Moder] (531); Dan v Rimu = [Dan u Rimu] / [prev. 
Severin Šali] (3342); Znamenja = [Znakovi] / [prev. Severin Šali] 
(4356); Godovanje = [Svečanost] / [prev. Severin Šali] (5770); 
Djordje Djordjević = [Đorđe Đorđević] / [prev. Severin Šali] (71
82); Besede = [Reči] / [prev. Severin Šali] (8391); Življenjepis 
= [Autobiografija] / [prev. Severin Šali] (93107); Na ladji = [Na 
lađi] / [prev. Severin Šali] (109117); Mučenje = [Zlostavljanje] / 
[prev. Severin Šali] (119149); Zgodba o tlačanu Simanu = [Priča 
o kmetu Simanu] / [prev. Janko Moder] (151184); Butarice = 
[Snopići] / [prev. Vladimir Kralj] (185195); Pod gabrcem = [San 
i java Pod grabićem] / [prev. Vladimir Kralj] (197204); Zgodba o 
soli = [Priča o soli] / [prev. Severin Šali] (205212); Kosa / [prev. 
Vladimir Kralj] (213220); Zima = [Zimi] / [prev. Severin Šali] 
(221226); Noč v Alhambri = [Noć u Alhambri] / [prev. Severin 
Šali] (227238); Na petelina = [Lov na tetreba] / [prev. Severin 
Šali] (239248); Pogovor = [Razgovor] / [prev. Severin Šali] 
(249257); Soseda = [Susedi] / [prev. Severin Šali] (259276); 
Sprehod = [Šetnja] / [prev. Severin Šali] (277285); Zaprta vrata = 
[Zatvorena vrata] / [prev. Severin Šali] (287297); Družinski portret 
= [Porodična slika] / [prev. Severin Šali] (299316); Osatičani / 
[prev. Severin Šali] (317356); Praznično jutro / [prev. Severin 
Šali] (357365).
(Pl. sa omotom) 
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1567
     Žeja : novele / Ivo Andrić ; [prevedel Janko Moder]. 
 Ljubljana : Državna založba Slovenije ; [Beograd : Pros
veta ; Zagreb : Mladost ; Sarajevo : Svjetlost], 1963 (Celje 
: Celjski tisk).  306 str. ; 20 cm.  (Dela / Ivo Andrić ; knj. 
6) 
Prevod dela: Žeđ.  Priređivači su Josip Vidmar, Grigor 
Vitez, Muharem Pervić, Petar Džadžić. 
S a d r ž a j: V musafirhani = [U musafirhani] (519); V temnici = [U 
zindanu] (2130); Spoved = [Ispovijed] (3149); Pri kotlu = [Kod 
kazana] (5168); Skušnjava = [Napast] (6980); Skušnja = [Proba] 
(81117); V mlinu = [U vodenici] (119127); Norčija v Samsarovi 
gostilni = [Šala u Samsarinom hanu] (129152); Čaša (153163); 
Trup (165180); Rzavski hribi = [Rzavski bregovi] (181195); 
Čudež v Olovu = [Čudo u Olovu] (197205); Žeja = [Žeđ] (207
220); Most na Žepi (221231); Smrt v Sinanovem samostanu = 
[Smrt u Sinanovoj tekiji] (233247); Olujaci (249260); Na drugi 
dan Božiča = [Na drugi dan Božića] (261269); Na stadionu (271
277); Na državnem posestvu = [Na državnom imanju] (279293); 
Dopust na jugu = [Letovanje na jugu] (295[307]).
(Pl. sa omotom) 

1568
     Gospodična / Ivo Andrić ; [prevedel Pavle Flerè]. 
 Ljubljana : Državna založba Slovenije ; [Beograd : 
Prosveta ; Zagreb : Mladost ; Sarajevo : Svjetlost], 1966 
(Celje : Celjski tisk).  197 str. ; 20 cm.  (Dela / Ivo Andrić 
; knj. 3) 
Prevod dela: Gospođica.  Priređivači su Josip Vidmar, 
Grigor Vitez, Muharem Pervić, Petar Džadžić. 
(Pl. sa omotom) 

1569
     Jelena, ženska, ki je ni : novele / Ivo Andrić ; [prevedla 
Janko Moder in Tone Potokar].  Ljubljana : Državna za
ložba Slovenije ; [Beograd : Prosveta ; Zagreb : Mladost ; 
Sarajevo : Svjetlost], 1966 (Celje : Celjski tisk).  256 str. 
; 20 cm.  (Dela / Ivo Andrić ; knj. 7) 
Prevod dela: Jelena, žena koje nema.  Priređivači su Josip 
Vidmar, Grigor Vitez, Muharem Pervić, Petar Džadžić. 
S a d r ž a j: Anikini časi = [Anikina vremena] / [prev. Janko 
Moder] (578); Mara, turška ljubica = [Mara milosnica] / [prev. 
Janko Moder] (79147); Ljubezen v mestecu = [Ljubav u kasabi] 
/ [prev. Janko Moder] (149163); Ćorkan in Nemka = [Ćorkan 
i Švabica] / [prev. Janko Moder] (165181); Ženska na pečini = 
[Žena na kamenu] / [prev. Janko Moder] (183203); Ples = [Igra] / 
[prev. Janko Moder] (205211); Ženska iz slonove kosti = [Žena od 
slonove kosti] / [prev. Janko Moder] (213219); Byron v Cintri = 
[Bajron u Sintri] / [prev. Tone Potokar] (221227); Jelena, ženska, 
ki je ni = [Jelena, žena koje nema] / [prev. Tone Potokar] (229
256).
(Pl. sa omotom) 

1570
     Most na Drini / Ivo Andrić ; [prevedel Tone Potokar]. 
 Ljubljana : Državna založba Slovenije ; [Beograd : Pros
veta ; Zagreb : Mladost ; Sarajevo : Svjetlost], 1966 (Celje 
: Celjski tisk).  382 str. ; 20 cm.  (Dela / Ivo Andrić ; knj. 
1) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Priređivači su Josip 
Vid mar, Grigor Vitez, Muharem Pervić, Petar Džadžić. 
 Slovarček turških besed in provincializmov: str. 377
[383]. 
(Pl. sa omotom) 

1571
     Nemirno leto / Ivo Andrić ; [prevedla Janko Moder in 
Vladimir Kralj].  Ljubljana : Državna založba Slovenije 
; [Beograd : Prosveta ; Zagreb : Mladost ; Sarajevo : 
Svjetlost], 1966 (Celje : Celjski tisk).  368 str. ; 20 cm.  
(Dela / Ivo Andrić ; knj. 5) 
Prevod dela: Nemirna godina.  Priređivači su Josip 
Vidmar, Grigor Vitez, Muharem Pervić, Petar Džadžić. 
S a d r ž a j: Med taborjenjem = [Za logorovanja] / [prev. Janko 
Moder] (520); Mustafa Madžar / [prev. Janko Moder] (2141); 
Povest o vezirjevem slonu = [Priča o vezirovom slonu] / [prev. 
Janko Moder] (4394); Nemirno leto = [Nemirna godina] / [prev. 
Janko Moder] (95136); Sanje bega Karčića = [San bega Karčića] 
/ [prev. Janko Moder] (137142); Veletovci / [prev. Vladimir Kralj] 
(143155); Preproga = [Ćilim] / [prev. Vladimir Kralj] (157169); 
Svatba = [Svadba] / [prev. Janko Moder] (171194); Stavka v 
tkalnici preprog = [Štrajk u tkaonici ćilima] / [prev. Janko Moder] 
(195203); Razdejanja = [Razaranja] / [prev. Janko Moder] (205
212); Bife „Titanik” / [prev. Janko Moder] (213252); Zeko / [prev. 
Vladimir Kralj] (253368).
(Pl. sa omotom) 

1572
     Otroci : novele / Ivo Andrić ; [prevedli Janko Moder, 
Vladimir Kralj in Mile Klopčič].  Ljubljana : Državna 
založba Slovenije ; [Beograd : Prosveta ; Zagreb : Mladost 
; Sarajevo : Svjetlost], 1966 (Celje : Celjski tisk).  254 str. 
; 20 cm.  (Dela / Ivo Andrić ; knj. 9) 
Prevod dela: Deca.  Priređivači su Josip Vidmar, Grigor 
Vitez, Muharem Pervić, Petar Džadžić. 
S a d r ž a j: Trdnjava = [Kula] / [prev. Janko Moder] (516); Sprt 
s svetom = [U zavadi sa svetom] / [prev. Janko Moder] (1727); 
Mila in Prelac = [Mila i Prelac] / [prev. Janko Moder] (2955); 
Otroci = [Deca] / [prev. Vladimir Kralj] (5767); Okno = [Prozor] 
/ [prev. Janko Moder] (6978); Knjiga / [prev. Vladimir Kralj] 
(7999); Na bregu = [Na obali] / [prev. Janko Moder] (101132); 
Kača = [Zmija] / [prev. Janko Moder] (133150); Panorama / [prev. 
Janko Moder] (151190); Izlet / [prev. Janko Moder] (191203); 
Ekskurzija / [prev. Janko Moder] (205217); Pismo iz leta 1920 = 
[Pismo iz 1920. godine] / [prev. Janko Moder] (219239); Aska in 
volk = [Aska i vuk] / [prev. Mile Klopčič] (241254).
(Pl. sa omotom) 

1573
     Poti, obrazi, pokrajine / Ivo Andrić ; [prireditelji izda
je Josip Vidmar, Grigor Vitez, Muharem Pervić, Petar 
Džadžić ; prevedel Jože Stabej].  Ljubljana : Državna za
ložba Slovenije ; Beograd : Prosveta ; Zagreb : Mladost ; 
Sarajevo : Svjetlost, 1966 (Celje : Celjski tisk).  234 str. ; 
20 cm.  (Dela / Ivo Andrić ; knj. 10) 
Prevod dela: Staze, lica, predeli. 
S a d r ž a j: Poti (774): Poti = [Staze] (910); Zanos in trpljenje 
Tomasa Galusa = [Zanos i stradanje Tome Galusa] (1122); 
Izkušnja v celici številka 38 = [Iskušenje u ćeliji broj 38] (23
31); V celici številka 115 = [U ćeliji broj 115] (3353); Sonce = 
[Sunce] (5562); Na sončni strani = [Na sunčanoj strani] (6370); 
Vino (7174).  Obrazi (75122): Obrazi = [Lica] (7782); Podobe 
= [Likovi] (8386); Zapiski o Goyi = [Zapisi o Goji] (87122): 
Goya = [Goja] (8799); Pogovor z Goyo = [Razgovor sa Gojom] 
(100122).  Pokrajine (123167): Pokrajine = [Predeli] (125127); 
Na kamnu, na Počitelju = [Na kamenu, u Počitelju] (129135); 
Španska stvarnost in prvi koraki v njej = [Španska stvarnost i prvi 
koraci u njoj] (137141); Portugalska, zelena dežela = [Portugal, 
zelena zemlja] : odlomek potopisa (143146); Prvi dan v veselem 
mestu = [Prvi dan u radosnom gradu] : (pismo našeg prijatelja iz 
Italije) (147152); Ob svetlem Ohridskem jezeru = [Kraj svetlog 
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Ohridskog jezera] (153159); Ko letim nad morjem = [Leteći nad 
morem] (161163); Mostovi (165167). Ivo Andrić  življenje in delo 
/ Petar Džadžić (169228): Od Ex Ponta k „Dediščini prednikov” 
(171179); Socialni upor in drama eksistence (180199); Izzivanje 
preteklosti (200204); Mostovi (205217); „Nepomirljivi svetovi” 
(218223); Prekleto dvorišče  trenutek preteklosti in stalen opomin 
(224228). Opomba k izdaji (229234).
(Pl. sa omotom) 

1574
     Prekleto dvorišče / Ivo Andrić ; [prevedel Pavle Flerè]. 
 Ljubljana : Državna založba Slovenije ; [Beograd : 
Prosveta ; Zagreb : Mladost ; Sarajevo : Svjetlost], 1966 
(Celje : Celjski tisk).  109 str. ; 20 cm.  (Dela / Ivo Andrić 
; knj. 4) 
Prevod dela: Prokleta avlija.  Priređivači su Josip Vidmar, 
Grigor Vitez, Muharem Pervić, Petar Džadžić. 
(Pl. sa omotom) 

1575
     Travniška hronika : konzulski časi / Ivo Andrić ; 
[pre vedel Severin Šali].  Ljubljana : Državna založba 
Slovenije ; [Beograd : Prosveta ; Zagreb : Mladost ; Sa
rajevo : Svjetlost], 1966 (Celje : Celjski tisk).  457 str. ; 
20 cm.  (Dela / Ivo Andrić ; knj. 2) 
Prevod dela: Travnička hronika.  Priređivači su Josip 
Vidmar, Grigor Vitez, Muharem Pervić, Petar Džadžić.  
Tolmač nekaterih izrazov in pojmov: str. [459]. 
(Pl. sa omotom) 

1576
     Znamenja : novele / Ivo Andrić ; [prevedli Severin Šali, 
Janko Moder in Vladimir Kralj].  Ljubljana : Državna 
založba Slovenije ; [Beograd : Prosveta ; Zagreb : Mladost 
; Sarajevo : Svjetlost], 1966 (Celje : Celjski tisk).  365 str. 
; 20 cm.  (Dela / Ivo Andrić ; knj. 8) 
Prevod dela: Znakovi.  Priređivači su Josip Vidmar, 
Grigor Vitez, Muharem Pervić, Petar Džadžić. 
S a d r ž a j: Potovanje Alije Djerzeleza = [Put Alije Đerzeleza] / 
[prev. Janko Moder] (531); Dan v Rimu = [Dan u Rimu] / [prev. 
Severin Šali] (3342); Znamenja = [Znakovi] / [prev. Severin Šali] 
(4356); Godovanje = [Svečanost] / [prev. Severin Šali] (5770); 
Djordje Djordjević = [Đorđe Đorđević] / [prev. Severin Šali] (71
82); Besede = [Reči] / [prev. Severin Šali] (8391); Življenjepis 
= [Autobiografija] / [prev. Severin Šali] (93107); Na ladji = [Na 
lađi] / [prev. Severin Šali] (109117); Mučenje = [Zlostavljanje] / 
[prev. Severin Šali] (119149); Zgodba o tlačanu Simanu = [Priča 
o kmetu Simanu] / [prev. Janko Moder] (151184); Butarice = 
[Snopići] / [prev. Vladimir Kralj] (185195); Pod gabrcem = [San 
i java Pod grabićem] / [prev. Vladimir Kralj] (197204); Zgodba o 
soli = [Priča o soli] / [prev. Severin Šali] (205212); Kosa / [prev. 
Vladimir Kralj] (213220); Zima = [Zimi] / [prev. Severin Šali] 
(221226); Noč v Alhambri = [Noć u Alhambri] / [prev. Severin 
Šali] (227238); Na petelina = [Lov na tetreba] / [prev. Severin 
Šali] (239248); Pogovor = [Razgovor] / [prev. Severin Šali] 
(249257); Soseda = [Susedi] / [prev. Severin Šali] (259276); 
Sprehod = [Šetnja] / [prev. Severin Šali] (277285); Zaprta vrata = 
[Zatvorena vrata] / [prev. Severin Šali] (287297); Družinski portret 
= [Porodična slika] / [prev. Severin Šali] (299316); Osatičani / 
[prev. Severin Šali] (317356); Praznično jutro / [prev. Severin 
Šali] (357365).
(Pl. sa omotom) 

1577
     Žeja / Ivo Andrić ; [prevedel Janko Moder].  Ljubljana 
: Državna založba Slovenije ; [Beograd : Prosveta ; Zagreb 

: Mladost ; Sarajevo : Svjetlost], 1966 (Celje : Celjski 
tisk).  306 str. ; 20 cm.  (Dela / Ivo Andrić ; knj. 6) 
Prevod dela: Žeđ.  Priređivači su Josip Vidmar, Grigor 
Vitez, Muharem Pervić, Petar Džadžić. 
S a d r ž a j: V musafirhani = [U musafirhani] (519); V temnici = [U 
zindanu] (2130); Spoved = [Ispovijed] (3149); Pri kotlu = [Kod 
kazana] (5168); Skušnjava = [Napast] (6980); Skušnja = [Proba] 
(81117); V mlinu = [U vodenici] (119127); Norčija v Samsarovi 
gostilni = [Šala u Samsarinom hanu] (129152); Čaša (153163); 
Trup (165180); Rzavski hribi = [Rzavski bregovi] (181195); 
Čudež v Olovu = [Čudo u Olovu] (197205); Žeja = [Žeđ] (207
220); Most na Žepi (221231); Smrt v Sinanovem samostanu = 
[Smrt u Sinanovoj tekiji] (233247); Olujaci (249260); Na drugi 
dan Božiča = [Na drugi dan Božića] (261269); Na stadionu (271
277); Na državnem posestvu = [Na državnom imanju] (279293); 
Dopust na jugu = [Letovanje na jugu] (295[307]).
(Pl. sa omotom) 

1578
     Poti in mostovi / Ivo Andrić ; [izbral in uredil Cene 
Vipotnik ; prevedli Vladimir Kralj, Janko Moder, Jože 
Stabej in Severin Šali].  Ljubljana : Mladinska knjiga, 
1967 (Ljubljana : Delo).  135 str. ; 20 cm.  (Moja 
knjižnica. Letn. 2, Razred 8 ; knj. 2) 
S a d r ž a j: Poti = [Staze] / [prev. Jože Stabej] (56); Panorama 
/ [prev. Janko Moder] (730); Prvič v cirkusu = [Cirkus] / [prev. 
Severin Šali] (3134); Prvič in zadnjič na odru = [Neuspeh na 
pozornici] / [prev. Severin Šali] (3537); Prvi koraki na poti v 
svet knjige in književnosti = [Kako sam ulazio u svet knjige 
književnosti] / [prev. Severin Šali] (3839); Ekskurzija / [prev. 
Janko Moder] (4046); Most na Žepi / [prev. Janko Moder] (47
53); Povest o vezirjevem slonu = [Priča o vezirovom slonu] / [prev. 
Janko Moder] (5489); Veletovci / [prev. Vladimir Kralj] (9097); 
Rzavski hribi = [Rzavski bregovi] / [prev. Janko Moder] (98
107); Kača = [Zmija] / [prev. Janko Moder] (108117); Butarice 
= [Snopići] / [prev. Vladimir Kralj] (118123); Elektrobih / [prev. 
Vladimir Kralj] (124127); Mostovi / [prev. Jože Stabej] (128
129). Ivo Andrić (130131). Poti in mostovi (131132). Opombe / 
Miroslav Ravbar (132135).
(Broš.) 

1579
     Zgodbe iz otroških let / Ivo Andrić ; prevedel Cveto 
Za gorski ; ilustriral Vilko Gliha Selan.  Ljubljana : Mla
dinska knjiga ; Zagreb : Naša djeca : Prosvjeta, 1967 
(Maribor : Mariborski tisk).  32 str. : ilustr. u bojama ; 
26 cm 
Sadržaj prilagođen deci. 
S a d r ž a j: Prvič v cirkusu = [Cirkus] (515); Prvič in zadnjič na 
odru = [Neuspeh na pozornici] (1723); Prvi koraki na poti v svet 
knjige in leposlovja = [Kako sam ulazio u svet knjige i književnosti] 
(2530). Namesto uvoda / Gustav Krklec (3132).
(Broš.) 

1580
     Goya / Ivo Andrić ; [prevedel Jože Stabej].  Ljubljana 
: Državna založba Slovenije ; Zagreb : Mladost ; Beograd 
: Prosveta, 1972 (Ljubljana : Delo).  63 str. : reprodukcije 
; 23 x 25 cm 
S a d r ž a j: Zapiski o Goyi = [Goja] (633); Pogovor z Goyo = 
[Razgovor sa Gojom] (3463). Seznam [Goyevih] slik ([6465]).
(Pl. sa omotom) 

1581
     Travniška kronika : konzulski časi. [Knj.] 1 / Ivo An
drić ; [prevedel Severin Šali].  Ljubljana : Mladinska 
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knji ga, 1975 (Ljubljana : Mladinska knjiga).  281 str. : 
au torova slika ; 21 cm.  (Beseda sodobnih jugoslovanskih 
pisateljev) 
Prevod dela: Travnička hronika. 
(Plast.) 

1582
     Travniška kronika : konzulski časi. [Knj.] 2 / Ivo Andrić 
; [prevedel Severin Šali ; spremno besedo napisal Emil 
Štampar].  Ljubljana : Mladinska knjiga, 1975 (Ljubljana 
: Mladinska knjiga).  323 str. ; 21 cm.  (Beseda sodobnih 
jugoslovanskih pisateljev) 
Prevod dela: Travnička hronika.  Tolmač nekaterih 
izrazov in pojmov: str. 299300.  Spremna beseda: str. 
301323. 
(Plast.) 

1583
     Gospodična / Ivo Andrić ; [prevod Pavle Flere].  Lju
bljana : Državna založba Slovenije ; Beograd : Prosveta ; 
Zagreb : Mladost ; Sarajevo : Svjetlost ; Skopje : Misla, 
1976 (Ljubljana : „Jože Moškrič”).  206 str. ; 20 cm.  
(Zbrano delo / Ivo Andrić ; prireditelji izdaje Petar Džadžić, 
Muharem Pervić, Vera Stojić, Radovan Vučković ; knj. 3) 
Prevod dela: Gospođica. 
(Pl. sa omotom) 

1584
     Hiša na samem in druge novele / Ivo Andrić ; [prevedel 
Janko Moder].  Ljubljana : Državna založba Slovenije ; 
Zagreb : Mladost ; Beograd : Prosveta ; Sarajevo : Svjetlost 
; Skopje : Misla, 1976 (Ljubljana : „Jože Moškrič”).  236 
str. ; 20 cm.  (Zbrano delo / Ivo Andrić ; prireditelji izdaje 
Petar Džadžić, Muharem Pervić, Vera Stojić, Radovan 
Vučković ; [knj. 15]) 
Prevod dela: Kuća na osami i druge pripovetke. 
S a d r ž a j: Hiša na samem (5123): Uvod (710); Bonvalpaša 
(1117); Alipaša (1832); Baron (3342); Geometer in Julka = 
[Geometar i Julka] (4353); Cirkus (5468); Jakov, vrsnik iz mladih 
let = [Jakov, drug iz detinjstva] (6980); Zgodba = [Priča] (8187); 
Sužnja = [Robinja] (8898); Življenja = [Životi] (99106); Ljubezni 
= [Ljubavi] (107113); Zuja (114123).  Druge novele (125236): 
Knez z žalostnimi očmi = [Knez sa tužnim očima] (127130); 
Popoldne = [Popodne] (131134); Zmagovalec = [Stvorenje] (135
138); Pekel = [Pakao] (139144); Julijski dan = [Julski dan] (145
150); Rujanski begi = [Ruđanski begovi] (151158); Rdeča roža = 
[Crven cvet] (159175); Pred večerom = [Predvečernji čas] (176
182); Dva zapiska bosanskega tajnika Dražeslava = [Dva zapisa 
bosanskog pisara Dražeslava] (183190); Pri zdravniku = [Kod 
lekara] (191199); Srečanje = [Susret] (200205); Pogovor pred 
večerom = [Razgovor predveče] (206213); Sedlarji = [Sarači] 
(214219); Dubrovniški snežni metež = [Dubrovačka vejavica] 
(220225); Ranjenec v vasi = [Ranjenik u selu] (226232); Slepec 
= [Slepac] (233236). Opombe (236).
(Pl. sa omotom) 

1585
     Jelena, ženska, ki je ni / Ivo Andrić ; [prevod Janko 
Moder in Tone Potokar].  Ljubljana : Državna založba 
Slovenije ; Zagreb : Mladost ; Beograd : Prosveta ; 
Sarajevo : Svjetlost ; Skopje : Misla, 1976 (Ljubljana : 
„Jože Moškrič”).  260 str. ; 20 cm.  (Zbrano delo / Ivo 
Andrić ; prireditelji izdaje Petar Džadžić, Muharem Pervić, 
Vera Stojić, Radovan Vučković ; knj. 7) 
Prevod dela: Jelena, žena koje nema. 

S a d r ž a j: Anikini časi = [Anikina vremena] / [prev. Janko 
Moder] (579); Mara, turška ljubica = [Mara milosnica] / [prev. 
Janko Moder] (81151); Ljubezen v mestecu = [Ljubav u kasabi] 
/ [prev. Janko Moder] (153167); Ćorkan in Nemka = [Ćorkan 
i Švabica] / [prev. Janko Moder] (169185); Ženska na pečini = 
[Žena na kamenu] / [prev. Janko Moder] (187208); Ples = [Igra] / 
[prev. Janko Moder] (209215); Ženska iz slonove kosti = [Žena od 
slonove kosti] / [prev. Janko Moder] (217223); Byron v Cintri = 
[Bajron u Sintri] / [prev. Tone Potokar] (225231); Jelena, ženska, 
ki je ni = [Jelena, žena koje nema] / [prev. Tone Potokar] (233
[261]).
(Pl. sa omotom) 

1586
     Most na Drini / Ivo Andrić ; [prevod Tone Potokar].  
Ljubljana : Državna založba Slovenije ; Zagreb : Mladost 
; Beograd : Prosveta ; Sarajevo : Svjetlost ; Skopje : Mis
la, 1976 (Ljubljana : „Jože Moškrič”).  407 str. ; 20 
cm.  (Zbrano delo / Ivo Andrić ; prireditelji izdaje Petar 
Džadžić, Muharem Pervić, Vera Stojić, Radovan Vučković 
; knj. 1) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Slovarček turških besed in 
provincializmov: str. 401407. 
(Pl. sa omotom) 

1587
     Nemirno leto / Ivo Andrić ; [prevod Janko Moder in 
Vladimir Kralj].  Ljubljana : Državna založba Slovenije ; 
Zagreb : Mladost ; Beograd : Prosveta ; Sarajevo : Svjetlost 
; Skopje : Misla, 1976 (Ljubljana : „Jože Moškrič”).  375 
str. ; 20 cm.  (Zbrano delo / Ivo Andrić ; prireditelji izdaje 
Petar Džadžić, Muharem Pervić, Vera Stojić, Radovan 
Vučković ; knj. 5) 
Prevod dela: Nemirna godina. 
S a d r ž a j: Med taborjenjem = [Za logorovanja] / [prev. Janko 
Mo der] (520); Mustafa Madžar / [prev. Janko Moder] (2141); 
Povest o vezirjevem slonu = [Priča o vezirovom slonu] / [prev. 
Janko Moder] (4395); Nemirno leto = [Nemirna godina] / [prev. 
Janko Moder] (97138); Sanje bega Karčića = [San bega Karčića] 
/ [prev. Janko Moder] (139144); Veletovci / [prev. Vladimir Kralj] 
(145157); Preproga = [Ćilim] / [prev. Vladimir Kralj] (159171); 
Svatba = [Svadba] / [prev. Janko Moder] (173197); Stavka v 
tkalnici preprog = [Štrajk u tkaonici ćilima] / [prev. Janko Moder] 
(199207); Razdejanja = [Razaranja] / [prev. Janko Moder] (209
216); Bife „Titanik” / [prev. Janko Moder] (217256); Zeko / [prev. 
Vladimir Kralj] (259375).
(Pl. sa omotom) 

1588
     Omerpaša Latas / Ivo Andrić ; [prevedel Janko Moder]. 
 Ljubljana : Državna založba Slovenije ; Beograd : 
Prosveta ; Zagreb : Mladost ; Sarajevo : Svjetlost ; Skopje 
: Misla, 1976 (Ljubljana : „Jože Moškrič”).  325 str. ; 20 
cm.  (Zbrano delo / Ivo Andrić ; prireditelji izdaje Petar 
Džadžić, Muharem Pervić, Vera Stojić, Radovan Vučković 
; knj. 16) 
Autor napomene je R. Vučković.  Opombe: str. 307313. 
 Ivo Andrić : (biobibliografski zapis): str. 314317.  
Opombe ob Zbranih delih: str. 318322.  Bibliografija: 
str. 323324. 
(Pl. sa omotom) 

1589
     Otroci / Ivo Andrić ; [prevod Janko Moder, Vladimir 
Kralj in Mile Klopčič].  Ljubljana : Državna založba 
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Slovenije ; Zagreb : Mladost ; Beograd : Prosveta ; 
Sarajevo : Svjetlost ; Skopje : Misla, 1976 (Ljubljana : 
„Jože Moškrič”).  260 str. ; 20 cm.  (Zbrano delo / Ivo 
Andrić ; prireditelji izdaje Petar Džadžić, Muharem Pervić, 
Vera Stojić, Radovan Vučković ; knj. 9) 
Prevod dela: Djeca [i. e. Deca]. 
S a d r ž a j: Trdnjava = [Kula] / [prev. Janko Moder] (516); Sprt 
s svetom = [U zavadi sa svetom] / [prev. Janko Moder] (1727); 
Mila in Prelac = [Mila i Prelac] / [prev. Janko Moder] (2956); 
Otroci = [Deca] / [prev. Vladimir Kralj] (5767); Okno = [Prozor] 
/ [prev. Janko Moder] (6978); Knjiga / [prev. Vladimir Kralj] 
(79100); Na bregu = [Na obali] / [prev. Janko Moder] (101133); 
Kača = [Zmija] / [prev. Janko Moder] (135153); Panorama / [prev. 
Janko Moder] (155196); Izlet / [prev. Janko Moder] (197209); 
Ekskurzija / [prev. Janko Moder] (211224); Pismo iz leta 1920. = 
[Pismo iz 1920. godine] / [prev. Janko Moder] (225246); Aska in 
volk = [Aska i vuk] / [prev. Mile Klopčič] (247260).
(Pl. sa omotom) 

1590
     Poti, obrazi, pokrajine / Ivo Andrić ; [prevod Jože 
Stabej].  Ljubljana : Državna založba Slovenije ; Zagreb 
: Mladost ; Beograd : Prosveta ; Sarajevo : Svjetlost ; 
Skopje : Misla, 1976 (Ljubljana : „Jože Moškrič”).  224 
str. ; 20 cm.  (Zbrano delo / Ivo Andrić ; prireditelji izdaje 
Petar Džadžić, Muharem Pervić, Vera Stojić, Radovan 
Vučković ; knj. 10) 
Prevod dela: Staze, lica, predeli. 
S a d r ž a j: Poti (5118): Poti = [Staze] (78); Pisma [i. e. Pismo] 
iz Krakova (922): 1. in 3. maja = [1. i 3. maja] (913); Tri razstave 
= [Tri izložbe] (1318); Sprehod = [Šetnja] (1822); Zanos in trp
lje nje Toma Galusa = [Zanos i stradanje Tome Galusa] (2335); 
Prvi dan v splitski temnici = [Prvi dan u splitskoj tamnici] (3640); 
Izku šnja v celici številka 38 = [Iskušenje u ćeliji broj 38] (4149); 
V celici številka 115 = [U ćeliji broj 115] (5070); Sonce = [Sunce] 
(7178); Na sončni strani = [Na sunčanoj strani] (7987); Sanje o 
mestu = [San o gradu] (8892); Vino (9396); Pogled na Sarajevo = 
[Jedan pogled na Sarajevo] (97104); Na judovskem pokopališču 
v Sarajevu = [Na jevrejskom groblju u Sarajevu] (105114); Ob 
novici, da je pogorela Brusa = [Na vest da je Brusa pogorela] (115
118).   Obrazi (119150): V ulici Danila Ilića = [U ulici Danila 
Ilića] (121123); Učitelj Ljubomir (124129); Podobe = [Likovi] 
(130133); V Chopinovi rojstni hiši = [U Šopenovoj rodnoj kući] 
: s poti po Poljski (134139); Obrazi = [Lica] (140145); Srečanje 
na Kitajskem = [Susret u Kini] (146150).  Pokrajine (151224): 
Po Avstriji = [Kroz Austriju] : (zapiski s poti) (153160); Prvi 
dan v veselem mestu = [Prvi dan u radosnom gradu] : (pismo 
našega prijatelja iz Italije) (161166); Portugalska, zelena dežela = 
[Portugal, zelena zemlja] : odlomek potopisa (167170); Ko letim 
nad morjem = [Leteći nad morem] (171176); Španska stvarnost 
in prvi koraki v njej = [Španska stvarnost i prvi koraci u njoj] 
(177181); Na Nevskem prospektu = [Na Nevskom prospektu] : 
(odlomek) (182187); Vtisi iz Stalingrada = [Utisci iz Staljingrada] 
(188206); Pokrajine = [Predeli] (207209); Na kamnu, na Počitelju 
= [Na kamenu, u Počitelju] (210217); Ob svetlem Ohridskem 
jezeru = [Kraj svetlog Ohridskog jezera] (218224).
(Pl. sa omotom) 

1591
     Prekleto dvorišče / Ivo Andrić ; [prevod Pavle Flere].  
Ljubljana : Državna založba Slovenije ; Zagreb : Mladost 
; Beograd : Prosveta ; Sarajevo : Svjetlost ; Skopje : 
Misla, 1976 (Ljubljana : „Jože Moškrič”).  110 str. ; 20 
cm.  (Zbrano delo / Ivo Andrić ; prireditelji izdaje Petar 
Džadžić, Muharem Pervić, Vera Stojić, Radovan Vučković 
; knj. 4) 

Prevod dela: Prokleta avlija. 
(Pl. sa omotom) 

1592
     Travniška kronika : konzulski časi / Ivo Andrić ; [prevod 
Severin Šali].  Ljubljana : Državna založba Slovenije ; 
Zagreb : Mladost ; Beograd : Prosveta ; Sarajevo : Svjetlost 
; Skopje : Misla, 1976 (Ljubljana : „Jože Moškrič”).  486 
str. ; 20 cm.  (Zbrano delo / Ivo Andrić ; prireditelji izdaje 
Petar Džadžić, Muharem Pervić, Vera Stojić, Radovan 
Vučković ; knj. 2) 
Prevod dela: Travnička hronika.  Tolmač nekaterih 
izrazov in pojmov: str. 485486. 
(Pl. sa omotom) 

1593
     Znamenja / Ivo Andrić ; [prevod Janko Moder, Severin 
Šali in Vladimir Kralj].  Ljubljana : Državna založba Slo
venije ; Zagreb : Mladost ; Beograd : Prosveta ; Sarajevo 
: Svjetlost ; Skopje : Misla, 1976 (Ljubljana : „Jože 
Moškrič”).  373 str. ; 20 cm.  (Zbrano delo / Ivo Andrić 
; prireditelji izdaje Petar Džadžić, Muharem Pervić, Vera 
Stojić, Radovan Vučković ; knj. 8) 
Prevod dela: Znakovi. 
S a d r ž a j: Potovanje Alije Djerzeleza = [Put Alije Đerzeleza] / 
[prev. Janko Moder] (532); Dan v Rimu = [Dan u Rimu] / [prev. 
Severin Šali] (3342); Znamenja = [Znakovi] / [prev. Severin Šali] 
(4356); Godovanje = [Svečanost] / [prev. Severin Šali] (5770); 
Djordje Djordjević = [Đorđe Đorđević] / [prev. Severin Šali] (71
82); Besede = [Reči] / [prev. Severin Šali] (8392); Življenjepis 
= [Autobiografija] / [prev. Severin Šali] (93107); Na ladji = [Na 
la đi] / [prev. Severin Šali] (109117); Mučenje = [Zlostavljanje] / 
[prev. Severin Šali] (119150); Zgodba o tlačanu Simanu = [Priča 
o kmetu Simanu] / [prev. Janko Moder] (151185); Butarice = 
[Snopići] / [prev. Vladimir Kralj] (187197); Pod gabrcem = [San 
i java Pod grabićem] / [prev. Vladimir Kralj] (199206); Zgodba o 
soli = [Priča o soli] / [prev. Severin Šali] (207214); Kosa / [prev. 
Vladimir Kralj] (215222); Zima = [Zimi] / [prev. Severin Šali] 
(223229); Noč v Alhambri = [Noć u Alhambri] / [prev. Severin 
Šali] (231242); Na petelina = [Lov na tetreba] / [prev. Severin 
Šali] (243252); Pogovor = [Razgovor] / [prev. Severin Šali] 
(253261); Soseda = [Susedi] / [prev. Severin Šali] (263281); 
Sprehod = [Šetnja] / [prev. Severin Šali] (283291); Zaprta vrata = 
[Zatvorena vrata] / [prev. Severin Šali] (293304); Družinski portret 
= [Porodična slika] / [prev. Severin Šali] (305322); Osatičani / 
[prev. Severin Šali] (323364); Praznično jutro / [prev. Severin 
Šali] (365373).
(Pl. sa omotom) 

1594
     Žeja / Ivo Andrić ; [prevod Janko Moder].  Ljubljana 
: Državna založba Slovenije ; Zagreb : Mladost ; Beograd 
: Prosveta ; Sarajevo : Svjetlost ; Skopje : Misla, 1976 
(Ljubljana : „Jože Moškrič).  308 str. ; 20 cm.  (Zbrano 
delo / Ivo Andrić ; prireditelji izdaje Petar Džadžić, 
Muharem Pervić, Vera Stojić, Radovan Vučković ; knj. 6) 
Prevod dela: Žeđ. 
S a d r ž a j: V musafirhani = [U musafirhani] (520); V temnici = [U 
zin danu] (2130); Spoved = [Ispovijed] (3150); Pri kotlu = [Kod 
kazana] (5169); Skušnjava = [Napast] (7182); Skušnja = [Proba] 
(83119); V mlinu = [U vodenici] (121129); Norčija v Samsarovi 
gostilni = [Šala u Samsarinom hanu] (131154); Čaša (155165); 
Trup (167182); Rzavski hribi = [Rzavski bregovi] (183197); 
Čudež v Olovu = [Čudo u Olovu] (199207); Žeja = [Žeđ] (209
222); Most na Žepi (223233); Smrt v Sinanovem samostanu = 
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[Smrt u Sinanovoj tekiji] (235249); Olujaci (251262); Na drugi 
dan Božiča = [Na drugi dan Božića] (263271); Na stadionu (273
279); Na državnem posestvu = [Na državnom imanju] (281296); 
Dopust na jugu = [Letovanje na jugu] (297[309]).
(Pl. sa omotom) 

1595
     Ex Ponto ; Nemiri ; Lirika / Ivo Andrić ; [prevod Živa 
Vidmar in Ivan Minatti].  Ljubljana : Državna založba Slo
venije ; Zagreb : Mladost ; Beograd : Prosveta ; Sarajevo 
: Svjetlost ; Skopje : Misla, 1977 (Ljubljana : „Jože 
Moškrič”).  461 str. ; 20 cm.  (Zbrano delo / Ivo Andrić 
; prireditelji izdaje Petar Džadžić, Muharem Pervić, Vera 
Stojić, Radovan Vučković ; knj. 11) 
S a d r ž a j: Ex Ponto / [prev. Živa Vidmar] (575).  Nemiri / 
[prev. Živa Vidmar] (77133): Večni nemir = [Nemir od vijeka] 
(7988); Nemir dneva = [Nemir dana] (89133): Noč na vlaku = 
[Noć u vozu] (9192); Nad zmagami = [Iznad pobjeda] (9394); 
Otroci = [Djeca] (9597); Pogrebna pesem = [Pogrebna pjesma] 
(9899); Japonska pripovedka = [Priča iz Japana] (100102); Gore 
= [Bregovi] (103133).  Lirika / [prev. Ivan Minatti] (135237): 
V mraku = [U sumrak] (137); Blaga in dobra mesečina = [Blaga 
i dobra mesečina] (138139); Lanska pesem = [Lanjska pjesma] 
(140); Tema = [Tama] (141); Preteklost = [Potonulo] (142); Prva 
pomladna pesem = [Prva proljetna pjesma] (143); Noč rdečih 
zvezd = [Noć crvenih zvijezda] (144); Nočni verzi = [Strofe u 
noći] (145147): Minljivost = [Prolaznost] (145); Tragedija (145); 
Nesrečni nemir = [Jadni nemir] (146147); Petinštirideseta noč = 
[Četrdesetpeta noć] (148149); Sprehod = [Šetnja] (150); 1914. 
(151); Jutro (152); Psalm dvoma = [Psalm sumnje] (153154); 
Viharna noč = [Burna noć] (155156); Noč = [Noć] (157159); 
Vrnitev = [Povratak] (160161); Tolažba sna = [Uteha snova] (162
163); Sen = [San] (164165); Iz knjige „Rdeči listi” (Dezerter) = 
[Iz knjige „Crveni listovi” (Dezerter)] (166167); 1915. (168169); 
Pesem vretena = [Pjesma vretena] (170171); Popotna pesem = 
[Putnička pjesma] (172); Jesenska pokrajina = [Jesenji predjeli] 
(173); Rdeči listi = [Crveni listovi] (174175); Gornje mesto = 
[Gornji grad] (176); Neki november = [Jedan novembar] (177); 
Ritmi brez leska = [Ritmi bez sjaja] (178179): Marca meseca = 
[Marta mjeseca] (178); Sen o Mariji = [San o Mariji] (178179); Uj 
Dombovar (179); Jutro (180); Višina = [Visina] (181); Domovina = 
[Zemlja] (182); Sinoči = [Sinoć] (183); Scherzo v črnem = [Skerco u 
crnini] (184); Razodetje = [Objavljenje] (185); Svitanje (186188); 
Strofa (189); Po starem dobrem redu = [Po jednom starom dobrom 
redu] (190192); Rešitev = [Spas] (193); Brez naslova [Glasno 
šume vode...] = [Glasno vode šume] (194); Žeja = [Žeđ] (195); 
Noč = [Noć] (196); Njegova pesem = [Njegova pesma] (197); Na 
morju = [Na moru] (198); Beg = [Bežanje] (199); Na morju = [Na 
moru] (200); Ob reki = [Kraj reke] (201); M. Cr. (202); Misel = 
[Misao] (203); Vera salutrix (204); Kaj sanjam in kaj je resnica = 
[Šta sanjam i šta mi se događa] (205210); Slap na Drini (211); Žeja 
po popolnosti = [Žeđ savršenstva] (212); Brez naslova [Ko sem se 
krivil pod bremenom...] = [Kad se meni plakalo] (213); Sabitova 
pesem = [Sabitova pesma] (214); Weimar 1932 = [Vajmar 1932. 
g.] (215); Sonce tega dne = [Sunce ovog dana] (216219); Dekliška 
pesem = [Djevojačka pjesma] (220); Pred portretom s karajočim 
pogledom = [Pred portretom prekorna pogleda] (221); Brez naslova 
[In mislim...] = [I mislim] (222); Lepa mlada žena govori (223); 
Dve temi = [Dve teme] (224); Odkrivanje = [Otkrivanje] (225); 
Pismo nikomur = [Pismo nikome] (226); Lili Lalauna (227); Nekoč 
v Alpah = [Nekad, u Alpima] (228230): Pesem = [Pesma] (228); 
Srečenje = [Susret] (228229); Zora (229); Neka noč = [Jedna noć] 
(229230); Tenčica = [Veo] (231); Popotni z vzhoda = [Putnici sa 
istoka] (232233): Mesto ob dveh rekah = [Mali grad na dve reke] 
(232); V hamamu = [U amamu] (232233); Harfa iz jezera (233); 
Brez naslova [Grem, ko da stopam...] = [Koračam još kao da idem] 
(234); Vse hitreje, vse bliže = [Sve više, sve bliže] (235); Konec = 
[Kraj] (236); Brez naslova [Ne bogov, ne molitev...] = [Ni bogova 

ni molitava] (237). Ivo Andrić : življenje in delo / Petar Džadžić ; 
[prev. Jože Stabej] (239454): Od Ex Ponta k „Dediščini prednikov” 
(241247); Socialni upor in drama eksistence (248265); Izzivanje 
preteklosti (266269); Mostovi (270276); „Nepomirljivi svetovi” 
(277283); „Prvinska, najgloblja plast” in „Prekleto dvorišče” 
(284289); Delo z dolgo genezo zorenja (290299); Kdaj in kako  
vprašanji v Prokletem dvorišču (300313); Od Abelovega rodu do 
Ahbaba (314324); Ljudje z napačnim prvim korakom (325331); 
O mojstru pripovedovalcu (332337); Nepremišljen govor (338
346); Kaj pripoveduje človekova zunanjost (347352); Urejanje 
zgodbe (353355); Dvorišče se ne spreminja nikoli (356366); Štiri 
„krajine” v Prekletem dvorišču (367371); Povratnost dogajanja 
(372375); Odsevi mita v romanu „Most na Drini” (376378); 
Črna zareza ali o „neizrekljivem” (379388); „O smislu in pomenu 
zmagovitega mostu” (389404); Dvojna motivacija (405419); 
Pisatelj  človek v času (420437); Nova dela, „neznani” Andrić 
(438447); Andrićevi kažipoti (448454). Pripombe / [prev. Jože 
Šmit] (455456). Spremna beseda / P. Dž. [prev. Jože Šmit] (457
[462]).
(Pl. sa omotom) 

1596
     Travniška kronika : konzulski časi / Ivo Andrić ; [pre
vedel Severin Šali ; študijo napisal Lino Legiša].  V 
Ljubljani : Cankarjeva založba, 1977 (V Ljubljani : Ljudska 
pravica).  461 str. ; 18 cm.  (Zbirka „Sto romanov”) 
Prevod dela: Travnička hronika.  Ivo Andrić in Travniška 
kronika: str. 524.  Tolmač nekaterih izrazov in pojmov: 
str. [463]. 
(Broš.) 

1597
     Znamenja ob poti / Ivo Andrić ; [prevod Janko Moder]. 
 Ljubljana : Državna založba Slovenije ; Zagreb : Mladost 
; Beograd : Prosveta ; Sarajevo : Svjetlost ; Skopje : 
Misla, 1977 (Ljubljana : „Jože Moškrič”).  546 str. ; 20 
cm.  (Zbrano delo / Ivo Andrić ; prireditelji izdaje Petar 
Džadžić, Muharem Pervić, Vera Stojić, Radovan Vučković 
; knj. 14) 
Prevod dela: Znakovi pored puta. 
S a d r ž a j: I Nemiri od nekdaj = [Nemiri od vijeka] (7159); II 
Za pisatelja = [Za pisca] (161263); III Slike, prizori, raspoloženja 
(265513); IV Nespečnost = [Nesanica] (515531); V Večni 
koledar materinščine = [Večiti kalendar maternjeg jezika] (533
542). Opombe (543546). 
(Pl. sa omotom) 

1598
     Prekleto dvorišče / Ivo Andrić ; [prevedel Pavle Flere ; 
spremno besedo napisal Ivan Bratko].  Trst : Založništvo 
tržaškega tiska, 1978.  124 str. ; 20 cm* 
Prevod dela: Prokleta avlija.  Ivo Andrić in Slovenci. 

1599
     Umetnik in njegovo delo / Ivo Andrić ; [prevod Janko 
Moder].  Ljubljana : Državna založba Slovenije ; Zagreb 
: Mladost ; Beograd : Prosveta ; Sarajevo : Svjetlost ; 
Skopje : Misla, 1978 (Ljubljana : „Jože Moškrič”).  359 
str. ; 20 cm.  (Zbrano delo / Ivo Andrić ; prireditelji izdaje 
Petar Džadžić, Muharem Pervić, Vera Stojić, Radovan 
Vučković ; knj. 13) 
Prevod dela: Umetnik i njegovo delo. 
S a d r ž a j: I Večna navzočnost (5157): Njegoš kot tragični junak 
kosovske misli = [Njegoš kao tragični junak kosovske misli] (736); 
Njegoš v Italiji = [Njegoš u Italiji] (3742); Ljuba Nenadović 
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o Njegošu v Italiji = [Ljuba Nenadović o Njegošu u Italiji] (43
52); Njegoševa človečnost = [Njegoševa čovečnost] (5356); Luč 
Njegoševa dela = [Svetlost Njegoševog dela] (5760); Nekaj o 
Njegošu pisatelju = [Nešto o Njegošu kao piscu] (6167); Njegoševa 
večna navzočnost = [Večna prisutnost Njegoševa] (6974); Njegošev 
odnos do kulture = [Njegošev odnos prema kulturi] (7582); Ob 
Njegoševi korespondenci = [Nad Njegoševom prepiskom] (8390); 
O Vuku kot pisatelju = [O Vuku kao piscu] (91107); Vuk reformator 
(109121); Vukov zgled = [Vukov primer] (123127); Vuk in tujina 
= [Vuk i inostranstvo] (129134); Optimizem Vuka Karadžića = 
[Optimizam Vuka Karadžića] (135149); Tri slike iz življenja Vuka 
Karadžića = [Tri slike iz života Vuka Karadžića] (151157).  II 
Umetnik in njegovo delo (159284): Štirideset let od smrti Sime 
Matavulja = [Četrdeset godina od smrti Sime Matavulja] (161166); 
O mojstru pripovedniku = [O majstoru pripovedaču] (167172); 
Zemlja, ljudje in jezik pri Petru Kočiću = [Zemlja, ljudi i jezik kod 
Petra Kočića] (173199); O Gavru Vučkoviću in ob tej priložnosti = 
[O Gavri Vučkoviću i povodom njega] (201219); Ljubezenska lirika 
Petra Preradovića = [Ljubavna lirika Petra Preradovića] (221226); 
Pesmarica = [Pevanija] : knjiga detinstva, knjiga življenja (227
230); Spomenik pesniku življenjske radosti in mladostne žalosti = 
[Spomenik pesniku životne radosti i mladalačke tuge] (231233); 
A. G. Matoš (235241); Jovan Skerlić (243245); Spomenik Bori 
Stankoviću (247249); Isak Samokovlija (251255); Poletni dan = 
[Letnji dan] : kratek spomin na mladost Isaka Samokovlije (257
260); V spomin Kalmiju Baruhu = [Pomen Kalmiju Baruhu] (261
267); Spomin na Kalmija Baruha = [Sećanje na Kalmija Baruha] 
(269274); Sreten Stojanović (275277); Umetnik in njegovo delo = 
[Umetnik i njegovo delo] (279282); Roman Petrović (283284).  III 
O knjigah (285351): Andro Kovačević: Zadnji Nenadić = [Andro 
Kovačević: Posljednji Nenadić] (287288); V. CarEmin: Za plimo 
= [Viktor CarEmin: Iza plime] (289291); Krvavi cvetovi V. Ilića 
Mlajšega = [Krvavi cvetovi V. Ilića Mlađeg] (293295); Branko 
Mašić: Vojne slike in vtisi = [Branko Mašić: Ratne slike i utisci] 
(297299); Stari pesniki = [Stari pjesnici] : (Anton Aškerc: Izbrane 
pesmi; J. Despot: Na trzini. Erotične pesmi) (301302); Svetozar 
Ćorović: Kakor vihar = [Svetozar Ćorović: Kao vihor] (303306); 
Dragutin M. Domjanić: Slike in popevke = [Dragutin M. Domjanić: 
Kipci i popevke] (307310); Sima Pandurović: Vkovani zlogi = 
[Sima Pandurović: Okovani slogovi] (311313); Pero Slijepčević: 
V spomin Vladimirju Gaćinoviću = [Pero Slijepčević: Pomen 
Vladimiru Gaćinoviću] (315318); Prosveta: Almanah za leto 1918 
= [Prosveta: Almanah za godinu 1918] (319323); Josip Kosor: 
Mime (325327); U. Donadini: Kamen z ramen = [U. Donadini: 
Kamena s ramena] (329330); Rastko Petrović: Burleska gospoda 
Peruna boga groma = [Rastko Petrović: Burleska gospodina Peruna 
boga groma] (331334); Ante Petravić: Tretje študije in portreti = 
[Ante Petravić: Treće studije i portreti] (335336); Vladimir Ćorović: 
Bosna in Hercegovina = [Vladimir Ćorović: Bosna i Hercegovina] 
(337338); Dragojlo Dudić: Dnevnik (339345); Zuko Džumhur: 
Nekrolog neki čaršiji = [Zuko Džumhur: Nekrolog jednoj čaršiji] 
(347351). Opombe k trinajstemu zvezku (353359).
(Pl. sa omotom) 

1600
     Zgodovina in legenda / Ivo Andrić ; [prevedla Janko 
Moder in Jože Stabej].  Ljubljana : Državna založba Slo
venije ; Zagreb : Mladost ; Beograd : Prosveta ; Sarajevo 
: Svjetlost ; Skopje : Misla, 1978 (Ljubljana : „Jože 
Moškrič”).  256 str. ; 20 cm.  (Zbrano delo / Ivo Andrić 
; prireditelji izdaje Petar Džadžić, Muharem Pervić, Vera 
Stojić, Radovan Vučković ; knj. 12) 
Prevod dela: Istorija i legenda. 
S a d r ž a j: I Ustvarjalec in jezik (576): Pogovor z Goyo = [Razgovor 
sa Gojom] / [prev. Jože Stabej] (730); Nekaj misli o slogu in jeziku 
= [Nešto o stilu i jeziku] (3151); Zapiski za pisatelja = [Beleške 
za pisca] (5365); Zapisek o besedah = [Beleška o rečima] (6769); 
O pripovedi in pripovedovanju = [O priči i pričanju] : govor Iva 

Andrića v Stockholmu ob prevzemu Nobelove nagrade (7176).  II 
Zgo dovina, legenda, poezija (77187): Legenda o svetem Frančišku 
iz Assisija = [Legenda o sv. Francisku iz Asizija] (7993); Legenda 
o Lavri in Petrarki = [Legenda o Lauri i Petrarki] (95105); Simon 
Bolivar Osvoboditelj = [Simon Bolivar Oslobodilac] (107148); 
Izročitev = [Predaja] : (Rigas iz Fere) (149154); Goya = [Goja] 
/ [prev. Jože Stabej] (155168); Visoka pesem^ = [Pjesma nad 
pjesmama] (169176); Walt Whitman = [Volt Vitmen] (177187). 
 III Priložnosti, knjige, dogodki (189240): Naša književnost in 
vojna = [Naša književnost i rat] (191196); Na magijo včasih meji 
in pravo junaštvo se zdi delo dobrega prevajalca = [Sa magijom 
ponekad graniči i na prave podvige liči rad dobrog prevodioca] 
(197201); Ko govorimo o arhivih = [Kad je reč o arhivima] (203
206); Heine v pismih = [Hajne u pismima] (207212); Vojna knjiga 
Gabriela D’Annunzia = [Jedna ratna knjiga Gabrijela D’Anuncija] 
(213218); Pisma nekega vojaka = [Pisma jednog vojnika] (219
224); Ustvarjalna iskra = [Stvaralačka iskra] (225229); Ustvarjalna 
roka = [Stvaralačka ruka] (231234); Pismo iz Rima (235240). 
Opombe ob dvanajstem zvezku / Radovan Vučković (241245). 
Opombe (246256).
(Pl. sa omotom) 

1601
     Travniška kronika. [Del] 1 / Ivo Andrić ; [prevedel Se
ve rin Šali ; ilustriral Ive Seljak Čopič ; uredila Severin 
Šali in Ivan Bizjak].  Ljubljana : Mladinska knjiga, 1979 
(Ljubljana : Delo).  287 str. : ilustr. ; 21 cm.  (Petdeset 
najlepših po izboru bralcev) 
Prevod dela: Travnička hronika. 
(Plast.) 

1602
     Travniška kronika. [Del] 2 / Ivo Andrić ; [prevedel Se
verin Šali ; ilustriral Ive Seljak Čopič ; uredila Severin 
Šali in Ivan Bizjak].  Ljubljana : Mladinska knjiga, 1979 
(Ljubljana : Delo).  318 str. : ilustr. ; 21 cm.  (Petdeset 
naj lepših po izboru bralcev) 
Prevod dela: Travnička hronika.  Tolmač nekaterih 
izrazov in pojmov: str. 305306.  Str. 307315: Ivo Andrić 
in njegovo delo / Miha Mate.  Str. 316318: O Andriću 
so rekli / Edvard Kardelj, Josip Vidmar, Bratko Kreft, Be
no Zupančič, Meša Selimović, Mirko Božić, Dragan M. 
Jeremić, Dubravka Velašević. 
(Plast.) 

1603
     Most na Drini / Ivo Andrić ; [prevedel Tone Potokar ; 
ilustriral Ive Seljak Copič].  Ljubljana : Mladinska knjiga 
: Državna založba Slovenije, 1980 (Ljubljana : Delo).  
464 str. : ilustr. ; 21 cm.  (Petdeset najlepših po izboru 
bralcev) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Na omotu: Svet knjige.  
Slo varček turških besed in provincializmov: str. 458464. 
(Pl. sa omotom) 

1604
     Most na Drini / Ivo Andrić ; [prevedel Tone Potokar ; 
ilustriral Ive Seljak Copič].  Ljubljana : Mladinska knjiga 
: Državna založba Slovenije, 1980 (Ljubljana : Delo).  
464 str. : ilustr. ; 21 cm.  (Petdeset najlepših po izboru 
bralcev) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Slovarček turških besed in 
provincializmov: str. 458464. 
(Plast.) 
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1605
     Misel, ujeta v divjini : [izbrane novele] / Ivo Andrić ; 
[izbral in spremno besedo napisal Miha Matè ; prevedli 
Janko Moder, Tone Potokar, Severin Šali].  Ljubljana : 
Mladinska knjiga, 1984 ([Ljubljana] : Učna delavnica).  
204 str. : autorove slike ; 19 cm.  (Knjižnica Kondor : 
izbrana dela iz domače in svetovne literature ; zv. 217) 
Tiraž 2.500. 
S a d r ž a j: Most na Žepi / [prev. Janko Moder] (513); Žeja = 
[Žeđ] / [prev. Janko Moder] (1425); Kača = [Zmija] / [prev. Janko 
Moder] (2639); Zgodba o soli = [Priča o soli] / [prev. Severin Šali] 
(4045); Mustafa Madžar / [prev. Janko Moder] (4664); Potovanje 
Alije Djerzeleza = [Put Alije Đerzeleza] / [prev. Janko Moder] (65
89); Ćorkan in Švabica = [Ćorkan i Švabica] / [prev. Janko Moder] 
(90104); Ljubezen v mestecu = [Ljubav u kasabi] / [prev. Janko 
Moder] (105117); Bife „Titanik” / [prev. Janko Moder] (118155); 
Jelena, ženska ki je ni = [Jelena, žena koje nema] / [prev. Tone 
Potokar] (156181). Življenje in delo Iva Andrića / Miha Matè 
(182201). Manj znane besede in pojmi (202204). 
(Karton) 

1606
     Izbrana krajša proza / Ivo Andrić ; [izbral in spremno 
besedo napisal Stanko Šimenc ; prevedli Pavle Flere, 
Vladimir Kralj, Janko Moder, Tone Potokar in Jože Stabej]. 
 V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1985 (v Ljubljani : 
Delo).  478 str., [1] list s autorovom slikom ; 22 cm.  
(Nobelovci ; 94) 
S a d r ž a j: Potovanje Alije Đerzeleza = Put Alije Đerzeleza / 
prev. Janko Moder (1338); Rzavski hribi = Rzavski bregovi 
/ prev. Janko Moder (3952); Most na Žepi / prev. Janko Moder 
(5362); Anikini časi = Anikina vremena / prev. Janko Moder (63
132); Mostovi / prev. Jože Stabej (133137); Smrt v Sinanovem 
samostanu = Smrt u Sinanovoj tekiji / prev. Janko Moder (139
152); Poti = Staze / prev. Jože Stabej (153156); Knjiga / prev. 
Vladimir Kralj (157173); Pismo iz leta 1920 = Pismo iz 1920. 
godine / prev. Janko Moder (175191); Povest o vezirjevem slonu 
= Priča o vezirovom slonu / prev. Janko Moder (193242); Zgodba 
o tlačanu Simanu = Priča o kmetu Simanu / prev. Janko Moder 
(243274); Bife „Titanik” / prev. Janko Moder (275312); Prekleto 
dvorišče = Prokleta avlija / prev. Pavle Flere (313396); Jelena, 
ženska, ki je ni = Jelena, žena koje nema / prev. Tone Potokar (397
423); Alipaša / prev. Janko Moder (425439). Spremna beseda o 
avtorju / Stanko Šimenc (441463). Andrić pri nas / Jože Munda 
(464478).
(Plast.) 

1607
     [Znamenje ob poti : (izbrane misli)] / Ivo Andrić ; [pre
vedel Janko Moder ; izbral Tone Pavček ; ilustracije in 
portret Miha Maleš].  V Ljubljani : Cankarjeva založba, 
1985 (v Ljubljani : „Jože Moškrič”).  148 str. : ilustr. ; 11 
cm 
Izv. stv. nasl.: Znakovi pored puta.  Gl. stv. nasl. preuzet 
s poleđine nasl. lista.  Autorova slika. 
(Plast.) 

1608
     Travniška kronika : konzulski časi / Ivo Andrić ; 
[prevedel Severin Šali ; študijo napisal Lino Legiša].  2. 
natis.  V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1989 (Ljubljana 
: Mladinska knjiga).  461 str. ; 20 cm.  (Zbirka „Sto 
romanov”) 
Prevod dela: Travnička hronika.  Tiraž 2.700.  Ivo Andrić 
in Travniška kronika: str. 524.  Tolmač nekaterih izrazov 

in pojmov: str. [463]. 
(Plast.) 

1609
     Most na Drini / Ivo Andrić ; [prevod Tone Potokar].  
Posebna izd. za Delo.  Ljubljana : Delo, 2004 (Španija).  
316 str. ; 21 cm.  (Delova knjižnica Vrhunci stoletja ; 8) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Slovarček turških besed 
in provincializmov: str. 311316.  Na omotu beleške o 
autoru i delu. 
(Karton sa omotom) 

Шпански

1610
     Un puente sobre el Drina / Ivo Andric ; [versión espa
ñola de Luis del Castillo Aragón].  1a ed.  Barcelona : L. 
de Caralt, 1961 (Barcelona : Graficas Diamante).  419 str. 
; 21 cm.  (Colección Gigante) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Na omotu beleška o 
delu. 
(Karton sa omotom) 

1611
     Sucedió en Bosnia / Ivo Andric ; traducción de Miguel 
de Hernani.  Buenos Aires : Editorial Sudamericana, 
1961 (Buenos Aires : Los talleres gráficos de la compañía 
impresora Argentina S. A.).  540 str. ; 19 cm.  (Colección 
Horizonte) 
Prevedeno prema: Bosnian story; izv. stv. nasl.: Travnička 
hronika. 
(Broš.) 

1612
     Un puente sobre el Drina / Ivo Andric ; [versión espa
ñola de Luis del Castillo Aragón].  Barcelona : L. de 
Caralt, 1962.  345 str. ; 20 cm*.  (Colección Gigante) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1613
     La señorita / Ivo Andric ; [versión española de Mariano 
Orta Manzano].  Barcelona : L. de Caralt, 1962 (Andorra 
: Casal i Vall).  276 str. ; 21 cm.  (Colección Gigante) 
Prevod dela: Gospođica.  „Premio Nóbel de Literatura” 
→ nasl. str.  Na omotu beleška o delu. 
(Karton sa omotom) 

1614
     Sucedió en Bosnia / Ivo Andric ; traducción de 
Miguel de Hernani.  2a ed.  Buenos Aires : Editorial 
Sudamericana, 1962 (Buenos Aires : Los talleres gráficos 
de la compañía impresora Argentina S. A.).  540 str. ; 19 
cm.  (Colección Horizonte) 
Prevedeno prema: Bosnian story; izv. stv. nasl.: Travnička 
hronika. 
(Broš.) 

1615
     Goya / Ivo Andrić ; traducción del alemán por Lesmes 
Saval ; diseño di Vincente Rojo.  Ciudad de México : 
Librería Madero, 1963.  63 str. ; 20 cm* 
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Prevedeno prema: Francisco de Goya; izv. stv. nasl.: 
Zapisi o Goji. 

1616
     El lugar maldito y otros relatos / Ivo Andric ; [versión 
española de José Antonio Bravo].  Barcelona : L. de 
Caralt, 1963 (Barcelona : Graficas Diamante).  158 str. ; 
18 cm*.  (La espiga literaria ; vol. 1) 
S a d r ž a j: El lugar maldito = [Prokleta avlija] ; El vaso = [Čaša] 
; El torso = [Trup] ; Diversión en la posada = [Šala u Samsarinom 
hanu] ; En el molino = [U vodenici]. 

1617
     El lugar maldito / Ivo Andric ; [traducción de José 
Antonio Bravo].  [Barcelona] : L. de Caralt, 1964.  128 
str. ; 18 cm*.  (Libros Plaza ; vol. 344) 
Prevod dela: Prokleta avlija. 

1618
     Un puente sobre el Drina / Ivo Andric ; [versión de Luis 
del Castillo Aragón].  Barcelona : L. de Caralt, [1964].  
446 str. ; 18 cm*.  (Libros Reno) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1619
     Un puente sobre el Drina / Ivo Andric ; [versión de Luis 
del Castillo Aragón].  Barcelona : L. de Caralt, [1965].  
446 str. ; 18 cm*.  (Libros Reno ; 101) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1620
     Un puente sobre el Drina / Ivo Andric ; [traducción 
de Luis del Castillo Aragón].  [Barcelona] : Círculo de 
Lectores, [1966].  332 str. ; 20 cm* 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1621
     La señorita ; El lugar maldito ; Cuentos / Ivo Andric 
; [traducciones de Mariano Orta Manzano, José Antonio 
Bravo].  Barcelona : L. de Caralt, [1968].  352 str. ; 18 
cm*.  (Los clásicos del siglo XX ; 42) 
Prevodi dela: 1. Gospođica ; 2. Prokleta avlija ; 3. 
Pripovetke. 

1622
     Un puente sobre el Drina / Ivo Andrić ; traducción Luis 
del Castillo Aragón.  Barcelona : Plaza and Jannes, 1970. 
 348 str. ; 18 cm*.  (Libros Reno ; 101) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1623
     Un puente sobre el Drina / Ivo Andric ; [traducción 
Luis de[l] Castillo Aragón].  La Habana : Arte y literatura, 
1974 (La Habana : Unidad productora).  505 str. ; 18 cm. 
 (Colección Huracán) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Str. 716: El orbe narrativo 
de Ivo Andric / Salvador Bueno.  Na koricama beleška o 
autoru. 
(Broš.) 

1624
     El lugar maldito / Ivo Andric ; traducción José Antonio 
Bravo.  Barcelona : L. de Caralt, 1975.  160 str. ; 18 cm*. 

 (Biblioteca universal Caralt. Ser. novela ; 28) 
Prevod dela: Prokleta avlija. 

1625
     La señorita / Ivo Andric ; [traducción Mariano Orta 
Manzano].  La Habana : Arte y literatura, 1976 (La Habana 
: Unidad productora).  266 str. ; 18 cm.  (Colección 
Huracán) 
Prevod dela: Gospođica.  Na koricama beleška o autoru 
i delu. 

1626
     Sucedió en Bosnia / Ivo Andric ; traducción de Miguel 
de Hernani ; [prólogo Salvador Bueno].  La Habana 
: Editorial arte y literatura, 1977.  484 str. ; 19 cm*.  
(Biblioteca del pueblo) 
Prevod dela: Travnička hronika.  Prólogo. 

1627
     Bolívar : la libertad permanente / Ivo Andric ; prólogo 
J. L. [José Luis] SalcedoBastardo ; texto introductorio y 
traducción Salvador Prasel.  Caracas : Comité Ejecutivo 
del Bicentenario de Simón Bolívar, 1982 (Caracas : 
Italgrafica).  98 str. : ilustr. ; 20 cm 
Izv. stv. nasl.: Simon Bolivar Oslobodilac.  Autorova 
slika.  Prólogo: str. 913.  Ivo Andric: str. 1525.  Nota 
del traductor: str. 2728. 
(Broš.) 

1628
     Un puente sobre el Drina / Ivo Andrič ; [traducción de 
Luis del Castillo Aragón].  Barcelona : Ediciones Orbis, 
1983 (Barcelona : Sant Vicenç dels Horts).  410 str. ; 21 
cm.  (Los premios Nóbel) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  „Premio Nobel” → 
korice. 
(Plast.) 

1629
     Un puente sobre el Drina / Ivo Andrić ; traducción 
de Luis de[l] Castillo Aragón.  Barcelona : Círculo de 
Lectores, 1996 (Sant Vicenç dels Horts : Printer).  447 str. 
; 21 cm 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Na omotu beleška o autoru 
i delu. 
(Karton sa omotom) 

1630
     Un puente sobre el Drina / Ivo Andrić ; [versión 
castellana de Luis de[l] Castillo Aragón revisada por René 
Palacios More].  1a ed.  Madrid : Debate, 1996 (Madrid 
: Unigraf).  406 str. ; 21 cm 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Na koricama beleška o 
autoru i delu s autorovom slikom. 
(Broš.) 

1631
     Un puente sobre el Drina / Ivo Andrić ; [traducción 
de Luis de[l] Castillo Aragón ; revisión de René Palacios 
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More].  3a ed.  Madrid : Debate, 1999.  406 str. ; 22 
cm* 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1632
     Un puente sobre el Drina / Ivo Andrić ; [versión 
castell ana de Luis de[l] Castillo Aragón revisada por René 
Palacios More].  1a ed.  Barcelona : Debolsillo : Debate, 
2000.  497 str. ; 18 cm*.  (Narrativa ; 289) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 
(Broš.) 

1633
     Crónica de Travnik / Ivo Andrić ; traducción de Luisa 
Fernanda Garrido Ramos y Tihomir Pištelek.  1a ed.  
Madrid : Debate, 2001 (Barcelona : A & M Gràfic).  475 
str. ; 22 cm 
Prevod dela: Travnička hronika.  Autorova slika na 
omotu.  Glosario: str. 473475. 
(Karton sa omotom) 

1634
     Sucedió en Bosnia / Ivo Andric ; epílogo Yoel Manuel 
L. Vázquez.  La Habana : Instituto Cubano del Libro, 
2001 (Bogotá : Quebecor World Bogotá).  467 str. ; 19 
cm.  (Colección Huracán) 
Izv. stv. nasl.: Travnička hronika.  Epílogo: str. 463467. 
(Broš.) 

1635
     Un puente sobre el Drina / Ivo Andric ; [traducción 
de Luis de[l] Castillo Aragón ; revisión de René Palacios 
More].  5a ed. (1a en este formato).  Madrid : Debate, 
2002.  406 str. ; 23 cm*.  (Narrativa. Punto de rescate) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1636
     Crónica de Travnik / Ivo Andrić ; traducción de Luisa 
Fernanda Garrido Ramos y Tihomir Pištelek.  Barcelona : 
Debolsillo, 2003 (Barcelona : Liberdúplex).  474 str. ; 19 
cm.  (Contemporánea ; 289) 
Prevod dela: Travnička hronika.  Glosario: str. 473[475]. 
 Na koricama beleška o delu. 
(Broš.) 

1637
     Un puente sobre el Drina / Ivo Andrić ; traducción de 
Luis del Castillo.  1a ed. en este formato.  [Barcelona] 
: Debolsillo, 2003.  497 str. ; 19 cm*.  (Contemporánea 
; 289) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1638
     La señorita / Ivo Andrić ; traducción de Mariano Orta 
Manzano ; revisión de Luisa Fernanda Garrido y Tihomir 
Pistelek.  1a ed.  [Madrid] : Debate, 2003 (Barcelona : 
A & M Gràfic).  218 str. ; 22 cm.  (Narrativa. Punto de 
rescate) 
Prevod dela: Gospođica.  Glosario: str. 217218.  Na 
omotu beleška o autoru i delu s autorovom slikom. 
(Karton sa omotom) 

1639
     La señorita / Ivo Andric ; traducción de Mariano Orta 
Manzano.  1a ed.  [Barcelona] : Debolsillo, 2004.  217 
str. ; 19 cm*.  (Biblioteca Ivo Andric ; 3) (Contemporánea 
; 289) 
Prevod dela: Gospođica. 

1640
     Un puente sobre el Drina / Ivo Andrić ; traducción de 
Luis del Castillo ; [versión castellana de Luis de Castillo 
Aragón revisada por René Palacios More].  3a ed.  
Barcelona : Debolsillo, 2007 (Barcelona : Novoprint).  
497 str. ; 19 cm.  (Contemporánea ; 289) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Beleška o autoru: str. 4. 
(Broš.) 

1641
     Café Titanic (y otras historias) / Ivo Andrić ; traducción 
del serbio de Luisa Fernanda Garrido y Tihomir Pištelek. 
 1a ed.  Barcelona : Acantilado, 2008 (Capellades : [s. 
n.]).  115 str. ; 21 cm.  (Narrativa ; 144) 
S a d r ž a j: En el cementerio judío de Sarajevo = [Na jevrejskom 
groblju u Sarajevu] (716); El vencedor = [Pobednik] (1720); 
Amor en la ciudad = [Ljubav u kasabi] (2135); Una carta de 1920 
= [Pismo iz 1920. godine] (3753); Palabras = [Reči] (5563); 
Niños = [Deca] (6573); Café Titanic = [Bife „Titanik”] (75115).
(Broš.) 

1642
     Un puente sobre el Drina / Ivo Andrić ; traducción de 
Luis del Castillo.  1a ed. con esta portada.  [Barcelona] 
: Debolsillo, 2009.  497 str. ; 19 cm*.  (Contemporánea) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1643
     Crónica de Travnik / Ivo Andrić ; traducción de Luisa 
Fernanda Garrido Ramos y Tihomir Pištelek.  1a ed. con 
esta portada.  [Barcelona] : Debolsillo, 2010.  474 str. ; 
19 cm.  (Contemporánea ; 289) 
Prevod dela: Travnička hronika. 

1644
     Un puente sobre el Drina / Ivo Andrić ; traducción 
de Luisa Fernanda Garrido y Tihomir Pištelek.  1a ed.  
[Barcelona] : RBA, 2010.  445 str. ; 22 cm* 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

Шведски

1645
     De fördömdas stad / Ivo Andrić ; [översatt av Sven 
Stolpe].  Upsala : Universitas, 1959 ([s. l.] : Vetlanda).  
164 str. ; 20 cm 
Izv. stv. nasl.: Prokleta avlija.  Na omotu beleška o delu s 
autorovom slikom. 
(Broš. sa omotom) 

1646
     Bron över Drina / Ivo Andrić ; översättning från 
serbokroatiskan av Gun Bergman.  Stockholm : Bonnier, 
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1960 (Stockholm : Bonnier).  344 str ; cm* 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1647
     Bron över Drina : [roman] / Ivo Andrić ; [översättning 
från serbokroatiskan av Gun Bergman].  Stockholm : 
Bonnier, 1961 (Stockholm : Bonnier).  344 str. ; 23 cm 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Na omotu beleška o autoru 
i delu. 
(Broš. sa omotom) 

1648
     Konsulerna : roman / Ivo Andrić ; [översättning från 
serbokroatiskan av Gun Bergman].  Helsingfors : Schildt, 
1961 (Stockholm : Bonnier).  462 str. ; 23 cm* 
Prevod dela: Travnička hronika. 

1649
     Konsulerna : roman / Ivo Andrić ; [översättning från 
serbokroatiskan av Gun Bergman].  Stockholm : Bonnier, 
1961 (Stockholm : Bonnier).  462 str. ; 23 cm 
Prevod dela: Travnička hronika.  Na omotu beleška o 
delu. 
(Broš. sa omotom) 

1650
     Bron över Drina / Ivo Andrić ; [översättning från ser
bo kroatiskan av Gun Bergman].  Ny utg.  Stockholm : 
Bonnier, 1962 (Stockholm : Bonnier).  358 str. ; cm*.  
(Bonniers folkbibliotek) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1651
     Bron över Drina / Ivo Andrić ; [översättning från ser
bokroatiskan av Gun Bergman].  Stockholm : Bonnier, 
1962 (Stockholm : Bonnier).  344 str. ; 22 cm 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Na omotu beleška o autoru 
i delu. 
(Pl. sa omotom) 

1652
     Helvetets förgård : berättelse / Ivo Andrić ; [översättning 
från serbokroatiskan av Gun Bergman].  Helsingfors : 
Schildt, 1962 (Stockholm : Bonnier).  182 str. ; 20 cm* 
Prevod dela: Prokleta avlija. 

1653
     Helvetets förgård : berättelse / Ivo Andrić ; [översättning 
från serbokroatiskan av Gun Bergman].  Stockholm : 
Bonnier, 1962 (Stockholm : Bonnier).  182 str. ; 20 cm 
Prevod dela: Prokleta avlija.  Na koricama beleška o 
delu. 
(Broš.) 

1654
     Männen från Veletovo och andra noveller / Ivo Andrić ; 
urval och översättning från serbokroatiskan av Gun Berg
man.  Stockholm : Bonnier, 1962.  285 str. ; 22 cm* 
S a d r ž a j: Alija Djerzelez’ väg = [Put Alije Đerzeleza] ; På Annikas 
tid = [Anikina vremena] ; Männen från Veletovo = [Veletovci] ; 
Undret i Olovo = [Čudo u Olovu] ; Mustafa Magyar = [Mustafa 
Madžar] ; I fängelset = [U zindanu] ; Törst = [Žeđ] ; Barn = [Deca] 
; Kärlek i en småstad = [Ljubav u kasabi] ; På kant med världen 

= [Na obali] ; Boken = [Knjiga] ; Misshandel = [Zlostavljanje]; 
Fönstret = [Prozor] ; Semester i södern = [Letovanje na jugu].

1655
     Helvetets förgård : berättelse / Ivo Andrić ; [översättning 
från serbokroatiskan av Gun Bergman].  Ny utg.  Stock
holm : Aldus : Bonnier, 1966.  111 str. ; 19 cm*.  (En 
Delfinbok ; 231) 
Prevod dela: Prokleta avlija. 

1656
     Jelena och andra berättelser / Ivo Andrić ; i översättning 
av Gun Bergman.  Stockholm : Bonnier, 1966 (Stockholm 
: Bonnier).  219 str. ; 22 cm 
Prevod pojedinih pripovedaka iz zbirki: 1. Odabrane 
pripovetke ; 2. Lica.  Na koricama beleška o delu. 
S a d r ž a j: Det oroliga året = [Nemirna godina] (746); Ormen = 
[Zmija] (4760); Mara, älskarinnan = [Mara milosnica] (61130); 
Döden i Sinans kloster = [Smrt u Sinanovoj tekiji] (131143); I 
klosterhärbärget = [U musafirhani] (144157); Vid brännvinspannan 
= [Kod kazana] (158174); Jelena, kvinnan som inte finns = [Jelena, 
žena koje nema] (175201); Byron i Sintra = [Bajron u Sintri] (202
206); Festen = [Svečanost] (207[220]).
(Broš.) 

1657
     Bron över Drina : roman / Ivo Andrić ; översättning av 
Gun Bergman.  Ny utg.  Stockholm : MånPocket, 1993. 
 344 str. ; 18 cm* 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1658
     Snörmakare Aljo får en idé : noveller : [med miljöer 
från bland annat Banja Luka, Belgrad, Sarajevo, Travnik, 
Višegrad och Žepa] / av Ivo Andrić ; i urval och översättning 
av Torsten Sjöfors.  1. uppl.  Lönsboda : Nideå, 1995 
(Kristianstad : Kristianstads boktryckeri).  255 str. ; 21 
cm 
Na koricama beleška o delu. 
S a d r ž a j: Bron över Žepa = Most na Žepi (716); Berättelsen om 
vesirens elefant = Priča o vezirovom slonu (1765); Porträttmålning 
= Slikanje (6678); Osaticanerna = Osatičani (79119); Ćorkan och 
lindanserskan = Ćorkan i Švabica (120134); Mila och Prelac = 
Mila i Prelac (135155); Ett brev året 1920 = Pismo iz 1920. godine 
(156172); Tecken = Znakovi (173185); Skolresa = Ekskurzija 
(186195); Kvinnan på stenhällen = Žena na kamenu (196215); 
Buffé „Titanik” = Bife „Titanik” (216252). 
(Plast.) 

Турски

1659
     Drina köprüsü / İvo Andriç ; sırpça aslından çeviren 
Nu riye Müstakimoğlu.  İstanbul : Altın kitaplar, 1962 
(İstanbul : Ercan).  IV, 319 str. ; 20 cm*.  (Altın kitaplar 
yayınevi. Ser. Meşhur romanlar ; 30) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Str. IIV: İvo Andriç ve 
Drina üstündeki köprü / Hasan Âli Ediz. 

1660
     Drina köprüsü / İvo Andriç ; sırpça aslından çevirenler 
Nuriye Müstakimoğlu, Hasan Âli Ediz.  İstanbul : Altın 
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kitaplar, 1963 (İstanbul : Garanti).  352 str. ; 15 cm* 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1661
     Gün batarken : „Travnik kronika” / İvo Andriç ; çeviren 
Ta hir Alangu.  [İstanbul] : Altın kitaplar, 1963.  384 str. 
; 20 cm* 
Prevedeno prema: Wesire und Konsuln; izv. stv. nasl.: 
Travnička hronika. 

1662
     Uğursuz avlu / İvo Andriç ; türkçesi Aydın Emeç.  
İstanbul : Ağaoğlu yayınevi, 1964 (İstanbul : Bahar).  169 
str. ; 19 cm* 
Prevod dela: Prokleta avlija. 

1663
     Bosna hikâyeleri / İvo Andriç ; çeviren Zeyyat 
Selimoğlu.  İstanbul : Varlık yayınevi, 1965 (İstanbul : 
Ekin).  107 str. ; 17 cm.  (Varlık yayınları ; sayı 1146. 
Varlık büyük cep kitaplari ; 225) 
„(Nobel armağanı)”→ nasl. str. 
S a d r ž a j: Önsöz / Yaşar Nabi (35). Veli paşa’nın oynaşı = 
[Mara milosnica] (773); Macar Mustafa = [Mustafa Madžar] (74
92); Tek gözlü Corkan ile yabancı kadın = [Ćorkan i Švabica] (93
107).
(Broš.) 

1664
     Drina köprüsü / İvo Andriç ; sırpça aslından çevirenler 
Nuriye Müstakimoğlu, Hasan Âli Ediz.  İstanbul : Altın 
kitaplar, 1965.  347 str. ; cm* 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1665
     Travnik olayları : roman / İvo Andriç.  Sofya : Narodna 
prosveta, 1967.  440 str. ; 20 cm* 
Prevod dela: Travnička hronika.  Tiraž 2.085. 

1666
     Drina köprüsü / İvo Andriç ; sırpça aslından çevirenler 
Hasan Âli Ediz, Nuriye Müstakimoğlu.  5. bsk.  İstanbul 
: Altın kitaplar yayınevi, [1968?] (İstanbul : As).  347 str. 
; 20 cm* 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1667
     Pencere / İvo Andriç ; [derleyip çeviren Nusret Dişo 
Ülkü ; resimler Dimitar Kondovski].  Üsküp : Sevinç : 
Nova Makedoniya, 1968 (Üsküp : Nova Makedoniya).  
67 str. : ilustr. ; 20 cm.  (Sevinç kitaplari dizisi. Ser. 5 ; 
kit. 6) 
Tiraž 1.000. 
S a d r ž a j: Pencere = [Prozor] (511); Çocuklar = [Deca] (12
20); Kitap ve edebiyat dünyasına atılan ilk adımlar = [Kako sam 
ulazio u svet knjige i književnosti] (2124); Sahnede ilk ve son 
kez = [Neuspeh na pozornici] (2528); Cambazhanede ilk kez = 
[Cirkus] (2933); Gezi = [Izlet] (3442); Demetler = [Snopići] (43
52); Tuz öyküsü = [Priča o soli] (5359); Köprü bir de Çingene = 
[Na Drini ćuprija] : „Drina köprüsü” romanından (6063); Kolonya 
= [Travnička hronika] : „Travnik kroniği” romanından (6467). İvo 
Andriç ([69]).
(Broš.) 

1668
     Drina köprüsü / İvo Andriç ; sırpça aslından çevirenler 
Hasan Âli Ediz, Nuriye Müstakimoğlu.  6. bsk.  İstanbul 
: Altın kitaplar, 1970.  390 str. ; 20 cm* 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1669
     Drina köprüsü / İvo Andriç ; sırpça aslından çevirenler 
Hasan Âli Ediz, Nuriye Müstakimoğlu.  7. bsk.  İstanbul 
: Altın kitaplar, 1971 (İstanbul : Garenti).  390 str. ; 21 
cm*.  (Altın kitaplar yayınevi. Ser. Meşhur romanlar ; 
30) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1670
     Drina köprüsü / İvo Andriç ; sırpça aslından çevirenler 
Hasan Âli Ediz, Nuriye Müstakimoğlu.  8. bsk.  İstanbul 
: Altın kitaplar, 1972 (İstanbul : Sıralar Matbaası).  431 
str. ; 21 cm 
Izv. stv. nasl.: Na Drini ćuprija.  Str. 711: Türk basınında 
„Drina köprüsü” / Türker Acaroğlu, Abbas Parmaksızoğlu, 
Sırrı Korkut, Samim Kocagöz, Dost Dergisi, Ahmet 
Hisarlı.  Str. 1218: İvo Andriç ve eserleri / Hasan Âli 
Ediz.  Kitabın sırpça aslında kullanılan türkçe kelimeler: 
str. 428431. 
(Karton sa omotom) 

1671
     Drina köprüsü = (Na Drini ćuprija) / İvo Andriç ; sırpça 
aslından çevirenler Hasan Âli Ediz, Nuriye Müstakimoğlu. 
 9. bsk.  İstanbul : Altın kitaplar, 1975 (İstanbul : Altın 
kitaplar).  367 str. ; 21 cm 
Tekst na tur. jeziku.  „1961 Nobel armağanı” → nasl. 
str.  Str. 710: Türk basınında „Drina köprüsü” / Türker 
Acaroğlu, Abbas Parmaksızoğlu, Sırrı Korkut, Samim 
Kocagöz, Ahmet Hisarlı.  Str. 1117: İvo Andriç ve 
eserleri / Hasan Âli Ediz. 
(Karton sa omotom) 

1672
     Irgat Siman / İvo Andriç ; türkçesi Adnan Özyalçıner, 
İlhami Emin.  İstanbul : Cem yayınevi, 1976 (İstanbul 
: Ishak Matbaası).  206 str. ; 20 cm.  (Nobel yayınları 
dizisi) 
S a d r ž a j: Değişende değişmeyenin şairi : İvo Andriç / Adnan 
Özyalçıner (59). Irgat Siman = [Priča o kmetu Simanu] (1148); 
Jepa köprüsü = [Most na Žepi] (4959); Anika yaşarken = [Anikina 
vremena] (61142); Sürgünden notlar (143204). „Ex Ponto” ya da 
Andriç’in yalnızlık dünyası / İlhami Emin (145147). Sürgünden 
notlar = (Ex Ponto) (149204).
(Broš.) 

1673
     Drina köprüsü / İvo Andriç ; sırpça aslından çevirenler 
Hasan Âli Ediz, Nuriye Müstakimoğlu.  10. bsk.  İstanbul 
: Altın kitaplar, 1977.  412 str. ; 21 cm* 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1674
     Ver elini çocukluk / İvo Andriç ; türkçesi Necati Zekeriya 
; resimler Dimitar Kondovski.  1. bsk.  [İstanbul] : Koza 
yayınları, 1978.  128 str. : ilustr. ; 17 cm*
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С а д р ж а ј: Öğretmen Lubomir  = [Učitelj Ljubomir] ; Cam
bazhanede ilk kez  = [Cirkus] ; Sahnede ilk ve son kez  = [Neuspeh 
na pozornici] ; Kitap ve edebyat dünyasına atılan ilk adımlar = [Kako 
sam ulazio u svet knjige i knjževnosti ] ; Kitap = [Knjiga] ; Çocuklar 
= [Deca] ; Pencere = [Prozor] ; Aska ile kurt  = [Aska i vuk]. 

1675
     Drina köprüsü = (Na Drini ćuprija) / İvo Andriç ; sırpça 
aslından çevirenler Hasan Âli Ediz, Nuriye Müstakimoğlu. 
 11. bsk.  İstanbul : Altın kitaplar, 1980 (İstanbul : Sıralar 
Basimevi).  411 str. ; 21 cm 
Tekst na tur. jeziku.  „1961 Nobel armağanı”→ nasl. str. 
 Str. 7: Hasan Âli Ediz’in anısına / Turhan Bozkurt.  Str. 
811: Türk basınında „Drina köprüsü” / Türker Acaroğlu, 
Abbas Parmaksızoğlu, Sırrı Korkut, Samim Kocagöz, 
Hayati Asılyazicı, Ahmet Hisarlı.  Str. 1219: Ivo Andriç 
ve eserleri / Hasan Âli Ediz. 
(Karton sa omotom) 

1676
     Irgat Siman / İvo Andriç ; türkçesi Adnan Özyalçıner, 
İlhami Emin.  İstanbul : Cem yayınevi, 1983 (İstanbul : 
Başaran Matbaası).  242 str. ; 20 cm*.  (Nobel yayınları 
dizisi) 
Prevod dela: Priča o kmetu Simanu. 

1677
Pencere / İvo Andriç ; [çeviren Nusret D. [Dişo] Ülkü ; 
önsöz Nusret D. Ülkü ; resimler Dimitar Kondovski].  
Skopye : Detska radost : Kultura : Makedonska kniga : 
Misla : Naşa kniga, 1989 (Skopye : Nova Makedoniya). 
 70 str. : ilustr. ; 20 cm.  (Makedonya sc’nin öğretim plân 
ve programına göre ilkokul sıniflarına ait lektür kitabı. 
VIII sınıflar için) 
S a d r ž a j: Pencere = [Prozor] (511); Çocuklar = [Deca] (12
20); Kitap ve edebiyat dünyasına atılan ilk adımlar = [Kako sam 
ulazio u svet knjige i književnosti] (2124); Sahnede ilk ve son 
kez = [Neuspeh na pozornici] (2528); Cambazhanede ilk kez = 
[Cirkus] (2933); Gezi = [Izlet] (3442); Demetler = [Snopići] (43
52); Tuz öyküsü = [Priča o soli] (5359); Köprü bir de Çingene = 
[Na Drini ćuprija] : „Drina köprüsü” romanından (6063); Kolonya 
= [Travnička hronika] : „Travnik kroniği” romanından (6467). İvo 
Andriç ve öyküleri hakkında konuşmalar (6970).
(Broš.) 

1678
     Irgat Siman / İvo Andriç ; türkçesi Adnan Özyalçıner, 
İlhami Emin.  İstanbul : Cem yayınevi, 1993 (İstanbul : 
Başaran Matbaası).  242 str. ; 20 cm*.  (Nobel yayınları 
dizisi) 
Prevod dela: Priča o kmetu Simanu. 

1679
     Veli paşa’nın oynaşı : Bosna öyküleri / İvo Andriç ; 
çeviren Zeyyat Selimoğlu.  İstanbul : Varlık yayınevi, 
1994.  110 str. ; 20 cm* 
Prevod dela: Mara milosnica. 

1680
     Drina köprüsü / İvo Andriç ; sırpça aslından çevirenler 
Hasan Âli Ediz, Nuriye Müstakimoğlu.  12. bsk.  İstanbul 
: Altın kitaplar, 1999.  384 str. ; 20 cm* 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1681
     Travnik günlüğü = Travnička hronika = Wesire und 
Kon sul[n] / İvo Andriç ; almanca’dan çeviren Tahir Alan
gu.  1. bsk.  İstanbul : İletişim, 1999 (İstanbul : Şefik 
Matbaası).  500 str. ; 20 cm.  (İletişim yayınları ; 584) 
(Çağdaş dünya edebiyatı ; 126) 
Prevedeno prema: Wesire und Konsuln.  Tekst na tur. 
jeziku.  Tiraž 1.000.  Na prelim. str. beleška o autoru.  Str. 
713: Gün batarken ve İvo Andriç üzerine / Tahir Alangu. 
 Bu eserin sırpça aslında yazarın kullanmış olduğu türkçe 
kelimeler sözlüğü: str. 497500.  Na koricama beleška o 
delu. 
(Broš.) 

1682
     Drina köprüsü = Na Drini ćuprija / İvo Andriç ; sırpça’dan 
çevirenler Hasan Âli Ediz, Nuriye Müstakimoğlu.  1. bsk. 
 İstanbul : İletişim, 2000 (İstanbul : Şefik Matbaası).  
354 str. ; 20 cm.  (İletişim yayınları ; 605) (Çağdaş dünya 
edebiyatı ; 130) 
Tekst na tur. jeziku.  Tiraž 1.000.  Na prelim. str. beleška 
o autoru.  Str. 712: Drina köprüsü ve İvo Andriç üzerine 
/ Hasan Âli Ediz.  Kitabın sırpça aslında kullanılan türkçe 
kelimeler: str. 351354.  Na koricama beleška o delu. 
(Broš.) 

1683
     Irgat Siman / İvo Andriç ; türkçesi Adnan Özyalçıner, 
İlhami Emin.  İstanbul : Cem yayınevi, 2000.  243 str. ; 
20 cm* 
Prevod dela: Priča o kmetu Simanu. 

1684
     Ömer paşa = Omerpaša Latas = Omer pacha Latas / 
İvo Andriç ; fransızca’dan çeviren Ali Berktay.  1. bsk.  
İstanbul : İletişim, 2004 (İstanbul : Sena Ofset).  287 str. ; 
20 cm.  (İletişim yayınları ; 976) (Çağdaş dünya edebiyatı 
; 191) 
Prevedeno prema: Omer pacha Latas.  Tekst na tur. jeziku. 
 Tiraž 1.000.  Beleška o autoru: str. 2.  Na koricama 
beleška o delu. 
(Broš.) 

1685
     Drina köprüsü / İvo Andriç ; sırpça’dan çevirenler Ha
san Âli Ediz, Nuriye Müstakimoğlu.  7. bsk.  İstanbul : 
İletişim, 2005.  354 str. ; 20 cm*.  (İletişim yayınları ; 
605) (Çağdaş dünya edebiyatı ; 130) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1686
     Drina köprüsü / İvo Andriç ; sırpça’dan çevirenler Ha
san Âli Ediz, Nuriye Müstakimoğlu.  8. bsk.  İstanbul : 
İletişim, 2006.  354 str. ; 20 cm*.  (İletişim yayınları ; 
605) (Çağdaş dünya edebiyatı ; 130) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1687
     Drina köprüsü / İvo Andriç ; sırpça’dan çevirenler Ha
san Âli Ediz, Nuriye Müstakimoğlu.  10. bsk.  İstanbul 
: İletişim, 2008.  354 str. ; 21 cm*.  (İletişim yayınları ; 
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605) (Çağdaş dünya edebiyatı ; 130) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1688
     Drina köprüsü / İvo Andriç ; sırpça’dan çevirenler Ha
san Âli Ediz, Nuriye Müstakimoğlu.  11. bsk.  İstanbul 
: İletişim, 2009.  354 str. ; 20 cm*.  (İletişim yayınları ; 
605) (Çağdaş dünya edebiyatı ; 130) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1689
     Drina köprüsü / İvo Andriç ; sırpça’dan çevirenler 
Hasan Âli Ediz, Nuriye Müstakimoğlu.  12. bsk.  İstanbul 
: İletişim, 2010.  354 str. ; 20 cm*.  (İletişim yayınları ; 
605) (Çağdaş dünya edebiyatı ; 130) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

Украјински

1690
     Міст на Дрині : вишеградська хроніка / Иво Андрич 
; з сербськохорватської переклав Семен Панько.  Київ 
: Державне видавництво художньої літератури, 1957.  
231 стр. ; 20 cm* 
Превод дела: На Дрини ћуприја. 

1691
     Проклятий двір / Іво Андрич ; переклав із сербсько
хорватської Семен Панько.  Київ : Радянський 
письменник, 1957.  109 стр. ; 17 cm* 
Превод дела: Проклета авлија.  Тираж 15.000. 

1692
     Зеко : повісті та оповідання / Иво Андрич ; переклад 
О. [Ольга] Іванова і Н. Кравченко.  Київ : Державне 
видавництво художньої літератури, 1958.  371 стр. ; 
21 cm* 
С а д р ж а ј: Зеко ; Трактир „Титаник” = [Бифе „Титаник”] ; 
Древця = [Снопићи] ; Знаки = [Знакови] ; Книга = [Књига] ; 
Сімейний портрет = [Породична слика] ; Під грабочком = [Сан 
и јава Под грабићем] ; Знушання = [Злостављање] ; Рзавскі гори 
= [Рзавски брегови] ; Кохання в містечку = [Љубав у касаби] ; 
Велетовці = [Велетовци] ; Спрага = [Жеђ] ; Неспокойний рік 
= [Немирна година] ; Притча про візирового слона = [Прича о 
везировом слону] ; Анікині часи = [Аникина времена].

1693
     Притча про візирового слона та інші новели / Іво 
Андрич ; переклав із сербськохорватської Іван Ющук 
; [художник Ю. [Юрій] А. Чеканюк].  Київ : Дніпро, 
1973 (Київ : Жовтень).  330 стр. : илустр. ; 18 cm.  
(Зарубіжна новела ; кн. 15) 
Кор. и хрпт. ств. насл.: Притча про візирового слона. 
 Тираж 30.000. 
С а д р ж а ј: Співець людяності / Іван Ющук (513). Шляхи 
= [Стазе] (1718); Обличчя = [Лица] (1923); На березі = 
[На обали] (2448); Краєвиди = [Предели] (4951); Гадюка = 
[Змија] (5265); Смерть у Синановії текії = [Смрт у Синановој 
текији] (6678); Сповідь = [Исповијед] (7995); У холоднії = [У 
зиндану] (96103); Мустафа Маджар = [Мустафа Маџар] (104
121); Жарт у Самсариному заїзді = [Шала у Самсарином хану] 
(122141); Оцупок = [Труп] (142154); Притча про візирового 

слона = [Прича о везировом слону] (155204); На камені, у 
Почителі = [На камену, у Почитељу] (205211); Велетовці = 
[Велетовци] (212222); Розповідь про кметя Симана = [Прича 
о кмету Симану] (223255); Килим = [Ћилим] (256267); Коса 
(268274); Осатичани (275315); Мости = [Мостови] (316318); 
Міст на Жепі = [Мост на Жепи] (319327); Вино (328[331]).
(Картон) 

1694
     Міст на Дрині : вишеградська хроніка / Іво Андрич 
; з сербськохорватської переклав Семен Панько ; 
[передмова Івана Ющука].  2. вид. перекладу.  Київ : 
Дніпро, 1977.  334 стр. ; 20 cm* 
Превод дела: На Дрини ћуприја.  Передмова. 

1695
     Оповідки з дитинства : для молодшого шкильного 
віку / Иво Андрич ; переклав із сербськохорватської 
Євген Пащенко ; малюнки Вадима Блонського.  Київ : 
Веселка, 1981.  12 стр. : илустр. у бојама ; 20 cm* 
С а д р ж а ј: Уперше в цирку = [Циркус] ; Уперше й востаннє на 
сцені = [Неуспех на позорници] ; Перші кроки у світ книги та 
літератури = [Како сам улазио у свет књиге и књижевности].

1696
     Знаки вздовж дороги : оповідання : для молодшого 
та середнього шкільного віку / Іво Андрич ; переклад 
із сербохорватської Миколи Шпаковатого ; малюнки 
Лідії Голембовської ; [передмова Євгена Пащенка].  
Київ : Веселка, 1991.  222 стр. : илустр. ; 17 cm 
Тираж 115.000. 
С а д р ж а ј: Світ Іво Андрича / Євген Пащенко (38). Вікно = 
[Прозор] (917); Аска і вовк = [Аска и вук] (1836); Панорама 
(3788); Книжка = [Књига] (89118); У незлагоді зі світом = [У 
завади са светом] (119131); Вежа = [Кула] (132140); Міст на 
Жепі = [Мост на Жепи] (141157); Спрага = [Жеђ] (158175); 
Велетовці = [Велетовци] (176193); Алєк (194198); Знаки 
вздовж дороги = [Знакови поред пута] (199[223]).
(Картон) 

Урду

1697
     Darina nadi kapul / Ivo Andrić ; mutrajjam Malik 
Mohammad Yusuf.  Karachi : National Publishing House, 
1981.  400 str. ; 22 cm 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Tekst na urdu jeziku i 
arap. pismu. 

1698
     Darina nadi kapul / Ivo Andric ; mutrajjam Anjum 
‘Usmani.  Delhi : Sahitya Akademi, 1998.  312 str. ; 22 
cm* 
Prevod dela: Na Drini ćuprija; prevedeno s hindi jezika.  
Tekst na urdu jeziku i arap. pismu. 

Вијетнамски

1699
     Chiếc cầu trên sông Drina / Ivo Andritch ; Nguyễn Hiến 
Lê dịch.  [S. l.] : Trí Đăng, 1972.  462 str. ; 20 cm* 
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Prevedeno prema: Il est un pont sur la Drina; izv. stv. nasl.: 
Na Drini ćuprija. 

1700
     Nhip cầu trên sông Drina / Ivo Andric ; Vương Đăng 
dịch.  [S. l.] : Nguồn sáng, 1972.  str. ; 20 cm* 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1701
     Chiếc cầu trên sông Đorina / Ivo Andritch ; Lục Bình 
dịch.  [S. l.] : Sở Văn hóaThông tin Nghĩa Bình, 1986.  
str. ; 20 cm* 
Prevod dela: Na Drini ćuprija. 

1702
     Chiếc cầu trên sông Drina / Ivo Andritch ; Nguyễn Hiến 
Lê dịch.  Hà Nội : Văn hoc, 1994.  463 str. ; 19 cm* 

Prevedeno prema: Il est un pont sur la Drina; izv. stv. nasl.: 
Na Drini ćuprija. 

1703
     Chiếc cầu trên sông Drina / Ivo Andritch ; Nguyễn Hiến 
Lê dịch.  Hà Nội: Văn hoc, 2004.  462 str. ; 20 cm* 
Prevedeno prema: Il est un pont sur la Drina; izv. stv. nasl.: 
Na Drini ćuprija. 

1704
     Chiếc cầu trên sông Drina / Ivo Andritch ; Nguyễn Hiến 
Lê dịch.  Hà Nội: Văn hoc, 2007.  462 str. ; 20 cm* 
Prevedeno prema: Il est un pont sur la Drina; izv. stv. nasl.: 
Na Drini ćuprija. 
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1911

1705
     У су мрак / Иво Ан дрић.
У: Бо сан ска ви ла.  Год. 26, бр. 18 (30. септ. 1911), стр. 
276.

1706
     Бла га и до бра ме се чи на / Иво Ан дрић.
У: Бо сан ска ви ла.  Год. 26, бр. 20 (30. окт. 1911), стр. 
309310.

1912

1707
     Лањ ска пје сма / Иво Ан дрић.
У: Бо сан ска ви ла.  Год. 27, бр. 7 (15. април 1912), стр. 
99.

1708
     По то ну ло / Иво Ан дрић.
У: Бо сан ска ви ла.  Год. 27, бр. 13/14 (30. јул 1912), 
стр. 187.

1709
     Та ма / Иво Ан дрић.
У: Бо сан ска ви ла.  Год. 27, бр. 8 (30. април 1912), стр. 
117.

1914

1710
     A. G. Ma toš / Ivo An drić.
Go vor po vo dom smr ti An tu na Gu sta va Ma to ša, Beč, 
1914.
U: Vi hor.  God. 1, br. 5 (1. svi banj 1914), str. 8991.

1711
     An dro Ko va če vić / Ivo An drić.
Pri kaz knji ge: An dri ja Ko va če vić: Po sljed nji Ne na dić, 
Za greb, 1913.
U: Vi hor.  God. 1, br. 8 (15. li panj 1914), str. 157.

1712
     Bran ko Ma šić: Rat ne sli ke i uti sci, Za greb, 1913 / R. R.
Pri kaz knji ge.  R. R. je pse u do nim Ive An dri ća.
U: Sa vre me nik.  God. 9, br. 2 (ve lja ča 1914), str. 114.

1713
     Vik tor Car Emin: Iza pli me, Za greb, 1913 / Ivo An
drić.
Pri kaz knji ge.
U: Hr vat ski po kret.  God. 10, br. 54 (24. ve lja ča 1914), 
str. 2*.

1714
     Jad ni ne mir / Ivo An drić.
U: Hr vat ska mla da li ri ka / Ivo An drić ... [et al.].  Za greb : 
Dru štvo hr vat skih knji žev ni ka, 1914.  Str. 17.

1715
     Kr va vi cve to vi / Ivo An drić.
Pri kaz knji ge: Vo ji slav Ilić Mla đi: Kr va vi cve to vi, Be o
grad, 1914.
U: Knji žev ne no vo sti.  God. 1, br. 8 (14. ožu jak 1914), 
str. 127.

1716
     Lanj ska pje sma / Ivo An drić.
U: Hr vat ska mla da li ri ka / Ivo An drić ... [et al.].  Za greb : 
Dru štvo hr vat skih knji žev ni ka, 1914.  Str. 13.

1717
     Na Wa we lu i Skal ki / Ivo An drić.
Nad re đe ni stv. nasl.: Pi smo iz Kra ko va.
U: Hr vat ski po kret.  God. 10, br. 106 (19. tra vanj 1914), 
str. 2.

1718
     Noć cr ve nih zvi je zda / Ivo An drić.
U: Sa vre me nik.  God. 9, br. 8/12 (1914), str. 402.

1719
     Noć cr ve nih zvi je zda / Ivo An drić.
U: Hr vat ska mla da li ri ka / Ivo An drić ... [et al.].  Za greb : 
Dru štvo hr vat skih knji žev ni ka, 1914.  Str. 18.

При ло зи у књи га ма, ча со пи си ма и листовимa
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1720
     Pi sma mla dog He i nea / Ivo An drić.
Uob. stv. nasl.: Hajne u pismima.
U: Hr vat ski po kret.  God. 10, br. 161 (14. li panj 1914), 
str. 6*.

1721
     Po pod ne / Ivo An drić.
U: Hr vat ski po kret.  God. 10, br. 120 (3. svi banj 1914), 
str. 6.

1722
     Po to nu lo / Ivo An drić.
U: Hr vat ska mla da li ri ka / Ivo An drić ... [et al.].  Za greb : 
Dru štvo hr vat skih knji žev ni ka, 1914.  Str. 16.

1723
     Pr va pro ljet na pje sma / Ivo An drić.
U: Vi hor.  God. 1, br. 2 (15. ožu jak 1914), str. 32.

1724
     1. i 3. ma ja / Ivo An drić.
Nad re đe ni stv. nasl.: Pi smo iz Kra ko va.
U: Hr vat ski po kret.  God. 10, br. 134 (17. svi banj 1914), 
str. 6.

1725
     Pro la znost / Ivo An drić.
Nad re đe ni stv. nasl.: Stro fe u no ći.
U: Hr vat ska mla da li ri ka / Ivo An drić ... [et al.].  Za greb : 
Dru štvo hr vat skih knji žev ni ka, 1914.  Str. 14.

1726
     Sta ri pje sni ci / Ivo An drić.
Pri kaz knji ga: 1. An ton Aškerc: Iza bra ne pje sme, Za greb, 
1913; 2. Ili ja De spot: Na uga ru, Za greb, 1914.
U: Hr vat ski po kret.  God. 10, br. 98 (9. tra vanj 1914), 
str. 2*.

1727
     Ta ma / Ivo An drić.
U: Hr vat ska mla da li ri ka / Ivo An drić ... [et al.].  Za greb : 
Dru štvo hr vat skih knji žev ni ka, 1914.  Str. 15.

1728
     Tra ge di ja / Ivo An drić.
Nad re đe ni stv. nasl.: Stro fe u no ći.
U: Hr vat ska mla da li ri ka / Ivo An drić ... [et al.].  Za greb : 
Dru štvo hr vat skih knji žev ni ka, 1914.  Str. 14.

1729
     Tri iz lo žbe / Ivo An drić.
Nad re đe ni stv. nasl.: Pi smo iz Kra ko va.
U: Hr vat ski po kret.  God. 10, br. 158 (11. li panj 1914), 
str. 6.

1730
     Hr vat ska iz lo žba / Ivo An drić.
U: Hr vat ski po kret.  God. 10, br. 68 (10. ožu jak 1914), 
str. 2*.

1731
     Šet nje / Ivo An drić.
Nad re đe ni stv. nasl.: Pi smo iz Kra ko va.
U: Hr vat ski po kret.  God. 10, br. 197 (1914), str. 23*.

1918

1732
     Ak ci ja za po moć na šim knji žev ni ci ma / Res.
Res je pse u do nim Ive An dri ća.
U: Knji žev ni jug.  God. 1, knj. 2, sv. 6 (16. sept. 1918), 
str. 230231.

1733
     An te Pe tra vić: Tre će stu di je i por tre ti, Split, 1917 / Res.
Pri kaz knji ge.  Res je pse u do nim Ive An dri ća.
U: Knji žev ni jug.  God. 1, knj. 1, sv. 8/9 (1. maj 1918), 
str. 356.

1734
     Bur na noć / Ivo An drić.
U: Ju go sla ven ska že na.  God. 2, br. 12 (1. dec. 1918), str. 
494.

1735
     Vi jest / Ivo An drić.
Iz zbir ke pe sa ma u pro zi „Ex Pon to”.
U: Hr vat ska nji va.  God. 2, br. 13 (30. ožu jak 1918), str. 
228.

1736
     Dr. To mo Ku mi čić: Er na Kri sten, Za greb, 1917 / Iv. 
An. [I vo Andrić].
Pri kaz knji ge.
U: Knji žev ni jug.  God. 1, knj. 1, sv. 1 (1. jan. 1918), str. 
4546.

1737
     Dra gu tin M. Do mja nić: Kip ci i po pev ke, Za greb, 1917 
/ Ivo An drić.
Pri kaz knji ge.
U: Knji žev ni jug.  God. 1, knj. 1, sv. 3/4 (16. feb. 1918), 
str. 159160.

1738
     Đer ze lez u ha nu / Ivo An drić.
U: Knji žev ni jug.  God. 1, knj. 2, sv. 3 (1. avg. 1918), str. 
8387.

1739
     EženEma ni jel Le mer sje: Pi sma jed nog voj ni ka (Let
tres d’un sol dat), Zü rich, 1918 / Ivo An drić.
Pri kaz knji ge.
U: Knji žev ni jug.  God. 1, knj. 1, sv. 12 (16. jun 1918), 
str. 467468.

1740
     Ex Pon to / Ivo An drić.
Od lom ci.
U: Knji žev ni jug.  God. 1, knj. 1, sv. 1 (1. jan. 1918), str. 
3438.

1741
     Ex Pon to / Ivo An drić.
Od lom ci.
U: Knji žev ni jug.  God. 1, knj. 1, sv. 2 (15. jan. 1918), 
str. 6468.
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1742
     Iz knji ge „Cr ve ni li sto vi” / Ivo An drić.
U: Hr vat ska nji va.  God. 2, br. 41 (1918), str. 704*.

1743
     Jo sip Ko sor: Mi me, Za greb, 1916 / Res.
Pri kaz knji ge.  Res je pse u do nim Ive An dri ća.
U: Knji žev ni jug.  God. 1, knj. 2, sv. 1/2 (16. jul 1918), 
str. 63.

1744
     Lju bav na li ri ka P. Pre ra do vi ća / Res.
Res je pse u do nim Ive An dri ća.
U: Knji žev ni jug.  God. 1, knj. 1, sv. 6 (16. mart 1918), 
str. 247250.

1745
     Maj ka / Ivo An drić.
Iz zbir ke pe sa ma u pro zi „Ex Pon to”.
U: Hr vat ska nji va.  God. 2, br. 13 (30. ožu jak 1918), str. 
228.

1746
     Na ša knji žev nost i rat / Ivo An drić.
U: Knji žev ni jug.  God. 1, knj. 2, sv. 6 (16. sept. 1918), 
str. 193195.

1747
     Ne zva ni ne ka šu te / Ivo An drić.
U: No vo sti.  God. 12, br. 299 (8. stu de ni 1918), str. 3*.

1748
     Noć / Ivo An drić.
U: Hr vat ska nji va.  God. 2, br. 6 (9. ve lja ča 1918), str. 
104.

1749
     Ogle da lo / Ivo An drić.
U: Omla di na.  God. 2, br. 4/5 (31. pro si nac 1918), str. 
92.

1750
     Pje sma vre te na / Ivo An drić.
U: Hr vat ska nji va.  God. 2, br. 43 (2. stu de ni 1918), str. 
736.

1751
     По вра так / Иво Ан дрић.
У: Књи жев ни југ.  Год. 1, књ. 1, св. 7 (1. април 1918), 
стр. 270.

1752
     Po greb na pje sma / Ivo An drić.
Iz ciklusa „Nemiri”. 
U: Rad nič ke no vi ne.  God. 1, br. 6 (1918), str. 2*.

1753
     Po greb na pje sma / Ivo An drić.
Iz ciklusa „Nemiri”. 
U: Hr vat ska nji va.  God. 2, br. 22/23 (1918), str. 396.

1754
     Pr va pro ljet na pje sma / Ivo An drić.
U: Hr vat ska nji va.  God. 2, br. 45 (16. stu de ni 1918), str. 
768.

1755
     Pr vi dan u split skoj tam ni ci / Ivo An drić.
U: No vo do ba.  God. 1 (1918)*.

1756
     San / Ivo An drić.
Sti ho vi.
U: Knji žev ni jug.  God. 1, knj. 1, sv. 10/11 (1. jun 1918), 
str. 390391.

1757
     San Ma ri no / Ivo An drić.
U: Ju go sla ven ska že na.  God. 2, br. 11 (1. nov. 1918), str. 
440.

1758
     Sve to zar Ćo ro vić: Kao vi hor / Iv. An. [I vo Andrić].
Pri kaz po zo ri šne pred sta ve.
U: Hr vat ska nji va.  God. 2, br. 38 (28. ru jan 1918), str. 
653.

1759
     U. Do na di ni: Ka me na s ra me na, Za greb, 1917 / Res.
Pri kaz knji ge.  Res je pse u do nim Ive An dri ća.
U: Knji žev ni jug.  God. 1, knj. 1, sv. 2 (15. jan. 1918), 
str. 86.

1760
     He nry Bor de a ux: Otvo ri oči, Za greb, 1918 / Res.
Pri kaz knji ge.  Res je pse u do nim Ive An dri ća.
U: Knji žev ni jug.  God. 1, knj. 2, sv. 3 (1. avg. 1918), str. 
108109.

1761
     1915. / Ivo An drić.
U: Knji žev ni jug.  God. 1, knj. 2, sv. 10/12 (15. dec. 
1918), str. 406407.

1919

1762
     August Strind berg: Is po ve sti jed nog lu da ka, Be o grad, 
Sa ra je vo, 1918 / R.
Pri kaz knji ge.  Pret po sta vlja se da je autor Ivo An drić.
U: Knji žev ni jug.  God. 2, knj. 3, sv. 7 (1. april 1919), 
str. 335.

1763
     Bla go vi jest / Ivo An drić.
U: Slo ven ski jug.  (19. april 1919)*.

1764
     Va len tin Vod nik / R.
Pret po sta vlja se da je autor Ivo An drić.
U: Knji žev ni jug.  God. 2, knj. 3, sv. 2/3 (1. feb. 1919), 
str. 142.

1765
     Walt Whit man / Ivo An drić.
U: Knji žev ni jug.  God. 2, knj. 4, sv. 2/3(14/15) (1. avg. 
1919), str. 4955.
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1766
     Gor nji grad / Ivo An drić.
U: Dan.  God. 1, br. 7/8 (okt. 1919), str. 110111.

1767
     Dje ca / Ivo An drić.
Nad re đe ni stv. nasl.: Cr ve ni li sto vi.  Iz ci klu sa „Ne mi ri”.
U: Ju go sla ven ska nji va.  God. 3, br. 20 (svi banj 1919), 
str. 324.

1768
     Đer ze lez na pu tu / Ivo An drić.
U: Knji žev ni jug.  God. 2, knj. 3, sv. 11/12 (16. jun 1919), 
str. 472478.

1769
     Iz nad po bje da / Ivo An drić.
Nad re đe ni stv. nasl.: Cr ve ni li sto vi.  Iz ci klu sa „Ne mi ri”.
U: Ju go sla ven ska nji va.  God. 3, br. 20 (svi banj 1919), 
str. 324.

1770
     Je dan li sto pad / Ivo An drić.
Uob. stv. nasl.: Je dan no vem bar.
U: Ve li ki ka len dar „Knji žev nog ju ga”.  (1919), str. 23
24.

1771
     Knut Ham sun: Pod je se njim zve zda ma, Za greb, [s. a.] 
/ R.
Pri kaz knji ge.  Pret po sta vlja se da je autor Ivo An drić.
U: Knji žev ni jug.  God. 2, knj. 3, sv. 4 (15. feb. 1919), 
str. 192.

1772
     Mak sim Gor ki: Dje tinj stvo, Za greb, 1918 / R.
Pri kaz knji ge.  Pret po sta vlja se da je autor Ivo An drić.
U: Knji žev ni jug.  God. 2, knj. 3, sv. 6 (15. mart 1919), 
str. 287288.

1773
     Mak sim Gor kij: Jed na go di na re vo lu ci je, Le ip zig, 
Mün chen, 1918 / Res.
Pri kaz knji ge.  Res je pse u do nim Ive An dri ća.
U: Knji žev ni jug.  God. 2, knj. 3, sv. 2/3 (1. feb. 1919), 
str. 134135.

1774
     Ma rin Stu din: Skulp tu re, Za greb, 1919 / R.
Pri kaz knji ge.  Pret po sta vlja se da je autor Ivo An drić.
U: Knji žev ni jug.  God. 2, knj. 3, sv. 9/10 (15. maj 1919), 
str. 462463.

1775
     Mar ta mje se ca / Ivo An drić.
Nad re đe ni stv. nasl.: Rit mi bez sja ja.
U: Knji žev ni jug.  God. 2, knj. 3, sv. 7 (1. april 1919), 
str. 310.

1776
     Mi lo sav Je lić: Sr bi jan ski ve nac, No vi Sad, 1919 / R.
Pri kaz knji ge.  Pret po sta vlja se da je autor Ivo An drić.
U: Knji žev ni jug.  God. 2, knj. 4, sv. 1(13) (1. jul 1919), 
str. 47.

1777
     Mi lu tin Bo jić: Kain, Niš, 1915 / R.
Pri kaz knji ge.  Pret po sta vlja se da je autor Ivo An drić.
U: Knji žev ni jug.  God. 2, knj. 3, sv. 2/3 (1. feb. 1919), 
str. 143144.

1778
     Ne mi ri / Ivo An drić.
Od lom ci.
U: Knji žev ni jug.  God. 2, knj. 4, sv. 19/24 [i. e. 7/12] (1. 
dec. 1919), str. 261264.

1779
     Не ми ри / Иво Ан дрић.
Од лом ци.
У: Ми сао.  Књ. 1, св. 3 (1919), стр. 199200.

1780
     Noć u vo zu / Ivo An drić.
Iz ci klu sa „Ne mi ri”.
U: Bu duć nost.  God. 1, br. 6 (1. nov. 1919)*.

1781
     Oscar Wil de: Mla di kralj i dru ge pri po vi je sti, Za greb, 
1918 / R.
Pri kaz knji ge.  Pret po sta vlja se da je autor Ivo An drić.
U: Knji žev ni jug.  God. 2, knj. 3, sv. 2/3 (1. feb. 1919), 
str. 142143.

1782
     Pej zaž / Ivo An drić.
Nad re đe ni stv. nasl.: Rit mi bez sja ja.  Uob. stv. nasl.: Je
se nji pred je li.
U: Knji žev ni jug.  God. 2, knj. 3, sv. 7 (1. april 1919), 
str. 312.

1783
     Пе ро Сл[иј]епчевић: По мен Вла ди ми ру Га ћи но ви
ћу, Же не ва, 1917 / Рес.
При каз књи ге.  Рес је псе у до ним Иве Ан дрића.
У: Књи жев ни југ.  Год. 2, књ. 4, св. 19/24 [тј. 7/12] (1. 
дец. 1919), стр. 364366.

1784
     Pe tar Gr gec: Ju go sla ven ski ar go na u ti, Za greb, 1918 / R.
Pri kaz knji ge.  Pret po sta vlja se da je autor Ivo An drić.
U: Knji žev ni jug.  God. 2, knj. 4, sv. 19/24 [i. e. 7/12] (1. 
dec. 1919), str. 380.

1785
     Pri ča iz Ja pa na / Ivo An drić.
Iz ci klu sa „Ne mi ri”.
U: Ju go sla ven ska nji va.  God. 3, br. 1 (si je čanj 1919), 
str. 16.

1786
     Pro sve ta: Al ma nah za go di nu 1918, Že ne va, 1918 / 
Res.
Pri kaz ča so pi sa.  Res je pse u do nim Ive An dri ća.
U: Knji žev ni jug.  God. 2, knj. 3, sv. 5 (1. mart 1919), str. 
230231.
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1787
     Rit mi bez sja ja / Ivo An drić.
U: Omla di na.  God. 3, br. 1 (1. ru jan 1919), str. 34.

1788
     San o Ma ri ji / Ivo An drić.
Nad re đe ni stv. nasl.: Rit mi bez sja ja.
U: Knji žev ni jug.  God. 2, knj. 3, sv. 7 (1. april 1919), 
str. 311.

1789
     Svi ta nje / Ivo An drić.
Nad re đe ni stv. nasl.: Rit mi bez sja ja.
U: Knji žev ni jug.  God. 2, knj. 3, sv. 7 (1. april 1919), 
str. 311.

1790
     Si ma Pan du ro vić: Oko va ni slo go vi, Za greb, 1918 / Ivo 
An drić.
Pri kaz knji ge.
U: Knji žev ni jug.  God. 2, knj. 3, sv. 2/3 (1. feb. 1919), 
str. 132134.

1791
     Uj Dom bo var / Ivo An drić.
Nad re đe ni stv. nasl.: Rit mi bez sja ja.
U: Knji žev ni jug.  God. 2, knj. 3, sv. 7 (1. april 1919), 
str. 312.

1792
     Fe riPi za ni: Srp ska dra ma, So lun, 1917 / R.
Pri kaz knji ge.  Pret po sta vlja se da je autor Ivo An drić.
U: Knji žev ni jug.  God. 2, knj. 3, sv. 5 (1. mart 1919), 
str. 239.

1793
     Ha dži Lo ja od B. Nu ši ća / R.
Pret po sta vlja se da je autor Ivo An drić.
U: Knji žev ni jug.  God. 2, knj. 3, sv. 1 (1. jan. 1919), str. 
47.

1794
     Her mann Wen del: He in rich He i ne, Dres den, 1916 / 
Res.
Pri kaz knji ge.  Res je pse u do nim Ive An dri ća.
U: Knji žev ni jug.  God. 2, knj. 3, sv. 11/12 (16. jun 1919), 
str. 531532.

1795
     Car ski so ne ti i Ko sov ski bo žu ri / Res.
Pri kaz knji ga: 1. Mi loš Vi da ko vić: Car ski so ne ti, Sa ra je
vo, 1918; 2. Dra go ljub Fi li po vić: Ko sov ski bo žu ri, Krf, 
1918.  Res je pse u do nim Ive An dri ća.
U: Knji žev ni jug.  God. 2, knj. 3, sv. 9/10 (15. maj 1919), 
str. 450451.

1796
     Cr ve ni li sto vi / Ivo An drić.
U: Knji žev ni jug.  God. 2, knj. 3, sv. 1 (1. jan. 1919), str. 
2425.

1797
     Cr ve ni li sto vi / Ivo An drić.
U: Rad nič ke no vi ne.  God. 2, br. 5 (30. jan. 1919), str. 2*.

1798
     Цр ве ни ли сто ви : пе сма у про зи / Иво Ан дрић.
У: Рад нич ке но ви не.  Год. 17, бр. 61 (16. март 1919), 
стр. 4*.

1920

1799
     Дан у Ри му / Иво Ан дрић.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 1, бр. 5 (1. 
нов. 1920), стр. 321327.

1800
     Je dan li sto pad / Ivo An drić.
Uob. stv. nasl.: Je dan no vem bar.
U: Al ma nah Knji žev nog ju ga.  Za greb : [s. n.], 1920.  
Str. 2324.

1801
     Jed no svi ta nje / Ivo An drić.
Nad re đe ni stv. nasl.: Mar burg.  Uob. stv. nasl.: Svi ta nje.
U: Grič.  N. s., sv. 1 (1920), str. 38*.

1802
     Knez sa tu žnim oči ma / Ivo An drić.
U: Ju go sla ven ska že na.  God. 4 (1920), str. 1617*.

1803
     По јед ном ста ром до бром ре ду / Иво Ан дрић.
У: Ми сао.  Књ. 2, св. 6 (1920), стр. 824825.

1804
     Сви та ње / Иво Ан дрић.
У: Ми сао.  Књ. 4, св. 1 (1920), стр. 13971398.

1805
     Стро фа / Иво Ан дрић.
У: Ми сао.  Књ. 4, св. 1 (1920), стр. 1397.

1806
     Stro fa / Ivo An drić.
Nad re đe ni stv. nasl.: Mar burg.
U: Grič.  N. s., sv. 1 (1920), str. 37*.

1807
     Su di je 19141920 / Ivo An drić.
U: Ju go sla ven ska nji va.  God. 4, br. 25 (avg. 1920), str. 
564.

1808
     Us krs / Ivo An drić.
U: Dan.  God. 1, br. 11/12 (20. mart 1920), str. 207.

1921

1809
     [Ја пре зи рем бље сак го спод ства...] / Иво Ан дрић.
Из збир ке пе са ма у про зи „Ex Pon to”.
У: Про све та / уре дио Пе ро Сл[иј]епчевић.  [Сарајево] 
: Дру штво Про све та, 1921.  Стр. 137.
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1810
     Naj no vi ji ro man F. T. Ma ri net tia / An. [I vo Andrić].
Pri kaz knji ge: Fi li po To ma zo Ma ri ne ti: Al ko ven od če li
ka, Mi la no, 1921.
U: Ju go sla ven ska nji va.  God. 5, br. 35 (3. sept. 1921), 
str. 559.

1811
     Pi smo iz Ri ma / Ivo An drić.
Po vo dom knji ge „Pre gled sa vre me ne hr vat skosrp ske 
knji žev no sti” Dra gu ti na Pro ha ske, Za greb, 1921.
U: Ju go sla ven ska nji va.  God. 5, br. 44 (5. nov. 1921), str. 
697698.

1812
     Pi smo iz Ri ma : „Po zo ri šte iz ne na đe nja” / An. [I vo An
drić].
U: No va Evro pa.  Knj. 3, br. 10 (11. nov. 1921), str. 317
320.

1813
     По јед ном ста ром до бром ре ду / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја нај но ви је ли ри ке.  Бе о град : Ми сао, 
1921.  Стр. 5556.

1814
     По јед ном ста ром до бром ре ду / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја нај но ви је ли ри ке.  Бе о град : Ми сао, 
1921.  2. изд.  Стр. 5556.

1815
     Стро фа / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја нај но ви је ли ри ке.  Бе о град : Ми сао, 
1921.  Стр. 48.

1816
     Стро фа / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја нај но ви је ли ри ке.  Бе о град : Ми сао, 
1921.  2. изд.  Стр. 48.

1817
     Ћор кан и Шва би ца / Иво Ан дрић.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 2, бр. 8 (16. 
април 1921), стр. 561572.

1922

1818
     За ло го ро ва ња / Иво Ан дрић.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 5, бр. 5 (1. 
март 1922), стр. 321331.

1819
     Je dan li sto pad / Ivo An drić.
Uob. stv. nasl.: Je dan no vem bar.
U: An to lo gi ja sa vre me ne ju go slo ven ske li ri ke / [pri re di li] 
Mir ko De a no vić i An te Pe tra vić.  Split : V. Ju rić, 1922. 
 Str. 266.

1820
     Јед на рат на књи га Га бри е ла Да нун циа / Иво Ан
дрић.

У: Ми сао.  Књ. 10, св. 6 (16. нов. 1922), стр. 1703
1706.

1821
     Mar ta mje se ca / Ivo An drić.
U: An to lo gi ja sa vre me ne ju go slo ven ske li ri ke / [pri re di li] 
Mir ko De a no vić i An te Pe tra vić.  Split : V. Ju rić, 1922. 
 Str. 264.

1822
     Na mo ru / Ivo An drić.
U: Kri ti ka.  God. 3, br. 1 (1922), str. 17.

1823
     Pej zaž / Ivo An drić.
Uob. stv. nasl.: Je se nji pred je li.
U: An to lo gi ja sa vre me ne ju go slo ven ske li ri ke / [pri re di li] 
Mir ko De a no vić i An te Pe tra vić.  Split : V. Ju rić, 1922. 
 Str. 264.

1824
     По бед ник / Иво Ан дрић.
У: Ми сао.  Књ. 8, св. 2 (1922), стр. 101103.

1825
     Раст ко Пе тро вић: Бур ле ска го спо ди на Пе ру на бо га 
гро ма, Бе о град, 1921 / Иво Ан дрић.
При каз књи ге.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 5, бр. 2 (16. 
јан. 1922), стр. 150152.

1826
     San / Ivo An drić.
Sti ho vi.
U: An to lo gi ja sa vre me ne ju go slo ven ske li ri ke / [pri re di li] 
Mir ko De a no vić i An te Pe tra vić.  Split : V. Ju rić, 1922. 
 Str. 265.

1827
     Шта са њам и шта ми се до га ђа / Иво Ан дрић.
Одло мак.
У: Ми сао.  Књ. 10, св. 1 (1. септ. 1922), стр. 1248
1249.

1923

1828
     Be ni to Mus so li ni / Res.
Res je pse u do nim Ive An dri ća.
U: Ju go sla ven ska nji va.  God. 7, knj. 2, br. 12 (dec. 1923), 
str. 449453.

1829
     Дан у Ри му / Иво Ан дрић.
У: Ро до љуб.  Год. 2, бр. 13/14 (8. април 1923), стр. 
34.

1830
     Дје ца / Иво Ан дрић.
Из ци клу са „Не ми ри”.
У: Вар дар.  (1923), стр. 7375.

1831
     Kroz Austri ju : (za be le ške s pu ta) / Res.
Res je pse u do nim Ive An dri ća.
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U: Ju go sla ven ska nji va.  God. 7, knj. 1, br. 12 (jun 1923), 
str. 487490.

1832
     Lju bav u ka sa bi / Ivo An drić.
U: Ju go sla ven ska nji va.  God. 7, knj. 2, br. 6 (1923), str. 
220225*.

1833
     Му ста фа Ма џар / Иво Ан дрић.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 8, бр. 1 (јан.
април 1923), стр. 115.

1834
     Ноћ у во зу / Иво Ан дрић.
Из ци клу са „Не ми ри”.
У: Вар дар.  (1923), стр. 108109.

1835
     San o gra du : po vo dom Iva Voj no vi ća „Ma ška ra te is
pod ku plja” / Ivo An drić.
U: Ju go sla ven ska nji va.  God. 7, knj. 1, br. 3 (feb. 1923), 
str. 118119.

1836
     У му са фир ха ни / Иво Ан дрић.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 10, бр. 4 
(септ.дец. 1923), стр. 241250.

1837
     Fa ši stič ka re vo lu ci ja / Res.
Res je pse u do nim Ive An dri ća.
U: Ju go sla ven ska nji va.  God. 7, knj. 1, br. 8 (april 1923), 
str. 344347.

1838
     Шта са њам и шта ми се до га ђа / Иво Ан дрић.
У: Ми сао.  Књ. 13, св. 3 (окт. 1923), стр. 13981399.

1924

1839
     Жеђ са вр шен ства / Иво Ан дрић.
У: На род.  Год. 4, бр. 2 (5. јан. 1924), стр. 3.

1840
     Is ku še nje u će li ji broj 38 / Ivo An drić.
U: Ju go sla ven ska nji va.  God. 8, knj. 1, br. 8 (16. april 
1924), str. 293296.

1841
     На дру ги дан Бо жи ћа / Иво Ан дрић.
У: Ми сао.  Књ. 16, св. 1 (1924), стр. 11131117.

1842
     О Скер ли ћу / Иво Ан дрић.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 12, бр. 2 (16. 
мај 1924), стр. 9192.

1843
     Рзав ски бре го ви / Иво Ан дрић.
У: Про свје та.  (1924), стр. 1018.

1844
     Слап на Дри ни / Иво Ан дрић.
У: Пу те ви.  Н. с., бр. 3/5 (јунавг. 1924), стр. 66.

1845
     Slu čaj Mat te ot ti / Res.
Res je pse u do nim Ive An dri ća.
U: Ju go sla ven ska nji va.  God. 8, knj. 2, br. 4 (16. avg. 
1924), str. 121123.

1925

1846
     Bi bli o gra fia del Mon te ne gro / Р.
При каз књи ге: Пе ро Шоћ: Bi bli o gra fia del Mon te ne gro, 
Рим, 1925.  Р. је псе у до ним Иве Ан дрића.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 15, бр. 4 (16. 
јун 1925), стр. 318.

1847
     Вла ди мир Ћо ро вић: Бо сна и Хер це го ви на, Бе о град, 
1925 / Иво Ан дрић.
При каз књи ге.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 99, књ. 305, св. 1/2 
(јулавг. 1925), стр. 120121.

1848
     Do ga đa ji u Bu gar skoj / Res.
Res je pse u do nim Ive An dri ća.
U: Ju go sla ven ska nji va.  God. 9, knj. 1, br. 10 (16. maj 
1925), str. 366367.

1849
     Же на од сло но ве ко сти / Иво Ан дрић.
У: Вре ме.  Год. 5, бр. 1097 (68. јан. 1925), стр. 26.

1850
     Zna ko vi po red pu ta / Ivo An drić.
U: Gla snik Sa ve za tre zve ne mla de ži.  God. 5, br. 9/12 
(majavg. 1925), str. 136137.

1851
     Из ста ре ма ха ле и чар ши је / Р.
При каз књи ге: Вла ди слав Ска рић: Из ста ре ма ха ле 
и чар ши је, Са ра је во, 1925.  Р. је псе у до ним Иве Ан
дрића.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 16, бр. 4 (16. 
окт. 1925), стр. 315316.

1852
     Ка лен дар „Про све та” / Р.
При каз ча со пи са.  Р. је псе у до ним Иве Ан дрића.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 14, бр. 2 (16. 
јан. 1925), стр. 154155.

1853
     Kri za fa ši zma  kri za Ita li je / Res.
Res je pse u do nim Ive An dri ća.
U: Ju go sla ven ska nji va.  God. 9, knj. 1, br. 3 (1. feb. 
1925), str. 8182.

1854
     Ма ра ми ло сни ца / Иво Ан дрић.
Одло мак.
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У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 14, бр. 1 (1. 
јан. 1925), стр. 14.

1855
     Мост на Же пи / Иво Ан дрић.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 16, бр. 3 (1. 
окт. 1925), стр. 161167.

1856
     Na mo ru / Ivo An drić.
U: Al ma nah Ja dran ska stra ža.  (1925), str. 485486.

1857
     Ње гош у Ита ли ји / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 22, бр. 6252 (20. септ. 1925), стр. 
12.

1858
     Od re vo lu ci o nar ne omla di ne do OR JU NE / Р.
При каз књи ге: Ни ко Бар ту ло вић: Од ре во лу ци о нар не 
омла ди не до ОР ЈУ НЕ, Сплит, 1925.  Р. је псе у до ним 
Иве Ан дрића.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 15, бр. 4 (16. 
јун 1925), стр. 317.

1859
     Pr vi dan u split skoj tam ni ci / Ivo An drić.
U: No vo do ba.  God. 8, br. 314 (25. dec. 1925), str. 33*.

1860
     Пр ви дан у сплит ској там ни ци : пре де сет го ди на / 
Иво Ан дрић.
У: Вар дар.  (1925), стр. 6870.

1861
     Сан бе га Кар чи ћа / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 22, бр. 6001 (68. јан. 1925), стр. 
1314.

1862
     Sta nje u Ita li ji / Res.
Res je pse u do nim Ive An dri ća.
U: Ju go sla ven ska nji va.  God. 9, knj. 2, br. 2 (16. jul 
1925), str. 6768.

1863
     Ство ре ње / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 22, бр. 6100 (17. април 1925), стр. 
16.

1864
     Sun ce ovog da na / Ivo An drić.
U: No vi nar.  God. 1, br. 1 (1925)*.

1865
     У зин да ну / Иво Ан дрић.
У: Про свје та.  (1925), стр. 3136.

1866
     Уте ха сно ва / Иво Ан дрић.
У: Гај рет.  Год. 9, бр. 17/18 (16. септ. 1925), стр. 259.

1926

1867
     Ђо ва ни Амен до ла / Р. Р.
Р. Р. је псе у до ним Иве Ан дрића.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 100, књ. 309, св. 1/2 
(јулавг. 1926), стр. 158161.

1868
     Ле ген да о св. Фран ци ску из Аси зиа / Р. Р.
Р. Р. је псе у до ним Иве Ан дрића.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 19, бр. 4 (16. 
окт. 1926), стр. 268277.

1869
     Љу бав / Иво Ан дрић.
Из ру ко пи са ро ма на „Трав нич ка хро ни ка”.
У: По ли ти ка.  Год. 23, бр. 6473 (13. мај 1926), стр. 
1011*.

1870
     Ма ра, ми ло сни ца. [Део 1] / Иво Ан дрић.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 17, бр. 1 (1. 
јан. 1926), стр. 111.

1871
     Ма ра, ми ло сни ца. [Део 2] / Иво Ан дрић.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 17, бр. 2 (16. 
јан. 1926), стр. 8192.

1872
     Ма ра, ми ло сни ца. [Део 3] / Иво Ан дрић.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 17, бр. 2 [тј. 
3] (1. феб. 1926), стр. 171178.

1873
     Ма ра, ми ло сни ца. [Део 4] / Иво Ан дрић.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 17, бр. 4 (16. 
феб. 1926), стр. 241258.

1874
     Па као / Иво Ан дрић.
У: Ми сао.  Књ. 21, св. 5/6 (116. јул 1926), стр. 277
280.

1875
     По јед ном ста ром до бром ре ду / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја нај но ви је ли ри ке / у ре дак ци ји и са 
пред го во ром С. [Симе] Пан ду ро ви ћа.  Бе о град : Ми
сао, 1926.  Стр. 137139.

1876
     Пр ви дан у ра до сном гра ду : (пи смо на шег при ја те
ља из Ита ли је) / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 23, бр. 6360 (68. јан. 1926), стр. 10.

1877
     Pr vi dan u split skoj tam ni ci : 1914 / Ivo An drić.
U: Po be da.  God. 6, br. 15 (10. ožu jak 1926), str. 3.

1878
     Стро фа / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја нај но ви је ли ри ке / у ре дак ци ји и са 
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пред го во ром С. [Симе] Пан ду ро ви ћа.  Бе о град : Ми
сао, 1926.  Стр. 115.

1879
     U uli ci Da ni la Ili ća / Ivo An drić.
U: Ju go sla ven ska nji va.  God. 10, knj. 1, br. 4 (16. feb. 
1926), str. 118119.

1880
     Чу до у Оло ву / Иво Ан дрић.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 18, бр. 6 (16. 
јул 1926), стр. 401406.

1881
     Шта са њам и шта ми се до га ђа / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја нај но ви је ли ри ке / у ре дак ци ји и са 
пред го во ром С. [Симе] Пан ду ро ви ћа.  Бе о град : Ми
сао, 1926.  Стр. 159160.

1927

1882
     Ле ген да о Ла у ри и Пе трар ки / Р. Р.
Р. Р. је псе у до ним Иве Ан дрића.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 22, бр. 5 (1. 
нов. 1927), стр. 341347.

1883
     Mi sao u šu mi / Ivo An drić.
Iz ru ko pi sa knji ge „Zna ko vi po red pu ta”.
U: Istar ska ri ječ.  God. 5, br. 15 (14. april 1927), str. V.

1884
     Одло мак из при по вет ке „Ани ки на вре ме на” / Иво 
Ан дрић.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 101, књ. 313, св. 1/3 
(јулсепт. 1927), стр. 265267.

1928

1885
     Ve le tov ci / Ivo An drić.
U: Pre gled.  God. 2, knj. 2, sv. 57 (sept. 1928), str. 224
229.

1886
     Ис по ви јед / Иво Ан дрић.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 23, бр. 1 (1. 
јан. 1928), стр. 111.

1887
     [Ja pre la zim...] / Ivo An drić.
Iz zbir ke pe sa ma u pro zi „Ex Pon to”.
U: Mla da Bo sna.  God. 1 (1928), str. 149*.

1888
     Је дан дан у Са ра је ву кра јем ју ла 1878. г. / Иво Ан
дрић.
Уоб. ств. насл.: Јул ски дан.
У: Књи жев ни се вер.  Год. 4, књ. 4, св. 3/4 (1. март 
1928), стр. 151154.

1889
     Мост на Же пи / Иво Ан дрић.
Бе ле шка о ауто ру.
У: Са стра на за ма гље них / [предговор на пи сао Јо ван 
Кршић].  Са ра је во : Гру па са ра јев ских књи жев ни ка, 
1928.  Стр. 1321.

1890
     [Te be, krup ni po gnu ti te ža če...] / Ivo An drić.
Iz zbir ke pe sa ma u pro zi „Ex Pon to”.
U: Rad.  God. 3, br. 67 (1928), str. 8*.

1929

1891
     Ал ма нах но ве Цр не Го ре / Р. Р.
При каз књи ге: Срж : ал ма нах но ве Цр не Го ре, при
ре дио Ва си ли је Ле ко вић, Под го ри ца, 1929.  Спорно 
ауторство Иве Ан дрића.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 28, бр. 7 (1. 
дец. 1929), стр. 556.

1892
     Го ја / Р. Р.
Р. Р. је псе у до ним Иве Ан дрића.  Одло мак.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 26, бр. 1 (1. 
јан. 1929), стр. 4048.

1893
     Грив на / Р. Р.
При каз књи ге: Ран ко Мла де но вић: Драм ске гат ке. Књ. 
3, Грив на, Бе о град, 1929.  Спорно ауторство Иве Ан
дрића.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 28, бр. 7 (1. 
дец. 1929), стр. 554555.

1894
     Исто ри ја за пад но е вроп ске књи жев но сти / Р. Р.
При каз књи ге: Пе тар Се мјо но вич Ко хан: Исто ри ја за
пад но е вроп ске књи жев но сти, Бе о град, 1929.  Спорно 
ауторство Иве Ан дрића.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 28, бр. 1 (1. 
септ. 1929), стр. 7374.

1895
     Јед на књи га о мо дер ној по е зи ји / Р. Р.
При каз књи ге: Ду шан Не дељ ко вић: Пси хо ло ги ја лир
ског ства ра ња, Бе о град 1929.  Спорно ауторство Иве 
Ан дрића.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 28, бр. 6 (16. 
нов. 1929), стр. 483484.

1896
     Jed no se ća nje na Iva Voj no vi ća / Ivo An drić.
U: Du brov nik.  God. 1, br. 7 (sept. 1929), str. 224.

1897
     Ју го сло вен ски дво број „Но ве ли те ра ту ре” / Р. Р.
При каз ча со пи са.  Спорно ауторство Иве Ан дрића.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 28, бр. 2 (16. 
септ. 1929), стр. 152153.
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1898
     Ма тош, Дис, Ује вић / Р. Р.
При каз књи ге: Ве ли бор Гли го рић: Ма тош, Дис, Ује
вић, Бе о град, 1919.  Спорно ауторство Иве Ан дрића.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 28, бр. 1 (1. 
септ. 1929), стр. 7071.

1899
     Na za pa du ni šta no vo / Р. Р.
При каз књи ге: Ерих Ма ри ја Ре марк: На за па ду ни шта 
но во, Бе о град, 1929.  Спорно ауторство Иве Ан дрића.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 28, бр. 1 (1. 
септ. 1929), стр. 7273.

1900
     На Ла тин ској ћу при ји : (фраг ме нат) / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 26, бр. 7432 (69. јан. 1929), стр. 
18.

1901
     На че ла / Р. Р.
При каз књи ге: Алек сан дар Ву чо: Ако се још јед ном 
се тим или На че ла, Бе о град, 1929.  Спорно ауторство 
Иве Ан дрића.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 27, бр. 7 (1. 
авг. 1929), стр. 559560.

1902
     Под рињ ски ал ма нах / Р. Р.
При каз ча со пи са.  Спорно ауторство Иве Ан дрића.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 28, бр. 6 (16. 
нов. 1929), стр. 482483.

1903
     Пр ва про љет на пје сма / Иво Ан дрић.
У: Књи жев ни се вер.  Год. 5, књ. 5, св. 10 (1. окт. 1929), 
стр. 373.

1904
     Три збир ке пе са ма / Р. Р.
При каз књигa: 1. Јан ко Ту фег џић: Зве зда ни хлад, [б. 
м.], 1929; 2. Са вић Мар ко вић Ште ди мли ја: Руб ја ве, 
Па ра ћин, 1930; 3. Ми ха и ло Вуч ко вић: Бе ле вра не, Бе
о град, 1929.  Спорно ауторство Иве Ан дрића.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 28, бр. 8 (16. 
дец. 1929), стр. 636637.

1905
     У му са фир ха ни / Иво Ан дрић.
Бе ле шка о ауто ру.
У: Се дам при по ве да ка / Иво Ан дрић ... [и др.].  Бе о
град : На род на књи жни ца, [1929?].  Стр. 921.

1930

1906
     Је дан бо сан ски по сла ник из про шлог сто ле ћа / Иво 
Ан дрић.
Уоб. ств. насл.: О Га ври Вуч ко ви ћу и по во дом ње га.  
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.
У: По ли ти ка.  Год. 27, бр. 7788 (69. јан. 1930), стр. 
14.

1907
     Код ка за на / Иво Ан дрић.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 29, бр. 1 (1. 
јан. 1930), стр. 111.

1908
     Си мон Бо ли вар Осло бо ди лац / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 27, бр. 8128 (21. дец. 1930), стр. 7.

1909
     Си мон Бо ли вар Осло бо ди лац. [Део 1] / Р. Р.
Р. Р. је псе у до ним Иве Ан дрића.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 31, бр. 1 (1. 
септ. 1930), стр. 3448.

1910
     Си мон Бо ли вар Осло бо ди лац. [Део 2] / Р. Р.
Р. Р. је псе у до ним Иве Ан дрића.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 31, бр. 2 (16. 
септ. 1930), стр. 106114.

1911
     Учи тељ Љу бо мир / Иво Ан дрић.
У: Пре глед.  Год. 4, књ. 5, св. 73 (јан. 1930), стр. 710.

1931

1912
     За нос и стра да ње То ме Га лу са : (одло мак из при по
вет ке „Ка ва ље ри Св. Ду ха”) / Иво Ан дрић.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 33, бр. 1 (1. 
мај 1931), стр. 18.

1913
     Lju bav u ka sa bi / Ivo An drić.
U: Ze mlji ce maj ko / Mi le Bu dak.  [S. l. : s. n., 1931]. 
 Str. 3951.

1914
     Мрак над Са ра је вом / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 28, бр. 8144 (69. јан. 1931) = Бо
жић ни до да так, стр. 23.

1915
     Pa kao / Ivo An drić.
U: Ju go sla ven ska po šta.  God. 3, br. 748 (14. nov. 1931), 
str. 10*.

1916
     Por tu gal, ze le na ze mlja : (od lo mak iz pu to pi sa) / Ivo 
An drić.
U: No vo sti.  God. 25, br. 288 (18. li sto pad 1931), str. 
28*.

1917
     Шта са њам и шта ми се до га ђа / Иво Ан дрић.
Одло мак.
У: Пре глед.  Год. 5, књ. 7, св. 92 (16. авг. 1931), стр. 
101102.
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1932

1918
     Ле те ћи над мо рем / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 29, бр. 8500 (69. јан. 1932) = Бо
жић ни до да так, стр. 13.

1919
     На ла ђи / Иво Ан дрић.
У: Ми сао.  Књ. 38, св. 1/2 (јан. 1932), стр. 1519.

1920
     Пор ту гал, зе ле на зе мља : (одло мак пу то пи са) / Иво 
Ан дрић.
У: Про свје та.  (1932), стр. 109111.

1921
     Смрт у Си на но вој те ки ји / Иво Ан дрић.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 35, бр. 1 (1. 
јан. 1932), стр. 19.

1933

1922
     Вла ди мир Ћо ро вић: Мо стар и ње го ва Срп ска пра
во слав на оп шти на, Бе о град, 1933 / Р. Р.
При каз књи ге.  Р. Р. је псе у до ним Иве Ан дрића.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 40, бр. 6 (16. 
нов. 1933), стр. 474.

1923
     Зна ко ви по ред пу та / Иво Ан дрић.
Од лом ци.
У: По ли ти ка.  Год. 30, бр. 8954 (1518. април 1933), 
стр. 2.

1924
     Мо сто ви / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 30, бр. 8858 (69. јан. 1933) = Бо
жић ни до да так, стр. 12.

1925
     На паст / Иво Ан дрић.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 39, бр. 3 [тј. 
4] (16. јун 1933), стр. 241247.

1926
     Sun ce ovog da na / Ivo An drić.
U: Knji ga de se ta.  Sa ra je vo : [s. n.], 1933.  Str. 131
133.

1927
     У зин да ну (за тво ру) / Иво Ан дрић.
Од лом ци.
У: Про свје та.  (1933), стр. 5860.

1934

1928
     Жеђ / Иво Ан дрић.
При по вет ка.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 42, бр. 2 (16. 
мај 1934), стр. 8188.

1929
     Је ле на, же на ко је не ма : (Га лу сов за пис) / Иво Ан
дрић.
Одло мак.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 43, бр. 5 (1. 
нов. 1934), стр. 305310.

1930
     M. Ra bin son: An to lo gi ja no vo he brej ske knji žev no sti, 
Za greb, 1933 / Р. Р.
При каз књи ге.  Спорно ауторство Иве Ан дрића.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 41, бр. 2 (16. 
јан. 1934), стр. 135137.

1931
     Na mo ru / Ivo An drić.
U: Ja dran ska an to lo gi ja. Knj. 1, Sti ho vi / [pri re di o] Ni ko 
Bar tu lo vić.  Split : Ja dran ska stra ža, 1934.  Str. 246.

1932
     Ње гош / Иво Ан дрић.
У: Иде је за књи жев ност, по ли тич ка и дру штве на пи та
ња.  Год. 1, бр. 5 (17. нов. 1934), стр. 23.

1933
     Олу ја ци / Иво Ан дрић.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 41, бр. 1 (1. 
јан. 1934), стр. 111.

1934
     Раз го во ри с Го јом : (фраг мент) / Иво Ан дрић.
У: Иде је за књи жев ност, по ли тич ка и дру штве на пи та
ња.  Год. 1, бр. 5 (17. нов. 1934), стр. 3.

1935
     Šet nja / Ivo An drić.
U: Pre gled.  God. 8, knj. 10, sv. 122 (feb. 1934), str. 76
81.

1936
     Шпан ска ствар ност и пр ви ко ра ци у њој / Иво Ан
дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 31, бр. 9214 (69. јан. 1934), стр. 5.

1935

1937
     Бај рон у Син три / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 32, бр. 9570 (69. јан. 1935), стр. 3.

1938
     Де ца / Иво Ан дрић.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 46, бр. 7 (1. 
дец. 1935), стр. 485490.

1939
     [Кога ли љу би са да она мла да же на...] / Иво Ан
дрић.
Из збир ке пе са ма у про зи „Ex Pon to”.
У: Ан то ло ги ја љу бав не ли ри ке / иза брао Бо жи дар Ко
ва че вић.  Бе о град : З. Спа со је вић, [1935?].  Стр. 87
88.
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1940
     Ње гош као тра гич ни ју нак ко сов ске ми сли / Иво 
Ан дрић.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 45, бр. 5 (1. 
јул 1935), стр. 348365.

1941
     Раз го вор са Го јом / Иво Ан дрић.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 44, бр. 1 (1. 
јан. 1935), стр. 115.

1942
     Ра ја у ста ром Са ра је ву / Иво Ан дрић.
У: Јав ност.  Год. 1, бр. 3 (2. феб. 1935), стр. 5154.

1943
     Ру ђан ски бе го ви / Иво Ан дрић.
У: Вре ме.  Год. 15, бр. 4669 (69. јан. 1935), стр. [20].

1936

1944
     Зна ко ви по ред пу та / Иво Ан дрић.
Од лом ци.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 110, књ. 345, св. 1 
(јан.феб. 1936), стр. 2123.

1945
     Ми ла и Пре лац / Иво Ан дрић.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 47, бр. 8 (16. 
април 1936), стр. 573587.

1946
     Ти ши на / Иво Ан дрић.
Из ру ко пи са ро ма на „Трав нич ка хро ни ка”.
У: По ли ти ка.  Год. 33, бр. 9926 (69. јан. 1936), стр. 6*.

1947
     Ћор ка но ва смрт : фраг мент / Иво Ан дрић.
Из при по вет ке „Ми ла и Пре лац”.
У: Про свје та.  (1936), стр. 106108.

1937

1948
     Ли ко ви / Иво Ан дрић.
У: Умет нич ки пре глед.  Год. 1, бр. 2 (нов. 1937), стр. 
33.

1949
     Труп / Иво Ан дрић.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 52, бр. 6 (16. 
нов. 1937), стр. 417427.

1938

1950
     По руч ник Му рат : фраг мент / Иво Ан дрић.
У: XX век.  Год. 1, бр. 5 (мај 1938), стр. 1223.

1951
     По сле два де сет го ди на / Иво Ан дрић.
Из збир ке пе са ма у про зи „Ex Pon to”.
У: Но ва сме на.  Год. 1, бр. 2 (април 1938), стр. 65, 67.

1939

1952
     Ни ко ла Ло пи чић: Се ља ци, Бе о град, 1939 / Иво Ан
дрић.
При каз књи ге.
У: Гла сник Срп ске књи жев не за дру ге.  Год. 22, бр. 
54/55 (1939), стр. 2930*.

1940

1953
     Ви но / Иво Ан дрић.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 61, бр. 3 (1. 
окт. 1940), стр. 176179.

1954
     Je sen ska noć i cvi je to vi / Ivo An drić.
U: No vo do ba.  God. 23, br. 128 (1940) = No vo do ba za 
de cu.  Br. 21, str. 3*.

1955
     Рзав ски бре го ви / Иво Ан дрић.
У: Из ве ли ких да на.  Бе о град : Др жав на штам па ри ја, 
1940.  Стр. 276289.

1956
     Ста зе / Иво Ан дрић.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 61, бр. 3 (1. 
окт. 1940), стр. 175176.

1957
     Ча ша / Иво Ан дрић.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 59, бр. 1 (1. 
јан. 1940), стр. 1823.

1941

1958
     У во де ни ци / Иво Ан дрић.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 62, бр. 4 (16. 
феб. 1941), стр. 253257.

1942

1959
     Iz po vied / Ivo An drić.
U: Hr vat ska pro za XX. sto lje ća. [Knj. 1] / ure dio Mi lan 
Be go vić.  Za greb : A. Vel zek, 1942.  Str. 219233.

1960
     Put Ali je Đer ze le za / Ivo An drić.
Rječ nik tur skih ri je či i pro vin ci ja li za ma: str. 217218.
U: Hr vat ska pro za XX. sto lje ća. [Knj. 1] / ure dio Mi lan 
Be go vić.  Za greb : A. Vel zek, 1942.  Str. 195218.

1945

1961
     [Био сам у Бу гар ској...] / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: На ши књи жев ни ци о сво ме пу ту 
у Бу гар ску.
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У: За брат ство Ју го сла ви је и Бу гар ске / До бри Тер пе
шев ... [и др.].  Бе о град : Про све та, 1945.  Стр. 23
24.

1962
     Dra goj lo Du dić: Dnev nik 1941, Be o grad, 1945 / Ivo 
An drić.
Pri kaz knji ge.
U: Oslo bo đe nje.  God. 3, br. 82 (19. avg. 1945), str. 6*.

1963
     О пар ти зан ским днев ни ци ма / А. [Иво Ан дрић].
У: Осло бо ђе ње.  Год. 3, бр. 85 (9. септ. 1945), стр. 
67*.

1946

1964
     Ве ле тов ци / Иво Ан дрић.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 120, књ. 356, св. 1/2 
(јан.феб. 1946), стр. 3643.

1965
     20. ok to bar Ste va na Ka ra ja na : (frag ment) / Ivo An
drić.
Iz pri po vet ke „Slu čaj Ste va na Ka ra ja na”.
U: 20. ok to bar.  God. 2, br. 98 (20. okt. 1946), str. 4*.

1966
     Зло ста вља ње / Иво Ан дрић.
У: На ша књи жев ност.  Књ. 2, св. 5 (мај 1946), стр. 
524.

1967
     Зми ја : одло мак / Иво Ан дрић.
У: Про свје та.  (1946), стр. 97105*.

1968
     Књи га / Иво Ан дрић.
У: На ша књи жев ност.  Књ. 1, св. 1 (јан. 1946), стр. 
2939.

1969
     Мој пр ви су срет са де лом М. Гор ког / Иво Ан дрић.
У: Пре глед.  Год. 1, књ. 1, св. 3 (јул 1946), стр. 218
220.

1970
     Na Nev skom pro spek tu : (frag ment) / Ivo An drić.
U: Ju go sla vi ja SSSR.  God. 1, br. 7 (maj 1946), str. 
810.

1971
     Noć ni raz go vor 1941. / Ivo An drić.
U: Na pre dak.  God. 36 (1946), str. 120.

1972
     О Ву ку као пи сцу / Иво Ан дрић.
Го вор при ли ком про гла ше ња за ре дов ног чла на СА НУ, 
Бе о град, 24. јан. 1946.
У: На ша књи жев ност.  Књ. 1, св. 2 (феб. 1946), стр. 
188197.

1973
     О Ста ту ту Са ве за књи жев ни ка / Иво Ан дрић.
Ре фе рат на I кон гре су књи жев ни ка Ју го сла ви је, Бе о
град, 1946.
У: На ша књи жев ност.  Књ. 3, св. 12 (дец. 1946), стр. 
506510.

1974
     О Ста ту ту Са ве за књи жев ни ка Ју го сла ви је / Иво 
Ан дрић.
Ре фе рат на I кон гре су књи жев ни ка Ју го сла ви је, Бе о
град, 1946.
У: Пре глед.  Год. 1, књ. 1, св. 8 (дец. 1946), стр. 580
583.

1975
     Pi smo iz 1920. go di ne / Ivo An drić.
U: Pre gled.  God. 1, knj. 1, sv. 1 (maj 1946), str. 2735.

1976
     Pod gra bi ćem / Ivo An drić.
Uob. stv. nasl.: San i ja va Pod gra bi ćem.
U: Ju go sla vi ja SSSR.  God. 1, br. 13 (nov. 1946), str. 40
41.

1977
     Ре фе рат о Ста ту ту Са ве за књи жев ни ка Ју го сла ви је 
/ Иво Ан дрић.
На I кон гре су књи жев ни ка Ју го сла ви је, Бе о град, 
1946.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 120, књ. 359, св. 3 
(дец. 1946), стр. 199203.

1978
     Ства ра лач ка искра / Иво Ан дрић.
У: Ју го сла ви ја СССР.  Год. 1, бр. 8 (јун 1946), стр. 
89.

1979
     Ства ра лач ка ру ка / Иво Ан дрић.
У: На ша књи жев ност.  Књ. 2, св. 6/7 (јунјул 1946), 
стр. 188189.

1980
     Su se di / Ivo An drić.
U: Pre gled.  God. 1, knj. 1, sv. 7 (nov. 1946), str. 486
495.

1981
     Тај дан / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 43, бр. 12187 (68. јан. 1946), стр. 
6.

1982
     Ша ла у Сам са ри ном ха ну / Иво Ан дрић.
У: На ша књи жев ност.  Књ. 3, св. 10 (окт. 1946), стр. 
175187.

1947

1983
     Бе ле шке за пи сца / Иво Ан дрић.
У: Мла дост.  Год. 3, бр. 7/8 (јулавг. 1947), стр. 14.
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1984
     Веч на при сут ност Ње го ше ва / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 12, бр. 135 (8. јун 1947), стр. 2.

1985
     Вук и ино стран ство / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 12, бр. 216 (10. септ. 1947), стр. 2.

1986
     Вук, ре фор ма тор / Иво Ан дрић.
У: Књи жев ност.  Год. 1 [тј. 2], св. 9/10 (септ.окт. 
1947), стр. 178186.

1987
     Ву ков при мер / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 44, бр. 12715 (14. септ. 1947), стр. 3.

1988
     Да нас / Иво Ан дрић.
О из град њи пру ге Ша мацСа ра је во.
У: По ли ти ка.  Год. 44, бр. 12769 (16. нов. 1947), стр. 2.

1989
     Ње го шев ска чо веч ност / Иво Ан дрић.
Уоб. ств. насл.: Ње го ше ва чо веч ност.
У: По ли ти ка.  Год. 44, бр. 12631 (8. јун 1947), стр. 
34.

1990
     При ча о ве зи ро вом сло ну / Иво Ан дрић.
У: Књи жев ност.  Год. 2, св. 7/8 (јулавг. 1947), стр. 55
92.

1991
     С љу ди ма : (фраг мент) / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 12, бр. 103 (1. мај 1947), стр. 8.

1992
     San / Ivo An drić.
Od lo mak iz ro ma na „Go spo đi ca”.
U: Re pu bli ka.  God. 3, br. 4 (1947), str. 209213.

1993
     Tra som omla din ske pru ge Ša macSa ra je vo / Ivo An drić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 5, br. 123 (18. mart 1947), str. 3.

1994
     Три де ча ка / Иво Ан дрић.
У: Пре глед.  Год. 2, књ. 2, св. 7 (јул 1947), стр. 281
287.

1995
     Ћи лим / Иво Ан дрић.
У: Кроз бор бу и стра да ња.  Бе о град : Срп ска књи жев
на за дру га, 1947.  Стр. 1325.

1996
     U spo men ŽanRi šar Blo ka / I. A. [I vo Andrić].
In me mo ri am.
U: Od jek.  God. 1, br. 1 (1947), str. 12*.

1997
     Uti sci iz Sta ljin gra da / Ivo An drić.
U: Ju go sla vi ja SSSR.  God. 2, br. 24/25 (1947), str. 19
23.

1948

1998
     Де ло на род ног књи жев ни ка Ото на Жу пан чи ћа / 
Иво Ан дрић.
Го вор по во дом се дам де се то го ди шњи це ро ђе ња.
У: По ли ти ка.  Год. 45, бр. 12829 (25. јан. 1948), стр. 5.

1999
     Елек тро бих : при по ви јет ка / Иво Ан дрић.
У: Бра зда.  Год. 1, бр. 1 (15. јан. 1948), стр. 59.

2000
     На Дри ни ћу при ја : ви ше град ска хро ни ка / Иво Ан
дрић.
Одло мак.
У: На род ни ка лен дар.  (1948), стр. 364375.

2001
     Na rod ni za jam i knji žev ni ci / Ivo An drić.
U: Knji žev ne no vi ne.  God. 1, br. 18 (15. jun 1948), str. 1.

2002
     О ста рим и мла дим Па му ко ви ћи ма : одло мак / Иво 
Ан дрић.
У: Књи жев ност.  Год. 3, св. 3 (март 1948), стр. 149
163.

2003
     „Ova kvi po bed ni ci ži ve več no” / Ivo An drić.
Go vor na ko me mo ra tiv noj aka de mi ji po sve će noj knji žev
ni ci ma pa lim u NOBu, Be o grad, april 1948.
U: Knji žev ne no vi ne.  God. 1, br. 12 (4. maj 1948), str. 1.

2004
     Pre da ja : po vo dom sto pe de se to go di šnji ce smr ti Ri ge 
od Fe re / Ivo An drić.
U: Knji žev ne no vi ne.  God. 1, br. 23 (20. jul 1948), str. 3.

2005
     Pre o bra žaj jed nog gra da / Ivo An drić.
U: Knji žev ne no vi ne.  God. 1, br. 10 (20. april 1948), 
str. 1.

2006
     При ча о кме ту Си ма ну / Иво Ан дрић.
У: Књи жев ност.  Год. 3, св. 9 (септ. 1948), стр. 566
589.

2007
     Ра за ра ње / Иво Ан дрић.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 122, књ. 362, св. 2 
(феб. 1948), стр. 6568.

2008
     Раз го вор / Иво Ан дрић.
При по вет ка.
У: По ли ти ка.  Год. 45, бр. 12808 (1. јан. 1948), стр. 
56.

2009
     Sa pu ta po Azer baj dža nu / Ivo An drić.
U: Knji žev ne no vi ne.  God. 1, br. 1 (17. feb. 1948), str. 2.
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2010
     U Šo pe no voj rod noj ku ći : s pu ta po Polj skoj / Ivo An
drić.
U: Knji žev ne no vi ne.  God. 1, br. 31 (14. sept. 1948), 
str. 1.

2011
     Če tr de set go di na od smr ti Si me Ma ta vu lja / Ivo An
drić.
U: Knji žev ne no vi ne.  God. 1, br. 6 (23. mart 1948), str. 3.

1949

2012
     Ве ле тов ци / Иво Ан дрић.
U: Ju go slo ven ska pro za.  Be o grad : Sa vez knji žev ni ka 
Ju go sla vi je, 1949.  Стр. 444452.

2013
     Го вор Ива Ан дрића.
На I са ве то ва њу мла дих пи са ца Ју го сла ви је, Бе о град, 
1949.
У: По лет.  Бр. 11/12 (нов.дец. 1949), стр. 6669.

2014
     Go vor pred sjed ni ka Sa ve za knji žev ni ka Ju go sla vi je 
Ive An dri ća.
Na I sa ve to va nju mla dih pi sa ca Ju go sla vi je, Be o grad, 
1949.
U: Vje snik.  God. 9, br. 1288 (1949), str. 2*.

2015
     Де дин днев ник / Иво Ан дрић.
У: На ша до мо ви на.  Год. 1, бр. 1 (мај 1949), стр. 22
23.

2016
     Za be le že no u Bre zi : su sret knji žev ni ka s ru da ri ma 
Bre ze / Ivo An drić.
U: Knji žev ne no vi ne.  God. 2, br. 5 (1. feb. 1949), str. 3.

2017
     Не што о сти лу и је зи ку / Иво Ан дрић.
У: Ства ра ње.  Год. 4, св. 9/10 (септ.окт. 1949), стр. 
317328.

2018
     Ono što je ova ko iz ne na di lo pi sca mo ra obo ga ti ti nje
go vo de lo / Ivo An drić.
U: Ču va ri ne ba.  God. 2, br. 8 (1949), str. 9*.

2019
     Отон Жу пан чич / И. А. [Иво Ан дрић].
In me mo ri am.
У: Гла сник.  Књ. 1, св. 1/2 (1949), стр. 317318.

2020
     Pr vi su sre ti : (od lo mak) / Ivo An drić.
U: Knji žev ne no vi ne.  God. 2, br. 31 (2. avg. 1949), str. 3.

2021
     Реч Иве Ан дрића.
Од лом ци из тек ста „Не што о сти лу и је зи ку”.

У: Мла дост.  Год. 5, бр. 11/12 (нов.дец. 1949), стр. 
871875.

2022
     Свад ба / Иво Ан дрић.
Бе ле шка о ауто ру.
У: Ју го сло вен ски при по ве да чи / [из бор Ми ла на Ч. 
Јовановића].  Бе о град : Но во по ко ле ње, 1949.  Стр. 
621638.

2023
     Slu čaj Ste va na Ka ra ja na / Ivo An drić.
U: Re pu bli ka.  God. 5, br. 4 (tra vanj 1949), str. 241250.

2024
     Sno pi ći / Ivo An drić.
U: Ju go sla vi ja.  Br. 1 (1949), str. 7375*.

2025
     Цр вен цвет / Иво Ан дрић.
У: Књи жев ност.  Год. 4, св. 10 (окт. 1949), стр. 264
273.

1950

2026
     Би фе „Ти та ник” / Иво Ан дрић.
У: Књи жев ност.  Год. 5, св. 10 (окт. 1950), стр. 313
335.

2027
     Za pra vil no shva ta nje od no sa me đu na ro di ma / Ivo An
drić.
Nad re đe ni stv. nasl.: Reč knji žev ni ka uoči iz bo ra.
U: Knji žev ne no vi ne.  God. 3, br. 11 (14. mart 1950), 
str. 1.

2028
     Књи жев ност мла дих  на го ве сти на ше су тра шње 
књи жев но сти / Иво Ан дрић.
Го вор по во дом пет го ди на из ла же ња ча со пи са „Мла
дост”.
У: Мла дост.  Год. 6, бр. 11/12 (нов.дец. 1950), стр. 
943.

2029
     Ко са / Иво Ан дрић.
У: На род ни ка лен дар.  (1950), стр. 272276.

2030
     Ко са / Иво Ан дрић.
Ту ма че ње ма ње по зна тих ре чи у бе ле шка ма уз текст.
У: За дру га.  Год. 2, бр. 47 (12. јан. 1950), стр. 5.

2031
     Ma ni fe sta ci ja so ci ja li stič ke so li dar no sti / Ivo An drić.
U: Knji žev ne no vi ne.  God. 3, br. 34 (22. avg. 1950),  
str. 1.

2032
     На пе ри фе ри ји / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 15, бр. 252 (22. окт. 1950), стр. 2.
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2033
     Не мир : (одло мак) / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 15, бр. 285 (29. нов. 1950), стр. 5.

2034
     О II кон гре су књи жев ни ка Ју го сла ви је / Иво Ан
дрић.
Пре да ва ње у Цен трал ном до му Ју го сло вен ске ар ми је, 
Бе о град, 1950.
У: Вој нопо ли тич ки гла сник.  Год. 3, бр. 1 (јан. 1950), 
стр. 5661.

2035
     O po tre bi po pu la ri sa nja na u ke i na uč nih ra do va / Ivo 
An drić.
U: Knji žev ne no vi ne.  God. 3, br. 42 (17. okt. 1950),  
str. 3.

2036
     По ро дич на сли ка / Иво Ан дрић.
У: Бра зда.  Год. 3, бр. 7/8 (јулавг. 1950), стр. 485497.

2037
     Пр ви су сре ти / Иво Ан дрић.
Одло мак.
У: Рад ни ца.  Год. 3, бр. 4 (април 1950), стр. 1415.

2038
     Pre de li / Ivo An drić.
U: Knji žev ne no vi ne.  God. 3, br. 26 (27. jun 1950),  
str. 1.

2039
     При ча о кме ту Си ма ну / Иво Ан дрић.
Бе ле шка о ауто ру.
У: Збор ник са вре ме не бо сан скохер це го вач ке про зе / 
[уредници Или ја Кец ма но вић, Мар ко Мар ко вић, Сал
ко Назечић].  Са ра је во : Свје тлост, 1950.  Стр. 1324.

2040
     При ча о кме ту Си ма ну : одло мак / Иво Ан дрић.
Ту ма че ње ма ње по зна тих ре чи у бе ле шка ма уз текст.
У: За дру га.  Год. 2, бр. 89 (2. нов. 1950), стр. 4.

2041
     Раз го вор / Иво Ан дрић.
При по вет ка.
У: Се ло.  Год. 25, бр. 819 (7. авг. 1950), стр. 34.

2042
     Раз го вор / Иво Ан дрић.
При по вет ка.
У: Фронт.  Год. 6, бр. 99 (март 1950), стр. 1617.

2043
     Се ћа ње / Иво Ан дрић.
У: Се ло.  Год. 25, бр. 822 (28. авг. 1950), стр. 23.

2044
     Се ћа ње / Иво Ан дрић.
У: Фронт.  Год. 6, бр. 102 (јун 1950), стр. 1819.

2045
     Sli ka nje : (od lo mak) / Ivo An drić.
Iz ru ko pi sa ro ma na „Omer pa ša La tas”.
U: Re pu bli ka.  God. 6, knj. 1, br. 1 (si je čanj 1950), str. 
2935.

2046
     Tri sli ke iz ži vo ta Vu ka Ka ra dži ća / Ivo An drić.
Pro za.
U: Knji žev ne no vi ne.  God. 3, br. 22 (30. maj 1950),  
str. 1, 4.

2047
     Штрајк у тка о ни ци ћи ли ма / Иво Ан дрић.
У: Же на да нас.  Бр. 68 (феб.март 1950), стр. 1718.

1951

2048
     Ауто би о гра фи ја / Иво Ан дрић.
При по вет ка.
У: Бра зда.  Год. 4, бр. 7/8 (јулавг. 1951), стр. 493503.

2049
     Bi fe „Ti ta nik” / Ivo An drić.
U: Iz bor knji žev nih ra do va / [u red ni ci Mar ko Mar ko vić, 
Sal ko Na ze čić, Meh med Selimović].  Sa ra je vo : Svje
tlost, 1951.  Str. 735.

2050
     За тво ре на вра та / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 16, бр. 287 (2930. нов. 1951), стр. 67.

2051
     Зна ко ви / Иво Ан дрић.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 127, књ. 367, св. 5 
(мај 1951), стр. 378385.

2052
     Иво Ан дрић го во рио је у име Са ве за књи жев ни ка 
Ју го сла ви је.
По во дом сто го ди шњи це смр ти Пе тра Пе тро ви ћа Ње
го ша, Це ти ње, 5. септ. 1951.
У: По бје да.  Год. 8, бр. 210 (6. септ. 1951), стр. 1.

2053
     Ле то / Иво Ан дрић.
Из ру ко пи са ро ма на „Омер па ша Ла тас”.
У: Бор ба.  Год. 16, бр. 202 (26. авг. 1951), стр. 6.

2054
     Љу ба Не на до вић о Ње го шу у Ита ли ји / Иво Ан дрић.
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.
У: Ства ра ње.  Год. 6, бр. 10/11 (1951), стр. 601606.

2055
     Ма ли град на две ре ке / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Пут ни ци на ис то ку [тј. Пут ни ци 
са исто ка].
У: НИН.  Год. 1, бр. 1 (7. јан. 1951), стр. 9.

2056
     Не што о Ко чи ће вој бор би за на род ни је зик / Иво 
Ан дрић.
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Одло мак из пре да ва ња „Зе мља, љу ди и је зик код Пе
тра Ко чи ћа”.
У: На ста ва је зи ка и књи жев но сти у сред њој шко ли.  
Бр. 1/2 (1951), стр. 35.

2057
     Не што о Ње го шу као пи сцу / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 48, бр. 13960 (5. септ. 1951), стр. 3.

2058
     Nje go šev od nos pre ma kul tu ri / Ivo An drić.
Go vor na sve ča noj aka de mi ji po vo dom sto go di šnji ce smr
ti Pe tra Pe tro vi ća Nje go ša, Be o grad, 31. okt. 1951.
U: Knji žev ne no vi ne.  God. 4, br. 43 (10. nov. 1951),  
str. 2.

2059
     О лич но сти П. Ко чи ћа / Иво Ан дрић.
Одло мак из пре да ва ња „Зе мља, љу ди и је зик код Пе
тра Ко чи ћа”.
У: НИН.  Год. 1, бр. 34 (28. авг. 1951), стр. 8.

2060
     O ne kim pro ble mi ma u ve zi sa knji gom i knji žev no šću 
/ Ivo An drić.
U: Knji žev ne no vi ne.  God. 4, br. 46 (23. dec. 1951), str. 2.

2061
     Pro ba : (od lo mak) / Ivo An drić.
U: Re pu bli ka.  God. 7, knj. 1, br. 4/5 (tra vanjsvi banj 
1951), str. 332347.

2062
     Реч Иве Ан дрића.
По во дом сто го ди шњи це смр ти Пе тра Пе тро ви ћа Ње
го ша, Це ти ње, 5. септ. 1951.
У: Бор ба.  Год. 16, бр. 212 (6. септ. 1951), стр. 1.

2063
     Реч Иве Ан дрића.
По во дом сто го ди шњи це смр ти Пе тра Пе тро ви ћа Ње
го ша, Це ти ње, 5. септ. 1951.
У: Бор ба.  Год. 16, бр. 261 (1. нов. 1951), стр. 4.

2064
     Sa pe ri fe ri je : (iz pred rat ne be le žni ce „Zna ko vi po red 
pu ta”) / Ivo An drić.
U: Knji žev ne no vi ne.  God. 4, br. 40 (6. okt. 1951), str. 3.

2065
     Sve tlost Nje go še vog de la / Ivo An drić.
U: Knji žev ne no vi ne.  God. 4, br. 36 (4. sept. 1951), str. 1.

2066
     У ама му / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Пут ни ци на ис то ку [тј. Пут ни ци 
са исто ка].
У: НИН.  Год. 1, бр. 1 (7. јан. 1951), стр. 9.

2067
     У при ста ни шту на зе ле ном остр ву / Иво Ан дрић.
У: На род на ар ми ја.  Год. 7, бр. 645 (22. дец. 1951), 
стр. 13.

2068
     Уз ве ли ко сла вље / Иво Ан дрић.
По во дом сто го ди шњи це смр ти Пе тра Пе тро ви ћа Ње
го ша, Це ти ње, 5. септ. 1951.
У: По бје да.  Год. 8, бр. 209 (5. септ. 1951), стр. 2.

2069
     Хар фа из је зе ра / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Пут ни ци на ис то ку [тј. Пут ни ци 
са исто ка].
У: НИН.  Год. 1, бр. 1 (7. јан. 1951), стр. 9.

1952

2070
     Bla ga i do bra me se či na / Ivo An drić.
U: Stu dent ski list.  God. 8, br. 21(252) (21. okt. 1952), 
str. 5*.

2071
     Бу на / Иво Ан дрић.
Одло мак из ро ма на „На Дри ни ћу при ја”.
У: НИН.  Год. 2, бр. 89 (14. септ. 1952), стр. 89.

2072
     Дје ца / Иво Ан дрић.
Из ци клу са „Не ми ри”.
У: НИН.  Год. 2, бр. 89 (14. септ. 1952), стр. 9.

2073
     Зе ко : (одло мак) / Иво Ан дрић.
У: За отаџ би ну, за сло бо ду / [из бор Ви да Лат ко ви ћа и 
Рад ми ла Димитријевића].  Бе о град : Но во по ко ле ње, 
1952.  Стр. 182197.

2074
     Зе ко. [Део] (1) / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 17, бр. 282 (23. нов. 1952), стр. 45.

2075
     Зе ко. [Део] (2) / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 17, бр. 283 (24. нов. 1952), стр. 4.

2076
     Зе ко. [Део] (3) / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 17, бр. 284 (25. нов. 1952), стр. 6.

2077
     Зе ко. [Део] (4) / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 17, бр. 285 (26. нов. 1952), стр. 4.

2078
     Зе ко. [Део] (5) / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 17, бр. 286 (27. нов. 1952), стр. 4.

2079
     Зе ко. [Део] (6) / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 17, бр. 287 (28. нов. 1952), стр. 4.

2080
     Зе ко. [Део] (7) / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 17, бр. 288 (29. нов.1. дец. 1952), стр. 
12.
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2081
     Зе ко. [Део] (8) / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 17, бр. 289 (2. дец. 1952), стр. 6.

2082
     Зе ко. [Део] (9) / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 17, бр. 290 (3. дец. 1952), стр. 4.

2083
     Зе ко. [Део] (10) / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 17, бр. 291 (4. дец. 1952), стр. 4.

2084
     Зе ко. [Део] (11) / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 17, бр. 292 (5. дец. 1952), стр. 4.

2085
     Зе ко. [Део] (12) / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 17, бр. 293 (6. дец. 1952), стр. 4.

2086
     Зе ко. [Део] (13) / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 17, бр. 294 (7. дец. 1952), стр. 7.

2087
     Зе ко. [Део] (14) / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 17, бр. 295 (8. дец. 1952), стр. 4.

2088
     Зе ко. [Део] (15) / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 17, бр. 296 (9. дец. 1952), стр. 6.

2089
     Зе ко. [Део] (16) / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 17, бр. 297 (10. дец. 1952), стр. 7.

2090
     Зе ко. [Део] (17) / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 17, бр. 298 (11. дец. 1952), стр. 4.

2091
     Зе ко. [Део] (18) / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 17, бр. 299 (12. дец. 1952), стр. 4.

2092
     Зе ко. [Део] (19) / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 17, бр. 300 (13. дец. 1952), стр. 4.

2093
     Зе ко. [Део] (20) / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 17, бр. 301 (14. дец. 1952), стр. 7.

2094
     Зе ко. [Део] (21) / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 17, бр. 302 (15. дец. 1952), стр. 4.

2095
     Зе ко. [Део] (22) / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 17, бр. 303 (16. дец. 1952), стр. 6.

2096
     Зе ко. [Део] (22 [тј. 23]) / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 17, бр. 304 (17. дец. 1952), стр. 4.

2097
     Зе ко. [Део] (23 [тј. 24]) / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 17, бр. 305 (18. дец. 1952), стр. 6.

2098
     Зе ко. [Део] (24 [тј. 25]) / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 17, бр. 306 (19. дец. 1952), стр. 6.

2099
     Зе ко. [Део] (25 [тј. 26]) / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 17, бр. 307 (20. дец. 1952), стр. 4.

2100
     Зе ко. [Део] (25 [тј. 27]) / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 17, бр. 308 (21. дец. 1952), стр. 9.

2101
     Зна ко ви по ред пу та / Иво Ан дрић.
Од лом ци.
У: Осло бо ђе ње.  Год. 9, бр. 1616 (12. јан. 1952), стр. 4.

2102
     Из „Ex Pon ta” / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 17, бр. 241 (9. окт. 1952), стр. 5.

2103
     Из „Ex Pon ta” / Иво Ан дрић.
У: НИН.  Год. 2, бр. 89 (14. септ. 1952), стр. 9.

2104
     Из „При че о кме ту Си ма ну” / Иво Ан дрић.
У: Омла ди на.  Год. 7, бр. 40 (8. окт. 1952), стр. 9.

2105
     Из „Трав нич ке хро ни ке” / Иво Ан дрић.
У: НИН.  Год. 2, бр. 89 (14. септ. 1952), стр. 9.

2106
     Jed na noć / Ivo An drić.
U: Književne novine.  God. 5, br. 51 (1. mart 1952), str. 1.

2107
     Most na Že pi / Ivo An drić.
U: Kul tur ni rad nik.  God. 5, br. 11/12 (1952), str. 507
511.

2108
     На оба ли / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 17, бр. 123 (25. мај 1952), стр. 6.

2109
     Na oba li / Ivo An drić.
U: Re pu bli ka.  God. 8, knj. 2, br. 7 (sr panj 1952), str. 
114.

2110
     На оба ли. [Део 1] / Иво Ан дрић.
У: Бе о град ске но ви не.  Год. 1, бр. 3 (18. септ. 1952), 
стр. 20.

2111
     На оба ли. [Део 2] / Иво Ан дрић.
У: Бе о град ске но ви не.  Год. 1, бр. 4 (25. септ. 1952), 
стр. 16.
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2112
     На оба ли. [Део 3] / Иво Ан дрић.
У: Бе о град ске но ви не.  Год. 1, бр. 5 (2. окт. 1952), стр. 
12.

2113
     На сун ча ној стра ни / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 17, бр. 104 (13. мај 1952), стр. 9.

2114
     На Шиљ те ту : одло мак / Иво Ан дрић.
Из при по вет ке „Не мир на го ди на”.
У: Све до чан ства.  Год. 1, бр. 4 (1952), стр. 1*.

2115
     О Га ври Вуч ко ви ћу и по во дом ње га / Иво Ан дрић.
Го вор на CXXXI сед ни ци Ин сти ту та за про у ча ва ње 
књи жев но сти, 30. окт. 1950.  Ré su mé: Ga vro Vuč ko
vić: стр. 349350.
У: Збор ник ра до ва. Књ. 17, Ин сти тут за про у ча ва ње 
књи жев но сти. Књ. 2 / Срп ска ака де ми ја на у ка.  Бе о
град : На уч на књи га, 1952.  Стр. 339350.

2116
     O maj sto ru pri po ve da ču / Ivo An drić.
U: Knji žev ne no vi ne.  God. 5, br. 65 (14. sept. 1952),  
str. 1.

2117
     Pre ne sre će : (od lo mak iz pri po vet ke) / Ivo An drić.
U: Ra dioZa greb.  God. 8, br. 27 (1952), str. 6*.

2118
     При ча о кме ту Си ма ну : (одло мак) / Иво Ан дрић.
У: Осло бо ђе ње.  Год. 9, бр. 1859 (10. окт. 1952), стр. 4.

2119
     Raz go vor / Ivo An drić.
Pri po vet ka.
U: Na rod ni list.  God. 8, br. 2043 (1. jan. 1952), str. 3*.

2120
     Раз го вор / Иво Ан дрић.
При по вет ка.
У: Ра дио Бе о град.  Бр. 124 (115. април 1952), стр. 
23.

2121
     Сан / Иво Ан дрић.
Одло мак из ро ма на „Го спо ђи ца”.
У: Глас На род ног фрон та Ср би је.  Год. 11, бр. 1762 
(18. јан. 1952), стр. 5.

2122
     Se ća nje na Kal mi ja Ba ru ha / Ivo An drić.
U: Ži vot.  God. 1, knj. 1, sv. 3 (dec. 1952), str. 215217.

2123
     Slu čaj Ste va na Ka ra ja na / Ivo An drić.
U: Vje snik Na rod nog fron ta Hr vat ske.  God. 12, br. 2389 
(29. nov. 1952), str. 14, 1617*.

2124
     Sno pi ći / Ivo An drić.
U: Stu dent ski list.  God. 8, br. 21 (21. okt. 1952), str. 
45*.

2125
     Сно пи ћи : (из књи ге „Но ве при по вет ке”) / Иво Ан
дрић.
У: По бје да.  Год. 9, бр. 127 (5. окт. 1952) = Кул ту ра и 
про свје та, стр. 67.

2126
     Сно пи ћи : (одло мак из при по вет ке) / Иво Ан дрић.
У: Рад ник.  Год. 3, бр. 129 (9. окт. 1952), стр. 23.

2127
     Сун це / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 49, бр. 14063 (12. јан. 1952), стр. 5.

2128
     Ћи лим. [Део 1] / Иво Ан дрић.
У: Зо ра.  Бр. 78 (1952), стр. 1617.

2129
     Ћи лим. [Део 2] / Иво Ан дрић.
У: Зо ра.  Бр. 79 (1952), стр. 7.

2130
     У ама му / Иво Ан дрић.
У: НИН.  Год. 2, бр. 89 (14. септ. 1952), стр. 9.

2131
     У при ста ни шту на зе ле ном остр ву / Иво Ан дрић.
У: НИН.  Год. 2, бр. 104 (28. дец. 1952), стр. 10.

2132
     Хар фа из је зе ра / Иво Ан дрић.
У: НИН.  Год. 2, бр. 89 (14. септ. 1952), стр. 9.

1953

2133
     Аска и вук / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 50, бр. 14382 (12. јан. 1953), стр. 
89.

2134
     Из лет / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 18, бр. 298 (29. нов.1. дец. 1953), стр. 
12.

2135
     Je dan po gled na Sa ra je vo / Ivo An drić.
U: Ju go sla vi ja.  Sv. 7 (1953), str. 2023.

2136
     Ka ko sam ula zio u svet knji ge i knji žev no sti / Ivo An
drić.
U: Po let.  God. 1, br. 5 (1953), str. 257259*.

2137
     Код Сје но ви тог ха на / Иво Ан дрић.
Из ру ко пи са ро ма на „Омер па ша Ла тас”.
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У: На род на ар ми ја.  Год. 8, бр. 719 (30. април 1953), 
стр. 8.

2138
     Ko sa / Ivo An drić.
U: Slo bod ni dom.  God. 11, br. 1 (1. jan. 1953), str. 
45*.

2139
     Ко са / Иво Ан дрић.
Бе ле шка о ауто ру.
У: Мла ди бо рац.  Бр. 2 (1. феб. 1953), стр. 4, 7.

2140
     Ли ца / Иво Ан дрић.
У: Осло бо ђе ње.  Год. 10, бр. 1937 (12. јан. 1953), 
стр. 8.

2141
     Na oba li / Ivo An drić.
U: Al ma nah Sa ve za knji žev ni ka Ju go sla vi je : za 1952.  
Be o grad : Pro sve ta : No vo po ko le nje, 1953.  Str. 922.

2142
     Ne mir na go di na / Ivo An drić.
U: No va mi sao.  God. 1, br. 2 (feb. 1953), str. 200225.

2143
     O jed nom da tu mu i jed nom gra du / Ivo An drić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 11 [i. e. 10], br. 2233 (2930. nov. 
1953), str. 9.

2144
     Одло мак из „Пу та Али је Ђер зе ле за” / Иво Ан дрић.
У: Мла да кул ту ра.  Год. 2, бр. 17 (31. дец. 1953), стр. 
[3].

2145
     Pri ča o kme tu Si ma nu. [Deo 1] / Ivo An drić.
U: Glas ra da.  God. 9, br. 8 (19. feb. 1953), str. 45*.

2146
     Pri ča o kme tu Si ma nu. [Deo 2] / Ivo An drić.
U: Glas ra da.  God. 9, br. 9 (26. feb. 1953), str. 4*.

2147
     Pri ča o kme tu Si ma nu. [Deo 3] / Ivo An drić.
U: Glas ra da.  God. 9, br. 10 (5. mart 1953), str. 4*.

2148
     Pri ča o kme tu Si ma nu. [Deo 4] / Ivo An drić.
U: Glas ra da.  God. 9, br. 11 (12. mart 1953), str. 4*.

2149
     Про зор / Иво Ан дрић.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 129, књ. 371, св. 4 
(април 1953), стр. 254258.

1954

2150
     Aska i vuk / Ivo An drić.
U: Al ma nah Sa ve za knji žev ni ka Ju go sla vi je : za 1953.  
Za greb : Zo ra : Kul tu ra, 1954.  Str. 1116.

2151
     Аска и вук / Иво Ан дрић.
У: Змај.  Год. 1, бр. 2 (1. феб. 1954), стр. 25.

2152
     Бе ле шка о ре чи ма / Иво Ан дрић.
У: Омла ди на.  Год. 9, бр. 18 (1. мај 1954), стр. 3.

2153
     Би бли о те ка / Иво Ан дрић.
По во дом I са ве то ва ња би бли о те ка ра и књи жни ча ра 
Ср би је, Бе о град, 2526. дец. 1953.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 1 [!], бр. 1 (14. јан. 1954), 
стр. 5.

2154
     Bi bli o te ka / Ivo An drić.
Po vo dom I sa ve to va nja bi bli o te ka ra i knji žni ča ra Sr bi je, 
Be o grad, 2526. dec. 1953.
U: Oslo bo đe nje.  God. 11, br. 2272 (17. jan. 1954), str. 8.

2155
     Bi fe „Ti ta nik” : od lo mak iz isto i me ne pri po vet ke / Ivo 
An drić.
U: Je vrej ski al ma nah.  (1954), str. 199206.

2156
     Бу на : одло мак из ро ма на „На Дри ни ћу при ја” / Иво 
Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 51, бр. 14753 (28. феб. 1954), стр. 7.

2157
     Ве ле тов ци / Иво Ан дрић.
У: Ка лен дар Ма ти це срп ске.  (1954), стр. 3945.

2158
     Elek tro bih / Ivo An drić.
U: Za dru gar.  God. 10, br. 278 (1. maj 1954), str. 6*.

2159
     Že na na ka me nu / Ivo An drić.
U: Re pu bli ka.  God. 10, knj. 2, br. 11/12 (stu de nipro si
nac 1954), str. 871880.

2160
     Iz Dnev ni ka Ive An dri ća od 8. VI 1912. g. ko je su kon
fi sko va le austrougar ske vla sti u Bo sni.
U: Mla da Bo sna / za štam pu pri pre mio i ob ra dio Vo ji slav 
Bo gi će vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1954.  Str 135.

2161
     Ka ko sam ula zio u svet knji ge i knji žev no sti / Ivo An
drić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 11, br. 2863 [i. e. 2363] (13. maj 
1954), str. 16.

2162
     Књи жев не на гра де у Фран цу ској / [Иво Ан дрић].
У: Књи жев не но ви не.  Год. 1 [!], бр. 3 (28. јан. 1954), 
стр. 2.

2163
     Ко са / Иво Ан дрић.
У: На род ни ка лен дар.  (1954), стр. 9195.
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2164
     Mla dić u po vor ci / Ivo An drić.
Iz ru ko pi sa ro ma na „Omer pa ša La tas”.
U: Ži vot.  God. 3, knj. 4, br. 17 (1954), str. 8187*.

2165
     На је вреј ском гро бљу у Са ра је ву / Иво Ан дрић.
У: НИН.  Год. 4, бр. 156 (1. јан. 1954), стр. 5.

2166
     На ка ме ну, у По чи те љу / Иво Ан дрић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 1 [!], бр. 3 (28. јан. 1954), 
стр. 3.

2167
     Nje go šev od nos pre ma kul tu ri / Ivo An drić.
U: Ju go sla vi ja.  Br. 8 (1954), str. 19.

2168
     Пе ва ни ја : књи га де тињ ства, књи га жи во та / Иво Ан 
д рић.
По во дом пе де се то го ди шњи це смр ти Јо ва на Јо ва но ви
ћаЗма ја.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 1 [!], бр. 22 (10. јун 1954), 
стр. 1.

2169
     Пјер  ве ли ки умет ник : Мо ша Пи ја де и Иво Ан
дрић о Пје ру / [приредио] К.
Са др жи од лом ке тек сто ва из из ло жбе ног ка та ло га „Пе
де сет го ди на умет нич ког ра да Пје ра Кри жа ни ћа”.
У: По ли ти ка.  Год. 51, бр. 14715 (16. јан. 1954), стр. 5.

2170
     Пре да ја / Иво Ан дрић.
Бе ле шка о Ри ги од Фе ре.
У: Бор ба.  Год. 19, бр. 131 (2. јун 1954), стр. 6.

2171
     [Предговор] / Иво Ан дрић.
Уоб. ств. насл.: Пјер  велики уметник.
У: Пе де сет го ди на умет нич ког ра да Пје ра Кри жа ни ћа. 
 Бе о град : УЛУС, 1954.  Стр. [1112].

2172
     Pro kle ta avli ja / Ivo An drić.
Od lo mak.
U: No va mi sao.  God. 2, br. 1 (jan. 1954), str. 3650.

2173
     Put Ali je Đer ze le za. [Deo 1] / Ivo An drić.
U: 7. da na.  God. 2, br. 76 (28. okt. 1954), str. 8*.

2174
     Put Ali je Đer ze le za. [Deo 2] / Ivo An drić.
U: 7. da na.  God. 2, br. 77 (4. nov. 1954), str. 10*.

2175
     Put Ali je Đer ze le za. [Deo 3] / Ivo An drić.
U: 7. da na.  God. 2, br. 78 (11. nov. 1954), str. 8*.

2176
     Ре фор ма тор / Иво Ан дрић.
У: На род не но ви не.  Год. 6, бр. 42 (9. окт. 1954), стр. 7.

2177
     Ре чи / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 51, бр. 14808 (13. мај 1954), стр. 
10.

2178
     Спо ме ник Бо ри Стан ко ви ћу : реч Ива Ан дрића.
По во дом от кри ва ња спо ме ни ка Б. Стан ко ви ћу, Вра ње, 
7. септ. 1954.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 1 [!], бр. 36 (16. септ. 1954), 
стр. 1.

2179
     Ća mil iz Smir ne / Ivo An drić.
Od lo mak iz ro ma na „Pro kle ta avli ja”.
U: Rad Ju go sla ven ske aka de mi je zna no sti i umjet no sti. 
Od jel za su vre me nu knji žev nost.  Knj. 301 (1954), str. 
510.

1955

2180
     Ani ki na vre me na / Ivo An drić.
U: An to lo gi ja srp ske pro ze. [Knj.] 2 / sa sta vio Ve li bor Gli
go rić.  Be o grad : No lit, 1955.  Str. 106170.

2181
     Div na je to bi la omla di na, ve li ka u lju ba vi pre ma na ro
du  još ve ća u bor bi pro tiv ne pri ja te lja / Ivo An drić.
Go vor po vo dom se dam de set pe to go di šnji ce Pr ve mu ške 
gim na zi je u Sa ra je vu.  Uob. stv. nasl.: Ostavite uvek 
jedan prozor u predele umetnosti.
U: Ri ječ mla dih.  God. 3, br. 22 (7. jun 1955), str. 45*.

2182
     Дра гој ло Ду дић: Днев ник 1941 / Иво Ан дрић.
У: На пред.  Год. 9, бр. 366 (1. јул 1955), стр. 45.

2183
     Дра го це ни при лог кул ту ри но ве Ју го сла ви је / Иво 
Ан дрић.
По во дом из ла ска пр вог то ма „Ен ци кло пе ди је Ју го сла
ви је”.
У: Бор ба.  Год. 20, бр. 152 (28. јун 1955), стр. 5.

2184
     Екс кур зи ја / Иво Ан дрић.
У: Са вре ме ник.  Књ. 2, св. 9 (септ. 1955), стр. 193
200.

2185
     За што се не по зна је мо : за бе ле же но у Охри ду, на 
кон гре су / Иво Ан дрић.
У: НИН.  Год. 5, бр. 247 (25. септ. 1955), стр. 7.

2186
     Зи ми / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 52, бр. 15303 (29. нов.1. дец. 1955), 
стр. 14.
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2187
     Isak Sa mo ko vli ja / Ivo An drić.
U: Ži vot.  God. 4, knj. 6, br. 3 (mart 1955), str. 9799.

2188
     Крај све тлог Охрид ског је зе ра / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 20, бр. 284 (29. нов.1. дец. 1955), стр. 
11.

2189
     Лет њи дан : крат ко се ћа ње на мла дост Иса ка Са мо
ко вли је / Иво Ан дрић.
In me mo ri am.
У: Са вре ме ник.  Књ. 1, св. 2 (феб. 1955), стр. 254
255.

2190
     Ли це зе мље / Иво Ан дрић.
Из ру ко пи са књи ге „Зна ко ви по ред пу та”.
У: НИН.  Год. 5, бр. 209 (1. јан. 1955), стр. 5.

2191
     Most na Že pi / Ivo An drić.
U: An to lo gi ja srp ske pro ze. [Knj.] 2 / sa sta vio Ve li bor Gli
go rić.  Be o grad : No lit, 1955.  Str. 171179.

2192
     Most na Že pi / Ivo An drić.
U: Kri va ja.  God. 7, br. 198 (31. avg. 1955)*.

2193
     Na je vrej skom gro blju u Sa ra je vu / Ivo An drić.
U: Je vrej ski al ma nah.  (1955/1956), str. 256261.

2194
     Na pu to va nju / Ivo An drić.
Od lo mak iz pri po vet ke „Je le na, že na ko je ne ma”.
U: Al ma nah Sa ve za knji žev ni ka Ju go sla vi je : za 1954.  
Be o grad : Pro sve ta : No lit, 1955.  Str. 912.

2195
     На пу то ва њу / Иво Ан дрић.
Одло мак из при по вет ке „Је ле на, же на ко је не ма”.
У: По ли ти ка.  Год. 52, бр. 15019 (13. јан. 1955),  
стр. 9.

2196
     O lič no sti P. Ko či ća / Ivo An drić.
Od lo mak iz pre da va nja „Ze mlja, lju di i je zik kod Pe tra 
Ko či ća”.
U: Pe tar Ko čić / pri re dio To dor Kru še vac.  Sa ra je vo : 
Svje tlost, 1955.  Str. 103107.

2197
     Olu ja ci : od lo mak / Ivo An drić.
U: Kul tur ni gla snik [Bra je vo pi smo].  God. 3, br. 5 (1955), 
str. 1623*.

2198
     Osta vi te uvek je dan pro zor u pre de le umet no sti / Ivo 
An drić.

Go vor po vo dom se dam de set pe to go di šnji ce Pr ve mu ške 
gim na zi je u Sa ra je vu.
U: Omla din ska ri ječ.  God. 12, br. 479 (17. jun 1955), 
str. 12*.

2199
     Put Ali je Đer ze le za / Ivo An drić.
U: An to lo gi ja srp ske pro ze. [Knj.] 2 / sa sta vio Ve li bor Gli
go rić.  Be o grad : No lit, 1955.  Str. 82105.

2200
     Раз го вор о со ли / Иво Ан дрић.
Уоб. ств. насл.: При ча о со ли.
У: Бор ба.  Год. 20, бр. 1 (13. јан. 1955), стр. 12.

2201
     Ћи ли му ше пе ва ју / Иво Ан дрић.
Уоб. ств. насл.: Штрајк у тка о ни ци ћи ли ма.  Бе ле шка 
о ауто ру.
У: На род ни ка лен дар.  (1955), стр. 7984.

1956

2202
     Аска и вук / на пи сао Иво Ан дрић.
У: За дру жни ка лен дар.  (1956), стр. 182191.

2203
     Be le ške za pi sca / Ivo An drić.
Od lom ci.
U: Mla dost.  God. 1, br. 5 (7. nov. 1956), str. 10.

2204
     [Bi ju me da ni ne mi rom...] / Ivo An drić.
Nad re đe ni stv. nasl.: Ne mi ri.
U: Srp ski pe sni ci iz me đu dva ra ta / sa sta vio Bo ri slav Mi
haj lo vić.  Be o grad : No lit, 1956.  Str. 65.

2205
     [Bre go vi u da lji ni...] / Ivo An drić.
Nad re đe ni stv. nasl.: Ne mi ri.
U: Srp ski pe sni ci iz me đu dva ra ta / sa sta vio Bo ri slav Mi
haj lo vić.  Be o grad : No lit, 1956.  Str. 6263.

2206
     Ve le tov ci / Ivo An drić.
U: Mla di za dru gar.  God. 2, br. 13 (1. dec. 1956), str. 7*.

2207
     Де вој ка из До ца : (одло мак) / Иво Ан дрић.
Из ро ма на „Трав нич ка хро ни ка”.
У: Је дин ство.  Год. 12, бр. 36 (3. септ. 1956), стр. 9.

2208
     Eks kur zi ja / Ivo An drić.
U: Al ma nah Sa ve za knji žev ni ka Ju go sla vi je : za 1955. 
 Sa ra je vo : Svje tlost : Na rod na pro svje ta, 1956.  Str. 
914.

2209
     Зо ра / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Не кад, у Ал пи ма.
У: НИН.  Год. 6, бр. 313 (30. дец. 1956), стр. 10.
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2210
     [I što po gle dam sve je pje sma...] / Ivo An drić.
Nad re đe ni stv. nasl.: Ex Pon to.
U: Srp ski pe sni ci iz me đu dva ra ta / sa sta vio Bo ri slav Mi
haj lo vić.  Be o grad : No lit, 1956.  Str. 59.

2211
     Igra : no ve la / Ivo An drić.
U: Vje snik u sri je du.  God. 5, br. 237 (14. stu de ni 1956), 
str. 7.

2212
     [Ja bla go si vljem, a sjen mo jih dla no va...] / Ivo An drić.
Nad re đe ni stv. nasl.: Ne mi ri.
U: Srp ski pe sni ci iz me đu dva ra ta / sa sta vio Bo ri slav Mi
haj lo vić.  Be o grad : No lit, 1956.  Str. 61.

2213
     Је зик  на ша на да и уте ха / Иво Ан дрић.
Одло мак из тек ста „Зе мља, љу ди и је зик у де лу Пе тра 
Ко чи ћа”.
У: Књи жев не но ви не.  Н. с., год. 7, бр. 18 (24. јун 
1956), стр. 1, 5.

2214
     [Kad sam vi dio ka ko su svi je tle ma gle...] / Ivo An drić.
Nad re đe ni stv. nasl.: Ne mi ri.
U: Srp ski pe sni ci iz me đu dva ra ta / sa sta vio Bo ri slav Mi
haj lo vić.  Be o grad : No lit, 1956.  Str. 64.

2215
     [Ko ga li lju bi sa da ona mla da že na...] / Ivo An drić.
Nad re đe ni stv. nasl.: Ex Pon to.
U: Srp ski pe sni ci iz me đu dva ra ta / sa sta vio Bo ri slav Mi
haj lo vić.  Be o grad : No lit, 1956.  Str. 58.

2216
     Lanj ska pje sma / Ivo An drić.
U: Mla dost.  God. 1, br. 5 (7. nov. 1956), str. 10.

2217
     [Mno go sa mu ješ i du go ću tiš, si ne moj...] / Ivo An
drić.
Nad re đe ni stv. nasl.: Ex Pon to.  Uob. stv. nasl.: Epi log.
U: Srp ski pe sni ci iz me đu dva ra ta / sa sta vio Bo ri slav Mi
haj lo vić.  Be o grad : No lit, 1956.  Str. 60.

2218
     Мост на Же пи : (одло мак) / Иво Ан дрић.
У: Рад ник.  Год. 7, бр. 345/346 (29. нов. 1956), стр. 
10.

2219
     Mo sto vi / Ivo An drić.
U: Ju go sla vi ja.  Br. 12 (1956), str. 150*.

2220
     На лан цу / Иво Ан дрић.
Из ру ко пи са ро ма на „Омер па ша Ла тас”.
У: По ли ти ка.  Год. 53, бр. 15437 (13. мај 1956), стр. 8.

2221
     На ста ди о ну / Иво Ан дрић.
У: Је дин ство.  Год. 12, бр. 14 (2. април 1956), стр. 
89.

2222
     Na sta di o nu / Ivo An drić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 13, br. 2880 (13. jan. 1956), str. 
10.

2223
     [Ne u mo lji vo kru te i ne po mič ne pla ni ne...] / Ivo An
drić.
Nad re đe ni stv. nasl.: Ex Pon to.
U: Srp ski pe sni ci iz me đu dva ra ta / sa sta vio Bo ri slav Mi
haj lo vić.  Be o grad : No lit, 1956.  Str. 57.

2224
     Олу ја ци / Иво Ан дрић.
У: Зо ра.  Бр. 116 (јан. 1956), стр. 1012.

2225
     Олу ја ци / Иво Ан дрић.
Одло мак.
У: Ин ва лид ски лист.  Год. 33, бр. 45 (10. нов. 1956), 
стр. 2.

2226
     Пе сма / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Не кад, у Ал пи ма.
У: НИН.  Год. 6, бр. 313 (30. дец. 1956), стр. 10.

2227
     Пр стен / Иво Ан дрић.
Од лом ци из при по вет ке „Из лет”.
У: Пи о ни ри.  Год. 13, бр. 12 (29. нов. 1956), стр. 67.

2228
     Сто ко на ка да ле ко од све та : (из књи ге Про кле та 
авли ја) / Иво Ан дрић.
У: Ка лен дар Ма ти це срп ске.  (1956), стр. 79.

2229
     Stro fa / Ivo An drić.
U: Srp ski pe sni ci iz me đu dva ra ta / sa sta vio Bo ri slav Mi
haj lo vić.  Be o grad : No lit, 1956.  Str. 67.

2230
     Су срет / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Не кад, у Ал пи ма.
У: НИН.  Год. 6, бр. 313 (30. дец. 1956), стр. 10.

2231
     У во де ни ци / Иво Ан дрић.
У: На род ни ка лен дар.  (1956), стр. 7680.

2232
     [U no ći. Uma ra me mi sao...] / Ivo An drić.
Nad re đe ni stv. nasl.: Ne mi ri.
U: Srp ski pe sni ci iz me đu dva ra ta / sa sta vio Bo ri slav Mi
haj lo vić.  Be o grad : No lit, 1956.  Str. 66.

2233
     U su mrak / Ivo An drić.
U: Mla dost.  God. 1, br. 5 (7. nov. 1956), str. 10.
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2234
     Šta sa njam i šta mi se do ga đa / Ivo An drić.
U: Srp ski pe sni ci iz me đu dva ra ta / sa sta vio Bo ri slav Mi
haj lo vić.  Be o grad : No lit, 1956.  Str. 6869.

1957
2235

     Би бли о те ка на ша на су шна / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 54, бр. 15972 (27. окт. 1957) = Кул
ту ра  умет ност.  Год. 1, бр. 29, стр. 13.

2236
     Ве ле тов ци / Иво Ан дрић.
У: На род ни ка лен дар.  (1957), стр. 6875.

2237
     Ве тар : (одло мак) / Иво Ан дрић.
Из ру ко пи са ро ма на „Омер па ша Ла тас”.
У: По ли ти ка.  Год. 54, бр. 15677 (13. јан. 1957), стр. 
11.

2238
     Zmi ja / Ivo An drić.
U: Su vre me na ju go sla ven ska no ve la / [i za brao Augu stin 
Stipčević].  Za greb : Slo ga, 1957.  Str. 7586.

2239
     In že nje ro va pri ča o pa no ra mi svi je ta / Ivo An drić.
Uob. stv. nasl.: Pa no ra ma.
U: Li te ra tu ra.  God. 1, br. 7/8 (ru janli sto pad 1957), str. 
605627.

2240
     Moj pr vi pro zor u svet / Ivo An drić.
Uob. stv. nasl.: Ka ko sam ula zio u svet knji ge i knji žev
no sti.
U: Oslo bo đe nje.  God. 15, br. 3228 (13. jan. 1957), str. 9.

2241
     Мур тадта бор / Иво Ан дрић.
Из ру ко пи са ро ма на „Омер па ша Ла тас”.
У: НИН.  Год. 7, бр. 361 (29. нов. 1957), стр. 8.

2242
     Спо ме ник пе сни ку жи вот не ра до сти и мла да лач ке 
ту ге : го вор Иве Ан дрића.
При ли ком от кри ва ња спо ме ни ка Бран ку Ра ди че ви ћу, 
Бе о град, 1957.
У: По ли ти ка.  Год. 54, бр. 15842 (19. јун 1957), стр. 8.

2243
     Су срет у Ки ни / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 22, бр. 119 (13. мај 1957), стр. 14.

2244
     Umet nik i nje go vo de lo / Ivo An drić.
Po vo dom iz lo žbe Jo va na Bi je li ća.
U: Knji žev ne no vi ne.  N. s., god. 8, br. 53 (18. okt. 1957), 
str. 1, 4.

2245
     Cr ve n cvet : od lo mak / Ivo An drić.
U: Front slo bo de.  God. 13, br. 537 (1. maj 1957), str. 
13*.

2246
     Štrajk u tka o ni ci ći li ma / Ivo An drić.
U: In va lid ski list.  God. 34, br. 17/18 (1. maj 1957), str. 
23.

1958

2247
     Dva pr ste na / Ivo An drić.
Iz zbir ke pe sa ma u pro zi „Ex Pon to”.
U: Džep ni ma ga zin.  God. 3, br. 120 (1958), str. 12, 
12*.

2248
     Žud nje dje čač kih go di na / Ivo An drić.
Nad re đe ni stv. nasl.: Bo sna ko ju pam tim.
U: Oslo bo đe nje.  God. 16, br. 3843 (12. okt. 1958), str. 4.

2249
     Je dan po gled na Sa ra je vo / Ivo An drić.
U: Ru dar.  God. 8, br. 181 (25. dec. 1958), str. 7.

2250
     Лаж / Иво Ан дрић.
Из ру ко пи са ро ма на „Омер па ша Ла тас”.
У: Бор ба.  Год. 23, бр. 299 (29. нов.1. дец. 1958), стр. 
1213.

2251
     Lju bi ša Jo va no vić : tri de set go di na umet nič kog ra da / 
Ivo An drić.
U: Po zo ri šni ži vot.  God. 4, br. 9 (jan. 1959 [i. e. dec. 
1958]), str. 8.

2252
     На вест да је Бру са по го ре ла / Иво Ан дрић.
У: НИН.  Год. 8, бр. 413 (29. нов. 1958), стр. 10.

2253
     Na lan cu / Ivo An drić.
Iz ru ko pi sa ro ma na „Omer pa ša La tas”. 
U: Al ma nah Sa ve za knji žev ni ka Ju go sla vi je : za 1956.  
Za greb : Na pri jed, 1958.  Str. 912.

2254
     [Пише се и пи са ће се...] / Иво Ан дрић.
Уоб. ств. насл.: Љубиша Јовановић
У: Три де сет го ди на умет нич ког ра да Љу би ше Јо ва но
ви ћа.  [Б. м. : б. и., 1958].  Стр. [7].

2255
     Pred go vor / Ivo An drić.
U: Ne kro log jed noj čar ši ji / Zu ko Džum hur.  Sa ra je vo : 
Svje tlost, 1958.  Str. 79.

2256
     Ства ра лач ке ру ке / Иво Ан дрић.
Одло мак из тек ста „Ства ра лач ка ру ка”.
У: По ли ти ка.  Год. 55, бр. 16122 (30. март 1958),  
стр. 6.
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2257
     У за ва ди са све том / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 55, бр. 16036 (13. јан. 1958), стр. 
10.

2258
     A fa te ful day : (На Дри ни ћу при ја, chap ter XXII, 
1945) / Ivo An drić.
Текст на срп. је зи ку.  Одло мак из ро ма на.
U: Ser boCro a tian pro se and ver se / a se lec tion with an in
tro duc tory es say by Ve ra Ja va rek.  Lon don : The At hlo ne 
Press, 1958.  Стр. 130132.

2259
     Ча со ви цр та ња / Иво Ан дрић.
Из ру ко пи са ро ма на „Омер па ша Ла тас”.
У: Бор ба.  Год. 23, бр. 161 (22. јун 1958), стр. 10.

2260
     Чу до у Оло ву / Ivo An drić.
U: Ser boCro a tian pro se and ver se / a se lec tion with an in
tro duc tory es say by Ve ra Ja va rek.  Lon don : The At hlo ne 
Press, 1958.  Стр. 123130.

1959

2261
     Jed na že lja no vo go di šnja / Ivo An drić.
U: Na ša ri ječ.  God. 4, br. 175 (30. dec. 1959), str. 1*.

2262
     Је ле на, же на ко је не ма : (одло мак) / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 24, бр. 281 (29. нов.1. дец. 1959), стр. 
13.

2263
     Ко са / Иво Ан дрић.
У: За дру га.  Год. 15, бр. 537/538 (1. мај 1959), стр. 4*.

2264
     Ле то ва ње на ју гу / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 56, бр. 16360 (13. јан. 1959), стр. 
78.

2265
     Ли це зе мље / Иво Ан дрић.
Из ру ко пи са књи ге „Зна ко ви по ред пу та”.
У: Људи и природа у нашим планинама. [Књ.] 2.  Бео
град : Планинарско друштво „Авала”, 1959.  Стр. 11.

2266
     Лов на те тре ба / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 56, бр. 16461 (13. мај 1959), стр. 6.

2267
     Lju bav jed nog da na / Ivo An drić.
U: Bo ro vo.  God. 27, br. 4 (16. jan. 1959)*.

2268
     Mu sta fa Ma džar : od lo mak / Ivo An drić.
U: Dje ca za dje cu.  God. 6, br. 62 (1959), str. 11, 15*.

2269
     Na dr žav nom ima nju / Ivo An drić.
U: Al ma nah Sa ve za knji žev ni ka Ju go sla vi je : za 
1958/1959.  Be o grad : Sa vez knji žev ni ka Ju go sla vi je, 
[1959].  Str. 18.

2270
     На др жав ном има њу / Иво Ан дрић.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 135, књ. 383, св. 1 
(јан. 1959), стр. 110.

2271
     На Дри ни ћу при ја : (од лом ци) / Иво Ан дрић.
У: При руч ник за на ста ву срп ско хр ват ског је зи ка за 
уче ни ке VI II раз ре да гим на зи је и IV раз ре да учи тељ
ске шко ле ко ји ма ни је ма тер њи је зик / Иван ка Рац ков. 
 Но ви Сад : Брат ствоје дин ство, 1959.  Стр. 244251.

2272
     Na pe ri fe ri ji / Ivo An drić.
U: Front.  God. 15, br. 23/24 (20. dec. 1959), str. 1415.

2273
     Не у спех на по зор ни ци / Иво Ан дрић.
У: Илу стро ва на по ли ти ка.  Год. 2, бр. 49 (13. окт. 
1959), стр. 1819.

2274
     O Đor đu Đor đe vi ću / Ivo An drić.
Uob. stv. nasl.: Đor đe Đor đe vić.
U: Vje snik.  God. 20, br. 4655 (29. stu de ni 1959), str. 
13.

2275
     Pa no ra ma / Ivo An drić.
Od lo mak.
U: Al ma nah Sa ve za knji žev ni ka Ju go sla vi je : za 1957.  
[S. l. : s. n.], 1959.  Str. 913.

2276
     Pi sa ti, zna či če sto ži ve ti u pu sti nji / Ivo An drić.
Od lo mak iz go vo ra na I sa ve to va nju mla dih pi sa ca Ju go
sla vi je, Be o grad, 1949.
U: Po lja.  God. 5, br. 41 (27. sept. 1959), str. 19.

2277
     Про зор / Иво Ан дрић.
У: Ју тро.  Год. 6, бр. 2 (феб. 1959), стр. 3739.

2278
     Ro man Pe tro vić / Ivo An drić.
U: Iz raz.  God. 3, knj. 5, br. 5 (maj 1959), str. 552553.

2279
     Se ća nje na Kal mi ja Ba ru ha / Ivo An drić.
U: Je vrej ski al ma nah.  (1959/1960), str. 213215.

2280
     Stra šna že na / Ivo An drić.
U: Bo ro vo.  God. 27, br. 4 (16. jan. 1959)*.

2281
     Uz „Ne kro log jed noj čar ši ji” : uvod ni tekst za knji gu 
pu to pi sa Zu ke Džum hu ra / Ivo An drić.
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Uob. stv. nasl.: Zuko Džum hu r: Nekrolog jednoj čaršiji.
U: Oslo bo đe nje.  God. 16, br. 3929 (25. jan. 1959), str. 6.

2282
     Cr ve ni li sto vi / Ivo An drić.
U: Knji žev ne no vi ne.  N. s., god. 10, br. 88/89 (27. mart 
1959), str. 2.

2283
     Cr ve ni li sto vi / Ivo An drić.
Be le ška o auto ru.
U: Front.  God. 15, br. 12 (15. jun 1959), str. 7.

1960

2284
     Ве ле тов ци / Иво Ан дрић.
Бе ле шка о ауто ру.
У: На ши при по ве да чи. [Књ.] 3 / при ре дио Рад ми ло 
Ди ми три је вић.  Бе о град : Но лит, 1960.  Стр. 89115.

2285
     Вук и ино стран ство / Иво Ан дрић.
У: Пр ви и Дру ги срп ски уста нак ; Жи вот и оби ча ји на
ро да срп ског / Вук Стеф. Ка ра џић.  Но ви Сад : Ма ти
ца срп ска ; Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1960. 
 Стр. 5356.

2286
     Вук, ре фор ма тор / Иво Ан дрић.
У: Пр ви и Дру ги срп ски уста нак ; Жи вот и оби ча ји на
ро да срп ског / Вук Стеф. Ка ра џић.  Но ви Сад : Ма ти
ца срп ска ; Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1960. 
 Стр. 4149.

2287
     Ву ков при мер / Иво Ан дрић.
У: Пр ви и Дру ги срп ски уста нак ; Жи вот и оби ча ји на
ро да срп ског / Вук Стеф. Ка ра џић.  Но ви Сад : Ма ти
ца срп ска ; Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1960. 
 Стр. 4952.

2288
     Зво но / Иво Ан дрић.
Одло мак из при по вет ке „У ће ли ји број 115”.
У: НИН.  Год. 10, бр. 486 (1. мај 1960), стр. 23.

2289
     Kad je reč o ar hi vi ma / Ivo An drić.
U: Ar hiv ski pre gled.  Br. 2/3 (1960), str. 78.

2290
     Ка ко сам ула зио у свет књи га и књи жев но сти / Иво 
Ан дрић.
У: Спорт и свет.  (1. нов. 1960)*.

2291
     Ка ко сам ула зио у свет књи ге и књи жев но сти / Иво 
Ан дрић.
У: Пи о ни ри.  Год. 17, бр. 25 (17. март 1960)*.

2292
     Ку ла / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 25, бр. 285 (29. нов.1. дец. 1960), стр. 
1213.

2293
     Ли ца / Иво Ан дрић.
У: Рад.  Год. 15, бр. 1 (1. јан. 1960), стр. 1415.

2294
     Mla dić u po vor ci / Ivo An drić.
Iz ru ko pi sa ro ma na „Omer pa ša La tas”.
U: Front.  God. 16, br. 3/4 (20. feb. 1960), str. 1819.

2295
     Most na Že pi / Ivo An drić.
U: Te le gram.  God. 1, br. 2 (7. maj 1960), str. 13.

2296
     Ne delj no ju tro / Ivo An drić.
Uob. stv. nasl.: Pra znič no ju tro.
U: Oslo bo đe nje.  God. 17, br. 4501 (29. nov.1. dec. 
1960), str. 5.

2297
     О Ву ку као пи сцу / Иво Ан дрић.
У: Пр ви и Дру ги срп ски уста нак ; Жи вот и оби ча ји на
ро да срп ског / Вук Стеф. Ка ра џић.  Но ви Сад : Ма ти
ца срп ска ; Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1960. 
 Стр. 2941.

2298
     Pri ča o ve zi ro vom slo nu / Ivo An drić.
U: Po sle rat na srp ska pri po vet ka / [pri re di o] Pe tar Dža
džić.  No vi Sad : Pro gres, 1960.  Str. 63119.

2299
     При ча о кме ту Си ма ну / Иво Ан дрић.
Бе ле шка о ауто ру.
У: На ши при по ве да чи. [Књ.] 4 / при ре дио Рад ми ло Ди
ми три је вић.  Бе о град : Но лит, 1960.  Стр. 111[150].

2300
     Ре чи / Иво Ан дрић.
У: Зо ра.  Бр. 171/172 (авг.септ. 1960), стр. 811.

2301
     U ve čer njim ča so vi ma / Ivo An drić.
Iz ru ko pi sa ro ma na „Omer pa ša La tas”.
U: Re pu bli ka.  God. 16, br. 4 (tra vanj 1960), str. 13.

2302
     U će li ji broj 115 / Ivo An drić.
U: Ži vot.  God. 9, br. 3 (mart 1960), str. 131144*.

2303
     Шу ме, ре ке и мо ра : (из „Зна ко ва по ред пу та”) / Иво 
Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 57, бр. 16667 (13. јан. 1960), 
стр. 5.
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1961

2304
     Афо ри зми из де ла И. Ан дрића.
У: По ли ти ка.  Год. 58, бр. 17263 (29. окт. 1961) = Кул
ту ра  умет ност.  Год. 5, бр. 238, стр. 18.

2305
     Baj ron u Sin tri / Ivo An drić.
U: Te le gram.  God. 2, br. 80 (3. nov. 1961), str. 10.

2306
     Be le ške za pi sca / Ivo An drić.
U: Ži vot.  God. 10, br. 10/11 (okt.nov. 1961), str. 572
575.

2307
     Be le ške za pi sca / Ivo An drić.
Od lo mak.
U: Stu dent.  God. 25, br. 25 (31. okt. 1961), str. 6.

2308
     Be sje da Ive An dri ća.
Go vor pri li kom pri ma nja No be lo ve na gra de za knji žev
nost, Stok holm, 1961.  Uob. stv. nasl.: O pri či i pri ča nju.
U: Oslo bo đe nje.  God. 18, br. 4854 (11. dec. 1961),  
str. 3.

2309
     Bi fe „Ti ta nik” / Ivo An drić.
U: Rat na pro za / oda brao Če do mir Min de ro vić.  Be o grad 
: Mla do po ko le nje, 1961.  Str. 537.

2310
     [Брегови у да љи ни...] / Иво Ан дрић.
Из ци клу са „Не ми ри”. 
У: По ли ти ка.  Год. 58, бр. 17263 (29. окт. 1961) = Кул
ту ра  умет ност.  Год. 5, бр. 238, стр. 18.

2311
     Го вор Иве Ан дрића.
При ли ком при ма ња Но бе ло ве на гра де за књи жев ност, 
Сток холм, 1961.  Уоб. ств. насл.: О при чи и при ча њу.
У: Би бли о те кар.  Год. 13, бр. 6 (1961), стр. 539541.

2312
     De din dnev nik / Ivo An drić.
U: No va že na.  God. 15, br. 12 (1961), str. 1821*.

2313
     Де ца / Иво Ан дрић.
У: По бје да.  Год. 18, бр. 45 (5. нов. 1961), стр. 89.

2314
     De ca / pi še Ivo An drić.
U: Zmaj.  God. 8, br. 12 (dec. 1961), str. 290291, 294
295.

2315
     Eto, tu su ne gde ni ca le mo je pr ve za mi sli pri po ve da ka 
i ro ma na / Ivo An drić.
U: Da nas.  God. 1, br. 13 (8. nov. 1961), str. 6.

2316
     Iz zbir ke Ex Pon to / Ivo An drić.
U: 15 da na.  God. 4, br. 4 (10. stu de ni 1961), str. 2829.

2317
     Ex Pon to : se dam od lo ma ka / Ivo An drić.
U: Da nas.  God. 1, br. 13 (8. nov. 1961), str. 7.

2318
     Žeđ / Ivo An drić.
Pri po vet ka.
U: In va lid ski list.  God. 42 [!], br. 45 (4. nov. 1961), str. 
16.

2319
     Зе мља, љу ди и је зик код Пе тра Ко чи ћа / Иво Ан
дрић.
У: Иза бра не стра ни це / Пе тар Ко чић.  Но ви Сад : 
Ма ти ца срп ска ; Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 
1961.  Стр. 526.

2320
     Иво Ан дрић о Гор ком.
Одло мак из тек ста „Мој пр ви су срет са де лом М. Гор
ког”. 
У: По ли ти ка.  Год. 58, бр. 17130 (18. јун 1961) = Кул
ту ра  умет ност.  Год. 5, бр. 219, стр. 17.

2321
     Igra / Ivo An drić.
U: Slo bod na Dal ma ci ja.  God. 18, br. 5247 (31. pro si nac 
19611. si je čanj 1962), str. 89*.

2322
     Из „Зна ко ва по ред пу та” / Иво Ан дрић.
У: НИН.  Год. 11, бр. 521 (1. јан. 1961), стр. 3.

2323
     Је ле на : фак си мил јед не нео бја вље не Ан дриће ве 
при по вет ке.
У: Да нас.  Год. 1, бр. 13 (8. нов. 1961), стр. 7.

2324
     Je le na, že na ko je ne ma : (od lo mak) / Ivo An drić.
U: Vje snik.  God. 22, br. 5096 (30. tra vanj2. svi banj 
1961), str. 12.

2325
     Кад је реч о ар хи ви ма / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 58, бр. 17116 (4. јун 1961) = Кул ту
ра  умет ност.  Год. 5, бр. 217, стр. 15.

2326
     [Кога ли љу би са да она мла да же на...] / Иво Ан
дрић.
Из збир ке пе са ма у про зи „Ex Pon to”. 
У: По ли ти ка.  Год. 58, бр. 17263 (29. окт. 1961) = Кул
ту ра  умет ност.  Год. 5, бр. 238, стр. 18.

2327
     Kon su lov od la zak : (od lo mak iz „Trav nič ke hro ni ke”) 
/ Ivo An drić.
U: Je vrej ski al ma nah.  (1961/1962), str. 233238.
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2328
     Lanj ska pje sma / Ivo An drić.
U: Stu dent.  God. 25, br. 25 (31. okt. 1961), str. 6.

2329
     Le gen da o La u ri i Pe trar ki / Ivo An drić.
U: Knji žev ne no vi ne.  N. s., god. 12, br. 157 (3. nov. 
1961), str. 4.

2330
     Ли ца / Иво Ан дрић.
Бе ле шка о ауто ру.
У: Про свје та.  Год. 18, бр. 493 (дец. 1961), стр. 67.

2331
     Ли ца : одло мак / Иво Ан дрић.
У: За дру жни ка лен дар.  (1961), стр. 142144.

2332
     Ма ли град на две ре ке / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Пут ни ци са ис то ка.
У: НИН.  Год. 11, бр. 564 (29. окт. 1961), стр. 2.

2333
     [Me ni su go vo ri li če sto, go vo ri li i pi sa li...] / Ivo An
drić.
Od lo mak iz tek sta „Raz go vor sa Go jom”.
U: Re pu bli ka.  God. 17, br. 11 (stu de ni 1961), str. 2.

2334
     Mi sli prog na ni ka / Ivo An drić.
Iz zbir ke pe sa ma u pro zi „Ex Pon to”.
U: Na rod na ar mi ja.  God. 17, br. 1161 (3. nov. 1961),  
str. 7.

2335
     Mno go sam knji ga vi deo u svom ve ku, do sta pro či tao, 
a ne ko li ko sam i sam na pi sao / Ivo An drić.
Uob. stv. nasl.: Ka ko sam ula zio u svet knji ge i knji žev
no sti.
U: Mla dost.  God. 6, br. 264 (1. nov. 1961), str. 6.

2336
     Мост на Же пи / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 58, бр. 17263 (29. окт. 1961) = Кул
ту ра  умет ност.  Год. 5, бр. 238, стр. 16.

2337
     Na ka me nu, u Po či te lju / Ivo An drić.
U: Iz raz.  God. 5, knj. 9, br. 4/5 (aprilmaj 1961), str. 
339343.

2338
     На ста ди о ну / Иво Ан дрић.
У: Бе о град ска не де ља.  Год. 1, бр. 8 (12. нов. 1961), 
стр. 8.

2339
     Iz zbir ke Ne mi ri / Ivo An drić.
U: 15 da na.  God. 4, br. 4 (10. stu de ni 1961), str. 29.

2340
     О мај сто ру при по ве да чу / Иво Ан дрић.
Одло мак.
У: Иза бра на де ла / Си мо Ма та вуљ.  Бе о град : На род на 
књи га, 1961.  Стр. 377381.

2341
     [Pi sa ti, zna či če sto ži ve ti u pu sti nji...] / Ivo An drić.
Ci ta ti iz de la I. An dri ća.
U: Re pu bli ka.  God. 17, br. 11 (stu de ni 1961), str. 2.

2342
     Пи смо Иве Ан дрића јед ном мла дом пи сцу.
У: На ши да ни.  Год. 6, бр. 1 (25. нов. 1961), стр. 11*.

2343
     Pi sca tre ba pu sti ti da slo bod no pri ča / Ivo An drić.
Go vor pri li kom pri ma nja No be lo ve na gra de za knji žev
nost, Stok holm, 1961.  Uob. stv. nasl.: O pri či i pri ča nju.
U: Knji žev ne no vi ne.  N. s., god. 12, br. 160 (15. dec. 
1961), str. 1.

2344
     По јед ном ста ром до бром ре ду / Иво Ан дрић.
У: Баг да ла.  Год. 3, бр. 30/31 (септ.окт. 1961), стр. 1.

2345
     Po bed nik / Ivo An drić.
U: Da nas.  God. 1, br. 13 (8. nov. 1961), str. 6.

2346
     Под гра би ћем / Иво Ан дрић.
Уоб. ств. насл.: Сан и ја ва Под гра би ћем.
У: Сло бод на реч.  Год. 12, бр. 50/51 (31. дец. 1961), 
стр. 5.

2347
     По мен Кал ми ју Ба ру ху / Иво Ан дрић.
Ré su mé: En mé mo i re de Kal mij Ba ruh: стр. 4.
У: Глас Оде ље ња ли те ра ту ре и је зи ка.  Т. 251, књ. 6 
(1961), стр. 14.

2348
     По пла ва : (одло мак из ро ма на „На Дри ни ћу при ја”) 
/ Иво Ан дрић.
У: Днев ник.  Год. 19, бр. 5379 (29. окт. 1961), стр. 20.

2349
     Po ru ka mla di ma / Ivo An drić.
U: Zmaj.  God. 8, br. 12 (dec. 1961), str. 289.

2350
     Po ru ka mla di ma i oni ma ko ji do la ze / Ivo An drić.
U: Stu dent.  God. 25, br. 25 (31. okt. 1961), str. 6.

2351
     Пр ве стра ни це из књи ге „На Дри ни ћу при ја” / Иво 
Ан дрић.
Бе ле шка о ауто ру.
У: За дру га.  Год. 17, бр. 873/874 (27. нов. 1961), стр. 
11.
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2352
     Пред ве чер њи час / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 58, бр. 17083 (30. април2. мај 
1961), стр. 9.

2353
     При по ве дач и ње го во де ло не слу же ни чем ако на 
је дан или дру ги на чин не слу же чо ве ку и чо веч но сти / 
Иво Ан дрић.
Го вор при ли ком при ма ња Но бе ло ве на гра де за књи жев
ност, Сток холм, 1961.  Уоб. ств. насл.: О при чи и при
ча њу.
У: По ли ти ка.  Год. 58, бр. 17305 (11. дец. 1961), стр. 2.

2354
     При по ве дач и ње го во де ло не слу же ни чем ако на не
ки на чин не слу же чо ве ку и чо веч но сти / Иво Ан дрић.
Го вор при ли ком при ма ња Но бе ло ве на гра де за књи жев
ност, Сток холм, 1961.  Уоб. ств. насл.: О при чи и при
ча њу.
У: Бор ба.  Год. 26, бр. 325 (11. дец. 1961), стр. 4.

2355
     Pri ča o kme tu Si ma nu. [Deo 1] / Ivo An drić.
U: Za dru gar.  God. 17, br. 674 (6. dec. 1961), str. 6*.

2356
     Pri ča o kme tu Si ma nu. [Deo 2] / Ivo An drić.
U: Za dru gar.  God. 17, br. 675 (13. dec. 1961), str. 6*.

2357
     Pri ča o kme tu Si ma nu. [Deo 3] / Ivo An drić.
U: Za dru gar.  God. 17, br. 676 (20. dec. 1961), str. 7*.

2358
     Pro zor / Ivo An drić.
U: Mo dra la sta.  God. 8, br. 77 (1961), str. 910*.

2359
     Pro kle ta avli ja : (od lo mak) / Ivo An drić.
U: Na ši da ni.  God. 9 (4. nov. 1961)*.

2360
     Про стра но и бо га то са зве жђе : Иво Ан дрић о кул
ту ри.
У: Днев ник.  Год. 19, бр. 5379 (29. окт. 1961), стр. 9.

2361
     Раз го вор са Го јом : одло мак из есе ја Иве Ан дрића.
У: По ли ти ка.  Год. 58, бр. 17263 (29. окт. 1961) = Кул
ту ра  умет ност.  Год. 5, бр. 238, стр. 17.

2362
     Re či / Ivo An drić.
U: 15 da na.  God. 4, br. 17 (1961), str. 2829*.

2363
     Rzav ski bre go vi / Ivo An drić.
U: 15 da na.  God. 4, br. 4 (10. stu de ni 1961), str. 3032.

2364
     Сан / Иво Ан дрић.
Одло мак из ро ма на „Го спо ђи ца”.
У: Пан че вац.  Год. 10, бр. 464 (4. нов. 1961), стр. 6.

2365
     Сва то ви / Иво Ан дрић.
Из ру ко пи са ро ма на „Омер па ша Ла тас”.
У: По ли ти ка.  Год. 58, бр. 16979 (13. јан. 1961), стр. 7.

2366
     [Sve se u va ro ši od mah ba ci lo na rad...] / Ivo An drić.
Od lo mak iz ro ma na „Na Dri ni ću pri ja”.
U: Re pu bli ka.  God. 17, br. 11 (stu de ni 1961), str. 2.

2367
     Se ća nje na Ba ru ha / Ivo An drić.
Uob. stv. nasl.: Se ća nje na Kal mi ja Ba ru ha.
U: Re či na de lu. [Deo 1] / [pri re dio Ži vo rad Stojković]. 
 Be o grad : Sa vez knji žev ni ka Ju go sla vi je, 1961.  Str. 62
65.

2368
     Sno pi ći / Ivo An drić.
U: Ve čer nji list.  God. 3, br. 717 (28. okt. 1961), str. 6*.

2369
     Sun ce / na pi sao Ivo An drić.
U: Front.  God. 17, br. 23/24 (18. dec. 1961), str. 2829.

2370
     [To je Bo sna...] / Ivo An drić.
Od lo mak iz pri po vet ke „Pi smo iz 1920. go di ne”.
U: Re pu bli ka.  God. 17, br. 11 (stu de ni 1961), str. 2.

2371
     Ту сам ја за сно вао сво ју ми сао / [Иво Ан дрић] ; 
из бор тек сто ва Пе тар Џа џић.
Ци та ти из дела И. Ан дрића.
У: Илу стро ва на по ли ти ка.  Год. 4, бр. 157 (7. нов. 
1961), стр. 1213.

2372
     У ама му / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Пут ни ци са ис то ка.
У: НИН.  Год. 11, бр. 564 (29. окт. 1961), стр. 2.

2373
     U pri sta ni štu na ze le nom ostr vu / Ivo An drić.
U: Na rod na ar mi ja.  God. 17, br. 1161 (3. nov. 1961),  
str. 7.

2374
     У су мрак / Иво Ан дрић.
У: Глас де це Под ри ња.  (20. нов. 1961), стр. 4*.

2375
     U su mrak / Ivo An drić.
U: Stu dent.  God. 25, br. 25 (31. okt. 1961), str. 6.

2376
     У су тон / Иво Ан дрић.
Уоб. ств. насл.: У сумрак.
У: Бор ба.  Год. 26, бр. 283 (29. окт. 1961), стр. 10.

2377
     Хар фа из је зе ра / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Пут ни ци са ис то ка.
У: НИН.  Год. 11, бр. 564 (29. окт. 1961), стр. 2.
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2378
     Cr ve ni li sto vi / Ivo An drić.
Be le ška o auto ru.
U: Front.  God. 17, br. 22 (15. nov. 1961), str. 12.

2379
     Че сто тек из ре чи до брог при по ве да ча са зна је мо 
шта смо учи ни ли... / Иво Ан дрић.
Го вор при ли ком при ма ња Но бе ло ве на гра де за књи
жев ност, Сток холм, 1961.  Уоб. ств. насл.: О при чи и 
при ча њу.
У: Днев ник.  Год. 19, бр. 5241 (11. дец. 1961), стр. 1, 4.

2380
     Ču do u Olo vu / Ivo An drić.
U: Svi jet.  God. 4, br. 179 (3. nov. 1961), str. 27.

2381
     Шта зна чи пи са ти : (афо ри зми из де ла И. Ан дри
ћа).
У: По ли ти ка.  Год. 58, бр. 17263 (29. окт. 1961) = Кул
ту ра  умет ност.  Год. 5, бр. 238, стр. 17.

2382
     Шта са њам и шта ми се до га ђа / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 58, бр. 17263 (29. окт. 1961) = Кул
ту ра  умет ност.  Год. 5, бр. 238, стр. 18.

2383
     Šta sa njam i šta mi se do ga đa / Ivo An drić.
Od lo mak.
U: Da nas.  God. 1, br. 13 (8. nov. 1961), str. 6.

1962

2384
     A. G. Ma toš / Ivo An drić.
U: Za gre bač ka pa no ra ma.  God. 2, br. 6 (1962), str. 19*.

2385
     Be le ška o re či ma / Ivo An drić.
U: Iz raz.  God. 6, knj. 12, br. 10 (okt. 1962), str. 239
240.

2386
     Го вор ака де ми ка Иве Ан дрића.
У: Ко ме мо ра тив ни скуп по во дом смр ти ака де ми ка 
Сре те на Сто ја но ви ћа / уред ник Ђор ђе Ан дре је вић
Кун.  Бе о град : На уч но де ло, 1962.  Стр. 12.

2387
     Do la zak / Ivo An drić.
Iz ru ko pi sa ro ma na „Omer pa ša La tas”.
U: Fo rum.  God. 1, knj. 2, br. 12 (dec. 1962), str. 785
798.

2388
     Za be le ške za pi sca / Ivo An drić.
Uob. stv. nasl.: Be le ške za pi sca.
U: Oslo bo đe nje.  God. 19, br. 4878 (7. jan. 1962), str. 6.

2389
     Ivo An drić o se bi, o svom dje lu, o Bo sni.
U: Od jek.  God. 15, br. 1 (1. okt. 1962), str. 1*.

2390
     Kra tak su sret : iz Pro kle te avli je / Ivo An drić.
Be le ška o auto ru i de lu.
U: 100 naj ve ćih dje la svjet ske knji žev no sti / [u re dio An
tun Šoljan].  Za greb : Stvar nost, 1962.  Str. 621626.

2391
     Mar ta mje se ca / Ivo An drić.
U: No vi ja ju go sla ven ska po e zi ja / [sa sta vi li Vla di mir Po
po vić ... et al.].  Za greb : Na pri jed, 1962.  Str. 264265.

2392
     Mo sto vi / Ivo An drić.
U: Iz raz.  God. 6, knj. 12, br. 10 (okt. 1962), str. 237
238.

2393
     Po vra tak / Ivo An drić.
U: No vi ja ju go sla ven ska po e zi ja / [sa sta vi li Vla di mir Po
po vić ... et al.].  Za greb : Na pri jed, 1962.  Str. 265.

2394
     Под гра би ћем / Иво Ан дрић.
Уоб. ств. насл.: Сан и ја ва Под гра би ћем.
У: За дру га.  Год. 18, бр. 920 (18. окт. 1962), стр. 10.

2395
     Pr vi dan u split skoj tam ni ci / Ivo An drić.
U: Slo bod na Dal ma ci ja.  God. 19, br. 5350 (12. svi banj 
1962), str. 89*.

2396
     Pri ča o kme tu Si ma nu. [Deo 4] / Ivo An drić.
U: Za dru gar.  God. 18, br. 677/678 (3. jan. 1962), str. 
15*.

2397
     Pri ča o kme tu Si ma nu. [Deo 5] / Ivo An drić.
U: Za dru gar.  God. 18, br. 679 (10. jan. 1962), str. 6*.

2398
     Raz go vor sa Go jom : (od lo mak) / Ivo An drić.
U: Iz raz.  God. 6, knj. 11, br. 1 (jan. 1962), str. 510.

2399
     Реч ака де ми ка Иве Ан дрића.
У: Све ча ни скуп у част ака де ми ка Иве Ан дрића до бит
ни ка Но бе ло ве на гра де за књи жев ност за 1961. год. / 
уред ник Ми лан Бар тош.  Бе о град : На уч но де ло, 1962. 
 Стр. [17].

2400
     Ri ječ Ive An dri ća.
Po vo dom pro gla še nja za po ča snog dok to ra Sa ra jev skog 
uni ver zi te ta.
U: Bil ten Uni ver zi te ta u Sa ra je vu.  God. 2, br. 6 (1962), 
str. 1214*.
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2401
     San o Ma ri ji / Ivo An drić.
U: No vi ja ju go sla ven ska po e zi ja / [sa sta vi li Vla di mir Po
po vić ... et al.].  Za greb : Na pri jed, 1962.  Str. 264.

2402
     Svi ta nje / Ivo An drić.
U: No vi ja ju go sla ven ska po e zi ja / [sa sta vi li Vla di mir Po
po vić ... et al.].  Za greb : Na pri jed, 1962.  Str. 266.

2403
     Sno pi ći / Ivo An drić.
U: Sa ra jev ske no vi ne.  God. 1, br. 1 (6. april 1962), str. 
9*.

2404
     Ста зе / Иво Ан дрић.
У: Бе о град ска не де ља.  Год. 2, бр. 55 (7. окт. 1962), 
стр. 8.

2405
     Stva ra lač ka ru ka / Ivo An drić.
U: Po lja.  God. 8, br. 61 (okt. 1962), str. 9.

2406
     Uj Dom bo var / Ivo An drić.
U: No vi ja ju go sla ven ska po e zi ja / [sa sta vi li Vla di mir Po
po vić ... et al.].  Za greb : Na pri jed, 1962.  Str. 266.

2407
     Ukrat ko: bi ti čo vek / Ivo An drić.
Go vor pri li kom pri ma nja No be lo ve na gra de za knji žev
nost, Stok holm, 1961.  Uob. stv. nasl.: O pri či i pri ča nju.
U: Iz raz.  God. 6, knj. 11, br. 1 (jan. 1962), str. 6668.

2408
     Frag men ti iz An dri će vih dje la.
U: Od jek.  God. 15, br. 1 (1. okt. 1962), str. 89*.

1963

2409
     А. Г. Ма тош / Иво Ан дрић.
У: Иза бра на де ла / Ан тун Гу став Ма тош.  Бе о град : 
На род на књи га, 1963.  Стр. 383386.

2410
     [Bre go vi u da lji ni...] / Ivo An drić.
Nad re đe ni stv. nasl.: Ne mi ri.
U: Kul tur ni rad nik.  God. 16, br. 1/2 (si je čanjve lja ča 
1963), str. 22.

2411
     Веч на при сут ност Ње го ше ва / Иво Ан дрић.
Одло мак.
У: НИН.  Год. 13, бр. 670 (10. нов. 1963), стр. 8.

2412
     Веч на при сут ност Ње го ше ва : (одло мак) / Иво Ан
дрић.
У: Днев ник.  Год. 22, бр. 6048 (8. септ. 1963), стр. 12.

2413
     Dva za pi sa bo san skog pi sa ra Dra že sla va / Ivo An drić.
U: Re pu bli ka.  God. 19, br. 2/3 (ve lja čaožu jak 1963), 
str. 6667.

2414
     De din dnev nik / Ivo An drić.
U: Že le znič ke no vi ne.  God. 5, br. 172 (20. feb. 1963), 
str. 9.

2415
     De ca / Ivo An drić.
U: Je vrej ski al ma nah.  (1963/1964), str. 169173.

2416
     Зе мља, љу ди и је зик код Пе тра Ко чи ћа / Иво Ан
дрић.
У: Ја за вац пред су дом / Пе тар Ко чић.  Бе о град : Про
све та, 1963.  Стр. 528.

2417
     Зна ко ви / Иво Ан дрић.
Из ру ко пи са књи ге „Зна ко ви по ред пу та”.
У: По ли ти ка.  Год. 60, бр. 18046 (31. дец. 19632. јан. 
1964), стр. 5.

2418
     [Mno go sa mu ješ i du go ću tiš, si ne moj...] / Ivo An
drić.
Nad re đe ni stv. nasl.: Ex Pon to.  Uob. stv. nasl.: Epi log.
U: Kul tur ni rad nik.  God. 16, br. 1/2 (si je čanjve lja ča 
1963), str. 21.

2419
     Na ka me nu, u Po či te lju : (od lo mak) / Ivo An drić.
U: Od jek.  God. 16, br. 24 (15. dec. 1963), str. 16.

2420
     Над Ње го ше вом пре пи ском / Иво Ан дрић.
У: Спо ме ни ца по све ће на 150го ди шњи ци ро ђе ња Пе
тра Пе тро ви ћаЊе го ша / уред ник Ми лан Бар тош.  Бе
о град : На уч но де ло, 1963.  Стр. 912.

2421
     Над Ње го ше вом пре пи ском / Иво Ан дрић.
У: НИН.  Год. 13, бр. 677 (29. дец. 1963), стр. 8.

2422
     [Ne u mo lji vo kru te i ne po mič ne pla ni ne...] / Ivo An
drić.
Nad re đe ni stv. nasl.: Ex Pon to.
U: Kul tur ni rad nik.  God. 16, br. 1/2 (si je čanjve lja ča 
1963), str. 21.

2423
     Ње гош је у на шим бор ба ма ко је ни су пре ста ја ле / 
Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 28, бр. 248 (8. септ. 1963), стр. 10.

2424
     По сле / Иво Ан дрић.
Из ру ко пи са ро ма на „Омер па ша Ла тас”.
У: По ли ти ка.  Год. 60, бр. 17686 (12. јан. 1963), стр. 4.
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2425
     Pre vo đe nje : ško la skrom no sti / Ivo An drić.
U: Ve čer nji list.  God. 5, br. 1289 (7. sept. 1963), str. 7*.

2426
     Od lo mak iz „Pro kle te avli je” / [I vo Andrić].
U: 15 da na.  God. 6, br. 9 (15. ve lja ča 1963), str. 18.

2427
     Са ма ги јом по не кад гра ни чи и на пра ве под ви ге ли
чи рад до брог пре во ди о ца / Иво Ан дрић.
Ре фе рат на IV кон гре су Ме ђу на род не фе де ра ци је пре
во ди ла ца, Ду бров ник, 6. септ. 1963.
У: Бор ба.  Год. 28, бр. 247 (7. септ. 1963), стр. 7.

2428
     Сно пи ћи / Иво Ан дрић.
У: За ви чај.  (1963), стр. 3742.

2429
     Sun ce / Ivo An drić.
Od lo mak.
U: Mla dost.  God. 8, br. 329 (30. jan. 1963), str. 7.

2430
     Тре ну так у То плој / Иво Ан дрић.
Из ру ко пи са.
У: Ко му нист.  Год. 21, бр. 343 (28. нов. 1963), стр. 11.

2431
     Тре ну ци над Ње го ше вом пре пи ском / Иво Ан дрић.
Уоб. ств. насл.: Над Ње го ше вом пре пи ском.
У: Ства ра ње.  Год. 18, бр. 9/10 (1963), стр. 59.

2432
     Три зна ка по ред пу та / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 28, бр. 1 (12. јан. 1963), стр. 13.

2433
     Три зна ка по ред пу та / Иво Ан дрић.
U: Naš ve snik [Bra je vo pi smo].  Бр. 1 (1963)*.

2434
     U mu sa fir ha ni / Ivo An drić.
U: Kul tur ni rad nik.  God. 16, br. 1/2 (si je čanjve lja ča 
1963), str. 2531.

2435
     Šta sa njam i šta mi se do ga đa / Ivo An drić.
Od lo mak.
U: Kul tur ni rad nik.  God. 16, br. 1/2 (si je čanjve lja ča 
1963), str. 2324.

1964

2436
     A. G. Ma toš / Ivo An drić.
U: Ži vot.  God. 13, br. 6 (jun 1964), str. 1619.

2437
     Зе мља, љу ди и је зик код Пе тра Ко чи ћа / Иво Ан
дрић.

У: Ја за вац пред су дом / Пе тар Ко чић.  Бе о град : Про
све та, 1964.  Стр. 528.

2438
     I mo sto vi me đu lju di ma / Ivo An drić.
Od lom ci iz tek sta „Mo sto vi” i zbir ke pe sa ma u pro zi „Ex 
Pon to”.
U: Mla dost.  God. 9, br. 408 (5. avg. 1964), str. 6.

2439
     Je dan po gled na Sa ra je vo / Ivo An drić.
U: Od jek.  God. 17, br. 7 (1. april 1964), str. 7.

2440
     Ка ко је те шко би ло би ти ву ко вац, а ка ко тек Вук / 
Иво Ан дрић.
Го вор на све ча ној ака де ми ји по во дом сто го ди шњи це 
смр ти Ву ка Ка ра џи ћа, Бе о град, 7. феб. 1964.
У: Бор ба.  Год. 29, бр. 37 (8. феб. 1964), стр. 7.

2441
     [Ko ga li lju bi sa da ona mla da že na...] / Ivo An drić.
Nad re đe ni stv. nasl.: Ex Pon to.
U: Srp ska i hr vat ska po e zi ja dva de se tog ve ka / sa sta vio 
Pre drag Pa la ve stra.  Be o grad : Sa vre me na ško la, 1964. 
 Str. 101.

2442
     Код ле ка ра / Иво Ан дрић.
У: Скер ли ће ва спо ме ни ца / [сарадници Ве ли бор Гли
го рић ... и др.].  Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 
1964.  Стр. 117123.

2443
     Ko sa / Ivo An drić.
U: Ma ti ca.  (1964), str. 214217.

2444
     Kra tak su sret : iz Pro kle te avli je / Ivo An drić.
Be le ška o auto ru i de lu.
U: 100 naj ve ćih dje la svjet ske knji žev no sti / ure dio An tun 
Šo ljan.  Za greb : Stvar nost, 1964.  Str. 621626.

2445
     Le gen da o La u ri i Pe trar ki / Ivo An drić.
U: So ne ti i kan co ne / Fran če sko Pe trar ka.  Be o grad : Rad, 
1964.  Str. 310.

2446
     O Vu ku kao pi scu : (od lo mak iz ogle da) / Ivo An drić.
U: Vje snik.  God. 25, br. 6093 (5. ve lja ča 1964), str. 6.

2447
     Од ја дар ског се ља че та до ве ли ког исто риј ског по
бед ни ка за го вор и пи смо / Иво Ан дрић.
Го вор на све ча ној ака де ми ји по во дом сто го ди шњи це 
смр ти Ву ка Ка ра џи ћа, Бе о град, 7. феб. 1964.
У: По ли ти ка.  Год. 61, бр. 18083 (8. феб. 1964), стр. 
23.

2448
     Оп ти ми зам Ву ка Ка ра џи ћа / Иво Ан дрић.
У: Књи жев ност и је зик.  Год. 11, бр. 1 (1964), стр. 
613.
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2449
     [Pe njem se, pe njem str mim uli ca ma...] / Ivo An drić.
Od lo mak iz pu to pi sa „Kraj sve tlog Ohrid skog je ze ra”.
U: Ohrid / [tekst Ri sto Ku zma nov ski].  Be o grad : „Ju go
sla vi ja”, cop. 1964.  Str. 3.

2450
     Пи смо Иве Ан дрића.
По во дом ше зде се то го ди шњи це из ла же ња но ви на „По
ли ти ка”.
У: По ли ти ка.  Год. 61, бр. 18069 (25. јан. 1964), стр. 3.

2451
     Po to nu lo / Ivo An drić.
U: Od jek.  God. 17, br. 13 (1. jul 1964), str. 10.

2452
     Ri ječ u Kra ko vu / Ivo An drić ; u pre vo du Ne na da Vu
ko vi ća.
Pri li kom pro gla še nja za po ča snog dok to ra Ja ge lon skog 
uni ver zi te ta, Kra kov, 1964.
U: Od jek.  God. 17, br. 14 (15. jul 1964), str. 89.

2453
     [U na šoj ku ći mo ra da je već po lu mrak...] / Ivo An
drić.
Nad re đe ni stv. nasl.: Ex Pon to.
U: Srp ska i hr vat ska po e zi ja dva de se tog ve ka / sa sta vio 
Pre drag Pa la ve stra.  Be o grad : Sa vre me na ško la, 1964. 
 Str. 100.

2454
     Umet nik i nje go vo de lo / Ivo An drić.
Povodom izložbe Jovana Bijelića.
U: Iz raz.  God. 8, knj. 15, br. 5 (maj 1964), str. 539540.

2455
     Цр ве ни ли сто ви / Иво Ан дрић.
У: Рад.  Год. 19, бр. 20 (9. мај 1964), стр. 10.

2456
     Šta sa njam i šta mi se do ga đa / Ivo An drić.
Od lo mak.
U: Srp ska i hr vat ska po e zi ja dva de se tog ve ka / sa sta vio 
Pre drag Pa la ve stra.  Be o grad : Sa vre me na ško la, 1964.  
Str. 101103.

1965

2457
     A. G. Ma toš / Ivo An drić.
U: Knji žev nost Mla de Bo sne. [Knj.] 2, Hre sto ma ti ja / [sa
sta vi o] Pre drag Pa la ve stra.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1965. 
 Str. 220224.

2458
     Bla ga i do bra me se či na / Ivo An drić.
U: Knji žev nost Mla de Bo sne. [Knj.] 2, Hre sto ma ti ja / [sa
sta vi o] Pre drag Pa la ve stra.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1965. 
 Str. 349350.

2459
     До ли ном Ра ди ке, и да ље : (из „Зна ко ва по ред пу та”) 
/ Иво Ан дрић.

У: По ли ти ка.  Год. 63, бр. 18765 (31. дец. 19652. јан. 
1966), стр. 5.

2460
     Зе ко : (одло мак) / Иво Ан дрић.
У: Ви ђе ње ра та / [из бор Ми тра Митровић].  Но ви Сад 
: Ма ти ца срп ска ; Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 
1965.  Стр. 137149.

2461
     Зе мља, љу ди и је зик код Пе тра Ко чи ћа / Иво Ан
дрић.
У: Ја за вац пред су дом / Пе тар Ко чић.  Бе о град : Про
све та, 1965.  Стр. 528*.

2462
     Зе мља, љу ди и је зик код Пе тра Ко чи ћа / Иво Ан
дрић.
У: Пе тар Ко чић / [из бор Рад ми ло Димитријевић].  Бе
о град : За вод за из да ва ње уџ бе ни ка Со ци ја ли стич ке 
Ре пу бли ке Ср би је, 1965.  Стр. 3250.

2463
     Зе мља на се ве ру / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 30, бр. 328 (2830. нов. 1965), стр. 5.

2464
     Ivo An drić go vo ri stu den ti ma.
Po vo dom osni va nja Uni ver zi te ta, Niš, 15. okt. 1965.
U: Knji žev ne no vi ne.  N. s., god. 17, br. 261 (30. okt. 
1965), str. 1.

2465
     Jad ni ne mir / Ivo An drić.
U: Knji žev nost Mla de Bo sne. [Knj.] 2, Hre sto ma ti ja / [sa
sta vi o] Pre drag Pa la ve stra.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1965. 
 Str. 343344.

2466
     Je dan po gled na Sa ra je vo / Ivo An drić.
U: Ži vot.  God. 14, br. 4/5 (aprilmaj 1965), str. 1822.

2467
     Lanj ska pje sma / Ivo An drić.
U: Knji žev nost Mla de Bo sne. [Knj.] 2, Hre sto ma ti ja / [sa
sta vi o] Pre drag Pa la ve stra.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1965. 
 Str. 335.

2468
     Lo ti ka : od lo mak iz ro ma na „Na Dri ni ću pri ja” / Ivo 
An drić.
U: Je vrej ski al ma nah.  (1965/1967), str. 220226.

2469
     Noć cr ve nih zvi je zda / Ivo An drić.
U: Knji žev nost Mla de Bo sne. [Knj.] 2, Hre sto ma ti ja / [sa
sta vi o] Pre drag Pa la ve stra.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1965. 
 Str. 342.

2470
     O re či ma / Ivo An drić.
Iz ru ko pi sa knji ge „Zna ko vi po red pu ta”.
U: Iz raz.  God. 9, knj. 18, br. 10 (okt. 1965), str. 935
937.
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2471
     Po gled na Sa ra je vo / Ivo An drić.
Uob. stv. nasl.: Je dan po gled na Sa ra je vo.
U: Sa ra je vo / [glav ni ured nik Fa dil Ademović].  Sa ra je vo 
: Za dru gar, [1965].  Str. 810.

2472
     По жар у пла ни ни / Иво Ан дрић.
Из рукописа књиге „Знакови поред пута”.
У: Бор ба.  Год. 30, бр. 119 (13. мај 1965), стр. 9.

2473
     Po to nu lo / Ivo An drić.
U: Knji žev nost Mla de Bo sne. [Knj.] 2, Hre sto ma ti ja / [sa
sta vi o] Pre drag Pa la ve stra.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1965. 
 Str. 336.

2474
     Pred gra đe na še mla do sti / Ivo An drić.
U: Od jek.  God. 18, br. 9 (1. maj 1965), str. 1.

2475
     Pre o bra žaj jed nog gra da / Ivo An drić.
U: Dnev nik so ci ja li zma / ure dio Ste vo Osto jić.  Za greb : 
Stvar nost, 1965.  Str. 8689.

2476
     Pro la znost / Ivo An drić.
Nad re đe ni stv. nasl.: Stro fe u no ći.
U: Knji žev nost Mla de Bo sne. [Knj.] 2, Hre sto ma ti ja / [sa
sta vi o] Pre drag Pa la ve stra.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1965. 
 Str. 346.

2477
     Се вер : (одло мак) / Иво Ан дрић.
У: НИН.  Год. 15, бр. 730 (1. јан. 1965), стр. 6.

2478
     Су срет / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 62, бр. 18407 (13. јан. 1965), стр. 4.

2479
     Ta ma / Ivo An drić.
U: Knji žev nost Mla de Bo sne. [Knj.] 2, Hre sto ma ti ja / [sa
sta vi o] Pre drag Pa la ve stra.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1965. 
 Str. 339.

2480
     Tra ge di ja / Ivo An drić.
Nad re đe ni stv. nasl.: Stro fe u no ći.
U: Knji žev nost Mla de Bo sne. [Knj.] 2, Hre sto ma ti ja / [sa
sta vi o] Pre drag Pa la ve stra.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1965. 
 Str. 346.

2481
     U su mrak / Ivo An drić.
U: Knji žev nost Mla de Bo sne. [Knj.] 2, Hre sto ma ti ja / [sa
sta vi o] Pre drag Pa la ve stra.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1965. 
 Str. 333.

1966

2482
     Аска и вук / Иво Ан дрић.
У: Из лек ти ре / [т ек стове при ре ди ли Сло бо дан Мар ко

вић ... и др.].  Бе о град : Мла до по ко ле ње, 1966.  Стр. 
315322.

2483
     Би фе „Ти та ник” / Иво Ан дрић.
У: Вре ме не про ла зно / из бор и пред го вор Пе тар Џа
џић.  Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1966.  Стр. 
87118.

2484
     Бла га и до бра ме се чи на / Иво Ан дрић.
У: Ти то град ска три би на.  Год. 7, бр. 279 (27. април 
1966), стр. 8.

2485
     Ве ле тов ци / Иво Ан дрић.
У: Из лек ти ре / [т ек стове при ре ди ли Сло бо дан Мар ко
вић ... и др.].  Бе о град : Мла до по ко ле ње, 1966.  Стр. 
307314.

2486
     Ve le tov ci / Ivo An drić.
U: Na zorKo larAn drić.  Osi jek : Štam pa, [1966].  Str. 
197209.

2487
     Ве ли ки рас пуст / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 31, бр. 327 (2830. нов. 1966), стр. 7.

2488
     Vi no / Ivo An drić.
Uob. stv. nasl.: Vi no zva no ži lav ka.  Iz ru ko pi sa ro ma na 
„Omer pa ša La tas”.
U: Oslo bo đe nje.  God. 22, br. 6642 (2830. nov. 1966), 
str. 5.

2489
     Го вор Иве Ан дрића.
На све ча ној ака де ми ји по во дом сто го ди шњи це смр ти 
Ву ка Ка ра џи ћа, Бе о град, 7. феб. 1964.
У: Вук Ка ра џић / [приредили Ђу ро Га ве ла, Ђор ђе 
Игњатовић].  Бе о град : Ву ков и До си те јев му зеј : Но
лит, 1966.  Стр. 3343.

2490
     Зе мља, љу ди и је зик код Пе тра Ко чи ћа / Иво Ан
дрић.
У: Ја за вац пред су дом / Пе тар Ко чић.  Бе о град : Про
све та, 1966.  Стр. 528.

2491
     Ivo An drić pre vo di o ci ma.
Uob. stv. nasl.: Sa ma gi jom po ne kad gra ni či i na pra ve 
pod vi ge li či rad do brog pre vo di o ca.
U: Zbor nik ra do va o pre vo đe nju.  Be o grad : Sa vez knji
žev nih pre vo di la ca Ju go sla vi je, 1966.  Str. 35.

2492
     Je le na, že na ko je ne ma / Ivo An drić.
U: Dva de set go di na ju go sla ven ske pro ze. [Knj. 1, AH] / 
[u red ni ci Ivan Ku šan, Slo bo dan No vak, Če do Pri ca].  Za
greb : Na pri jed, 1966.  Str. 2344.
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2493
     Књи жев ник по ред ра диопри јем ни ка / Иво Ан
дрић.
У: Бор ба.  Год. 31, бр. 175 (28. јун 1966), стр. 7.

2494
     Knji žev nik po red ra diopri jem ni ka / Ivo An drić.
U: Ju go slo ven ski spi ker.  Br. 1 (1966), str. 57.

2495
     Ли ко ви / Иво Ан дрић.
У: Есе ји о умет но сти / [припремили Јо ван Ћи ри лов, 
Ста на Ђу рићКлајн, Ла зар Трифуновић].  Но ви Сад : 
Ма ти ца срп ска ; Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 
1966.  Стр. 389392.

2496
     Most na Že pi / Ivo An drić.
U: Na zorKo larAn drić.  Osi jek : Štam pa, [1966].  Str. 
173183.

2497
     Na je vrej skom gro blju u Sa ra je vu / Ivo An drić.
U: Spo me ni ca / [glav ni ured nik Sa muel Kam hi].  [Sa ra je
vo] : Od bor za pro sla vu 400go di šnji ce od do la ska Je vre ja 
u Bo snu i Her ce go vi nu, [1966].  Str. 99104.

2498
     Olu ja ci / Ivo An drić.
U: Na zorKo larAn drić.  Osi jek : Štam pa, [1966].  Str. 
185196.

2499
     Pre ne sre će : (od lo mak) / Ivo An drić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 22, br. 6432 (30. april2. maj 
1966), str. 2.

2500
     При ча о кме ту Си ма ну / Иво Ан дрић.
У: Из лек ти ре / [т ек стове при ре ди ли Сло бо дан Мар ко
вић ... и др.].  Бе о град : Мла до по ко ле ње, 1966.  Стр. 
296307.

2501
     Pro la znost / Ivo An drić.
U: No vi ja ju go sla ven ska po e zi ja / [sa sta vi li Di mi tar Mi
trev ... et al.].  Za greb : Na pri jed, 1966.  Str. 107.

2502
     Раз го вор пред ве че : (одло мак) / Иво Ан дрић.
У: Ства ра ње.  Год. 21, бр. 10 (1966), стр. 10431048.

2503
     Са ра чи / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 63, бр. 19124 (31. дец. 19662. јан. 
1967), стр. 3.

2504
     Svad ba / Ivo An drić.
U: Na zorKo larAn drić.  Osi jek : Štam pa, [1966].  Str. 
211236.

2505
     Svi ta nje / Ivo An drić.
U: No vi ja ju go sla ven ska po e zi ja / [sa sta vi li Di mi tar Mi
trev ... et al.].  Za greb : Na pri jed, 1966.  Str. 108.

2506
     Slap na Dri ni / Ivo An drić.
U: No vi ja ju go sla ven ska po e zi ja / [sa sta vi li Di mi tar Mi
trev ... et al.].  Za greb : Na pri jed, 1966.  Str. 107.

2507
     Sli ka / Ivo An drić.
Iz ru ko pi sa ro ma na „Omer pa ša La tas”.
U: Ko mu nist.  God. 24, br. 471 (28. april2. maj 1966), 
str. 8.

2508
     У су мрак / Иво Ан дрић.
У: Ти то град ска три би на.  Год. 7, бр. 274 (1966), стр. 
6*.

1967

2509
     Be le ške za pi sca : (od lo mak iz tek sta upu će nog mla
dim stva ra o ci ma) / Ivo An drić.
U: Mla dost.  Br. 576 (26. okt. 1967) = Kul tu ra  knji žev
nost  film.  Br. 16, str. 7.

2510
     Екс кур зи ја / Иво Ан дрић.
У: НИН.  Год. 17, бр. 874 (8. окт. 1967), стр. 7.

2511
     Ži lav ka / Ivo An drić.
Uob. stv. nasl.: Vi no zva no ži lav ka.  Iz ru ko pi sa ro ma na 
„Omer pa ša La tas”.
U: Na rod na ar mi ja.  God. 23, br. 1477 (24. nov. 1967), 
str. 13.

2512
     Из „Зна ко ва по ред пу та” / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 63, бр. 19242 (31. април2. мај 
1967), стр. 3.

2513
     Lanj ska pje sma / Ivo An drić.
U: Mla dost.  Br. 576 (26. okt. 1967) = Kul tu ra  knji žev
nost  film.  Br. 16, str. 8.

2514
     Ma ra mi lo sni ca / Ivo An drić.
U: An to lo gi ja pri po vje da ča iz Bo sne i Her ce go vi ne. Knj. 
1 / [pri re di o] Vuk Kr nje vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1967.  
Str. 150211.

2515
     Most na Že pi / Ivo An drić.
U: An to lo gi ja pri po vje da ča iz Bo sne i Her ce go vi ne. Knj. 
1 / [pri re di o] Vuk Kr nje vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1967.  
Str. 212219.
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2516
     Mo sto vi / Ivo An drić.
U: Mo sto vi / [fo to gra fi je Ak ša mi ja Ali ja ... et al].  [Sa
ra je vo] : Fo to sa vez BiH : Se kre ta ri jat za in for ma ci je, 
[1967?].  Str. [16].

2517
     Mu sta fa Ma džar / Ivo An drić.
U: An to lo gi ja pri po vje da ča iz Bo sne i Her ce go vi ne. Knj. 
1 / [pri re di o] Vuk Kr nje vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1967.  
Str. 134149.

2518
     O Vu ku kao pi scu / Ivo An drić.
U: Oda bra ne stra ne / Vuk Ste fa no vić Ka ra džić.  Sa ra je vo 
: Svje tlost, 1967.  Str. 335.

2519
     Po ru ka mla di ma i oni ma ko ji do la ze / Ivo An drić.
U: Mla dost.  Br. 576 (26. okt. 1967) = Kul tu ra  knji žev
nost  film.  Br. 16, str. 8.

2520
     Pr vi put u cir ku su : (od lo mak) / Ivo An drić.
Uob. stv. nasl.: Cir kus.
U: Ma le no vi ne.  God. 11, br. 594 (11. dec. 1967), str. 6.

2521
     Pri ča o ve zi ro vom slo nu / Ivo An drić.
U: An to lo gi ja pri po vje da ča iz Bo sne i Her ce go vi ne. Knj. 
1 / [pri re di o] Vuk Kr nje vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1967.  
Str. 220263.

2522
     Put Ali je Đer ze le za / Ivo An drić.
U: An to lo gi ja pri po vje da ča iz Bo sne i Her ce go vi ne. Knj. 
1 / [pri re di o] Vuk Kr nje vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1967.  
Str. 111133.

2523
     Са сун цем и без ње га / Иво Ан дрић.
Из ру ко пи са књи ге „Зна ко ви по ред пу та”.
У: Бор ба.  Год. 32, бр. 328 (2830. нов. 1967), стр. 7.

2524
     Тре ну ци над Ње го ше вом пре пи ском / Иво Ан дрић.
Уоб. ств. насл.: Над Ње го ше вом пре пи ском.
У: Иза бра на пи сма / Пе тар II Пе тро вић Ње гош.  Ти то
град : Гра фич ки за вод, 1967.  Стр. 512.

2525
     U su mrak / Ivo An drić.
U: Mla dost.  Br. 576 (26. okt. 1967) = Kul tu ra  knji žev
nost  film.  Br. 16, str. 8.

1968

2526
     Бај рон у Син три / Иво Ан дрић.
У: НИН.  Год. 18, бр. 933 (24. нов. 1968), стр. 9.

2527
     Ве ја ви ца / Иво Ан дрић.
Уоб. ств. насл.: Дубровачка вејавица.
У: По ли ти ка.  Год. 66, бр. 19843 (31. дец. 19682. јан. 
1969), стр. 4.

2528
     Да оста не са мо као не ми ла успо ме на / Иво Ан
дрић.
По во дом мо дер ни за ци је пу те ва у Бо сни и Хер це го ви
ни.
У: Бор ба.  Год. 32, бр. 33 (4. феб. 1968), стр. 3.

2529
     Du bro vač ka ve ja vi ca / Ivo An drić.
Iz ru ko pi sa.
U: Ma le no vi ne.  God. 13, br. 649 (30. dec. 1968), str. 6.

2530
     Зе мља, љу ди и је зик код Пе тра Ко чи ћа / Иво Ан
дрић.
У: При по вет ке / Пе тар Ко чић.  Бе о град : Про све та, 
1968.  Стр. 519.

2531
     [I što po gle dam sve je pje sma...] / Ivo An drić.
Nad re đe ni stv. nasl.: Ex Pon to.
U: Po e zi ja Sa ra je va / [pri re di o] Hu sein Tah mi ščić.  Sa ra
je vo : Svje tlost, 1968.  Str. 443.

2532
     Je dan po gled na Sa ra je vo / Ivo An drić.
U: Po e zi ja Sa ra je va / [pri re di o] Hu sein Tah mi ščić.  Sa ra
je vo : Svje tlost, 1968.  Str. 2127.

2533
     Kra tak su sret : iz Pro kle te avli je / Ivo An drić.
Be le ška o auto ru i de lu.
U: 100 naj ve ćih dje la svjet ske knji žev no sti / [u re dio An
tun Šoljan].  Za greb : Stvar nost, 1968.  Str. 621626.

2534
     Lju bav na li ri ka P. Pre ra do vi ća / Res (Ivo An drić).
U: Po zdrav do mo vi ni / Pe tar Pre ra do vić.  Za greb : Ma ti ca 
hr vat ska, 1968.  Str. 194196.

2535
     Moj pro zor u svet / Ivo An drić.
Uob. stv. nasl.: Ka ko sam ula zio u svet knji ge i knji žev
no sti.
U: Po e zi ja Sa ra je va / [pri re di o] Hu sein Tah mi ščić.  Sa ra
je vo : Svje tlost, 1968.  Str. 164166.

2536
     О Ву ку као пи сцу / Иво Ан дрић.
У: О Ву ку Ка ра џи ћу / Љ. [Љубомир] Сто ја но вић ... [и 
др.].  Бе о град : Про све та, 1968.  Стр. 225234.

2537
     Po to nu lo / Ivo An drić.
U: Po e zi ja Sa ra je va / [pri re di o] Hu sein Tah mi ščić.  Sa ra
je vo : Svje tlost, 1968.  Str. 449.
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2538
     Se ća nje na Ba ru ha / Ivo An drić.
Uob. stv. nasl.: Se ća nje na Kal mi ja Ba ru ha.
U: Po e zi ja Sa ra je va / [pri re di o] Hu sein Tah mi ščić.  Sa ra
je vo : Svje tlost, 1968.  Str. 209213.

2539
     Stva ra lač ka iskra / Ivo An drić.
U: Od jek.  God. 21, br. 15/16 (115. avg. 1968), str. 15.

2540
     Stva ra lač ka ru ka / Ivo An drić.
U: Od jek.  God. 21, br. 15/16 (115. avg. 1968), str. 15.

2541
     Stro fa / Ivo An drić.
U: Po e zi ja Sa ra je va / [pri re di o] Hu sein Tah mi ščić.  Sa ra
je vo : Svje tlost, 1968.  Str. 444.

2542
     [U no ći. Uma ra me mis [a ]o...] / Ivo An drić.
Nad re đe ni stv. nasl.: Ne mi ri.
U: Po e zi ja Sa ra je va / [pri re di o] Hu sein Tah mi ščić.  Sa ra
je vo : Svje tlost, 1968.  Str. 445.

2543
     Šta sa njam i šta mi se do ga đa / Ivo An drić.
U: Po e zi ja Sa ra je va / [pri re di o] Hu sein Tah mi ščić.  Sa ra
je vo : Svje tlost, 1968.  Str. 446448.

1969

2544
     Aska i vuk / Ivo An drić.
U: Na sta za ma dje tinj stva / [pri re di o] Hu sein Tah mi ščić.  
Sa ra je vo : Svje tlost, 1969.  Str. 4251.

2545
     Vi no : (od lo mak) / Ivo An drić.
Uob. stv. nasl.: Vi no zva no ži lav ka.  Iz ru ko pi sa ro ma na 
„Omer pa ša La tas”.
U: Od jek.  God. 22, br. 15/16 (avg. 1969), str. 13.

2546
     Вук и ино стран ство / Иво Ан дрић.
У: Пр ви и Дру ги срп ски уста нак ; Жи вот и оби ча ји на
ро да срп ског / Вук Стеф. Ка ра џић.  Но ви Сад : Ма ти
ца срп ска ; Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1969. 
 Стр. 5761.

2547
     Вук, ре фор ма тор / Иво Ан дрић.
У: Пр ви и Дру ги срп ски уста нак ; Жи вот и оби ча ји на
ро да срп ског / Вук Стеф. Ка ра џић.  Но ви Сад : Ма ти
ца срп ска ; Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1969. 
 Стр. 4453.

2548
     Ву ков при мер / Иво Ан дрић.
У: Пр ви и Дру ги срп ски уста нак ; Жи вот и оби ча ји на
ро да срп ског / Вук Стеф. Ка ра џић.  Но ви Сад : Ма ти
ца срп ска ; Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1969. 
 Стр. 5457.

2549
     De ca / Ivo An drić.
U: Na sta za ma dje tinj stva / [pri re di o] Hu sein Tah mi ščić.  
Sa ra je vo : Svje tlost, 1969.  Str. 2935.

2550
     Zo ra / Ivo An drić.
U: Od jek.  God. 22, br. 23/24 (dec. 1969), str. 1.

2551
     Zo ra / Ivo An drić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 25, br. 7721/7722 (2829. nov. 
1969), str. 5.

2552
     Iz Ex Pon ta / Ivo An drić.
U: Lju di / [pri re di li Ju re Ka šte lan ... et al.].  Be o grad : 
Ko mu nist, 1969.  Str. 34.

2553
     Jed na noć / Ivo An drić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 25, br. 7721/7722 (2829. nov. 
1969), str. 5.

2554
     Krat ki su sret : iz Pro kle te avli je / Ivo An drić.
Be le ška o auto ru i de lu.
U: 100 naj ve ćih dje la svjet ske knji žev no sti / [u re dio An
tun Šoljan].  Za greb : Stvar nost, 1969.  Str. 621626.

2555
     Ku la / Ivo An drić.
U: Na sta za ma dje tinj stva / [pri re di o] Hu sein Tah mi ščić.  
Sa ra je vo : Svje tlost, 1969.  Str. 2128.

2556
     Ле ген да / Иво Ан дрић.
Уоб. ств. насл.: Ле ген да о по бу ни.
У: Зо ра.  Мо стар : [б. и.], 1969.  Стр. 57*.

2557
     Ma li grad na dve re ke / Ivo An drić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 25, br. 7721/7722 (2829. nov. 
1969), str. 5.

2558
     Na pu to va nju / Ivo An drić.
Od lo mak iz pri po vet ke „Je le na, že na ko je ne ma”.
U: Od jek.  God. 22, br. 9 (114. maj 1969), str. 67.

2559
     О Ву ку као пи сцу / Иво Ан дрић.
У: Пр ви и Дру ги срп ски уста нак ; Жи вот и оби ча ји на
ро да срп ског / Вук Стеф. Ка ра џић.  Но ви Сад : Ма ти
ца срп ска ; Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1969. 
 Стр. 3144.

2560
     Od i sko na / Ivo An drić.
Uob. stv. nasl.: O pri či i pri ča nju.  Od lo mak.
U: Od jek.  God. 22, br. 1 (1. jan. 1969), str. 12.
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2561
     Pro zor / Ivo An drić.
U: Na sta za ma dje tinj stva / [pri re di o] Hu sein Tah mi ščić.  
Sa ra je vo : Svje tlost, 1969.  Str. 3641.

2562
     Put ni ci na is to ku / Ivo An drić.
Uob. stv. nasl.: U ama mu.
U: Oslo bo đe nje.  God. 25, br. 7721/7722 (2829. nov. 
1969), str. 5.

2563
     Stro fa / Ivo An drić.
U: Lju di / [pri re di li Ju re Ka šte lan ... et al.].  Be o grad : 
Ko mu nist, 1969.  Str. 120.

2564
     Har fa iz je ze ra / Ivo An drić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 25, br. 7721/7722 (2829. nov. 
1969), str. 5.

1970

2565
     Za hval nost oni ma pri je nas / Ivo An drić.
Go vor pri li kom pro gla še nja za po ča snog čla na Aka de mi je 
na u ka i umjet no sti Bo sne i Her ce go vi ne.
U: Od jek.  God. 23, br. 13/14 (jul 1970), str. 1.

2566
     Зна ко ви по ред пу та / Иво Ан дрић.
Од лом ци.
У: По ли ти ка.  Год. 67, бр. 20561 (31. дец. 19702. јан. 
1971), стр. 7.

2567
     Je dan po gled na Sa ra je vo / Ivo An drić.
U: Sa ra je vo / [tekst H. [Hu se in] Tah ma ščić [i. e. Tahmiščić]. 
 Sa ra je vo : Za vod za iz da va nje udž be ni ka, 1970.  Str. 
[1318].

2568
     Krat ki su sret : iz Pro kle te avli je / Ivo An drić.
Be le ška o auto ru i de lu.
U: 100 naj ve ćih dje la svjet ske knji žev no sti / [u re dio An
tun Šoljan].  Za greb : Stvar nost, 1970.  Str. 621626.

2569
     Lju bav na li ri ka P. Pre ra do vi ća / Ivo An drić.
U: Po zdrav do mo vi ni / Pe tar Pre ra do vić.  Za greb : Ma ti ca 
hr vat ska, 1970.  Str. 194196.

2570
     Мле чар : (из „Зна ко ва по ред пу та”) / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 67, бр. 20320 (30. април2. мај 
1970), стр. 6.

2571
     На лан цу / Иво Ан дрић.
Из ру ко пи са ро ма на „Омер па ша Ла тас”.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 22, бр. 363 (25. април 
1970), стр. 8.

2572
     Пет на е сти ме ђу на род ни са јам књи га / Иво Ан
дрић.
Го вор на отва ра њу XV ме ђу на род ног сај ма књи га, Бе
о град, 22. окт. 1970.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 22, бр. 377 (7. нов. 1970), 
стр. 1.

2573
     Пра ви сми сао на гра да / Иво Ан дрић.
Го вор при ли ком при ма ња на гра де „27. јул”, Са ра је во, 
1970. 
У: По ли ти ка.  Год. 67, бр. 20453 (12. септ. 1970) = Кул
ту ра  умет ност.  Год. 14, бр. 788, стр. 17.

2574
     Pro zor sa dvo stru kim vi di kom / Ivo An drić.
Go vor na otva ra nju XV me đu na rod nog saj ma knji ga, Be
o grad, 22. okt. 1970.
U: Od jek.  God. 23, br. 21/22 (nov. 1970), str. 3.

2575
     Ri ječ Ive An dri ća.
Pri li kom pri ma nja na gra de „27. jul”, Sa ra je vo, 1970.
U: Oslo bo đe nje.  God. 27, br. 8002 (11. sept. 1970), str. 5.

2576
     A fa te ful day : (На Дри ни ћу при ја, chap ter XXII, 
1945) / Ivo An drić.
Tekst na srp. je zi ku.  Od lo mak.
U: Ser boCro a tian pro se and ver se / a se lec tion with an in
tro duc tory es say by Ve ra Ja va rek.  Lon don : The At hlo ne 
Press, 1970.  Str. 130132.

2577
     Чу до у Оло ву / Ivo An drić.
U: Ser boCro a tian pro se and ver se / a se lec tion with an in
tro duc tory es say by Ve ra Ja va rek.  Lon don : The At hlo ne 
Press, 1970.  Стр. 123130.

1971

2578
     Ex Pon to / Ivo An drić.
Od lom ci.
U: Bo san sko her ce go vač ka knji žev na hre sto ma ti ja. Knj. 3, 
No vi ja knji žev nost / [pri re di o] Bran ko Mi la no vić.  Sa
ra je vo : Za vod za iz da va nje udž be ni ka, 1971.  Str. 101
103.

2579
     Зе мља, љу ди и је зик код Пе тра Ко чи ћа / Иво Ан
дрић.
У: Ја за вац пред су дом / Пе тар Ко чић.  Бе о град : Про
све та, 1971.  Стр. 528.

2580
     Jed na noć / Ivo An drić.
U: Od jek.  God. 24, br. 18 (1530. sept. 1971), str. 1.

2581
     Le gen da o po bu ni / Ivo An drić.
U: Ži vot.  God. 20, br. 1/2 (jan.feb. 1971), str. 35.



243

2582
     Ma li grad na dve re ke / Ivo An drić.
U: Od jek.  God. 24, br. 18 (1530. sept. 1971), str. 1.

2583
     Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.
Od lom ci.
U: Bo san sko her ce go vač ka knji žev na hre sto ma ti ja. Knj. 3, 
No vi ja knji žev nost / [pri re di o] Bran ko Mi la no vić.  Sa
ra je vo : Za vod za iz da va nje udž be ni ka, 1971.  Str. 115
117.

2584
     Na ka me nu, u Po či te lju / Ivo An drić.
Be le ška o auto ru.
U: Bo san sko her ce go vač ka knji žev na hre sto ma ti ja. Knj. 3, 
No vi ja knji žev nost / [pri re di o] Bran ko Mi la no vić.  Sa
ra je vo : Za vod za iz da va nje udž be ni ka, 1971.  Str. 120
123.

2585
     Ne mi ri / Ivo An drić.
Od lom ci.
U: Bo san sko her ce go vač ka knji žev na hre sto ma ti ja. Knj. 3, 
No vi ja knji žev nost / [pri re di o] Bran ko Mi la no vić.  Sa
ra je vo : Za vod za iz da va nje udž be ni ka, 1971.  Str. 103
104.

2586
     Пе ку ши ћи : (одло мак) / Иво Ан дрић.
У: Баг да ла.  Год. 13, бр. 147/148 (јунјул 1971), стр. 
34.

2587
     Pro kle ta avli ja / Ivo An drić.
Od lo mak.
U: Bo san sko her ce go vač ka knji žev na hre sto ma ti ja. Knj. 3, 
No vi ja knji žev nost / [pri re di o] Bran ko Mi la no vić.  Sa
ra je vo : Za vod za iz da va nje udž be ni ka, 1971.  Str. 117
119.

2588
     Put Ali je Đer ze le za / Ivo An drić.
Od lo mak.
U: Bo san sko her ce go vač ka knji žev na hre sto ma ti ja. Knj. 3, 
No vi ja knji žev nost / [pri re di o] Bran ko Mi la no vić.  Sa
ra je vo : Za vod za iz da va nje udž be ni ka, 1971.  Str. 104
108.

2589
     Put ni ci na is to ku / Ivo An drić.
Uob. stv. nasl.: U ama mu.
U: Od jek.  God. 24, br. 18 (1530. sept. 1971), str. 1.

2590
     Ра ње ник у се лу / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 68, бр. 20919 (31. дец. 19712. јан. 
1972), стр. 7.

2591
     Се вер / Иво Ан дрић.
У: У по стој би ни са га / Сте ван Мај сто ро вић.  Бе о град 
: Про све та, 1971.  Стр. 712.

2592
     Trav nič ka hro ni ka / Ivo An drić.
Od lom ci.
U: Bo san sko her ce go vač ka knji žev na hre sto ma ti ja. Knj. 3, 
No vi ja knji žev nost / [pri re di o] Bran ko Mi la no vić.  Sa
ra je vo : Za vod za iz da va nje udž be ni ka, 1971.  Str. 108
115.

2593
     Har fa iz je ze ra / Ivo An drić.
U: Od jek.  God. 24, br. 18 (1530. sept. 1971), str. 1.

1972

2594
     Ani ki na vre me na / Ivo An drić.
Od lo mak.
U: Od jek.  God. 25, br. 20 (1531. okt. 1972), str. 11.

2595
     Ве ле тов ци : (одло мак) / Иво Ан дрић.
У: Ти тов пи о нир.  Год. 23, бр. 9/10 (мајјун 1972), стр. 
1213.

2596
     Vi no / Ivo An drić.
U: Po lja.  God. 18, br. 164 (okt. 1972), str. 2.

2597
     Go ja / Ivo An drić.
Od lo mak.
U: Od jek.  God. 25, br. 20 (1531. okt. 1972), str. 17.

2598
     Go spo đi ca / Ivo An drić.
Od lo mak.
U: Od jek.  God. 25, br. 20 (1531. okt. 1972), str. 12.

2599
     Екс кур зи ја / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 51, бр. 277 (7. окт. 1972), стр. 18.

2600
     Ex Pon to / Ivo An drić.
Od lom ci.
U: Od jek.  God. 25, br. 20 (1531. okt. 1972), str. 11.

2601
     Ex Pon to : (из бор) / Иво Ан дрић.
У: Ве нац.  Бр. 2 (март 1972), стр. 35.

2602
     Зе мља, љу ди и је зик код Пе тра Ко чи ћа / Иво Ан
дрић.
У: Ја у ци са Зми ја ња / Пе тар Ко чић.  Но ви Сад : Ма ти
ца срп ска ; Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1972. 
 Стр. 727.

2603
     Иво Ан дрић / (из бор М. Ка лу ђе ро вић).
Ци та ти из де ла И. Ан дрића.
У: Ов дје.  Год. 4, бр. 41 (окт. 1972), стр. 29.
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2604
     Из „Зна ко ва по ред пу та” / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 70, бр. 21279 (31. дец. 19722. јан. 
1973.)*.

2605
     Из „Не ми ра” : (два фраг мен та) / Иво Ан дрић ; 
[изабрао] То де Чо лак.
У: Ве нац.  Бр. 3 (април 1972), стр. 23.

2606
     Име ник по Ан дрићу / при ре дио С. Г. [Слободан 
Глумац].
Из ру ко пи са књи ге „Ан дрићев азбуч ник”.
У: Бор ба.  Год. 51, бр. 277 (7. окт. 1972), стр. 17.

2607
     Јад ни не мир / Иво Ан дрић.
У: Ве нац.  Бр. 1 (феб. 1972), стр. 27.

2608
     Krat ki su sret : iz Pro kle te avli je / Ivo An drić.
Be le ška o auto ru i de lu.
U: 100 naj ve ćih dje la svjet ske knji žev no sti / [u re dio An
tun Šoljan].  Za greb : Stvar nost, 1972.  Str. 621626.

2609
     Лањ ска пје сма / Иво Ан дрић.
У: Ве нац.  Бр. 1 (феб. 1972), стр. 27.

2610
     Le te ći nad mo rem / Ivo An drić.
U: Od jek.  God. 25, br. 20 (1531. okt. 1972), str. 18.

2611
     Li ca / Ivo An drić.
Od lo mak.
U: Po lja.  God. 18, br. 164 (okt. 1972), str. 2.

2612
     Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.
Od lo mak.
U: Od jek.  God. 25, br. 20 (1531. okt. 1972), str. 1516.

2613
     Не ми ри / Иво Ан дрић.
Одло мак.
У: Про свјет ни рад.  Год. 22, бр. 16 (15. окт. 1972),  
стр. 5.

2614
     Ноћ цр ве них зви је зда / Иво Ан дрић.
У: Ве нац.  Бр. 1 (феб. 1972), стр. 27.

2615
     По руч ник Му рат : одло мак / Иво Ан дрић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 24, бр. 425 (16. окт. 1972), 
стр. 7.

2616
     По то ну ло / Иво Ан дрић.
У: Про свјет ни рад.  Год. 22, бр. 16 (15. окт. 1972),  
стр. 5.

2617
     Пред гра ђе на ше мла до сти / Иво Ан дрић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 24, бр. 406 (1. јан. 1972), 
стр. 1.

2618
     При по ве дач и ње го во де ло слу же чо ве ку и чо веч но
сти / Иво Ан дрић.
Уоб. ств. насл.: О при чи и при ча њу.
У: Днев ник.  Год. 30, бр. 9317 (8. окт. 1972), стр. 14.

2619
     Про зор ко ји гле да у пре де ле умет но сти / Иво Ан
дрић.
Го вор по во дом осни ва ња Уни вер зи те та, Ниш, 15. окт. 
1965.
У: Гра ди на.  Год. 7, бр. 9 (септ. 1972), стр. 287289.

2620
     Pro kle ta avli ja / Ivo An drić.
Od lo mak.
U: Od jek.  God. 25, br. 20 (1531. okt. 1972), str. 13.

2621
     Про ла зност / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Стро фе у но ћи.
У: Ве нац.  Бр. 1 (феб. 1972), стр. 27.

2622
     Raz go vor sa Go jom / Ivo An drić.
Od lo mak.
U: Po lja.  God. 18, br. 164 (okt. 1972), str. 23.

2623
     Реч Иве Ан дрића.
При ли ком при ма ња Ву ко ве на гра де, Бе о град, 25. 
април 1972.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 24, бр. 414 (1. мај 1972), 
стр. 2.

2624
     Se ća nje na Kal mi ja Ba ru ha / Ivo An drić.
U: Li ca.  God. 2, br. 3/4 (martapril 1972), str. 114116.

2625
     Слап на Дри ни / Иво Ан дрић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 24, бр. 425 (16. окт. 1972), 
стр. 7.

2626
     Стро фа / Иво Ан дрић.
У: Про свјет ни рад.  Год. 22, бр. 16 (15. окт. 1972),  
стр. 5.

2627
     Та ма / Иво Ан дрић.
У: Ве нац.  Бр. 1 (феб. 1972), стр. 27.

2628
     Trav nič ka hro ni ka / Ivo An drić.
Od lo mak.
U: Od jek.  God. 25, br. 20 (1531. okt. 1972), str. 15.
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2629
     Тра ге ди ја / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Стро фе у но ћи.
У: Ве нац.  Бр. 1 (феб. 1972), стр. 27.

2630
     U du hu Vu ko vih na sto ja nja / Ivo An drić.
Go vor pri li kom pri ma nja Vu ko ve na gra de, Be o grad, 25. 
april 1972.
U: Sa vre me nost.  God. 2, br. 3 (jun 1972), str. 125.

2631
     У су тон / Иво Ан дрић.
Уоб. ств. насл.: У сумрак.
У: Бор ба.  Год. 51, бр. 277 (7. окт. 1972), стр. 13.

2632
     У су тон : (пе сма) / Иво Ан дрић.
Уоб. ств. насл.: У сумрак.
У: Кул ту ра.  Год. 1, бр. 7 (1972), стр. 1*.

2633
     Umet nik i nje go vo de lo. [De o] 1, Sve se pe sme ne mo
gu ču ti : uspo me na na sli ka ra Jo va na Bi je li ća / Ivo An
drić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 29, br. 8737 (28. sept. 1972), str. 9.

2634
     Umet nik i nje go vo de lo. [De o] 2, Ni je iz ne ve rio opo ru, 
ali div nu Bo snu : sje ća nje na sli ka ra Ro ma na Pe tro vi ća / 
Ivo An drić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 29, br. 8738 (29. sept. 1972), str. 9.

2635
     Špan ska stvar nost i pr vi ko ra ci u njoj / Ivo An drić.
Od lo mak.
U: Od jek.  God. 25, br. 20 (1531. okt. 1972), str. 13.

2636
     Шта са њам и шта ми се до га ђа / Иво Ан дрић.
У: Про свјет ни рад.  Год. 22, бр. 16 (15. окт. 1972),  
стр. 5.

1973

2637
     Aska i vuk / Ivo An drić.
U: Pri po vi jet ke pi sa ca Bo sne i Her ce go vi ne / [pri pre mio 
Ri sto Trifković].  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle ša”, 1973.  
Str. 5966.

2638
     „Bi ti rad nik i maj stor” / Ivo An drić ; pri re dio Slo bo
dan Glu mac.
Iz ru ko pi sa knji ge „An dri ćev azbuč nik”.
U: Od jek.  God. 26, br. 20 (1531. okt. 1973), str. 5.

2639
     Žeđ / Ivo An drić.
Pri po vet ka.
U: Pri po vi jet ke pi sa ca ju go slo ven skih na ro da / [i zbor i re
dak ci ja Pre drag Pa la ve stra].  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle
ša”, 1973.  Str. 188196.

2640
     Že na na ka me nu / Ivo An drić.
U: Pri po vi jet ke pi sa ca Bo sne i Her ce go vi ne / [pri pre mio 
Ri sto Trifković].  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle ša”, 1973.  
Str. 3650.

2641
     Jed na noć / Ivo An drić.
U: Od jek.  God. 26, br. 23 (29. nov.15. dec. 1973), str. 1.

2642
     Ko lo si jek sa vre me nog svi je ta / Ivo An drić.
Od lo mak iz tek sta „Tra som omla din ske pru ge Ša macSa
ra je vo”.
U: Oslo bo đe nje.  God. 30, br. 9066 (30. avg. 1973), str. 5.

2643
     Le te ći nad mo rem / Ivo An drić.
U: Ho do lju blje / [pri re di o] Ali ja Isa ko vić.  Sa ra je vo : 
Svje tlost, 1973.  Str. 139141.

2644
     Le to va nje na ju gu / Ivo An drić.
U: Pri po vi jet ke pi sa ca Bo sne i Her ce go vi ne / [pri pre mio 
Ri sto Trifković].  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle ša”, 1973.  
Str. 5158.

2645
     Le to va nje na ju gu / Ivo An drić.
U: Pri po vi jet ke pi sa ca ju go slo ven skih na ro da / [i zbor i re
dak ci ja Pre drag Pa la ve stra].  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle
ša”, 1973.  Str. 197204.

2646
     Ли ца / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 51, бр. 361 (31. дец. 19732. јан. 1974), 
стр. 4.

2647
     Li ca / Ivo An drić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 30, br. 8947 (30. april2. maj 
1973), str. 7.

2648
     Most na Že pi / Ivo An drić.
U: Pri po vi jet ke pi sa ca Bo sne i Her ce go vi ne / [pri pre mio 
Ri sto Trifković].  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle ša”, 1973.  
Str. 2935.

2649
     Most na Že pi / Ivo An drić.
U: Pri po vi jet ke pi sa ca ju go slo ven skih na ro da / [i zbor i re
dak ci ja Pre drag Pa la ve stra].  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle
ša”, 1973.  Str. 171177.

2650
     Mu sta fa Ma džar / Ivo An drić.
U: Pri po vi jet ke pi sa ca Bo sne i Her ce go vi ne / [pri pre mio 
Ri sto Trifković].  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle ša”, 1973.  
Str. 1528.
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2651
     Mu sta fa Ma džar / Ivo An drić.
U: Pri po vi jet ke pi sa ca ju go slo ven skih na ro da / [i zbor i re
dak ci ja Pre drag Pa la ve stra].  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle
ša”, 1973.  Str. 157170.

2652
     Na ka me nu, u Po či te lju / Ivo An drić.
U: Ho do lju blje / [pri re di o] Ali ja Isa ko vić.  Sa ra je vo : 
Svje tlost, 1973.  Str. 142147.

2653
     О ре чи ма / Иво Ан дрић.
Из ру ко пи са књи ге „Зна ко ви по ред пу та”.
У: Ства ра ње.  Год. 28, бр. 8 (авг. 1973), стр. 1011
1013.

2654
     О ре чи ма : (из нео бја вље не про зе „Зна ко ви по ред 
пу та”) / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 70, бр. 21485 (29. јул 1973), стр. 9.

2655
     Por tu gal, ze le na ze mlja : (od lo mak pu to pi sa) / Ivo An
drić.
U: Ho do lju blje / [pri re di o] Ali ja Isa ko vić.  Sa ra je vo : 
Svje tlost, 1973.  Str. 148150.

2656
     Pred go vor / Ivo An drić.
U: Pi sma iz Azi je / Zu ko Džum hur.  Mo star : Pr va knji
žev na ko mu na, 1973.  Str. 910*.

2657
     Put Ali je Đer ze le za / Ivo An drić.
U: Pri po vi jet ke pi sa ca ju go slo ven skih na ro da / [i zbor i re
dak ci ja Pre drag Pa la ve stra].  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle
ša”, 1973.  Str. 137156.

2658
     [Ro man Petrović] / Ivo An drić.
U: Od jek.  God. 26, br. 18 (1530. sept. 1973), str. 5.

2659
     Smrt u Si na no voj te ki ji / Ivo An drić.
U: Pri po vi jet ke pi sa ca ju go slo ven skih na ro da / [i zbor i re
dak ci ja Pre drag Pa la ve stra].  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle
ša”, 1973.  Str. 178187.

1974

2660
     А. Г. Ма тош / Иво Ан дрић.
У: Ве нац.  Год. 3, бр. 28 (нов. 1974) = Вен че ва школ
ска лек ти ра, стр. 78.

2661
     Ze ko : (od lo mak) / Ivo An drić.
U: Mi put svoj zna mo / [pri re di li Mir ko Mar ja no vić, 
Ah med Mu ha med Ima mo vić, Mar ko Vešović].  Sa ra je vo 

: Pri prem ni od bor Bo san sko her ce go vač kog sa bo ra kul tu
re, 1974.  Str. 117118.

2662
     Зе мља, љу ди и је зик код Пе тра Ко чи ћа / Иво Ан
дрић.
У: Раз ви так.  Н. с., год. 3, бр. 4 (1974), стр. 518*.

2663
     [I što po gle dam sve je pje sma...] / Ivo An drić.
Nad re đe ni stv. nasl.: Ex Pon to.
U: Bo san sko her ce go vač ka po e zi ja / iz bor i pred go vor Ri
sto Trif ko vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1974.  Str. 39.

2664
     Из „Зна ко ва по ред пу та” / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 71, бр. 21997 (31. дец. 19742. јан. 
1975), стр. 6.

2665
     Из ро ма на „Го спо ђи ца” / Иво Ан дрић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 26, бр. 474 (1. нов. 1974), 
стр. 3.

2666
     Lanj ska pje sma / Ivo An drić.
U: Bo san sko her ce go vač ka po e zi ja / iz bor i pred go vor Ri
sto Trif ko vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1974.  Str. 38.

2667
     На оба ли / Иво Ан дрић.
У: Бо сан скохер це го вач ка про за I / из бор и пред го вор 
Ра до ван Вуч ко вић.  Са ра је во : Свје тлост, 1974.  Стр. 
1941.

2668
     Pred go vor / Ivo An drić.
U: Pi sma iz Azi je / Zu ko Džum hur.  Mo star : Pr va knji
žev na ko mu na ; No vi Sad : Rad nič ki uni ver zi tet „Ra di voj 
Ćir pa nov”, 1974.  Str. 910*.

2669
     Ta ma / Ivo An drić.
U: Bo san sko her ce go vač ka po e zi ja / iz bor i pred go vor Ri
sto Trif ko vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1974.  Str. 37.

2670
     [U na šoj ku ći mo ra da je već po lu mrak...] / Ivo An
drić.
Nad re đe ni stv. nasl.: Ex Pon to.
U: Ona pod ovim ne bom / [i zbor pe sa ma Bo silj ka Bo ci].  
Sa ra je vo : Za dru gar, 1974.  Str. 13.

2671
     [U no ći. Uma ra me mi sao...] / Ivo An drić.
Nad re đe ni stv. nasl.: Ne mi ri.
U: Bo san sko her ce go vač ka po e zi ja / iz bor i pred go vor Ri
sto Trif ko vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1974.  Str. 40.

2672
     Uvod za či ta nje knji ge pu to pi sa Zu ke Džum hu ra „Pi
sma iz Azi je” / Ivo An drić.
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Pri kaz knji ge: Zu ko Džum hur: Pi sma iz Azi je, Mo star, 
1973.
U: Od jek.  God. 27, br. 7 (115. april 1974), str. 3.

2673
     Har fa iz je ze ra / Ivo An drić.
U: Od jek.  God. 27, br. 24 (1531. dec. 1974), str. 1.

1975

2674
     А. Г. Ма тош / Иво Ан дрић.
Те мат ски број: Цр ве ни ли сто ви Иве Ан дрића.
У: Ко ра ци.  Год. 10, књ. 10, св. 1/2 (јан.феб. 1975), 
стр. 64, 6768.

2675
     Ак ци ја за по моћ на шим књи жев ни ци ма / Иво Ан
дрић.
Те мат ски број: Цр ве ни ли сто ви Иве Ан дрића.
У: Ко ра ци.  Год. 10, књ. 10, св. 1/2 (јан.феб. 1975), 
стр. 6970.

2676
     Ан дрић го во ри.
Ци та ти.
У: По бје да.  Год. 31, бр. 3431 (14. март 1975), стр. 10.

2677
     Ан дрић о кул ту ри.
У: Бор ба.  Год. 53, бр. 70 (14. март 1975), стр. 9.

2678
     Ан дро Ко ва че вић / Иво Ан дрић.
Те мат ски број: Цр ве ни ли сто ви Иве Ан дрића.
У: Ко ра ци.  Год. 10, књ. 10, св. 1/2 (јан.феб. 1975), 
стр. 81.

2679
     Ани ки на вре ме на / Иво Ан дрић.
Одло мак. 
У: Ве нац.  Год. 3, бр. 34 (мај 1975) = Вен че ва школ ска 
лек ти ра, стр. 6768.

2680
     Бе ле шке за пи сца / Иво Ан дрић.
У: Пи сци као кри ти ча ри по сле Пр вог свет ског ра та / 
при ре дио Мар ко Не дић.  Но ви Сад : Ма ти ца срп ска ; 
Бе о град : Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, 1975.  
Стр. 248251.

2681
     Би бли о те ка / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: О књи зи и би бли о те ци / иза брао 
и при ре дио Жар ко Про тић.
У: Би бли о те кар.  Год. 27, бр. 1/2 (јан.април 1975), 
стр. 45.

2682
     Би бли о те ка на ша на су шна / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: О књи зи и би бли о те ци / иза брао 
и при ре дио Жар ко Про тић.

У: Би бли о те кар.  Год. 27, бр. 1/2 (јан.април 1975), 
стр. 5154.

2683
     [Било је јед но ври је ме кад сам хтио да слу жим исти
ни...] / Иво Ан дрић.
Из збир ке пе са ма у про зи „Ex Pon to”.
У: Књи жев на реч.  Год. 4, бр. 35 (март 1975), стр. 1.

2684
     Веч на при сут ност Ње го ше ва / Иво Ан дрић.
Одло мак.
У: По бје да.  Год. 31, бр. 3431 (14. март 1975), стр. 9.

2685
     Vi no zva no ži lav ka / Ivo An drić.
Iz ru ko pi sa ro ma na „Omer pa ša La tas”.
U: Most.  God. 2, br. 2 (mart 1975), str. 8588.

2686
     Go vor Ive An dri ća po vo dom do de lji va nja No be lo ve 
na gra de za knji žev nost, Stok holm, 10. de cem bra 1961.
Uob. stv. nasl.: O pri či i pri ča nju.
U: Po lja.  God. 21, br. 194 (april 1975), str. 24.

2687
     Го спо ђи ца / Иво Ан дрић.
Од лом ци.
У: Сту дент.  Год. 39, бр. 10 (25. март 1975), стр. 67.

2688
     Дје ца : (из „Не ми ра”) / Иво Ан дрић.
Те мат ски број: Цр ве ни ли сто ви Иве Ан дрића.
У: Ко ра ци.  Год. 10, књ. 10, св. 1/2 (јан.феб. 1975), 
стр. 2728.

2689
     Дра гој ло Ду дић: Днев ник / Иво Ан дрић.
Те мат ски број: Цр ве ни ли сто ви Иве Ан дрића.
У: Ко ра ци.  Год. 10, књ. 10, св. 1/2 (јан.феб. 1975), 
стр. 7477.

2690
     Elek tro bih / Ivo An drić.
U: Mi smo Ti to vi, Ti to je naš / [i zbor, sa stav, re dak ci ja 
Dra go Zdunić].  Za greb : Spek tar : Zna nje ; Lju blja na : 
Par ti zan ska knji ga, 1975.  Str. [194214].

2691
     Elek tro bih / Ivo An drić.
U: Mi smo Ti to vi, Ti to je naš / [i zbor, sa stav, re dak ci ja 
Dra go Zdunić].  Za greb : Spek tar : Zna nje ; Lju blja na 
: Par ti zan ska knji ga, 1975.  Po no vlje no izd.  Str. [194
214].

2692
     Елек тро бих / Иво Ан дрић.
У: Ми смо Ти то ви, Ти то је наш / [из бор, са став, ре дак
ци ја Дра го Здунић].  За греб : Спек тар : Зна ње ; Љу
бља на : Пар ти зан ска књи га, 1975.  Стр. [194214].

2693
     Elek tro bih / Ivo An drić.
U: Ti to, SKJ, sa mo u prav ni so ci ja li zam / [i zbor, sa stav, re
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dak ci ja Dra go Zdunić].  Za greb : Spek tar, 1975.  Str. 
201203.

2694
     Ex Pon to : (од лом ци из пр ве књи ге) / Иво Ан дрић.
У: По бје да.  Год. 31, бр. 3431 (14. март 1975), стр. 9.

2695
     Жи вот и смрт / Иво Ан дрић ; (при ре дио Сло бо дан 
Глу мац).
Од лом ци из де ла И. Ан дрића. 
У: По ли ти ка.  Год. 72, бр. 22069 (15. март 1975) = Кул
ту ра  умет ност.  Год. 17, бр. 1014, стр. 16.

2696
     Za lo go ro va nja / Ivo An drić.
U: Zum re por ter.  God. 2, br. 1 (april 1975) = Zum su per, 
str. 56.

2697
     Зе мља, љу ди и је зик код Пе тра Ко чи ћа / Иво Ан
дрић.
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.
У: Пи сци као кри ти ча ри по сле Пр вог свет ског ра та / 
при ре дио Мар ко Не дић.  Но ви Сад : Ма ти ца срп ска ; 
Бе о град : Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, 1975.  
Стр. 232247.

2698
     Zo ra / Ivo An drić.
U: Od jek.  God. 28, br. 7 (115. april 1975), str. 11.

2699
     [И не ма дру ге исти не до јед не...] / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Не ми ри.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 13, бр. 3517 (14. март 
1975), стр. 8.

2700
     Ivo An drić o kul tu ri.
U: Od jek.  God. 28, br. 7 (115. april 1975), str. 17.

2701
     Иво Ан дрић: по гле ди и ми шље ња / (ода брао Дра го
љуб Влат ко вић).
У: Књи жев не но ви не.  Год. 27, бр. 484 (1. април 1975), 
стр. 4.

2702
     Игра / Иво Ан дрић.
У: Ве нац.  Год. 3, бр. 34 (мај 1975) = Вен че ва школ ска 
лек ти ра, стр. 7778.

2703
     Из Ан дриће вих де ла.
Ци та ти.
У: Не дељ не но во сти.  Год. 10, бр. 451 (16. март 1975), 
стр. 13.

2704
     Из „Ex Pon ta” / Иво Ан дрић.
У: Сту дент.  Год. 39, бр. 10 (25. март 1975), стр. 6.

2705
     Из књи ге „Цр ве ни ли сто ви” (Де зер тер) / Иво Ан
дрић.
Те мат ски број: Цр ве ни ли сто ви Иве Ан дрића.
У: Ко ра ци.  Год. 10, књ. 10, св. 1/2 (јан.феб. 1975), 
стр. 18.

2706
     [Има не што, што и оне ко ји су ду шев но нај ја чи...] / 
Иво Ан дрић.
Из збир ке пе са ма у про зи „Ex Pon to”.
У: Књи жев на реч.  Год. 4, бр. 35 (март 1975), стр. 1.

2707
     [I spod mog pro zo ra šu mi ri je ka...] / Ivo An drić.
Iz zbir ke pe sa ma u pro zi „Ex Pon to”.
U: Od jek.  God. 28, br. 6 (1531. mart 1975), str. 4.

2708
     Je dan po gled na Sa ra je vo / Ivo An drić.
U: Od jek.  God. 28, br. 7 (115. april 1975), str. 14.

2709
     Jed na noć / Ivo An drić.
U: Od jek.  God. 28, br. 6 (1531. mart 1975), str. 4.

2710
     Je le na, že na ko je ne ma / Ivo An drić.
Od lo mak.
U: Prak tič na že na.  God. 19, br. 490 (29. mart 1975),  
str. 5.

2711
     [Kad se po mo li pro lje će...] / Ivo An drić.
Iz zbir ke pe sa ma u pro zi „Ex Pon to”.
U: Od jek.  God. 28, br. 6 (1531. mart 1975), str. 4.

2712
     Ка ко сам ула зио у свет књи ге и књи жев но сти / Иво 
Ан дрић.
У: Вре ме књи ге / Иван Брат ко.  Бе о град : Про све та, 
1975.  Стр. 160162.

2713
     Ка ко сам ула зио у свет књи ге и књи жев но сти / Иво 
Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: О књи зи и би бли о те ци / иза брао 
и при ре дио Жар ко Про тић.
У: Би бли о те кар.  Год. 27, бр. 1/2 (јан.април 1975), 
стр. 4244.

2714
     Ka ko sam ula zio u svet knji ge i knji žev no sti / Ivo An
drić.
Od lo mak.
U: Na rod ne no vi ne.  God. 29, br. 13 (27. mart 1975),  
str. 4.

2715
     [Киша у сеп тем бру...] / Иво Ан дрић.
Из збир ке пе са ма у про зи „Ex Pon to”.
У: Књи жев на реч.  Год. 4, бр. 35 (март 1975), стр. 1.
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2716
     Књи га / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: О књи зи и би бли о те ци / иза брао 
и при ре дио Жар ко Про тић.
У: Би бли о те кар.  Год. 27, бр. 1/2 (јан.април 1975), 
стр. 1223.

2717
     [Кога ли љу би [сада] она мла да же на...] / Иво Ан
дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: По е зи ја и кри ти ка. [Књ.] 2 / [приредили] Не дељ ко 
Ми ју шко вић, Сло бо дан Фи ли мо но вић.  Бе о град : Но
ва књи га, 1975.  Стр. 161.

2718
     Кр ва ви цве то ви В. Или ћа Мла ђег / Иво Ан дрић.
Те мат ски број: Цр ве ни ли сто ви Иве Ан дрића.
У: Ко ра ци.  Год. 10, књ. 10, св. 1/2 (јан.феб. 1975), 
стр. 78.

2719
     Ли ца / Иво Ан дрић.
Одло мак. 
У: Ве нац.  Год. 3, бр. 34 (мај 1975) = Вен че ва школ ска 
лек ти ра, стр. 7475.

2720
     Li ca / Ivo An drić.
Od lo mak.
U: Prak tič na že na.  God. 19, br. 490 (29. mart 1975),  
str. 4.

2721
     Ли ца / Иво Ан дрић.
Одло мак.
У: Сту дент.  Год. 39, бр. 10 (25. март 1975), стр. 6.

2722
     Ли ца : (одло мак) / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 13, бр. 3517 (14. март 
1975), стр. 8.

2723
     Мак сим Гор киј: Јед на го ди на ре во лу ци је / Рес.
Рес је псе у до ним Иве Ан дрића.  Те мат ски број: Цр ве
ни ли сто ви Иве Ан дрића.
У: Ко ра ци.  Год. 10, књ. 10, св. 1/2 (јан.феб. 1975), 
стр. 88.

2724
     Ma li grad na dve re ke / Ivo An drić.
U: Od jek.  God. 28, br. 6 (1531. mart 1975), str. 4.

2725
     Мој пр ви су срет са де лом М. Гор ког / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: О књи зи и би бли о те ци / иза брао 
и при ре дио Жар ко Про тић.
У: Би бли о те кар.  Год. 27, бр. 1/2 (јан.април 1975), 
стр. 2931.

2726
     Мој пр ви су срет са де лом М. Гор ког / Иво Ан дрић.
Те мат ски број: Цр ве ни ли сто ви Иве Ан дрића.

У: Ко ра ци.  Год. 10, књ. 10, св. 1/2 (јан.феб. 1975), 
стр. 9395.

2727
     Most na Že pi : (od lo mak) / Ivo An drić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 32, br. 9617 (14. mart 1975), str. 3.

2728
     Мост на Же пи : (одло мак) / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 13, бр. 3517 (14. март 
1975), стр. 8.

2729
     Мо сто ви / Иво Ан дрић.
У: Ве нац.  Год. 3, бр. 34 (мај 1975) = Вен че ва школ ска 
лек ти ра, стр. 7577.

2730
     Mo sto vi / Ivo An drić.
Od lo mak.
U: Prak tič na že na.  God. 19, br. 490 (29. mart 1975),  
str. 5.

2731
     На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.
Одло мак. 
У: Ве нац.  Год. 3, бр. 34 (мај 1975) = Вен че ва школ ска 
лек ти ра, стр. 7173.

2732
     На ка ме ну, у По чи те љу / Иво Ан дрић.
Одло мак. 
У: Ве нац.  Год. 3, бр. 34 (мај 1975) = Вен че ва школ ска 
лек ти ра, стр. 66.

2733
     На ка ме ну, у По чи те љу / Иво Ан дрић.
Од лом ци.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 27, бр. 500 (1. дец. 1975), 
стр. 5.

2734
     На пу то ва њу / Иво Ан дрић.
Одло мак из при по вет ке „Је ле на, же на ко је не ма”. 
У: Ве нац.  Год. 3, бр. 34 (мај 1975) = Вен че ва школ ска 
лек ти ра, стр. 6970.

2735
     [На те ме љи ма жи вот не ствар но сти и ра зу ма...] / Иво 
Ан дрић.
Одло мак из го во ра по во дом осни ва ња Уни вер зи те та, 
Ниш, 15. окт. 1965.
У: Де сет го ди на Уни вер зи те та у Ни шу / [уредник Ми
лу тин Живковић].  Ниш : Уни вер зи тет, 1975.  Стр. 
31.

2736
     [Напуш тајући По чи тељ...] / Иво Ан дрић.
Одло мак из пу то пи са „На ка ме ну, у По чи те љу”.
У: Књи жев на реч.  Год. 4, бр. 35 (март 1975), стр. 1.

2737
     На ша књи жев ност и рат / Иво Ан дрић.
Те мат ски број: Цр ве ни ли сто ви Иве Ан дрића.



250

У: Ко ра ци.  Год. 10, књ. 10, св. 1/2 (јан.феб. 1975), 
стр. 7173.

2738
     Не ми ри / Иво Ан дрић.
Одло мак.
У: Сту дент.  Год. 39, бр. 10 (25. март 1975), стр. 6.

2739
     [Ниска се о ска со ба...] / Иво Ан дрић.
Из збир ке пе са ма у про зи „Ex Pon to”.  Те мат ски број: 
Цр ве ни ли сто ви Иве Ан дрића.
У: Ко ра ци.  Год. 10, књ. 10, св. 1/2 (јан.феб. 1975), 
стр. 2425.

2740
     Ноћ / Иво Ан дрић.
Те мат ски број: Цр ве ни ли сто ви Иве Ан дрића.
У: Ко ра ци.  Год. 10, књ. 10, св. 1/2 (јан.феб. 1975), 
стр. 2425.

2741
     Ње гош као тра гич ни ју нак ко сов ске ми сли / Иво 
Ан дрић.
У: Пи сци као кри ти ча ри по сле Пр вог свет ског ра та / 
при ре дио Мар ко Не дић.  Но ви Сад : Ма ти ца срп ска ; 
Бе о град : Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, 1975.  
Стр. 202220.

2742
     О Ву ку као пи сцу / Иво Ан дрић.
У: Пи сци као кри ти ча ри по сле Пр вог свет ског ра та / 
при ре дио Мар ко Не дић.  Но ви Сад : Ма ти ца срп ска ; 
Бе о град : Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, 1975.  
Стр. 221231.

2743
     О ка ме ну : од лом ци / Иво Ан дрић.
Одло мак из путописа „На камену, у Почитељу”.
У: Ник шић ке но ви не.  Год. 9, бр. 337 (21. март 1975), 
стр. 9.

2744
     О мо сто ви ма : од лом ци / Иво Ан дрић.
Из текста „Мостови”.
У: Ник шић ке но ви не.  Год. 9, бр. 337 (21. март 1975), 
стр. 9.

2745
     О не ким про бле ми ма у ве зи са књи гом и књи жев
но шћу / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: О књи зи и би бли о те ци / иза брао 
и при ре дио Жар ко Про тић.
У: Би бли о те кар.  Год. 27, бр. 1/2 (јан.април 1975), 
стр. 3438.

2746
     О Ње го шу / Иво Ан дрић.
Одло мак из текста „Вечна присутност Његошева”.
У: Ник шић ке но ви не.  Год. 9, бр. 337 (21. март 1975), 
стр. 9.

2747
     О пар ти зан ским днев ни ци ма / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: О књи зи и би бли о те ци / иза брао 
и при ре дио Жар ко Про тић.
У: Би бли о те кар.  Год. 27, бр. 1/2 (јан.април 1975), 
стр. 2428.

2748
     О по тре би по пу ла ри са ња на у ке и на уч них ра до ва / 
Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: О књи зи и би бли о те ци / иза брао 
и при ре дио Жар ко Про тић.
У: Би бли о те кар.  Год. 27, бр. 1/2 (јан.април 1975), 
стр. 3233.

2749
     О пре во ђе њу / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: О књи зи и би бли о те ци / иза брао 
и при ре дио Жар ко Про тић.  Уоб. ств. насл.: Са ма ги
јом по не кад гра ни чи и на пра ве под ви ге ли чи рад до
брог пре во ди о ца.
У: Би бли о те кар.  Год. 27, бр. 1/2 (јан.април 1975), 
стр. 5759.

2750
     О при ча ли ма : од лом ци / Иво Ан дрић.
Из романа „Проклета авлија”.
У: Ник шић ке но ви не.  Год. 9, бр. 337 (21. март 1975), 
стр. 9.

2751
     О ре чи ма / Иво Ан дрић.
Из ру ко пи са књи ге „Зна ко ви по ред пу та”.
У: Ства ра ње.  Год. 30, бр. 5 (мај 1975), стр. 712714.

2752
     О ре чи ма / Иво Ан дрић.
Из ру ко пи са књи ге „Зна ко ви по ред пу та”.
У: Сту дент.  Год. 39, бр. 10 (25. март 1975), стр. 6.

2753
     O re či ma / Ivo An drić.
Iz ru ko pi sa knji ge „Zna ko vi po red pu ta”.
U: Trav nič ka hro ni ka.  God. 2, br. 16 (25. mart 1975), 
str. 7.

2754
     O uslo vi ma knji žev nog stva ra nja / Ivo An drić.
Od lo mak iz tek sta „O Sta tu tu Sa ve za knji žev ni ka”.
U: Trav nič ka hro ni ka.  God. 2, br. 16 (25. mart 1975), 
str. 12.

2755
     Od lo mak iz pri po vet ke Ive An dri ća „Knji ga”.
U: No vo sti iz Ju go sla vi je.  God. 10, br. 217 (27. mart 
1975), str. 3637.

2756
     Олу ја ци : (одло мак) / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 13, бр. 3517 (14. март 
1975), стр. 8.

2757
     Пет на е сти ме ђу на род ни са јам књи га / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: О књи зи и би бли о те ци / иза брао 
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и при ре дио Жар ко Про тић.
У: Би бли о те кар.  Год. 27, бр. 1/2 (јан.април 1975), 
стр. 6061.

2758
     Пи сма јед ног вој ни ка / Иво Ан дрић.
Те мат ски број: Цр ве ни ли сто ви Иве Ан дрића.
У: Ко ра ци.  Год. 10, књ. 10, св. 1/2 (јан.феб. 1975), 
стр. 8183.

2759
     Пје сма вре те на / Иво Ан дрић.
Те мат ски број: Цр ве ни ли сто ви Иве Ан дрића.
У: Ко ра ци.  Год. 10, књ. 10, св. 1/2 (јан.феб. 1975), 
стр. 21.

2760
     Pod istim kro vom / Ivo An drić.
U: Zum re por ter.  God. 2 (mart 1975)*.

2761
     [Пошт о сам у оскуд ном сје ћа њу пре шао жи вот...] / 
Иво Ан дрић.
Из збир ке пе са ма у про зи „Ex Pon to”.  Те мат ски број: 
Цр ве ни ли сто ви Иве Ан дрића.
У: Ко ра ци.  Год. 10, књ. 10, св. 1/2 (јан.феб. 1975), 
стр. 10.

2762
     Пр ва про љет на пје сма / Иво Ан дрић.
Те мат ски број: Цр ве ни ли сто ви Иве Ан дрића.
У: Ко ра ци.  Год. 10, књ. 10, св. 1/2 (јан.феб. 1975), 
стр. 13.

2763
     Pr vi dan u split skoj tam ni ci / Ivo An drić.
U: Slo bod na Dal ma ci ja.  God. 32, br. 9319 (16. ožu jak 
1975)*.

2764
     Пр ви ко ра ци на пу ту у свет књи ге и књи жев но сти 
/ Иво Ан дрић.
Уоб. ств. насл.: Ка ко сам ула зио у свет књи ге и књи
жев но сти. 
У: По ли ти ка.  Год. 72, бр. 22074 (20. март 1975) = По
ли ти ка за де цу.  Год. 46, бр. 1685, стр. 1718.

2765
     Пр ви су сре ти : (одло мак) / Иво Ан дрић.
Те мат ски број: Цр ве ни ли сто ви Иве Ан дрића.
У: Ко ра ци.  Год. 10, књ. 10, св. 1/2 (јан.феб. 1975), 
стр. 3640.

2766
     Пр ви школ ски да ни / Иво Ан дрић.
Одло мак из тек ста „Учи тељ Љу бо мир”.  Бе ле шка о 
ауто ру. 
У: По ли ти ка.  Год. 72, бр. 22296 (30. окт. 1975) = По
ли ти ка за де цу.  Год. 46, бр. 1676, стр. 4.

2767
     [Pred sam su ton je pre stao sni jeg...] / Ivo An drić.
Iz zbir ke pe sa ma u pro zi „Ex Pon to”.
U: Od jek.  God. 28, br. 6 (1531. mart 1975), str. 4.

2768
     Пре де ли / Иво Ан дрић.
У: Ве нац.  Год. 3, бр. 34 (мај 1975) = Вен че ва школ ска 
лек ти ра, стр. 6667.

2769
     При ча из Ја па на / Иво Ан дрић.
Из ци клу са „Не ми ри”.  Бе ле шка о ауто ру.
У: При мор ске но ви не.  Год. 4, бр. 50 (25. јан. 1975), 
стр. 6.

2770
     При ча из Ја па на : (из „Не ми ра”) / Иво Ан дрић.
Те мат ски број: Цр ве ни ли сто ви Иве Ан дрића.
У: Ко ра ци.  Год. 10, књ. 10, св. 1/2 (јан.феб. 1975), 
стр. 2930.

2771
     Pri ča je pra va isto ri ja / Ivo An drić.
Uob. stv. nasl.: O pri či i pri ča nju.  Od lo mak.
U: No vo sti iz Ju go sla vi je.  God. 10, br. 217 (27. mart 
1975), str. 23.

2772
     При ча ко ју да на шњи при по ве дач ка зу је : при по ве
дач и ње го во де ло не слу же ни чем ако не слу же чо ве ку 
и чо веч но сти / Иво Ан дрић.
Уоб. ств. насл.: О при чи и при ча њу.
У: По ли ти ка.  Год. 72, бр. 22068 (14. март 1975), стр. 
16.

2773
     Pri ča o ve zi ro vom slo nu / Ivo An drić.
U: Trav nič ka hro ni ka.  God. 2, br. 16 (25. mart 1975), 
str. 323.

2774
     При ча о ве зи ро вом сло ну : (одло мак) / Иво Ан
дрић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 13, бр. 3517 (14. март 
1975), стр. 8.

2775
     Pri ča o sud bi ni čo vje ko voj / Ivo An drić.
Uob. stv. nasl.: O pri či i pri ča nju.
U: Trav nič ka hro ni ka.  God. 2, br. 16 (25. mart 1975), 
str. 56.

2776
     При ча њу кра ја не ма / Иво Ан дрић.
Уоб. ств. насл.: О при чи и при ча њу.  Одло мак.
У: Бор ба.  Год. 53, бр. 70 (14. март 1975), стр. 9.

2777
     Про кле та авли ја / Иво Ан дрић.
Одло мак. 
У: Ве нац.  Год. 3, бр. 34 (мај 1975) = Вен че ва школ ска 
лек ти ра, стр. 7071.

2778
     Про кле та авли ја / Иво Ан дрић.
Од лом ци.
У: Сту дент.  Год. 39, бр. 10 (25. март 1975), стр. 7.
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2779
     Про све та: Ал ма нах за го ди ну 1918. / Рес.
Рес је псе у до ним Иве Ан дрића.  Те мат ски број: Цр ве
ни ли сто ви Иве Ан дрића.
У: Ко ра ци.  Год. 10, књ. 10, св. 1/2 (јан.феб. 1975), 
стр. 8587.

2780
     Put ni ci na is to ku / Ivo An drić.
Uob. stv. nasl.: U ama mu.
U: Od jek.  God. 28, br. 6 (1531. mart 1975), str. 4.

2781
     [Путујем и знам да не ма...] / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Рит ми без сја ја.  Одло мак из 
пе сме „Уј Дом бо вар”.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 13, бр. 3517 (14. март 
1975), стр. 8.

2782
     Раз го вор са Го јом / Иво Ан дрић.
Од лом ци.
У: Пи сци као кри ти ча ри по сле Пр вог свет ског ра та / 
при ре дио Мар ко Не дић.  Но ви Сад : Ма ти ца срп ска ; 
Бе о град : Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, 1975.  
Стр. 187201.

2783
     Раз го вор са Го јом / Иво Ан дрић.
Од лом ци.
У: Сту дент.  Год. 39, бр. 10 (25. март 1975), стр. 6.

2784
     Раз го вор с[а] Го јом / Иво Ан дрић.
Одло мак. 
У: Ве нац.  Год. 3, бр. 34 (мај 1975) = Вен че ва школ ска 
лек ти ра, стр. 74.

2785
     Раст ко Пе тро вић: „Бур ле ска го спо ди на Пе ру на бо
га гро ма”, Бе о град, 1921 / Иво Ан дрић.
У: Пи сци као кри ти ча ри по сле Пр вог свет ског ра та / 
при ре дио Мар ко Не дић.  Но ви Сад : Ма ти ца срп ска ; 
Бе о град : Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, 1975.  
Стр. 252253.

2786
     Реч би бли о те ка ри ма Бо сне и Хер це го ви не / Иво Ан 
дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: О књи зи и би бли о те ци / иза брао 
и при ре дио Жар ко Про тић.  На Скуп шти ни Дру штва 
би бли о те ка ра Бо сне и Хер це го ви не, Са ра је во, 26. септ. 
1962.
У: Би бли о те кар.  Год. 27, бр. 1/2 (јан.април 1975), 
стр. 55.

2787
     Реч Иве Ан дрића.
Од лом ци из тек ста „Не што о сти лу и је зи ку”.
У: Сту дент.  Год. 39, бр. 10 (25. март 1975), стр. 7.

2788
     Ri ječ Ive An dri ća : po vo dom uru či va nja po ve lje po ča
snog čla na Aka de mi je na u ka i umjet no sti BiH.
U: Оslobođenje.  God. 32, br. 9617 (14. mart 1975), str. 3.

2789
     [Руке ми че сто пре ко да на ста ју над по слом...] / Иво 
Ан дрић.
Из збир ке пе са ма у про зи „Ex Pon to”.
У: Књи жев на реч.  Год. 4, бр. 35 (март 1975), стр. 1.

2790
     [С вје тро ви ма и зи мом ја сам во дио бор бу сам...] / 
Иво Ан дрић.
Из збир ке пе са ма у про зи „Ex Pon to”.  Те мат ски број: 
Цр ве ни ли сто ви Иве Ан дрића.
У: Ко ра ци.  Год. 10, књ. 10, св. 1/2 (јан.феб. 1975), 
стр. 9.

2791
     Сан / Иво Ан дрић.
Сти хо ви.  Те мат ски број: Цр ве ни ли сто ви Иве Ан
дрића.
У: Ко ра ци.  Год. 10, књ. 10, св. 1/2 (јан.феб. 1975), 
стр. 1314.

2792
     Сан бе га Кар чи ћа / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 72, бр. 22069 (15. март 1975) = Кул
ту ра  умет ност.  Год. 17, бр. 1014, стр. 14.

2793
     [Сан бе га Карчића] : пр ви при лог Иве Ан дрића 
[објав љен у Политици].
Одло мак.  Бе ле шка о ауто ру / Ран ко Ђу кић.
У: По ли ти ка.  Год. 72, бр. 22004 (9. јан. 1975), стр. 9.

2794
     Сви та ње / Иво Ан дрић.
Те мат ски број: Цр ве ни ли сто ви Иве Ан дрића.
У: Ко ра ци.  Год. 10, књ. 10, св. 1/2 (јан.феб. 1975), 
стр. 1516.

2795
     Си ма Пан ду ро вић: Око ва ни сло го ви / Иво Ан дрић.
Те мат ски број: Цр ве ни ли сто ви Иве Ан дрића.
У: Ко ра ци.  Год. 10, књ. 10, св. 1/2 (јан.феб. 1975), 
стр. 8485.

2796
     Си мон Бо ли вар Осло бо ди лац / Иво Ан дрић.
Те мат ски број: Цр ве ни ли сто ви Иве Ан дрића.
У: Ко ра ци.  Год. 10, књ. 10, св. 1/2 (јан.феб. 1975), 
стр. 4363.

2797
     Сле пац / Иво Ан дрић.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 151, књ. 416, св. 6 
(дец. 1975), стр. 538540.

2798
     Ста зе / Иво Ан дрић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 23, бр. 6664 (14. март 1975), 
стр. 4.

2799
     Ста зе / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 13, бр. 3517 (14. март 
1975), стр. 8.
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2800
     Sta ze / Ivo An drić.
U: Prak tič na že na.  God. 19, br. 490 (29. mart 1975), str. 3.

2801
     Ста зе / Иво Ан дрић.
У: Сту дент.  Год. 39, бр. 10 (25. март 1975), стр. 6.

2802
     Ста зе / Иво Ан дрић.
У: Ве нац.  Год. 3, бр. 34 (мај 1975) = Вен че ва школ ска 
лек ти ра, стр. 77.

2803
     Stva ra lač ka ru ka / Ivo An drić.
U: Trav nič ka hro ni ka.  God. 2, br. 16 (25. mart 1975), 
str. 13.

2804
     Stro fa / Ivo An drić.
Od lo mak.
U: Od jek.  God. 28, br. 7 (115. april 1975), str. 19.

2805
     Стро фа / Иво Ан дрић.
Те мат ски број: Цр ве ни ли сто ви Иве Ан дрића.
U: Ко ра ци.  Год. 10, књ. 10, св. 1/2 (јан.феб. 1975), 
стр. 1516.

2806
     [Sun ce za đe...] / Ivo An drić.
Iz zbir ke pe sa ma u pro zi „Ex Pon to”.
U: Od jek.  God. 28, br. 6 (1531. mart 1975), str. 4.

2807
     Су срет у Ки ни / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: О књи зи и би бли о те ци / иза брао 
и при ре дио Жар ко Про тић.
У: Би бли о те кар.  Год. 27, бр. 1/2 (јан.април 1975), 
стр. 4850.

2808
     Та ма / Иво Ан дрић.
Те мат ски број: Цр ве ни ли сто ви Иве Ан дрића.
У: Ко ра ци.  Год. 10, књ. 10, св. 1/2 (јан.феб. 1975), 
стр. 13.

2809
     Тре ну ци над Ње го ше вом пре пи ском / Иво Ан дрић.
Уоб. ств. насл.: Над Ње го ше вом пре пи ском.
У: Ства ра ње.  Год. 30, бр. 5 (мај 1975), стр. 715718.

2810
     Ћор кан и Шва би ца / Иво Ан дрић.
Одло мак. 
У: Ве нац.  Год. 3, бр. 34 (мај 1975) = Вен че ва школ ска 
лек ти ра, стр. 6869.

2811
     У. До на ди ни: Ка ме на с ра ме на / Иво Ан дрић.
Те мат ски број: Цр ве ни ли сто ви Иве Ан дрића.
У: Ко ра ци.  Год. 10, књ. 10, св. 1/2 (јан.феб. 1975), 
стр. 8384.

2812
     [У на шој ку ћи мо ра да је већ по лу мрак...] / Иво Ан
дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: По е зи ја и кри ти ка. [Књ.] 2 / [приредили] Не дељ ко 
Ми ју шко вић, Сло бо дан Фи ли мо но вић.  Бе о град : Но
ва књи га, 1975.  Стр. 161.

2813
     У су мрак / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 53, бр. 71 (15. март 1975) = Свет кул ту
ре и умет но сти, стр. 12.

2814
     Учи тељ Љу бо мир / Иво Ан дрић.
У: Илу стро ва на по ли ти ка.  Бр. 854 (18. март 1975), 
стр. 20.

2815
     Frag men ti iz „Raz go vo ra sa Go jom” / Ivo An drić.
U: Ru ko vet.  God. 21, knj. 41, sv. 3/4 (martapril 1975), 
str. 129131.

2816
     Har fa iz je ze ra / Ivo An drić.
U: Od jek.  God. 28, br. 6 (1531. mart 1975), str. 4.

2817
     Her mann Wen del: He in rich He i ne / Рес.
Рес је псе у до ним Иве Ан дрића.  Те мат ски број: Цр ве
ни ли сто ви Иве Ан дрића.
У: Ко ра ци.  Год. 10, књ. 10, св. 1/2 (јан.феб. 1975), 
стр. 8788.

2818
     1915. / Иво Ан дрић.
Те мат ски број: Цр ве ни ли сто ви Иве Ан дрића.
У: Ко ра ци.  Год. 10, књ. 10, св. 1/2 (јан.феб. 1975), 
стр. 1415.

2819
     Цр ве ни ли сто ви / Иво Ан дрић.
Те мат ски број: Цр ве ни ли сто ви Иве Ан дрића.
У: Ко ра ци.  Год. 10, књ. 10, св. 1/2 (јан.феб. 1975), 
стр. 2223.

2820
     Čo ve ko va pri ča / Ivo An drić.
Uob. stv. nasl.: O pri či i pri ča nju.  Od lo mak.
U: Ro man / pri re dio Alek san dar Pe trov.  Be o grad : No lit, 
1975.  Str. 239241.

2821
     Шта са њам и шта ми се до га ђа / Иво Ан дрић.
Одло мак.
У: По е зи ја и кри ти ка. [Књ.] 2 / [приредили] Не дељ ко 
Ми ју шко вић, Сло бо дан Фи ли мо но вић.  Бе о град : Но
ва књи га, 1975.  Стр. 162163.

2822
     Штрајк у ткач ни ци ћи ли ма / Иво Ан дрић.
Уоб. ств. насл.: Штрајк у тка о ни ци ћи ли ма.  Те мат ски 
број: Цр ве ни ли сто ви Иве Ан дрића.
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У: Ко ра ци.  Год. 10, књ. 10, св. 1/2 (јан.феб. 1975), 
стр. 3135.

1976

2823
     Вео / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка екс прес  Не дељ на ре ви ја.  Год. 14, бр. 
502 (29. мај 1976), стр. 11*.

2824
     Вео / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 55, бр. 146 (29. мај 1976) = Свет кул ту
ре и умет но сти, стр. 12.

2825
     Веч на при сут ност Ње го ше ва / Иво Ан дрић.
У: Књи жев ност.  Год. 31, књ. 62, св. 5/6 (мартаприл 
1976), стр. 474476.

2826
     Ви си на / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 73, бр. 22528 (24. јун 1976) = У све
ту књи ге.  Год. 2, бр. 34, стр. 7.

2827
     Ву ков при мер / Иво Ан дрић.
У: Књи жев ност.  Год. 31, књ. 62, св. 5/6 (мартаприл 
1976), стр. 485487.

2828
     Два де се ти ок то бар у Бе о гра ду / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 73, бр. 22646 (21. окт. 1976) = По
ли ти ка за де цу.  Год. 47, бр. 1725, стр. 2.

2829
     Зе мља, љу ди и је зик код Пе тра Ко чи ћа / Иво Ан
дрић.
У: Књи жев ност.  Год. 31, књ. 62, св. 5/6 (мартаприл 
1976), стр. 496510.

2830
     Зна ко ви по ред пу та / Иво Ан дрић ; ода бра ла Ве ра 
Сто јић.
Од лом ци.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 28, бр. 514 (1. јул 1976), 
стр. 7.

2831
     Зна ко ви по ред пу та / Иво Ан дрић.
Од лом ци.
У: Књи жев ност.  Год. 31, књ. 62, св. 5/6 (мартаприл 
1976), стр. 397467.

2832
     (Iz Ne mi ra) / Ivo An drić.
U: Pu te vi.  God. 22, br. 4 (julavg. 1976), str. 280.

2833
     Ка ко сам ула зио у свет књи ге и књи жев но сти / Иво 
Ан дрић.

У: По ли ти ка.  Год. 73, бр. 22427 (13. март 1976) = Кул
ту ра  умет ност.  Год. 17, бр. 1074, стр. 15.

2834
     Без на сло ва [Корачам још као да идем...] / Иво Ан
дрић.
У: Бор ба.  Год. 55, бр. 146 (29. мај 1976) = Свет кул ту
ре и умет но сти, стр. 12.

2835
     Крај / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка екс прес  Не дељ на ре ви ја.  Год. 14, бр. 
502 (29. мај 1976), стр. 11*.

2836
     Ку ла / Иво Ан дрић.
У: Ве нац.  Год. 4, бр. 43 (март 1976) = Вен че ва школ
ска лек ти ра, стр. 7072.

2837
     Ми сли / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 73, бр. 22427 (13. март 1976) = Кул
ту ра  умет ност.  Год. 17, бр. 1074, стр. 15.

2838
     „Na Dri ni ću pri ja” / Ivo An drić.
Od lo mak.
U: Na smrt osu đe ni / Ma ri no Zurl.  Za greb : „August Ce
sa rec”, 1976.  Str. 115119.

2839
     Над Ње го ше вом пре пи ском / Иво Ан дрић.
У: Књи жев ност.  Год. 31, књ. 62, св. 5/6 (1976), стр. 
481484.

2840
     Без на сло ва [Ни бо го ва ни мо ли та ва...] / Иво Ан
дрић.
У: По ли ти ка екс прес  Не дељ на ре ви ја.  Год. 14, бр. 
502 (29. мај 1976), стр. 11*.

2841
     Noć u vo zu / Ivo An drić.
Iz ci klu sa „Ne mi ri”.
U: Pu te vi.  God. 22, br. 4 (julavg. 1976), str. 279280.

2842
     Ње гош у Ита ли ји / Иво Ан дрић.
У: Књи жев ност.  Год. 31, књ. 62, св. 5/6 (мартаприл 
1976), стр. 471473.

2843
     Ње го шев од нос пре ма кул ту ри / Иво Ан дрић.
У: Књи жев ност.  Год. 31, књ. 62, св. 5/6 (мартаприл 
1976), стр. 477480.

2844
     О пар ти зан ским днев ни ци ма / Иво Ан дрић.
У: Днев ник.  Год. 35, бр. 10548 (14. март 1976), стр. 
17.
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2845
     O par ti zan skim dnev ni ci ma : frag ment / Ivo An drić.
U: Od jek.  God. 29, br. 5 (115. mart 1976), str. 3.

2846
     Омер па ша Ла тас / Иво Ан дрић.
Од лом ци.
У: Књи жев ност.  Год. 31, књ. 62, св. 5/6 (мартаприл 
1976), стр. 511552.

2847
     Оп ти ми зам Ву ка Ка ра џи ћа / Иво Ан дрић.
У: Књи жев ност.  Год. 31, књ. 62, св. 5/6 (мартаприл 
1976), стр. 488495.

2848
     Пр ви и по след њи пут на по зор ни ци / Иво Ан дрић.
Уоб. ств. насл.: Не у спех на по зор ни ци. 
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 14, бр. 3870 (7. мај 1976) = 
Ђач ка стра на.  Год. 3, бр. 117, стр. 17.

2849
     При ча : из књи ге „Ку ћа на оса ми” / Иво Ан дрић.
У: Ве нац.  Год. 5, бр. 46 (септ. 1976), стр. 45.

2850
     Pro zor / Ivo An drić.
U: Knji žev nost za dje cu u Bo sni i Her ce go vi ni / Mu ris 
Idri zo vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1976.  Str. 295300.

2851
     Про зор / Иво Ан дрић.
У: Ве нац.  Год. 4, бр. 43 (април 1976) = Вен че ва школ
ска лек ти ра, стр. 7279.

2852
     [Sva ki dan sre tam ve za ne lju de...] / Ivo An drić.
Uob. stv. nasl.: Cr ve ni li sto vi.
U: Pu te vi.  God. 22, br. 4 (julavg. 1976), str. 278279.

2853
     Све ви ше, све бли же / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка екс прес  Не дељ на ре ви ја.  Год. 14, бр. 
502 (29. мај 1976), стр. 11*.

2854
     Слап на Дри ни / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 73, бр. 22715 (31. дец. 19762. јан. 
1977), стр. 6.

2855
     [U jed nom ku tu vr ta...] / Ivo An drić.
Od lo mak iz pe sme „Noć”.
U: Front.  God. 32, br. 30(938) (23. jul 1976), str. 35.

2856
     У су мрак / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 55, бр. 146 (29. мај 1976) = Свет кул ту
ре и умет но сти, стр. 12.

2857
     У су мрак / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 73, бр. 22528 (24. јун 1976) = У све
ту књи ге.  Год. 2, бр. 34, стр. 7.

2858
     Увод / Иво Ан дрић.
При по вет ка. 
У: Бор ба.  Год. 55, бр. 146 (29. мај 1976) = Свет кул ту
ре и умет но сти, стр. 12.

2859
     Cr ve ni li sto vi / Ivo An drić.
U: Mla dost.  God. 56, br. 991 (12. mart 1976), str. 11.

2860
     Cr ve ni li sto vi / Ivo An drić.
U: Pu te vi.  God. 22, br. 4 (julavg. 1976), str. 277278.

2861
     Џем сул тан : (одло мак из „Про кле те авли је”) / Иво 
Ан дрић.
Бе ле шка о ауто ру.
У: При мор ске но ви не.  Год. 5, бр. 77 (10. март 1976), 
стр. 7.

2862
     Шет ња / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 55, бр. 146 (29. мај 1976) = Свет кул ту
ре и умет но сти, стр. 12.

1977

2863
     Zna ko vi po red pu ta : (iz bor) / Ivo An drić.
U: Od jek.  God. 30, br. 19 (115. okt. 1977), str. 7.

2864
     Ле то : из ро ма на „Омер па ша Ла тас” / Иво Ан дрић.
У: Ве нац.  Год. 6, бр. 55 (јун 1977), стр. 89.

2865
     Mo sto vi / Ivo An drić.
Od lom ci.
U: Mo sto vi uza jam no sti / An draš Da vid.  No vi Sad : Rad
nič ki uni ver zi tet „Ra di voj Ćir pa nov”, 1977.  Str. 9.

2866
     На ка ме ну, у По чи те љу : (од лом ци из књи ге за пи са 
Иве Ан дрића).
У: По ли ти ка.  Год. 74, бр. 22838 (7. мај 1977), стр. 12.

2867
     О Ву чо вом Рас пу сту / Иво Ан дрић.
У: Књи жев ност.  Год. 32, књ. 64, св. 4 (дец. 1977), стр. 
398401.

2868
     Са ра чи / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 74, бр. 22785 (13. март 1977), стр. 
10.

2869
     Што и ка мен род ног се ла / Иво Ан дрић.
Одло мак из тек ста „Зе мља, љу ди и је зик код Пе тра Ко
чи ћа”.
У: При мор ске но ви не.  Год. 6, бр. 109 (25. јул 1977), 
стр. 7.
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1978

2870
     Be ni to Mus so li ni / Res.
Nad re đe ni stv. nasl.: O na stan ku fa ši zma u Ita li ji.  Res je 
pse u do nim Ive An dri ća.
U: Tre ći pro gram.  God. 10, br. 37 (1978), str. 243251.

2871
     [Bog iz bi ja kao svje tlo iz sva ke stva ri...] / Ivo An drić.
Iz zbir ke pe sa ma u pro zi „Ex Pon to”.
U: Na de i ohra bre nja / sa sta vio Žar ko Br zić.  Za greb : Fi
lo zof skote o lo ški in sti tut Dru žbe Isu so ve, 1978.  Str. 24.

2872
     Ву ков при мер / Иво Ан дрић.
У: Ве нац.  Бр. 67 (окт. 1978) = Вен че ва школ ска лек
ти ра, стр. 7778.

2873
     [Život je dug i mu čan...] / Ivo An drić.
Iz zbir ke pe sa ma u pro zi „Ex Pon to”.
U: Na de i ohra bre nja / sa sta vio Žar ko Br zić.  Za greb : Fi
lo zof skote o lo ški in sti tut Dru žbe Isu so ve, 1978.  Str. 98.

2874
     Зе ко / Иво Ан дрић.
У: При по вет ке о Бе о гра ду / [приредили] Мит ко Ма
џун ков, Ја сми на Рац ко вић.  Бе о град : На род на књи га, 
1978.  Стр. 161248.

2875
     [I sam pi sac...] / Ivo An drić.
Iz knji ge „Zna ko vi po red pu ta”.
U: Od jek.  God. 31, br. 12 (1530. jun 1978), str. 1.

2876
     [I što po gle dam sve je pje sma...] / Ivo An drić.
Nad re đe ni stv. nasl.: Ex Pon to.
U: Bo san sko her ce go vač ka po e zi ja / iz bor i pred go vor Ri
sto Trif ko vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1978.  Str. 39.

2877
     Из ма ло по зна тих по ли тич ких спи са Иве Ан дрића. 
[Део] 1, Пор трет јед ног дик та то ра.
Из тек ста „Бе ни то Му со ли ни”.
У: По ли ти ка.  Год. 75, бр. 23373 (30. окт. 1978), стр. 
13.

2878
     Из ма ло по зна тих по ли тич ких спи са Иве Ан дрића. 
[Део] 2, „Тра жим су ро ве љу де”.
Из тек ста „Бе ни то Му со ли ни”.
У: По ли ти ка.  Год. 75, бр. 23374 (31. окт. 1978), стр. 
1415.

2879
     Из ма ло по зна тих по ли тич ких спи са Иве Ан дрића. 
[Део] 3, Чу дан је ход исто ри је.
Из тек ста „Бе ни то Му со ли ни”.
У: По ли ти ка.  Год. 75, бр. 23375 (1. нов. 1978), стр. 
1415.

2880
     Из ма ло по зна тих по ли тич ких спи са Иве Ан дрића. 
[Део] 4, Од врат ни кан кан ско ро је ви ћа и про би све та.
Уоб. ств. насл.: Слу чај Ма те о ти. 
У: По ли ти ка.  Год. 75, бр. 23378 (4. нов. 1978) = Кул
ту ра  умет ност.  Год. 19, бр. 1208, стр. 15.

2881
     [Ja, čo vjek ne stal na sr ca...] / Ivo An drić.
Iz zbir ke pe sa ma u pro zi „Ex Pon to”.
U: Na de i ohra bre nja / sa sta vio Žar ko Br zić.  Za greb : Fi
lo zof skote o lo ški in sti tut Dru žbe Isu so ve, 1978.  Str. 20.

2882
     [Кога ли љу би [сада] она мла да же на...] / Иво Ан
дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: По е зи ја / [приредили То де Чо лак, Не дељ ко Мијуш
ковић].  Бе о град : Но ва књи га, 1978.  Стр. 475.

2883
     Kri za fa ši zma  kri za Ita li je / Res.
Nad re đe ni stv. nasl.: O na stan ku fa ši zma u Ita li ji.  Res je 
pse u do nim Ive An dri ća.
U: Tre ći pro gram.  God. 10, br. 37 (1978), str. 256260.

2884
     Lanj ska pje sma / Ivo An drić.
U: Bo san sko her ce go vač ka po e zi ja / iz bor i pred go vor Ri
sto Trif ko vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1978.  Str. 38.

2885
     На оба ли / Иво Ан дрић.
У: Бо сан скохер це го вач ка про за I / из бор и пред го вор 
Ра до ван Вуч ко вић.  Са ра је во : Свје тлост, 1978.  Стр. 
1941.

2886
     [Ne, ži vot ni je is tr ga no po vje smo...] / Ivo An drić.
Iz zbir ke pe sa ma u pro zi „Ex Pon to”.
U: Na de i ohra bre nja / sa sta vio Žar ko Br zić.  Za greb : Fi
lo zof skote o lo ški in sti tut Dru žbe Isu so ve, 1978.  Str. 92.

2887
     О при чи и при ча њу : (го вор у Сток хол му при ли ком 
при ма ња Но бе ло ве на гра де) / Иво Ан дрић.
Одло мак.
У: При мор ске но ви не.  Год. 7, бр. 131 (10. авг. 1978), 
стр. 7.

2888
     Ра за ра ња / Иво Ан дрић.
У: При по вет ке о Бе о гра ду / [приредили] Мит ко Ма
џун ков, Ја сми на Рац ко вић.  Бе о град : На род на књи га, 
1978.  Стр. 273276.

2889
     Ра за ра ња / Иво Ан дрић.
У: Рат на про за / Вла ди мир На зор ... [и др.].  Бе о град : 
Но лит : Про све та : За вод за уџ бе ни ке и на став на сред
ства, 1978.  Стр. 2732.

2890
     [Sa ma či nje ni ca da ži vim da ri va me mir nom ra do sti...] 
/ Ivo An drić.
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Iz zbir ke pe sa ma u pro zi „Ex Pon to”.
U: Na de i ohra bre nja / sa sta vio Žar ko Br zić.  Za greb : Fi
lo zof skote o lo ški in sti tut Dru žbe Isu so ve, 1978.  Str. 63.

2891
     [Svi, ko ji stra da ju i umi ru...] / Ivo An drić.
Iz zbir ke pe sa ma u pro zi „Ex Pon to”.
U: Na de i ohra bre nja / sa sta vio Žar ko Br zić.  Za greb : 
Fi lo zof skote o lo ški in sti tut Dru žbe Isu so ve, 1978.  Str. 
8990.

2892
     [Sla va ti, Bo že, za mu ku da na i no ći...] / Ivo An drić.
Iz zbir ke pe sa ma u pro zi „Ex Pon to”.
U: Na de i ohra bre nja / sa sta vio Žar ko Br zić.  Za greb : 
Fi lo zof skote o lo ški in sti tut Dru žbe Isu so ve, 1978.  Str. 
113.

2893
     Slu čaj Mat te ot ti / Res.
Nad re đe ni stv. nasl.: O na stan ku fa ši zma u Ita li ji.  Res je 
pse u do nim Ive An dri ća.
U: Tre ći pro gram.  God. 10, br. 37 (1978), str. 252256.

2894
     Sta nje u Ita li ji / Res.
Nad re đe ni stv. nasl.: O na stan ku fa ši zma u Ita li ji.  Res je 
pse u do nim Ive An dri ća.
U: Tre ći pro gram.  God. 10, br. 37 (1978), str. 260263.

2895
     [Ta ko se te ško ži vi...] / Ivo An drić.
Iz zbir ke pe sa ma u pro zi „Ex Pon to”.
U: Na de i ohra bre nja / sa sta vio Žar ko Br zić.  Za greb : 
Fi lo zof skote o lo ški in sti tut Dru žbe Isu so ve, 1978.  Str. 
189.

2896
     Ta ma / Ivo An drić.
U: Bo san sko her ce go vač ka po e zi ja / iz bor i pred go vor Ri
sto Trif ko vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1978.  Str. 37.

2897
     [У на шој ку ћи мо ра да је већ по лу мрак...] / Иво Ан
дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: По е зи ја / [приредили То де Чо лак, Не дељ ко Мијуш
ковић].  Бе о град : Но ва књи га, 1978.  Стр. 475.

2898
     [U no ći. Uma ra me mi sao...] / Ivo An drić.
Nad re đe ni stv. nasl.: Ne mi ri.
U: Bo san sko her ce go vač ka po e zi ja / iz bor i pred go vor Ri
sto Trif ko vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1978.  Str. 40.

2899
     Fa ši stič ka re vo lu ci ja / Res.
Nad re đe ni stv. nasl.: O na stan ku fa ši zma u Ita li ji.  Res je 
pse u do nim Ive An dri ća.
U: Tre ći pro gram.  God. 10, br. 37 (1978), str. 235242.

2900
     Шта са њам и шта ми се до га ђа / Иво Ан дрић.
Одло мак.

У: По е зи ја / [приредили То де Чо лак, Не дељ ко Мијуш
ковић].  Бе о град : Но ва књи га, 1978.  Стр. 476477.

1979

2901
     Aska i vuk : (od lom ci) / Ivo An drić.
Ob ja šnje nja: str. 120121.
U: Žu bor ži vo ta / [pri re dio Jo van Jerković].  No vi Sad : 
Za vod za iz da va nje udž be ni ka, 1979.  Str. 114121.

2902
     Elek tro bih / Ivo An drić.
U: Ti toPar ti ja. Knj. 3 / [re dak ci ja Pa jo Gre go rić ... [et al.]. 
 Za greb : Spek tar ; Ri je ka : „Oto kar Ker šo va ni”, 1979.  
Str. 105107.

2903
     Из нео бја вље них бе ле жа ка / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 76, бр. 23500 (10. март 1979) = Кул
ту ра  умет ност.  Год. 20, бр. 1226, стр. 15.

2904
     Jed no se ća nje na Iva Voj no vi ća / Ivo An drić.
Na po me ne i ob ja šnje nja u be le ška ma uz tekst.
U: Du brov nik.  God. 22, br. 1 (1979), str. 4344.

2905
     Kod le ka ra / Ivo An drić.
U: An to lo gi ja sa vre me ne srp ske sa ti rič ne pri če / [pri re di o] 
Mi lo van Vi te zo vić.  Be o grad : Jež, 1979.  Str. 1724.

2906
     Ko sa : (od lo mak) / Ivo An drić.
Ob ja šnje nja: str. 155.
U: Žu bor ži vo ta / [pri re dio Jo van Jerković].  No vi Sad : 
Za vod za iz da va nje udž be ni ka, 1979.  Str. 152155.

2907
     Мир не ју тар ње ми сли / Иво Ан дрић.
Из збир ке пе са ма у про зи „Ex Pon to”.
У: Бор ба.  Год. 57, бр. 256 (16. септ. 1979), стр. 11.

2908
     [Многи је од нас, ле же ћи по тр бу шке на јев ти ном 
ћи ли му...] / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Пе сни ци о Зма ју.  Уоб. ств. 
насл.: Пе ва ни ја.
У: Пе ва ни ја / Јо ван Јо ва но вић Змај.  Бе о град : Сло во 
љуб ве, 1979.  Стр. 175177.

2909
     Нео бја вље не бе ле шке Иве Ан дрића. [Део] 1, Ве тар 
за ва тру.
У: По ли ти ка.  Год. 76, бр. 23593 (13. јун 1979), стр. 
15.

2910
     Нео бја вље не бе ле шке Иве Ан дрића. [Део] 2, Сви 
по во ди мо јих не са ни ца.
У: По ли ти ка.  Год. 76, бр. 23594 (14. јун 1979) = У све
ту књи ге.  Год. 4, бр. 186, стр. 13.
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2911
     Нео бја вље не бе ле шке Иве Ан дрића. [Део] 3, Страст 
и ка рак те ри.
У: По ли ти ка.  Год. 76, бр. 23595 (15. јун 1979), стр. 
15.

2912
     Нео бја вље не бе ле шке Иве Ан дрића. [Део] 4, Ма ђи
о ни чар истин ског жи во та.
У: По ли ти ка.  Год. 76, бр. 23596 (16. јун 1979) = Кул
ту ра  умет ност.  Год. 23, бр. 1240, стр. 15.

2913
     Ноћ ни раз го вор 1941. / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 76, бр. 23652 (11. авг. 1979), стр. 8.

2914
     Pr vi ko ra ci na pu tu u svet knji ge i knji žev no sti / Ivo 
An drić.
Uob. stv. nasl.: Ka ko sam ula zio u svet knji ge i knji žev no
sti.  Ob ja šnje nja: str. 45.
U: Žu bor ži vo ta / [pri re dio Jo van Jerković].  No vi Sad : 
Za vod za iz da va nje udž be ni ka, 1979.  Str. 4345.

2915
     Пред го вор / Иво Ан дрић.
Уоб. ств. насл.: Спо ме ник пе сни ку жи вот не ра до сти и 
мла да лач ке ту ге.
У: Пе сме / Бран ко Ра ди че вић.  Бе о град : Сло во љуб ве, 
1979.  Стр. [34].

2916
     Pro zor / Ivo An drić.
Ob ja šnje nja: str. 34.
U: Žu bor ži vo ta / [pri re dio Jo van Jerković].  No vi Sad : 
Za vod za iz da va nje udž be ni ka, 1979.  Str. 2934.

2917
     Пут Али је Ђер зе ле за / Иво Ан дрић.
У: Ве нац.  Бр. 79 (дец. 1979) = Вен че ва школ ска лек
ти ра, стр. 8291.

2918
     Ta ko gla si Član 1 / Ivo An drić.
Nad re đe ni stv. nasl.: Tri de ce ni je Sa ra jev skog uni ver zi te
ta.  Go vor pri li kom skup štin ske ras pra ve o Pred lo gu za
ko na o osni va nju Uni ver zi te ta, Sa ra je vo, 1949.
U: Od jek.  God. 32, br. 13/14 (jul 1979), str. 3.

1980

2919
     Aska i vuk / Ivo An drić.
U: Ze le no ostr vo dje tinj stva / pri re dio Mu ris Idri zo vić.  
Sa ra je vo : Svje tlost, 1980.  Str. 919.

2920
     Би ће све тло сти, би ће још очи ју : (из нео бја вље них 
ру ко пи са) / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 58, бр. 73 (15. март 1980) = Свет кул ту
ре и умет но сти, стр. 9.

2921
     [Већи део жи во та про вео сам...] / Иво Ан дрић ; при
ре дио М. [Милорад] Бле чић.
Из књи ге „Зна ко ви по ред пу та”.
У: Ра дио ТВ ре ви ја.  Год. 14, бр. 680 (7. март 1980), 
стр. 68.

2922
     [Dan je bio sun čan...] / Ivo An drić.
Od lo mak iz ro ma na „Omer pa ša La tas”.
U: Mer sad Ber ber / [stu di ja Mu ha med Karamehmedović]. 
 Sa ra je vo : Svje tlost ; Za greb : Mla dost, 1980.  Str. 4.

2923
     Di sco urs : (frag ment be sje de u Stok hol mu 1961.) / Ivo 
An drić.
Uob. stv. nasl.: O pri či i pri ča nju.
U: Od jek.  God. 33, br. 18 (1530. sept. 1980), str. 13.

2924
     Елек тро бих / Иво Ан дрић.
У: Наш Ти то / [из бор, са став, ре дак ци ја Дра го Здунић]. 
 За греб : Спек тар ; Опа ти ја : „Ото кар Кер шо ва ниРи
је ка”, 1980.  Стр. 192202.

2925
     Elek tro bih / Ivo An drić.
U: Naš Ti to / [i zbor, sa stav, re dak ci ja Dra go Zdunić].  
Za greb : Spek tar ; Opa ti ja : „Oto kar Ker šo va niRi je ka”, 
1980.  Str. 192202.

2926
     За но сно ве ро ва ње : (из нео бја вље них ру ко пи са) / 
Иво Ан дрић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 28, бр. 8098 (13. март 1980), 
стр. 19.

2927
     Za to če nik [i. e. Zatočnik] mi ra / Ivo An drić.
U: Jo si pu Bro zu Ti tu pe sni ci Ju go sla vi je / iz bor i pred go
vor Mom či lo Đer ko vić.  Be o grad : Knji žev na za jed ni ca 
„Pe tar Ko čić”, 1980.  Str. 38.

2928
     За то че ник [тј. Заточник] ми ра / Иво Ан дрић.
У: Вјеч ни сјај ле ген де / [приредио] Бран ко Јо кић.  Ти
то град : Ре пу блич ки за вод за уна пре ђи ва ње школ ства, 
1980.  Стр. 114.

2929
     За то че ник [тј. Заточник] ми ра / Иво Ан дрић.
У: Мо сто ви.  Год. 12, бр. 55 (1980), стр. 174.

2930
     За то че ник [тј. Заточник] ми ра / Иво Ан дрић.
У: Ов дје.  Год. 12, бр. 133 (јун 1980), стр. 16.

2931
     За то че ник [тј. Заточник] ми ра / Иво Ан дрић.
Одло мак. 
У: Днев ник.  Год. 39, бр. 12045 (15. мај 1980) = Кул ту
ра  на у ка  умет ност.  Год. 2, бр. 20, стр. III.
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2932
     [Zatočnik mi ra] / Ivo An drić.
U: Pu te vi.  God. 26, br. 3 (majjun 1980), str. 165.

2933
     [Zatočnik mi ra] / Ivo An drić.
Nad re đe ni stv. nasl.: Iz me đu go di ne 1943. i 1980. re kli su 
o Ti tu.
U: Fo rum.  God. 19, knj. 39, br. 4/5 (aprilmaj 1980), str. 
658659.

2934
     Из за о став шти не / Иво Ан дрић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 32, бр. 600/601 (15. март 
1980), стр. 23.

2935
     Iz „Zna ko va po red pu ta” / Ivo An drić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 37, br. 11419 (18. mart 1980), str. 
24.

2936
     Iz „Zna ko va po red pu ta” / Ivo An drić.
U: Pro svjet ni list.  (1531. mart 1980)*.

2937
     Из нео бја вље них ру ко пи са / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 58, бр. 71 (13. март 1980), стр. 11.

2938
     Из нео бја вље них ру ко пи са / Иво Ан дрић.
У: Књи жев ност.  Год. 35, књ. 69, св. 2 (феб. 1980), стр. 
283288.

2939
     Jad ni ne mir / Ivo An drić.
U: Hr vat ska mla da li ri ka / Ivo An drić ... [et al.].  Za greb : 
Zna nje : Dru štvo knji žev ni ka Hr vat ske, 1980.  Str. 17.

2940
     [Кога ли љу би [сада] она мла да же на...] / Иво Ан
дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Ју го сло вен ска ли ри ка из ме ђу два ра та / [изабрао и 
при ре дио Хри сто Георгијевски].  Бе о град : Рад, 1980. 
 Стр. 5657.

2941
     Lanj ska pje sma / Ivo An drić.
U: Hr vat ska mla da li ri ka / Ivo An drić ... [et al.].  Za greb : 
Zna nje : Dru štvo knji žev ni ka Hr vat ske, 1980.  Str. 13.

2942
     Le to va nje na ju gu / Ivo An drić.
U: Ži vot.  God. 29, knj. 58, br. 7/8 (julavg. 1980), str. 
105110.

2943
     Mi la i Pre lac / Ivo An drić.
U: Ži vot.  God. 29, knj. 58, br. 7/8 (julavg. 1980), str. 
92104.

2944
     Mir ne ju tar nje mi sli / Ivo An drić.
Iz zbir ke pe sa ma u pro zi „Ex Pon to”.  Str. 19: Po vo dom 

pe sme / Vi to Mar ko vić.
U: An to lo gi ja i ko men ta ri sa vre me ne ju go slo ven ske mi
sa o ne po e zi je / [pri re di o] Vi to Mar ko vić.  Be o grad : Gra
fos, 1980.  Str. 1819.

2945
     Мир не ју тар ње ми сли / Иво Ан дрић.
Из збир ке пе са ма у про зи „Ex Pon to”. 
У: Днев ник.  Год. 39, бр. 11991 (20. март 1980) = Кул
ту ра  на у ка  умет ност.  Год. 2, бр. 14, стр. I.

2946
     Mu sta fa Ma džar / Ivo An drić.
U: Ži vot.  God. 29, knj. 58, br. 7/8 (julavg. 1980), str. 
7383.

2947
     [Na stu pi la je pra zni na...] / Ivo An drić.
Od lo mak iz ro ma na „Omer pa ša La tas”.
U: Mer sad Ber ber / [stu di ja Mu ha med Karamehmedović]. 
 Sa ra je vo : Svje tlost ; Za greb : Mla dost, 1980.  Str. 12.

2948
     Не спо ра зу ми / Иво Ан дрић.
Из књи ге „Зна ко ви по ред пу та”.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 32, бр. 608 (12. јул 1980), 
стр. 37.

2949
     Noć cr ve nih zvi je zda / Ivo An drić.
U: Hr vat ska mla da li ri ka / Ivo An drić ... [et al.].  Za greb : 
Zna nje : Dru štvo knji žev ni ka Hr vat ske, 1980.  Str. 18.

2950
     Од лом ци из днев ни ка са пу та по Ки ни (1956). [Део 
1], Ве че на те ра си ка пи је не бе ског спо кој ства / Иво 
Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 77, бр. 23860 (10. март 1980), стр. 
23.

2951
     Од лом ци из днев ни ка са пу та по Ки ни (1956). [Део] 
2, Ћу ти али пам ти / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 77, бр. 23861 (11. март 1980), стр. 
19.

2952
     Од лом ци из днев ни ка са пу та по Ки ни (1956). [Део] 
3, Чо век се гу би у по ре ђе њи ма / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 77, бр. 23862 (12. март 1980), стр. 
21.

2953
     Од лом ци из днев ни ка са пу та по Ки ни (1956). [Део] 
4, Као у „да не по ста ња све та” / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 77, бр. 23863 (13. март 1980), стр. 
21.

2954
     Од лом ци из днев ни ка са пу та по Ки ни (1956). [Део] 
5, У гра думра ви ња ку на оба ли Би сер не ре ке / Иво Ан
дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 77, бр. 23864 (14. март 1980), стр. 
19.
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2955
     Po to nu lo / Ivo An drić.
U: Hr vat ska mla da li ri ka / Ivo An drić ... [et al.].  Za greb : 
Zna nje : Dru štvo knji žev ni ka Hr vat ske, 1980.  Str. 16.

2956
     Pred sed nik Ti to / Ivo An drić.
Uob. stv. nasl.: Za toč nik mi ra.
U: Knji žev ni ci o Ti tu / [i zbor Mla den Olja ča i Če do 
Radović].  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle ša”, 1980.  Str. 88
89.

2957
     Про кле та авли ја / Иво Ан дрић.
Одло мак. 
У: Ве нац.  Бр. 86 (септ. 1980) = Вен че ва школ ска лек
ти ра, стр. 8791.

2958
     Pro la znost / Ivo An drić.
Nad re đe ni stv. nasl.: Stro fe u no ći.
U: Hr vat ska mla da li ri ka / Ivo An drić ... [et al.].  Za greb : 
Zna nje : Dru štvo knji žev ni ka Hr vat ske, 1980.  Str. 14.

2959
     Ра за ра ња / Иво Ан дрић.
У: Рат на про за / Вла ди мир На зор ... [и др.].  Бе о град : 
Но лит : Про све та : За вод за уџ бе ни ке и на став на сред
ства, 1980.  Стр. 2732.

2960
     Ru đan ski bre go vi [i. e. be go vi] : (frag ment) / Ivo An
drić.
U: Od jek.  God. 33, br. 5 (115. mart 1980), str. 5.

2961
     Smrt u Si na no voj te ki ji / Ivo An drić.
U: Ži vot.  God. 29, knj. 58, br. 7/8 (julavg. 1980), str. 
8491.

2962
     Ta ma / Ivo An drić.
U: Hr vat ska mla da li ri ka / Ivo An drić ... [et al.].  Za greb : 
Zna nje : Dru štvo knji žev ni ka Hr vat ske, 1980.  Str. 15.

2963
     Ти то  за точ ник ми ра / Иво Ан дрић.
Уоб. ств. насл.: За точ ник ми ра.
У: Књи жев ност.  Год. 35, књ. 69, св. 6/7 (јунјул 1980), 
стр. 950.

2964
     Tra ge di ja / Ivo An drić.
Nad re đe ni stv. nasl.: Stro fe u no ći.
U: Hr vat ska mla da li ri ka / Ivo An drić ... [et al.].  Za greb : 
Zna nje : Dru štvo knji žev ni ka Hr vat ske, 1980.  Str. 14.

2965
     Štrajk u tka o ni ci ći li ma / Ivo An drić.
U: 100 go di na Tka o ni ce ći li ma Sa ra je vo / [a u tor tek sta 
Ra di vo je Papić].  Sa ra je vo : Tka o ni ca ći li ma, [1980?].  
Str. 57.

1981

2966
     Дра гој ло Ду дић: Днев ник / Иво Ан дрић.
У: Днев ник 1941 / Дра гој ло Ду дић.  Бе о град : Про све
та, 1981.  Стр. 297[301].

2967
     Dra goj lo Du dić: Dnev nik / Ivo An drić.
U: Ve nac.  Br. 96 (nov. 1981) = Ven če va škol ska lek ti ra, 
str. 7980.

2968
     За пис о Мо ста ру / Иво Ан дрић.
Одло мак.
У: За дру гар.  Год. 37, бр. (21. март 1981)*.

2969
     Za pis o Mo sta ru / Ivo An drić.
Od lo mak.
U: Ma le no vi ne.  Br. 1227 (30. mart 1981), str. 6.

2970
     „Зе ле на књи га I” 195356. / Иво Ан дрић.
Из ру ко пи сне за о став шти не.
У: По ли ти ка.  Год. 78, бр. 24213 (4. март 1981), стр. 
14.

2971
     Зна ко ви по ред пу та / Иво Ан дрић.
Одло мак. 
У: Осло бо ђе ње.  Год. 38, бр. 11957 (10. окт. 1981) = 
Кул ту ра  умјет ност  на у ка.  Год. 3, бр. 18, стр. 1.

2972
     Из „Цр не све ске” / Иво Ан дрић.
У: НИН.  Год. 31, бр. 1580 (12. април 1981), стр. 37
40.

2973
     Из „Цр не све ске” / Иво Ан дрић.
У: НИН.  Год. 31, бр. 1581 (19. април 1981), стр. 40
42.

2974
     Из „Цр не све ске” / Иво Ан дрић.
У: НИН.  Год. 31, бр. 1582 (26. април 1981), стр. 41
42.

2975
     Кад те ма би ра пи сца / Иво Ан дрић.
Из ру ко пи сне за о став шти не.
У: По ли ти ка.  Год. 78, бр. 24214 (5. март 1981), стр. 
11.

2976
     [Кога ли љу би [сада] она мла да же на...] / Иво Ан
дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: По е зи ја / [приредили] Не дељ ко Ми ју шко вић, То де 
Чо лак.  Бе о град : На ша књи га, 1981.  Стр. 475.
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2977
     Ле по опе ва но  до бро бра ње но / Иво Ан дрић.
Из књи ге „Све ске”.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 29, бр. 8618 (30 окт. 1981), 
стр. 11.

2978
     Ма хо ви на као пу стињ ски пе сак / Иво Ан дрић.
Из ру ко пи сне за о став шти не.
У: По ли ти ка.  Год. 78, бр. 24218 (9. март 1981), стр. 
11.

2979
     Mir ne ju tar nje mi sli / Ivo An drić.
Iz zbir ke pe sa ma u pro zi „Ex Pon to”.  Str. 19: Po vo dom 
pe sme / Vi to Mar ko vić.
U: An to lo gi ja i ko men ta ri sa vre me ne ju go slo ven ske mi
sa o ne po e zi je / [pri re di o] Vi to Mar ko vić.  Be o grad : Gra
fos, 1981.  Str. 1819.

2980
     Мо ли тва Иве Ан дрића.
Из књи ге „Зна ко ви по ред пу та”.
У: Ба нат ски ве сник.  Год. 2, бр. 1 (јан.март 1981), стр. 
23.

2981
     Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.
Od lo mak.
U: Vi še grad ske no vi ne.  God. 1, br. 5 (29. maj 1981),  
str. 6.

2982
     Ne mi ri / Ivo An drić.
Od lo mak.
U: Oslo bo đe nje.  God. 38, br. 11768 (13. mart 1981),  
str. 9.

2983
     Pr vi i po sled nji put na po zor ni ci / Ivo An drić.
Uob. stv. nasl.: Ne u speh na po zor ni ci.
U: Iz na še i stra ne knji žev no sti za de cu / [sa sta vi o] Vo ja 
Mar ja no vić.  Be o grad : Pri vred no fi nan sij ski vo dič, 1981. 
 Str. 137138.

2984
     Pred sed nik Ti to / Ivo An drić.
Uob. stv. nasl.: Za toč nik mi ra.
U: Knji žev ni ci o Ti tu / [i zbor Mla den Olja ča i Če do 
Radović].  Sa ra je vo : Svje tlost, 1981.  Str. 88.

2985
     При зна ња до ла зе са за доц ње њем / Иво Ан дрић.
Из ру ко пи сне за о став шти не.
У: По ли ти ка.  Год. 78, бр. 24219 (10. март 1981), стр. 
1213.

2986
     Pro zor / Ivo An drić.
Be le ška o auto ru.
U: Iz na še i stra ne knji žev no sti za de cu / [sa sta vi o] Vo ja 

Mar ja no vić.  Be o grad : Pri vred no fi nan sij ski vo dič, 1981. 
 Str. 138141.

2987
     Пут / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: „Ри ђа” све ска.
У: Књи жев ност.  Год. 36, књ. 71, св. 2 (феб. 1981), стр. 
230.

2988
     Ра за ра ња / Иво Ан дрић.
У: Рат на про за / Вла ди мир На зор ... [и др.].  Бе о град : 
Но лит : Про све та : За вод за уџ бе ни ке и на став на сред
ства, 1981.  Стр. 2732.

2989
     Sta ze / Ivo An drić.
U: Vi še grad ske no vi ne.  God. 1, br. 5 (29. maj 1981), str. 
1011.

2990
     Сте пе ни це / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: „Ри ђа” све ска.
У: Књи жев ност.  Год. 36, књ. 71, св. 2 (феб. 1981), стр. 
230231.

2991
     Sun ce nad gra dom / Ivo An drić.
Od lo mak iz ro ma na „Trav nič ka hro ni ka”. 
U: Oslo bo đe nje.  God. 38, br. 11958 (11. okt. 1981) = 
Žur nal.  Br. 47, str. 89.

2992
     Ti to  za toč nik mi ra / Ivo An drić.
Uob. stv. nasl.: Za toč nik mi ra.
U: Jo sip Broz Ti to / [u re di li Dra go Ga lić, Ma ri jan Mat ko
vić, Vla di mir Stipetić].  Za greb : JA ZU, 1981.  Str. 273.

2993
     U du hu mi ra / Ivo An drić.
Uob. stv. nasl.: Za toč nik mi ra.
U: Ti to pi sci ma pi sci Ti tu / pri re di li Ra do mir An drić, Lju
bi vo je Ršu mo vić.  Be o grad : Knji žev ne no vi ne ; Sa mo
bor : „Za greb”, 1981.  Str. 146147.

2994
     U za va di sa sve tom / Ivo An drić.
U: Iz bor pri po vi je da ka iz bo san sko her ce go vač ke knji žev
no sti za dje cu / [i zbor, pred go vor, me to dič ki tekst i bi
lje ške o pi sci ma Lju bo mir Ru dan].  Sa ra je vo : „Ve se lin 
Ma sle ša”, 1981.  Str. 1118.

2995
     [У на шој ку ћи мо ра да је већ по лу мрак...] / Иво Ан
дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: По е зи ја / [приредили] Не дељ ко Ми ју шко вић, То де 
Чо лак.  Бе о град : На ша књи га, 1981.  Стр. 475.

2996
     Уза луд уче на ве шти на / Иво Ан дрић.
Из ру ко пи сне за о став шти не.
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У: По ли ти ка.  Год. 78, бр. 24215 (6. март 1981), стр. 
12.

2997
     Шта са њам и шта ми се до га ђа / Иво Ан дрић.
Одло мак.
У: По е зи ја / [приредили] Не дељ ко Ми ју шко вић, То де 
Чо лак.  Бе о град : На ша књи га, 1981.  Стр. 476477.

1982

2998
     Ан дрић о Ма та ву љу.
Одло мак из тек ста „О мај сто ру при по ве да чу”.
У: За ви чај.  Бр. 264 (септ. 1982), стр. 27.

2999
     Ан дрићев азбуч ник.
Од лом ци.
У: За ви чај.  Бр. 265 (окт. 1982), стр. 25.

3000
     Bi bli o te ka / Ivo An drić.
U: Vi še grad ske no vi ne.  God. 2, br. 15 (maj 1982), str. 8.

3001
     Бла га и до бра ме се чи на / Иво Ан дрић.
Бе ле шка о ауто ру.
У: Пе снич ке но ви не.  Год. 6, бр. 4/5 (нов.дец. 1982), 
стр. 7.

3002
     [Будући, ра до сно ко ље но...] : (из лир ске про зе „Екс 
Пон то”) / Иво Ан дрић.
У: При мор ске но ви не.  Год. 11, бр. 221 (25. окт. 1982), 
стр. 7.

3003
     [Будући! Сло бод на дје цо...] : (из лир ске про зе „Екс 
Пон то”) / Иво Ан дрић.
У: При мор ске но ви не.  Год. 11, бр. 221 (25. окт. 1982), 
стр. 7.

3004
     Vi no / Ivo An drić.
U: Od jek.  God. 35, br. 21/22 (nov. 1982), str. 3.

3005
     Elek tro bih / Ivo An drić.
U: Naš Ti to / [i zbor, sa stav, re dak ci ja Dra go Zdunić].  Za
greb : Spek tar : „Oto kar Ker šo va niRi je ka”, 1982.  Str. 
192202.

3006
     [Za pis o Mo sta ru] / Ivo An drić.
U: Mo star / [tek sto vi Ivo An drić ... [et al.].  Mo star : Pr va 
knji žev na ko mu na, 1982.  Str. 7.

3007
     Из Ан дриће вог Рат ног днев ни ка.
У: НИН.  Год. 33, бр. 1656 (26. септ. 1982), стр. 33
34.

3008
     Јед на мла да же на го во ри / Иво Ан дрић.
Уоб. ств. насл.: Ле па мла да же на го во ри.  Из збир ке 
пе са ма у про зи „Ex Pon to”.
У: Срп ско љу бав но пе сни штво / [приредио] Ра до слав 
Вој во дић.  Бе о град : При вред на штам па, 1982.  Стр. 
130.

3009
     Ли ца : одло мак / Иво Ан дрић.
У: За ви чај.  Бр. 265 (окт. 1982), стр. 25.

3010
     Mo sto vi / Ivo An drić.
U: An dri ćev ro man Na Dri ni ću pri ja / [priređivač Mi ra 
Miljanović].  Sa ra je vo : Mu zej knji žev no sti i po zo ri šne 
umjet no sti Bo sne i Her ce go vi ne : Svje tlost, 1982.  Str. 
45.

3011
     [Ne bez uz bu đe nja i s ose ća njem ve li ke za hval no sti...] 
/ Ivo An drić ; s polj skog pre veo Ne nad Vu ko vić.
Go vor pri li kom pro gla še nja za po ča snog dok to ra Ja ge lon
skog uni ver zi te ta, Kra kov, 1964.
U: Ži vot.  God. 31, knj. 62, br. 9/10 (sept.okt. 1982), str. 
172173.

3012
     O li ku Pe tra Ko či ća : (od lo mak iz pre da va nja Ze mlja, 
lju di i je zik kod Pe tra Ko či ća) / Ivo An drić.
U: Pri po vi jet ke / Pe tar Ko čić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1982. 
 Str. 157160.

3013
     Pred go vor / Ivo An drić.
U: Ne kro log jed noj čar ši ji / Zu ko Džum hur.  Be o grad : 
Na rod na knji ga, 1982.  Str. 59*.

3014
     Pred sed nik Ti to / Ivo An drić.
Uob. stv. nasl.: Za toč nik mi ra.
U: Knji žev ni ci o Ti tu / [i zbor Mla den Olja ča i Če do 
Radović].  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle ša”, 1982.  Str. 84.

3015
     Pred sjed nik Ti to / Ivo An drić.
Uob. stv. nasl.: Za toč nik mi ra.
U: Vi še grad ske no vi ne.  God. 2, br. 15 (maj 1982), str. 
12.

3016
     При ча о кме ту Си ма ну : (одло мак) / Иво Ан дрић.
У: По бје да.  Год. 37, бр. 5828 (25. феб. 1982), стр. 12.

3017
     Про зор у свет / Иво Ан дрић.
Уоб. ств. насл.: Ка ко сам ула зио у свет књи ге и књи
жев но сти. 
У: По ли ти ка.  Год. 79, бр. 24752 (2. септ. 1982) = По
ли ти ка за де цу.  Год. 53, бр. 2018, стр. 3.



263

3018
     Про зор у сви јет / Иво Ан дрић.
Одло мак из тек ста „Ка ко сам ула зио у свет књи ге и 
књи жев но сти”.
У: По бје да.  Год. 37, бр. 6022 (9. септ. 1982), стр. 9.

3019
     Про ла зак по ред смр ти : из Ан дриће вог „Рат ног 
днев ни ка” / при ре дио Д. Бт. [Драган Богутовић].
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 30, бр. 8903 (4. окт. 1982), 
стр. 16.

3020
     Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под ути ца јем тур
ске вла да ви не / Иво Ан дрић ; (при ре дио за штам пу и 
пре вео Зо ран Ко стан ти но вић).
Упо ре до нем. текст и срп. пре вод.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дрића.  Год. 1, св. 1 (јун 
1982), стр. 6258.

3021
     Рат ни днев ник Иве Ан дрића / (при ре дио за штам пу 
Пре драг Па ла ве стра).
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дрића.  Год. 1, св. 1 (јун 
1982), стр. 277291.

3022
     Ri ječ bi bli o te ka ri ma Bo sne i Her ce go vi ne / Ivo An
drić.
Na Skup šti ni Dru štva bi bli o te ka ra Bo sne i Her ce go vi ne, 
Sa ra je vo, 26. sept. 1962.
U: Vi še grad ske no vi ne.  God. 2, br. 15 (maj 1982), str. 8.

3023
     Сан о Ма ри ји / Иво Ан дрић.
У: Срп ско љу бав но пе сни штво / [приредио] Ра до слав 
Вој во дић.  Бе о град : При вред на штам па, 1982.  Стр. 
131.

3024
     Сву да има мр твих : из во ди из Ан дриће вог „Рат
ног днев ни ка”.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 30, бр. 8902 (3. окт. 1982), 
стр. 8.

3025
     Sta ze / Ivo An drić.
U: Vi še grad ske no vi ne.  God. 2, br. 15 (maj 1982), str. 
13.

3026
     Ста зе / Иво Ан дрић.
У: За ви чај.  Бр. 265 (окт. 1982), стр. 24.

3027
     U du hu mi ra / Ivo An drić.
Uob. stv. nasl.: Za toč nik mi ra.
U: Ti to pi sci ma pi sci Ti tu / pri re di li Ra do mir An drić, Lju
bi vo je Ršu mo vić.  Be o grad : Knji žev ne no vi ne, 1982.  
Str. 146147.

3028
     У су мрак / Иво Ан дрић.
У: За ви чај.  Бр. 265 (окт. 1982), стр. 25.

3029
     Уте ха сно ва / Иво Ан дрић.
Бе ле шка о ауто ру.
У: Пе снич ке но ви не.  Год. 6, бр. 4/5 (нов.дец. 1982), 
стр. 7.

3030
     Фа ши зам, стра шни „спа си лац” / Р. Р.
Р. Р. је псе у до ним Иве Ан дрића.  Уоб. ств. насл.: Ђо
ва ни Амен до ла.
У: НИН.  Год. 33, бр. 1657 (3. окт. 1982), стр. 3132.

3031
     Шет ња / Иво Ан дрић.
У: За ви чај.  Бр. 265 (окт. 1982), стр. 25.

1983

3032
     Aska i vuk / Ivo An drić.
U: Ze le no ostr vo dje tinj stva / iz bor i pred go vor Mu ris 
Idri zo vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1983.  Str. 917.

3033
     [Бију ме да ни не ми ром...] / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Не ми ри.
У: Ан то ло ги ја срп ске по е зи је / при ре дио Сло бо дан 
Глу мац.  Бу ку решт : Кри те ри он, 1983.  Стр. 268269.

3034
     [Брегови у да љи ни...] / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Не ми ри.
У: Ан то ло ги ја срп ске по е зи је / при ре дио Сло бо дан 
Глу мац.  Бу ку решт : Кри те ри он, 1983.  Стр. 267268.

3035
     Ви си на / Иво Ан дрић.
У: Пе снич ке но ви не.  Год. 7, бр. 1/3 (јан.април 1983), 
стр. 16.

3036
     Walt Whit man / Ivo An drić.
U: Knji žev no kri tič ki i este tič ki ra do vi / [priređivači Vo ji
slav Mak si mo vić, Franc Cen gle i Arif Tanović].  Sa ra je
vo : Svje tlost, 1983.  Str. 2936.

3037
     До дир са стран ци ма / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: (Mi scel la nea gu ic ci ar di ni a na) Иве 
Ан дрића / кри тич ки при ре дио и ис ту ма чио Ник ша 
Стип че вић.  На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз 
текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дрића.  Год. 2, св. 2 (дец. 
1983), стр. 105110.

3038
     [I što po gle dam sve je pje sma...] / Ivo An drić.
Nad re đe ni stv. nasl.: Ex Pon to.
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U: Bo san skoher ce go vač ka po e zi ja / re cen zent iz bo ra Ri
sto Trif ko vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1983.  Str. 34.

3039
     Ivo An drić i Vi še grad.
Iz ru ko pi sne za o stav šti ne.
U: Vi še grad ske no vi ne.  God. 3, br. 24 (25. nov. 1983), 
str. 12.

3040
     Ис пи си и ски це за пред го вор о Гви чар ди ни ју / Иво 
Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: (Mi scel la nea gu ic ci ar di ni a na) Иве 
Ан дрића / кри тич ки при ре дио и ис ту ма чио Ник ша 
Стип че вић.  Текст ћир. и лат.  На по ме не и об ја шње
ња у бе ле шка ма уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дрића.  Год. 2, св. 2 (дец. 
1983), стр. 111154.

3041
     Ис пи си из Ми ке лан ђе ло вих пи са ма / [сакупио Иво 
Ан дрић].
Над ре ђе ни ств. насл.: (Mi scel la nea gu ic ci ar di ni a na) Иве 
Ан дрића / кри тич ки при ре дио и ис ту ма чио Ник ша 
Стип че вић.  Упо ре до итал. текст и срп. пре вод.  На
по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дрића.  Год. 2, св. 2 (дец. 
1983), стр. 95104.

3042
     [Ја бла го си вљем, а сјен мо јих дла но ва...] / Иво Ан
дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Не ми ри.
У: Ан то ло ги ја срп ске по е зи је / при ре дио Сло бо дан 
Глу мац.  Бу ку решт : Кри те ри он, 1983.  Стр. 267.

3043
     Ју тро / Иво Ан дрић.
У: Пе снич ке но ви не.  Год. 7, бр. 1/3 (јан.април 1983), 
стр. 16.

3044
     [Кад сам ви дио ка ко су сви је тле ма гле...] / Иво Ан
дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Не ми ри.
У: Ан то ло ги ја срп ске по е зи је / при ре дио Сло бо дан 
Глу мац.  Бу ку решт : Кри те ри он, 1983.  Стр. 268.

3045
     Lanj ska pje sma / Ivo An drić.
U: Bo san skoher ce go vač ka po e zi ja / re cen zent iz bo ra Ri
sto Trif ko vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1983.  Str. 3334.

3046
     Le to va nje na ju gu / Ivo An drić.
U: Sa vre me na srp ska pri po vet ka / [pri re di o] Pa vle Zo rić. 
 Be o grad : Slo vo ljub ve, 1983.  Str. 2130.

3047
     [Много са му јеш и ду го ћу тиш, си не мој...] / Иво 
Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.  Уоб. ств. насл.: Епи
лог.

У: Ан то ло ги ја срп ске по е зи је / при ре дио Сло бо дан 
Глу мац.  Бу ку решт : Кри те ри он, 1983.  Стр. 266267.

3048
     На оба ли / Иво Ан дрић.
У: Бо сан скохер це го вач ка про за I / из бор и пред го вор 
Ра до ван Вуч ко вић.  Са ра је во : Свје тлост, 1983.  Стр. 
1943.

3049
     Na ša knji žev nost i rat / Ivo An drić.
U: Knji žev no kri tič ki i este tič ki ra do vi / [priređivači Vo ji
slav Mak si mo vić, Franc Cen gle i Arif Tanović].  Sa ra je
vo : Svje tlost, 1983.  Str. 2327.

3050
     [Неумољиво кру те и не по мич не пла ни не...] / Иво 
Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Ан то ло ги ја срп ске по е зи је / при ре дио Сло бо дан 
Глу мац.  Бу ку решт : Кри те ри он, 1983.  Стр. 265266.

3051
     Pred go vor / Ivo An drić.
U: Pi sma iz Azi je / Zu ko Džum hur.  Mo star : Pr va knji
žev na ko mu na, 1983.  Str. 910.

3052
     Про ла зност / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја срп ске по е зи је / при ре дио Сло бо дан 
Глу мац.  Бу ку решт : Кри те ри он, 1983.  Стр. 262.

3053
     Raz go vor sa Go jom / Ivo An drić.
U: Knji žev no kri tič ki i este tič ki ra do vi / [priređivači Vo ji
slav Mak si mo vić, Franc Cen gle i Arif Tanović].  Sa ra je
vo : Svje tlost, 1983.  Str. 3754.

3054
     Сви та ње / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја срп ске по е зи је / при ре дио Сло бо дан 
Глу мац.  Бу ку решт : Кри те ри он, 1983.  Стр. 263.

3055
     Se ver / Ivo An drić.
U: Lju di sje ve ra / Su lej man Fe stić.  Mo star : Pr va knji
žev na ko mu na, 1983.  Str. 511.

3056
     Си мон Бо ли вар Осло бо ди лац. [Део] 1 / на пи сао 
Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 61, бр. 224 (16. авг. 1983), стр. 11.

3057
     Си мон Бо ли вар Осло бо ди лац. [Део] 2 / на пи сао 
Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 61, бр. 225 (17. авг. 1983), стр. 11.

3058
     Си мон Бо ли вар Осло бо ди лац. [Део] 4 [тј. 3] / на пи
сао Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 61, бр. 226 (18. авг. 1983), стр. 11.
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3059
     Си мон Бо ли вар Осло бо ди лац. [Део] 4 / на пи сао 
Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 61, бр. 227 (19. авг. 1983), стр. 11.

3060
     Си мон Бо ли вар Осло бо ди лац. [Део] 5 / на пи сао 
Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 61, бр. 228/229 (2021. авг. 1983), стр. 
19.

3061
     Си мон Бо ли вар Осло бо ди лац. [Део] 6 / на пи сао 
Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 61, бр. 230 (22. авг. 1983), стр. 11.

3062
     Си мон Бо ли вар Осло бо ди лац. [Део] 7 / на пи сао 
Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 61, бр. 231 (23. авг. 1983), стр. 11.

3063
     Си мон Бо ли вар Осло бо ди лац. [Део] 8 / на пи сао 
Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 61, бр. 232 (24. авг. 1983), стр. 11.

3064
     Си мон Бо ли вар Осло бо ди лац. [Део] 9 / на пи сао 
Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 61, бр. 233 (25. авг. 1983), стр. 11.

3065
     Си мон Бо ли вар Осло бо ди лац. [Део] 10 / на пи сао 
Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 61, бр. 234 (26. авг. 1983), стр. 11.

3066
     Си мон Бо ли вар Осло бо ди лац. [Део] 11 / на пи сао 
Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 61, бр. 235/236 (2728. авг. 1983), стр. 
19.

3067
     Си ноћ / Иво Ан дрић.
У: Пе снич ке но ви не.  Год. 7, бр. 1/3 (јан.април 1983), 
стр. 16.

3068
     Слап на Дри ни / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја срп ске по е зи је / при ре дио Сло бо дан 
Глу мац.  Бу ку решт : Кри те ри он, 1983.  Стр. 262263.

3069
     Sta ze / Ivo An drić.
Od lo mak.
U: Vi še grad ske no vi ne.  God. 3, br. 22 (27. maj 1983), 
str. 1.

3070
     Стро фа / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја срп ске по е зи је / при ре дио Сло бо дан 
Глу мац.  Бу ку решт : Кри те ри он, 1983.  Стр. 263264.

3071
     Стро фа / Иво Ан дрић.
У: Пе снич ке но ви не.  Год. 7, бр. 1/3 (јан.април 1983), 
стр. 16.

3072
     Ta ma / Ivo An drić.
U: Bo san skoher ce go vač ka po e zi ja / re cen zent iz bo ra Ri
sto Trif ko vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1983.  Str. 33.

3073
     Труп / Иво Ан дрић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 35, бр. 666 (10. март 1983), 
стр. 2224.

3074
     [И [!] У но ћи. Ума ра ме ми сао...] / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Не ми ри.
У: Ан то ло ги ја срп ске по е зи је / при ре дио Сло бо дан 
Глу мац.  Бу ку решт : Кри те ри он, 1983.  Стр. 268269.

3075
     [U no ći. Uma ra me mi sao...] / Ivo An drić.
Nad re đe ni stv. nasl.: Ne mi ri.
U: Bo san skoher ce go vač ka po e zi ja / re cen zent iz bo ra Ri
sto Trif ko vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1983.  Str. 34.

3076
     Ho mo bal ka ni cus / Ivo An drić ; spi ri tu a li sao Vuk Gli
go ri je vić.
Za mi šlje ni in ter vju sa sta vljen od ci ta ta iz de la I. An dri ća.
U: Zum re por ter.  (Jul 1983), str. 25*.

3077
     Ци та ти из Ма ки а ве лиа / [сакупио Иво Ан дрић].
Над ре ђе ни ств. насл.: (Mi scel la nea gu ic ci ar di ni a na) Иве 
Ан дрића / кри тич ки при ре дио и ис ту ма чио Ник ша 
Стип че вић.  Упо ре до итал. текст и срп. пре вод.  На
по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дрића.  Год. 2, св. 2 (дец. 
1983), стр. 8593.

3078
     Шта са њам и шта ми се до га ђа / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја срп ске по е зи је / при ре дио Сло бо дан 
Глу мац.  Бу ку решт : Кри те ри он, 1983.  Стр. 264265.

3079
     Šta sa njam i šta mi se do ga đa / Ivo An drić.
U: Vi še grad ske no vi ne.  God. 3, br. 22 (27. maj 1983), 
str. 3.

1984

3080
     A. G. Ma toš / Ivo An drić.
U: Ma toš / Du brav ko Jel čić.  Za greb : Glo bus, 1984.  Str. 
403405.

3081
     Го спо ђи ца / Иво Ан дрић ; пре вео Жар ко Ра да ко вић.
Упо ре до срп. текст и пре вод на жар гон.  Одло мак.
У: Књи жев на реч.  Год. 13, бр. 237 (10. јул 1984), стр. 
20.
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3082
     Do li nom Ra di ke, i da lje / Ivo An drić.
U: Pu to pi si / [pri re di li Ali ja Isa ko vić, Ivan Lovrenović].  
Sa ra je vo : Svje tlost, 1984.  Str. 5154.

3083
     Ze mlja na se ve ru / Ivo An drić.
U: Pu to pi si / [pri re di li Ali ja Isa ko vić, Ivan Lovrenović].  
Sa ra je vo : Svje tlost, 1984.  Str. 6467.

3084
     Je dan po gled na Sa ra je vo / Ivo An drić.
U: Pu to pi si / [pri re di li Ali ja Isa ko vić, Ivan Lovrenović].  
Sa ra je vo : Svje tlost, 1984.  Str. 3338.

3085
     Je dan po gled na Sa ra je vo : (frag ment) / Ivo An drić.
U: Od jek.  God. 37, br. 3/4 (129. feb. 1984), str. 17.

3086
     Kraj sve tlog Ohrid skog je ze ra / Ivo An drić.
U: Pu to pi si / [pri re di li Ali ja Isa ko vić, Ivan Lovrenović].  
Sa ra je vo : Svje tlost, 1984.  Str. 4550.

3087
     Le to va nje na ju gu / Ivo An drić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 41, br. 12768 (8. jan. 1984), str. 9.

3088
     Lju bav / Ivo An drić.
Od lo mak iz ro ma na „Trav nič ka hro ni ka”.
U: Ma le no vi ne.  God. 29, br. 1360 (15. okt. 1984), str. 
67.

3089
     Mo sto vi = Brid ges / Ivo An drić.
Upo re do srp. tekst i engl. pre vod.
U: Ivo An drić, Na Dri ni ću pri ja / [priređivač Mi ra Mi lja
no vić.  Sa ra je vo : Mu zej knji žev no sti i po zo ri šne umjet
no sti BiH, 1984.  Str. [34].

3090
     [Na glas o smr ti mo ga uči te lja Lju bo mi ra...] / Ivo An
drić.
Od lo mak iz tek sta „Uči telj Lju bo mir”.  Be le ška o auto
ru.
U: Kad sam bio đak / [pri re di o] Dam njan Mo ra čić.  Be o
grad : Na rod na knji ga ; Gor nji Mi la no vac : Deč je no vi ne, 
1984.  Str. 147149.

3091
     Na ka me nu, u Po či te lju / Ivo An drić.
U: Pu to pi si / [pri re di li Ali ja Isa ko vić, Ivan Lovrenović].  
Sa ra je vo : Svje tlost, 1984.  Str. 3944.

3092
     По бед ник / Иво Ан дрић.
У: Мо дер ни прав ци у књи жев но сти / из бор, пред го вор 
и при ре ђи ва ње Ра до ван Вуч ко вић.  Бе о град : Про све
та : Но лит : За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 
1984.  Стр. 163165.

3093
     Pre de li / Ivo An drić.
U: Pu to pi si / [pri re di li Ali ja Isa ko vić, Ivan Lovrenović].  
Sa ra je vo : Svje tlost, 1984.  Str. 3132.

3094
     Ра за ра ња / Иво Ан дрић.
У: Рат на про за / Вла ди мир На зор ... [и др.].  Бе о град : 
Но лит : Про све та : За вод за уџ бе ни ке и на став на сред
ства, 1984.  Стр. 2732.

3095
     Сан бе га Кар чи ћа / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 81, бр. 25252 (25. јан. 1984), стр. 
20.

3096
     Se ver : (od lo mak) / Ivo An drić.
U: Pu to pi si / [pri re di li Ali ja Isa ko vić, Ivan Lovrenović].  
Sa ra je vo : Svje tlost, 1984.  Str. 5963.

3097
     Sta ze / Ivo An drić.
U: Vi še grad ske no vi ne.  God. 4, br. 30 (1. jun 1984),  
str. 2.

3098
     U za va di sa sve tom / Ivo An drić.
U: Iz bor pri po vi je da ka iz bo san sko her ce go vač ke knji žev
no sti za dje cu / [i zbor, pred go vor, me to dič ki tekst i bi
lje ške o pi sci ma Lju bo mir Ru dan].  Sa ra je vo : „Ve se lin 
Ma sle ša”, 1984.  Str. 915.

3099
     U Šo pe no voj rod noj ku ći : (s pu ta po Polj skoj) / Ivo 
An drić.
U: Pu to pi si / [pri re di li Ali ja Isa ko vić, Ivan Lovrenović].  
Sa ra je vo : Svje tlost, 1984.  Str. 5558.

3100
     [Čini mi se da je uz pr ve knji ge ko je sam či tao...] / Ivo 
An drić.
Od lo mak iz tek sta „Ka ko sam ula zio u svet knji ge i knji
žev no sti”.  Be le ška o auto ru.
U: Kad sam bio đak / [pri re di o] Dam njan Mo ra čić.  Be o
grad : Na rod na knji ga ; Gor nji Mi la no vac : Deč je no vi ne, 
1984.  Str. 149151.

1985

3101
     Ан дриће ва јед но чин ка Ко нац ко ме ди је / (при ре дио 
Пре драг Па ла ве стра).
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дрића.  Год. 3/4, св. 3 
(окт. 1985), стр. 99103.

3102
     Bo lest na smrt / Ivo An drić ; pri re dio Si ni ša Lje po je
vić.
Ci ta ti iz dela I. Andrića.
U: Mla dost.  God. 66, br. 1414 (11. mart 1985), str. 11.
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3103
     Vaj mar 1932. / Ivo An drić.
U: Me đu ja vom i med snom / [pri re di o] Vuk Kr nje vić.  
Be o grad : Knji žev ne no vi ne, 1985.  Str. 107.

3104
     Ве не ци јан ски ам ба са до ри / [сакупио] Иво Ан дрић ; 
кри тич ки при ре дио Ник ша Стип че вић.
Текст на срп. и итал. је зи ку.  На по ме не и би бли о граф
ске ре фе рен це уз текст.  Стр. 169: Ri as sun to: Let tu ra 
an dri ci a na del le re la zi o ni de gli am ba sci a to ri ve ne ti / Nik
ša Stip če vić.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дрића.  Год. 3/4, св. 3 
(окт. 1985), стр. 117169.

3105
     Вео / Иво Ан дрић.
У: Но ви свет.  Год. 17, бр. 3 (1985), стр. 13.

3106
     Epi log / Ivo An drić.
Iz zbir ke pe sa ma u pro zi „Ex Pon to”.
U: An to lo gi ja Al ba tros / [pri re di o] Goj ko Te šić.  Be o grad 
: „Fi lip Vi šnjić”, 1985.  Str. 9192.

3107
     [I što po gle dam sve je pje sma...] / Ivo An drić.
Iz zbir ke pe sa ma u pro zi „Ex Pon to”.
U: An to lo gi ja Al ba tros / [pri re di o] Goj ko Te šić.  Be o grad 
: „Fi lip Vi šnjić”, 1985.  Str. 91.

3108
     Из „Ан дриће вог азбуч ни ка” / иза брао и са ста вио 
Сло бо дан Глу мац.
У: По ли ти ка.  Год. 82, бр. 25663 (16. март 1985) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 7, бр. 291, стр. 9.

3109
     Из „Зна ко ва по ред пу та” и „Све за ка” / Иво Ан дрић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 36, бр. 684 (15. март 1985), 
стр. 6.

3110
     Iz nad po bje da / Ivo An drić.
Iz ci klu sa „Ne mi ri”.
U: An to lo gi ja Al ba tros / [pri re di o] Goj ko Te šić.  Be o grad 
: „Fi lip Vi šnjić”, 1985.  Str. 9293.

3111
     Јед на мла да же на го во ри / Иво Ан дрић.
Уоб. ств. насл.: Ле па мла да же на го во ри.  Из збир ке 
пе са ма у про зи „Ex Pon to”.
У: Срп ско љу бав но пе сни штво / [приредио] Ра до слав 
Вој во дић.  Аран ђе ло вац : На пре дак, 1985.  Стр. 130.

3112
     [Ko ga li lju bi sa da ona mla da že na...] / Ivo An drić.
Iz zbir ke pe sa ma u pro zi „Ex Pon to”.
U: An to lo gi ja Al ba tros / [pri re di o] Goj ko Te šić.  Be o grad 
: „Fi lip Vi šnjić”, 1985.  Str. 91.

3113
     Bez na slo va [Koračam još kao da idem...] / Ivo An
drić.

U: Me đu ja vom i med snom / [pri re di o] Vuk Kr nje vić.  
Be o grad : Knji žev ne no vi ne, 1985.  Str. 108.

3114
     Ко ра чам још као да идем / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 82, бр. 25656 (9. март 1985) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 7, бр. 290, стр. 9.

3115
     На сун ча ној стра ни (Gal lus) / Иво Ан дрић.
Из ру ко пи сне за о став шти не.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 36, бр. 679/680 (1. јан. 
1985), стр. 1.

3116
     Нај ве ћи пје сник на шег је зи ка / Иво Ан дрић.
Уоб. ств. насл.: Над Ње го ше вом пре пи ском. 
У: По бје да.  Год. 41, бр. 6925 (16. март 1985) = Сви јет 
кул ту ре, стр. 9.

3117
     Ни бо го ва ни мо ли та ва / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 82, бр. 25656 (9. март 1985) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 7, бр. 290, стр. 9.

3118
     Pro kle ta avli ja / Ivo An drić.
Od lo mak. 
U: Oslo bo đe nje.  God. 42, br. 13196 (17. mart 1985) = 
Ne djelj ni pri log, str. 14.

3119
     Сан и ја ва Под гра би ћем / Иво Ан дрић.
У: Је дин ство.  Год. 41, бр. 60 (13. март 1985), стр. 11.

3120
     Сан о Ма ри ји / Иво Ан дрић.
У: Срп ско љу бав но пе сни штво / [приредио] Ра до слав 
Вој во дић.  Аран ђе ло вац : На пре дак, 1985.  Стр. 131.

3121
     Se ća nje / Ivo An drić.
U: Front.  God. 41, br. 12(1391) (22. mart 1985), str. 20
21.

3122
     Stro fa / Ivo An drić.
U: An to lo gi ja Al ba tros / [pri re di o] Goj ko Te šić.  Be o grad 
: „Fi lip Vi šnjić”, 1985.  Str. 93.

3123
     У су мрак / Иво Ан дрић.
У: Је дин ство.  Год. 41, бр. 60 (13. март 1985), стр. 11.

3124
     Šta sa njam i šta mi se do ga đa / Ivo An drić.
U: An to lo gi ja Al ba tros / [pri re di o] Goj ko Te šić.  Be o grad 
: „Fi lip Vi šnjić”, 1985.  Str. 9397.

1986

3125
     Ан дрићев пред го вор о Гви чар ди ни ју : (ски ца).
У: Иве Ан дрића пре вод По ли тич ких и дру штве них на
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по ме на Фран че ска Гви чар ди ни ја / при ре дио Ник ша 
Стип че вић.  Но ви Сад : Ма ти ца срп ска, 1986.  Стр. 
712.

3126
     Бла го ви јест / Иво Ан дрић.
У: Књи жев на реч.  Год. 15, бр. 282/283 (јул 1986), стр. 
12.

3127
     [Da nas, kao i u svim te škim da ni ma za to če nja...] / Ivo 
An drić.
Nad re đe ni stv. nasl.: Ex Pon to.
U: Maj ka / [priređivači Slo bo dan Bil kić ... et al.].  No vi 
Sad : Knji žev na za jed ni ca No vog Sa da, 1986.  Str. 8.

3128
     Epi log / Ivo An drić.
Iz zbir ke pe sa ma u pro zi „Ex Pon to”.  Str. 163: Be le ška / 
Ve se lin ka Stoj ko vić.
U: Me đu ja vom i med snom / [sa sta vi o] To de Čo lak.  
Gor nji Mi la no vac : Deč je no vi ne, 1986.  Str. 162163.

3129
     Na je vrej skom gro blju u Sa ra je vu / Ivo An drić.
Od lo mak.
U: Mi ris ki še na Bal ka nu / Gor da na Ku ić.  Be o grad : 
„Vuk Ka ra džić”, 1986.  Na oba spoj na li sta knji ge.

3130
     На сун ча ној стра ни / Иво Ан дрић.
Из ру ко пи сне за о став шти не.
У: Је дин ство.  Год. 42, бр. 89 (16. април 1986), стр. 
11.

3131
     Ноћ у во зу / Иво Ан дрић.
Из ци клу са „Не ми ри”.
У: Књи жев на реч.  Год. 15, бр. 282/283 (јул 1986), стр. 
12.

3132
     Рзав ски бре го ви / Иво Ан дрић.
У: Реч мла дих.  Бр. 163 (9. феб. 1986), стр. 5*.

1987

3133
     Вук и ино стран ство / Иво Ан дрић.
У: Ву ку Ан дрић / при ре дио Ми лан Ђо ко вић.  Бе о град 
: За ду жби на Иве Ан дрића, 1987.  Стр. 3437.

3134
     Вук и ино стран ство / Иво Ан дрић.
У: На ше ства ра ње.  Год. 34, св. 1/2 (1987), стр. 3033.

3135
     Вук и ино стран ство / Иво Ан дрић.
У: Про свет ни пре глед.  Год. 43, бр. 1633/4(35/36) (20
27. нов. 1987), стр. 2.

3136
     Вук, ре фор ма тор / Иво Ан дрић.
У: Ву ку Ан дрић / при ре дио Ми лан Ђо ко вић.  Бе о град 
: За ду жби на Иве Ан дрића, 1987.  Стр. 2129.

3137
     Ву ков при мер / Иво Ан дрић.
У: Ву ку Ан дрић / при ре дио Ми лан Ђо ко вић.  Бе о град 
: За ду жби на Иве Ан дрића, 1987.  Стр. 3033.

3138
     Ву ков при мер / Иво Ан дрић.
У: Марк си стич ка ми сао.  Бр. 5/6 (1987), стр. 36.

3139
     Ву ков при мер / Иво Ан дрић.
У: Пра во сла вље.  Год. 21, бр. 491 (1. септ. 1987), стр. 
16.

3140
     Ву ков при мер = Vuk’s exam ple / Иво Ан дрић ; 
[преводилац Мла ден Јовановић].
Упо ре до срп. текст и енгл. пре вод.  Те мат ски број: 
Вук Ка ра џић.
У: За ви чај.  Год. 34, бр. 319326 (априлнов. 1987), 
стр. 23.

3141
     Ку лу ча ри / Иво Ан дрић.
Одло мак из ро ма на „На Дри ни ћу при ја”.
У: За ду жби не Ко со ва / [одговорни уред ник Ата на си је 
Јевтић].  При зрен : Епар хи ја ра шкопри зрен ска ; Бе о
град : Бо го слов ски фа кул тет, 1987.  Стр. 285.

3142
     Ње гош као тра гич ни ју нак ко сов ске ми сли / Иво Ан
дрић.
У: За ду жби не Ко со ва / [одговорни уред ник Ата на си је 
Јевтић].  При зрен : Епар хи ја ра шкопри зрен ска ; Бе о
град : Бо го слов ски фа кул тет, 1987.  Стр. 279281.

3143
     О Ву ку као пи сцу / Иво Ан дрић.
У: Ву ку Ан дрић / при ре дио Ми лан Ђо ко вић.  Бе о град 
: За ду жби на Иве Ан дрића, 1987.  Стр. 920.

3144
     Оп ти ми зам Ву ка Ка ра џи ћа / Иво Ан дрић.
У: Ву ку Ан дрић / при ре дио Ми лан Ђо ко вић.  Бе о град 
: За ду жби на Иве Ан дрића, 1987.  Стр. 3847.

3145
     Сце на риј о Ву ку Ка ра џи ћу / Иво Ан дрић.
У: Књи жев ност.  Год. 42, књ. 84, св. 1 (јан. 1987), стр. 
170184.

3146
     [У Пре пи сци има до ста ова квих при ме ра ко ји...] / 
Иво Ан дрић.
Одло мак из тек ста „Оп ти ми зам Ву ка Ка ра џи ћа”.
У: Из бор из дје ла / Вук Сте фа но вић Ка ра џић.  Са ра је
во : „Ве се лин Ма сле ша”, 1987.  Стр. 197201.

1988

3147
     Ан дрић о ди пло ма ти ји : (из збир ке „Зна ко ви по ред 
пу та”).
У: По бје да.  Год. 45, бр. 8282 (25. дец. 1988), стр. 7.
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3148
     „Ви ка же те да смо при твор ни и под му кли” / Иво 
Ан  дрић.
Из књи ге „Све ске”.
У: О бал кан ским пси хич ким ти по ви ма / Јо ван Цви јић, 
Иво Ан дрић.  Бе о град : Про све та, 1988.  Стр. 179
188.

3149
     Ву ков при мер / Иво Ан дрић.
Одло мак.
У: О бал кан ским пси хич ким ти по ви ма / Јо ван Цви јић, 
Иво Ан дрић.  Бе о град : Про све та, 1988.  Стр. 135
136.

3150
     [Донијели су ме кр ва ва и бли је да...] / Иво Ан дрић.
У: Књи жев на реч.  Год. 17, бр. 334 (25. дец. 1988), 
стр. 5.

3151
     За ко ни за ра ју : (ка нунира ја) / Иво Ан дрић.
Одло мак из докт. ди серт. „Раз вој ду хов ног жи во та у 
Бо сни под ути ца јем тур ске вла да ви не”.
У: О бал кан ским пси хич ким ти по ви ма / Јо ван Цви јић, 
Иво Ан дрић.  Бе о град : Про све та, 1988.  Стр. 131
134.

3152
     Зе мља, љу ди и је зик код Пе тра Ко чи ћа / Иво Ан
дрић.
Одло мак.
У: О бал кан ским пси хич ким ти по ви ма / Јо ван Цви јић, 
Иво Ан дрић.  Бе о град : Про све та, 1988.  Стр. 136
139.

3153
     Из за гре бач ке бе ле жни це / Иво Ан дрић.
У: Књи жев на реч.  Год. 17, бр. 334 (25. дец. 1988), стр. 
45.

3154
     [Као што би ва у је сен...] / Иво Ан дрић.
Одло мак из пе сме „Ноћ”.
У: Књи жев на реч.  Год. 17, бр. 334 (25. дец. 1988), 
стр. 5.

3155
     [Ko ga li lju bi sa da ona mla da že na...] / Ivo An drić.
Iz zbir ke pe sa ma u pro zi „Ex Pon to”.
U: Kao da sam te sa njao / pri re dio Pe ro Zu bac.  Zre nja nin 
: Grad ska na rod na bi bli o te ka „Žar ko Zre nja nin”, 1988.  
Str. 59.

3156
     Ње гош као тра гич ни ју нак ко сов ске ми сли / Иво 
Ан дрић.
У: О бал кан ским пси хич ким ти по ви ма / Јо ван Цви јић, 
Иво Ан дрић.  Бе о град : Про све та, 1988.  Стр. 109
110.

3157
     О Ву ку као пи сцу / Иво Ан дрић.
Одло мак.

У: О бал кан ским пси хич ким ти по ви ма / Јо ван Цви јић, 
Иво Ан дрић.  Бе о град : Про све та, 1988.  Стр. 134
135.

3158
     О Га ври Вуч ко ви ћу и по во дом ње га / Иво Ан дрић.
Одло мак.
У: О бал кан ским пси хич ким ти по ви ма / Јо ван Цви јић, 
Иво Ан дрић.  Бе о град : Про све та, 1988.  Стр. 139
143.

3159
     Pro klet stvo ho mo bal ca ni cu sa / Ivo An drić.
Iz knji ge „Zna ko vi po red pu ta”.
U: Bor ba.  God. 67, br. 334/336 (2830. nov. 1988), str. 
15.

3160
     Про клет ство ho mo bal ca ni cu sa / Иво Ан дрић.
Из књи ге „Зна ко ви по ред пу та”.
У: О бал кан ским пси хич ким ти по ви ма / Јо ван Цви јић, 
Иво Ан дрић.  Бе о град : Про све та, 1988.  Стр. 145
178.

3161
     Rat / [I vo Andrić].
U: Na rod na ar mi ja.  God. 44, br. 2579 (15. dec. 1988), 
str. 10.

3162
     Ски ни те ми ауре о лу / Иво Ан дрић.
У: Књи жев на реч.  Год. 17, бр. 334 (25. дец. 1988), 
стр. 5.

3163
     Цр ни теф тер / Иво Ан дрић.
Из ру ко пи са „На сун ча ној стра ни  Gal lus”.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 40, бр. 749/750 (115. март 
1988), стр. 3.

1989

3164
     Ан дрићев азбуч ник : ис ку ства, за па жа ња и ми сли.
Од лом ци.
У: Ке кец.  Год. 45, бр. 1494 (2. феб. 1989), стр. 7.

3165
     Да нак у кр ви : (одло мак из ро ма на На Дри ни ћу
при ја) / Иво Ан дрић.
У: Ко сов ска на род на чи тан ка 1989 / [уредник епи
скоп дал ма тин ски Николај].  Ши бе ник : Дал ма тин ска 
епар хи ја СПЦ, Од бор за про сла ву ше сто го ди шњи це 
Ко сов ске бит ке и му че нич ког пре ста вље ња св. кне за 
Ла за ра и ко сов ских му че ни ка, 1989.  Стр. 237238.

3166
     Is ku še nje u će li ji broj 38 / Ivo An drić.
U: An to lo gi ja srp ske avan gard ne pri po vet ke / [pri re di o] 
Goj ko Te šić.  No vi Sad : Brat stvoJe din stvo, 1989.  Str. 
112118.
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3167
     Jed na noć / Ivo An drić.
U: Bo san skoher ce go vač ka po e zi ja / [pri re dio Ran ko 
Risojević].  Sa ra je vo : Svje tlost, 1989.  Str. 37.

3168
     Је ле на, же на ко је не ма / Иво Ан дрић.
У: Књи га срп ске фан та сти ке. Књ. 2 / из бор и пред го
вор Пре драг Па ла ве стра.  Бе о град : Срп ска књи жев на 
за дру га, 1989.  Стр. 1741.

3169
     Књи га / Иво Ан дрић ; при ре дио Ми ро слав Ка ра у
лац.
Над ре ђе ни ств. насл.: Иво Ан дрић и Ми ли ца Ба бић.  
Из ру ко пи сне за о став шти не.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дрића.  Год. 8, св. 6 (окт. 
1989), стр. 8587.

3170
     Kraj re ke / Ivo An drić.
U: Bo san skoher ce go vač ka po e zi ja / [pri re dio Ran ko 
Risojević].  Sa ra je vo : Svje tlost, 1989.  Str. 35.

3171
     Ле то ва ње на ју гу / Иво Ан дрић.
У: Књи га срп ске фан та сти ке. Књ. 2 / из бор и пред го
вор Пре драг Па ла ве стра.  Бе о град : Срп ска књи жев на 
за дру га, 1989.  Стр. 4251.

3172
     Li li La la u na / Ivo An drić.
U: Bo san skoher ce go vač ka po e zi ja / [pri re dio Ran ko 
Risojević].  Sa ra je vo : Svje tlost, 1989.  Str. 36.

3173
     Ли ли Ла ла у на / Иво Ан дрић.
У: Врт ди вљих ру жа / [приредио] Јо сип Ости.  Про ку
пље : Књи жев но дру штво „Ра де Дра и нац”, 1989.  Стр. 
33.

3174
     Na oba li / Ivo An drić.
U: Bo san skoher ce go vač ka pro za / [pri re dio Ra do van 
Vučković].  Sa ra je vo : Svje tlost, 1989.  Str. 1942.

3175
     Без на сло ва [Ни бо го ва ни мо ли та ва...] / Иво Ан
дрић.
У: Врт ди вљих ру жа / [приредио] Јо сип Ости.  Про ку
пље : Књи жев но дру штво „Ра де Дра и нац”, 1989.  Стр. 
35.

3176
     Ње гош као тра гич ни ју нак ко сов ске ми сли / Иво 
Ан  дрић.
У: Књи жев ност.  Год. 44, књ. 88, св. 1/2 (јан.феб. 
1989), стр. 5064.

3177
     Они ни су има ли сна ге / Иво Ан дрић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 42, бр. 788/789 (15. дец. 
19891. јан. 1990), стр. 1.

3178
     Put Ali je Đer ze le za / Ivo An drić.
U: An to lo gi ja srp ske avan gard ne pri po vet ke / [pri re di o] 
Goj ko Te šić.  No vi Sad : Brat stvoJe din stvo, 1989.  Str. 
93111.

3179
     Све ви ше, све бли же / Иво Ан дрић.
У: Врт ди вљих ру жа / [приредио] Јо сип Ости.  Про ку
пље : Књи жев но дру штво „Ра де Дра и нац”, 1989.  Стр. 
34.

1990

3180
     Ан дрић Ду чи ћу / Иво Ан дрић.
Есеј.
У: Днев ник.  Год. 48, бр. 15612 (17. април 1990), стр. 
16.

3181
     [Andrićev] ho mo bal ca ni cus. [Deo 1] / pri pre mio Pe tar 
Dža džić.
Iz knji ge „Zna ko vi po red pu ta”.
U: Svet.  God. 11, br. 225 (28. nov.11. dec. 1990), str. 
1213.

3182
     An dri ćev ho mo bal ca ni cus. [De o] 2 / pri pre mio Pe tar 
Dža džić.
Iz knji ge „Zna ko vi po red pu ta”.
U: Svet.  God. 11, br. 227 (26. dec. 19908. jan. 1991), 
str. 3233.

3183
     Ан дриће ве ми сли.
У: По ли ти ка.  Год. 87, бр. 27502 (30. април2. мај 
1990), стр. 17.

3184
     Vi no : (frag ment) / Ivo An drić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 47, br. 15040 (5. maj 1990)*.

3185
     Vri je me na šeg je di nog ži vo ta / Ivo An drić.
Iz knji ge „Zna ko vi po red pu ta”.
U: Ma le no vi ne.  God. 34, br. 1590 (8. okt. 1990), str. 8.

3186
     Bez na slo va [Gla sno vo de šu me...] / Ivo An drić.
U: Fo rum.  God. 29, knj. 40, br. 11/12 (stu de nipro si nac 
1990), str. 646.

3187
     [Da nas, kao i u svim te škim da ni ma za to če nja...] / Ivo 
An drić.
Nad re đe ni stv. nasl.: Ex Pon to.
U: Maj ka / pri re dio Ra ša Pe rić.  No vi Sad : Knji žev na 
za jed ni ca No vog Sa da, 1990.  Str. 27.

3188
     Ex Pon to / Ivo An drić.
Od lom ci.
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U: Fo rum.  God. 29, knj. 40, br. 11/12 (stu de nipro si nac 
1990), str. 644645.

3189
     Зах те ви мај стор ства и про фе си о нал не са ве сти : 
(сту ди ји о Ву ку као пи сцу) / Иво Ан дрић.
Уоб. ств. насл.: „О Вуку као писцу”.
У: Стре мље ња.  Год. 30, бр. 6/7 (1990), стр. 110121.

3190
     Ка кав је то ве тар / Иво Ан дрић.
Из књиге „Знакови поред пута”.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 43, бр. 800 (15. јун 1990), 
стр. 1.

3191
     Не зва ни не ка ћу те / Иво Ан дрић ; при пре мио М. С. 
М. [Миодраг С. Максимовић].
Уоб. ств. насл.: Не зва ни не ка шу те.
У: По ли ти ка.  Год. 86, бр. 27527 (27. мај 1990), стр. 
15.

3192
     Ne mi ri / Ivo An drić.
Od lom ci.
U: Fo rum.  God. 29, knj. 40, br. 11/12 (stu de nipro si nac 
1990), str. 645646.

3193
     Ње гош као тра гич ни ју нак ко сов ске ми сли / Иво 
Ан дрић.
У: Ко сов ски бој у срп ској књи жев но сти / [приредио] 
Во ји слав Ђу рић.  Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га 
; Но ви Сад : Ма ти ца срп ска ; При шти на : Је дин ство, 
1990.  Стр. 486500.

3194
     Пе тар Ко чић / Иво Ан дрић.
Одломци из текста „Земља, људи и језик код Петра 
Кочића”.
У: Ја блан / Пе тар Ко чић.  Бе о град : Срп ска књи жев на 
за дру га, 1990.  Стр. 118125.

3195
     U oče ki va nju kon zu la / Ivo An drić.
Od lo mak iz ro ma na „Trav nič ka hro ni ka”.
U: Od jek.  God. 43, br. 2 (1531. jan. 1990), str. 3.

3196
     Шта са њам и шта ми се до га ђа / Иво Ан дрић.
У: Из бор пе са ма за ре ци та то ре ста ри јег уз ра ста / 
[изабрао] Вла ди слав Ма тић.  Но ви Сад : Са вез ама
тер ских по зо ри шних дру шта ва Вој во ди не, 1990.  Стр. 
2021.

1991

3197
     [Бог из би ја као свје тло из сва ке ства ри...] / Иво Ан
дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Из „Не ми ра”.
У: Мо дер но срп ско пје сни штво / [приредио] Сте ван 
Тон тић.  Са ра је во : Свје тлост, 1991.  Стр. 203.

3198
     Ve ra sa lu trix / Иво Ан дрић.
У: Мо дер но срп ско пје сни штво / [приредио] Сте ван 
Тон тић.  Са ра је во : Свје тлост, 1991.  Стр. 206.

3199
     [Видећи мно ге про мје не око се бе...] / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Из „Не ми ра”.
У: Мо дер но срп ско пје сни штво / [приредио] Сте ван 
Тон тић.  Са ра је во : Свје тлост, 1991.  Стр. 205.

3200
     Ви јек с пје сни ком / Иво Ан дрић.
Одло мак из тек ста „Веч на при сут ност Ње го ше ва”. 
У: По бје да.  Год. 46, бр. 9312 (2. нов. 1991) = Сви јет 
кул ту ре, стр. 9.

3201
     Ви но / Иво Ан дрић.
У: Здра ви ца / при ре дио Ра ша Пе рић.  Но ви Сад : Књи
жев на за јед ни ца Но вог Са да, 1991.  Стр. 5860.

3202
     Ви но зва но жи лав ка / Иво Ан дрић.
Одло мак из ро ма на „Омер па ша Ла тас”.
У: Здра ви ца / при ре дио Ра ша Пе рић.  Но ви Сад : Књи
жев на за јед ни ца Но вог Са да, 1991.  Стр. 61.

3203
     Две те ме / Иво Ан дрић.
У: Па ун.  Год. 5, бр. 15/16 (1991/1992), стр. 2.

3204
     Zna ko vi po red pu ta / [I vo Andrić].
Od lom ci.
U: Front.  God. 46, br. 21(1665) (18. okt. 1991), str. 33.

3205
     Iz nad po bje da / Ivo An drić.
Iz ci klu sa „Ne mi ri”.
U: Na ši raz gle di.  Letn. 40, št. 24 (20. dec. 1991), str. 
721*.

3206
     [Има да на и но ћи кад тај на ис пу ни мој кут...] / Иво 
Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Из „Не ми ра”.
У: Мо дер но срп ско пје сни штво / [приредио] Сте ван 
Тон тић.  Са ра је во : Свје тлост, 1991.  Стр. 204.

3207
     Је ди на свје тлост / Иво Ан дрић.
Одло мак из тек ста „Ње гош као тра гич ни ју нак ко сов
ске ми сли”.
У: По бје да.  Год. 46, бр. 9309 (30. окт. 1991), стр. 11.

3208
     Ли ли Ла ла у на / Иво Ан дрић.
У: Мо дер но срп ско пје сни штво / [приредио] Сте ван 
Тон тић.  Са ра је во : Свје тлост, 1991.  Стр. 207.

3209
     Љу ди из ле ген де / Иво Ан дрић.
Одло мак из тек ста „Ње гош као тра гич ни ју нак ко сов
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ске ми сли”.
У: По бје да.  Год. 46, бр. 9309 (30. окт. 1991), стр. 11.

3210
     Noć ni raz go vor 1941. / Ivo An drić.
U: Bor ba.  God. 69, br. 195 (15. jul 1991), str. 22.

3211
     Окру жен да ма ма / [Иво Ан дрић].
Одло мак из тек ста „Ње гош у Ита ли ји”.
У: По бје да.  Год. 46, бр. 9310 (31. окт. 1991), стр. 10.

3212
     Pred go vor / Ivo An drić.
U: Ne kro log jed noj čar ši ji / Zu ko Džum hur.  Sa ra je vo : 
Oslo bo đe nje pu blic : Svje tlost, 1991.  Str. 58*.

3213
     При ча о со ли / Иво Ан дрић.
У: За мак осве тљен сун цем / при ре ди ла Се ја Ба бић.  
Но ви Сад : Кул тур нопро свет на за јед ни ца Вој во ди не, 
1991.  Стр. 136140.

3214
     Пут нич ка пје сма / Иво Ан дрић.
У: Здра ви ца / при ре дио Ра ша Пе рић.  Но ви Сад : Књи
жев на за јед ни ца Но вог Са да, 1991.  Стр. 62.

3215
     Спа ље на љу бав / Иво Ан дрић.
Одло мак из тек ста „Ње гош као тра гич ни ју нак ко сов
ске ми сли”. 
У: По бје да.  Год. 46, бр. 9312 (2. нов. 1991) = Сви јет 
кул ту ре, стр. 9.

3216
     У су да ру са зби љом / Иво Ан дрић.
Одло мак из тек ста „Ње гош као тра гич ни ју нак ко сов
ске ми сли”. 
У: По бје да.  Год. 46, бр. 9312 (2. нов. 1991) = Сви јет 
кул ту ре, стр. 9.

3217
     Фраг мен ти из не по зна тог Ан дриће вог ру ко пи са „На 
сун ча ној стра ни”. [Део 1], Цр ни теф тер / Иво Ан дрић ; 
ода бра ла и при ре ди ла Жа не та Ђу кић Пе ри шић.
У: Бор ба.  Год. 69, бр. 168 (17. јун 1991), стр. 21.

3218
     Frag men ti iz ne po zna tog An dri će vog ru ko pi sa „Na 
sun ča noj stra ni”. [De o] 2, So to na / Ivo An drić ; oda bra la i 
pri re di la Ža ne ta Đu kić Pe ri šić.
U: Bor ba.  God. 69, br. 169 (18. jun 1991), str. 19.

3219
     Frag men ti iz ne po zna tog An dri će vog ru ko pi sa „Na 
sun ča noj stra ni”. [De o] 3, Za kon će li je / Ivo An drić ; oda
bra la i pri re di la Ža ne ta Đu kić Pe ri šić.
U: Bor ba.  God. 69, br. 170 (19. jun 1991), str. 21.

3220
     Фраг мен ти из не по зна тог Ан дриће вог ру ко пи са „На 
сун ча ној стра ни”. [Део] 4, Ис ку ша ва ње / Иво Ан дрић ; 

ода бра ла и при ре ди ла Жа не та Ђу кић Пе ри шић.
У: Бор ба.  Год. 69, бр. 171 (20. јун 1991), стр. 23.

3221
     Frag men ti iz ne po zna tog An dri će vog ru ko pi sa „Na 
sun ča noj stra ni”. [De o] 5, „Bo gi nja šu ma i lo va” / Ivo An
drić ; oda bra la i pri re di la Ža ne ta Đu kić Pe ri šić.
U: Bor ba.  God. 69, br. 172 (21. jun 1991), str. 22.

1992

3222
     Аска и вук : (одло мак) / Иво Ан дрић.
Те мат ски број: Иво Ан дрић : сто го ди шњи ца ро ђе ња.
У: Деч је но ви не.  Год. 36, бр. 1200 (31. март 1992), 
стр. 21.

3223
     Атом ски са мо гла сни ци / [Иво Ан дрић].
У: Књи жев не но ви не.  Год. 44, бр. 850/851 (15. окт.1. 
нов. 1992), стр. 17.

3224
     Би је ли вје три / Иво Ан дрић.
Из ру ко пи сне за о став шти не.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 44, бр. 850/851 (15. окт.1. 
нов. 1992), стр. 3.

3225
     Бо сна ра на Евро пе. [Део] 1, Уда рац за ве ко ве / Иво 
Ан дрић ; [приредио П. Симић].
Из докт. ди серт. „Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под 
ути ца јем тур ске вла да ви не”.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24737 (23. окт. 1992), 
стр. 25.

3226
     Бо сна ра на Евро пе. [Део] 2, Бал кан ски зид / Иво 
Ан дрић ; [приредио П. Симић].
Из докт. ди серт. „Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под 
ути ца јем тур ске вла да ви не”.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24738 (24. окт. 1992), 
стр. 17.

3227
     Бо сна ра на Евро пе. [Део] 3, Од у зи ма ње нај леп ше 
де це / Иво Ан дрић ; [приредио П. Симић].
Из докт. ди серт. „Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под 
ути ца јем тур ске вла да ви не”.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24739 (25. окт. 1992), 
стр. 17.

3228
     Бо сна ра на Евро пе. [Део] 5 [тј. 4], Ха рач за не ро ђе
но / Иво Ан дрић ; [приредио П. Симић].
Из докт. ди серт. „Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под 
ути ца јем тур ске вла да ви не”.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24740 (26. окт. 1992), 
стр. 23.

3229
     Бо сна ра на Евро пе. [Део] 6 [тј. 5], По ни же ње без 
гун ђа ња / Иво Ан дрић ; [приредио П. Симић].
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Из докт. ди серт. „Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под 
ути ца јем тур ске вла да ви не”.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24741 (27. окт. 1992), 
стр. 17.

3230
     Бо сна ра на Евро пе. [Део] 7 [тј. 6], Не пе вај ви со ко / 
Иво Ан дрић ; [приредио П. Симић].
Из докт. ди серт. „Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под 
ути ца јем тур ске вла да ви не”.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24742 (28. окт. 1992), 
стр. 25.

3231
     Бо сна ра на Евро пе. [Део] 8 [тј. 7], По губ ни ути цај 
исла ма / Иво Ан дрић ; [приредио П. Симић].
Из докт. ди серт. „Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под 
ути ца јем тур ске вла да ви не”.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24743 (29. окт. 1992), 
стр. 17.

3232
     Бо сна ра на Евро пе. [Део] 9 [тј. 8], Ко лац чу ва пре
сто / Иво Ан дрић ; [приредио П. Симић].
Из докт. ди серт. „Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под 
ути ца јем тур ске вла да ви не”.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24744 (30. окт. 1992), 
стр. 25.

3233
     Бо сна ра на Евро пе. [Део] 10 [тј. 9], Ни шта без ми та 
/ Иво Ан дрић ; [приредио П. Симић].
Из докт. ди серт. „Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под 
ути ца јем тур ске вла да ви не”.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24745 (31. окт. 1992), 
стр. 17.

3234
     Бо сна ра на Евро пе. [Део] 11 [тј. 10], Пр ви ка то ли ци 
 стран ци / Иво Ан дрић ; [приредио П. Симић].
Из докт. ди серт. „Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под 
ути ца јем тур ске вла да ви не”.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24746 (1. нов. 1992), 
стр. 17.

3235
     Бо сна ра на Евро пе. [Део] 12 [тј. 11], У слу жби Ва
ти ка на / Иво Ан дрић ; [приредио П. Симић].
Из докт. ди серт. „Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под 
ути ца јем тур ске вла да ви не”.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24747 (2. нов. 1992), 
стр. 23.

3236
     Бо сна ра на Евро пе. [Део] 13 [тј. 12], Нај ве ћи те рет 
на Ср би ма / Иво Ан дрић ; [приредио П. Симић].
Из докт. ди серт. „Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под 
ути ца јем тур ске вла да ви не”.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24748 (3. нов. 1992), 
стр. 25.

3237
     Бо сна ра на Евро пе. [Део] 14 [тј. 13], Оти ма ње све
тих књи га / Иво Ан дрић ; [приредио П. Симић].

Из докт. ди серт. „Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под 
ути ца јем тур ске вла да ви не”.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24749 (4. нов. 1992), 
стр. 19.

3238
     Бо сна ра на Евро пе. [Део] 15 [тј. 14], Ог њи ште 
чу ва и ко ли ба и ол тар / Иво Ан дрић ; [приредио П. 
Симић].
Из докт. ди серт. „Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под 
ути ца јем тур ске вла да ви не”.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24750 (5. нов. 1992), 
стр. 17.

3239
     Бо сна ра на Евро пе. [Део] 16 [тј. 15], Зе мља у зи до
ви ма / Иво Ан дрић ; при ре дио П. Си мић.
Из докт. ди серт. „Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под 
ути ца јем тур ске вла да ви не”.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24751 (6. нов. 1992), 
стр. 25.

3240
     Bra da i jor gan / Ivo An drić.
U: Bor ba.  God. 70, br. 283 (8. okt. 1992) = Ivo An drić, 
vek od ro đe nja, str. IV.

3241
     Bra ko vi / Ivo An drić.
Iz ru ko pi sne za o stav šti ne.
U: Bor ba.  God. 70, br. 269 (24. sept. 1992), str. 1415.

3242
     Бра ко ви / Иво Ан дрић.
Из ру ко пи сне за о став шти не.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дрића.  Год. 11, св. 8 (окт. 
1992), стр. 912.

3243
     Бу ду ћим на ра шта ји ма о на шем вре ме ну / Иво Ан
дрић ; при ре дио М. [Миодраг] С. Мак си мо вић.
Из ру ко пи сне за о став шти не.
У: По ли ти ка.  Год. 89, бр. 28374 (4. окт. 1992), стр. 
11.

3244
     Va tro met za no vi po re dak / Ivo An drić ; pri re dio Pre
drag Pa la ve stra.
Iz „Rat nog dnev ni ka”.
U: Du ga.  N. s., god. 16, br. 474 (25. april8. maj 1992), 
str. 1416.

3245
     Вео / Иво Ан дрић.
Те мат ски број: Иво Ан дрић : сто го ди шњи ца ро ђе ња.
У: Деч је но ви не.  Год. 36, бр. 1200 (31. март 1992), 
стр. 5.

3246
     [Vje tro vi pu tu ju i ki še idu, do bre i plod ne, uvjek...] / 
Ivo An drić.
Od lo mak iz pe sme „Iz nad po bje da”.  Iz ci klu sa „Ne mi
ri”. 
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U: Bor ba.  God. 70, br. 283 (8. okt. 1992) = Ivo An drić, 
vek od ro đe nja, str. IV.

3247
     Го вор по во дом отва ра ња Уни вер зи те та у Са ра је ву / 
Иво Ан дрић.
У: Књи жев на реч.  Год. 21, бр. 399 (јул 1992), стр. 4.

3248
     Две те ме / Иво Ан дрић.
У: Днев ник.  Год. 51, бр. 16511 (14. окт. 1992) = Кул
ту ра  на у ка  умет ност.  Бр. 651, стр. 15.

3249
     Де сет од го во ра / Иво Ан дрић ; при ре дио Љу би сав 
Ан дрић.
Ци та ти из де ла И. Ан дрића. 
У: Днев ник.  Год. 51, бр. 16511 (14. окт. 1992) = Кул
ту ра  на у ка  умет ност.  Бр. 651, стр. 16.

3250
     Ди пло мат ски спи си / Иво Ан дрић.
Од лом ци.  На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз 
текст.
У: Књи жев ност.  Год. 47, књ. 98, св. 8/10 (авг.окт. 
1992), стр. 10101064.

3251
     Di plo mat ski spi si Ive An dri ća. [Deo 1], Čast mi je pri
me ti ti / [pri re dio D. M. [Dragan Mojović].
U: Bor ba.  God. 70, br. 273 (28. sept. 1992), str. 21.

3252
     Di plo mat ski spi si Ive An dri ća. [De o] 2, Go di ne za sto ja 
i gor či ne / [pri re di o] D. M. [Dragan Mojović].
U: Bor ba.  God. 70, br. 274 (29. sept. 1992), str. 18.

3253
     Di plo mat ski spi si Ive An dri ća. [De o] 3, Šted nja sna ži 
rat / [pri re dio D. M. [Dragan Mojović].
U: Bor ba.  God. 70, br. 275 (30. sept. 1992), str. 17.

3254
     Di plo mat ski spi si Ive An dri ća. [De o] 4, Zvec ka nje 
oruž jem / [pri re di o] D. M. [Dragan Mojović].
U: Bor ba.  God. 70, br. 276 (1. okt. 1992), str. 21.

3255
     Di plo mat ski spi si Ive An dri ća. [De o] 5, Pakt iza le đa / 
[pri re di o] D. M. [Dragan Mojović].
U: Bor ba.  God. 70, br. 277 (2. okt. 1992), str. 18.

3256
     До дир са злом / Иво Ан дрић.
Одло мак из ру ко пи са ро ма на „На сун ча ној стра ни”.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 44, бр. 850/851 (15. окт.1. 
нов. 1992), стр. 1.

3257
     [Do ni je li su me kr va va i bli je da...] / Ivo An drić.
U: Bor ba.  God. 70, br. 283 (8. okt. 1992) = Ivo An drić, 
vek od ro đe nja, str. V.

3258
     Зе мља мр жње / Иво Ан дрић.
Одло мак из при по вет ке „Пи смо из 1920. го ди не”. 
У: По бје да.  Год. 47, бр. 9656 (17. окт. 1992) = Сви јет 
кул ту ре, стр. 10.

3259
     Зна ко ви по ред пу та / Иво Ан дрић.
Од лом ци.
У: Књи жев на реч.  Год. 21, бр. 399 (јул 1992), стр. 4, 6.

3260
     Зна ко ви по ред пу та / Иво Ан дрић.
Од лом ци.
У: Срп ске на род не но ви не.  Н. с., год. 2, бр. 17 (23. 
април 1992), стр. 4.

3261
     Зна ко ви по ред пу та / Иво Ан дрић.
Од лом ци.
У: Срп ске на род не но ви не.  Н. с., год. 2, бр. 22 (28. мај 
1992), стр. 7.

3262
     Зна ко ви по ред пу та / Иво Ан дрић.
Од лом ци.
У: Срп ске на род не но ви не.  Н. с., год. 2, бр. 29 (16. јул 
1992), стр. 6.

3263
     Зна ко ви по ред пу та / Иво Ан дрић.
Од лом ци.
У: Срп ске на род не но ви не.  Н. с., год. 2, бр. 34 (19. авг. 
1992), стр. 6.

3264
     Зна ко ви по ред пу та / Иво Ан дрић.
Од лом ци.
У: Срп ске на род не но ви не.  Н. с., год. 2, бр. 38 (17. 
септ. 1992), стр. 7.

3265
     Зна ко ви по ред пу та / Иво Ан дрић.
Од лом ци.
У: Срп ске на род не но ви не.  Н. с., год. 2, бр. 48 (26. 
нов. 1992), стр. 7.

3266
     Зна ко ви по ред пу та / Иво Ан дрић.
Ци та ти из де ла И. Ан дрића.
У: По ли мље.  Год. 40, бр. 1755 (23. окт. 1992), стр. 5.

3267
     Из рат ног днев ни ка / Иво Ан дрић.
У: Књи жев на реч.  Год. 21, бр. 399 (јул 1992), стр. 4.

3268
     Je dan po gled na Sa ra je vo : (od lo mak) / Ivo An drić.
U: Ma le no vi ne.  God. 36 (23. mart 1992)*.

3269
     [Кад се [је] ма ли ро дио...] / Иво Ан дрић.
Из збир ке пе са ма у про зи „Ex Pon to”.  Те мат ски број: 
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Иво Ан дрић : сто го ди шњи ца ро ђе ња. 
У: Деч је но ви не.  Год. 36, бр. 1200 (31. март 1992), 
стр. 3.

3270
     [Која је зе мља то...] / Иво Ан дрић.
Из ру ко пи сне за о став шти не.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 44, бр. 850/851 (15. окт.1. 
нов. 1992), стр. 1.

3271
     Без на сло ва [Корачам још као да идем...] / Иво Ан
дрић.
У: Срп ске на род не но ви не.  Н. с., год. 2, бр. 44 (29. 
окт. 1992), стр. 7.

3272
     Крај / Иво Ан дрић.
У: Днев ник.  Год. 51, бр. 16511 (14. окт. 1992) = Кул
ту ра  на у ка  умет ност.  Бр. 651, стр. 15.

3273
     Крч ма Код че ти ри ве тра / Иво Ан дрић.
Из ру ко пи сне за о став шти не. 
У: Днев ник.  Год. 51, бр. 16454 (19. авг. 1992) = Кул ту
ра  на у ка  умет ност.  Бр. 643, стр. 15.

3274
     Крч ма Код че ти ри ве тра / Иво Ан дрић.
Из ру ко пи сне за о став шти не.
У: Ис точ ник.  Год. 1, бр. 2 (1992), стр. 78*.

3275
     Ли ли Ла ла у на / Иво Ан дрић.
У: Днев ник.  Год. 51, бр. 16511 (14. окт. 1992) = Кул
ту ра  на у ка  умет ност.  Бр. 651, стр. 15.

3276
     Мех медпа шин мост / Иво Ан дрић.
Те мат ски број: Иво Ан дрић : сто го ди шњи ца ро ђе ња.
У: Деч је но ви не.  Год. 36, бр. 1200 (31. март 1992), 
стр. 3.

3277
     На мје се чи ни / Иво Ан дрић.
Из ру ко пи сне за о став шти не.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 44, бр. 850/851 (15. окт.1. 
нов. 1992), стр. 3.

3278
     На по чет ку свих ста за и пу те ва / Иво Ан дрић.
Одло мак из при по вет ке „Ста зе”.  Те мат ски број: Иво 
Ан дрић : сто го ди шњи ца ро ђе ња. 
У: Деч је но ви не.  Год. 36, бр. 1200 (31. март 1992), 
стр. 10.

3279
     Na ši „Zna ko vi po red pu ta” / Ivo An drić ; pri pre mi la 
Ta nja To mićĆu rić.
Od lom ci iz knji ge „An dri ćev azbuč nik”.
U: Prak tič na že na.  God. 36, br. 932 (7. mart 1992), str. 
1213.

3280
     Не мир од ви је ка / Иво Ан дрић.
Те мат ски број: Иво Ан дрић : сто го ди шњи ца ро ђе ња.
У: Деч је но ви не.  Год. 36, бр. 1200 (31. март 1992), 
стр. 13.

3281
     Ни бо го ва ни мо ли та ва / Иво Ан дрић.
Те мат ски број: Иво Ан дрић : сто го ди шњи ца ро ђе ња.
У: Деч је но ви не.  Год. 36, бр. 1200 (31. март 1992), 
стр. 11.

3282
     О на стан ку Трав нич ке хро ни ке / Иво Ан дрић ; за бе
ле жио Му ста фа Га фић.
Те мат ски број: Иво Ан дрић : сто го ди шњи ца ро ђе ња.
У: Деч је но ви не.  Год. 36, бр. 1200 (31. март 1992), 
стр. 16.

3283
     О Тол сто ју / Иво Ан дрић.
У: Књи жев на реч.  Год. 21, бр. 399 (јул 1992), стр. 5.

3284
     Oni ni su ima li sna ge / Ivo An drić.
U: Bor ba.  God. 70, br. 283 (8. okt. 1992) = Ivo An drić, 
vek od ro đe nja, str. I.

3285
     Они ни су има ли сна ге / Иво Ан дрић.
У: По бје да.  Год. 47, бр. 9649 (10. окт. 1992) = Сви јет 
кул ту ре, стр. 11.

3286
     [Оружана бор ба про тив над моћ ног за во је ва ча...] / 
Иво Ан дрић.
Одло мак из тек ста „За точ ник ми ра”.
У: Пан че вац.  Год. 29, бр. 1481 (9. мај 1981), стр. 7.

3287
     Пи смо из 1920. го ди не. [Део] 1 / Иво Ан дрић.
У: Срп ске на род не но ви не.  Н. с., год. 2, бр. 29 (16. јул 
1992), стр. 7.

3288
     Пи смо из 1920. го ди не. [Део] 2 / Иво Ан дрић.
У: Срп ске на род не но ви не.  Н. с., год. 2, бр. 30 (23. јул 
1992), стр. 7.

3289
     Пи смо из 1920. го ди не. [Део] 3 / Иво Ан дрић.
У: Срп ске на род не но ви не.  Н. с., год. 2, бр. 31 (30. јул 
1992), стр. 7.

3290
     По то ну ло / Иво Ан дрић.
У: Днев ник.  Год. 51, бр. 16511 (14. окт. 1992) = Кул
ту ра  на у ка  умет ност.  Бр. 651, стр. 15.

3291
     Ра за ра ња / Иво Ан дрић.
Од лом ци из при по ве да ка „Ра за ра ња”, „Не мир” и ро
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ма на „Го спо ђи ца”. 
У: По бје да.  Год. 47, бр. 9656 (17. окт. 1992) = Сви јет 
кул ту ре, стр. 10.

3292
     Ру ко пис му дра ца : из Ан дриће вих „Зна ко ва по
ред пу та”. [Део 1] / [припремио Б. [Божидар] Мили
драговић].
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24695 (10. септ. 
1992), стр. 18.

3293
     Ру ко пис му дра ца : из Ан дриће вих „Зна ко ва по
ред пу та”. [Део] 2 / [припремио Б. [Божидар] Мили
драговић].
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24696 (11. септ. 
1992), стр. 18.

3294
     Ру ко пис му дра ца : из Ан дриће вих „Зна ко ва по
ред пу та”. [Део] 3 / [припремио Б. [Божидар] Мили
драговић].
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24697 (12. септ. 
1992), стр. 18.

3295
     Ру ко пис му дра ца : из Ан дриће вих „Зна ко ва по
ред пу та”. [Део] 4 / [припремио Б. [Божидар] Мили
драговић].
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24698 (13. септ. 
1992), стр. 18.

3296
     Ру ко пис му дра ца : из Ан дриће вих „Зна ко ва по
ред пу та”. [Део] 5 / [припремио Б. [Божидар] Мили
драговић].
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24699 (14. септ. 
1992), стр. 20.

3297
     Ру ко пис му дра ца : из Ан дриће вих „Зна ко ва по
ред пу та”. [Део] 9 / [припремио Б. [Божидар] Мили
драговић].
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24703 (19. септ. 
1992), стр. 18.

3298
     Ру ко пис му дра ца : из Ан дриће вих „Зна ко ва по
ред пу та. [Део] 10 / [припремио Б. [Божидар] Мили
драговић].
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24704 (20. септ. 
1992), стр. 16.

3299
     Ру ко пис му дра ца : из Ан дриће вих „Зна ко ва по
ред пу та”. [Део] 11 / [припремио Б. [Божидар] Мили
драговић].
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24705 (21. септ. 
1992), стр. 20.

3300
     Ру ко пис му дра ца : из Ан дриће вих „Зна ко ва по
ред пу та”. [Део] 12 / [припремио Б. [Божидар] Ми ли

драговић].
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24706 (22. септ. 
1992), стр. 18.

3301
     Ру ко пис му дра ца : из Ан дриће вих „Зна ко ва по
ред пу та”. [Део] 13 / [припремио Б. [Божидар] Мили
драговић].
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24707 (23. септ. 
1992), стр. 18.

3302
     Ру ко пис му дра ца : из Ан дриће вих „Зна ко ва по
ред пу та”. [Део] 14 / [припремио Б. [Божидар] Мили
драговић].
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24708 (24. септ. 
1992), стр. 18.

3303
     Ру ко пис му дра ца : из Ан дриће вих „Зна ко ва по
ред пу та”. [Део] 15 / [припремио Б. [Божидар] Мили
драговић].
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24707 [тј. 24709] 
(25. септ. 1992), стр. 17.

3304
     Ру ко пис му дра ца : из Ан дриће вих „Зна ко ва по
ред пу та”. [Део] 16 / [припремио Б. [Божидар] Мили
драговић].
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24710 (26. септ. 
1992), стр. 18.

3305
     Ру ко пис му дра ца : из Ан дриће вих „Зна ко ва по
ред пу та”. [Део] 17 / [припремио Б. [Божидар] Мили
драговић].
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24711 (27. септ. 
1992), стр. 16.

3306
     Ру ко пис му дра ца : из Ан дриће вих „Зна ко ва по
ред пу та”. [Део] 18 / [припремио Б. [Божидар] Мили
драговић].
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24713 (29. септ. 
1992), стр. 18.

3307
     Ру ко пис му дра ца : из Ан дриће вих „Зна ко ва по
ред пу та”. [Део] 19 / [припремио Б. [Божидар] Мили
драговић].
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24714 (30. септ. 
1992), стр. 18.

3308
     Ру ко пис му дра ца : из Ан дриће вих „Зна ко ва по
ред пу та”. [Део] 20 / [припремио Б. [Божидар] Мили
драговић].
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24715 (1. окт. 1992), 
стр. 16.

3309
     Ру ко пис му дра ца : из Ан дриће вих „Зна ко ва по
ред пу та”. [Део] 23 / [припремио Б. [Божидар] Мили
драговић].
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У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24717 (3. окт. 1992), 
стр. 16.

3310
     Ру ко пис му дра ца : из Ан дриће вих „Зна ко ва по
ред пу та”. [Део] 24 / [припремио Б. [Божидар] Мили
драговић].
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24718 (4. окт. 1992), 
стр. 16.

3311
     Ру ко пис му дра ца : из Ан дриће вих „Зна ко ва по
ред пу та”. [Део] 25 / [припремио Б. [Божидар] Мили
драговић].
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24719 (5. окт. 1992), 
стр. 20.

3312
     Ру ко пис му дра ца : из Ан дриће вих „Зна ко ва по
ред пу та”. [Део] 26 / [припремио Б. [Божидар] Мили
драговић].
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24720 (6. окт. 1992), 
стр. 16.

3313
     Ру ко пис му дра ца : из Ан дриће вих „Зна ко ва по
ред пу та”. [Део] 27 / [припремио Б. [Божидар] Мили
драговић].
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24721 (7. окт. 1992), 
стр. 16.

3314
     Ру ко пис му дра ца : из Ан дриће вих „Зна ко ва по
ред пу та”. [Део] 28 / [припремио Б. [Божидар] Мили
драговић].
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24722 (8. окт. 1992), 
стр. 22.

3315
     Ру ко пис му дра ца : из Ан дриће вих „Зна ко ва по ред 
пу та”. [Део] 30 / при пре мио Б. [Божидар] Ми ли дра
го  вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24724 (10. окт. 1992), 
стр. 14.

3316
     Све ви ше, све бли же / Иво Ан дрић.
У: Днев ник.  Год. 51, бр. 16511 (14. окт. 1992) = Кул
ту ра  на у ка  умет ност.  Бр. 651, стр. 15.

3317
     Се ћа ње на учи те ља Љу бо ми ра / Иво Ан дрић.
Одло мак из тек ста „Учи тељ Љу бо мир”.  Те мат ски 
број: Иво Ан дрић : сто го ди шњи ца ро ђе ња. 
У: Деч је но ви не.  Год. 36, бр. 1200 (31. март 1992), 
стр. 5.

3318
     Ski ni te mi aure o lu / Ivo An drić.
U: Bor ba.  God. 70, br. 283 (8. okt. 1992) = Ivo An drić, 
vek od ro đe nja, str. II.

3319
     Ски ни те ми ауре о лу / Иво Ан дрић.
У: По бје да.  Год. 47, бр. 9656 (17. окт. 1992) = Сви јет 
кул ту ре, стр. 10.

3320
     Сле пац / Иво Ан дрић.
У: Днев ник.  Год. 51, бр. 16518 (21. окт. 1992) = Кул
ту ра  на у ка  умет ност.  Бр. 652, стр. 13.

3321
     Strah od No be la / Ivo An drić.
U: Bor ba.  God. 70, br. 283 (8. okt. 1992) = Ivo An drić, 
vek od ro đe nja, str. IV.

3322
     Су мрак / Иво Ан дрић.
Уоб. ств. насл.: У су мрак.  Те мат ски број: Иво Ан дрић 
: сто го ди шњи ца ро ђе ња.
У: Деч је но ви не.  Год. 36, бр. 1200 (31. март 1992), 
стр. 4.

3323
     Та ма / Иво Ан дрић.
У: Днев ник.  Год. 51, бр. 16511 (14. окт. 1992) = Кул
ту ра  на у ка  умет ност.  Бр. 651, стр. 15.

3324
     „То пли на ко ја оча ра ва” / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ре кли су о сво јим учи те љи ма 
и на став ни ци ма.  Одло мак из тек ста „Учи тељ Љу бо
мир”. 
У: По ли ти ка.  Год. 89, бр. 28399 (29. окт. 1992) = По
ли ти ка за де цу.  Год. 63, бр. 2532, стр. 17.

3325
     Трав нич ка хро ни ка : (одло мак) / Иво Ан дрић.
У: Срп ске на род не но ви не.  Н. с., год. 2, бр. 41 (8. окт. 
1992), стр. 7.

3326
     [У осно ви же ли мо са мо јед но: исти ну...] / Иво Ан
дрић.
Из књи ге „Зна ко ви по ред пу та”. 
У: По ли ти ка.  Год. 89, бр. 28380 (10. окт. 1992) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 36, бр. 28, стр. 12.

3327
     Увод / Иво Ан дрић.
При по вет ка.
У: Ан то ло ги ја срп ске про зе пост мо дер ног до ба / 
[приредио] Алек сан дар Јер ков.  Бе о град : Срп ска 
књи жев на за дру га, 1992.  Стр. 6769.

1993

3328
     Бо сна зе мља мр жње / Иво Ан дрић.
Одло мак из при по вет ке „Пи смо из 1920. го ди не”.
У: Вој ска.  Год. 2, бр. 65 (19. авг. 1993), стр. 3637.

3329
     Бур на ноћ / Иво Ан дрић.
У: Про свје та.  (1993), стр. 5758.
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3330
     [Вук је био чо век ствар но сти...] / Иво Ан дрић.
Од лом ци из тек ста „Ву ков при мер”.
У: Ву ко ва пе сма ри ца о биљ ка ма / [приредио] Ми ло рад 
Р. Бле чић.  Бе о град : Ју го граф : На род на би бли о те ка 
„Вук Ка ра џић” : Књи жев на за јед ни ца Зве зда ра, 1993. 
 Стр. 8.

3331
     Epi log / Ivo An drić.
Iz zbir ke pe sa ma u pro zi „Ex Pon to”.
U: Po et ske ča ro li je / pri re dio i pe sme oda brao Ra de Obre
no vić.  No vi Sad : Zma je ve deč je igre, 1993.  Str. 12.

3332
     Зво на : ис пи си и бе ле шке / [Иво Ан дрић] ; при ре ди
ла Не да Де по ло.
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.  In dex: 
стр. 308316.   На по ме на при ре ђи ва ча: стр. 317318. 
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дрића.  Год. 12/13, св. 
9/10 (1993/1994), стр. 219318.

3333
     Ју го сла ви ја / Иво Ан дрић.
Из ру ко пи сне за о став шти не.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 44, бр. 855/856 (1. јан. 
1993), стр. 4.

3334
     [Кога ли љу би са да она мла да же на...] / Иво Ан
дрић.
Из збир ке пе са ма у про зи „Ex Pon to”.
У: Хим на Апо ло ну / при ре ђи вач Ми ло рад Ми лен ко
вић Шум.  Зре ња нин : Град ска на род на би бли о те ка 
„Жар ко Зре ња нин”, 1993.  Стр. 26.

3335
     Лаж / Иво Ан дрић.
Одло мак из ро ма на „Омер па ша Ла тас”.
У: Вој ска.  Год. 2, бр. 66 (26. авг. 1993), стр. 3637.

3336
     Лик срп ског стар ца у де ли ма Ива Ан дрића / при ре
дио М. Г. [Милорад Голијан].
Од лом ци из ро ма на „На Дри ни ћу при ја”, „Трав нич ка 
хро ни ка” и при по вет ке „Ве ле тов ци”.
У: Срп ски Си он.  Год. 2(18), бр. 1 (1993), стр. 2732.

3337
     Li li La la u na / Ivo An drić.
U: Po et ske ča ro li je / pri re dio i pe sme oda brao Ra de Obre
no vić.  No vi Sad : Zma je ve deč je igre, 1993.  Str. 14.

3338
     М. Цр. / Иво Ан дрић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 45, бр. 872/873 (15. окт.1. 
нов. 1993), стр. 3.

3339
     На пред ста ви у Ху до же стве ном те а тру / Иво Ан
дрић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 45, бр. 857 (1. феб. 1993), 
стр. 10.

3340
     Ње го шев ска сна га Ан дриће ве бе се де / Иво Ан дрић.
Уоб. ств. насл.: О при чи и при ча њу.  Одло мак.
У: Вој ска.  Год. 2, бр. 34 (14. јан. 1993), стр. 3233.

3341
     Пи смо из 1920. го ди не / Иво Ан дрић.
У: Три све до чан ства о Бо сни / Лав Тол стој, Иво Ан
дрић, Рај ко До ле чек.  Бе о град : Ми ни стар ство за ин
фор ма ци је Ре пу бли ке Ср би је, 1993.  Стр. 1932.

3342
     Рит ми без сја ја / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја пе сни штва срп ске аван гар де / [приредио] 
Гој ко Те шић.  Но ви Сад : Све то ви, 1993.  Стр. 7071.

3343
     Стро фа / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Мар бург.
У: Ан то ло ги ја пе сни штва срп ске аван гар де / [приредио] 
Гој ко Те шић.  Но ви Сад : Све то ви, 1993.  Стр. 70.

3344
     Шта са њам и шта ми се до га ђа / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја пе сни штва срп ске аван гар де / [приредио] 
Гој ко Те шић.  Но ви Сад : Све то ви, 1993.  Стр. 7173.

1994

3345
     Адам Миц кје вич / [Иво Ан дрић].
У: Пре во ди лач ка све ска / при ре ди ла Ја сми на Не шко
вић.  Но ви Сад : Све то ви, 1994.  Стр. 131133.

3346
     Аугуст Стринд берг: Ис по ве сти јед ног лу да ка / [Иво 
Ан дрић].
У: Пре во ди лач ка све ска / при ре ди ла Ја сми на Не шко
вић.  Но ви Сад : Све то ви, 1994.  Стр. 117118.

3347
     Волт Вит мен / [Иво Ан дрић].
У: Пре во ди лач ка све ска / при ре ди ла Ја сми на Не шко
вић.  Но ви Сад : Све то ви, 1994.  Стр. 109116.

3348
     Du ga je zo vi ta isto ri ja Bo sne : no vi pri lo zi iz 1924. god. 
/ Ivo An drić ; pri pre mi la Mi le na Dra žić.
Od lom ci iz dokt. di sert. „Raz voj du hov nog ži vo ta u Bo sni 
pod uti ca jem tur ske vla da vi ne”.
U: Te le graf.  Br. 9 (20. jul 1994), str. 1920, 37*.

3349
     [Кога ли љу би са да она мла да же на...] / Иво Ан
дрић.
Из збир ке пе са ма у про зи „Ex Pon to”.
У: Ма ла ан то ло ги ја љу бав не по е зи је / уред ник Та ка
рић Ро берт.  Тител : Графика, 1994.  Стр. 38.

3350
     Ле ген да о све том Фран ци ску из Аси зи ја / [Иво Ан
дрић].
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У: Пре во ди лач ка све ска / при ре ди ла Ја сми на Не шко
вић.  Но ви Сад : Све то ви, 1994.  Стр. 119130.

3351
     На сун ча ној стра ни : (одло мак) / Иво Ан дрић ; из
бор Ђор ђе Пи са рев.
У: Днев ник.  Год. 53, бр. 17133 (5. окт. 1994), стр. 13.

3352
     Не што о пре во ђе њу / [Иво Ан дрић].
У: Пре во ди лач ка све ска / при ре ди ла Ја сми на Не шко
вић.  Но ви Сад : Све то ви, 1994.  Стр. 104105.

3353
     О пре во ди о ци ма и ту ма чи ма / [Иво Ан дрић].
У: Пре во ди лач ка све ска / при ре ди ла Ја сми на Не шко
вић.  Но ви Сад : Све то ви, 1994.  Стр. 9399.

3354
     По ро дич на сли ка / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја бе о град ске при че. [Књ.] 2 / при ре дио 
Алек сан дар Јер ков.  Бе о град : Вре ме књи ге, 1994.  
Стр. 354366.

3355
     Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под ути ца јем тур
ске вла да ви не. [Део 1], Ра на на не та европ ском чо ве
чан ству / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 91, бр. 28876 (8. март 1994), стр. 
23.

3356
     Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под ути ца јем тур
ске вла да ви не. [Део] 2, Су ко би са бо гу ми ли ма / Иво 
Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 91, бр. 28877 (9. март 1994), стр. 
25.

3357
     Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под ути ца јем тур
ске вла да ви не. [Део] 3, Прост ум се ља ка не раз у ме 
пре ва ре / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 91, бр. 28878 (10. март 1994), стр. 
27.

3358
     Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под ути ца јем тур
ске вла да ви не. [Део] 4, Збир ка за ко на за ра ју / Иво Ан
дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 91, бр. 28879 (11. март 1994), стр. 
23.

3359
     Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под ути ца јем тур
ске вла да ви не. [Део] 5, Мо ли се цар ска до бро та да 
про ме ни про пис / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 91, бр. 28880 (12. март 1994), стр. 
27.

3360
     Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под ути ца јем тур
ске вла да ви не. [Део] 6, Не ма зи ме без вје тра, ни зла 
го ста без Тур чи на / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 91, бр. 28881 (13. март 1994), стр. 
23.

3361
     Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под ути ца јем тур
ске вла да ви не. [Део] 7, Ко руп ци ја и ја ва шлук тур ских 
вла сти / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 91, бр. 28882 (14. март 1994), стр. 
19.

3362
     Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под ути ца јем тур
ске вла да ви не. [Део] 8, Гла со ви ти раз бој ник из Ана до
ли је / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 91, бр. 28883 (15. март 1994), стр. 
23.

3363
     Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под ути ца јем тур
ске вла да ви не. [Део] 9, Сул тан склон фра њев ци ма / 
Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 91, бр. 28884 (16. март 1994), стр. 
23.

3364
     Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под ути ца јем тур
ске вла да ви не. [Део] 10, Жи ва вре ла на род ног је зи ка / 
Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 91, бр. 28885 (17. март 1994), стр. 
27.

3365
     Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под ути ца јем тур
ске вла да ви не. [Део] 11, Изо ло ва ње Бо сне од су сед них 
хри шћан ских зе ма ља / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 91, бр. 28886 (18. март 1994), стр. 
23.

3366
     Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под ути ца јем тур
ске вла да ви не. [Део] 12, Ве ли ки ве зир тур ског цар ства 
син срп скопра во слав них ро ди те ља из Бо сне / Иво 
Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 91, бр. 28887 (19. март 1994), стр. 
29.

3367
     Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под ути ца јем тур
ске вла да ви не. [Део] 13, Грч ке вла ди ке  бич за ма се / 
Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 91, бр. 28888 (20. март 1994), стр. 
23.

3368
     Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под ути ца јем тур
ске вла да ви не. [Део] 14, Пре пи си ва ње цр кве них књи
га / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 91, бр. 28889 (21. март 1994), стр. 
25.

3369
     Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под ути ца јем тур
ске вла да ви не. [Део] 15, Ма на сти ри  аку му ла то ри на
род не енер ги је / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 91, бр. 28890 (22. март 1994), стр. 
25.
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3370
     Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под ути ца јем тур
ске вла да ви не. [Део] 16, По ја ва хи брид не пи сме но сти 
/ Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 91, бр. 28891 (23. март 1994), стр. 
23.

3371
     Ре цен зи ја о [Десанкином] пре во ду Пу шки на / [Иво 
Ан дрић].
У: Пре во ди лач ка све ска / при ре ди ла Ја сми на Не шко
вић.  Но ви Сад : Све то ви, 1994.  Стр. 106.

3372
     Са ма ги јом по не кад гра ни чи и на пра ве под ви ге ли
чи рад до брог пре во ди о ца / [Иво Ан дрић].
У: Пре во ди лач ка све ска / при ре ди ла Ја сми на Не шко
вић.  Но ви Сад : Све то ви, 1994.  Стр. 100103.

3373
     Ti tu  No be lo va na gra da za mir : pre po ru ke Ive An dri
ća (1973) Ko mi te tu u Oslu.
U: Bor ba.  God. 72, br. 98 (11. april 1994), str. 5.

3374
     У ули ци Да ни ла Или ћа / Иво Ан дрић.
У: Књи жев ност.  Год. 49, књ. 99, св. 4/6 (априлјун 
1994) = Ме ђу на род но пи смо = Let tre in ter na ti o na le.  
Бр. 2, стр. 574575.

1995

3375
     Епи лог / Иво Ан дрић.
Из збир ке пе са ма у про зи „Ex Pon to”. 
У: Бор ба.  Год. 73, бр. 75 (16. март 1995) = Свет књи
ге, стр. I.

3376
     [Жене, ја не знам ко ме сте ви би ле бла га ки ша...] / 
Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Срп ска љу бав на по е зи ја / при ре ди ла Вла ди сла ва 
Ко си јер.  Срем ски Кар лов ци : Ка и рос, 1995.  Стр. 
129.

3377
     Из „Зна ко ва по ред пу та” / Иво Ан дрић.
У: Је дин ство.  Год. 51, бр. 100 (13. април 1995) = Је
дин ство за де цу.  Год. 24, стр. 10.

3378
     Јед на мла да же на го во ри / Иво Ан дрић.
Уоб. ств. насл.: Ле па мла да же на го во ри.  Из збир ке 
пе са ма у про зи „Ex Pon to”.
У: Срп ско љу бав но пе сни штво / [приредио] Ра до слав 
Вој во дић.  Бе о град : Удру же ње из да ва ча и књи жа ра 
Ју го сла ви је, 1995.  Стр. 120.

3379
     [Кога ли љу би са да она мла да же на...] / Иво Ан
дрић.

Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Срп ска љу бав на по е зи ја / при ре ди ла Вла ди сла ва 
Ко си јер.  Срем ски Кар лов ци : Ка и рос, 1995.  Стр. 
128.

3380
     Љу ба Не на до вић о Ње го шу у Ита ли ји / Иво Ан
дрић.
У: Спо ме ни ца о сто лет ни ци Љу бо ми ра П. Не на до ви ћа 
/ при ре ди ли Ве ли бор Бер ко Са вић, Љу би сав Ан дрић. 
 Ва ље во : [В. Са вић ; Но ви Сад : Љ. Ан дрић], 1995.  
Стр. 448453.

3381
     Мо сто ви : (одло мак) / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 73, бр. 75 (16. март 1995) = Свет књи
ге, стр. I.

3382
     „На ста ди о ну” / Иво Ан дрић.
Одло мак.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 43, бр. 27649 (6. мај 1995), 
стр. 31.

3383
     Без на сло ва [Ни бо го ва ни мо ли та ва...] / Иво Ан
дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 92, бр. 29236 (11. март 1995) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 38, бр. 10, стр. 15.

3384
     О мај сто ру при по ве да чу / Иво Ан дрић.
У: Три при по вет ке / [Симо] Ма та вуљ.  Бе о град : Гу
тен бер го ва га лак си ја, 1995.  Стр. 8589.

3385
     От кри ва ње / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 92, бр. 29236 (11. март 1995) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 38, бр. 10, стр. 15.

3386
     Pi smo iz 1920. go di ne = A let ter from 1920 / Ivo An
drić ; [pre vo di lac Zo ri ca Mišović].
Upo re do srp. tekst i engl. pre vod.
U: Stra da nja Sr ba u Sa ra je vu / do ku men ta ci o nu gra đu sa
ku pi la i pri re di la Du ši ca Bo jić.  Be o grad : Ko me sa ri jat za 
iz be gli ce SR Sr bi je, 1995.  Str. 528.

3387
     По и ма ње вре ме на / Иво Ан дрић.
Из књи ге „Зна ко ви по ред пу та”.
У: Ник шић ке но ви не.  (23. март 1995), стр. 22*.

3388
     Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под ути ца јем тур
ске вла да ви не : фраг мен ти / Иво Ан дрић.
У: Зна че ња.  Бр. 22/24 (1995), стр. 274286.

3389
     Сан о Ма ри ји / Иво Ан дрић.
У: Срп ско љу бав но пе сни штво / [приредио] Ра до слав 
Вој во дић.  Бе о град : Удру же ње из да ва ча и књи жа ра 
Ју го сла ви је, 1995.  Стр. 121.
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3390
     Све тлост исти не / Иво Ан дрић.
Одло мак из тек ста „Кад је реч о ар хи ви ма”.
У: Бор ба.  Год. 73, бр. 25 (25. јан. 1995), стр. 11.

3391
     Slu čaj Mat te ot ti / Ivo An drić.
U: Vre me.  God. 6, br. 267 (4. dec. 1995), str. 4243.

3392
     Тај дан је био не де ља / Иво Ан дрић.
У: Сед ми дан / [приредио] Ра ша Пе рић.  Вр шац : За
јед ни ца ауто ра Угао, 1995.  Стр. 18.

3393
     Цр на књи га / Иво Ан дрић.
У: Днев ник.  Год. 54, бр. 17288 (14. март 1995), стр. 
13.

1996

3394
     Аска и вук / Иво Ан дрић.
У: Про свје та.  (1996), стр. 97102.

3395
     „Ви ка же те да смо при твор ни и под му кли” / Иво 
Ан дрић.
Из књи ге „Све ске”.
У: О бал кан ским пси хич ким ти по ви ма / Јо ван Цви јић, 
Иво Ан дрић.  Бе о град : Слу жбе ни лист СРЈ, 1996.  
Стр. 143150.

3396
     Ву ков при мер / Иво Ан дрић.
Одло мак.
У: О бал кан ским пси хич ким ти по ви ма / Јо ван Цви јић, 
Иво Ан дрић.  Бе о град : Слу жбе ни лист СРЈ, 1996.  
Стр. 111.

3397
     Bez na slo va [Gla sno vo de šu me...] / Ivo An drić.
U: Hr vat sko pje sni štvo Bo sne i Her ce go vi ne od Lo vre Si
to vi ća do da nas / [pri re di o] Ve sel ko Ko ro man.  Mo star : 
Mi ni star stvo pro svje te, kul tu re, zna no sti i špor ta Hr vat ske 
re pu bli ke Her ceg Bo sne ; Split : Na pre dak ; Me đu gor je : 
Ob zor, 1996.  Str. 88*.

3398
     Ex Pon to / Ivo An drić.
Od lo mak.
U: Hr vat sko pje sni štvo Bo sne i Her ce go vi ne od Lo vre Si
to vi ća do da nas / [pri re di o] Ve sel ko Ko ro man.  Mo star : 
Mi ni star stvo pro svje te, kul tu re, zna no sti i špor ta Hr vat ske 
re pu bli ke Her ceg Bo sne ; Split : Na pre dak ; Me đu gor je : 
Ob zor, 1996.  Str. 86*.

3399
     За ко ни за ра ју : (ка нунира ја) / Иво Ан дрић.
Одло мак из докт. ди серт. „Раз вој ду хов ног жи во та у 
Бо сни под ути ца јем тур ске вла да ви не”.

У: О бал кан ским пси хич ким ти по ви ма / Јо ван Цви јић, 
Иво Ан дрић.  Бе о град : Слу жбе ни лист СРЈ, 1996.  
Стр. 99106.

3400
     Зе мља, љу ди и је зик код Пе тра Ко чи ћа / Иво Ан
дрић.
Одло мак.
У: О бал кан ским пси хич ким ти по ви ма / Јо ван Цви јић, 
Иво Ан дрић.  Бе о град : Слу жбе ни лист СРЈ, 1996.  
Стр. 111113.

3401
     Књи жев ник по ред ра диопри јем ни ка / Иво Ан
дрић.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 119120.

3402
     Ne mi ri / Ivo An drić.
Od lo mak.
U: Hr vat sko pje sni štvo Bo sne i Her ce go vi ne od Lo vre Si
to vi ća do da nas / [pri re di o] Ve sel ko Ko ro man.  Mo star : 
Mi ni star stvo pro svje te, kul tu re, zna no sti i špor ta Hr vat ske 
re pu bli ke Her ceg Bo sne ; Split : Na pre dak ; Me đu gor je : 
Ob zor, 1996.  Str. 87*.

3403
     Ње гош као тра гич ни ју нак ко сов ске ми сли / Иво 
Ан дрић.
Одло мак.
У: О бал кан ским пси хич ким ти по ви ма / Јо ван Цви јић, 
Иво Ан дрић.  Бе о град : Слу жбе ни лист СРЈ, 1996.  
Стр. 109110.

3404
     О Ву ку као пи сцу / Иво Ан дрић.
Одло мак.
У: О бал кан ским пси хич ким ти по ви ма / Јо ван Цви јић, 
Иво Ан дрић.  Бе о град : Слу жбе ни лист СРЈ, 1996.  
Стр. 110.

3405
     О Га ври Вуч ко ви ћу и по во дом ње га / Иво Ан дрић.
Одло мак.
У: О бал кан ским пси хич ким ти по ви ма / Јо ван Цви јић, 
Иво Ан дрић.  Бе о град : Слу жбе ни лист СРЈ, 1996.  
Стр. 113116.

3406
     Про клет ство ho mo bal ca ni cu sa / Иво Ан дрић.
Из књи ге „Зна ко ви по ред пу та”.
У: О бал кан ским пси хич ким ти по ви ма / Јо ван Цви јић, 
Иво Ан дрић.  Бе о град : Слу жбе ни лист СРЈ, 1996.  
Стр. 117142.

3407
     Реч ник одо ма ће них ре чи и из ра за / [Иво Ан дрић] ; 
при ре ди ла [и про прат ни текст написала] Да рин ка Гор
танПремк.
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.
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У: Све ске За ду жби не Иве Ан дрића.  Год. 15, св. 12 
(мај 1996), стр. 951.

3408
     Те шко је би ло би ти ву ко вац, а ка ко тек  Вук / Иво 
Ан дрић ; (из бор Ран ко Ђу кић).
Од лом ци из го во ра на све ча ној ака де ми ји по во дом 
сто го ди шњи це смр ти Ву ка Ка ра џи ћа, Бе о град, 7. феб. 
1964.  Бе ле шка о ауто ру.
У: Бор ба.  Год. 74, бр. 121/123 (30. април2. мај 1996), 
стр. 19.

1997

3409
     Бал кан ски рат и Ар ба ни ја / Иво Ан дрић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 49, бр. 951 (1. мај 1997), 
стр. 1, 3.

3410
     Бла га и до бра ме се чи на / Иво Ан дрић.
У: Во лим те / из бор Мир ко М. Дал ма ци ја.  Но ви Сад 
: Про ме теј, 1997.  Стр. 151152.

3411
     Вео / Иво Ан дрић.
У: Во лим те / из бор Мир ко М. Дал ма ци ја.  Но ви Сад 
: Про ме теј, 1997.  Стр. 155.

3412
     Dve sto ta go di šnji ca Ve li ke en ci klo pe di je / Ivo An drić ; 
pri re dio Tri ša Ku ja ča.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Sve ske Za du žbi ne Ive An dri ća.  God. 16, sv. 13 (feb. 
1997), str. 2124.

3413
     Дје во јач ка пје сма / Иво Ан дрић.
У: Во лим те / из бор Мир ко М. Дал ма ци ја.  Но ви Сад 
: Про ме теј, 1997.  Стр. 153154.

3414
     [Жене, ја не знам ко ме сте ви би ле бла га ки ша...] / 
Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Срп ска љу бав на по е зи ја / при ре ди ла Вла ди сла ва 
Ко си јер.  Срем ски Кар лов ци : Ка и рос, 1997.  Стр. 
129.

3415
     [Кога ли љу би са да она мла да же на...] / Иво Ан
дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Срп ска љу бав на по е зи ја / при ре ди ла Вла ди сла ва 
Ко си јер.  Срем ски Кар лов ци : Ка и рос, 1997.  Стр. 
128.

3416
     Lanj ska pje sma / Ivo An drić.
U: Li ječ nič ke no vi ne.  God. 23, br. 133 (31. li sto pad 
1997), str. 43.

3417
     Ле то ва ње на ју гу / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја срп ске при по вет ке / при ре дио и про
прат не тек сто ве на пи сао Ми хај ло Пан тић.  Бе о град 
: За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1997.  Стр. 
1927.

3418
     Три де ча ка / Иво Ан дрић.
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дрића.  Год. 16, св. 13 
(феб. 1997), стр. 715.

3419
     Три де ча ка. [Део] 1, До ла зак ца ре вог си на / Иво Ан
дрић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 45, бр. 28313 (5. март 1997), 
стр. 19.

3420
     Три де ча ка. [Део] 2, У со ка ку мр жње / Иво Ан дрић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 45, бр. 28314 (6. март 1997), 
стр. 17.

3421
     Ćor kan i Šva bi ca / Ivo An drić.
U: An to lo gi ja hr vat ske no ve le / [pri re di o] Kre ši mir Ne
mec.  Za greb : Na kla da Pa vi čić, 1997.  Str. 323337.

3422
     У су мрак / Иво Ан дрић.
У: Во лим те / из бор Мир ко М. Дал ма ци ја.  Но ви Сад 
: Про ме теј, 1997.  Стр. 150.

3423
     Умет ник, умет ност / Иво Ан дрић.
У: Кул ту ра 011.  Год. 3, бр. 5 (јан.април 1997), стр. 
45.

1998

3424
     Веч на при сут ност Његош[ев]а / Иво Ан дрић.
Од лом ци.
У: Ње го ше ви би се ри му дро сти из свих де ла Ње го ше
вих / [приредио и ко мен та ре написао] To ma Đ. Mo mi
ro vić.  Бе о град : Т. Мо ми ро вић, 1998.  Стр. 112113.

3425
     Днев ник  Со ко ба ња, ле то 1942. / Иво Ан дрић ; 
(при ре дио Пре драг Па ла ве стра).
У: Со ко бањ ски спо ме нар / Сто јан То до ро вић.  Со ко
ба ња : Би бли о те ка „Сте ван Сре мац”, 1998.  Стр. 140
151.

3426
     Днев ник  Со ко ба ња, ле то 1942. / Иво Ан дрић ; при 
ре дио Пре драг Па ла ве стра.
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дрића.  Год. 17, св. 14 
(април 1998), стр. 718.
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3427
     До ди ри не ба и зе мље / Иво Ан дрић.
У: Срп ски Си он.  Год. 107, св. 2/3 (1998), стр. 4344.

3428
     Жеђ / Иво Ан дрић.
Сти хо ви.
У: Све не жне ре чи све та.  Зе мун : ЈРЈ, 1998.  Стр. 
109*.

3429
     [Жене, ја не знам ко ме сте ви би ле бла га ки ша...] / 
Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Све не жне ре чи све та.  Зе мун : ЈРЈ, 1998.  Стр. 
33.

3430
     За ло го ро ва ња / Иво Ан дрић.
У: При че о вам пи ри ма / из бор и пред го вор Ана Ра дин. 
 Бе о град : Про све та, 1998.  Стр. 225237.

3431
     [Кога ли љу би са да она мла да же на...] / Иво Ан
дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Све не жне ре чи све та.  Зе мун : ЈРЈ, 1998.  Стр. 
32.

3432
     Крч ма Код че ти ри ве тра / Иво Ан дрић.
Из ру ко пи сне за о став шти не.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 50, бр. 968/970 (15. феб.
15. март 1998), стр. 9.

3433
     Над Ње го ше вом пре пи ском / Иво Ан дрић.
Од лом ци.
У: Ње го ше ви би се ри му дро сти из свих де ла Ње го ше
вих / [приредио и ко мен та ре написао] To ma Đ. Mo mi
ro vić.  Бе о град : Т. Мо ми ро вић, 1998.  Стр. 122124.

3434
     Не што о Ње го шу као пи сцу / Иво Ан дрић.
Од лом ци.
У: Ње го ше ви би се ри му дро сти из свих де ла Ње го ше
вих / [приредио и ко мен та ре написао] To ma Đ. Mo mi
ro vić.  Бе о град : Т. Мо ми ро вић, 1998.  Стр. 115117.

3435
     Ње гош као тра гич ни ју нак ко сов ске ми сли / Иво 
Ан дрић.
Од лом ци.
У: Ње го ше ви би се ри му дро сти из свих де ла Ње го ше
вих / [приредио и ко мен та ре написао] To ma Đ. Mo mi
ro vić.  Бе о град : Т. Мо ми ро вић, 1998.  Стр. 101112.

3436
     Ње го шев од нос пре ма кул ту ри / Иво Ан дрић.
Од лом ци.
У: Ње го ше ви би се ри му дро сти из свих де ла Ње го ше
вих / [приредио и ко мен та ре написао] To ma Đ. Mo mi
ro vić.  Бе о град : Т. Мо ми ро вић, 1998.  Стр. 117120.

3437
     Ње го ше ва чо веч ност / Иво Ан дрић.
Од лом ци.
У: Ње го ше ви би се ри му дро сти из свих де ла Ње го ше
вих / [приредио и ко мен та ре написао] To ma Đ. Mo mi
ro vić.  Бе о град : Т. Мо ми ро вић, 1998.  Стр. 120122.

3438
     О мај сто ру при по ве да чу / Иво Ан дрић.
Од лом ци.
У: Ба ко ња фра Бр не ; При по вет ке / Си мо Ма та вуљ.  
Бе о град : Дра га нић, 1998.  Стр. 243244.

3439
     О при чи и при ча њу / Иво Ан дрић.
У: Ал ма нах.  (1998), стр. 9396.

3440
     Оп ти ми зам Ву ка Ка ра џи ћа : одло мак / Иво Ан
дрић.
У: Из бор из де ла / Вук Сте фа но вић Ка ра џић.  Бе о град 
: Дра га нић, 1998.  Стр. 251254.

3441
     При ча о ве зи ро вом сло ну / Иво Ан дрић.
Одло мак.
У: Ал ма нах.  (1998), стр. 232.

3442
     Рит ми без сја ја / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја екс пре си о ни стич ке ли ри ке / при ре дио 
Ср дан Бо го са вље вић.  Но ви Сад : Све то ви, 1998.  
Стр. 162163.

3443
     Sve do čan stva Na ran dža ste sve ske / Ivo An drić.
Iz ru ko pi sne za o stav šti ne.
U: Vre me.  God. 9, br. 416 (10. okt. 1998), str. 4243.

3444
     Све тлост Ње го ше вог де ла / Иво Ан дрић.
Од лом ци.
У: Ње го ше ви би се ри му дро сти из свих де ла Ње го ше
вих / [приредио и ко мен та ре написао] To ma Đ. Mo mi
ro vić.  Бе о град : Т. Мо ми ро вић, 1998.  Стр. 113114.

3445
     Све то зар Ћо ро вић: Као ви хор / Иво Ан дрић.
У: Срп ска про за да нас / Ћо ро ви ће ви су сре ти про зних 
пи са ца у Би ле ћи [и] На уч ни скуп у Гац ку, 19. и 20. сеп
тем бар 1997.  Би ле ћа : Про свје та ; Гац ко : Про свје та ; 
Бе о град : Пла не та, 1998.  Стр. 6870.

3446
     Стро фа / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Мар бург.
У: Ан то ло ги ја екс пре си о ни стич ке ли ри ке / при ре дио 
Ср дан Бо го са вље вић.  Но ви Сад : Све то ви, 1998.  
Стр. 162.

3447
     Ха зна дар Ба ки / Иво Ан дрић.
Одло мак из романа „Травничка хроника”.
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У: При че о вам пи ри ма / из бор и пред го вор Ана Ра дин. 
 Бе о град : Про све та, 1998.  Стр. 239242.

1999

3448
     Аска и вук / Иво Ан дрић.
У: Ал ма нах.  (1999), стр. 119126.

3449
     Би ју ме да ни / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Не ми ри.
У: Сло во љу ба ви. Књ. 2 / [приредио] Сто јан Ву ји чић. 
 Бу дим пе шта : На ци о нал ни за вод за из да ва ње уџ бе ни
ка, 1999.  Стр. 375.

3450
     Епи лог / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Сло во љу ба ви. Књ. 2 / [приредио] Сто јан Ву ји чић. 
 Бу дим пе шта : На ци о нал ни за вод за из да ва ње уџ бе ни
ка, 1999.  Стр. 375.

3451
     Ex Pon to : (одло мак) / Иво Ан дрић.
У: Ал ма нах.  (1999), стр. 174175.

3452
     Жеђ / Иво Ан дрић.
При по вет ка.
У: Нај леп ше срп ске при че / из бор, пред го вор и ко мен
та ри Ми ли сав Са вић.  Бе о град : Дру штво Ра шка шко
ла, 1999.  Стр. 395406.

3453
     [Жене, ја не знам ко ме сте ви би ле бла га ки ша...] / 
Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Срп ска љу бав на по е зи ја / при ре ди ла Вла ди сла ва 
Ко си јер.  Срем ски Кар лов ци : Ка и рос, 1999.  Стр. 
129.

3454
     Зна ко ви по ред пу та. [Део 1] / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 77, бр. 207 (26. јул 1999), стр. 9.

3455
     Зна ко ви по ред пу та. [Део 2] / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 77, бр. 208 (27. јул 1999), стр. 9.

3456
     Зна ко ви по ред пу та. [Део 3] / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 77, бр. 209 (28. јул 1999), стр. 7.

3457
     Зна ко ви по ред пу та. [Део 4] / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 77, бр. 210 (29. јул 1999), стр. 9.

3458
     Зна ко ви по ред пу та. [Део 5] / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 77, бр. 211 (30. јул 1999), стр. 7.

3459
     Зна ко ви по ред пу та. [Део 6] / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 77, бр. 212/213 (31. јул1. авг. 1999), 
стр. 11.

3460
     Зна ко ви по ред пу та. [Део 7] / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 77, бр. 214 (2. авг. 1999), стр. 7.

3461
     Зна ко ви по ред пу та. [Део 8] / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 77, бр. 215 (3. авг. 1999), стр. 9.

3462
     Зна ко ви по ред пу та. [Део 9] / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 77, бр. 216 (4. авг. 1999), стр. 7.

3463
     Зна ко ви по ред пу та. [Део 10] / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 77, бр. 217 (5. авг. 1999), стр. 8.

3464
     Зна ко ви по ред пу та. [Део 11] / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 77, бр. 218 (6. авг. 1999), стр. 8.

3465
     Зна ко ви по ред пу та. [Део 12] / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 77, бр. 219/220 (78. авг. 1999), стр. 
11.

3466
     Зна ко ви по ред пу та. [Део 13] / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 77, бр. 221 (9. авг. 1999), стр. 7.

3467
     Зна ко ви по ред пу та. [Део 14] / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 77, бр. 222 (10. авг. 1999), стр. 9.

3468
     Зна ко ви по ред пу та. [Део 15] / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 77, бр. 223 (11. авг. 1999), стр. 8.

3469
     Зна ко ви по ред пу та. [Део 16] / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 77, бр. 224 (12. авг. 1999), стр. 9.

3470
     Зна ко ви по ред пу та. [Део 17] / Иво Ан дрић.
У: Бор ба.  Год. 77, бр. 228 (16. авг. 1999), стр. 8.

3471
     [И што по гле дам све је пје сма...] / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Сло во љу ба ви. Књ. 2 / [приредио] Сто јан Ву ји чић. 
 Бу дим пе шта : На ци о нал ни за вод за из да ва ње уџ бе ни
ка, 1999.  Стр. 374.

3472
     Ја ков, друг из де тињ ства / Иво Ан дрић.
У: Ма та вуљ & Ан дрић / Бо жо Ву ко вић.  Под го ри ца : 
За вод за здрав стве ну за шти ту Ре пу бли ке Цр не Го ре : 
Кул тур нопро свјет на за јед ни ца, 1999.  Стр. 5161.
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3473
     [Кад сам ви дио ка ко су сви је тле ма гле...] / Иво Ан
дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Не ми ри.
У: Сло во љу ба ви. Књ. 2 / [приредио] Сто јан Ву ји чић. 
 Бу дим пе шта : На ци о нал ни за вод за из да ва ње уџ бе ни
ка, 1999.  Стр. 375.

3474
     Ка кав је то ве тар / Иво Ан дрић.
Из књиге „Знакови поред пута”.
У: Ме ђај.  Бр. 45 (1999), стр. 33.

3475
     [Кога ли љу би са да она мла да же на...] / Иво Ан
дрић.
Из збир ке пе са ма у про зи „Ex Pon to”.
У: Хим на Апо ло ну / при ре ђи вач Ми ло рад Ми лен ко
вић Шум.  Зре ња нин : Град ска на род на би бли о те ка 
„Жар ко Зре ња нин”, 1999.  Стр. 33.

3476
     [Кога ли љу би са да она мла да же на...] / Иво Ан
дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Сло во љу ба ви. Књ. 2 / [приредио] Сто јан Ву ји чић. 
 Бу дим пе шта : На ци о нал ни за вод за из да ва ње уџ бе ни
ка, 1999.  Стр. 374.

3477
     [Кога ли љу би са да она мла да же на...] / Иво Ан
дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Срп ска љу бав на по е зи ја / при ре ди ла Вла ди сла ва 
Ко си јер.  Срем ски Кар лов ци : Ка и рос, 1999.  Стр. 
128.

3478
     Ле то ва ње на ју гу / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја срп ских при по ве да ча XIX и XX ве ка / 
[приредио] Ми ро слав Јо сић Ви шњић.  Бе о град : „Фи
лип Ви шњић”, 1999.  Стр. 377385.

3479
     На Пе тро ва ра дин ској твр ђа ви / Иво Ан дрић.
Из књиге „Знакови поред пута”.
У: Пе сни ци о Но вом Са ду / при ре дио Ра ша Пе рић.  
Но ви Сад : Ме ди ја на, 1999.  Стр. 39.

3480
     Нај вред ни ја људ ска гра ђе ви на / Иво Ан дрић.
Од лом ци из тек ста „Мо сто ви”.
У: Мо сто ви Но вог Са да / [уредник Зо ран Колунџија]. 
 Но ви Сад : Про ме теј, 1999.  Стр. 3.

3481
     [Неумољиво кру те и не по мич не пла ни не...] / Иво 
Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Сло во љу ба ви. Књ. 2 / [приредио] Сто јан Ву ји чић. 
 Бу дим пе шта : На ци о нал ни за вод за из да ва ње уџ бе ни
ка, 1999.  Стр. 374.

3482
     [Ни бо го ва ни мо ли та ва...] / Иво Ан дрић.
У: Сло во љу ба ви. Књ. 2 / [приредио] Сто јан Ву ји чић. 
 Бу дим пе шта : На ци о нал ни за вод за из да ва ње уџ бе ни
ка, 1999.  Стр. 378.

3483
     Ноћ у во зу / Иво Ан дрић.
Из ци клу са „Не ми ри”.
У: Ме ђај.  Бр. 45 (1999), стр. 32.

3484
     [По свим ма дрид ским ка фа на ма...] / Иво Ан дрић.
Из књи ге „Зна ко ви по ред пу та”.
У: Ле сков ча нин.  Год. 4, бр. 10 (јун 1999), стр. 19.

3485
     Пре да ја : (Ри га од Фе ре) / Иво Ан дрић.
У: Ри га од Фе ре и Ка ра ђор ђе / при ре дио Ми о драг Сто
ја но вић.  Бе о град : Мла дост ту рист : Ита ка, 1999.  
Стр. 202206.

3486
     При ча / Иво Ан дрић.
У: На род не при по вет ке / при ре ди ла Сне жа на Са мар
џи ја.  Бе о град : Дра га нић, 1999.  Стр. 223228.

3487
     Пут Али је Ђер зе ле за / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја срп ских при по ве да ча XIX и XX ве ка / 
[приредио] Ми ро слав Јо сић Ви шњић.  Бе о град : „Фи
лип Ви шњић”, 1999.  Стр. 140160.

3488
     Стро фа / Иво Ан дрић.
У: Сло во љу ба ви. Књ. 2 / [приредио] Сто јан Ву ји чић. 
 Бу дим пе шта : На ци о нал ни за вод за из да ва ње уџ бе ни
ка, 1999.  Стр. 376.

3489
     Шта са њам и шта ми се до га ђа / Иво Ан дрић.
Од лом ци.
У: Сло во љу ба ви. Књ. 2 / [приредио] Сто јан Ву ји чић. 
 Бу дим пе шта : На ци о нал ни за вод за из да ва ње уџ бе ни
ка, 1999.  Стр. 376378.

2000

3490
     Жеђ / Иво Ан дрић.
Сти хо ви.
У: Све не жне ре чи све та.  Зе мун : ЈРЈ, 2000.  Стр. 
109.

3491
     [Жене, ја не знам ко ме сте ви би ле бла га ки ша...] / 
Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Све не жне ре чи све та.  Зе мун : ЈРЈ, 2000.  Стр. 
33.
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3492
     Isak Sa mo ko vli ja i bo san ski Je vre ji Se far di / Ivo An
drić.
У: Pri po vi jet ke / Isak Sa mo ko vli ja.  Sa ra je vo : Sa ra je vo
pu blis hing, 2000.  Str. 287290*.

3493
     [Кога ли љу би са да она мла да же на...] / Иво Ан
дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Нај леп ше љу бав не пе сме срп ско га је зи ка / 
[приредио] Да ни ло Јо ка но вић.  Под го ри ца : Гра ма
тик, 2000.  Стр. 47.

3494
     [Кога ли љу би са да она мла да же на...] / Иво Ан
дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Нај леп ше љу бав не пе сме срп ско га је зи ка / 
[приредио] Да ни ло Јо ка но вић.  Под го ри ца : Гра ма
тик, 2000.  Стр. 61.

3495
     [Кога ли љу би са да она мла да же на...] / Иво Ан
дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Све не жне ре чи све та.  Зе мун : ЈРЈ, 2000.  Стр. 
32.

3496
     „Ко нац ко ме ди је” / Иво Ан дрић ; при ре дио Пре драг 
Па ла ве стра.
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.
У: Те а трон.  Год. 25, бр. 111 (2000), стр. 3941.

3497
     [Na sva koj knji zi ko ja zna či...] = [På en hver bog, som 
re præsen te rer] / Ivo An drić ; over sat af To ni Li ver sa ge.
Nad re đe ni stv. nasl.: Zna ko vi po red pu ta = Tegn ved ve jen. 
 Upo re do srp. tekst i dan. pre vod.  Be le ška o auto ru.
U: Po et.  Br. 1 (april 2000), str. 1819*.

3498
     Put Ali je Đer ze le za / Ivo An drić.
Be le ška o auto ru.  Reč nik tur ci za ma: str. 3132.
U: No be lov ci / [i zbor Mo ma Dimić].  No vi Be o grad : 
Ku ća le pe knji ge SAD, 2000.  Str. 632.

3499
     Ру ко пи си из ку ти је : пр ви пут се об ја вљу ју ру ко пи
си „Пу па вац”, „Ко шта на” и „Ме ре дит” из не по зна те 
за о став шти не Иве Ан дрића / при ре ди ла Би ља на Си
ки мић.
Оспорено ауторство.  Са др жи и факс. ру ко пи са ауто
ра.  На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.  
Sum mary: Ma nu scripts from the box: стр. 36.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дрића.  Год. 19, св. 16 
(март 2000), стр. 736.

3500
     Ру ко пи си из ку ти је : пр ви пут се об ја вљу ју ру ко пи
си „Са му и ло Фај”, „Мо царт” и „Ра су ти ли сто ви” [Иве 

Ан дрића] / при ре ди ла Би ља на Си ки мић.
Оспорено ауторство.   Са др жи и факс. ру ко пи са ауто
ра.  На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.  
Sum mary: Ma nu scripts from the box: стр. 74.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дрића.  Год. 19, св. 17 
(окт. 2000), стр. 774.

3501
     Сте пе ни це / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: „Ри ђа” све ска.
У: Не се би чан му зеј / [приредио] Ми ро слав Лу кић.  
Бе о град : Мо ба ров ин сти тут пи шче вих из да ња ; Ра
бро во : За ве ти не, 2000.  Стр. 7172.

3502
     [U no ći. Uma ra me mi sao...] = [Nat. Jeg er træt ved 
tan ken] / Ivo An drić ; over sat af Mi le na Ru dež og An ne 
Ma rie Bjerg.
Nad re đe ni stv. nasl.: Ne mi ri = Uro.  Upo re do srp. tekst i 
dan. pre vod.  Be le ška o auto ru.
U: Po et.  Br. 1 (april 2000), str. 1819*.

3503
     У су мрак / Иво Ан дрић.
У: Ша бач ки раз го во ри. [Књ.] 1 / Љу би сав Ан дрић.  
Ша бац : За слон, 2000.  Стр. 13.

3504
     Šta sa njam i šta mi se do ga đa = Hvad jeg drøm mer og 
hvad der sker mig / Ivo An drić ; over sat af To ni Li ver sa
ge.
Upo re do srp. tekst i dan. pre vod.  Od lo mak.  Be le ška o 
auto ru.
U: Po et.  Br. 1 (april 2000), str. 1819*.

2001

3505
     [Бањски сле пац...] / Иво Ан дрић.
У: Ма ла ку ти ја / [приредио] Ми хај ло Пан тић.  Бе о
град : Ју го сло вен ска књи га, 2001.  Стр. 28.

3506
     Бе ле жни ца Иве Ан дрића бр. 1 / (при ре дио Бра ни
мир Жи во ји но вић).
Са др жи ци та те ко је је са ку пио И. Ан дрић.  На по ме не 
и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.  Ре ги стар из вор
ни ка : (ре ги стар лич но сти и збир них де ла из ко јих су 
ис пи са ни ци та ти): стр. 9099 ; Пред мет ни ре ги стар : 
(ре ги стар лич но сти, ме ста, пред ме та и те ма о ко ји ма 
се го во ри): стр. 100107.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дрића.  Год. 20, св. 18 
(окт. 2001), стр. 7107.

3507
     Бе ле шке за пи сца / Иво Ан дрић.
У: Су сре ти.  Год. 1, бр. 3 (дец. 2001), стр. 4.

3508
     Бла га и до бра ме се чи на / Иво Ан дрић.
У: До бра зе мљо шап ни кроз згње че не вла ти / [приредио] 
Ми лош Оку ка.  Ба ња Лу ка ; Бе о град : За ду жби на „Пе
тар Ко чић”, 2001.  Стр. 150151.
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3509
     Бла га и до бра ме се чи на / Иво Ан дрић.
У: Су сре ти.  Год. 1, бр. 3 (дец. 2001), стр. 4.

3510
     Епи лог / Иво Ан дрић.
Из збир ке пе са ма у про зи „Ex Pon to”.
У: До бра зе мљо шап ни кроз згње че не вла ти / [приредио] 
Ми лош Оку ка.  Ба ња Лу ка ; Бе о град : За ду жби на „Пе
тар Ко чић”, 2001.  Стр. 176.

3511
     [Жене, ја не знам ко ме сте ви би ле бла га ки ша...] / 
Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Срп ска љу бав на по е зи ја / при ре ди ла Вла ди сла ва 
Ко си јер.  Срем ски Кар лов ци : Ка и рос, [2001].  Стр. 
129.

3512
     [Женски је сми јех ују тро као би је ло плат но...] / Иво 
Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Не ми ри.
У: Срп ске про за и де / [приредила] Бо ја на Сто ја но вић
Пан то вић.  Бе о град : Но лит, 2001.  Стр. 94.

3513
     Из „Ex Pon ta” / Иво Ан дрић ; ода брао Ми та Го лић.
У: Не вен.  Бр. 635 (1. јун 2001), стр. 23.

3514
     Иза ку ли са сто го ди на Но бе ло ве на гра де. [Део] (12), 
Шта је Иво Ан дрић у Сток хол му ствар но ре као.
Уоб. под ре ђе ни ств. насл.: О при чи и при ча њу.
У: Бор ба.  Год. 79, бр. 271 (28. септ. 2001), стр. 8.

3515
     [Једно ве че сам ви дио уну тра шњост свих ства ри...] 
/ Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Не ми ри.
У: Срп ске про за и де / [приредила] Бо ја на Сто ја но вић
Пан то вић.  Бе о град : Но лит, 2001.  Стр. 92.

3516
     Jed no krat ko se ća nje / Ivo An drić.
Uob. stv. nasl.: Volt Vit man.
U: Vla ti tra ve / Volt Vit men.  Be o grad : Ate ne um, 2001. 
 Str. 1322.

3517
     [Кад се успех стр мом го ле ти...] / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Не ми ри.
У: Срп ске про за и де / [приредила] Бо ја на Сто ја но вић
Пан то вић.  Бе о град : Но лит, 2001.  Стр. 93.

3518
     Ка кав је то ве тар / Иво Ан дрић.
Из књи ге „Зна ко ви по ред пу та”.
У: Срп ске про за и де / [приредила] Бо ја на Сто ја но вић
Пан то вић.  Бе о град : Но лит, 2001.  Стр. 9596.

3519
     [Ko ga li lju bi sa da ona mla da že na...] / Ivo An drić.
Nad re đe ni stv. nasl.: Ex Pon to.

U: An to lo gij ske lju bav ne pe sme / pri re dio Ve li mir Co lić. 
 Be o grad : Vu ka din, 2001.  Str. 64.

3520
     [Кога ли љу би са да она мла да же на...] / Иво Ан
дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Срп ска љу бав на по е зи ја / при ре ди ла Вла ди сла ва 
Ко си јер.  Срем ски Кар лов ци : Ка и рос, [2001].  Стр. 
128.

3521
     Лов на те тре ба : (при по вет ка) / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја ло вач ке му дро сти и ле по те / при ре дио 
Ми та Го лић.  Но ви Сад : Днев ник ; Бе о град : Ло вач ки 
са вез Ср би је, 2001.  Стр. 6271.

3522
     Ма ли град на две ре ке / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Пут ни ци са ис то ка.
У: Срп ске про за и де / [приредила] Бо ја на Сто ја но вић
Пан то вић.  Бе о град : Но лит, 2001.  Стр. 97.

3523
     [Mi sli] / Ivo An drić.
U: Mi sli zna me ni tih Sr ba / pri re di la Da ni je la An tić.  Be
o grad : Al na ri, 2001.  Str. 539.

3524
     Мост на Же пи / Иво Ан дрић.
У: До бра зе мљо шап ни кроз згње че не вла ти / [прире
дио] Ми лош Оку ка.  Ба ња Лу ка ; Бе о град : За ду жби на 
„Пе тар Ко чић”, 2001.  Стр. 190198.

3525
     На ка ме ну, у По чи те љу / Иво Ан дрић.
У: До бра зе мљо шап ни кроз згње че не вла ти / [приредио] 
Ми лош Оку ка.  Ба ња Лу ка ; Бе о град : За ду жби на „Пе
тар Ко чић”, 2001.  Стр. 199204.

3526
     [Наједном, по сли је сви је тла и ра до сна да на...] / Иво 
Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Не ми ри.
У: Срп ске про за и де / [приредила] Бо ја на Сто ја но вић
Пан то вић.  Бе о град : Но лит, 2001.  Стр. 93.

3527
     Ne mir od vi je ka / Ivo An drić.
U: An to lo gi ja hr vat ske krat ke pri če / [pri re di o] Mi ro slav 
Ši cel.  Za greb : Dis put, 2001.  Str. 153156*.

3528
     Ње гош као тра гич ни ју нак ко сов ске ми сли / Иво 
Ан  дрић.
У: Ан то ло ги ја срп ске књи жев не кри ти ке и есе ји сти ке 
Ре пу бли ке Срп ске / [приредио] Бо го мир Ђу кић.  Ба ња 
Лу ка : Ма ти ца срп ска Ре пу бли ке Срп ске, 2001.  Стр. 
127144.

3529
     О при чи и при ча њу / Иво Ан дрић.
У: Књи жев ни ма га зин.  Год. 1, бр. 4 (окт. 2001), стр. 
1213.
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3530
     О при чи и при ча њу / Иво Ан дрић.
У: Нај леп ше бе се де срп ско га је зи ка / [изабрао Да ни ло 
Јокановић].  Под го ри ца : Гра ма тик, 2001.  Стр. 102
108.

3531
     О при чи и при ча њу / Иво Ан дрић.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дрића.  Год. 20, св. 18 
(окт. 2001), стр. 305308.

3532
     Рзав ски бре го ви / Иво Ан дрић.
У: До бра зе мљо шап ни кроз згње че не вла ти / [приредио] 
Ми лош Оку ка.  Ба ња Лу ка ; Бе о град : За ду жби на „Пе
тар Ко чић”, 2001.  Стр. 177189.

3533
     С оне стра не сна / Иво Ан дрић.
У: Срп ски Си он.  Год. 110, бр. 1 (2001), стр. 7475.

3534
     [Све што по сто ји ов дје...] / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Не ми ри.
У: Срп ске про за и де / [приредила] Бо ја на Сто ја но вић
Пан то вић.  Бе о град : Но лит, 2001.  Стр. 91.

3535
     [Ти ни си исти ују тро и уве че...] / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Не ми ри.
У: Срп ске про за и де / [приредила] Бо ја на Сто ја но вић
Пан то вић.  Бе о град : Но лит, 2001.  Стр. 9192.

3536
     Ćor kan i Šva bi ca / Ivo An drić.
U: Hr vat ski pri po vje da či / pri re dio Kre ši mir Ne mec.  Za
greb : Mo za ik knji ga, 2001*.

3537
     У ама му / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Пут ни ци са ис то ка.
У: Срп ске про за и де / [приредила] Бо ја на Сто ја но вић
Пан то вић.  Бе о град : Но лит, 2001.  Стр. 97.

3538
     [У из вр ша ва њу сво јих ви со ких за да та ка...] / Иво Ан
дрић.
Уоб. ств. насл.: О при чи и при ча њу.
У: Бе се де до бит ни ка Но бе ло ве на гра де за књи жев ност 
/ при ре ди ли Дра ги ша Ка ле зић, Зо ран Пе ри шић, Ду
шан Ба ти ни ца.  Сур чин : КУД „Ди о ген”, 2001.  Стр. 
111114.

3539
     [У из вр ша ва њу сво јих ви со ких за да та ка...] / Иво Ан
дрић.
Уоб. ств. насл.: О при чи и при ча њу.
У: Бе се де до бит ни ка Но бе ло ве на гра де за књи жев ност. 
Књ. 2 / при ре ди ли Ду шан Ба ти ни ца, Ву ка шин Ба ти
ни ца, Ка та ри на Ко ва че вић.  Зе мун : Ша хов ски клуб 

„Би бли о те кар” : Му зич ка шко ла „Ко ста Ма ној ло вић”, 
2001.  Стр. 2124.

3540
     У су мрак / Иво Ан дрић.
У: До бра зе мљо шап ни кроз згње че не вла ти / [приредио] 
Ми лош Оку ка.  Ба ња Лу ка ; Бе о град : За ду жби на „Пе
тар Ко чић”, 2001.  Стр. 149.

3541
     Уте ха сно ва / Иво Ан дрић.
У: Су сре ти.  Год. 1, бр. 3 (дец. 2001), стр. 4.

3542
     Хар фа из је зе ра / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Пут ни ци са ис то ка.
У: Срп ске про за и де / [приредила] Бо ја на Сто ја но вић
Пан то вић.  Бе о град : Но лит, 2001.  Стр. 97.

3543
     1914. / Иво Ан дрић.
У: До бра зе мљо шап ни кроз згње че не вла ти / [приредио] 
Ми лош Оку ка.  Ба ња Лу ка ; Бе о град : За ду жби на „Пе
тар Ко чић”, 2001.  Стр. 152.

2002

3544
     A. G. Ma toš / Ivo An drić.
U: An to lo gi ja hr vat skog knji žev nog ese ja XX. sto lje ća. 
Knj. 1 / [pri re di o] Mi ro slav Ši cel.  Za greb : Dis put, 2002. 
 Str. 151154*.

3545
     Гла сно во де шу ме / Иво Ан дрић.
У: Ли ри ка во де / [приредио] Ми лан С. Ко со вић.  Бе о
град : Ин тер принт, 2002.  Стр. 156.

3546
     Žeđ / Ivo An drić.
Sti ho vi.
U: Lju bav je za kon / pri re di li Sne ža na Sam če vićCvet ko
ski, Ste van Kr stecStar čin ski.  Be o grad : Udru že nje ne
za vi snih iz da va ča za SRJ, 2002.  Str. 45.

3547
     Žeđ / Ivo An drić.
Sti ho vi.
U: Lju bav je za kon / pri re di li Sne ža na Sam če vićCvet ko
ski, Ste van Kr stecStar čin ski.  Be o grad : Udru že nje ne
za vi snih iz da va ča za SRJ, 2002.  Str. 50.

3548
     [Жене, ја не знам ко ме сте ви би ле бла га ки ша...] / 
Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Срп ска љу бав на по е зи ја / при ре ди ла Вла ди сла ва 
Ко си јер.  Срем ски Кар лов ци : Ка и рос, 2002.  Стр. 
129.

3549
     као пче лар пче ла ма / Иво Ан дрић.
Из књи ге „Зна ко ви по ред пу та”.
У: Кра ји на.  Год. 1, бр. 3 (2002), стр. 9596.
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3550
     Ко га ли љу би са да она мла да же на / Иво Ан дрић.
Из збир ке пе са ма у про зи „Ex Pon to”.
У: Рам за тво је ср це / иза брао и при ре дио Ср би слав 
Ми лен ко вић.  Бе о град : Књи гако мерц, 2002.  Стр. 
162163.

3551
     [Кога ли љу би са да она мла да же на...] / Иво Ан
дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Срп ска љу бав на по е зи ја / при ре ди ла Вла ди сла ва 
Ко си јер.  Срем ски Кар лов ци : Ка и рос, 2002.  Стр. 
128.

3552
     [Кога ли љу би са да она мла да же на...] / Иво Ан
дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Срп ска љу бав на по е зи ја / [приредио] Сто јан Бер
бер.  Сом бор : Учи тељ ски фа кул тет ; Но ви Сад : Про
ме теј, 2002.  Стр. 85.

3553
     Мар та мје се ца / Иво Ан дрић.
У: Ме ђу ја вом и мед сном. Књ. 1 / [приредио] Пе ро Зу
бац.  Ру ма : Срп ска књи га, 2002.  Стр. 93.

3554
     Ни ко ла Ло пи чић: Се ља ци (при по вет ке) / Иво Ан
дрић.
Ре цен зи ја у окви ру увод ног тек ста „Мар ги на ли је о 
жи во ту и дје лу Ни ко ле Ло пи чи ћа” Јан ка Ђо но ви ћа.
У: Се ља ци / Ни ко ла М. Ло пи чић.  Бе о град : Струч на 
књи га, 2002.  Стр. 2021.

3555
     О при чи и при ча њу / Иво Ан дрић ; при пре ми ла 
Рад ми ла Ги кићПе тро вић.
Одло мак.
У: Не вен.  Бр. 658 (2. дец. 2002), стр. 12.

3556
     Оно што је ма ти ца у ро ју пче ла / Иво Ан дрић.
Одло мак из тек ста „Бе ле шке за пи сца”.
У: Кра ји на.  Год. 1, бр. 3 (2002), стр. 96.

3557
     Пи сци о је зи ку / Иво Ан дрић.
Уоб. ств. насл.: Ве чи ти ка лен дар ма тер њег је зи ка.  Из 
књи ге „Зна ко ви по ред пу та”.
У: Је зик да нас.  Год. 6, бр. 15 (2002), стр. 4648.

3558
     Рој као знак по ред пу та / Иво Ан дрић.
Из књи ге „Зна ко ви по ред пу та”.
У: Кра ји на.  Год. 1, бр. 3 (2002), стр. 95.

3559
     Сви та ње / Иво Ан дрић.
У: Злат на гре да.  Год. 2, бр. 11 (септ. 2002), стр. 2.

3560
     Се ме из Ка ли фор ни је / Иво Ан дрић ; (при ре дио 
Пре драг Па ла ве стра).
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дрића.  Год. 21, св. 19 
(окт. 2002), стр. 717.

3561
     Сун цо крет / Иво Ан дрић.
Из књи ге „Зна ко ви по ред пу та”.
У: Кра ји на.  Год. 1, бр. 3 (2002), стр. 95.

3562
     У за ва ди са све том : (одло мак) / Иво Ан дрић ; при
пре ми ла Рад ми ла Ги кићПе тро вић.
У: Не вен.  Бр. 658 (2. дец. 2002), стр. 12.

3563
     Че му ми стра шни дар, о Бо же / Иво Ан дрић.
Из збирке песама у прози „Ex Ponto”.
У: Нај леп ше мо ли тве срп ско га је зи ка / иза брао и при
ре дио Јо ван Пеј чић.  Под го ри ца : Гра ма тик, 2002.  
Стр. 134.

2003

3564
     Би фе „Ти та ник” / Иво Ан дрић.
У: Срп ске при по вет ке / [приредили Ве сна Пе шић, Ни
ко ла Ђурђевић].  Ниш : Sa git ta ri us Bo ok, 2003.  Стр. 
195233.

3565
     Ве ра салутаx [тј. Ve ra sa lu trix] / Иво Ан дрић.
У: Ан ђео ту ге / [приредио] Ди ми три је Јо ва но вић.  Ча
чак : Ле ген да, 2003.  Стр. 228.

3566
     Две бе ле жни це Иве Ан дрића : (Бе ле жни ца бр. 2 
и Ма ли но тес цр ве них ко ри ца) / при ре дио Бра ни мир 
Жи во ји но вић.
На по ме на при ре ђи ва ча: стр. 76.  Ре ги стар из вор ни ка: 
стр. 5052, 73 ; Пред мет ни ре ги стар: стр. 5256, 7375.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дрића.  Год. 22, св. 20 
(окт. 2003), стр. 776.

3567
     До дир са стран ци ма / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: (Mi scel la nea gu ic ci ar di ni a na) Иве 
Ан дрића / кри тич ки при ре дио и ис ту ма чио Ник ша 
Стип че вић.  На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз 
текст.
У: Ан дрићев Гви чар ди ни / [критички при ре дио и 
истумачио] Ник ша Стип че вић.  Бе о град : За ду жби на 
Иве Ан дрића, 2003.  Стр. 105110.

3568
     Жеђ / Иво Ан дрић.
При по вет ка.
У: Срп ске при по вет ке / [приредили Ве сна Пе шић, Ни
ко ла Ђурђевић].  Ниш : Sa git ta ri us Bo ok, 2003.  Стр. 
171182.
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3569
     Жеђ / Иво Ан дрић.
Сти хо ви.
У: Очи ју тво јих да ни је / [приређивач] Ву кај ло Ђо кић. 
 Под го ри ца : Ок то их, 2003.  Стр. 93.

3570
     [Жене, ја не знам ко ме сте ви би ле бла га ки ша...] / 
Иво Ан дрић.
Из збир ке пе са ма у про зи „Ex Pon to”.
У: Ан ђео љу ба ви / [приредио] Ди ми три је Јо ва но вић.  
Ча чак : Ле ген да, 2003.  Стр. 126127.

3571
     Зе мља / Иво Ан дрић.
У: Ан ђео ту ге / [приредио] Ди ми три је Јо ва но вић.  Ча
чак : Ле ген да, 2003.  Стр. 226.

3572
     [И све [!] што по гле дам све је пје сма...] / Иво Ан
дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.  Бе ле шка о ауто ру.
У: Ан то ло ги ја пје сни ка но бе ло ва ца / при пре мио Сло
бо дан Ми лић.  Под го ри ца : ЦИП, 2003.  Стр. 83.

3573
     Ис пи си и ски це за пред го вор о Гви чар ди ни ју / Иво 
Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: (Mi scel la nea gu ic ci ar di ni a na) Иве 
Ан дрића / кри тич ки при ре дио и ис ту ма чио Ник ша 
Стип че вић.  Текст ћир. и лат.  На по ме не и об ја шње
ња у бе ле шка ма уз текст.
У: Ан дрићев Гви чар ди ни / [критички при ре дио и 
истумачио] Ник ша Стип че вић.  Бе о град : За ду жби на 
Иве Ан дрића, 2003.  Стр. 111154.

3574
     Ис пи си из Ми ке лан ђе ло вих пи са ма / [сакупио Иво 
Ан дрић].
Над ре ђе ни ств. насл.: (Mi scel la nea gu ic ci ar di ni a na) Иве 
Ан дрића / кри тич ки при ре дио и ис ту ма чио Ник ша 
Стип че вић.  Упо ре до итал. текст и срп. пре вод.  На
по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.
У: Ан дрићев Гви чар ди ни / [критички при ре дио и 
истумачио] Ник ша Стип че вић.  Бе о град : За ду жби на 
Иве Ан дрића, 2003.  Стр. 95104.

3575
     [И [тј. Ја] пре зи рем бље сак го спод ства...] / Иво Ан
дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.  Бе ле шка о ауто ру.
У: Ан то ло ги ја пје сни ка но бе ло ва ца / при пре мио Сло
бо дан Ми лић.  Под го ри ца : ЦИП, 2003.  Стр. 83.

3576
     Ко га ли љу би са да она мла да же на / Иво Ан дрић.
Из збир ке пе са ма у про зи „Ex Pon to”.
У: Ан ђео љу ба ви / [приредио] Ди ми три је Јо ва но вић.  
Ча чак : Ле ген да, 2003.  Стр. 128.

3577
     [Кога ли љу би са да она мла да же на...] / Иво Ан
дрић.
Из збир ке пе са ма у про зи „Ex Pon to”.
У: Очи ју тво јих да ни је / [приређивач] Ву кај ло Ђо кић. 
 Под го ри ца : Ок то их, 2003.  Стр. 91.

3578
     [Кога ли љу би са да она мла да же на...] / Иво Ан
дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Нај леп ше љу бав не пе сме срп ско га је зи ка / [изабрао 
Да ни ло Јокановић].  Бе о град : Гра ма тик, 2003.  Стр. 
58.

3579
     Ле то ва ње на ју гу / Иво Ан дрић.
У: Срп ске при по вет ке / [приредили Ве сна Пе шић, Ни
ко ла Ђурђевић].  Ниш : Sa git ta ri us Bo ok, 2003.  Стр. 
183194.

3580
     [Mi sli] / Ivo An drić.
U: Mi sli zna me ni tih Sr ba / pri re di la Da ni je la An tić.  Be
o grad : Al na ri, 2003.  Str. 539.

3581
     Мост на Же пи / Иво Ан дрић.
Бе ле шка о ауто ру.
У: Срп ски при по ве да чи XX ве ка / [Радоје До ма но вић 
... и др.].  Бе о град : Са зве жђа, 2003.  Стр. 4353.

3582
     O pri či i pri ča nju / Ivo An drić.
U: No vi iz raz.  God. 6, br. 19 (2003), str. 35*.

3583
     O stra hu / Ivo An drić.
Uob. stv. nasl.: Knji ga.
U: Pri če za pre pri ča va nje / oda brao i pri re dio Sto jan Ri
stić.  No vi Sad : LIB, 2003.  Str. 6987.

3584
     Пи сци о је зи ку / Иво Ан дрић.
Од лом ци из ро ма на „Трав нич ка хро ни ка” и „Го спо ђи
ца”.
У: Је зик да нас.  Год. 7, бр. 17 (2003), стр. 5354.

3585
     [С вје тро ви ма и зи мом ја сам во дио бор бу сам...] / 
Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Не ми ри.  Бе ле шка о ауто ру.
У: Ан то ло ги ја пје сни ка но бе ло ва ца / при пре мио Сло
бо дан Ми лић.  Под го ри ца : ЦИП, 2003.  Стр. 85.

3586
     San o Ma ri ji / Ivo An drić.
U: Pro sve ti na knji ga lju bav ne po e zi je / pri re dio Mi ro slav 
Mak si mo vić.  Be o grad : Pro sve ta, 2003.  Str. 24.

3587
     [Свака за тво ре на вра та ми се чи не као ни је су [тј. 
нијема] при јет ња...] / Иво Ан дрић.
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Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.  Бе ле шка о ауто ру.
У: Ан то ло ги ја пје сни ка но бе ло ва ца / при пре мио Сло
бо дан Ми лић.  Под го ри ца : ЦИП, 2003.  Стр. 83.

3588
     Скер цо у цр ни ни / Иво Ан дрић.
У: Ан ђео ту ге / [приредио] Ди ми три је Јо ва но вић.  Ча
чак : Ле ген да, 2003.  Стр. 227.

3589
     Та ма / Иво Ан дрић.
У: Ан ђео ту ге / [приредио] Ди ми три је Јо ва но вић.  Ча
чак : Ле ген да, 2003.  Стр. 225.

3590
     У су мрак / Иво Ан дрић.
У: На ше ства ра ње.  Год. 50, бр. 4 (2003), стр. 85*.

3591
     У су мрак / Иво Ан дрић.
У: Очи ју тво јих да ни је / [приређивач] Ву кај ло Ђо кић. 
 Под го ри ца : Ок то их, 2003.  Стр. 92.

3592
     У Шо пе но вој род ној ку ћи / Иво Ан дрић.
У: Хре сто ма ти ја о Шо пе ну / Сло бо дан Тур ла ков.  Бе
о град : С. Тур ла ков, 2003.  Стр. 57.

3593
     Ци та ти / Иво Ан дрић.
У: За ве шта ње / [Доситеј Об ра до вић ... и др.].  Но ви 
Бе о град : Ива ни ше вић, 2003.  Стр. 151170.

3594
     Ци та ти из Ма ки а ве лиа / [сакупио Иво Ан дрић].
Над ре ђе ни ств. насл.: (Mi scel la nea gu ic ci ar di ni a na) Иве 
Ан дрића / кри тич ки при ре дио и ис ту ма чио Ник ша 
Стип че вић.  Упо ре до итал. текст и срп. пре вод.  На
по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.
У: Ан дрићев Гви чар ди ни / [критички при ре дио и 
истумачио] Ник ша Стип че вић.  Бе о град : За ду жби на 
Иве Ан дрића, 2003.  Стр. 8593.

3595
     Че му ми стра шни дар, о Бо же / Иво Ан дрић.
Из збирке песама у прози „Ex Ponto”.
У: Нај леп ше мо ли тве срп ско га је зи ка / иза брао и при
ре дио Јо ван Пеј чић.  Бе о град : Гра ма тик, 2003.  Стр. 
134.

2004

3596
     Го спо ђи ца Аде ли на Ир би / Иво Ан дрић.
У: Пле ме ни та Мис Ир би до бро твор ка срп ског на ро да 
/ Да ни ца Ка ћа Чо ло вић, Ср ђан Чо ло вић.  Книн ; Бе
о град : Срп ско кул тур но дру штво „Зо ра” ; До брун : 
Да бар, 2004.  Стр. 159165.

3597
     Жеђ / Иво Ан дрић.
Сти хо ви. 
У: Све не жне ре чи све та / [приређивач Јо ва на Нинко
вић].  Зе мун : JRJ, 2004.  2. изд.  Стр. 109.

3598
     Жеђ / Иво Ан дрић.
Сти хо ви. 
У: Све не жне ре чи све та / [приређивач Јо ва на Нинко
вић].  Зе мун : ЈРЈ, 2004.  2. до штам па но изд.  Стр. 
109.

3599
     [Жене, ја не знам ко ме сте ви би ле бла га ки ша...] / 
Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to. 
У: Све не жне ре чи све та / [приређивач Јо ва на Нинко
вић].  Зе мун : JRJ, 2004.  2. изд.  Стр. 33.

3600
     [Жене, ја не знам ко ме сте ви би ле бла га ки ша...] / 
Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to. 
У: Све не жне ре чи све та / [приређивач Јо ва на Нинко
вић].  Зе мун : ЈРЈ, 2004.  2. до штам па но изд.  Стр. 
33.

3601
     [Жене, ја не знам ко ме сте ви би ле бла га ки ша...] / 
Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Срп ска љу бав на по е зи ја / при ре ди ла Вла ди сла ва 
Ко си јер.  Срем ски Кар лов ци : Ка и рос, 2004.  Стр. 
129.

3602
     За ми шље ни ко ња ни ци / Иво Ан дрић.
Из ру ко пи сне за о став шти не.
У: Књи жев ни лист.  Год. 3, бр. 25 (1. септ. 2004),  
стр. 3.

3603
     [Za pis o Mo sta ru] / Ivo An drić.
U: Mo star / [a u to ri Ivo An drić ... [et al.].  Mo star : Mu te
ve lić, 2004.  Str. 7.

3604
     Зе мља, љу ди и је зик код Пе тра Ко чи ћа / Иво Ан
дрић.
У: С пла ни не и ис под пла ни не / Ко чић Пе тар.  Бе о
град : Гу тен бер го ва га лак си ја, 2004.  Стр. 157176.

3605
     Ze mlja, lju di i je zik kod Pe tra Ko či ća / Ivo An drić.
Od lo mak.
U: Ja za vac pred su dom / Pe tar Ko čić.  Tu zla : Bo san ska 
ri ječ, 2004.  Str. 8184.

3606
     Je le na, že na ko je ne ma / Ivo An drić.
U: An to lo gi ja fan ta stič ke pri po vi jet ke u Bo sni i Her ce go
vi ni / [pri re di o] Ne nad Ra da no vić.  Sa ra je vo : Srp sko pro
svjet no kul tur no dru štvo „Pro svje ta”, 2004.  Str. 4363.

3607
     Јо ван Скер лић / Иво Ан дрић.
У: Књи жев ни лист.  Год 3, бр. 21 (1. мај 2004), стр. 5.



292

3608
     [Кога ли љу би са да она мла да же на...] / Иво Ан
дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to. 
У: Све не жне ре чи све та / [приређивач Јо ва на 
Нинковић].  Зе мун : JRJ, 2004.  2. изд.  Стр. 32.

3609
     [Кога ли љу би са да она мла да же на...] / Иво Ан
дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to. 
У: Све не жне ре чи све та / [приређивач Јо ва на 
Нинковић].  Зе мун : ЈРЈ, 2004.  2. до штам па но изд. 
 Стр. 32.

3610
     [Кога ли љу би са да она мла да же на...] / Иво Ан
дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Срп ска љу бав на по е зи ја / при ре ди ла Вла ди сла ва 
Ко си јер.  Срем ски Кар лов ци : Ка и рос, 2004.  Стр. 
128.

3611
     Kod le ka ra / Ivo An drić.
U: An to lo gi ja fan ta stič ke pri po vi jet ke u Bo sni i Her ce
go vi ni / [pri re di o] Ne nad Ra da no vić.  Sa ra je vo : Srp sko 
pro svjet no kul tur no dru štvo „Pro svje ta”, 2004.  Str. 72
78.

3612
     Ко ја је зе мља то / Иво Ан дрић.
Из ру ко пи сне за о став шти не.
У: Књи жев ни лист.  Год. 3, бр. 25 (1. септ. 2004),  
стр. 3.

3613
     Le to va nje na ju gu / Ivo An drić.
U: An to lo gi ja fan ta stič ke pri po vi jet ke u Bo sni i Her ce
go vi ni / [pri re di o] Ne nad Ra da no vić.  Sa ra je vo : Srp sko 
pro svjet no kul tur no dru štvo „Pro svje ta”, 2004.  Str. 64
71.

3614
     Мо сто ви / Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 101, бр. 32406 (25. јан. 2004) = Све
док епо хе, стр. 13.

3615
     На Пе тро ва ра дин ској твр ђа ви / Иво Ан дрић.
Из књиге „Знакови поред пута”.
У: Но ви Сад, зе мљи рај II / при ре ди ли Са ва Да мја нов, 
Ли ди ја Му сте да на гић.  Пан че во : Ma li Ne mo, 2004.  
Стр. 189.

3616
     Не ми ри : (одло мак) / Иво Ан дрић.
У: Про свјет ни рад.  Год. 55, бр. 5/6 (12. март 2004), 
стр. 13*.

3617
     [Посвете] / Иво Ан дрић.
У: По све те срп ских пи са ца / [приредио] Ра до ван По по
вић.  Бе о град : Бе о град ска књи га, 2004.  Стр. 1320.

3618
     Pred go vor / Ivo An drić.
U: Ne kro log jed noj čar ši ji / Zu ko Džum hur.  Sa ra je vo : 
Ci vi tas, 2004.  Str. 58*.

2005

3619
     Бе ле шка о ре чи ма / Иво Ан дрић.
У: Нај леп ше бе се де срп ско га је зи ка / [изабрао Да ни
ло Јокановић].  Бе о град : Гра ма тик, 2005.  Стр. 201
203.

3620
     [Жене, ја не знам ко ме сте ви би ле бла га ки ша...] / 
Иво Ан дрић.
Из збир ке пе са ма у про зи „Ex Pon to”.
У: Ан ђео љу ба ви / [приредио] Ди ми три је Јо ва но вић.  
Ча чак : Ле ген да, 2005.  Стр. 126127.

3621
     Зе мља, љу ди и је зик код Пе тра Ко чи ћа / Иво Ан
дрић.
У: Бе сје де о Ко чи ћу / при ре ди ла Ру жи ца Шу ка ло.  Ба
ња Лу ка : За ви чај но дру штво Зми ја ње : КЗ „Ва со Пе
ла гић”, 2005.  Стр. 727.

3622
     Ко га ли љу би са да она мла да же на / Иво Ан дрић.
Из збир ке пе са ма у про зи „Ex Pon to”.
У: Ан ђео љу ба ви / [приредио] Ди ми три је Јо ва но вић.  
Ча чак : Ле ген да, 2005.  Стр. 128.

3623
     [Кога ли љу би са да она мла да же на...] / Иво Ан
дрић.
Из збир ке пе са ма у про зи „Ex Pon to”.
У: Нај леп ше љу бав не пе сме срп ско га је зи ка / иза брао 
Да ни ло Јо ка но вић.  Бе о град : Гра ма тик, 2005.  Стр. 
67.

3624
     Ле то ва ње на ју гу / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја срп ске при по вет ке пр ве по ло ви не XX 
ве ка / при ре дио Ми хај ло Пан тић.  Бе о град : Ис точ
ник, 2005.  Стр. 437445.

3625
     Lju bav u ka sa bi / Ivo An drić.
U: Pro sve ti na knji ga lju bav ne pri če / pri re dio Mi haj lo 
Pan tić.  Be o grad : Pro sve ta, 2005.  Str. 93103.

3626
     Мост на Же пи / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја срп ске при по вет ке пр ве по ло ви не XX 
ве ка / при ре дио Ми хај ло Пан тић.  Бе о град : Ис точ
ник, 2005.  Стр. 418425.

3627
     Му ста фа Ма џар / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја срп ске при по вет ке пр ве по ло ви не XX 
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ве ка / при ре дио Ми хај ло Пан тић.  Бе о град : Ис точ
ник, 2005.  Стр. 403417.

3628
     [Na Pe tro va ra din skoj tvr đa vi...] / Ivo An drić.
Iz knjige „Znakovi pored puta”.
U: Ma pa sve ta Pe tro va ra din ske tvr đa ve / [pri re di li] Bo ri
voj Po pr žan ... [et al.].  No vi Sad : Li kov ni krug, 2005. 
 Str. 176.

3629
     Нај вред ни ја људ ска гра ђе ви на / Иво Ан дрић.
Од лом ци из тек ста „Мо сто ви”.
У: Мо сто ви Но вог Са да / [уредник Зо ран Колунџија]. 
 Но ви Сад : Про ме теј, 2005.  Стр. 5.

3630
     О при чи и при ча њу / Иво Ан дрић.
У: Нај леп ше бе се де књи жев ни ка но бе ло ва ца / [из бор 
Јо ван Радуловић].  Бе о град : Евро, 2005.  Стр. 1115.

3631
     О при чи и при ча њу / Иво Ан дрић.
У: Нај леп ше бе се де срп ско га је зи ка / [изабрао Да ни
ло Јокановић].  Бе о град : Гра ма тик, 2005.  Стр. 196
200.

3632
     О при чи и при ча њу / Иво Ан дрић.
У: Нај леп ше бе се де срп ско га је зи ка / [изабрао Да ни ло 
Јокановић].  Бе о град : Гра ма тик, 2005.  Стр. 8794.

3633
     Пр стен / Иво Ан дрић ; при ре ди ла Жа не та Ђу кић 
Пе ри шић.
Од лом ци из при по вет ке „Из лет”.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дрића.  Год. 24, св. 22 
(септ. 2005), стр. 912.

3634
     Pr sten / Ivo An drić.
Od lo mak iz pri po vet ke „Iz let”.
U: Vre me.  Br. 745 (14. april 2005), str. 53.

3635
     Raz go vor sa Go jom / Ivo An drić.
U: Los Ca pric hos de Goya / [izložbu pri re di la Ve sna 
Latinović].  No vi Sad : Grad ska upra va za kul tu ru gra da 
No vog Sa da : Ga le ri ja Bel art : Cen tar za vi zu el nu kul tu ru 
Zlat no oko, 2005.  Str. 1326.

3636
     Смр ти не ма / Иво Ан дрић.
Из књи ге „Зна ко ви по ред пу та”.
У: По ли ти ка.  Год. 102, бр. 32871 (13. мај 2005), стр. 
16.

3637
     Труп / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја срп ске при по вет ке пр ве по ло ви не XX 
ве ка / при ре дио Ми хај ло Пан тић.  Бе о град : Ис точ
ник, 2005.  Стр. 426436.

2006

3638
     Бај рон у Син три / Иво Ан дрић.
У: Нај леп ше љу бав не при че срп ских пи са ца / [изабрао 
Да ни ло Јокановић].  Бе о град : Гра ма тик, 2006.  Стр. 
128131.

3639
     Da bi ste se spa sli / Ivo An drić.
Iz knjige „Znakovi pored puta”.
U: Teč ni kri stal / [pri re di o] Zo ran Bog nar.  Be o grad : De
re ta, 2006.  Str. 44.

3640
     Де дин днев ник / Иво Ан дрић ; при ре ди ла Жа не та 
Ђу кић Пе ри шић.
Стр. 88: Бе ле шка / Ж. Ђ. П.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дрића.  Год. 25, св. 23 
(септ. 2006), стр. 8388.

3641
     Де ца / Иво Ан дрић.
У: Вас крс у срп ској књи жев но сти / при ре дио Зо ран 
Ђе рић.  Но ви Сад : Днев ник, 2006.  Стр. 109115.

3642
     Жеђ / Иво Ан дрић.
Сти хо ви.
У: Пар нас ис ко са / [приредио] До бри во је Ста но је вић. 
 Пан че во : Ma li Ne mo, 2006.  Стр. 213.

3643
     Жеђ / Иво Ан дрић.
Сти хо ви.
У: Све не жне ре чи све та / [приређивач Јо ва на Нинко
вић].  Зе мун : ЈРЈ, 2006.  Стр. 109.

3644
     [Жене, ја не знам ко ме сте ви би ле бла га ки ша...] / 
Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Све не жне ре чи све та / [приређивач Јо ва на Нинко
вић].  Зе мун : ЈРЈ, 2006.  Стр. 33.

3645
     [Жене, ја не знам ко ме сте ви би ле бла га ки ша...] / 
Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Срп ска љу бав на по е зи ја / при ре ди ла Вла ди сла ва 
Ко си јер.  Срем ски Кар лов ци : Ка и рос, 2006.  Стр. 
129.

3646
     Зе мља, љу ди и је зик код Пе тра Ко чи ћа / Иво Ан
дрић.
У: Иза бра на де ла / Пе тар Ко чић.  Бе о град : Дра га нић, 
2006.  Стр. 200203.

3647
     Игра / Иво Ан дрић.
У: Нај леп ше љу бав не при че срп ских пи са ца / [изабрао 
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Да ни ло Јокановић].  Бе о град : Гра ма тик, 2006.  Стр. 
124127.

3648
     Је дан но вем бар / Иво Ан дрић.
У: С оне стра не ду ге. Књ. 1 / [приредио] Пе ро Зу бац.  
Но ви Сад : Ме диа ин вент ; Ру ма : Срп ска књи га, 2006. 
 Стр. 157.

3649
     [Кога ли љу би са да она мла да же на...] / Иво Ан
дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Све не жне ре чи све та / [приређивач Јо ва на 
Нинковић].  Зе мун : ЈРЈ, 2006.  Стр. 32.

3650
     [Кога ли љу би са да она мла да же на...] / Иво Ан
дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Срп ска љу бав на по е зи ја / при ре ди ла Вла ди сла ва 
Ко си јер.  Срем ски Кар лов ци : Ка и рос, 2006.  Стр. 
128.

3651
     Ле то ва ње на ју гу / Иво Ан дрић.
У: У мо ру је мо ја ду ша / (при ре ди ла и по го вор на пи са
ла Љу би ца Ар сић).  Но ви Сад : Днев ник, 2006.  Стр. 
1220.

3652
     Не што о сти лу и је зи ку / Иво Ан дрић.
Пре да ва ње но ви на ри ма у клу бу „Бор бе”, Бе о град, мај, 
1949.
У: Ства ра ње.  Год. 60 (окт. 2006), стр. 5576.

3653
     О Ву ку као пи сцу / Иво Ан дрић.
У: Књи жев ност.  Год. 61, књ. 116, бр. 3/4 (2006), стр. 
2938.

3654
     O po be di / Ivo An drić.
Iz knjige „Znakovi pored puta”.
U: Teč ni kri stal / [pri re di o] Zo ran Bog nar.  Be o grad : De
re ta, 2006.  Str. 43.

3655
     O po no su / Ivo An drić.
Iz knjige „Znakovi pored puta”.
U: Teč ni kri stal / [pri re di o] Zo ran Bog nar.  Be o grad : De
re ta, 2006.  Str. 42.

3656
     O sa mo vo lji / Ivo An drić.
Iz knjige „Znakovi pored puta”.
U: Teč ni kri stal / [pri re di o] Zo ran Bog nar.  Be o grad : De
re ta, 2006.  Str. 41.

3657
     Оп ти ми зам Ву ка Ка ра џи ћа / Иво Ан дрић.
Од лом ци.

У: Из бор из де ла / Вук Сте фа но вић Ка ра џић.  Бе о град 
: Дра га нић, 2006.  Стр. 251254.

3658
     По вра так / Иво Ан дрић.
У: Там но ср це / [приредио] Ча слав Ђор ђе вић.  Но ви 
Сад : Вен цло вић, 2006.  Стр. 159.

3659
     Пред пор тре том пре кор на по гле да / Иво Ан дрић.
У: Ал ма нах.  (2006/2007), стр. 198.

3660
     При ступ на бе се да по во дом Но бе ло ве на гра де / Иво 
Ан дрић.
Уоб. ств. насл.: О при чи и при ча њу.
У: Ре то ри ка / Ти хо мир Пе тро вић.  Сом бор : Учи тељ
ски фа кул тет : Злат на гра на, 2006.  Стр. 226229.

3661
     Про ла зност / Иво Ан дрић.
У: Там но ср це / [приредио] Ча слав Ђор ђе вић.  Но ви 
Сад : Вен цло вић, 2006.  Стр. 158.

3662
     Си ноћ / Иво Ан дрић.
У: Пар нас ис ко са / [приредио] До бри во је Ста но је вић. 
 Пан че во : Ma li Ne mo, 2006.  Стр. 212.

3663
     Та ма / Иво Ан дрић.
У: Там но ср це / [приредио] Ча слав Ђор ђе вић.  Но ви 
Сад : Вен цло вић, 2006.  Стр. 157.

3664
     Tre ća do mo vi na / Ivo An drić.
U: Teč ni kri stal / [pri re di o] Zo ran Bog nar.  Be o grad : De
re ta, 2006.  Str. 40.

3665
     Три не мач ке све ске / Иво Ан дрић ; при ре дио Ду
шан Гли шо вић.
Са др жи ци та те о жи во ту Јо ха на Вол фган га фон Ге теа 
ко је је са ку пио И. Ан дрић.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дрића.  Год. 25, св. 23 
(септ. 2006), стр. 982.

2007

3666
     Be le ške za pi sca / Ivo An drić.
U: Te o ri ja pri če / pri re dio To mi slav Sa bljak.  Za greb : 
Hr vat ska aka de mi ja zna no sti i umjet no sti, 2007.  Str. 82
83*.

3667
     Днев ник са пу та по Ки ни / Иво Ан дрић ; при ре ди ла 
Би ља на Ђор ђе вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дрића.  Год. 26, св. 24 
(септ. 2007), стр. 752.
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3668
     Жеђ / Иво Ан дрић.
Сти хо ви.
У: Све не жне ре чи све та / [приређивач Јо ва на Нинко
вић].  Зе мун : ЈРЈ, 2007.  Стр. 109.

3669
     [Жене, ја не знам ко ме сте ви би ле бла га ки ша...] / 
Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Све не жне ре чи све та / [приређивач Јо ва на Нинко
вић].  Зе мун : ЈРЈ, 2007.  Стр. 33.

3670
     [Кога ли љу би са да она мла да же на...] / Иво Ан
дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Све не жне ре чи све та / [приређивач Јо ва на Нинко
вић].  Зе мун : ЈРЈ, 2007.  Стр. 32.

3671
     Лањ ска пје сма / Иво Ан дрић.
У: Же же но зла то мо га је зи ка / [приредио] Го ран Ба бић. 
 Ба ња Лу ка : Глас срп ски  Гра фи ка, 2007.  Стр. 70.

3672
     Lju bav u ka sa bi / Ivo An drić.
U: Pro sve ti na knji ga lju bav ne pri če / pri re dio Mi haj lo 
Pan tić.  Be o grad : Pro sve ta, 2007.  Str. 93103.

3673
     Ње гош као тра гич ни ју нак ко сов ске ми сли / Иво 
Ан дрић.
Одло мак.
У: Иза бра на де ла / Пе тар Пе тро вић Ње гош.  Бе о град : 
Дра га нић, 2007.  Стр. 334338.

3674
     O pri či i pri ča nju / Ivo An drić.
U: Te o ri ja pri če / pri re dio To mi slav Sa bljak.  Za greb : 
Hr vat ska aka de mi ja zna no sti i umjet no sti, 2007.  Str. 83
85*.

3675
     Пор ту гал, зе ле на зе мља / Иво Ан дрић.
У: Про свје та.  (2007), стр. 152154.

3676
     Pr vi i po sled nji put na po zor ni ci / Ivo An drić.
Uob. stv. nasl.: Ne u speh na po zor ni ci.
U: Da ske ko je ži vot zna če / [pri re di o] Ra do slav La zić.  
Be o grad : R. La zić : Fo to Fu tu ra, 2007.  Str. 1517.

3677
     Шет ња / Иво Ан дрић.
У: Же же но зла то мо га је зи ка / [приредио] Го ран Ба бић. 
 Ба ња Лу ка : Глас срп ски  Гра фи ка, 2007.  Стр. 71.

2008

3678
     [Banj ski sle pac...] / Ivo An drić.
U: Ma la ku ti ja / [pri re di o] Mi haj lo Pan tić.  Be o grad : Ar
hi pe lag, 2008.  Str. 42.

3679
     Бе жа ње / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 658.

3680
     Be ni to Mus so li ni / Ivo An drić ; pre veo, Über set zung 
[von] Ar no Wo nisch.
Upo re do srp. tekst i nem. pre vod.
U: No be lo vac Ivo An drić u Gra cu / Bran ko To šo vić.  Be
o grad : Be o grad ska knji ga ; Graz : In sti tut für Sla wi stik 
der KarlFran zensUni ver si tät, 2008.  Str. 551569.

3681
     Бла га и до бра ме се чи на / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 644.

3682
     [Брегови у да љи ни...] / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Бре го ви.  Из ци клу са „Не ми
ри”.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 642643.

3683
     [Будући! Сло бод на дје цо...] / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 634635.

3684
     Бур на ноћ / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 649650.

3685
     Вео / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 664665.

3686
     [Веома су че сте но ћи кад не мир не да усну ти...] / 
Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 636.

3687
     [Ви, ко ји ми сли те да сте узе ли у за куп исти ну...] / 
Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 638.
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3688
     Ви си на / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 656657.

3689
     [Дани ми про ла зе уза луд...] / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 636637.

3690
     [Двадесет и че ти ри са та је био у ме ни ха ос...] / Иво 
Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 637.

3691
     Епи лог / Иво Ан дрић.
Из збир ке пе са ма у про зи „Ex Pon to”.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва. Књ. [2], Два де се ти 
век. Књ. 1 / при ре дио Ми ро слав Еге рић.  Но ви Сад : 
Orp he us, 2008.  Стр. 107.

3692
     Епи лог / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 640.

3693
     Žeđ / Ivo An drić.
Sti ho vi.
U: An to lo gi ja lju bav ne po e zi je / pri re di la Vi o le ta Ilić.  
Be o grad : Be o le tra, 2008.  Str. 49.

3694
     Žeđ / Ivo An drić.
Sti ho vi.
U: Lju bav je za kon / pri re di li Sne ža na Sam če vićCvet
ko ski, Ste van Kr stecStar čin ski.  Be o grad : Be ok nji ga, 
2008.  Str. 45.

3695
     Жеђ / Иво Ан дрић.
Сти хо ви.
У: Све не жне ре чи све та / [приређивач Јо ва на 
Нинковић].  Зе мун : ЈРЈ, 2008.  Стр. 109.

3696
     Žeđ / Ivo An drić.
Sti ho vi.
U: Slo vo o lju ba vi / pri re di la Vi o le ta Ilić.  Be o grad : Be
ok nji ga, 2008.  Str. 49.

3697
     Жеђ са вр шен ства / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 

Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 662.

3698
     Žeđ sa vr šen stva = Der Durst der Voll kom men he it / Ivo 
An drić ; pre veo, Über set zung [von] Ar no Wo nisch.
Upo re do srp. tekst i nem. pre vod.
U: No be lo vac Ivo An drić u Gra cu / Bran ko To šo vić.  Be
o grad : Be o grad ska knji ga ; Graz : In sti tut für Sla wi stik 
der KarlFran zensUni ver si tät, 2008.  Str. 508.

3699
     [Жене, ја не знам ко ме сте ви би ле бла га ки ша...] / 
Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Све не жне ре чи све та / [приређивач Јо ва на Нинко
вић].  Зе мун : ЈРЈ, 2008.  Стр. 33.

3700
     [Жене, ја не знам ко ме сте ви би ле бла га ки ша...] / 
Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Срп ска љу бав на по е зи ја / при ре ди ла Вла ди сла ва 
Ко си јер.  Срем ски Кар лов ци : Ка и рос, 2008.  Стр. 
129.

3701
     [Живот је дуг и му чан...] / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 638639.

3702
     [Занимљиво је по сма тра ти не жност...] / Иво Ан
дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 639.

3703
     И ми слим / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 660661.

3704
     I mi slim da je do bro / Ivo An drić.
Uob. stv. nasl.: I mislim.
U: Vre me.  Br. 896 (6. mart 2008), str. 50.

3705
     [И што по гле дам све је пје сма...] / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 640.

3706
     Из над по бје да / Иво Ан дрић.
Из ци клу са „Не ми ри”.
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У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 640641.

3707
     Is ku še nje u će li ji broj 38 = He im suc hung in der Zel
le Nr. 38 / Ivo An drić ; pre veo, Über set zung [von] Ar no 
Wo nisch.
Upo re do srp. tekst i nem. pre vod.
U: No be lo vac Ivo An drić u Gra cu / Bran ko To šo vić.  Be
o grad : Be o grad ska knji ga ; Graz : In sti tut für Sla wi stik 
der KarlFran zensUni ver si tät, 2008.  Str. 461472.

3708
     [Испод мог про зо ра шу ми ри је ка...] / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 637.

3709
     Јад ни не мир / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 645646.

3710
     [Је ли вам се икад до го ди ло...]/ Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 633634.

3711
     Је дан но вем бар / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 654.

3712
     Је дан по глед на Са ра је во / Иво Ан дрић.
У: Свет у џе пу / [приредио] Ми лу тин Ђу рич ко вић.  
Бе о град : Bo o kland, 2008.  Стр. 3640.

3713
     Јед на ноћ / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 664.

3714
     Је се њи пред је ли / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 652.

3715
     Jo van Sker lić / Ivo An drić ; pre ve la, Über set zung [von] 
Anja Sam mer.
Upo re do srp. tekst i nem. pre vod.
U: No be lo vac Ivo An drić u Gra cu / Bran ko To šo vić.  Be
o grad : Be o grad ska knji ga ; Graz : In sti tut für Sla wi stik 
der KarlFran zensUni ver si tät, 2008.  Str. 532534.

3716
     Ју тро / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 648.

3717
     Ју тро / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 656.

3718
     Кад се ме ни пла ка ло / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 660.

3719
     [Кад слу шам ри је чи око се бе...] / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Бре го ви.  Из ци клу са „Не ми
ри”.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 643644.

3720
     [Кажите ми гдје има љу ба ви...] / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 638.

3721
     [Као зе мља во ду, ја пи јем ври је ме ко је про ла зи...] / 
Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Бре го ви.  Из ци клу са „Не ми
ри”.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 643.

3722
     [Касно у ноћ...] / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 635.

3723
     [Књиге су до бре; не ка и љу ди...] / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 635.

3724
     Ko ga li lju bi sa da / Ivo An drić.
Iz zbir ke pe sa ma u pro zi „Ex Pon to”.
U: Sa njaš li / pri re dio Ne nad No va ko vić.  Ba nja Lu ka : 
Бе сје да ; Be o grad : Ars li bri, 2008.  Str. 50.
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3725
     Ко га ли љу би са да / Иво Ан дрић.
Из збир ке пе са ма у про зи „Ex Pon to”.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва. [2], Два де се ти век. 
Књ. 1 / при ре дио Ми ро слав Еге рић.  Но ви Сад : Orp
he us, 2008.  Стр. 108.

3726
     [Ko ga li lju bi sa da ona mla da že na...] / Ivo An drić.
Nad re đe ni stv. nasl.: Ex Pon to.
U: Lju bav je kao / [i za brao Ne boj ša Bo ga vac].  No vi 
Be o grad : Al ba Gra e ca : Li bret to, 2008.  Str. 161.

3727
     [Ko ga li lju bi sa da ona mla da že na...] / Ivo An drić.
Nad re đe ni stv. nasl.: Ex Pon to.
U: Sa njaš li / pri re dio Ne nad No va ko vić.  Ba nja Lu ka : 
Бе сје да ; Be o grad : Ars li bri, 2008.  Str. 297.

3728
     [Кога ли љу би са да она мла да же на...] / Иво Ан
дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Све не жне ре чи све та / [приређивач Јо ва на 
Нинковић].  Зе мун : ЈРЈ, 2008.  Стр. 32.

3729
     [Кога ли љу би са да она мла да же на...] / Иво Ан
дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Срп ска љу бав на по е зи ја / при ре ди ла Вла ди сла ва 
Ко си јер.  Срем ски Кар лов ци : Ка и рос, 2008.  Стр. 
128.

3730
     Ко нац ко ме ди је / Иво Ан дрић.
У: Крат ке, кра ће и нај кра ће дра ме на све ту / при ре дио 
Јо ван Ћи ри лов.  Вр шац : Књи жев на оп шти на Вр шац, 
2008.  Стр. 8792.

3731
     Ко ра чам још као да идем / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 665.

3732
     Крај / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 666.

3733
     Крај ри је ке / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 658659.

3734
     Kroz Austri ju : (za be le ške s pu ta) = Durch Öster re ich 
: (Re i se no ti zen) / Ivo An drić ; pre veo, Über set zung [von] 
Ar no Wo nisch.

Upo re do srp. tekst i nem. pre vod.
U: No be lo vac Ivo An drić u Gra cu / Bran ko To šo vić.  Be
o grad : Be o grad ska knji ga ; Graz : In sti tut für Sla wi stik 
der KarlFran zensUni ver si tät, 2008.  Str. 513522.

3735
     Ла ста ви це : (из књи ге „Зна ко ви по ред пу та”) / [Иво 
Ан дрић].
У: Ја то / [приредио] Ра ша Пе рић.  Ко сто лац : Клуб 
љу би те ља књи ге „Мај дан”, 2008.  Стр. 58.

3736
     Ли ли Ла ла у на / Иво Ан дрић.
У: Злат на књи га де тињ ства све та / при ре дио Ми ло
ван Ви те зо вић.  Бе о град : Чи го ја штам па, 2008.  Стр. 
217.

3737
     Lju bav u ka sa bi = Li e be in der Kle in stadt / Ivo An drić 
; pre ve li, Über set zung [von] Mi lo Dor, Re in hard Fe der
mann.
Upo re do srp. tekst i nem. pre vod.
U: No be lo vac Ivo An drić u Gra cu / Bran ko To šo vić.  Be
o grad : Be o grad ska knji ga ; Graz : In sti tut für Sla wi stik 
der KarlFran zensUni ver si tät, 2008.  Str. 415432.

3738
     Мар та мје се ца / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Рит ми без сја ја.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 654655.

3739
     [Мисли] / Иво Ан дрић.
Бе ле шка о ауто ру.
У: Ми сли зна ме ни тих Ср ба / ода бра ла и при ре ди ла 
Да ни је ла Ан тић.  Бе о град : Зла то у сти, 2008.  Стр. 
119148.

3740
     Mu sta fa Ma džar = Mu sta fa Magyar / Ivo An drić ; pre
ve li, Über set zung [von] Mi lo Dor, Re in hard Fe der mann.
Upo re do srp. tekst i nem. pre vod.
U: No be lo vac Ivo An drić u Gra cu / Bran ko To šo vić.  Be
o grad : Be o grad ska knji ga ; Graz : In sti tut für Sla wi stik 
der KarlFran zensUni ver si tät, 2008.  Str. 373396.

3741
     Na dru gi dan Bo ži ća = Am zwe i ten We ih nachtsta ge / 
Ivo An drić ; pre veo, Über set zung [von] Ar no Wo nisch.
Upo re do srp. tekst i nem. pre vod.
U: No be lo vac Ivo An drić u Gra cu / Bran ko To šo vić.  Be
o grad : Be o grad ska knji ga ; Graz : In sti tut für Sla wi stik 
der KarlFran zensUni ver si tät, 2008.  Str. 473481.

3742
     [Не, жи вот ни је ис тр га но по вје смо...] / Иво Ан
дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 634.
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3743
     Ни бо го ва ни мо ли та ва / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва. Књ. [2], Два де се ти 
век. Књ. 1 / при ре дио Ми ро слав Еге рић.  Но ви Сад : 
Orp he us, 2008.  Стр. 109.

3744
     Ни бо го ва ни мо ли та ва / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 666.

3745
     Noć u Al ham bri = Eine Nacht in der Al ham bra / Ivo 
An drić ; pre veo, Über set zung [von] Ar no Wo nisch.
Upo re do srp. tekst i nem. pre vod.
U: No be lo vac Ivo An drić u Gra cu / Bran ko To šo vić.  Be
o grad : Be o grad ska knji ga ; Graz : In sti tut für Sla wi stik 
der KarlFran zensUni ver si tät, 2008.  Str. 489503.

3746
     Nje go va pe sma / Ivo An drić.
U: An to lo gi ja lju bav ne po e zi je / pri re di la Vi o le ta Ilić.  
Be o grad : Be o le tra, 2008.  Str. 48.

3747
     Nje go va pe sma / Ivo An drić.
U: Slo vo o lju ba vi / pri re di la Vi o le ta Ilić.  Be o grad : Be
ok nji ga, 2008.  Str. 48.

3748
     [О гдје је она му кла ри јеч...] / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 634.

3749
     О при чи и при ча њу / Иво Ан дрић.
У: Нај леп ше бе се де књи жев ни ка но бе ло ва ца / [из бор 
Јо ван Радуловић].  Бе о град : EvroGi un ti, 2008.  Стр. 
1115.

3750
     Об ја вље ње / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 657.

3751
     [Осјећам ча со ви ту, али не из мјер ну сре ћу...] / Иво 
Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 639.

3752
     От кри ва ње / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 663664.

3753
     Пи смо ни ко ме / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 661.

3754
     По вра так / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 650651.

3755
     По греб на пје сма / Иво Ан дрић.
Из циклуса „Немири”.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 641642.

3756
     [Поимам и схва ћам не ви дљи ву ло ги ку свих до га ђа
ја...] / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 634.

3757
     По то ну ло / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 645.

3758
     ПраЋу при ја / Иво Ан дрић ; при ре дио Иво Тар та
ља.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дрића.  Год. 27, св. 25 
(септ. 2008), стр. 750.

3759
     Пр ва про љет на пје сма / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 645.

3760
     Pr vi dan u split skoj tam ni ci = Der er ste Tag im Ge
fäng nis von Split / Ivo An drić ; pre veo, Über set zung [von] 
Ar no Wo nisch.
Upo re do srp. tekst i nem. pre vod.
U: No be lo vac Ivo An drić u Gra cu / Bran ko To šo vić.  Be
o grad : Be o grad ska knji ga ; Graz : In sti tut für Sla wi stik 
der KarlFran zensUni ver si tät, 2008.  Str. 482488.

3761
     Пред пор тре том пре кор на по гле да / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 663.

3762
     Псалм сум ње / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
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Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 648649.

3763
     Rzav ski bre go vi = Die Rza va er Ber ge / Ivo An drić ; 
pre veo, Über set zung [von] Ele mer Schag.
Upo re do srp. tekst i nem. pre vod.
U: No be lo vac Ivo An drić u Gra cu / Bran ko To šo vić.  Be
o grad : Be o grad ska knji ga ; Graz : In sti tut für Sla wi stik 
der KarlFran zensUni ver si tät, 2008.  Str. 397414.

3764
     Са би то ва пе сма / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 660.

3765
     San o gra du : (po vo dom Iva Voj no vi ća „Ma ška ra te is
pod ku plja”) = Der Tra um von der Stadt : (an läs slich Ivo 
Voj no vićs „Ma ška ra te is pod ku plja”) / Ivo An drić ; pre
veo, Über set zung [von] Ar no Wo nisch.
Upo re do srp. tekst i nem. pre vod.
U: No be lo vac Ivo An drić u Gra cu / Bran ko To šo vić.  Be
o grad : Be o grad ska knji ga ; Graz : In sti tut für Sla wi stik 
der KarlFran zensUni ver si tät, 2008.  Str. 573578.

3766
     Сан о Ма ри ји / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Рит ми без сја ја.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 655.

3767
     [Свака за тво ре на вра та ми се чи не ка ко [тј. као] ни
је ма при јет ња...] / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 636.

3768
     Све ви ше, све бли же / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 665.

3769
     Си ро ти ња / Иво Ан дрић.
Из књи ге „Зна ко ви по ред пу та”.
У: Со ци јал на ми сао.  Год. 15, бр. 2(58) (април 2008), 
стр. 78.

3770
     Слап на Дри ни / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 661662.

3771
     Slap na Dri ni = Der Was ser fall auf der Dri na / Ivo An
drić ; pre veo, Über set zung [von] Ar no Wo nisch.

Upo re do srp. tekst i nem. pre vod.
U: No be lo vac Ivo An drić u Gra cu / Bran ko To šo vić.  Be
o grad : Be o grad ska knji ga ; Graz : In sti tut für Sla wi stik 
der KarlFran zensUni ver si tät, 2008.  Str. 507.

3772
     Спас / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 657658.

3773
     [Тако се те шко жи ви...] / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 635636.

3774
     Та ма / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 633.

3775
     U zin da nu = Im Ker ker / Ivo An drić ; pre veo, Über set
zung [von] Alo is Schma us.
Upo re do srp. tekst i nem. pre vod.
U: No be lo vac Ivo An drić u Gra cu / Bran ko To šo vić.  Be
o grad : Be o grad ska knji ga ; Graz : In sti tut für Sla wi stik 
der KarlFran zensUni ver si tät, 2008.  Str. 451460.

3776
     U mu sa fir ha ni = In der Klo ster her ber ge / Ivo An drić ; 
pre veo, Über set zung [von] Alo is Schma us.
Upo re do srp. tekst i nem. pre vod.
U: No be lo vac Ivo An drić u Gra cu / Bran ko To šo vić.  Be
o grad : Be o grad ska knji ga ; Graz : In sti tut für Sla wi stik 
der KarlFran zensUni ver si tät, 2008.  Str. 433450.

3777
     [У сва кој про вин ци ји има је дан оча јан страх од до
са де...] / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 637.

3778
     Уј Дом бо вар / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Рит ми без сја ја.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 655656.

3779
     Уте ха сно ва / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 651652.
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3780
     Fa ši stič ka re vo lu ci ja = Die faschi stische Re vo lu tion / 
Ivo An drić ; pre veo, Über set zung [von] Ar no Wo nisch.
Upo re do srp. tekst i nem. pre vod.
U: No be lo vac Ivo An drić u Gra cu / Bran ko To šo vić.  Be
o grad : Be o grad ska knji ga ; Graz : In sti tut für Sla wi stik 
der KarlFran zensUni ver si tät, 2008.  Str. 537550.

3781
     1914. / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 648.

3782
     Цр ве ни ли сто ви / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 652653.

3783
     [Често ми се чи ни да ни је све из гу бље но на вје тро
ви ма...] / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 639.

3784
     Че тр де сет пе та ноћ / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 647.

3785
     Шет ња / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 646.

3786
     Шта са њам и шта ми се до га ђа / Иво Ан дрић.
Одло мак.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј 
Базилевски].  Бе о град ; То рон то : Ис точ ник, 2008.  
Стр. 659.

2009

3787
     Али па ша / Иво Ан дрић.
У: Иво Ан дрић у Хер це го ви ни / Не ђо Ши по вац.  Бе о
град : Бе ок њи га, 2009.  Стр. 445456.

3788
     Ан дрић о мо сто ви ма.
Од лом ци из тек ста „Мо сто ви”.
У: Ду нав ски мо сто ви / Ве ли мирВе ља Вук ма но вић.  
Но ви Сад : Про ме теј, 2009.  Стр. 7374.

3789
     Брач ни пар Блас / Иво Ан дрић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 56 (28. окт. 2009), стр. 21.

3790
     (Брач ни пар dr. Блау)  / Иво Ан дрић ; при ре ди ла Би
ља на Ђор ђе вићМи ро ња.
На по ме не и објашњења у белешкама уз текст.  Sum
mary: Mar ried co u ple dr. Blau: стр. 20.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дрића.  Год. 28, св. 26 
(јун 2009), стр. 720.

3791
     Ви но зва но жи лав ка / Иво Ан дрић.
Одло мак из ро ма на „Омер па ша Ла тас”.
У: Иво Ан дрић у Хер це го ви ни / Не ђо Ши по вац.  Бе о
град : Бе ок њи га, 2009.  Стр. 439444.

3792
     Го спо ђи ца : одло мак = Miss : frag ment / Иво Ан дрић 
= Ivo An drić ; пре вод Но ви ца Пе тро вић.
Упо ре до срп. текст и енгл. пре вод.
У: Бе о град у мо јим ми сли ма / [приредио Сло бо дан 
Шоргић].  Бе о град : Ва ле ра, 2009.  Стр. [65].

3793
     Дан у Ри му / Иво Ан дрић.
У: Иво Ан дрић у Хер це го ви ни / Не ђо Ши по вац.  Бе о
град : Бе ок њи га, 2009.  Стр. 481487.

3794
     Епи лог / Иво Ан дрић.
Из збир ке пе са ма у про зи „Ex Pon to”.
У: Не се би чан му зеј / [приредио] Ми ро слав Лу кић.  
По жа ре вац : Цен тар за кул ту ру, Еди ци ја Бра ни че во, 
2009.  Стр. 3.

3795
     Жеђ / Иво Ан дрић.
Сти хо ви.
У: По зла та жи во та / са ста вио и пред го вор на пи сао 
Ми лу тин Лу јо Да ној лић.  Бе о град : Књи жев ни ате ље 
МЛД, 2009.  Стр. 124.

3796
     [Жене, ја не знам ко ме сте ви би ле бла га ки ша...] / 
Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Же не.  Из збир ке пе са ма у 
про зи „Ex Pon to”.
У: Нај леп ше љу бав не пе сме / при ре дио Ра до ван Јек
нић.  Но ви Сад : Љу би те љи књи ге, 2009.  Стр. 199.

3797
     За пис о Мо ста ру / Иво Ан дрић.
У: Иво Ан дрић у Хер це го ви ни / Не ђо Ши по вац.  Бе о
град : Бе ок њи га, 2009.  Стр. 379.

3798
     [Кога ли љу би са да она мла да же на...] / Иво Ан
дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Нај леп ше љу бав не пе сме / при ре дио Ра до ван Јек
нић.  Но ви Сад : Љу би те љи књи ге, 2009.  Стр. 198.

3799
     [Кога ли љу би са да она мла да же на...] / Иво Ан
дрић.
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Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Нај леп ше љу бав не пе сме срп ско га је зи ка / [изабрао 
Да ни ло Јокановић].  Бе о град : Гра ма тик, 2009.  Стр. 
58.

3800
     На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.
Одло мак.
У: Ду нав ски мо сто ви / Ве ли мирВе ља Вук ма но вић.  
Но ви Сад : Про ме теј, 2009.  Стр. 7172.

3801
     На ка ме ну, у По чи те љу / Иво Ан дрић.
У: Иво Ан дрић у Хер це го ви ни / Не ђо Ши по вац.  Бе о
град : Бе ок њи га, 2009.  Стр. 381386.

3802
     Не ми ри [тј. Немир] од ви је ка / Иво Ан дрић.
У: Не се би чан му зеј / [приредио] Ми ро слав Лу кић.  
По жа ре вац : Цен тар за кул ту ру, Еди ци ја Бра ни че во, 
2009.  Стр. 36.

3803
     Ноћ у Ал хам бри / Иво Ан дрић.
У: Иво Ан дрић у Хер це го ви ни / Не ђо Ши по вац.  Бе о
град : Бе ок њи га, 2009.  Стр. 489497.

3804
     О мај сто ру при по ве да чу / Иво Ан дрић.
У: Књи га о Ма та ву љу / при ре дио Ду шан Ива нић.  Бе
о град : За вод за уџ бе ни ке ; За греб ; Срп ско кул тур но 
дру штво „Про свје та”, 2009.  Стр. 207210.

3805
     O pri či i pri ča nju : go vor Ive An dri ća u Stok hol mu pri
li kom pri ma nja No be lo ve na gra de.
U: Pro o ga.  God. 1, br. 1 (april 2009), str. 1618.

3806
     Олу ја ци / Иво Ан дрић.
У: Иво Ан дрић у Хер це го ви ни / Не ђо Ши по вац.  Бе о
град : Бе ок њи га, 2009.  Стр. 473480.

3807
     Пи сцу књи ге „Кри ва Дри на” на књи зи „На Дри ни 
ћу при ја” / Иво Ан дрић.
По све та Мар ку Мар ко ви ћу.
У: Нај кра ће срп ске при че за де цу / [приредио] Игор 
Ко ла ров.  Бе о град : За вод за уџ бе ни ке, 2009.  Стр. 
23.

3808
     Пред пор тре том пре кор на по гле да / Иво Ан дрић.
У: По зла та жи во та / са ста вио и пред го вор на пи сао 
Ми лу тин Лу јо Да ној лић.  Бе о град : Књи жев ни ате ље 
МЛД, 2009.  Стр. 124.

3809
     Про ба / Иво Ан дрић.
У: Иво Ан дрић у Хер це го ви ни / Не ђо Ши по вац.  Бе о
град : Бе ок њи га, 2009.  Стр. 395421.

3810
     Пу по љак ди вљег ке сте на / Иво Ан дрић.
У: Ко сто лач ки пе снич ки врт / при ре дио Ра ша Пе рић. 
 Ко сто лац : Клуб љу би те ља књи ге „Мај дан”, 2009.  
Стр. 11.

3811
     Ра ње ник у се лу / Иво Ан дрић.
У: Иво Ан дрић у Хер це го ви ни / Не ђо Ши по вац.  Бе о
град : Бе ок њи га, 2009.  Стр. 467472.

3812
     Ро би ња / Иво Ан дрић.
У: Иво Ан дрић у Хер це го ви ни / Не ђо Ши по вац.  Бе о
град : Бе ок њи га, 2009.  Стр. 457465.

3813
     Slu čaj Mat te ot ti = Der Fall Mat te ot ti / Ivo An drić ; pre
veo Ar no Wo nisch.
Upo re do srp. tekst i nem. pre vod.
U: Ivo An drić: Graz  Öster re ich  Euro pa / Bran ko To
šo vić (Hg.).  Graz : In sti tut für Sla wi stik der KarlFran
zensUni ver si tät ; Be o grad : Be o grad ska knji ga, 2009.  
Str. 275286.

3814
     Спо ме ник пе сни ку жи вот не ра до сти и мла да лач ке 
ту ге : (одло мак) / Иво Ан дрић.
У: Срп ски Си он / [приредио] Ра ша Пе рић.  Срем ски 
Кар лов ци : Кул тур ни цен тар Кар ло вач ка умет нич ка 
ра ди о ни ца, 2009.  Стр. 164.

3815
     Тре ну ци над Ње го ше вом пре пи ском / Иво Ан дрић.
Уоб. ств. насл.: Над Ње го ше вом пре пи ском.
У: Ства ра ње.  Бр. 2 (2009), стр. 100103.

3816
     У ауди јен ци ји / Иво Ан дрић.
Одло мак из ро ма на „Омер па ша Ла тас”.
У: Иво Ан дрић у Хер це го ви ни / Не ђо Ши по вац.  Бе о
град : Бе ок њи га, 2009.  Стр. 423438.

3817
     Ча ша / Иво Ан дрић.
У: Иво Ан дрић у Хер це го ви ни / Не ђо Ши по вац.  Бе о
град : Бе ок њи га, 2009.  Стр. 387393.

2010

3818
     [Данас, као и у свим те шким да ни ма за то че ња...] / 
Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Ро ди тељ ка / [приредио] Ра ша Пе рић.  Срем ски 
Кар лов ци : Кул тур ни цен тар Кар ло вач ка умет нич ка 
ра ди о ни ца, 2010.  Стр. 2728.

3819
     Де ца / Иво Ан дрић.
У: Вас крс у срп ској књи жев но сти / при ре дио Зо ран 
Ђе рић.  Но ви Сад : Днев ник, 2010.  Стр. 94107.
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3820
     Di plo ma ta na lik knji žev nom li ku / Ivo An drić.
Iz knji ge „Sve ske”. 
U: Blic.  God. 14, br. 4908 (10. okt. 2010) = Knji ga.  
God. 2, br. 102, str. 23.

3821
     Епи лог / Иво Ан дрић.
Из збир ке пе са ма у про зи „Ex Pon to”.
У: Ро ди тељ / [приредио] Ра ша Пе рић.  Срем ски Кар
лов ци : Кул тур ни цен тар Кар ло вач ка умет нич ка ра ди
о ни ца, 2010.  Стр. 19.

3822
     Жеђ / Иво Ан дрић.
Сти хо ви.
У: Све не жне ре чи све та / [приређивач Јо ва на Нинко
вић].  Бе о град : JRJ, 2010.  Стр. 109.

3823
     [Жене, ја не знам ко ме сте ви би ле бла га ки ша...] / 
Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Све не жне ре чи све та / [приређивач Јо ва на 
Нинковић].  Бе о град : JRJ, 2010.  Стр. 33.

3824
     [Жене, ја не знам ко ме сте ви би ле бла га ки ша...] / 
Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Срп ска љу бав на по е зи ја / при ре ди ла Вла ди сла ва 
Ко си јер.  Срем ски Кар лов ци : Ка и рос, 2010.  Стр. 
129.

3825
     Ју тар ња мо ли тва / Иво Ан дрић.
Из збир ке пе са ма у про зи „Ex Pon to”.
У: Нај леп ше мо ли тве срп ско га је зи ка / [изабрала Ка
та ри на Стојановић].  Бе о град : Гра ма тик, 2010.  Стр. 
124.

3826
     [Како се до ла зи до иде је за јед ну при по вет ку...] / 
Иво Ан дрић.
Из књи ге „Зна ко ви по ред пу та”.  Бе ле шка о ауто ру.
У: Гла со ви не у мр ли / [приредио] Дра го мир Брај ко вић. 
 Бе о град : РТС, Ра дио Бе о град 2, 2010.  Стр. 37.

3827
     [Ko ga li lju bi sa da ona mla da že na...] / Ivo An drić.
Iz zbir ke pe sa ma u pro zi „Ex Pon to”.
U: Ona je to li ko le pa / iza brao Ne boj ša Bo ga vac.  Be o
grad : Al ba Gra e ca, 2010.  Str. 165.

3828
     [Кога ли љу би са да она мла да же на...] / Иво Ан
дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Све не жне ре чи све та / [приређивач Јо ва на 
Нинковић].  Бе о град : JRJ, 2010.  Стр. 32.

3829
     [Кога ли љу би са да она мла да же на...] / Иво Ан
дрић.

Над ре ђе ни ств. насл.: Ex Pon to.
У: Срп ска љу бав на по е зи ја / при ре ди ла Вла ди сла ва 
Ко си јер.  Срем ски Кар лов ци : Ка и рос, 2010.  Стр. 
128.

3830
     Ле те ћи над мо рем = Взле тая над мо рем / Иво Ан
дрић ; пе ре вод Алек сан дра Ро ма нен ко.
Упо ре до срп. текст и рус. пре вод.
У: Срп скору ски круг / [уредник Ан дреј Базилевски]. 
 Мо сква : Ва ха зар ; Бе о град : ИГАМ, 2010.  Стр. 58
59, 6970.

3831
     Ли ко ви = Ли ки / Иво Ан дрић ; пе ре вод Алек сан дра 
Ро ма нен ко.
Упо ре до срп. текст и рус. пре вод.
У: Срп скору ски круг / [уредник Ан дреј Базилевски]. 
 Мо сква : Ва ха зар ; Бе о град : ИГАМ, 2010.  Стр. 61
63, 7274.

3832
     Ли ца / Иво Ан дрић ; пе ре вод Алек сан дра Ро ма нен
ко.
Упо ре до срп. текст и рус. пре вод.
У: Срп скору ски круг / [уредник Ан дреј Базилевски]. 
 Мо сква : Ва ха зар ; Бе о град : ИГАМ, 2010.  Стр. 64
66, 7679.

3833
     Ли ца / Иво Ан дрић.
Одло мак.  Бе ле шка о ауто ру.
У: Гла со ви не у мр ли / [приредио] Дра го мир Брај ко вић. 
 Бе о град : РТС, Ра дио Бе о град 2, 2010.  Стр. 36.

3834
     [Mi sli] / Ivo An drić.
U: Mi sli zna me ni tih Sr ba / [u red nik Jo si pa Žerjav].  Be o
grad : Me dia pu blis hing, 2010.  Str. 532.

3835
     Мо сто ви = Мо сты / Иво Ан дрић ; пе ре вод Алек сан
дра Ро ма нен ко.
Упо ре до срп. текст и рус. пре вод.
У: Срп скору ски круг / [уредник Ан дреј Базилевски]. 
 Мо сква : Ва ха зар ; Бе о град : ИГАМ, 2010.  Стр. 59
61, 7172.

3836
     (О књи зи нео бја вље них Иго о вих тек сто ва) / Иво 
Ан дрић ; при ре ди ла Је ле на Но ва ко вић.
Из ру ко пи сне за о став шти не.  На по ме не и би бли о
граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дрића.  Год. 29, св. 27 
(јул 2010), стр. 912.

3837
     По зив / Иво Ан дрић.
Бе ле шка о ауто ру.
У: Гла со ви не у мр ли / [приредио] Дра го мир Брај ко вић. 
 Бе о град : РТС, Ра дио Бе о град 2, 2010.  Стр. 35.
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3838
     [Пре под не ра дим свеж и чио, пре чи та вам оно што 
је на пи са но...] / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: О чи та њу и пи сци ма.  Из књи ге 
„Зна ко ви по ред пу та”.  Бе ле шка о ауто ру.
У: Гла со ви не у мр ли / [приредио] Дра го мир Брај ко вић. 
 Бе о град : РТС, Ра дио Бе о град 2, 2010.  Стр. 38.

3839
     Пред гра ђе на ше мла до сти = Пред ме стье на шей мо
ло до сти / Иво Ан дрић ; пе ре вод Алек сан дра Ро ма нен
ко.
Упо ре до срп. текст и рус. пре вод.
У: Срп скору ски круг / [уредник Ан дреј Базилевски]. 
 Мо сква : Ва ха зар ; Бе о град : ИГАМ, 2010.  Стр. 67
68, 7981.

3840
     Сре ћа мо ја, о Бо же, уви јек бо ра ви он дје гдје ме не 
не ма / Иво Ан дрић.
Из збирке песама у прози „Ex Ponto”.
У: Нај леп ше мо ли тве срп ско га је зи ка / [изабрала Ка
та ри на Стојановић].  Бе о град : Гра ма тик, 2010.  Стр. 
125.

3841
     Ста зе = Тро пы / Иво Ан дрић ; пе ре вод Алек сан дра 
Ро  ма  нен ко.
Упо ре до срп. текст и рус. пре вод.
У: Срп скору ски круг / [уредник Ан дреј Базилевски]. 
 Мо сква : Ва ха зар ; Бе о град : ИГАМ, 2010.  Стр. 63
64, 7475.

3842
     Us pon i pro past pi sca i nje go vog de la : iz „Zna ko va 
po red pu ta” / Ivo An drić.
U: Blic.  God. 14, br. 4915 (17. okt. 2010) = Knji ga.  
God. 2, br. 103, str. 24.

3843
     [Читајући до бре пи сце, де ша ва ју нам се по не кад 
чу да...] / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: О чи та њу и пи сци ма.  Из књи ге 
„Зна ко ви по ред пу та”.  Бе ле шка о ауто ру.
У: Гла со ви не у мр ли / [приредио] Дра го мир Брај ко вић. 
 Бе о град : РТС, Ра дио Бе о град 2, 2010.  Стр. 37.
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Aлбански

3844
     Dasma = [Svadba] / Ivo Andriq ; përktheu Vehap Shita.
U: Nga proza Jugosllave.  Prishtinë : „Mustafa Bakija”, 
1952.  Str. 232253*.

3845
     Kosa / Ivo Andriq ; përkëthyen [Hilmi] Thaçi, [Hasan] 
Kaleshi.
U: Rilindja.  V. 9, nr. 87 (29. tet. 1953), str. 45.

3846
     Olujakët = [Olujaci] / Ivo Andriq ; përkëthyen [Hilmi] 
Thaçi, [Hasan] Kaleshi.
Odlomak.  Beleška o autoru.
U: Flaka e vëllazërimit.  V. 9, nr. 277 (31. tet. 1953), str. 
79*.

3847
     Oborri i mallkuem = [Prokleta avlija] : (fragmenti) / 
Ivo Andriq ; përktheu Vehap Shita.
Odlomci.  Beleška o autoru.
U: Rilindja.  V. 11, nr. 43 (29. maj 1955), str. 7.

3848
     Gjuha  shpresa dhe ngushllimi ynë = [Zemlja, ljudi i 
jezik kod Petra Kočića] / Ivo Andrić ; përktheu Gj. L. [Gjeto 
Lekaj].
Odlomak iz predavanja.
U: Jeta e re.  V. 8, nr. 4/5 (korr.tet. 1956), str. 313316.

3849
     Loja = [Igra] / Ivo Andrić ; përktheu R. [Ramiz] Kel
mendi.
U: Jeta e re.  V. 8, nr. 6 (nën.dhjet. 1956), str. 507511.

3850
     Në muzg = [U sumrak] / Ivo Andriq.
U: Rilindja.  V. 12, nr. 93 (11. nën. 1956), str. 6.

3851
     Oborri i mallkuem = [Prokleta avlija] / Ivo Andriq ; 
për k theu Vehap Shita.

Odlomak.  Beleška o autoru.
U: Flaka e vëllazërimit.  V. 12, nr. 339 (28. nën. 1956), 
str. 7*.

3852
     Era = [Vetar] / Ivo Andriq ; përktheu M. M.
Iz rukopisa romana „Omerpaša Latas”.
U: Zani i rinis.  V. 5, nr. 12 (1957), str. 89*.

3853
     Ura e Drines = [Na Drini ćuprija] : (fragment) / Ivo 
Andriq ; përktheu Mehmet Hoxha.
Odlomak.
U: Rilindja.  V. 15, nr. 161 (7. qer. 1959), str. 11.

3854
     Ura mbi Drin = [Na Drini ćuprija] / Ivo Andriq ; për
ktheu Mehmet Hoxha.
Odlomak.
U: Flaka e vëllazërimit.  V. 14, nr. 418 (1959), str. 5*.

3855
     N’orët e mbramjes = [Jedan pogled na Sarajevo] : 
(fragment) / Ivo Andriq ; përktheu V. [Vehap] Shita.
Odlomak.
U: Rilindja.  V. 16, nr. 628 (11. dhjet. 1960), str. 13*.

3856
     Aska dhe ujku = [Aska i vuk] / Ivo Andriq.
U: Pionieri.  V. 12, nr. 4 (1961), str. 46*.

3857
     Bufeja „Titanik” = [Bife „Titanik”] / Ivo Andriq ; (për
ktheu E. M. [Esad Mekuli]).
Odlomak.  Beleška o autoru.
U: Jeta e re.  V. 13, nr. 5 (nën.dhjet. 1961), str. 659672.

3858
     Kallëzim prej Japonie = [Priča iz Japana] / Ivo An
driq.
Iz ciklusa „Nemiri”.
U: Flaka e vëllazërimit.  V. 16, nr. 548 (1961), str. 12*.

Преведени прилози у књигама, часописима и листовима
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3859
     Kosa / Ivo An driq.
U: Zani i rinis.  V. 10, nr. 19 (1961), str. 1112*.

3860
     Në dimën = [Zimi] / Ivo An driq.
U: Flaka e vëllazërimit.  V. 16, nr. 545 (29. tet. 1961), str. 
7*.

3861
     Për çiltëri të frymës së lirë të njeriut = [O priči i pri ča
nju] / Ivo An driq.
Odlomak iz govora prilikom primanja Nobelove nagrade 
za književnost, Stokholm, 1961.
U: Jeta e re.  V. 13, nr. 6 (1961), str. 727729.

3862
     Ura e Drinës = [Na Drini ćuprija] : (fragment) / Ivo An
drić ; përktheu Mehmet Hoxha.
Odlomak.
U: Rilindja.  V. 17, nr. 927 (29. tet. 1961), str. 13.

3863
     Zeka = [Zeko] : fragment / Ivo An driq.
Odlomak.
U: Gëzimi.  V. 12, nr. 4 (1961), str. 45*.

3864
     Fëmijt = [Deca] / shkruen Ivo An driq.
Beleška o autoru.
U: Pionieri.  V. 13, nr. 3 (1962), str. 1214.

3865
     [Fundin motit kush mundet m’ia dijtë...] = [Ko će znati 
vre menu kraj] / Ivo An driq ; përktheu A. [Azem] Shkreli.
Odlomak iz pesme „Šta sanjam i šta mi se događa”.
U: Rilindja.  V. 18, nr. 1266 (7. tet. 1962), str. 13.

3866
     Gjarpni = [Zmija] / Ivo An driq.
U: Jehona.  V. 1, nr. 2 (1962), str. 192202*.

3867
     Gjerzelezi = [Put Alije Đerzeleza] : (fragment) / Ivo 
An  drić ; përktheu A. P. [Anton Pashku].
Odlomak.
U: Rilindja.  V. 18, nr. 1266 (7. tet. 1962), str. 13.

3868
     Shkrimtarëve të rij / Ivo An driq ; përktheu E. M. [Esad 
Mekuli].
Odlomak iz govora na I savetovanju mladih pisaca Jugo
slavije, Beograd, 1949.
U: Jeta e re.  V. 14, nr. 5 (shtat.tet. 1962), str. 653659.

3869
     Përkthyesit  ndërmjetsit ma të mirë në botën e ndame 
= [Sa magijom ponekad graniči i na prave podvige liči rad 
dobrog prevodioca] / Ivo An drić.
Odlomak iz referata na IV kongresu Međunarodne federa
cije prevodilaca, Dubrovnik, 6. sept. 1963.
U: Rilindja.  V. 19, nr. 1603 (15. shtat. 1963), str. 12.

3870
     Duert a arta të zonjes Davil / Ivo An driq.
Odlomak iz romana „Travnička hronika”.
U: Rilindja.  V. 22, nr. 2525 (10. prill 1966), str. 13.

3871
     Kushtrimi / Ivo An drić.
Odlomak iz romana „Travnička hronika”.
U: Rilindja.  V. 22, nr. 2649 (14. gusht 1966), str. 11.

3872
     Zemrimi i çarshisë / Ivo An drić.
Odlomak iz romana „Travnička hronika”.
U: Rilindja.  V. 22, nr. 2593 (19. qer. 1966), str. 9.

3873
     Hapat e parë në rrugën e botës së librit dhe letërsisë = 
[Ka ko sam ulazio u svet knjige i književnosti] / Ivo An
driq ; përktheu F. B. [Fejzi Bojku].
U: Gëzimi.  Nr. 5 (1968), str. 1415.

3874
     Mustafa Maxhari = [Mustafa Madžar] / Ivo An driq ; 
[për kthyen Esad Mekuli dhe Stathi Kostari].
U: Tregimtarë të Bosnjës e Hercegovinës / [redaktor] Vuk 
Kërnjeviq.  Prishtinë : Rilindja, 1971.  Str. 3754.

3875
     Ekzekutimi : fragment nga romani „Ura e Drinës” / Ivo 
An driq.
Odlomak iz romana „Na Drini ćuprija”.
U: Flaka e vëllazërimit.  V. 28, nr. 1276 (16. tet. 1972), 
str. 19.

3876
     Jelena gruaja që nuk ekziston = [Jelena, žena koje ne
ma] : fragment / Ivo An driq ; (nga serbokroat. Q. [Qerim] 
Ujkani).
Odlomak.
U: Fjala.  V. 5, nr. 11 (nën. 1972), str. 15.

3877
     Mustafa Maxhari = [Mustafa Madžar] / Ivo An driq ; 
(përkthyen E. [Esad] Mekuli, S. [Stathi] Kostari).
U: Rilindja.  V. 28, nr. 4815 (24. gusht 1972), str. 11.

3878
     Libri = [Knjiga] : (fragment) / Ivo An driq ; përktheu 
Fej zi Bojku.
Odlomak.
U: Gëzimi.  Nr. 5 (1973), str. 45*.

3879
     Mbi fjalët = [O rečima] / Ivo An driq ; (përktheu 
Mehmet Hoxha).
Iz rukopisa knjige „Znakovi pored puta”.
U: Rilindja.  V. 29, nr. 5182 (1. shtat. 1973), str. 13.

3880
     „Ex Ponto” : (fragmente) / Ivo An driq ; përktheu Esad 
Mekuli.
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Odlomci.
U: Rilindja.  V. 31, nr. 5757 (6. prill 1975), str. 11.

3881
     Kosa / Ivo An driq.
U: Flaka e vëllazërimit.  V. 30, nr. 1646 (16. mars 1975), 
str. 13.

3882
     Mbi fjalët = [O rečima] : (nga „Shenjat skaj rrugës”) / 
Ivo An driq ; (përktheu Vehap Shita).
Iz rukopisa knjige „Znakovi pored puta”.
U: Fjala.  V. 8, nr. 7 (1. prill 1975), str. 9.

3883
     Në mulli = [U vodenici] / Ivo An driq ; përktheu S. 
[Sabedin] Haliti.
U: Fjala.  V. 8, nr. 2 (1975), str. 9*.

3884
     Nga „Ex Ponto” = [Ex Ponto] / Ivo An driq ; (përktheu 
Esad Mekuli).
Odlomak.
U: Fjala.  V. 8, nr. 7 (1. prill 1975), str. 9.

3885
     Nga „Shenjat buzë rrugës” = [Znakovi pored puta] / 
Ivo An driq ; (përktheu Vehap Shita).
Odlomci.
U: Rilindja.  V. 31, nr. 5721 (2. mars 1975), str. 10.

3886
     Nje tufe rreze drite = [O priči i pričanju] : nga fjala e 
mbajtur me rastin e marrjes sëçmimit Nobel për letërsi : 
(fragment) / Ivo An driq.
Odlomak.
U: Flaka e vëllazërimit.  V. 30, nr. 1646 (16. mars 1975), 
str. 12.

3887
     Tregimi në shërbim të njeriut = [O priči i pričanju] / 
Ivo An driq.
Odlomak.
U: Fjala.  V. 8, nr. 7 (1. prill 1975), str. 3.

3888
     Ura e Zhepës = [Most na Žepi] : (fragmente) / Ivo An
driq ; (zgjodhi e përktheu V. [Vehap] Shita).
Odlomak.  Beleška o autoru.
U: Pionieri.  V. 29, nr. 4/5 (prillmaj 1975), str. 20.

3889
     Çka ëndrroj dhe çka më ngjet = [Šta sanjam i šta mi se 
događa] / Ivo An driq ; përkthen Esad Mekuli.
U: Flaka e vëllazërimit.  V. 31, nr. 1883 (12. shtat. 1976), 
str. 1819.

3890
     Etje = [Žeđ] / Ivo An driq ; përkthen Esad Mekuli.
Stihovi.

U: Flaka e vëllazërimit.  V. 31, nr. 1883 (12. shtat. 1976), 
str. 18.

3891
     Mbi gurë në Poçitel = [Na kamenu, u Počitelju] / Ivo 
An drić ; përktheu Esad Mekuli.
U: Jehona.  V. 14, nr. 5 (1976), str. 263267.

3892
     Mëngjezi = [Jutro] / Ivo An driq ; përkthen Esad Me
kuli.
U: Flaka e vëllazërimit.  V. 31, nr. 1883 (12. shtat. 1976), 
str. 18.

3893
     Ngushëllimi i ëndrrave = [Uteha snova] / Ivo An driq ; 
përkthen Esad Mekuli.
U: Flaka e vëllazërimit.  V. 31, nr. 1883 (12. shtat. 1976), 
str. 18.

3894
     Shetia = [Šetnja] / Ivo An driq ; përkthen Esad Mekuli.
U: Flaka e vëllazërimit.  V. 31, nr. 1883 (12. shtat. 1976), 
str. 18.

3895
     Zbulimi = [Otkrivanje] / Ivo An driq ; përkthen Esad 
Me kuli.
U: Flaka e vëllazërimit.  V. 31, nr. 1883 (12. shtat. 1976), 
str. 18.

3896
     Legjenda për Lauren dhe Petrarkën = [Legenda o Lauri 
i Petrarki] / Ivo An driq ; përktheu Shaban Bunjaku.
U: Fjala.  V. 11, nr. 6 (15. mars 1978), str. 12.

3897
     Loja = [Igra] : „xhandari dhe vjedhësi” / Ivo An driq ; 
[përktheu] Mustafa Spahiu.
Odlomak.  Beleška o autoru.
U: Nobelistët për fëmijët / zgjodhi Mustafa Spahiu.  
Shkup : Flaka e vëllazërimit, 1989.  Str. 6061.

3898
     Historia e elefantit të vezirit = [Priča o vezirovom slo
nu] / Ivo An dric.
U: Drita.  (19. jan. 2003), str. 89, 14*.

3899
     Kupa = [Čaša] / Ivo An dric ; përktheu Virgjil Muçi.
U: Mehr Licht!  Nr. 21 (prill 2003), str. 8087*.

3900
     Letër nga viti 1920 = [Pismo iz 1920. godine] / Ivo An
dric ; përktheu Edlira Hoxholli.
U: Përpjekja.  Nr. 19 (2004), str. 8692*.

3901
     Elefanti i vezirit = [Priča o vezirovom slonu] / Ivo An
dric ; përktheu Argon Deliu.
U: Pena.  Nr. 4 (nën. 2005), str. 1415*.
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Азербејџански

3902
     Hekayə = [Priča] / İvo An driç.
U: Bağban / [tərtibaçi C. [Cəmil] Nağiyev].  Baki : 
Gənclik, 1990*.

3903
     Yanği = [Žeđ] / İvo An driç.
Pripovetka. 
U: Bağban / [tərtibaçi C. [Cəmil] Nağiyev].  Baki : 
Gənclik, 1990*.

Белоруски

3904
     Велетаўцы = [Велетовци] / Іва Андрыч ; пераклад 
Л. Самасейка.
У: Полымя.  N° 3 (1967), стр. 170175*.

3905
     Апавяданне пра кмета Сімана = [Прича о кмету 
Симану] / Іва Андрыч ; пераклаў Барыс Сачанка.
У: Югаслаўскія апавяданні / [укладаьнік Ціхамір 
Ачымавіч].  Мінск : Мастацкая літаратура, 1975.  
Стр. 934.

3906
     Апавяданне пра кмета Сімана = [Прича о кмету 
Симану] / Іва Андрыч ; пераклаў Б. [Барыс] Сачанка.
У: Полымя.  N° 8 (1975), стр. 115131*.

3907
     Мост / Іва Андрыч ; пераклад В. Рагойша.
У: Беларусь.  N° 6 (1977), стр. 2729*.

3908
     Прытча пра візіравага слана = [Прича о везировом 
слону] / Іва Андрыч ; пераклаў Б. [Барыс] Сачанка.
У: Полымя.  N° 3 (1978)*.

3909
     Трывожны год = [Немирна година] / Іва Андрыч ; 
пераклаў Б. [Барыс] Сачанка.
У: Полымя.  N° 3 (1978), стр. ?163*.

3910
     Замкнутыя дзверы = [Затворена врата] / Іва Андрыч 
; пераклад Б. [Барыс] Сачанка.
У: Полымя.  N° 3 (1978), стр. 113*.

3911
     Адна ноч = [Једна ноћ] / Іва Андрыч ; пераклаў 
Алесь Разанаў.
У: Сербская паэзія / [укладальнікі Момчыла Джэркавіч 
і Іван Чарота].  Мінск : Мастацкая літаратура, 1989.  
Стр. 78.

3912
     [Яшчэ крочу, яшчэ іду...] = [Корачам још као да 
идем] / Іва Андрыч ; пераклаў Алесь Разанаў.

У: Сербская паэзія / [укладальнікі Момчыла Джэркавіч 
і Іван Чарота].  Мінск : Мастацкая літаратура, 1989.  
Стр. 910.

3913
     Канец = [Крај] / Іва Андрыч ; пераклаў Алесь Ра
за наў.
У: Сербская паэзія / [укладальнікі Момчыла Джэркавіч 
і Іван Чарота].  Мінск : Мастацкая літаратура, 1989.  
Стр. 10.

3914
     Мястэчка на дзвюх рэках = [Мали град на две реке] 
/ Іва Андрыч ; пераклаў Алесь Разанаў.
У: Сербская паэзія / [укладальнікі Момчыла Джэркавіч 
і Іван Чарота].  Мінск : Мастацкая літаратура, 1989.  
Стр. 9.

3915
     [Ні багоў, ні малітваў...] = [Ни богова ни молитава] 
/ Іва Андрыч ; пераклаў Алесь Разанаў.
У: Сербская паэзія / [укладальнікі Момчыла Джэркавіч 
і Іван Чарота].  Мінск : Мастацкая літаратура, 1989.  
Стр. 11.

3916
     Усë больш, усë бліжэй = [Све више, све ближе] / Іва 
Андрыч ; пераклаў Алесь Разанаў.
У: Сербская паэзія / [укладальнікі Момчыла Джэркавіч 
і Іван Чарота].  Мінск : Мастацкая літаратура, 1989.  
Стр. 10.

3917
     Вэлюм = [Вео] / Іва Андрыч ; пераклаў Алесь Ра
занаў.
У: Сербская паэзія / [укладальнікі Момчыла Джэркавіч 
і Іван Чарота].  Мінск : Мастацкая літаратура, 1989.  
Стр. 8.

3918
     Знакі паўз дарогу = [Знакови поред пута] / Іва Ан
дрыч ; пераклад і уступнае слова І.
Одло мак.
У: Крыніца.  N° 3 (1993), стр. 31*.

3919
     Архў думак : афарызмы / Іва Андрыч ; переклаў І.
У: Наша слова.  No 33(193) (17. авг. 1994), стр. 8*.

3920
     Цихия ранишния думки = [Мирне јутарње мисли] / 
Іва Андрыч ; переклаў І.
Из збирке песама у прози „Ex Ponto”.
У: Наша ніва.  No 10 (1994), стр. 13*.

3921
     Екс Понто = [Ex Ponto] / Іва Андрыч ; переклаў І.
Одло мак.
У: Наша ніва.  No 10 (1994), стр. 13*.

3922
     Лили Лалауна / Іва Андрыч ; переклаў І.
У: Наша ніва.  No 10 (1994), стр. 13*.
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3923
     Неспакои = [Немири] / Іва Андрыч ; переклаў І.
Одло мак.
У: Наша ніва.  No 10 (1994), стр. 13*.

Бугарски

3924
     Чудото въ Олово = [Чудо у Олову] / Иво Андрич ; 
пре веде Георги Константинов.
У: Днес.  Бр. 436 (17. юл 1937), стр. 23*.

3925
     Чудото въ Олово = [Чудо у Олову] / Иво Андрич ; 
преведе Йордана Бояджиева.
У: Вестник на жената.  Год. 18, бр. 761 (8. фев. 1939), 
стр. 3, 6*.

3926
     Чудото въ Олово = [Чудо у Олову]. [Ч. 1] / Иво 
Андрич ; превела Йордана Бояджиева.
У: Днес.  Бр. 1056 (4. авг. 1939), стр. 2*.

3927
     Чудото въ Олово = [Чудо у Олову]. [Ч. 2] / Иво 
Андрич ; превела Йордана Бояджиева.
У: Днес.  Бр. 1057 (5. авг. 1939), стр. 2*.

3928
     Април 1917 / Иво Андрич ; превел Й. Стратиев.
У: Литературен фронт.  Год. 1, бр. 22 (24. март 1945), 
стр. 4*.

3929
     Екс Понто = [Ex Ponto] : (откъс) / Иво Андрич ; пре
вел Н. Д. [Дончев].
Одло мак.  Белешка о аутору.
У: Изгрев.  Бр. 301 (26. септ. 1945), стр. 4*.

3930
     Мостът на Дрина = [На Дрини ћуприја] / Иво 
Андрич ; превела Л. [Лилия] Кацкова.
Одло мак.
У: Литературен фронт.  Год. 1, бр. 7 (22. септ. 1945), 
стр. 2*.

3931
     Чудото въ Олово = [Чудо у Олову] / Иво Андрич ; 
превела Лилия Кацкова.
У: Балкански преглед.  Год. 1, кн. 1 (1946), стр. 77
81*.

3932
     Дневникът на дядото = [Дедин дневник] / Иво 
Андрич ; превела Л. [Лилия] Кацкова.
У: Литературен фронт.  Год. 2, бр. 7 (2. ноем. 1946), 
стр. 2*.

3933
     Сън = [Сан] / Иво Андрич ; преведе Стефан Знепол
ски.

Одло мак из романа „Госпођица”.
У: Стожер.  Год. 1, бр. 32 (25. юни 1947)*.

3934
     [Бреговите далечни...] = [Брегови у даљини] / Иво 
Ан дрич.
Из циклуса „Немири”.
У: Народна просвета.  Год. 6, бр. 104 (13. ноем. 1961), 
стр. 6*.

3935
     [Како стеснето гнездо...] = [Мали град на две реке] 
/ Иво Ан дрич.
У: Народна просвета.  Год. 6, бр. 104 (13. ноем. 1961), 
стр. 6*.

3936
    [Кого го люби сега таа млада жена...] = [Кога ли 
љуби сада она млада жена] / Иво Ан дрич.
Из збирке песама у прози „Ex Ponto”.
У: Народна просвета.  Год. 6, бр. 104 (13. ноем. 1961), 
стр. 6*.

3937
     Младежьт от Смирна / Иво Ан дрић.
Одло мак из романа „Проклета авлија”.
У: Братство.  Год. 3, бр. 38 (1. јан. 1961), стр. 10.

3938
     Крьвен деньк = [Данак у крви] / Иво Ан дрич ; пре
ве дел М. Мл. [Марин Младенов].
Одло мак из романа „На Дрини ћуприја”.
У: Другарче.  Год. 1, бр. 1 (10. фев. 1962), стр. 4.

3939
     Мостът на Жепа = [Мост на Жепи] / Иво Ан дрич ; 
превод Лада Галина.
У: Пламък.  Год. 6, бр. 11 (1962), стр. 4750*.

3940
     Прозорец = [Прозор] / [Иво Ан дрич].
У: Литературен фронт.  Год. 19, бр. 48 (28. ноем. 
1963), стр. 4.

3941
     Травнишка хроника = [Травничка хроника] : откъс 
/ Иво Ан дрич.
Одло мак.
У: Братство.  Год. 6, бр. 159 (1. окт. 1964), стр. 7.

3942
     Аска и вълкът = [Аска и вук]. [Ч. 1] / Иво Ан дрич ; 
пре вела Р. [Русалка] Ташкова.
У: Другарче.  Год. 5, бр. 68 (1. март 1966), стр. 45.

3943
     Аска и вълкът = [Аска и вук]. [Ч. 2] / Иво Ан дрич ; 
пре вела Р. Т. [Русалка Ташкова].
У: Другарче.  Год. 5, бр. 69 (16. март 1966), стр. 45.

3944
     Аска и вълкът = [Аска и вук]. [Ч. 3] / Иво Ан дрич ; 
[пре вела Русалка Ташкова].
У: Другарче.  Год. 5, бр. 70 (1. април 1966), стр. 4.
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3945
     Сватба = [Свадба] / Иво Ан дрич ; пре вела Лилия 
Кац ко ва.
У: Септември.  Год. 20, n° 7 (1967)*.

3946
     Байрон в Синтра = [Бајрон у Синтри] / Иво Ан дрич 
; пре вел Светлозар Игов.
У: Литературен фронт.  Год. 25 (27. ноем. 1969)*.

3947
     Пътят на Али Джерзелез = [Пут Алије Ђерзелеза] / 
Иво Ан дрич ; пре вела Лилия Кацкова.
У: Сръбски разкази / [редактор Сийка Рачева].  София 
: Народна култура, 1969*.

3948
     Бюфет „Титаник” = [Бифе „Титаник”] / Иво Ан дрич 
; пре вела Лилия Кацкова.
У: Септември.  Год. 23, кн. 1 (1970), стр. 149173.

3949
     Затворена врата : разказ / Иво Ан дрич ; пре вела 
Нели Атанасова.
У: Наша родина.  Кн. 11 (1970), стр. 2021*.

3950
     Джерзелез в хана = [Ђерзелез у хану] : фрагмент от 
разказа „Пътят на Али Джерзелез” / Иво Ан дрич.
Одло мак из приповетке „Пут Алије Ђерзелеза”.
У: Другарче.  Год. 11, бр. 195 (15. окт. 1972), стр. 89.

3951
     Историята на изполичаря Симан = [Прича о кмету 
Си ману] : откъс от едноименния разказ / Иво Ан дрич.
Одло мак.
У: Другарче.  Год. 11, бр. 195 (15. окт. 1972), стр. 89.

3952
     Литературата може да осветли и облекчи пътя / Иво 
Ан дрич.
Одло мак из говора приликом примања Ордена јунака 
социјалистичког рада и дипломе почасног доктора 
Београдског универзитета.
У: Мост.  Бр. 22 (1972), стр. 1314.

3953
     Мостове = [Мостови] / Иво Ан дрић ; пре вел Ст. 
[Стоян] Станков.
У: Мост.  Бр. 22 (1972), стр. 2526.

3954
     Жажда = [Жеђ] / Иво Ан дрић ; пре вела К. [Катя] 
Йор да нова.
Приповетка.
У: Мост.  Бр. 22 (1972), стр. 1524.

3955
     Летуване на юг = [Летовање на југу] / Иво Ан дрич 
; пре веде Свет[л]озар Игов.
У: Югославски морски новели / състави Боян Ничев.  
Варна : „Г. Бакалов”, 1974.  Стр. 97105.

3956
     Жената върху камъка = [Жена на камену] / Иво Ан
дрич ; пре веде Боян Ничев.
У: Югославски морски новели / състави Боян Ничев.  
Варна : „Г. Бакалов”, 1974.  Стр. 7996.

3957
     Игра : разказ / Иво Ан дрич ; превод от сърбохърват
ски Светлозар Игов.
У: Мост.  Бр. 118 (1989), стр. 3538.

3958
     Да бъдеш човек = [О причи и причању] : из словото, 
прои знесено при получаването на Нобелова награда / 
Иво Ан дрич.
Одло мак. 
У: Литературен форум.  Год. 47, бр. 50 (1622. дек. 1992) 
= Извънредно издание  100 години от рождението на 
Иво Ан дрич, стр. 1.

3959
     Ex Ponto : лирична проза : (откъси) / Иво Ан дрич ; 
пре вели Сийка Рачева, Иван Коларов.
Одломци. 
У: Литературен форум.  Год. 47, бр. 50 (1622. дек. 1992) 
= Извънредно издание  100 години от рождението на 
Иво Ан дрич, стр. 5.

3960
     Игра / Иво Ан дрич ; пре вел Светлозар Игов.
Белешка о аутору.
У: Славянски вестник.  N 1 (24. май 1992), стр. 7*.

3961
     Мостове = [Мостови] / Иво Ан дрич.
У: Литературен форум.  Год. 47, бр. 50 (1622. дек. 1992) 
= Извънредно издание  100 години от рождението на 
Иво Ан дрич, стр. 2.

3962
     [Нито божества, нито молитви...] = [Ни богова ни 
молитава] : последните стихове на Иво Ан дрич / пре
вел Иван Коларов.
У: Литературен форум.  Год. 47, бр. 50 (1622. дек. 1992) 
= Извънредно издание  100 години от рождението на 
Иво Ан дрич, стр. 4.

3963
     Полет над морето = [Летећи над морем] / Иво Ан
дрич.
У: Литературен форум.  Год. 47, бр. 50 (1622. дек. 1992) 
= Извънредно издание  100 години от рождението на 
Иво Ан дрич, стр. 3.

3964
     За войната в Босна и Херцеговина / Иво Ан дрич ; 
пре вела МарияЙоанна Стоядинович.
У: Култура.  Год. 36, n° 50 (11. дек. 1992), стр. 6*.

3965
     Край светлото Охридско езеро = [Крај светлог Охрид
ског језера] / Иво Ан дрич ; превод от сърбохърватски 
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Светлозар Игов.
У: Струма.  Бр. 1 (1993), стр. 7883*.

3966
     Мостът на Жепа = [Мост на Жепи] / Иво Ан дрич ; 
пре вел Калчо Марков.
У: Летература.  Бр. 8 (1995), стр. 9598*.

3967
     Какво сънувам и какво ми се случва = [Шта сањам 
и шта ми се догађа] / Иво Ан дрич ; пре вел Петко 
Асенов.
Одло мак.
У: Български писател.  Год. 4, бр. 13 (23. септ. 1997), 
стр. 6*.

3968
     Две записки на босненския писар Дражеслав = [Два 
записа босанског писара Дражеслава] / Иво Ан дрич.
У: Език и литература.  Год. 56, кн. 1/2 (2001), стр. 27
30*.

3969
     Да бъдеш човек = [О причи и причању] : реч на Иво 
Ан дрич, първия балкански Нобелов лауреат / пре вел 
Светлозар Игов.
Белешка о аутору.
У: Литературни Балкани.  N 1 (2002), стр. 48*.

3970
     Игра / Иво Ан дрич ; пре вел Светлозар Игов.
У: Словото днес.  Год. 10, бр. 29 (14. окт. 2004), стр. 
13*.

3971
     Мостове = [Мостови] / Иво Ан дрич ; пре вела Сийка 
Ра чева.
У: Словото днес.  Год. 10, бр. 11 (15. април 2004), стр. 
16*.

3972
     Полет над морето = [Летећи над морем] / Иво Ан
дрич ; пре вела Жела Георгиева.
У: Словото днес.  Год. 11, бр. 25 (30. юни 2005), стр. 
16*.

3973
     Вино / Иво Ан дрич ; пре вела Жела Георгиева.
У: Словото днес.  Год. 11, бр. 8 (3. март 2005), стр. 
16*.

3974
     Байрон в Синтра = [Бајрон у Синтри] / Иво Ан дрич 
; пре вел Светлозар Игов.
У: Словото днес.  Год. 12, бр. 23 (15. юни 2006), стр. 
14*.

3975
     Как навлизах в света на книгата и литературата = 
[Како сам улазио у свет књиге и књижевности] / Иво 
Ан дрич ; пре вела Жела Георгиева.
У: Простори.  Бр. 4 (2006), стр. 10*.

3976
     Безпокойство = [Јадни немир] / Иво Ан дрич ; пре
вел Светлозар Игов.
Надређени ств. насл.: Строфи в ноща.
У: Славянски диалози.  Год. 4, бр. 7 (2007), стр. 21
26*.

3977
     Ланска песен = [Лањска пјесма] / Иво Ан дрич ; 
пре вел Светлозар Игов.
Надређени ств. насл.: Строфи в ноща.
У: Славянски диалози.  Год. 4, бр. 7 (2007), стр. 21
26*.

3978
     Ноща на червените звезди = [Ноћ црвених звијезда] 
/ Иво Ан дрич ; пре вел Светлозар Игов.
Надређени ств. насл.: Строфи в ноща.
У: Славянски диалози.  Год. 4, бр. 7 (2007), стр. 21
26*.

3979
     Потънало = [Потонуло] / Иво Ан дрич ; пре вел 
Светлозар Игов.
Надређени ств. насл.: Строфи в ноща.
У: Славянски диалози.  Год. 4, бр. 7 (2007), стр. 21
26*.

3980
     Привечер = [Предвечерњи час] / Иво Ан дрич ; пре
вел Светлозар Игов.
У: Словото днес.  Год. 13, бр. 6 (15. фев. 2007), стр. 
16*.

3981
     Среща = [Сусрет] / Иво Ан дрич ; пре вел Светлозар 
Игов.
У: Словото днес.  Год. 13, бр. 6 (15. фев. 2007), стр. 
15*.

3982
     Тъма = [Тама] / Иво Ан дрич ; пре вел Светлозар 
Игов.
Надређени ств. насл.: Строфи в ноща.
У: Славянски диалози.  Год. 4, бр. 7 (2007), стр. 21
26*.

Чешки

3983
     Krajina = [Jesenji predjeli] / Ivo An drić ; přeložil Otto 
František Babler.
U: Našinec.  Roč. 59, č. 174 (1923)*.

3984
     Povídka ze Žaponska = [Priča iz Japana] / Ivo An drić ; 
přeložil Otto F. [František] Babler.
Iz ciklusa „Nemiri”.
U: Našinec.  Roč. 59, č. 171 (1923)*.
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3985
     Den v Římě = [Dan u Rimu] / Ivo An drić ; přeložil L. 
N.
U: Právo lidu.  Roč. 33, č. 83 (1924)*.

3986
     Jednoočka a Švábice = [Ćorkan i Švabica] / Ivo An drić 
; přeložil J. [Jovan] Kršič.
U: Československá republika.  Roč. 245, č. 227 (1924) = 
Nedělní čtení, str. 24.

3987
     Mara, milostnice = [Mara milosnica] / Ivo An drić ; ze 
srb štiny přeložil Boško Tešanović.
Odlomak. 
U: Československá republika.  Roč. 246, č. 79 (1925) = 
Nedělní čtení, str. 2.

3988
     Den v Římě = [Dan u Rimu] / Ivo An drić.
U: Právo lidu.  Roč. 35, č. 15 (1926) = Délnicka besidka, 
str. 7981*.

3989
     Den v Římě = [Dan u Rimu] / Ivo An drić.
U: Dělnické listy.  Č. 106 (1926)*.

3990
     Táboření = [Za logorovanja] / Ivo An drić ; přeložil 
Otto F. [František] Babler.
U: Moravskoslezský dennik.  Č. 63/66 (1926), str. 120
134*.

3991
     Žena ze slonové kosti = [Žena od slonove kosti] / Ivo 
An drić ; přeložil F. [Franc] Bicek.
U: Moravskoslezský dennik.  Č. 62/63 (1926), str. 118
122*.

3992
     Most na Žepe = [Most na Žepi] / Ivo An drić ; přeložil 
Frant. [František] Sedláček.
U: Československá republika.  Roč. 249, č. 288 (1928), 
str. 24*.

3993
     Krajina = [Jesenji predjeli] / Ivo An drić ; přeložil B. 
Šístek.
U: Cesta.  Roč. 11, č. 41/42 (19. červen 1929), str. 617.

3994
     Snad zítra / Ivo An drić ; přeložil R. F. Šimek.
U: Dělnické listy.  Č. 210 (1929)*.

3995
     Krajina = [Jesenji predjeli] / Ivo An drić ; přeložila 
Anna Urbanová.
U: Národní listy.  Roč. 73, č. 278 (1933)*.

3996
     Říjen = [Jedan novembar] / Ivo An drić ; přeložila Anna 
Urbanová.
U: Národní listy.  Roč. 73, č. 278 (1933)*.

3997
     Šáteček = [Maramica] / Ivo An drić ; přeložil R. F. 
Šimek.
U: Pochodeň.  Č. 7 (1933)*.

3998
     Sen o Marii = [San o Mariji] / Ivo An drić.
U: Lyrická duše Jugoslávie / uspořádal Adolf Veselý.  V 
Praze : A. Veselý, 1934*.

3999
     Na moři = [Na moru] / Ivo An drić ; přeložil František 
Čuberka.
U: Jadran v soudobé jihoslovanské lyrice / uspořadal 
Adolf Veselý.  Praha : A. Veselý, 1935*.

4000
     O com snim a co mne nemine = [Šta sanjam i šta mi se 
događa] / Ivo An drić ; přeložil Karel Hádek.
U: Jihoslovanská lyrika / překlady Karla Hádka.  [Praha : 
K. Reichel, 1935].  Str. 910*.

4001
     Sen o Marii = [San o Mariji] / Ivo An drić ; přeložil 
Vilém Nezveda.
U: Archa.  Roč. 22 (1935), str. 280*.

4002
     Ve vlaku = [Noć u vozu] / Ivo An drić ; preložil F. 
[František Čuberka].
Iz ciklusa „Nemiri”.
U: Archa.  Roč. 22 (1935)*.

4003
     Všechny vás dělníky mám rád = [Tebe, krupni pognuti 
težače] / Ivo An drić.
Iz zbirke pesama u prozi „Ex Ponto”.
U: Oslavujeme Jugoslavii / uspořádal František Poulíček 
a Josef Spilka.  V Praze : Československá grafická unie, 
1938*.

4004
     Sen = [San] / Ivo An drić ; preložil L. Sm.
Stihovi.
U: Svobodná země.  Roč. 3, č. 17 (1947), str. 910*.

4005
     Most pres Žepu = [Most na Žepi] / Ivo An drić.
U: Česky lidový kalendár.  (1955), str. 99103*.

4006
     Jedno novoročni přání = [Jedna želja novogodišnja] / 
Ivo An drić.
U: Jednota.  Roč. 14, č. 51/52(765/766) (29. prosinec 
1959), str. 1*.

4007
     Aska a vlk = [Aska i vuk] : úryvek / Ivo An drić ; 
přeložili E. K., Ž. K.
Odlomak.
U: Náš koutek.  Roč. 12, č. 8 (19601961), str. 177*.
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4008
     Bufet Titanic = [Bife „Titanik”] / Ivo An drić ; přeložil 
Vladimír Togner.
U: Světová literatura.  Roč. 7, č. 6 (1962), str. 168191*.

4009
     Být člověkem = [O priči i pričanju] / Ivo An drić ; 
přeložil Dušan Karpatský.
Govor prilikom primanja Nobelove nagrade za književnost, 
Stokholm, 1961.
U: Plamen.  Roč. 4, č. 10 (1962)*.

4010
     Mila a Prelac = [Mila i Prelac] / Ivo An drić ; přeložil 
Vladimír Togner.
U: Světová literatura.  Roč. 7, č. 6 (1962), str. 168191*.

4011
     Cesta Aliji Djerzeleza = [Put Alije Đerzeleza] / Ivo An
drić.
U: Česky lidový kalendár.  (1964), str. 734*.

4012
     Djerzelez na cestách = [Đerzelez na putu]. [Díl 1] / Ivo 
An drić.
Iz pripovetke „Put Alije Đerzeleza”.
U: Jednota.  Roč. 22, č. 42(1111) (21. říjen 1967), str. 
2224.

4013
     [Djerzelez na cestách = Đerzelez na putu]. [Díl 2] / 
[Ivo An drić].
Iz pripovetke „Put Alije Đerzeleza”.
U: Jednota.  Roč. 22, č. 43(1112) (28. říjen 1967), str. 
2528.

4014
     Dovolenka na jihu = [Letovanje na jugu] / Ivo An drić ; 
přeložil V. [Viktor] Kudělka.
U: Host do domu.  Roč. 14, č. 10 (1967), str. 613*.

4015
     Most na Žepě = [Most na Žepi] / Ivo An drić.
U: Jednota.  Roč. 23, č. 48(1069) (30. listopad 1968), str. 
1617.

4016
     Ex Ponto / Ivo An drić ; přeložil Dušan Karpatský.
Odlomak.
U: Sarajevo, město poezie / uspořádal Husein Tahmiščić. 
 [Praha] : Odeon, 1971*.

4017
     Jeden pohled na Sarajevo = [Jedan pogled na Sarajevo] 
/ Ivo An drić ; přeložila Jaroslava Janoušová.
U: Sarajevo, město poezie / uspořádal Husein Tahmiščić. 
 [Praha] : Odeon, 1971*.

4018
     Mé okno do světa = [Kako sam ulazio u svet knjige 
i književnosti] / Ivo An drić ; přeložila Jaroslava Jano
ušová.

U: Sarajevo, město poezie / uspořádal Husein Tahmiščić. 
 [Praha] : Odeon, 1971*.

4019
     Na sarajevském židovském hřbitově = [Na jevrejskom 
groblju u Sarajevu] / Ivo An drić ; přeložil Jiří Fiedler.
U: Sarajevo, město poezie / uspořádal Husein Tahmiščić. 
 [Praha] : Odeon, 1971*.

4020
     Nepokoje = [Nemiri] / Ivo An drić ; přeložil Dušan 
Karpatský.
Odlomak.
U: Sarajevo, město poezie / uspořádal Husein Tahmiščić. 
 [Praha] : Odeon, 1971*.

4021
     O čem sním a co se mi přihází = [Šta sanjam i šta mi se 
događa] / Ivo An drić ; přeložil Dušan Karpatský.
U: Sarajevo, město poezie / uspořádal Husein Tahmiščić. 
 [Praha] : Odeon, 1971*.

4022
     Strofa / Ivo An drić ; přeložil Dušan Karpatský.
U: Sarajevo, město poezie / uspořádal Husein Tahmiščić. 
 [Praha] : Odeon, 1971*.

4023
     Zmizelo v hlubinách = [Potonulo] / Ivo An drić ; přeložil 
Du šan Karpatský.
U: Sarajevo, město poezie / uspořádal Husein Tahmiščić. 
 [Praha] : Odeon, 1971*.

4024
     Žena na kameni = [Žena na kamenu] / Ivo An drić ; u 
překladu Milady Nedvědové.
U: Deset jugoslávských novel / Ivo An drić ... [et al.].  
Praha : Československý spisovatel, 1971.  Str. 925.

4025
     Znamení u cesty = [Znakovi pored puta] / Ivo An drić ; 
vybral, uspořádal a přeložil Dušan Karpatský.
Odlomci.
U: Almanach světové literatury.  Praha : Odeon, 1986.  
Str. 493504.

4026
     Mosty = [Mostovi] / Ivo An drić ; překladatel Dušan 
Kar patský.
U: Literární noviny.  Roč. 3, č. 40 (8. říjen 1992), str. 
10*.

4027
     Mosty = [Mostovi] / Ivo An drić ; přeložila Ana 
Adamovičová.
U: Tvar.  Roč. 10, č. 12 (1999), str. 9*.

4028
     Banjský slepec = [Banjski slepac] / Ivo An drić ; přeložil 
Lubomír Klímek.
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U: Malá krabička / sestavil Mihajlo Pantić.  Brno : 
Společnost přátel jižních Slovanů ; Boskovice : Albert, 
2002.  Str. 23.

4029
     Ex Ponto : (úryvky) / Ivo An drić ; přeložil Dušan 
Karpatský.
Odlomci.
U: Koráb korálový / uspořádal Dušan Karpatský.  V Praze 
: Fori Prague, 2007*.

4030
     Nepokoje = [Nemiri] : (úryvky) / Ivo An drić ; přeložil 
Dušan Karpatský.
Odlomci.
U: Koráb korálový / uspořádal Dušan Karpatský.  V Praze 
: Fori Prague, 2007*.

4031
     Zmizelo v hloubi = [Potonulo] / Ivo An drić ; přeložil 
Dušan Karpatský.
U: Koráb korálový / uspořádal Dušan Karpatský.  V Praze 
: Fori Prague, 2007*.

Дански

4032
     Brændeknipper = [Snopići] / Ivo An drić ; oversat fra 
serbo kroatisk af Gunnar O. Svane.
Beleška o autoru.
U: Jugoslaviske noveller / oversat fra serbo kroatisk af 
Gunnar O. Svane.  København : Det Inernationale Forlag, 
1953.  Str. 139148.

4033
     Naboer = [Susedi] / Ivo An drić ; oversat fra serbo
kroatisk af Gunnar O. Svane.
U: Jugoslaviske noveller / oversat fra serbo kroatisk af 
Gunnar O. Svane.  København : Det Inernationale Forlag, 
1953.  Str. 148[160].

4034
     Leen = [Kosa] / Ivo An drić ; ved Cecilie Peric og Mette 
Bryld.
U: Hjemmets søndag.  Nr. 26 (6. juni 1960), str. 34*.

4035
     Hvad jeg drømmer og hvad der sker mig = [Šta 
sanjam i šta mi se događa] / Ivo An dric ; oversat af Toni 
Liversage.
Odlomak.
U: Information.  (11. nov. 1961)*.

4036
     Samtale med Goya = [Razgovor sa Gojom] / Ivo An
dric ; oversat af Toni Liversage.
Odlomak.
U: Information.  (11. nov. 1961)*.

4037
     Brændeknipper = [Snopići] / Ivo An drić ; oversat fra 
serbo kroatisk af Gunnar O. Svane.
Beleška o autoru.
U: Jugoslaviske stemmer / oversat af Gunnar O. Svane 
og Lise R. Iversen.  Copenhagen : Skrifola, 1963.  Str. 
115139*.

4038
     Naboer = [Susedi] / Ivo An drić ; oversat fra serbo
kroatisk af Gunnar O. Svane.
Beleška o autoru.
U: Jugoslaviske stemmer / oversat af Gunnar O. Svane 
og Lise R. Iversen.  Copenhagen : Skrifola, 1963.  Str. 
115139*.

4039
     Brændeknipper = [Snopići] / Ivo An drič.
U: Slaviske noveller / [udgivet af] Bo Nielsen.  København 
: Munksgaard, 1986*.

4040
     Samtale med Goya = [Razgovor sa Gojom] / Ivo An
dric ; oversat af Mørk Henning.
U: Banana split.  Nr. 4/5 (1993), str. 91108*.

Енглески

4041
     The Žepa bridge = [Most na Žepi] / Ivo An drić ; 
translated from the Serbian by L. Vidaković.
U: The Slavonic Review.  Vol. 5, no. 14 (Dec. 1926), str. 
398405.

4042
     Gjerzelez at the inn = [Đerzelez u hanu] / Ivan An
drić ; translated from SerboCroat by N. [Norman] P. [!] 
Jopson.
Odlomak iz pripovetke „Put Alije Đerzeleza”.
U: The Slavonic and East European Review.  Vol. 13, no. 
40 (1935), str. 1319*.

4043
     Gjerzelez at the gypsy fair = [Đerzelez na putu] / Ivan 
An drić ; translated from SerboCroat by N. [Norman] P. 
[!] Jopson.
Odlomak iz pripovetke „Put Alije Đerzeleza”.
U: The Slavonic and East European Review.  Vol. 14, no. 
42 (April 1936), str. 556563.

4044
     Miss Adelina Irby = [Gospođica Adelina Irbi] / Ivo An
drić.
U: The AngloYugoslav Review.  Vol. 1, no. 3/4 (July
Oct. 1936), str. 8590.

4045
     Firewood = [Snopići] / Ivo An drić.
U: Yugoslavia.  No. 1 (1949), str. 7375*.
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4046
     A view of Sarajevo = [Jedan pogled na Sarajevo] / Ivo 
An drić.
U: Yugoslavia.  No. 7 (1953), str. 2023*.

4047
     The bridge on the Drina = [Na Drini ćuprija] / by Ivo 
An drić.
Odlomak.
U: Some Yugoslav novelists. [Vol. 1].  Beograd : 
Jugoslovenska knjiga, [1954].  Str. 59.

4048
     Njegoš and culture = [Njegošev odnos prema kulturi] 
/ Ivo An drić.
U: Yugoslavia.  No. 8 (1954), str. 19*.

4049
     Bridges = [Mostovi] / Ivo An drić.
U: Yugoslavia.  No. 12 (1956), str. 150.

4050
     The story of a bridge = [Most na Žepi] / Ivo An drić.
U: Some Yugoslav novelists. [Vol.] 3.  Beograd : The 
Committee for Foreign Cultural Relations, [1957].  Str. 
2936.

4051
     The bridge / Ivo An dric.
Odlomak iz romana „Na Drini ćuprija”.
U: The New York Times Book Review.  Vol. 46, no. 46, 
pt. 1 (12 Nov. 1961), str. 2.

4052
     Levantines / Ivo An dric.
Odlomak iz romana „Travnička hronika”.
U: The New York Times Book Review.  Vol. 46, no. 46, 
pt. 1 (12 Nov. 1961), str. 2.

4053
     Oh I know / Ivo An dric.
Odlomak iz pesme „Šta sanjam i šta mi se događa”.
U: The New York Times Book Review.  Vol. 46, no. 46, 
pt. 1 (12 Nov. 1961), str. 2.

4054
     Prison / Ivo An dric.
Odlomak iz romana „Prokleta avlija”.
U: The New York Times Book Review.  Vol. 46, no. 46, 
pt. 1 (12 Nov. 1961), str. 2.

4055
     A dialogue = [Epilog] / Ivo An drić ; translated by Janko 
Lavrin.
Nadređeni stv. nasl.: Ex Ponto.
U: An anthology of modern Yugoslav poetry / edited by 
Janko Lavrin.  London : J. Calder, 1962.  Str. 169.

4056
     [Inexorably steep and motionless, the mountains...] = 
[Neumoljivo krute i nepomične planine] / Ivo An drić ; 

translated by Janko Lavrin.
Nadređeni stv. nasl.: Ex Ponto.
U: An anthology of modern Yugoslav poetry / edited by 
Janko Lavrin.  London : J. Calder, 1962.  Str. 168.

4057
     Neighbors = [Susedi] / Ivo An drić ; translation Michael 
Scammell.
U: The Atlantic Monthly.  (Dec. 1962), str. 8793*.

4058
     The scythe = [Kosa] / Ivo An drić ; translated by Branko 
Brusar.
U: Esquire.  (Dec. 1962), str. 267268*.

4059
     [I climb, climb up the steep streets...] = [Penjem se, 
penjem strmim ulicama] / Ivo An drić.
Odlomak iz putopisa „Kraj svetlog Ohridskog jezera”.
U: Ohrid / [text Risto Kuzmanovski].  Beograd : 
Jugoslavija, 1964.  Str. 34.

4060
     A glance at Sarajevo = [Jedan pogled na Sarajevo] / 
Ivo An drić.
U: Sarajevo / [editorinchief Fadil Ademović].  Sarajevo 
: Zadrugar, [1965].  Str. 68.

4061
     Miracle at Olovo = [Čudo u Olovu] / Ivo An drić ; 
translator Michael Scammell.
U: Death of a simple giant and other modern Yugoslav 
stories / edited by Branko Lenski.  New York : The 
Vanguard Press, cop. 1965.  Str. 2936*.

4062
     Neighbors = [Susedi] / Ivo An drić ; translator Michael 
Scammell.
U: Death of a simple giant and other modern Yugoslav 
stories / edited by Branko Lenski.  New York : The 
Vanguard Press, cop. 1965.  Str. 3753*.

4063
     The story of bridge = [Most na Žepi] / Ivo An drić ; 
translator Petar Mijušković.
U: Death of a simple giant and other modern Yugoslav 
stories / edited by Branko Lenski.  New York : The 
Vanguard Press, cop. 1965.  Str. 1928*.

4064
     Thirst = [Žeđ] / Ivo An drić ; translated by Joseph 
Hitrec.
Pripovetka.
U: Esquire.  (Dec. 1965), str. 205, 255, 258, 260*.

4065
     The bridge on the Žepa = [Most na Žepi] / Ivo An drić ; 
[translated by Svetozar Koljević].
U: Yugoslav short stories / selected by Svetozar Koljević. 
 London [etc.] : Oxford University Press, 1966.  Str. 
227236.
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4066
     The climbers = [Osatičani] / Ivo An drić ; [translated by 
Svetozar Koljević].
U: Yugoslav short stories / selected by Svetozar Koljević. 
 London [etc.] : Oxford University Press, 1966.  Str. 
185227.

4067
     The game = [Igra] / Ivo An drić ; translated by Celia 
Williams.
U: Literary Quarterly of the Yugoslav P.E.N.  Vol. 2, no. 
2 (1966), str. 5153.

4068
     Of words = [O rečima] : fragment from the book „Signs 
by the roadside” / Ivo An drić ; translated by Nada Ćurčija
Prodanović.
Iz rukopisa knjige „Znakovi pored puta”.
U: Most.  No. 1 (Jan.March 1966), str. 36.

4069
     Thirst = [Žeđ] / Ivo An drić ; translated by Aleksandar 
Stefanović.
Pripovetka.
U: The Kenyon Review.  (1966), str. 459469*.

4070
     Bridges = [Mostovi] / Ivo An drić ; preveo na engleski 
Branko Vemić.
U: Mostovi / [fotografije Akšamija Alija ... et al.].  
[Sarajevo] : Fotosavez BiH : Sekretarijat za informacije, 
[1967?].  Str. [7677].

4071
     Holiday in the South = [Letovanje na jugu] / by Ivo 
An drić ; translated by Madge Phillips.
U: Review.  (Nov. 1967), str. 29, 4344.

4072
     The bridge on the Žepa = [Most na Žepi] / Ivo An drić ; 
translated by Svetozar Koljević.
U: The Penguin book of modern European short stories / 
edited by Robert Taubman.  Harmondsworth : Penguin, 
1969.  Str. 289296*.

4073
     Nobel lecture = [O priči i pričanju] / Ivo An drić.
U: Literature / edited by Horst Frenz.  Amsterdam [etc.] : 
Elsevier Publishing Company, 1969.  Str. 561570*.

4074
     A view of Sarajevo = [Jedan pogled na Sarajevo] / Ivo 
An drić.
U: Sarajevo / H. [Husein] Tahmiščić.  Sarajevo : Zavod 
za izdavanje udžbenika, 1970.  Str. [1116].

4075
     Acceptance speech = [O priči i pričanju] / Ivo An drić.
U: S. Y. Agnon [and] Ivo An drić.  New York : A. Gregory 
; Del Mar : CRM Publishing, cop. 1971.  Str. 121124.

4076
     The bridge on the Drina = [Na Drini ćuprija] / Ivo An
drić.
U: S. Y. Agnon [and] Ivo An drić.  New York : A. Gregory 
; Del Mar : CRM Publishing, cop. 1971.  Str. 125337.

4077
     Bosnian chronicle = [Travnička hronika] : (excerpts) / 
Ivo An drić ; translated by Joseph Hitrec.
Odlomci.
U: Introduction to Yugoslav literature / edited by 
Branko Mikasinovich, Dragan Milivojević and Vasa D. 
Mihailovich.  New York : Twayne Publishers, 1973.  Str. 
205222*.

4078
     The bridge on the Drina = [Na Drini ćuprija] : (excerpts) 
/ Ivo An drić ; translated by Lovett F. Edwards.
Odlomci.
U: Introduction to Yugoslav literature / edited by 
Branko Mikasinovich, Dragan Milivojević and Vasa D. 
Mihailovich.  New York : Twayne Publishers, 1973.  Str. 
190205*.

4079
     Thirst = [Žeđ] / Ivo An drić ; translated by Branko 
Mikasinovich.
Pripovetka.
U: Introduction to Yugoslav literature / edited by 
Branko Mikasinovich, Dragan Milivojević and Vasa D. 
Mihailovich.  New York : Twayne Publishers, 1973.  Str. 
181190*.

4080
     The ivory woman = [Žena od slonove kosti] / by Ivo 
An drić ; translated by Angela Vujović.
U: Review.  (JulyAug. 1975), str. 3839.

4081
     Has anyone ever loved the world as I do = [Je li još 
ko voleo svet kao ja] / Ivo An drić ; [translated by Celia 
Hawkesworth].
Iz knjige „Znakovi pored puta”.
U: Relations.  N. s., no. 9/10 (1979), str. 313*.

4082
     [It was a sunny day...] = [Dan je bio sunčan] / Ivo An
drić.
Odlomak iz romana „Omerpaša Latas”.
U: Mersad Berber / [studies Muhamed Karamehmedović]. 
 Ljubljana : Mladinska knjiga, 1980.  Str. 4.

4083
     [There was an emptiness...] = [Nastupila je praznina] 
/ Ivo An drić.
Odlomak iz romana „Omerpaša Latas”.
U: Mersad Berber / [studies Muhamed Karamehmedović]. 
 Ljubljana : Mladinska knjiga, 1980.  Str. 12.

4084
     Champion of peace = [Zatočnik mira] / Ivo An drić ; 
[translated by Melani Lazić].
U: Relations.  N. s., no. 1 (Oct. 1981), str. 2223.
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4085
     Signs by the road = [Znakovi pored puta] / Ivo An drić 
; [translated by William Tribe].
Odlomak.
U: Books in Bosnia and Herzegovina.  Vol. 1, no. 1 
(1982), str. 812.

4086
     The burlesque of mister Perun the God of thunder = 
[Rastko Petrović: Burleska gospodina Peruna boga groma] 
/ Ivo An drić ; [translated by Svetlana Gligorijević].
U: Relations.  N. s., no. 5/6 (1982), str. 9698.

4087
     A letter from 1920 = [Pismo iz 1920. godine] / Ivo An
drić ; (translated by Lenore Grenoble).
U: Books in Bosnia and Herzegovina.  Vol. 2, no. 3 
(1983), str. 109116.

4088
     A view of Sarajevo = [Jedan pogled na Sarajevo] / Ivo 
An drić ; (translated by Zvonko Radeljković and Peter 
Hill).
U: Books in Bosnia and Herzegovina.  Vol. 2, no. 2 
(1983), str. 7175.

4089
     Bridges = [Mostovi] / Ivo An drić ; (translated by 
William Tribe).
U: Books in Bosnia and Herzegovina.  Vol. 3, no. 4 
(1984), str. 249250.

4090
     Darkness = [Tama] / Ivo An drić ; translated by Želimir 
Juričić.
U: Serbian Studies.  Vol. 3, no. 1/2 (1984/1985), str. 
109.

4091
     Signs by the road = [Znakovi pored puta] / Ivo An drić 
; translated by Felicity Rosslyn.
Odlomci.  Beleška o autoru.
U: Relations.  N. s., no. 13 (1984), str. 716.

4092
     Sunk = [Potonulo] / Ivo An drić ; translated by (W. T.) 
[William Tribe].
U: Books in Bosnia and Herzegovina.  Vol. 3, no. 5 
(1984), str. 299.

4093
     Ex Ponto / Ivo An drić ; (translated by Dunja Robić and 
Don Bannister).
U: Books in Bosnia and Herzegovina.  Vol. 4, no. 7 
(1985), str. 437462.

4094
     [It was a sunny day...] = [Dan je bio sunčan] / Ivo An
drić.
Odlomak iz romana „Omerpaša Latas”.
U: Mersad Berber / [studies] Muhamed Karamehmedović. 
 Beograd : Jugoslovenska knjiga, 1985.  Str. 4.

4095
     [There was an emptiness...] = [Nastupila je praznina] 
/ Ivo An drić.
Odlomak iz romana „Omerpaša Latas”.
U: Mersad Berber / [studies] Muhamed Karamehmedović. 
 Beograd : Jugoslovenska knjiga, 1985.  Str. 12.

4096
     In the musafirhana = [U musafirhani] / Ivo An drić ; 
(translated by W. Joseph Schallert).
U: Books in Bosnia and Herzegovina.  Vol. 5, no. 9 
(1986), str. 613618.

4097
     The journey of Alija Đerzelez = [Put Alije Đerzeleza] / 
Ivo An drić ; (translated by Celia Hawkesworth).
U: Books in Bosnia and Herzegovina.  Vol. 5, no. 8 
(1986), str. 546556*.

4098
     Thirst = [Žeđ] / Ivo An drić.
Pripovetka.
U: The world of the short story / edited by Clifton Fadiman. 
 Boston : H. Mifflin, 1986*.

4099
     [I have to knock on your door tonight...] = [Ja moram 
noćas da bijem na tvoja vrata] / Ivo An drić ; translated by 
Gordana Platiša.
Iz ciklusa „Nemiri”.
U: Serbian Literary Quarterly.  N. s., no. 2/3 (1994), str. 
75.

4100
     A letter from 1920 = [Pismo iz 1920. godine] / Ivo An
drić ; [translated by Margot and Boško Milosavljević].
U: Three stories about Bosnia / Leo Tolstoy, Ivo An drić, 
Rajko Doleček.  Belgrade : Association of Yugoslav 
Publishers and Booksellers, 1995.  Str. 2341.

4101
     Alipasha = [Alipaša] / Ivo An drić ; translated by 
Felicity Rosslyn.
U: Most.  No. 3/4 (1997), str. 101105*.

4102
     The damned yard = [Prokleta avlija] / Ivo An drić ; 
translated by Celia Hawkesworth.
Odlomak.
U: Most.  No. 3/4 (1997), str. 107116*.

4103
     Death in Sinan’s tekke = [Smrt u Sinanovoj tekiji] / Ivo 
An drić ; translated by Felicity Rosslyn.
U: Most.  No. 3/4 (1997), str. 9195*.

4104
     Ex Ponto / Ivo An drić ; translated by Dunja Robić and 
Don Bannister.
U: Most.  No. 3/4 (1997), str. 2346*.
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4105
     The guesthouse = [U musafirhani] / Ivo An drić ; 
translated by Joseph Schallert and Ronelle Alexander.
Odlomak.
U: Most.  No. 3/4 (1997), str. 8589*.

4106
     Introduction = [Isak Samokovlija] / Ivo An drić ; 
translated by Celia Hawkesworth and Christina Pribićević
Zorić.
U: Tales of old Sarajevo / Isak Samokovlija.  London ; 
Portland : V. Mitchell, 1997*.

4107
     A letter from 1920 = [Pismo iz 1920. godine] / Ivo An
drić ; translated by Felicity Rosslyn.
U: Most.  No. 3/4 (1997), str. 96100*.

4108
     A note about words = [O rečima] / Ivo An drić ; translated 
by Graham McMaster.
Iz knjige „Znakovi pored puta”.
U: Most.  No. 3/4 (1997), str. 21*.

4109
     Notes for the writer = [Beleške za pisca] / Ivo An drić ; 
translated by Graham McMaster.
U: Most.  No. 3/4 (1997), str. 1619*.

4110
     On story and storytelling = [O priči i pričanju] / Ivo 
An drić ; translated by Graham McMaster.
U: Most.  No. 3/4 (1997), str. 1314*.

4111
     The story of the vizier’s elephant = [Priča o vezirovom 
slonu] / Ivo An drić ; translated by Celia Hawkesworth.
U: Most.  No. 3/4 (1997), str. 6784*.

4112
     A Travnik chronicle = [Travnička hronika] / Ivo An drić 
; translated by Celia Hawkesworth.
Odlomak.
U: Most.  No. 3/4 (1997), str. 5365*.

4113
     A letter from 1920 = [Pismo iz 1920. godine] / Ivo An
drić.
U: Rival.  God. 11, br. 3/4 (1998), str. 184*.

4114
     The most valuable construction made by man = 
[Najvrednija ljudska građevina] / Ivo An dric ; translated 
by Dubravka BugarskiAlimpic.
Odlomci iz teksta „Mostovi”.
U: Bridges of Novi Sad / [editor Zoran Kolundžija].  Novi 
Sad : Prometej, 1999.  Str. 3.

4115
     Who are diplomats / Ivo An drić ; translated into English 
by Celia Hawkesworth.

Beleška o autoru.
U: Knowledge and diplomacy / edited by Jovan Kurbalija. 
 Malta : Diploproject, 1999.  Str. 123125.

4116
     A letter from 1920 = [Pismo iz 1920. godine] / by Ivo 
An dric.
U: Partisan Review.  Vol. 68, no. 2 (2001), str. 242*.

4117
     Pupils and students from Wischegrad / Ivo An drić.
Odlomak iz romana „Na Drini ćuprija”.
U: Graz / edited by Markus Jaroschka and Gerhard Dienes. 
 Klagenfurt = Celovec : Wieser, 2003.  Str. 279280.

4118
     The Bosnian chronicle = [Travnička hronika] / Ivo An
dric ; translated by Celia Hawkesworth, Bogdan Rakic.
Odlomak.  Beleška o autoru.
U: Serbian Studies.  Vol. 18, no. 1 (2004)*.

4119
     The bridge on the Drina = [Na Drini ćuprija] / Ivo An
dric ; translated by Lovett F. Edwards.
Odlomak.  Beleška o autoru.
U: Serbian Studies.  Vol. 18, no. 1 (2004)*.

4120
     A letter from 1920 = [Pismo iz 1920. godine] / Ivo An
dric ; translated by Lenore Grenoble.
Beleška o autoru.
U: Serbian Studies.  Vol. 18, no. 1 (2004)*.

4121
     Njegoš’s humanism = [Njegoševa čovečnost] / Ivo An
drić ; translated from the Serbian by D. [Dan] Mrkich.
U: Mountain laurel / Petar Petrović Njegoš.  Ottawa : 
Commoners´ Publishing, 2004.  Str. VIIIIX*.

4122
     Olujaci / by Ivo An drić ; translated by Henry R. Cooper, 
Jr. and Bogdan Rakić.
Napomene i objašnjenja u beleškama uz tekst.
U: Serbian Studies.  Vol. 20, no. 1 (2006), str. 183190.

4123
     [At a health spa...] = [Banjski slepac] / Ivo An drić ; 
translated by Alice CoppleTošić.
U: Little box / selected by Mihajlo Pantić.  Beograd : 
Serbian PEN centre, 2007.  Str. 42.

Есперанто

4124
     La infanoj = [Djeca] / Ivo An drić ; el la serbo kroata 
Fran Janjič.
Iz ciklusa „Nemiri”.
U: Literatura Mondo.  Jaro 3, n. 12 (dec. 1924), str. 185
186.
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4125
     Pri la venkoj = [Iznad pobjeda] / Ivo An drić ; el la serbo 
kroata Fran Janjič.
Iz ciklusa „Nemiri”.
U: Literatura Mondo.  Jaro 3, n. 12 (dec. 1924), str. 185.

4126
     Rakonto el Japanio = [Priča iz Japana] / Ivo An drić ; el 
la serbo kroata Fran Janjič.
Iz ciklusa „Nemiri”.
U: Literatura Mondo.  Jaro 3, n. 12 (dec. 1924), str. 186.

4127
     „Ex Ponto” / Ivo An drić ; tradukinto Jean d’Agrève.
Jean d’Agrève je pseudonim Ive Rotkvića.  Odlomci.
U: Balkana konkordo.  N. 4 (1931), str. 67*.

4128
     El la „Ex Ponto” = [Ex Ponto] / Ivo An drić ; el la kroata 
Jean d’Agrève.
Jean d’Agrève je pseudonim Ive Rotkvića.  Odlomak.
U: Literatura Mondo.  Jaro 2, n. 5 (1932), str. 85*.

4129
     La pontu sur Ĵepa  = [Most na Žepi] / Ivo An drić ; tra
du kinto Boĵidar Vanoik.
U: La Suda Stelo.  Jaro 11, n. 3(98) (1948), str. 45*.

4130
     Olujacianoj = [Olujaci] / Ivo An drić.
U: Nia Vivo [Brajevo pismo].  N. 3 (1955), str. 2141*.

4131
     Ex Ponto / Ivo An drić ; tradukinto J. [Josip] Velebit.
Odlomak.
U: La Suda Stelo.  Jaro 19, n. 1(145) (1956), str. 8*.

4132
     La palisumo / Ivo An drić ; el serbo kroata tradukis 
Drago Kralj.
Odlomak iz romana „Na Drini ćuprija”.  Tumačenje manje 
poznatih reči u beleškama uz tekst.  Beleška o autoru.
U: La Suda Stelo.  Jaro 19, n. 4(148) (aug. 1956), str. 
6668.

4133
     Vintre = [Prozor] / Ivo An drić ; tradukinto Ĵivko 
Ivanović.
U: La Progreso.  Jaro 3, n. 26 (1956), str. 23*.

4134
     Ex Ponto / Ivo An drić ; tradukinto Petar Stefanović.
Odlomak.
U: La Progreso.  Jaro 4, n. 3 (1957), str. 2*.

4135
     Ponto super la Drino = [Na Drini ćuprija] / Ivo An
drič.
Odlomak.
U: Heraldo de Esperanto.  (16. okt. 1962)*.

Естонски

4136
     Vangikongis = [U zindanu] / I. [Ivo] An drić ; tõlkinud 
Bernhard Linde.
U: Jugoslaavia mägismailt / valinud Bernhard Linde.  
Tallinnas : Varak, 1936*.

Фински

4137
     Tyrmässä = [U zindanu] / Ivo An drić ; suomentanut 
Aarno Peromies.
U: 21 Nobelkirjailijaa Björnstjerne Björnsonista Ivo An
drićiin / toimittanut Jarl Hellemann.  Helsinki : Tammi, 
1962*.

4138
     Visiirin norsu = [Priča o vezirovom slonu] / Ivo An drić 
; saksannoksesta suomentanut Aarno Peromies.
U: Nobelkirjailijat.  Helsinki : Otava, 1977.  Str. 11*.

4139
     Tyrmässä = [U zindanu] / Ivo An drić ; suomentanut 
Aarno Peromies.
U: 27 Nobelkertojaa / toimittanut Jarl Hellemann.  
Helsinki : Tammi, 1987*.

Француски

4140
     Retour = [Povratak] / Ivo An drić ; traduction B. [Boško] 
Tokine.
U: Anthologie des poèmes yougoslaves contemporains 
/ traductions Philéas Lebesgue & B. [Boško] Tokine.  
[S. l.] : Édition de la Revue littéraire des Primaires „Les 
Humbles”, 1919.  Str. 8*.

4141
     Dans le zindan = [U zindanu] : nouvelle de Ivo An
drić.
U: La Yougoslavie.  Année 3, no 2 (18 janv. 1931), str. 
23.

4142
     En prison = [U zindanu] / Ivo An drić.
U: Anthologie des conteurs croates.  Zagreb : Matica 
hrvatska, 1933.  Str. 283292.

4143
     [Aujourd’hui comme au temps de ma captivité...] = 
[Danas, kao i u svim teškim danima zatočenja] / Ivo An
drić ; traduit par Savka Ibrovac.
Nadređeni stv. nasl.: Ex Ponto.  Beleška o autoru.
U: Anthologie de la poésie yougoslave des XIXe et XXe 
siècles.  Paris : Delagrave, 1935.  Str. 294295.
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4144
     [Pensées tranquilles au matin...] = [Mirne jutarnje 
misli] / Ivo An drić ; traduit par Savka Ibrovac.
Nadređeni stv. nasl.: Ex Ponto.  Beleška o autoru.
U: Anthologie de la poésie yougoslave des XIXe et XXe 
siècles.  Paris : Delagrave, 1935.  Str. 295.

4145
     Retour = [Povratak] / Ivo An drić ; traduit par Savka 
Ibrovac.
Beleška o autoru.
U: Anthologie de la poésie yougoslave des XIXe et XXe 
siècles.  Paris : Delagrave, 1935.  Str. 296.

4146
     Ex Ponto : extraits / Ivo An drić ; traduit par Jacqueline 
Prévost.
Odlomci.
U: Confluences.  (1944), str. 141150*.

4147
     Voyage d’Ali Djerzelez = [Put Alije Đerzeleza] / Ivo 
An dric ; traduit par Jacqueline Grappin.
U: Europe.  Année 24, no 9 (1er sept. 1946), str. 5879.

4148
     Fagotins = [Snopići] / Ivo An drić.
U: Yougoslavie.  No 1 (1949), str. 7375*.

4149
     Un coup d’oeil sur Sarajevo = [Jedan pogled na Sara
jevo] / Ivo An drić.
U: Yougoslavie.  Fasc. 7 (1953), str. 2023.

4150
     Il est un pont sur la Drina = [Na Drini ćuprija] / Ivo 
An drić.
Odlomak.
U: Quelques prosateurs yougoslaves.  Beograd : Ju go
slovenska knjiga, [1954].  Str. 59.

4151
     Njegoš et la culture = [Njegošev odnos prema kulturi] 
/ Ivo An drić.
U: Yougoslavie.  No 8 (1954), str. 19*.

4152
     Aska et le loup = [Aska i vuk] / Ivo An drić ; traduit par 
Mila Đorđević.
U: Revue générale belge.  (Août 1955)*.

4153
     Le pont sur la Jépa = [Most na Žepi] / Ivo An drić ; 
traduit par Henri Boissin.
U: Horizons.  (Nov. 1956), str. 7785*.

4154
     Les ponts = [Mostovi] / Ivo An drić.
U: Yougoslavie.  No 12 (1956), str. 150*.

4155
     Histoire du paysan Siman = [Priča o kmetu Simanu] / 
Ivo An drić ; (traduit par N. Vujović).
U: Annales de l’Institut français de Zagreb.  Sér. 2, no 6/7 
(1957/1958), str. 732.

4156
     Fagotins = [Snopići] / Ivo An drić.
U: Synthèses.  Année 13, no 147/148 (aoûtsept. 1958), 
str. 125132*.

4157
     Le pont sur la Jépa = [Most na Žepi] / Ivo An drić ; 
traduction de Henri Boissin.
U: Anthologie de la prose yougoslave contemporaine.  
Paris : P. Seghers, 1959.  Str. 1120.

4158
     Drame à Olouïak = [Olujaci] / Ivo An dritch ; traduit du 
serbocroate par Georges Luciani.
U: Le Figaro littéraire.  Année 16, no 812 (11 nov. 1961), 
str. 5.

4159
     Les hommes de Veletovo = [Veletovci] / Ivo An dritch 
; traduit du serbocroate par Georges Luciani et Gabriel 
Plisson.
Beleška o autoru.
U: Le Figaro littéraire.  Année 16, no 772 (4 févr. 1961), 
str. 6, 9.

4160
     Le pont sur la Jépa = [Most na Žepi] / Ivo An drić ; 
traduit du serbocroate par Henri Boissin.
U: Le Nouveau Candide.  (29 nov. 1961), str. 17*.

4161
     Le pont sur la Jépa = [Most na Žepi] : une nouvelle 
d’Ivo An dritch.
U: Les Nouvelles littéraires.  No 1783 (2 nov. 1961), str. 
9*.

4162
     Le tronc = [Trup] / Ivo An drić ; traduit du serbocroate 
par Georges Luciani.
U: Le Figaro littéraire.  Année 17, no 844 (23 juin 1962), 
str. 15.

4163
     L’auteur et la traduction de son oeuvre = [Sa magijom 
ponekad graniči i na prave podvige liči rad dobrog 
prevodioca] / Ivo An dric.
Referat na IV kongresu Međunarodne federacije 
prevodilaca, Dubrovnik, 6. sept. 1963.
U: Babel.  Vol. 9, no 1/2 (1963), str. 174176*.

4164
     L’heure crépusculaire = [Predvečernji čas] / Ivo An drić 
; traduit par Radivoje Konstantinović.
U: Le Pavé.  (Janv. 1963), str. 13*.
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4165
     Il est un pont sur la Drina = [Na Drini ćuprija] / Ivo 
An drić.
Odlomak.
U: Tourisme en Yougoslavie / [rédacteur Zdunić Dragutin]. 
 Zagreb : Grafički zavod Hrvatske ; Beograd : Turistički 
savez Jugoslavije, [1963].  Str. [129136].

4166
     Il faut laisser l’écrivain parler librement = [O priči i 
pričanju] / Ivo An drić ; traduit par Novak Strugar.
U: Nouvel essai yougoslave / choix fait par Aleksandar 
Stefanović.  Maribor : Obzorja, 1965.  Str. 711*.

4167
     Jeux de pieds = [Igra] / Ivo An dritch ; (traduit par 
Dominique Cassela).
Beleška o autoru.
U: Europe.  Année 43, no 435/436 (juil.août 1965), str. 
118121.

4168
     Regard sur Sarajevo = [Jedan pogled na Sarajevo] / Ivo 
An drić ; traduction Mauricette SullerotBegić.
U: Sarajevo / [rédacteur en chef Fadil Ademović].  
Sarajevo : Zadrugar, [1965].  Str. 68.

4169
     Les ponts = [Mostovi] / Ivo An drić ; [prevela na 
francuski Kathleen Le Roy].
U: Mostovi / [fotografije Akšamija Alija ... et al.].  
[Sarajevo] : Fotosavez BiH : Sekretarijat za informacije, 
[1967?].  Str. [3637].

4170
     Vacances dans le Midi = [Letovanje na jugu] / Ivo An drić 
; [traduction Madeleine Stevanov, Dušanka Munišić].
U: Revue.  (Nov. 1967), str. 29, 4344.

4171
     Un coup d’oeil sur Sarajevo = [Jedan pogled na 
Sarajevo] / Ivo An drić ; traduit du serbocroate par 
Mauricette Begić.
U: Sarajevo / H. [Husein] Tahmiščić.  Sarajevo : Zavod 
za izdavanje udžbenika, [1970].  Str. [1116].

4172
     La femme en ivoire = [Žena od slonove kosti] / Ivo An
drić ; [traduction Pierre Grozdanović].
U: Revue.  (Juil.août 1975), str. 3839.

4173
     Insomnie = [Nesanica] / Ivo An drić ; traducteur Ivanka 
PavlovićMarković.
Iz knjige „Znakovi pored puta”.
U: Relations.  No 1 (1977), str. 315.

4174
     Un coup d’oeil sur Sarajevo = [Jedan pogled na 
Sarajevo] / Ivo An drić ; traduit par Mauricette Begić.
U: Europe.  Année 57, no 606 (oct. 1979), str. 37.

4175
     Le pont sur la Jépa = [Most na Žepi] / Ivo An drić ; 
traduction de Henri Boissin.
U: Europe.  Année 57, no 606 (oct. 1979), str. 2936.

4176
     Sentiers = [Staze] : fragment / Ivo An drić.
Odlomak.
U: Odjek.  God. 32, br. 23 (115. dec. 1979), str. 15.

4177
     Byron à Sintra = [Bajron u Sintri] / Ivo An drić ; traduit 
par J. [Jean] Descat.
U: Le Nouvel observateur.  (24 mars 1980), str. 5051*.

4178
     Jalons / Ivo An dric ; traduction du serbocroate par 
Harita et Francis Wybrands.
Iz knjige „Znakovi pored puta”.
U: Exercices de la patience.  No 1 (1980), str. 8394*.

4179
     Insomnie = [Nesanica] / Ivo An drić ; traduit par Maria 
Bežanovska.
Iz knjige „Znakovi pored puta”.
U: Nota bene.  No 13 (1984), str. 920*.

4180
     Une histoire japonaise = [Priča iz Japana] / Ivo An
drić.
Iz ciklusa „Nemiri”.
U: Lettre internationale.  No 5 (1985), str. 54*.

4181
     Jalons / Ivo An dritch ; traduit du serbocroate par Harita 
et Francis Wybrands.
Iz knjige „Znakovi pored puta”.
U: La Nouvelle revue française.  No 385 (1er févr. 1985), 
str. 124127.

4182
     Au crépuscule = [U sumrak] / Ivo An drić.
Nadređeni stv. nasl.: Textes lyriques / fragments choisis 
par Vera Stojić, traduits du serbocroate par JeanMarc 
Bordier.
U: Migrations.  No 1 (1987), str. 10.

4183
     Ce que je rêve et ce qui m’arrive = [Šta sanjam i šta mi 
se događa] : (extraits) / Ivo An drić.
Nadređeni stv. nasl.: Textes lyriques / fragments choisis 
par Vera Stojić, traduits du serbocroate par JeanMarc 
Bordier.  Odlomci.
U: Migrations.  No 1 (1987), str. 1516.

4184
     Ex Ponto : (extraits) / Ivo An drić.
Nadređeni stv. nasl.: Textes lyriques / fragments choisis 
par Vera Stojić, traduits du serbocroate par JeanMarc 
Bordier.  Odlomci.
U: Migrations.  No 1 (1987), str. 59.
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4185
     Feuilles rouges = [Crveni listovi] / Ivo An drić.
Nadređeni stv. nasl.: Textes lyriques / fragments choisis 
par Vera Stojić, traduits du serbocroate par JeanMarc 
Bordier.
U: Migrations.  No 1 (1987), str. 1213.

4186
     Fin = [Kraj] / Ivo An drić.
Nadređeni stv. nasl.: Textes lyriques / fragments choisis 
par Vera Stojić, traduits du serbocroate par JeanMarc 
Bordier.
U: Migrations.  No 1 (1987), str. 22.

4187
     Fuite = [Bežanje] / Ivo An drić.
Nadređeni stv. nasl.: Textes lyriques / fragments choisis 
par Vera Stojić, traduits du serbocroate par JeanMarc 
Bordier.
U: Migrations.  No 1 (1987), str. 17.

4188
     Jalons : (extraits) / Ivo An dric ; choix et traduction du 
serbocroate par Harita Wybrands.
Iz knjige „Znakovi pored puta”.
U: Migrations.  No 1 (1987), str. 2333.

4189
     [Je marche encore comme si j’allais...] = [Koračam još 
kao da idem] / Ivo An drić.
Nadređeni stv. nasl.: Textes lyriques / fragments choisis 
par Vera Stojić, traduits du serbocroate par JeanMarc 
Bordier.
U: Migrations.  No 1 (1987), str. 21.

4190
     Une nuit = [Noć] / Ivo An drić.
Nadređeni stv. nasl.: Textes lyriques / fragments choisis 
par Vera Stojić, traduits du serbocroate par JeanMarc 
Bordier.
U: Migrations.  No 1 (1987), str. 20.

4191
     [Quand j’avais envie de pleurer...] = [Kad se meni pla
kalo] / Ivo An drić.
Nadređeni stv. nasl.: Textes lyriques / fragments choisis 
par Vera Stojić, traduits du serbocroate par JeanMarc 
Bordier.
U: Migrations.  No 1 (1987), str. 19.

4192
     Soif = [Žeđ] / Ivo An drić.
Nadređeni stv. nasl.: Textes lyriques / fragments choisis 
par Vera Stojić, traduits du serbocroate par JeanMarc 
Bordier.  Stihovi.
U: Migrations.  No 1 (1987), str. 14.

4193
     La soif de perfection = [Žeđ savršenstva] / Ivo An drić.
Nadređeni stv. nasl.: Textes lyriques / fragments choisis 
par Vera Stojić, traduits du serbocroate par JeanMarc 
Bordier.
U: Migrations.  No 1 (1987), str. 18.

4194
     Ténèbres = [Tama] / Ivo An drić.
Nadređeni stv. nasl.: Textes lyriques / fragments choisis 
par Vera Stojić, traduits du serbocroate par JeanMarc 
Bordier.
U: Migrations.  No 1 (1987), str. 11.

4195
     Ce peuple ne mérite pas un tel sort / Ivo An dric.
Odlomak iz romana „Travnička hronika”.
U: Le Monde des débats.  (10 oct. 1992), str. 20*.

4196
     Jalons : (extraits) / Ivo An drić ; traduction du serbo
croate par Harita et Francis Wybrands.
Iz knjige „Znakovi pored puta”.
U: La Revue EstQuest internationale.  No 3 (1992), str. 
238241*.

4197
     Un pont sur la Jépa = [Most na Žepi] / Ivo An dric ; 
traduction Defer Pascal.
U: Dialogue.  Vol. 2, no 5 (mars 1993), str. 2125.

4198
     [De qui est éprise à présent cette jeune femme...] = [Ko
ga li ljubi sada ona mlada žena] / Ivo An drić ; traduction 
de JeanMarc Bordier.
Nadređeni stv. nasl.: Ex Ponto.
U: Poèmes serbes.  Beograd : Plato, 2002.  Str. 73.

4199
     Épilogue = [Epilog] / Ivo An drić ; traduction de Jean
Marc Bordier.
Nadređeni stv. nasl.: Ex Ponto.
U: Poèmes serbes.  Beograd : Plato, 2002.  Str. 77.

4200
     [Femmes, je ne sais pour qui vous avez été bonne 
pluie...] = [Žene, ja ne znam kome ste vi bile blaga kiša] / 
Ivo An drić ; traduction de JeanMarc Bordier.
Nadređeni stv. nasl.: Ex Ponto.
U: Poèmes serbes.  Beograd : Plato, 2002.  Str. 74.

4201
     Fin = [Kraj] / Ivo An drić ; traduction de JeanMarc 
Bor dier.
U: Poèmes serbes.  Beograd : Plato, 2002.  Str. 80.

4202
     [Je marche encore comme si j’allais...] = [Koračam 
još kao da idem] / Ivo An drić ; traduction de JeanMarc 
Bordier.
U: Poèmes serbes.  Beograd : Plato, 2002.  Str. 79.

4203
     [Nous devrions prêter beaucoup plus d’attention...] 
= [Mnogo bi više trebalo da pripazimo] / Ivo An drić ; 
traduction de JeanMarc Bordier.
Nadređeni stv. nasl.: Ex Ponto.
U: Poèmes serbes.  Beograd : Plato, 2002.  Str. 76.
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4204
     [Oh, où est cette parole sourde...] = [O gdje je ona mukla 
riječ] / Ivo An drić ; traduction de JeanMarc Bordier.
Nadređeni stv. nasl.: Ex Ponto.
U: Poèmes serbes.  Beograd : Plato, 2002.  Str. 73.

4205
     [Quoi que je regarde, tout m’est poème...] = [I što 
pogledam sve je pjesma] / Ivo An drić ; traduction de Jean
Marc Bordier.
Nadređeni stv. nasl.: Ex Ponto.
U: Poèmes serbes.  Beograd : Plato, 2002.  Str. 76.

4206
     Soif = [Žeđ] / Ivo An drić ; traduction de JeanMarc 
Bordier.
Stihovi.
U: Poèmes serbes.  Beograd : Plato, 2002.  Str. 78.

4207
     [Sur l’enfant qui venait de naître...] = [Kad se je mali 
rodio] / Ivo An drić ; traduction de JeanMarc Bordier.
Nadređeni stv. nasl.: Ex Ponto.
U: Poèmes serbes.  Beograd : Plato, 2002.  Str. 76.

4208
     [L’ultime expression de toute pensée...] = [Posljednji 
izraz svih misli] / Ivo An drić ; traduction de JeanMarc 
Bordier.
Nadređeni stv. nasl.: Ex Ponto.
U: Poèmes serbes.  Beograd : Plato, 2002.  Str. 74.

4209
     [La vie est longue et dure...] = [Život je dug i mučan] / 
Ivo An drić ; traduction de JeanMarc Bordier.
Nadređeni stv. nasl.: Ex Ponto.
U: Poèmes serbes.  Beograd : Plato, 2002.  Str. 7576.

4210
     [Vivre est si dur...] = [Tako se teško živi] / Ivo An drić ; 
traduction de JeanMarc Bordier.
Nadređeni stv. nasl.: Ex Ponto.
U: Poèmes serbes.  Beograd : Plato, 2002.  Str. 7475.

4211
     Jelena, celle qui n’était pas = [Jelena, žena koje nema] 
/ Ivo An drić ; traduction Alain Cappon.
Beleška o autoru.  Oeuvres traduites en français: str. 36.
U: Anthologie de la nouvelle serbe / choix de nouvelles 
par Milivoj Srebro.  Larbey : Gaïa, 2003.  Str. 3563.

4212
     Il est un pont sur la Drina = [Na Drini ćuprija] / Ivo 
An drić.
Odlomak.
U: Balkans en feu / Ömer Seyfettin ... [et al.].  Paris : 
Omnibus, 2004.  Str. 367421*.

4213
     Les ponts = [Mostovi] / Ivo An drić.
U: Europe.  Année 87, no 960 (avr. 2009), str. 308310*.

Холандски

4214
     De zeis = [Kosa] / Ivo An drić.
U: Elseviers Weekblad.  (4. nov. 1961), str. 12*.

4215
     De brug over de Zjepa = [Most na Žepi] / Ivo An drić.
U: Meesters der Joegoslavische vertelkunst / Willem 
Maijer (samenstelling).  Amsterdam : J. M. Meulenhoff, 
1964.  Str. 7384*.

4216
     Dorst = [Žeđ] / Ivo An drić.
Pripovetka.
U: Meesters der Joegoslavische vertelkunst / Willem 
Maijer (samenstelling).  Amsterdam : J. M. Meulenhoff, 
1964.  Str. 8597*.

4217
     Het circus = [Cirkus] / Ivo An drić.
U: Joegoslavië / van Ivo An drić ... [et al.].  Amsterdam : 
Meulenhoff, cop. 1988.  Str. 719*.

Исландски

4218
     Kraftaverkið í Olovo = [Čudo u Olovu] / Ivo An dric ; 
þýdandi Andrés Björnsson.
U: Andvari.  87. árg., 3. h. (1962), str. 255259*.

4219
     Brúin á Drínu = [Na Drini ćuprija] : upphaf bókar Ivos 
An drics.
Odlomak.
U: Samvinnan.  57. árg., 1. h. (jan. 1963), str. 1415*.

Италијански

4220
     Alba = [Svitanje] / Ivo An drić ; traduzione di Bruno 
Neri.
U: Termini.  Anno 2, n. 12 (1937), str. 266*.

4221
     Nel mese di marzo = [Marta mjeseca] / Ivo An drić ; 
traduzione di Bruno Neri.
U: Termini.  Anno 2, n. 12 (1937), str. 266*.

4222
     Il ponte sulla Žepa = Most na Žepi / Ivo An drić ; 
traduzione di Umberto Urbani.
Uporedo srp. tekst i ital. prevod.
U: Il ponte sulla Žepa ed altre novelle serbocroato.  
Milano : Le lingue estere, 1937.  Str. 619.
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4223
     In prigione = [U zindanu] / Ivo An drić ; traduzione di 
Bruno Neri.
U: Termini.  Anno 3, n. 20 (1938), str. 471481*.

4224
     La sete = [Žeđ] / Ivo An drić ; traduzione di Luigi 
Salvini.
Pripovetka.
U: La Ruota.  Anno 2, n. 3/4 (1938), str. 5662*.

4225
     Mese di marzo = [Marta mjeseca] / Ivo An drić.
Beleška o autoru.
U: Poeti croati moderni / a cura di Luigi Salvini.  Milano 
: Garzanti, 1942.  Str. 65.

4226
     Un ottobre = [Jedan novembar] / Ivo An drić.
Beleška o autoru.
U: Poeti croati moderni / a cura di Luigi Salvini.  Milano 
: Garzanti, 1942.  Str. 6364.

4227
     Il viaggio di Alija Gjerzelez = [Put Alije Đerzeleza] / 
Ivo An drić ; traduzione di Giovanni Maver.
U: Novellieri slavi / a cura di Ettore lo Gatto ed Enrico 
Damiani.  Roma : De Carlo, 1946.  Str. 739751*.

4228
     Notte di ieri = [Jedan novembar] / Ivo An drić ; 
traduzione di F. M.
U: La Nostra lotta.  Anno 5, n. 233 (10 mar. 1952), str. 3*.

4229
     Notte di oggi = [Jedna noć] / Ivo An drić ; traduzione 
di F. M.
U: La Nostra lotta.  Anno 5, n. 233 (10 mar. 1952), str. 3*.

4230
     Il ponte sulla Žepa = [Most na Žepi] / Ivo An drić ; 
riduzione e traduzione di F. M.
Odlomak.
U: La Nostra lotta.  Anno 5, n. 233 (10 mar. 1952), str. 3*.

4231
     Aska e il lupo = [Aska i vuk] / Ivo An drić ; (traduzione 
di E. Segni).
U: Il Ponte.  Anno 11, n. 8/9 (ago.set. 1955), str. 1462
1469*.

4232
     Primi incontri = [Prvi susreti] / Ivo An drić.
U: La Voce del popolo.  Anno 12, n. 155 (3 lug. 1955), 
str. 4*.

4233
     La sete = [Žeđ] / Ivo An drić ; (traduzione di Luigi 
Salvini).
Pripovetka.  Beleška o autoru.
U: Scrittori jugoslavi / [a cura di] [Milan] Crnković, 
[Vojislav] Tomić.  Fiume : EDIT, 1956.  Str. 390400.

4234
     Tributo di sangue = [Danak u krvi] / Ivo An drić ; 
[traduzione di Ervino Sepich].
Odlomak iz romana „Na Drini ćuprija”.  Beleška o 
autoru.
U: Scrittori jugoslavi / [a cura di] [Milan] Crnković, 
[Vojislav] Tomić.  Fiume : EDIT, 1956.  Str. 400401.

4235
     Mattino = [Jutro] / Ivo An drić ; traduzione di Osvaldo 
Ramous.
U: Panorama.  Anno 6, n. 12/13 (1957), str. 8*.

4236
     Paesaggio = [Jesenji predjeli] / Ivo An drić ; traduzione 
di Osvaldo Ramous.
U: Panorama.  Anno 6, n. 7/8 (1957), str. 22*.

4237
     Un ottobre = [Jedan novembar] / Ivo An drić ; traduzione 
di Osvaldo Ramous.
U: Panorama.  Anno 7, n. 10 (1958), str. 14*.

4238
     L’alba = [Svitanje] / Ivo An drić ; traduzione di Osvaldo 
Ra mous.
U: Poesia jugoslava contemporanea / a cura di Osvaldo 
Ramous.  Padova : B. Rebellato, 1959.  Str. 45*.

4239
     Un ottobre = [Jedan novembar] / Ivo An drić ; traduzione 
di Osvaldo Ramous.
U: Poesia jugoslava contemporanea / a cura di Osvaldo 
Ramous.  Padova : B. Rebellato, 1959.  Str. 44*.

4240
     Paesaggio = Jesenji predjeli / Ivo An drić ; traduzione 
di Osvaldo Ramous.
U: Poesia jugoslava contemporanea / a cura di Osvaldo 
Ramous.  Padova : B. Rebellato, 1959.  Str. 4445*.

4241
     L’amore di Rifka = [Ljubav u kasabi] : (frammento) / 
Ivo An dric.
Odlomak.
U: La Voce del popolo.  Anno 17, n. 254 (28 ott. 1961), 
str. 3*.

4242
     Un autunno = [Jedan novembar] / Ivo An drić ; 
(traduzione di Osvaldo Ramous).
U: Panorama.  Anno 10, n. 20 (1961), str. 5*.

4243
     „I beg di Travnik” / Ivo An drić ; (traduzione di Osvaldo 
Ramous).
Odlomak iz romana „Travnička hronika”.
U: La Fiera letteraria.  Anno 16, n. 45 (12 nov. 1961), str. 
12*.
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4244
     Il caffè di Lutic / Ivo An dric.
Odlomak iz romana „Travnička hronika”.
U: La Nazione.  (12 nov. 1961)*.

4245
     Il cortile maledetto = [Prokleta avlija] / Ivo An drić ; 
traduzione di Giacomo Scotti.
Odlomci.
U: Cenobio.  N. 5/6 (nov.dic. 1961), str. 315*.

4246
     Una delle sue pagine / Ivo An dric ; traduzione di Bruno 
Meriggi.
Odlomak iz romana „Na Drini ćuprija”.
U: Corriere d’informazione.  (2728 ott. 1961)*.

4247
     Il feroce vizir / Ivo An dric ; traduzione di Luigi 
Salvini.
Odlomak iz romana „Travnička hronika”.
U: Il Giorno.  (9 nov. 1961), str. 67*.

4248
     In catene verso Costantinopoli = [Na lancu] / Ivo An
drić ; traduzione di Giacomo Scotti.
Iz rukopisa romana „Omerpaša Latas”.
U: Tempo presente.  N. 11 (nov. 1961), str. 827830*.

4249
     Mattino = [Jutro] / Ivo An drić ; (traduzione di Osvaldo 
Ramous).
U: Panorama.  Anno 10, n. 20 (1961), str. 5*.

4250
     Paesaggio = [Jesenji predjeli] / Ivo An drić ; (traduzione 
di Osvaldo Ramous).
U: La Voce del popolo.  Anno 17, n. 254 (28 ott. 1961), 
str. 3*.

4251
     La sposa seviziata = [Zlostavljanje] / Ivo An drić ; 
traduzione di Liliana Missoni.
U: L’Europa letteraria.  Anno 2, n. 11 (1961), str. 13
42*.

4252
     La storia di un ponte = [Most na Žepi] / Ivo An drić.
U: Ausonia.  Anno 16, n. 5 (1961), str. 1523*.

4253
     Il cortile maledetto = [Prokleta avlija] / Ivo An drić.
Odlomak.
U: Galleria.  Anno 11, n. 5/6 (1962), str. 226236*.

4254
     Dalla stanza accanto = [Susedi] / Ivo An drić ; (tra du
zione di Liliana Missoni).
U: La Soffitta.  Anno 1, n. 2/3 (mar.giu. 1962), str. 
316*.

4255
     Quelli di Olujaci = [Olujaci] / Ivo An drić ; traduzione 
di Giacomo Scotti.
U: Cynthia : lettere ed arte.  N. 1/2 (gen.feb. 1962)*.

4256
     Il sogno di Rajka = [San] / Ivo An drić ; traduzione di 
Osvaldo Ramous.
Odlomak iz romana „Gospođica”.
U: Panorama.  Anno 11, n. 1/2 (1962), str. 56*.

4257
     Versetti antichi / Ivo An drić ; traduzione di Liliana 
Misso ni.
Iz zbirke pesama u prozi „Ex Ponto” i ciklusa „Nemiri”.
U: L’Europa letteraria.  Anno 3, n. 13/14 (1962), str. 31
33*.

4258
     Ex Ponto / Ivo An drić ; traduzione di Arturo Cronia.
Odlomak.  Beleška o autoru.
U: Le più belle pagine della letteratura serbocroata / a cura 
di Arturo Cronia.  Milano : Nuova Accademia, 1963*.

4259
     Il ponte sulla Žepa = [Most na Žepi] / Ivo An drić ; tra
du zione di Arturo Cronia.
Beleška o autoru.
U: Le più belle pagine della letteratura serbocroata / a 
cura di Arturo Cronia.  Milano : Nuova Accademia, 1963. 
 Str. 337345*.

4260
     Buffet Titanic = [Bife „Titanik”] / Ivo An drić ; 
traduzione e nota di Giacomo Scotti.
U: Tutti gli uomini.  Anno 2, n. 6 (mar.giu. 1964), str. 
4552*.

4261
     Il cirko = [Cirkus] / Ivo An drić ; traduzione di Sergio 
Turconi.
U: La Battana.  N. 2 (1964), str. 5458*.

4262
     Aska e il lupo = [Aska i vuk] : una fiaba di Ivo An drić 
/ traduzione di Valentina Cesaretti.
U: L’Unità.  (16 dic. 1965) = Pioniere dell’Unità, str. 
12*.

4263
     Aska e il lupo = [Aska i vuk] : un racconto di Ivo An
drić / traduzione di Valentina Cesaretti.
U: Il Pioniere.  Anno 18, n. 3 (mar. 1966), str. 2627, 30.

4264
     Buffet „Titanik” = [Bife „Titanik”]. [Parte 1] / Ivo An
drić ; (traduzione di G. [Giacomo] Scotti).
U: Panorama.  Anno 15, n. 8 (29 apr. 1966), str. 2627.

4265
     Buffet „Titanik” = [Bife „Titanik”]. [Parte] (2) / Ivo 
An drić ; (traduzione di G. [Giacomo] Scotti).
U: Panorama.  Anno 15, n. 9 (18 mag. 1966), str. 2627.
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4266
     La storia del caiducco [i. e. dell’aiducco] = [Veletovci] 
/ Ivo An drić ; traduzione di Giacomo Scotti.
U: Panorama.  Anno 15, n. 10 (29 mag. 1966), str. 26
27.

4267
     Ponti = [Mostovi] / Ivo An drić ; prevela na italijanski 
Razija Sarajlić.
U: Mostovi / [fotografije Akšamija Alija ... et al.].  
[Sarajevo] : Fotosavez BiH : Sekretarijat za informacije, 
[1967?].  Str. [4647].

4268
     Paesaggio = [Jesenji predjeli] / Ivo An drić.
U: Il Pioniere.  Anno 22, n. 9 (nov. 1969), str. 13.

4269
     Presso la caldaia = [Kod kazana] / Ivo An drić.
U: Narratori croati / [premessa di] Franjo Trogrančić.  
Roma : M. Bulzoni, 1969.  Str. 184196*.

4270
     Allo spuntar dell’alba = [Jutro] / Ivo An drić ; traduzione 
di Giacomo Scotti.
U: L’Ombra dei minareti / [a cura di Giacomo Scotti].  
Siena : Casa Editrice Maia ; Sarajevo : Svjetlost : „Veselin 
Masleša”, 1970.  Str. 6265*.

4271
     Inquietudini = [Nemiri] / Ivo An drić ; traduzione di 
Giacomo Scotti.
Odlomci.
U: L’Ombra dei minareti / [a cura di Giacomo Scotti].  
Siena : Casa Editrice Maia ; Sarajevo : Svjetlost : „Veselin 
Masleša”, 1970.  Str. 6265*.

4272
     Paesaggio = [Jesenji predjeli] / Ivo An drić ; traduzione 
di Giacomo Scotti.
U: L’Ombra dei minareti / [a cura di Giacomo Scotti].  
Siena : Casa Editrice Maia ; Sarajevo : Svjetlost : „Veselin 
Masleša”, 1970.  Str. 6265*.

4273
     Una veduta di Sarajevo = [Jedan pogled na Sarajevo] / 
Ivo An drić ; traduttore Sergio Turconi.
U: Sarajevo / Husein Tahmiščić.  Sarajevo : Zavod za 
izdavanje udžbenika, 1970.  Str. [1116].

4274
     Aska e il lupo = [Aska i vuk] / Ivo An drić ; traduzione 
di Giacomo Scotti.
U: Narratori bosniaci / antologia a cura di Giacomo Scotti. 
 Trieste : Lint, 1973*.

4275
     La storia dell’aiducco = [Veletovci] / Ivo An drić ; 
traduzione di Giacomo Scotti.
U: Narratori bosniaci / antologia a cura di Giacomo Scotti. 
 Trieste : Lint, 1973*.

4276
     Aska e il lupo = [Aska i vuk] / Ivo An drić ; traduzione 
di Giacomo Scotti.
U: La danza con la vita / Ivo An drić, Ivana BrlićMažura
nić.  Napoli : Ferraro, 1982.  Str. 1126*.

4277
     Il ponte sul fiume = [Most na Žepi] / Ivo An drić ; 
traduzione di Giacomo Scotti.
U: La danza con la vita / Ivo An drić, Ivana BrlićMažuranić. 
 Napoli : Ferraro, 1982.  Str. 2947*.

4278
     La torre = [Kula] / Ivo An drić ; traduzione di Giacomo 
Scotti.
U: La danza con la vita / Ivo An drić, Ivana BrlićMažuranić. 
 Napoli : Ferraro, 1982.  Str. 5157*.

4279
     Una storia giapponese = [Priča iz Japana] / Ivo An
drić.
Iz ciklusa „Nemiri”.
U: Lettera internazionale.  Anno 2, n. 4/5 (1985), str. 
82*.

4280
     Ebbrezza e calvario di Toma Galus = [Zanos i stra
da nje Tome Galusa] / Ivo An drić ; traduzione di Ivana 
Golubović.
U: Il Piccolo.  (26 lug. 1994), str. 3*.

4281
     Lettera del 1920 = [Pismo iz 1920. godine] / Ivo An
drić ; traduzione di Nicole Janigro.
Beleška o autoru.
U: Dizionario di un paese che scompare / a cura di Nicole 
Janigro.  Roma : Manifestolibri, 1994.  Str. 2338.

4282
     Urla, botte, lancio di rape = [Pozorište iznenađenja] / 
Ivo An dric.
U: Il Piccolo.  (1 dic. 1994)*.

4283
     Una lettera del 1920 = [Pismo iz 1920. godine] / Ivo 
An dric.
Odlomak.
U: Il Gazzettino.  (13 nov. 2001), str. 21*.

4284
     Esaltazione e rovina di Tomas Galus = [Zanos i 
stradanje Tome Galusa] / Ivo An drić ; traduzione di Alice 
Parmeggiani.
Napomene i objašnjenja u beleškama uz tekst.
U: Sul mare brillavano vasti silenzi / [a cura di] Marija 
Mitrović.  Trieste : Il Ramo d’Oro, 2004.  Str. 135152.

4285
     Aska e il lupo = [Aska i vuk] / Ivo An drić ; traduzione 
di Giacomo Scotti.



327

U: Racconti dalla Bosnia / scelti da Giacomo Scotti.  
Reggio Emilia : Diabasis, cop. 2006*.

4286
     Una lettera del 1920 = [Pismo iz 1920. godine] / Ivo 
An drić ; traduzione di Giacomo Scotti.
U: Racconti dalla Bosnia / scelti da Giacomo Scotti.  
Reggio Emilia : Diabasis, cop. 2006*.

4287
     Il ponte sul fiume Žepa = [Most na Žepi] / Ivo An drić ; 
traduzione di Giacomo Scotti.
U: Racconti dalla Bosnia / scelti da Giacomo Scotti.  
Reggio Emilia : Diabasis, cop. 2006*.

4288
     La storia dell’aiducco = [Veletovci] / Ivo An drić ; 
traduzione di Giacomo Scotti.
U: Racconti dalla Bosnia / scelti da Giacomo Scotti.  
Reggio Emilia : Diabasis, cop. 2006*.

4289
     Le prove generali = [Proba] / Ivo An drić.
U: Ivo An drić / a cura di Marija Mitrović.  Monfalcone 
: Comune ; Trieste : Lions club „Trieste Europa”, 2007.  
Str. 6182*.

4290
     Una storia maledetta = [Prokleta istorija] : racconto 
inedito in italiano di Ivo An drić.
U: Ivo An drić / a cura di Marija Mitrović.  Monfalcone 
: Comune ; Trieste : Lions club „Trieste Europa”, 2007.  
Str. 1350*.

4291
     Il gioco = [Igra] / Ivo An dric ; traduzione di Marija 
Živković.
U: Il Caffè illustrato.  Anno. 8, n. 41 (mar.apr. 2008), str. 
2122*.

Јапански

4292
     Norowareta nakaniwa = [Prokleta avlija] / Ivo An
drichi.
Tekst na jap. jeziku i pismu.
U: Noberusho bungaku zenshu. [Yoyaku] 13 / Harudoru 
Kiriyan Rakkusunesu, Aruberu Kamyu, Ivo An drichi.  
Tokio : Shufu no Tomosha, [1972]*.

Кинески

4293
     Huo jiang yan shuo = [O priči i pričanju] / Jiwo Ande
liqi.
Tekst na kin. jeziku i pismu.
U: Andeliqi / Zheng Enbo.  Chang Chun : Changchun 
chu banshe, 1999.  Str. 247251.

Лужичкосрпски

4294
     W jastwje = [U zindanu] / Ivo An drić.
U: Serbska protyka.  (1958), str. 141144*.

4295
     Walčki = [Snopići] / Ivo An drić ; přełožel Marko 
Meškank.
U: Serbska protyka.  (1960), str. 125128*.

4296
     Lubosć w městačku = [Ljubav u kasabi] : lubosćinske 
powědančko / Ivo An drić ; přełožel J. [Jurij] Młynk.
U: Nowa Doba.  Č. 284288 (1963)*.

4297
     Móst přez Žepu = [Most na Žepi] / Ivo An drić ; přełožel 
Marko Meškank.
U: Nowa Doba.  Č. 92 (1963)*.

Мађарски

4298
     Harangszó / Ivó An drics ; fordította Simon Sándor.
U: Bácsmegyei Napló.  25. évf., 68. sz. (1924. márc. 9.), 
str. 11.

4299
     Amiről álmodom és ami történik velem = Шта сањам 
и шта ми се догађа / Ivó Ándrity ; fordította Szenteleky 
Kornél.
U: Bazsalikom / [válogatta] Debreczeni József, Szenteleky 
Kornél.  Szubotica : Minerva, 1928.  Str. 1315.

4300
     Az Ex Ponto című kötetből = [Ex Ponto] / An drity Ivó 
; szerbből fordította Szenteleky Kornél.
Odlomci.  Beleška o autoru.
U: Vajdasági Írás.  2. évf., 3. köt., 9. sz. (1929. júl.), str. 
4446.

4301
     A „Nemiri” (Nyugtalanságok) című kötetből / An drity 
Ivó ; szerbből fordította Szenteleky Kornél.
Odlomci.
U: Vajdasági Írás.  2. évf., 3. köt., 9. sz. (1929. júl.), str. 
4647.

4302
     A muszafirhanában = [U musafirhani] / An drity Ivó ; 
fordította Müller Béla.
U: Kalangya.  1. évf., 2. sz. (1932. jún.), str. 8191.

4303
     Gyónás = [Ispovijed] / An drity Ivó ; forditotta Polácsi 
János.
U: Kalangya.  2. évf., 11. sz. (1933. nov.), str. 695706.
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4304
     Egy nap Rómában = [Dan u Rimu] / írta An drity Ivó ; 
fordította Polácsi János.
U: Kalangya.  4. évf., 5. sz. (1935. máj.), str. 349354.

4305
     Az olovói látomás = [Čudo u Olovu] / An drity Ivó ; 
fordította Mangold Albert.
U: Kalangya.  10. évf., 3. sz. (1941. márc.), str. 151156.

4306
     Az álom = [San] / An drics Ivo ; fordította Csuka 
Zoltán.
Odlomak iz romana „Gospođica”.  Beleška o autoru.
U: Déli Csillag.  1. évf., 1/2. sz. (1947. okt.nov.), str. 
2022.

4307
     Jegyzetek az írónak = [Beleške za pisca] / Ivo An drics 
; fordította Hadrovics László.
U: Valóság.  3. évf., 12. sz. (1947. dec.), str. 883885.

4308
     Nagyapa naplója = [Dedin dnevnik] / írta Ivo An drić.
U: Híd.  13. évf., 3. sz. (1949. márc.), str. 153156.

4309
     A veletovóiak = [Veletovci] / Ivo An drics.
U: Jugoszláv elbeszélők.  Noviszád : TestvériségEgység, 
1950.  Str. 124133.

4310
     Éjszaka = [Jedna noć] / Ivó An drics.
U: Ifjuság Szava.  7. évf., 339. sz. (1952. márc. 21.), str. 3.

4311
     „Titanic” büffé = [Bife „Titanik”] / Ivo An drić ; (Éri 
Pál fordítása).
U: Híd.  16. évf., 2. sz. (1952. febr.), str. 86106.

4312
     Travniki krónika = [Travnička hronika] / Ivo An drics ; 
fordította K. J.
Odlomak.
U: Magyar Szó.  11. évf., 172. sz. (1954. jún. 27.), str. 
11.

4313
     Elátkozott udvar = [Prokleta avlija] / Ivo An drić ; 
fordította Juhász Géza.
Odlomak.
U: Dolgozók.  11. évf., 22. sz. (1957. máj. 28.), str. 8.

4314
     Nagyapa naplója = [Dedin dnevnik] / Ivo An drić.
U: Magyar Szó.  14. évf., 328. sz. (1957. nov. 29.dec. 
1.), str. 8.

4315
     A parton = [Na obali] / Ivo An drić ; fordította Lévay 
Endre.
Odlomak.
U: 7 Nap.  13. évf., 19. sz. (1958. máj. 1.), str. 17.

4316
     Vörös levelek = [Crveni listovi] / Ivo An drić ; fordította 
I. E.
U: 7 Nap.  14. évf., 17. sz. (1959. ápr. 19.), str. 12.

4317
     Ali Gyerzelez útja = [Put Alije Đerzeleza] / Ivo An drić 
; fordította Csuka Zoltán.
U: Mai jugoszláv elbeszélők / fordította Bán Gézáné ... [et 
al.].  Budapest : Európa, 1960.  Str. 117142*.

4318
     Amiről álmodom és ami történik velem = [Šta sanjam 
i šta mi se događa] / Ivo An drics ; (fordította Szenteleky 
Kornél).
U: Magyar Szó.  18. évf., 265. sz. (1961. okt. 29.), str. 
11.

4319
     [Asszonyok, nem tudom kinek voltatok csendes reggeli 
eső...] = [Žene, ja ne znam kome ste vi bile blaga kiša] / 
Ivo An drics ; Dér Zoltán fordítása.
Nadređeni stv. nasl.: Ex Ponto.
U: 7 Nap.  16. évf., 44. sz. (1961. nov. 3.), str. 9.

4320
     Egy híd története = [Most na Žepi] / Ivo An drics ; 
Bogdánfi Sándor fordítása.
Odlomak.  Beleška o autoru.
U: Dolgozók.  15. évf., 45. sz. (1961. nov. 3.), str. 13.

4321
     Gyerzelez Szarajevóban = [Đerzelez u Sarajevu] / Ivo 
An drics.
Odlomak iz pripovetke „Put Alije Đerzeleza”.
U: Magyar Szó.  18. évf., 265. sz. (1961. okt. 29.), str. 
1011.

4322
     Híd a Drinán = [Na Drini ćuprija] : (részlet) / Ivo An
drics.
Odlomak.  Beleška o autoru.
U: 7 Nap.  16. évf., 44. sz. (1961. nov. 3.), str. 9.

4323
     Híd a Drinán = [Na Drini ćuprija] : részlet / Ivo An drić 
; Csuka Zoltán fordítása.
Odlomak.
U: Híd.  25. évf., 12. sz. (1961. dec.), str. 9971009.

4324
     Híd a Drinán = [Na Drini ćuprija] : részlet / Ivo An
drić.
Odlomak.
U: Ifjuság Szava.  17. évf., 45. sz. (1961. nov. 2.), str. 8.

4325
     [Könyörtelenül kemény és mozdulatlan hegységek...] 
= [Neumoljivo krute i nepomične planine] / Ivo An drics ; 
(Ács Károly fordítása).
Nadređeni stv. nasl.: Ex Ponto.
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U: Magyar Szó.  18. évf., 265. sz. (1961. okt. 29.), str. 
11.

4326
     A nap = [Sunce] / An drics Ivo ; Csuka Zoltán 
fordítása.
U: Pest Megyei Hírlap.  262. sz. (1961. nov. 5.), str. 
45*.

4327
     Travniki krónika = [Travnička hronika] : részlet / Ivo 
An drić ; Csuka Zoltán fordítása.
Odlomak.
U: Magyar Képes Újság.  10. évf., 31. sz. (1961), str. 3*.

4328
     Véradó / Ivo An drics.
Odlomak iz romana „Na Drini ćuprija”.  Beleška o 
autoru.
U: Jó Pajtás.  15. évf., 27. sz. (1961. okt. 2.), str. 1011.

4329
     Amamban = [U amamu] / Ivo An drics ; fordította Fehér 
Ferenc.
U: 7 Nap.  16. [i. e. 17.] évf., 49. sz. (1962. dec. 14.), str. 9.

4330
     Híd a Drinán = [Na Drini ćuprija] / Ivo An drić ; for dí
totta Csuka Zoltán.
Odlomak.
U: Világirodalmi antológia. [6/2. köt., A XX. század 
iro dalma. 2. rész. 2. köt.] / [szerkesztette Lutter Tibor, 
Gyergyai Albert].  Budapest : Tankönyvkiadó, 1962.  
Str. 152155*.

4331
     Játék = [Igra] / Ivo An drić ; (fordította Fehér Ferenc).
U: Magyar Szó.  19. évf., 110. sz. (1962. ápr. 22.), str. 
13.

4332
     A jeltelen híd = [Most na Žepi] / Ivo An drić ; Dudás 
Kálmán fordítása.
Odlomak.
U: Magyar Szó.  19. évf., 277. sz. (1962. okt. 7.), str. 13.

4333
     Kis város két folyó között = [Mali grad na dve reke] / 
Ivo An drics ; fordította Fehér Ferenc.
U: 7 Nap.  16. [i. e. 17.] évf., 49. sz. (1962. dec. 14.), str. 9.

4334
     Nyugtalan gondolatok = [Nemiri] / Ivo An drić ; 
(Vujicsics D. Sztoján fordítása).
Odlomci.
U: Dolgozók.  16. évf., 41. sz. (1962. okt. 12.), str. 12
13.

4335
     Nyugtalanságok = [Nemiri] : (részletek) / Ivo An drić ; 
(Vujicsics D. Sztoján fordítása).
Odlomci.

U: Magyar Szó.  19. évf., 110. sz. (1962. ápr. 22.), str. 
13.

4336
     A tó mélyén lelt hárfa = [Harfa iz jezera] / Ivo An drics 
; fordította Fehér Ferenc.
U: 7 Nap.  16. [i. e. 17.] évf., 49. sz. (1962. dec. 14.), str. 9.

4337
     Úton = [Na putovanju] / Ívó An drics ; fordította Szűcs 
Imre.
Odlomak iz pripovetke „Jelena, žena koje nema”.
U: 7 Nap.  17. évf., 17. sz. (1962. ápr. 27.), str. 12.

4338
     [Amikor láttam a ködök fényét...] = [Kad sam vidio 
kako su svijetle magle] / Ivo An drić ; Vujicsics D. Sztoján 
fordítása.
Nadređeni stv. nasl.: Nyugtalanságok.
U: Jugoszláv költők antológiája / [válogatta Vujicsics D. 
Sztoján].  Budapest : „Móra Ferenc”, 1963.  Str. 456.

4339
     [Az éjben. Fáraszt a gondolat...] = [U noći. Umara me 
misao] / Ivo An drić ; Vujicsics D. Sztoján fordítása.
Nadređeni stv. nasl.: Nyugtalanságok.
U: Jugoszláv költők antológiája / [válogatta Vujicsics D. 
Sztoján].  Budapest : „Móra Ferenc”, 1963.  Str. 457.

4340
     Híd a Zsepán = [Most na Žepi] / Ivo An drics ; Bácski 
György fordítása.
U: Korunk.  6. sz. (1963), str. 769774*.

4341
     Játék = [Igra] / Ivo An drić ; Vujicsics D. Sztoján for
dí tása.
U: Nagyvilág.  8. évf., 2. sz. (1963. febr.), str. 236237.

4342
     [A kérlelhetetlenül merev és mozdulatlan hegyek...] 
= [Neumoljivo krute i nepomične planine] / Ivo An drić ; 
Vujicsics D. Sztoján fordítása.
Nadređeni stv. nasl.: Ex Ponto.
U: Jugoszláv költők antológiája / [válogatta Vujicsics D. 
Sztoján].  Budapest : „Móra Ferenc”, 1963.  Str. 454.

4343
     Miloje bácsi = [Veletovci] / Ivo An drić.
U: A Magyar Szó Népnaptára.  (1963), str. 133141.

4344
     [A napok nyugtalansággal sújtanak...] = [Biju me dani 
nemirom] / Ivo An drić ; Vujicsics D. Sztoján fordítása.
Nadređeni stv. nasl.: Nyugtalanságok.
U: Jugoszláv költők antológiája / [válogatta Vujicsics D. 
Sztoján].  Budapest : „Móra Ferenc”, 1963.  Str. 456
457.

4345
     Részletek Ivo An drič előadásából = [Sa magijom 
ponekad graniči i na prave podvige liči rad dobrog 
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prevodioca] / Eckhardt Ilona fordítása.
Odlomak iz referata na IV kongresu Međunarodne 
federacije prevodilaca, Dubrovnik, 6. sept. 1963.
U: Nagyvilág.  8. évf., 12. sz. (1963. dec.), str. 1912
1913.

4346
     [S amire nézek, minden dal...] = [I što pogledam sve je 
pjesma] / Ivo An drić ; Vujicsics D. Sztoján fordítása.
Nadređeni stv. nasl.: Ex Ponto.
U: Jugoszláv költők antológiája / [válogatta Vujicsics D. 
Sztoján].  Budapest : „Móra Ferenc”, 1963.  Str. 454.

4347
     [Sokat magányoskodsz és hosszan hallgatsz, fiam...] = 
[Epilog] / Ivo An drić ; Vujicsics D. Sztoján fordítása.
Nadređeni stv. nasl.: Ex Ponto.
U: Jugoszláv költők antológiája / [válogatta Vujicsics D. 
Sztoján].  Budapest : „Móra Ferenc”, 1963.  Str. 454.

4348
     Strófa = [Strofa] / Ivo An drić ; fordította Illyés Gyula.
U: Nyitott ajtó / [fordította] Illyés Gyula.  [Budapest] : 
Európa, 1963.  Str. 331*.

4349
     Strófa = [Strofa] / Ivo An drić ; Illyés Gyula fordítása.
U: Jugoszláv költők antológiája / [válogatta Vujicsics D. 
Sztoján].  Budapest : „Móra Ferenc”, 1963.  Str. 458.

4350
     Arcok = [Lica] / Ivo An drić.
U: 7 Nap.  19. évf., 10. sz. (1964. márc. 13.), str. 89.

4351
     Beszélgetés Goyával = [Razgovor sa Gojom] / Ivo An
drić ; Csuka Zoltán fordítása.
U: Híd.  28. évf., 10. sz. (1964. okt.), str. 10901103.

4352
     Különös utazások = [Na putovanju] / Ivo An drić ; 
Szűcs Imre fordítása.
Odlomak iz pripovetke „Jelena, žena koje nema”.
U: Dolgozók.  18. évf., 39. sz. (1964. okt. 2.), str. 1213.

4353
     Álom Máriáról = [San o Mariji] / Ivo An drić ; [fordította] 
(Fehér Kálmán).
U: Napjaink éneke. 1. köt. / [összeállította Ács Károly].  
Novi Sad : Forum, 1965.  Str. 40.

4354
     [És amire nézek, dallá válik...] = [I što pogledam sve je 
pjesma] / Ivo An drić ; [fordította] (Ács Károly).
Nadređeni stv. nasl.: Ex Ponto.
U: Napjaink éneke. 1. köt. / [összeállította Ács Károly].  
Novi Sad : Forum, 1965.  Str. 37.

4355
     [Könyörtelenül kemény és mozdulatlan hegységek...] 
= [Neumoljivo krute i nepomične planine] / Ivo An drić ; 
[fordította] (Ács Károly).

Nadređeni stv. nasl.: Ex Ponto.
U: Napjaink éneke. 1. köt. / [összeállította Ács Károly].  
Novi Sad : Forum, 1965.  Str. 37.

4356
     Márciusban = [Marta mjeseca] / Ivo An drić ; fordította 
Fehér Kálmán.
U: Napjaink éneke. 1. köt. / [összeállította Ács Károly].  
Novi Sad : Forum, 1965.  Str. 39.

4357
     [Vajon most kit szeret az a fiatal nő...] = [Koga li ljubi 
sada ona mlada žena] / Ivo An drić ; [fordította] (Ács 
Károly).
Nadređeni stv. nasl.: Ex Ponto.
U: Napjaink éneke. 1. köt. / [összeállította Ács Károly].  
Novi Sad : Forum, 1965.  Str. 3738.

4358
     Ali Gyerzelez útja = [Put Alije Đerzeleza] / Ivo An drić 
; fordította Csuka Zoltán.
Odlomak.
U: Dolgozók.  19. évf., 1. sz. (1966. jan. 1.), str. 16.

4359
     Álom Máriáról = [San o Mariji] / Ivo An dric.
U: Lírai világtájak / [szerkesztette] Franyó Zoltán.  
Budapest : Európa, 1967.  Str. 368*.

4360
     Gyalogösvények / Ivo An drić ; Dudás Kálmán for
dítása.
Odlomci iz pripovedaka „Staze” i „Vino”.
U: 7 Nap.  22. évf., 52. sz. (1967. dec. 22.), str. 1011.

4361
     Visszatérés = [Povratak] / Ivo An drić ; Franyó Zoltán 
for dítása.
U: Híd.  30. évf., 6. sz. (1967. jún.), str. 551.

4362
     Játék = [Igra] / Ivo An drić.
U: Nagyvilág. 2. [rész] / válogatta Fáy Árpád.  Budapest 
: Magvető, 1968.  Str. 1317*.

4363
     Álom és való = Šta sanjam i šta mi se događa / Ivo An
drić ; Vujicsics D. Sztoján fordítása.
U: A szerbhorvát irodalom kistükre.  Budapest : Európa, 
1969.  Str. 681682.

4364
     Hidak = Mostovi / Ivo An drić ; Csuka Zoltán 
fordítása.
U: A szerbhorvát irodalom kistükre.  Budapest : Európa, 
1969.  Str. 683685.

4365
     Pillantás Szarajevóra = [Jedan pogled na Sarajevo] / 
Ivo An drić ; Csuka Zoltán fordítása.
U: Jelenkor.  12. évf., 1. sz. (1969. jan.), str. 4547.



331

4366
     A tömlöcben = U zindanu / Ivo An drić ; Csuka Zoltán 
fordítása.
U: A szerbhorvát irodalom kistükre.  Budapest : Európa, 
1969.  Str. 685692.

4367
     Aska és a farkas = [Aska i vuk] / Ivo An drić ; Vujicsics 
D. Sztoján fordítása.
U: Harmadik meséskönyvem / [válogatta T. Aszódi Éva]. 
 Budapest : Móra, 1971.  Str. 217224*.

4368
     [A kérlelhetetlenül merev és mozdulatlan hegyek...] 
= [Neumoljivo krute i nepomične planine] / Ivo An drić ; 
Vujicsics D. Sztoján fordítása.
Nadređeni stv. nasl.: Ex Ponto.
U: Verses világjárás / [válogatta Rába György].  [Budapest] 
: Kozmosz Könyvek, 1971.  Str. 572.

4369
     Mulandóság = [Prolaznost] / Ivo An drić ; fordította 
Csuka Zoltán.
Beleška o autoru.
U: Csillagpor.  Budapest : Magvető, 1971.  Str. 206.

4370
     Vihar a völgy felett = [Travnička hronika] / Ivo An
drić.
Odlomak.
U: 100 híres regény. 2. [rész] / [szerkesztette Török Endre, 
Mihályi Gábor, Walkó György].  Budapest : Táncsics, 
1971.  Str. 533540*.

4371
     Virradat = [Jutro] / Ivo An drić ; fordította Csuka 
Zoltán.
Beleška o autoru.
U: Csillagpor.  Budapest : Magvető, 1971.  Str. 206
207.

4372
     Amiről álmodom és ami történik velem = [Šta sanjam 
i šta mi se događa] / Ivo An drić ; fordította Szenteleky 
Kornél.
U: Magyar Szó.  29. évf., 278. sz. (1972. okt. 8.), str. 
21*.

4373
     Játék = [Igra] / Ivo An drić.
U: Magyar Képes Újság.  21. évf., 22. sz. (1972. dec. 1.), 
str. 16.

4374
     Az olovói csoda = [Čudo u Olovu] / Ivo An dric.
U: Kelj föl és járj!. 1. [rész] / [szerkesztette] Balássy 
László, Horváth László].  Budapest : Ecclesia, 1972.  
Str. 271279*.

4375
     Siman jobbágy története = [Priča o kmetu Simanu] : 
(részlet) / Ivo An drić ; fordította Csuka Zoltán.

Odlomak.  Beleška o autoru.
U: Dolgozók.  25. évf., 41. sz. (1972. okt. 13.), str. 8.

4376
     Beszélgetés Goyával = [Razgovor sa Gojom] / Ivo An
drić ; fordította J. E. [Juhász Erzsébet].
U: Új Symposion.  94. sz. (1973. febr.), str. 635641.

4377
     Japán mese = [Priča iz Japana] / Ivo An drić ; fordította 
Bácski György.
Iz ciklusa „Nemiri”.  Beleška o autoru.
U: Hol vannak azok a tengerek.  Bukurest : Kriterion, 
1973.  Str. 79*.

4378
     Nyugtalanságok = [Nemiri] : részletek / Ivo An drić ; 
Szenteleky Kornél fordítása.
Odlomci.
U: Magyar Szó.  30. évf., 248. sz. (1973. szept. 9.), str. 
13.

4379
     A szavakról = [O rečima] / Ivo An drić ; Kovács János 
fordítása.
Iz rukopisa knjige „Znakovi pored puta”.
U: Magyar Szó.  30. évf., 283. sz. (1973. okt. 14.), str. 
13.

4380
     Télidőben = [Zimi] / Ivo An drić ; fordította Hornyik 
György.
U: Magyar Szó.  30. évf., 68. sz. (1973. márc. 11.), str. 
15*.

4381
     Ex Ponto / Ivo An drić ; Ács Károly fordítása.
Odlomci.
U: Magyar Szó.  32. évf., 73. sz. (1975. márc. 16.), str. 
1011.

4382
     Ex Ponto : (részletek) / Ivo An drić ; Ács Károly 
fordítása.
Odlomci.
U: Híd.  39. évf., 3. sz. (1975. márc.), str. 269273.

4383
     Híd a Drinán = [Na Drini ćuprija] : (részlet) / Ivo An
drić.
Odlomak.
U: Dolgozók.  28. évf., 11. sz. (1975. márc. 14.), str. 11.

4384
     Híd a Drinán = [Na Drini ćuprija] : (részlet) / Ivo An
drić.
Odlomak.
U: Képes Ifjúság.  31. évf., 1358. sz. (1975. márc. 19.), 
str. 17.

4385
     Hidak = [Mostovi] / Ivo An drić ; Csuka Zoltán 
fordítása.
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U: Magyar Szó.  32. évf., 73. sz. (1975. márc. 16.), str. 
10.

4386
     Hogy megtévesszük a gyilkost = [O priči i pričanju] 
/ Ivo An drić.
Odlomak.
U: Képes Ifjúság.  31. évf., 1359. sz. (1975. márc. 26.), 
str. 17.

4387
     Játék = [Igra] / Ivo An drić ; (Fehér Ferenc fordítása).
U: Magyar Szó.  32. évf., 73. sz. (1975. márc. 16.), str. 
10.

4388
     Karóbahúzás / Ivo An drić.
Odlomak iz romana „Na Drini ćuprija”.
U: Magyar Szó.  32. évf., 73. sz. (1975. márc. 16.), str. 
11.

4389
     A lőportorony = [Kula] / Ivo An drić ; Csuka Zoltán 
fordítása.
Odlomak.  Beleška o autoru.
U: Jó Pajtás.  29. évf., 10. sz. (1975. márc. 27.), str. 12.

4390
     A lőportorony = [Kula] : (részlet) / Ivo An drić.
Odlomak.
U: Dolgozók.  28. évf., 11. sz. (1975. márc. 14.), str. 11.

4391
     Márciusban = [Marta mjeseca] / Ivo An drić ; Fehér 
Kálmán fordítása.
U: 7 Nap.  29. évf., 11. sz. (1975. márc. 21.), str. 17.

4392
     Počitelj kövein = [Na kamenu, u Počitelju] / Ivo An drić 
; fordította Déel [Dési Ábel].
U: 7 Nap.  29. évf., 11. sz. (1975. márc. 21.), str. 17.

4393
     Tomo Galus mámora és szenvedése = [Zanos i stradanje 
Tome Galusa] / Ivo An drić ; Sády Erzsébet fordítása.
U: Nagyvilág.  20. évf., 8. sz. (1975. aug.), str. 1177
1182.

4394
     A vak = [Slepac] / Ivo An drić ; Brasnyó István 
fordítása.
U: Magyar Szó.  32. évf., 356. sz. (1975. dec. 28.), str. 
13.

4395
     Alkonyatban = [U sumrak] / Ivo An drić ; Szűcs Imre 
fordítása.
Nadređeni stv. nasl.: Amiről álmodom, és ami történik 
velem. 
U: Magyar Szó.  33. évf., 161. sz. (1976. jún. 13.), str. 
12.

4396
     Cím nélkül [Ballagok, mintha valami még...] = 
[Koračam još kao da idem] / Ivo An drić ; Szűcs Imre 
fordítása.
Nadređeni stv. nasl.: Amiről álmodom, és ami történik 
velem.
U: Magyar Szó.  33. évf., 161. sz. (1976. jún. 13.), str. 
12.

4397
     Elmúlás = [Kraj] / Ivo An drić ; Szűcs Imre fordítása.
Nadređeni stv. nasl.: Amiről álmodom, és ami történik 
velem.
U: Magyar Szó.  33. évf., 161. sz. (1976. jún. 13.), str. 
12.

4398
     [És amire nézek, dallá válik...] = [I što pogledam sve je 
pjesma] / Ivo An drić ; fordította Ács Károly.
Nadređeni stv. nasl.: Ex Ponto.
U: Ének füstje, füst éneke / Ács Károly.  [Újvidék] : 
Forum, 1976.  Str. 122.

4399
     Kisváros két folyó partján = [Mali grad na dve reke] / 
Ivo An drić ; Szűcs Imre fordítása.
Nadređeni stv. nasl.: Amiről álmodom, és ami történik 
velem.
U: Magyar Szó.  33. évf., 161. sz. (1976. jún. 13.), str. 
12.

4400
     [Könyörtelenül kemény és mozdulatlan hegységek...] 
= [Neumoljivo krute i nepomične planine] / Ivo An drić ; 
fordította Ács Károly.
Nadređeni stv. nasl.: Ex Ponto.
U: Ének füstje, füst éneke / Ács Károly.  [Újvidék] : 
Forum, 1976.  Str. 122.

4401
     Mindinkább, mind közelebb = [Sve više, sve bliže] / 
Ivo An drić ; Szűcs Imre fordítása.
Nadređeni stv. nasl.: Amiről álmodom, és ami történik 
velem.
U: Magyar Szó.  33. évf., 161. sz. (1976. jún. 13.), str. 
12.

4402
     Morzsák az úton = [Znakovi pored puta] / Ivo An drić ; 
Borbély János fordítása.
Odlomci.
U: Magyar Szó.  33. évf., 322. sz. (1976. nov. 21.), str. 
13.

4403
     Cím nélkül [Se Isten, se imádság...] = [Ni bogova ni 
molitava] / Ivo An drić ; Szűcs Imre fordítása.
Nadređeni stv. nasl.: Amiről álmodom, és ami történik 
velem.
U: Magyar Szó.  33. évf., 161. sz. (1976. jún. 13.), str. 
12.
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4404
     Hidak = [Mostovi] / Ivo An drić ; Vujicsics D. Sztoján 
fordítása.
U: Népszabadság.  (1977. okt. 9.)*.

4405
     Kihallgatás = [U audijenciji] / Ivo An drić ; Ács Károly 
fordítása.
Odlomak iz romana „Omerpaša Latas”.
U: Híd.  41. évf., 7/8. sz. (1977. júl.aug.), str. 857872.

4406
     Aska és a farkas = [Aska i vuk] / Ivo An drić ; Vujicsics 
D. Sztoján fordítása.
U: Harmadik meséskönyvem / [válogatta T. Aszódi Éva]. 
 Budapest : Móra, 1978.  Str. 217224*.

4407
     Strófa = [Strofa] / Ivo An drić ; fordította Illyés Gyula.
U: Nyitott ajtók. 1. [rész] / [fordította] Illyés Gyula. 
 [Budapest] : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1978.  Str. 
445*.

4408
     Tomo Galusz rajongása és szenvedése = [Zanos i 
stradanje Tome Galusa] / Ivo An drić ; fordította Sády 
Erzsébet.
U: Az eltemetett katona / [írta Ivo An drić ... et al.].  
Budapest : Európa, 1978.  Str. 720*.

4409
     Ex Ponto : részletek / Ivo An drić ; Ács Károly 
fordítása.
Odlomci.
U: Magyar Szó.  37. évf., 74. sz. (1980. márc. 16.), str. 
14*.

4410
     Levél 1920ból = [Pismo iz 1920. godine] / Ivo An drić 
; fordította Dudás Kálmán.
U: Az erőd bevétele / [írta Honoré de Balzac ... et al.].  
Budapest : Zrínyi, 1980.  Str. 288298*.

4411
     A lőportorony = [Kula] / Ivo An drić ; fordította Csuka 
Zol tán.
U: Magyar Szó.  37. évf., 74. sz. (1980. márc. 16.), str. 
14*.

4412
     Magyar Musztafa = [Mustafa Madžar]. [(1.) rész] / Ivo 
An drić.
U: Magyar Szó.  37. évf., 185. sz. (1980. júl. 7.), str. 6*.

4413
     Magyar Musztafa = [Mustafa Madžar]. (2.) [rész] / Ivo 
An drić.
U: Magyar Szó.  37. évf., 186. sz. (1980. júl. 8.), str. 12.

4414
     Magyar Musztafa = [Mustafa Madžar]. (3.) [rész] / Ivo 
An drić.

U: Magyar Szó.  37. évf., 187. sz. (1980. júl. 9.), str. 
14*.

4415
     Magyar Musztafa = [Mustafa Madžar]. (4.) [rész] / Ivo 
An drić.
U: Magyar Szó.  37. évf., 188. sz. (1980. júl. 10.), str. 
19.

4416
     Magyar Musztafa = [Mustafa Madžar]. (5.) [rész] / Ivo 
An drić.
U: Magyar Szó.  37. évf., 189. sz. (1980. júl. 11.), str. 
9*.

4417
     Magyar Musztafa = [Mustafa Madžar]. (6.) [rész] / Ivo 
An drić.
U: Magyar Szó.  37. évf., 190. sz. (1980. júl. 12.), str. 
14*.

4418
     Posztumusz írások / Ivo An drić ; Dudás Kálmán 
fordítása.
Iz rukopisne zaostavštine.
U: Üzenet.  10. évf., 9. sz. (1980. szept.), str. 440444.

4419
     Epilógus = [Epilog] / Ivo An drić ; Ács Károly 
fordítása.
Iz zbirke pesama u prozi „Ex Ponto”. 
U: Magyar Szó.  38. évf. (1981. márc. 14.) = Kilátó.  4. 
évf., 10. sz, str. 12*.

4420
     Híd a Žepán = [Most na Žepi] / Ivo An drić ; Csuka 
Zoltán fordítása.
U: A kísérthajó utolsó útja / [válogatta Tóbiás Áron].  
Budapest : Kozmosz Könyvek, 1982.  Str. 210220.

4421
     A pasa és a festő / Ivo An drić ; Csuka Zoltán fordítása.
Odlomak iz romana „Omerpaša Latas”.
U: Népszabadság.  40. évf., 79. sz. (1982. ápr. 3.), str. 
14*.

4422
     Simán jobbágy története = [Priča o kmetu Simanu] / 
Ivo An drić ; Csuka Zoltán fordítása.
U: Rakéta.  9. évf., 5. sz. (1982. dec. 21.), str. 413.

4423
     Siman jobbágy története = [Priča o kmetu Simanu] : 
(részlet) / Ivo An drić ; Csuka Zoltán fordítása.
Odlomak.  Ivo An drić : (Spiró György tanulmányából): 
str. 26.
U: Magyar Képes Újság.  31. évf., 20. sz. (1982. nov. 1.), 
str. 2627.

4424
     Strófa = [Strofa] / Ivo An drić ; [fordította] Illyés Gyu la.
U: Versek, műfordítások / Illyés Gyula.  Bratislava : 
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Madách ; Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1982.  
Str. 697.

4425
     [Mikor a kisfiú megszületett...] = [Kad se je mali rodio] 
/ Ivo An drić ; fordította Szenteleky Kornél.
Iz zbirke pesama u prozi „Ex Ponto”.
U: Ugart kell törnünk / [válogatta Bori Imre].  Újvidék : 
Forum, 1983.  Str. 196197.

4426
     [Mondjátok meg nékem, hol van a szeretet...] = [Kažite 
mi gdje ima ljubavi] / Ivo An drić ; fordította Szenteleky 
Kornél.
Iz zbirke pesama u prozi „Ex Ponto”.
U: Ugart kell törnünk / [válogatta Bori Imre].  Újvidék : 
Forum, 1983.  Str. 195.

4427
     [Ó, ha tudnám...] = [Kad bih ja mogao da znam] / Ivo 
An drić ; fordította Szenteleky Kornél.
Nadređeni stv. nasl.: Nyugtalanságok.  Beleška o autoru.
U: Ugart kell törnünk / [válogatta Bori Imre].  Újvidék : 
Forum, 1983.  Str. 191192.

4428
     [Ó, hol van az a rekedt szó...] = [O, gdje je ona mukla 
riječ] / Ivo An drić ; fordította Szenteleky Kornél.
Iz zbirke pesama u prozi „Ex Ponto”.
U: Ugart kell törnünk / [válogatta Bori Imre].  Újvidék : 
Forum, 1983.  Str. 194.

4429
     [Ó, sokéves szerelem...] = [Ah, ljubav mnogih godina] 
/ Ivo An drić ; fordította Szenteleky Kornél.
Iz zbirke pesama u prozi „Ex Ponto”.
U: Ugart kell törnünk / [válogatta Bori Imre].  Újvidék : 
Forum, 1983.  Str. 195196.

4430
     [Sokszor órákig ülök...] = [Često sjedim sate] / Ivo An
drić ; fordította Szenteleky Kornél.
Iz zbirke pesama u prozi „Ex Ponto”.
U: Ugart kell törnünk / [válogatta Bori Imre].  Újvidék : 
Forum, 1983.  Str. 194.

4431
     [Tizenegy óra, éjjel...] = [Jedanaest sati noći] / Ivo An
drić ; fordította Szenteleky Kornél.
Iz zbirke pesama u prozi „Ex Ponto”.
U: Ugart kell törnünk / [válogatta Bori Imre].  Újvidék : 
Forum, 1983.  Str. 196.

4432
     [Vannak nappalok és éjjelek, amikor a titok betölti 
zugomat...] = [Ima dana i noći kad tajna ispuni moj kut] / 
Ivo An drić ; fordította Szenteleky Kornél.
Nadređeni stv. nasl.: Nyugtalanságok.  Beleška o autoru.
U: Ugart kell törnünk / [válogatta Bori Imre].  Újvidék : 
Forum, 1983.  Str. 192193.

4433
     A szavakról = [O rečima] / Ivo An drić ; (Kovács János 
fordítása).
Iz knjige „Znakovi pored puta”.
U: Jó Pajtás.  38. évf., 29. sz. (1984. okt. 18.), str. 18.

4434
     Epilógus = [Epilog] / Ivo An drić ; fordította Ács Károly.
Iz zbirke pesama u prozi „Ex Ponto”.
U: Kiásott kard / [szerkesztette] Ács Károly.  Újvidék : 
Forum, 1985.  Str. 94.

4435
     [És amire nézek, dallá válik...] = [I što pogledam sve je 
pjesma] / Ivo An drić ; fordította Ács Károly.
Nadređeni stv. nasl.: Ex Ponto.
U: Kiásott kard / [szerkesztette] Ács Károly.  Újvidék : 
Forum, 1985.  Str. 97.

4436
     Háborús napló ‘44 = [Ratni dnevnik Ive An drića] / Ivo 
An dric.
Odlomak.
U: Nagyvilág.  30. évf., 3. sz. (1985), str. 425434*.

4437
     [Könyörtelenül kemény és mozdulatlan hegységek...] 
= [Neumoljivo krute i nepomične planine] / Ivo An drić ; 
fordította Ács Károly.
Nadređeni stv. nasl.: Ex Ponto.
U: Kiásott kard / [szerkesztette] Ács Károly.  Újvidék : 
Forum, 1985.  Str. 97.

4438
     [Lenyugszik a nap...] = [Sunce zađe] / Ivo An drić ; 
fordította Ács Károly.
Nadređeni stv. nasl.: Ex Ponto.
U: Kiásott kard / [szerkesztette] Ács Károly.  Újvidék : 
Forum, 1985.  Str. 98.

4439
     [Vajon most kit szeret az a fiatal nő...] = [Koga li 
ljubi sada ona mlada žena] / Ivo An drić ; fordította Ács 
Károly.
Nadređeni stv. nasl.: Ex Ponto.
U: Kiásott kard / [szerkesztette] Ács Károly.  Újvidék : 
Forum, 1985.  Str. 97.

4440
     Út menti jelek = [Znakovi pored puta] / Ivo An drić ; 
Csepcsányi Amália fordítása.
Odlomci.
U: Üzenet.  19. évf., 6. sz. (1989. jún.), str. 426428.

4441
     Az ember fohásza = [Čovekova molitva] / Ivo An drić ; 
Jung Károly fordítása.
Iz knjige „Znakovi pored puta”.
U: Híd.  54. évf., 11. sz. (1990. nov.), str. 1129.

4442
     Karcsics bég álma = [San bega Karčića] / Ivo An drić ; 
Jung Károly fordítása.
U: Híd.  54. évf., 4. sz. (1990. ápr.), str. 425427.
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4443
     Fáj = Krčma kod četiri vetra / Ivo An drić ; Kontra 
Ferenc fordítása.
Iz rukopisne zaostavštine.
U: Híd.  56. évf., 10. sz. (1992. okt.), str. 717718.

4444
     Hidak = [Mostovi] / Ivo An drić ; fordította Vujicsics 
Szto ján.
U: Kritika.  (1992), str. 18*.

4445
     Hidak = [Mostovi] / Ivo An drić ; Vujicsics Sztoján for
dítása.
U: Európai Utas.  3. évf., 2. sz. (1992), str. 7.

4446
     Levél 1920ból = [Pismo iz 1920. godine] / Ivo An drić 
; fordította Bojtár B. Endre.
U: Magyar Napló.  4. évf., 11. sz. (1992), str. 3136*.

4447
     A szarajevói zsidó temetőben = [Na jevrejskom groblju 
u Sarajevu] / Ivo An dric.
U: Múlt és Jövő.  3. évf., 3. sz. (1992), str. 6769*.

4448
     Egy pillantás Szarajevóra = [Jedan pogled na Sarajevo] 
/ Ivo An drić ; Borbély János fordítása.
U: Ex Symposion.  5/7. sz. (1993), str. 187190.

4449
     Átadás = [Predaja] / Ivo An drić ; Potoczki Klára for
dítása.
U: CET.  (1994. júl.aug.), str. 2124*.

4450
     Feljegyzések írók számára = [Beleške za pisca] / Ivo 
An drić ; Potoczki Klára fordítása.
U: CET.  (1994. máj.jún.), str. 1320*.

4451
     Amiről álmodom és ami történik velem = (Šta sanjam 
i šta mi se događa) / Ivo An drić ; fordította Szenteleky 
Kornél.
U: Szerelem Rómában / Szenteleky Kornél.  Újvidék : 
Forum, 1995.  Str. 181182.

4452
     Gyerekek = [Deca] / Ivo An drić ; (Csuka Zoltán for
dítása).
U: „Minden ember király” / válogatta Budai Éva.  
Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995.  Str. 8993*.

4453
     [Mikor a kisfiú megszületett...] = [Kad se je mali rodio] 
/ Ivo An drić ; fordította Szenteleky Kornél.
Nadređeni stv. nasl.: Ex Ponto.
U: Szerelem Rómában / Szenteleky Kornél.  Újvidék : 
Forum, 1995.  Str. 233.

4454
     [Mondjátok meg nékem, hol van a szeretet...] = [Kažite 
mi gdje ima ljubavi] / Ivo An drić ; fordította Szenteleky 
Kornél.
Nadređeni stv. nasl.: Ex Ponto.
U: Szerelem Rómában / Szenteleky Kornél.  Újvidék : 
Forum, 1995.  Str. 232.

4455
     [Ó, ha tudnám...] = [Kad bih ja mogao da znam] / Ivo 
An drić ; fordította Szenteleky Kornél.
Nadređeni stv. nasl.: Nemiri = Nyugtalanságok.
U: Szerelem Rómában / Szenteleky Kornél.  Újvidék : 
Forum, 1995.  Str. 234.

4456
     [Ó, hol van az a rekedt szó...] = [O gdje je ona mukla 
riječ] / Ivo An drić ; fordította Szenteleky Kornél.
Nadređeni stv. nasl.: Ex Ponto.
U: Szerelem Rómában / Szenteleky Kornél.  Újvidék : 
Forum, 1995.  Str. 231.

4457
     [Ó, sokéves szerelem...] = [Ah, ljubav mnogih godina] 
/ Ivo An drić ; fordította Szenteleky Kornél.
Nadređeni stv. nasl.: Ex Ponto.
U: Szerelem Rómában / Szenteleky Kornél.  Újvidék : 
Forum, 1995.  Str. 232.

4458
     [Sokszor órákig ülök...] = [Često sjedim sate] / Ivo An
drić ; fordította Szenteleky Kornél.
Nadređeni stv. nasl.: Ex Ponto.
U: Szerelem Rómában / Szenteleky Kornél.  Újvidék : 
Forum, 1995.  Str. 231.

4459
     [Tizenegy óra, éjjel...] = [Jedanaest sati noći] / Ivo An
drić ; fordította Szenteleky Kornél.
Nadređeni stv. nasl.: Ex Ponto.
U: Szerelem Rómában / Szenteleky Kornél.  Újvidék : 
Forum, 1995.  Str. 233.

4460
     [Vannak nappalok és éjjelek, amikor a titok betölti 
zugomat...] = [Ima dana i noći kad tajna ispuni moj kut] / 
Ivo An drić ; fordította Szenteleky Kornél.
Nadređeni stv. nasl.: Nemiri = Nyugtalanságok.
U: Szerelem Rómában / Szenteleky Kornél.  Újvidék : 
Forum, 1995.  Str. 234235.

4461
     Jelek az út mentén = [Znakovi pored puta] / Ivo An drić 
; fordította Radics Viktória.
Odlomci.
U: Átváltozások.  8. sz. (1996), str. 5773*.

4462
     Nyaralás délen = [Letovanje na jugu] / Ivo An drić ; 
fordította Kiss Izabella.
U: Híd.  60. évf., 10. sz. (1996. okt.), str. 754760*.
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4463
     Álmatlanság = [Nesanica] / Ivo An drić ; fordította 
Radics Viktória.
U: Holmi.  10. évf., 7. sz. (1998), str. 991999*.

4464
     Játék = [Igra] / Ivo An drić ; fordította Almásy Csilla.
U: Üzenet.  28. évf., 7/8. sz. (1998), str. 3840*.

4465
     Jelek az út mentén = [Znakovi pored puta] / Ivo An drić 
; Sády Erzsébet fordítása.
Odlomci.
U: Nagyvilág.  46. évf., 1. sz. (2001. jan.), str. 8493*.

4466
     Szimán aga története = [Priča o kmetu Simanu] / Ivo 
An drić ; Ubori Adrián fordítása.
Odlomak.
U: Híd.  65. évf., 5. sz. (2001. máj.), str. 486489.

4467
     Jelek az út mentén = [Znakovi pored puta] / Ivo An
drić.
Odlomci.
U: Ex Symposion.  42/43. sz. (2003), str. 16.

4468
     Interjú / Ivo An dric.
Esej.
U: Könyv a könyvről / válogatta Mészáros József.  
[Budapest] : Összmagyar Testület, [2004].  Str. 66*.

4469
     Jelek az út mentén = [Znakovi pored puta] : (részletek) 
/ Ivo An drić ; (Radics Viktória fordítása).
Odlomci.
U: Holmi.  16. évf., 2. sz. (2004. febr.), str. 175186*.

4470
     Cédulák = [Sveske] / Ivo An drić.
Odlomci.
U: Ex Symposion.  61/62. sz. (2007), str. 8890*.

4471
     Ex Ponto : részletek / Ivo An drić.
Odlomci.
U: Ex Symposion.  61/62. sz. (2007), str. 3738*.

4472
     Íróknak = [Za pisca] / Ivo An drić.
Iz knjige „Znakovi pored puta”.
U: Ex Symposion.  61/62. sz. (2007), str. 119134*.

4473
     Kövön, Počiteljben = [Na kamenu, u Počitelju] / Ivo 
An drić.
U: Ex Symposion.  61/62. sz. (2007), str. 1014*.

4474
     Álmatlanul = [Nesanica] / Ivo An drić ; Borbély János 
István fordítása.

Iz knjige „Znakovi pored puta”.
U: Műhely.  31. évf., 5. sz. (2008), str. 1721*.

4475
     Ex Ponto : részletek / Ivo An drić ; Tóbiás Krisztián for
dítása.
Odlomci.
U: Az Év Műfordításai.  (2008), str. 254256*.

4476
     Jelek az út mentén = [Znakovi pored puta] : (a 
jegyzetfüzetből) / Ivo An drič ; Borbély János István for
dítása.
Odlomci.
U: Műhely.  32. évf., 1. sz. (2009), str. 313*.

4477
     Amiről álmodom és ami történik velem = Шта сањам 
и шта ми се догађа / Ivó Ándrity ; fordította Szenteleky 
Kornél.
U: Bazsalikom / [válogatta] Debreczeni József, Szenteleky 
Kornél.  Szabadka : Szabadegyetem, 2010.  Str. 1315*.

Македонски

4478
     Дедовиот дневник = [Дедин дневник] / Иво Ан
дриќ.
У: Нов ден.  Год. 4, бр. 5 (1950), стр. 4448*.

4479
     Епилог / Иво Ан дриќ ; (превод А. Ш. [Ацо 
Шопов]).
Из збирке песама у прози „Ex Ponto”.
У: Современост.  Год. 2, бр. 7/8 (септ.окт. 1952), стр. 
12.

4480
     Коса / Иво Ан дриќ.
У: Радио Скопје.  Год. 2, бр. 14 (1952), стр. 89*.

4481
     На брегот = [На обали] / Иво Ан дриќ ; пре вела Рада 
Угринова.
У: Поезија и проза.  Скопје : „Кочо Рацин”, 1952.  
Стр. 923*.

4482
     Жед = [Жеђ] / Иво Ан дриќ ; (превод Т. [Тодор] 
Димитровски).
Приповетка.
У: Современост.  Год. 2, бр. 7/8 (септ.окт. 1952), стр. 
312.

4483
     На Дрини ќуприја = [На Дрини ћуприја] : (одломка) 
/ Иво Ан дриќ.
Одло мак.
У: Просветена жена.  Год. 9, бр. 6 (1953), стр. 1011*.
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4484
     Екскурзија / Иво Ан дриќ.
У: Нова Македонија.  Год. 12, бр. 3773 (29. ноем.1. 
дек. 1956), стр. 11*.

4485
     Кметот Симон = [Прича о кмету Симану] / Иво Ан
дриќ.
У: Народна задруга.  Год. 12, бр. 1 (1. јан. 1957), стр. 
15*.

4486
     Осатичани / Иво Ан дриќ ; пре вео Цветан Ста ноев
ски.
У: Нова Македонија.  Год. 15, бр. 4484 (13. јан. 1959), 
стр. 12*.

4487
     Една новогодишна желба = [Једна жеља ново го ди
шња] / Иво Ан дриќ.
У: Трудбеник.  Год. 15, бр. 1 (1. јан. 1960), стр. 12*.

4488
     Крај светлото Охридско езеро = [Крај светлог Охрид 
ског језера] / Иво Ан дриќ.
У: Нова Македонија.  Год. 16, бр. 4792 (13. јан. 1960), 
стр. 5*.

4489
     Бајрон во Синтра = [Бајрон у Синтри] / Иво Ан
дриќ.
У: Разгледи.  Год. 4, сер. 3, бр. 3 (ноем. 1961), стр. 
238241.

4490
     Игра / Иво Ан дриќ.
У: Млад борец.  Год. 18, бр. 42 (2. ноем. 1961), стр. 6*.

4491
     Како навлегов во светот на книгата и книжевноста 
= [Како сам улазио у свет књиге и књижевности] / Иво 
Ан дриќ.
У: Нова Македонија.  Год. 17, бр. 5397 (28. окт. 
1961)*.

4492
     Насмевот на Бадемлиќи / Иво Ан дриќ.
Одло мак из приповетке „Чудо у Олову”.
У: Студентски збор.  Год. 8, бр. 11 (4. ноем. 1961)*.

4493
     Нешто за стилот и језикот = [Нешто о стилу и је зи
ку] / Иво Ан дриќ.
У: Современост.  Год. 11, бр. 9 (ноем. 1961), стр. 831
847.

4494
     Осатичани : (одломка од поголем расказ) / Иво Ан
дриќ.
Одло мак.
У: Нова Македонија.  Год. 17, бр. 5397 (28. окт. 
1961)*.

4495
     Празнично утро = [Празнично јутро] / Иво Ан
дриќ.
У: Нова Македонија.  Год. 17, бр. 5102 (13. јан. 1961), 
стр. 10.

4496
     Расказувачот и неговите дела треба единствено да 
им служат на човекот и на човечноста = [О причи и 
при чању] / Иво Ан дриќ.
Говор приликом примања Нобелове награде за књи
жев ност, Стокхолм, 1961.
У: Нова Македонија.  Год. 17, бр. 5440 (11. дек. 1961), 
стр. 12*.

4497
     Фата Авдагина / Иво Ан дриќ.
Одло мак из романа „На Дрини ћуприја”.
У: [Раскази] / Ан дриќ ... [и др.].  Скопје : Народна за
друга, 1962*.

4498
     Белешка за зборовите = [Белешка о речима] / Иво 
Ан дриќ.
У: Нова Македонија.  Год. 20, бр. 5821 (12. јан. 
1963)*.

4499
     Миг во Топла = [Тренутак у Топлој] / Иво Ан дриќ.
Из рукописа.
У: Комунист.  Год. 32, бр. 343 (1963), стр. 11*.

4500
     Прозор / Иво Ан дриќ.
У: Трудов инвалид.  Год. 5, бр. 41 (1. фев. 1963), стр. 8*.

4501
     Прозорец = [Прозор] / Иво Ан дриќ.
У: Радио Скопје.  Год. 5, бр. 41 (1963), стр. 8*.

4502
     Два записа на босанскиот писар Дражеслав = [Два 
записа босанског писара Дражеслава] : (фрагмент) / 
Иво Ан дриќ ; превод Голупка Угринова.
Одло мак.
У: Нова Македонија.  Год. 21, бр. 6484 (1. мај 1964), 
стр. 9*.

4503
     Игра / Иво Ан дриќ.
У: Битолски весник.  Год. 2, бр. 38 (15. септ. 1965), 
стр. 45.

4504
     За културата / Иво Ан дриќ.
У: Нова Македонија.  Год. 21, бр. 6900 (31. дек. 19652. 
јан. 1966) = Култура  наука  уметност, стр. 7.

4505
     Патници од исток = [Путници са истока] / Иво Ан
дриќ.
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У: Нова Македонија.  Год. 22, бр. 7228 (2830. ноем. 
1966), стр. 9*.

4506
     Песна на зелениот остров = [У пристаништу на 
зеленом острву] / Иво Ан дриќ.
У: Нова Македонија.  Год. 23, бр. 7377 (30. април2. 
мај 1967), стр. 10.

4507
     Пијанка = [Вино] / Иво Ан дриќ ; пре вел од ракопис 
Т. Ч. [Тодор Чолаковски].
У: Нова Македонија.  Год. 23, бр. 7591 (2830. ноем. 
1967), стр. 13*.

4508
     Сонце = [Сунце] / Иво Ан дриќ ; пре вел А. К. Н.
Одло мак.
У: Трудбеник.  Год. 22, бр. 52 (21. дек. 1968), стр. 8.

4509
     Еден босански пратеник во Цариград = [О Гаври 
Вучковићу и поводом њега] / Иво Ан дриќ ; превод Г. 
У. [Голупка Угриновска].
У: Нова Македонија.  Год. 26, бр. 8211 (2830. ноем. 
1969), стр. 8*.

4510
     Крај светлото Охридско езеро = [Крај светлог 
Охридског језера] / Иво Ан дриќ ; пре вел М. М. 
[Маневски].
У: Нова Македонија.  Год. 27, бр. 9240 (11. окт. 1972), 
стр. 10*.

4511
     Предградието на нашата младост = [Предграђе наше 
младости] / Иво Ан дриќ ; пре вел М. М. [Маневски].
У: Нова Македонија.  Год. 27, бр. 9288 (2830. ноем. 
1972), стр. 10*.

4512
     Разговори со Гоја = Разговор са Гојом : (одло мак) / 
Иво Ан дриќ.
У: Студентски збор.  Год. 25, бр. 15/16 (1. мај 1973)*.

4513
     По долината на Радика и натаму = [Долином Радике, 
и даље] / Иво Ан дриќ ; превод Голупка Угриновска.
У: Нова Македонија.  Год. 30, бр. 9976 (29. окт. 1974), 
стр. 10*.

4514
     Поручникот Мурат и неговиот чувар = [Поручник 
Мурат] : (приповетка) / Иво Ан дриќ ; пре вел М. 
Маневски.
У: Нова Македонија.  Год. 30, бр. 10036 (31. дек. 
1974), стр. 11*.

4515
     Крај светлото Охридско езеро = [Крај светлог 
Охридског језера] / Иво Ан дриќ ; превод Радован П. 
Цветковски.

У: Развиток.  Год. 13, бр. 3 (мајјун 1975), стр. 117
121.

4516
     Патот на Алија Герзелез = [Пут Алије Ђерзелеза] 
/ Иво Ан дриќ ; превод од српскохрватски Ал. 
[Александар] Поповски.
Одло мак.
У: Современост.  Год. 25, бр. 8 (окт. 1975), стр. 49.

4517
     Врвици = [Стазе] / Иво Ан дриќ ; превод Радован П. 
Цветковски.
У: Развиток.  Год. 13, бр. 3 (мајјун 1975), стр. 121
123.

4518
     Летување на југ = [Летовање на југу] / Иво Ан дриќ 
; превод Тања Урошевиќ.
У: Црна кула / составил Влада Урошевиќ.  Скопје : 
Македонска книга, 1976.  Стр. 7178.

4519
     Горниот град = [Горњи град] / Иво Ан дриќ ; превод 
Георги Арсовски.
Надређени ств. насл.: Што сонувам и што ми се 
случува.
У: Современост.  Год. 27, бр. 5 (мај 1977), стр. 18.

4520
     Игра / Иво Ан дриќ ; превод Т. [Трајан] Бафти ров ски.
У: Трудбеник.  Год. 33, бр. 11 (11. март 1977), стр. 8.

4521
     Ланска песна = [Лањска пјесма] / Иво Ан дриќ ; 
превод Георги Арсовски.
Надређени ств. насл.: Што сонувам и што ми се 
случува.
У: Современост.  Год. 27, бр. 5 (мај 1977), стр. 16.

4522
     Ноќ на црвени ѕвезди = [Ноћ црвених звијезда] / 
Иво Ан дриќ ; превод Георги Арсовски.
Надређени ств. насл.: Што сонувам и што ми се 
случува.
У: Современост.  Год. 27, бр. 5 (мај 1977), стр. 1718.

4523
     Потонало = [Потонуло] / Иво Ан дриќ ; превод Геор
ги Арсовски.
Надређени ств. насл.: Што сонувам и што ми се случува.
У: Современост.  Год. 27, бр. 5 (мај 1977), стр. 17.

4524
     Прозорец = [Прозор] : (приповетка) / Иво Ан дриќ ; 
пре вел А. Н.
У: Нова Македонија.  Год. 33, бр. 11061 (6. ноем. 
1977), стр. 10*.

4525
     Строфа / Иво Ан дриќ ; превод Георги Арсовски.
Надређени ств. насл.: Што сонувам и што ми се 
случува.
У: Современост.  Год. 27, бр. 5 (мај 1977), стр. 1819.
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4526
     Строфи во ноќта = [Строфе у ноћи] / Иво Ан дриќ ; 
превод Георги Арсовски.
Надређени ств. насл.: Што сонувам и што ми се 
случува.
У: Современост.  Год. 27, бр. 5 (мај 1977), стр. 17.

4527
     Темнина = [Тама] / Иво Ан дриќ ; превод Георги 
Арсовски.
Надређени ств. насл.: Што сонувам и што ми се 
случува.
У: Современост.  Год. 27, бр. 5 (мај 1977), стр. 16.

4528
     Заточеник на мирот = [Заточник мира] / Ан дриќ 
Иво.
У: Писателите за Тито / [составил] Борислав Наумовски. 
 Скопје : Македонска книга, 1983.  Стр. 1819.

4529
     Крај светлото Охридско езеро = [Крај светлог 
Охридс ког језера] : фрагмент / Иво Ан дриќ.
Одло мак.
У: Нова Македонија.  Год. 61 [!], бр. 13700 (13. март 
1985), стр. 9.

4530
     [Во Охрид на еден лимарски дуќан...] = [У Охриду 
има овакав натпис на једној лимарској радњи] / Иво 
Ан дриќ.
Из књиге „Знакови поред пута”.
У: Езерски глас.  (7. ноем. 1987), стр. 5*.

4531
     Деца / Иво Ан дриќ.
У: Развигор.  Год. 31, бр. 3(434) (13. окт. 1993), стр. 
45*.

4532
     Слепиот = [Слепац] / Иво Ан дриќ.
У: Развигор.  Год. 30, бр. 19(430) (19. мај 1993), стр. 
45*.

4533
     Аска и волкот = [Аска и вук] / Иво Ан дриќ.
Белешка о аутору.
У: Развигор.  Год. 31, бр. 20(451) (18. мај 1994), стр. 
16*.

4534
     Љубовта на пашата = [Мара милосница] / Иво Ан
дриќ ; превод Венко Андоновски.
У: Љубов и страст / [избор Венко Андоновски].  
Скопје : Зумпрес, 1995*.

4535
     Првите чекори на патот во светот на книгата = 
[Како сам улазио у свет књиге и књижевности] / Иво 
Ан дриќ.
У: Развигор.  Год. 32, бр. 473 (13. септ. 1995), стр. 
67*.

4536
     Смрт во Синановото теке = [Смрт у Синановој те
ки ји] / Иво Ан дриќ.
У: Црни овци / избор Катица Ќулавкова.  Скопје : Дет
ска радост, 1996*.

4537
     [Јас благословувам, а сенката од моите дланки...] = 
[Ја благосивљем, а сјен мојих дланова] / Иво Ан дриќ ; 
превод Гане Тодоровски.
Из циклуса „Немири”.
У: Српската поезија во XIX и XX век / составиле 
Гане Тодоровски, Паскал Гилевски.  Скопје : Матица 
македонска, 2000.  Стр. 152.

4538
     [Кога видов колку се светли маглите...] = [Кад сам 
видио како су свијетле магле] / Иво Ан дриќ ; превод 
Гане Тодоровски.
Из циклуса „Немири”.
У: Српската поезија во XIX и XX век / составиле Га не 
Тодоровски, Паскал Гилевски.  Скопје : Матица ма ке
донска, 2000.  Стр. 153.

4539
     Кого љуби сега таа млада жена = [Кога ли љуби 
са да она млада жена] / Иво Ан дриќ ; превод Паскал 
Гилевски.
Из збирке песама у прози „Ex Ponto”.
У: Српската поезија во XIX и XX век / составиле Га не 
Тодоровски, Паскал Гилевски.  Скопје : Матица ма ке
донска, 2000.  Стр. 149.

4540
     [Многу самуваш и долго молчиш, сине мој...] = 
[Епилог] / Иво Ан дриќ ; превод Гане Тодоровски.
Из збирке песама у прози „Ex Ponto”.
У: Српската поезија во XIX и XX век / составиле Га не 
Тодоровски, Паскал Гилевски.  Скопје : Матица ма ке
донска, 2000.  Стр. 152153.

4541
     [Ридови во далечината...] = [Брегови у даљини] / 
Иво Ан дриќ ; превод Гане Тодоровски.
Из циклуса „Немири”.
У: Српската поезија во XIX и XX век / составиле Га не 
Тодоровски, Паскал Гилевски.  Скопје : Матица ма ке
донска, 2000.  Стр. 153154.

4542
     [Со немир деновите ме бијат...] = [Бију ме дани 
немиром] / Иво Ан дриќ ; превод Га не Тодоровски.
Из циклуса „Немири”.
У: Српската поезија во XIX и XX век / составиле Га не 
Тодоровски, Паскал Гилевски.  Скопје : Матица ма ке
донска, 2000.  Стр. 151152.

4543
     Строфа / Иво Ан дриќ ; превод Га не Тодоровски.
У: Српската поезија во XIX и XX век / составиле Га не 
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Тодоровски, Паскал Гилевски.  Скопје : Матица ма ке
донска, 2000.  Стр. 151.

4544
     Што сонувам и што ми се случува = [Шта сањам 
и шта ми се догађа] / Иво Ан дриќ ; превод Га не 
Тодоровски.
Одло мак.
У: Српската поезија во XIX и XX век / составиле Га не 
Тодоровски, Паскал Гилевски.  Скопје : Матица ма ке
донска, 2000.  Стр. 149151.

4545
     Бањски слепец = [Бањски слепац] / Иво Ан дриќ ; 
превод од српски Тања Урошевиќ.
У: Мала кутија / [приредио] Михајло Пантиќ.  Скопје 
: Сигмапрес : Ма ке донски ПЕН Центар, 2001.  Стр. 
29.

4546
     [Јас благословувам, а сенката од моите дланки...] = 
[Ја благосивљем, а сјен мојих дланова] / Иво Ан дриќ ; 
превод Га не Тодоровски.
Из циклуса „Немири”.
У: Препеви / Га не Тодоровски.  Скопје : Матица ма ке
донска, 2006.  Стр. 212.

4547
     [Кога видов колку се светли маглите...] = [Кад сам 
видио како су свијетле магле] / Иво Ан дриќ ; превод 
Га не Тодоровски.
Из циклуса „Немири”.
У: Препеви / Га не Тодоровски.  Скопје : Матица ма ке
донска, 2006.  Стр. 213214.

4548
     [Многу самуваш и долго молчиш, сине мој...] = 
[Епи лог] / Иво Ан дриќ ; превод Га не Тодоровски.
Из збирке песама у прози „Ex Ponto”.
У: Препеви / Га не Тодоровски.  Скопје : Матица ма ке
донска, 2006.  Стр. 213.

4549
     [Ридови во далечината...] = [Брегови у даљини] / 
Иво Ан дриќ ; превод Га не Тодоровски.
Из циклуса „Немири”.
У: Препеви / Га не Тодоровски.  Скопје : Матица ма ке
донска, 2006.  Стр. 214215.

4550
     Строфа / Иво Ан дриќ ; превод Га не Тодоровски.
У: Препеви / Га не Тодоровски.  Скопје : Матица ма ке
донска, 2006.  Стр. 212.

4551
     Што сонувам и што ми се случува = [Шта сањам и 
шта ми се догађа] / Иво Ан дриќ ; превод Га не Тодо
ров ски.
Одло мак.
У: Препеви / Га не Тодоровски.  Скопје : Матица ма ке
донска, 2006.  Стр. 210211.

Монголски

4552
     Нyглийн орон = [Проклета авлија] / Иво Ан дрич ; 
[орчуулсан Ч. Алтанзагас].
У: Yдийн халуун / редактор Д. Алтанхуяг.  Улаанбаатар 
: Улсын хэвлэлийн газар, 1984.  Стр. 388.

Немачки

4553
     Werden / Ivo An drić ; übersetzt von Gustav Krklec.
U: Prager Presse.  Jhg. 2, Nr. 353 (24. Dez. 1922)*.

4554
     Herbstlandschaft = [Jesenji predjeli] / Ivo An drić ; ins 
Deutsche übertragen von Zlatko Gorjan.
U: Zagreber Tagblatt.  Jhg. 38, Nr. 224 (29. Okt. 1923), 
str. 10*.

4555
     Sünde der Nacht = [Tragedija] / Ivo An drić ; übersetzt 
von Zlatko Gorjan.
U: Zagreber Tagblatt.  Jhg. 38, Nr. 276 (30. Nov. 1923), 
str. 7*.

4556
     Herbstlandschaft = [Jesenji predjeli] / Ivo An dritsch ; 
ins Deutsche übertragen von Zlatko Gorjan.
U: Belgrader Zeitung.  Jhg. 1, Nr. 23 (26. Okt. 1924), 
str. 2*.

4557
     Vorjähriges Lied = [Lanjska pjesma] / Ivo An drić ; ins 
Deutsche übertragen von Zlatko Gorjan.
U: Zagreber Tagblatt.  Jhg. 39, Nr. 213 (13. Sept. 1924), 
str. 9*.

4558
     Im Dunkel = [Tama] / Ivo An drić ; ins Deutsche 
übertragen von Zlatko Gorjan.
U: Belgrader Zeitung.  Jhg. 2, Nr. 185 (1925), str. 2*.

4559
     Im Monat März = [Marta mjeseca] / Ivo An drić ; 
übertragen von Nikola Mirković.
U: Zagreber Tagblatt.  Jhg. 40, Nr. 96 (25. April 1925), 
str. 8*.

4560
     In der Musafirhana = [U musafirhani] / von Ivo An
drić ; (aus dem Serbo kroatischen übertragen von Nikola 
Mirković).
Tekst got.
U: Der Wächter.  Jhg. 8, H. 4 (1925/1926), str. 172
181*.

4561
     Landschaft = [Jesenji predjeli] / Ivo An drić ; aus dem 
Serbo kroatischen von Nikola Mirković.
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U: Zagreber Tagblatt.  Jhg. 40, Nr. 245 (24. Okt. 1925), 
str. 10*.

4562
     Mara, die Odaliske = [Mara milosnica] / Ivo An drić ; 
übersetzt von Josip Schlegel.
U: Zagreber Tagblatt.  Jhg. 40, Nr. 17 (21. Jan. 1925), str. 
23*.

4563
     Die Nacht der roten Sterne = [Noć crvenih zvijezda] / 
Ivo An drić ; übertragen von Zlatko Gorjan.
U: Belgrader Zeitung.  Jhg. 2, Nr. 186 (10. Mai 1925), 
str. 2*.

4564
     [Oft sitze ich stundenlang...] = [Često sjedim sate] / 
von Ivo An drić ; (aus dem Serbo kroatischen übertragen 
von Nikola Mirković).
Nadređeni stv. nasl.: Ex Ponto.  Tekst got.
U: Der Wächter.  Jhg. 8, H. 4 (1925/1926), str. 181
182*.

4565
     Traum von Maria = [San o Mariji] / Ivo An drić ; 
übertragen von Nikola Mirković.
U: Zagreber Tagblatt.  Jhg. 40, Nr. 96 (25. April 1925), 
str. 8*.

4566
     Was ich träume und was ich erlebe = [Šta sanjam i šta 
mi se događa] / von Ivo An drić.
Tekst got.
U: Der Wächter.  Jhg. 8, H. 4 (1925/1926), str. 182
184*.

4567
     Dunkel = [Tama] / Ivo An drić ; aus dem Serbo
kroatischen von Nikola Mirković.
U: Morgenblatt.  Jhg. 41, Nr. 153 (27. Juni 1926), str. 9*.

4568
     Das Lied vom vorigen Jahr = [Lanjska pjesma] / Ivo 
An drić ; übersetzt von Nikola Mirković.
U: Morgenblatt.  Jhg. 41, Nr. 153 (27. Juni 1926), str. 9*.

4569
     Rückkehr = [Povratak] / Ivo An drić ; in Nachdichtung 
von Josef Kalmer.
U: Europäische Lyrik der Gegenwart.  Wien ; Leipzig : 
Dr. Zahn und Dr. Diamant, cop. 1927.  Str. 202203.

4570
     Dunkel = [Tama] / Ivo An drić ; übersetzt von Nikola 
Mirković.
U: Jahrbuch.  Jhg. 3 (1929), str. 46.

4571
     Das Lied vom vorigen Jahr = [Lanjska pjesma] / Ivo 
An drić ; übersetzt von Nikola Mirković.
U: Jahrbuch.  Jhg. 3 (1929), str. 46.

4572
     Herbstlandschaft = [Jesenji predjeli] / Ivo An drić ; 
über setzt von Zlatko Gorjan.
U: Jahrbuch.  Jhg. 4 (1930), str. 53*.

4573
     Im Kerker = [U zindanu] / Ivo An drić ; verdeutscht von 
Camilla Lucerna.
U: Jugoslavija.  Jhg. 3, N° 11 (Nov. 1930), str. 335338.

4574
     Traum von Maria = [San o Mariji] / Ivo An drić ; aus 
dem Serbo kroatischen von Nikola Mirković.
U: Morgenblatt.  Jhg. 45, Nr. 349 (24. Dez. 1930), str. 
18*.

4575
     Was ich träume und was mir begegnet = [Šta sanjam 
i šta mi se događa] / von Ivo An drić ; aus dem Serbo
kroatischen von Nikola Mirković.
U: Prager Presse.  Jhg. 10, Nr. 349 (21. Dez. 1930) = 
Dichtung und Welt.  Nr. 5, str. I.

4576
     Das Wunder zu Olovo = [Čudo u Olovu] / Ivo An drić ; 
aus dem Serbo kroatischen von Nikola Mirković.
Odlomak.
U: Morgenblatt.  Jhg. 45, Nr. 156 (7. Juni 1930), str. 
910*.

4577
     Schlaf = [San] / Ivo An drić ; aus dem Serbo kroatischen 
von Nikola Mirković.
Stihovi.
U: Morgenblatt.  Jhg. 46, Nr. 139 (23. Mai 1931), str. 
12*.

4578
     Dunkelheit über die Stadt = [Mrak nad Sarajevom] / 
von Ivo An drić ; [übersetzt von I. [Ignaz] Olszewski].
U: Prager Presse.  Jhg. 12, Nr. 134 (15. Mai 1932) = 
Dichtung und Welt.  Nr. 20, str. III.

4579
     Herbstliche Landschaft = [Jesenji predjeli] / Ivo An
drić ; übertragen von Zlatko Gorjan.
U: Kroatische Dichtung / [herausgegeben von] Zlatko 
Gorjan.  Zagreb : Matica hrvatska, cop. 1933.  Str. 57
58.

4580
     Im Dunkel = [Tama] / Ivo An drić ; übertragen von 
Zlatko Gorjan.
U: Kroatische Dichtung / [herausgegeben von] Zlatko 
Gorjan.  Zagreb : Matica hrvatska, cop. 1933.  Str. 58.

4581
     Im Monat März = [Marta mjeseca] / Ivo An drić ; in 
Übertragung von Nikola Mirković.
U: Jugoslavische Dichter.  Beograd : Narodna prosveta, 
1933.  Str. 135.
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4582
     Landschaft = [Jesenji predjeli] / Ivo An drić ; in Über
tragung von Nikola Mirković.
U: Jugoslavische Dichter.  Beograd : Narodna prosveta, 
1933.  Str. 139.

4583
     Schlaf = [San] / Ivo An drić ; in Übertragung von Nikola 
Mirković.
Stihovi.
U: Jugoslavische Dichter.  Beograd : Narodna prosveta, 
1933.  Str. 137138.

4584
     Traum von Maria = [San o Mariji] / Ivo An drić ; in 
Über tragung von Nikola Mirković.
U: Jugoslavische Dichter.  Beograd : Narodna prosveta, 
1933.  Str. 136.

4585
     Vorjähriges Lied = [Lanjska pjesma] / Ivo An drić ; 
über tragen von Zlatko Gorjan.
U: Kroatische Dichtung / [herausgegeben von] Zlatko 
Gorjan].  Zagreb : Matica hrvatska, cop. 1933.  Str. 57.

4586
     Das Wunder von Olovo = [Čudo u Olovu] / Ivo An
drić ; übersetzt aus dem Serbo kroatischen von Wolfgang 
Leppmann.
U: Der Gral.  Jhg. 29 (1934/1935), str. 547551*.

4587
     Der Tod im Sinankloster = [Smrt u Sinanovoj tekiji] 
/ Ivo An drić ; aus dem Serbo kroatischen von Wolfgang 
Leppmann.
Odlomak.
U: Morgenblatt.  Jhg. 51, Nr. 306 (24. Dez. 1936), str. 
1112*.

4588
     Die Brücke über die Shepa = [Most na Žepi] / Ivo An
drić ; übersetzt von Sava D. [Davidović] Zeremski.
Tekst got.
U: Jugoslawische Novellen / herausgegeben von Sava D. 
Zeremski.  Stuttgart : HohenstaufenVerlag, 1938.  Str. 
5566.

4589
     Durst = [Žeđ] / Ivo An drić ; aus dem SerboKroatischen 
von Sava D. [Davidović] Zeremski.
Pripovetka.  Tekst got.
U: Deutsches Volksblatt.  Jhg. 20, Nr. 5762 (23. Okt. 
1938), str. 1011.

4590
     Das Wunder von Olovo = [Čudo u Olovu] / Ivo An drić 
; übersetzt von Sava Davidović Zeremski.
U: Erlebtes Dalmatien / herausgegeben von Herbert 
Oertel.  Berlin : Wiking, 1938.  Str. 156170*.

4591
     Marko geht zum Wesir / Ivo An drić ; übersetzt von 
Alois Schmaus.

Odlomak iz pripovetke „U zindanu”.
U: Die neue Linie.  Jhg. 10, H. 5 (1939), str. 6970*.

4592
     Das Wunder von Olovo = [Čudo u Olovu] / Ivo An
drić ; (aus dem Serbo kroatischen übersetzt von Sava 
DavidovićZeremski).
Tekst got.
U: Deutsches Volksblatt.  Jhg. 21, Nr. 5859 (1. Feb. 
1939), str. 67.

4593
     Am Kessel = [Kod kazana] / Ivo An drić ; Übersetzung 
aus dem SerboKroatischen von Alois Schmaus.
U: Die Pause.  Jhg. 5, H. 9/10 (1940), str. 96100.

4594
     Die Brücke über die Shepa = [Most na Žepi] / Ivo An
drić ; übersetzt von Sava D. [Davidović] Zeremski.
Tekst got.
U: Jugoslawische Novellen / herausgegeben von Sava D. 
Zeremski.  Stuttgart : HohenstaufenVerlag, 1940.  Str. 
5566.

4595
     In der Klosterherberge = [U musafirhani] / Ivo An drić 
; übersetzt von Franz Hille.
U: Kroatische und bosnische Novellen / [herausgegeben 
von Franz Hille].  Wien ; Leipzig : A. Luser, 1940.  Str. 
293314.

4596
     Dieser Tag = [Taj dan] / Ivo An drić ; übersetzt von Mi
lo Dor.
U: Strom.  Jhg. 1, Nr. 13/14 (1946)*.

4597
     Das Buch = [Knjiga] / Ivo An drić ; übersetzt von Milo 
Dor und Hans Heinz Hahnl.
Beleška o autoru.
U: Wort und Tat.  Jhg. 1, H. 4 (1947), str. 7893*.

4598
     Die Reise des Ali Djerseles = [Put Alije Đerzeleza] / 
Iwo An dritsch ; aus dem Serbischen übersetzt von Todor 
Baitsch.
U: Das Land der Serben erzählt. Bd. 3 / aus dem 
Serbischen übersetzt von Todor Baitsch.  Dornbirn : 
Heute, 1947.  Str. 5195*.

4599
     Die Holzbündel = [Snopići] / Ivo An drić.
U: Jugoslawien.  H. 1 (1949), str. 7375*.

4600
     Njegoš und sein Verhaeltnis zur Kultur = [Njegošev 
od nos prema kulturi] / (von Ivo An drić).
Odlomak.
U: Der Schaffende.  Jhg. 4, Nr. 24 (15. Dez. 1951), str. 
[5].
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4601
     Die Sense = [Kosa] : Bruchstücke einer Erzählung / 
von Ivo An drić.
Beleška o autoru.
U: Der Schaffende.  Jhg. 4, Nr. 24 (15. Dez. 1951), str. 
[5].

4602
     Die Hochzeit = [Svadba]. [Teil 1] / Ivo An drić.
U: Der Schaffende.  Jhg. 5, Nr. 16 (16. Sept. 1952), str. 
[5].

4603
     Die Hochzeit = [Svadba]. [Teil 2] / Ivo An drić.
U: Der Schaffende.  Jhg. 5, Nr. 17 (1. Okt. 1952), str. 
[5].

4604
     Die Hochzeit = [Svadba]. [Teil 3] / Ivo An drić.
U: Der Schaffende.  Jhg. 5, Nr. 18 (16. Okt. 1952), str. 
[5].

4605
     Die Hochzeit = [Svadba]. [Teil 4] / Ivo An drić.
U: Der Schaffende.  Jhg. 5, Nr. 19 (1. Nov. 1952), str. 
[5].

4606
     Die Hochzeit = [Svadba]. [Teil 5] / Ivo An drić.
U: Der Schaffende.  Jhg. 5, Nr. 20 (16. Nov. 1952), str. 
[5].

4607
     Die Hochzeit = [Svadba]. [Teil 6] / Ivo An drić.
U: Der Schaffende.  Jhg. 5, Nr. 21 (30. Nov. 1952), str. 
[5].

4608
     Die Hochzeit = [Svadba]. [Teil 7] / Ivo An drić.
U: Der Schaffende.  Jhg. 5, Nr. 22 (17. Dez. 1952), str. 
[5].

4609
     Wie soll Literaturgeschichte gelehrt werden = [O nekim 
problemima u vezi sa knjigom i književnošću] / Ivo An
drić.
Odlomak.
U: Der Schaffende.  Jhg. 5, Nr. 6 (31. März 1952), str. 
[5].

4610
     Ein Blick auf Sarajevo = [Jedan pogled na Sarajevo] / 
Ivo An drić.
U: Jugoslawien.  H. 7 (1953), str. 2023*.

4611
     Die Hochzeit = [Svadba]. [Teil 8] / Ivo An drić.
U: Der Schaffende.  Jhg. 6, Nr. 1 (1. Jan. 1953), str. [5].

4612
     Njegoš und seine Beziehung zur Kultur = [Njegošev 
odnos prema kulturi] / Ivo An drić.
U: Jugoslawien.  H. 8 (1954), str. 19*.

4613
     Die Brücke über die Žepa = [Most na Žepi] / Ivo An
drić ; übersetzt von Alois Schmaus.
U: Die schönsten Erzählungen der Welt / mit einem 
Geleitwort von Thomas Mann.  Wien ; München ; Basel 
: Desch, 1956*.

4614
     Brücken = [Mostovi] / Ivo An drić ; übersetzt von Liza 
BihaljiMerin.
U: Jugoslawien.  H. 12 (1956), str. 150*.

4615
     Die Brücke über die Drina = [Na Drini ćuprija] : eine 
Wischegrader Chronik / Ivo An drić ; übersetzt von Ernst 
E. Jonas.
Odlomak.  Beleška o autoru.
U: Der Bienenstock.  Nr. 34 (1957)*.

4616
     Das Fräulein = [Gospođica] / Ivo An drić ; übersetzt 
von Edmund Schneeweis.
Odlomak.  Beleška o delu.
U: Der Bienenstock.  Nr. 41 (1958)*.

4617
     Das Verhör / Ivo An drić ; übersetzt von Milo Dor, 
Rein hard Federmann.
Odlomak iz romana „Prokleta avlija”.
U: Wochenpresse.  (1. März 1958)*.

4618
     Am Kessel = [Kod kazana] / Ivo An drić.
U: Bücher und Autoren.  Nr. 1 (1959), str. 69*.

4619
     Die Geliebte des Veli Pascha = [Mara milosnica] / Ivo 
An drić ; übersetzt von Alfred von ButtlarMoscon.
U: Wort und Wahrheit.  Jhg. 14, Bd. 10 (1959), str. 612
625, 680698*.

4620
     Liebe in der Kleinstadt = [Ljubav u kasabi] / Ivo An
drić ; aus dem Serbischen von Milo Dor und Reinhard 
Federmann.
U: Liebesgeschichten der slawischen Völker / 
herausgegeben von Gerda Hagenau.  Oldenburg ; 
Hamburg : G. Stalling, 1959.  Str. 317332*.

4621
     Die Lüge = [Laž] / An drić Ivo ; übersetzt von Dorothea 
Kiefer.
Iz rukopisa romana „Omerpaša Latas”. 
U: Erdkreis.  Jhg. 9 (April 1959)*.

4622
     Nacht = [Noć] / Ivo An drić ; aus dem Serbo kroatischen 
von H. [Herbert] Gottschalk.
U: Panorama moderner Lyrik / in Zusammenarbeit mit 
Rudolf Hartung herausgegeben von Günther Steinbrinker. 
 Gütersloh : S. Mohn, 1960.  Str. 168*.
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4623
     Aska und der Wolf = [Aska i vuk] / Ivo An drić ; 
übersetzt von Milo Dor und Reinhard Federmann.
U: Süddeutsche Zeitung.  Jhg. 17, Nr. 4/5 (1961)*.

4624
     Das Buch = [Knjiga] / Ivo An drić ; aus dem Serbischen 
von Milo Dor und Hans Heinz Hahnl.
U: Moderne Erzähler der slawischen Völker / herausgegeben 
von Gerda Hagenau.  Oldenburg ; Hamburg : G. Stalling, 
1961.  Str. 298316*.

4625
     Der Feiertag = [Svečanost] / Ivo An drić ; übersetzt von 
Werner Creutziger.
U: Sinn und Form.  Jhg. 13, H. 5/6 (1961), str. 682
693*.

4626
     „Der Himmel über Belgrad ist weit” / Ivo An drić ; 
Deutsch von Edmund Schneeweis.
Odlomak iz romana „Gospođica”.
U: Kurier.  (28. Okt. 1961)*.

4627
     Im Kerker = [U zindanu] : eine Novelle von Ivo An dric.
U: Illustrierte Kronenzeitung.  (27. Okt. 1961), str. 34*.

4628
     Kinder = [Deca] / Ivo An drić : übersetzt von Ina Jun 
Broda.
U: Volksstimme.  (Nov. 1961)*.

4629
     Olujaci / Ivo An drić ; (aus dem Serbischen von Alois 
Schmaus).
U: Neues Winterthurer Tagblatt.  Jhg. 84, Nr. 258 (4. Nov. 
1961)*.

4630
     Olujaci / Ivo An drić ; übersetzt von Alois Schmaus.
U: Der Vampyr / herausgegeben von Richard Hoffmann 
und W. A. [Wilhelm Anton] Oerley.  Wien ; Berlin ; 
Stuttgart : Neff, 1961*.

4631
     Das Versprechen / Ivo An drić.
Odlomak iz romana „Gospođica”.
U: Süddeutsche Zeitung.  Nr. 48 (1961)*.

4632
     Am Kessel = [Kod kazana] / Ivo An drić.
U: Jugoslawien erzählt / ausgewählt von Alfred von 
Buttlar Moscon.  Frankfurt am Main ; Hamburg : Fischer 
Bücherei, 1962.  Str. 6073*.

4633
     Aska und der Wolf = [Aska i vuk] / Ivo An drić ; aus 
dem Serbischen von Milo Dor und Reinhard Federmann.
U: Der Tod des großen Ochsen / herausgegeben von 
Richard Hoffmann und W. A. [Wilhelm Anton] Oerley.  
Wien ; Berlin ; Stuttgart : P. Neff, 1962.  Str. 284292*.

4634
     Ein Liebeslied und ein Streik = [Štrajk u tkaonici 
ćilima] / Ivo An drić ; übersetzt von Ina Jun Broda.
U: Stimme der Frau.  Nr. 18 (17. Feb. 1962)*.

4635
     Das Gespräch = [Razgovor] / Ivo An drić.
Pripovetka.
U: ArbeiterZeitung.  Jhg. 64, Nr. 238 (14. Okt. 1962), 
str. VIII*.

4636
     Liebe in der Kleinstadt = [Ljubav u kasabi] / Ivo An
drić ; aus dem Kroatischen von Milo Dor, Reinhard Feder
mann.
U: Wort in der Zeit.  Jhg. 8, H. 1 (Jän. 1962), str. 26
35*.

4637
     Die Männer von Veletovo = [Veletovci] / Ivo An drić ; 
übersetzt von Wolfgang Grycz.
U: Jugoslawische Erzähler der Gegenwart / herausgegeben 
von Miodrag Vukić.  Stuttgart : Ph. Reclam jun., 1962.  
Str. 6375*.

4638
     Das Spiel = [Igra] / Ivo An drić ; übersetzt von Miodrag 
Vukić und Hermann Piwitt.
U: Jugoslawische Erzähler der Gegenwart / herausgegeben 
von Miodrag Vukić.  Stuttgart : Ph. Reclam jun., 1962.  
Str. 7680*.

4639
     Aska und der Wolf = [Aska i vuk] / Ivo An drić ; aus 
dem Serbischen von Milo Dor und Reinhard Federmann.
U: Hiob, der Dompfaff / herausgegeben von Richard 
Hoffmann und W. A. [Wilhelm Anton] Oerley.  München 
: Goldmann, [1963].  Str. 93100*.

4640
     Die Autobiographie = [Autobiografija] / Ivo An drić ; 
über setzt von Milo Dor und Reinhard Federmann.
Pripovetka.
U: Europa heute. Bd. 2 / herausgegeben von Hermann 
Kesten.  München : Kindler, 1963*.

4641
     Die Brücke über die Drina = [Na Drini ćuprija] / Ivo 
An drić.
Odlomak.
U: Tourismus in Jugoslawien / [Hauptschriftsteller Zdunić 
Dragutin].  Zagreb : Verlagsabteilung des Graphischen 
Instituts für Kroatien ; Beograd : Touristenverband Jugo
slawiens, [1963?].  Str. [129136].

4642
     Čorkan, der Einäugige und die Fremde = [Ćorkan i 
Švabica] / Ivo An drić ; übersetzt von Alois Schmaus.
U: Die Weltwoche.  Jhg. 31 (16. Dez. 1963)*.

4643
     Ein Blick auf Sarajevo = [Jedan pogled na Sarajevo] / 
Ivo An drić.
U: Adria Zeitung.  Jhg. 1, Nr. 1 (1963), str. 12*.
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4644
     Die Geliebte des Veli Pascha = [Mara milosnica] / Ivo 
An drić ; übersetzt von Alois Schmaus.
U: Reclams LiteraturKalender.  (1963), str. 129134*.

4645
     Das Gespräch = [Razgovor] / Ivo An drić.
Pripovetka.
U: NationalZeitung.  Nr. 282 (23. Juni 1963), str. 2*.

4646
     Salkos erste Liebe / Ivo An drić ; übersetzt von Hans 
Thurn.
Odlomak iz romana „Travnička hronika”.
U: Zwischen Disteln reift die Ananas / [die Auswahl 
besorgte Gerhard Wolter].  Hamburg : Agentur des 
Rauhen Hauses, 1963*.

4647
     Das Spiel = [Igra] / Ivo An drić ; übersetzt von Miodrag 
Vukić und Hermann Piwitt.
U: Zwischen Disteln reift die Ananas / [die Auswahl 
besorgte Gerhard Wolter].  Hamburg : Agentur des 
Rauhen Hauses, 1963*.

4648
     Wovon der Erzähler erzählt = [O priči i pričanju] : aus 
der Rede zum Nobelpreis / Ivo An drić.
Odlomak.
U: Frankfurter Allgemeine. Ausgabe D.  Nr. 192 (21. 
Aug. 1963)*.

4649
     Am Kessel = [Kod kazana] / Ivo An drić ; übersetzt von 
Alois Schmaus.
U: Jugoslawien erzählt / ausgewählt von Alfred von 
Buttlar Moscon.  Frankfurt am Main ; Hamburg : Fischer 
Bücherei, 1964.  Str. 6073*.

4650
     Die Geschichte vom Salz = [Priča o soli] / Ivo An drić ; 
übersetzt von Werner Creutizger.
U: West und Südslawische Erzähler / [die Auswahl des 
Bandes besorgte Ernst Bachmann].  Frankfurt am Main : 
HirschgrabenVerlag, 1964*.

4651
     In der Klosterherberge = [U musafirhani] / Ivo An drić.
U: Kirchenzeitung für das Bistum Aachen.  (9. Aug. 
1964)*.

4652
     Die Kinder = [Deca] / Ivo An drić ; aus dem Serbo
kroatischen von Miodrag Vukić.
U: Jüdische Illustrierte.  (27. Nov. 1964)*.

4653
     Die Strophe = [Strofa] / Ivo An drić ; übersetzt von 
Herbert Gottschalk.
U: Jugoslawische Lyrik der Gegenwart / ausgewählt und 
herausgegeben von Herbert Gottschalk.  Gütersloh : S. 
Mohn, 1964.  Str. 106.

4654
     [Unerbittlich schaun herab aus Wolkenhöhe steife und 
unbewegliche Berge...] = [Neumoljivo krute i nepomične 
planine] / Ivo An drić ; übersetzt von Herbert Gottschalk.
Nadređeni stv. nasl.: Ex Ponto.
U: Jugoslawische Lyrik der Gegenwart / ausgewählt und 
herausgegeben von Herbert Gottschalk.  Gütersloh : S. 
Mohn, 1964.  Str. 103.

4655
     Was träume ich und was geschieht mit mir = [Šta 
sanjam i šta mi se događa] / Ivo An drić ; übersetzt von 
Herbert Gottschalk.
U: Jugoslawische Lyrik der Gegenwart / ausgewählt und 
herausgegeben von Herbert Gottschalk.  Gütersloh : S. 
Mohn, 1964.  Str. 104105.

4656
     Aska und der Wolf = [Aska i vuk] / Ivo An drić ; aus 
dem Serbischen von Alfred von Buttlar Moscon.
U: Der Tod des grossen Ochsen / herausgegeben von 
Richard Hoffmann und W. A. [Wilhelm Anton] Oerley.  
Berlin ; Darmstadt ; Wien : Deutsche Buchgemeinschaft, 
1965.  Str. 284292*.

4657
     Blick auf Sarajevo = [Jedan pogled na Sarajevo] / Ivo 
An drić ; Übersetzer Ludvika Razboršek.
U: Sarajevo / [Redakteur Fadil Ademović].  Sarajevo : 
Zadrugar, [1965].  Str. 68.

4658
     Buffet „Titanic” = [Bife „Titanik”] / Ivo An drić ; 
aus dem Serbo kroatischen von Milo Dor und Reinhard 
Federmann.
U: Ein Orden für Argil / Auswahl Milo Dor.  Herrenalb/
Schwarzwald : H. Erdmann, 1965.  Str. 279316.

4659
     Zeichen = [Znakovi pored puta] / Ivo An drić ; aus dem 
Serbo kroatischen von Johannes Weidenheim.
Odlomci.
U: Ein Orden für Argil / Auswahl Milo Dor.  Herrenalb/
Schwarzwald : H. Erdmann, 1965.  Str. 2528.

4660
     Die Brücke über die Žepa = [Most na Žepi] / Ivo An drić 
; aus dem Serbo kroatischen von W. [Werner] Creutziger.
U: Jugoslawische Erzähler / herausgegeben von Manfred 
Jähnichen.  Leipzig : Dieterich, 1966.  Str. 400411*.

4661
     Die Männer von Veletovo = [Veletovci] / Ivo An drić ; 
übersetzt von Wolfgang Grycz.
U: Jugoslawische Erzähler der Gegenwart / herausgegeben 
von Miodrag Vukić.  Stuttgart : Ph. Reclam jun., 1966.  
Str. 6375*.

4662
     Die Mißhandlung = [Zlostavljanje] / Ivo An drić ; 
übersetzt von Wolfgang Grycz.
U: Ehegeschichten aus zwei Jahrhunderten / ausgewählt 
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von Horst Wandrey.  Berlin : Der Morgen, 1966.  Str. 
399440*.

4663
     Die Misshandlung = [Zlostavljanje] : Erzählung von 
Ivo An drić. [Teil] (1).
U: TagesAnzeiger.  (24. April 1966)*.

4664
     Die Misshandlung = [Zlostavljanje] : Erzählung von 
Ivo An drić. [Teil] (2).
U: TagesAnzeiger.  (April 1966)*.

4665
     Die Misshandlung = [Zlostavljanje] : Erzählung von 
Ivo An drić. [Teil] (3).
U: TagesAnzeiger.  (April 1966)*.

4666
     Die Misshandlung = [Zlostavljanje] : Erzählung von 
Ivo An drić. [Teil] (4).
U: TagesAnzeiger.  (4. Mai 1966)*.

4667
     Mustafa Magyar = [Mustafa Madžar] / Ivo An drić ; 
übersetzt von Milo Dor und Reinhard Federmann.
U: Die grossen Meister. Bd. 2.  Gütersloh : Bertelsmann 
Lesering, [1966]*.

4668
     Das Spiel = [Igra] / Ivo An drić ; übersetzt von Miodrag 
Vukić und Hermann Piwitt.
U: Jugoslawische Erzähler der Gegenwart / herausgegeben 
von Miodrag Vukić.  Stuttgart : Ph. Reclam jun., 1966.  
Str. 7680*.

4669
     Am Kessel = [Kod kazana] / Ivo An drić.
U: Jugoslawien erzählt / ausgewählt von Alfred von 
Buttlar Moscon.  Frankfurt am Main : Fischer Bücherei, 
1967.  Str. 6073*.

4670
     Brücken = [Mostovi] / Ivo An drić ; preveo na nemački 
Martin Zöller.
U: Mostovi / [fotografije Akšamija Alija ... et al.].  
[Sarajevo] : Fotosavez BiH : Sekretarijat za informacije, 
[1967?].  Str. [6061].

4671
     Im Brausen des Stadions = [Na stadionu] / Ivo An drić.
Beleška o autoru.
U: Illustrierte Wochenzeitung.  (14. Okt. 1967)*.

4672
     Die Mißhandlung = [Zlostavljanje] / Ivo An drić ; 
übersetzt von Wolfgang Grycz.
U: Ehegeschichten aus zwei Jahrhunderten / ausgewählt 
von Horst Wandrey.  Berlin : Der Morgen, 1967.  Str. 
399440*.

4673
     Urlaub im Süden = [Letovanje na jugu] / Ivo An drić ; 
Übersetzung Anica Karalić.
U: Revue.  (Nov. 1967), str. 29, 4344.

4674
     Das Wunder in Olovo = [Čudo u Olovu] / Ivo An drić.
U: Bettlektüre für Liebende / ausgewählt von Katharina 
Steiner.  Bern ; München ; Wien : Scherz, 1967.  Str. 
202211*.

4675
     In der Klosterherberge = [U musafirhani] / Ivo An drić 
; übersetzt von Elemer Schag.
U: Das Angebot / [herausgegeben von] Alfred und 
Elisabeth Kumpf.  Leipzig : St. BennoVerlag, 1968.  
Str. 427444*.

4676
     Die Versuchung = [Napast] / Ivo An drić ; Übersetzung 
von Elemer Schag.
U: Die heitere Stunde / herausgegeben von Fanny 
Herklotz.  Berlin : Evangelische Verlagsanstalt, 1968.  
Str. 5461*.

4677
     In der Klosterherberge = [U musafirhani] / Ivo An drić 
; übersetzt von Elemer Schag.
U: Das Angebot / [herausgegeben von] Alfred und 
Elisabeth Kumpf.  Leipzig : St. BennoVerlag, 1969.  
Str. 427444*.

4678
     Der Spaziergang = [Šetnja] / Ivo An drić ; übersetzt von 
Elemer Schag.
U: Moderne Kurzgeschichten der Weltliteratur / 
herausgegeben von Anne Becker und Hans Thiel.  
Frankfurt am Main ; Berlin ; München : M. Diesterweg, 
1969*.

4679
     Die Versuchung = [Napast] / Ivo An drić ; Übersetzung 
von Elemer Schag.
U: Die heitere Stunde / herausgegeben von Fanny Herk
lotz.  Berlin : Evangelische Verlagsanstalt, 1969.  Str. 
5461*.

4680
     Ein unruhiges Jahr = [Nemirna godina] / Ivo An drić ; 
über setzt von Elemer Schag.
U: Ruhm und Ehre / [herausgegeben von Rolf Hochhut 
und Herbert Reinoss].  Gütersloh : Bertelsmann ; 
Stuttgart : Europäischer Buch und Phonoklub ; Wien : 
Buchgemeinschaft Donauland, 1970*.

4681
     In der Klosterherberge = [U musafirhani] / Ivo An drić 
; übersetzt von Elemer Schag.
U: Das Angebot / [herausgegeben von] Alfred und 
Elisabeth Kumpf.  Leipzig : St. BennoVerlag, 1970.  
Str. 427444*.

4682
     Brücken = [Mostovi] / Ivo An drić ; übersetzt von Liza 
BihaljiMerin.
U: Brücken der Welt / herausgegeben von Oto Bihalji
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Merin.  Luzern ; Frankfurt am Main : C. J. Bucher, 
1971*.

4683
     Die Versuchung = [Napast] / Ivo An drić ; Übersetzung 
von Elemer Schag.
U: Die heitere Stunde / herausgegeben von Fanny 
Herklotz.  Berlin : Evangelische Verlagsanstalt, 1971.  
Str. 5461*.

4684
     Die Geschichte vom Zinsbauern Siman = [Priča o 
kmetu Simanu] / Ivo An drić ; Deutsch von Martin Zöller.
U: Petres Lied / [herausgegeben von Manfred Jähnichen]. 
 Leipzig : Reclam, 1972.  Str. 541*.

4685
     Heimkehr = [Povratak] / Ivo An drić ; Deutsch von Ina 
Jun Broda.
U: Die Pestsäule.  H. 3 (Nov.Dez. 1972), str. 283.

4686
     In der Klosterherberge = [U musafirhani] / Ivo An drić 
; übersetzt von Elemer Schag.
U: Das Angebot / [herausgegeben von] Alfred und Elisa
beth Kumpf.  Leipzig : St. BennoVerlag, 1972.  Str. 
427444*.

4687
     Märchen aus Japan = [Priča iz Japana] / Ivo An drić ; 
Deutsch von Ina Jun Broda.
Iz ciklusa „Nemiri”.
U: Die Pestsäule.  H. 3 (Nov.Dez. 1972), str. 284285.

4688
     Wasserfall an der Drina = [Slap na Drini] / Ivo An drić 
; Deutsch von Ina Jun Broda.
U: Die Pestsäule.  H. 3 (Nov.Dez. 1972), str. 283284.

4689
     Die Versuchung = [Napast] / Ivo An drić ; Übersetzung 
von Elemer Schag.
U: Die heitere Stunde / herausgegeben von Fanny 
Herklotz.  Berlin : Evangelische Verlagsanstalt, 1973.  
Str. 5461*.

4690
     Aska und der Wolf = [Aska i vuk] / Ivo An drić ; 
übersetzt von Milo Dor und Reinhard Federmann.
U: Tiere und Menschen in Geschichten / [herausgegeben 
von Friedhelm Kemp].  München : Kösel, 1974*.

4691
     Ein Meister sein / Ivo An dric ; [übersetzt von 
Johannes Weidenheim].
Odlomak iz pripovetke „Osatičani”.
U: TagesAnzeiger.  (14. März 1975), str. 15*.

4692
     Die Frau aus Elfenbein = [Žena od slonove kosti] / Ivo 
An drić.
U: Revue.  (JuliAug. 1975), str. 3839.

4693
     Die Männer aus Veletovo = [Veletovci] / Ivo An drić ; 
übersetzt von Wolfgang Grycz.
U: Das grosse Abenteuerbuch / [herausgegeben von Man
fred Hoffmann und Walter Lewerenz].  Berlin : Neues 
Leben, 1975*.

4694
     Die Mißhandlung = [Zlostavljanje] / Ivo An drić ; über
setzt von Wolfgang Grycz.
U: Das grosse Abenteuerbuch / [herausgegeben von Man
fred Hoffmann und Walter Lewerenz].  Berlin : Neues 
Leben, 1975*.

4695
     Mustafa Madžar / Ivo An drić ; übersetzt von Martin 
Zöller.
U: Das grosse Abenteuerbuch / [herausgegeben von Man
fred Hoffmann und Walter Lewerenz].  Berlin : Neues 
Leben, 1975*.

4696
     Die Nachbarn = [Susedi] / Ivo An drić ; übersetzt von 
Martin Zöller.
U: Das grosse Abenteuerbuch / [herausgegeben von Man
fred Hoffmann und Walter Lewerenz].  Berlin : Neues 
Leben, 1975*.

4697
     Die Sonne = [Sunce] / Ivo An drić.
U: Neue deutsche Hefte.  Jhg. 22, Nr. 148 (1975), str. 
737743*.

4698
     „Trauer bedeckt mich” / [Ivo An drić] ; übersetzt von 
Rein hard Lauer.
Iz zbirke pesama u prozi „Ex Ponto”.
U: Göttinger Tageblatt.  (5. Dez. 1975)*.

4699
     Traum und Wirklichkeit = [San i java Pod grabićem] / 
Ivo An dric.
U: Deutsches Adelsblatt.  Jhg. 14 (1975), str. 103104*.

4700
     Die Brücke über die Žepa = [Most na Žepi] / Ivo An drić 
; aus dem Serbo kroatischen von W. [Werner] Creutziger.
Beleška o autoru.
U: Jugoslawische Erzähler / herausgegeben von Manfred 
Jähnichen.  Leipzig : Dieterich, 1976.  Str. 400411.

4701
     „Weder Götter noch Gebete” = [Ni bogova ni molitava] 
/ Ivo An drić.
U: Süddeutsche Zeitung.  (2324. Juli 1977)*.

4702
     [Es bildete sich eine Leere...] = [Nastupila je praznina] 
/ Ivo An drić ; deutsche Übersetzung Milan Mlačnik.
Odlomak iz romana „Omerpaša Latas”.
U: Mersad Berber / [Studie] Muhamed Karamehmedović. 
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 Hamburg ; München : H. Hoeppner ; Ljubljana : 
Mladinska knjiga, 1979.  Str. 12.

4703
     [Es war ein sonniger Tag...] = [Dan je bio sunčan] / Ivo 
An drić ; deutsche Übersetzung Milan Mlačnik.
Odlomak iz romana „Omerpaša Latas”.
U: Mersad Berber / [Studie] Muhamed Karamehmedović. 
 Hamburg ; München : H. Hoeppner ; Ljubljana : 
Mladinska knjiga, 1979.  Str. 4.

4704
     Menschengesichter = [Lica] / Ivo An drić : übersetzt 
von Friedhelm Denningshaus.
U: Europa / [zusammengestellt von Friedhelm Dennings
haus ... et al.].  Moskau : Chudoshestvennaja Literatura, 
1980*.

4705
     Aska und der Wolf = [Aska i vuk] / Ivo An drić ; 
übersetzt von Astrid Philippsen.
U: Der gezähmte Wasserteufel / herausgegeben von Astrid 
Philippsen.  Berlin : Der Kinderbuchverlag, 1981.  Str. 
180194.

4706
     Aska und der Wolf = [Aska i vuk] / Ivo An drić.
U: Tiergeschichten, die ich gerne lese / Heinz Sielmann 
(Hrsg.).  München : Harnack, 1983.  Str. 1726*.

4707
     Zeichen auf dem Weg = [Znakovi pored puta] : Notizen 
und Aphorismen / Ivo An drić.
Odlomci.
U: Pannonia.  Jhg. 11, Nr. 4 (1983), str. 31*.

4708
     Aska und der Wolf = [Aska i vuk] / Ivo An drić ; 
übertragen von Milo Dor und Reinhard Federmann.
U: Die schönsten Tiergeschichten der Welt / [ausgewählt 
von Ute Bogner].  München ; Zürich : Delphin, 1984.  
Str. 220230.

4709
     Aska und der Wolf = [Aska i vuk] / Ivo An drić.
U: Tiergeschichten, die ich gerne lese / Heinz Sielmann 
(Hrsg.).  Gütersloh [etc.] : BertelsmannClub [etc.], 
[1985].  Str. 1726*.

4710
     Die Schlange = [Zmija] / Ivo An drić ; übersetzt von 
Mar tin Zöller.
U: Judith / herausgegeben von Gerda Zschocke.  Berlin : 
Neues Leben, 1990.  Str. 229245.

4711
     Brief aus dem Jahr 1920 = [Pismo iz 1920. godine] / 
Ivo An drić ; aus dem Serbo kroatischen von Milo Dor und 
Reinhard Federmann.
U: Das Buch der Ränder / herausgegeben von Karl

Markus Gauß.  Klagenfurt ; Salzburg : Wieser, 1992.  
Str. 1940.

4712
     Oranges Heft / Ivo An drić ; Übersetzung von Thomas 
Kloter.
Iz rukopisne zaostavštine.
U: Der Stein blüht / Redaktion Claudia Gähwiler ... [et 
al.].  Zürich : Schweizerischer Friedensrat [etc.], 1992. 
 Str. 7*.

4713
     Über allen Siegen = [Iznad pobjeda] / Ivo An drić ; 
übersetzt von Holger Siegel.
Iz ciklusa „Nemiri”.
U: In unseren Seelen flattern schwarze Fahnen / 
herausgegeben von Holger Siegel.  Leipzig : Reclam, 
1992*.

4714
     Wesire und Konsuln = [Travnička hronika] / Ivo An
drić.
U: Gesammelte Gedichte / Salvatore Quasimodo.  Lachen 
am Zürichsee : Coron, 1994.  Str. 1591.

4715
     An M(iloš) Cr(njanski) = [M. Cr.] / Ivo An drić ; aus 
dem Serbo kroatischen von Reinhard Lauer.
U: Ivo An drić / herausgegeben von Peter Thiergen.  
München : O. Sagner, 1995.  Str. 76.

4716
     Brief aus dem Jahr 1920 = [Pismo iz 1920. godine] / Ivo 
An drić ; Deutsch von Miodrag Vukić und Franz Mon.
U: Über Grenzen / herausgegeben von Frauke Meyer
Gosau und Wolfgang Emmerich.  Göttingen : Wallstein, 
1995.  Str. 109127.

4717
     [Es duften stark die weißen Blumen...] = [Lanjska 
pjesma] / Ivo An drić ; aus dem Serbo kroatischen von 
Reinhard Lauer.
U: Ivo An drić / herausgegeben von Peter Thiergen.  
München : O. Sagner, 1995.  Str. 75.

4718
     [Ich weiß nicht, wohin denn meine Tage gehen...] 
= [Tama] / Ivo An drić ; aus dem Serbo kroatischen von 
Reinhard Lauer.
U: Ivo An drić / herausgegeben von Peter Thiergen.  
München : O. Sagner, 1995.  Str. 75.

4719
     Land des Hasses / von Ivo An dric.
Odlomak iz pripovetke „Pismo iz 1920. godine”.
U: Frankfurter Rundschau.  (7. Jan. 1995)*.

4720
     [Milder und guter Mondschein...] = [Blaga i dobra 
me sečina] / Ivo An drić ; aus dem Serbo kroatischen von 
Reinhard Lauer.
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U: Ivo An drić / herausgegeben von Peter Thiergen.  
München : O. Sagner, 1995.  Str. 74.

4721
     Versunken = [Potonulo] / Ivo An drić ; aus dem Serbo
kroatischen von Reinhard Lauer.
U: Ivo An drić / herausgegeben von Peter Thiergen.  
München : O. Sagner, 1995.  Str. 76.

4722
     Weimar 1932 = [Vajmar 1932] / Ivo An drić ; aus dem 
Serbo kroatischen von Reinhard Lauer.
U: Ivo An drić / herausgegeben von Peter Thiergen.  
München : O. Sagner, 1995.  Str. 77.

4723
     [Ich sah, wie eine Gruppe junger Männer aus Korčula...] 
= [Gledao sam kako grupa korčulanskih mladića] / Ivo An
drić ; aus dem Serbo kroatischen von Reinhard Fischer.
Iz knjige „Znakovi pored puta”.
U: Dalmatien / herausgegeben von Johann Strutz.  
Klagenfurt = Celovec : Wieser, 1998.  Str. 189.

4724
     [Wir sind nicht geschaffen für weite Reisen...] = [Nismo 
mi stvoreni da putujemo daleko] / Ivo An drić ; aus dem 
Serbo kroatischen von Reinhard Fischer.
Iz knjige „Znakovi pored puta”.
U: Dalmatien / herausgegeben von Johann Strutz.  
Klagenfurt = Celovec : Wieser, 1998.  Str. 272.

4725
     Häschen = [Zeko] / Ivo An drić ; aus dem Serbo
kroatischen von Elemer Schag.
Odlomak.
U: Belgrad / herausgegeben von Jörg Schulte.  Klagenfurt 
= Celovec : Wieser, 2001.  Str. 6068.

4726
     Der Himmel über Belgrad / Ivo An drić ; aus dem 
Serbo kroatischen von Elemer Schag.
Odlomak iz romana „Gospođica”.
U: Belgrad / herausgegeben von Jörg Schulte.  Klagenfurt 
= Celovec : Wieser, 2001.  Str. 227230.

4727
     An jenem Novembertag, als man ihn nach Stambul 
führte / Ivo An drić ; aus dem Serbischen von Ernst E. 
Jonas.
Odlomak iz romana „Na Drini ćuprija ”.
U: Terra Bosna / herausgegeben von Miloš Okuka und 
Gero Fischer.  Klagenfurt = Celovec : Wieser, 2002.  Str. 
207216.

4728
     Auf dem jüdischen Friedhof von Sarajevo = [Na 
jevrejskom groblju u Sarajevu] / Ivo An drić ; übersetzt 
von Miodrag Vukić und Franz Mon.
U: Terra Bosna / herausgegeben von Miloš Okuka und 
Gero Fischer.  Klagenfurt = Celovec : Wieser, 2002.  Str. 
145156.

4729
     Ein Brief aus Bosnien aus dem Jahr 1920 = [Pismo iz 
1920. godine] / Ivo An drić ; übersetzt von Milo Dor und 
Reinhard Federmann.
U: Terra Bosna / herausgegeben von Miloš Okuka und 
Gero Fischer.  Klagenfurt = Celovec : Wieser, 2002.  Str. 
87100.

4730
     In der Dämmerung = [U sumrak] / Ivo An drić ; aus 
dem Serbischen von Gero Fischer.
U: Terra Bosna / herausgegeben von Miloš Okuka und 
Gero Fischer.  Klagenfurt = Celovec : Wieser, 2002.  Str. 
318319.

4731
     1914 / Ivo An drić ; aus dem Serbischen von Gero Fi
scher.
U: Terra Bosna / herausgegeben von Miloš Okuka und 
Gero Fischer.  Klagenfurt = Celovec : Wieser, 2002.  Str. 
327.

4732
     Wischegrader Schüler und Studenten / Ivo An drić ; aus 
dem Serbischen von Ernst E. Jonas.
Odlomak iz romana „Na Drini ćuprija”.
U: Graz / herausgegeben von Markus Jaroschka und 
Gerhard Dienes.  Klagenfurt = Celovec : Wieser, 2002. 
 Str. 303305.

4733
     Das Wunder von Olovo = [Čudo u Olovu] / Ivo An drić 
; aus dem Serbischen von Gero Fischer.
U: Terra Bosna / herausgegeben von Miloš Okuka und 
Gero Fischer.  Klagenfurt = Celovec : Wieser, 2002.  Str. 
298307.

4734
     Was für ein Land ist dies = [Koja je zemlja to] / Ivo 
An drić ; übersetzt von Ilma Rakusa.
Iz rukopisne zaostavštine.
U: Neue Zürcher Zeitung.  (8. Aug. 2005), str. 19*.

4735
     Die geistige Entwicklung in Bosnien unter der 
Einwirkung der türkischen Herrschaft = Razvoj duhovnog 
života u Bosni pod uticajem turske vladavine / Ivo An drić 
; Übersetzung, prevod Zoran Konstantinović.
Uporedo nem. tekst i srp. prevod.
U: Nobelovac Ivo An drić u Gracu / Branko Tošović.  
Beograd : Beogradska knjiga ; Graz : Institut für Slawistik 
der KarlFranzensUniversität, 2008.  Str. 215363.

4736
     So alt wie die menschliche Seefahrt überhaupt / Ivo 
An drić.
U: Die Donau / herausgegeben von Hedwig Heger.  
Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesselschaft, 2008. 
 Str. 123*.

4737
     Die Brücke über die Drina = [Na Drini ćuprija] / Ivo 
An drić ; übersetzt von Ernst E. Jonas.
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Odlomak.
U: Balkan / herausgegeben von Doris Barbara Grießner.  
Klagenfurt = Celovec : Wieser, 2009.  Str. 199204.

4738
     Die Sense = [Kosa] / Ivo An drić ; Übersetzung von 
Slobodan Žakula.
U: Balkan / herausgegeben von Doris Barbara Grießner.  
Klagenfurt = Celovec : Wieser, 2009.  Str. 3544.

Норвешки

4739
     Olujatsi = [Olujaci] / Ivo An drić.
Beleška o autoru.
U: Magasinet for alle.  Nr. 18 (1954), str. 68*.

4740
     Historien om en bro / Ivo An drić.
U: Aftenposten.  (27. aug. 1966)*.

4741
     Tørst = Žeđ / Ivo An drić ; oversatt av Svein Møn nes
land.
Pripovetka.
U: Cargo / i utvalg ved Gordon Hølmebakk.  [København] 
: Gyldendal, 1997.  Str. 3948.

Пољски

4742
     Czerwone listy = [Crveni listovi] / Ivo An drić ; 
przełożył V. [Vilim] Frančić.
U: Ilustrowany Kurier Codzienny.  Rocz. 13, nr. 48 
(1922), str. 3*.

4743
     Pejzaż = [Jesenji predjeli] / Ivo An drić ; przełożył 
Juliusz Feldhorn.
Nadređeni stv. nasl.: Rytmy bez blasku.
U: Nowa Reforma.  Rocz. 41, nr. 106 (12. maj 1922), 
str. 1*.

4744
     Podróż = [Uj Dombovar] / Ivo An drić ; przełożył 
Juliusz Feldhorn.
Nadređeni stv. nasl.: Rytmy bez blasku.
U: Nowa Reforma.  Rocz. 41, nr. 106 (12. maj 1922), 
str. 1*.

4745
     Ponad zwycięstwami = [Iznad pobjeda] / Ivo An drić ; 
przełożył V. [Vilim] Frančić.
Iz ciklusa „Nemiri”.
U: Ilustrowany Kurier Codzienny.  Rocz. 13, nr. 48 
(1922), str. 3*.

4746
     Pejzaż = [Jesenji predjeli] / Ivo An drić ; przełożył 
Juliusz Feldhorn.
U: Kultura Słowiańska.  Rocz. 1, nr. 10/11 (1925), str. 
17*.

4747
     Podróż = [Uj Dombovar] / Ivo An drić ; przełożył 
Juliusz Feldhorn.
U: Kultura Słowiańska.  Rocz. 1, nr. 10/11 (1925), str. 
17*.

4748
     Rozmowy z duszą / Ivo An drić ; przełożył Antoni 
Brosz.
Iz zbirke pesama u prozi „Ex Ponto”.
U: ZET.  Rocz. 3, nr. 20(68) (1935), str. 5*.

4749
     [Nie zwisały chorągwie...] = [Nisu visile zastave] / Ivo 
An drić ; przełożył St. [Stanisław] Papierkowski.
Iz zbirke pesama u prozi „Ex Ponto”.
U: Ruch Słowiański.  Rocz. 1, nr. 2 (1936), str. 2829*.

4750
     Trawniczka kronika = [Travnička hronika] / Ivo An drić 
; przełożył V. [Vilim] Frančić.
Odlomak. 
U: Dziennik Polski.  (115. listopad 1947) = Dziennik 
literacki.  Rocz. 1, nr. 35, str. 2*.

4751
     Nie mamy im co dać / Ivo An drić.
U: Polska Zbrojna.  Nr. 52 (1948), str. 5*.

4752
     Most na Dżepie = [Most na Žepi] / Ivo An drić.
U: Widnokręgi.  Nr. 12 (1956), str. 6572*.

4753
     Anika = [Anikina vremena] : (fragment) / Ivo An drić ; 
przełożył Alija Dukanović.
Odlomak.
U: Sztandar Młodych.  Nr. 282 (1961), str. 1, 4, 6, 7*.

4754
     Aska i wilk = [Aska i vuk] / Ivo An drić ; przełożyła 
Irena Olszewska.
U: Nowa Wieś.  Nr. 47 (1961), str. 14*.

4755
     Byron w Sintrze = [Bajron u Sintri] / Ivo An drić ; 
przełożył Z. [Zygmunt] Stoberski.
U: Trybuna Robotnicza.  Nr. 298 (1961), str. 6*.

4756
     Drzewo, drzewo = [Snopići] / Ivo An drić.
U: Wieści.  Rocz. 5, nr. 51 (1961), str. 56*.

4757
     Ex Ponto : fragmenty / Ivo An drić ; przekład Stanisław 
Papierkowski.
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Odlomci.
U: Kamena.  Rok 28, nr. 21(235) (15. nov. 1961), str. 3*.

4758
     Maleńka istota = [Bajron u Sintri] / Ivo An drić ; 
przełożył Alija Dukanović.
Beleška o autoru.
U: Świat.  Nr. 46 (12. listopad 1961), str. 20*.

4759
     Po słonecznej stronie = [Na sunčanoj strani] / Ivo An
drić ; przełożyła Krystyna Kaszyńska.
U: Wiatrakí.  Rocz. 2, nr. 23 (1961), str. 3, 8*.

4760
     Pop Vujadin : fragment / Ivo An drić ; przełożył Alija 
Dukanović.
Odlomak iz pripovetke „Anikina vremena”.
U: Nowa Wieś.  Nr. 47 (1961), str. 14*.

4761
     Twarze = [Lica] / Ivo An drić ; przełożyła Krystyna 
Kaszyńska.
Odlomak.
U: Odgłosy.  Rocz. 4, nr. 45 (1961), str. 7*.

4762
     W klasztornej gospodzie = [U musafirhani] / Ivo An
drić ; przełożyła Marja ZnatowiczSzczepańska.
U: Tygodnik Powszechny.  Rocz. 15, nr. 46 (12. okt. 
1961), str. 1, 4*.

4763
     Wakacje na południu = [Letovanje na jugu] / Ivo An
drić ; przełożył Alija Dukanović.
U: Nowa Kultura.  Rok 12, nr. 24(585) (11. czerwiec 
1961), str. 7.

4764
     Bar „Titanic” = Bife „Titanik” / Ivo An drić ; przełożył 
Ali ja Dukanović.
U: Bar „Titanic” / An drić ... [et al.].  Warszawa : Wydaw
nictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1962.  Str. 101
136.

4765
     Byron w Sintrze = [Bajron u Sintri] / Ivo An drić ; prze
łożył Z. [Zygmunt] Stoberski.
U: Głos Koszaliński.  Rocz. 10, nr. 26 (1962), str. 6*.

4766
     Ex Ponto / Ivo An drić.
Odlomci.
U: Twórczość.  Rocz. 18, nr. 1 (styczeń 1962), str. 46
48*.

4767
     Niepokoje = [Nemiri] / Ivo An drić.
Odlomak.
U: Twórczość.  Rocz. 18, nr. 1 (styczeń 1962), str. 46
48*.

4768
     Veletovcy = [Veletovci] / Ivo An drić ; przełożył Zyg
munt Stoberski.
U: Wieści.  Rocz. 6, nr. 46 (1962), str. 56*.

4769
     Bar „Titanic” = [Bife „Titanik”] / Ivo An drić ; przełożył 
Alija Dukanović.
U: Antologia noweli jugosłowiańskiej / wyboru dokonał 
Bronisław Cirlić.  Warszawa : Czytelnik, 1964.  Str. 457
490*.

4770
     Czerwone listy = [Crveni listovi] / Ivo An drić ; prze
łożył V. [Vilim] Frančić.
U: Gazeta Krakowska.  Nr. 103 (1964), str. 5*.

4771
     Ex Ponto : (fragmenty) / Ivo An drić ; przełożył Stani
sław K. Papierkowski.
Odlomci.
U: Tygodnik Powszechny.  Rocz. 18, nr. 21 (24. maj 
1964), str. 4.

4772
     Przemijanie = [Prolaznost] / Ivo An drić ; przełożył Leo
pold Lewin.
Nadređeni stv. nasl.: Strofy nocne.
U: Kultura.  Rok 2, nr. 19(48) (10. maj 1964), str. 2.

4773
     Przemówienie do studentów UJ podczas pobytu w 
Kra kowie = [Govor na Jagelonskom univerzitetu] / Ivo 
An drić ; [przełożył Lech Paździerski].
U: Dziennik Polski.  Rocz. 20, nr. 109 (9. maj 1964), 
str. 3*.

4774
     Słońce = [Sunce] / Ivo An drić ; przełożyły Jolanta 
Groo, Andrzej Jankowicz.
U: Życie Literackie.  Rocz. 14, nr. 26 (1964), str. 5*.

4775
     Świtanie = [Svitanje] / Ivo An drić.
U: Wiatrakí.  Nr. 27 (1964), str. 1*.

4776
     Tragedia = [Tragedija] / Ivo An drić ; przełożył Leopold 
Lewin.
Nadređeni stv. nasl.: Strofy nocne.
U: Kultura.  Rok 2, nr. 19(48) (10. maj 1964), str. 2.

4777
     Uj Dombovar / Ivo An drić ; przełożył J. [Jan] Zych.
U: Tygodnik Kulturalny.  Rocz. 8, nr. 26 (1964), str. 7*.

4778
     Uj Dombovar / Ivo An drić.
U: Wiatrakí.  Nr. 27 (1964), str. 1*.

4779
     Uwagi dla pisarza = [Beleške za pisca] / Ivo An drić ; 
przełożył Wilim Frančić.
U: Życie Literackie.  Rocz. 14, nr. 19 (10. maj 1964), 
str. 6.
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4780
     W miesiącu marcu = [Marta mjeseca] / Ivo An drić ; 
przełożył J. [Jan] Zych.
U: Tygodnik Kulturalny.  Rocz. 8, nr. 26 (1964), str. 7*.

4781
     Wakacje na południu = [Letovanje na jugu] / Ivo An
drić ; przełożył Alija Dukanović.
U: Antologia noweli jugosłowiańskiej / wyboru dokonał 
Bronisław Cirlić.  Warszawa : Czytelnik, 1964.  Str. 491
499*.

4782
     Helena, kobieta, której nie ma = [Jelena, žena koje 
nema] / Ivo An drić ; przełożył Alija Dukanović.
U: Twórczość.  Rocz. 21, nr. 7 (1965), str. 1227*.

4783
     Słońce = [Sunce] / Ivo An drić ; przełożyły Jola Groo i 
A. [Andrzej] Jankowicz.
U: Wieści.  Rocz. 9, nr. 49 (1965), str. 5*.

4784
     Słońce = [Sunce] / Ivo An drić ; przełożyły J. [Jolanta] 
Groo, A. [Andrzej] Jankowicz.
U: Trybuna Robotnicza.  Nr. 276 (1965), str. 5*.

4785
     Kobieta na kamieniu = [Žena na kamenu] / Ivo An drić 
; przełożył Alija Dukanović.
U: Kultura.  Rok 4, nr. 4(137) (23. styczeń 1966), str. 
67.

4786
     Most na Żepie = [Most na Žepi] / Ivo An drić ; przełożyła 
Maria ZnatowiczSzczepańska.
U: Wiatrakí.  Rocz. 7, nr. 20 (1966), str. 12*.

4787
     Ruiny = [Razaranja] / Ivo An drić ; przełożył Alija 
Dukanović.
U: Nowa Wieś.  Nr. 12 (1967), str. 10*.

4788
     U lekarza = [Kod lekara] / Ivo An drić ; przełożył Jan 
Wierzbicki.
Beleška o autoru.
U: Specjalny wysłannicy.  Warszawa : Państwowy 
Instytut Wydawniczy, 1971.  Str. 257267.

4789
     Kobieta z kości słoniowej = [Žena od slonove kosti] / 
Ivo An drić ; przełożyła D. Zdybicka.
U: Przekrój.  Nr. 1487 (1973), str. 15*.

4790
     Kobieta na kamieniu = [Žena na kamenu] / Ivo An drić 
; przełożył Alija Dukanović.
Odlomak.
U: Nowa Wieś.  Nr. 45 (1974), str. 89*.

4791
     Ex Ponto / Ivo An drić ; przełożyła Halina Kalita.
Odlomci.
U: Literatura na Świecie.  Nr. 6(50) (1975), str. 34.

4792
     Kogo teraz całuje ta młoda dziewczyna = [Koga li 
ljubi sada ona mlada žena] / Ivo An drić ; przełożyła Halina 
Kalita.
Iz zbirke pesama u prozi „Ex Ponto”.
U: Zwierciadło.  Rocz. 19, nr. 33 (1975), str. 24*.

4793
     Niepokoje = [Nemiri] / Ivo An drić ; przełożyła Joanna 
Salamon.
Odlomak.
U: Magazyn Kulturalny.  Nr. 4 (1975)*.

4794
     [Nieubłagane, twarde i nieruchome górskie zwaliska...] 
= [Neumoljivo krute i nepomične planine] / Ivo An drić ; 
przełożył Alija Dukanović.
Iz zbirke pesama u prozi „Ex Ponto”.
U: Poezja.  Nr. 2 (1975), str. 11*.

4795
     O czym śnię i co mi się wydarza = [Šta sanjam i šta mi 
se događa] / Ivo An drić ; przełożyła Joanna Salamon.
U: Magazyn Kulturalny.  Nr. 57 (1975)*.

4796
     Opowieść z Japonii = [Priča iz Japana] / Ivo An drić ; 
przełożyła Halina Kalita.
Iz ciklusa „Nemiri”.
U: Literatura na Świecie.  Nr. 6(50) (1975), str. 810.

4797
     Sen o Marii = [San o Mariji] / Ivo An drić ; przełożył 
Jan Zych.
U: Poezja.  Nr. 2 (1975), str. 12*.

4798
     Wieczorne chwile = [U večernjim časovima] / Ivo An
drić ; przełożył Jan Wierzbicki.
Iz rukopisa romana „Omerpaša Latas”.  Beleška o delu.
U: Literatura na Świecie.  Nr. 6(50) (1975), str. 2637.

4799
     [Wszystko na co spojrzę jest pieśnią...] = [I što 
pogledam sve je pjesma] / Ivo An drić ; przełożył Alija 
Dukanović.
Iz zbirke pesama u prozi „Ex Ponto”.
U: Poezja.  Nr. 2 (1975), str. 11*.

4800
     Wzgórza = [Bregovi] / Ivo An drić ; przełożyła Halina 
Kalita.
Iz ciklusa „Nemiri”.
U: Literatura na Świecie.  Nr. 6(50) (1975), str. 5.

4801
     Żart w Samsarowym zajeździe = [Šala u Samsarinom 
hanu] / Ivo An drić ; przełożyła Irena Olszewska.
U: Odgłosy.  Rocz. 18, nr. 23 (1975), str. 4*.

4802
     Maleńka istota = [Bajron u Sintri] / Ivo An drić ; 
przełożył Alija Dukanović.
U: Zarzewie.  Rocz. 19, nr. 10 (1976), str. 1415*.
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4803
     We młynie = [U vodenici] / Ivo An drić ; przełożył Jan 
Wierzbicki.
U: Tygodnik Kulturalny.  Rocz. 20, nr. 48 (1976), str. 
7*.

4804
     We młynie = [U vodenici] / Ivo An drić ; przełożył Jan 
Wierzbicki.
U: Zwierciadło.  Rocz. 20, nr. 14 (1976), str. 11*.

4805
     Njegoš jako tragiczny bohater kosowskiej idei = 
[Njegoš kao tragični junak kosovske misli] / Ivo An drić ; 
przełożył Julian Kornhauser.
U: We własnych oczach / wyboru dokonała Halina 
JanaszekIvaničková.  Warszawa : Państwowy Instytut 
Wydawniczy, 1977.  Str. 218238*.

4806
     Geometra i Julka = [Geometar i Julka] / Ivo An drić ; 
przełożyła Halina Kalita.
U: Magazyn Rodzinny.  Nr. 8 (1978), str. 3033*.

4807
     Znaki przydrożne = [Znakovi pored puta] / Ivo An drić 
; przełożył Jan Wierzbicki.
Odlomci.
U: Odra.  Rocz. 18, nr. 1 (1978), str. 6768*.

4808
     Zuja / Ivo An drić ; przełożyła Halina Kalita.
U: Magazyn Rodzinny.  Nr. 8 (1978), str. 3335*.

4809
     Znaki przydrożne = [Znakovi pored puta] / Ivo An drić 
; przełożyła Małgorzata Głowacka.
Odlomci.
U: Fakty.  Rocz. 21, nr. 47 (1979), str. 6*.

4810
     W łańcuchu = [Na lancu] : z nie dokończonej powieści 
/ Ivo An drić ; przełożył Alija Dukanović.
Odlomak iz romana „Omerpaša Latas”.
U: Twórczość.  Rocz. 38, nr. 8 (1982), str. 719*.

4811
     Wiatr = [Vetar] : z nie dokończonej powieści / Ivo An
drić ; przełożył Alija Dukanović.
Odlomak iz romana „Omerpaša Latas”.
U: Twórczość.  Rocz. 38, nr. 8 (1982), str. 719*.

4812
     Wino zwane żilavka = [Vino zvano žilavka] : z nie 
dokończonej powieści / Ivo An drić ; przełożył Alija 
Dukanović.
Odlomak iz romana „Omerpaša Latas”.
U: Twórczość.  Rocz. 38, nr. 8 (1982), str. 719*.

4813
     Anika = [Anikina vremena] / Ivo An drić ; przełożył 
Alija Dukanović.

Odlomak.
U: Przyjaciółka.  Nr. 17 (1983), str. 10*.

4814
     Dla pisarza = [Za pisca] / Ivo An drić ; przełożył Alija 
Dukanović.
Iz knjige „Znakovi pored puta”.
U: Twórczość.  Rocz. 42, nr. 8 (1986), str. 6679*.

4815
     Słowa = [Reči] / Ivo An drić ; przełożyła Muriel Kor
dowicz.
U: Literatura na Świecie.  Nr. 8/9 (1992), str. 357365*.

4816
     Bez tytułu [Ani bogów, ani modlitw...] = [Ni bogova 
ni molitava] / Ivo An drić ; przełożyła Małgorzata 
Wierzbicka.
U: Poeci nobliści / wybrał Andrzej K. Waśkiewicz przy 
współpracy Jerzego Koperskiego.  Warszawa : Anagram, 
1994.  Str. 196.

4817
     Coraz bardziej, coraz bliżej = [Sve više, sve bliže] / Ivo 
An drić ; przełożył Julian Kornhauser.
U: Literatura na Świecie.  Nr. 1/2(270/271) (1994), str. 
182185*.

4818
     Coraz bardziej, coraz bliżej = [Sve više, sve bliže] / Ivo 
An drić ; przełożyła Małgorzata Wierzbicka.
U: Poeci nobliści / wybrał Andrzej K. Waśkiewicz przy 
współpracy Jerzego Koperskiego.  Warszawa : Anagram, 
1994.  Str. 194.

4819
     Dwa tematy = [Dve teme] / Ivo An drić ; przełożyła 
Małgorzata Wierzbicka.
U: Poeci nobliści / wybrał Andrzej K. Waśkiewicz przy 
współpracy Jerzego Koperskiego.  Warszawa : Anagram, 
1994.  Str. 193.

4820
     Ex Ponto : (fragment) / Ivo An drić ; przełożyła Halina 
Kalita.
Odlomak.
U: Poeci nobliści / wybrał Andrzej K. Waśkiewicz przy 
współpracy Jerzego Koperskiego.  Warszawa : Anagram, 
1994.  Str. 191192.

4821
     Jego wiersz = [Njegova pesma] / Ivo An drić ; przełożył 
Julian Kornhauser.
U: Literatura na Świecie.  Nr. 1/2(270/271) (1994), str. 
183*.

4822
     [Jeszcze chodzę jakbym szedł...] = [Koračam još kao 
da idem] / Ivo An drić ; przełożył Julian Kornhauser.
U: Literatura na Świecie.  Nr. 1/2(270/271) (1994), str. 
182185*.
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4823
     Koniec = [Kraj] / Ivo An drić ; przełożyła Małgorzata 
Wierzbicka.
U: Poeci nobliści / wybrał Andrzej K. Waśkiewicz przy 
współpracy Jerzego Koperskiego.  Warszawa : Anagram, 
1994.  Str. 195.

4824
     List z roku 1920 = [Pismo iz 1920. godine] : fragment 
/ Ivo An drić ; przełożył Jan Wierzbicki.
U: Przegląd Literacki.  Nr. 1 (1994), str. 4*.

4825
     Nocą = [Noć] / Ivo An drić ; przełożył Julian Korn
hauser.
U: Literatura na Świecie.  Nr. 1/2(270/271) (1994), str. 
182*.

4826
     Welon = [Veo] / Ivo An drić ; przełożył Julian Korn
hauser.
U: Literatura na Świecie.  Nr. 1/2(270/271) (1994), str. 
183184*.

4827
     Wzgórza = [Bregovi] : (fragment) / Ivo An drić ; 
przełożyła Halina Kalita.
Iz ciklusa „Nemiri”.
U: Poeci nobliści / wybrał Andrzej K. Waśkiewicz przy 
współpracy Jerzego Koperskiego.  Warszawa : Anagram, 
1994.  Str. 192.

4828
     Weimar 1932 = [Vajmar 1932] / Ivo An drić ; przełożył 
Grzegorz Łatuszyński.
U: Literatura.  Nr. 5 (1999), str. 32*.

4829
     Most na Žepie = [Most na Žepi] / Ivo An drić ; tłumaczyła 
Elżbieta Ćirlić.
U: Nowele i opowiadania południowosłowiańskie. T. 1, 
18481948 / przygotowali Branko Ćirlić, Elżbieta Ćirlić.  
Warszawa : Dialog, 2003.  Str. 241246.

Португалски

4830
     Byron em Sintra = [Bajron u Sintri] / Ivo An drić.
U: O Diário.  (21 Jul. 1985), str. 34*.

Румунски

4831
     Haiducul din Veletovo = [Veletovci] / Ivo An drić ; tra
du cere de Moise Molcuţiu.
Beleška o autoru.

U: Din proza iugoslavǎ.  Vârşeţ : Frǎţie şi unitate, 1951. 
 Str. 263275.

4832
     Lemne de vînzare = [Snopići] / Ivo An drić ; în româneşte 
I. B. [Ion Bǎlan].
U: Libertatea.  An. 13, nr. 48 (1. dec. 1957), str. 5.

4833
     Podul de pe Jepa = [Most na Žepi] / Ivo An drić ; tra du
cere de I. B. [Ion Bǎlan].
U: Lumina.  An. 11, nr. 6 (noi.dec. 1957), str. 271277.

4834
     Convorbire cu Goya = [Razgovor sa Gojom] : (fragment 
din eseu) / Ivo An drić ; în româneşte I. B. [Ion Bǎlan].
Odlomak.
U: Lumina.  An. 15, nr. 5 (sept.oct. 1961), str. 216221.

4835
     În amurg = [U sumrak] / Ivo An drić.
U: Libertatea.  An. 17, nr. 46 (5. noi. 1961), str. 7.

4836
     Podul de pe Žepa = [Most na Žepi] / Ivo An drić ; tra
du cere de Ion Bǎlan.
U: Din antologia prozei iugoslave contemporane / [alegerea 
Zoran Mišić].  Vîrşeţ : Libertatea, 1961.  Str. 916.

4837
     Sub carpen = [San i java Pod grabićem] : (fragment) / 
Ivo An drić.
Odlomak.
U: Libertatea.  An. 17, nr. 46 (5. noi. 1961), str. 6.

4838
     Curtea blestematǎ = [Prokleta avlija] : fragment / Ivo 
An drić.
Odlomak.
U: Libertatea.  An. 19, nr. 11 (10. mart. 1963), str. 7.

4839
     Podul de pe Žepa = [Most na Žepi] / Ivo An drić ; 
traducere de Ion Bǎlan.
U: Libertatea.  An. 19, nr. 46 (3. noi. 1963), str. 68.

4840
     Visul domnişoarei Raika = [San] : schiţa de Ivo An drici 
/ traducere de Ion Nerej.
Odlomak iz romana „Gospođica”.
U: Gazeta literarǎ.  An. 10, nr. 47(505) (21. noi. 1963), 
str. 8.

4841
     Surcele = [Snopići] / Ivo An drić ; în româneşte de 
Marko Jifcovici.
U: Secolul 20.  Nr. 7/8 (1964), str. 213219*.

4842
     Sarajevo = [Jedan pogled na Sarajevo] : reportaj scris 
pentru Lumea / Ivo An drić.
U: Lumea.  Nr. 39 (22. oct. 1966), str. 1819*.
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4843
     În zbor deasupra mǎrii = [Leteći nad morem] / Ivo An
drić ; în româneşte de Sanda Nenoiu.
U: Secolul 20.  Nr. 12 (1967), str. 111113.

4844
     Jocul picioarelor = [Igra] / Ivo An drić.
Odlomak.
U: Libertatea.  An. 23, nr. 42 (15. oct. 1967), str. 7.

4845
     Vacanţǎ în sud = [Letovanje na jugu] / Ivo An drić ; în 
româneşte de Sanda Nenoiu.
U: Secolul 20.  Nr. 12 (1967), str. 113120.

4846
     Vinul = [Vino] / Ivo An drić ; în româneşte de Sanda 
Nenoiu.
U: Secolul 20.  Nr. 12 (1967), str. 120121.

4847
     Vis despre Maria = [San o Mariji] / Ivo An drić ; 
traducere de Ileana Popescu.
U: Lumina.  An. 21, nr. 3/4 (1967), str. 172*.

4848
     Vis despre Maria = [San o Mariji] / Ivo An drić ; 
traducere de Ileana Popescu.
U: Ramuri.  An. 4, nr. 2 (1967), str. 24*.

4849
     În zbor deasupra mǎrii = [Leteći nad morem] / Ivo An
drić ; în româneşte de Sanda Nenoiu.
U: Libertatea.  An. 24, nr. 8(1316) (18. feb. 1968), str. 7.

4850
     Vinul = [Vino] / Ivo An drić ; în româneşte de Sanda 
Nenoiu.
U: Libertatea.  An. 24, nr. 8(1316) (18. feb. 1968), str. 7.

4851
     În zori = [Svitanje] / Ivo An drić ; în româneşte de 
Marin Sorescu.
U: Libertatea.  An. 27, nr. 20(1487) (16. mai 1971), str. 9.

4852
     În zori = [Svitanje] / Ivo An drić ; în româneşte de 
Marin Sorescu.
U: Luceafǎrul.  An. 14, nr. 18 (1971), str. 8*.

4853
     Podurile = [Mostovi] / Ivo An drić ; traducere Vojislava 
Stojanović.
U: Libertatea.  An. 27, nr. 51(1518) (19. dec. 1971), str. 9.

4854
     An drić despre prima sa carte / în româneşte de Elena 
Demenescu.
U: Lumina.  An. 26, nr. 11/12 (1972), str. 3233.

4855
     Cronica din Travnik = [Travnička hronika] : (fragment 
din roman) / Ivo An drić ; în româneşte de V. [Virgil] 

Teodorescu şi D. [Drǎgan] Stoianovici.
Odlomak.
U: Lumina.  An. 26, nr. 11/12 (1972), str. 917.

4856
     Curtea blestematǎ = [Prokleta avlija] : (fragment) / Ivo 
An drić ; în româneşte de I. [Ion] Bǎlan.
Odlomak.
U: Libertatea.  An. 28, nr. 42(1530) (15. oct. 1972), str. 9.

4857
     Curtea blestematǎ = [Prokleta avlija] : (fragment din 
roman) / Ivo An drić ; în româneşte de I. [Ion] Bǎlan.
Odlomak.
U: Lumina.  An. 26, nr. 11/12 (1972), str. 2231.

4858
     E un pod pe Drina = [Na Drini ćuprija] : (fragment 
de roman) / Ivo An drić ; în româneşte de Gellu Naum şi 
Ioana G. Seber.
Odlomak.
U: Lumina.  An. 26, nr. 11/12 (1972), str. 1722.

4859
     Gînduri / Ivo An drić ; în româneşte de F. M. [Felicia 
Marina] Munteanu.
Odlomci iz dela I. An drića.
U: Lumina.  An. 26, nr. 11/12 (1972), str. 3334.

4860
     În amurg = [U sumrak] / Ivo An drić ; în româneşte de 
S. [Slavco] Almǎjan.
U: Lumina.  An. 26, nr. 11/12 (1972), str. 6.

4861
     În zbor deasupra mǎrii = [Leteći nad morem] / Ivo An
drić ; în româneşte de Sanda Nenoiu.
U: Lumina.  An. 26, nr. 11/12 (1972), str. 78.

4862
     Peisaje = [Predeli] / Ivo An drić ; traducere de M. C. 
[Mihai Condali].
U: Bucuria copiilor.  An. 26, nr. 1 (sept. 1972), str. 10.

4863
     Primul contact cu cartea = [Kako sam ulazio u svet 
knjige i književnosti] / Ivo An drić ; în româneşte de Elena 
Demenescu.
Odlomak.
U: Lumina.  An. 26, nr. 11/12 (1972), str. 3132.

4864
     Soare, vînt şi ploaie / Ivo An drić ; în româneşte de Ma
ria Pǎsulǎ.
Iz rukopisa knjige „Znakovi pored puta”.
U: Libertatea.  An. 30, nr. 31(1622) (27. iul. 1974), str. 7.

4865
     Aska şi lupul = [Aska i vuk] : (fragment) / Ivo An drić ; 
în româneşte de I. B. [Ion Bǎlan].
Odlomak.
U: Libertatea.  An. 31, nr. 12(1655) (22. mart. 1975), str. 9.
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4866
     Despre cuvinte = [O rečima] / Ivo An drić ; în româneşte 
Maria Pǎsulǎ.
Iz rukopisa knjige „Znakovi pored puta”.
U: Lumina.  An. 21, nr. 3 (1975), str. 111113.

4867
     La bibliotecǎ : (fragment din povestirea Cartea) / Ivo 
An drić ; în româneşte de I. [Ion] Bǎlan.
Odlomak iz pripovetke „Knjiga”.
U: Bucuria copiilor.  An. 28, nr. 8 (apr. 1975), str. 11.

4868
     Pe piatra din Počitelj = [Na kamenu, u Počitelju] / Ivo 
An drić ; în româneşte de I. B. [Ion Bǎlan].
U: Lumina.  An. 21, nr. 3 (1975), str. 103106.

4869
     Soarele = [Sunce] / Ivo An drić ; în româneşte de I. B. 
[Ion Bǎlan].
U: Lumina.  An. 21, nr. 3 (1975), str. 107110.

4870
     Sfîrşit = [Kraj] / Ivo An drić ; în tǎlmǎcirea lui Sl. 
[Slavco] Almǎjan.
U: Lumina.  An. 30, nr. 4 (1976), str. 211.

4871
     Tot mai mult, tot mai aproape = [Sve više, sve bliže] / 
Ivo An drić ; în tǎlmǎcirea lui Sl. [Slavco] Almǎjan.
U: Lumina.  An. 30, nr. 4 (1976), str. 211.

4872
     Coasa = [Kosa] / Ivo An drić.
Odlomak.
U: Libertatea.  An. 34, nr. 37(1787) (17. sept. 1977), str. 9.

4873
     Vinul = [Vino] / Ivo An drić ; în româneşte de Sanda 
Nenoiu.
U: Lumina.  An. 31, nr. 10 (oct. 1977), str. 10.

4874
     Greva la ţesatoria de covoare = [Štrajk u tkaonici ćili
ma] / Ivo An drić ; în româneşte de Gellu Naum şi Voislava 
Stoianovici.
U: Lumina.  An. 32, nr. 3 (1978), str. 3742.

4875
     În zbor deasupra mǎrii = [Leteći nad morem] / Ivo An
drić ; în româneşte de Sanda Nenoiu.
U: Libertatea.  An. 35, nr. 15(1817) (15. apr. 1978), str. 9.

4876
     Semne lîngǎ drum = [Znakovi pored puta] / Ivo An drić 
; în româneşte de Nicolae Raichiciu.
Odlomci.
U: Lumina.  An. 32, nr. 2 (feb. 1978), str. 1219.

4877
     Vinul = [Vino] / Ivo An drić ; în româneşte de Sanda 
Nenoiu.
U: Libertatea.  An. 35, nr. 15(1817) (15. apr. 1978), str. 9.

4878
     Cronica din Travnik = [Travnička hronika] : (fragment) 
/ Ivo An drić ; în româneşte de Virgil Teodorescu şi Drǎgan 
Stoianovici.
Odlomak.
U: Libertatea.  An. 36, nr. 12(1919) (22. mart. 1980), str. 
11.

4879
     Din manuscrisele nepublicate / Ivo An drić ; în româ
neşte de Emil Filip.
Iz rukopisne zaostavštine.
U: Lumina.  An. 34, nr. 6 (iun. 1980), str. 422428.

4880
     În zori = [Svitanje] / Ivo An drić ; în româneşte de Ma
rin Sorescu.
U: Lumina.  An. 34, nr. 11/12 (noi.dec. 1980), str. 720.

4881
     Vacanţǎ în sud = [Letovanje na jugu] : (fragment) / Ivo 
An drić ; în româneşte de Sanda Nenoiu.
Odlomak.
U: Libertatea.  An. 36, nr. 8(1915) (23. feb. 1980), str. 9.

4882
     Scrisoarea din anul 1920 = [Pismo iz 1920. godine] 
/ Ivo An drić ; în româneşte de Gellu Naum şi Voislava 
Stoianovici.
U: Lumina.  An. 36, nr. 10 (oct. 1982), str. 1226.

4883
     Podul de pe Žepa = [Most na Žepi] / Ivo An drić ; în ro
mâ neşte de Gellu Naum şi Voislava Stoianovici.
U: Lumina.  An. 37, nr. 3/4 (mart.apr. 1983), str. 6169.

4884
     Cronica din Travnik = [Travnička hronika] : (fragment) 
/ Ivo An drić ; traducere de V. [Virgil] Teodorescu şi D. 
[Drǎgan] Stoianovici.
Odlomak.
U: Lumina.  An. 39, nr. 3 (mart. 1985), str. 918.

4885
     Vis şi realitate, Sub carpen = [San i java Pod grabićem] 
/ Ivo An drić ; în româneşte de Gellu Naum şi Voislava 
Stoianovici.
U: Libertatea.  An. 40, nr. 12 (23. mart. 1985), str. 11.

4886
     Cronica din Travnik = [Travnička hronika] : fragment 
/ Ivo An drić ; în româneşte de V. [Virgil] Teodorescu şi D. 
[Drǎgan] Stoianovici.
Odlomak.
U: Libertatea.  An. 41, nr. 19(2207) (17. mai 1986), str. 7.

4887
     Curtea blestematǎ = [Prokleta avlija] : (fragment) / Ivo 
An drić ; traducere de S. [Simeon] Lǎzǎreanu.
Odlomak.
U: Libertatea.  An. 42, nr. 49 (12. dec. 1987), str. 9.
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4888
     Vacanţǎ în sud = [Letovanje na jugu] / Ivo An drić ; 
traducere de Mariana Ştefǎnescu.
U: Vacanţǎ în sud / antologie de Mariana Ştefǎnescu.  
Bucureşti : Univers, 1989.  Str. 3644.

4889
     Femeia de fildeş = [Žena od slonove kosti] / Ivo An drić 
; traducere de Simeon Lǎzǎreanu.
U: Libertatea.  An. 56, nr. 6 (2. feb. 1991), str. 9.

4890
     Rugǎciunea mea de dimineaţa = [Molitva ujutro] / Ivo 
An drić ; traducere de S. [Simeon] Lǎzǎreanu.
Iz zbirke pesama u prozi „Ex Ponto”.
U: Lumina.  An. 47, nr. 6/9 (iun.sept. 1994), str. 2428.

4891
     Curtea blestematǎ = [Prokleta avlija] / Ivo An drić ; 
traducere de I. [Ion] Pachia şi Steva Perinaţ.
Odlomak.
U: Luceafǎrul.  Nr. 32 (14. sept. 2005), str. 1617*.

4892
     Despre frumos şi creaţie / Ivo An drić ; traducere de 
Drǎgan Stoianovici.
Iz knjige „Znakovi pored puta”.
U: România literarǎ.  An. 42, nr. 30 (31. iul. 2009), str. 
2627*.

Русински

4893
     Приповедка о крипакови Симанови = [Прича о 
кмету Симану] / Иво Ан дрич.
Одло мак.
У: Шветлосц.  Рок 2, ч. 2 (априлюний 1953), стр. 138
140.

4894
     Персцень = [Прстен] / Иво Ан дрич.
Одло мак из приповетке „Излет”.
У: Пионирска заградка.  Роч. 11, ч. 10 (юний 1957), 
стр. 810.

4895
     Червени лїстки = [Црвени листови] / Иво Ан дрич.
У: Руске слово.  Рок 15, ч. 16(721) (17. април 1959), 
стр. 5.

4896
     „Повинь” = [Поплава] / Иво Ан дрич.
Одло мак из романа „На Дрини ћуприја”.
У: Руске слово.  Рок 16, ч. 45 (3. нов. 1961), стр. 67.

4897
     Смияд = [Жеђ] : (виривок) / Иво Ан дрич ; преложел 
Дю. П. [Дюра Папгаргаї].
Приповетка.  Одло мак.
У: Руске слово.  Рок 20, ч. 12(978) (20. марец 1964), 
стр. 45.

4898
     Облаки = [Прозор]. [Часц 1] / Иво Ан дрич ; преложел 
М. Ск. [Микола Скубан].
У: Руске слово.  Рок 21, ч. 26(1044) (25. юний 1965), 
стр. 7.

4899
     Облаки = [Прозор]. [Часц 2] / Иво Ан дрич ; преложел 
М. Ск. [Микола Скубан].
У: Руске слово.  Рок 21, ч. 27(1045) (2. юлий 1965), 
стр. 7.

4900
     Облаки = [Прозор]. [Часц 3] / Иво Ан дрич ; преложел 
М. Ск. [Микола Скубан].
У: Руске слово.  Рок 21, ч. 28(1046) (9. юлий 1965), 
стр. 7.

4901
     Першираз у циркузу = [Циркус] : (виривок) / Иво 
Ан дрич ; (преложела И. [Ирина] Гарди).
Одло мак.
У: Руске слово.  Рок 24, ч. 17(1191) (26. април 1968), 
стр. 9.

4902
     Коса. [Часц 1] / Иво Ан дрич.
У: Руске слово.  Рок 25, ч. 30 (25. юлий 1969), стр. 7.

4903
     Коса. [Часц 2] / Иво Ан дрич.
У: Руске слово.  Рок 25, ч. 31 (1. авґ. 1969), стр. 7.

4904
     Мост на Жепи / Иво Ан дрич ; преложел Юлиян 
Тамаш.
У: Шветлосц.  Рок 10, ч. 4 (окт.дец. 1972), стр. 321
326.

Руски

4905
     Велетовцы = [Велетовци] : рассказ / Иво Ан дрич.
У: Огонëк.  Но. 42 (1947), стр. 2223*.

4906
     Дрова = [Снопићи] / Иво Ан дрич ; перевод Татьяны 
Поповой.
У: Повести и рассказы югославских писателей. 
Т. 2.  Москва : Государственное издательство 
художественной литературы, 1959.  Стр. 1532*.

4907
     Жажда = [Жеђ] / Иво Ан дрич ; перевод Татьяны 
Поповой.
Приповетка.
У: Повести и рассказы югославских писателей. 
Т. 2.  Москва : Государственное издательство 
художественной литературы, 1959.  Стр. 1532*.
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4908
     Истязание = [Злостављање] / Иво Ан дрич ; [перевод 
Г. Марковича].
У: Неделя.  Ном. 39 (1962), стр. 14*.

4909
     Панорама : (глава из одноименной повести) / Иво 
Ан дрић ; [перевод Г. Марковича].
Одло мак.
У: Семья и школа.  Но. 7 (1964), стр. 1315*.

4910
     Лица / Иво Ан дрич ; перевел с сербскохорватского 
А. [Александр] Романенко.
У: Югославия вчера и сегодня / [составители Б. Тарасов 
... и др.].  Москва : Правда, 1965.  Стр. 284287.

4911
     Осатичане = [Осатичани] / Иво Ан дрич ; перевод с 
сербохорватского Т. [Татьяны] Поповой.
У: Современная югославская новелла.  Москва : 
Прогресс, 1965.  Стр. 1651.

4912
     Вид на Сараево = [Један поглед на Сарајево] / Иво 
Ан дрич ; перевод Дервиш Имамович.
У: Сараево / [редактор Фадил Адемович].  Сараево : 
Задругар, [1965].  Стр. 810.

4913
     Повесть о соли = [Прича о соли] / Иво Ан дрич ; 
перевод Александра Романенко.
У: Иностранная литература.  Ном. 7 (июль 1966), стр. 
151154.

4914
     Запертая дверь = [Затворена врата] / Иво Ан дрич ; 
перевод Александра Романенко.
У: Иностранная литература.  Ном. 7 (июль 1966), стр. 
146151.

4915
     Летний отдых на юге = [Летовање на југу] / Иво 
Ан дрич ; перевод И. [Ирины] Фесенко.
У: Югославия.  (Нояб. 1967), стр. 29, 4344.

4916
     Мосты = [Мостови] / Иво Ан дрић ; [пре вела 
на русNa koricama beleška o autoru i delu.  ки Нина 
Сершић].
У: Мостови / [фотографије Акшамија Алија ... и 
др.].  [Сарајево] : Фотосавез БиХ : Секретаријат за 
информације, [1967?].  Стр. [26].

4917
     На Невском проспекте = [На Невском проспекту] / 
Иво Ан дрич ; перевел Александр Романенко.
У: Звезда.  Год 44, ном. 11 (нояб. 1967), стр. 219221.

4918
     Слово о словах = [Белешка о речима] / Иво Ан дрич 
; перевел А. [Александр] Романенко.
У: Литературная газета.  Год 39, n° 41 (11. окт. 1967), 
стр. 15.

4919
     Искры = [Стваралачка искра] / Иво Ан дрич ; перевел 
Александр Романенко.
У: Звезда.  Год 45, ном. 3 (март 1968), стр. 155156.

4920
     Первая встреча = [Мој први сусрет са делом 
М. Горког] / Иво Ан дрич ; перевел Александр 
Романенко.
У: Звезда.  Год 45, ном. 3 (март 1968), стр. 154155.

4921
     Руки созидающие = [Стваралачка рука] / Иво Ан
дрич ; перевел Александр Романенко.
У: Звезда.  Год 45, ном. 3 (март 1968), стр. 156157.

4922
     У светлого Охридского озера = [Крај светлог Охрид
ског језера] / Иво Ан дрич ; перевел Е. Михайлов.
У: Вокруг света.  No. 6(2537) (июнь 1970), стр. 58
61*.

4923
     Взгляд на Сараево = [Један поглед на Сарајево] / 
Иво Ан дрич.
У: Сараево / [Х. [Хусеин] Тахмишчич].  Сараево : 
Инстутут для печатания книг, 1970.  Стр. [1116].

4924
     Художник и его творение = [Уметник и његово 
дело] / Иво Ан дрич ; перевод Александра Романенко.
Поводом изложбе Јован Бијелића.
У: Иностранная литература.  Ном. 10 (окт. 1972), стр. 
214215.

4925
     Из книги „Знаки вдоль дороги” = [Знакови поред 
пута] / Иво Ан дрич ; перевод Александра Романенко.
Одломци.
У: Иностранная литература.  Ном. 10 (окт. 1972), стр. 
210214.

4926
     Мгновенья над перепиской Негоша = [Над Њего
шевом преписком] / Иво Ан дрич ; перевод Алек сан дра 
Романенко.
У: Иностранная литература.  Ном. 10 (окт. 1972), стр. 
215217.

4927
     Мое окно в мир = [Како сам улазио у свет књиге 
и књижевности] / Иво Ан дрич ; перевод Александра 
Ро  маненко.
У: Иностранная литература.  Ном. 10 (окт. 1972), стр. 
204205.

4928
     Мосты = [Мостови] / Иво Ан дрич ; перевод Алек
сандра Романенко.
У: Иностранная литература.  Ном. 10 (окт. 1972), стр. 
205206.
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4929
     Предместье нашей молодости = [Предграђе на ше 
младости] / Иво Ан дрич ; перевод Александра Рома
ненко.
У: Иностранная литература.  Ном. 10 (окт. 1972), стр. 
207208.

4930
     Север / Иво Ан дрич ; перевод Александра Рома
ненко.
У: Иностранная литература.  Ном. 10 (окт. 1972), стр. 
208210.

4931
     Тропы = [Стазе] / Иво Ан дрич ; перевод Александра 
Романенко.
У: Иностранная литература.  Ном. 10 (окт. 1972), стр. 
206207.

4932
     Байрон в Синтре = [Бајрон у Синтри] / Иво Ан дрич 
; перевод В. Штулифкера.
У: Литературная Россия.  Год 12, n° 50(622) (13. дек. 
1974), стр. 15.

4933
     Долиной Радики и дальше = [Долином Радике, и 
даље] / Иво Ан дрич ; перевод Александра Романенко.
У: Иностранная литература.  Ном. 11 (нояб. 1975), 
стр. 244245.

4934
     Испанская действительность и первые шаги в ней 
= [Шпанска стварност и први кораци у њој] / Иво Ан
дрич ; перевод Александра Романенко.
У: Иностранная литература.  Ном. 11 (нояб. 1975), 
стр. 249250.

4935
     Письмо из Рима = [Позориште изненађења] / Иво 
Ан  дрич ; перевод Александра Романенко.
У: Иностранная литература.  Ном. 11 (нояб. 1975), 
стр. 245247.

4936
     Поездка в Азербайджан = [Са пута по Азербајџану] 
/ Иво Ан дрич ; перевод Александра Романенко.
У: Иностранная литература.  Ном. 11 (нояб. 1975), 
стр. 256257.

4937
     Португалия, зеленая страна = [Португал, зеле на зе
мља] / Иво Ан дрич ; перевод Александра Рома нен ко.
У: Иностранная литература.  Ном. 11 (нояб. 1975), 
стр. 247249.

4938
     Стачка в ковровой мастерской = [Штрајк у ткао
ни ци ћилима] / Иво Ан дрич ; перевод Александра 
Романенко.
У: Иностранная литература.  Ном. 11 (нояб. 1975), 
стр. 242244.

4939
     В доме Шопена = [У Шопеновој родној кући] : 
поездка по Польше / Иво Ан дрич ; перевод Александра 
Романенко.
У: Иностранная литература.  Ном. 11 (нояб. 1975), 
стр. 257259.

4940
     Впечатления о Сталинграде = [Утисци из Стаљин
града] / Иво Ан дрич ; перевод Александра Романенко.
У: Иностранная литература.  Ном. 11 (нояб. 1975), 
стр. 250256.

4941
     Встреча в Китае = [Сусрет у Кини] / Иво Ан дрич ; 
пе ре вод Александра Романенко.
У: Иностранная литература.  Ном. 11 (нояб. 1975), 
стр. 259260.

4942
     Взгляд на Сараево = [Један поглед на Сарајево] / 
Иво Ан дрич ; перевод Александра Романенко.
У: Иностранная литература.  Ном. 11 (нояб. 1975), 
стр. 239241.

4943
     Женщина из слоновой кости = [Жена од слонове 
кос ти] / Иво Ан дрич.
У: Югославия.  (Июльавг. 1975), стр. 3839.

4944
     Двадцатое октября в Белграде = [Двадесети октобар 
у Београду] / Иво Ан дрич ; перевод Александра 
Романенко.
У: Литературная газета.  Год 48, n° 46 (17. нояб. 1976), 
стр. 15.

4945
     Впечатления о Сталинграде = [Утисци из Стаљин
града] / Иво Ан дрич ; перевод А. [Александра] Рома
ненко.
У: Друзья октября и мира.  Москва : Художественная 
литература, 1977.  Стр. 2132.

4946
     Проклятый двор = [Проклета авлија] / Иво Ан дрич.
У: Повести и рассказы югославских писателей / 
[составление Г. [Галины] Я. Ильиной].  Москва : 
Художественная литература, 1978.  Стр. 1587.

4947
     Из книги „Знаки вдоль дороги” = [Знакови поред 
пута] / Иво Ан дрич ; составление и перевод Александра 
Романенко.
Одломци.
У: Вопросы литературы.  Ном. 7 (июль 1979), стр. 
204233.

4948
     Алипаша = [Алипаша] / Иво Ан дрич ; перевод 
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Алек  сан дра Романенко.
У: Иностранная литература.  Ном. 6 (июнь 1980), стр. 
156162.

4949
     Две жизни = [Животи] / Иво Ан дрич ; перевод 
Алек сандра Романенко.
У: Иностранная литература.  Ном. 6 (июнь 1980), стр. 
169172.

4950
     Рабыня = [Робиња] / Иво Ан дрич ; перевод Алек
сандра Романенко.
У: Иностранная литература.  Ном. 6 (июнь 1980), стр. 
165169.

4951
     Рассказчик = [Прича] / Иво Ан дрич ; перевод Алек
сандра Романенко.
У: Иностранная литература.  Ном. 6 (июнь 1980), стр. 
162165.

4952
     Вступление = [Увод] / Иво Ан дрич ; перевод Алек
сандра Романенко.
Приповетка.
У: Иностранная литература.  Ном. 6 (июнь 1980), стр. 
155156.

4953
     Зуя = [Зуја] / Иво Ан дрич ; перевод Александра Ро
ма ненко.
У: Иностранная литература.  Ном. 6 (июнь 1980), стр. 
172176.

4954
     На камне, в Почителе = [На камену, у Почитељу] / 
Иво Ан дрич ; перевод Александра Романенко.
Надређени ств. насл.: Лицо земли.
У: На суше и на море / [составитель С. [Сергей] И. 
Ларин].  Москва : Мысль, 1981.  Стр. 6772.

4955
     Пейзажи = [Предели] / Иво Ан дрич ; перевод Алек
сандра Романенко.
Надређени ств. насл.: Лицо земли.
У: На суше и на море / [составитель С. [Сергей] И. 
Ларин].  Москва : Мысль, 1981.  Стр. 7273.

4956
     Вино / Иво Ан дрич ; перевод Александра Рома
ненко.
Надређени ств. насл.: Лицо земли.
У: На суше и на море / [составитель С. [Сергей] И. 
Ларин].  Москва : Мысль, 1981.  Стр. 7678.

4957
     Взлетая над морем = [Летећи над морем] / Иво Ан
дрич ; перевод Александра Романенко.
Надређени ств. насл.: Лицо земли.
У: На суше и на море / [составитель С. [Сергей] И. Ла
рин].  Москва : Мысль, 1981.  Стр. 7476.

4958
     Аска и волк = [Аска и вук] / Иво Ан дрич ; перевод 
Т. [Татьяны] Вирты.
У: Панорама / Владимир Назор, Прежихов Воранц, 
Иво Ан дрич.  Москва : Детская литература, 1982.  
Стр. 258267.

4959
     Книга = [Књига] / Иво Ан дрич ; перевод Е. Рябо
вой.
У: Панорама / Владимир Назор, Прежихов Воранц, 
Иво Ан дрич.  Москва : Детская литература, 1982.  
Стр. 201216.

4960
     Окно = [Прозор] / Иво Ан дрич ; перевод В. Благо
на деж дина.
У: Панорама / Владимир Назор, Прежихов Воранц, 
Иво Ан дрич.  Москва : Детская литература, 1982.  
Стр. 183188.

4961
     Панорама / Иво Ан дрич ; перевод И. Лемаш.
У: Панорама / Владимир Назор, Прежихов Воранц, 
Иво Ан дрич.  Москва : Детская литература, 1982.  
Стр. 217244.

4962
     Письмо, датированное 1920 годом = [Писмо из 
1920. године] / Иво Ан дрич ; перевод Н. [Натальи] 
Вагаповой.
У: Панорама / Владимир Назор, Прежихов Воранц, 
Иво Ан дрич.  Москва : Детская литература, 1982.  
Стр. 244258.

4963
     Змея = [Змија] / Иво Ан дрич ; перевод И. Лемаш.
У: Панорама / Владимир Назор, Прежихов Воранц, 
Иво Ан дрич.  Москва : Детская литература, 1982.  
Стр. 189200.

4964
     Знаки вдоль дороги = [Знакови поред пута] / Иво 
Ан дрич ; переклад Г. [Галины] Тваранович.
Одло мак.
У: Культура.  Ном. 34 (1992), стр. 6*.

4965
     На еврейском кладбище в Сараеве = [На јеврејском 
гробљу у Сарајеву] / Иво Ан дрич ; перевод с сербско
хорватского Александра Д. Романенко.
У: Иностранная литература.  Ном. 5 (май 1995), стр. 
8892.

4966
     Ночной разговор в 1941 году = [Ноћни разговор 
1941] / Иво Ан дрич ; перевод с сербскохорватского 
Александра Д. Романенко.
У: Иностранная литература.  Ном. 5 (май 1995), стр. 
8586.
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4967
     Знаки вдоль дороги = [Знакови поред пута] : фраг
менты / Иво Ан дрич ; перевод с сербскохорватского 
Александра Д. Романенко.
Одломци.
У: Иностранная литература.  Ном. 5 (май 1995), стр. 
8688.

4968
     Бегство = [Бежање] / Иво Ан дрич ; перевод А. 
[Андрея] Базилевского.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 597.

4969
     [Будущие! Свободные дети...] = [Будући! Слободна 
дјецо] / Иво Ан дрич.
Надређени ств. насл.: Ex Ponto.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 574575.

4970
     Бурная ночь = [Бурна ноћ] / Иво Ан дрич ; перевод 
М. [Марины] Карасевой.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 589590.

4971
     Что мне снится и что сбывается = [Шта сањам и 
шта ми се догађа] : фрагмент / Иво Ан дрич ; перевод 
А. [Андрея] Базилевского.
Одло мак.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 598.

4972
     [Дни мои проходят впустую...] = [Дани ми пролазе 
узалуд] / Иво Ан дрич.
Надређени ств. насл.: Ex Ponto.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 577.

4973
     Добрый и ласковый лунный свет = [Блага и добра 
месечина] / Иво Ан дрич ; перевод М. [Марины] 
Карасевой.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 584.

4974
     [Двадцать четыре часа во мне царил хаос...] = [Два
десет и четири сата је био у мени хаос] / Иво Ан дрич.
Надређени ств. насл.: Ex Ponto.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 577.

4975
     [Есть много хороших книг, и хороших людей...] = 
[Књиге су добре; нека и људи] / Иво Ан дрич.
Надређени ств. насл.: Ex Ponto.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 575.

4976
     Еще шагаю, как будто иду = [Корачам још као 
да идем] / Иво Ан дрич ; перевод А. [Андрея] Бази
левского.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 604.

4977
     Горькое смятение = [Јадни немир] / Иво Ан дрич ; 
перевод Й. [Йоле] Станишича.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 585586.

4978
     Холмы = [Брегови] : (фрагменты) / Иво Ан дрич ; 
перевод Й. [Йоле] Станишича.
Из циклуса „Немири”.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 582584.

4979
     И думаю я = [И мислим] / Иво Ан дрич ; перевод 
А. [Андрея] Базилевского.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 599.

4980
     [И на что ни взгляну  все песня...] = [И што погледам 
све је пјесма] / Иво Ан дрич.
Надређени ств. насл.: Ex Ponto.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 580.

4981
     [Я ощущаю мимолетное, но безмерное шчастье...] 
= [Осјећам часовиту, али неизмјерну срећу] / Иво Ан
дрич.
Надређени ств. насл.: Ex Ponto.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 580.

4982
     [Я понимаю незримую логику событий...] = [Пои
мам и схваћам невидљиву логику свих догађаја] / Иво 
Ан дрич.
Надређени ств. насл.: Ex Ponto.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
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Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 574.

4983
     [Я вернулся...] = [Повратио сам се] / Иво Ан дрич.
Надређени ств. насл.: Ex Ponto.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 578.

4984
     Когда я плакал = [Кад се мени плакало] / Иво Ан
дрич ; перевод А. [Андрея] Базилевского.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 598599.

4985
     Конец = [Крај] / Иво Ан дрич ; перевод П. [Петра] 
Кошеля.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 604.

4986
     Красные листья = [Црвени листови] / Иво Ан дрич ; 
перевод А. [Андрея] Базилевского.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 591593.

4987
     Март = [Марта мјесеца] / Иво Ан дрич ; перевод Й. 
[Йоле] Станишича.
Надређени ств. насл.: Ритмы без блеска.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 594.

4988
     [Мне часто кажется, что не все потеряно на 
ветрах...] = [Често ми се чини да није све изгубљено 
на вјетровима] / Иво Ан дрич.
Надређени ств. насл.: Ex Ponto.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 579580.

4989
     Над победами = [Изнад побједа] / Иво Ан дрич ; пе
ре вод А. [Андрея] Базилевского.
Из циклуса „Немири”.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
кла ссик, 2008.  Стр. 580581.

4990
     Надгробное слово = [Погребна пјесма] / Иво Ан
дрич ; перевод А. [Андрея] Базилевского.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 

классик, 2008.  Стр. 581582.

4991
     [Нет, жизнь это совсем не вырванный клочок пря
жы...] = [Не, живот није истргано повјесмо] / Иво Ан
дрич.
Надређени ств. насл.: Ex Ponto.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 574.

4992
     Ни богов, ни молитв = [Ни богова ни молитава] / 
Иво Ан дрич ; перевод П. [Петра] Кошеля.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 605.

4993
     Ночной разговор 1941 года = [Ноћни разговор 1941] 
/ Иво Ан дрич ; перевод А. [Андрея] Базилевского.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 602603.

4994
     Ноябрь = [Један новембар] / Иво Ан дрич ; перевод 
М. [Марины] Карасевой.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 593594.

4995
     [О, где то безмолвное слово...] = [О гдје је она мукла 
ри јеч] / Иво Ан дрич.
Надређени ств. насл.: Ex Ponto.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 574.

4996
     Объявление = [Објављење] / Иво Ан дрич ; перевод 
Й. [Йоле] Станишича.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 596.

4997
     [Очень часто случаются ночи, когда душевное 
смятение не дает уснуть...] = [Веома су честе ноћи кад 
немир не да уснути] / Иво Ан дрич.
Надређени ств. насл.: Ex Ponto.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 576.

4998
     Одна ночь = [Једна ноћ] / Иво Ан дрич ; перевод Й. 
[Йоле] Станишича.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 603.
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4999
     Осенние пейзажи = [Јесењи предјели] / Иво Ан
дрич ; перевод А. [Андрея] Базилевского.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 591.

5000
     Откровение = [Откривање] / Иво Ан дрич ; перевод 
Й. [Йоле] Станишича.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 601602.

5001
     Перед портретом, который глядит с упреком = [Пред 
портретом прекорна погледа] / Иво Ан дрич ; перевод 
Й. [Йоле] Станишича.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 601.

5002
     Первая весенняя песня = [Прва прољетна пјесма] / 
Иво Ан дрич ; перевод А. [Андрея] Базилевского.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 585.

5003
     Песня Сабита = [Сабитова песма] / Иво Ан дрич ; 
пере вод А. [Андрея] Базилевского.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 599.

5004
     Письмо никому = [Писмо никоме] / Иво Ан дрич ; 
перевод А. [Андрея] Базилевского.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 599600.

5005
     [Под моим окном шумит река...] = [Испод мог про
зора шуми ријека] / Иво Ан дрич.
Надређени ств. насл.: Ex Ponto.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
кла ссик, 2008.  Стр. 577578.

5006
     [Поздняя ночь...] = [Касно у ноћ] / Иво Ан дрич.
Надређени ств. насл.: Ex Ponto.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 575.

5007
     Прогулка = [Шетња] / Иво Ан дрич ; перевод А. 
[Андрея] Базилевского.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 

Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 586.

5008
     Псалом сомнения = [Псалм сумње] / Иво Ан дрич ; 
перевод А. [Андрея] Базилевского.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 588589.

5009
     [Скажите, где любовь...] = [Кажите ми гдје има љу
бави] / Иво Ан дрич.
Надређени ств. насл.: Ex Ponto.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 578.

5010
     [Случалось ли вам быть...] = [Је ли вам се икад до
го дило] / Иво Ан дрич.
Надређени ств. насл.: Ex Ponto.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 573574.

5011
     Сон о Марии = [Сан о Марији] / Иво Ан дрич ; пе
ревод Й. [Йоле] Станишича.
Надређени ств. насл.: Ритмы без блеска.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 594595.

5012
     Сорок пятая ночь = [Четрдесетпета ноћ] / Иво Ан
дрич ; перевод А. [Андрея] Базилевского.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 586587.

5013
     Спасение = [Спас] / Иво Ан дрич ; перевод М. [Ма
рины] Карасевой.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 597.

5014
     Тьма = [Тама] / Иво Ан дрич ; перевод А. [Андрея] 
Базилевского.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 573.

5015
     1914 / Иво Ан дрич ; перевод А. [Андрея] Бази лев
ского.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 587588.
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5016
     Уй Домбовар = [Уј Домбовар] / Иво Ан дрич ; 
перевод Й. [Йоле] Станишича.
Надређени ств. насл.: Ритмы без блеска.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 595.

5017
     Устье реки = [Крај реке] / Иво Ан дрич ; перевод М. 
[Марины] Карасевой.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 597598.

5018
     Утешение сном = [Утеха снова] / Иво Ан дрич ; 
перевод М. [Марины] Карасевой.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 590591.

5019
     Утонувшее = [Потонуло] / Иво Ан дрич ; перевод А. 
[Андрея] Базилевского.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 584585.

5020
     Утро = [Јутро] / Иво Ан дрич ; перевод М. [Марины] 
Карасевой.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 588.

5021
     [В любой провинции всегда живет отчаянный страх 
скуки...] = [У свакој провинцији има један очајан страх 
од досаде] / Иво Ан дрич.
Надређени ств. насл.: Ex Ponto.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 577.

5022
     Водопад на Дрине = [Слап на Дрини] / Иво Ан дрич 
; перевод Й. [Йоле] Станишича.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 600.

5023
     Воскресение = [Ускрс] / Иво Ан дрич ; перевод М. 
[Марины] Карасевой.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 593.

5024
     Возвращение = [Повратак] / Иво Ан дрич ; перевод 
М. [Марины] Карасевой.

У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 590.

5025
     Все ближе, ближе = [Све више, све ближе] / Иво 
Ан дрич ; перевод А. [Андрея] Базилевского.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 604.

5026
     [Все мы живем так тяжело...] = [Тако се тешко 
живи] / Иво Ан дрич.
Надређени ств. насл.: Ex Ponto.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 575576.

5027
     [Всякая запертая дверь кажется мне немой 
угрозой...] = [Свака затворена врата ми се чине као 
нијема пријетња] / Иво Ан дрич.
Надређени ств. насл.: Ex Ponto.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 576.

5028
     Вуаль = [Вео] / Иво Ан дрич ; перевод П. [Петра] 
Кошеля.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 603604.

5029
     [Вы, те, кто думает, что взял на откуп истину...] = 
[Ви, који мислите да сте узели у закуп истину] / Иво 
Ан дрич.
Надређени ств. насл.: Ex Ponto.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 578.

5030
     Высота = [Висина] / Иво Ан дрич ; перевод Й. [Йоле] 
Станишича.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 596.

5031
     [Занятно наблюдать, с какой нежностью...] = 
[Занимљиво је посматрати њежност] / Иво Ан дрич.
Надређени ств. насл.: Ex Ponto.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 579.

5032
     Жажда совершенства = [Жеђ савршенства] / Иво 
Ан дрич ; перевод М. [Марины] Карасевой.
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У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 600601.

5033
     [Жизнь длинна и мучительна...] = [Живот је дуг и 
мучан] / Иво Ан дрич.
Надређени ств. насл.: Ex Ponto.
У: Антология сербской поэзии / [редакторсоставитель 
Андрей Б. Базилевский].  Москва : Вахазар : Рипол 
классик, 2008.  Стр. 578579.

Словачки

5034
     Prvý deň vo veselom meste = [Prvi dan u radosnom 
gradu] / Ivo An drić ; preložil Ján Tarnóczy.
U: Slovenská politika.  (24. jan. 1926)*.

5035
     V mesiaci marci = [Marta mjeseca] / Ivo An drić ; 
preložil F. V. [František Votruba].
U: Slovenské pohľady.  Roč. 50, č. 7/8 (júlaug. 1934), 
str. 451.

5036
     Svadba / Ivo An drić ; preložil A. [Andrej] Vrbacký.
U: Slovenské pohľady.  Roč. 54, č. 6/7 (júnjúl 1938), str. 
370383.

5037
     Most na Žepe = [Most na Žepi] / Ivo An drić ; preložil 
A. [Andrej] Vrbacký.
U: Naš život.  Roč. 7, č. 3/4 (1939), str. 145150*.

5038
     Smrť v Sinanovej kaplnke = [Smrt u Sinanovoj tekiji] 
/ Ivo An drić ; preložil Andrej Vrbacký.
U: Slovenské pohľady.  Roč. 56, č. 11 (nov. 1940), str. 
652660.

5039
     V temnotách = [Tama] / Ivo An drić ; preložil T. G. 
[Teofil Gazdík].
U: Slovenská jednota.  Roč. 4, č. 38 (10. júl 1942), str. 6*.

5040
     Deň v Ríme = [Dan u Rimu] / Ivo An drić ; preložil A. 
[Andrej] Vrbacký.
U: Národnie noviny.  Roč. 74, č. 68 (14. aug. 1943), str. 8*.

5041
     Most na Žepe = [Most na Žepi] / Ivo An drić ; preložil 
Andrej Vrbacký.
U: Velebit / Antun Bonifačić.  Turč. Sv. Martin : Matica 
slovenská, 1943.  Str. 121131.

5042
     Pokušenie = [Napast] / Ivo An drić ; preložil A. [Andrej] 
Vrbacký.

U: Živnostenský kalendár 1944 / sostavil Gustáv Markovič. 
 Bratislava : Sdruženie príslušníkov priemyslu, živností a 
peňažníctva, 1943.  Str. 293297*.

5043
     Byron = [Bajron u Sintri] / Ivo An drić ; preložil R. O. V.
U: Pravda.  Č. 165 (1947), str. 6*.

5044
     Most na Žepe = [Most na Žepi] / Ivo An drić ; preložil 
A. V. [Andrej Vrbacký].
U: Výber zo súčasnej juhoslovanskej prózy.  Nový Sad : 
Bratstvojednota, 1950.  Str. 1728.

5045
     Most na Žepe = [Most na Žepi] / Ivo An drić.
Odlomak.
U: Rozhľady.  Roč. 1, č. 6 (1952), str. 1011*.

5046
     Rzavské vrchy = [Rzavski bregovi] / Ivo An drić ; 
preložil P. B. [Pavel Bartok].
U: Nový život.  Roč. 4, č. 4 (okt.dec. 1952), str. 224
231.

5047
     Na brehu rieky = [Na obali] / Ivo An drić ; preložil A. 
[Andrej] Vrbacký.
U: Slovenské pohľady.  Roč. 71, č. 11 (1955), str. 1170
1187*.

5048
     Spoveď = [Ispovijed] / Ivo An drić ; preložil Michal 
Filip.
U: Nový život.  Roč. 9, č. 3/4 (júldec. 1957), str. 367
376.

5049
     Zázrak v Olove = [Čudo u Olovu] / Ivo An drić ; preložil 
Michal Filip.
U: Nový život.  Roč. 9, č. 1/2 (jan.jún 1957), str. 294
298.

5050
     Pri kotle = [Kod kazana] / Ivo An drić ; preložil Michal 
Filip.
Napomene i objašnjenja u beleškama uz tekst.
U: Nový život.  Roč. 11, č. 3/4 (júldec. 1959), str. 120
129.

5051
     Derzelez v krčme = [Đerzelez u hanu] / Ivo An drić ; 
preložil Andrej Vrbacký.
Odlomak iz pripovetke „Put Alije Đerzeleza”.
U: Nový život.  Roč. 13, č. 4 (okt.dec. 1961), str. 200
204.

5052
     Krásna Fatima : úryvky z románu Most cez Drínu / Ivo 
An drić ; preložila M. [Mária] Myjavcová.
Odlomak iz romana „Na Drini ćuprija”.
U: Rozhľady.  Roč. 10, č. 11 (1961), str. 2021*.
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5053
     Nech spisovateĺ slobodne vypráva = [O priči i 
pričanju] / Ivo An drić.
Govor prilikom primanja Nobelove nagrade za književnost, 
Stokholm, 1961.
U: Nový život.  Roč. 13, č. 4 (okt.dec. 1961), str. 197
200.

5054
     Rozvírená hladina / Ivo An drić.
Odlomak iz romana „Na Drini ćuprija”.
U: Hlas ĺudu.  Roč. 18, č. 93 (29. nov. 1961), str. 8.

5055
     Cesta Aliju Derzeleza = [Put Alije Đerzeleza] / Ivo An
drić ; [preložil Andrej Vrbacký].
U: Stretnutia / [výber urobil Daniel Dudok].  Petrovec : 
Kultúra, 1962.  Str. 734.

5056
     Olujaky = [Olujaci] / Ivo An drić ; preložila M. [Mária] 
Myjavcová.
U: Ĺudový kalendár.  (1962), str. 5760.

5057
     Štrajk v tkáčovni = [Štrajk u tkaonici ćilima] / Ivo An
drić ; preložil A. [Andrej] Vrbacký.
U: Roĺnícke noviny.  (8. jún 1963)*.

5058
     Atentát : úryvok z románu Slečná / Ivo An drić ; preložil 
A. [Andrej] Vrbacký.
Odlomak iz romana „Gospođica”.
U: Ĺudový kalendár.  (1964), str. 7274.

5059
     Literatúra a prekladateĺ = [Sa magijom ponekad graniči 
i na prave podvige liči rad dobrog prevodioca] / Ivo An
drić ; preložil Fridolín Horváth.
Referat na IV kongresu Međunarodne federacije 
prevodilaca, Dubrovnik, 6. sept. 1963.
U: Slovenské pohľady.  Roč. 80, č. 5 (máj 1964), str. 101
102.

5060
     Trávnická kronika = [Travnička hronika] : (úryvok) / 
Ivo An drić ; preložil Andrej Vrbacký.
Odlomak.
U: Hlas ĺudu.  Roč. 23, č. 20 (14. máj 1966), str. 11.

5061
     Trávnická kronika = [Travnička hronika] : (úryvok) / 
Ivo An drić ; preložil Andrej Vrbacký.
Odlomak.
U: Hlas ĺudu.  Roč. 23, č. 21 (21. máj 1966), str. 11.

5062
     Trávnická kronika = [Travnička hronika] : (dokončenie 
úryvku) / Ivo An drić ; preložil Andrej Vrbacký.
Odlomak. 
U: Hlas ĺudu.  Roč. 23, č. 22 (28. máj 1966), str. 11.

5063
     Deti = [Deca] / Ivo An drić ; preložil Michal Týr.
U: Hlas ĺudu.  Roč. 24, č. 12 (18. marec 1967), str. 10.

5064
     Kosa / Ivo An drić ; preložil Michal Týr.
U: Naši pionieri.  Roč. 23, č. 10 (jún 1967), str. 7, 10.

5065
     Kosa / Ivo An drić ; preložil Michal Týr.
U: Rozhĺady.  Roč. 16, č. 10 (1967), str. 1819*.

5066
     Oblok = [Prozor] / Ivo An drić ; preložil Michal Týr.
U: Naši pionieri.  Roč. 23, č. 5 (jan. 1967), str. 3, 7.

5067
     Oslava = [Svečanost] / Ivo An drić ; preložil B. 
[Branislav] Choma.
U: Pravda.  Roč. 48, č. 297 (27. okt. 1967), str. 7.

5068
     Pod hrabíkom = [San i java Pod grabićem] / Ivo An drić 
; preložil Michal Týr.
U: Hlas ĺudu.  Roč. 24, č. 43 (21. okt. 1967), str. 10.

5069
     Pod hrabíkom = [San i java Pod grabićem] / Ivo An
drić.
U: Východoslovenské noviny.  (12. dec. 1967), str. 4*.

5070
     Víno = [Vino] / Ivo An drić ; preložil A. [Andrej] 
Vrbacký.
U: Smer.  (27. okt. 1967), str. 4*.

5071
     Žena zo slonovej kosti = [Žena od slonove kosti] / Ivo 
An drić ; preložil B. [Branislav] Choma.
U: Večerník.  (7. okt. 1967), str. 6*.

5072
     Dovolenka na juhu = [Letovanje na jugu] / Ivo An drić 
; preložil J. [Jozef] Hvišč.
U: Predvoj.  Roč. 4, č. 1 (1968), str. 89*.

5073
     Noc v Alhambre = [Noć u Alhambri] / Ivo An drić ; 
preložil A. [Andrej] Vrbacký.
U: Svet socializmu.  Roč. 1, č. 1 (3. jan. 1968), str. 18
19.

5074
     Slová = [Reči] / Ivo An drić ; preložil A. [Andrej] 
Vrbacký.
U: Nové slovo.  Roč. 10, č. 26 (1968), str. 13*.

5075
     Smäd = [Žeđ] / Ivo An drić ; preložil B. [Branislav] 
Choma.
Pripovetka.
U: Život.  Roč. 18, č. 48 (27. nov. 1968), str. 2021.

5076
     Smrť v Sinanovom kláštore = [Smrt u Sinanovoj tekiji] 
/ Ivo An drić ; preložil B. [Branislav] Choma.
U: Pravda.  Roč. 49, č. 293 (25. okt. 1968), str. 7.
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5077
     Zima = [Zimi] / Ivo An driq ; preložil A. [Andrej] 
Vrbacký.
U: Malý repertoár.  Č. 4 (1968), str. 158166*.

5078
     Susedia = [Susedi] / Ivo An drić ; preložil A. [Andrej] 
Vrbacký.
U: Televízia.  Č. 23 (1969), str. 8*.

5079
     Ešte neskoro v noci = [Kasno u noć] / Ivo An drić ; 
preložil Fero Lipka.
Iz zbirke pesama u prozi „Ex Ponto”.
U: Sarajevská jar / zostavil Mak Dizdar.  Bratislava : 
Smena, 1970*.

5080
     Ked rukou rozhrniem = [Kad rukom razgrnem] / Ivo 
An drić ; preložil Fero Lipka.
Iz zbirke pesama u prozi „Ex Ponto”.
U: Sarajevská jar / zostavil Mak Dizdar.  Bratislava : 
Smena, 1970*.

5081
     Kohože ĺúbi teraz tá mladá žena = [Koga li ljubi sada 
ona mlada žena] / Ivo An drić ; preložil Fero Lipka.
Iz zbirke pesama u prozi „Ex Ponto”.
U: Sarajevská jar / zostavil Mak Dizdar.  Bratislava : 
Smena, 1970*.

5082
     Ruky mi cez deň = [Ruke mi često preko dana] / Ivo 
An drić ; preložil Fero Lipka.
Iz zbirke pesama u prozi „Ex Ponto”.
U: Sarajevská jar / zostavil Mak Dizdar.  Bratislava : 
Smena, 1970*.

5083
     Sú hodiny, keď sa vo mne duša zvíja = [Ima časova kad 
se u meni duša pjeni] / Ivo An drić ; preložil Fero Lipka.
Iz zbirke pesama u prozi „Ex Ponto”.
U: Sarajevská jar / zostavil Mak Dizdar.  Bratislava : 
Smena, 1970*.

5084
     Súmrak zastavil pohyb snehu = [Pred sam suton je 
prestao snijeg] / Ivo An drić ; preložil František Lipka.
Iz zbirke pesama u prozi „Ex Ponto”.
U: Sarajevská jar / zostavil Mak Dizdar.  Bratislava : 
Smena, 1970*.

5085
     Všetko, na čo sa pozriem = [I što pogledam sve je 
pjesma] / Ivo An drić ; preložil Fero Lipka.
Iz zbirke pesama u prozi „Ex Ponto”.
U: Sarajevská jar / zostavil Mak Dizdar.  Bratislava : 
Smena, 1970*.

5086
     Žena na kameni = [Žena na kamenu] / Ivo An drić ; 
preložil Branislav Choma.

U: Láska na mori / [zostavil Branislav Choma].  Bratislava 
: Pravda, 1971.  Str. 156173.

5087
     Neštastní sú moji bratia = [Nesrećni su moja braća] / 
Ivo An drić ; preložil Miro Demák.
Iz zbirke pesama u prozi „Ex Ponto”.
U: Hlas ĺudu.  Roč. 29, č. 42 (14. okt. 1972), str. 5.

5088
     Ranený v dedine = [Ranjenik u selu] / Ivo An drić ; 
preložil Miroslav Demák.
U: Nový život.  Roč. 24, č. 6 (nov.dec. 1972), str. 516
519.

5089
     Úvaha o rozprávke = [O priči i pričanju] / Ivo An drić ; 
[preložil Branislav Choma].
U: Nový život.  Roč. 24, č. 6 (nov.dec. 1972), str. 520
522.

5090
     Ex Ponto / Ivo An drić ; preložil Ján Cicka.
Odlomak.
U: Hlas ĺudu.  Roč. 32, č. 13 (22. marec 1975), str. 8.

5091
     Most na Žepe = [Most na Žepi] / Ivo An drić.
Odlomak.
U: Hlas ĺudu.  Roč. 32, č. 13 (22. marec 1975), str. 8.

5092
     Ešte stále kráčam = [Koračam još kao da idem] / Ivo 
An drić ; preložil Víťazoslav Hronec.
Beleška o autoru.
U: Vzlet.  Roč. 14, č. 7 (sept. 1983), str. 21.

5093
     Ešte stále kráčam = [Koračam još kao da idem] / Ivo 
An drić ; preložil Víťazoslav Hronec.
U: Vzlet.  Roč. 16, č. 2 (feb. 1985), str. 21.

5094
     Lásky = [Ljubavi] : (nepublikovaná poviedka) / Ivo 
An drić ; preložil Juraj Tušiak.
U: Vzlet.  Roč. 18, č. 7 (sept. 1987), str. 2223.

5095
     Pri Tienistom hostinci = [Kod Sjenovitog hana] / Ivo 
An drić ; preložil František Lipka.
Odlomak iz romana „Omerpaša Latas”.
U: Hlas ĺudu.  Roč. 49, č. 41 (10. okt. 1992), str. 8.

5096
     V mesiaci marci = [Marta mjeseca] / Ivo An drić ; 
preložil František Votruba.
U: Južné slnko / zostavil Ján Jankovič.  Bratislava : 
Epilogue, 2003.  Str. 46.

5097
     V temnotách = [Tama] / Ivo An drić ; preložil Teofil 
Gazdík.
U: Južné slnko / zostavil Ján Jankovič.  Bratislava : 
Epilogue, 2003.  Str. 47.
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Словеначки

5098
     Besede Ive An drića mladim književnikom.
Na I savetovanju mladih pisaca Jugoslavije, Beograd, 
1949.
U: Mladinska revija.  Letn. 5, št. 4/5 (1949/1950), str. 
145149.

5099
     Veletovci / Ivo An drić.
U: Obzornik.  Letn. 5, št. 4 (1950), str. 165170.

5100
     Rzavski hribi = [Rzavski bregovi] / Ivo An drić.
U: Ljudska pravica.  Letn. 12, št. 161 (1. sept. 1951), 
str. 4*.

5101
     Svetloba Njegoševega dela = [Svetlost Njegoševog 
dela] / Ivo An drić.
U: Ljudska pravica.  Letn. 12, št. 162 (8. sept. 1951), 
str. 6*.

5102
     Otroci = [Djeca] / Ivo An drić ; prevedel T. P. [Tone 
Potokar].
Iz ciklusa „Nemiri”.
U: Ljubljanski dnevnik.  Letn. 2, št. 241 (11. okt. 1952), 
str. 6*.

5103
     Otroci = [Djeca] / Ivo An drić ; prevedel T. P. [Tone 
Potokar].
Iz ciklusa „Nemiri”.
U: Ljudska pravica.  Letn. 13, št. 41 (11. okt. 1952), 
str. 5*.

5104
     Poletje = [Leto] : odlomek iz najnovejše An drićeve 
povesti.
Iz rukopisa romana „Omerpaša Latas”.
U: Zbornik Prešernove knjižnice 1952.  V Ljubljani : 
Slovenski knjižni zavod, 1952.  Str. 4449*.

5105
     Aska in volk = [Aska i vuk] / Ivo An drić ; prevedel 
Mile Klopčič.
U: Naši razgledi.  Letn. 2, št. 7 (11. april 1953), str. 12
13.

5106
     Dedov dnevnik = [Dedin dnevnik] / Ivo An drić.
U: Tovariš.  Letn. 9, št. 48 (1953), str. 13641365.

5107
     Isak Samokovlija: „Salomonova črka” = [Isak Samo
kov lija] / Ivo An drić.
U: Knjiga.  Leto 2, št. 12 (1954), str. 580583.

5108
     Otroci = [Djeca] / Ivo An drić.
Iz ciklusa „Nemiri”.

U: Primorski dnevnik.  Leto 10, št. 199(2818) (22. avg. 
1954), str. 45*.

5109
     Sanje = [San] / Ivo An drić.
Odlomak iz romana „Gospođica”.
U: Primorski dnevnik.  Leto 10, št. 247 (17. okt. 1954), 
str. 4*.

5110
     Uvodna beseda = [Isak Samokovlija] / Ivo An drić ; 
[prevedel Tone Potokar].
U: Salomonova črka / Isak Samokovlija.  Ljubljana : 
Cankarjeva založba, 1954.  Str. 710.

5111
     Elektrobih / Ivo An drić.
U: Večer.  Letn. 11, št. 101 (29. april 1955), str. 4, 9*.

5112
     Izlet / Ivo An drić ; prevedel T. P. [Tone Potokar].
U: Ljubljanski dnevnik.  Letn. 6, št. 102 (29. april 1956), 
str. 8*.

5113
     Karadžoz / Ivo An drić.
Odlomak iz romana „Prokleta avlija”.
U: TT.  Leto 5, št. 7 (14. feb. 1957), str. 10*.

5114
     Gospodar Zakletega dvorišča / Ivo An drić ; prevedel 
Pavle Flerè.
Odlomak iz romana „Prokleta avlija”.
U: Ljudska pravica.  Letn. 24, št. 232 (4. okt. 1958), 
str. 7.

5115
     Kosa / Ivo An drić.
U: Naša vas.  Št. 4 (1958), str. 5860*.

5116
     Ure risanja = [Časovi crtanja] / Ivo An drić ; (prevedel 
T. P. [Tone Potokar]).
Iz rukopisa romana „Omerpaša Latas”.
U: Ljudska pravica.  Letn. 24, št. 196 (23. avg. 1958), 
str. 5.

5117
     Mostovi / Ivo An drić ; prevedel Marijan Brecelj.
U: Primorske novice.  Leto 12, št. 34 (26. avg. 1959), 
str. 7*.

5118
     Obrazi = [Lica] / Ivo An drić.
U: Delavska enotnost.  Letn. 17, št. 51/52 (30. dec. 1959), 
str. 10*.

5119
     Aska in volk = [Aska i vuk] / Ivo An drić ; prevedel 
Jože Šircelj.
U: Pionirski list.  Leto. 14, št. 15/16 (26. dec. 1960)*.
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5120
     Besede = [Reči] / Ivo An drić.
U: Naši razgledi.  Letn. 9, št. 24(215) (24. dec. 1960), str. 
574575.

5121
     Obrazi = [Lica] / Ivo An drić ; prevedel Željko Kozinc.
U: Mladina.  Leto 18, št. 49 (8. dec. 1960), str. 8*.

5122
     An drić o pisateljstvu.
U: Naši razgledi.  Letn. 10, št. 21(236) (4. nov. 1961), 
str. 498.

5123
     Byron v Cintri = [Bajron u Sintri] / Ivo An drić ; prevedel 
Tone Potokar.
U: Delo.  Leto 3, št. 303 (5. nov. 1961), str. 6*.

5124
     Ekskurzija / Ivo An drić ; prevedel Janez Kajzer.
U: Mladina.  Leto 20, št. 37 (23. sept. 1961), str. 10*.

5125
     Fatina smrt / Ivo An drić.
Odlomak iz romana „Na Drini ćuprija”.
U: Delo.  Leto 3, št. 297 (29. okt. 1961)*.

5126
     Kosa : iz knjige „Obrazi” / Ivo An drić ; prevedel Tone 
Potokar.
U: Naši razgledi.  Letn. 10, št. 21(236) (4. nov. 1961), str. 
498499.

5127
     Laž / Ivo An drić ; prevedel Tone Potokar.
Iz rukopisa romana „Omerpaša Latas”.
U: Nova obzorja.  Letn. 14, št. 3/4 (1961), str. 132136.

5128
     Lov na divjega petelina = [Lov na tetreba] / Ivo An drić 
; prevedel Pavle Flerè.
U: TT.  Leto 9, št. 23 (6. jun. 1961), str. 13*.

5129
     Most na Žepi / Ivo An drić.
U: Primorski dnevnik.  Leto 17, št. 256(5030) (28. okt. 
1961), str. 3, 6*.

5130
     Na državnem posestvu = [Na državnom imanju] / Ivo 
An drić ; prevedel Pavle Flerè.
U: Naša sodobnost.  Leto 9, št. 12 (1961), str. 1058
1067.

5131
     Na sončni strani = [Na sunčanoj strani] / Ivo An drić ; 
prevod Jasna Kosmina.
U: Primorski dnevnik.  Leto 17, št. 272 (16. nov. 1961), 
str. 3, 6*.

5132
     Na verigi = [Na lancu] / Ivo An drić ; prevedel J. K. 
[Janez Kajzer].
Iz rukopisa romana „Omerpaša Latas”.
U: Mladina.  Leto 20, št. 43 (4. nov. 1961), str. 10*.

5133
     Obrazi = [Lica] / Ivo An drić ; prevod Jasna Kosmina.
U: Primorski dnevnik.  Leto 17, št. 117(4891) (18. maj 
1961), str. 3, 6*.

5134
     Obrazi = [Lica] / Ivo An drić ; prevod Jasna Kosmina.
U: Slovenski vestnik.  Leto 16, št. 12 (24. marec 1961)*.

5135
     Otroci = [Deca] / Ivo An drić ; prevedel Vladimir 
Kralj.
U: Pionirski list.  Leto 10, št. 8 (2. nov. 1961)*.

5136
     Povest o soli = [Priča o soli] : iz An drićeve knjige 
„Lica” (Obrazi) / prevedel Pè [Pavle Flerè].
U: TT.  Leto 9, št. 45 (7. nov. 1961), str. 13*.

5137
     Pozimi = [Zimi] / Ivo An drić ; prevod Jasna Kosmina.
U: Primorski dnevnik.  Leto 17, št. 106 (5. maj 1961), 
str. 3.

5138
     Zapiski iz temnice / Ivo An drić ; prevedel Dušan 
Mevlja.
Iz zbirke pesama u prozi „Ex Ponto”.
U: Večer.  Letn. 17, št. 297 (23. dec. 1961), str. 14*.

5139
     Znamenja = [Znakovi] / Ivo An drić ; prevedel Miroslav 
Ravbar.
U: Obzornik.  Letn. 16, št. 12 (1961), str. 882889.

5140
     Đorđe Đorđević. [Del 1] / Ivo An drić ; prevedel F. G. 
[Franc Grivec].
U: Tribuna.  Leto 12, št. 10 (23. maj 1962), str. 45.

5141
     Đorđe Đorđević. [Del 2] / Ivo An drić ; prevedel F. G. 
[Franc Grivec].
U: Tribuna.  Leto 12, št. 11 (30. maj 1962), str. 45.

5142
     Đorđe Đorđević1. [Del 1] / Ivo An drić ; prevedel F. G. 
[Franc Grivec].
U: Novice.  Letn. 7, št. 31 (27. jul. 1962), str. 4*.

5143
     Đorđe Đorđević1. [Del 2] / Ivo An drić ; prevedel F. G. 
[Franc Grivec].
U: Novice.  Letn. 7, št. 32 (10. avg. 1962), str. 4*.
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5144
     Misli / Ivo An drić ; prevedel Tone Potokar.
Iz zbirke pesama u prozi „Ex Ponto”.
U: Nova obzorja.  Letn. 15, št. 5/6 (1962), str. 212217.

5145
     Na sončni strani = [Na sunčanoj strani] / Ivo An drić ; 
prevedel Pavle Flerè.
U: Borec.  Letn. 14, št. 1 (jan. 1962), str. 1013.

5146
     Obrazi = [Lica] / Ivo An drić ; prevedla Jasna 
Kosmina.
U: Obzornik.  Letn. 17, št. 7 (1962), str. 500502.

5147
     Pogovor z Goyo = [Razgovor sa Gojom] : odlomak / 
Ivo An drić ; prevedel T. P. [Tone Potokar].
U: Delo.  Leto 4, št. 27 (28. jan. 1962)*.

5148
     Pozimi = [Zimi] / Ivo An drić ; prevedla Jasna 
Kosmina.
U: Obzornik.  Letn. 17, št. 1 (1962), str. 1719.

5149
     Pozimi = [Zimi] / Ivo An drić ; prevedla Jasna 
Kosmina.
U: Tednik.  Letn. 15, št. 41 (26. okt. 1962)*.

5150
     Sonce = [Sunce] / Ivo An drić ; prevedel Pavle Flerè.
U: Borec.  Letn. 14, št. 2 (feb. 1962), str. 5254.

5151
     Sonce = [Sunce]. [Del 1] / Ivo An drić ; prevedel Pavle 
Flerè.
U: Novice.  Letn. 7, št. 34 (24. avg. 1962), str. 4*.

5152
     Sonce = [Sunce]. [Del 2] / Ivo An drić ; prevedel Pavle 
Flerè.
U: Novice.  Letn. 7, št. 35 (31. avg. 1962), str. 4*.

5153
     Sprejem pri vezirju / Ivo An drić ; prevedel Severin Šali.
Odlomak iz romana „Travnička hronika”.  Beleška o 
delu.
U: Delo.  Leto 4, št. 118 (29. april 1962), str. 4.

5154
     Vsakdo moralno odgovarja za tisto, kar pripoveduje = 
[O priči i pričanju] / Ivo An drić ; prevedel J. G. [Janez 
Gradišnik].
Govor prilikom primanja Nobelove nagrade za književnost, 
Stokholm, 1961.
U: Naši razgledi.  Letn. 11, št. 1(240) (13. jan. 1962), str. 
10.

5155
     Helena, žena ki je ni = [Jelena, žena koje nema] / Ivo 
An drić ; (prevedel Tone Potokar).
U: Nova obzorja.  Letn. 16, št. 1/2 (1963), str. 114.

5156
     Mostovi / Ivo An drić ; prevedel T. P. [Tone Potokar].
U: Delo.  Leto 5, št. 88 (31. marec 1963), str. 7*.

5157
     Na sončni strani = [Na sunčanoj strani] / Ivo An drić ; 
prevedel Željko Kozinc.
U: Prešernov koledar.  (1963), str. 4042.

5158
     Ob prebiranju Njegoševih pisem = [Nad Njegoševom 
prepiskom] / Ivo An drić ; prevedel Rado Bordon.
U: Naši razgledi.  Letn. 12, št. 23(286) (7. dec. 1963), str. 
462463.

5159
     Ples = [Igra] / Ivo An drić.
U: Delo.  Leto 5, št. 218 (11. avg. 1963), str. 7*.

5160
     Trenutek v Toploj = [Trenutak u Toploj] / Ivo An drić.
Iz rukopisa.
U: Komunist.  Letn. 21, št. 47 (29. nov. 1963), str. 6*.

5161
     Ženska iz slonove kosti = [Žena od slonove kosti] / Ivo 
An drić.
U: Delo.  Leto 5, št. 218 (11. avg. 1963), str. 7*.

5162
     Najlepši spomenik / Ivo An drić.
Govor na svečanoj akademiji povodom stogodišnjice 
smrti Vuka Karadžića, Beograd, 7. feb. 1964.
U: Delo.  Leto 6, št. 40 (11. feb. 1964), str. 5*.

5163
     Mostovi / Ivo An drić.
U: Naši razgledi.  Letn. 21, št. 20(499) (27. okt. 1972), 
str. 556.

5164
     Poti = [Staze] / Ivo An drić.
U: Naši razgledi.  Letn. 21, št. 20(499) (27. okt. 1972), 
str. 556.

5165
     Elektrobih / Ivo An drić.
U: Mi smo Titovi, Tito je naš / [izbor Drago Zdunić].  
Zagreb : Spektar : Znanje ; Ljubljana : Univerzum, 1975. 
 Str. [194214].

5166
     Na sončni strani = [Na sunčanoj strani] / Ivo An drić ; 
prevedel Miha Matè.
U: Delo.  Leto 17, št. 68 (22. marec 1975), str. 30.

5167
     Žena iz slonove kosti = [Žena od slonove kosti] / Ivo 
An drić ; prevedel Miha Matè.
U: Delo.  Leto 17, št. 2 (4. jan. 1975), str. 24.

5168
     Na sončni strani = [Na sunčanoj strani] / Ivo An drić ; 
prevod Miha Matè.
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U: Na sončni strani / [Ivo An drić ... et al.].  Ljubljana : 
Mladinska knjiga, 1976.  Str. 510.

5169
     Žena iz slonove kosti = [Žena od slonove kosti] / Ivo 
An drić ; prevod Miha Matè.
U: Na sončni strani / [Ivo An drić ... et al.].  Ljubljana : 
Mladinska knjiga, 1976.  Str. 1014.

5170
     Elektrobih / Ivo An drić ; prevod v slovenščino Slavko 
Drlje.
U: Mi smo Titovi, Tito je naš / [izbor Drago Zdunić].  
Zagreb : Spektar ; Ljubljana : Univerzum, 1977.  Str. 
[194204].

5171
     Beg = [Bežanje] / Ivo An drić ; prevedel Ivan Minatti.
U: Naši razgledi.  Letn. 27, št. 4(627) (24. feb. 1978), str. 
117.

5172
     Lili Lalauna / Ivo An drić ; prevedel Ivan Minatti.
U: Naši razgledi.  Letn. 27, št. 4(627) (24. feb. 1978), str. 
117.

5173
     Na morju = [Na moru] / Ivo An drić ; prevedel Ivan 
Minatti.
U: Naši razgledi.  Letn. 27, št. 4(627) (24. feb. 1978), str. 
117.

5174
     Noč = [Noć] / Ivo An drić ; prevedel Ivan Minatti.
U: Naši razgledi.  Letn. 27, št. 4(627) (24. feb. 1978), str. 
117.

5175
     Ob reki = [Kraj reke] / Ivo An drić ; prevedel Ivan 
Minatti.
U: Naši razgledi.  Letn. 27, št. 4(627) (24. feb. 1978), str. 
117.

5176
     Elektrobih / Ivo An drić.
U: Naš Tito / [avtorji tekstov Gustav Krklec ... et al.].  
Zagreb : Spektar, 1980.  Str. 192202.

5177
     O letovanju v Sloveniji = [O letovanju u Sloveniji] / 
Ivo An drić.
U: Delo.  Leto 25, št. 69 (24. marec 1983), str. 9.

5178
     Brez naslova [Ko sem se krivil pod bremenom...] = [Kad 
se meni plakalo] / Ivo An drić ; prevedel Ivan Minatti.
U: Med resničnostjo in snom / [izbral Vuk Krnjević].  V 
Ljubljani : Cankarjeva založba, 1984.  Str. 88.

5179
     Weimar 1932 = [Vajmar 1932] / Ivo An drić ; prevedel 
Ivan Minatti.

U: Med resničnostjo in snom / [izbral Vuk Krnjević].  V 
Ljubljani : Cankarjeva založba, 1984.  Str. 87.

5180
     Zgodba o soli = [Priča o soli] / Ivo An drić.
U: Večer.  Letn. 39, št. 109 (12. maj 1984), str. 9.

5181
     [Dan je bil sončen...] = [Dan je bio sunčan] / Ivo An
drić ; prevod Tatjana Pregl.
Odlomak iz romana „Omerpaša Latas”.
U: Mersad Berber / [študije Muhamed Karamehmedović]. 
 Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1985.  Str. 4.

5182
     [Nastala je praznina...] = [Nastupila je praznina] / Ivo 
An drić ; prevod Tatjana Pregl.
Odlomak iz romana „Omerpaša Latas”.
U: Mersad Berber / [študije Muhamed Karamehmedović]. 
 Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1985.  Str. 12.

5183
     Bile so poti in mostovi : besede pisatelja An drića.
Iz knjige „Poti in mostovi”.
U: Primorska srečanja.  Letn. 17, št. 139 (1992), str. 
727*.

5184
     Most na Žepi. [Del 1] / Ivo An drić ; prevedel Tone 
Potokar.
U: Slovenec.  N. s., leto 76, št. 137 (19. jun. 1992), str. 3*.

5185
     Most na Žepi. [Del 2] / Ivo An drić ; prevedel Tone 
Potokar.
U: Slovenec.  N. s., leto 76, št. 138 (20. jun. 1992), str. 3*.

5186
     Lili Lalauna / Ivo An drić ; prevedel Ivo Antič.
U: Nova Atlantida.  Letn. 2, št. 7 (avg. 1995), str. 184
188*.

5187
     V verigi = [Na lancu] / Ivo An drić ; prevedel Ivo Antič.
Odlomak iz romana „Omerpaša Latas”.
U: Nova Atlantida.  Letn. 2, št. 7 (avg. 1995), str. 184
188*.

5188
     Brez naslova [Niti bogov niti molitev...] = [Ni bogova 
ni molitava] / Ivo An drić ; izbor, prevod in opomba Ivo 
Antič.
Beleška o autoru.
U: Revija SRP.  Letn. 14, št. 73/74 (jun. 2006), str. 34*.

Шпански

5189
     El lugar maldito = [Prokleta avlija] / Ivo An dric ; 
[traducción de José Antonio Bravo].
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U: Los premios Nobel de literatura / Gerhart Hauptmann 
... [et al.].  Barcelona : Plaza & Janés, 1960*.

5190
     Un puente sobre el Drina = [Na Drini ćuprija] / Ivo An
dric ; [traductor Luis del Castillo Aragón].
U: Los premios Nobel de literatura / Gerhart Hauptmann 
... [et al.].  Barcelona : Plaza & Janés, 1960*.

5191
     El puente sobre el Drina = [Na Drini ćuprija] / Ivo An
drić ; traducción por Ernesto Flores.
Odlomak. 
U: Novedades.  (12 nov. 1961) = Mexico en la cultura.  
N. 661, str. 13*.

5192
     El lugar maldito = [Prokleta avlija] / Ivo An dric ; 
traducción de José Antonio Bravo.
U: Adiós a las armas / Ernest Hemingway.  Barcelona : 
G. P., [1964]*.

5193
     El lugar maldito = [Prokleta avlija] / Ivo An dric ; tra
ducción de José Antonio Bravo.
U: Adiós a las armas / Ernest Hemingway.  Barcelona : L. 
de Caralt, [1966]*.

5194
     La señorita = [Gospođica] / Ivo An dric.
U: La salvación de un Forsyte / John Galsworthy.  
Barcelona : L. de Caralt, 1966*.

5195
     Vacaciones meridionales = [Letovanje na jugu] / Ivo 
An drić ; (versión castellana de Valentín Rodríguez).
U: Revista.  (Nov. 1967), str. 29, 4344.

5196
     Una vista de Sarajevo = [Jedan pogled na Sarajevo] / 
Ivo An drić ; versión castellana Radivoj Nikolić.
U: Sarajevo / H. [Husein] Tahmiš[č]ić.  Sarajevo : Zavod 
za izdavanje udžbenika, 1971.  Str. [1116].

5197
     La mujer de marfil = [Žena od slonove kosti] / Ivo An
drić ; traducción de Juan F. [Fernández] Elorriaga.
U: Revista.  (Jul.ag. 1975), str. 3839.

5198
     Simón Bolívar Libertador = [Simon Bolivar Oslo bo
dilac] / por Ivo An drić.
U: Presencia.  (27 abr. 1980), str. 1, 4*.

5199
     Diversión en la posada = [Šala u Samsarinom hanu] / 
Ivo An dric.
U: Los premios Nobel de literatura. Vol. 9 / Gerhart Haup
tmann ... [et al.].  Barcelona : Plaza & Janés, 1981.  Str. 
14011420.

5200
     En el molino = [U vodenici] / Ivo An dric.
U: Los premios Nobel de literatura. Vol. 9 / Gerhart Haup

tmann ... [et al.].  Barcelona : Plaza & Janés, 1981.  Str. 
14211427.

5201
     El lugar maldito = [Prokleta avlija] / Ivo An dric ; tradu
cción de José Antonio Bravo.
U: Los premios Nobel de literatura. Vol. 9 / Gerhart 
Hauptmann ... [et al.].  Barcelona : Plaza & Janés, 1981. 
 Str. 12971376.

5202
     Un puente sobre el Drina = [Na Drini ćuprija] / Ivo An
dric ; traductor Luis del Castillo Aragón.
U: Los premios Nobel de literatura. Vol. 9 / Gerhart Haupt
mann ... [et al.].  Barcelona : Plaza & Janés, 1981.  Str. 
9411295.

5203
     El torso = [Trup] / Ivo An dric.
U: Los premios Nobel de literatura. Vol. 9 / Gerhart Haupt
mann ... [et al.].  Barcelona : Plaza & Janés, 1981.  Str. 
13871400.

5204
     El vaso = [Čaša] / Ivo An dric.
U: Los premios Nobel de literatura. Vol. 9 / Gerhart Haup
tmann ... [et al.].  Barcelona : Plaza & Janés, 1981.  Str. 
13771385.

5205
     El lugar maldito = [Prokleta avlija] / Ivo An dric ; 
[traducción de José Antonio Bravo].
U: Los premios Nóbel de literatura / André Gide.  Barce
lona : Plaza & Janés, [1990]*.

5206
     Un puente sobre el Drina = [Na Drini ćuprija] / Ivo An
dric ; [traductor Luis del Castillo Aragón].
U: Los premios Nóbel de literatura / André Gide.  Barce
lona : Plaza & Janés, [1990]*.

5207
     El torso = [Trup] / Ivo An drić.
U: Cuentos para un siglo.  Barcelona : Círculo de Lectores, 
2001.  Str. 207218.

Шведски

5208
     Bron över Zepa = [Most na Žepi] / Ivo An dric ; 
översättning av I. Sjöfors.
U: BLM.  Årg. 29 (1960), str. 584589*.

5209
     Byron i Sintra = [Bajron u Sintri] : novell av Ivo An
dric / översättning av Gun Bergman.
U: Vi.  Årg. 47, nr 48 (26. nov. 1960), str. 12, 34*.

5210
     Lien = [Kosa] / Ivo An dric.
U: Arbetet.  (28. aug. 1960)*.
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5211
     Barn = [Deca] / Ivo An dric ; översättning av Gun 
Bergman.
U: Vi.  Årg. 48, nr 7 (1961), str. 1617, 31*.

5212
     Bron över Zepa = [Most na Žepi] / Ivo An drić ; 
översättning av Torsten Sjöfors.
U: Vesirens elefant / [Ivo An drić ... et al.].  Stockholm : 
Tidens, 1961.  Str. 6675.

5213
     Döden i Sinans kloster = [Smrt u Sinanovoj tekiji] / Ivo 
An drić ; översättning av Torsten Sjöfors.
U: Vesirens elefant / [Ivo An drić ... et al.].  Stockholm : 
Tidens, 1961.  Str. 7689.

5214
     Fönstret = [Prozor] / Ivo An dric ; översättning av Gun 
Bergman.
U: Röster i radio TV.  Årg. 28, nr 50 (1961), str. 1819, 
32*.

5215
     Historien om vesirens elefant = [Priča o vezirovom 
slonu] / Ivo An drić ; översättning av Torsten Sjöfors.
U: Vesirens elefant / [Ivo An drić ... et al.].  Stockholm : 
Tidens, 1961.  Str. 1365.

5216
     I fängelse = [U zindanu] : novell / Ivo An dric ; 
översättning av Gun Bergman.
U: Vi.  Årg. 48, nr 50/51 (1961), str. 5254*.

5217
     Ivo An dric på nobelfesten: „Sagans källa sinar aldrig” 
= [O priči i pričanju].
Govor prilikom primanja Nobelove nagrade za književnost, 
Stokholm 1961.
U: Stockholmstidningen.  (11. dec. 1961), str. 12*.

5218
     Kvinnan på stenhällen = [Žena na kamenu]. [Del 1] / 
Ivo An dric ; översättning av Torsten Sjöfors.
U: Sydsvenska dagbladet.  (3. dec. 1961)*.

5219
     Kvinnan på stenhällen = [Žena na kamenu]. [Del 2] / 
Ivo An dric ; översättning av Torsten Sjöfors.
U: Sydsvenska dagbladet.  (10. dec. 1961)*.

5220
     Lien = [Kosa] / Ivo An drić ; översättning av Torsten 
Sjöfors.
U: Vesirens elefant / [Ivo An drić ... et al.].  Stockholm : 
Tidens, 1961.  Str. 101107.

5221
     Olujakerna = [Olujaci] / Ivo An drić ; översättning av 
Torsten Sjöfors.
U: Vesirens elefant / [Ivo An drić ... et al.].  Stockholm : 
Tidens, 1961.  Str. 90100.

5222
     På kant med hela världen = [U zavadi sa svetom] : 
novell / Ivo An dric ; översättning av Gun Bergman.
U: Idun.  Årg. 74, nr 46 (1961), str. 3637, 50*.

5223
     Semester i södern = [Letovanje na jugu] / Ivo An drić ; 
översättning av Gun Bergman.
U: Dagens nyheter.  (29. okt. 1961), str. 3*.

5224
     Undret i Olovo = [Čudo u Olovu] / Ivo An dric ; 
översättning av Gun Bergman.
U: Vi.  Årg. 48, nr 44 (1961), str. 2223, 40*.

5225
     Jelena, kvinnan som inte finns = [Jelena, žena koje 
nema] : en nyskriven långnovell av Ivo An drić. [Del] 1 / 
översättning av Gun Bergman.
U: Vi.  Årg. 51, nr 1 (4. jan. 1964), str. 18*.

5226
     Jelena, kvinnan som inte finns = [Jelena, žena koje 
nema] : en nyskriven långnovell av Ivo An drić. [Del] 2 / 
översättning av Gun Bergman.
U: Vi.  Årg. 51, nr 2 (11. jan. 1964), str. 14*.

5227
     Jelena, kvinnan som inte finns = [Jelena, žena koje 
nema] : en nyskriven långnovell av Ivo An drić. [Del] 3 / 
översättning av Gun Bergman.
U: Vi.  Årg. 51, nr 3 (18. jan. 1964), str. 30*.

5228
     Jelena, kvinnan som inte finns = [Jelena, žena koje 
nema] : en nyskriven långnovell av Ivo An drić. [Del] 4 / 
översättning av Gun Bergman.
U: Vi.  Årg. 51, nr 4 (25. jan. 1964), str. 32*.

5229
     Misshandel = [Zlostavljanje] / Ivo An drić ; översättning 
av Gun Bergman.
Beleška o autoru.
U: Sanningen och andra noveller / [utgiven] av Mårten 
Edlund.  Höganäs : Bra Böcker, 1979.  Str. 217242.

5230
     Broar = [Mostovi] / Ivo An dric.
U: Jorden runt.  Årg. 23, nr 2 (1981), str. 8991*.

5231
     Lek med fötterna = [Igra] / Ivo An drić ; översättning 
av Jon Milos.
U: Vargarnas ömhet.  Stockholm ; Stehag : Symposion, 
1989.  Str. 1012.

5232
     Ett brev året 1920 = [Pismo iz 1920. godine] / Ivo An
drić ; översättning av Adolf Dahl och Tomislav Dulić.
U: Artes.  Årg. 24, nr 3 (1998), str. 89102*.

5233
     Ett brev från år 1920. = [Pismo iz 1920. godine] / Ivo 
An drić ; översättning av Djordje Žarković.
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U: Noveller från BosnienHercegovina / av Izet Muratspa
hić.  Stockholm : Temsy, 2009*.

Турски

5234
     Pencere = [Prozor] / İvo An driç.
U: Sevinç.  Y. 10, sayı 4 (1959), str. 89*.

5235
     Bursa yangını üstüne = [Na vest da je Brusa pogorela] 
/ İvo An driç.
U: Yeditepe.  Sayı 53 (1631 Nisan 1961), str. 97*.

5236
     Drina köprüsü = [Na Drini ćuprija] / İvo An driç ; çevi
ren Necati Zekeriya.
Odlomak.
U: Sevinç.  Y. 11, sayı 4 (1961), str. 3*.

5237
     Drina köprüsü = [Na Drini ćuprija] : (adlı romandan 
bir parça) / İvo An driç ; (çeviren Süreyya Yusuf).
Odlomak. 
U: Birlik.  Y. 18, sayı 456/457 (28 Aralık 1961) = Özel 
ılave, str. 1011.

5238                    
     [Kim bilir zamanın sonuna…] = [Ko će znati vremenu 
kraj] / İvo An driç ; (çeviren Zehra Jubi).
Nadređeni stv. nasl.: Hülya ettiklerim ve olaylar.  Odlomak 
iz pesme „Šta sanjam i šta mi se događa”.
U: Birlik.  Y. 18, sayı 451/452 (28 Kasım 1961), str. 12.

5239
     [Kimi seviyor şimdi o genç kadın...] = [Koga li ljubi 
sada ona mlada žena] / İvo An driç ; (çeviren Zehra Jubi).
Nadređeni stv. nasl.: Hülya ettiklerim ve olaylar.  Iz 
zbirke pesama u prozi „Ex Ponto”.
U: Birlik.  Y. 18, sayı 451/452 (28 Kasım 1961), str. 12.

5240
     Ne oldu bana, düşlerim ne = [Šta sanjam i šta mi se 
događa] / İvo An driç.
U: Yeditepe.  Sayı 53 (1631 Nisan 1961), str. 98*.

5241
     Pencere = [Prozor] / İvo An driç ; (çeviren N. Z. [Necati 
Zekeriya]).
Odlomak.
U: Birlik.  Y. 18, sayı 448 (2 Kasım 1961), str. 8.

5242
     [Uzaklarda, kardan taç takan..] = [Bregovi u daljini] / 
İvo An driç ; (çeviren Zehra Jubi).
Nadređeni stv. nasl.: Hülya ettiklerim ve olaylar.  Iz 
ciklusa „Nemiri”.
U: Birlik.  Y. 18, sayı 451/452 (28 Kasım 1961), str. 12.

5243
     Vezirin emri üzerine : İvo An driçin „Drina köprüsü” 
romanından bir parça.

Odlomak iz romana „Na Drini ćuprija”.
U: Birlik.  Y. 18, sayı 448 (2 Kasım 1961), str. 6.

5244
     [Aldatıyor düşlerim benim...] = [Biju me dani nemirom] 
/ İvo An driç ; türkçesi Nusret Dişo Ülkü.
Iz ciklusa „Nemiri”. 
U: Birlik.  Y. 19, sayı 478 (31 Mayıs 1962) = Özel ılave, 
str. 89.

5245
     Çocuklar = [Deca] / İvo An driç ; çeviren N. [Necati] 
Zeke riya.
U: Sevinç.  Y. 12, sayı 2 (1962), str. 1618*.

5246
     [Çok garip garip duruyor…] = [Epilog] / İvo An driç ; 
türkçesi Nusret Dişo Ülkü.
Iz zbirke pesama u prozi „Ex Ponto”. 
U: Birlik.  Y. 19, sayı 478 (31 Mayıs 1962) = Özel ılave, 
str. 8.

5247
     Drina köprüsü = [Na Drini ćuprija] / İvo An driç ; 
çeviren İlhami Emin.
Odlomak.
U: Yeditepe.  Sayı 59 (1962)*.

5248
     İlençli avlu = [Prokleta avlija] / İvo An driç ; çeviren 
İlhami Emin.
Odlomak.
U: Yeditepe.  Sayı 59 (1962)*.

5249
     Jepa köprüsü = [Most na Žepi] / İvo An driç ; çeviren 
İlhami Emin.
Odlomak.
U: Yeditepe.  Sayı 59 (1962)*.

5250
     Jepa üstündeki köprü = [Most na Žepi] : (hikâye) / İvo 
An driç ; çevirenler Adnan Özyalçıner, R. Cabi.
U: Türk dili.  C. 11, sayı 126 (Mart 1962), str. 383388.

5251
     [Kimi mi seviyor o genç kadın şimdi..] = [Koga li ljubi 
sada ona mlada žena] / İvo An driç ; türkçesi Nusret Dişo 
Ülkü.
Iz zbirke pesama u prozi „Ex Ponto”. 
U: Birlik.  Y. 19, sayı 478 (31 Mayıs 1962) = Özel ılave, 
str. 9.

5252
     Ne düşlüyorum, oysa neler olageliyor bana = [Šta 
sanjam i šta mi se događa] / İvo An driç ; [çeviren Nusret 
Dişo Ülkü].
U: Varlık.  Sayı 566 (1962)*.

5253
     Oyun = [Igra] / İvo An driç ; (çeviren F. [Fahri] Kaya).
U: Birlik.  Y. 19, sayı 461 (31 Ocak 1962), str. 6.
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5254
     [Uzaklarda, çok uzaklarda güneşle..] = [Bregovi u 
daljini] / İvo An driç ; türkçesi Nusret Dişo Ülkü.
Iz ciklusa „Nemiri”. 
U: Birlik.  Y. 19, sayı 478 (31 Mayıs 1962) = Özel ılave, 
str. 9.

5255
     Ağanin erikliği = [Priča o kmetu Simanu] / İvo An driç 
; çeviren Hasan Mercan.
U: Birlik.  Y. 20, sayı 526 (13 Haziran 1963)*.

5256
     „Büyük vezir” / İvo An driç ; çeviren Ahmet Hisarlı.
Odlomak iz romana „Travnička hronika”.
U: Yeditepe.  Sayı 78 (15 Ocak 1963), str. 11*.

5257
     Düş = [San] / İvo An driç ; (çeviren Necati Zekeriya).
Odlomak iz romana „Gospođica”.
U: Birlik.  Y. 20, sayı 541 (3 Ekim 1963), str. 67.

5258
     Drina köprüsü = [Na Drini ćuprija]. [Bölüm 1] / İvo 
An driç.
U: Birlik.  Y. 20 [i. e. 21], sayı 553 (9 Ocak 1964), str. 
67.

5259
     Drina köprüsü = [Na Drini ćuprija]. [Bölüm 2] / İvo 
An driç.
U: Birlik.  Y. 21, sayı 553 [i. e. 554] (16 Ocak 1964), str. 
67.

5260
     Drina köprüsü = [Na Drini ćuprija]. [Bölüm 3] / İvo 
An driç.
U: Birlik.  Y. 21, sayı 555 (23 Ocak 1964), str. 67.

5261
     Drina köprüsü = [Na Drini ćuprija]. [Bölüm 4] / İvo 
An driç.
U: Birlik.  Y. 21, sayı 556 (30 Ocak 1964), str. 89.

5262
     Drina köprüsü = [Na Drini ćuprija]. [Bölüm 5] / İvo 
An driç.
U: Birlik.  Y. 21, sayı 557 (6 Şubat 1964), str. 67.

5263
     Drina köprüsü = [Na Drini ćuprija]. [Bölüm 6] / İvo 
An driç.
U: Birlik.  Y. 21, sayı 558 (13 Şubat 1964), str. 67.

5264
     Drina köprüsü = [Na Drini ćuprija]. [Bölüm 7] / İvo 
An driç.
U: Birlik.  Y. 21, sayı 559 (20 Şubat 1964), str. 8, 11.

5265
     Drina köprüsü = [Na Drini ćuprija]. [Bölüm 8] / İvo 
An driç.
U: Birlik.  Y. 21, sayı 560 (27 Şubat 1964), str. 67.

5266
     Drina köprüsü = [Na Drini ćuprija]. [Bölüm 9] / İvo 
An driç.
U: Birlik.  Y. 21, sayı 561 (5 Mart 1964), str. 67.

5267
     Drina köprüsü = [Na Drini ćuprija]. [Bölüm 10] / İvo 
An driç.
U: Birlik.  Y. 21, sayı 562 (12 Mart 1964), str. 6, 9.

5268
     Drina köprüsü = [Na Drini ćuprija]. [Bölüm 11] / İvo 
An driç.
U: Birlik.  Y. 21, sayı 563 (19 Mart 1964), str. 89.

5269
     Drina köprüsü = [Na Drini ćuprija]. [Bölüm 12] / İvo 
An driç.
U: Birlik.  Y. 21, sayı 564 (26 Mart 1964), str. 67.

5270
     Drina köprüsü = [Na Drini ćuprija]. [Bölüm 13] / İvo 
An driç.
U: Birlik.  Y. 21, sayı 565 (2 Nisan 1964), str. 67.

5271
     Drina köprüsü = [Na Drini ćuprija]. [Bölüm 14] / İvo 
An driç.
U: Birlik.  Y. 21, sayı 566 (9 Nisan 1964), str. 67.

5272
     Drina köprüsü = [Na Drini ćuprija]. [Bölüm 15] / İvo 
An driç.
U: Birlik.  Y. 21, sayı 567 (16 Nisan 1964), str. 89.

5273
     Drina köprüsü = [Na Drini ćuprija]. [Bölüm 16] / İvo 
An driç.
U: Birlik.  Y. 21, sayı 568/569 (25 Nisan 1964), str. 10, 
13.

5274
     Drina köprüsü = [Na Drini ćuprija]. [Bölüm 17] / İvo 
An driç.
U: Birlik.  Y. 21, sayı 570 (7 Mayıs 1964), str. 67.

5275
     Drina köprüsü = [Na Drini ćuprija]. [Bölüm 18] / İvo 
An driç.
U: Birlik.  Y. 21, sayı 571 (14 Mayıs 1964), str. 67.

5276
     Drina köprüsü = [Na Drini ćuprija]. [Bölüm 19] / İvo 
An driç.
U: Birlik.  Y. 21, sayı 572 (21 Mayıs 1964), str. 67.

5277
     Drina köprüsü = [Na Drini ćuprija]. [Bölüm 20] / İvo 
An driç.
U: Birlik.  Y. 21, sayı 573 (28 Mayıs 1964), str. 8, 11.



376

5278
     Drina köprüsü = [Na Drini ćuprija]. [Bölüm 21] / İvo 
An driç.
U: Birlik.  Y. 21, sayı 574 (4 Haziran 1964), str. 67.

5279
     Drina köprüsü = [Na Drini ćuprija]. [Bölüm 22] / İvo 
An driç.
U: Birlik.  Y. 21, sayı 575 (11 Haziran 1964), str. 67.

5280
     Drina köprüsü = [Na Drini ćuprija]. [Bölüm 23] / İvo 
An driç.
U: Birlik.  Y. 21, sayı 576 (18 Haziran 1964), str. 67.

5281
     Drina köprüsü = [Na Drini ćuprija]. [Bölüm 24] / İvo 
An driç.
U: Birlik.  Y. 21, sayı 577 (25 Haziran 1964), str. 1011.

5282
     Drina köprüsü = [Na Drini ćuprija]. [Bölüm 25] / İvo 
An driç.
U: Birlik.  Y. 21, sayı 578 (2 Temmuz 1964), str. 67.

5283
     Drina köprüsü = [Na Drini ćuprija]. [Bölüm 26] / İvo 
An driç.
U: Birlik.  Y. 21, sayı 579 (9 Temmuz 1964), str. 67.

5284
     Drina köprüsü = [Na Drini ćuprija]. [Bölüm 27] / İvo 
An driç.
U: Birlik.  Y. 21, sayı 580 (16 Temmuz 1964), str. 67.

5285
     Drina köprüsü = [Na Drini ćuprija]. [Bölüm 28] / İvo 
An driç.
U: Birlik.  Y. 21, sayı 581 (23 Temmuz 1964), str. 1011.

5286
     Drina köprüsü = [Na Drini ćuprija]. [Bölüm 29] / İvo 
An driç.
U: Birlik.  Y. 21, sayı 582 (30 Temmuz 1964), str. 67.

5287
     Drina köprüsü = [Na Drini ćuprija]. [Bölüm 30] / İvo 
An driç.
U: Birlik.  Y. 21, sayı 583 (6 Ağustos 1964), str. 67.

5288
     Drina köprüsü = [Na Drini ćuprija]. [Bölüm 31] / İvo 
An driç.
U: Birlik.  Y. 21, sayı 584 (13 Ağustos 1964), str. 67.

5289
     Drina köprüsü = [Na Drini ćuprija]. [Bölüm 32] / İvo 
An driç.
U: Birlik.  Y. 21, sayı 585 (27 Ağustos 1964), str. 67.

5290
     Drina köprüsü = [Na Drini ćuprija]. [Bölüm 33] / İvo 
An driç.
U: Birlik.  Y. 21, sayı 586 (3 Eylül 1964), str. 67.

5291
     Drina köprüsü = [Na Drini ćuprija]. [Bölüm 34] / İvo 
An driç.
U: Birlik.  Y. 21, sayı 587 (10 Eylül 1964), str. 67.

5292
     Drina köprüsü = [Na Drini ćuprija]. [Bölüm 35] / İvo 
An driç.
U: Birlik.  Y. 21, sayı 588 (17 Eylül 1964), str. 1011.

5293
     Drina köprüsü = [Na Drini ćuprija]. [Bölüm 36] / İvo 
An driç.
U: Birlik.  Y. 21, sayı 589 (24 Eylül 1964), str. 67.

5294
     Drina köprüsü = [Na Drini ćuprija]. [Bölüm 37] / İvo 
An driç.
U: Birlik.  Y. 21, sayı 590 (1 Ekim 1964), str. 8, 11.

5295
     Drina köprüsü = [Na Drini ćuprija]. [Bölüm 38] / İvo 
An driç.
U: Birlik.  Y. 21, sayı 591 (8 Ekim 1964), str. 67.

5296
     Drina köprüsü = [Na Drini ćuprija]. [Bölüm 39] / İvo 
An driç.
U: Birlik.  Y. 21, sayı 592 (15 Ekim 1964), str. 67.

5297
     Drina köprüsü = [Na Drini ćuprija]. [Bölüm 40] / İvo 
An driç.
U: Birlik.  Y. 21, sayı 593 (22 Ekim 1964), str. 1011.

5298
     Drina köprüsü = [Na Drini ćuprija]. [Bölüm 41] / İvo 
An driç.
U: Birlik.  Y. 21, sayı 594 (29 Ekim 1964), str. 67.

5299
     Drina köprüsü = [Na Drini ćuprija]. [Bölüm 42] / İvo 
An driç.
U: Birlik.  Y. 21, sayı 595 (5 Kasım 1964), str. 67.

5300
     Drina köprüsü = [Na Drini ćuprija]. [Bölüm 43] / İvo 
An driç.
U: Birlik.  Y. 21, sayı 596 (12 Kasım 1964), str. 89.

5301
     Drina köprüsü = [Na Drini ćuprija]. [Bölüm 44] / İvo 
An driç.
U: Birlik.  Y. 21, sayı 597 (19 Kasım 1964), str. 67.
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5302
     Drina köprüsü = [Na Drini ćuprija]. [Bölüm 45] / İvo 
An driç.
U: Birlik.  Y. 21, sayı 598 (26 Kasım 1964), str. 67.

5303
     Drina köprüsü = [Na Drini ćuprija]. [Bölüm 46] / İvo 
An driç.
U: Birlik.  Y. 21, sayı 589 [i. e. 599] (3 Aralık 1964), str. 
67.

5304
     Drina köprüsü = [Na Drini ćuprija]. [Bölüm 47] / İvo 
An driç.
U: Birlik.  Y. 21, sayı 601 (17 Aralık 1964), str. 67.

5305
     Pencere = [Prozor] / İvo An driç ; (türkçeye Nusret Dişo 
Ülkü).
U: Birlik.  Y. 21, sayı 602/603 (27 Aralık 1964), str. 12.

5306
     Pencere = [Prozor] / İvo An driç ; çeviren Nusret Dişo 
Ülkü.
U: Varlık.  Sayı 630 (1964)*.

5307
     Tuz = [Priča o soli] / İvo An driç ; çeviren E. Tonguç.
U: Varlık.  Sayı 618 (1964)*.

5308
     Çocuklar = [Deca] / İvo An driç ; türkçeye Nusret Dişo 
Ülkü.
U: Birlik.  Y. 22, sayı 642 (30 Eylül 1965) = Özel ılave, 
str. 24.

5309
     „Drina köprüsü”nden = [Na Drini ćuprija] / İvo An driç 
; (çeviren N. D. [Nusret Dişo] Ülkü).
Odlomak.
U: Sesler.  Y. 2, sayı 8 (Eylül 1966), str. 97100.

5310
     Düş = [San] / Ivo An drić ; (çeviren N. Z. [Necati Zeke
riya]).
Odlomak iz romana „Gospođica”.
U: Sesler.  Y. 2, sayı 8 (Eylül 1966), str. 9297.

5311
     „Ex Ponto”dan = [Ex Ponto] / İvo An driç ; (çeviren N. 
Z. [Necati Zekeriya]).
Odlomci.
U: Sesler.  Y. 2, sayı 8 (Eylül 1966), str. 9091.

5312
     Sinan’ın tekkesinde ölüm = [Smrt u Sinanovoj tekiji] / 
İvo An driç ; çeviren Mahmut Kıratlı.
U: Cep dergisi.  Sayı 1 (1966)*.

5313
     Sözcükler üstüne notlar = [Beleška o rečima] / İvo An
driç ; (çeviren N. Z. [Necati Zekeriya]).
U: Sesler.  Y. 2, sayı 8 (Eylül 1966), str. 8890.

5314
     „Travnik kroniği”nden = [Travnička hronika] / İvo An
driç ; (çeviren N. D. [Nusret Dişo] Ülkü).
Odlomak.
U: Sesler.  Y. 2, sayı 8 (Eylül 1966), str. 100103.

5315
     Jepa üstündeki köprü = [Most na Žepi] / İvo An driç ; 
çeviren Zeyyat Selimoğlu.
U: Cep dergisi.  Sayı 7 (1967)*.

5316
     Demetler = [Snopići] / İvo An driç ; (çeviren Nusret 
Dişo Ülkü).
U: Sesler.  Y. 4, sayı 36/37 (MayısHaziran 1969), str. 
5057.

5317
     Rüya ve gerçek = [San i java Pod grabićem] / İvo An
driç ; çeviren Kemal Yeşilay.
U: Cep dergisi.  Sayı 27 (1969)*.

5318
     Sürgünden notlar = (Ex Ponto) / İvo An driç ; çevirenler 
Adnan Özyalçıner, İlhami Emin.
Odlomci.
U: Türk dili.  Y. 19, c. 21, sayı 217 (Ekim 1969), str. 27
29.

5319
     Sürgünden notlar = Ex Ponto / İvo An driç ; çevirenler 
A. [Adnan] Özyalçıner, İ. [İlhami] Emin.
Odlomci.
U: Varlık.  C. 36, sayı 745 (Kasım 1969), str. 28*.

5320
     Veletovo erkekleri = [Veletovci] / İvo An driç ; çeviren 
Zeyyat Selimoğlu.
U: Varlık.  Sayı 741 (1969)*.

5321
     Sürgünden notlar = Ex Ponto / İvo An driç ; çevirenler 
Adnan Özyalçıner, İlhami Emin.
Odlomci.
U: Yeni edebiyat.  Sayı 11 (1970)*.

5322
     Cambazhanede ilk kez = [Cirkus] / İvo An driç ; (çeviren 
Nusret Dişo Ülkü).
Sadržaj prilagođen deci.
U: Birlik.  Y. 28, sayı 1177 (21 Ekim 1972), str. 8.

5323
     Demetler = [Snopići] / İvo An driç ; (çeviren Nusret 
Dişo Ülkü).
U: Tan.  Y. 4, sayı 157 (19 Ekim 1972), str. 11.

5324
     Drina çağlayanı = [Slap na Drini] / İvo An driç ; (çeviren 
İ. [İskender] Muzbeğ).
U: Tan.  Y. 4, sayı 162/163 (27 Kasım 1972), str. 8.
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5325
     Macar Mustafa = [Mustafa Madžar]. [Bölüm 1] / İvo 
An driç ; çeviren Nusret Dişo Ülkü.
U: Birlik.  Y. 28, sayı 1190 (21 Kasım 1972), str. 7.

5326
     Macar Mustafa = [Mustafa Madžar]. [Bölüm] (2) / İvo 
An driç ; [çeviren Nusret Dişo Ülkü].
U: Birlik.  Y. 28, sayı 1191 (23 Kasım 1972), str. 7.

5327
     Macar Mustafa = [Mustafa Madžar]. [Bölüm] (3) / İvo 
An driç ; [çeviren Nusret Dişo Ülkü].
U: Birlik.  Y. 28, sayı 1192 (25 Kasım 1972), str. 7.

5328
     Macar Mustafa = [Mustafa Madžar]. [Bölüm] (4) / İvo 
An driç ; [çeviren Nusret Dişo Ülkü].
U: Birlik.  Y. 28, sayı 1193/1194 (28 Kasım 1972), str. 
14.

5329
     Macar Mustafa = [Mustafa Madžar]. [Bölüm] (5) / İvo 
An driç ; [çeviren Nusret Dişo Ülkü].
U: Birlik.  Y. 28, sayı 1195/1196 (5 Aralık 1972), str. 7.

5330
     Macar Mustafa = [Mustafa Madžar]. [Bölüm] (6) / İvo 
An driç ; [çeviren Nusret Dişo Ülkü].
U: Birlik.  Y. 28, sayı 1197 (7 Aralık 1972), str. 7.

5331
     Macar Mustafa = [Mustafa Madžar]. [Bölüm] (7) / İvo 
An driç ; [çeviren Nusret Dişo Ülkü].
U: Birlik.  Y. 28, sayı 1198 (9 Aralık 1972), str. 7.

5332
     Macar Mustafa = [Mustafa Madžar]. [Bölüm] (8) / İvo 
An driç ; [çeviren Nusret Dişo Ülkü].
U: Birlik.  Y. 28, sayı 1199 (12 Aralık 1972), str. 7.

5333
     Macar Mustafa = [Mustafa Madžar]. [Bölüm] (9) / İvo 
An driç ; [çeviren Nusret Dişo Ülkü].
U: Birlik.  Y. 28, sayı 1200 (14 Aralık 1972), str. 7.

5334
     Macar Mustafa = [Mustafa Madžar]. [Bölüm] (10) / 
İvo An driç ; [çeviren Nusret Dişo Ülkü].
U: Birlik.  Y. 28, sayı 1201 (16 Aralık 1972), str. 7.

5335
     Macar Mustafa = [Mustafa Madžar]. [Bölüm] (11) / 
İvo An driç ; [çeviren Nusret Dişo Ülkü].
U: Birlik.  Y. 28, sayı 1202 (19 Aralık 1972), str. 7.

5336
     Günağartısı = [Jutro] / İvo An driç ; (türkçesi Necati 
Zekeriya).
U: Sesler.  Y. 8, sayı 79/81 (EkimAralık 1973), str. 91.

5337
     Günah çıkarma = [Ispovijed] / İvo An driç ; çeviren 
Mahmut Kıratlı.
U: Varlık.  Sayı 789 (1973)*.

5338
     Günah çıkarma = [Ispovijed] / İvo An drič ; çeviren M. 
[Ma hmut] Kıratlı.
U: Sesler.  Y. 8, sayı 79/81 (EkimAralık 1973), str. 72
84.

5339
     Tek gözlü Corkan ile yabanci kadın = [Ćorkan i Šva
bica] / İvo An driç.
U: Sesler.  Y. 8, sayı 70 (Kasım 1973), str. 3853.

5340
     Zındanda = [U zindanu] / İvo An driç ; çeviren Mahmut 
Kıratlı.
U: Varlık.  Sayı 786 (1973)*.

5341
     Ne düşlüyorum, oysa neler geliyor başıma = [Šta sa
njam i šta mi se događa] / İvo An driç ; çeviren Necati 
Zeke riya.
U: Yansıma dergisi.  Sayı 27 (1974)*.

5342
     Zındanda = [U zindanu] / İvo An driç.
U: Çevren.  Y. 2, no. 2 (1974), str. 8590.

5343
     An driç’in ölüm ve yaşam üstüne düşünceleri / (tarayıp 
çeviren N. [Necati] Zekeriya).
Odlomci iz dela I. An drića.
U: Çevren.  Y. 3, no. 6 (Temmuz 1975), str. 2324.

5344
     Aska ile kurt = [Aska i vuk] / İvo An driç ; çeviren 
Necati Zekeriya.
U: Çağdaş Yugoslav hikâyeleri antolojisi / hazırlayan 
ve çeviren Necati Zekeriya.  İstanbul : Varlık yayınevi, 
1975*.

5345
     Batik = [Potonulo] / İvo An driç ; (türkçesi Lamia 
Hacıosmanović ile Tahir Üzgör).
U: Sesler.  Y. 9, sayı 96 (Mayıs 1975), str. 64.

5346
     Günbatımında = [U sumrak] / İvo An driç ; (çeviren N. 
[Necati] Zekeriya).
U: Çevren.  Y. 3, no. 6 (Temmuz 1975), str. 22.

5347
     Huzursuzluklar = [Nemiri] / İvo An driç ; (türkçesi 
Lamia Hacıosmanović ile Tahir Üzgör).
Odlomak.
U: Sesler.  Y. 9, sayı 96 (Mayıs 1975), str. 65.

5348
     Karçiç beyin düşü = [San bega Karčića] / İvo An driç ; 
çeviren Nusret D. [Dişo] Ülkü.
U: Birlik.  Y. 31, sayı 1552 (15 Mart 1975), str. 5.
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5349
     Ne düşlerim ve başıma neler gelir = [Šta sanjam i šta mi 
se događa] / İvo An driç ; (türkçesi Lamia Hacıosmanović 
ile Tahir Üzgör).
Odlomak.
U: Sesler.  Y. 9, sayı 96 (Mayıs 1975), str. 6364.

5350
     Ne düşlüyorum, oysa neler geliyor başıma = [Šta 
sanjam i šta mi se događa] / İvo An driç ; (türkçeye Necati 
Zekeriya).
Odlomak.
U: Tan.  Y. 7, sayı 284 (29 Mart 1975), str. 6.

5351
     Ölüm ve yaşam üzerine düşünceler / çeviren Necati 
Zekeriya.
Odlomci iz dela Ive An drića.
U: Varlık.  Sayı 817 (1975)*.

5352
     Sözcüklere değgin = [Beleška o rečima] / İvo An driç ; 
(çeviren N. [Necati] Zekeriya).
U: Çevren.  Y. 3, no. 6 (Temmuz 1975), str. 2527.

5353
     Tırpan = [Kosa] / İvo An driç ; (çeviren Necati Zeke
riya).
U: Çevren.  Y. 3, no. 6 (Temmuz 1975), str. 1721.

5354
     Tırpan = [Kosa] / İvo An driç ; çeviren Necati Zek eriya.
U: Varlık.  Sayı 817 (1975)*.

5355
     Kör = [Slepac] / İvo An driç ; (çeviren Hasan Mercan).
U: Tan.  Y. 8, sayı 361 (11 Eylül 1976), str. 15.

5356
     Yükseklik = [Visina] / İvo An driç ; (çeviren Nusret D. 
[Dişo] Ülkü).
U: Birlik.  Y. 32, sayı 1753/1754 (3 Temmuz 1976), str. 6.

5357
     Anika yaşarken = [Anikina vremena] / İvo An driç ; 
(çevirenler A. [Adnan] Özyalçıner, İ. [İlhami] Emin).
Odlomak.
U: Sesler.  Y. 13, sayı 114 (Mart 1977), str. 6580.

5358
     Irgat Siman = [Priča o kmetu Simanu] / İvo An driç ; 
türkçesi Adnan Özyançiner ile İlhami Emin.
U: Birlik.  Y. 33, sayı 1865 (31 Mart 1977), str. 5.

5359
     Kitap = [Knjiga] / İvo An driç ; (çeviren Necati 
Zekeriya).
U: Çevren.  Y. 5, no. 16 (Aralık 1977), str. 127137.

5360
     Öğretmen Lubomir = [Učitelj Ljubomir] / İvo An driç ; 
çeviren Necati Zekeriya.
U: Varlık.  Sayı 840 (1977)*.

5361
     Tuz öyküsü = [Priča o soli] / İvo An driç ; çeviren Nusret 
D. [Dişo] Ülkü.
U: Çevren.  Y. 5, no. 14 (Haziran 1977), str. 8791.

5362
     Köprü bir de Gingene [i. e. Çingene] / İvo An driç ; 
(türkçeye N. D. [Nusret Dişo] Ülkü).
Odlomak iz romana „Na Drini ćuprija”.
U: Birlik.  Y. 35, sayı 2226 (28 Temmuz 1979), str. 4.

5363
     Sahnede ilk ve son kez = [Neuspeh na pozornici] / İvo 
An driç ; (türkçesi N. D. [Nusret Dişo] Ülkü).
U: Birlik.  Y. 35, sayı 2175 (31 Mart 1979), str. 5.

5364
     Rüya ve gerçek = [San i java Pod grabićem] / İvo An
driç ; (çeviren Kemal Yeşilay).
U: Birlik.  Y. 37, sayı 2542 (13 Ağustos 1981), str. 14.

5365
     Fildişi kadın = [Žena od slonove kosti] / İvo An driç ; 
(çeviren N. [Necati] Zekeriya).
U: Birlik.  Y. 38, sayı 2759 (25 Aralık 1982), str. 16.

5366
     Ne düşlüyorum, neler geliyor başıma oysa = [Šta 
sanjam i šta mi se događa] / İvo An driç ; çeviren Necati 
Zekeriya.
U: Çevren.  Y. 9, sayı 36 (Aralık 1982), str. 4445*.

5367
     Fildişi kadın = [Žena od slonove kosti] / İvo An driç ; 
(çeviren N. [Necati] Zekeriya).
U: Çevren.  Y. 10, no. 37 (Mart 1983), str. 6770.

5368
     Rüya ve gerçek = [San i java Pod grabićem] / İvo An
driç ; (çeviren Kemal Yeşilay).
U: Birlik.  Y. 39, sayı 2825 (28 Mayıs 1983), str. 16.

5369
     Aska ile kurt = [Aska i vuk] / İvo An driç ; türkçesi Avni 
Abdullah.
U: Sevinç.  Y. 34, sayı 6 (Şubat 1984), str. 23.

5370
     Karçiç beyin düşü = [San bega Karčića] / İvo An driç ; 
türkçesi Hüsamettin Sardar [i. e. Vardar].
U: Birlik.  Y. 40, sayı 3013 (16 Ağustos 1984), str. 14.

5371
     Öğretmen Lubomir = [Učitelj Ljubomir] / İvo An driç.
U: Çevren.  Y. 12, sayı 46 (MartNisan 1985), str. 9395.

5372
     Oyun = [Igra] / İvo An driç ; (çeviren Necati Zeke
riya).
U: Sesler.  Y. 21, sayı 193 (Şubat 1985), str. 4447.
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5373
     Drina köprüsü = [Na Drini ćuprija] / İvo An driç ; sırp
hırvatçadan çeviren Mahmut Kıratlı.
Odlomak.
U: Çevren.  Y. 13, sayı 52 (MartNisan 1986), str. 7178.

5374
     Oyun = [Igra] / İvo An driç ; (çeviren N. [Necati] 
Zekeriya).
U: Birlik.  Y. 43, sayı 3419 (28 Mart 1987), str. 16.

5375
     Rüya ve gerçek = [San i java Pod grabićem] / İvo An
driç ; (çeviren Kemal Yeşilay).
U: Birlik.  Y. 43, sayı 3404 (21 Şubat 1987), str. 16.

5376
     Yazar olarak Vuk = [O Vuku kao piscu] / İvo An driç ; 
(türkçesi Leylâ Karan Hocalar).
U: Sesler.  Y. 24, sayı 221 (Aralık 1987), str. 7684.

5377
     Zındanda = [U zindanu] / Ivo An drić ; (türkçesi Mahmut 
Kıratlı).
U: Sesler.  Y. 23, sayı 213 (Şubat 1987), str. 2935.

5378
     Fildişi kadın = [Žena od slonove kosti] / İvo An driç ; 
(çeviren N. [Necati] Zekeriya).
U: Tan.  Y. 19, sayı 955 (22 Ekim 1988), str. 14.

5379
     Sahnede ilk ve son kez = [Neuspeh na pozornici] / Ivo 
An driç ; türkçesi Nusret D. Ülkü.
U: Sevinç.  Y. 39, sayı 6 (Şubat 1990), str. 14. 

Украјински

5380
     Дрівця = [Снопићи] / Іво Ан дрич ; переклад з серб
ської мови.
У: Україна.  N° 12 (1956), стр. 2930*.

5381
     Драма в Олуяку = [Олујаци] / Іво Ан дрич.
У: Сучасність.  Ч. 12 (1961), стр. 511*.

5382
     Краєвиди = [Предели] / Іво Ан дрич ; переклав із 
серб ськохорватської Іван Ющук.
У: Всесвіт.  N° 7 (1968)*.

5383
     Мости = [Мостови] / Іво Ан дрич ; переклав із серб
ськохорватської Іван Ющук.
У: Всесвіт.  N° 7 (1968)*.

5384
     На камені у Почителі = [На камену, у Почитељу] / Іво 
Ан дрич ; переклав із сербськохорватської Іван Ющук.
У: Всесвіт.  N° 7 (1968)*.

5385
     Обличчя = [Лица] / Іво Ан дрич ; переклав із серб
ськохорватської Іван Ющук.
У: Всесвіт.  N° 7 (1968)*.

5386
     Шляхи = [Стазе] / Іво Ан дрич ; переклав із сербсько
хорватської Іван Ющук.
У: Всесвіт.  N° 7 (1968)*.

5387
     Вино / Іво Ан дрич ; переклав із сербськохорватської 
Іван Ющук.
У: Всесвіт.  N° 7 (1968)*.

5388
     [Кого нині цілує ота жінка молода...] = [Кога ли 
љу би сада она млада жена] / Іво Ан дрич ; переклад 
Захара Гончарука.
Из збирке песама у прози „Ex Ponto”.
У: Всесвіт.  N° 1 (1969), стр. 1819*.

5389
     [У хаті нашій...] = [У нашој кући мора да је већ 
полумрак] / Іво Ан дрич ; переклад Захара Гончарука.
Из збирке песама у прози „Ex Ponto”.
У: Всесвіт.  N° 1 (1969), стр. 1819*.

5390
     Обличчя = [Лица] / Іво Ан дрич ; переклав із серб
ськохорватської Іван Ющук.
У: Друг читача.  (1. червень 1971), стр. 4*.

5391
     Коса / Іво Ан дрич ; переклав із сербс’кохорватс’кої 
Іван Ющук.
У: Ранок.  N° 7 (1972), стр. 21*.

5392
     Ex Ponto / Іво Ан дрич ; переклад Захара Гонча рука.
Одло мак.
У: Злагода / Захар Власович Гончарук.  Київ : 
Радянськи письменник, 1981.  Стр. 133134*.

5393
     [Кого нині цілує ота жінка молода...] = [Кога ли 
љуби сада она млада жена] / Іво Ан дрич ; переклад 
Захара Гончарука.
Из збирке песама у прози „Ex Ponto”.
У: Злагода / Захар Власович Гончарук.  Київ : 
Радянськи письменник, 1981.  Стр. 135*.

5394
     Що мрію, що збувається = [Шта сањам и шта ми се 
догађа] / Іво Ан дрич ; переклад Захара Гончарука.
У: Злагода / Захар Власович Гончарук.  Київ : 
Радянськи письменник, 1981.  Стр. 136*.

5395
     Аска і вовк = [Аска и вук] / Іво Ан дрич ; переклала 
із сербс’кохорватс’кої Л. [Людмила] Канцедал.
У: Літературна Україна.  (12. травень 1983), стр. 8*.
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5396
     Велетовці = [Велетовци] / Іво Ан дрич ; переклав із 
сербс’кохорватс’кої Іван Ющук.
У: Книга пригод.  Київ : Веселка, 1983.  Стр. 259
267*.

5397
     [Кого нині цілує та молода жінка...] = [Кога ли љуби 
сада она млада жена] / Іво Ан дрич ; переклад Захара 
Гончарука.
Из збирке песама у прози „Ex Ponto”.
У: Ядран / упорядкування Захара Гончарука.  Київ : 
Дніпро, 1986.  Стр. 11.

5398
     Про що мрію і що збувається = [Шта сањам и шта ми 
се догађа] / Іво Ан дрич ; переклад Захара Гончарука.
Одло мак.
У: Ядран / упорядкування Захара Гончарука.  Київ : 
Дніпро, 1986.  Стр. 910.

5399
     Велетовці = [Велетовци] / Іво Ан дрич ; переклав із 
сербс’кохорватс’кої Іван Ющук.

У: Книга пригод.  Київ : Веселка, 1995.  Стр. 263
271*.

5400
     Розмова з Гойєю = [Разговор са Гојом] / Іво Ан дрич 
; переклала із сербс’кої О. [Олена] Дзюба.
У: Слов’янське Віче  XXI століття.  N° 3 (1997), стр. 
177189.

5401
     Князь із сумними очима = [Кнез са тужним очима] / 
Іво Ан дрич ; переклад з сербської Алли Татаренко.
У: Форма(р)т.  N° 4 (2002), стр. 5657*.

5402
     У дорозі = [На путовању] / Іво Ан дрич ; переклала 
із сербс’кої Н. [Наталя] Чорпіта.
Одло мак из приповетке „Јелена, жена које нема”.
У: Королівський ліс. Кн. 2, Альманах кохання / упо
рядник Іван Лучук.  Львів : Піраміда, 2002.  Стр. 111
116.
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1931

5403
     Skri ve na i ne is crp na bo gat stva sta ro ga gra da / Ivo An
drić.
In ter vju.
U: Du bro vač ka tri bu na.  God. 3, br. 121 (15. okt. 1931), 
str. 2*.

1934

5404
     По не кад се пи там да ли то ни је не ка вр ста ми стич
не ка зне за нас ко ји смо пре жи ве ли? / [интервју водио] 
М. Млић.
У: Иде је за књи жев ност, по ли тич ка и дру штве на пи та
ња.  Год. 1, бр. 5 (17. нов. 1934), стр. 2.

1936

5405
     Да ли за и ста по сто ји за стој у на шој књи жев но сти, 
и ако по сто ји ка кви су узро ци?
Ме ђу уче сни ци ма ан ке те је и Иво Ан дрић.
У: По ли ти ка.  Год. 33, бр. 10214 (29. окт. 1936), стр. 
1011.

5406
     [Стваралац пе снич ке про зе...] / Иво Ан дрић ; 
[приредио] Јан ко Ту фег џић.
Од го вор на ан ке ту „За што пи шем и за ко га пи шем”.
У: Прав да.  Год. 32, бр. 11375 (24. јун 1936), стр. 11.

1938

5407
     Лич ност и де ло Мом чи ла На ста си је ви ћа пред су дом 
ње го вих при ја те ља у ПЕНклу бу / [приредио] Swann.
Ме ђу уче сни ци ма ди ску си је је и Иво Ан дрић.  Swann 
је псе у до ним Ста ни сла ва Ви на ве ра.
У: Но ва сме на.  Год. 1, бр. 2 (април 1938), стр. 8389.

1949

5408
     Trends of con tem po rary Yugo slav wri ters.
In ter vju.
U: Yugo slav Fort nightly.  No. 7 (1 July 1949), str. 7*.

1951

5409
     Уме сто ин тер вјуа.
У: Сред њо шко лац.  Бр. 3 (21. окт. 1951)*.

1952

5410
     Be o grad bez svo je mo der ne ga le ri je / Ivo An drić.
Od go vor na an ke tu.
U: Književne novine.  God. 5, br. 59 (24. jun 1952), str. 8.

5411
     Ко ја би де ла са вре ме не свет ске књи жев но сти тре
ба ло пре ве сти / Иво Ан дрић.
Од го вор на ан ке ту.
У: НИН.  Год. 2, бр. 77 (22. јун 1952), стр. 8.

5412
     На ши умет ни ци и на уч ни ци.
Од го вор Иве Ан дри ћа на ан ке ту.
У: Бор ба.  Год. 17, бр. 294 (7. дец. 1952), стр. 7.

5413
     Оп штих без и ме них ствар но сти не ма / Иво Ан
дрић.
Од го вор на ан ке ту „Пи сац и са вре ме на те ма ти ка”.
У: Мла да кул ту ра.  Год. 1, бр. 3 (11. дец. 1952), стр. 1.

5414
     [Са пи та њи ма ко је сте по ста ви ли у овој ан ке ти...] / 
Иво Ан дрић.
Од го вор на ан ке ту.
У: НИН.  Год. 2, бр. 96 (2. нов. 1952), стр. 8.

Интервјуи, изјаве
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5415
     Сви на ши кул тур ни цен три тре ба рав но мер но да 
уче ству ју у ра ду и у упра ви Са ве за / [приредио] Фран
це Врег.
Иво Ан дрић и Јо сип Вид мар о за кључ ци ма Тре ћег 
кон гре са Са ве за књи жев ни ка Ју го сла ви је.
У: Бор ба.  Год. 17, бр. 241 (9. окт. 1952), стр. 5.

1953

5416
     Je senj ski raz go vo ri s be o grad skim umet ni ci ma / Ivo 
An drić.
U: Vje snik u sri je du.  God. 13 (7. pro si nac 1953)*.

5417
     O pet pa rač koj li te ra tu ri / Ivo An drić.
Od go vor na an ke tu.
U: 7 da na.  God. 1, br. 7 (2. jul 1953), str. 7*.

5418
     O pet pa rač koj li te ra tu ri / Ivo An drić.
Od go vor na an ke tu.
U: Za gre bač ki tjed nik.  God. 1, br. 22 (11. sr panj 1953), 
str. 6*.

5419
     Osve tlja va nje pro šlo sti po ma že re ša va nju da na šnjih 
pro ble ma / Ivo An drić.
Od go vor na an ke tu o pro ble mi ma iz u ča va nja isto ri je Bo
sne i Her ce go vi ne.
U: Pre gled.  God. 5, br. 3 (mart 1953), str. 177.

1954

5420
     Бе о град је уз бу дљи ва и по вољ на ат мос фе ра за рад.
Ин тер вју.
У: Бе о град ске но ви не.  Год. 3, бр. 123 (31. дец. 1954), 
стр. [3].

5421
     За јед нич ки пра во пис  нео п ход на по тре ба : др 
Алек сан дар Бе лић, др Ма те Хра сте, др Јо во Ву ко вић 
и књи жев ник Иво Ан дрић о из ра ди но вог пра во пи са / 
[забележио] С. [!] [Чедо] Ки сић.
У: По ли ти ка.  Год. 60, бр. 15005 (16. дец. 1954), стр. 6.

5422
     Ка ко смо зна ли и уме ли / Иво Ан дрић ; [приредио] 
Три во Ин ђић.
Од го вор на ан ке ту „Шта су они чи та ли”.
У: Лист мла дих.  Год. 4, бр. 5 (1. мај 1954), стр. 9.

5423
     „Књи га ни је лук суз” / Иво Ан дрић.
Од го вор на ан ке ту.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 1 [!], бр. 3 (28. јан. 1954), 
стр. 1.

1955

5424
     Ан ке та о пи та њи ма срп ско хр ват ског је зи ка и пра
во пи са.
Ме ђу уче сни ци ма ди ску си је је и Иво Ан дрић.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 131, књ. 375, св. 1 
(јан. 1955), стр. 3126.

5425
     Књи ге, учи те љи и љу бим ци / Иво Ан дрић.
Од го вор на ан ке ту „Ко је књи ге сма тра чо век сво јим 
књи га ма љу бим ци ма”.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 3 (31. дец. 1955)*.

1956

5426
     Most me đu lju di ma : raz go vor sa Ivom An dri ćem / [in
ter vju vo di li] Pe tar Bre čić, Jo vo Po po vić.
U: Glo bus.  God. 3, br. 140 (16. nov. 1956)*.

5427
     Na ša re por ta ža je do bra i za ni mlji va i mo gla bi bi ti ži
vlja i ra zno vr sni ja / Ivo An drić.
Od go vor na an ke tu.
U: Na ša štam pa.  God. 6, br. 41 (maj 1956)*.

5428
     Raz go vor sa su rad ni ci ma „Na rod nog li sta” / [in ter vju 
vo di li] Pe tar Bre čić i Jo vo Po po vić.
U: Na rod ni list.  God. 12, br. 3531 (11. nov. 1956)*.

1957

5429
     Kao ne kad, ili sa vre me ni kr sta ši : Ivo An drić o 
knji žev nim ta bo ri ma i po le mi ka ma / [in ter vju vo di o] Č. 
[Čedo] Ki sić.
In ter vju.
U: Oslo bo đe nje.  God. 15, br. 3262 (6. feb. 1957), str. 4.

5430
     Пи са ње је као кад се иде у лов: не кад се вра ти те с 
пра зном, а не кад с пу ном тор бом / за бе ле жио Ве ли мир 
Ми ло ше вић.
Раз го вор Иве Ан дри ћа са сту ден ти ма Фи ло зоф ског 
фа кул те та, Са ра је во, 1957.
У: На ши да ни.  Год. 4, бр. 44 (27. окт. 1957)*.

1958

5431
     De lo, po gled i uspo me ne.
In ter vju.
U: Front.  God. 14, br. 9 (5. maj 1958), str. 20.

5432
     Пи са те лот тре ба да би де сфа тен, а не „це нет” / 
[интервју во ден од] Ри сто Ку зма нов ски.
Ин тер вју.
У: Но ва Ма ке до ни ја.  Год. 14, бр. 4329 (29. јун 1958), 
стр. 8*.
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5433
     „Po ur qu oi éc ri vezvo us?” / Ivo An dritch.
Od lo mak iz an ke te za fran cu ski ra dio.
U: La Ta ble ron de.  No 131 (nov. 1958), str. 128*.

5434
     Put do no ve, sa vre me ne li te ra tu re.
Od go vor na an ke tu.
U: Oslo bo đe nje.  God. 15, br. 3587 (13. jan. 1958), str. 
10.

5435
     Sve sno ili slu čaj no / an ke tu vo dio Ra de Ala van tić.
Od go vor na an ke tu „Ka ko sam po stao ono što sam da
nas”.
U: Mla dost.  God. 3, br. 84 (20. maj 1958), str. 6.

1959

5436
     Vég te len me se : in ter jú Ivo An drics író val / [az in ter jút 
kés zí tet te] Dra gi sa Pe ro vics.
U: Magyar Szó.  16. évf., 146. sz. (1959. jún. 21.), str. 9.

1960

5437
     Po hva la Pra vo pi su / Ivo An drić.
Od go vor na an ke tu „Ka kav bi sa dr žaj imao vaš te le gram u 
ko jem bi ste iz ra zi li po hva lu ili ogor če nost zbog ne ke po
ja ve ili do ga đa ja u na šoj ze mlji i u svi je tu”.
U: Vje snik u sri je du.  (29. dec. 1960)*.

5438
     Raz go vor z An dri ćem / [in ter vju vo dil] Bo ris Grab nar.
U: TT.  Letn. 8, št. 44 (2. nov. 1960), str. 1, 6*.

1961

5439
     A col lo qu io con il pre mio No bel / [in ter vi sta di] O. G.
In ter vju.
U: Ra di o cor ri e re TV.  (31 dic. 1961)*.

5440
     „An dritch, prix No bel 1961, m’a dit” / [u ne in ter vi
ew de] Agat he Tcho ur tchitch.
In ter vju.
U: Les No u vel les lit té ra i res.  No 1783 (2 nov. 1961), str. 
9*.

5441
     Vo lim čo ve ka / [in ter vju vo di o] I. K. [I bra him Kljun].
U: Vje snik.  God. 22, br. 5278 (31. li sto pad 1961), str. 7.

5442
     „Вр ло сам уз бу ђен и ра до стан”.
Из ја ва по во дом до де ле Но бе ло ве на гра де.
У: Днев ник.  Год. 19, бр. 5377 (27. окт. 1961), стр. 10.

5443
     „De lov ni dan je za me naj lep ši pra znik”.
Iz ja va po vo dom do de le No be lo ve na gra de.
U: Lju bljan ski dnev nik.  Letn. 11 (27. okt. 1961)*.

5444
     En tre vi stan do a Ivo An dritch: pre mio Nó bel de li te ra
tu ra / [en tre vi sta por] Jor ge Adam.
In ter vju.
U: El Uni ver sal.  (15 nov. 1961)*.

5445
     Из ја ва Иве Ан дри ћа ју го сло вен ским но ви на ри ма.
У: Би бли о те кар.  Год. 13, бр. 6 (1961), стр. 535.

5446
     „Je su is un pes si mi ste to ur né vers la vie” / [u ne in ter vi
ew de] Ge or ge Adam.
In ter vju.
U: Le Fi ga ro lit té ra i re.  An née 16, no 811 (4 nov. 1961), 
str. 6.

5447
     11 пи та ња Иви Ан дри ћу / [интервју водио] Дра гош 
Си мо вић.
У: Спорт и свет.  Год. 6, бр. 262 (31. окт. 1961)*.

5448
     „Књи га је би ла и оста ла же ља мог де тињ ства” / 
[интервју водио] Љу би сав Ан дрић.
У: Глас де це Под ри ња.  (20. нов. 1961), стр. 4*.

5449
     Kon čno ven dar le: Ivo An drić / [in ter vju vo dil] Bo ris 
Grab nar.
In ter vju.
U: TT.  Letn. 9 (31. okt. 1961)*.

5450
     Naš no be lo vec o se bi : po go vor z Ivom An dri ćem / [in
ter vju vo dil] M. S. Pav ko vić.
In ter vju pre ve den iz no vi na „Ve čer nje no vo sti”, 28. okt. 
1961.
U: TT.  Letn. 9 (31. okt. 1961)*.

5451
     „Ne znam tač no ka ko ra dim” : je dan od ri jet kih raz go
vo ra s Ivom An dri ćem o te mi nje go va knji žev nog stva ra
la štva / [in ter vju vo di o] Bo ra Đor đe vić.
U: Vje snik.  God. 22, br. 5274 (27. li sto pad 1961), str. 5.

5452
     Но бе ло вац  ин тим но / [интервју водио] М. С. Пав
ко вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 9, бр. 2529 (28. окт. 1961), 
стр. 9.

5453
     „Nuk e zgjod ha une, por ajo mue” / [in ter vi stu ar nga] 
Qa zim Kel men di.
In ter vju.
U: Za ni i ri nis.  V. 10, nr. 17 (17. shtat. 1961), str. 17*.

5454
     Пи сац по ста је роб пи са ња, али роб  ства ра лац, све
мо ћан и све вла стан / Иво Ан дрић.
Раз го вор са уче ни ци ма ОШ „Да шо Па ви чић”, Хер цег 
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Но ви, 15. мај 1961.
У: По бје да.  Год. 18, бр. 22 (28. мај 1961), стр. 8.

5455
     Pli ma osje ća nja.
In ter vju.
U: Front slo bo de.  (1. maj 1961)*.

5456
     „Pri zna nje me ni i na šoj knji žev no sti” / [in ter vju vo di
la] Na da Krm po tić.
U: Vje snik.  God. 22, br. 5274 (27. li sto pad 1961), str. 5.

5457
     Рад ни дан  нај ве ћи Ан дри ћев пра зник / [забележио] 
Б. И. [Благоје Илић].
Из ја ва по во дом до де ле Но бе ло ве на гра де.
У: По ли ти ка.  Год. 58, бр. 17262 (28. окт. 1961), стр. 
11.

5458
     „Sa da ra dim na krat koj pri či ko ja se la ko za mi šlja i 
ot po či nje, ali te ško pi še i za vr ša va” : do bit nik ovo go di
šnje No be lo ve na gra de za knji žev nost Ivo An drić go vo ri 
za Mla dost / [in ter vju vo di la] Gor da na Ja ko vlje vić.
U: Mla dost.  God. 6, br. 264 (1. nov. 1961), str. 1.

5459
     Sve što sam na pi sao bi lo je to iz su sre ta sa bo san skim 
lju di ma : raz go vor sa Ivom An dri ćem / [in ter vju vo di o] 
Dra go ljub Jo vić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 18, br. 4811 (29. okt. 1961), str. 
1, 10.

5460
     A Trav ni ki kró ni ka folyta tá sa : 1962ben el bes zé lés
kö tet je le nik meg : rö vid in ter jú Ivo An dric csal.
In ter vju.
U: Magyar Szó.  18. évf., 264. sz. (1961. okt. 28.), str. 3.

5461
     „Тре нут ке по е зи је уткао сам у сво ју про зу” / 
[забележили] Љ. Са бић [тј. Љер ка Савић], Ф. [Феликс] 
Па шић.
Из ја ва по во дом до де ле Но бе ло ве на гра де.
У: Бор ба.  Год. 26, бр. 282 (28. окт. 1961), стр. 7.

5462
     „Умет ност ни кад не ва ра”.
Ин тер вју.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 9 (14. дец. 1961)*.

5463
     Ha scrit to un ca po la vo ro ascol tan do il si len zio / in ter
vi sta di Li no Riz zi.
In ter vju.
U: Epo ca.  An no 12, n. 579 (5 nov. 1961), str. 4447*.

1962

5464
     Бе се да с Иво Ан дри чем.
Ин тер вју.

У: Ино стран ная ли те ра ту ра.  Ном. 1 (янв. 1962), стр. 
286.

5465
     Гле дао сам хај ку та ла са и ми слио о Ла ли ћу / 
[интервју водио] Сло бо дан Ву ја чић.
У: Ник шић ке но ви не.  Бр. 8 (19. феб. 1962), стр. 4*.

5466
     De set pi ta nja i od go vo ra : raz go vor Osval da Ra mo u sa 
sa Ivom An dri ćem.
In ter vju pre ve den iz li sta „La fi e ra let te ra ria”, 14. jan. 
1962.
U: Vje snik.  God. 23, br. 5357 (21. si je čanj 1962), str. 6.

5467
     10 do man de a Ivo An dric / [in ter vi sta di] Osval do Ra
mo us.
In ter vju.
U: La Fi e ra let te ra ria.  An no 17, n. 2 (14 gen. 1962), str. 1.

5468
     El ső könyvem / Ivo An drić.
Od go vor na an ke tu „Na ši is tak nu ti knji žev ni ci od go va
ra ju: Ka ko su ob ja vi li pr vu knji gu” pre ve den iz ča so pi sa 
„Knji žev ne no vi ne”, 19. okt. 1962.
U: Magyar Szó.  19. évf., 291. sz. (1962. okt. 21.), str. 
14.

5469
     Ma rio Mon te for te To le do en tre vi sta a Ivo An drich, 
pre mio Nó bel.
In ter vju.
U: La Ga ce ta.  (En. 1962)*.

5470
     „На ста ви ћу да пи шем као што сам и ра ни је чи нио и 
да жи вим као што сам и до сад жи вео” / [интервју води
ла] Љер ка Са вић.
У: Бор ба.  Год. 27, бр. 7 (9. јан. 1962), стр. 7.

5471
     [Pr va knji ga] / Ivo An drić.
Od go vor na an ke tu „Na ši is tak nu ti knji žev ni ci od go va ra
ju: Ka ko su ob ja vi li pr vu knji gu”.
U: Knji žev ne no vi ne.  N. s., god. 14, br. 182 (19. okt. 
1962), str. 1.

5472
     S Ivom An dri ćem na Hva ru / [in ter vju vo di o] Se nad 
Ma lo ho džić.
U: Slo bod na Dal ma ci ja.  God. 19 (14. ve lja ča 1962)*.

1963

5473
     Eine Stun de euro pä ischer Selb ster kenntnis : ein Ge
spräch mit Ivo An dric in Bel grad / [das Gespräch führte] 
Wol fgang Kra us.
In ter vju.
U: Ful da er Vol ksze i tung.  (16. Feb. 1963)*.
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5474
     Pro pos sur la tra duc tion / [u ne in ter vi ew de] Pi er re
Fran ço is Ca il lé.
In ter vju.
U: Ba bel.  Vol. 9, no 3 (1963), str. 140142*.

5475
     Sa Ivom An dri ćem po nje go vom gra du / [in ter vju vo
di o] Mu sta fa Ga fić.
U: Na ša ri ječ.  God. 8, br. 362 (24. jul 1963), str. 910*.

5476
     Со сре ќа : екс клу зив на из ја ва на Иво Ан дриќ за чи
та те ли те на „Ве чер”.
У: Ве чер.  Год. 1, бр. 1 (11. но ем. 1963), стр. 1*.

5477
     Ugyana zon a pró zán dol go zom / [az in ter jút kés zí
tet te] Lji lja na Ma noj lo vić.
In ter vju.
U: Magyar Szó.  20. évf., 88. sz. (1963. márc. 31.), str. 
14.

1964

5478
     Ivo An drić / [in ter vju vo di o] Ni ko la Dre no vac.
Be le ška o I. An dri ću.  Bi bli o gra fi ja [I. Andrića]: str. 10
12.
U: Pi sci go vo re / Ni ko la Dre no vac.  Be o grad : Gra fos, 
1964.  Str. 512.

5479
     Pół wi e ku  z Pol ską / ro zma wi a ła B. So wi ń ska.
In ter vju.
U: Życie War szawy.  (16. maj 1964)*.

1965

5480
     Ivo An drić / [az in ter jút kés zí tet te] Ni ko la Dre no vac, 
Vu jic sics D. Szto ján.
In ter vju.
U: In ter jú! 1. köt. / [vá lo gat ta Ku lin Ka ta lin].  Bu da pest : 
Euró pa, [1965].  Str. 143153.

5481
     Pra va isto ri ja čo vje čan stva / [in ter vju vo di o] Če do Ki
sić.
U: Pred svo jim vre me nom / Če do Ki sić.  Sa ra je vo : Oslo
bo đe nje, 1965*.

1967

5482
     Не ста нак Иље Ерен бур га зна чи уда рац и гу би так / 
Иво Ан дрић.
Из ја ва по во дом смр ти И. Г. Ерен бур га.
У: По ли ти ка.  Год. 64, бр. 19366 (3. септ. 1967), стр. 7.

1968
5483

     Но бе ло вац Иво Ан дрић о смр ти Мар ти на Лу те ра 
Кин га.

Из ја ва.
У: По ли ти ка.  Год. 65, бр. 19579 (7. април 1968), стр. 2.

5484
     Пи сац  Ро бин сон на остр ву / [интервју водио] М. 
Ми ла чић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 6 (9. јун 1968)*.

5485
     Po ma ga će mo iz grad nju pu te va / [zabeležio] M. V.
Iz ja va.
U: Oslo bo đe nje.  God. 23, br. 7040 (10. jan. 1968), str. 4.

1969

5486
     Је дан тре ну так са Ивом Ан дри ћем / [забележио] 
Сте ван Ста нић.
Од го вор на ан ке ту „Шта те ле ви зи ја мо же за ли те ра
ту ру”.
У: Бор ба.  Год. 34, бр. 148 (1. јун 1969), стр. 10.

5487
     [Не знам и, не бих мо гао да ка жем...] / Иво Ан дрић.
Од го вор на ан ке ту „Ка ко за ми шља те свет бу дућ но
сти”.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 17 (19. јун 1969), стр. 13.

1970

5488
     До ћи ће пе сни ци Ок то бра / [забележио] Д. Та дић.
Раз го вор Иве Ан дри ћа с кул тур ним рад ни ци ма Кра
гу јев ца.
У: Све тлост.  Год. 36, бр. 42 (22. окт. 1970), стр. 8.

5489
     Ivo An drić opo wi a da czytel ni kom Pr ze kro ju o swo ich 
zwi ąz kach z kul tu rą pol ską / [ro zma wi a ł] Zbig ni ew Tar
gosz.
In ter vju.
U: Pr ze krój.  Nr. 1337 (22. nov. 1970), str. 1, 67*.

1971

5490
     Те шко одва јам ма те ри јал ну од ду хов не кул ту ре / 
Иво Ан дрић.
Из ја ва по во дом Кон гре са кул тур не ак ци је, Кра гу је вац, 
28. окт. 1971.
У: По ли ти ка.  Год. 68, бр. 20858 (29. окт. 1971), стр. 7.

1972

5491
     Го ди не Ан дри ће вог там но ва ња / [интервју водио] 
Ко ста Ди ми три је вић.
Те мат ски број: 80 го ди на Ива Ан дри ћа.
У: Раз ви так.  Н. с., бр. 6 (1972), стр. 6569.

5492
     Ед на сре ща с Иво Ан дрич / [интервюто взе] А. [Ата
нас] Сви ле нов.
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Ин тер вју.
У: Сеп тем ври.  Год. 25, кн. 10 (1972), стр. 242247*.

5493
     In ter vi stë e Ivo An dri qit dhë në re vi stës bull ga re „Sep
tem vri” / [përktheu] N. M.
In ter vju I. An dri ća sa Ata na som Svi le no vim pre ve den iz 
ča so pi sa „Sep tem vri”, 1972.
U: Je ta e re.  V. 24, nr. 6 (nën.dhet. 1972), str. 1118
1120.

5494
     Ин тер вју. [Део 1].
Из ин тер вјуа Иве Ан дри ћа са Ата на сом Сви ле но вим 
пре ве де ног из ча со пи са „Сеп тем ври”, 1972.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 20, бр. 5955 (14. дец. 1972), 
стр. 19.

5495
     [Интервју. Део 2].
Из ин тер вјуа Иве Ан дри ћа са Ата на сом Сви ле но вим 
пре ве де ног из ча со пи са „Сеп тем ври”, 1972.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 20, бр. 5956 (15. дец. 1972), 
стр. 15.

5496
     [Интервју. Део 3].
Из ин тер вјуа Иве Ан дри ћа са Ата на сом Сви ле но вим 
пре ве де ног из ча со пи са „Сеп тем ври”, 1972.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 20, бр. 5957 (16. дец. 1972), 
стр. 15.

5497
     „Не го де лам ми на то то од се га шно ста”.
Ин тер вју Иве Ан дри ћа са Ри стом Ку зма нов ским.
У: Но ва Ма ке до ни ја.  Год. 27, бр. 9240 (11. окт. 1972), 
стр. 10*.

5498
     „Не знам тач но ка ко ра дим” / [интервју водио] Бо
ри вој Ђор ђе вић.
У: На род ни ка лен дар.  (1972), стр. 136137.

5499
     Не одва јам про шлост од са да шњи це / [интервју во
дио] Ри сто Ку зма нов ски.
Ин тер вју пре ве ден из но ви на „Но ва Ма ке до ни ја”, 11. 
окт. 1972.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 20, бр. 5906 (16. окт. 1972), 
стр. 25.

5500
     Nuk e ndaj te ka lu a ren nga e ta nishmja.
In ter vju Ive An dri ća sa Ri stom Ku zma nov skim pre ve den 
iz no vi na „No va Ma ke do ni ja”, 11. okt. 1972.
U: Fla ka e vël la zë ri mit.  V. 28, nr. 1276 (16. tet. 1972), 
str. 15.

5501
     O sud bi ni umet ni ka : raz go vor sa Ivom An dri ćem : od
lo mak / [in ter vju vo di o] Ra do slav Voj vo dić.
U: Knji ga i svet.  God. 14, br. 106 (sept.okt. 1972), str. 6.

5502
     Raz o ča ra nje in bo le či na ob ra ča ta mi sli v pre te klost.
In ter vju.
U: De lo.  Le to 14, št. 274 (7. okt. 1972)*.

5503
     Та ле нат је нео п хо дан у сва ком ра ду : ин тер вју Иве 
Ан дри ћа бу гар ском ча со пи су „Сеп тем ври”.
Ин тер вју во дио Ата нас Сви ле нов.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 24, бр. 428 (1. дец. 1972), 
стр. 12.

5504
     Te het sé gre szük ség van min den mun ká ban / (Mi len ko
vics Szve tis zláv for dí tá sa).
In ter vju Ive An dri ća sa Ata na som Svi le no vim pre ve den iz 
ča so pi sa „Sep tem vri”, 1972. 
U: Magyar Szó.  29. évf., 359. sz. (1972. dec. 30.) = Ki
lá tó, str. 15.

1973
5505

     Не го де лам ми на то то од се га шно ста : фраг мент.
Одло мак из ин тер вјуа Иве Ан дри ћа са Ри стом Ку зма
нов ским об ја вље ног у но ви на ма „Но ва Ма ке до ни ја”, 
11. окт. 1972.
У: Но ва Ма ке до ни ја.  (24. но ем. 1973)*.

5506
     Не дво јим про шлост од са да шњо сти : раз го вор Иве 
Ан дри ћа са но ви на ром Ри стом Ку зма нов ским.
Ин тер вју пре ве ден из но ви на „Но ва Ма ке до ни ја”, 11. 
окт. 1972.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 25, бр. 430 (1. јан. 1973), 
стр. 12.

5507
     Пи са те лот тре ба да би де сфа тен, а не „це нет” : (фраг 
мент).
Одло мак из ин тер вјуа Иве Ан дри ћа са Ри стом Ку зма
нов ским об ја вље ног у но ви на ма „Но ва Ма ке до ни ја”, 
29. јун 1958.
У: Но ва Ма ке до ни ја.  (24. но ем. 1973)*.

1974

5508
     Da ni knji ge / Ivo An drić.
Iz ja va po vo dom ma ni fe sta ci je „Mje sec da na knji ge”, 15. 
okt.15. nov. 1974.
U: Ma le no vi ne.  Br. 952 (21. okt. 1974)*.

5509
     Dru go va nje s knji gom po či nje u dje tinj stvu / Ivo An
drić.
Iz ja va po vo dom ma ni fe sta ci je „Mje sec da na knji ge”, 15. 
okt.15. nov. 1974.
U: Oslo bo đe nje.  God. 32 [i. e. 31], br. 9471 (15. okt. 
1974), str. 10.

1975
5510

     Aki nem sze re ti a koc ká za tot, hagyja a sza va kat : Ivo 
An drić az iro da lo mról, a kri ti ká ról, mű ve i ről és ön ma gá
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ról / [az in ter jút kés zí tet te] Vo ji slav Mi nić.
Od lom ci iz in ter vjua pre ve de ni iz ča so pi sa „Stva ra nje”, 
maj 1975.
U: Ké pes Ifjú ság.  31. évf, 1368. sz. (1975. máj. 28.), str. 
1213.

5511
     Је дан ехо Ан дри ће вих жи вих ри је чи / [интервју 
водио] Во ји слав Ми нић.
У: Ства ра ње.  Год. 30, бр. 5 (мај 1975), стр. 704711.

5512
     Је дан из лог с књи га ма / (бе ле жи Д. [Драгослав] 
Ада мо вић).
Од го вор на ан ке ту „Ко је на вас пре суд но ути цао и за
што”.
У: По ли ти ка.  Год. 72, бр. 22068 (14. март 1975), стр. 
14.

5513
     Је дан из лог с књи га ма / Иво Ан дрић ; за бе ле жио Д. 
[Драгослав] Ада мо вић.
Над ре ђе ни ств. насл.: О књи зи и би бли о те ци / иза брао 
и при ре дио Жар ко Про тић.  Од го вор на ан ке ту „Ко је 
на вас пре суд но ути цао и за што” об ја вљен у но ви на ма 
„По ли ти ка”, 14. март 1975.
У: Би бли о те кар.  Год. 27, бр. 1/2 (јан.април 1975), 
стр. 6267.

5514
     Ka ko sam že leo da pi šem / Ivo An drić.
Od lo mak iz in ter vjua I. An dri ća sa Ozval dom Ra mo u som 
pre ve den iz li sta „La fi e ra let te ra ria”, 14. jan. 1962.
U: No vo sti iz Ju go sla vi je.  God. 10, br. 217 (27. mart 
1975), str. 36.

5515
     Ка ко сам за же лео да пи шем / Иво Ан дрић.
Одло мак из ин тер вјуа И. Ан дри ћа са Озвал дом Ра
мо у сом пре ве ден из ли ста „La fi e ra let te ra ria”, 14. јан. 
1962.
У: Бор ба.  Год. 53, бр. 70 (14. март 1975), стр. 9.

5516
     Ka ko sam za že leo da pi šem / Ivo An drić.
Od lo mak iz in ter vjua I. An dri ća sa Ozval dom Ra mo u som 
pre ve den iz li sta „La fi e ra let te ra ria”, 14. jan. 1962.
U: Od jek.  God. 28, br. 7 (115. april 1975), str. 14.

5517
     Књи га ни је лук суз / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: О књи зи и би бли о те ци / иза брао 
и при ре дио Жар ко Про тић.  Од го вор на ан ке ту об ја
вљен у ча со пи су „Књи жев не но ви не”, 28. јан. 1954.
У: Би бли о те кар.  Год. 27, бр. 1/2 (јан.април 1975), 
стр. 4647.

5518
     Ми из 1914. / Иво Ан дрић.
Одло мак из ин тер вјуа И. Ан дри ћа са М. Мли ћем пр
ви пут об ја вље ног под ств. насл. „По не кад се пи там да 
ли то ни је не ка вр ста ми стич не ка зне за нас ко ји смо 

пре жи ве ли” у ча со пи су „Иде је за књи жев ност, по ли
тич ка и дру штве на пи та ња”, 17. нов. 1934.  Те мат ски 
број: Цр ве ни ли сто ви Иве Ан дри ћа.
У: Ко ра ци.  Год. 10, књ. 10, св. 1/2 (јан.феб. 1975), 
стр. 9192.

5519
     Ни що не е в съ сто я ние да из ме сти ли те ра ту ра та / 
[интервюто взе] А. С. [Атанас Свиленов].
Ин тер вју пр ви пут об ја вљен под ств. насл. „Ед на сре
ща с Иво Ан дрич” у ча со пи су „Сеп тем ври”, 1972.
У: Мост.  Бр. 35 (1975), стр. 8690.

5520
     О пет па рач кој ли те ра ту ри / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: О књи зи и би бли о те ци / иза брао 
и при ре дио Жар ко Про тић.  Од го вор на ан ке ту об ја
вљен у ли сту „7 да на”, 2. јул 1953.
У: Би бли о те кар.  Год. 27, бр. 1/2 (јан.април 1975), 
стр. 3941.

5521
     Пр ва књи га / Иво Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: О књи зи и би бли о те ци / иза брао 
и при ре дио Жар ко Про тић.  Од го вор на ан ке ту „На ши 
ис так ну ти књи жев ни ци од го ва ра ју: Ка ко су об ја ви ли 
пр ву књи гу” об ја вљен у ча со пи су „Књи жев не но ви
не”, 19. окт. 1962.
У: Би бли о те кар.  Год. 27, бр. 1/2 (јан.април 1975), 
стр. 56.

5522
     Sa Ivom An dri ćem po nje go vom gra du / [in ter vju vo
di o] Mu sta fa Ga fić.
Intervju ob ja vljen u no vi na ma „Na ša ri ječ”, 24. jul 1963.
U: Trav nič ka hro ni ka.  God. 2, br. 16 (25. mart 1975), str. 
2123.

5523
     Сви су ми љу ди по треб ни / [интервју водио] М. С. 
Пав ко вић.
Ин тер вју пр ви пут об ја вљен под ств. насл. „Но бе ло
вац  ин тим но” у но ви на ма „Ве чер ње но во сти”, 28. 
окт. 1961.
У: Не дељ не но во сти.  Год. 10, бр. 451 (16. март 1975), 
стр. 12.

1976

5524
     Књи га ни је лук суз / Иво Ан дрић.
Од го вор на ан ке ту об ја вљен у ча со пи су „Књи жев не 
но ви не”, 28. јан. 1954.
У: По ли ти ка.  Год. 73, бр. 22453 (8. април 1976) = У 
све ту књи ге.  Год 2, бр. 23, стр. 7.

5525
     О књи жев ној ми сли / [интервју водио] Ра де Вој во
дић.
Из књи ге „Суд би на умет ни ка”.
У: Књи жев на реч.  Год. 5, бр. 53 (22. март 1976), стр. 
6.
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5526
     О умет ни ку у „Про кле тој авли ји” / [интервју водио] 
Ра де Вој во дић.
Из књи ге „Суд би на умет ни ка”.
У: Књи жев на реч.  Год. 5, бр. 48 (3. јан. 1976), стр. 
16.

1978

5527
     Нео бја вље ни раз го вор [новинара „По ли ти ке”] са 
Ивом Ан дри ћем. [Део] 1 / [приредио] Сла во љуб Ђу
кић.
Ин тер вју во ђен 28. феб. 1968.
У: По ли ти ка.  Год. 75, бр. 23433 (31. дец. 19782. јан. 
1979), стр. 1415.

1979

5528
     Ан дрић о Бо ри / [интервју водио] Си ни ша Па у но
вић.
У: По ли ти ка.  Год. 76, бр. 23551 (30. април2. мај 
1979), стр. 19.

5529
     Нео бја вље ни раз го вор но ви на ра „По ли ти ке” са 
Ивом Ан дри ћем. [Део] 2, Све до ђе на сво је ме сто / 
[приредио] Сла во љуб Ђу кић.
Ин тер вју во ђен 28. феб. 1968.
У: По ли ти ка.  Год. 76, бр. 23434 (3. јан. 1979), стр. 
12.

5530
     Нео бја вље ни раз го вор но ви на ра „По ли ти ке” са 
Ивом Ан дри ћем. [Део] 3, Не гу би ти кон такт са чи та о
ци ма / [приредио] Сла во љуб Ђу кић.
Ин тер вју во ђен 28. феб. 1968.
У: По ли ти ка.  Год. 76, бр. 23435 (4. јан. 1979), стр. 
16.

5531
     Нео бја вље ни раз го вор но ви на ра „По ли ти ке” са 
Ивом Ан дри ћем. [Део] 4, Је зик се чи сти и му ти / 
[приредио] Сла во љуб Ђу кић.
Ин тер вју во ђен 28. феб. 1968.
У: По ли ти ка.  Год. 76, бр. 23436 (5. јан. 1979), стр. 
15.

5532
     Нео бја вље ни раз го вор но ви на ра „По ли ти ке” са 
Ивом Ан дри ћем. [Део] 5, За кул ту ру су по треб ни оду
ше вље ни љу ди / [приредио] Сла во љуб Ђу кић.
Ин тер вју во ђен 28. феб. 1968.
У: По ли ти ка.  Год. 76, бр. 23437 (6. јан. 1979), стр. 
13.

1982

5533
     Иво Ан дрић / [забележио] Дра го слав Ада мо вић.
Од го вор на ан ке ту „Ко је на вас пре суд но ути цао и за
што” об ја вљен под ств. насл. „Је дан из лог с књи га ма” 
у но ви на ма „По ли ти ка”, 14. март 1975.
У: Раз го во ри са са вре ме ни ци ма / [интервјуе водио] 

Дра го слав Ада мо вић.  Бе о град : При вред на штам па, 
1982.  Стр. 1316.

5534
     „По зив би ра нас” / Иво Ан дрић ; ан ке ту во дио Ра де 
Ала ван тић.
Од го вор на ан ке ту „Ка ко сам по стао оно што сам да
нас” об ја вљен под ств. насл. „Све сно или слу чај но” у 
ли сту „Мла дост”, 20. мај 1958.
У: Бор ба.  Год. 60, бр. 214 (8. авг. 1982), стр. 10.

1986

5535
     Ан дрић о Бо ри / [интервју водио] Си ни ша Па у но
вић.
У: Бо ра Стан ко вић и Бра ни слав Ну шић иза за ве се / 
Си ни ша Па у но вић.  Бе о град : На род на књи га, 1985. 
 Стр. 145150.

1989

5536
     Све до ђе на сво је ме сто / [приредио Сла во љуб 
Ђукић].
Ин тер вју во ђен 28. феб. 1968, об ја вљен у но ви на ма 
„По ли ти ка”, 3. јан. 1979.
У: По ли ти ка.  Год. 86, бр. 27048 (25. јан. 1989), стр. 
8.

1992

5537
     Ед на сре ща в Хер цегНо ви / [интервюто взе] Ата
нас Сви ле нов.
Ин тер вју пр ви пут об ја вљен под ств. насл. „Ед на сре
ща с Иво Ан дрич” у ча со пи су „Сеп тем ври”, 1972. 
У: Ли те ра ту рен фо рум.  Год. 47, бр. 50 (1622. дек. 
1992) = Из вън ред но из да ние  100 го ди ни от ро жде ни
е то на Иво Ан дрич, стр. 4.

5538
     Књи га и ко шу ља / за бе ле жио Ми лош И. Бан дић.
Ин тер вју во ђен 18. авг. 1973.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 44, бр. 850/851 (15. окт.1. 
нов. 1992), стр. 2.

1994

5539
     Ми стич на ка зна за пре жи ве ле / [интервју водио] М. 
Млић.
Ин тер вју пр ви пут об ја вљен под. ств. насл. „По не кад 
се пи там да ли то ни је не ка вр ста ми стич не ка зне за 
нас ко ји смо пре жи ве ли” у ча со пи су „Иде је за књи
жев ност, по ли тич ка и дру штве на пи та ња”, 17. нов. 
1934. 
У: По ли ти ка.  Год. 91, бр. 29108 (29. окт. 1994) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 38, бр 82, стр. 19.

5540
     Писац говори својим делом / Иво Андрић ; 
приредио и поговор написао Радован Вучковић.  
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Београд : Београдски издавачкографички завод : 
Српска књижевна задруга, 1994 (Београд : Београдски 
издавачкографички завод).  381 стр. ; 20 cm.  
(Библиотека Разговори с писцима).
Ауторова слика на корицама.  Аутор Библиографије 
је Гордана Поповић.  Тираж 1.500. 
С а д р ж а ј: I (5180) : Скривена и неисцрпна богатства 
старога града (79); Понекад се питам да ли је то нека врста 
мистичне казне за нас који смо преживели / [интервју водио 
М. Млић] (1016); Питања и одговори : (одговори на анкетна 
питања) / [анкету водио Јанко Туфегџић] (1729); Стремљења 
савремених југословенских писаца (3033); Наша књижевност 
се храни из сокова истих по садржају (3435); Београд је 
(3639); Планови су  ништа, а остварења  све (4042); Босна, 
полемике, табори, нараштаји / [интервјуе водио Чедо 
Кисић] (4346); Мост међу људима / [интервју водили Петар 
Бречић, Јово Поповић] (4751); Писање је као кад се иде у лов: 
некад се вратите с празном, а некад с пуном торбом : [одговор 
на питања студената Филозофског факултета у Сарајеву] / 
[забележио Велимир Милошевић] (5254); Писац треба да буде 
схваћен а не „цењен” / [интервју водио Ристо Кузмановски] 
(5561); Бескрајна прича / [интервју водио Драгиша Перовић] 
(6264); Радни дан је за мене најлепши празник (6568); У 
мојим делима има свакако мрачних предела али (6971); Све 
што сам написао, било је то из сусрета са босанским људима 
/ [интервју водио Драгољуб Јовић] (7274); Сада радим на 
краткој причи која се лако замишља и отпочиње, тешко пише 
и завршава / [интервју водила Гордана Јаковљевић] (7577); 
Унутрашња потреба одлучивала је о квантитету и квалитету 
мог стварања / [интервју водио М. С. Павковић] (7882); 
Разговор са пионирима ХерцегНовог (8385); Нисам је ја 
изабрао, већ она мене / [интервју водио Qazim Kelmendi ; са 
албанског превео Драгољуб Ђокић] (8689); Све је у животу 
мост / [интервју водио Ludwig Thomé] (9093); Не знам тачно 
како радим / [интервју водио Боривој Ђорђевић] (9496); 
Метафизички ангажман писца / [интервју водио Constanzo 
Costantini ; превела с италијанског Тања Мајсторовић] (97
100); Десет питања и одговора / [интервју водио Озвалдо 
Рамоус] (101104); Безмало, ја сам Београђанин (105107); Са 
Ивом Андрићем на Хвару / [интервју водио Сенад Малохоџић] 
(108110); Писац говори својим делом (111115); Андрић и 
Вишеград / [интервју водила Марина Трумић] (116118); Умни 
хроничар среће и несреће живљења / [интервју водио Мића 
Данојлић] (119122); Мале тајне великог неимара / [интервју 
водила Гордана Брајовић] (123125); Остати равнодушан према 
књизи значи лакомислено осиромашити свој живот : [разговор 
са ученицима Гимназије „Стеван Сремац” у Нишу] / [забележио 
Драгољуб Јанковић] (126128); Писац  Робинзон на острву / 
[интервју водио М. Милачић] (129133); Пресудни утицаји / 
[интервју водио Драгослав Адамовић] (134140); О књижевној 
мисли / [интервју водио Раде Војводић] (141147); Разговор 
новинара Политике са Ивом Андрићем (148168); Андрић о 
Бори / [интервју водио Синиша Пауновић] (169174); Књига и 
кошуља / [интервју водио Милош Бандић] (175180).  II (181
234): Разговори и ћутања Иве Андрића / [интервју водио Коста 
Димитријевић] (183234).  III (235336): Са Ивом Андрићем 
/ [интервју водио Љубо Јандрић] (237336). Библиографија 
(337356): Библиографски подаци о разговорима (339344). 
Библиографија првих издања дела Иве Андрића на српском 
језику / [Гордана Поповић] (345356). Разговор против воље : 
поговор (359375); Напомена приређивача (377380).
(Брош.)

5541
     Раз го во ри Иве Ан дри ћа. [Део] 1, Жи вот као ка зна.
Из књи ге „Пи сац го во ри сво јим де лом”.

У: Ве чер ње но во сти.  Год. 42, бр. 27521 (23. дец. 
1994), стр. 2223.

5542
     Раз го во ри Иве Ан дри ћа. [Део] 2, Ва рош ви со ког 
не ба.
Из књи ге „Пи сац го во ри сво јим де лом”.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 42, бр. 27522 (24. дец. 
1994), стр. 2627.

5543
     Раз го во ри Иве Ан дри ћа. [Део] 3, Ни сам Гре та Гар
бо.
Из књи ге „Пи сац го во ри сво јим де лом”.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 42, бр. 27522 [тј. 27523] 
(25. дец. 1994), стр. 1819.

5544
     Раз го во ри Иве Ан дри ћа. [Део] 4, Не пи шем ни кад 
но ћу.
Из књи ге „Пи сац го во ри сво јим де лом”.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 42, бр. 27522 [тј. 27524] 
(26. дец. 1994), стр. 2223.

5545
     Раз го во ри Иве Ан дри ћа. [Део] 5, Мој чо век бо сан
ски чо век.
Из књи ге „Пи сац го во ри сво јим де лом”.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 42, бр. 27522 [тј. 27525] 
(27. дец. 1994), стр. 2223.

5546
     Раз го во ри Иве Ан дри ћа. [Део] 6, Уга си те мр жњу! 
Из књи ге „Пи сац го во ри сво јим де лом”.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 42, бр. 27522 [тј. 27526] 
(28. дец. 1994), стр. 2021.

5547
     Раз го во ри Иве Ан дри ћа. [Део] 7, Без до бро чин ства 
жи вот не под но шљив.
Из књи ге „Пи сац го во ри сво јим де лом”.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 42, бр. 27519 [тј. 27527] 
(29. дец. 1994), стр. 2223.

5548
     Раз го во ри Иве Ан дри ћа. [Део] 8, Го ди не не но се 
па мет.
Из књи ге „Пи сац го во ри сво јим де лом”.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 42, бр. 27522 [тј. 27528] 
(30. дец. 1994), стр. 2223.

5549
     Раз го во ри Иве Ан дри ћа. [Део] 9, Не пред ви дљи во 
ни је вр ли на.
Из књи ге „Пи сац го во ри сво јим де лом”.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 42, бр. 27519 [тј. 27529] 
(31. дец. 19943. јан. 1995), стр. 2627.

1995

5550
     Раз го во ри Иве Ан дри ћа. [Део] 10, Не прав да пре ма 
Бо ри.
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Из књи ге „Пи сац го во ри сво јим де лом”.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 43, бр. 27530 (4. јан. 1995), 
стр. 1819.

5551
     Раз го во ри Иве Ан дри ћа. [Део] 11, Сва ко би ра свој 
пут.
Из књи ге „Пи сац го во ри сво јим де лом”.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 43, бр. 27531 (5. јан. 1995), 
стр. 2021.

1996

5552
     Бе о град без сво је мо дер не га ле ри је.
Од го вор на ан ке ту об ја вљен у ча со пи су „Књи жев не 
но ви не”, 24. јун 1952.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 1617.

5553
     Да ни књи ге / Иво Ан дрић.
Из ја ва по во дом ма ни фе ста ци је „Мје сец да на књи ге”, 
15. окт.15. нов. 1974. об ја вље на у ча со пи су „Ма ле но
ви не”, 21. окт. 1974.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 221.

5554
     Де ло, по глед и успо ме не.
Ин тер вју об ја вљен у ли сту „Фронт”, 5. мај 1958.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 7778.

5555
     Ен ци кло пе ди ја по твр да зре ло сти на ро да.
Из ја ва по во дом из ла ска пр вог то ма „Ен ци кло пе ди је 
Ју го сла ви је”, 1955.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 8384.

5556
     Жи вот нам вра ћа са мо оно што ми дру ги ма да је мо 
/ [интервју водио] Зо ран Стан ко вић.
Ин тер вју об ја вљен у ли сту „Гим на зи ја лац”, бр. 11, 
април 1972.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 151152.

5557
     Исто ри ја књи жев но сти ни је збир ка анег до та.
Ин тер вју пр ви пут об ја вљен под ств. насл. „Уме сто 
ин тер вјуа” у ли сту „Сред њо шко лац”, 21. окт. 1951.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 2124.

5558
     Је дин ство у сло бо ди.
Од го вор на ан ке ту об ја вљен у ли сту „НИН”, 2. нов. 
1952.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 2526.

5559
     Ка ко при сту пи ти пи сцу и ње го вом де лу.
Ин тер вјуи Иве Ан дри ћа са Ми ло шем И. Бан ди ћем во
ђе ни од 23. ју на до 18. авг. 1973.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 211217.

5560
     Ка ко фор му ли са ти на ви ке?
Од го вор на ан ке ту об ја вљен у но ви на ма „Вје сник”, 
29. феб. 1956.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 62.

5561
     „Књи га ни је лук суз”.
Од го вор на ан ке ту об ја вљен у ча со пи су „Књи жев не 
но ви не”, 28. јан. 1954.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 4445.

5562
     Књи га тре ба да го во ри о пи сцу, а не пи сац о сво јој 
књи зи.
Од го вор на ан ке ту об ја вљен у но ви на ма „Бор ба”, 7. 
дец. 1952.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 30.

5563
     Књи ге, учи те љи и љу бим ци.
Од го вор на ан ке ту „Ко је књи ге сма тра чо век сво јим 
књи га ма љу бим ци ма” об ја вљен у но ви на ма „Ве чер ње 
но во сти”, 31. дец. 1955.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 6061.

5564
     Књи жев ност сло жен по сао : (Ан дри ће ви од го во ри 
на пи та ња „Жи ће Вар ша ви”).
Пи та ња по ста вље на у ре дак циј ском пи сму, 1. дец. 
1961.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 104105.

5565
     Na ša re por ta ža mo gla bi bi ti ži vlja i ra zno vr sni ja.
Od go vor na an ke tu pr vi put ob ja vljen pod stv. nasl. „Na ša 
re por ta ža je do bra i za ni mlji va i mo gla bi bi ti ži vlja i ra
zno vr sni ja” u li stu „Na ša štam pa”, maj 1956.
U: No be lo vac u no vi na ma / [priredio] Dra go ljub Vlat ko
vić.  Niš : Pro sve ta, 1996.  Str. 6364.

5566
     Не при хва там све но во сти : за чи та о це „Пре се ка” о 
сво јим ве за ма са пољ ском кул ту ром / [интервју водио] 
Збиг њев Тар гош ; пре вео са пољ ског Си ни ша Пет ко
вић.
Ин тер вју пре ве ден из ча со пи са „Pr ze krój”, 22. нов. 
1970.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 143146.
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5567
     О пет па рач кој ли те ра ту ри.
Од го вор на ан ке ту об ја вљен у ли сту „7 да на”, 2. јул 
1953.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 3638.

5568
     Оно што не по зна, чо вјек не мо же да во ли / Иво 
Ан дрић.
Одло мак из ин тер вјуа пр ви пут об ја вље ног под ств. 
насл. „Је сењ ски раз го во ри с бе о град ским умет ни ци
ма” у ли сту „Вје сник у сри је ду”, 7. дец. 1953.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 4243.

5569
     По ње го вом гра ду / [интервју водио] Му ста фа Га
фић.
Ин тер вју пр ви пут об ја вљен под ств. насл. „Са Ивом 
Ан дри ћем по ње го вом гра ду” у но ви на ма „На ша ри
јеч”, 24. јул 1963.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 111116.

5570
     По ма га ће мо из град њу пу те ва / [забележио] М. В.
Из ја ва об ја вље на у но ви на ма „Осло бо ђе ње”, 10. јан. 
1968.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 125.

5571
     Пре во ђе ње је је ди ни пут / Иво Ан дрић.
Обра ћа ње слу ша о ци ма фран цу ског ра ди ја, 4. јул 
1956.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 6667.

5572
     Пут до но ве, са вре ме не ли те ра ту ре / Иво Ан дрић.
Од го вор на ан ке ту об ја вљен у но ви на ма „Осло бо ђе
ње”, 13. јан. 1958.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 76.

5573
     Раз го во ри са Ан дри ћем / раз го ва рао Ми лош И. Бан 
дић.
У: Књи жев ност.  Год. 50, књ. 101, св. 7/8 (јулавг. 
1996), стр. 639650*.

5574
     Са мо ћа ми по ма же да про ник нем у се бе.
Одло мак из ин тер вјуа Иве Ан дри ћа са Ата на сом Сви
ле но вим об ја вље ног у но ви на ма „Ве чер ње но во сти” 
под ств. насл. „Ин тер вју”, 1416. дец. 1972.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 202203.

5575
     Сва ко мо ра да на ђе свој пут / [интервју водио] Бо
рис Граб нар ; пре вео Си ни ша Пет ко вић.

Ин тер вју преведен из но ви на  „ТТ” [Теденска трибуна], 
2. нов. 1960.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 8790.

5576
     Све сно или слу чај но / ан ке ту во дио Ра де Ала ван
тић.
Од го вор на ан ке ту „Ка ко сам по стао оно што сам да
нас” об ја вљен у но ви на ма „Мла дост”, 20. мај 1958.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 7982.

5577
     Срећ но!
Из ја ва пре ве де на из но ви на „Ве чер”, 11. нов. 1963.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 117118.

5578
     Тре нут ке по е зи је уткао сам у сво ју про зу / 
[забележили] Љ. Са бић [тј. Љер ка Савић], Ф. [Феликс] 
Па шић.
Из ја ва по во дом до де ле Но бе ло ве на гра де об ја вље на у 
но ви на ма „Бор ба”, 27. окт. 1961.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 9395.

5579
     Чо ве ко ва тра гич на цр та.
Од го вор на ан ке ту „Ка ко за ми шља те свет бу дућ но
сти” об ја вљен у но ви на ма „Ве чер ње но во сти”, 19. јун 
1969.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 131.

5580
     Чо вјек је ди рект ни за да так / [интервју водили] Пе
тар Бре чић, Јо во По по вић.
Ин тер вју об ја вљен у но ви на ма „На род ни лист”, 11. 
нов. 1956.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 6971.

5581
     Шта је чи тао као де чак / [приредио] Т. И. [Триво 
Инђић].
Од го вор на ан ке ту „Шта су чи та ли” об ја вљен у „Ли
сту мла дих”, 1. мај 1954.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 49.

5582
     Шта те ле ви зи ја мо же за ли те ра ту ру / [забележио] 
Сте ван Ста нић.
Од го вор на ан ке ту об ја вљен у но ви на ма „Бор ба”, 1. 
јун 1969.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 129130.
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1998

5583
     Гле дао сам хај ку та ла са и ми слио о Ла ли ћу / 
[интервју водио] Сло бо дан Ву ја чић.
Ин тер вју об ја вљен у „Ник шић ким но ви на ма”, 19. феб. 
1962.
У: Ник шић ке но ви не.  Год. 31, бр. 1234 (6. мај 1998), 
стр. 26.

2000

5584
     Же ља мо га де тињ ства / Иво Ан дрић ; [интервју 
водио] Љу би сав Ан дрић.
Ин тер вју пр ви пут об ја вљен под ств. насл. „Књи га 
је би ла и оста ла же ља мог де тињ ства” у ча со пи су 
„Глас де це Под ри ња”, 20. нов. 1961.
У: Ша бач ки раз го во ри. [Књ.] 1 / Љу би сав Ан дрић.  
Ша бац : За слон, 2000.  Стр. 1113.

2004

5585
     Из но ви нар ског бун ке ра. [Део] 1, Сли ка жи во та / 
Иво Ан дрић.
Ин тер вју са новинарима „Политике” во ђен 28. феб. 
1968.
У: По ли ти ка.  Год. 100, бр. 32607 (17. авг. 2004), стр. 
29.

5586
     Из но ви нар ског бун ке ра. [Део] 2, Ду хов но бо гат
ство / Иво Ан дрић.
Ин тер вју са новинарима „Политике” во ђен 28. феб. 
1968.
У: По ли ти ка.  Год. 100, бр. 32608 (18. авг. 2004), стр. 
21.

5587
     Из но ви нар ског бун ке ра. [Део] 3, Ка ко тре ба пи са ти 
/ Иво Ан дрић.

Ин тер вју са новинарима „Политике” во ђен 28. феб. 
1968.
У: По ли ти ка.  Год. 100, бр. 32609 (19. авг. 2004), стр. 
29.

5588
     Из но ви нар ског бун ке ра. [Део] 4, Све док вре ме на / 
Иво Ан дрић.
Ин тер вју са новинарима „Политике” во ђен 28. феб. 
1968.
У: По ли ти ка.  Год. 100, бр. 32610 (20. авг. 2004), стр. 
31.

5589
     Из но ви нар ског бун ке ра. [Део] 5, Раз го вор о је зи ку 
/ Иво Ан дрић.
Ин тер вју са новинарима „Политике” во ђен 28. феб. 
1968.
У: По ли ти ка.  Год. 100, бр. 32611 (21. авг. 2004), стр. 
33.

5590
     Из но ви нар ског бун ке ра. [Део] 6, Сти дљив чо век / 
Иво Ан дрић.
Ин тер вју са новинарима „Политике” во ђен 28. феб. 
1968.
У: По ли ти ка.  Год. 100, бр. 32612 (22. авг. 2004), стр. 
30.

5591
     Из но ви нар ског бун ке ра. [Део] 7, Ка ши чи ца кул ту
ре / Иво Ан дрић.
Ин тер вју са новинарима „Политике” во ђен 28. феб. 
1968.
У: По ли ти ка.  Год. 100, бр. 32613 (23. авг. 2004), стр. 
21.

5592
     Из но ви нар ског бун ке ра. [Део] 8, Учи мо од дру гих 
/ Иво Ан дрић.
Ин тер вју са новинарима „Политике” во ђен 28. феб. 
1968.
У: По ли ти ка.  Год. 100, бр. 32614 (24. авг. 2004), стр. 
19.
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1967

5593
     Pi smo Ive An dri ća / Ivo An drić.
Pi smo Ma ti Ba ji ću.
U: Оslobođenje.  God. 23, br. 6739 (9. mart 1967), str. 4.

1974
5594

     Ан дри ће ва пи сма из мла до сти / при пре мио Р. [Радо
ван] По по вић.
У: Омла дин ске но ви не.  Бр. 40 (24. окт. 1974), стр. 20.

1975
5595

     Јед но пи смо Иве Ан дри ћа из 1922. го ди не / 
[приредио] Д. [Драгољуб] Влат ко вић.
У: Збор ник Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик.  
Књ. 23, св. 2 (1975), стр. 383385.

5596
     Pi smo Ive An dri ća Isa ku Sa mo ko vli ji.
U: Od jek.  God. 28, br. 9 (115. maj 1975), str. 10.

1976
5597

     Pi sma pri ja te lji ma / Ivo An drić ; pri re dio Ra do van Po
po vić.
Iz ru ko pi sa knji ge „Ka zi va nja o An dri ću”.
U: Od jek.  God. 29, br. 1 (115. jan. 1976), str. 23.

1980
5598

     Дра ги дру же Жи ван че ви ћу / Иво Ан дрић.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 156, књ. 425, св. 3/4 
(мартаприл 1980), стр. 677.

1981
5599

     Ne po zna ta ko re spon den ci ja Ive An dri ća : 118 pi sa ma 
Zden ki Mar ko vić / [pri re di o] Ti ho mil Ma štro vić.
Kro no lo ški po pis pi sa ma Ive An dri ća Zden ki Mar ko vić: 
str. 1516.  Bi lje ške: str. 6980.  Na po me ne: str. 80.

U: Kro ni ka Za vo da za knji žev nost i te a tro lo gi ju JA ZU.  
God. 7, br. 18/19 (1981), str. 1380.

1983
5600

     Ан дри ће ва пи сма Ту го ми ру Ала у по ви ћу / при ре дио 
Пре драг Па ла ве стра.
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 2, св. 2 (дец. 
1983), стр. 295313.

1984
5601

     Let ters / Ivo An drić ; tran sla ted, edi ted and with an in
tro duc tion by Že li mir B. Ju ri čić.  To ron to : Ser bian He ri
ta ge Aca demy, 1984 (To ron to : G. R. Prin ting).  144 str. 
; 21 cm
Na omo tu be le ška o auto ru i pri re đi va ču.
S а d r ž а ј: Ac know led gments (8). In tro duc tion to Part I / Ž. 
B. J. (917).  Let ters : part I (18110): De ar Miss Mar ko vić (21
110). In tro duc tion to Part II / Ž. B. J. (113118).  Let ters : part 
II (119143): De ar Mr. Mi li če vić (119120); De ar Mr. Mar ko vić 
(120121); De ar Mr. Rib ni kar (121); De ar Sa mo ko vli ja (122123); 
Edi to rial staff, Pro sve ta Ka len dar, Sa ra je vo (123); De ar Mr. Rib
ni kar (123124); De ar Mr. Pre si dent [Vo ji slav Besarović] (124
125); De ar Mar ko [Marković] (125136); De ar Ve ra [Obrenović
Delipašić] (136137); De ar Mar ko [Marković] (137138); De ar 
co mra des (138139); De ar co mra de Mu hi din [Begić] (140142); 
De ar co mra de Be sa ro vić (142); To Mu se um of Li te ra tu re, Sa ra je vo 
(143). An dric's di plo ma tic ca re er : chro no logy of events (144).
(Pl. sa omo tom)

1985
5602

     Ан дри ће ва пи сма Ев ге ни ји Гој ме рац / (при ре дио 
Ми  ро  слав Ка ра у лац).
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.  На по
ме на при ре ђи ва ча: стр. 4546.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 3/4, св. 3 
(окт. 1985), стр. 4596.

5603
     Ivo An drić an FritzGe org Vo igt.
U: Das Ha us in der Fran zö sischen Straße.  Ber lin ; We i
mar : Auf bauVer lag, 1985.  Str. 139141.

Преписка
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5604
     Ivo An drić an Wolf Dü wel.
U: Das Ha us in der Fran zö sischen Straße.  Ber lin ; We i
mar : Auf bauVer lag, 1985.  Str. 139.

5605
     Пре пи ска из ме ђу Иве Ан дри ћа и Гу ста ва Кр кле ца / 
(при ре дио Ра до ван По по вић).
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.  На по
ме на при ре ђи ва ча: стр. 78.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 3/4, св. 3 
(окт. 1985), стр. 744.

1986

5606
     Вој мир Дур бе шић  Иви Ан дри ћу / [приредио Ми
ро слав Караулац].
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.  Бе ле
шка о ауто ру.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 5, св. 4 
(1986), стр. 1822.

5607
     Иво Ан дрић  Бо ри во ју Јев ти ћу / [приредио Ми ро
слав Караулац].
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.  Бе ле
шка о Б. Јев ти ћу.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 5, св. 4 
(1986), стр. 8186.

5608
     Иво Ан дрић  Вој ми ру Дур бе ши ћу / [приредио Ми
ро слав Караулац].
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 5, св. 4 
(1986), стр. 23.

5609
     Иво Ан дрић  Гу ста ву Кр кле цу / [приредио Ми ро
слав Караулац].
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.  Бе ле
шка о Г. Кр кле цу.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 5, св. 4 
(1986), стр. 6367.

5610
     Иво Ан дрић  Иви Ра и ћу / [приредио Ми ро слав 
Караулац].
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.  Бе ле
шка о И. Ра и ћу.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 5, св. 4 
(1986), стр. 6062.

5611
     Иво Ан дрић  Јер ку Чу ли ћу / [приредио Ми ро слав 
Караулац].
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.  Бе ле
шка о Ј. Чу ли ћу.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 5, св. 4 
(1986), стр. 3638.

5612
     Иво Ан дрић  Ма ји Ни же тић / [приредио Ми ро слав 
Караулац].
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.  Бе ле
шка о М. Ни же тић.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 5, св. 4 
(1986), стр. 2435.

5613
     Иво Ан дрић  Ми хо ви лу То ман длу / [приредио Ми
ро слав Караулац].
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.  Бе ле
шка о М. То ман длу.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 5, св. 4 
(1986), стр. 1117.

5614
     Иво Вој но вић  Иви Ан дри ћу / [приредио Ми ро
слав Караулац].
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.  Бе ле
шка о ауто ру.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 5, св. 4 
(1986), стр. 4659.

5615
     Ми лош Цр њан ски  Иви Ан дри ћу / [приредио Ми
ро слав Караулац].
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.  Бе ле
шка о ауто ру.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 5, св. 4 
(1986), стр. 6880.

1988

5616
     Иво Ан дрић и Ве ра Сто јић : се ћа ња Ве ре Сто јић : 
пре пи ска (19261969) / при ре ди ла Жа не та Ђу кић Пе
ри шић.
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.  Уз пре
пи ску Иве Ан дри ћа и Ве ре Сто јић: стр. 1114.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 7, св. 5 (јун 
1988), стр. 9133.

1989

5617
     Ан дри ће ва пи сма Ми ли ци Ба бић (19561966) / при
ре дио Ми ро слав Ка ра у лац.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 8, св. 6 (окт. 
1989), стр. 973.

5618
     Јед но пи смо Ве ре Сто јић Иви Ан дри ћу и ње гов од го
вор / при ре ди ла Ж. Ђ. П. [Жанета Ђу кићПеришић].
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 8, св. 6 (окт. 
1989), стр. 347351.

1991

5619
     Иво Ан дрић и Гун Берг ман. [Део] (1), (31. V 1960  
23. X 1961) / при ре ди ла Ја сми на Не шко вић.
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Текст на срп. и франц. је зи ку.  На по ме не и об ја шње ња 
у бе ле шка ма уз текст.  Стр. 5354: Уз пре пи ску Иве 
Ан дри ћа и Гун Берг ман / Ј. Н.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 9/10, св. 7 
(мај 1991), стр. 754.

1992

5620
     Иво Ан дрић  Во ји сла ву М. Јо ва но ви ћу / при ре дио 
Пре драг Па ла ве стра.
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 11, св. 8 (окт. 
1992), стр. 171183.

5621
     Иво Ан дрић и Гун Берг ман. [Део] (2), (1. XI 1961  
1. V 1971) / при ре ди ла Ја сми на Не шко вић.
Текст на срп. и франц. је зи ку.  На по ме не и об ја шње ња 
у бе ле шка ма уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 11, св. 8 (окт. 
1992), стр. 15128.

5622
     Iz ma lo po zna te An dri će ve pre pi ske / pri re dio Mi ro
slav Ka ra u lac.
U: Borba.  God. 70, br. 283 (8. okt. 1992) = Ivo An drić, 
vek od ro đe nja, str. IVV.

5623
     Пи смо Иве Ан дри ћа Сто ја ну Ву ји чи ћу.
У: Срп ске на род не но ви не.  Н. с., год. 2, бр. 44 (29. 
окт. 1992), стр. 7.

5624
     Пре пи ска из ме ђу Ан дри ћа и Чо ла ко ви ћа (1946
1968).
У: Иво Ан дрић у днев ни ку Ро до љу ба Чо ла ко ви ћа / 
Здрав ко Ан то нић.  Бе о град : Струч на књи га, 1992.  
Стр. 187204.

1993

5625
     Ан дри ће ва пи сма Зден ки Мар ко вић / при ре дио Ми
ро слав Ка ра у лац.
Текст пи са ма лат.  На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка
ма уз текст.  Бе ле шка о З. Мар ко вић.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 12/13, св. 
9/10 (1993/1994), стр. 53193.

5626
     Пре пи ска Цр њан ски  Ан дрић / при ре ди ла Ја сми на 
Не шко вић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 45, бр. 872/873 (15. окт.1. 
нов. 1993), стр. 19.

1994

5627
     Гун Берг ман  Иви Ан дри ћу.
Текст на срп. и франц. је зи ку.  На по ме не и об ја шње ња 
у бе ле шка ма уз текст.

У: Пре во ди лач ка све ска / при ре ди ла Ја сми на Не шко
вић.  Но ви Сад : Све то ви, 1994.  Стр. 146147, 156.

5628
     Иво Ан дрић  Гун Берг ман.
Део тек ста на срп. и франц. је зи ку.  На по ме не и об ја
шње ња у бе ле шка ма уз текст.
У: Пре во ди лач ка све ска / при ре ди ла Ја сми на Не шко
вић.  Но ви Сад : Све то ви, 1994.  Стр. 144145, 148
154, 157160.

5629
     [Иво Андрић]  Оту Ба бле ру.
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.
У: Пре во ди лач ка све ска / при ре ди ла Ја сми на Не шко
вић.  Но ви Сад : Све то ви, 1994.  Стр. 143.

5630
     Иво Ан дрић  Ра до сла ву Јо си мо ви ћу.
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.
У: Пре во ди лач ка све ска / при ре ди ла Ја сми на Не шко
вић.  Но ви Сад : Све то ви, 1994.  Стр. 141142.

5631
     Иво Ан дрић  То ни Ли вер саг.
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.
У: Пре во ди лач ка све ска / при ре ди ла Ја сми на Не шко
вић.  Но ви Сад : Све то ви, 1994.  Стр. 164165.

5632
     Иво Ан дрић и Ми ли ца Ба бић  Гун Берг ман.
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.
У: Пре во ди лач ка све ска / при ре ди ла Ја сми на Не шко
вић.  Но ви Сад : Све то ви, 1994.  Стр. 155.

5633
     Ра до слав Јо си мо вић  Иви Ан дри ћу.
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.
У: Пре во ди лач ка све ска / при ре ди ла Ја сми на Не шко
вић.  Но ви Сад : Све то ви, 1994.  Стр. 139140.

5634
     То ни Ли вер саг  Иви Ан дри ћу.
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.
У: Пре во ди лач ка све ска / при ре ди ла Ја сми на Не шко
вић.  Но ви Сад : Све то ви, 1994.  Стр. 161163.

1995
5635

     Иво Ан дрић  Алек сан дру Ву чу / при ре дио Пре драг 
Па ла ве стра.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 14, св. 11 
(септ. 1995), стр. 1741.

1996
5636

     Ан дри ће ва пи сма Цви ја но ви ћу / (при ре дио Ми ро
слав Ка ра у лац).
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.  Бе ле
шка о С. Цви ја но ви ћу.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 15, св. 12 
(мај 1996), стр. 55111.



397

5637
     Ин тер вју за „Жи ће Вар ша ви” : ре дак циј ско пи смо 
Иви Ан дри ћу / Хен рик Ко ро тињ ски.
Пи смо да ти ра но 1. дец. 1961.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 104105.

1997

5638
     Пи сма (Ан дрић  Ми ли ци).
У: Ан дрић и Ми ли ца / Гор да на Бра јо вић.  Бе о град : 
БМГ, 1997.  Стр. 207228.

1998

5639
     Ан дри ће ва пи сма Или ји Кец ма но ви ћу / при ре дио 
Три ша Ку ја ча.
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.  На по
ме на при ре ђи ва ча: стр. 110112.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 17, св. 14 
(април 1998), стр. 110121.

5640
     Ан дри ће ва пи сма Ми лу ти ну По по ви ћу / при ре дио 
Ми ро слав Ка ра у лац.
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.  Бе ле
шка о М. По по ви ћу.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 17, св. 14 
(април 1998), стр. 96109.

5641
     Ле сков че ва пи сма Ан дри ћу и Ан дри ће ва Ле сков цу 
/ при ре дио Ра до ван По по вић.
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.  Бе ле
шка о И. Ан дри ћу и М. Ле сков цу.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 17, св. 14 
(април 1998), стр. 4595.

1999

5642
     Ан дри ће ва пи сма Мар ку Мар ко ви ћу / Иво Ан дрић 
; при ре ди ла Жа не та Ђу кић Пе ри шић.
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.  Бе ле
шка о М. Мар ко ви ћу.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 18, св. 15 
(окт. 1999), стр. 1333.

2000

5643
     Пи сма : (19121973) : при ват на по шта / Иво Ан дрић 
; при ре дио Ми ро слав Ка ра у лац.  Но ви Сад : Ма ти ца 
срп ска, 2000 (Зре ња нин : Та ми на).  513 стр. : илу стр. 
; 21 cm.  (Би бли о те ка До ку мент)
Текст ћир. и лат.  Пре ма на по ме ни на стр. 367, Ан дри
ће ва пи сма Ве ри Сто јић при ре ди ла је Жа не та Ђу кић
Пе ри шић.  Са др жи би о граф ске бе ле шке о Ан дри ће
вим ко ре спон ден ти ма с њи хо вим сли ка ма.  На по ме не 
и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
С а д р ж а ј: Умет ност обич ног / Ми ро слав Ка ра у лац (511).  

Иво Ан дрић : пи сма (19121973) (13511): Пи смо Иве Ан дри ћа 
Ми ло шу Ви да ко ви ћу (1522); Ан дри ће ва пи сма Вој ми ру Дур
бе ши ћу (2350); Ан дри ће ва пи сма Ев ге ни ји Гој ме рац (5196); 
Ан дри ће ва пи сма Ми хо ви лу То ман длу (97104); Ан дри ће во 
пи смо Јер ку Чу ли ћу (105110); Ан дри ће ва пи сма Ма ји Ни же
тић (111121); Ан дри ће ва пи сма Бо ри во ју Јев ти ћу (123133); 
Ан дри ће ва пи сма Гу ста ву Кр кле цу (135142); Ан дри ће ва пи
сма Зден ки Мар ко вић (143253); Ан дри ће ва пи сма Ту го ми ру 
Ала у по ви ћу (255290); Ан дри ће ва пи сма Све ти сла ву Цви ја
но ви ћу (291335); Ан дри ће ва пи сма Љу би циБе би Ала у по вић 
(337347); Ан дри ће ва пи сма Ми лу ти ну По по ви ћу (349362); 
Ан дри ће ва пи сма Ве ри Сто јић (363450); Ан дри ће ва пи сма 
Ми ли ци Ба бић (451511).
(Брош.)

5644
     Пи сма Ев ге ни ји Гој ме рац / Иво Ан дрић ; при ре дио 
Ми ро слав Ка ра у лац.
Из ру ко пи са књи ге „Пи сма”.  На по ме не и об ја шње ња 
у бе ле шка ма уз текст.  Бе ле шка о Е. Гој ме рац.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 53, бр. 1007/1008 (115. 
март 2000), стр. 18.

5645
     Пи сма Ива Вој но ви ћа Иви Ан дри ћу / при ре ди ла 
Би ља на Ђор ђе вић.
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.  Sum
mary: Ivo Voj no vić’s let ters to Ivo An drić: стр. 122.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 19, св. 17 
(окт. 2000), стр. 77122.

5646
     Пи сма Мар ка Ри сти ћа Иви Ан дри ћу / при ре ди ла 
Би ља на Ђор ђе вић.
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.  Sum
mary: Mar ko Ri stić’s let ters to Ivo An drić: стр. 150.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 19, св. 17 
(окт. 2000), стр. 123150.

5647
     Пи сма Ми ло ша Цр њан ског Иви Ан дри ћу / при ре
ди ла Би ља на Ђор ђе вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: Mi loš Cr njan ski’s let ters to Ivo An drić: стр. 96.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 19, св. 16 
(март 2000), стр. 3996.

2001

5648
     An drić Ivo  Ve ri Sto jić.
Nad re đe ni stv. nasl.: Bri ge, stra ho vi, sa ve ti.
U: An đeo iza ogle da la / pri re di la Ža ne ta Đu kić Pe ri šić.  
Be o grad : Ale xan dria press, 2001.  Str. 165.

5649
     An drić Ivo  Ev ge ni ji Goj me rac.
Nad re đe ni stv. nasl.: Bri ge, stra ho vi, sa ve ti.
U: An đeo iza ogle da la / pri re di la Ža ne ta Đu kić Pe ri šić.  
Be o grad : Ale xan dria press, 2001.  Str. 164.

5650
     An drić Ivo  Mi li ci Ba bić.
Nad re đe ni stv. nasl.: Ukrat ko.
U: An đeo iza ogle da la / pri re di la Ža ne ta Đu kić Pe ri šić.  
Be o grad : Ale xan dria press, 2001.  Str. 230.
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5651
     An drić Ivo  Mi li ci Ba bić An drić.
Nad re đe ni stv. nasl.: Raz dvo je nost.
U: An đeo iza ogle da la / pri re di la Ža ne ta Đu kić Pe ri šić.  
Be o grad : Ale xan dria press, 2001.  Str. 146.

5652
     An drić Ivo  Mi li ci Ba bić An drić.
Nad re đe ni stv. nasl.: Sve ta taj na bra ka.
U: An đeo iza ogle da la / pri re di la Ža ne ta Đu kić Pe ri šić.  
Be o grad : Ale xan dria press, 2001.  Str. 106.

5653
     Иво Ан дрић и То ни Ли вер сејџ / (при ре ди ла Би ља на 
Ђор ђе вић).
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.  Sum
mary: The cor re spon den ce of Ivo An drić and To ni Li ver
sa ge: стр. 140.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 20, св. 18 
(окт. 2001), стр. 111140.

5654
     Пи сма Иве Ан дри ћа Мла де ну Ле сков цу / (при ре
дио Ра до ван По по вић).
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 20, св. 18 
(окт. 2001), стр. 141149.

2002

5655
     Иво Ан дрић и Љу бо Јан дрић / (при ре ди ла Би ља на 
Ђор ђе вић).
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.  Sum
mary: The cor re spon den ce of Ivo An drić and Lju bo Jan
drić: стр. 89.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 21, св. 19 
(окт. 2002), стр. 2189.

5656
     [Ke dves Csu ka úr...] / Ivo An drić ; for dí tot ta Hor váth 
La jos.
U: Magyar Na pló.  14. évf., 4. sz. (2002), str. 46*.

2003

5657
     Иво Ан дрић и Па у ли на Лебл Ал ба ла / при ре дио 
Пре драг Па ла ве стра.
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 22, св. 20 
(окт. 2003), стр. 7988.

5658
     Пи сма Вој ми ру Дур бе ши ћу / Иво Ан дрић ; при ре
дио Ми ро слав Ка ра у лац.  Но ви Сад : Ма ти ца срп ска, 
2003 (Пе ћин ци : Лу ки).  91 стр. : илу стр. ; 21 cm.  
(Би бли о те ка До ку мент).
Текст ћир. и лат.  Ауто ро ве сли ке.  Ти раж 1.000.  На
по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.
С а д р ж а ј: Ру ши те љи цар ства, се ја чи не ми ра / Ми ро слав Ка
ра у лац (79). Пи сма Иве Ан дри ћа Вој ми ру Дур бе ши ћу (1181). 
[Дурб ешићево пи смо Ан дри ћу и од го вор (1964)] (8187). Пи
смо Ива на Мат ков чи ка Вој ми ру Дур бе ши ћу (8889).
(Брош.)

5659
     Пи смо Иве Ан дри ћа Све ти сла ву Сте фа но ви ћу.
У: Ло ма ча за Sen sa / Пре драг Пу зић.  Срем ски Кар
лов ци : Ка и рос, 2003.  Стр. 94.

2004

5660
     Бо шко Пе тро вић и Иво Ан дрић / [приредио] Ра до
ван По по вић.
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.  Sum
mary: Bo ško Pe tro vić and Ivo An drić: стр. 293.
У: Раз го вор о тај на ма Бо шка Пе тро ви ћа / уред ни ци 
Слав ко Гор дић, Иван Не гри шо рац.  Но ви Сад : Ма ти
ца срп ска, 2004.  Стр. 278293.

5661
     Иво Ан дрић и Алек сан дар Бе лић / при ре дио Ра до
ван По по вић.
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 23, св. 21 
(септ. 2004), стр. 719.

5662
     Пи сма (Ан дрић  Ми ли ци).
У: Ан дрић и Ми ли ца / Гор да на Бра јо вић.  Бе о град : 
На род на књи гаАл фа, 2004.  Стр. 237264.

2005

5663
     Ан дри ће во пи смо Ми ле ти Јак ши ћу.
У: Су да ри Ми ле те Јак ши ћа / при ре ди ли Ми ли вој Не
нин, Зо ри ца Ха џић.  Но ви Сад : Ма ти ца срп ска, 2005. 
 Стр. 361362.

5664
     Пи сма Бран ка и Ање Лу кач Иви Ан дри ћу / при ре
ди ла Би ља на Ђор ђе вић.
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 24, св. 22 
(септ. 2005), стр. 35168.

5665
     Пи сма Ми ло ра да Па ни ћа Су ре па Иви Ан дри ћу / 
при ре дио Ра до ван По по вић.
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 24, св. 22 
(септ. 2005), стр. 169185.

2006

5666
     Пре пи ска Иве Ан дри ћа и Зол та на Чу ке / при ре ди ла 
Би ља на Ђор ђе вић.
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.  Реч 
Иве Ан дри ћа о Зол та ну Чу ки: стр. 159160.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 25, св. 23 
(септ. 2006), стр. 93160.
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2008

5667
     Вла дан Де сни ца  Иви Ан дри ћу.
У: Ко вер ти ра на књи жев ност / при ре дио Ра до ван По
по вић.  Зре ња нин : Аго ра, 2008.  Стр. 72.

5668
     Иво Ан дрић  Алек сан дру Цин цар Мар ко ви ћу.
У: Ко вер ти ра на књи жев ност / при ре дио Ра до ван По
по вић.  Зре ња нин : Аго ра, 2008.  Стр. 17.

5669
     Иво Ан дрић  Вој ми ру Дур бе ши ћу.
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.
У: Ко вер ти ра на књи жев ност / при ре дио Ра до ван По
по вић.  Зре ња нин : Аго ра, 2008.  Стр. 717.

5670
     Иво Ан дрић  Жи ва ну Ми ли сав цу.
У: Ко вер ти ра на књи жев ност / при ре дио Ра до ван По
по вић.  Зре ња нин : Аго ра, 2008.  Стр. 1920.

5671
     Иво Ан дрић  Ми ли ци Ба бић Ан дрић.
У: Ко вер ти ра на књи жев ност / при ре дио Ра до ван По
по вић.  Зре ња нин : Аго ра, 2008.  Стр. 1819.

5672
     Мар ко Ри стић  Иви Ан дри ћу.
У: Ко вер ти ра на књи жев ност / при ре дио Ра до ван По
по вић.  Зре ња нин : Аго ра, 2008.  Стр. 252253.

5673
     Ми лан Мар ко вић  Иво Ан дрић  Ан дре Ма зон 
: слу чај Иво Ан дрић  Ex Pon to / при ре ди ла Би ља на 
Ђор ђе вић.
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 27, св. 25 
(септ. 2008), стр. 5384.

5674
     Ми лош Цр њан ски  Иви Ан дри ћу.
У: Ко вер ти ра на књи жев ност / при ре дио Ра до ван По
по вић.  Зре ња нин : Аго ра, 2008.  Стр. 325.

5675
     Pi sma V. M. Jo va no vi ću = Bri e fe an V. M. Jo va no vić / 
Ivo An drić ; Über set zung von Anja Sam mer.
Upo re do srp. tekst i nem. pre vod.
U: No be lo vac Ivo An drić u Gra cu / Bran ko To šo vić.  Be
o grad : Be o grad ska knji ga ; Graz : In sti tut für Sla wi stik 
der KarlFran zensUni ver si tät, 2008.  Str. 596597.

5676
     Pi sma Zden ki Mar ko vić = Bri e fe an Zden ka Mar ko vić 
/ Ivo An drić ; Über set zung von Anja Sam mer.
Upo re do srp. tekst i nem. pre vod.
U: No be lo vac Ivo An drić u Gra cu / Bran ko To šo vić.  Be

o grad : Be o grad ska knji ga ; Graz : In sti tut für Sla wi stik 
der KarlFran zensUni ver si tät, 2008.  Str. 589594.

5677
     Pi sma S. B. Cvi ja no vi ću = Bri e fe an S. B. Cvi ja no vić / 
Ivo An drić ; Über set zung von Anja Sam mer.
Upo re do srp. tekst i nem. pre vod.
U: No be lo vac Ivo An drić u Gra cu / Bran ko To šo vić.  Be
o grad : Be o grad ska knji ga ; Graz : In sti tut für Sla wi stik 
der KarlFran zensUni ver si tät, 2008.  Str. 594595.

5678
     Pi smo Živ ku Mi li će vi ću = Bri ef an Živ ko Mi li će vić / 
Ivo An drić ; Über set zung von Anja Sam mer.
Upo re do srp. tekst i nem. pre vod.
U: No be lo vac Ivo An drić u Gra cu / Bran ko To šo vić.  Be
o grad : Be o grad ska knji ga ; Graz : In sti tut für Sla wi stik 
der KarlFran zensUni ver si tät, 2008.  Str. 597.

5679
     Pi smo Mi ni star stvu 23. ju na 1924. go di ne = Bri ef an 
das Mi ni ste ri um vom 23. Ju ni 1924 / Ivo An drić ; Über
set zung von Anja Sam mer.
Upo re do srp. tekst i nem. pre vod.
U: No be lo vac Ivo An drić u Gra cu / Bran ko To šo vić.  Be
o grad : Be o grad ska knji ga ; Graz : In sti tut für Sla wi stik 
der KarlFran zensUni ver si tät, 2008.  Str. 583585.

2009

5680
     Ан дри ће ве не во ље / [приредио] Ра до ван По по вић.
Пи сма Све ти сла ву Б. Цви ја но ви ћу.
У: Књи го љу бац из мрач ног ду ћа на / Ра до ван По по вић. 
 Бе о град : Слу жбе ни гла сник, 2009.  Стр. 110113.

5681
     Pi smo Ive An dri ća [Jo va nu Kapičiću].
Po vo dom do de le No be lo ve na gra de za knji žev nost.
U: Go li oto ci Jo va Ka pi či ća / [ra zgo vor vo di la] Ta ma ra 
Nik če vić.  Pod go ri ca : Daily press, 2009.  Str. 213.

5682
     Чо ве ку пе снич ке ду ше / [приредио] Ра до ван По
по вић.
Пи сма Све ти сла ву Б. Цви ја но ви ћу.
У: Књи го љу бац из мрач ног ду ћа на / Ра до ван По по вић. 
 Бе о град : Слу жбе ни гла сник, 2009.  Стр. 114121.

2010

5683
     Pi sma iz 1923. i 1924. go di ne = Bri e fe aus den Ja hren 
1923 und 1924 / Ivo An drić.
Bi bli o gra fi ja: str. 452.
U: Das Gra zer Opus von Ivo An drić / He ra us ge ber, ured
nik Bran ko To šo vić.  Be o grad : Be o grad ska knji ga ; Graz 
: In sti tut für Sla wi stik der KarlFran zensUni ver si tät, 
2010.  Str. 447453.
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5684
     АН ДРИ ЋЕВ Гви чар ди ни / [критички при ре дио и 
истумачио] Ник ша Стип че вић.  Фо то тип ско изд. пре
ма тек сту об ја вље ном у „Све ска ма За ду жби не Иве 
Ан дри ћа” 2/1983.  Бе о град : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 
2003 (Бе о град : Чи го ја штам па).  199 стр. ; 21 cm.
Део тек ста упо ре до на срп. и итал. је зи ку.  Текст ћир. 
и лат.  Ти раж 300 ну ме ри са них при ме ра ка.  На по ме
не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.  Стр. 157197: 
Иво Ан дрић  пре во ди лац и ту мач Фран че ска Гви чар
ди ни ја / Ник ша Стип че вић.  Ri as sun to: Ivo An drić  
tra dut to re ed in ter pre te del pen si e ro gu ic ci ar di ni a no: стр. 
198199.
(Брош.)

5685
     [EL que be ve [i. e. bebe] se em bo r[r]ac ha...] = [Ко год 
пи је, опи је се...] : шпан ска на род на пе сма / пре вео Иво 
Ан дрић.
Упо ре до шпан. текст и срп. пре вод.
У: Пре во ди лач ка све ска / при ре ди ла Ја сми на Не шко
вић.  Но ви Сад : Све то ви, 1994.  Стр. 47.

5686
     [ОНА ми је при др жа ва ла стре мен...] / не по зна ти пе
сник из XIV ве ка ; (с ита ли јан ског И. [Иво] Ан дрић).
У: Ми сао.  Књ. 11, св. 3 (1923), стр. 184.

5687
     [ОНА ми је при др жа ва ла стре мен...] / не по знат пе
сник из XIV ве ка ; пре вео Иво Ан дрић.
У: Пре во ди лач ка све ска / при ре ди ла Ја сми на Не шко
вић.  Но ви Сад : Све то ви, 1994.  Стр. 40.

5688
     Пре во ди лач ка све ска : Иво Ан дрић / при ре ди ла Ја
сми на Не шко вић.  1. изд.  Но ви Сад : Све то ви, 1994 
(Ве тер ник : ЛДИ).  180 стр. : илу стр. ; 18 cm.  (Би бли
о те ка БИС. Џеп на књи га ; књ. 25).
Ти раж 1.000.  Стр. 174177: По го вор / Ја сми на Не
шко вић.  Би бли о граф ске бе ле шке: стр. 167173.  На 
ко ри ца ма бе ле шка о де лу.
(Брош.)

БЕЗ РУЧ, Пе тар
5689

     Ko će na mo je mje sto / Pe tar Bez ruč ; pre veo Iv. An. 
[I vo Andrić].
Pra vo ime auto ra: Vla di mir Va šek.
U: Knji žev ni jug.  God. 1, knj. 1, sv. 10/11 (1. jun 1918), 
str. 387.

5690
     Ko će na mo je mje sto / Pe tar Bez ruč ; pre veo Ivo An
drić.
Pra vo ime auto ra: Vla di mir Va šek.
U: No vo sti.  God. 22, br. 111 (22. tra vanj 1928), str. 3*.

5691
     Ко ће на мо је мје сто / Пе тар Без руч ; пре вео Иво 
Ан дрић.
Пра во име ауто ра: Вла ди мир Ва шек.
У: Пре во ди лач ка све ска / при ре ди ла Ја сми на Не шко
вић.  Но ви Сад : Све то ви, 1994.  Стр. 30.

5692
     Tko će na mo je mje sto / Pe tr Bez ruč ; [pre ve o] An
drić.
Pra vo ime auto ra: Vla di mir Va šek.
U: An to lo gi ja svjet ske li ri ke / ure di li Slav ko Je žić i Gu
stav Kr klec.  Za greb : Kul tu ra, 1956.  Str. 795.

ВАЈЛД, Оскар
5693

     Ба ла да о Ре дин шкој там ни ци : (одло мак) / Оскар 
Вајлд ; пре вео Иво Ан дрић.
У: Књи жев на реч.  Год. 21, бр. 399 (јул 1992), стр. 6.

5694
     Re a ding / Оскар Вајлд ; пре вео са ен гле ског Иво 
Ан дрић.
У: Мо сто ви.  Год. 23, бр. 91 (1992), стр. 165172*.

5695
     Re a ding / Oscar Wil de ; пре вео Иво Ан дрић.
У: Пре во ди лач ка све ска / при ре ди ла Ја сми на Не шко
вић.  Но ви Сад : Све то ви, 1994.  Стр. 719.

Преводи
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ВИТ МАН, Волт
5696

     Др жа ва ма / Walt Whit man ; пре вод с ен гле ског [Иво 
Андрић].
У: Књи жев ни југ.  Год. 1, књ. 1, св. 1 (1. јан. 1918), 
стр. 39.

5697
     Dr ža va ma / Volt Vit men ; [pre veo Ivo Andrić].
U: Vla ti tra ve / Volt Vit men.  Be o grad : Rad, 1969.  Str. 6.

5698
     Др жа ва ма / Волт Вит мен ; пре вео Иво Ан дрић.
У: Пре во ди лач ка све ска / при ре ди ла Ја сми на Не шко
вић.  Но ви Сад : Све то ви, 1994.  Стр. 29.

5699
     Из „Пе сме о се би” / Уалт Уит мен ; пре вео Иво Ан
дрић.
У: Бо сан ска ви ла.  Год. 27, бр. 11/12 (30. јун 1912), 
стр. 165166.

5700
     Из „Пе сме о се би” / Волт Вит мен ; [превео] Иво 
Ан дрић.
У: Пе снич ки пре во ди / [из бор Иван В. Лалић].  Но ви 
Сад : Ма ти ца срп ска ; Бе о град : Срп ска књи жев на за
дру га, 1967.  Стр. 122123.

5701
     Из „Пе сме о се би” / Волт Вит мен ; [превео] Иво 
Ан дрић.
У: Пе снич ки пре во ди / [из бор Иван В. Лалић].  Но ви 
Сад : Ма ти ца срп ска ; Бе о град : Срп ска књи жев на за
дру га, 1972.  Стр. 129130.

5702
     Из „Пе сме о се би” / Волт Вит мен ; пре вео Иво Ан
дрић.
У: Пре во ди лач ка све ска / при ре ди ла Ја сми на Не шко
вић.  Но ви Сад : Све то ви, 1994.  Стр. 2627.

5703
     Ја до ла зим са сна жном му зи ком / Валт Вит мен ; с 
ен гле ског пре вео И. А. [Иво Андрић].
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Књ. 28, бр. 5 (1. март 
1912), стр. 337.

5704
     Ја до ла зим са сна жном му зи ком / Волт Вит мен ; 
[превео] Иво Ан дрић.
У: Пе снич ки пре во ди / [из бор Иван В. Лалић].  Но ви 
Сад : Ма ти ца срп ска ; Бе о град : Срп ска књи жев на за
дру га, 1967.  Стр. 123.

5705
     Ја до ла зим са сна жном му зи ком / Волт Вит мен ; 
[превео] Иво Ан дрић.
У: Пе снич ки пре во ди / [из бор Иван В. Лалић].  Но ви 
Сад : Ма ти ца срп ска ; Бе о град : Срп ска књи жев на за
дру га, 1972.  Стр. 130131.

5706
     Ја до ла зим са сна жном му зи ком / Волт Вит мен ; 
пре вео Иво Ан дрић.
У: Пре во ди лач ка све ска / при ре ди ла Ја сми на Не шко
вић.  Но ви Сад : Све то ви, 1994.  Стр. 2728.

5707
     Кад чи там / Walt Whit man ; пре вод с ен гле ског 
[Иво Андрић].
У: Књи жев ни југ.  Год. 1, књ. 1, св. 1 (1. јан. 1918), 
стр. 39.

5708
     Kad či tam / Volt Vit men ; [pre veo Ivo Andrić].
U: Vla ti tra ve / Volt Vit men.  Be o grad : Rad, 1969.  Str. 
5.

5709
     Кад чи там / Волт Вит мен ; пре вео Иво Ан дрић.
У: Пре во ди лач ка све ска / при ре ди ла Ја сми на Не шко
вић.  Но ви Сад : Све то ви, 1994.  Стр. 2829.

5710
     [По стра ни, не за до во љан, сну ју ћи бу ну...] / Walt 
Whit man ; пре вод с ен гле ског [Иво Андрић].
У: Књи жев ни југ.  Год. 1, књ. 1, св. 1 (1. јан. 1918), 
стр. 3839.

5711
     [По стра ни, не за до во љан, сну ју ћи бу ну...] / Волт 
Вит мен ; пре вео Иво Ан дрић.
У: Пре во ди лач ка све ска / при ре ди ла Ја сми на Не шко
вић.  Но ви Сад : Све то ви, 1994.  Стр. 28.

ГВИ ЧАР ДИ НИ, Фран че ско
5712

     Иве Ан дри ћа пре вод По ли тич ких и дру штве них на
по ме на Фран че ска Гви чар ди ни ја / кри тич ки при ре дио 
и ис ту ма чио Ник ша Стип че вић.
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 2, св. 2 (дец. 
1983), стр. 580.

5713
     Иве Ан дри ћа пре вод По ли тич ких и дру штве них 
на по ме на Фран че ска Гви чар ди ни ја / при ре дио Ник ша 
Стип че вић.  Но ви Сад : Ма ти ца срп ска, 1986 (Но ви 
Сад : Бу дућ ност).  166 стр. ; 20 cm.  (Мо за ик).
Кор. ств. насл.: Иво Ан дрић  Фран че ско Гви чар ди ни. 
 Ти раж 5.000.  Ан дри ћев пред го вор о Гви чар ди ни ју : 
(ски ца): стр. 712.  Стр. 113165: Иво Ан дрић  пре во
ди лац и ту мач Фран че ска Гви чар ди ни ја / Ник ша Стип
че вић.  На по ме на при ре ђи ва ча: стр. 166.
(Брош.)

5714
     Иве Ан дри ћа пре вод По ли тич ких и дру штве них на
по ме на Фран че ска Гви чар ди ни ја / кри тич ки при ре дио 
и ис ту ма чио Ник ша Стип че вић.
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.
У: Ан дри ћев Гви чар ди ни / [критички при ре дио и 
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истумачио] Ник ша Стип че вић.  Бе о град : За ду жби на 
Иве Ан дри ћа, 2003.  Стр. 580.

5715
     О за блу да ма и узро ци ма : (из бор из Гви чар ди ни је
вих „На по ме на” у пре во ду Иве Ан дри ћа).
У: НИН.  Год. 35, бр. 1724 (15. јан. 1984), стр. 34.

ДЕЛ БЕ НЕ, Се ну чо
5716

     [Никад се не би мо гло пот пу но из ре ћи...] / Со ну чо 
дел Бе не ; (с ита ли јан ског И. [Иво] Ан дрић).
У: Ми сао.  Књ. 11, св. 3 (1923), стр. 185.

5717
     [Никад се не би мо гло пот пу но из ре ћи...] / Со ну чо 
дел Бе не ; пре вео Иво Ан дрић.
У: Пре во ди лач ка све ска / при ре ди ла Ја сми на Не шко
вић.  Но ви Сад : Све то ви, 1994.  Стр. 41.

ЖУ ПАН ЧИЧ, Отон
5718

     Не плод ни са ти / Отон Жу пан чич ; пре вео Иво Ан
дрић.
У: Бо сан ска ви ла.  Год. 27, бр. 7 (15. април 1912), стр. 
99.

5719
     Не плод ни са ти / Отон Жу пан чич ; пре вео Иво Ан
дрић.
У: Пре во ди лач ка све ска / при ре ди ла Ја сми на Не шко
вић.  Но ви Сад : Све то ви, 1994.  Стр. 20.

ЈЕ РАЈ, Ви да
5720

     Ба ла да / Ви да Је рај ; пре вео Иво Ан дрић.
У: Бо сан ска ви ла.  Год. 27, бр. 7 (15. април 1912), стр. 
99100.

5721
     Ба ла да / Ви да Је ра је ва ; пре вео Иво Ан дрић.
У: Пре во ди лач ка све ска / при ре ди ла Ја сми на Не шко
вић.  Но ви Сад : Све то ви, 1994.  Стр. 22.

КЕ ЛЕР, Гот фрид
5722

     Ле ген да о ма лој игра чи ци / Гот фрид Ке лер ; пре вео 
с не мач ког Р.
Р. је псе у до ним Иве Ан дри ћа.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 15, бр. 6 (16. 
јул 1925), стр. 417422.

5723
     Ле ген да о ма лој игра чи ци / Гот фрид Ке лер ; пре вео 
Иво Ан дрић.
У: Пре во ди лач ка све ска / при ре ди ла Ја сми на Не шко
вић.  Но ви Сад : Све то ви, 1994.  Стр. 5762.

КИ ПЛИНГ, Ра дјард
5724

     Ако / Ра дјард Ки плинг ; пре вео Иво Ан дрић.
У: Књи жев на реч.  Год. 17, бр. 334 (25. дец. 1988), 
стр. 5.

5725
     Ако / Ра дјард Ки плинг ; пре вео Иво Ан дрић.
У: Пре во ди лач ка све ска / при ре ди ла Ја сми на Не шко
вић.  Но ви Сад : Све то ви, 1994.  Стр. 4849.

ЛЕВ СТИК, Вла ди мир
5726

     Вер си / Вла ди мир Лев стик ; пре вео Иво Ан дрић.
У: Бо сан ска ви ла.  Год. 27, бр. 7 (15. април 1912), стр. 
100.

5727
     Вер си / Вла ди мир Лев стик ; пре вео Иво Ан дрић.
У: Пре во ди лач ка све ска / при ре ди ла Ја сми на Не шко
вић.  Но ви Сад : Све то ви, 1994.  Стр. 24.

ЛЕ ОН, Лу ис де
5728

     [Завист и лаж...] / Фрај Лу ис де Ле он ; пре вео Иво 
Ан дрић.
У: Пре во ди лач ка све ска / при ре ди ла Ја сми на Не шко
вић.  Но ви Сад : Све то ви, 1994.  Стр. 4546.

5729
     [Za vist i laž...] / Fraj Lu is de Leon ; pre veo sa špan skog 
Ivo An drić.
U: Bor ba.  God. 72, br. 295 (25. okt. 1994) = Svet knji ge, 
str. XXII.

5730
     [Ту сам, на овај там нич ки лог, од за ви сти и ла жи до
ву чен...] / Фрај Лу ис де Ле он ; [превео] Иво Ан дрић.
Вер зи ја пре во да пе сме „За вист и лаж”.  Текст пе сме је 
факс. ру ко пи са И. Ан дри ћа.  Бе ле шка о ауто ру.
У: Књи жев на реч.  Год. 17, бр. 334 (25. дец. 1988), 
стр. 5.

5731
     [Ту сам, на овај там нич ки лог, од за ви сти и ла жи до
ву чен...] / Фрај Лу ис де Ле он ; пре вео Иво Ан дрић.
Вер зи ја пре во да пе сме „За вист и лаж”.
У: Пре во ди лач ка све ска / при ре ди ла Ја сми на Не шко
вић.  Но ви Сад : Све то ви, 1994.  Стр. 45.

МЕ ДВЕД, Ан тон
5732

     Ци пре са / Ан тон Ме двед ; пре вео Иво Ан дрић.
У: Бо сан ска ви ла.  Год. 27, бр. 7 (15. април 1912), стр. 
100.

5733
     Ци пре са / Ан тон Ме двед ; пре вео Иво Ан дрић.
У: Пре во ди лач ка све ска / при ре ди ла Ја сми на Не шко
вић.  Но ви Сад : Све то ви, 1994.  Стр. 23.
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МИЦ КЈЕ ВИЧ, Адам
5734

     Мај ци Пољ ки њи / Адам Миц ки је вич ; пре вео с 
пољ ског Иво Ан дрић ; при ре ди ла Ја сми на Не шко вић.
На по ме не: стр. 5.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 44, бр. 850/851 (15. окт.1. 
нов. 1992), стр. 5.

5735
     Мај ци Пољ ки њи / Адам Миц ки је вич ; пре вео с 
пољ ског Иво Ан дрић ; при ре ди ла Ја сми на Не шко вић.
Вер зи ја пре во да.  На по ме не: стр. 5.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 44, бр. 850/851 (15. окт.1. 
нов. 1992), стр. 5.

5736
     Мај ци Пољ ки њи / Адам Миц кје вич ; пре вео Иво 
Ан дрић.
У: Пре во ди лач ка све ска / при ре ди ла Ја сми на Не шко
вић.  Но ви Сад : Све то ви, 1994.  Стр. 3133.

5737
     Мај ци Пољ ки њи / Адам Миц кје вич ; пре вео Иво 
Ан дрић.
Вер зи ја пре во да.
У: Пре во ди лач ка све ска / при ре ди ла Ја сми на Не шко
вић.  Но ви Сад : Све то ви, 1994.  Стр. 3335.

МУРНАлек сан дров, Јо сип
5738

     Ве че / [Мурн] Алек сан дров ; пре вео Иво Ан дрић.
У: Бо сан ска ви ла.  Год. 27, бр. 7 (15. април 1912), стр. 
99.

5739
     Ве че / Мурн Алек сан дров ; пре вео Иво Ан дрић.
У: Пре во ди лач ка све ска / при ре ди ла Ја сми на Не шко
вић.  Но ви Сад : Све то ви, 1994.  Стр. 21.

ПИ РАН ДЕ ЛО, Лу и ђи
5740

     Из ве сне ду жно сти / Лу и ђи Пи ран де ло ; пре вео с 
ита ли јан ског Р.
Р. је псе у до ним Иве Ан дри ћа.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Књ. 17, бр. 4 (16. феб. 
1926), стр. 258265.

5741
     Из ве сне ду жно сти / Лу и ђи Пи ран де ло ; пре вео с 
ита ли јан ског Иво Ан дрић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 44, бр. 850/851 (15. окт.1. 
нов. 1992), стр. 19.

5742
     Из ве сне ду жно сти / Лу и ђи Пи ран де ло ; пре вео Иво 
Ан дрић.
У: Пре во ди лач ка све ска / при ре ди ла Ја сми на Не шко
вић.  Но ви Сад : Све то ви, 1994.  Стр. 6371.

РУД ЊИЦ КИ, Адолф
5743

     Konj / Adolf Rud njic ki ; pre veo s polj skog Ivo An
drić.
U: Bra zda.  God. 1, br. 6 (15. jun 1948), str. 450464.

5744
     Коњ / Адолф Руд њиц ки ; пре вео Иво Ан дрић.
У: Пре во ди лач ка све ска / при ре ди ла Ја сми на Не шко
вић.  Но ви Сад : Све то ви, 1994.  Стр. 7290.

СА НА ЦА РО, Ја ко по
5745

       [Госпођо, ако вас стра ши мој ужа сан и не скла дан 
лик...] / Ја ко бо Са на ца ро ; (с ита ли јан ског И. [Иво] Ан
дрић).
У: Ми сао.  Књ. 11, св. 3 (1923), стр. 184.

5746
     [Госпођо, ако вас стра ши мој ужа сан и не скла дан 
лик...] / Ја ко бо Са на ца ро ; пре вео Иво Ан дрић.
У: Пре во ди лач ка све ска / при ре ди ла Ја сми на Не шко
вић.  Но ви Сад : Све то ви, 1994.  Стр. 4041.

СТРИНД БЕРГ, Аугуст
5747

     Из ро ма на „Цр не за ста ве” / Аугуст Стринд берг ; 
пре вео Ив. Ан. [Иво Андрић].
У: Бо сан ска ви ла.  Год. 27, бр. 8 (30. април 1912), стр. 
122123.

5748
     Из ро ма на Цр не за ста ве / Аугуст Стринд берг ; пре
вео Иво Ан дрић.
У: Пре во ди лач ка све ска / при ре ди ла Ја сми на Не шко
вић.  Но ви Сад : Све то ви, 1994.  Стр. 5356.

5749
     Pe va či / August Strind berg ; [pre ve o] R.
R. je pse u do nim Ive An dri ća.
U: Dan.  God. 1, br. 9/10 (115. nov. 1919), str. 137138.

5750
     Пе ва чи / Аугуст Стринд берг ; пре вео Иво Ан дрић.
У: Пре во ди лач ка све ска / при ре ди ла Ја сми на Не шко
вић.  Но ви Сад : Све то ви, 1994.  Стр. 3637.

ФРА ЊО АСИ ШКИ, све ти
5751

     Хим на сун цу / Све ти Фран ци ско из Аси зи ја ; пре
вео Иво Ан дрић.
У: Пре во ди лач ка све ска / при ре ди ла Ја сми на Не шко
вић.  Но ви Сад : Све то ви, 1994.  Стр. 3839.

ХИ МЕ НЕС, Ху ан Ра мон
5752

     [Ако хи таш...] / Ху ан Ра мон Хи ме нес ; пре вео Иво 
Ан дрић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 44, бр. 853 (1. дец. 1992), 
стр. 10.
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5753
     [Ако хи таш...] / Ху ан Ра мон Хи ме нес ; пре вео Иво 
Ан дрић.
У: Пре во ди лач ка све ска / при ре ди ла Ја сми на Не шко
вић.  Но ви Сад : Све то ви, 1994.  Стр. 44.

5754
     [Ја ни сам ја...] / Ху ан Ра мон Хи ме нес ; пре вео Иво 
Ан дрић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 44, бр. 853 (1. дец. 1992), 
стр. 10.

5755
     [Ја ни сам ја...] / Ху ан Ра мон Хи ме нес ; пре вео Иво 
Ан дрић.
У: Пре во ди лач ка све ска / при ре ди ла Ја сми на Не шко
вић.  Но ви Сад : Све то ви, 1994.  Стр. 4243.

5756
     Не / Ху ан Ра мон Хи ме нес ; са шпан ског пре вео Р. Р.
Р. Р. је псе у до ним Иве Ан дри ћа.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 40, бр. 6 (16. 
нов. 1933), стр. 427428.

5757
     Не / Ху ан Ра мон Хи ме нес ; [превео] Иво Ан дрић.
У: Пе снич ки пре во ди / [из бор Иван В. Лалић].  Но ви 
Сад : Ма ти ца срп ска ; Бе о град : Срп ска књи жев на за
дру га, 1967.  Стр. 124.

5758
     Не / Ху ан Ра мон Хи ме нес ; [превео] Иво Ан дрић.
У: Пе снич ки пре во ди / [из бор Иван В. Лалић].  Но ви 
Сад : Ма ти ца срп ска ; Бе о град : Срп ска књи жев на за
дру га, 1972.  Стр. 131.

5759
     Не / Ху ан Ра мон Хи ме нес ; пре вео Иво Ан дрић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 44, бр. 853 (1. дец. 1992), 
стр. 10.

5760
     Не / Ху ан Ра мон Хи ме нес ; са шпан ског пре вео Иво 
Ан дрић.
У: Књи жев на реч.  Год. 21, бр. 399 (јул 1992), стр. 6.

5761
     Не / Ху ан Ра мон Хи ме нес ; пре вео Иво Ан дрић.
У: Пре во ди лач ка све ска / при ре ди ла Ја сми на Не шко
вић.  Но ви Сад : Све то ви, 1994.  Стр. 42.

5762
     [Осећам да је мо ја бар ка...] / Ху ан Ра мон Хи ме нес ; 
пре вео Иво Ан дрић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 44, бр. 853 (1. дец. 1992), 
стр. 10.

5763
     [Осећам да је мо ја бар ка...] / Ху ан Ра мон Хи ме нес ; 
пре вео Иво Ан дрић.
У: Пре во ди лач ка све ска / при ре ди ла Ја сми на Не шко
вић.  Но ви Сад : Све то ви, 1994.  Стр. 43.

5764
     [Река про ти че ис под мо је ду ше...] / Ху ан Ра мон Хи
ме нес ; [превео] Иво Ан дрић.
У: Пе снич ки пре во ди / [из бор Иван В. Лалић].  Но ви 
Сад : Ма ти ца срп ска ; Бе о град : Срп ска књи жев на за
дру га, 1967.  Стр. 124.

5765
     [Река про ти че ис под мо је ду ше...] / Ху ан Ра мон Хи
ме нес ; [превео] Иво Ан дрић.
У: Пе снич ки пре во ди / [из бор Иван В. Лалић].  Но ви 
Сад : Ма ти ца срп ска ; Бе о град : Срп ска књи жев на за
дру га, 1972.  Стр. 132.

5766
     [Река про ти че ис под мо је ду ше...] / Ху ан Ра мон Хи
ме нес ; пре вео Иво Ан дрић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 44, бр. 853 (1. дец. 1992), 
стр. 10.

5767
     [Река про ти че ис под мо је ду ше...] / Ху ан Ра мон Хи
ме нес ; пре вео Иво Ан дрић.
У: Пре во ди лач ка све ска / при ре ди ла Ја сми на Не шко
вић.  Но ви Сад : Све то ви, 1994.  Стр. 43.

5768
     [Спавање је као не ки мост...] / Ху ан Ра мон Хи ме нес 
; пре вео Иво Ан дрић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 44, бр. 853 (1. дец. 1992), 
стр. 10.

5769
     [Спавање је као не ки мост...] / Ху ан Ра мон Хи ме нес 
; пре вео Иво Ан дрић.
У: Пре во ди лач ка све ска / при ре ди ла Ја сми на Не шко
вић.  Но ви Сад : Све то ви, 1994.  Стр. 44.
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5770
     AN DRIĆ i Bo šnja ci : zbor nik ra do va, bi bli o gra fi ja / 
[glav ni ured nik Mu nib Maglajlić].  Tu zla : Bo šnjač ka za
jed ni ca kul tu re „Pre po rod”, Op ćin sko dru štvo, 2000 (Tu
zla : Har fograf).  214 str. ; 22 cm* 
Zbor nik sa dr ži ra do ve sa Na uč nog sku pa „Dje lo Ive An
dri ća u hi sto rij skom i dru štve nom kon tek stu” odr ža nog u 
Tu zli 13. i 14. no vem bra 1999. god.  Na po me ne i bi bli
o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Str. 209213: Bi bli o gra fi ja 
tek sto va na te mu An drić i Bo šnja ci / pri re di la Mi ra Mi
lja no vić. 

5771
     АН ДРИЋ у све тлу есте ти ке / уре дио Ми ло слав 
Шу тић.  1. изд.  [Нови Сад] : Све то ви ; Бе о град : Ин
сти тут за књи жев ност и умет ност : За ду жби на Иве 
Ан дрића, 1994 (Срем ски Кар лов ци : Арт принт).  175 
стр., [6] стр. с та бла ма : сли ка И. Ан дрића ; 20 cm.  
(Го ди шњак / Ин сти тут за књи жев ност и умет ност ; 16. 
Сер. Ц, Те о риј ска ис тра жи ва ња ; 9) (По себ на из да ња 
/ Све то ви) 
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Стр. 
172175: Zu sam men fas sung: An drić im Blic kfeld der Äst
he tik / Зо ран Кон стан ти но вић. 
 (Брош.) 

5772
     АН ДРИЋ у си сте му умет но сти : збор ник ра до ва 
/ уред ник Ми ло слав Шу тић.  Бе о град : Ин сти тут за 
књи жев ност и умет ност ; Ба ња Лу ка : Књи жев на за
дру га, 2004 (Лак та ши : Гра фо марк).  376 стр. : граф. 
при ка зи ; 24 cm* 
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ре зи
меи на енгл. је зи ку уз сва ки рад. 

5773
     AN DRI ĆEV ro man Na Dri ni ću pri ja : [izložba Mu ze
ja knji žev no sti i po zo ri šne umjet no sti Bo sne i Her ce go vi
ne „An dri će va Na Dri ni ću pri ja”] / [a u tor ka ta lo ga [i. e. 
priređivač Mi ra Miljanović].  Sa ra je vo : Mu zej knji žev no
sti i po zo ri šne umjet no sti Bo sne i Her ce go vi ne : Svje tlost, 
1982 (Sa ra je vo : Štam pa ri ja).  40 str. : ilu str. ; 22 cm 
„Ob ja vlji va njem ka ta lo ga... ‘Svje tlost’... da je svoj do pri
nos u okvi ru kul tur ne ma ni fe sta ci je ‘Vi še grad ska sta za’, 

re tro spek tiv ne iz lo žbe po vo dom dje la Na Dri ni ću pri ja i 
90. go di šnji ce ro đe nja na šeg no be lov ca” → str. [41]. Bi
bli o gra fi ja iz da nja ro ma na „Na Dri ni ću pri ja”: str. 3440. 
(Broš.) 

5774
     AUS STEL LUNG Ivo An drić / [vor be re i tet von Na de
žda An drić, Gor da na Vu či nić, Da rin ka To mić ; Pho to gra
phien Mir ko Lo vrić, Du šan Ma ro vić ; de utsche Über set
zung Je ri ca Djordjević].  Be o grad : Na ti o nal bi bli ot hek 
von Ser bien, 1983 (Be o grad : „Ra di ša Ti mo tić”).  24 str. 
: ilu str. ; 22 cm 
Ti raž 500.  Sa dr ži i od lom ke iz de la I. An dri ća.  Ze it ta
fel: str. 1820.  Bi bli o gra fi ja: str. 2124. 
(Broš.) 

5775
     DAS GRA ZER Opus von Ivo An drić : (19231924) 
= Grač ki opus Iva An dri ća : (19231924) / He ra us ge ber, 
ured nik Bran ko To šo vić ; [pre vo di Ar no Wo nisch].  Be o
grad : Be o grad ska knji ga ; Graz : In sti tut für Sla wi stik der 
KarlFran zensUni ver si tät, 2010 (No vi Sad : Bu duć nost). 
 535 str. : ilu str. ; 25 cm.  (An drićIni ti a ti ve / In sti tut für 
Sla wi stik der KarlFran zensUni ver si tät, Graz ; 3) 
„Zbor nik sa dr ži re fe ra te pro či ta ne na dru gom sim po zi ju
mu ‘An dri ćev grač ki opus: kul tur noisto rij ski, knji žev ni i 
je zič ki aspek ti’ (Grac, 910. ok to bar 2010) u okvi ru me đu
na rod nog pro jek ta An drićIni ti a ti ve: Ivo An drić u evrop
skom kon tek stu (Grac, 20072015) i ra do ve spe ci jal no 
pri pre mlje ne za ovu pu bli ka ci ju” →  pred go vor.  Ra do vi 
na nem., srp. i hrv. je zi ku.  Ti raž 500.  Na po me ne i bi
bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Bi bli o gra fi ja uz sva ki rad. 
 Re zi mei na srp., engl. ili nem. je zi ku uz sva ki rad. 
(Kar ton) 

5776
     ZBOR NIK Ivo An drić i nje go vo dje lo / [glav ni i od go
vor ni ured nik Ši mun Mu sa].  Mo star : Pe da go ški fa kul tet, 
2003.  216 str. ; 24 cm* 
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Str. 56: 
Ivo An drić  pi sac za čo vje ka / Ši mun Mu sa.  Sum mary. 

5777
     ЗБОР НИК о Ан дрићу / при ре дио Ра до ван Вуч ко
вић.  Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1999 (Но ви 

Књиге
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Сад : Бу дућ ност).  XI, 360 стр. ; 19 cm.  (Срп ска књи
жев на за дру га ; ко ло 92, књ. 611) 
Ти раж 1.000.  Стр. VIIXI: Ан дрић о кри ти ци и кри
ти ча ри ма / Ра до ван Вуч ко вић.  По да ци о увр ште ним 
тек сто ви ма: стр. 357358. 
(Кар тон) 

5778
     ЗБОР НИК ра до ва о Иви Ан дрићу / уред ник Ан
то ни је Иса ко вић.  Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка 
и умет но сти, 1977 (Бе о град : Ко смос).  764 стр., [1] 
лист са сли ком И. Ан дрића ; 24 cm.  (По себ на из да ња 
/ Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти ; књ. 505. Оде
ље ње је зи ка и књи жев но сти ; књ. 30) 
На спор. насл. стр.: Re cu eil des tra va ux sur Ivo An drić. 
 Текст ћир. и лат.  Збор ник са др жи ра до ве са на уч ног 
ску па „Књи жев но де ло Иве Ан дрића” одр жа ног од 8. 
до 10. ок то бра 1976. год. у Срп ској ака де ми ји на у ка и 
умет но сти.  Ти раж 2.000.  На по ме не и би бли о граф
ске ре фе рен це уз текст.  Ре зи меи на енгл., франц., рус. 
или нем. је зи ку уз сва ки рад. 
(Брош.) 

5779
     ЗБОР НИК ра до ва о Иви Ан дрићу / уред ник Ан то
ни је Иса ко вић.  Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и 
умет но сти, 1979 (Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и 
умет но сти).  764 стр., [1] лист са сли ком И. Ан дрића 
; 24 cm.  (По себ на из да ња / Срп ска ака де ми ја на у ка и 
умет но сти ; књ. 505. Оде ље ње је зи ка и књи жев но сти 
; књ. 30) 
На спор. насл. стр.: Re cu eil des tra va ux sur Ivo An drić. 
 Текст ћир. и лат.  Збор ник са др жи ра до ве са на уч ног 
ску па „Књи жев но де ло Иве Ан дрића” одр жа ног од 8. 
до 10. ок то бра 1976. год. у Срп ској ака де ми ји на у ка 
и умет но сти.  Ти раж 600.  На по ме не и би бли о граф
ске ре фе рен це уз текст.  Ре зи меи на енгл., франц., рус. 
или нем. је зи ку уз сва ки рад. 
(Брош.) 

5780
     ИВО Ан дрић / [уредник Во ји слав Ђу рић ; ре дак тор 
Ник ша Стипчевић].  Бе о град : Ин сти тут за те о ри ју 
књи жев но сти и умет но сти, 1962 (Бе о град : При вред ни 
пре глед).  341 стр. ; 25 cm.  (По себ на из да ња ; књ. 1) 
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Стр. 
37: Иво Ан дрић / Во ји слав Ђу рић. 
(Пл.) 

5781
     IVO An drić.  Mün chen : C. Han ser, [1962] ([s. l. : s. 
n.]).  1 pre sa vi jen list ([6] str.) : ilu str. ; 20 cm 
„Am 10. Ok to ber 1962 fe i ert der No bel pre i strä ger se i nen 
70. Ge burt stag” → str. [2]. 
(Broš.) 

5782
     IVO An drić : pro ce e dings of a sympo si um held at the 
School of Sla vo nic and East Euro pean Stu di es, 1012 July, 
1984. / edi ted by E. C. [Ce li a] Haw ke sworth.  Lon don : 
Uni ver sity of Lon don, School of Sla vo nic and East Euro
pean Stu di es, 1985 ([s. l. : s. n.]).  211 str. ; 21 cm.  (SSE
ES oc ca si o nal pa pers ; no. 4) 

Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Str. 15: 
In tro duc tion / E. C. H.  Str. 67: Fo re word, on be half of 
the Ivo An drić Fo un da tion / Pre drag Pa la ve stra.  En glish 
ti tles of sto ri es re fer red to in the ar tic les: str. 204.  Bi bli
o gra fi ja: str. 205208.  In dex: str. 209211. 
(Broš.) 

5783
     IVO An drić : w dzi e si ą tą roc zni cę śmi er ci (19751985) 
: [ma te ri ały se sji Za kł a du Ju go sł a wistyki Instytu tu Fi lo lo
gii Sł o wi a ń skej Uni wersyte tu War szaw ski e go] / [re dak tor 
Ma rek Kle cel].  War sza wa : Uni wersytet, 1988 (War sza
wa : Ze spół).  117 str. ; 23 cm* 
Bi bli o gra fi ja uz po je di ne ra do ve. 

5784
     IVO An drić : 18921992 / [e di tor Ra do slav Pet ko vić ; 
as so ci a tes Ja smi na Ne ško vić, Mi lu tin Pe tro vić ; tran sla ted 
by Ali ce Tošić].  Bel gra de : The Ivo An drić Fo un da tion, 
1991 (Bel gra de : Sr bo štam pa).  45 str. : ilu str. ; 21 cm 
„... for the cen ten nial of Ivo An drić’s birth...” → pre lim. 
str.  Ti raž 1.000. 
(Broš.) 

5785
     ИВО Ан дрић : 18921992 / [уредник Ра до слав 
Пет ко вић ; са рад ни ци Ја сми на Не шко вић, Ми лу тин 
Петровић].  Бе о град : За ду жби на Иве Ан дрића, 1991 
(Бе о град : Ср бо штам па).  45 стр. : илу стр. ; 21 cm 
„... по во дом сто те го ди шњи це ро ђе ња Иве Ан дрића” 
→ пре лим. стр.  Ти раж 3.000. 
(Брош.) 

5786
     IVO An drić : 18921992 : Be i trä ge des Zen te narsympo
si ons an der Ot toFri e drichUni ver si tät Bam berg im Ok to
ber 1992 / he ra us ge ge ben von Pe ter Thi er gen.  Mün chen 
: O. Sa gner, 1995 (Bam berg : K. Ur la ub).  161 str. ; 21 
cm.  (Vor trä ge und Ab han dlun gen zur Sla vi stik ; Bd. 25) 
Na po me ne i ob ja šnje nja u be le ška ma uz tekst.  Str. 3: 
Vor wort / P. T.  Str. 57: Eröf fnung / Pe ter Thi er gen.  Na
men und Wer ksver ze ic hnis: str. 157161. 
(Broš.) 

5787
     ИВО Ан дрић / [основни текст Ана Стан ко вић ; 
при ло ге при ре дио Па вле Божић].  Гор њи Ми ла но вац 
: „До си теј”, 2000 (Гор њи Ми ла но вац : „До си теј”).  34 
стр. : илу стр. ; 29 cm.  (До си теј : ча со пис на ме њен не
го ва њу не про ла зних на ци о нал них вред но сти ; бр. 11) 
Кор. насл.  Те мат ски број ча со пи са. 
(Брош.) 

5788
     IVO An drić / a cu ra di Ma ri ja Mi tro vić.  Mon fal co ne : 
Co mu ne ; Tri e ste : Li ons club „Tri e ste Euro pa”, 2007.  83 
str. ; cm* 
Sa dr ži i pri po vet ke I. An dri ća.  Str. 7: Ivo An drić, scrit
to re, di plo ma ti co, uomo di cul tu ra / di Gi an fran co Piz zo
lit to.  Str. 9: Pre sen ta zi o ne / Vit to rio Pic co li.  Str. 11: 
Pre fa zi o ne / Ma ri ja Mi tro vić.  Str. 83: Bi o gra fia / Ma ri ja 
Mi tro vić. 
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5789
     IVO An drić : scrit to re e di plo ma ti co euro peo = evrop
ski pi sac i di plo ma ta / [te sti, tek sto vi Ja sna Ba bac, Pio Ba
is se ro, Pa squ a le Bal doc ci, Ta tja na Ko ri ća nac ; fo to gra fie, 
fo to gra fi je Lu ci a no Be ri ni, Fa bio Le scak, Le o pold Me
idl, Er vi no San tar ro sa].  Tri e ste : Co mu ni car te edi zi o ni, 
2010.  144 str. : ilu str. ; 20 cm 
Upo re do ital. i srp. tekst. 
(Broš.) 

5790
     ИВО Ан дрић.  Бе о град : ЈРЈ, 2010 (Ло зни ца : Мла
дост груп).  55 стр. : илу стр. ; 22 x 23 cm.  (Би бли о те
ка Де чи ји атлас срп ских ве ли ка на ; ко ло 1, књ. 1) 
Ти раж 1.000. 
(Кар тон) 

5791
     IVO An drić: Graz  Öster re ich  Euro pa = Ivo An drić: 
Grac  Austri ja  Evro pa / Bran ko To šo vić (Hg.).  Graz : 
In sti tut für Sla wi stik der KarlFran zensUni ver si tät ; Be o
grad : Be o grad ska knji ga, 2009 (No vi Sad : Bu duć nost).  
286 str. ; 25 cm.  (An drićIni ti a ti ve / In sti tut für Sla wi stik 
der KarlFran zensUni ver si tät ; 2) 
Ra do vi na nem., srp. i hrv. je zi ku.  „Zbor nik sa dr ži re fe ra
te pro či ta ne na pr vom sim po zi ju mu u okvi ru me đu na rod
nog pro jek ta ‘An drićIni ti a ti ve: Ivo An drić u evrop skom 
kon tek stu’ (Grac, 910. ok to bar 2009)...” → pred go vor.  
Ti raž 500.  Bi bli o gra fi ja uz sva ki rad.  Re zi mei na nem., 
srp. ili hrv. je zi ku uz sva ki rad. 
(Kar ton) 

5792
     IVO An drić, Na Dri ni ću pri ja = An drić’s Brid ge on the 
Dri na : Mu zej knji žev no sti i po zo ri šne umjet no sti Bo sne 
i Her ce go vi ne, Sa ra je vo, 525. fe bru ar 1984 / [a u tor ka
ta lo ga [i. e. priređivač] Mi ra Mi lja no vić ; pre vo di lac na 
en gle ski Mid hat Ri đa no vić ; fo to gra fi je Goj ko Sikimić].  
Sa ra je vo : Mu zej knji žev no sti i po zo ri šne umjet no sti BiH, 
1984 (Sa ra je vo : Oslo bo đe nje).  [24] str. : ilu str. ; 23 cm 
Upo re do srp. tekst i engl. pre vod.  Ti raž 1.000. 
(Broš.) 

5793
     IVO An drić re vi si ted : the brid ge still stands / Wayne 
S. Vu ci nich, edi tor.  Ber ke ley : In ter na ti o nal and Area 
Stu di es, 1995 ([s. l. : s. n.]).  XIV, 239 str. ; 24 cm.  (Re
se arch se ri es  ; no. 92) 
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  No tes on 
con tri bu tors: str. XI IIXIV.  Str. 146: Ivo An drić and his 
ti mes / Wayne S. Vu ci nich.  In dex: str. 231239. 
(Broš.) 

5794
     IVO An drić, scrit to re e di plo ma ti co euro peo : at ti del 
con veg no, Go ri zia, 12 ot to bre 2010.  Go ri zia : [s. n.], 
2010.  62 str. ; cm* 
„Ac ca de mia Euro pe i sta del Fri u li Ve ne zia Gi u lia” → ko
ri ce. 

5795
     IVO An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1977 (Tre bi nje : „Tre bi

nje”).  371 str. ; 21 cm 
Kor. i hrpt. stv. nasl.: Kri ti ča ri o Ivi An dri ću.  Ti raž 3.000. 
 Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Str. 365
366: Biobi bli o graf ska bi lje ška o I. An dri ću / B. M.  Str. 
367370: Na po me na uz ovaj iz bor / Bran ko Mi la no vić.
(Kar ton) 

5796
     IVO An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  2. izd.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1981 (Tre bi nje : 
„Tre bi nje”).  371 str. ; 21 cm 
Kor. i hrpt. stv. nasl.: Kri ti ča ri o Ivi An dri ću.  Ti raž 3.000. 
 Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.   Str. 365
366: Biobi bli o graf ska bi lje ška o I. An dri ću / B. M.  Str. 
367370: Na po me na uz ovaj iz bor / Bran ko Mi la no vić. 
 (Kar ton) 

5797
     ИВО Ан дрич  че ло век и его твор че ство : [выставка] 
/ [подготовили На де жда Ан дрич, Гор да на Ву чи нич, 
Да рин ка То мич ; пе ре вод на рус ский язык Ды мо ва Л. 
И., Про хо ро ва В. Н. ; фо то гра фии Мир ко Ло врич, Ду
шан Марович].  Бел град : На род ная би бли о те ка Сер
бии : Му зей го ро да, 1981 (Бел град : Ку ль ту ра).  24 стр. 
: илу стр. ; 22 cm 
На насл. стр. на зив ме ста из да ва ња: Мо сква.  Ти раж 
500.  Са др жи и од лом ке из де ла И. Ан дрића.  Хро но
ло гия: стр. 1820.  Би бли о гра фи ја: стр. 2124. 
(Брош.) 

5798
     KA ZI VA NJA o An dri ću : uspo me ne sa vre me ni ka / 
[pri re di o] Ra do van Po po vić.  Be o grad : Slo bo da, 1976 
(Be o grad : Pro sve ta).  219 str., [52] str. s ta bla ma : fo to
gr., faks. ; 24 cm.  (Po seb na iz da nja) 
Ti raž 3.500.  Str. 195206: Ivo An drić i nje go va „bo dlja u 
sr cu” / Ni ko la Mi lo še vić.  Re gi star ime na: str. 215219.  
Na omo tu be le ška o pri re đi va ču s nje go vom sli kom.
(Plast. sa omo tom) 

5799
     LE CON SU LAT de Fran ce en Bo snie 18062006 et La 
chro ni que de Trav nik d’Ivo An drić = Fran cu ski kon zu lat 
u Bo sni 18062006 i Trav nič ka hro ni ka Ive An dri ća : re
cu eil de tra va ux sci en ti fi qu es à l’oc ca sion du bi cen te na i re 
de l’ouver tu re du Con su lat gé né ral de Fran ce à Trav nik / 
so us la di rec tion de Slo bo dan Šo ja ; pré fa ce Jean Tu lard.  
Sa ra je vo : Am bas sa de de Fran ce en Bo snieHer zé go vi ne, 
2006.  277 str. : ilu str. ; 24 cm*.  (Pu bli ca ti ons spé ci a les 
; 1) 
Pré fa ce. 

5800
     КРИ ТИ ЧА РИ о Ан дрићу / при ре дио Пе тар Џа џић. 
 Бе о град : Но лит, 1962 (Бе о град : Бе о град ски гра фич
ки за вод).  XLIV, 249 стр. ; 19 cm 
„... по во дом се дам де сет го ди на жи во та Иве Ан дрића...” 
→ стр. V.  Стр. IXXLIV: Пред го вор / Пе тар Џа џић.  
О тек сто ви ма уне се ним у овај из бор: стр. 241242.  
Стр. 243249: Ли те ра ту ра о Иви Ан дрићу / Жи во рад 
П. Јо ва но вић. 
(Пл.) 
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5801
     НО БЕ ЛО ВАЦ у но ви на ма : су сре ти и раз го во ри 
но ви на ра са Ивом Ан дрићем / [приредио] Дра го љуб 
Влат ко вић.  1. изд.  Ниш : Про све та, 1996 (Ниш : 
Про све та).  231 стр. : факс. ; 24 cm.  (Би бли о те ка Бе
лег) 
Ти раж 700.  Стр. 56: Увод на на по ме на / Д. В.  На 
ко ри ца ма бе ле шка о при ре ђи ва чу и де лу с при ре ђи ва
че вом сли ком. 
(Брош.) 

5802
     ПРИ ЛО ЗИ о књи жев ном де лу Ива Ан дрића / Вла
де та Ву ко вић, Вла ди мир Бо ван, Зо ран Па вло вић.  
При шти на : Је дин ство, 1982 ([б. м. : б. и.]).  46 стр. ; 
23 cm.  (Би бли о те ка Обе леж ја) 
„Ра до ви су пре у зе ти из ‘Стре мље ња’, бр. 4/1982” → 
по ле ђи на насл. ли ста.  На по ме не и би бли о граф ске ре
фе рен це уз текст. 
(Брош.) 

5803
     СВЕ ЧА НИ скуп у част ака де ми ка Иве Ан дрића до
бит ни ка Но бе ло ве на гра де за књи жев ност за 1961. год. 
: [одржан у Срп ској ака де ми ји на у ка и умет но сти 17. 
ја ну а ра 1962. год.] / уред ник Ми лан Бар тош.  Бе о град 
: На уч но де ло, 1962 (Бе о град : При вред ни пре глед).  
[6], 16 стр., [1] лист са сли ком И. Ан дрића ; 25 cm. 
 (По себ на из да ња / Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но
сти ; књ. 352. Спо ме ни ца ; књ. 17) 
Реч ака де ми ка Иве Ан дрића: стр. [17].  Бе ле шка о И. 
Ан дрићу: стр. [19]. 
(Брош.) 

5804
     ТВОР ЧЕ СТВО Иво Ан дри ча : миф, фо ль клор, ис
то рия, ли те ра ту ра : те зи сы и ма те ри а лы / [редак тор
со ста ви те ль О. [Ольга] Л. Кириллова].  Мо сква : 
Ин сти тут сла вя но ве де ния и бал ка ни сти ки РАН, 1992 
([Москва] : ВНИ ПИ ста тин форм Го ском ста та).  112 
стр. ; 21 cm 
„Сим по зи ум к 100ле тию со дня ро жде ния пи са те ля” 
→ насл. стр.  На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це 
уз текст.  От со ста ви те ля: стр. 34.  
(Брош.) 

5805
     TRAV NIK i dje lo Ive An dri ća  za vi čaj no i uni ver zal
no : zbor nik ra do va sa na uč nog sku pa / [u red nik Mi lo sav 
Po pa dić ; pre vo di lac re zi mea Vla di mir Osi pov].  Sa ra je
vo : „Ve se lin Ma sle ša” : Uni ver zi tet, 1980 (Osi jek : Štam
pa).  460 str. ; 24 cm 
Pre ma uvo du, ra do vi su iz lo že ni na na uč nom sku pu u 
okvi ru ma ni fe sta ci je „An dri će vi da ni kul tu re” odr ža ne od 
12. do 14. ok to bra 1978. god. u Trav ni ku.  Sli ka I. An dri
ća na ko ri ca ma.  Ti raž 1.000.   Na po me ne i bi bli o graf ske 
re fe ren ce uz tekst.  Re zi mei na franc. je zi ku uz sva ki rad. 
 Str. 78: Po zdrav na ri ječ / Pu jić Zdrav ko.  Str. 910: Po
zdrav na ri ječ / Mu ris Osma na gić.  Po zdrav na ri ječ Mla
de na Ani ća: str. 1114. 
(Broš.) 

5806
     ФРАН ЦУ СКИ кон зу лат у Бо сни и Хер це го ви ни 
18062006. и Трав нич ка хро ни ка Иве Ан дрића / [ку
стос из ло жбе Енес Шкр га ; пред го вор Сло бо дан Шоја]. 
 Ба ња Лу ка : На род на и уни вер зи тет ска би бли о те ка 
Ре пу бли ке Срп ске, 2006 (Ба ња Лу ка : Гра фо па пир).  
[14] стр. : факс. ; 24 cm 
Кор. насл.  Текст уз факс. упо ре до на срп. и франц. 
је зи ку.  На вр ху насл. стр. и: За ви чај ни му зеј Трав
ник.  Ти раж 200.  На по ле о нов, Да ви дов и Ан дрићев 
кон зу лат у Трав ни ку: стр. 12. 
(Брош.) 

АН ДРИЋ, На де жда
5807

     Спо мен му зеј Иве Ан дрића / На де жда Ан дрић ; 
[преводиоци Дра ги ња Го лу бо вић, Да рин ка Ми о вић ; 
фо то гра фи је Ви до је Мој си ло вић, Ра до мир Живковић]. 
 Бе о град : Му зеј гра да Бе о гра да, 1977 (Бе о град : „Ра
ди ша Ти мо тић”).  51 стр. : илу стр. ; 17 cm 
Упо ре до срп. текст и енгл. и рус. пре во ди. 
(Брош.) 

АН ТО НИЋ, Здрав ко
5808

     Иво Ан дрић у днев ни ку Ро до љу ба Чо ла ко ви ћа / 
Здрав ко Ан то нић.  Бе о град : Струч на књи га, 1992 (Бе
о град : Струч на књи га).  221 стр. : илу стр. ; 24 cm 
Сли ка И. Ан дрића на ко ри ца ма.  Пре пи ска из ме ђу 
Ан дрића и Чо ла ко ви ћа (19461968): стр. 187204.  Ре
ги стар лич них име на: стр. 207214. 
(Брош.) 

БАН ДИЋ, Ми лош И.
5809

     Ivo An drić: za go net ka ve dri ne / Mi loš I. Ban dić.  No vi 
Sad : Ma ti ca srp ska, 1963 (No vi Sad : Bu duć nost).  410 
str. ; 21 cm.  (Bi bli o te ka „Da nas”) 
Re gi star ime na: str. 399406.  Re gi star An dri će vih knji ga, 
po et skih i pro znih tek sto va ko ji se po mi nju u ovoj knji zi: 
str. 407410. 
(Pl.) 

5810
     Ску по це не при стра сно сти : Иво Ан дрић и ма ле 
књи жев не фор ме / Ми лош И. Бан дић.  Но ви Сад : 
Про ме теј, 1996 (Но ви Сад : Фељ тон).  253 стр. ; 21 
cm 
Ти раж 500.  Об ја шње ња и до пу не: стр. 231241.  Стр. 
243249: Ре ги стар име на / са чи нио Све то зар Дун ђер
ски.  Бе ле шка о пи сцу: стр. 250251.
(Брош.) 

БА ШЧА РЕ ВИЋ, Сне жа на
5811

     Ле ген де и сим бо ли у Ан дриће вим ро ма ни ма / Сне
жа на С. Ба шча ре вић.  Бе о град : „Фи лип Ви шњић”, 
2008 (Бе о град : „Фи лип Ви шњић”).  231 стр. : сли ка 
И. Ан дрића ; 21 cm.  (Би бли о те ка По себ на из да ња) 
Ти раж 300.  На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз 
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текст.  Би бли о гра фи ја: стр. 217222.  Ли те ра ту ра о 
Иви Ан дрићу: стр. 223228.  О ауто ру: стр. 231.  На 
ко ри ца ма бе ле шка о де лу.
(Брош.) 

БЕРГ МАН, Гун
5812

     Tur kisms in Ivo An drić’s Na Dri ni ću pri ja : exa mi ned 
from the po ints of vi ew of li te rary style and cul tu ral hi
story / Gun Berg man.  Up psa la : Al mqvist & Wik sell, 
1969.  26 str. ; 25 cm*.  (Ac ta Uni ver si ta tis Up sa li en sis. 
Stu dia Sla vi ca Up sa li en sia ; 6) 

БО РИ, Имре
5813

     Po gled na pri po ve dač ko de lo Ive An dri ća / Imre Bo ri 
= Pil lan tás Ivo An drić el bes zé lő mű vés ze té re / Bo ri Imre 
; [pre veo Ar pad Vic ko].  No vi Sad : Voj vo đan ska aka
de mi ja na u ka i umet no sti, 1992 (No vi Sad : Štam pa ri ja 
FTN).  187 str. : auto ro va sli ka ; 21 cm.  (Aka dem ske 
be se de ; knj. 30) 
Upo re do srp. tekst i mađ. pre vod.  Ti raž 300.  Reč pred
sed ni ka Voj vo đan ske aka de mi je na u ka i umet no sti aka
de mi ka Mi ro sla va Ra do va no vi ća: str. 910.  Str. 49184: 
Se lek tiv na bi bli o gra fi ja Imre Bo ri ja / ura di la Pi ro ška Š. 
Ča ki. 
(Broš.) 

5814
     Ivo An drić : mo no grá fia / Bo ri Imre.  Új vi dék : Fo
rum, 1992 (Új vi dék : Dá niel Print).  158 str. ; 24 cm 
Ti raž 600.  Ivo An drić magyar nyel ven: str. 155158. 
(Broš.) 

БРА ЈО ВИЋ, Гор да на
5815

     Ан дрић и Ми ли ца / Гор да на Бра јо вић.  Бе о град : 
БМГ, 1997 (Бе о град : БМГ).  234 стр. : илу стр. ; 24 cm. 
 (Би бли о те ка БМГ) 
Стр. 912: Пред го вор / Зо ран Глу шче вић.  Пи сма (Ан
дрић  Ми ли ци): стр. 207228. 
(Пл. са омо том) 

5816
     Ан дрић и Ми ли ца : љу бав на би о гра фи ја / Гор да на 
Бра јо вић.  Бе о град : На род на књи гаАл фа, 2004 (Бе
о град : Ал фа).  458 стр. : илу стр. ; 22 cm.  (Иза бра на 
де ла Гор да не Бра јо вић ; књ. 3) 
Ти раж 1.000.  Стр. 57: Ан дриће ве срећ не го ди не / 
Ми ли во је Р. Јо ва но вић.  Стр. 914: Са зна ла Ан дриће
ву тај ну / Ми ли во је Р. Јо ва но вић.  Стр. 1520: Ча ри 
ин ти ме / Зо ран Глу шче вић.  Пи сма (Ан дрић  Ми ли
ци): стр. 237264. 
(Kартон) 

БРА ЈО ВИЋ, Ти хо мир
5817

     За бо рав и по на вља ње : ам би ва лент но ли це мо дер
ни те та у ро ма ну На Дри ни ћу при ја / Ти хо мир Бра јо

вић.  Бе о град : Но лит, 2009 (Бе о град : Ра ду нић).  183 
стр. ; 19 cm.  (Би бли о те ка Хер мес) 
Ти раж 500.  На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз 
текст.  Бе ле шка о ауто ру: стр. 183.  На ко ри ца ма бе
ле шка о де лу с ауто ро вом сли ком.
(Брош.) 

ВЈЕ ЖБИЦ КИ, Јан
5818

     Ivo An drić / Jan Wi er zbic ki.  1. wyd.  War sza wa : Wi
ed za Pow szec hna, 1965 (w To ru niu : Za kłady Gra fic zne). 
 161 str., [1] list sa sli kom I. An dri ća ; 20 cm 
Ti raž 5.233.  Bi bli o gra fi ja: str. 159[162]. 
(Broš.) 

ВЛАТ КО ВИЋ, Дра го љуб
5819

     Је ле на у жи во ту и де лу Иве Ан дрића : љу бав на 
стра да ња и (не)же нид бе срп ских спи са те ља / Дра го
љуб Влат ко вић.  Бе о град : Књи жев не но ви неЕн ци
кло пе ди ја, 1996 (Бор : Ба кар).  151 стр. : илу стр. ; 20 
cm.  (Би бли о те ка Оп шта из да ња) 
Сли ке И. Ан дрића.  Ти раж 1.000. 
(Брош.) 

ВОЈ ВО ДИЋ, Ра до слав
5820

     Sud bi na umet ni ka : raz go vo ri s Ivom An dri ćem / Ra de 
Voj vo dić.  Be o grad : Slo vo ljub ve, 1976 (Be o grad : „Slo
bo dan Jo vić”).  145 str., [12] str. s ta bla ma ; 21 cm.  (Po
seb na iz da nja 1976) 
Ti raž 3.000.  Be le ška o pi scu: str. [146]. 
(Broš.) 

5821
     Суд би на умет ни ка : раз го во ри с Ивом Ан дрићем / 
Ра де Вој во дић.  2. до пу ње но изд.  Гор њи Ми ла но вац 
: Деч је но ви не, 1989 (Кра гу је вац : „Ни ко ла Ни ко лић”). 
 153 стр., [16] стр. с та бла ма ; 21 cm 
Ти раж 2.000.  Иво Ан дрић: стр. 147153. 
(Пласт. са омо том) 

5822
     Суд би на умет ни ка : у ди ја ло гу с Ивом Ан дрићем 
и двој ни ком / Ра до слав Вој во дић.  3. до пу ње но изд.  
Бе о град : Удру же ње из да ва ча и књи жа ра Ју го сла ви је, 
2000 (Бе о град : Вој на штам па ри ја).  181 стр. ; 22 cm. 
 (Би бли о те ка Тр пе зе ; 2) 
„... из да вач обе ле жа ва два де сет пет го ди на од смр ти 
Иве Ан дрића” → ко ри це.  Ти раж 1.000.  Бе ле шка о 
пи сцу: стр. 181.  На ко ри ца ма бе ле шка о де лу. 
(Брош.) 

ВР ЉИЋ, Сто јан
5823

     An drić u nje mač kom : kon tra stiv na lin gvo sti li stič ka 
ana li za nje mač kih ver zi ja iz opu sa Ive An dri ća / Sto jan 
Vr ljić.  Mo star : Pe da go ška aka de mi ja, 1991 (Mo star : 
Gra fo print).  148 str. : graf. pri ka zi ; 21 cm* 
Bi bli o gra fi ja: str. 911, 141145 i uz tekst.
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5824
     An drić u nje mač kom / Sto jan Vr ljić.  2. izd.  Split 
: Lo gos ; Mo star : Ma ti ca hr vat ska, 2000.  249 str. ; 20 
cm* 
Ci ta ti iz de la I. An dri ća upo re do na srp. i nem. je zi ku.  Bi
bli o gra fi ja: str. 233242.  Re gi star. 

ВУ КО ВИЋ, Бо жо
5825

     Ма та вуљ & Ан дрић : ал ко хо ли зам, бо лест и тре зве
ност / Бо жо Ву ко вић.  Под го ри ца : За вод за здрав стве
ну за шти ту Ре пу бли ке Цр не Го ре : Кул тур нопро свјет
на за јед ни ца, 1999 (Под го ри ца : По бје да).  63 стр. ; 20 
cm.  (Би бли о те ка Sci en tia) 
Ти раж 1.000.  Би бли о гра фи ја: стр. 39. 
(Брош.) 

ВУЧ КО ВИЋ, Ра до ван
5826

     Ан дрић : исто ри ја и лич ност / Ра до ван Вуч ко вић.  
Бе о град : Гу тен бер го ва га лак си ја, 2002 (Но ви Бе о град 
: Го ра граф).  365 стр. ; 20 cm.  (Би бли о те ка Огле ди о 
књи жев но сти ; књ. 2) 
Ти раж 500.  На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз 
текст.  Ин декс име на: стр. 357362.  Бе ле шка о ауто
ру: стр. 363364.
(Брош.) 

5827
     Ан дрић, па ра ле ле и ре цеп ци ја / Ра до ван Вуч ко вић. 
 1. изд.  Бе о град : Свет књи ге, 2006 (Бе о град : Дра
слар парт нер).  253 стр. ; 24 cm.  (Еди ци ја Осве тље
ња) 
Ти раж 500.  Ре ги стар име на: стр. 245251.  Бе ле шка 
о ауто ру и на по ме на: стр. 252253.  
(Брош.) 

5828
     Ve li ka sin te za : (o Ivi An dri ću) / Ra do van Vuč ko vić.  
Sa ra je vo : Svje tlost, 1974 (Tre bi nje : Svje tlost).  546 str. 
; 20 cm 
Be le ške i ob ja šnje nja: str. 471544. 
(Kar ton) 

ГА ЋИ НО ВИЋ, Во ји слав
5829

     Иво Ан дрић / Во ји слав Га ћи но вић.  (Скра ће но 
изд.).  Па риз : Ин фор ма тив на би бли о те ка, 1962 ([б. м. 
: б. и.]).  32 стр. ; 19 cm.  (Ли ко ви на шег сто ле ћа ; 1) 
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Не
по зна те ре чи: стр. 32.  
(Брош.) 

ГЛИ БО, Рај ко
5830

     Do mo lju blje i „ot pad ni štvo” Ive An dri ća / Raj ko Gli
bo.  Ri je ka : Hr vat sko fi lo lo ško dru štvo, 1997 (Ri je ka : 
Ža gar).  141 str., [1] list s auto ro vom sli kom ; 20 cm*.  
(Knji žev noje zič na knji žni ca ; 9) 
Bi bli o gra fi ja: str. 139140.  Bi lje ška o pi scu: str. 141.

ГРА ФИ ЈУС, Иван ка
5831

     Mö glic hke i ten und Gren zen der Über set zbar ke it ser
bo kro a tischer li te ra rischer Pro sa : dar ge stellt an de utschen 
Über set zun gen von Ivo An drić und Mi ro slav Kr le ža / 
Ivan ka Graf fi us.  Mün chen : O. Sa gner, 1985.  198 str. 
; 24 cm* 

ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ, Ко ста
5832

     Иво Ан дрић / Ко ста Ди ми три је вић.  Гор њи Ми ла
но вац : Деч је но ви не, 1981 (Кра ље во : Сло во).  124 
стр. : фо то гр. ; 20 cm.  (Би бли о те ка Лу чо но ше) 
Сли ка И. Ан дрића на ко ри ца ма.  Ти раж 5.000.  Би
бли о гра фи ја [И. Ан дрића]: стр. 123124. 
(Брош.) 

5833
     Raz go vo ri i ću ta nja Iva An dri ća : pri lo zi za bi o gra fi ju 
ve li kog pi sca / Ko sta Di mi tri je vić.  Be o grad : Iz da vač ko 
in for ma tiv ni cen tar stu de na ta, 1976 (Be o grad : Kul tu ra).  
123 str. : sli ke auto ra ; 25 cm.  (Sve ske ‘75) 
Ti raž 4.000.  Str. 4: An dri ćev ži vo to pis / Ra ško Di mi tri je
vić.  Be le ška o pi scu: str. [124]. 
(Broš.) 

5834
     Раз го во ри и ћу та ња Иве Ан дрића / Ко ста Ди ми три
је вић.  3. про ши ре но изд.  Бе о град : Про ме теј, 2010 
(Бе о град : Про ме теј).  197 стр. : фо то гр. ; 20 cm.  (Би
бли о те ка Бе ле три сти ка) 
Пр ви пут об ја вље но 1976. под ств. насл.: Раз го во ри и 
ћу та ња Ива Ан дрића.  Ти раж 500.  Стр. 177185: Из
бор при ка за о књи зи Раз го во ри и ћу та ња Иве Ан дрића 
/ Ра шко Ди ми три је вић, Ва си ли је Ка ле зић, Бо жи дар 
Ко ва че вић, Ра до ван Вуч ко вић, Ва са Ми ха и ло вић.  
Би бли о гра фи ја, ве за на за књи гу „Раз го во ри и ћу та ња 
Иве Ан дрића”, тек сто ва об ја вље них за жи во та ве ли ког 
пи сца: стр. 186188.  Бе ле шка о пи сцу: стр. 189190.
(Брош.) 

5835
     Раз го во ри и ћу та ња Иве Ан дрића [Брајево писмо] 
: у две све ске. Св. 1 / Ко ста Ди ми три је вић.  Бе о град : 
„Фи лип Ви шњић”, 1979 (Бе о град : „Фи лип Ви шњић”). 
 IV, 149 стр. ; 34 cm* 
Пре ма изд. из 1976.  Ти раж 14. 
(Кар тон) 

5836
     Раз го во ри и ћу та ња Иве Ан дрића [Брајево писмо] 
: у две све ске. Св. 2 / Ко ста Ди ми три је вић.  Бе о град : 
„Фи лип Ви шњић”, 1979 (Бе о град : „Фи лип Ви шњић”). 
 137 стр. ; 34 cm* 
Пре ма изд. из 1976.  Ти раж 14. 
(Кар тон) 

ЂОР ЂИЋ, Сто јан
5837

     Пре во ђе ње и чи та ње Ан дрића : ре цеп ци ја књи жев
ног де ла Иве Ан дрића у Фран цу ској до 1975. го ди не / 
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Сто јан Ђор ђић.  Бе о град : С. Ђор ђић, 2003 (Лај ко вац 
: Оти сак).  391 стр. ; 20 cm 
„... скра ће на вер зи ја докт. ди серт. ‘Ре цеп ци ја књи жев
ног де ла Иве Ан дрића у Фран цу ској до 1975. го ди не’, 
ко ју сам од бра нио на Фи лол. фак. у Бе о гра ду 14. окт. 
1992. год.” → пре лим. стр.  Ти раж 300.  На по ме не и 
би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Тек сто ви о Иви 
Ан дрићу об ја вље ни на фран цу ском је зи ку: стр. 377
383.  Би бли о гра фи ја: стр. 385387. 
(Брош.) 

ЂУ КИЋПе ри шић, Жа не та
5838

     Ка ва љер све тог ду ха : о јед ном не до вр ше ном ро
ма ну Иве Ан дрића / Жа не та Ђу кић Пе ри шић.  1. изд. 
 Бе о град : За ду жби на Иве Ан дрића : Бе о град ски из да
вач когра фич ки за вод, 1992 (Бе о град : Ср бо штам па). 
 190 стр. ; 21 cm 
„... по во дом 100. го ди шњи це од ро ђе ња Иве Ан дрића” 
→ пре лим. стр.  Ти раж 1.000.  На по ме не и об ја шње
ња у бе ле шка ма уз текст.  Би бли о гра фи ја: стр. 179
190. 
(Брош.) 

ЕК МЕ ЧИЋ, Ва ња
5839

     Ver bal suf fi xe in Er zä hlun gen aus dem Gra zer Opus von 
Ivo An drić / von Va nja Ek me čić.  Sa ar brüc ken : VDM 
Ver lag, 2010.  168 str. ; cm* 

ЕРЕН РАЈХОсто јић, Мак си ми ли јан
5840

     An dri će vo pre va zi la že nje ap sur da : esej o dje lu Ive An
dri ća / Kar lo Osto jić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1967 (Sa ra je
vo : Oslo bo đe nje).  88 str. ; 21 cm 
Kar lo Osto jić je pse u do nim Mak si mi li ja na Eren rajhOsto
ji ća. 
(Kar ton) 

ЖО РАВ СКИ, Ка зи мјеж
5841

     Ivo An drić / Ka zi mi erz Żóraw ski.  1. wyd.  War sza wa 
: Czytel nik, 1988 (w Kra ko wie : Dru kar nia Na ro do wa).  
142 str., [16] str. s ta bla ma ; 18 cm.  (Klasycy li te ra tury 
XX wi e ku) 
Ti raž 4.750 + 250.  Bi bli o gra fi ja: str. 102.  Ivo An drić o 
so bie: str. 103108.  Str. 109120: Ivo An drić w oc zach 
pi sarzy i krytyków / Mi loš Cr njan ski, Mi lan Bog da no vić, 
Isi do ra Se ku lić, Jan Wi er zbic ki, Ali ja Du ka no vić, Me ša 
Se li mo vić, Wal de mar Cho ł o dow ski, An drea Ester ling, 
An dr zej Ki jow ski, Dra gan Je re mić.  Ka len da ri um: str. 
121138.  Dzi e ła Ivo An dri cia wyda ne w Pol sce: str. 139
140. 
(Broš.) 

ЗЕЦ, Пе тар
5842

     An dri ćev te a tar sen ki / Pe tar Zec.  Be o grad : Rad, 
1994 (Be o grad : Sprint).  240 str. ; 20 cm.  (Bi bli o te ka 
Di ja log) 

Mo no gra fi ja je pre u re đe na dokt. di sert. „Dram sko u de lu 
Ive An dri ća  An drić skri ve ni dra ma ti čar”, od bra nje na na 
Fi lol. fak. u Be o gra du, 1994. god.  Ti raž 500.  Na po
me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Sum mary: The 
dra ma tic art in the works of Ivo An drić (An drić  a hid den 
dra ma tic aut hor): str. 230.  Bi bli o gra fi ja: str. 231235.  
Be le ška o auto ru: str. 237238.  Na ko ri ca ma be le ške o 
de lu.
(Broš.) 

5843
     An dri će ve ma ske / Pe tar Zec ; [fo to gra fi je Ne nad Pa
vlo vić, Ra do je Đukić].  Be o grad : Apo strof, 2001 (Be o
grad : Sprint).  176 str. : ilu str. ; 21 cm.  (Bi bli o te ka Šum 
vre me na ; knj. 137) 
Auto ro va sli ka na ko ri ca ma.  Ti raž 500.  Str. 710: Tra
go vi u vre me nu / Sr ba Ig nja to vić.  Str. 171175: Tra ga nje 
Pe tra Ze ca za An dri ćem bez ma ske / Va so Mi lin če vić.  
Be le ška o auto ru: str. 176. 
Sa dr ži i: Su se di : TVfilm / po mo ti vi ma pro ze Ive An dri ća 
sce na rio na pi sao Pe tar Zec. 
(Broš.) 

5844
     Film skote le vi zij sko či ta nje An dri ća / Pe tar Zec ; [fo to
gra fi je Želj ko Jo va no vić, Ne nad Pa vlo vić, Ma rio Bralić].  
Be o grad : Pla to, 2002 (Be o grad : Pla to).  267 str. : fo to gr. 
; 24 cm.  (Bi bli o te ka „Di da ska los” ; 13) 
Sli ka I. An dri ća.  Ti raž 500.  Str. 79: An dri će va za go
net ka / Sr ba Ig nja to vić.  Str. 259261: Vi še sloj nost po du
hva ta Pe tra Ze ca / Ra do mir Put nik.  Sum mary: An drić on 
film and te le vi sion: str. 262.  Bi bli o gra fi ja: str. 263267.  
 Na ko ri ca ma be le ška o auto ru s nje go vom sli kom.
(Broš.) 

ЗО БЕЦ, Пе тер
5845

     Mo sto vi : Ivo An drić : in ter pre ta ci ja / Pe ter Zo bec.  
Lju blja na : Pro svet ni ser vis, 1965 (Lju blja na : Pro svet ni 
ser vis).  39 str. : ilu str. ; 21 cm*.  (Umet nost in kul tu ra 
; 58) 
Ti raž 800.  Bi bli o gra fi ja: str. 39 

ЗО РИЋ, Па вле
5846

     Ivo An drić / Pa vle Zo rić.  Be o grad : Rad, 1962 (Bi to la 
: „Ki ro Di mi trov ski Dan da ro”).  33 str. ; 17 cm.  (Rad
nič ki uni ver zi tet. Knji žev nost ; ko lo 6) 
(Broš.) 

5847
     Иво Ан дрић / Па вле Зо рић.  Бе о град : Рад, 1962 
(Би тољ : „Ки ро Ди ми тров ски Дан да ро”).  35 стр. ; 17 
cm.  (Рад нич ки уни вер зи тет. Књи жев ност ; ко ло 6) 
(Брош.) 

5848
     Иво Ан дрић / Па вле Зо рић.  2. изд.  Бе о град : Рад, 
1966 (Те то во : На пре док).  35 стр. ; 17 cm*.  (Рад нич
ки уни вер зи тет. Књи жев ност ; ко ло 6) 
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ИВА НО ВИЋ, Ра до мир В.
5849

     Ан дриће ва му дро но сна про за : зна ци жи во та и зна
ци умет но сти / Ра до мир В. Ива но вић.  (1. изд.).  Но
ви Сад : Змај, 2006 (Но ви Сад : Scan stu dio).  236 стр. 
: сли ка И. Ан дрића ; 24 cm.  (Би бли о те ка Мо но гра
фи је) 
„... из да вач обе ле жа ва се дам де се то го ди шњи цу жи во
та и че тр де сет пе то го ди шњи цу на уч ног ра да ака де ми
ка Ра до ми ра В. Ива но ви ћа” → пре лим. стр.  Ти раж 
500.  Бе ле шке уз сва ко по гла вље.  Стр. 197201: О 
вра ћа њу и успо ра ва њу у де лу ака де ми ка Ра до ми ра В. 
Ива но ви ћа / Ни ко ла Страј нић.  Стр. 205209: Бе ле шка 
о пи сцу / Је ли ца Јо во вић.  Стр. 210230: Се лек тив на 
би бли о гра фи ја [И. Ан дрића] / Не ве на Вар ни ца.  Стр. 
231[237]: Ре ги стар име на / са ста ви ла Је ли ца Јо во вић. 
(Брош.) 

ИГОВ, Све тло зар
5850

     Иво Ан дрич : твор че ско раз ви тие и ху до же стве на 
струк ту ра / Све тло зар Игов.  Со фия : Бъл гар ска ака
де мия на на у ки те, 1992 (Со фия : Пе чат ни ца на Из да
тел ство то на БАН).  298 стр. ; 20 cm 
Бе леж ки: стр. 283294.  Би бли о гра фи ја: стр. 295296. 
 На ко ри ца ма бе ле шка о ауто ру и де лу с ауто ро вом 
сли ком.
(Брош.) 

ИЛИЋ, Па вле
5851

     У све ту Ан дриће ве умет но сти : на став но ту ма че ње 
Ан дриће ве про зе / Па вле Илић ; [фотографије Сло бо
дан Милетић].  1. изд.  Но ви Сад : За вод за уџ бе ни ке, 
1992 (Но ви Сад : Фо рум).  179 стр. : фо то гр. ; 24 cm 
Ти раж 1.000.  На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це 
уз текст.  Из бор из струч не ли те ра ту ре: стр. 173175.  
Из бор из ме то дич ке ли те ра ту ре: стр. 177179.  На ко
ри ца ма бе ле шка о ауто ру и де лу с ауто ро вом сли ком.
(Брош. са омо том) 

5852
     У све ту Ан дриће ве умет но сти : на став но ту ма че ње 
Ан дриће ве про зе / Па вле Илић.  2. изд.  Но ви Сад : 
Zmaj, 1999 (Но ви Сад : Scan stu dio).  149 стр. : сли ка 
И. Ан дрића ; 24 cm.  (Еди ци ја Зма је ве ме то ди ке на
ста ве) 
Из бор из струч не ли те ра ту ре: стр. 143145.  Из бор из 
ме то дич ке ли те ра ту ре: стр. 146147. 
(Брош.) 

ЈА КИ ША, Ми ран да
5853

     Bo sni en tex te : Ivo An drić, Me ša Se li mo vić, Dže vad 
Ka ra ha san / Mi ran da Ja ki ša.  Frank furt M. ; Ber lin ; Bern 
; Bru xel les ; New York ; Ox ford ; Wi en : Lang, 2009.  378 
str. ; 21 cm*.  (Sla vische Li te ra tu ren ; Bd. 42) 
Bi bli o gra fi ja: str. 369. 

ЈА КОБ СЕН, Пер
5854

     Ivo An drić: Pro kle ta avli ja : kon kor dan ci ja / pri re di li 
Per Ja cob sen i Ma ri na Hri bar u sa rad nji sa Za du žbi nom 
Ive An dri ća u Be o gra du.  Kø ben havn : C. A. Re it zel, 
1987 ([s. l. : s. n.]).  414 str. ; 24 cm.  (Rap por ter / Kø
ben havns Uni ver si tets Sla vi ske In sti tut ; 15) 
(Broš.) 

ЈАН ДРИЋ, Љу бо
5855

     Са Ивом Ан дрићем : 19681975 / Љу бо Јaн дрић.  
Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1977 (Бе о град : 
Кул ту ра).  394 стр. ; 19 cm.  (Срп ска књи жев на за дру
га ; ко ло 70, књ. 470) 
Ти раж 4.000.  На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен
це уз текст.  Реч ник: стр. 393394.  Бе ле шка о пи сцу: 
стр. [395]. 
(Пласт.) 

5856
     Sa Ivom An dri ćem / Lju bo Jan drić ; [a u to ri fo to sa 
Mi ki Đu ra še vić, Ma rek Holz man, Pi o tr Ba rącz, Sa ša Ši
mon, Enes Čen gić, Ibra him Kljun, Ali ja Ak ša mi ja i Ran ko 
Rosić].  2. pro ši re no i do pu nje no izd.  Sa ra je vo : „Ve se
lin Ma sle ša”, 1982 (No vi Sad : Bu duć nost).  461 str., [18] 
str. s ta bla ma (fo to gr.) ; 21 cm 
„Iz da nje po vo dom de ve de se te go di šnji ce ro đe nja Ive An
dri ća” → po le đi na nasl. li sta.  Ti raž 2.000.   Na po me ne i 
bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Hro no lo gi ja: str. 1726. 
 Rječ nik: str. 459460.  Bi lje ška o pi scu: str. 461. 
(Pl. sa omo tom) 

ЈЕВ ТИЋ, Ми ро љуб
5857

     Ислам у де лу Иве Ан дрића / Ми ро љуб Јев тић.  Бе
о град : М. Јев тић, 2000 (Бе о град : Про све та ин тер на
ци о нал).  319 стр. : илу стр. ; 21 cm* 
Ти раж 2.000.  Реч ник арап скоислам ских тер ми на и 
на зи ва: стр. 309314.  Би бли о гра фи ја: стр. 315319. 

ЈЕ КЕЛ, Гин тер
5858

     Struk tur und Symbol : Schriftstel ler von Wel truf in der 
Analyse / Gün ter Jäc kel, Ur su la Ro isch.  Hal le (Sa a le) : 
Mit tel de utscher Ver lag, 1973.  111 str. ; 19 cm* 

5859
     Struk tur und Symbol : Schriftstel ler von Wel truf in der 
Analyse / Gün ter Jäc kel, Ur su la Ro isch.  Hal le (Sa a le) : 
Mit tel de utscher Ver lag, 1977.  99 str. ; 19 cm* 

ЈУ РИ ЧИЋ, Же ли мир Боб
5860

     Ivo An drić u Ber li nu 193941/ Že li mir Bob Ju ri čić ; 
pre vo di lac Ivo Šo ljan.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1989 (Sa ra je
vo : Oslo bo đe nje).  235 str. : ilu str. ; 25 cm.  (Bi bli o te ka 
„Re flek si”) 
Pre vod de la: Ivo An drić in Ber lin.  Ti raž 5.000.  Na po
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me ne uz sva ko po gla vlje.  Bi lje ška o auto ru: str. 235. 
(Plast. sa omo tom) 

5861
     The man and the ar tist : es says on Ivo An drić / Že li mir 
B. Ju ri čić.  Lan ham ; New York ; Lon don : Uni ver sity 
Press of Ame ri ca, cop. 1986 (USA).  IX, 131 str. : ilu str. 
; 23 cm 
Ap pen di ces: str. 126128.  Se lec ted bi bli o graphy: str. 
129131. 
(Broš.) 

ЈУ РИ ШИЋ, Ши мун
5862

     Na tra gu Ive An dri ća : knji ge i od je ci / Ši mun Ju ri šić. 
 Split : Lo gos, 2004 (Split : Teh ni čar).  200 str. : ilu str. ; 
20 cm* 
Bi lje ška o auto ru: str. 200.  Re gi star.  Ri as sun to ; Sum
mary. 

КА ЛЕ ЗИЋ, Ва си ли је
5863

     Ivo An drić u na šim spo ro vi ma / Va si li je Ka le zić.  1. 
izd.  Be o grad : Par ti zan ska knji ga, 1985 (Be o grad : Be o
grad ski iz da vač kogra fič ki za vod).  377 str. : sli ka I. An
dri ća ; 22 cm.  (Bi bli o te ka „Su če lja va nja”) 
Ti raž 2.500.  Ži vot i rad Iva An dri ća : (osnov ni po da ci): 
str. 371373.  Knji ge i zbor ni ci o Ivu An dri ću: str. 375
376.  Po da ci o auto ru: str. 377.
(Broš.) 

5864
     Sjaj i sjen ke Ive An dri ća / Va si li je Ka le zić.  Be o grad : 
Na rod na knji gaAl fa, 2000 (Be o grad : Po li graf).  V, 280 
str. ; 22 cm.  (Sa bra na dje la / Va si li je Ka le zić ; knj. 4) 
(Bi bli o te ka De lo) 
Kor. i hrpt. stv. nasl.: Sjaj i sjen ke Iva An dri ća.  Bi bli o
gra fi ja: str. 270. 
(Broš.) 

КА ЛЕ ЗИЋ, Ди ми три је
5865

     Све ти Пе тар Са ра јев ски као књи жев ни мо тив : сту
ди ја из упо ред не књи жев но сти / Ди ми три је М. Ка ле
зић.  Са ра је во : Управ ни од бор Ми тро по ли је Да бро
бо сан ске, 2001 ([б. м. : б. и.]).  80 стр. : илу стр. ; 17 cm 
„Уз до пу не пре штам па но из Цр кве  ка лен да ра за 
2001” → по ле ђи на насл. ли ста.  На насл. стр. на зив 
ме ста из да ва ња: Бе о град.  Стр. 7679: Сту ди ја проф. 
др Ди ми три ја Ка ле зи ћа Све ти Пе тар Са ра јев ски као 
књи жев ни мо тив / Не над Љу бин ко вић.  На по ме не: 
стр. 80. 
(Брош.) 

5866
     Све ти Пе тар Са ра јев ски као књи жев ни мо тив : сту
ди ја из упо ред не књи жев но сти / Ди ми три је М. Ка ле
зић.  2. до пу ње но изд.  Са ра је во : Да бар, 2003 (Бе о
град : Гра фи проф).  78 стр. : илу стр. ; 17 cm 
„Уз до пу не пре штам па но из Цр кве  ка лен да ра за 

2001” → по ле ђи на насл. ли ста.  Ти раж 1.000.  Стр. 
7577: Сту ди ја проф. др Ди ми три ја Ка ле зи ћа Све ти 
Пе тар Са ра јев ски као књи жев ни мо тив / Не над Љу
бин ко вић.  На по ме не: стр. 78. 
(Брош.) 

КА РА У ЛАЦ, Ми ро слав
5867

     An drić u di plo ma ti ji / Mi ro slav Ka ra u lac.  Be o grad : 
„Fi lip Vi šnjić”, 2008 (Be o grad : „Fi lip Vi šnjić”).  83 str., 
[24] str. s ta bla ma ; 20 cm.  (Po seb na iz da nja ) 
Ti raž 700.  Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst. 
 Be le ška o auto ru: str. 83. 
(Broš.) 

5868
     An drić u di plo ma ti ji / Mi ro slav Ka ra u lac.  Be o grad : 
„Fi lip Vi šnjić”, 2009 (Be o grad : „Fi lip Vi šnjić”).  83 str., 
[24] str. s ta bla ma ; 20 cm.  (Po seb na iz da nja) 
Ti raž 700.  Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst. 
 Be le ška o auto ru: str. 83.  
(Broš.) 

5869
     An dri će ve ku le i gra do vi / Mi ro slav Ka ra u lac.  Be o
grad : Be o grad ski krug, 1995 (Be o grad : Slo vo graf).  86 
str. ; 20 cm.  (Bi bli o te ka Krug) 
Ti raž 500.  Sum mary: An drić’s to wers and towns: str. 85
86.  Na ko ri ca ma be le ška o auto ru s nje go vom sli kom.
(Broš.) 

5870
     Ан дриће ве ку ле и гра до ви / Ми ро слав Ка ра у лац.  
Но ви Сад : Ма ти ца срп ска, 2006 (Пе ћин ци : Лу ки).  
143 стр. : илу стр. ; 21 cm.  (Би бли о те ка „Да нас”) 
Ауто ро ва сли ка.  Ти раж 500.  На по ме не и би бли о
граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum mary: An drić’s to wers 
and towns: стр. 137138.  Прет ход на об ја вљи ва ња тек
сто ва из ове књи ге: стр. 139140.  О ауто ру: стр. 141.
(Брош.) 

5871
     Ra ni An drić / Mi ro slav Ka ra u lac.  Be o grad : Pro sve ta 
; Sa ra je vo : Svje tlost, 1980 (No vi Sad : Pro sve ta).  215 
str., [85] str. s ta bla ma (fo to gr.) ; 21 cm 
Sli ka I. An dri ća na ko ri ca ma.  Ti raž 4.000.  Na po me ne 
i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Re gi star ime na: str. 
205213.  Na ko ri ca ma be le ška o auto ru i de lu s auto ro
vom sli kom.
(Broš.) 

5872
     Ra ni An drić / Mi ro slav Ka ra u lac.  2. do pu nje no izd.  
Be o grad : Pro sve ta, 2003 (Bor : Ba kar).  373 str. : ilu str. 
; 20 cm 
Sli ke I. An dri ća.  Ti raž 1.000.  Na po me ne i bi bli o graf ske 
re fe ren ce uz tekst.  Be le ška o auto ru: str. 359.  Re gi star 
ime na: str. 361373.  Na ko ri ca ma be le ška o de lu s auto
ro vom sli kom.
(Broš.) 
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5873
     Ra ni An drić / Mi ro slav Ka ra u lac.  Be o grad : „Fi lip Vi
šnjić”, 2010 (Be o grad : „Fi lip Vi šnjić”).  356 str. : ilu str. 
; 21 cm.  (Bi bli o te ka Dru gi po gled ; knj. 5) 
Ti raž 500.   Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst. 
 Be le ška o auto ru: str. 339.  Re gi star ime na: str. 341
356.  Na ko ri ca ma be le ška o auto ru i de lu s auto ro vom 
sli kom.
(Broš.) 

КИМ, Ђи Хјанг
5874

     De la Ive An dri ća / Kim Đi Hjang.  No vi Sad : Dnev
nik, 2007 (No vi Sad : Dnev nik).  71 str. ; 21 cm.  (Edi ci ja 
Stra na knji žev nost ; 7) 
Ti raž 600.  Bi bli o gra fi ja: str. 6970. 
(Broš.) 

5875
     Is toč ne i za pad ne kul tu re u de lu Ive An dri ća / Kim Đi 
Hjang.  No vi Sad : Dnev nik, 2007 (No vi Sad : Dnev nik). 
 239 str. ; 20 cm.  (Edi ci ja Stra na knji žev nost ; 8) 
Ti raž 600.  Bi bli o gra fi ja: str. 237238. 
(Broš.) 

КИ РИ ЛО ВА, Ол га Ле о ни дов на
5876

     Из ме ђу ми та и игре : о Ан дриће вој по е ти ци / Ол га 
Ки ри ло ва ; [превод с ру ског Де јан Ми ха и ло вић ; ре
дак ци ја пре во да Но ви ца Пет ковић].  Гор њи Ми ла но
вац : Деч је но ви не, 1994 (Бе о град : „Фи лип Ви шњић”). 
 126 стр. ; 20 cm 
Пре вод де ла: Ме жду ми фом и игрой / Оль га Ки рил ло
ва.  Ти раж 300.  На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен
це уз текст.  Стр. 113117: При по ве да ње из ме ђу ми та 
и игре / Иво Тар та ља.   Би бли о гра фи ја: стр. 118122. 
 Ре ги стар име на: стр. 123126.  Sum mary: стр. [127].  
На ко ри ца ма бе ле шка о де лу с ауто ркином сли ком.
(Брош.) 

5877
     Ме жду ми фом и игрой : о по э ти ке Ан дри ча / О. 
[Ольга] Л. Ки рил ло ва.  Мо сква : Рос си й ская ака де
мия на ук, 1992 (Мо сква : Го ском стат РФ).  122 стр. ; 
21 cm 
„К 100ле тию со дня ро жде ния пи са те ля” → унут. стр. 
пред њег кор. ли ста.  Ти раж 300.  На по ме не и би бли
о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ре зи ме: стр. 2.  Ре ги
стар: стр. 118120.  Sum mary: стр. 121. 
(Брош.) 

5878
     Спе ци фи ка пре о бра зо ва ния де й стви те ль но сти в ху
до же ствен ном ми ре Иво Ан дри ча : (не ко то рые аспек
ты по э ти ки) / Ки рил ло ва Оль га Ле о ни дов на.  Мо сква 
: Ака де мия на ук СССР, Ин сти тут сла вя но ве де ния и 
бал ка ни сти ки, 1989 ([Москва] : ВНИ ПИ ста тин форм). 
 23 стр. ; 21 cm.  (Ли те ра ту ра за ру бе жных со ци а ли
сти че ских стран) 
Кор. насл.  Ти раж 100.  На по ме не и би бли о граф ске 
ре фе рен це уз текст.  Би бли о гра фи ја: стр. 23. 
(Брош.) 

КЛО СИ, Ар ди јан
5879

     Mytho lo gie am Werk : Ka zant za kis, An drić, Ka da re : 
eine ver gle ic hen de Un ter suc hung am be son de ren Be i spiel 
des Ba u op fer mo tivs / Ar dian Klo si.  Mün chen : O. Sa
gner, 1991 ([s. l. : s. n.]).  183 str. ; 21 cm.  (Sla vi stische 
Be i trä ge ; Bd. 277) 
Sa dr ži i: Der Ba u me i ster / Ni kos Ka zant za kis.  Na po me
ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Bi bli o gra fi ja: str. 
129133. 
(Broš.) 

КО ЛАР, Вла ди мир
5880

     Ivo An drić : go vor ti ši ne / Vla di mir Ko lar ; [i lu stro vao 
Mo mo Ka por].  Be o grad : Ju go slo ven ska re vi ja, [1975] 
(Be o grad : Kul tu ra).  112 str. : ilu str. ; 21 cm.  (Bi bli o te
ka Po zna ti Ju go slo ve ni) 
Sli ka I. An dri ća.  Ilu str. i na unut. str. kor. li sto va.  Ne ko
li ko po da ta ka o An dri će vim de li ma: str. 109.  Zna čaj ni je 
go di ne u An dri će vom ži vo tu: str. 110111.  Bi bli o gra fi ja: 
str. 112.  Na ko ri ca ma be le ška o auto ru i de lu s auto ro
vom sli kom.
(Plast. sa omo tom) 

5881
     Иво Ан дрић [Брајево писмо] : го вор ти ши не / Вла
ди мир Ко лар.  Бе о град : „Фи лип Ви шњић”, 1979 (Бе
о град : „Фи лип Ви шњић”).  196 стр. ; 34 cm* 
Ти раж 14.  Зна чај не го ди не Ан дриће вог жи во та: стр. 
191194.  Би бли о гра фи ја: стр. 195196. 
(Кар тон) 

COL LO QUE in ter na ti o nal „Re flets de l’hi sto i re euro
pé en ne dans l’oeuvre d’Ivo An drić” (1985 ; Nancy)

5882
     Ac tes du Col lo que in ter na ti o nal „Re flets de l’hi sto i re 
euro pé en ne dans l’oeuvre d’Ivo An drić”, [Nancy], 31 mai, 
1er et 2 juin 1985 / so us la di rec tion de Dra gan Ne delj
ko vić.  Nancy : Pres ses Uni ver si ta i res de Nancy, 1987. 
 214 str. ; 21 cm 
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst. 
(Broš.) 

КО ЉЕ ВИЋ, Ни ко ла
5883

     Ан дриће во ре мекде ло / Ни ко ла Ко ље вић.  1. изд. 
 Ба ња Лу ка : Глас срп ски, 1995 (Ба ња Лу ка : Глас срп
ски).  169 стр. ; 21 cm.  (Би бли о те ка Освје тље ња) 
Пр ви пут об ја вље но под ств. насл.: На Дри ни ћу при
ја Иве Ан дрића.  Ти раж 1.000.  На по ме не и би бли о
граф ске ре фе рен це уз текст.  Стр. 111113: Ан дрић, 
при по ве дач / Слав ко Ле о вац.  Стр. 114126: Ре ал но и 
мит ско у ро ма ну „На Дри ни ћу при ја” / Пе тар Џа џић. 
 Стр. 126130: Ри там и зна че ње струк ту ре / Бран ко 
Ми ла но вић.  Стр. 131136: Ро ман ко лек тив не све сти 
/ Ра до ван Вуч ко вић.  Стр. 136139: Све зна ју ћи при
по вје дач / Га јо Пе леш.  Стр. 140145: Ан дрићев књи
жев ни по сту пак / Ни ко ла Ми ло ше вић.  Стр. 146150: 
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По вла че ње у се бе или оту ђе ње / Е. Д. [Едвард Денис] 
Гој.  Стр. 150153: Да ли је Ан дрић био сим бо ли ста / 
Фе ли си ти Ро злин.  Стр. 154156: Ан дриће во ви ђе ње 
зла / Све то зар Ко ље вић.  Хро но ло ги ја до га ђа ја из жи
во та и ра да Иве Ан дрића: стр. 157161.  Хро но ло ги ја 
до га ђа ја из исто ри је, књи жев но сти и умет но сти: стр. 
162167.  Би бли о гра фи ја: стр. 168169. 
(Пласт.) 

5884
     Na Dri ni ću pri ja Ive An dri ća / Ni ko la Ko lje vić.  Be o
grad : Za vod za udž be ni ke i na stav na sred stva, 1982 (Ča
čak : Li to pa pir).  126 str. ; 20 cm.  (Bi bli o te ka „Por tret 
knji žev nog de la” ; ko lo 1, 9) 
Ti raž 8.000.  Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz 
tekst.  Str. 8789: An drić, pri po ve dač / Slav ko Le o vac.  
Str. 8999: Re al no i mit sko u ro ma nu „Na Dri ni ću pri ja” 
/ Pe tar Dža džić.  Str. 100103: Ri tam i zna če nje struk tu
re / Bran ko Mi la no vić.  Str. 104108: Ro man ko lek tiv ne 
sve sti / Ra do van Vuč ko vić.  Str. 108111: Sve zna ju ći pri
po vje dač / Ga jo Pe leš.  Str. 111116: An dri ćev knji žev ni 
po stu pak / Ni ko la Mi lo še vić.  Hro no lo gi ja do ga đa ja iz 
ži vo ta i ra da Ive An dri ća: str. 117120.  Hro no lo gi ja do
ga đa ja iz isto ri je, knji žev no sti i umet no sti: str. 121125. 
 Bi bli o gra fi ja [I. Andrića]: str. 126[127]. 
(Broš.) 

КО ЉЕ ВИЋ, Све то зар
5885

     Pri po vet ke Ive An dri ća / Sve to zar Ko lje vić.  Be o grad 
: Za vod za udž be ni ke i na stav na sred stva, 1983 (Ča čak : 
Li to pa pir).  134 str. ; 20 cm.  (Bi bli o te ka Por tret knji žev
nog de la ; ko lo 2, 3) 
Ti raž 8.000.  Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst. 
 Str. 108110: An drić i Kr le ža / An tun Ba rac.  Str. 110
113: Iz me đu Is to ka i Za pa da / Me ša Se li mo vić.  Str. 113
115: Čul nost u An dri će vim pri po vet ka ma / Mi lan Bog da
no vić.  Str. 115117: Is tok u pri po vet ka ma Iva An dri ća 
/ Isi do ra Se ku lić.  Str. 118120: Stva ra lač ka ide o lo gi ja 
„Pu ta Ali je Đer ze le za” / Ra do van Vuč ko vić.  Str. 120
121: Ve zir i nje gov most / Slav ko Le o vac.  Str. 122123: 
An dri ćev ak ti vi zam i „Pri ča o kme tu Si ma nu” / Dra gan 
M. Je re mić.  Str. 123126: Ma te ri ja li za ci ja sim bo la u Ćor
ka nu i Šva bi ci / Stan ko Ko rać.  Str. 126128: Pa ra bo lič na 
zna če nja / Mu ha rem Per vić.  Str. 129133: Ele men ti po et
ske fan ta sti ke u An dri će vom re a li zmu : Je le na, že na ko je 
ne ma / Pre drag Pa la ve stra.  Bi bli o gra fi ja: str. 133[135]. 
(Broš.) 

КОН СТАН ТИ НОВ, Кон стан тин
5886

     Пра зни ци : пъ те пи сни есе та за сре щи с Иво Ан
дрич, И. Ерен бург, Л. Н. Тол стой, Зла тю Бо яд жи ев, 
Ан на Ах ма то ва / Кон стан тин И. Кон стан ти нов.  Со
фия : Бъл гар ски пи са тел, 1969.  102 стр. ; 18 cm* 
Ти раж 5.100. 

КО РАЋ, Стан ко
5887

     An dri će vi ro ma ni ili Svi jet bez Bo ga / Stan ko Ko rać. 
 Za greb : Pro svje ta, 1970 (Pu la : „Oto kar Ker šo va ni”).  

265 str. ; 19 cm 
Bi lje ška o pi scu: str. 263264.  Bi bli o gra fi ja: str. 265. 
(Broš.) 

5888
     An dri će vi ro ma ni ili Svi jet bez Bo ga / Stan ko Ko rać. 
 2. pro ši re no i do pu nje no izd.  Za greb : Pro svje ta, 1989 
(Be o grad : No vi da ni).  349 str. ; 20 cm 
Ti raž 2.000.  Bi bli o gra fi ja: str. 343344.  Re gi star ime na: 
str. 345347. 
(Broš.) 

КО РИ ЋА НАЦ, Та тја на
5889

     Иво Ан дрић : књи ге са по све том / Та тја на Ко ри
ћа нац, Жа не та Ђу кић Пе ри шић.  1. изд.  Бе о град : 
Му зеј гра да Бе о гра да : За ду жби на Иве Ан дрића, 1996 
(Бе о град : Чи го ја штам па).  50 стр., [11] стр. с та бла
ма (факс.) ; 24 cm.  (Ка та лог из ло жбе / Му зеј гра да 
Бе о гра да ; 47) (Ка та лог из ло жбе / За ду жби на Иве Ан
дрића у Бе о гра ду ; 1) 
Текст ћир. и лат.  Ти раж 500. 
(Брош.) 

5890
     Иво Ан дрић : о при чи и при ча њу : по во дом 40 го
ди на од до де ле Но бе ло ве на гра де / Та тја на Ко ри ћа нац. 
 Бе о град : Му зеј гра да Бе о гра да : На род на би бли о те ка 
Ср би је : За ду жби на Иве Ан дрића, 2001 (Бе о град : На
род на би бли о те ка Ср би је).  31 стр. : илу стр. ; 24 cm 
Ти раж 300. 
(Брош.) 

5891
     Спо менму зеј Иве Ан дрића / [аутор тек ста Та тја на 
Ко ри ћа нац ; фо то гра фи је Вла ди мир Поповић].  1. изд. 
 Бе о град : Му зеј гра да Бе о гра да, 2008 (Бе о град : Ви
зар тис).  118 стр. : илу стр. ; 23 cm 
По да так о аутор ки пре у зет из ко ло фо на.  Сли ке И. 
Ан дрића.  Ти раж 800.  До бит ни ци Но бе ло ве на гра де 
19012007: стр. 112116.  До бит ни ци Ан дриће ве на
гра де за нај бо љу при по вет ку 19762006: стр. 117. 
(Брош.) 

5892
     Me mo rial Mu se um of Ivo An drić / [a ut hor of the text 
Ta tja na Ko ri ća nac ; pho to graphs Vla di mir Po po vić ; tran
sla tion in to En glish Mi li ca Ševkušić].  Bel gra de : Bel gra
de City Mu se um, 2010 (Bel gra de : Vi zar tis).  120 str. : 
ilu str. ; 23 cm 
Izv. stv. nasl.: Спо менму зеј Иве Ан дрића.  Po da tak 
o autor ki pre u zet iz ko lo fo na.  Sli ke I. An dri ća.  Ti raž 
500.  Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  No
bel Pri ze la u re a tes (19012009): str. 112116.  Ivo An drić 
Award la u re a tes (19762008): str. 117118.  
(Broš.) 

КО СТИЋ, Дра го мир
5893

     Ан дрић, Про кле та авли ја / Дра го мир Ко стић.  1. 
изд.  Но ви Сад : Све то ви, 2006 (Но ви Сад : МБМ 
плас).  179 стр. ; 20 cm.  (По себ на из да ња) 
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Бе ле шке: стр. 127174.  Ре ги стар име на: стр. 175177. 
 На ко ри ца ма бе ле шка о де лу.
(Брош.) 

КО ШНИ ЧАР, Со фи ја
5894

     Ра дио те а тар про зе Ан дрића, Цр њан ског и Кр ле же 
: есте ти ка ме диј ског тран спо но ва ња / Со фи ја Ко шни
чар ; [превод ре зи меа Ве сна Драгојлов].  Но ви Сад : 
Ма ти ца срп ска, 1996 (Но ви Сад : Фу ту ра пу бли ка ци
је).  324 стр. : граф. при ка зи ; 24 cm 
Ти раж 500.  Би бли о гра фи ја: стр. 303318.  Sum mary: 
стр. 319324. 
(Брош.) 

КРА ВЕЦ, Ол га Ј.
5895

     Ана ліз, по шук, син тез, як скла до ві пе ре кла да ць ко го 
про це су : лек си кости лі стич ні осо бли во сті пе ре кла ду 
опо ві дан ня Іво Ан дри ча „Кни га” / Оль га Я. Кра вець. 
 Ль вів : Ль вів сь кий на ці о на ль ний уні вер си тет ім. Іва
на Фран ка, Ка фе дра слов’ян сь кої фі ло ло гії, 2003.  24 
стр. ;  cm* 
Ти раж 100. 

КРЧ МАР, Ве сна
5896

     По зо ри шне дра ма ти за ци је де ла Иве Ан дрића / Ве
сна Крч мар ; [цртежи Зу ко Џумхур].  Но ви Сад : Ма
ти ца срп ска, 2007 (Но ви Сад : Про ме теј).  295 стр. : 
илу стр. ; 25 cm 
Сли ке И. Ан дрића.  Ти раж 500.  На по ме не и би бли о
граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum mary: The a tri cal dra
ma ti za ti ons of Ivo An drić’s works: стр. 255262.  Би
бли о гра фи ја: стр. 263280.  Имен ски ре ги стар: стр. 
281291 ; Ре ги стар пред ста ва: стр. 292293. 
(Kартон) 

5897
     По зо ри шне дра ма ти за ци је де ла Иве Ан дрића. Део 
2, Дра ма ти за ци је у вре ме ну / Ве сна Крч мар ; [превод 
на ен гле ски Пре драг Новаков].  Но ви Сад : Ма ти ца 
срп ска, 2008 (Но ви Сад : Про ме теј).  326 стр. ; 25 cm 
Ти раж 500.  Стр. 299301: Sum mary: Dra ma ti za ti ons in 
a di ac hro nic se ri es / пре вео Пре драг Но ва ков.  Ли те ра
ту ра о дра ма ти за ци ја ма: стр. 303307.  Имен ски ре
ги стар: стр. 309316 ; Ре ги стар на сло ва: стр. 317320. 
 Бе ле шка о аутор ки: стр. 321322. 
(Kартон) 

ЛА ЗА РЕ ВИЋ, Пре драг
5898

     Ан дрић о Бо сни / Пре драг Ла за ре вић.  Ба ња Лу
ка : На род на и уни вер зи тет ска би бли о те ка Ре пу бли ке 
Срп ске, 2010 (Ба ња Лу ка : Гра фо па пир).  214 стр. ; 20 
cm*.  (Еди ци ја Са вре ме на књи жев ност) 
Ти раж 300.  На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз 
текст.  Би ље шка о ауто ру: стр. 214. 

ЛА ЗА РЕ ВИЋДи Ђа ко мо, Пер си да
5899

     I ro man zicro nac he di Ivo An drić / Per si da La za re vić 
Di Gi a co mo.  Pe sca ra : Cam pus, 2000.  124 str. ; 21 
cm* 

ЛЕ О ВАЦ, Слав ко
5900

     Огле ди о Иви Ан дрићу / Слав ко Ле о вац.  Бе о град : 
Срп ска књи жев на за дру га, 1993 (Бе о град : Кул ту ра).  
198 стр. ; 18 cm.  (Ма ла би бли о те ка Срп ске књи жев не 
за дру ге) 
Ти раж 1.000.  Бе ле шка о пи сцу: стр. [203]. 
(Kартон) 

5901
     При по ве дач Иво Ан дрић / Слав ко Ле о вац.  Но ви 
Сад : Ма ти ца срп ска, 1979 (Но ви Сад : Бу дућ ност).  
282 стр. ; 20 cm.  (Би бли о те ка „Да нас”) 
Ти раж 1.000.  На омо ту бе ле шка о ауто ру с ње го вом 
сли ком. 
(Пласт. са омо том) 

ЛИ СЈА НИ, Жорж
5902

     À pro pos de la tra duc tion fran ça i se du „Pont sur la Dri
na” d’Ivo An dritch / par Ge or ges Lu ci a ni.  Bor de a ux : 
Fa cul té des let tres et sci en ces hu ma i nes : In sti tut d’étu des 
sla ves, 1959 (Bor de a ux : Bi è re).  8 str. ; 24 cm 
(Broš.) 

ЛИ ХА ЧО ВА, Љу бов Пе тров на
5903

     Иво Ан дрич : би о би бли о гра фи че ский ука за те ль / 
[составитель Л. [Любовь] П. Ли ха че ва ; ав тор всту пи
те ль ной ста тьи Р. [Регина] Ф. Доронина].  Мо сква : 
Кни га, 1974 (Мо сква : Со юз по ли гра фпром).  123 стр. 
; 22 cm.  (Пи са те ли за ру бе жных стран) 
По да так о аутор ки пре у зет с по ле ђи не насл. ли ста.  
Иво Ан дрич: стр. 616.  Ука за те ль ори ги на ль ных и 
рус ских за гла вий про из ве де ний Иво Ан дри ча: стр. 
105114 ; Жан ры про из ве де ний Иво Ан дри ча: стр. 
114115 ; Пред мет ноте ма ти че ский ука за те ль к ли те
ра ту ре о жи зни и твор че стве Иво Ан дри ча: стр. 115
117 ; Имен ной ука за те ль: стр. 117[124]. 
(Брош.) 

ЛОН ЧАР, Иван
5904

     Иво Ан дрић / [Иван Лончар].  Бе о град : По ли ти ка, 
2008 (Бе о град : По ли ти ка).  [7] стр. : илу стр. ; 15 x 15 
cm.  (Зна ме ни ти Ср би) 
Кор. насл.  Ауто ро во име на кра ју тек ста.  Ти раж 
40.000. 
(Брош.) 

ЛУ КИЋ, Све та
5905

     Spo men na An dri ća / Sve ta Lu kić.  Be o grad : Knji žev
ne no vi ne, 1986 (Be o grad : „Ra di ša Ti mo tić”).  153 str. : 
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ilu str. ; 18 cm.  (Bi bli o te ka Do ku men ti ; n. s.) 
Ti raž 3.000. 
(Broš.) 

МА РИН КО ВИЋ, Ду шан
5906

     Ra no dje lo Ive An dri ća / Du šan Ma rin ko vić.  Za greb 
: Li ber, 1984 (Za greb : Li ber).  120 str. ; 20 cm.  (Znan
stve na bi bli o te ka Hr vat skog fi lo lo škog dru štva ; 14) 
Ti raž 1.000.  Te o rij ska li te ra tu ra: str. 109110.  Va žni ja 
li te ra tu ra o dje lu Ive An dri ća: str. 111116.  Bi bli o gra fi ja 
ra do va Ive And ri ća ko ri šće nih u ovom ra du: str. 117.  Bi
lje ška o auto ru: str. 119.  
(Broš.) 

МАР КО ВИЋ, Мар ко С.
5907

     Ta u sen dun de i ne Nacht des Ivo An drić / Mar ko S. Mar
ko vić ; [nach dem Ma nu skript aus dem Ser bo kro a tischen 
von A. Schön].  Mün chen : O. Sa gner, 1962 (Mün chen : 
Bi blos).  153 str. ; 18 cm 
Pre vod ru ko pi sa: Hi lja du i jed na noć Iva An dri ća. 
(Broš.) 

МЕ ЂУ НА РОД НИ на уч ни са ста нак сла ви ста у Ву
ко ве да не (22 ; 1992 ; Бе о град ; Но ви Сад ; Тр шић)

5908
     Иво Ан дрић у сво ме вре ме ну и Лек сич косе ман тич
ки си стем срп ско хр ват ског је зи ка : ре зи меи из фа кул
тет ских ис тра жи вач ких про је ка та / XXII ме ђу на род
ни на уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, 1520. 9. 
1992, Бе о град  Но ви Сад  Тр шић.  [Б. м. : б. и., 1997] 
([б. м. : б. и.]).  48 стр. ; 24 cm 
(Брош.) 

МЕ ЂУ НА РОД НИ на уч ни скуп Де ло Иве Ан дрића 
у кон тек сту европ ске књи жев но сти и кул ту ре (1980 
; Бе о град)

5909
     Де ло Иве Ан дрића у кон тек сту европ ске књи жев
но сти и кул ту ре : збор ник ра до ва са ме ђу на род ног на
уч ног ску па одр жа ног у Бе о гра ду од 26. до 29. ма ја 
1980. / [уредник Дра ган Недељковић].  Бе о град : За
ду жби на Иве Ан дрића, 1981 (Но ви Сад : Бу дућ ност). 
 991 стр. ; 25 cm 
Ра до ви на срп. (ћир. и лат.), франц., нем., рус., енгл. и 
итал. је зи ку.  Ти раж 1.000.  Ре зи меи на франц., енгл., 
нем. или рус. је зи ку уз сва ки рад.  Стр. 712: Пред го
вор / Дра ган Не дељ ко вић.  
(Пл.) 

МИ ЛА НО ВИЋ, Бран ко
5910

     An drić / Bran ko Mi la no vić.  Za greb : Pa no ra ma : Škol
ski ra dio i te le vi zi ja, 1966 (Ri je ka : No vi list).  99 str., [6] 
li sto va s ta bla ma ; 20 x 20 cm + 2 gra mof. plo če (12 min.) : 
33 o/min. ; 17,5 cm.  (Fo no en ci klo pe di ja / Pa no ra ma) 
Na gra mof. plo či: Frag men ti iz de la Ive An dri ća: Na Dri ni 
ću pri ja / iz vo di Bran ko Ple ša ; Pro kle ta avli ja / iz vo di Jo
van Mi li će vić ; Ani ki na vre me na / iz vo di Va si li je Pan te lić ; 

Pe sme u pro zi ; Je dan li sto pad / iz vo di Da ni lo Sreć ko vić. 
(Plast. sa omo tom) 

МИ ЛА ТО ВИЋ, Вук
5911

     Књи жев но де ло Иве Ан дрића у на ста ви / Вук Ми
ла то вић.  1. изд.  Бе о град : За вод за уџ бе ни ке и на
став на сред ства, 1996 (Бе о град : „Сло бо дан Јо вић”). 
 263 стр. ; 24 cm 
Сли ка И. Ан дрића на ко ри ца ма.  Ти раж 1.000.  Би
бли о гра фи ја: стр. 249260.  На ко ри ца ма бе ле шка о 
ауто ру и де лу с ауто ро вом сли ком.
(Брош.) 

МИ ЛЕР, Ми ха ел
5912

     Die Selbst und Fremd wa hr neh mung der bo snischen 
Völ ker in der hi sto rischen Pro sa von Ivo An drić und Isak 
Sa mo ko vli ja / Mic hael Mül ler.  Frank furt am Main ; Ber
lin ; Bern ; Bru xel les ; New York ; Ox ford ; Wi en : P. Lang, 
2006 (Ger many).  197 str. : ta be le ; 22 cm.  (Euro pä ische 
Hochschulschrif ten. Re i he 16, Sla wische Sprachen und 
Li te ra tu ren ; Bd. 75) 
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Re gi ster: 
str. 183189.  Bi bli o gra fi ja: str. 191197.  Na omo tu be
le ška o auto ru i de lu.
(Broš.) 

МИ ЛО ЈЕ ВИЋ, Сне жа на
5913

     Ме ди та тив на про за Иве Ан дрића / Сне жа на Ми ло
је вић.  1. изд.  Ниш : Ни шки кул тур ни цен тар, 2008 
(Ниш : Свен).  209 стр. ; 20 cm.  (Би бли о те ка Вер ти
ка ле) 
Ти раж 300.  На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз 
текст.  Би бли о гра фи ја: стр. 199207. 
(Брош.) 

МИ ЛО ШЕ ВИЋ, Ни ко ла
5914

     An drić i Kr le ža kao an ti po di / Ni ko la Mi lo še vić.  Be
o grad : Slo vo ljub ve, 1974 (Be o grad : Pro sve ta).  200 str. 
; 20 cm.  (Ese ji) 
Be le ška o pi scu: str. [202]. 
(Broš.) 

5915
     An drić i Kr le ža kao an ti po di / Ni ko la Mi lo še vić.  2. 
izd.  Be o grad : Slo vo ljub ve, 1976 (Bor : Štam pa ri ja).  
200 str. ; 20 cm.  (Ese ji) 
Ti raž 2.500.  Be le ška o pi scu: str. [202]. 
(Broš.) 

5916
     Ан дрић и Кр ле жа као ан ти по ди [Брајево писмо] : 
у три све ске. Св. 1 / Ни ко ла Ми ло ше вић.  Бе о град : 
„Фи лип Ви шњић”, 1977 (Бе о град : „Фи лип Ви шњић”). 
 126 стр. ; 34 cm* 
Пре ма изд. из 1974.  Ти раж 14.  Бе ле шка о пи сцу: 
стр. 126. 
(Кар тон) 
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5917
     Ан дрић и Кр ле жа као ан ти по ди [Брајево писмо] : 
у три све ске. Св. 2 / Ни ко ла Ми ло ше вић.  Бе о град : 
„Фи лип Ви шњић”, 1977 (Бе о град : „Фи лип Ви шњић”). 
 150 стр. ; 34 cm* 
Пре ма изд. из 1974.  Ти раж 14.  Бе ле шка о пи сцу: 
стр. 150. 
(Кар тон) 

5918
     Ан дрић и Кр ле жа као ан ти по ди [Брајево писмо] : 
у три све ске. Св. 3 / Ни ко ла Ми ло ше вић.  Бе о град : 
„Фи лип Ви шњић”, 1977 (Бе о град : „Фи лип Ви шњић”). 
 201 стр. ; 34 cm* 
Пре ма изд. из 1974.  Ти раж 14.  Бе ле шка о пи сцу: 
стр. 201. 
(Кар тон) 

МИН ДЕ, Ре ги на
5919

     Ivo An drić : Stu dien über se i ne Er zählkunst / Re gi na 
Min de.  Mün chen : O. Sa gner, 1962.  198 str. ; 21 cm*. 
 (Sla vi stische Be i trä ge ; Bd. 8) 
Bi bli o gra fi ja. 

МИ НИЋ, Во ји слав
5920

     По е ти ка „Про кле те авли је” / Во ји слав Ми нић.  Ти
то град : По бје да, 1976 (Ти то град : По бје да).  102 стр. 
; 20 cm.  (Би бли о те ка „Сту ди је, кри ти ке, есе ји”) 
(Пл. са омо том) 

5921
     По е ти ка „Про кле те авли је” [Брајево писмо] / Во ји
слав Ми нић.  Бе о град : „Фи лип Ви шњић”, 1979 (Бе о
град : „Фи лип Ви шњић”).  192 стр. ; 34 cm* 
Пре ма изд. из 1976.  Ти раж 14. 
(Кар тон) 

МИР КО ВИЋ, Ми ло сав
5922

     Esej o ese ju : Ivo An drić i Fran ci sko de Go ja / Mi lo
sav Mir ko vić.  Be o grad : B. Sta ma to vić, 2007 (Be o grad : 
Stan dard 2).  84 str. : ilu str. ; 23 cm 
Auto ro va sli ka.  Ti raž 500.  Slo vo o auto ru: str. 8384. 
(Broš.) 

5923
     Слап на Дри ни : есе ји о Ан дрићу / Ми ло сав Мир ко
вић.  Кра гу је вац : Све тлост, 1974 (Кра гу је вац : „Ни ко
ла Ни ко лић”).  62 стр. ; 20 cm 
Ти раж 1.500.  На ко ри ца ма бе ле шка о ауто ру с ње го
вом сли ком. 
(Брош.)  

МИРКОВИЋ, Никола
5924

     Иво Андрић : студија / Никола Мирковић.  Београд 
: С. Б. Цвијановић, 1938 (Београд : Смиљево).  59 стр.; 
24 cm 
Прештампано из Српског књижевног гласника ; н. с., 
књ. 53 и 54. 
(Брош.) 

МИ СА И ЛО ВИЋ, Ми лен ко
5925

     Ан дрић и вас пи та ње : осврт на Ан дрићев при лог 
пе да го ги ји и пси хо ло ги ји / Ми лен ко Ми са и ло вић.  
Бе о град : Про свет ни пре глед, 1975 (Бе о град : Глас). 
 16 стр. ; 23 cm.  (Марк си зам и обра зо ва ње : еди ци ја 
Про свет ног пре гле да. Ци клус 4, Пе да го шке те ме ; 17) 
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. 
(Брош.) 

МИ ТИЋ, Ми о драг
5926

     По е те у фра ку / Ми о драг Ми тић.  Бе о град : „Фи лип 
Ви шњић”, 2002 (Бе о град : „Фи лип Ви шњић”).  319 
стр. : илу стр. ; 24 cm.  (Би бли о те ка По себ на из да ња) 
Ти раж 500.  На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз 
текст. 
(Брош.) 

МУ МИ НО ВИЋ, Ра сим
5927

     Na ci o na li zam kao ne ga ci ja An dri će ve umjet no sti / Ra
sim Mu mi no vić.  Sa ra je vo : Ri ja set Islam ske za jed ni ce u 
Bo sni i Her ce go vi ni, ElKa lem, 2000 (Sa ra je vo : ElBe
jan).  30 str. ; 21 cm* 
Ti raž 200. 

МУ ЧА ЛИ ЦА, Ол га
5928

     Ivo An drić (18921975) : lič ni fond : ka ta log / Ol ga 
Mu ča li ca, An đe li ja Dra goj lo vić.  1. izd.  Be o grad : Za
du žbi na Ive An dri ća, 1988 (Be o grad : Sr bo štam pa).  628 
str. : faks. ; 24 cm 
Sli ka I. An dri ća.  Ti raž 1.000, od to ga 100 u tvr dom po ve
zu.  Se lek tiv ni re gi star ko re spon de na ta: str. 601628. 
(Broš.) 

НА СТО ВИЋ, Иван
5929

     Za pi si o ne sa ni ci Ive An dri ća u sve tlu du bin ske psi ho
lo gi je / Ivan Na sto vić ; pred go vor Ni ko la Mi lo še vić.  No
vi Sad : Pro me tej, 2005 (No vi Sad : Pro me tej).  125 str. 
: sli ka I. An dri ća ; 20 cm.  (Bi bli o te ka Psi ho te ra pij ske 
stu di je) 
Hrpt. stv. nasl.: Za pi si o ne sa ni ci Ive An dri ća.  Ti raž 500. 
 Na po me ne i ob ja šnje nja u be le ška ma uz tekst.  Mrač ni 
go vor ne sa ni ce: str. 912.  Na ko ri ca ma be le ška o auto ru 
i de lu s auto ro vom sli kom. 
(Broš.) 

НА УЧ НИ са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не (22 ; 
1992 ; Бе о град ; Но ви Сад ; Тр шић)

5930
     Иво Ан дрић у сво ме вре ме ну. [Књ.] 1 / 22. на уч ни 
са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, 
Тр шић, 1520. септ. 1992.  Бе о град : Ме ђу на род ни 
сла ви стич ки цен тар на Фи ло ло шком фа кул те ту, 1994 
(Бе о град : Чип штам па).  431 стр. ; 24 cm 
Ре зи меи на стра ним је зи ци ма уз по је ди не ра до ве. 
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НО ВА КО ВИЋ, Је ле на
5931

     Иво Ан дрић и фран цу ска књи жев ност / Је ле на Но
ва ко вић.  Бе о град : Фи ло ло шки фа кул тет : На род на 
књи га, 2001 (Бе о град : Ал фа).  277 стр. ; 24 cm.  (Би
бли о те ка Фи ло лог ; књ. 6) 
Ти раж 500.  Бе ле шке и ко мен та ри: стр. 229266.  Би
бли о гра фи ја: стр. 267272.  Ре ги стар име на: стр. 273
276.  Бе ле шка о пи сцу: стр. 277.
(Брош.) 

5932
     In ter tek stu al nost An dri će vih za pi sa / Je le na No va ko
vić.  Srem ski Kar lov ci ; No vi Sad : Iz da vač ka knji žar ni ca 
Zo ra na Sto ja no vi ća, 2010 (No vi Sad : Saj nos).  206 str. ; 
18 cm.  (Bi bli o te ka Ele men ti ; 95) 
Ti raž 1.000.  Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz 
tekst.  Bi bli o gra fi ja: str. 193196.  Re gi star ime na: str. 
197203.  Na ko ri ca ma be le ška o autor ki s nje nom sli
kom.
(Broš.) 

ПА ЛА ВЕ СТРА, Пре драг
5933

     Књи га о Ан дрићу : књи жев не те ме X / Пре драг Па
ла ве стра.  Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки 
за вод : Срп ска књи жев на за дру га, 1992 (Бе о град : Бе о
град ски из да вач когра фич ки за вод).  347 стр. ; 21 cm. 
 (По себ на из да ња / Бе о град ски из да вач когра фич ки 
за вод) 
Ти раж 1.000.  Бе ле шка о пи сцу: стр. [349].  На ко ри
ца ма бе ле шка о ауто ру и де лу с ауто ро вом сли ком. 
(Брош.) 

5934
     Skri ve ni pe snik : pri log kri tič koj bi o gra fi ji Ive An dri ća 
/ Pre drag Pa la ve stra.  Be o grad : Slo vo ljub ve, 1981 (Be o
grad : No vi da ni).  209 str. ; 21 cm.  (Ese ji) 
Ti raž 3.000.  Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz 
tekst. 
(Plast.) 

ПЕТ КО ВИЋ, Јо ван
5935

     Ли ри ка Ива Ан дрића / Јо ван Пет ко вић.  1. изд.  
Ниш : Rol ler print, 2005 (Ниш : Rol ler print).  83 стр. ; 
20 cm 
Ти раж 100.  На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз 
текст.  Би бли о гра фи ја: стр. 7782. 
(Брош.) 

ПЕ ТРО ВИЋ, Ње гош М.
5936

     Ivo An drić : l’hom me et l’oeuvre / Nje goš M. Pe tro vić. 
 [Mon tré al] : Le mé ac, 1969 ([Mont magny] : Im pri me rie 
Les Édi ti ons Mar qu is Ltée).  211 str. ; 23 cm.  (Col lec
tion Pré sen ce du Qu é bec) 
In dex: str. 181200.  Bi bli o gra fi ja: str. 201208. 
(Broš.) 

ПО ЉАК, Жељ ко
5937

     Hr vat ski knji žev nik Ivo An drić : za gre bač ko raz do blje 
na te me lju An dri će vih neo bja vlje nih pi sa ma / Želj ko Po
ljak.  Za greb : Ž. Po ljak, 2002.  95 str. : ilu str. ; 21 cm* 
Bi bli o gra fi ja: str. 8992.  Re gi star. 

ПО ПО ВИЋ, Гор да на
5938

     Иво Ан дрић : би бли о гра фи ја де ла, пре во да и ли те
ра ту ре / [Гордана Поповић] ; уред ник Ра до мир Лу кић. 
 Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, 1974 
(Бе о град : На уч но де ло).  XVI, 330 стр., [1] лист са 
сли ком И. Ан дрића ; 24 cm. 
Хрпт. ств. насл.: Би бли о гра фи ја И. Ан дрића.  На спор. 
насл. стр.: Ivo An drić : bi bli o grap hie : oeuvres, tra duc ti
ons, cri ti qu es.  По да так о аутор ки пре у зет с по ле ђи не 
насл. ли ста.  Ти раж 1.000.  Стр. IXXVI: Увод / Ђ. Р. 
[Ђуза Радовић].  Ре ги стар на сло ва ори ги нал них ра до
ва са по да ци ма о пре во ди ма и ли те ра ту ри: стр. 245270 
; Ре ги стар ауто ра и на сло ва ра до ва ко је је И. Ан дрић 
пре вео: стр. 271 ; Ре ги стар пре во да де ла И. Ан дрића: 
стр. 273287 ; Ре ги стар ли те ра ту ре о Иви Ан дрићу и 
ње го вом де лу: стр. 289300 ; Ре ги стар име на ауто ра 
ко ји су пи са ли о И. Ан дрићу и ње го вом де лу: стр. 301
310 ; Ре ги стар пре во ди ла ца де ла И. Ан дрића: стр. 311
315 ; По пис пе ри о дич них пу бли ка ци ја: стр. 319328. 
(Брош.) 

ПО ПО ВИЋ, Ра до ван
5939

     Ан дрић : би о гра фи ја но бе лов ца / Ра до ван По по вић. 
 Но во, до пу ње но, 1. [Заводово] изд.  Ис точ но Са ра је
во : За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 2006 (Лак
та ши : Гра фо марк).  438 стр. : илу стр. ; 23 cm 
Ти раж 500. 
(Кар тон) 

5940
     Ан дрић и Ви ше град / Ра до ван По по вић.  Бе о град 
: Чи го ја штам па, 2005 (Бе о град : Чи го ја штам па).  75 
стр. : илу стр. ; 24 cm.  (Би бли о те ка По себ на из да ња) 
Сли ка И. Ан дрића на ко ри ца ма.  Ти раж 1.000.  Бе ле
шка о пи сцу: стр. [77].  На ко ри ца ма бе ле шка о де лу. 
(Кар тон) 

5941
     Ан дриће ва при ја тељ ства : (би о гра фи ја но бе лов ца) / 
Ра до ван По по вић.  Гор њи Ми ла но вац : Деч је но ви не, 
1992 (Бе о град : Кул ту ра).  307 стр., XXXII стр. с та
бла ма (фо то гр.) ; 24 cm 
Сли ка И. Ан дрића на ко ри ца ма.  Ти раж 2.000.  Бе
ле шка о ауто ру: стр. [313].  На ко ри ца ма бе ле шка о 
де лу. 
(Брош.) 

5942
     Ан дриће ва при ја тељ ства / Ра до ван По по вић.  Бе
о град : Слу жбе ни гла сник, 2009 (Бе о град : Гла сник). 
 387 стр. : фо то гр., факс. ; 24 cm.  (Ко лек ци ја Низ. 
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Ода бра на де ла / Ра до ван По по вић) (Ве ли ка ни срп ске 
књи жев но сти. Би о гра фи је ; књ. 4) 
Ти раж 1.000.  Ин декс име на: стр. 377387. 
(Кар тон) 

5943
     Бал кан ски Хо мер или Жи вот Иве Ан дрића / Ра до
ван По по вић.  1. изд.  Бе о град : За вод за уџ бе ни ке 
и на став на сред ства, 1991 (Су бо ти ца : Би ро гра фи ка). 
 132 стр. : илу стр. ; 20 cm.  (Би бли о те ка Срп ски ис
точ ни ци ; књ. 5) 
Ауто ро ва сли ка.  Илу стр. и на унут. стр. кор. ли сто
ва.  Ти раж 5.000.  Стр. 127: Ex Pon to / Ми лан Бог
да но вић.  Стр. 127: Ис ток у при по вет ка ма Ива Ан
дрића / Иси до ра Се ку лић.  Стр. 127128: Ан дрић и 
исто ри ја / Ра до ван Са мар џић.  Стр. 128: Из ме ђу Ис
то ка и За па да / Ме ша Се ли мо вић.  Стр. 128: Чи та ју ћи 
Про клет авли ју / Бо ри слав Ми хај ло вићМи хиз.  Стр. 
129: Је дан по глед на Ан дриће во де ло / Ми о драг Па
вло вић.  Стр. 129: Пред го вор збор ни ку „Кри ти ча ри о 
Ан дрићу” / Пе тар Џа џић.  Стр. 129: Чо век и исто ри ја 
у књи жев ном де лу Иве Ан дрића / Дра ган М. Је ре мић. 
 Стр. 130: Ан дриће ва ли ри ка / Пре драг Па ла ве стра.  
Стр. 130: Ан дрићев Ва ви лон  ди ја лог ци ви ли за ци ја у 
Ан дриће вом умет нич ком све ту / Све то зар Ко ље вић.  
Се лек тив на ли те ра ту ра о жи во ту и де лу Иве Ан дрића: 
стр. 131.  Бе ле шка о ауто ру: стр. 132. 
(Брош.) 

5944
     Ivo An drić : ži vot / Ra do van Po po vić ; ured nik iz da nja 
Rad mi la Put ni ko vićMa tić ; [a u to ri fo to gra fi ja Pi o tr Ba
rącz, Ra do slav Gru jić, Mla den Gr če vić, Đor đe Po po vić, 
Di mi tri je Ma no lev, Ste van Kra gu je vić, Ra de Mi loj ko vić, 
Ni ko la Bi bić, Bu dim Bu di mov ski, Vo ji slav Be lo i ca, Gvo
zden Jovanić].  Be o grad : Za du žbi na Ive An dri ća : Ju
go slo ven ska re vi ja, 1989 (Lju blja na : De lo).  121 str. : 
ilu str., fo to gr. ; 29 cm 
Hro no lo gi ja: str. 116.  Se lek tiv na bi bli o gra fi ja de la Ive 
An dri ća: str. 116.  Se lek tiv na li te ra tu ra o Ivi An dri ću: str. 
116.  Op šti in deks: str. 119121.  Na ko ri ca ma be le ška o 
auto ru i de lu s auto ro vom sli kom.
(Broš.) 

5945
     Ivo An drić : y su vi da / Ra do van Po po vić ; re dac tor 
de la edi ción Rad mi la Put ni ko vićMa tić ; ver sión ca stel
la na Sil via Mon rosSto ja ko vić ; [fo to gra fí as Pi o tr B[a]
rącz, Ra do slav Gru jić, Mla den Gr če vić, Djor dje Po po vić, 
Di mi tri je Ma no lev, Ste van Kra gu je vić, Ra de Mi loj ko vić, 
Ni ko la Bi bić, Bu dim Bu di mov ski, Vo ji slav Be lo i ca, Gvo
zden Jovanić].  Bel gra do : Za du žbi na Ive An dri ća : Ju go
slo ven ska re vi ja, cop. 1989 (Lju blja na : De lo).  121 str. : 
ilu str., fo to gr. ; 28 cm 
Cro no lo gia: str. 116.  Bi bli o gra fia se lec ti va de las ob ras 
de Ivo An drić: str. 116.  Li te ra tu ra se lec ti va acer ca de Ivo 
An drić: str. 116.  Ín di ce ge ne ral: str. 119121. 
(Broš.) 

5946
     Ivo An drić : a wri ter’s li fe / Ra do van Po po vić ; edi tor 
Rad mi la Put ni ko vićMa tić ; tran sla ted by Ka rin Ra do va
no vić ; [pho to graphs Pi o tr Ba rącz, Ra do slav Gru jić, Mla

den Gr če vić, Djor dje Po po vić, Di mi tri je Ma no lev, Ste van 
Kra gu je vić, Ra de Mi loj ko vić, Ni ko la Bi bić, Bu dim Bu di
mov ski, Vo ji slav Be lo i ca, Gvo zden Jovanić].  Bel gra de : 
Za du žbi na Ive An dri ća : Ju go slo ven ska re vi ja, 1989 (Lju
blja na : De lo).  121 str. : ilu str., fo to gr. ; 28 cm 
Chro no logy: str. 116.  Se lec ted bi bli o graphy of the works 
of Ivo An drić: str. 116.  Se lec ted li te ra tu re on Ivo An drić: 
str. 116.  Ge ne ral in dex: str. 119121. 
(Broš.) 

5947
     Ivo An drić : sa vie / Ra do van Po po vić ; ré dac te ur de 
la pré sen te édi tion Rad mi la Put ni ko vićMa tić ; tra duc
tion fran ça i se Ma de le i ne Ste va nov ; [a u te urs des pho to
grap hi es Pi o tr Ba rącz, Ra do slav Gru jić, Mla den Gr če vić, 
Djor dje Po po vić, Di mi tri je Ma no lev, Ste van Kra gu je vić, 
Ra de Mi loj ko vić, Ni ko la Bi bić, Bu dim Bu di mov ski, Vo
ji slav Be lo i ca, Gvo zden Jovanić].  Bel gra de : Za du žbi na 
Ive An dri ća : Ju go slo ven ska re vi ja, cop. 1989 (Lju blja na : 
De lo).  121 str. : ilu str., fo to gr. ; 28 cm 
Chro no lo gie: str. 116.  Bi bli o grap hie sé lec ti ve des 
oeuvres d’Ivo An drić: str. 116.  Bi bli o grap hie sé lec ti ve 
des oeuvres sur Ivo An drić: str. 116.  In dex gé né ral: str. 
119121. 
(Broš.) 

5948
     Ivo An drić : sein Le ben / Ra do van Po po vić ; Re dak te ur 
di e ser Aus ga be Rad mi la Put ni ko vićMa tić ; Über set zung 
Bri git te Si mić ; [Fo tos Pi o tr Ba rącz, Ra do slav Gru jić, Mla
den Gr če vić, Djor dje Po po vić, Di mi tri je Ma no lev, Ste van 
Kra gu je vić, Ra de Mi loj ko vić, Ni ko la Bi bić, Bu dim Bu di
mov ski, Vo ji slav Be lo i ca, Gvo zden Jovanić].  Bel grad : 
Za du žbi na Ive An dri ća : Ju go slo ven ska re vi ja, cop. 1989 
(Lju blja na : De lo).  121 str. : ilu str., fo to gr. ; 28 cm 
Ze it ta fel: str. 116.  Aus ge wählte Bi bli o grap hie der Wer ke 
von Ivo An drić: str. 116.  Aus ge wählte Li te ra tur über Ivo 
An drić: str. 116.  In dex: str. 119121. 
(Broš.) 

ПРЕ ЛЕ ВИЋ, Ра де
5949

     An drić i Kr le ža kao pi sci de tinj stva / Ra de Pre le vić.  1. 
izd.  Ba nja Lu ka : Glas, 1989 (Bo san ska Gra di ška : No va 
štam pa).  119 str. ; 20 cm.  (Bi bli o te ka „Osvje tlje nja”) 
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst. 
(Broš.) 

РА ДУ ЛО ВИЋ, Љу бо мир
5950

     An drić : hro ni čar i vi zi o nar / Lju bo mir B. Ra du lo vić. 
 Pod go ri ca : Udru že nje knji žev ni ka RCG, 2007 (Pod go
ri ca : По бје да).  234 str., [1] list sa sli kom I. An dri ća : 
auto ro va sli ka ; 22 cm 
Ti raž 500.  Str. 231232: Po go vor / Zo ran La kić.  Bi lje
ška o pi scu: str. 233234. 
(Kar ton) 

РА И ЧЕ ВИЋ, Го ра на
5951

     Кро ти те љи суд би не : о Цр њан ском и Ан дрићу / Го
ра на Ра и че вић.  Бе о град : Ал те ра, 2010 (Бе о град : Ал
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те ра).  166 стр. ; 17 cm.  (Би бли о те ка Ивер ; 3) 
Аутор ки на сли ка на ко ри ца ма.  Ти раж 500.   На по ме
не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  О пи сцу: стр. 
163.  Пре глед име на: стр. 165[167]. 
(Брош.) 

РИ ЗВИЋ, Мух син
5952

     Bo san ski mu sli ma ni u An dri će vu svi je tu / Muh sin Ri
zvić.  Sa ra je vo : Lji ljan, 1995 (Lju blja na : De lo).  687 
str. ; 21 cm*.  (Bi bli o te ka Bo sni ca) 
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Re gi star: 
str. 681684.  Bi lje ška o auto ru i iz da nju ovog de la: str. 
685.

5953
     Bo san ski mu sli ma ni u An dri će vu svi je tu / Muh sin Ri
zvić.  [Sa ra je vo] : Lji ljan, 1996 (Lju blja na : De lo).  687 
str. ; 22 cm*.  (Bi bli o te ka Bo sni ca) 
Ti raž 5.000.  Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz 
tekst.  Bi lje ška o auto ru i iz da nju ovog dje la: str. 685.  
Re gi star: str. 681684. 

РИ СТЕВ СКИ, Ди ми три је
5954

     An dri će va sle pa pu bli ka / Di mi tri je Ri stev ski.  Be o
grad : D. Ri stev ski, 2007 (Be o grad : „Fi lip Vi šnjić”).  409 
str. : ilu str. ; 21 cm 
Auto ro va sli ka.  Ti raž 300.  Bi bli o gra fi ja: str. 406409.  
Be le ška o pi scu: str. [415]. 
(Broš.) 

РУ ДЈА КОВ, Па вло Ми ко ла јо вич
5955

     Між віч ні стю і ча сом : жит тя і твор чі сть Іво Ан дри
ча / Па вло Ру дя ков.  Ки їв : Укра їн сь кий цен тр ду хов
ної ку ль ту ри, 2000.  144 стр. ; cm* 

СА ВИЋ, Ра до слав
5956

     Po e zi ja Ive An dri ća / Ra do slav Ra de Sa vić.  Ba nja 
Lu ka : [s. n.], 2006.  63 str. : ilu str. ; 21 cm* 
Bi bli o gra fi ja: str. 62.  O auto ru: str. 63.

СА ВИЋБен ги јат, Ду ши ца
5957

     Је вреј ски пор тре ти у де ли ма Иве Ан дрића / Ду ши
ца Са вић Бен ги јат ; уз текст Жа не те Ђу кић Пе ри шић и 
увод Ђор ђа Ви да То ма ше ви ћа ; уред ник и пре во ди лац 
Со фи ја Шко рић = Je wish Por tra its in the works of Ivo 
An drić / by Du ši ca Sa vić Beng hi at ; with a text by Ža ne ta 
Đu kić Pe ri šić and an in tro duc tion by Ge or ge Vid To mas
he vich ; edi ted and tran sla ted by So fi ja Ško rić.  To ron to : 
Ser bian Li te rary Com pany, 2005 ([б. м. : б. и.]).  91 стр. 
: илу стр. ; 27 cm 
Упо ре до срп. текст и енгл. пре вод.  Текст штам пан 
дво сту бач но.  Пред го вор: стр. 716.  Са рад ни ци: стр. 
91. 
(Пласт.) 

СИНГ Му кер џи, Ва ни та
5958

     Ivo An drić : a cri ti cal bi o graphy / by Va ni ta Singh 
Mu ker ji.  Jef fer son ; Lon don : McFar land & Co., 1990 
(USA).  XII, 212 str. : ilu str. ; 23 cm 
Sli ke I. An dri ća.  Chap ter no tes: str. 153193.  Glos sary: 
str. 195196.  Se lec ted works abo ut Ivo An drić: str. 197
199.  So me En glishlan gu a ge tran sla ti ons: str. 201202. 
 In dex: str. 203212. 
(Plast.) 

СТА НИ ШИЋ, Ра до ман
5959

     Ме ди та тив ни фраг мент као жа нр Ан дриће ве про зе 
/ Ста ни шић Ра до ман.  Ник шић : Уни вер зи тет ска ри
јеч : Књи жев ни клуб „Вла ди мир Ми ју шко вић”, 1987 
(Бе о град : Ме ди цин ска књи га).  128 стр. : ауто ро ва 
сли ка ; 20 cm.  (Би бли о те ка Сту ди је, кри ти ке, есе ји) 
„Ова сту ди ја је као маг. те за од бра ње на на Фи лол. фак. 
6. ју на 1985. го ди не” → пре лим. стр.  Ти раж 1.000.  
Би бли о гра фи ја: стр. 127128.  Би ље шка о пи сцу: стр. 
[129].
(Брош.) 

СТА НОЈ ЧИЋ, Жи во јин
5960

     Je zik i stil Iva An dri ća : (funk ci je si no nim skih od no sa) 
/ Ži vo jin S. Sta noj čić.  Be o grad : Fi lo lo ški fa kul tet, 1967 
(Be o grad : No vi da ni).  329 str. ; 20 cm.  (Mo no gra fi je = 
Mo no grap hi es ; knj. 11) 
Na spor. nasl. str.: La lan gue et le style d’Ivo An drić : (fon
cti ons des re la ti ons synonymi qu es).  Na po me ne i bi bli o
graf ske re fe ren ce uz tekst.  Li te ra tu ra, iz vo ri i skra će ni ce: 
str. 311325. 
(Broš.) 

СТО ЈА ДИ НО ВИЋ, Дра го љуб
5961

     Му дро сти и тај не у де лу Иве Ан дрића / Дра го љуб 
Сто ја ди но вић.  При шти на : Је дин ство, 1980 (Ниш : 
Про све та).  234 стр. ; 20 cm.  (Је дин ство ; 189) (Би
бли о те ка Обе леж ја) 
Ти раж 1.000. 
(Брош.) 

5962
     Ро ма ни Ива Ан дрића / Дра го љуб Сто ја ди но вић.  
При шти на : Је дин ство, 1970 (Ко сов ска Ми тро ви ца : 
Про грес).  124 стр. ; 21 cm.  (Би бли о те ка Је дин ство 
; 17) 
(Брош.) 

СТО ЈА НО ВИЋ, Дра ган
5963

     Ле па би ћа Иве Ан дрића / Дра ган Сто ја но вић.  Под
го ри ца : ЦИД ; Но ви Сад : Пла то не ум, 2003 (Бе о град 
: Вој на штам па ри ја).  344 стр. ; 21 cm.  (Би бли о те ка 
По себ на из да ња / ЦИД [и] Пла то не ум) 
Ти раж 1.000.  На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це 
уз текст.   Бе ле шка о ауто ру: стр. 344. 
(Kартон) 
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ТАР ТА ЉА, Иво
5964

     При по ве да че ва есте ти ка : при лог по зна ва њу Ан
дриће ве по е ти ке / Иво Тар та ља.  Бе о град : Но лит, 
1979 (Бе о град : „Сло бо дан Јо вић”).  336 стр. ; 20 cm 
Ти раж 3.000.  На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це 
уз текст.  На ко ри ца ма бе ле шка о ауто ру.
(Брош.) 

5965
     Пут по ред зна ко ва : тра гом Ан дриће вог ства ра ла
штва / Иво Тар та ља.  Но ви Сад : Ма ти ца срп ска, 1991 
(Но ви Сад : Бу дућ ност).  154 стр. ; 20 cm.  (Би бли о
те ка „Да нас”) 
Ти раж 1.000.  На ко ри ца ма бе ле шка о ауто ру с ње го
вом сли ком. 
(Брош.) 

5966
     Put po red zna ko va : tra gom An dri će vog stva ra la štva 
/ Ivo Tar ta lja.  Is toč no Sa ra je vo : Za vod za udž be ni ke i 
na stav na sred stva, 2006 (Lak ta ši : Gra fo mark).  252 str. 
: faks. ; 23 cm 
Pre ma na po me ni na str. 252, ovo je 2. izd.  Ti raž 500.  
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Str. 527: 
Ka ko se ure zu ju zna ko vi / Jo van De lić. 
(Kar ton) 

ТКА ЧЕН КО, Оле на Ми хај лив на
5967

     Жі но ча пер со нос фе ра Іво Ан дри ча : кон цеп ту а ль ні 
за са ди та се ман тич ні кон фі гу ра ції / Оле на Ми ха й лів
на Тка чен ко.  Ки їв : [б. и.], 2008.  19 стр. ; 24 cm* 

ТО ДО РО ВИЋ, Ми о драг
5968

     Анег до те о Иви Ан дрићу / Ми о драг То до ро вић.  1. 
изд.  Бе о град : Про мо ци ја, 1993 ([б. м. : б. и.]).  32 
стр. ; 14 cm.  (Би бли о те ка „Анег до та ри јум”) 
Кор. ств. насл.: Анег до те о Иву Ан дрићу.  Ти раж 100. 
(Брош.) 

ТО МИЋ, Да рин ка
5969

     Ан дрић и Трав ник : 1892/1982 / [аутори ка та ло га 
и из ло жбе Да рин ка То мић и Ја сна Мар ко вић ; би бли
о гра фи ју из ра ди ли Да рин ка То мић и Ра ша Ста ни са
вље вић ; фо то гра фи је Ду шан ка Миљ ко вић, Ми о драг 
Ђор ђе вић и Ран ко Росић].  Бе о град : Му зеј гра да Бе о
гра да, 1982 (Бе о град : Шко ла за ин ду стриј ско об ли ко
ва ње).  60 стр., [26] стр. с та бла ма ; 20 cm.  (Ка та лог 
из ло жбе ; 22) 
На спор. насл. стр.: An drić et Trav nik.  Ти раж 1.000. 
 Иво Ан дрић: Трав нич ка хро ни ка : из да ња од 1945
1981. го ди не: стр. 1521 ; Иво Ан дрић: Трав нич ка 
хро ни ка : пре во ди од 19481981. го ди не: стр. 2231 ; 
Ре ги стар пре во ди ла ца Трав нич ке хро ни ке: стр. 32 ; Ре
ги стар је зи ка на ко је је пре ве де на Трав нич ка хро ни ка: 
стр. 33 ; Иво Ан дрић: Трав нич ка хро ни ка : ли те ра ту
ра од 19461981. го ди не  из бор: стр. 3443 ; Ре ги стар 

ауто ра ли те ра ту ре о Трав нич кој хро ни ци: стр. 4445. 
 Ка та лог пор тре та Иве Ан дрића: стр. 55[61].  Ré su
mé: стр. [63]. 
(Брош.) 

ТО ПА ЛО ВИЋ, Вен це слав
5970

     Me mo ri jal ni mu zej Ive An dri ća u Trav ni ku / Ven ce slav 
To pa lo vić.  Trav nik : Za vi čaj ni mu zej, 1978 (Trav nik : 
Bo rac, 1979).  169 str. : fo to gr., faks. ; 24 cm.  (Bi bli o te
ka Za vi čaj nog mu ze ja Trav nik) 
Sli ke I. An dri ća.  Ti raž 2.000.  Sum mary: str. 151153 ; 
Ré su mé: str. 153155 ; Ре зю ме: str. 156157 ; Zu sam men
fas sung: str. 158160 ; Som ma rio: str. 160163.  Bi bli o
gra fi ja: str. 167169. 
(Plast. sa omo tom) 

ТО ШО ВИЋ, Бран ко
5971

     No be lo vac Ivo An drić u Gra cu = Der No bel pre i strä
ger Ivo An drić in Graz / Bran ko To šo vić.  Be o grad : Be
o grad ska knji ga ; Graz : In sti tut für Sla wi stik der Karl
Fran zensUni ver si tät, 2008 (No vi Sad : Bu duć nost).  634 
str. : ilu str. ; 25 cm.  (An drićIni ti a ti ve / In sti tut für Sla wi
stik der KarlFran zensUni ver si tät, Graz ; 1) 
Upo re do srp. i nem. tekst.  Ti raž 500.  Sa dr ži i de la I. 
An dri ća.  Bi bli o gra fi ja: str. 621626. 
(Kar ton) 

ТРЕ БЕШ, Јо хен
5972

     Ivo An drić : 18921975 / Joc hen Tre besch.  1. Aufl. 
 Wi en : No ra, 2004 (Pößneck : GGP me dia on de mand). 
 68 str. ; 19 cm.  (Di e ner zwe i er Her ren : Di plo ma ten
Auto ren des 20. Ja hr hun derts) 
Sli ka I. An dri ća na ko ri ca ma.  Na po me ne i bi bli o graf ske 
re fe ren ce uz tekst.  Bi bli o gra fi ja: str. 6567.  Zum Autor: 
str. 68.
(Broš.) 

УДО ВИЧ КИ, Иван ка
5973

     Кри тич коесе ји стич ко де ло Иве Ан дрића / Иван
ка Удо вич ки.  Бе о град : Ин сти тут за књи жев ност и 
умет ност : За ду жби на Иве Ан дрића, 1988 (Бе о град : 
„Сло бо дан Јо вић”).  193 стр. ; 21 cm.  (Сту ди је и рас
пра ве / Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, Бе о град 
; књ. 22) 
Ти раж 1.000.  На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це 
уз текст.  Бе ле шка о ауто ру: стр. [195].  
(Брош.) 

ФИ ЛИ ПО ВИЋ, Вук
5974

     Де ло Ива Ан дрића / Вук Фи ли по вић.  При шти на : 
Је дин ство, 1976 (Ниш : Про све та).  264 стр. ; 21 cm.  
(Би бли о те ка Је дин ство ; 97) 
(Брош.) 
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5975
     Ve pra e Ivo An dri qit / Vuk Fi li po vić ; për ktheu Ve hap 
Shi ta.  Pris hti në : Ri lin dja, 1977 (Pris hti në : Ri lin dja).  
285 str. ; 19 cm.  (Bi bli o te ka Hej za) 
Pre vod de la: De lo Iva An dri ća.  Ti raž 1.500.  Shë nim për 
auto rin: str. 285. 
(Broš.) 

ХА МА ДА НИДабаг, Ро зви та
5976

     Mo ti ve und Mo ti va ti o nen im li te ra rischen Werk 
von Ivo An drić : Ver such einer Analyse / Ro swit ha Ha
ma da niDa bagh.  1. Aufl.  Graz : DBVVer lag für die 
Technische Uni ver si tät, 1978 (Graz : RMDruck & Ver
lag sge sellschaft).  345 str. ; 21 cm.  (Dis ser ta ti o nen der 
Uni ver si tät Graz ; 41) 
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Bi bli o gra
fi ja: str. 342345. 
(Broš.) 

ХА ЏИ ХА СА НО ВИЋ, Азиз
5977

     Di plo ma ta Ivo An drić / Aziz Ha dži ha sa no vić.  Sa ra
je vo : Ra bic, 2006 (Sa ra je vo : Ra bic).  167 str. : sli ke I. 
An dri ća ; 21 cm 
An dri će va ri ječ u Bo sni i Her ce go vi ni : [bi bli o gra fi ja]: str. 
159164.  Bi lje ška o auto ru: str. 165166.
(Broš.) 

ХОК СВОРТ, Си ли ја
5978

     Ivo An drić : brid ge bet we en East and West / Ce lia Haw
ke sworth.  Lon don ; Do ver N. H. : The At hlo ne Press, 
1984 (Yugo sla via).  270 str. ; 22 cm 
No tes: str. 250261.  Se lect bi bli o graphy: str. 262267.  
In dex: str. 269270. 
(Kar ton) 

ЦАН ДЕЛ, Ди је го
5979

     In vi to al la let tu ra di Ivo An dric / Di e go Zan del, Gi a
co mo Scot ti.  Mi la no : Mur sia, 1981.  116 str. ; 17 cm*. 
 (In vi to al la let tu ra. Se zi o ne stra ni e ra ; 38) 

ЏА ЏИЋ, Пе тар
5980

     Иво Ан дрић : есеј / Пе тар Џа џић.  Бе о град : Но лит, 
1957 (Бе о град : Про све та).  226 стр. ; 21 cm.  (Са вре
ме на про за) 
(Брош.) 

5981
     Иво Ан дрић : есеј / Пе тар Џа џић.  Бе о град : За вод 
за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1996 (Но ви Сад : Бу
дућ ност).  396 стр. : илу стр. ; 21 cm.  (Са бра на де ла 
Пе тра Џа џи ћа ; т. 1) 
„Из да ње по во дом че тр де сет пе то го ди шњи це ауто ро вог 
ра да” → по ле ђи на насл. ли ста.  Ти раж 1.000.  Стр. 
1165: Сли ка ево лу ци је опи са књи жев них чи ње ни ца : 

по глед на кри ти чар ски рад Пе тра Џа џи ћа / Ра ди во је 
Ми кић.  На омо ту бе ле шке о де лу с ауто ро вом сли
ком. 
(Пласт. са омо том) 

5982
     Иво Ан дрић: чо век, де ло / Пе тар Џа џић.  1. изд.  
Ниш : Про све та, 1993 (Ниш : Про све та).  135 стр. ; 
20 cm 
„О сто го ди шњи ци ро ђе ња Иве Ан дрића об ја вљи вао 
сам у ‘По ли ти ци’... есе је о не ким ка рак те ри стич ним 
те ма ма Ан дриће вог ства ра ња” → стр. 5.  Сли ка И. 
Ан дрића на ко ри ца ма.  Ти раж 1.000.  На ко ри ца ма 
бе ле шка о ауто ру и де лу с ауто ро вим сли ка ма. 
(Брош.) 

5983
     О Про кле тој авли ји / Пе тар Џа џић.  Бе о град : Про
све та, 1975 (Бе о град : БИГЗ).  124 стр. ; 25 cm 
Ти раж 1.000. 
(Картон)

5984
     О Про кле тој авли ји / Пе тар Џа џић.  2. до пу ње но 
изд.  Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1992 (Бе
о град : Кул ту ра).  181 стр. : граф. при ка зи ; 18 cm.  
(Ма ла би бли о те ка Срп ске књи жев не за дру ге) 
„Штам па но о сто го ди шњи ци Срп ске књи жев не за дру
ге у Бе о гра ду 1992” → насл. стр.  Бе ле шка о пи сцу: 
стр. 181[182]. 
(Кар тон) 

5985
     О Про кле тој авли ји / Пе тар Џа џић.  Бе о град : За
вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1996 (Но ви Сад : 
Бу дућ ност).  231 стр. : граф. при ка зи ; 21 cm.  (Са бра
на де ла Пе тра Џа џи ћа ; т. 2) 
„Из да ње по во дом че тр де сет пе то го ди шњи це ауто ро вог 
ра да” → по ле ђи на насл. ли ста.  Ти раж 1.000. На по
ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.   Стр. 225
231: У хер ме не у тич ком кру гу / Ми о драг Ју ри ше вић. 
 На омо ту бе ле шке о де лу с ауто ро вом сли ком.
(Пласт. са омо том) 

5986
     Hra sto va gre da u ka me noj ka pi ji : mit sko u An dri će
vom de lu / Pe tar Dža džić.  1. izd.  Be o grad : Na rod na 
knji ga, 1983 (Be o grad : Pro sve ta).  226 str. ; 21 cm.  (Sa
vre me ni ju go slo ven ski pi sci) 
Ti raž 2.000. 
(Kar ton sa omo tom) 

5987
     Hra sto va gre da u ka me noj ka pi ji : mit sko u de lu Ive 
An dri ća / Pe tar Dža džić ; pred go vor Ra do va na Vuč ko vi
ća ; po go vor Đor đa J. Ja nji ća.  Be o grad : Na uč na knji ga, 
1992 (Pri šti na : „Gra ča ni ca”).  285 str. ; 20 cm 
Ti raž 1.000.  Na po me ne uz sva ko po gla vlje.  Ana li za 
mit skih ele me na ta u An dri će vom de lu: str. 515.  Me lek i 
most: str. 261283.  Na ko ri ca ma be le ška o auto ru i de lu 
s auto ro vom sli kom.
(Broš.) 
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5988
     Хра сто ва гре да у ка ме ној ка пи ји : мит ско у Ан
дриће вом де лу / Пе тар Џа џић.  Бе о град : За вод за уџ
бе ни ке и на став на сред ства, 1995 (Но ви Сад : Бу дућ
ност).  289 стр. ; 21 cm.  (Са бра на де ла Пе тра Џа џи ћа 
; т. 3) 
„Из да ње по во дом че тр де сет пе то го ди шњи це ауто ро вог 
ра да” → по ле ђи на насл. ли ста.  Ти раж 1.000.  На по
ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Стр. 277
288: Ана ли за мит ских еле ме на та у Ан дриће вом де лу / 
Ра до ван Вуч ко вић.  На омо ту бе ле шке о де лу с ауто
ро вом сли ком.
(Пласт. са омо том) 

5989
     Ivo An drić / Pe tar Dža džić ; [tra du it par Édo u ard Bo e
glin].  Be o grad : Com mis sion po ur les re la ti ons cul tu rel
les avec l’étran ger de la RPF de Yougo sla vie, 1960 ([s. l. : 
s. n.]).  107 str. : sli ka I. An dri ća ; 20 cm 
Kor. nasl.  Bi bli o gra fi ja: str. [111]. 
(Broš.) 

5990
     Ivo An drić / Pe tar Dža džić ; [tran sla ted by Ma ri ja Stan
sfildPopović].  Be o grad : Com mit tee for Fo re ign Re la ti
ons of the FPR Yugo sla via, 1960 ([s. l. : s. n.]).  100 str. : 
sli ka I. An dri ća ; 20 cm 
Kor. nasl.  Bi bli o gra fi ja: str. [101]. 
(Broš.) 

ЏЕНГ, Ен бо
5991

     An de li qi : er shis hi ji ba’er gan de he ma / Zheng En bo.  
Chang Chun : Changchun chu ban she, 1999.  4, 3, 269 str. 
; 21 cm.  (Rong deng nu o be i er ji ang ta i de ju ren ; 43) 
Tekst na kin. je zi ku i pi smu.  Sli ka I. An dri ća na ko ri ca
ma.  Str. 242246: Shou ji ang ci / An ders Öster ling.  Str. 
247251: Huo ji ang yan shuo / Yiwo An de li qi.  Hro no lo
gi ja: str. 252268  Bi bli o gra fi ja: str. 269.  Na ko ri ca ma 
be le ška o auto ru s nje go vom sli kom.
(Broš.) 

ЏИН ДО, Ја смин
5992

     Je dan ro man  dva pri je vo da : (o ne kim aspek ti ma dvi
ju ver zi ja pri je vo da na ita li jan ski je zik ro ma na „Na Dri ni 
ću pri ja” Ive An dri ća) / Ja smin Džin do.  1. izd.  Tri e ste : 
Uni ver si tà di Tri e ste, 2010.  99 str. ; 22 cm*.  (Me di ter
ra nea : scrit tu re di fron ti e ra tra iden ti tà e mo der ni tà) 
Bi bli o gra fi ja: str. 9799. 

ША МИЋ, Мид хат
5993

     Isto rij ski iz vo ri Trav nič ke hro ni ke Ive An dri ća i nji ho va 
umjet nič ka tran spo zi ci ja / Mid hat Ša mić.  Sa ra je vo : „Ve
se lin Ma sle ša”, 1962 (Tu zla : Gra fi čar).  216 str. ; 21 cm 
Kor. i hrpt. stv. nasl.: Isto rij ski iz vo ri Trav nič ke hro ni
ke Ive An dri ća.  Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz 
tekst.  Str. 710: Pred go vor / Mi o drag Ibro vac.  Bi bli o
gra fi ja: str. 207208  Na po me na: str. 209210.  Ré su mé: 
str. 215216. 
(Kar ton) 

5994
     Исто риј ски из во ри Трав нич ке хро ни ке Иве Ан
дрића и њи хо ва умјет нич ка тран спо зи ци ја / Мид хат 
Ша мић.  Бе о град : Гу тен бер го ва га лак си ја, 2005 (Зе
мун : Го ра граф).  268 стр. ; 20 cm.  (Би бли о те ка Огле
ди о књи жев но сти ; књ. 7) 
Кор. и хрпт. ств. насл.: Исто риј ски из во ри Трав нич ке 
хро ни ке Иве Ан дрића.  Ти раж 500.  На по ме не и би
бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би бли о гра фи ја: стр. 
247249.  Ré su mé: стр. 255256.  Стр. 259266: Књи
жев ност и исто ри ја / Дра ган Сто ја но вић.
(Брош.) 

ШИ ПО ВАЦ, Не ђо
5995

     Иво Ан дрић у Хер це го ви ни : ов дје нам је до бро, Го
спо ди не / Не ђо Ши по вац ; [поговор Ми ло слав Шу тић 
; илу стра ци је Бо ри во ја Бо бе Са мар џи ћа, Милослав[а] 
Шутић[а]].  Бе о град : Бе ок њи га, 2009 (Бе о град : Бе ок
њи га).  497 стр. : илу стр. ; 25 cm 
Пре ма на по ме ни на стр. 380, аутор де ла илу стра ци ја 
уз Ан дриће ве тек сто ве у при ло гу је Зу ко Џум хур.  Ти
раж 500.  Са др жи и тек сто ве И. Ан дрића.  На по ме не 
и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ан дриће ва хер
це го вач ка ин спи ра ци ја: стр. 351356.  Хер це го вач ка 
би бли о гра фи ја ака де ми ка Не ђе Ши пов ца: стр. 359
370. 
(Кар тон) 

5996
     Тај не и стра хо ви Иве Ан дрића / Не ђо Ши по вац ; 
[фотографије Пре драг Загорац].  1. изд.  Бе о град : 
Но ва Евро па, 2007 (Бе о град : Бе ок њи га).  VII, 655 стр. 
: илу стр. ; 25 cm 
Ти раж 500.  На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз 
текст.  Стр. IVII: Де ло и лич ност Иве Ан дрића из у
че ни ду бо ко и да ле ко ви до / Дра ган Не дељ ко вић.  О 
пи сцу ове књи ге: стр. 636639.  Re su me: стр. 643644 ; 
Ре зю ме: стр. 645646 ; Ri as sun to; стр. 647648 ; Zu sam
men fas sung: стр. 649650 ; Ré su mé: стр. 651652. 
(Кар тон) 

ШУ КА ЛО, Мла ден
5997

     Ђа во љи ду кат : (о Иви Ан дрићу) / Мла ден Шу ка ло. 
 Ба ња Лу ка : Артпринт, 2006 ([б. м. : б. и.]).  95 стр. ; 
17 cm.  (Би бли о те ка „Кра ји на плус” ; књ. 1) 
На по ме не: стр. 9394.  Би бли о граф ски по да ци о тек
сто ви ма: стр. 95. 
(Брош.) 

ШУ ТИЋ, Ми ло слав
5998

     Злат но јаг ње : у ви до кру гу Ан дриће ве есте ти ке 
/ Ми ло слав Шу тић.  Бе о град : Чи го ја штам па, 2007 
(Бе о град : Чи го ја штам па).  349 стр. : ре про дук ци је ; 
21 cm 
Ти раж 500.  На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз 
текст. 
(Брош.) 
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5999
     Å være fan get av egen hi sto rie.
U: Af ten po sten.  (6. sep. 1992)*.

6000
     AVEN TU RE.
Sa dr ži pri ka ze knji ga me đu ko ji ma i: Ivo An drić: Na Dri ni 
ću pri ja, Pa riz, 1994.
U: Li re.  (Juin 1994)*.

6001
     AIDEmé mo i re о ал бан ском пи та њу.
Са др жи ела бо рат „Бал кан ски рат и Ар ба ни ја” Иве Ан
дри ћа и пре пи ску Ро до љу ба Чо ла ко ви ћа, Ива на Је ли ћа 
и Бог да на Кри зма на по во дом члан ка „Ела бо рат дра Иве 
Ан дри ћа о Ал ба ни ји из 1939. године” Б. Кри зма на.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 7, св. 5 (јун 
1988), стр. 191211.

6002
     AL ju go sla vo Ivo An dric il No bel per la let te ra tu ra.
U: Avan ti.  (27 ott. 1961)*.

6003
     AL LES im Le ben ist eine Brüc ke.
U: Ne ue Ze it.  (10. Okt. 1992)*.

6004
     „AL LES im Le ben ist im Grun de eine Brüc ke”.
In me mo ri am.
U: Ne ue Zür cher Ze i tung.  Nr. 61 (14. März 1975), str. 
37*.

6005
     AL LO ju go sla vo An dric il No bel per la let te ra tu ra.
U: Il Pa e se.  (27 ott. 1961)*.

6006
     AL LO ju go sla vo An dric il No bel per la let te ra tu ra.
U: Il Pic co lo.  (27 ott. 1961)*.

6007
     АМЕ РИЧ КА кри ти ка о ро ма ну „На Дри ни ћу при
ја”.
У: Бор ба.  Год. 24, бр. 157 (7. јул 1959), стр. 7.

6008
     АМЕ РИЧ КИ ча со пис о Иви Ан дри ћу.
У: По ли ти ка.  Год. 58, бр. 17279 (14. нов. 1961), стр. 
13.

6009
     AN DRITSJ krijgt No bel prijs vo or let ter kun de.
U: Ni e u we Rot ter dam sche Co u rant.  (26. okt. 1961)*.

6010
     AN DRITSCH li est Tol stoj und Tho mas Mann.
U: St. Gal ler Tag blatt.  (28. Okt. 1961)*.

6011
     AN DRIĆ el bes zé lé sei né me tűl.
U: Híd.  26. évf., 2. sz. (1962. fe br.), str. 198.

6012
     АН ДРИЋ и брус.
Анег до та.
У: Ни шке анег до те XIX и XX ве ка / ода брао Ви до сав 
Пе тро вић.  Ниш : Pun ta, 2003.  Стр. 207.

6013
     AN DRIĆ, Ivo.
Biobi bli o graf ska be le ška.
U: Oko.  God. 8, br. 229 (25. pro si nac 19808. si je čanj 
1981), str. 17.

6014
     AN DRIĆ, Ivo: Der ver dam mte Hof, Ber lin, Frank furt 
am Main, 1957.
Pri kaz knji ge: Pro kle ta avli ja.
U: Frank fur ter Rundschau.  (31. Aug. 1957)*.

6015
     AN DRIĆ, Ivo: Der ver dam mte Hof, Ber lin, Frank furt 
am Main, 1957.
Pri kaz knji ge: Pro kle ta avli ja.
U: Die Fur che.  (12. Ju li 1958)*.

6016
     AN DRIĆ, Ivo: Pro klety dvůr, Pra ha, 1960.
Pri kaz knji ge: Pro kle ta avli ja.
U: Tvor ba.  Roč. 25, č. 7 (1961), str. 3*.

При ло зи у књи га ма, ча со пи си ма и ли сто ви ма
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6017
     AN DRIĆ Ivo: three cen tu ri es of the brid ge on the Dri
na.
U: The Ti mes Li te rary Sup ple ment.  Vol. 73, no. 26 
(1959), str. 6364*.

6018
     AN DRIĆ kao iza zov.
Pri kaz pred sta ve „Ve o ma zbu njen u du ši” po mo ti vi ma 
pri po ve da ka I. An dri ća u dra ma ti za ci ji i re ži ji Ka će Če lan 
i u iz vo đe nju po zo ri šta Te a taram fi te a tar iz Sa ra je va.
U: Vje snik.  God. 47, br. 14157 (9. ve lja ča 1986), str. 
11.

6019
     AN DRIĆ magyar for dí tás ban már 1924ben : kapcso
lat tör té ne ti bú vár ko dás.
U: Magyar Szó.  40. évf., 238. sz. (1983. aug. 30.), str. 
13*.

6020
     AN DRIĆ na Ble du.
U: To va riš.  Letn. 18 (22. jul. 1962), str. 56*.

6021
     AN DRI ĆEV uspeh med Ame ri ča ni.
U: Pro sve ta.  Le to 52, št. 58 (23. ma rec 1960), str. 3*.

6022
     АН ДРИ ЋЕ ВА „пре зи ме на” / при ре ди ла Би ља на 
Си ки мић.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 18, св. 15 
(окт. 1999), стр. 79.

6023
     АН ДРИ ЋЕ ВА „Ћу при ја”  све док ап сурд но сти ра та 
и тра ге ди је гла ди : фин ски пи сац Мар ти Лар ни о књи
жев ном де лу Иве Ан дри ћа.
При каз члан ка: Мар ти Лар ни: Ih misyyden pu o le sta.
У: Бор ба.  Год. 26, бр. 279 (25. окт. 1961), стр. 8.

6024
     АН ДРИ ЋЕ ВЕ по сле рат не го ди не.
Те мат ски број: Иво Ан дрић : сто го ди шњи ца ро ђе ња.
У: Деч је но ви не.  Год. 36, бр. 1200 (31. март 1992), 
стр. 910.

6025
     АН ДРИ ЋЕ ВИ мо сто ви.
У: Пан че вац.  Год. 124, бр. 3438 (30. окт. 1992), стр. 8.

6026
     АН ДРИ ЋЕ ВИ спо ме ни ци.
У: НИН.  Год. 20, бр. 1010 (17. мај 1970), стр. 55.

6027
     AN DRIC beschrijft hi sto rie ge bo or te stre ek Bo snie.
U: Het Vri je Volk.  (26. okt. 1961)*.

6028
     AN DRIC, Ivo: The pas ha’s con cu bi ne and ot her ta les, 
New York, 1968.

Pri kaz knji ge: Ma ra mi lo sni ca i dru ge pri če.
U: Best Sel lers.  Vol. 28, no. 8 (15 July 1968), str. 157*.

6029
     AN DRIC le mag ni fi que.
U: La Li ber té.  (25 juin 2005)*.

6030
     AN DRICS és Goya.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Za pi si o Go ji, No vi Sad, 1961.
U: Magyar Szó.  19. évf., 172. sz. (1962. jún. 24.), str. 
14.

6031
     AN DRICS no vell Bron över Ze pa.
U: Sven ska dag bla det.  (28. okt. 1961)*.

6032
     AN DRI ČE VA iz po ved nost : da nes v pre te klo sti.
U: Ve čer.  Letn. 40, št. 251 (26. okt. 1984), str. 15.

6033
     „АНИ КИ НА вре ме на”.
При каз фил ма „Ани ки на вре ме на” по мо ти ви ма при
по вет ке Иве Ан дри ћа, у ре жи ји Вла ди ми ра По га чи ћа.
У: Пан че вац.  Год. 3, бр. 97 (22. окт. 1954), стр. 4.

6034
     ANI KI NA vre me na.
Pri kaz fil ma „Ani ki na vre me na” po mo ti vi ma pri po vet ke 
Ive An dri ća, u re ži ji Vla di mi ra Po ga či ća.
U: Od jek.  God. 7, br. 2 (feb. 1956)*.

6035
     АНИ КИ НА вре ме на.
Те мат ски број: Иво Ан дрић : сто го ди шњи ца ро ђе ња.
У: Деч је но ви не.  Год. 36, бр. 1200 (31. март 1992), 
стр. 23.

6036
     AP PE TIT auf De ta ils.
U: Der Spi e gel.  Nr. 47 (15. Nov. 1961), str. 8687*.

6037
     AP SURD  i ka ko ga pre va zi ći.
Pri kaz pred sta ve „Pri zo ri iz ži vo ta i sna jed nog ka rak te ra” 
Mi lo sa va Ma ri no vi ća, po mo ti vi ma ro ma na „Go spo đi ca” 
Ive An dri ća, u re ži ji Mi lo ša La zi na i u iz vo đe nju Na rod
nog po zo ri šta iz Mo sta ra.
U: Slo bo da.  God. 39, br. 43 (17. okt. 1983), str. 6.

6038
     Die AR MEE der He i ma tlo sen.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Omer pa ša La tas, Min hen, Beč, 
1980.
U: Ar be i terZe i tung.  (10. Jan. 1981)*.

6039
     AS SEG NA TO a Ivo An drić il No bel per la let te ra tu ra.
U: La Vo ce del po po lo.  An no 17, n. 253 (27 ott. 1961), 
str. 1*.
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6040
     AUS einem Ge spräch mit Ivo An drić.
U: Ivo An drić.  Mün chen : C. Han ser, [1962].  Str. [2]*.

6041
     BA Ł KA Ń SKI To ł stoj.
U: Ga ze ta Ro bot nic za.  Nr. 45 (1112. li sto pad 1961)*.

6042
     BI BLI O GRAP HIE zum 75. Ge burt stag des ju go sla
wischen Schriftstel lers Ivo An drić.
U: Bi bli o grap hische Ka len der blät ter der Ber li ner Stad tbi
bli ot hek.  Jhg. 9, Fol ge 10 (1967), str. 2630*.

6043
     BI BLI O GRA FI JA iz da nja ro ma na „Na Dri ni ću pri ja”.
U: An dri ćev ro man Na Dri ni ću pri ja / [priređivač Mi ra 
Miljanović].  Sa ra je vo : Mu zej knji žev no sti i po zo ri šne 
umjet no sti Bo sne i Her ce go vi ne : Svje tlost, 1982.  Str. 
3440.

6044
     БИ БЛИ О ГРА ФИ ЈА ра до ва о Иви Ан дри ћу об ја
вље на у Школ ском ча су од 1983. до 1992.
У: Школ ски час срп ско хр ват ског је зи ка и књи жев но
сти.  Год. 10, бр. 5 (1992), стр. 95.

6045
     БИ БЛИ О ГРАФ СКИ по да ци о раз го во ри ма.
У: Пи сац го во ри сво јим де лом / Иво Ан дрић.  Бе о град 
: Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод : Срп ска књи
жев на за дру га, 1994.  Стр. 339344.

6046
     BI O GRA FIA e Ivo An dri qit.
U: Fla ka e vël la zë ri mit.  V. 30, nr. 1645 (14. mars 1975), 
str. 2.

6047
     БИ О ГРА ФИ ЈА Ива Ан дри ћа.
У: НИН.  Год. 2, бр. 89 (14. септ. 1952), стр. 8.

6048
     БИ О ГРА ФИ ЈА Иве Ан дри ћа.
У: Днев ник.  Год. 19, бр. 5377 (27. окт. 1961), стр. 10.

6049
     BI O GRA FI JA Ive An dri ća.
U: Trav nič ka hro ni ka.  God. 2, br. 16 (25. mart 1975), 
str. 4.

6050
     БИ О ГРА ФИ ЈА на Иво Ан дриќ.
У: Но ва Ма ке до ни ја.  Год. 17, бр. 5396 (27. окт. 1961), 
стр. 4.

6051
     БИ ТИ и оста ти чо вјек.
У: При мор ске но ви не.  Год. 11, бр. 221 (25. окт. 1982), 
стр. 7.

6052
     „БОР БА за мир у осно ви свих ње го вих на сто ја ња” 
: Иво Ан дрић о Ти ту.
Са др жи и текст „За точ ник ми ра” И. Ан дри ћа.
У: По ли ти ка.  Год. 77, бр. 23916 (7. мај 1980), стр. 24.

6053
     BO SNI AS sto re dik ter i unå de.
U: Af ten po sten.  (4. nov. 1995), str. 7*.

6054
     La BO SNIE à Stoc kholm.
U: Arts.  No 841 (1er nov. 1961), str. 4*.

6055
     BO SNIEN als Gle ic hnis der Welt.
U: Ne ue Zür cher Ze i tung.  (9. Okt. 1992)*.

6056
     БРАН КО Ми ла но вић: Кри ти ча ри о Иви Ан дри ћу.
При каз књи ге: Иво Андрић у свјетлу критике, приредио 
Бранко Милановић, Сарајево, 1977.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 29, бр. 540/541 (1. авг. 
1977), стр. 5.            

6057
     The BRID GE on the Dri na, by Ivo An drić.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Lon don, 
1959.
U: The Press.  (15 Aug. 1959), str. 3*.

6058
     The BRID GE on the Dri na, New York, 1960.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja.
U: The New York Ti mes.  Vol. 111 (28 Oct. 1961), str. 
20*.                       

6059
     The BRID GE had to fall.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Nju jork, 
1959.
U: Was hing ton Post.  (28 Ju ne 1959)*.

6060
     De BRUG over de Dri na : No bel prijs vo or een me e ster 
in de epi ek van de Bal kan.
U: De Li nie.  (4. feb. 1962)*.

6061
     Eine BRÜC KE ver bin det Abend und Mor gen land.
U: Ham bur ger Abend blatt.  (3. Ju li 1987), str. 11*.

6062
     Eine BRÜC KE im Wap pen : er hof fte noch auf Ju go
sla wi en: Ivo An drić zum Hun dert sten.
U: Frank fur ter All ge me i ne. Aus ga be D.  (9. Okt. 1992)*.

6063
     ВАР ШАВ СКИ лист „Три бу на лу ду” о Иви Ан дри
ћу.
У: По ли ти ка.  Год. 58, бр. 17275 (10. нов. 1961), стр. 
10.
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6064
     ВА СИ ЛИ ЈЕ Ка ле зић: Иво Ан дрић у на шим спо ро
ви ма, Бе о град, 1985.
При каз књи ге.
У: На пред.  Год. 41, бр. 1982/3 (26. април 1985), стр. 
8.

6065
     WE SI RE, He i duc ken, Sol da ten und Stu den ten.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Min hen, 
1959.
U: Die Zu kunft.  H. 1 (Jan. 1960)*.

6066
     VE LI KAN svjet ske knji žev no sti : fran cu ski kri ti ča ri o 
Ivi An dri ću.
In me mo ri am.
U: Trav nič ka hro ni ka.  God. 2, br. 16 (25. mart 1975), 
str. 24.

6067
     ВЕ ЛИ КИ гу би так за на шу кул ту ру / при пре мио Р. 
[Радован] Ја блан.
У: Це тињ ски лист.  Год. 1, бр. 2 (6. април 1976), стр. 2.

6068
     VE LI KI epik kla sič ne tra di ci je : sna žan od jek u svjet
skoj jav no sti.
U: Vje snik.  God. 22, br. 5275 (28. li sto pad 1961), str. 5.

6069
     [ВЕЛИКИ књи жев ни ства ра лац Иво Ан дрић...].
Са оп ште ње Пред сед ни штва СКЗ на ко ме мо ра ци ји по
во дом смр ти И. Ан дри ћа, Бе о град, 14. март 1975.
У: Гла сник Срп ске књи жев не за дру ге.  Н. с., год. 29, 
бр. 9 (мај 1975), стр. 78.

6070
     WEL TLI TE RA TUR aus Bo snien : zur Ver le i hung des 
Li te ra turNo bel pre i ses an Ivo An drić.
U: Sa ar brüc ker Ze i tung.  (30. Okt. 1961)*.

6071
     A VEL HA me ni na : ro man ce de Ivo An dric.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Go spo đi ca, Bar se lo na, 1963.
U: Vi a gem.  (Ag. 1963)*.

6072
     A VEL HA me ni na : ro man ce de Ivo An dric.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Go spo đi ca, Bar se lo na, 1963.
U: Jor nal de no tí ci as.  (3 Jul. 1963)*.

6073
     ВЕЉ КО Пе тро вић и Иво Ан дрић про чи та ли су ју че 
сво је при ступ не ака дем ске бе се де.
У: По ли ти ка.  Год. 43, бр. 12202 (25. јан. 1946), стр. 5.

6074
     WER war Omer Pascha La tas.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Omer pa ša La tas, Min hen, Beč, 
1980.
U: Die Pres se.  (1415. Feb. 1981)*.

6075
     ВЫ ДА Ю Щ И Й СЯ пи са те ль Юго сла вии.
У: Ли те ра тур ная га зе та.  N° 123 (12. окт. 1957), стр. 4.

6076
     A VI LÁG figyel mé nek köz pon tjá ban : nyilat ko za tok, 
lap vé le mények Ivo An dric sról.
U: Magyar Szó.  18. évf., 264. sz. (1961. okt. 28.), str. 3.

6077
     VINGTcinq édi ti ons étran gè res du ro man „Il est un 
pont sur la Dri na”.
U: Les No u vel les yougo sla ves.  An née 6, no 55 (avr. 
1961), str. 6.

6078
     WIR dan ken Ivo An dric.
U: Die Büc her gil de.  H. 4 (1962)*.

6079
     VI SO KO pri zna nje ju go slo van ski knji žev no sti : po po
de li tvi No be lo ve na gra de pi sa te lju Ivu An dri ću.
U: Pri mor ski dnev nik.  Letn. 17, št. 269 (28. okt. 
1961)*.

6080
     La VI TA pri va ta di Ivo An dric: „Qui a Tri e ste non sto 
be ne”.
U: Il Pic co lo.  (12 mar. 2010), str. 16*.

6081
     WISCHE GRA DER Chro nik.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Min hen, 
1959.
U: Die All ge me i ne Son ntags ze i tung.  (15. März 1960)*.

6082
     The VO I CE of the op pres sed.
Pri kaz knji ga: 1. Ivo An drić: Pri ča o ve zi ro vom slo nu, 
Nju jork, 1962 ; 2. Ivo An drić: Pro kle ta avli ja, Nju jork, 
1962.
U: Ti me.  (19 Oct. 1962), str. 95*.

6083
     VOLL Li e be und Sehnsucht nach der Welt : Ivo An
drićs Auf ze ic hnun gen „Weg ze ic hen”.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Zna ko vi po red pu ta, 1982.
U: Ne ue Zür cher Ze i tung.  (19. Ju li 1982)*.

6084
     VON der Auswe glo sig ke it.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Beč, 1996.
U: Obe rö ster re ic hische Nac hric hten.  (24. Dez. 1996)*.

6085
     Das GE SICHT des Le bens.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Li ca, Min hen, 1964.
U: Han no ver sche Pres se.  (1415. Dez. 1964)*.

6086
     Das GE SICHT des Le bens.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Li ca, Min hen, 1964.
U: Der Do na uschwa be.  Nr. 14 (1966)*.
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6087
     GESCHIC HTEN am grü nen Fluss.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Min hen, 
2007.
U: Süd de utsche Ze i tung.  (25. Aug. 2007)*.

6088
     GLE ICH einem un te rir dischen Klop fen : Ro ma ne von 
Ivo An dric und Lo u is Ara gon aus der Epoc he der Fran zö
sischen Re vo lu tion.
U: Na ti o nalZe i tung.  Nr. 262 (8. Nov. 1961)*.

6089
     ГО СПО ЂИ ЦА.
Те мат ски број: Иво Ан дрић : сто го ди шњи ца ро ђе ња.
У: Деч је но ви не.  Год. 36, бр. 1200 (31. март 1992), 
стр. 17.

6090
     ГРА ДИ ТЕЉ мо ста кул ту ре ме ђу све то ви ма.
У: Днев ник.  Год. 34, бр. 10188 (14. март 1975), стр. 8.

6091
     Ein GROßER epischer Chro nist se i ner He i mat.
U: Ham bur ger Abend blatt.  (10. Okt. 1972), str. 19*.

6092
     ДЕ ЛО за сва вре ме на.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 23, бр. 6663 (13. март 1975), 
стр. 5.

6093
     ДЕ ЛО Иве Ан дри ћа но си пе чат и на ци о нал ног и 
европ ског ду ха : Клод Авлин и Ален Бо ске о Ан дри
ћу.
У: По ли ти ка.  Год. 58, бр. 17264 (30. окт. 1961), стр. 7.

6094
     ДЕ ЦА у Ан дри ће вим при по вет ка ма.
Те мат ски број: Иво Ан дрић : сто го ди шњи ца ро ђе ња.
У: Деч је но ви не.  Год. 36, бр. 1200 (31. март 1992), 
стр. 2021.

6095
     ДИ СКУ СИ ЈА о не ким про бле ми ма књи ге и књи
жев но сти у Удру же њу књи жев ни ка Ср би је.
У: По ли ти ка.  Год. 49, бр. 14071 (11. јан. 1952), стр. 4.

6096
     DIC HTER und Di plo mat : Klas si ker ju go sla wischer 
Ge gen war tsli te ra tur : ne ue Über set zun gen.
U: Die Fre i he it.  (3. Nov. 1961)*.

6097
     DIC HTUNG und Li te ra tur geschic hte : Ivo An drić.
U: Ne ue Zür cher Ze i tung. Fernausg.  Nr. 310 (10. Nov. 
1960), str. 16*.

6098
     DJE LA Ive An dri ća sve po pu lar ni ja u svi je tu.
U: Oslo bo đe nje.  God. 17, br. 4443 (23. sept. 1960), str. 
5.

6099
     DJE LO Ive An dri ća u svi je tu.
Te mat ski broj: Ivo An drić  pro et con tra.
U: Hi ja tus.  Br. 6 (1996), str. 6061*.

6100
     DO BIT NI CI An dri će ve na gra de o An dri ću / Alek san
dar Ti šma, Sve tla na Vel mar Jan ko vić, Mla den Mar kov, 
Fi lip Da vid, Jo van Ra du lo vić, Sa ša Ha dži Tan čić, Mi li ca 
Mi ćić Di mov ska.
U: Bor ba.  God. 70, br. 283 (8. okt. 1992) = Ivo An drić, 
vek od ro đe nja, str. VI II.

6101
     DO PRI NOS du hov noj ri zni ci svi je ta : po vo dom ne kih 
pre vo da dje la Ive An dri ća.
U: Trav nič ka hro ni ka.  God. 2, br. 16 (25. mart 1975), str. 
1920.

6102
     DO UǍ ro ma ne de Ivo An drić tra du se în fra nţ u ze ş te.
U: Lu mi na.  An. 10, nr. 2 (1956), str. 146.

6103
     DRA MAT SKI pre sjek bo san ske isto ri je : šved ska kri
ti ka o An dri će vom ro ma nu „Na Dri ni ću pri ja”.
U: Oslo bo đe nje.  God. 17, br. 4426 (3. sept. 1960), str. 4.

6104
     DREI Wel ten auf en gem Ra um.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Min hen, 
1959.
U: Volk sbo te.  (3. März 1960)*.

6105
     DRU MUL lui Ivo An drić.
U: Li ber ta tea.  An. 17, nr. 46 (5. noi. 1961), str. 6.

6106
     EIN ZEL SCHIC KSA LE.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Li ca, Min hen, 1964.
U: Büc he re i nac hric hten.  (April 1965)*.

6107
     Der ELE FANT des We sirs.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pri ča o ve zi ro vom slo nu, Min
hen, 1962.
U: Ivo An drić.  Mün chen : C. Han ser, [1962].  Str. [5]*.

6108
     ER ZÄ HLER al ten Stils.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Ma ra mi lo sni ca, Štut gart, 
1960.
U: Die Welt.  (13. Feb. 1960)*.

6109
     Der ER ZÄ HLER Ivo An dric.
U: Ne ue Zür cher Ze i tung.  (4. Ju ni 1964)*.

6110
     Der ER ZÄ HLER Ivo An dric.
U: Ham bur ger Abend blatt.  (14. Aug. 1964), str. 13*.
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6111
     ЕСЕЈ за Иво Ан дрић во „Па ки стан тајмс”.
У: Но ва Ма ке до ни ја.  Год. 17, бр. 5435 (6. дек. 1961), 
стр. 4*.

6112
     L’ÉC RI VAIN yougo sla ve An dritch re ço it le prix No
bel de lit té ra tu re 1961.
U: Jo ur nal de Mon tre ux.  (27 oct. 1961)*.

6113
     An EX CI TING bo ok by Yugo sla via’s le a ding no ve list.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Nju jork, 
1959.
U: The New York Ti mes Bo ok Re vi ew.  (19 July 
1959)*.

6114
     An EX CI TINGLY dif fe rent bo ok by Yugo sla via’s le a
ding no ve list.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Či ka go, 
1977.
U: Sa tur day Re vi ew.  (18 July 1979), str. 35*.

6115
     ЖЕ НА у Ан дри ће вим при по вет ка ма.
У: Раз ви так.  Год. 9, бр. 1/2 (дец. 1975), стр. 104105.

6116
     ЖИ ВОТ и де ло Иве Ан дри ћа.
У: По ли ти ка.  Год. 58, бр. 17261 (27. окт. 1961), стр. 8.

6117
     ЖИ ВОТ и де ло Иве Ан дри ћа.
У: Сло бод на реч.  Год. 12, бр. 50/51 (31. дец. 1961), 
стр. 5.

6118
     ЖИ ВОТ НИ пут Иве Ан дри ћа.
У: По ли ти ка.  Год. 72, бр. 22068 (14. март 1975), стр. 
14.

6119
     ZA GO NET NA ne znan ka : „Je le na, že na ko je ne ma”.
U: Oslo bo đe nje.  God. 37, br. 11671 (27. nov. 1980) = 
Kul tu ra  umjet nost  na u ka, str. 9.

6120
     ZI A RUL pa ri zian „Les no u vel les lit té ra i res” de spre 
An drić.
U: Lu mi na.  An. 16, nr. 2 (mart.apr. 1962), str. 115116.

6121
     ZNAK pri zna nja i po ča sti no be lov cu Ivi An dri ću.
Po vo dom pro gla še nja za po ča snog dok to ra Sa ra jev skog 
uni ver zi te ta.
U: Sa ra jev ske no vi ne.  (21. okt. 1962)*.

6122
     „I” con fes sed.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pro kle ta avli ja, Lon don, 1964.

U: The Ti mes Li te rary Sup ple ment.  Vol. 64, no. 3299 (20 
May 1965), str. 385.

6123
     IVA [!] An dric No bel pre i strä ger für Li te ra tur.
U: Der Obert hur ga u er.  (27. Okt. 1961)*.

6124
     IVO An dritch : (prix No bel de lit té ra tu re).
U: No u vel le re vue de La u san ne.  (27 oct. 1961)*.

6125
     IVO An dritch y la li te ra tu ra.
U: Es fe ra.  (14 nov. 1961)*.

6126
     IVO An dritch: L’élép hant du vi zir, Pa ris, 1977.
Pri kaz knji ge: Pri ča o ve zi ro vom slo nu.
U: Bul le tin cri ti que du li vre fran ça is.  No 396 (déc. 1978), 
str. 2173.

6127
     ИВО Ан дрић.
Над ре ђе ни ств. насл.: На ши са рад ни ци.
У: Ми сао.  Књ. 11, св. 1 (1923), стр. 7273.

6128
     IVO An drić.
U: Lje to pis Ju go sla ven ske aka de mi je zna no sti i umjet no
sti.  Knj. 58 (1951/1952), str. 261262.

6129
     IVO An drić.
U: Le to pis Slo ven ske aka de mi je zna no sti in umet no sti.  
Knj. 5 (1952/1953), str. 133134.

6130
     IVO An drić.
U: Gra fič ki rad.  God. 9, br. 22 (20. avg. 1953), str. [7].

6131
     IVO An drić : ein ju go sla wischer Er zä hler von Welt
for mat.
U: Na ti o nalZe i tung.  (2. Feb. 1960), str. 4*.

6132
     IVO An drić.
U: Ne ue Zür cher Ze i tung.  (3. Nov. 1960)*.

6133
     IVO An drić : az el ső ju gos zláv No beldí jas.
U: Magyar Ké pes Új ság.  10. évf., 21. sz. (1961), str. 2*.

6134
     IVO An drić : No bel pre i strä ger 1961.
U: Der Bi e nen stock.  Nr. 59 (Dez. 1961), str. 2*.

6135
     IVO An drić : No bel pre i strä ger für Li te ra tur 1961.
U: Zo fin ger Tag blatt.  (27. Okt. 1961)*.
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6136
     IVO An drić : pre mio No bel 1961.
U: Auso nia.  An no 16, n. 5 (1961), str. 14*.

6137
     IVO An drić.
U: To va riš.  Letn. 17 (5. nov. 1961)*.

6138
     [ИВО Андрић].
По во дом до де ле Но бе ло ве на гра де за књи жев ност И. 
Ан дри ћу.
У: Пан че вац.  Год. 10, бр. 463 (28. окт. 1961), стр. 1.

6139
     IVO An drić.
U: Könyvtá ros.  12. évf., 2. sz. (1962. fe br.), str. 100.

6140
     IVO An drić.
U: Ne ue Zür cher Ze i tung.  Nr. 3875 (10. Okt. 1962), str. 
6*.

6141
     IVO An drić.
U: Na zorKo larAn drić.  Osi jek : Štam pa, [1966].  Str. 
167172.

6142
     IVO An drić.
U: Oko.  God. 1, br. 26 (10. li sto pad 1973), str. 3.

6143
     IVO An drić.
In me mo ri am.
U: Der Spi e gel.  Nr. 12 (17. März 1975), str. 172*.

6144
     ИВО Ан дрић.
In me mo ri am.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 151, књ. 415, св. 4 
(април 1975), стр. 347348.

6145
     IVO An drić.
In me mo ri am.
U: Yugo slav Li fe.  Vol. 20, no. 3/4 (MarchApril 1975), 
str. 10.

6146
     ИВО Ан дрић.
У: Зна ме ни ти Ср би у анег до та ма / са брао Де јан То
мић.  Но ви Сад : Про ме теј, 1999.  Стр. 205.

6147
     IVO An drić.
U: Ser bia  the cul tu ral brid ge bet we en East and West / 
[e di tor in chi ef Če do mir Po pov].  No vi Sad : Ma ti ca srp
ska, 2010.  Str. 244.

6148
     IVO An drić.
U: Ser bien  kul tu rel le Brüc ke zwischen Ost und West / 

[ve rant wor tlic her Che fre dak te ur Če do mir Po pov].  No vi 
Sad : Ma ti ca srp ska, 2010.  Str. 262.

6149
     ИВО Ан дрић.
У: Ср би ја  кул тур на спо на Ис то ка и За па да / [главни 
уред ник Че до мир По пов].  Но ви Сад : Ма ти ца срп ска, 
2010.  Стр. 244.

6150
     IVO An drić: A Ki sasszony  Nyus zka, Bu da pest, 
1963.
Pri kaz knji ge: Go spo đi ca ; Ze ko.
U: Na pló.  (1964. fe br. 16.), str. 7*.

6151
     IVO An drić w Pol sce.
U: No wa Kul tu ra.  Rocz. 13, nr. 33 (1962), str. 12*.

6152
     IVO An drić: We si re und Kon suln, Mün chen, 1961.
Pri kaz knji ge: Trav nič ka hro ni ka.
U: Der Spi e gel.  Nr. 41 (4. Okt. 1961), str. 86*.

6153
     IVO An drić  win ner of No bel Pri ze in li te ra tu re.
U: Re vi ew.  (Nov. 1961), str. 3638*.

6154
     IVO An drić wur de 70.
U: Die an de re Ze i tung.  (11. Okt. 1962)*.

6155
     IVO An drić: Ge sic hter, Mün chen, 1964.
Pri kaz knji ge: Li ca.
U: Der Fä hr mann.  (Dez. 1964)*.

6156
     IVO An drić: Das Frä u lein, Mün chen, 1962.
Pri kaz knji ge: Go spo đi ca.
U: Der Spi e gel.  Nr. 35 (29. Aug. 1962)*.

6157
     IVO An drić: De för döm das stad, Up sa la, 1959.
Pri kaz knji ge: Pro kle ta avli ja.
U: Väs ter bot tens fol kblad.  (16. ju li 1959)*.

6158
     IVO An drić: De för döm das stad, Up sa la, 1959.
Pri kaz knji ge: Pro kle ta avli ja.
U: Hu dik svalls tid nin gen.  (14. ju li 1959)*.

6159
     IVO An drić: De vil’s yard, New York, 1962.
Pri kaz knji ge: Pro kle ta avli ja.
U: New swe ek.  (29 Oct. 1962), str. 89*.

6160
     IVO An drić: Der ver dam mte Hof, Ber lin, Frank furt am 
Main, 1957.
Pri kaz knji ge: Pro kle ta avli ja.
U: Ne ue Würt tem ber gische Ze i tung.  (19. Nov. 1957)*.
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6161
     IVO An drić: Der ver dam mte Hof, Ber lin, Frank furt am 
Main, 1957.
Pri kaz knji ge: Pro kle ta avli ja.
U: Frank fur ter Rundschau.  (31. Aug. 1957)*.

6162
     IVO An drić: Der ver dam mte Hof, Ber lin, Frank furt am 
Main, 1957.
Pri kaz knji ge: Pro kle ta avli ja.
U: Es slin ger Ze i tung.  (11. Jan. 1958)*.

6163
     IVO An drić: Der Ele fant des We sirs, Mün chen, 1962.
Pri kaz knji ge: Pri ča o ve zi ro vom slo nu.
U: Der Spi e gel.  Nr. 8 (20. Feb. 1963)*.

6164
     IVO An drić: Die Brüc ke über die Dri na, Mün chen, 
1959.
Pri kaz knji ge: Na Dri ni ću pri ja.
U: Der Spi e gel.  Nr. 4 (20. Jan. 1960)*.

6165
     IVO An drić do bil No be lo vo na gra do.
U: Ob zor nik.  Letn. 16, št. 12 (1961), str. 881882.

6166
     IVO An drić do bio li te ra tur nu na gra du.
U: Hr vat ske no vi ne.  Lje to 22, br. 45 (11. stu de ni 1961), 
str. 3*.

6167
     ИВО Ан дрић до био Но бе ло ву на гра ду за књи жев
ност.
У: По ли ти ка.  Год. 58, бр. 17261 (27. окт. 1961), стр. 1.

6168
     IVO An drić en fran ça is : bi bli o grap hie.
U: Mi gra ti ons.  No 1 (1987), str. 136.

6169
     IVO An drić: Zna ko vi po red pu ta, Be o grad, 1978.
Pri kaz knji ge.
U: No vo sti iz Ju go sla vi je.  God. 13, br. 314 (8. mart 
1979), str. 33.

6170
     ИВО Ан дрић и мај ки на при мед ба.
Анег до та.
У: Ни шке анег до те XIX и XX ве ка / ода брао Ви до сав 
Пе тро вић.  Ниш : Pun ta, 2003.  Стр. 206.

6171
     ИВО Ан дрић и ни шки пи сци.
Анег до та.
У: Ни шке анег до те XIX и XX ве ка / ода брао Ви до сав 
Пе тро вић.  Ниш : Pun ta, 2003.  Стр. 206207.

6172
     ИВО Ан дрић и но ви на ри.
Анег до та.
У: Јеж.  Год. 22, бр. 896 (1. септ. 1956), стр. 2.

6173
     ИВО Ан дрић и но ви на ри.
Анег до та.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 68.

6174
     IVO An drić i „Od jek”.
U: Od jek.  God. 28, br. 7 (115. april 1975), str. 17.

6175
     IVO An drić: Im Stre it mit der Welt, Mün chen, 1963.
Pri kaz knji ge: U za va di sa sve tom.
U: Der Spi e gel.  Nr. 45 (6. Nov. 1963), str. 137*.

6176
     IVO An drić îm pli nit 80 de ani.
U: Li ber ta tea.  An. 28, nr. 42(1530) (15. oct. 1972), str. 8.

6177
     IVO An drić: Ku ća na osa mi, Be o grad, 1976.
Pri kaz knji ge.
U: No vo sti iz Ju go sla vi je.  God. 12, br. 275 (16. jun 
1977), str. 36.

6178
     IVO An drić: La cro na ca di Trav nik, Mi la no, 1961.
Pri kaz knji ge: Trav nič ka hro ni ka.
U: Il Rag gu a glio li bra rio.  (Apr. 1962)*.

6179
     IVO An drić: Most na Dri ni, Lju blja na, 1948.
Pri kaz knji ge: Na Dri ni ću pri ja.
U: Vest nik.  (26. jun. 1948), str. 2*.

6180
     IVO An drić mu rió en Bel gra do.
In me mo ri am.
U: La Pren sa.  (14 mar zo 1975)*.

6181
     IVO An drić mu rió en Bel gra do.
In me mo ri am.
U: Stu dia Cro a ti ca.  Año 16, n. 56/57 (jun. 1975), str. 
7980.

6182
     ИВО Ан дрић: На сун ча ној стра ни, Но ви Сад, 
1994.
При каз књи ге.
У: НИН.  Бр. 2286 (21. окт. 1994) = Ма ти ца срп ска, 
стр. 5.

6183
     ИВО Ан дрић  над тај но ви то шћу жи во та и смр ти.
In me mo ri am.
У: Сту дент.  Год. 39, бр. 9 (18. март 1975), стр. 1.

6184
     IVO An drić nie je u nás auto rem ne znánym.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Ani ki na vre me na, Bra ti sla va, 
1963.
U: Kul tur ní tvor ba.  Roč. 1, č. 33 (1963), str. 15*.
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6185
     IVO An drić o knji žni ci in knji gah.
Sa dr ži i od lom ke iz tek sta „Bi bli o te ka” I. An dri ća.
U: Knji ga.  Le to 2, št. 3 (1954), str. 116.

6186
     IVO An drić o po čit ni cah v Slo ve ni ji.
U: De lo.  Le to 25, št. 87 (14. april 1983) = Knji žev ni li
sti, str. 9.

6187
     ИВО Ан дрић: „Омер па ша Ла тас”, Са ра је во, 1976.
При каз књи ге.
У: То ко ви.  Год. 6, бр. 12/13 (1976), стр. 201204*.

6188
     ИВО Ан дрић: „Омер па ша Ла тас”, Са ра је во, 1976.
При каз књи ге.
У: Сло бо да.  Год. 17, бр. 366 (1977), стр. 5.

6189
     ИВО Ан дрић: Па но ра ма, Бе о град, 1958.
При каз књи ге.
У: По ли ти ка.  Год. 56, бр. 16361 (4. јан. 1959) = Кул ту
ра  умет ност.  Год. 3, бр. 91, стр. 14.

6190
     IVO An drić: Pas ha’s con cu bi ne and ot her ta les, New 
York, 1968.
Pri kaz knji ge: Ma ra mi lo sni ca i dru ge pri če.
U: The New Yor ker.  (6 July 1968), str. 64*.

6191
     ИВО Ан дрић, пр ви ју го сло вен ски но бе ло вац.
У: По бје да.  Год. 18, бр. 44 (29. окт. 1961), стр. 2.

6192
     IVO An drić pr vi po ča sni dok tor Sa ra jev skog uni ver
zi te ta.
Od lo mak iz obra zlo že nja pred lo ga da se I. An dri ću do de li 
po ča sni dok to rat Sa ra jev skog uni ver zi te ta, 8. okt. 1962.
U: Na ši da ni.  God. 10, br. 130 (13. okt. 1962), str. 1.

6193
     ИВО Ан дрић при мио Но бе ло ву на гра ду.
У: Рад.  Год. 16, бр. 51 (16. дец. 1961), стр. 10.

6194
     ИВО Ан дрић: Пут Али је Ђер зе ле за, Бе о град, 1922.
При каз књи ге.
У: На род.  Н. с, год. 2, бр. 20 (15. мај 1922), стр. 3.

6195
     IVO An drić: Trav ni ška kro ni ka, Lju blja na, 1948.
Pri kaz knji ge: Travnička hronika.
U: Ljud ski ted nik.  Le to 3, št. 141 (6. nov. 1948), str. 7*.

6196
     IVO An drić: The brid ge on the Dri na, Lon don, 1959.
Pri kaz knji ge: Na Dri ni ću pri ja.
U: Kir kus Re vi ews.  (15 April 1959), str. 306*.

6197
     IVO An drić: The brid ge on the Dri na, Lon don, 1959.
Pri kaz knji ge: Na Dri ni ću pri ja.
U: Pe ter bo ro ugh Ci ti zen & Adver ti ser.  (13 March 
1959)*.

6198
     IVO An drić: The brid ge on the Dri na, Lon don, 1959.
Pri kaz knji ge: Na Dri ni ću pri ja.
U: The New Ze aland He rald.  (21 May 1959), str. 5*.

6199
     IVO An drić: The wo man from Sa ra je vo, New York, 
1965.
Pri kaz knji ge: Go spo đi ca.
U: The Gu ar dian.  (4 Aug. 1966), str. 11*.

6200
     IVO An drić fal le ció en Bel gra do.
In me mo ri am.
U: Stu dia Cro a ti ca.  Año 16, n. 56/57 (jun. 1975), str. 79.

6201
     IVO An drić: Fran ci sco de Goya, Mün chen, 1962.
Pri kaz knji ge: Za pi si o Go ji.
U: Die Fre i he it.  (28. Ju li 1962)*.

6202
     IVO An dric : No bel Pri ze win ner.
U: Na ti o nal He rald.  (116 Nov. 1961)*.

6203
     IVO An dric : re bel de  di plo má ti co  po e ta  no ve li sta.
U: Ac ción.  (27 oct. 1961)*.

6204
     IVO An dric.
U: Das Va ter land.  (11. Nov. 1961)*.

6205
     IVO An dric.
U: Die Welt.  (10. Okt. 1962)*.

6206
     IVO An dric.
U: Uusi su o mi.  (10. lo ka 1962)*.

6207
     IVO An dric.
U: Die Welt.  (11. Okt. 1967)*.

6208
     IVO An dric: A vel ha me ni na, Bar ce lo na, 1963.
Pri kaz knji ge: Go spo đi ca.
U: Di á rio de Co im bra.  (13 Fev. 1963)*.

6209
     IVO An dric, gran escri tor yugo sla vo.
U: El Mun do.  (29 nov. 1962)*.

6210
     IVO An dric: De brug over de Dri na, Am ster dam, 
1994.
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Pri kaz knji ge: Na Dri ni ću pri ja.
U: Stre ven.  Jg. 62, nr. 5 (1995), str. 468*.

6211
     IVO An dric: De kro ni ek van Trav nik, Am ster dam, 
1995.
Pri kaz knji ge: Trav nič ka hro ni ka.
U: Stre ven.  Jg. 62, nr. 10 (1995), str. 946*.

6212
     IVO An dric: De vil’s yard, Lon don, 1964.
Pri kaz knji ge: Pro kle ta avli ja.
U: Sun day Te le graph.  (9 May 1965)*.

6213
     IVO An dric: De vil’s yard, Lon don, 1964.
Pri kaz knji ge: Pro kle ta avli ja.
U: The Daily Te le graph.  (6 May 1965)*.

6214
     IVO An dric: De vil’s yard, Lon don, 1964.
Pri kaz knji ge: Pro kle ta avli ja.
U: The Scot sman.  (22 May 1965)*.

6215
     IVO An dric: Die Brüc ke über die Dri na, Zü rich, 1953.
Pri kaz knji ge: Na Dri ni ću pri ja.
U: Der Eisen bah ner.  (30. Okt. 1953)*.

6216
     IVO An dric: Die Brüc ke über die Dri na, Mün chen, 
1959.
Pri kaz knji ge: Na Dri ni ću pri ja.
U: Büc he re i nac hric hten.  (Feb. 1960)*.

6217
     IVO An dric: Die Brüc ke über die Dri na, Mün chen, 
1959.
Pri kaz knji ge: Na Dri ni ću pri ja.
U: Süd de utsche Ze i tung.  (16. Ju li 1960)*.

6218
     IVO An dric di plo ma te hom me de let tre yougo sla ve 
prix No bel de lit té ra tu re.
U: L’Hu ma ni té.  (27 oct. 1961)*.

6219
     IVO An dric: I tem pi di Ani ka e al tri rac con ti, Mi la no, 
1966.
Pri kaz knji ge: Ani ki na vre me na i dru ge pri če.
U: Il Pic co lo.  (19 nov. 1966)*.

6220
     IVO An dric: I tem pi di Ani ka e al tri rac con ti, Mi la no, 
1966.
Pri kaz knji ge: Ani ki na vre me na i dru ge pri če.
U: Li bri e ri vi ste d’Ita lia.  (1967)*.

6221
     IVO An dric in ten de in con trar si con gli espo nen ti del
la cul tu ra tri e sti na / Bi a gio Ma rin, Aure lia Gru ber Ben
co, Man lio Ce co vi ni, Oli vi e ro H. [Ho no ré] Bi an chi, Alojz 

Re bu la, Bo ris Pa hor.
U: Il Gaz zet ti no.  (31 ott. 1961)*.

6222
     IVO An dric: La sig no ri na, Mi la no, 1962.
Pri kaz knji ge: Go spo đi ca.
U: Ri na sci ta.  N. 32 (15 dic. 1962), str. 2930*.

6223
     IVO An dric: La chro ni que de Trav nik, Pa ris, 1997.
Pri kaz knji ge: Trav nič ka hro ni ka.
U: Ec ri va ins.  (Fé vr.mars 1997), str. 55*.

6224
     IVO An dric  No bel pre i strä ger für Li te ra tur 1961.
U: Zü ric hseeZe i tung.  (27. Okt. 1961)*.

6225
     IVO An dric på be sök i Ki ru na choc ka des av ka ta strof
bu det.
U: No rr länd ska so ci al de mo kra ten.  (27. ju li 1963)*.

6226
     IVO An dric på lu stvan dring bland Go tlands forn min
nen.
U: Go tlands al le han da.  (17. ju li 1963), str. 1*.

6227
     IVO An dric på Sve ri ge be sög : om fat tan de se me ster
pro gram.
U: Sven ska dag bla det.  (8. ju li 1963)*.

6228
     IVO An dric, pre mio Nó bel de la li te ra tu ra.
Pre vod tek sta „40 g. Hr vat i 40 g. Sr bin”.
U: Stu dia Cro a ti ca.  Año 14, vol. 48/49 (1973), str. 63*.

6229
     IVO An dric: Su ce dió en Bo snia, Bu e nos Aires, 1962.
Pri kaz knji ge: Trav nič ka hro ni ka.
U: La na ción.  (8 abr. 1962)*.

6230
     IVO An dric ta la de.
U: Sven ska dag bla det.  (13. dec. 1961)*.

6231
     IVO An dric: Ti ta nic et autres con tes ju ifs, Pa ris, 1987.
Pri kaz knji ge: Ti ta nik i dru ge je vrej ske pri če.
U: La Vie.  (20 janv. 1988)*.

6232
     IVO An dric: The wo man from Sa ra je vo, New York, 
1965.
Pri kaz knji ge: Go spo đi ca.
U: The Ob ser ver.  (July 1966), str. 21*.

6233
     IVO An dric: Un pont sur la Dri na.
U: Les éc ri va ins de la con sci en ce euro pé en ne / [é di te ur 
La u rent Fas sin].  Her blay : Lé gen des, 1997*.
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6234
     IVO An dric: Un pu en te so bre el Dri na, Bar ce lo na, 
1962.
Pri kaz knji ge: Na Dri ni ću pri ja.
U: La na ción.  (3 jun. 1962)*.

6235
     IVO An dric: Híd a Dri nán.
U: Az euró pai ön tu dat írói / [szer kes ztet te La u rant [!] Fas
sin].  Bu da pest : Pe tő fi Iro dal mi Mú ze um : Kor társ Iro
dal mi Köz pont, 1999.  Str. 56*.

6236
     IVO An dric, col por te ur d’espé ran ce.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Li ca, Pa riz, 2006.
U: Le Temps.  (6 mai 2006)*.

6237
     İVO An driç’in yaşama yolu.
In me mo ri am.
U: Bir lik.  Y. 31, sayı 1552 (15 Mart 1975), str. 5.

6238
     IVO An drics éle traj za.
U: Magyar Szó.  18. évf., 263. sz. (1961. okt. 27.), str. 4.

6239
     IVO An drics kap ta az iro dal mi No beldí jat.
U: Magyar Szó.  18. évf., 263. sz. (1961. okt. 27.), str. 1.

6240
     IVO An drics No beldí jat ka pott.
U: Dol go zók.  15. évf., 44. sz. (1961. okt. 27.), str. 9.

6241
     IVO An driq.
In me mo ri am.
U: Fja la.  V. 8, nr. 7 (1. prill 1975), str. 1, 3.

6242
     IVO An dri qi  Bal za ku i kë tij she kul li.
U: Je ta e re.  V. 17, nr. 2 (marsprill 1965), str. 352.

6243
     IVO An dri qi mu er çmi min „No bel” për le tër si në Stok
holm.
U: Je ta e re.  V. 13, nr. 6 (nën.dhjet. 1961), str. 868.

6244
     IVO An dri qi në kul min e pi ra mi dës le tra re.
U: Fla ka e vël la zë ri mit.  V. 16, nr. 545 (29. tet. 1961), str. 
12*.

6245
     IVO An dri qi nje ri dhe shkrim tar i madh.
In me mo ri am.
U: Fla ka e vël la zë ri mit.  V. 30, nr. 1646 (16. mars 1975), 
str. 7.

6246
     IVO An dri qi  fi tu es i çmi mit „No bël” për le tër si për 
vje tin 1961.
U: Je ta e re.  V. 13, nr. 5 (nën.dhjet. 1961), str. 720721.

6247
     IVO An dri qit iu dha kar ta mi rë njoft se per ve prim ta rin 
e tij le tra re.
U: Ri lin dja.  V. 12, nr. 93 (11. nën. 1956), str. 6.

6248
     Az IDŐ Ivo An drić mű ve i ben.
Pri kaz član ka: Ra do mir Kon stan ti no vić: Vre me sva kog 
vre me na.
U: Híd.  25. évf., 12. sz. (1961. dec.), str. 10721073.

6249
     ИЗ ЛО ЖБА по све ће на де лу Ива Ан дри ћа.
При каз из ло жбе „Де ло Иве Ан дри ћа”, Но ви Сад, 
1962.
У: Бил тен Ма ти це срп ске.  Год. 1, бр. 1 (јан. 1963), 
стр. 8.

6250
     IN der Stil le der Größe.
U: Die Pres se.  (10. Okt. 1972)*.

6251
     IN ein ta u bes Nichts ver setzt : eine Chro nik der Stadt 
Trav nik, vor ge legt von Ivo An dric.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Beč, 1996.
U: Süd de utsche Ze i tung.  (7. Jan. 1997)*.

6252
     IN pi az za Ve ne zia tar ga ri cor do dell’an no tri e sti no di 
Ivo An dric.
Po vo dom ot kri va nja spo menplo če I. An dri ću u Tr stu.
U: Il Pic co lo.  (4 mag. 2007), str. 30*.

6253
     INO ZEM STVO o no vom no be lov cu.
U: Te le gram.  God. 2, br. 80 (3. nov. 1961), str. 3.

6254
     INOF FI CIEL ka mra tluch för lit te ra tur pri sta ga ren.
U: Da gens nyhe ter.  (7. dec. 1961)*.

6255
     ITA LI JAN SKA kri ti ka o Ivu An dri ću / pre ve del M. B. 
[Ma ri jan Bre celj].
U: Pri mor ske no vi ce.  (13. feb. 1963)*.

6256
     ЈЕД НА по длост по во дом Ан дри ћа.
У: Бор ба.  Год. 26, бр. 284 (30. окт. 1961), стр. 6.

6257
     JO IE à Bel gra de chez le „No bel” de lit té ra tu re Ivo An
dric qui a re çu hi er la con séc ra tion.
U: Fe u il le d’avis de La u san ne.  (27 oct. 1961)*.

6258
     ЮБИ ЛЕЙ Иво Ан дри ча.
Са др жи и одло мак из го во ра И. Ан дри ћа при ли ком 
при ма ња Но бе ло ве на гра де за књи жев ност, Сток холм, 
1961.
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У: Ино стран ная ли те ра ту ра.  Ном. 11 (но яб. 1967), 
стр. 285.

6259
     YUGO SLAV gi ven li te ra tu re pri ze.
U: The Ti mes.  (27 Oct. 1961)*.

6260
     Un YOUGO SLA VE Ivo An dric prix No bel de lit té ra
tu re.
U: Pa risNor man die.  (27 oct. 1961)*.

6261
     Le YOUGO SLA VE Ivo An dric prix No bel de lit té ra
tu re.
U: Le Fi ga ro.  (27 oct. 1961), str. 15*.

6262
     A YUGO SLAV no vel.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Lon don, 
1959.
U: The Ti mes of In dia.  (11 Oct. 1959)*.

6263
     JU GO SLA VE NES no bel pri svin ner Ivo An dric død.
In me mo ri am.
U: Af ten po sten.  (15. mars 1975), str. 2*.

6264
     JÚ GÓ SLA VINN Ivo An dric hla ut bók men nta ver ðlaun 
Nó bels.
U: Mor gen bla ðið.  (27. okt. 1961)*.

6265
     Ein JU GO SLA WE  No bel pre i strä ger für Li te ra tur.
U: Bi e ler Tag blatt.  (27. Okt. 1961)*.

6266
     JU GO SLA WI EN hat se i nen be de u tend sten Schriftstel
ler ver lo ren.
In me mo ri am.
U: Wet zla rer ne ue Ze i tung.  Nr. 62 (14. März 1975)*.

6267
     Der JU GO SLA WISCHE Di plo mat und Dic hter Ivo 
An dritsch er hält den Li te ra turNo bel pre is.
U: Ap pen zel ler Ze i tung.  (27. Okt. 1961)*.

6268
     JU GO SLA WISCHES Ver mäc htnis : der Band „Die 
verschlos se ne Tür” ze igt den bo snischen Li te ra tur no bel
pre i strä ger Ivo An dric als Me i ster kür ze rer Er zählfor men.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Za tvo re na vra ta, Beč, 2003.
U: Woz.  (29. April 2004)*.

6269
     ЈУ ГО СЛО ВЕН СКИ Бал зак : Сте фан Вол из лон
дон ског „Об сер ве ра” о „Го спо ђи ци” Ива Ан дри ћа.
При каз члан ка: Сти вен Вол: A Yugo slav Bal zac.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 14, бр. 4005 (13. авг. 1966), 
стр. 11.

6270
     JU GO SŁ O WI A Ń SKI pro za ik  Ivo An drić la u re a tem 
Na grody Li te rac ki ej No bla za 1961 rok.
U: Po rad nik Bi bli o te kar za.  Nr. 12 (1961), str. 375378*.

6271
     KA ZI MI ERZ Żóraw ski: Ivo An drić, War sza wa, 1988.
Pri kaz knji ge.
U: Tygod nik Pow szechny.  Rocz. 43, nr. 23 (1989), str. 6*.

6272
     КА ЛЕН ДАР обе ле жа ва ња сто те го ди шњи це ро ђе
ња Иве Ан дри ћа.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 11, св. 8 (окт. 
1992), стр. 334335.

6273
     QU AND An dritch éta it Pa ri sien.
U: Le Fi ga ro lit té ra i re.  An née 16, no 811 (4 nov. 1961), 
str. 6.

6274
     КАР ЛО Осто јић: „Ан дри ће во пре ва зи ла же ње ап
сур да”, Са ра је во, 1967.
При каз књи ге. 
У: По ли ти ка.  Год. 64, бр. 19193 (12. март 1967) = Кул
ту ра  умет ност.  Год. 11, бр. 509, стр. 16.

6275
     KIR JA VIR RAN par ta al la.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Go spo đi ca, Hel sin ki, 1961.
U: Va a sa.  (6. tam mi 1962)*.

6276
     KIR JAL LI SU U DEN No bel Ju go sla vian An dri cil le.
U: Kan san tah to.  (27. lo ka 1961)*.

6277
     KLE I NE He i mat wird zur gros sen Welt.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Min hen, 
1961.
U: Auf bau.  (27. April 1962)*.

6278
     КО СО чи та ње Ан дри ћа.
По во дом го во ра Еми ра Ку сту ри це на отва ра њу До ма 
пи са ца, Са ра је во, 6. мај 1990.
У: НИН.  Год. 40, бр. 2055 (20. мај 1990), стр. 13.

6279
     KREM TI MI i për vje to rit ju bi lar të no be li stit Ivo An
driq në bo tën e jashtme.
U: Je ta e re.  V. 14, nr. 5 (shtat.tet. 1962), str. 815816.

6280
     KRI TIK mot aka de min „gynnar skan di na ver na”.
U: Ex pres sen.  (5. feb. 1961)*.

6281
     KRI TI KU bull gar për Ivo An dri qin dhe luf tën kun dër 
pro vin ci a li zmit.
U: Je ta e re.  V. 16, nr. 5 (shtat.tet. 1964), str. 782.



439

6282
     КРИ ТИ ЧА РИ о Ан дри ћу / Му ха рем Пер вић, Ве ли
бор Гли го рић, Иси до ра Се ку лић, Пе тар Џа џић.
У: НИН.  Год. 17, бр. 874 (8. окт. 1967), стр. 89.

6283
     КРИ ТИ ЧА РИ о Ан дри ћу, при ре дио Пе тар Џа џић, 
Бе о град, 1962.
При каз књи ге. 
У: По ли ти ка.  Год. 59, бр. 17497 (24. јун 1962) = Кул
ту ра  умет ност.  Год. 6, бр. 272, стр. 16.

6284
     „LANG WE I LI GER Mensch”.
U: Ham bur ger Abend blatt.  (9. Dez. 1961), str. 1*.

6285
     LAND des Has ses und der Angst : NeuÜber set zun gen 
des Bo sni ers Ivo An drić.
U: Frank fur ter Rundschau.  (8. Okt. 1993)*.

6286
     LI TE RA TURNo bel pre is.
U: Vol ksrecht.  (27. Okt. 1961)*.

6287
     LI TE RA TURNo bel pre is für den Ju go sla wen Ivo An
dric.
U: Öster re ic hische ne ue Ta ges ze i tung.  (27. Okt. 
1961)*.

6288
     LI TE RA TUR NO BEL PRE IS für einen An hän ger Ti tos 
: der ju go sla wische Dic hter Ivor [!] An dritsch aus ge ze ich
net.
U: Se e län der Vol ksze i tung.  (27. Okt. 1961)*.

6289
     The LI FE and works of Ivo An drić.
U: S. Y. Ag non [and] Ivo An drić.  New York : A. Gre gory 
; Del Mar : CRM Pu blis hing, cop. 1971.  Str. 345346.

6290
     М. И. Бан дић о Ан дри ћу.
При каз књи ге: Ми лош И. Бан дић: Иво Ан дрић: за го
нет ка ве дри не, Но ви Сад, 1963.
У: По ли ти ка.  Год. 61, бр. 18098 (23. феб. 1964) = Кул
ту ра  умет ност.  Год. 8, бр. 357, стр. 16.

6291
     M. Ivo An drić.
U: La Yougo sla vie.  An née 3, no 2 (18 janv. 1931), str. 2.

6292
     MA KING it last.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Go spo đi ca, Lon don, 1966.
U: The Ti mes Li te rary Sup ple ment.  Vol. 65, no. 3362 (4 
Aug. 1966), str. 701.

6293
     MAN DA RIN i že na sa slat kom kr vi : ka ko su se vo le li 
An drić i Mi li ca.
U: Na da.  (Jun 1998)*.

6294
     ME GLE PETT a hír : ven dé gjá rás az író ot tho ná ban.
U: Magyar Szó.  18. évf., 263. sz. (1961. okt. 27.), str. 4.

6295
     MEG HALT Ivo An drić.
In me mo ri am.
U: Magyar Szó.  32. évf., 71. sz. (1975. márc. 14.), str. 
1, 13.

6296
     MEG HALT Ivo An drić.
In me mo ri am.
U: Magyar Hír lap.  (1975. márc. 14.), str. 7*.

6297
     MEG HALT Ivo An drić.
In me mo ri am.
U: Néps za va.  (1975. márc. 14.), str. 4*.

6298
     МЕ ЂУ НА РОД НИ на уч ни скуп у Лон до ну по све
ћен Иви Ан дри ћу : (1012. јун 1984).
При каз ма ни фе ста ци је.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 3/4, св. 3 
(окт. 1985), стр. 299303.

6299
     МИ ЛОШ И. Бан дић: Иво Ан дрић: за го нет ка ве дри
не, Но ви Сад, 1963.
При каз књи ге.
У: Бор ба.  Год. 29, бр. 87 (29. март 1964), стр. 10.

6300
     MIT sen gen dem Schwert in Bo snien : die hi sto rische 
Ge stalt des „Omer Pa sa La tas” als Ti tel held in Ivo An drić’ 
Ro man.
U: Die Welt.  (25. Okt. 1980)*.

6301
     MON FAL CO NE al cen tro di un ro man zo ine di to del 
No bel Ivo An dric.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić, pri re di la Ma ri ja Mi tro vić, Mon
fal ko ne, Trst, 2007.
U: Il Pic co lo.  (10 mag. 2007), str. 4*.

6302
     MORT du grand éc ri vain yougo sla ve Ivo An dric.
In me mo ri am.
U: L’Hu ma ni té.  (14 mars 1975), str. 11*.

6303
     МО СКОВ СКИ ча со пис о Иви Ан дри ћу.
У: По ли ти ка.  Год. 59, бр. 17588 (23. септ. 1962) = Кул
ту ра  умет ност.  Год. 6, бр. 284, стр. 17.

6304
     МОСТ на Же пи.
Те мат ски број: Иво Ан дрић : сто го ди шњи ца ро ђе ња.
У: Деч је но ви не.  Год. 36, бр. 1200 (31. март 1992), 
стр. 18.
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6305
     МУ СТА ФА Ма џар.
Те мат ски број: Иво Ан дрић : сто го ди шњи ца ро ђе ња.
У: Деч је но ви не.  Год. 36, бр. 1200 (31. март 1992), 
стр. 22.

6306
     НА Дри ни ћу при ја.
Те мат ски број: Иво Ан дрић : сто го ди шњи ца ро ђе ња.
У: Деч је но ви не.  Год. 36, бр. 1200 (31. март 1992), 
стр. 1415.

6307
     „НА Дри ни ћу при ја” на швед ском.
У: Днев ник.  Год. 18, бр. 4989 (27. авг. 1960), стр. 3.

6308
     NA še zde se to go di šnji cu ro đe nja.
U: Oslo bo đe nje.  God. 9, br. 1859 (10. okt. 1952), str. 4.

6309
     [NAUČNI skup „Trav nik i dje lo Ive An dri ća  za vi čaj
no i uni ver zal no”, Trav nik, 1214. okt. 1978.].
Pri kaz ma ni fe sta ci je.
U: Od jek.  God. 31, br. 21 (115. nov. 1978), str. 9.

6310
     NA HÖ STLIC HE Ein flüs se.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Ber lin, 1957.
U: Öster re ic hisches Ta ge buch.  (Sept. 1958)*.

6311
     NÁŠ spi so va teĺ Ivo An drić no si teĺ toh to roč nej No be lo
vej ceny za li te rár ne di e lo.
U: Roz hĺady.  Roč. 10, č. 11 (1961), str. 9*.

6312
     NDAR JE me shkrim ta rin e madh ju go sllav.
In me mo ri am.
U: Fla ka e vël la zë ri mit.  V. 30, nr. 1646 (16. mars 1975), 
str. 11.

6313
     NE ve prën e An dri qit ndi het fu qi ja e epo sit ju go sllav 
që en tu zi ja zmoi ge ten.
U: Ri lin dja.  V. 17, nr. 926 (28. tet. 1961), str. 8.

6314
     НЕ ЗА ДР ЖИ ВО ин те ре со ва ње за све ви до ве жи
во та : ар ген тин ски лист „Ла на си он” о Ан дри ће вој 
„Трав нич кој хро ни ци”.
У: Днев ник.  Год. 20, бр. 5473 (3. феб. 1962), стр. 4.

6315
     „The NEW York Ti mes” o Ivi An dri ću / (pre veo F. I. 
G.).
Od lo mak pre ve den iz tek sta „His story is Yugo sla via”.
U: Do bri pa stir.  God. 11/12, sv. 1/4 (1962), str. 405
406*.

6316
     „The NEW York Ti mes” o Ivi An dri ću.
Od lo mak pre ve den iz tek sta „His story is Yugo sla via”.

U: Trav nič ka hro ni ka.  God. 2, br. 16 (25. mart 1975), str. 
1819.

6317
     NO BEL 1961: Ivo An drić.
U: Życie Li te rac kie.  Rocz. 11, nr. 46 (12. li sto pad 1961), 
str. 11*.

6318
     Il NO BEL in Bo snia.
U: La Vi ta.  (9 nov. 1961)*.

6319
     NO BEL pri ser i van lig ord ning.
U: Ex pres sen.  (27. okt. 1961)*.

6320
     NO BE LIN kir jal li su u spal kin to ju go sla vi a la i sel le Ivo 
An dri cil le.
U: Uusi su o mi.  (27. lo ka 1961), str. 1, 4*.

6321
     NO BE LO VA na gra da do di je lje na Ivi An dri ću.
U: Vje snik.  God. 22, br. 5274 (27. li sto pad 1961), str. 1.

6322
     NO BE LO VA na gra da za Ivu An dri ća / Ri sto To šo vić, 
Pre drag Pa la ve stra, An ders Ester ling, Bo ri slav Mi haj lo
vić, Kar lo Osto jić, Sal va to re Kva zi mo do, Do bri ca Ćo sić, 
Me ša Se li mo vić, Ri sto Trif ko vić, Žan Ma ri Do me nak, 
Alek sej Sur kov, Pe tar Dža džić, Mi loš I. Ban dić, Dra gan 
M. Je re mić.
U: Ži vot.  God. 9, br. 10/11 (okt.nov. 1961), str. 567
571.

6323
     НО БЕ ЛО ВА на гра да за „ју го сло вен ског Тол сто ја и 
Хо ме ра Бал ка на”.
Те мат ски број: Иво Ан дрић : сто го ди шњи ца ро ђе ња.
У: Деч је но ви не.  Год. 36, бр. 1200 (31. март 1992), 
стр. 1213.

6324
     НО БЕ ЛО ВА на гра да нај бо ља пре по ру ка : де ла Иве 
Ан дри ћа се и да ље пре во де и штам па ју ши ром све та.
У: Глас јав но сти.  Год. 12, бр. 3986 (17. авг. 2009), стр. 
7.

6325
     НО БЕ ЛО ВА ТА на гра да за ли те ра ту ра  на Иво Ан
дрич.
У: Сеп тем ври.  Год. 14, n° 11 (1961), стр. 183*.

6326
     НО БЕ ЛО ВАЦ Иво Ан дрић.
Те мат ски број: Иво Ан дрић : сто го ди шњи ца ро ђе ња.
У: Деч је но ви не.  Год. 36, бр. 1200 (31. март 1992), 
стр. 48.

6327
     [NO BE LO VAC Ivo An drić pr vi put je sreo dru ga Ti ta...].
Te mat ski broj: Ti to, po zo ri šte i film.  Sa dr ži i tekst „Za
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toč nik mi ra” I. An dri ća.
U: Te a tron.  God. 5, br. 24/26 (okt. 1980), str. 60.

6328
     NO BEL PRE IS für Ivo An dric.
U: Ham bur ger Abend blatt.  (27. Okt. 1961)*.

6329
     Der NO BEL PRE IS für Li te ra tur 1961 an Ivo An drić.
U: Ne ue Zür cher Ze i tung. Morgenausg.  Nr. 4004 (27. 
Okt. 1961), str. 8*.

6330
     Der NO BEL PRE IS für Li te ra tur 1961 an Ivo An drić.
U: Ne ue Zür cher Ze i tung. Fernausg.  Nr. 296 (28. Okt. 
1961), str. 24*.

6331
     NO BEL PRI STA GER på kort be søg.
U: Ber ling ske ti den de.  (9. aug. 1963)*.

6332
     A NO VEL from Yugo sla via.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Lon don, 
1958.
U: The Ti mes.  (3 March 1959), str. 7*.

6333
     NO VE LIST of a na tion : Ivo An drić.
U: The New York Ti mes. International ed.  Vol. 111, no. 
37897 (27 Oct. 1961)*.

6334
     NO TAT KA o Ivo An dri ciu.
U: Wid no krę gi.  Nr. 12 (1956), str. 6572*.

6335
     „ЊУ ЈОРК тајмс” о „Трав нич кој хро ни ци”.
У: По ли ти ка.  Год. 56, бр. 16645 (6. дец. 1959) = Кул
ту ра  умет ност.  Год. 3, бр. 139, стр. 15.

6336
     Ο φετιχισμοζ τον πλουτον.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Го спо ђи ца, Ати на, 2001.
У: Ελευθεροτυπια.  (5. αυγ. 2001)*.

6337
     OD Do ca do Stoc khol ma : bi o gra fi ja Ive An dri ća.
U: Vje snik.  God. 22, br. 5274 (27. li sto pad 1961), str. 5.

6338
     ОД НОС Ње го шев пре ма Евро пи и ње ној кул ту ри.
При каз све ча не ака де ми је по во дом сто го ди шњи це 
смр ти Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша, Бе о град, 31. окт. 
1951.  Са др жи и од лом ке из го во ра „Ње го шев од нос 
пре ма кул ту ри” Иве Ан дри ћа.
У: По ли ти ка.  Год. 48, бр. 14011 (1. нов. 1951), стр. 4.

6339
     ОМЕР ПА ША Ла тас.
Те мат ски број: Иво Ан дрић : сто го ди шњи ца ро ђе ња.
У: Деч је но ви не.  Год. 36, бр. 1200 (31. март 1992), 
стр. 17.

6340
     ОСЕ ЋА ЊЕ и ми сао чо ве ка на шег тла и ду ха и 
овим чи ном при сва ја свет : на ши књи жев ни ци, на уч ни 
и јав ни рад ни ци о Ан дри ће вом де лу / Или ја Ђу ри чић, 
Јо сип Вид мар, До бри ца Ћо сић, Ве ли бор Гли го рић, 
Бла же Ко не ски, Ду шан Ма тић.
У: По ли ти ка.  Год. 58, бр. 17261 (27. окт. 1961), стр. 9.

6341
     OSTVA RE NA traj nost u tra ga nju za ne pro la zno šću.
U: 15 da na.  God. 4, br. 4 (10. stu de ni 1961), str. 3.

6342
     PERK HTI MET e An dri qit ne bo ten e jashtme.
U: Fla ka e vël la zë ri mit.  V. 30, nr. 1645 (14. mars 1975), 
str. 2.

6343
     PI SA TELJ Ivo An drić je pre jel le to šnjo No be lo vo na
gra do.
U: Pri mor ski dnev nik.  Letn. 17, št. 269 (27. okt. 
1961)*.

6344
     PI SA TELJ Ivo An drić  šest de se tlet nik.
U: Lju bljan ski dnev nik.  Letn. 2, št. 240 (10. okt. 1952), 
str. 2.

6345
     PI SAC ljud ske isti ne : bi o gra fi ja Ive An dri ća.
Po vo dom do de le No be lo ve na gra de za knji žev nost I. An
dri ću.
U: Oslo bo đe nje.  God. 18, br. 4809 (27. okt. 1961), str. 6.

6346
     PI SAC ljud ske isti ne : bi o gra fi ja Ive An dri ća.
U: Oslo bo đe nje.  God. 32, br. 9617 (14. mart 1975), str. 2.

6347
     PI SAC u Pro kru sto voj po ste lji na ci o nalkul tur nja ka : 
most ra di ja Slo bod na Evro pa: da li je An drić uvre dio bo
san ske Mu sli ma ne.
Uče stvo va li u ra dioemi si ji: Omer Ka ra beg, Ha džem Haj
da re vić, Mi le Sto jić.
U: Da nas.  God. 3, br. 731/732 (23. okt. 1999), str. 24
25.

6348
     ПЛА НО ВИ на ших књи жев ни ка.
У: Вре ме.  Год. 4, бр. 964 (26. авг. 1924), стр. 5.

6349
     ПОД те ре том са ве сти : шта са др же две бе ле жни це 
Иве Ан дри ћа из ње го вог лич ног фон да ко ји се чу ва у 
Ар хи ву СА НУ.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 51 (10. март 2004), стр. 21.

6350
     POD VA LE ve li kom knji žev ni ku : za što je Udru že nje 
knji žev ni ka Sr bi je ob ja vi lo pro test zbog ko je ka kvih pri ča 
o ži vo tu i smr ti Ive An dri ća / [pri re di la] Ve sna Ke sić.
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Iz ja ve da li: Pe tar Dža džić, Gvo zden Jo va nić, Ve ra Sto jić, 
Me ša Se li mo vić.
U: Vje snik u sri je du.  God. 24, br. 1204 (4. li panj 1975), 
str. 14.

6351
     ПО ЗОР НИ ЦА зла : (раз ми шља ње о Ан дри ће вој 
„Прок ле  тој авли ји”).
У: Три би на.  Бр. 7/8 (нов.дец. 1958), стр. 7.

6352
     ПОЉ СКА Афро ди та : исто ри чар књи жев но сти 
Дра го љуб Влат ко вић до ка зу је да чу ве на Је ле на ни је 
утва ра ма ште.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 34, бр. 11865 (6. април 
1997), стр. 24.

6353
     ПОЉ СКИ пре вод Ан дри ће вог ро ма на „На Дри ни 
ћу при ја”.
У: По ли ти ка.  Год. 54, бр. 15686 (12. јан. 1957), стр. 7.

6354
     POR „Un Pu en te” cru zó el Nó bel de Ivo An dric.
U: Er cil la.  (1 nov. 1961), str. 13*.

6355
     POR TA il si gil lo del la spe ran za : l’ope ra di An dric No
bel 1961.
U: Avan ti.  (27 ott. 1961)*.

6356
     PO ČA SNI dok to rat Ivi An dri ću / An to Ba bić, Mid hat 
Be gić, Bra ni slav Đur đev, Ivan Focht, Esad Pa ša lić, Mid
hat Ša mić.
Obra zlo že nje pred lo ga da se I. An dri ću do de li po ča sni 
dok to rat Sa ra jev skog uni ver zi te ta, 8. okt. 1962.
U: Iz raz.  God. 6, knj. 12, br. 11 (nov. 1962), str. 394
399.

6357
     ПО ЧЕО као пе сник.
У: Днев ник.  Год. 63, бр. 20961 (19. јун 2005), стр. 13.

6358
     PR VI kon gres knji žev ni ka Ju go sla vi je za vr šio za sje da
nje.
Sa dr ži i za vr šnu reč Ive An dri ća. 
U: Hr vat ska ri ječ.  God. 2, br. 275 (21. nov. 1946), str. 2.

6359
     ПРЕ ГЛЕД ва жни јих до га ђа ја од зи ме 1980. до ле та 
1982.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 1, св. 1 (јун 
1982), стр. 343[355].

6360
     ПРЕ ГЛЕД ва жни јих до га ђа ја од ја ну а ра 1998. до ју
ла 1999. го ди не.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 18, св. 15 
(окт. 1999), стр. 267271.

6361
     ПРЕ ГЛЕД ва жни јих до га ђа ја од је се ни 1983. до је
се ни 1985. го ди не.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 3/4, св. 3 
(окт. 1985), стр. 295298.

6362
     ПРЕ ГЛЕД ва жни јих до га ђа ја од је се ни 1985. до је
се ни 1986. го ди не.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 5, св. 4 
(1986), стр. 295296.

6363
     ПРЕ ГЛЕД ва жни јих до га ђа ја од је се ни 1986. до фе
бру а ра 1988. го ди не.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 7, св. 5 (јун 
1988), стр. 297301.

6364
     ПРЕ ГЛЕД ва жни јих до га ђа ја од ју ла 1989. до ја ну
а ра 1991.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 9/10, св. 7 
(мај 1991), стр. 247249.

6365
     ПРЕ ГЛЕД ва жни јих до га ђа ја од ју ла 1999. до мар та 
2000. го ди не.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 19, св. 16 
(март 2000), стр. 302303.

6366
     ПРЕ ГЛЕД ва жни јих до га ђа ја од ју на 1995. до мар та 
1996. го ди не.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 15, св. 12 
(мај 1996), стр. 313316 

6367
     ПРЕ ГЛЕД ва жни јих до га ђа ја од ју на 2009. до ју на 
2010. го ди не.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 29, св. 27 
(јул 2010), стр. 339350.

6368
     ПРЕ ГЛЕД ва жни јих до га ђа ја од мар та до но вем бра 
1996. го ди не.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 16, св. 13 
(феб. 1997), стр. 232235.

6369
     ПРЕ ГЛЕД ва жни јих до га ђа ја од мар та до ок то бра 
2000. го ди не.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 19, св. 17 
(окт. 2000), стр. 375378.      

6370
     ПРЕ ГЛЕД ва жни јих до га ђа ја од но вем бра 1996. до 
ја ну а ра 1998. го ди не.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 17, св. 14 
(април 1998), стр. 295298.

6371
     ПРЕ ГЛЕД ва жни јих до га ђа ја од ок то бра 2000. до 
ок то бра 2001. го ди не.
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У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 20, св. 18 
(окт. 2001), стр. 361365.

6372
     ПРЕ ГЛЕД ва жни јих до га ђа ја од ок то бра 2001. до 
ок то бра 2002. го ди не.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 21, св. 19 
(окт. 2002), стр. 239245.

6373
     ПРЕ ГЛЕД ва жни јих до га ђа ја од ок то бра 2002. до 
ок то бра 2003. го ди не.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 22, св. 20 
(окт. 2003), стр. 367370.

6374
     ПРЕ ГЛЕД ва жни јих до га ђа ја од ок то бра 2003. до 
ок то бра 2004. го ди не.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 23, св. 21 
(септ. 2004), стр. 231234.

6375
     ПРЕ ГЛЕД ва жни јих до га ђа ја од ок то бра 2004. до 
ок то бра 2005. го ди не.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 24, св. 22 
(септ. 2005), стр. 509512.

6376
     ПРЕ ГЛЕД ва жни јих до га ђа ја од ок то бра 2005. до 
ок то бра 2006. го ди не.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 25, св. 23 
(септ. 2006), стр. 391395.

6377
     ПРЕ ГЛЕД ва жни јих до га ђа ја од сеп тем бра 2007. до 
сеп тем бра 2008. го ди не.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 27, св. 25 
(септ. 2008), стр. 274280.

6378
     ПРЕ ГЛЕД ва жни јих до га ђа ја од сеп тем бра 2008. до 
ју на 2009. го ди не.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 28, св. 26 
(јун 2009), стр. 234240.

6379
     PRE IS GE KRÖN TES Le ben swerk.
U: Ham bur ger Abend blatt.  (10. Okt. 1967), str. 14*.

6380
     PRE MIO Nó bel de li te ra tu ra fue con ce di do al yugo sla
vo Ivo An dric, que ce le bro en sus no ve las la du ra y aspe ra 
po e sia de Bo snia, su ti er ra na tal.
U: El Pa ís.  (27 oct. 1961), str. 3*.

6381
     PRI ZNA NJA od vse pov sod : ob po de li tvi No be lo ve 
na gra de Ivu An dri ću.
U: De lo.  Le to 3, št. 296 (28. okt. 1961), str. 3.

6382
     ПРИ ЈЕМ за спас на уч ни ка : за ни мљи ва, ма ло по
зна та епи зо да из Ан дри ће ве ди пло мат ске би о гра фи је.

У: Ве чер ње но во сти.  Год. 23, бр. 6663 (13. март 1975), 
стр. 5.

6383
     ПРИ ЧА о ве зи ро вом сло ну.
Те мат ски број: Иво Ан дрић : сто го ди шњи ца ро ђе ња.
У: Деч је но ви не.  Год. 36, бр. 1200 (31. март 1992), 
стр. 22.

6384
     ПРИ ЧА о кме ту Си ма ну.
Те мат ски број: Иво Ан дрић : сто го ди шњи ца ро ђе ња.
У: Деч је но ви не.  Год. 36, бр. 1200 (31. март 1992), 
стр. 23.

6385
     Le PRIX No bel de lit té ra tu re est dé cer né à Ivo An
dritch.
U: Le Mon de.  An née 18, no 5218 (27 oct. 1961), str. 6*.

6386
     ПРО КЛЕ ТА авли ја.
Те мат ски број: Иво Ан дрић : сто го ди шњи ца ро ђе ња.
У: Деч је но ви не.  Год. 36, бр. 1200 (31. март 1992), 
стр. 19.

6387
     ПУТ Али је Ђер зе ле за.
Те мат ски број: Иво Ан дрић : сто го ди шњи ца ро ђе ња.
У: Деч је но ви не.  Год. 36, бр. 1200 (31. март 1992), 
стр. 22.

6388
     PUT Đer ze lez Ali je.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Put Ali je Đer ze le za, Be o grad, 
1920.
U: Re pu bli ka.  God. 4, br. 49 (1920), str. 34*.

6389
     РАВ НО ДУ ШАН пре ма сва ко дне вљу.
При каз све ча не ака де ми је по во дом сто го ди шњи це ро
ђе ња Иве Ан дри ћа, Бе о град, 11. окт. 1992.
У: Днев ник.  Год. 51, бр. 16509 (12. окт. 1992), стр. 6.

6390
     RE FE RAT ko mi si je.
Pred log Ko mi si je Fi lo zof skog fa kul te ta u Sa ra je vu za do
de lu po ča snog dok to ra ta Ivi An dri ću.
U: Bil ten Uni ver zi te ta u Sa ra je vu.  God. 2, br. 6 (1962), 
str. 1521*.

6391
     RI JE ČI o Ivi An dri ću / Bran ko Ćo pić, Lju bi ša Je re mić, 
Mi ro slav Be lo vić, Bo ži dar Šu ji ca, Ma ri ja Cr no bo ri, Ni ko
la Mi lo še vić, Fi lip Da vid ; pri re di la Ve ra Mi joj lić.
U: Od jek.  God. 26, br. 20 (1531. okt. 1973), str. 4.

6392
     Un RO MAN al lui Ivo An drić în ru se ş te.
U: Lu mi na.  An. 10, nr. 3 (1956), str. 227.

6393
     RO MAN af årets No bel pri sta ger.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Ko pen ha gen, 
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1961.
U: Fyens stiftsti den de.  (Nov. 1961)*.

6394
     RO MAN cul te.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Pa riz, 
2005.
U: La Li ber té.  (25 juin 2005)*.

6395
     РУ КО ПИ СИ из ку ти је.
У: По бје да.  Год. 56, бр. 12301 (14. март 2000), стр. 
12.

6396
     Der SÄ BEL in der Hand des Sul tans.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Omer pa ša La tas, Min hen, 
1980.
U: Ne ue Zür cher Ze i tung.  (15. Mai 1981)*.

6397
     SA OP ĆE NJE ži ri ja za na gra du „Mid hat Be gić” Iva nu 
Lo vre no vi ću za esej „Ivo An drić, pa ra doks o šut nji”.
U: No vi iz raz.  Br. 43/44 (2009), str. 45*.

6398
     SA RA JE VO ist kein zwe i tes Je ru sa lem : ne ue Tex te 
von Dze vad Ka ra ha san, Ivo An dric und Ivan Iva nji.
U: Woz.  (4. Feb. 1994)*.

6399
     СВЕТ Ан дри ће вих при по ве да ка.
Есеј за кон курс „Мла де кул ту ре” пот пи сан ши фром 
Д52.
У: Мла да кул ту ра.  Год. 5, бр. 49/50 (9. авг. 1956), стр. 
[8, 10].

6400
     СВЕ ЧА НИ скуп Срп ске ака де ми је на у ка.
Са др жи го во ре Алек сан дра Бе ли ћа при ли ком про гла
ше ња Вељ ка Пе тро ви ћа и Иве Ан дри ћа за ре дов не 
чла но ве СА НУ, Бе о град, 24. јан. 1946.
У: На ша књи жев ност.  Књ. 1, св. 2 (феб. 1946), стр. 
285287.

6401
     SVJET SKA štam pa po sve ti la ve li ku pa žnju Ju go sla ve
nu  Ivi An dri ću.
U: Za jed ni čar.  (17. jan. 1962)*.

6402
     I SET TANT’AN NI di An dric.
Pri kaz knji ge: Kri ti ča ri o An dri ću, pri re dio Pe tar Dža džić, 
Be o grad, 1962.
U: La Fi e ra let te ra ria.  An no 17, n. 37 (16 set. 1962), str. 
2.

6403
     СНА ГА мр твих : „Трав нич ка хро ни ка” Иве Ан дри
ћа.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 52 (14. дец. 2005) = Ми ле
ни јум, стр. IV.

6404
     СПО МЕНскуп по све ћен на шем но бе лов цу : Срп
ска ака де ми ја на у ка и умет но сти.
При каз ма ни фе ста ци је.
У: Је дин ство.  Год. 51, бр. 67/68 (1112. март 1995), 
стр. 6.

6405
     СТВА РА ЛАЧ КИ пут Иве Ан дри ћа.
У: Бор ба.  Год. 26, бр. 281 (27. окт. 1961), стр. 5.

6406
     En STOR for tel ler.
U: Af ten po sten.  (14. mars 1975), str. 5*.

6407
     STRA NA štam pa o Ivu An dri ću.
U: Knji žev ne no vi ne.  N. s., god. 12, br. 158 (17. nov. 
1961), str. 10.

6408
     STRA TE GIC brid ge is dra mas’ sce ne.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Nju jork, 
1959.
U: The Ti mes.  (21 Ju ne 1959)*.

6409
     СТУ ДИ ЈА о Иви Ан дри ћу и Ми ро сла ву Кр ле жи.
При каз књи ге: Ни ко ла Ми ло ше вић: Ан дрић и Кр ле жа 
као ан ти по ди, Бе о град, 1974.
У: По ли ти ка.  Год. 72, бр. 22020 (25. јан. 1975), стр. 
14.

6410
     SCRI I TO RI Ivo An drić şi Jo van Po po vić au fost ale şi 
mem bri de ono a re ai so ci e tǎ ţ ii cul tu ra le „Ma ti ca srp ska”.
U: Lu mi na.  An. 3, nr. 12 (dec. 1949), str. 871.

6411
     SCHRIFTSTEL LER am Vor trag spult : Ivo An drić.
U: Ta gesAn ze i ger für Stadt und Kan ton Zü rich.  (22. 
Mai 1954)*.

6412
     TA LE of inju sti ce.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pro kle ta avli ja, Lon don, 1964.
U: Daily Wor ker.  (10 Ju ne 1965)*.

6413
     ТВО РАЦ уни вер зал них вред но сти : спо менскуп 
по све ћен Иви Ан дри ћу у СА НУ.
При каз ма ни фе ста ци је.
У: Днев ник.  Год. 64, бр. 17285 (11. март 1995), стр. 3.

6414
     TI E NE An dric un pa sa do na ci o na li sta y una no ble ob ra.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Bar se lo na, 
1961.
U: La Ma ña na.  (28 oct. 1961)*.

6415
     ТИ ХА, а моћ на ри јеч.
У: По бје да.  Год. 34, бр. 4365 (4. феб. 1978), стр. 10.
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6416
     ТИ ХИ чо век из Про ле тер ских бри га да бр. 2.
У: Бе о град ска не де ља.  Год. 2, бр. 55 (7. окт. 1962), 
стр. 8.

6417
     ТРАВ НИЧ КА хро ни ка : ро ман о ве чи том су ко бу Ис
то  ка и За па да.
Те мат ски број: Иво Ан дрић : сто го ди шњи ца ро ђе ња.
У: Деч је но ви не.  Год. 36, бр. 1200 (31. март 1992), 
стр. 16.

6418
     ТРАВ НИЧ КА хро ни ка Иве Ан дри ћа : пр во ју го сло
вен ско књи жев но де ло на ја пан ском је зи ку.
У: По ли ти ка.  Год. 62, бр. 18704 (29. окт. 1965), стр. 
11.

6419
     ТРАЈ НОСТ Ан дри ће вог дје ла.
У: Рад.  Год. 16, бр. 44 (28. окт. 1961), стр. 10.

6420
     ТРЕ БА кон стру и са ти, а ма ње ре зо но ва ти.
Пр ви пут об ја вље но под. ств. насл.: Пла но ви на ших 
књи жев ни ка.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 9.

6421
     THREE cen tu ri es.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Nju jork, 1959.
U: Ti me.  Vol. 73 (29 Ju ne 1959), str. 8688*.

6422
     U spo men Ivi An dri ću / Lju bi ca Ma rić, Mi ho vil Lo gar, 
Sto jan Ara li ca, Ja ra Rib ni kar, Gu stav Kr klec.
In me mo ri am.
U: Ve čer nje no vo sti.  God. 23, br. 6666 (16. mart 1975), 
str. 17.

6423
     ÜBER die Gren ze des Le bens.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Omer pa ša La tas, Min hen, 1980.
U: Ba disches Tag blatt. Aus ga be Ba.  (Jan. 1981)*.

6424
     УКРАС и вред ност за сва ку би бли о те ку.
При каз Са бра них де ла Иве Ан дри ћа, Бе о град [итд.], 
1963.
У: Днев ник.  Год. 22, бр. 6134 (4. дец. 1963), стр. 10.

6425
     „UKRAT KO: bi ti čo vek”.
In me mo ri am.
U: No vo sti iz Ju go sla vi je.  God. 10, br. 217 (27. mart 
1975), str. 23.

6426
     UN FA MI LI AR ter ri tory.
Pri kaz knji ga: 1. Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Lon don, 
1959 ; 2. Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Lon don, 1959.

U: The Ti mes Li te rary Sup ple ment.  Vol. 58, no. 2977 (20 
March 1959), str. 157.

6427
     FLE TO RI JA e Ham bur gut „Die Ze it” mbi ve prat e Ivo 
An dri qit.
Pri kaz član ka: Ver ner Ros: Ivo An drić  Ho mer in Bo
snien.
U: Je ta e re.  V. 14, nr. 4 (ko rr.gusht 1962), str. 646648.

6428
     FÖR ti dig An dric över rum pla de aka de mi grup pen.
U: Da gens nyhe ter.  (6. dec. 1961), str. 1, 5*.

6429
     FOR TEL LIN GER fra Bo snia, ha tets land.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: For tel lin ger fra Bo snia, Oslo, 
1993.                    
U: Af ten po sten.  (17. nov. 1993), str. 18*.

6430
     FRAN CE ZII de spre ro ma nul lui Ivo An drić.
U: Lu mi na.  An. 11, nr. 1/2 (ian.feb. 1957), str. 60.

6431
     Das FRÄ U LEIN : der ne ue Ro man des ju go sla wischen 
No bel pre i strä gers.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Go spo đi ca, Min hen, 1962.
U: Ec ho der Ze it.  (24. Ju li 1962)*.

6432
     FRI HE DENS fan ge : den be rom te ste af Ivo An drics 
sto re no vel ler fo re lig ger nu paa dansk.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pro kle ta avli ja, Ko pen ha gen, 
1964.
U: In for ma tion.  (22. okt. 1964)*.

6433
     FÜR die epische Kraft se i ner Wer ke: An dritsch, der 
No bel pre i strä ger für Li te ra tur.
U: Ber ner Tag blatt.  Nr. 296 (Okt. 1961)*.

6434
     HIS story is Yugo sla via : Ivo An dric.
U: The New York Ti mes. Late city ed.  Vol. 111, no. 
37897 (27 Oct. 1961), str. 8.

6435
     ХРО НО ЛО ГИ ЈА јед не за блу де  „Ру ко пи си из ку
ти је” : за пи сник.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 20, св. 18 
(окт. 2001), стр. 257263.

6436
     CEA dea 60a ani ver sa re a ma re lui scri i tor Ivo An
dri ci.
U: Lu mi na.  An. 6, nr. 10 (oct. 1952), str. 634635.

6437
     40 g. Hr vat i 40 g. Sr bin.
U: No va Hr vat ska.  God. 14, br. 10 (li sto pad 1972), str. 
6*.
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6438
     ЧИ ТА О ЦИ МА 16. и 17. бро ја „Све за ка За ду жби не 
Иве Ан дри ћа”.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 20, св. 18 
(окт. 2001), стр. 366.

6439
     ЧИ ТА ТЕ ЛИ о кни гах Иво Ан дри ча.
У: Ли те ра тур ная га зе та.  N° 36(3847) (25. март 1958), 
стр. 4.

6440
     ЧО ВЕК у слу жби де ла.
При каз све ча не ака де ми је по во дом сто го ди шњи це ро
ђе ња Иве Ан дри ћа, Бе о град, 11. окт. 1992.
У: Је дин ство.  Год. 48, бр. 273 (12. окт. 1992), стр. 5.

A.
6441

     Ivo An dric: Ge sic hter, Mün chen, 1964 / A.
Pri kaz knji ge: Li ca.
U: Die Bar ke.  H. 4 (1964)*.

6442
     Ju go sla wi ens epische Stim me / Ac.
U: Stut tgar ter Nac hric hten.  (10. Okt. 1972)*.

А. Б.
6443

     Ivo An dric: The brid ge on the Dri na / A. B.
Pri kaz knji ge: Na Dri ni ću pri ja.
U: In ter na ti o nal PEN Bul le tin of Se lec ted Bo oks.  Vol. 1 
(1951), str. 21.

6444
     У зе ни ту / А. Б.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Па но ра ма, Бе о град, 1958.
У: Бор ба.  Год. 24, бр. 56 (8. март 1959), стр. 10.

А. В.
6445

     Око „Ex Pon to”а Иве Ан дри ћа / А. В.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Ex Pon to, Бе о град, 1920.
У: Епо ха.  Год. 4, бр. 664 (22. март 1921), стр. 3*.

А. Г.
6446

     Uralt und neu / A. G.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pro kle ta avli ja, Ber lin, Frank
furt na Maj ni, 1957.
U: Die Ge gen wart.  (24. Aug. 1957)*.

А. Д.
6447

     Frag men ti di An drić / A. D.
U: Mes sag ge ro ve ne to.  (15 mar. 1974)*.

А. И.
6448

     Al ro man zi e re ju go sla vo Ivo An dric il pre mio No bel 

del 1961 per la let te ra tu ra / A. I.
U: Tem po.  (27 ott. 1961)*.

6449
     It se to te u tu sta / A. I.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Go spo đi ca, Hel sin ki, 1961.
U: Ka la jo ki la ak so.  (19. tam mi 1962)*.

А. К.
6450

     Ivo An drić  knji žev ni do ga đaj za Zap. Nje mač ku : tri 
nje mač ka iz da nja „Na Dri ni ću pri je” / A. K.
U: Glas Sla vo ni je.  God. 19, br. 4956 (14. maj 1961), str. 
8*.

А. Н.
6451

     Zwischen zwei Wel ten / A. N.
U: Wi e ner Abend post.  (10. Okt. 1972)*.

А. П.
6452

     A Ivo An dric il No bel 1961 / A. P.
U: Il Po po lo.  (27 ott. 1961)*.

6453
     Högst in te res sant land, sa An dric om Sve ri ge / A. P.
U: Sven ska dag bla det.  (1. jan. 1961)*.

А. Ш.
6454

     Кар ло Осто јић: „Ан дри ће во пре ва зи ла же ње ап сур
да”, Са ра је во, 1967 / А. Ш.
При каз књи ге.
У: Књи жев ност.  Год. 22, књ. 43, св. 6 (јун 1967), стр. 
600601.

АБИЛД ГОРД, Уве
6455

     En kvin de fra Sa ra je vo : ro man af no bel pri sta ge ren Ivo 
An drić / Ove Abild ga ard.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Go spo đi ca, Ko pen ha gen, 
1963.
U: Ak tu elt.  (21. aug. 1963)*.

АВЛИН, Клод
6456

     Спо ме ник на ро ду, по ру ка чо ве чан ству : по зна ти 
фран цу ски књи жев ник Клод Авлин о мо ну мен тал ном 
де лу ју го сло вен ског но бе лов ца.
In me mo ri am.
У: Бор ба.  Год. 53, бр. 73 (16. март 1975), стр. 8.

6457
     Увод у Трав нич ку хро ни ку Ива Ан дри ћа / Клод 
Авлин ; пре вео Ж. Ж. [Живојин Живојновић].
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 132, књ. 377, св. 4 
(април 1956), стр. 317327.
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6458
     Увод у Трав нич ку хро ни ку Ива Ан дри ћа / Клод Ав
лин.
Те мат ски број: 80 го ди на Ива Ан дри ћа.
У: Раз ви так.  Н. с., бр. 6 (1972), стр. 2435.

6459
     In tro duc tion / Cla u de Ave li ne.
U: La chro ni que de Trav nik. [Li vre] 1 / Ivo An dritch.  Pa
ris : Club bi bli op hi le de Fran ce, 1956.  Str. 112.

6460
     In tro duc tion / Cla u de Ave li ne.
U: La chro ni que de Trav nik / Ivo An dritch.  Pa ris : Plon, 
1962.  Str. IXII.

АВРА МЕ СКУ, Ми хај
6461

     Ivo An drić: Cur tea ble ste ma tǎ, Vî rş eţ, 1962 / M. A. 
[Mi hai Avra me scu].
Pri kaz knji ge: Pro kle ta avli ja.
U: Li ber ta tea.  An. 19, nr. 11(997) (10. mart. 1963), str. 7.

6462
     Ivo An drić: Cur tea ble ste ma tǎ, Vî rş eţ, 1962 / M. A. 
[Mi hai Avra me scu].
Pri kaz knji ge: Pro kle ta avli ja.
U: Lu mi na.  An. 17, nr. 1 (ian.feb. 1963), str. 50.

АВРА МО ВИЋ, Зо ран
6463

     Ан дрић и фа ши зам / Зо ран Авра мо вић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Ра ђа ње фа ши зма, Бе о
град, 1995.
У: НИН.  Бр. 2385 (13. септ. 1996), стр. 32.

6464
     Ете рич на и зе маљ ска љу бав у де лу Иве Ан дри ћа / 
Зо ран Авра мо вић.
У: Но ва Зо ра.  Бр. 15/16 (2007/2008), стр. 284290.

6465
     Зна че ња кул тур них иден ти те та у ро ма ни ма „На Дри
ни ћу при ја” и „Про кле та авли ја” Иве Ан дри ћа / Зо ран 
Авра мо вић.
Би бли о гра фи ја: стр. 118.  Sum mary: The me a ning of 
cul tu ral iden tity in the no vel (The brid ge on the Dri na, 
Dam ned yard): стр. 119.
У: Ба шти на.  Св. 7 (1996), стр. 105119.

6466
     No vo či ta nje / Zo ran Avra mo vić.
U: Vre me.  God. 5, br. 201 (29. avg. 1994), str. 65.

6467
     Но во чи та ње : (мо же ли нам ро ман су ге ри са ти зна
че ња по ли тич ких зби ва ња) / Зо ран Авра мо вић.
У: По ли ти ка.  Год. 91, бр. 29049 (31. авг. 1994), стр. 6.

6468
     Од нос из ме ђу на уч ног и књи жев ног тек ста Иве Ан
дри ћа / Зо ран Авра мо вић.

У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 170, књ. 454, св. 1/2 
(јулавг. 1994), стр. 162173.

6469
     Stra nac u kul tu ri Bo sne : kul tur ni iden ti tet u „Trav nič
koj hro ni ci” / Zo ran Avra mo vić.
U: Reč.  God. 2, br. 14 (okt. 1995), str. 9599.

6470
     Ти по ви кул тур ног иден ти те та у Ан дри ће вим ро ма
ни ма / Зо ран Авра мо вић.
У: Чи ји је књи жев ник и ње го во де ло / Зо ран Авра мо
вић.  Срем ски Кар лов ци ; Но ви Сад : Из да вач ка књи
жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, 2003.  Стр. 149204.

АГАП КИ НА, Та ма ра П.
6471

     Ства ра ла штво Иве Ан дри ћа у Со вјет ском Са ве зу, 
по че так по пу лар но сти / Т. [Тамара] П. Агап ки на ; пре
ве ла Не да Ни ко лић Бо бић.
Ре фе рат на На уч ном ску пу „Ства ра ла штво Иве Ан
дри ћа”, Мо сква, 1992.  Са др жи и пи смо И. Ан дри ћа 
Иљи Г. Ерен бур гу.  На по ме не и би бли о граф ске ре фе
рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 12/13, св. 
9/10 (1993/1994), стр. 339342.

6472
     Твор че ство Иво Ан дри ча в Со вет ском Со ю зе, на ча
ло из вест но сти / Т. [Тамара] П. Агап ки на.
При ме ча ния: стр. 102103.
У: Твор че ство Иво Ан дри ча / [редак торсо ста ви те ль 
О. [Ольга] Л. Кириллова].  Мо сква : Ин сти тут сла вя
но ве де ния и бал ка ни сти ки РАН, 1992.  Стр. 99103.

АГИЋ, Ни хад
6473

     Ан дри ће ва при сут ност / Ни хад Агић.
У: Осло бо ђе ње.  Год. 42, бр. 13192 (13. март 1985) = 
КУН [Култура  умјет ност  наука].  Год. 7, бр. 196, 
стр. 8.

6474
     Žar sa vr še no sti / Ni had Agić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 38, br. 11768 (13. mart 1981), str. 
9.

6475
     Зна ко ви оста ју, иако су тра го ви по рав на ти / Ни хад 
Агић.
У: Осло бо ђе ње.  Год. 38, бр. 11957 (10. окт. 1981) = 
Кул ту ра  умјет ност  на у ка.  Год. 3, бр. 18, стр. 1.

6476
     Zna ci ne pro la zno sti i du hov ne zna ti že lje / Ni had Agić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 37, br. 11646 (1. nov. 1980), str. 
9.

6477
     Krat ka isto ri ja stra ha / Ni had Agić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 44, br. 14119 (9. okt. 1987), str. 
10.
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6478
     Pri vi di i sno vi / N. [Ni had] Agić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 42, br. 13196 (17. mart 1985) = 
Ne djelj ni pri log, str. 14.

6479
     Sto lje će Ive An dri ća (18921992). [Deo 1], Sud bin ski 
ka žnje ni ci / Ni had Agić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 49 (23. mart 1992)*.

6480
     Сто ље ће Иве Ан дри ћа (18921992). [Део 2], Не сре
ћан као ни ко / Ни хад Агић.
У: Осло бо ђе ње.  Год. 49 (24. март 1992)*.

6481
     Sto lje će Ive An dri ća (18921992). [Deo 3], Vje či ti rat 
u hi lja du ob li ka / Ni had Agić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 49 (25. mart 1992)*.

6482
     Har fa sa dna je ze ra / Ni had Agić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 33, br. 10184 (9. okt. 1976), str. 1.

АДА МО ВИЋ, Ана
6483

     Ту ђи це и тур ци зми у Ан дри ће вом „Омерпа ши Ла
та су” и њи хов пре вод на че шки / Ана Ада мо вић.
Ре фе рат на 24. бе о град ским пре во ди лач ким су сре ти
ма, 26. окт. 1998.  Пре вод ре а ли ја на ма те ри ја лу из 
ро ма на „Омерпа ша Ла тас” И. Ан дри ћа: стр. 348.
У: Пре вод на књи жев ност.  Бе о град : Удру же ње књи
жев них пре во ди ла ца Ср би је, 2002.  Стр. 342348.

6484
     An dri ćo va ga la xie / Ana Ada mo vi čo vá.
U: Tvar.  Roč. 11, č. 11 (1. čer ven 2000), str. 16*.

АДА МО ВИЋ, Дра го слав
6485

     Ан дри ћев жи во то пис / Д. А. [Драгослав Адамо
вић].
У: По ли ти ка.  Год. 69, бр. 21196 (7. окт. 1972) = Кул ту
ра  умет ност.  Год. 16, бр. 892, стр. 13.

6486
     Ан дри ће вих 69 го ди на / [Драгослав Адамовић].
У: НИН.  Год. 11, бр. 564 (29. окт. 1961), стр. 2.

6487
     Go vo rio je: „Kad umrem, eto ne kro lo ga” / Dra go
slav Ada mo vić.
U: Ka zi va nja o An dri ću / [pri re di o] Ra do van Po po vić.  
Be o grad : Slo bo da, 1976.  Str. 916.

6488
     За бе ле же на се ћа ња / Д. [Драгослав] Ада мо вић.
У: НИН.  Год. 2, бр. 89 (14. септ. 1952), стр. 8.

6489
     Не на пра вље ни ин тер вју с Ан дри ћем / Д. [Драгослав] 
Ада мо вић.
У: НИН.  Год. 11, бр. 564 (29. окт. 1961), стр. 3.

6490
     Не на пра вље ни ин тер вју с Ан дри ћем / Д. [Драгослав] 
Ада мо вић.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 99103.

6491
     „To le ob ja vi te, ko bom umrl” : le pr va po lo vi ca po go
vo ra z No be lo vim na gra jen cem / Dra go slav Ada mo vić.
U: De lo.  Le to 17, št. 62 (15. ma rec 1975), str. 18.

АДАМС, Фи би
6492

     Ivo An drić: Pas ha’s con cu bi ne and ot her ta les, New 
York, 1968 / Pho e be Adams.
Pri kaz knji ge: Ma ra mi lo sni ca i dru ge pri če.
U: The Atlan tic Monthly.  (July 1968), str. 106*.

АДЛЕР, Ја сна
6493

     Tro is éc ri va ins fa ce à la fin de l’Autric heHon grie : Ca
net ti, Kr le ža, An drić / Ja sna Adler.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: L’hi sto i re dans la lit té ra tu re / étu des ré u ni es par La u
rent Adert et Eric Eigen mann.  Ge nè ve : Droz, 2000.  Str. 
286302*.

АЖАМ, Пје р
6494

     Ivo An dritch: La so if et autres no u vel les, La u san ne, 
1980 / Pi er re Aja me.
Pri kaz knji ge: Žeđ i dru ge pri če.
U: Le No u vel ob ser va te ur.  (24 mars 1980), str. 51*.

6495
     Ivo le Ter ri ble / par Pi er re Aja me.
U: Le Ma tin de Pa ris.  (30 mai 1987)*.

6496
     Le fils ser be d’Ho no ré de Bal zac / Pi er re Aja me.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Go spo đi ca, Pa riz, 1987.
U: Le Ma tin de Pa ris.  (1er juin 1987)*.

АЈА ЛАДип, Ер не сто Х.
6497

     La no ve la que al gu nos de bi e ron le er / J. Er ne sto Ayala
Dip.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Bar se lo na, 
1996.
U: El Cor reo espa ñol.  (27 mar zo 1997)*.

АЈ ДА ЧИЋ, Де јан
6498

     Ан дрић и сли кар ство : (Ан дри ће во при по ве да ње о 
сли ка њу Вје ко сла ва Ка ра са) : (одло мак) / Де јан Ај да
чић.
У: Днев ник.  Год. 51, бр. 16511 (14. окт. 1992) = Кул
ту ра  на у ка  умет ност.  Бр. 651, стр. 17.

6499
     О исто ри ји у књи жев но сти  но ва ис тра жи ва ња / 
Де јан Ај да чић.
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Са др жи при ка зе књи га ме ђу ко ји ма и: Па вло М. Ру дја
ков: Исто ри ја као ро ман, Бе о град, 1998.
У: Књи жев на исто ри ја.  Год. 32, бр. 110 (2000), стр. 
136138.

АЈС МАН, Вол фганг
6500

     Ivo An drićs Dis ser ta tion im Kon text ze it ge nös sischer 
öster re ic hischer Bo sni en bil der / Wol fgang Eismann.
Bi bli o gra fi ja: str. 7174.  Re zi me: An dri će va di ser ta ci ja 
u kon tek stu ta da šnjeg austrij skog od sli ka va nja Bo sne: str. 
74.
U: Ivo An drić: Graz  Öster re ich  Euro pa / Bran ko To
šo vić (Hg.).  Graz : In sti tut für Sla wi stik der KarlFran
zensUni ver si tät ; Be o grad : Be o grad ska knji ga, 2009.  
Str. 5975.

6501
     Ke i ne Brüc ke über die Dri na : vom Stre it über einen 
ju go sla wischen Schriftstel ler / Wol fgang Eismann.
U: Oste u ro pa.  Jhg. 55, H. 2 (2005), str. 96110*.

АКОР, А. Ек мел
6502

     No bel, An driç ve Osman lı lı ğı üze ri ne / A. Ek mel Ak
kor.
U: Ge li ş me.  Sayı 8 (1975)*.

АЛАН ГУ, Та хир
6503

     Gün ba tar ken ve İvo An driç üze ri ne / Ta hir Alan gu.
U: Trav nik gün lü ğü / İvo An driç.  İstan bul : İle ti ş im, 
1999.  Str. 713.

АЛ БА ХА РИ, Да вид
6504

     Иво Ан дрић: Је вреј ске при че, Бе о град, 1991 / Да
вид Ал ба ха ри.
При каз књи ге.
У: По ли ти ка.  Год. 88, бр. 28038 (26. окт. 1991), стр. 
18*.

6505
     О људ ском ср цу / Да вид Ал ба ха ри.
Го вор при ли ком при ма ња Ан дри ће ве на гра де за 1982. 
год.
У: По ли ти ка.  Год. 80, бр. 25153 (15. окт. 1983), стр. 
12.

6506
     О људ ском ср цу / Да вид Ал ба ха ри.
Го вор при ли ком при ма ња Ан дри ће ве на гра де за 1982. 
год.
У: Књи жев ност.  Год. 47, књ. 98, св. 8/10 (авг.окт. 
1992), стр. 12991300.

АЛ ВАР, Ма ну ел
6507

     Se far dí es en una no ve la de Ivo An drić / Ma nuel Al var.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.

U: Re vue de lin gu i sti que ro ma ne.  T. 31, no 123/124 
(juil.déc. 1967), str. 267271.

6508
     Se far dí es en una no ve la de Ivo An drić / Ma nuel Al var.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Va ri e dad y uni dad del espa ñol / Ma nuel Al var.  [Ma
drid] : Pren sa Espa ño la, 1969.  Str. 201208*.

6509
     Se far dí es en una no ve la de Ivo An drić / Ma nuel Al var.
U: El ju deoespa ñol I / Ma nuel Al var.  Al ca lá de He na res 
: Uni ver si dad de Al ca lá ; [Ma drid] : La Go le ta Edi ci o nes, 
[2003].  Str. 8994*.

АЛ ГО, Ла у ро
6510

     „El pu en te so bre el Dri na”: una cró ni ca ele va da a ni vel 
de no ve la : La u ro Al go ex ce si vo pa ra un dig no escri tor / 
[a no ta do por] M. B.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Bar se lo na, 
1961.
U: La Ma ña na.  (3 nov. 1961)*.

АЛЕК САН ДЕР, Ро нел
6511

     Го вор при по ве да ча и из бор слу ша о ца у про зи Иве 
Ан дри ћа / Ро нел Алек сан дер ; пре ве ла са ен гле ског Је
ле на Стип че вић.
На по ме на пре во ди о ца: стр. 252.  На по ме не и би бли о
граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 15, св. 12 
(мај 1996), стр. 231252.

6512
     Lin gvi stič ke pod struk tu re u pro zi Ive An dri ća / Ro nel
le Ale xan der ; pre veo Ivo Šo ljan.
Re fe rat na Me đu na rod nom na uč nom sku pu o Ivi An dri ću, 
Lon don, 1012. jul 1984.
U: Tre ći pro gram.  God. 13, br. 50 (1985), str. 370381*.

6513
     Лин гви стич ке под струк ту ре у про зи Иве Ан дри ћа 
/ Ро нел Алек сан дер ; пре ве ла с ен гле ског Бран ка Лев
кор.
Ре фе рат на Ме ђу на род ном на уч ном ску пу о Иви Ан
дри ћу, Лон дон, 1012. јул 1984.  На по ме не и би бли
о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би бли о гра фи ја: стр. 
109.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 5, св. 4 
(1986), стр. 91109.

6514
     Lin gu i stic substruc tu res in the pro se of Ivo An drić / 
Ro nel le Ale xan der.
No tes: str. 196201.
U: Ivo An drić / edi ted by E. C. [Ce li a] Haw ke sworth.  
Lon don : Uni ver sity of Lon don, School of Sla vo nic and 
East Euro pean Stu di es, 1985.  Str. 182201.
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6515
     Nar ra ti ve vo i ce and li ste ner’s cho i se in the pro se of Ivo 
An drić / Ro nel le Ale xan der.
No tes: str. 228230.
U: Ivo An drić re vi si ted / Wayne S. Vu ci nich, edi tor.  Ber
ke ley : In ter na ti o nal and Area Stu di es, 1995.  Str. 200
230.

АЛЕК САН ДРО ВА, На де жда
6516

     Ге ор ги Кон стан ти нов  пър ви ят кри тик и пре во дач 
на Иво Ан дрич у нас / На де жда Алек сан дро ва.
У: Ли те ра ту рен фо рум.  Год. 47, бр. 50 (1622. дек. 
1992) = Из вън ред но из да ние  100 го ди ни от ро жде ни
е то на Иво Ан дрич, стр. 4.

АЛЕК СИ ЈЕВ, Ацо
6517

     Иво Ан дриќ: „Про кле та авли ја”, Но ви Сад, 1954 / 
А. [Ацо] Алек си ев.
При каз књи ге.
У: Мла да ли те ра ту ра.  Год. 5, бр. 6 (јун 1955), стр. 
3740.

АЛЕК СИ ЈЕ ВИЋ, Вла сто је М.
6518

     Иво Ан дрић као хро ни чар Бо сне / В. [Властоје] М. 
Алек си је вић.
У: Ло ко мо ти ва.  Год. 10, бр. 4 (1959), стр. 42.

АЛЕК СИЋ, Жи во јин
6519

     Гра фо скоп ска екс пер ти за / Жи во јин Алек сић.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 20, св. 18 
(окт. 2001), стр. 279282.

6520
     Обло и са квр жи цом : ка ко је гра фо лог др Жи во
јин Алек сић, утвр дио да су нео бја вље ни ру ко пи си из 
за о став шти не Иве Ан дри ћа пи са ни ње го вом ру ком / 
[интервју водио] Дра ган Јо ва но вић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Са му и ло Фај.
У: НИН.  Бр. 2692 (17. мај 2001), стр. 4243.

АЛИЋ, Џе ма лу дин
6521

     Le vant u „Trav nič koj hro ni ci” / Dže ma lu din Alić.
Ré su mé: Le Le vant dans La chro ni que de Trav nik: str. 
30.
U: Trav nik i dje lo Ive An dri ća  za vi čaj no i uni ver zal no / 
[u red nik Mi lo sav Popadić].  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle
ša” : Uni ver zi tet, 1980.  Str. 2430.

6522
     Le vant u „Trav nič koj hro ni ci” / Dže ma lu din Alić.
U: Ko ma da nje Or fe ja / Dže ma lu din Alić.  Tu zla : Uni ver
zal, 1986.  Str. 4653.

6523
     Stil Ive An dri ća / Dže ma lu din Alić.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na ka me nu, u Po či te lju, Mo

star, 1974.
U: Oko.  God. 3, br. 80 (317. tra vanj 1975), str. 12.

6524
     Stil Ive An dri ća / Dže ma lu din Alić.
U: Ko ma da nje Or fe ja / Dže ma lu din Alić.  Tu zla : Uni ver
zal, 1986.  Str. 190191.

АЛИУ, Али
6525

     Kri ti ka su e de ze për ro ma nin e Ivo An dri qit „Ura e Dri
nës” / Ali Aliu.
U: Je ta e re.  V. 12, nr. 5 (shtat.tet. 1960), str. 593.

АЛИ ХО ЏИЋ, Аме ла
6526

     Ka men kri vi ce na ka me nu var ke : je dan pri stup An dri
ću / Ame la Ali ho džić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Od jek.  God. 23, br. 15/16 (avg. 1970), str. 30.

АЛИ ЧИЋ, Ах мед С.
6527

     Knji žev no dje lo Ive An dri ća i hi sto rij ska stvar nost / 
Ah med S. Ali čić.
Re fe rat na Na uč nom sku pu „Dje lo Ive An dri ća u hi sto rij
skom i dru štve nom kon tek stu”, Tu zla, 1314. nov. 1999.
U: An drić i Bo šnja ci / [glav ni ured nik Mu nib Maglajlić]. 
 Tu zla : Bo šnjač ka za jed ni ca kul tu re „Pre po rod”, Op ćin
sko dru štvo, 2000.  Str. 1116*.

АЛ КА ЛАЈ, Ха им
6528

     Raz ma tra nja po vo dom „Trav nič ke hro ni ke” Ive An dri
ća / Ha im Al ka laj.
U: Iza bra na dje la / Ha im Al ka laj.  Sa ra je vo : Svje tlost, 
1984.  Str. 140145.

6529
     „La cró ni ca de Trav nik” de Ivo An drich / por Ja i me 
Al ca lay.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Bu e nos Aj
res, 1961.
U: La na ción.  (1962)*.

АЛ СТЕР ДАЛ, Ал вар
6530

     Män ni skor kring en bro / av Al var Al ster dal.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Ber lin, 1957.
U: Ar be tet.  Nr 39 (17. feb. 1958)*.

АЛ ТИ КИ ЈЕ РИ, Але сио
6531

     An drić pro fe ta del la tra ge dia sla va / Ales sio Al tic hi e ri.
U: Cor ri e re del la se ra.  (6 nov. 1991)*.

АМ БРО ЗИЋ, Ка та ри на
6532

     Ан дрић и сли кар ство / Ка та ри на Ам бро зић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ré su
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mé: An drić et la pe in tu re: стр. 763764.
У: Збор ник ра до ва о Иви Ан дри ћу / уред ник Ан то ни је 
Иса ко вић.  Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет
но сти, 1977.  Стр. 749764.

6533
     Ан дрић и сли кар ство / Ка та ри на Ам бро зић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ré su
mé: An drić et la pe in tu re: стр. 763764.
У: Збор ник ра до ва о Иви Ан дри ћу / уред ник Ан то ни је 
Иса ко вић.  Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет
но сти, 1979.  Стр. 749764.

АМЕ РИ, Жан
6534

     Brüc ke über die Ze i ten : No bel pre i strä ger Ivo An drić / 
Jean Améry.
U: St. Gal ler Tag blatt.  (14. Okt. 1962)*.

АМО ЈА, Ал ба де ла Фа циа
6535

     No bel pri ze and „The brid ge on the Dri na” re vi si ted / 
A. [Al ba] del la Fa zia [A mo i a].
U: Bo oks Abroad.  Vol. 37 (1963), str. 2426*.

АНА СТА СИ ЈЕ ВИЋ, С.
6536

     Свет  ту жан и сив : Иво Ан дрић: ту жна авли ја / Сл. 
Ана ста си је вић.
У: Је дин ство.  Год. 11, бр. 13 (31. март 1955), стр. 11.

АН ДЕР СОН, Па трик
6537

     Ivo An drić: The wo man from Sa ra je vo, Lon don, 1966 
/ Pa trick An der son.
Pri kaz knji ge: Go spo đi ca.
U: Spec ta tor.  No. 7205 (29 July 1966), str. 53.

АН ДРЕ ЈЕ ВИЋ, Да ни ца
6538

     Жен ски ли ко ви у при по вет ка ма Ива Ан дри ћа : (од 
Ани ке, же не ко је има до Је ле не, же не ко је не ма) / Да
ни ца Ан дре је вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: Fe ma le cha rac ters in short sto ri es of Ivo An drić: 
стр. 23.
У: Збор ник Фи ло ло шког фа кул те та у При шти ни.  Књ. 
2 (1992), стр. 1523.

6539
     Мо сто ви у про зи Ива Ан дри ћа / Да ни ца Ан дре је
вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ре
зю ме: Мо сты в про зе Иво Ан дри ча: стр. 17.
У: Збор ник Фи ло ло шког фа кул те та у При шти ни.  Књ. 
5/6 (1995/1996), стр. 1117.

6540
     Про блем иден ти те та у „Про кле тој авли ји” Ива Ан
дри ћа / Да ни ца Ан дре је вић.

Sum mary: The qu e sti on of iden tity in The cur sed co
urtyard by Ivo An drić: стр. 49.
У: Иво Ан дрић у сво ме вре ме ну. [Књ.] 1 / 22. на уч ни 
са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, 
Тр шић, 1520. септ. 1992.  Бе о град : Ме ђу на род ни 
сла ви стич ки цен тар на Фи ло ло шком фа кул те ту, 1994. 
 Стр. 4349.

6541
     У по тра зи за из гу бље ним ја ством : (есеј о про бле му 
иден ти те та у Про кле тој авли ји) / Да ни ца Ан дре је вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Књи жев ност.  Год. 47, књ. 98, св. 8/10 (авг.окт. 
1992), стр. 12191229.

АН ДРЕС, Дер те
6542

     Dol metscher  ein Le ben an der Gren ze : zu We si re und 
Kon suln von Ivo An drić / Dör te An dres.
U: Le ben de Sprac hen.  Jhg. 49, H. 1 (2004), str. 815*.

6543
     „zu ta u meln ein Le ben lang” : Ivo An drićs We si re 
und Kon suln / Dör te An dres.
U: Hel fer, Ver rä ter, Ga u kler? / (Hg.) Kla us Ka indl ... [et 
al.].  Wi en ; Ber lin ; Mün ster : LitVer lag, 2008.  Str. 
155166*.

6544
     Ivo An drić  We si re und Kon suln / Dör te An dres.
U: Dol metscher als li te ra rische Fi gu ren / Dör te An dres.  
Mün chen : Me i den ba u er, 2008.  Str. 106114*.

АН ДРИЋ, Бо ја на
6545

     „Štrajk u tka o ni ci ći li ma” : pri log pro sla vi sto go di šnji
ce ro đe nja Ive An dri ća / Bo ja na An drić.
Sa dr ži re kon stru i sa nu knji gu sni ma nja te le vi zij ske dra me 
„Štrajk u tka o ni ci ći li ma” po mo ti vi ma pri po vet ke I. An
dri ća.  Ivo An drić u dram skoj pro duk ci ji TVB: str. 169
173.
U: RTV.  Br. 67/68 (1992), str. 137185.

АН ДРИЋ, Мил ка
6546

     Иво Ан дрић: Аска и вук / Мил ка Ан дрић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: На ста ва срп ског је зи ка и књи жев но сти / Мил ка Ан
дрић.  Бе о град : За вод за уџ бе ни ке, 2008.  Стр. 129
140.

6547
     Иво Ан дрић: Трав нич ка хро ни ка : про блем ско про
у ча ва ње ро ма на у на ста ви / Мил ка Ан дрић.
У: Школ ски час срп ског је зи ка и књи жев но сти.  Год. 
17, бр. 3 (1999), стр. 348*.

6548
     Ис тра жи вач ки за да ци у на став ном про у ча ва њу ро
ма на Ива Ан дри ћа / Мил ка Ан дрић.
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У: Школ ски час срп ско хр ват ског је зи ка и књи жев но
сти.  Год. 8, бр. 2 (1990), стр. 3039.

6549
     Ме то дич ки при ла зи ро ма ну На Дри ни ћу при ја Ива 
Ан дри ћа : (при лог на став ним про у ча ва њи ма у сред
њој шко ли). [Део] 1 / Мил ка Ан дрић.
У: Књи жев ност и је зик.  Год. 29, бр. 3/4 (1982), стр. 
355364.

6550
     Ме то дич ки при ла зи ро ма ну На Дри ни ћу при ја Ива 
Ан дри ћа : (при лог на став ним про у ча ва њи ма у сред
њој шко ли). [Део] 2 / Мил ка Ан дрић.
У: Књи жев ност и је зик.  Год. 30, бр. 1/2 (1983), стр. 
6378.

6551
     Про у ча ва ње при по вет ке Ива Ан дри ћа „Пут Али је 
Ђер зе ле за” у сред њој шко ли / Мил ка Ан дрић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Школ ски час срп ско хр ват ског је зи ка и књи жев но
сти.  Год. 3, бр. 5 (1985), стр. 2533.

6552
     Ту ма че ње Про кле те авли је Ива Ан дри ћа. Део 1 / 
Мил ка Ан дрић.
У: Школ ски час срп ско хр ват ског је зи ка и књи жев но
сти.  Год. 8, бр. 4 (1990), стр. 1731.

6553
     Ту ма че ње Про кле те авли је Ива Ан дри ћа. Део 2 / 
Мил ка Ан дрић.
У: Школ ски час срп ско хр ват ског је зи ка и књи жев но
сти.  Год. 8, бр. 5 (1990), стр. 2138.

АН ЂАЛ, Ен дре
6554

     Ivo An drics vi lá ga / Angyal En dre.
U: Al föld.  13. évf., 2. sz. (1962. márc.ápr.), str. 121
127*.

6555
     Ivo An drics: Híd a Dri nán, Bu da pest, 1947 / Angyal 
En dre.
Pri kaz knji ge: Na Dri ni ću pri ja.
U: Vá lasz.  7. évf., 12. sz. (1947. dec.), str. 560561.

АН ЂЕ ЛИЋ, Те о дор
6556

     Ан дрић из Нан си ја : Бо сна као Евро а зи ја: за кр вље
ност и за кри вље ност. [Део] (1) / Те о дор Ан ђе лић.
При каз ма ни фе ста ци је: Ме ђу на род ни сим по зи јум 
„Од је ци европ ске исто ри је у де лу Иве Ан дри ћа”, Нан
си, 31. мај2. јун 1985.
У: Бор ба.  Год. 74, бр. 344 (9. дец. 1996), стр. 10.

6557
     Ан дрић из Нан си ја : Бо сна као Евро а зи ја: за кр вље
ност и за кри вље ност. [Део] (2) / Те о дор Ан ђе лић.
При каз ма ни фе ста ци је: Ме ђу на род ни сим по зи јум 

„Од је ци европ ске исто ри је у де лу Иве Ан дри ћа”, Нан
си, 31. мај2. јун 1985.
У: Бор ба.  Год. 74, бр. 345 (10. дец. 1996), стр. 10.

6558
     Ан дрић из Нан си ја : Бо сна као Евро а зи ја: за кр вље
ност и за кри вље ност. [Део] (3) / Те о дор Ан ђе лић.
При каз ма ни фе ста ци је: Ме ђу на род ни сим по зи јум 
„Од је ци европ ске исто ри је у де лу Иве Ан дри ћа”, Нан
си, 31. мај2. јун 1985.
У: Бор ба.  Год. 74, бр. 346 (11. дец. 1996), стр. 10.

6559
     Ан дрић из Нан си ја : Бо сна као Евро а зи ја: за кр вље
ност и за кри вље ност. [Део] (4) / Те о дор Ан ђе лић.
При каз ма ни фе ста ци је: Ме ђу на род ни сим по зи јум 
„Од је ци европ ске исто ри је у де лу Иве Ан дри ћа”, Нан
си, 31. мај2. јун 1985.
У: Бор ба.  Год. 74, бр. 347 (12. дец. 1996), стр. 9.

6560
     Ан дрић из Нан си ја. [Део 1], По след ња Хо ме ро ва 
ру ка на Бал ка ну / Те о дор Ан ђе лић.
При каз ма ни фе ста ци је: Ме ђу на род ни сим по зи јум 
„Од је ци европ ске исто ри је у де лу Иве Ан дри ћа”, Нан
си, 31. мај2. јун 1985.
У: НИН.  Год. 36, бр. 1798 (16. јун 1985), стр. 3235.

6561
     Ан дрић из Нан си ја. [Део] (2), При ра штај тај не / Те
о дор Ан ђе лић.
При каз ма ни фе ста ци је: Ме ђу на род ни сим по зи јум 
„Од је ци европ ске исто ри је у де лу Иве Ан дри ћа”, Нан
си, 31. мај2. јун 1985.
У: НИН.  Год. 36, бр. 1799 (23. јун 1985), стр. 3637.

6562
     Ан дри ће ва ди пло мат ска ка ри је ра : хро но ло ги ја / 
Те о дор Ан ђе лић.
У: Епо ха.  Бр. 52 (10. окт. 1992), стр. 15.

6563
     Ан дри ће ва ди пло мат ска ка ри је ра : хро но ло ги ја / 
Те о дор Ан ђе лић.
У: Бор ба.  Год. 79, бр. 258/259 (1516. септ. 2001), стр. 
7.

6564
     Бер лин ски ру ко пи си / Те о дор Ан ђе лић.
У: НИН.  Год. 37, бр. 1844 (4. мај 1986), стр. 56.

6565
     Док тор ска ди сер та ци ја Иве Ан дри ћа: „Раз вој ду
хов ног жи во та у Бо сни под ути ца јем тур ске вла да ви
не” / Те о дор Ан ђе лић.
У: Епо ха.  Бр. 52 (10. окт. 1992), стр. 14.

6566
     Зна ко ви За ду жби не / Те о дор Ан ђе лић.
У: НИН.  Год. 33, бр. 1656 (26. септ. 1982), стр. 32
35.
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6567
     Иво Ан дрић, ћет ник / Те о дор Ан ђе лић.
У: По ли ти ка.  Год. 91, бр. 29074 (25. септ. 1994), стр. 
14.

6568
     Иза ку ли са сто го ди на Но бе ло ве на гра де. [Део 1], 
При ра штај тај не: Иво Ан дрић из Нан си ја / Те о дор Ан
ђе лић.
У: Бор ба.  Год. 79, бр. 258/259 (1516. септ. 2001), стр. 
7.

6569
     Иза ку ли са сто го ди на Но бе ло ве на гра де. [Део] (2), 
При ра штај тај не: Иво Ан дрић из Нан си ја / Те о дор Ан
ђе лић.
У: Бор ба.  Год. 79, бр. 260 (17. септ. 2001), стр. 7.

6570
     Иза ку ли са сто го ди на Но бе ло ве на гра де. [Део] (3), 
При ра штај тај не: Иво Ан дрић из Нан си ја / Те о дор Ан
ђе лић.
У: Бор ба.  Год. 79, бр. 261 (18. септ. 2001), стр. 6.

6571
     Иза ку ли са сто го ди на Но бе ло ве на гра де. [Део] (4), 
Скри ве на „је вреј ска хро ни ка” / Те о дор Ан ђе лић.
У: Бор ба.  Год. 79, бр. 262 (19. септ. 2001), стр. 6.

6572
     Иза ку ли са сто го ди на Но бе ло ве на гра де. [Део] (5), 
Иво Ан дрић: „Би ти код два за ви ча ја без ијед но га” / 
Те о дор Ан ђе лић.
У: Бор ба.  Год. 79, бр. 263 (20. септ. 2001), стр. 6.

6573
     Иза ку ли са сто го ди на Но бе ло ве на гра де. [Део] (6), 
„За што да мо ја ми сао, до бра и пра ва, вре ди ма ње од 
исте та кве ми сли ко ја се ра ђа у Ри му или Па ри зу” / 
Те о дор Ан ђе лић.
У: Бор ба.  Год. 79, бр. 264 (21. септ. 2001), стр. 7.

6574
     Иза ку ли са сто го ди на Но бе ло ве на гра де. [Део] (7), 
По зна та су „од ма хи ва ња ру ком” Ива Ан дри ћа на по
мен днев ни ка, али / Те о дор Ан ђе лић.
У: Бор ба.  Год. 79, бр. 265/266 (2223. септ. 2001), стр. 
7.

6575
     Иза ку ли са сто го ди на Но бе ло ве на гра де. [Део] (8), 
Иво Ан дрић још без би о гра фи је / Те о дор Ан ђе лић.
У: Бор ба.  Год. 79, бр. 267 (24. септ. 2001), стр. 6.

6576
     Хо ме ро ва ру ка над Бо сном / Те о дор Ан ђе лић.
У: Епо ха.  Бр. 52 (10. окт. 1992), стр. 1115.

АН ТАЛ, Га бор
6577

     Ivo An drics no vel lái / An tal Gá bor.
U: Magyar Nem zet.  19. évf., 123. sz. (1963. máj. 29.), 
str. 4*.

6578
     Meg halt Ivo An drics / A. [An tal Gá bor].
In me mo ri am.
U: Magyar Nem zet.  31. évf., 62. sz. (1975. márc. 14.), 
str. 4.

АН ТИЋ, Дра ган
6579

     Иво Ан дрић је де лио суд би ну срп ског на ро да : све
ча но обе ле жен Дан Ма ти це срп ске у Но вом Са ду / Х. 
Д. А. [Хаџи Дра ган Антић].
Са др жи и одло мак из го во ра Бо ри сла ва Ми хај ло ви ћа
Ми хи за.
У: По ли ти ка.  Год. 89, бр. 28148 (17. феб. 1992)*.

АН ТИЋ, Пе ро
6580

     „Не ми ри” Иве Ан дри ћа : фраг мен ти / Пе ро Ан тић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Про вин ци ја.  Год. 10, бр. 32 (април 1979), стр. 73
79.

АНТ КО ВЈАК, Бар ба ра
6581

     Im Ban ne des Geschic hte ner zä hlers / Bar ba ra Ant ko
wi ak.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Omer pa ša La tas, Min hen, Beč, 
1980.
U: Son ntag.  (29. Ju li 1980)*.

АН ТО НИ ЈЕ ВИЋ, Бо ја на
6582

     Ан дри ће ва Фа та из ме ђу да и не : (уз ин тер пре та ци
ју ро ма на „На Дри ни ћу при ја”) / Бо ја на Ан то ни је вић.
У: Ми сао.  Год. 18, бр. 4(440) (13. март 1992), стр. 5.

АН ТО НИ ЈЕ ВИЋ, Дам њан
6583

     Ива Ан дри ћа „Зна ко ви крај пу та” / Дам њан Ан то
ни је вић.
У: Ак ци ја кри ти ке / Дам њан Ан то ни је вић.  Но ви Сад 
: Ма ти ца срп ска, 1983.  Стр. 722.

6584
     Ive An dri ća Zna ko vi kraj pu ta / Dam njan An to ni je vić.
U: Po lja.  God. 24, br. 229 (mart 1978), str. 1315.

6585
     Са Ивом Ан дри ћем, по но во : пр ко сни от пор бо лу и 
пат њи / Да мјан [тј. Дамњан] Ан то ни је вић.
У: Днев ник.  Год. 35, бр. 10548 (14. март 1976), стр. 
17.

6586
     Са Ивом Ан дри ћем, по но во / Дам њан Ан то ни је вић.
У: Естет ски диг ни тет ре чи / Дам њан Ан то ни је вић.  
Но ви Сад : Про ме теј, 2010.  Стр. 7781.
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АН ТО НИЋ, Здрав ко
6587

     [Иво Ан дрић у днев ни ку Ро до љу ба Чо ла ко ви ћа. 
Део 1], Аго ни ја ду га три ме се ца / Здрав ко Ан то нић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24773 (28. нов.1. 
дец. 1992), стр. 17.

6588
     Иво Ан дрић у днев ни ку Ро до љу ба Чо ла ко ви ћа. 
[Део] 2, Бес Ми ро сла ва Кр ле же / Здрав ко Ан то нић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24777 (2. дец. 1992), 
стр. 7.

АН ТО НИЋ, Ми ло рад
6589

     Тај на љу бав Иве Ан дри ћа: ко је би ла „Је ле на, же на 
ко је не ма”. [Део] 1, Уз ди сао и Кр ле жа / Ми ло рад Ан
то нић.
У: Но во сти плус.  Год. 1, бр. 148 (30. окт. 1990), стр. 7.

6590
     Тај на љу бав Иве Ан дри ћа: ко је би ла „Је ле на, же на 
ко је не ма”. [Део] 2, Кра ков за у век у ср цу / Ми ло рад 
Ан то нић.
У: Но во сти плус.  Год. 1, бр. 149 (31. окт. 1990), стр. 7.

6591
     Тај на љу бав Иве Ан дри ћа: ко је би ла „Је ле на, же на 
ко је не ма”. [Део] 3, Да ли је то љу бав пра ва / Ми ло рад 
Ан то нић.
У: Но во сти плус.  Год. 1, бр. 150 (1. нов. 1990), стр. 7.

6592
     Тај на љу бав Иве Ан дри ћа: ко је би ла „Је ле на, же на 
ко је не ма”. [Део] 4, Хе ле на, же на из сно ва / Ми ло рад 
Ан то нић.
У: Но во сти плус.  Год. 1, бр. 151 (2. нов. 1990), стр. 9.

6593
     Тај на љу бав Иве Ан дри ћа: ко је би ла „Је ле на, же на 
ко је не ма”. [Део] 5, Ја ди мла дог Ан дри ћа / Ми ло рад 
Ан то нић.
У: Но во сти плус.  Год. 1, бр. 152/153 (34. нов. 1990), 
стр. 9.

6594
     Тај на љу бав Иве Ан дри ћа: ко је би ла „Је ле на, же на 
ко је не ма”. [Део] 6, Пат ње за Је ле ном / Ми ло рад Ан
то нић.
У: Но во сти плус.  Год. 1, бр. 154 (5. нов. 1990), стр. 9.

АН ТОШ, Ге орг
6595

     Gren zland zwischen Euro pa und dem Ori ent / Ge org 
An tosch.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Ber lin, 1957.
U: Ne ue Ze it.  Nr. 287 (8. Dez. 1957)*.

АРА ЛИ ЦА, Сто јан
6596

     Вест ме ду бо ко по тре сла / Сто јан Ара ли ца.
In me mo ri am.

У: По ли ти ка.  Год. 72, бр. 22068 (14. март 1975), стр. 
13.

6597
     Pro ži veo sam sa An dri ćem sve nje go ve epo he, sva raz
do blja / Sto jan Ara li ca.
U: Ka zi va nja o An dri ću / [pri re di o] Ra do van Po po vić.  
Be o grad : Slo bo da, 1976.  Str. 1719.

АРАН ДА, Ал фре до
6598

     Ivo An dric, pre mio Nó bel de li te ra tu ra / por Al fre do 
Aran da.
U: El Mer cu rio de An to fa ga sta.  (29 oct. 1961)*.

АР ВИД СОН, Бар бро
6599

     Två krig och tre kej sar dö men: Bo sni ens be rät ta re Ivo 
An drić / Bar bro Ar vid son.
U: Ho ri sont.  Årg. 37, nr 2/3 (1990), str. 3439*.

АРЕ ЖИ НА, Ду шко
6600

     Ivo An drić / Du ško Are ži na.
U: Iz no ći u noć / Du ško Are ži na.  Za greb : „August Ce
sa rec”, 1976.  Str. 156159.

6601
     O pi scu / Du ško Are ži na.
U: Put Ali je Đer ze le za / Ivo An drić.  Za greb : Mla dost, 
1990.  Str. 167171.

6602
     Te o ri ja od dje la do dje la / Du ško Are ži na.
Pri kaz knji ge: Bran ko Mi la no vić: An drić, Za greb, 1966.
U: Iz no ći u noć / Du ško Are ži na.  Za greb : „August Ce
sa rec”, 1976.  Str. 7679.

АР МА НИ НИ, Ан те
6603

     An drić i Kr le ža kao an ti po di / An te Ar ma ni ni.
Pri kaz knji ge: Ni ko la Mi lo še vić: An drić i Kr le ža kao an ti
po di, Be o grad, 1974.
U: Oko.  God. 3, br. 78 (620. ožu jak 1975), str. 12.

АР СЕ НИЋ, Ра до је
6604

     Не во ље због Ан дри ћа / Ра до је Ар се нић.
У: По ли ти ка.  Год. 100, бр. 32529 (31. мај 2004), стр. 
А5.

АР СИЋ Ив ков, Ма рин ко
6605

     Ан дри ћев при лог раз вит ку до ма ће и свет ске мо сто
град ње / М. А. [Маринко Арсић] Ив ков.
При каз књи ге: Ми лен ко Ми са и ло вић: Ан дрић и вас
пи та ње, Бе о град, 1975.
У: Књи жев на реч.  Год. 4, бр. 43 (25. окт. 1975), стр. 2.
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АР СИЋ, Љу би ца
6606

     Сло во по во дом Ан дри ће ве на гра де / Љу би ца Ар сић.
Го вор при ли ком при ма ња Ан дри ће ве на гра де за 2005. 
год.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 26, св. 24 
(септ. 2007), стр. 349354.

АСА НО ВИЋ, Сре тен
6607

     Знао је пра ву мје ру жи во та / Сре тен Аса но вић.
In me mo ri am.
У: По бје да.  Год. 31, бр. 3432 (15. март 1975), стр. 8.

6608
     Iz lo žba dje la Ive An dri ća u Sa ra je vu : iz lo že ni fak si mi
li ori gi nal nih An dri će vih pi sa ma i ru ko pi sa / S. A. [Sre ten 
Asanović].
U: Oslo bo đe nje.  God. 18, br. 4853 (10. dec. 1961), str. 
10.

6609
     Ти ха, а моћ на ри јеч / Сре тен Аса но вић.
У: Про свјет ни рад.  Год. 25, бр. 6 (1978), стр. 5*.

6610
     Traj ne po ru ke / Sre ten Asa no vić.
Re fe rat na Sim po zi ju mu „An drić u ško li”, Vi še grad, 25
26. jun 1978.
U: Od jek.  God. 31, br. 13/14 (jul 1978), str. 5.

6611
     Уга сио се жи вот не у мор ног ства ра о ца / Сре тен Аса
но вић.
In me mo ri am.
У: Про свјет ни рад.  Бр. 7 (1. април 1975), стр. 1.

АСИ МА КО ПУ ЛОС, Ко стас
6612

     Ιβο Αντριτς / Κω στας Ασημακοπουλος.
У: Νεα εστια.  Τευχος 1566 (1992), стр. 13181321*.

6613
     Προλογικο σημειωμα / Κω στας Ασημακοπουλος.
У: Καταραμενη αυλη / Ιβο Αντριτς.  Αθηνα : Νεα Συνορα, 
1992.  Стр. 715.

АТА НА СИ ЈЕ ВИЋ, Ксе ни ја
6614

     Ње гош тра гич ни ју нак ко сов ске ми сли / Кс. А. 
[Ксенија Атанасијевић].
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Ње гош као тра гич ни ју
нак ко сов ске ми сли, Бе о град, 1935.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 48, бр. 5 (1. 
јул 1936), стр. 401402.

АТА НА СО ВА, Ма ја
6615

     Фе но ме нът Ан дрич / Мая Ата на со ва.
У: Ли те ра ту рен вест ник.  Год. 3 (22. март 1993)*.

АТОРПС, Је ста
6616

     Trav niks krö ni kör / Gö sta At torps.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Stok holm, 
1961.
U: Sven ska dag bla det.  (27. okt. 1961)*.

АЋИН, Јо ви ца
6617

     Ан дри ће ве при че / Јо ви ца Аћин.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Ку ћа на оса ми, Бе о град, 
1976.
У: НИН.  Год. 26, бр. 1329 (27. јун 1976), стр. 3233.

6618
     Vi do vi tost i smrt / Jo vi ca Aćin.
U: De lo.  God. 21, knj. 21, br. 8 (avg. 1975), str. 1195
1197.

АХ МЕ ТА ГИЋ, Ја сми на
6619

     Па ра докс зло ста вља ња: же на као тро феј : (Иво Ан
дрић: „Зло ста вља ње”) / Ја сми на Ах ме та гић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: Pa ra dox of mi stre at ment: wo man as a trophy: стр. 
285.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 29, св. 27 
(јул 2010), стр. 269285.

АЦЕЛ, Та маш
6620

     Ivo An drics: Híd a Dri nán, Bu da pest, 1947 / Ac zél Ta
más.
Pri kaz knji ge: Na Dri ni ću pri ja.
U: Va ló ság.  3. évf., 5. sz. (1947. máj.), str. 410412.

АЧ, Ка рољ
6621

     Elég té tel / Ács Ká roly.
U: Magyar Szó.  18. évf., 263. sz. (1961. okt. 27.), str. 4.

Б.
6622

     Schic ksal slandschaft Bo snien : zum Ro man „We si re 
und Kon suln” des ne uen No bel pre i strä gers Ivo An dric / 
B.
U: St. Gal ler Tag blatt.  (27. Okt. 1961)*.

6623
     Ан дри ћа смо от кри ли и пре Но бе ло ве на гра де / 
[забележио] Б.
Ге не рал ни се кре тар ин диј ске Ака де ми је за књи жев
ност Кри шна Кри па ла ни о Иви Ан дри ћу.
У: По ли ти ка.  Год. 58, бр. 17263 (29. окт. 1961), стр. 
10.

Б. Б.
6624

     „An drić je ču de sno hu man” / B. B.
U: Vje snik.  God. 27, br. 7000 (14. ko lo voz 1966), str. 8.
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Б. Д.
6625

     Иво Ан дрић: „Про кле та авли ја”, Но ви Сад, 1954 / 
Б. Д.
При каз књи ге. 
У: За дру га.  Год. 11, бр. 554 (13. окт. 1955) = Књи жев
ни при лог, стр. 10.

Б. Ј.
6626

     Im to ta len Ge iz ein ge fro ren / B. J.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Go spo đi ca, Min hen, 1962.
U: Der Mit tag.  (26. Mai 1962)*.

6627
     Ду би на јед но став них па ра бо ла / Б. Ј.
При каз ма ни фе ста ци је: На уч ни скуп „Ан дрић у све
тлу есте ти ке”, Бе о град, 18. нов. 1992.
У: Бор ба.  Год. 70, бр. 325 (19. нов. 1992), стр. 21.

Б. П.
6628

     Иво Ан дрић: Пут Ђер зе лес Али је [тј. Пут Али је 
Ђерзелеза], Бе о град, 1920 / Б. П.
При каз књи ге.
У: Ре пу бли ка.  Год. 4, бр. 49 (27. април 1920), стр. 
34.

6629
     Li ca ko ja se pam te / B. P.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Li ca, Za greb, 1960.
U: Na rod na ar mi ja.  God. 15, br. 1090 (24. jun 1960), 
str. 7.

БА БАЦ, Ја сна
6630

     Ivo An drić, scrit to re e di plo ma ti co uma ni sta di na zi o
na li tà / Ja sna Ba bac.
U: Ivo An drić, scrit to re e di plo ma ti co euro peo.  Go ri zia : 
[s. n.], 2010.  Str. 913*.

6631
     Ivo An drić, scrit to re e di plo ma ti co uma ni sta di na zi o
na li tà = Ivo An drić, pi sac i di plo ma ta, hu ma ni sta po na ci
o nal no sti / Ja sna Ba bac.
Upo re do srp. tekst i ital. pre vod. 
U: Ivo An drić / [te sti, tek sto vi Ja sna Ba bac ... et al.].  Tri
e ste : Co mu ni car te edi zi o ni, 2010.  Str. 3237.

БА БЕ НИ ШЕ ВА, С.
6632

     О сбор ни ке юго слав ских но велл / С. Ба бе ны ше ва.
У: Со вре мен ная юго слав ская но вел ла.  Мо сква : Про
гресс, 1965.  Стр. 453460.

БА БИН, Ра до мир
6633

     Еко ло шка ми сао Иве Ан дри ћа / Ра до мир Ба бин.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Лу ча.  Год. 19, бр. 2/3 (мај 2010), стр. 2128.

БА БИЋ, Би ља на
6634

     Име ни це из ве де не су фик си ма тур ског по ри је кла у 
Ан дри ће вим при по ви јет ка ма  грач ки опус / Би ља на 
Ба бић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би
бли о гра фи ја: стр. 317318.  Sum mary: No uns de ri ved 
by suf fi xes of Tur kish ori gin in An drić’s sto ri es writ ten in 
Graz: стр. 318.
U: Das Gra zer Opus von Ivo An drić / He ra us ge ber, ured
nik Bran ko To šo vić.  Be o grad : Be o grad ska knji ga ; Graz 
: In sti tut für Sla wi stik der KarlFran zensUni ver si tät, 
2010.  Стр. 311318.

БА БИЋ, Бо ра
6635

     Фор му ла ко ја спа ја љу де / Бо ра Ба бић.
У: Днев ник.  Год. 68, бр. 22821 (27. авг. 2010), стр. 14.

БА БИЋ, Вла ди мир Ђ.
6636

     Иво Ан дрић: Ex Pon to, Бе о град, 1920 / Вла ди мир 
Ба бић.
При каз књи ге.
У: Де мо кра ти ја.  Год. 3, бр. 464 (15. јан. 1921), стр. 2.

БА БИЋ, Жар ко
6637

     Po red be no tu ma če nje ro ma na „Pro kle ta avli ja” I. An
dri ća i „Pro ces” F. Kaf ke u sred nje škol skoj na sta vi / Žar ko 
M. Ba bić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Na ša ško la.  God. 25, br. 1/2 (1974), str. 6369.

6638
     Po red be no tu ma če nje ro ma na „Pro ces” F. Kaf ke i 
„Pro kle ta avli ja” I. An dri ća / Žar ko M. Ba bić.
U: De lo.  God. 20, knj. 20, br. 5 (maj 1974), str. 643
651.

6639
     Ту ма че ње „Про кле те авли је” И. Ан дри ћа / Жар ко 
Ба бић.
У: Књи жев ност и је зик.  Год. 22, бр. 3 (1975), стр. 428
441.

БА БИЋ, Ми лан ка
6640

     Апо стро фа у Ан дри ће вом „Ex Pon tu” / Ми лан ка Ба
бић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: Apo strop he in An drić’s „Ex Pon to”: стр. 150.
У: Срп ски је зик, књи жев ност, умет ност. Књ. 1, Срп
ски је зик у (кон)тек сту / [одговорни уред ник Ми лош 
Ковачевић].  Кра гу је вац : Фи ло ло шкоумет нич ки фа
кул тет : Скуп шти на гра да, 2008.  Стр. 137150.

БА БИЋ, Са ва
6641

     Ан дрић и гре шка / Са ва Ба бић.
У: По ли ти ка.  Год. 89, бр. 28380 (10. окт. 1992) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 36, бр. 28, стр. 13.



457

6642
     Za pi si osa mlje ni ka / Sa va Ba bić.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Zna ko vi po red pu ta, Be o grad, 
1976.
U: U sen ci knji ge / Sa va Ba bić.  Irig ; No vi Sad : Srp ska 
či ta o ni ca i knji žni ca, 1981.  Str. 6568.

6643
     Ivo An drić i pre vo đe nje / Sa va Ba bić.
U: Ru ko vet.  God. 26, knj. 51, sv. 1 (jan.feb. 1980), str. 
1316.

6644
     Иво Ан дрић и пре во ђе ње / Са ва Ба бић.
У: Ра за бра ти у пле ти ву / Са ва Ба бић.  Но ви Сад : Књи
жев на за јед ни ца Но вог Са да, 1986.  Стр. 5560.

6645
     Љу ди ме ђу зве зда ма : (Ан дрић и Иљеш) / Са ва Ба
бић.
У: Бор ба.  Год. 51, бр. 277 (7. окт. 1972), стр. 14.

6646
     No vi frag men ti An dri će ve pro ze / Sa va Ba bić.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Omer pa ša La tas, Be o grad, 
1976.
U: U sen ci knji ge / Sa va Ba bić.  Irig ; No vi Sad : Srp ska 
či ta o ni ca i knji žni ca, 1981.  Str. 5658.

6647
     Pri po ve da če va sin te za / Sa va Ba bić.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Ku ća na osa mi, Be o grad, 
1976.
U: U sen ci knji ge / Sa va Ba bić.  Irig ; No vi Sad : Srp ska 
či ta o ni ca i knji žni ca, 1981.  Str. 6264.

6648
     An drić és Illyés / Sa va Ba bić.
U: Magyar Szó.  29. évf., 277. sz. (1972. okt. 7.) = Ki lá
tó, str. 11.

БА БИЋ, Та ма ра
6649

     Об ра да есе ја Иве Ан дри ћа Раз го вор са Го јом / Та
ма ра Ба бић.
Би бли о гра фи ја: стр. 60.
У: Школ ски час срп ског је зи ка и књи жев но сти.  Год. 
20, бр. 2 (2002), стр. 5060.

БА БИЋАн дрић, Ми ли ца
6650

     Днев ник Ми ли це Ба бић / [приредила Ја сми на Неш
ковић].
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 11, св. 8 (окт. 
1992), стр. 130145.

6651
     Днев ник Ми ли це Ба бићАн дрић / [приредила] Та
тја на Ко ри ћа нац.
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.  Sum

mary: The di ary of Mi li ca Ba bićAn drić: стр. 217.  Би
бли о гра фи ја: стр. 217.
У: Го ди шњак гра да Бе о гра да.  Књ. 45/46 (1998/1999), 
стр. 195217.

БА БЛЕР, Ото Фран ти шек
6652

     Ivo An drić / O. F. [Ot to František] Ba bler.
U: Slo vanský př e hled.  Roč. 48, č. 5 (1962), str. 290
291*.

БА БО ВИЋ, Бо шко
6653

     Суд би на Ан дри ће вог тек ста о Ву ку / Бо шко Ба бо
вић.
У: По ли ти ка.  Год. 83, бр. 26290 (13. дец. 1986) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 8, бр. 380, стр. 1011.

6654
     Glas o Ivu An dri ću / B. B. [Boško Babović].
U: De lo.  Le to 4, št. 89 (1. april 1962), str. 6.

6655
     Ne mi la uso da An dri će ve ga Sce na ri ja o Vu ku Ka ra dži
ću / Bo ško Ba bo vić.
U: De lo.  Le to 29, št. 5 (8. jan. 1987) = Knji žev ni li sti, 
str. 2.

6656
     O No be lo vem na gra jen cu / B. B. [Boško Babović].
U: De lo.  Le to 3, št. 329 (2. dec. 1961), str. 5*.

БАВ ЧИЋ, Узе ир
6657

     Ivo An drić, me di ji i knji žev na zna nost / Uze ir Bav čić.
Re fe rat na Na uč nom sku pu „Dje lo Ive An dri ća u hi sto rij
skom i dru štve nom kon tek stu”, Tu zla, 1314. nov. 1999.
U: An drić i Bo šnja ci / [glav ni ured nik Mu nib Maglajlić]. 
 Tu zla : Bo šnjač ka za jed ni ca kul tu re „Pre po rod”, Op ćin
sko dru štvo, 2000.  Str. 103108*.

БАД ЊЕ ВИЋ, Ду ња
6658

     An drić, mrak iza mo sta pre ma isla mu / Du nja Bad nje
vić.
U: Da nas.  God. 6, br. 1623/1624 (910. mart 2002) = Vi
kend plus, str. XIX.

6659
     L’eco di An dric lun go i Bal ca ni / [in ter vi sta di] Tom
ma so di Fran ce sco.
In ter vju sa Du njom Bad nje vić.
U: Il Ma ni fe sto.  (19 dic. 2001), str. 13*.

6660
     In tro du zi o ne / Du nja Bad nje vić Ora zi.
U: Rac con ti di Bo snia / Ivo An drić.  Ro ma : Bi bli o te ca 
Eco no mi ca New ton, 1995.  Str. 715.
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6661
     Pre fa zi o ne / Du nja Bad nje vić Ora zi.
U: Rac con ti di Sa ra je vo / Ivo An drić.  Ro ma : Ta sca bi li 
Eco no mi ci New ton, 1993.  Str. 916.

6662
     Cro no lo gia / a cu ra di Du nja Bad nje vić.
U: Ro man zi e rac con ti / Ivo An drić.  Mi la no : A. Mon da
do ri, 2001.  Str. XXXVIILXVI II.

6663
     Cro no lo gia / (a cu ra di Du nja Bad nje vić).
U: La sto ria ma le det ta / Ivo An drić.  Mi la no : O. Mon da
do ri, 2007.  Str. XVXXV.

БА ЗДУЉ, Му ха рем
6664

     Bo san ska ge o gra fi ja kod An dri ća / Mu ha rem Ba zdulj.
U: Bo sna fran ci sca na.  God. 13, br. 23 (2005), str. 70
75*.

6665
     Pro ni ca nje bu ji ce hi sto ri je / Mu ha rem Ba zdulj.
U: Bo sna fran ci sca na.  God. 16, br. 29 (2008), str. 185
191*.

6666
     Ro man stva ran 26 go di na / Mu ha rem Ba zdulj.
U: Da ni.  (5. mart 2004), str. 6667.

6667
     Се ли мо ви ћев дуг Ан дри ћу: јед на илу стра ци ја : мо
ти ви рат ног на си ља у „Му ста фи Ма џа ру” и „Твр ђа ви” 
/ Му ха рем Ба здуљ.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Бе о град ски књи жев ни ча со пис.  Год. 6, бр. 19 (15. 
јун 2010), стр. 8793.

6668
     Трав нич ка хро ни ка као омаж род ном гра ду / Му ха
рем Ба здуљ.
У: Бе о град ски књи жев ни ча со пис.  Год. 1, бр. 1 (2005), 
стр. 143149.

6669
     Tra fi ke, mar ke i mar ki ce : Ivo An drić u Bo sni i Her ce
go vi ni i Hr vat skoj da nas / Mu ha rem Ba zdulj.
U: Vre me.  Br. 745 (14. april 2005), str. 5253.

6670
     Tre ći svet : pred log za no vo či ta nje „Trav nič ke hro ni
ke”  dva sto le ća od „Kon zul skih vre me na” / Mu ha rem 
Ba zdulj.
U: Vre me.  Br. 949 (12. mart 2009)*.

БА ЈЕР СДЕР ФЕР, Франк
6671

     Ivo An dric: We si re und Kon suln (1942) / Frank Beyer
sdör fer.
U: Mul ti kul tu rel le Ge sellschaft / Frank Beyer sdör fer.  
Mün ster : Lit, 2004.  Str. 6970*.

БА ЈИЋ, Јо во
6672

     „Зна ко ви” за исто ри ју : тра ге ди ја зе мље пре ло ми
ла се кроз сру ше ни спо ме ник Ан дри ћу у Ви ше гра ду 
/ Јо во Ба јић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 32, бр. 11169 (24. април 
1995), стр. 9.

6673
     Но бе ло вац на ки не ском и ја пан ском / Јо во Ба јић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 38, бр. 13497 (10. дец. 
2001), стр. 10.

6674
     Омерпа ша да нас / Ј. [Јово] Ба јић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 30, бр. 10632 (17. окт. 
1993), стр. 9.

БА ЈИЋ, Љи ља на
6675

     Иво Ан дрић: „Мост на Же пи” : об ра да умет нич ке 
при по вет ке у сред њој шко ли / Љи ља на Ба јић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Књи жев ност и је зик.  Год. 32, бр. 3/4 (1985), стр. 
179194*.

6676
     Иво Ан дрић: „Мост на Же пи” / Љи ља на Ба јић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Ода бра не на став не ин тер пре та ци је / Љи ља на Ба јић. 
 Бе о град : Дру штво за срп ски је зик и књи жев ност Ср
би је, 1998.  Стр. 3350.

6677
     Иво Ан дрић: „Мост на Же пи” / Љи ља на Ба јић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Ода бра не на став не ин тер пре та ци је / Љи ља на Ба јић. 
 Бе о град : Дру штво за срп ски је зик и књи жев ност Ср
би је, 2004.  Стр. 3651.

БА ЈО ВИЋ, Бран ко
6678

     Ан дрић / Бран ко Бр ђа нин Ба јо вић.
У: Срп ско Осло бо ђе ње.  (21. окт. 1998)*.

БАК
6679

     Več no sť ro zprávky / (Bák).
U: Prá ca.  Roč. 37, č. 240 (9. okt. 1982), str. 6*.

БА КО ВИЋ, Да вор ка
6680

     Svi jet An dri će vih pri po vije da ka / Da vor ka Ba ko vić.
U: Po let.  God. 9, br. 4 (1961), str. 177185*.

БАЛ, Му ста фа
6681

     Ro man tic pi ers of The brid ge on the Dri na / Mu sta fa 
Bal.
U: Ser bian Stu di es.  Vol. 21, no. 1 (2007), str. 8798*.
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БА ЛАН, Јон
6682

     Ivo An drić / I. B. [Ion Bǎ lan].
U: Lu mi na.  An. 21, nr. 3 (1975), str. 101102.

6683
     Ivo An drić: „Nu ve le şi schi ţe”, Vr šac, 1958 / I. B. [Ion 
Bǎ lan].
Pri kaz knji ge.
U: Li ber ta tea.  An. 13, nr. 44(780) (2. noi. 1958), str. 4.

БАЛ ВА НО ВИЋ, Вла ди мир
6684

     Spe ci fič na zbir ka / Vla do Bal va no vić.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Li ca, Za greb, 1960.
U: Oslo bo đe nje.  God. 17, br. 4363 (22. jun 1960), str. 5.

БАЛ ДО ЧИ, Па сква ле Ан то нио
6685

     Il di plo ma ti co, se con do Ivo An drić = Di plo ma ta, po Ivi 
An dri ću / Pa squ a le An to nio Bal doc ci.
Upo re do ital. tekst i srp. pre vod.
U: Ivo An drić / [te sti, tek sto vi Ja sna Ba bac ... et al.].  Tri
e ste : Co mu ni car te edi zi o ni, 2010.  Str. 3942.

БА ЛИЋ, Сма ил
6686

     An drić i oko nje ga / Smail Ba lić.
U: Wal ter.  (21. avg. 1990)*.

БАЛ ЦА НИ, Со ња
6687

     „La cor te del di a vo lo”, car ce re sen za espi a zi o ne 
nell’Im pe ro ot to ma no / So nia Bal za ni.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pro kle ta avli ja, Mi la no, 1992.
U: Avan ti.  (1516 mar. 1992)*.

БАН ДИЋ, Ми лош И.
6688

     An drić i este ti ka sve tlo sti / Mi loš I. Ban dić.
U: Oko.  God. 3, br. 98 (1125. pro si nac 1975), str. 7.

6689
     Ан дрић и пре де ли ду хов не све тло сти / Ми лош И. 
Бан дић.
У: По ли ти ка.  Год. 69, бр. 21196 (7. окт. 1972) = Кул ту
ра  умет ност.  Год. 16, бр. 892, стр. 12.

6690
     Ан дри ће ви мо сто ви : (одло мак) / Ми лош И. Бан
дић.
У: По ли ти ка.  Год. 58, бр. 17263 (29. окт. 1961) = Кул
ту ра  умет ност.  Год. 5, бр. 238, стр. 15.

6691
     Ан дри ће ви мо сто ви / Ми лош И. Бан дић.
Одло мак.
У: Ве нац.  Бр. 7 (окт. 1972), стр. 63.

6692
     Ви до ви по е ти ке / Ми лош И. Бан дић.
При каз књи ге: Иво Тар та ља: При по ве да че ва есте ти ка, 
Бе о град, 1979.
У: Бор ба.  Год. 58, бр. 302 (1. нов. 1980) = Дру штво  
кул ту ра  кри ти ка, стр. 10.

6693
     Ви до ви по е ти ке / Ми лош И. Бан дић.
При каз књи ге: Иво Тар та ља: При по ве да че ва есте ти ка, 
Бе о град, 1979.
У: Књи жев на реч.  Год. 9, бр. 149 (25. јул 1980), стр. 
19.

6694
     Go spo đi ca i no vac : (od lo mak iz knji ge „Ivo An drić: 
za go net ka ve dri ne”) / Mi loš I. Ban dić.
U: Ži vot.  God. 13, br. 1 (jan. 1964), str. 319.

6695
     Де ло и ње го ви из во ри / Ми лош И. Бан дић.
При каз књи ге: Мид хат Ша мић: Исто риј ски из во ри 
Трав нич ке хро ни ке Иве Ан дри ћа и њи хо ва умјет нич ка 
тран спо зи ци ја, Са ра је во, 1962.
У: По ли ти ка.  Год. 59, бр. 17448 (6. мај 1962), стр. 16.

6696
     Иво Ан дрић  не ки мо мен ти ду хов ног раз во ја и 
ства ра ла штва / Ми лош И. Бан дић.
Ré su mé: Ivo An drić  qu el qu es mo ments du dé ve lop pe
ment spi ri tuel et de cré a tion: стр. 390391.
У: Збор ник ра до ва о Иви Ан дри ћу / уред ник Ан то ни је 
Иса ко вић.  Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет
но сти, 1977.  Стр. 377391.

6697
     Иво Ан дрић  не ки мо мен ти ду хов ног раз во ја и 
ства ра ла штва / Ми лош И. Бан дић.
Ré su mé: Ivo An drić  cer ta ins mo ments de son évo lu tion 
spi ri tu el le et de sa cré a tion: стр. 390391.
У: Збор ник ра до ва о Иви Ан дри ћу / уред ник Ан то ни је 
Иса ко вић.  Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет
но сти, 1979.  Стр. 377391.

6698
     Mr tav ka men i ži vo kre ta nje / Mi loš I. Ban dić.
U: Knji žev ne no vi ne.  N. s., god. 12, br. 157 (3. nov. 
1961), str. 2.

6699
     „Na Dri ni ću pri ja” Iva An dri ća: po ku šaj de fi ni sa nja 
for me / Mi loš I. Ban dić.
U: Knji žev nost i je zik.  God. 16, br. 3 (1969), str. 199
210.

6700
     Na crt za este ti ku / Mi loš I. Ban dić.
Od lo mak iz knji ge „Ivo An drić: za go net ka ve dri ne”.
U: Re pu bli ka.  God. 20, br. 1 (si je čanj 1964), str. 16.

6701
     О нај чу де сни јем Са рај ли ји / Ми лош И. Бан дић.
При каз књи ге: Ми ро слав Ка ра у лац: Ра ни Ан дрић, Бе



460

о град, Са ра је во, 1980.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 157, књ. 428, св. 6 
(дец. 1981), стр. 967981.

6702
     O no vim pri po vet ka ma Iva An dri ća / Mi loš I. Ban dić.
U: Po let.  God. 1, br. 6 (1953), str. 4653*.

6703
     Ок то бар  март / Ми лош И. Бан дић.
Одло мак.
У: Књи жев ност.  Год. 46, књ. 92, св. 6 (јун 1991), стр. 
621623.

6704
     Пи сац и свет / Ми лош И. Бан дић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Кри ти ча ри о Ан дри ћу / из бор 
М. Ж. [Милан Живановић].  Одло мак. 
У: Днев ник.  Год. 51, бр. 16511 (14. окт. 1992) = Кул
ту ра  на у ка  умет ност.  Бр. 651, стр. 16.

6705
     Po e ma ek sta ze / Mi loš I. Ban dić.
Od lo mak iz knji ge „Ivo An drić: za go net ka ve dri ne”.
U: Iz raz.  God. 8, knj. 15, br. 1 (jan. 1964), str. 3843.

6706
     По е ти ка ко ре спон ден ци је: Иво Ан дрић у огле да лу 
сво јих пи са ма / Ми лош И. Бан дић.
Sum mary: The po e tics of cor re spon den ce: Ivo An drić in 
the mir ror of his let ters: стр. 191.
У: Гла сник Одје ље ња умјет но сти.  Vol. 12, књ. 12 
(1993), стр. 149191.

6707
     Pre de li du hov ne sve tlo sti / Mi loš I. Ban dić.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1977.  Str. 288290.

6708
     Pre de li du hov ne sve tlo sti / Mi loš I. Ban dić.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1981.  Str. 288290.

6709
     Ри там Ан дри ће ве фра зе / Ми лош И. Бан дић.
При каз ру ко пи са књи ге: Си ни ша Па у но вић: По ла ве ка 
с Ан дри ћем.  Одло мак.
У: НИН.  Год. 41, бр. 2104 (26. април 1991), стр. 73.

6710
     Стра сти се рас тва ра ју у ти ши ни / Ми лош И. Бан
дић.
У: Са вре ме на про за / при ре дио Ми лош И. Бан дић.  
Бе о град : Но лит, 1965.  Стр. 78146.

6711
     Стра сти се рас тва ра ју у ти ши ни / М. [Милош] И. 
Бан дић.
У: Са вре ме на про за / при ре дио М. [Милош] И. Бан
дић.  Бе о град : Но лит, 1973.  Стр. 142181.

6712
     Суд би не вра ће не из вре ме на / Ми лош И. Бан дић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Про кле та авли ја, Но ви 
Сад, 1954.
У: По ли ти ка.  Год. 52, бр. 15090 (25. март 1955), стр. 9.

6713
     Čo vek u isto ri ji / Mi loš I. Ban dić.
Od lo mak iz knji ge „Ivo An drić: za go net ka ve dri ne”.
U: Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma
sle ša”, 1980.  Str. 373374.

6714
     Čo vek u isto ri ji / Mi loš I. Ban dić.
Od lo mak iz knji ge „Ivo An drić: za go net ka ve dri ne”.
U: Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma
sle ša”, 1982.  Str. 370373.

6715
     Čo vek u isto ri ji / Mi loš I. Ban dić.
Od lo mak iz knji ge „Ivo An drić: za go net ka ve dri ne”.
U: Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma
sle ša”, 1985.  Str. 370373.

6716
     An drić şi lu mi na lu mii / M. [Miloš] I. Ban dić ; tra du ce
re de Mi o drag Mi loş.
U: Lu mi na.  An. 26, nr. 11/12 (1972), str. 3944.

6717
     Pan na i pi e ni ąd ze / Mi loš Ban dić ; pr ze ł ożyła A. [A li
cja] Pa ku lan ka.
U: In ter pre ta cja li te rac ka na te re nie zac hod ni ej i po ł ud ni
o wej Sł o wi a ńszczyzny. T. 1 / pod re dak cją Ma rii Dą brow
ski ejPartyki.  Kra ków : Uni wersytet Ja gi el lo ń ski, 1981. 
 Str. 94106*.

БА НО ВИЋ, Гој ко
6718

     Ан дрић у Трав ни ку и Ви ше гра ду / Гој ко Ба но вић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 10 (22. окт. 1972)*.

6719
     На Дри ни ћу при ја / Гој ко Ба но вић.
У: По ли ти ка.  Год. 50, бр. 14568 (26. јул 1953.), стр. 8.

6720
     Osta lo u dnev ni ku / Goj ko Ba no vić.
U: Ka zi va nja o An dri ću / [pri re di o] Ra do van Po po vić.  
Be o grad : Slo bo da, 1976.  Str. 2025.

БАН ЏО ВИЋ, Са фет
6721

     O dok tor skoj di ser ta ci ji i ne kim di plo mat skim spi si ma 
Ive An dri ća / Sa fet Ban džo vić.
Re fe rat na Na uč nom sku pu „Dje lo Ive An dri ća u hi sto rij
skom i dru štve nom kon tek stu”, Tu zla, 1314. nov. 1999.
U: An drić i Bo šnja ci / [glav ni ured nik Mu nib Maglajlić]. 
 Tu zla : Bo šnjač ka za jed ni ca kul tu re „Pre po rod”, Op ćin
sko dru štvo, 2000.  Str. 3145*.
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БА ЊАИ, Ја нош
6722

     Ivo An drić  az el bes zé lés dic sé re te / Bányai Já nos.
U: Üze net.  5. évf., 4. sz. (1975. ápr.), str. 232236.

6723
     A negyedik An drićkép / Bányai Já nos.
Go vor na Stra ži lov skim su sre ti ma, 8. okt. 1992.
U: Magyar Szó.  49. évf., 279. sz. (1992. okt. 10.) = Ki lá
tó.  31. évf., 42. sz., str. 14.

БА ЊА НИН, Љи ља на
6724

     Le fi gu re fem mi ni li nei rac con ti di Ivo An drić / Lji lja
na Ba nja nin.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Sla via.  An no 2 (lug.set. 1993), str. 109130.

БА ЊАЦ, Зо ри ца
6725

     Vla da vi na lo ših pi sa ca : no vi pri lo zi za po sr blja va nje 
Ive An dri ća / Zo ri ca Ba njac.
Po vo dom sku pa pi sa ca, Vi še grad, mart 1995. 
U: Na ša bor ba.  N. s., god. 73, br. 46/47 (1819. mart 
1995) = NB, str. I.

6726
     Сен ке око ку ће / Зо ри ца Ба њац.
У: НИН.  Год. 33, бр. 1627 (7. март 1982), стр. 2829.

БА РАЦ, Ан тун
6727

     An drić i Kr le ža / An tun Ba rac.
Od lo mak iz tek sta „Pri po vet ke Iva An dri ća”.  Na po me ne 
i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Pri po vet ke Ive An dri ća / Sve to zar Ko lje vić.  Be o grad 
: Za vod za udž be ni ke i na stav na sred stva, 1983.  Str. 108
110.

6728
     Pri po vet ke Iva An dri ća / B. [An tun Ba rac].
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pri po vet ke, Be o grad, 1924.
U: Ju go sla ven ska nji va.  God. 9, knj. 1, br. 5 (1. mart 
1925), str. 176.

6729
     Pri po vet ke Iva An dri ća / An tun Ba rac.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1977.  Str. 5961.

6730
     Pri po vet ke Iva An dri ća / An tun Ba rac.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1981.  Str. 5961.

6731
     Pri po vet ke Iva An dri ća / An tun Ba rac.
U: Iza bra ne pri po vi jet ke ; Pro kle ta avli ja / Ivo An drić.  
Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle ša”, 1981.  Str. 388390.

6732
     Pri po vet ke Iva An dri ća / An tun Ba rac.
Od lo mak.
U: Iza bra ne pri po vi jet ke ; Pro kle ta avli ja / Ivo An drić.  
Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle ša”, 1983.  Str. 388390.

6733
     Pri po vet ke Iva An dri ća / An tun Ba rac.
U: Iza bra ne pri po vi jet ke ; Pro kle ta avli ja / Ivo An drić.  
Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle ša”, 1987.  Str. 388390.

6734
     Ivo An drić / An tun Ba rac.
U: A hi story of Yugo slav li te ra tu re / An tun Ba rac.  Be o
grad : Com mit tee for Fo re ign Cul tu ral Re la ti ons of Yugo
sla via, 1955.  Str. 244.

БА РАЦ, На да
6735

     Ne ko li ko pro ta go ni sta An dri će vih pri po ve da ka : (cr te
ži i por tre ti) / Na da Ba rac.
U: Ri ječ ka re vi ja.  God. 10, br. 5/6 (1961), str. 201214.

БАР БЕ РИС, Ал фре до
6736

     Bo snia il pa e se del la sua me mo ria / di Al fre do Bar be ris.
U: Il Gi or no.  (27 ott. 1961)*.

БАР БУ ЛО ВИЋ, Гор да на
6737

     Пи сац сво је де ло не гле да спо ља / Гор да на Бар бу
ло вић.
Пр ви пут об ја вље но под ств. насл.: Раз го вор са Ивом 
Ан дри ћем.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 147148.

6738
     Раз го вор са Ивом Ан дри ћем / Гор да на Бар бу ло вић.
У: Мла ди би бли о те кар.  Год. 14, бр. 22 (1970), стр. 
23*.

БА РЕТ, Ви ли јам
6739

     Night ma re em pi re / Wil li am Bar rett.
Pri kaz knji ga: 1. Ivo An drić: Pri ča o ve zi ro vom slo nu, 
Nju jork, 1962 ; 2. Ivo An drić: Pro kle ta avli ja, Nju jork, 
1962.
U: The Atlan tic Monthly.  Vol. 211, no. 1 (Jan. 1963), str. 
113*.

6740
     One li fe, one di nar / Wil li am Bar rett.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Go spo đi ca, Nju jork, 1965.
U: The Atlan tic Monthly.  Vol. 215, no. 5 (May 1965), 
str. 148149*.

6741
     Re a der’s cho i ce / by Wil li am Bar rett.
U: The Atlan tic Monthly.  Vol. 209, no. 2 (Feb. 1962), str. 
114117*.
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БА РОШ, Ми ро слав
6742

     Smje le a ne ra zu mlji ve ocje ne / Mi ro slav Ba roš.
Po vo dom tek sta „Šest de ce ni ja taj ne” Iva na Lo vre no vi ća.
U: Da nas.  God. 1, br. 44 (21. pro si nac 1982), str. 41.

БАР ТЕЛ СКИ, Ле слав Ма ри јан
6743

     Wa ka cje na po ł ud niu / Le sł aw M. [Ma ri an] Bar tel ski.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Le to va nje na ju gu, Var ša va, 
1966.
U: Wid no krę gi.  Nr. 8 (1966), str. 4143*.

6744
     Kon su lo wie i An drić / Le sł aw M. [Ma ri an] Bar tel ski.
Pri kaz knji ge: Trav nič ka hro ni ka, Lođ, 1977.
U: No we Ksi ą ż ki.  Nr. 7 (1978), str. 1213*.

БАР ТО ЛИЋ, Зво ни мир
6745

     Felj ton iz Sol no gra da / Zvo ni mir Bar to lić.
U: Za vu glom pro vin ci ja / Zvo ni mir Bar to lić.  Ča ko vec : 
Zrin ski, 1978.  Str. 299302.

БАР ТУ ЛИ ЦА, Ми ло сти слав
6746

     Ne mi ri / M. B. [Mi lo sti slav Bar tu li ca].
U: No vo do ba.  God. 4, br. 75 (2. nov. 1921), str. 2*.

БАР ТУ ЛО ВИЋ, Ни ко
6747

     „Ex Pon to” / Ни ко Бар ту ло вић.
Од лом ци из тек ста „Раз го во ри с ду шом”.
У: По е зи ја / Иво Ан дрић.  Срем ски Кар лов ци : Ка и
рос, 1998.  Стр. 223224.

6748
     Raz go vo ri s du šom / N. [Ni ko] Bar tu lo vić.
U: Ex Pon to / Ivo An drić.  Za greb : Knji žev ni jug, [1918]. 
 Str. 515.

6749
     Раз го во ри с ду шом / Н. [Нико] Бар ту ло вић.
У: Ex Pon to / Иво Ан дрић.  Бе о град : С. Б. Цви ја но
вић, 1920.  Стр. 516.

6750
     Raz go vo ri s du šom / N. [Ni ko] Bar tu lo vić.
U: Ex Pon to / Ivo An drić.  Be o grad : Uni ver zi tet ska bi bli
o te ka „Sve to zar Mar ko vić” : Knji žev na za jed ni ca „Pe tar 
Ko čić”, 1975.  Str. 515.

6751
     Раз го во ри с ду шом / Н. [Нико] Бар ту ло вић.
У: Ex Pon to / Иво Ан дрић.  Бе о град : Књи га ко мерц, 
1995.  Брош.  Стр. 715.   

6752
     Раз го во ри с ду шом / Н. [Нико] Бар ту ло вић.
У: Ex Pon to / Иво Ан дрић.  Бе о град : Књи га ко мерц, 
1995.  Кар тон.  Стр. 715*.

6753
     Roz ho vory s du ší / N. [Ni ko] Bar tu lo vić ; př e lo žil Jo
sef Pe lí šek.
U: Ex Pon to / Ivo An drić.  Pra ha : S. Mi na ř ík, 1919.  Str. 
523.

БА ТА ЛИ, Ћа мил
6754

     Ivo An driq: „Obor ri i mall ku ar” / Qa mil Ba tal li.
U: Je ta e re.  V. 24, nr. 5 (shtat.tet. 1972), str. 922925.

БА ТИ НИЋ, Миа
6755

     Kr le žin i An dri ćev Goya : po red be na ski ca / Mia Ba
ti nić.
U: Re pu bli ka.  God. 63, br. 4 (2007), str. 5964*.

БА ТЛЕР, То мас
6756

     Ivo An drić, a „Yugo slav” wri ter / Tho mas Bu tler.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Zbor nik Ma ti ce srp ske za fi lo lo gi ju i lin gvi sti ku.  Knj. 
33 (1990), str. 5560.

6757
     Ivo An drić, a „Yugo slav” wri ter / Tho mas Bu tler.
No tes: str. 121.
U: Cross Cur rents.  No. 10 (1991), str. 117121.

БА ТОВ СКИ, Хен рик
6758

     W spra wie Iwo An dri cia / He nryk Ba tow ski.
U: Po lityka.  Rok 34, nr. 35(1739) (1. sept. 1990), str. 3.

6759
     Ivo An drić i na u ka pol ska / He nryk Ba tow ski.
U: Życie War szawy.  Rocz. 18, nr. 266 (9. li sto pad 1961), 
str. 4*.

6760
     Ivo An drić pi sarz i dyplo ma ta / He nryk Ba tow ski.
U: Życie Li te rac kie.  Rocz. 11, nr. 46 (12. li sto pad 1961), 
str. 11*.

6761
     Ivo An drić  przyja ciel Po la ków / He nryk Ba tow ski.
U: Życie War szawy.  Rocz. 32, nr. 69 (1975), str. 4*.

БА ЋО ВИЋ, Ву ка шин
6762

     Ње го ше во и Ан дри ће во по и ма ње чо вјеч но сти и мр
жње у функ ци ји са вре ме них зби ва ња на срп ским про
сто ри ма / Ву ка шин Ба ћо вић.
У: Ства ра ње.  Год. 47, бр. 9/10 (окт.нов. 1992), стр. 
764768.

6763
     По ет ска функ ци ја Ви шњи ће вих пе са ма у Ан дри ће
вим де ли ма / Ву ка шин Ба ћо вић.
Би бли о гра фи ја: стр. 193.  Sum mary: Po e tic fun ction of 
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Vi šnjić’s epic po ems in the works of An drić: стр. 193.
У: Збор ник ра до ва Фи ло зоф ског фа кул те та.  Бр. 37 
(2007), стр. 187193.

БАЧ КИ, Ђерђ
6764

     Ko runk nagy me se mon dó ja / Bác ski György.
U: Ko runk.  6. sz. (1963), str. 844846*.

6765
     Utós zó / Bác ski György.
U: Híd a Dri nán / Ivo An drič.  Bu ka rest : Iro dal mi 
Könyvki a dó, 1965.  Str. 396402.

6766
     Utós zó / Bác ski György.
U: Híd a Dri nán / Ivo An drić.  Bu ka rest : Iro dal mi 
Könyvki a dó, 1966.  Str. 400407.

БА ШЧА РЕ ВИЋ, Сне жа на
6767

     Исто ри ја и мит у Про кле тој авли ји Ива Ан дри ћа / 
Сне жа на С. Ба шча ре вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ре
зю ме: Ис то рия и миф в ро ма не Про кля тый двор Иво 
Ан дри ча: стр. 157 ; Sum mary: Hi story and myth in The 
dam ned yard by Ivo An dric: стр. 157.
У: Књи жев ност и исто ри ја. [Књ.] 9, Збор ник ре фе ра та 
са на уч ног ску па одр жа ног у Ни шу [на тему] Иде а ли
за ци ја и ми то ло ги за ци ја исто ри је у књи жев но сти, 19. 
и 20. ок то бра 2007. го ди не.  Ниш : Цен тар за на уч на 
ис тра жи ва ња СА НУ и Уни вер зи те та у Ни шу, 2009.  
Стр. 147157.

6768
     Основ не од ли ке је зи ка и сти ла у ро ма ни ма Ива Ан
дри ћа / Сне жа на С. Ба шча ре вић.
Ab stract.  Би бли о гра фи ја.
У: Збор ник ра до ва Учи тељ ског фа кул те та При зрен
Ле по са вић.  Књ. 1 (2005), стр. 9099*.

6769
     Си стем на ра ци је Про кле те авли је / Сне жа на С. Ба
шча ре вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: The nar ra ti ve system in Ivo An drić’s Dam ned yard: 
стр. 86.
У: Ба шти на.  Св. 15 (2003), стр. 7786.

6770
     Ци клич ки кон цепт исто ри је и по е ти ка у де лу Ива 
Ан дри ћа / Сне жа на С. Ба шча ре вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ре
зю ме: Ци кли че ский кон цепт ис то рии и по э ти ка в про
из ве де нии Иво Ан дри ча: стр. 71.
У: Књи жев ност и исто ри ја. [Књ.] 6, Тран спо зи ци ја 
исто риј ских до га ђа ја и лич но сти у при по ве ци код Сло
ве на / [з борник уре дио Ми ро љуб Стојановић].  Ниш : 
Цен тар за на уч на ис тра жи ва ња СА НУ и Уни вер зи те та 
у Ни шу, 2005.  Стр. 6571.

БЕВК, Фран це
6771

     Na ši knji žev ni ci o Ivi An dri ću / Fran ce Bevk, Bla že 
Ko ne ski.
U: Vje snik Na rod nog fron ta Hr vat ske.  God. 12, br. 2339 
(10. okt. 1952), str. 5*.

БЕ ГИЋ, Мид хат
6772

     An dri će va pri ča : (frag ment) / Mid hat Be gić.
U: Od jek.  God. 25, br. 6 (1531. mart 1972), str. 12.

6773
     An dri će va he ro i ka / Mid hat Be gić.
Go vor na ko me mo ra ci ji po vo dom smr ti I. An dri ća, Sa ra
je vo, 1975.
U: Od jek.  God. 28, br. 7 (115. april 1975), str. 11.

6774
     An dri će va he ro i ka / Mid hat Be gić.
U: Ras kr šća. [Knj.] 4, Bo san sko her ce go vač ke knji žev
ne te me / Mid hat Be gić.  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle ša” : 
Svje tlost, 1987.  Str. 356361.

6775
     Ан дри ће во дје ло пре ва зи ла зи исто ри ју / Мид хат Бе
гић.
У: Осло бо ђе ње.  Год. 37, бр. 11054 (13. март 1979), 
стр. 11.

6776
     Bi lje ške pri re đi va ča / [in ter vju vo di la] Ha ni fa Ka pi
džićOsma na gić.
In ter vju sa Mid ha tom Be gi ćem.
U: Ras kr šća. [Knj.] 2 / Mid hat Be gić.  Sa ra je vo : „Ve se lin 
Ma sle ša” : Svje tlost, 1987.  Str. 361365.

6777
     „Го спо ђи ца” у де лу Иве Ан дри ћа / Мид хат Бе гић.
У: НИН.  Год. 6, бр. 266 (5. феб. 1956), стр. 9.

6778
     Estet ski hu ma ni zam Ive An dri ća / Mid hat Be gić.
U: Od jek.  God. 25, br. 21 (115. nov. 1972), str. 12, 16.

6779
     Estet ski hu ma ni zam Ive An dri ća / Mid hat Be gić.
Go vor na sve ča noj aka de mi ji po vo dom osam de se tog ro
đen da na I. An dri ća, Sa ra je vo, 1972.
U: Oslo bo đe nje.  God. 29, br. 8752 (13. okt. 1972), str. 4.

6780
     Estet ski hu ma ni zam Ive An dri ća / Mid hat Be gić.
U: Ras kr šća. [Knj.] 3 / Mid hat Be gić.  Sa ra je vo : Svje
tlost, 1976.  Str. 341353.

6781
     Estet ski hu ma ni zam Ive An dri ća / Mid hat Be gić ; iz bor 
Lju bo mir Cvi je tić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 36, br. 10960 (9. dec. 1978) = Kul
tur ni ži vot.  Br. 34, str. 11.
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6782
     Estet ski hu ma ni zam Ive An dri ća : (od lo mak) / Mid hat 
Be gić.
U: Pro kle ta avli ja ; Most na Že pi / Ivo An drić.  Sa ra je vo 
: Svje tlost, 1981.  Str. 194196.

6783
     Estet ski hu ma ni zam Ive An dri ća : (od lo mak) / Mid hat 
Be gić.
U: Pro kle ta avli ja ; Most na Že pi / Ivo An drić.  Sa ra je vo 
: Svje tlost, 1985.  Str. 194196.

6784
     Estet ski hu ma ni zam Ive An dri ća / Mid hat Be gić.
U: Ras kr šća. [Knj.] 3 / Mid hat Be gić.  Sa ra je vo : „Ve se lin 
Ma sle ša” : Svje tlost, 1987.  Str. 287300.

6785
     Estet ski hu ma ni zam Ive An dri ća : (od lo mak) / Mid hat 
Be gić.
U: Pro kle ta avli ja ; Most na Že pi / Ivo An drić.  Sa ra je vo 
: Svje tlost, 1988.  Str. 194196.

6786
     Estet ski hu ma ni zam Ive An dri ća : (od lo mak) / Mid hat 
Be gić.
U: Pro kle ta avli ja ; Most na Že pi / Ivo An drić.  Sa ra je vo 
: Svje tlost, 1989.  Str. 194196.

6787
     Estet ski hu ma ni zam Ive An dri ća : (od lo mak) / Mid hat 
Be gić.
U: Pro kle ta avli ja ; Most na Že pi / Ivo An drić.  Sa ra je vo 
: Svje tlost, 1990.  Str. 194196.

6788
     Zov ljud skih gla so va / Mid hat Be gić.
U: Od jek.  God. 28, br. 6 (1531. mart 1975), str. 4.

6789
     Ivo An drić: Li ca, Za greb, 1960 / Mid hat Be gić.
Pri kaz knji ge.
U: Iz raz.  God. 4, knj. 8, br. 9 (sept. 1960), str. 211216.

6790
     Ivo An drić: Li ca, Za greb, 1960 / Mid hat Be gić.
U: Ras kr šća. [Knj.] 2 / Mid hat Be gić.  Sa ra je vo : Svje
tlost, 1969.  Str. 288295.

6791
     Ivo An drić: Li ca, Za greb, 1960 / Mid hat Be gić.
U: Ras kr šća. [Knj.] 2 / Mid hat Be gić.  Sa ra je vo : „Ve se lin 
Ma sle ša” : Svje tlost, 1987.  Str. 303310.

6792
     In me mo ri am Ivi An dri ću / Mid hat Be gić.
U: Ra do vi. Odje lje nje za knji žev nost i umjet nost.  Knj. 2 
(1975), str. 58.

6793
     Je le na  pri ča An dri će va : po ku šaj o na sta ja nju ob li ka 
/ Mid hat Be gić.
U: Sa vre me nik.  God. 8, knj. 16, sv. 11 (nov. 1962), str. 
327336.

6794
     Me ra pro bu đe nog hu ma ni zma / Mid hat Be gić.
U: Knji žev ne no vi ne.  N. s., god. 12, br. 157 (3. nov. 
1961), str. 3.

6795
     Pi smo Mid ha ta Be gi ća.
Re fe rat na Sim po zi ju mu „An drić u ško li”, Vi še grad, 25
26. jun 1978.
U: Od jek.  God. 31, br. 13/14 (jul 1978), str. 56.

6796
     Po e zi ja i lje po ta / Mid hat Be gić.
U: Od jek.  God. 33, br. 17 (115. sept. 1980), str. 6.

6797
     Po ku šaj o ge ne zi An dri će va ob li ka / Mid hat Be gić.
U: Ras kr šća. [Knj.] 2 / Mid hat Be gić.  Sa ra je vo : Svje
tlost, 1969.  Str. 296310.

6798
     Po ku šaj o ge ne zi An dri će va ob li ka / Mid hat Be gić.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1977.  Str. 261273.

6799
     Po ku šaj o ge ne zi An dri će va ob li ka / Mid hat Be gić.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1981.  Str. 261273.

6800
     Po ku šaj o ge ne zi An dri će va ob li ka / Mid hat Be gić.
Od lo mak.
U: Iza bra ne pri po vi jet ke ; Pro kle ta avli ja / Ivo An drić.  
Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle ša”, 1981.  Str. 391392.

6801
     Po ku šaj o ge ne zi An dri će va ob li ka / Mid hat Be gić.
Od lo mak.
U: Iza bra ne pri po vi jet ke ; Pro kle ta avli ja / Ivo An drić.  
Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle ša”, 1983.  Str. 391392.

6802
     Po ku šaj o ge ne zi An dri će va ob li ka / Mid hat Be gić.
U: Ras kr šća. [Knj.] 2 / Mid hat Be gić.  Sa ra je vo : „Ve se lin 
Ma sle ša” : Svje tlost, 1987.  Str. 311325.

6803
     Po ku šaj o ge ne zi An dri će va ob li ka / Mid hat Be gić.
Od lo mak.
U: Iza bra ne pri po vi jet ke ; Pro kle ta avli ja / Ivo An drić.  
Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle ša”, 1987.  Str. 391392.

6804
     Po ku šaj o ge ne zi An dri će va ob li ka. [De o] 1 / Mid hat 
Be gić.
U: Od jek.  God. 27, br. 19 (115. okt. 1974), str. 3.

6805
     Po ku šaj o ge ne zi An dri će va ob li ka. [De o] 2 / Mid hat 
Be gić.
U: Od jek.  God. 27, br. 20 (1531. okt. 1974), str. 4.
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6806
     Rzav ski bre go vi : o An dri će voj pri či / Mid hat Be gić.
U: Od jek.  God. 34, br. 12 (1530. jun 1981), str. 6.

6807
     Rzav ski bre go vi : o An dri će voj pri či / Mid hat Be gić.
U: Ras kr šća. [Knj.] 4, Bo san sko her ce go vač ke knji žev
ne te me / Mid hat Be gić.  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle ša” : 
Svje tlost, 1987.  Str. 343348.

6808
     Ro man Go spo đi ca u dje lu Ive An dri ća / Mid hat Be gić.
U: Ras kr šća / Mid hat Be gić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1957. 
 Str. 199212.

6809
     Ro man Go spo đi ca u dje lu Ive An dri ća / Mid hat Be gić.
U: Ras kr šća. [Knj.] 1 / Mid hat Be gić.  Sa ra je vo : „Ve se lin 
Ma sle ša” : Svje tlost, 1987.  Str. 186198.

6810
     Umjet nost po je di no sti : Klod Avlin o „Trav nič koj hro
ni ci” / Mid hat Be gić.
Re fe rat na Na uč nom sku pu „Trav nik i dje lo Ive An dri ća  
za vi čaj no i uni ver zal no”, Trav nik, 1214. okt. 1978.
U: Od jek.  God. 31, br. 21 (115. nov. 1978), str. 9.

6811
     Umjet nost po je di no sti : (jed no sje ća nje) / Mid hat Be gić.
Ré su mé: L’art du dé tail: str. 18.
U: Trav nik i dje lo Ive An dri ća  za vi čaj no i uni ver zal no / 
[u red nik Mi lo sav Popadić].  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle
ša” : Uni ver zi tet, 1980.  Str. 1718.

6812
     Uni ver zal na sli ka ljud ske sud bi ne / Mid hat Be gić.
U: Ras kr šća. [Knj.] 4, Bo san sko her ce go vač ke knji žev
ne te me / Mid hat Be gić.  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle ša” : 
Svje tlost, 1987.  Str. 349355.

6813
     Unu tar nji glas / Mid hat Be gić.
U: Od jek.  God. 35, br. 15/16 (131. avg. 1982), str. 2.

6814
     Естет ски от ху ма ни зам на Иво Ан дриќ / Мид хат Бе
гиќ.
У: Кр сто па ти / Мид хат Бе гиќ.  Ско пје : Ма ке дон ска 
кни га, 1982.  Стр. 215229.

6815
     L’est hé ti que d’Ivo An drić / Mid hat Be gić.
No tes: str. 1920.
U: Rus sian Li te ra tu re.  Vol. 30, no. 1 (1 July 1991), str. 
120.

6816
     A sze re tet lát ha ta tlan hí dja : (a hu ma ni sta Ivo An drić) / 
Mid hat Be gić ; Bor bély Já nos for dí tá sa.
U: Üze net.  2. évf., 12. sz. (1972. dec.), str. 740750.

БЕ ЗА РЕ ВИЋ, Ву ко
6817

     Plje vlja ci u An dri će vim dje li ma / Vu ko Be za re vić.
U: Mo sto vi.  God. 19, br. 95 (1987), str. 3745.

БЕ ЗЕ, Ге орг
6818

     Ge spräch mit den Ge sic htern / Ge org Bö se.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Li ca, Min hen, 1964.
U: Ec ho der Ze it.  (13. Dez. 1964)*.

6819
     Ge spräch mit den Ge sic htern / Ge org Bö se.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Li ca, Min hen, 1964.
U: Schwä bische Ze i tung.  (23. Dez. 1964)*.

БЕ КЕР, Ми ро слав
6820

     Trav nič ka hro ni ka u svje tlu kri te ri ja ru skih for ma li sta 
/ Mi ro slav Be ker.
Sum mary: Trav nič ka hro ni ka and the Rus sian for ma lists: 
str. 306.
U: De lo Ive An dri ća u kon tek stu evrop ske knji žev no sti i 
kul tu re / [u red nik Dra gan Nedeljković].  Be o grad : Za du
žbi na Ive An dri ća, 1981.  Str. 299306.

БЕ ЛАН, Бран ко
6821

     An dri ća tre ba či ta ti / Bran ko Be lan.
Pri kaz te le vi zij ske dra me „Li ca i sud bi ne” po mo ti vi ma 
pro ze Ive An dri ća, u re ži ji Pe tra Lju bo je va.
U: Slo bod na Dal ma ci ja.  God. 41, br. 12403 (14. ožu jak 
1984), str. 10.

БЕ ЛИН, Кла ус
6822

     Ze u gin ver gan ge ner Ja hr hun der te / Kla us Bel lin.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Ber lin, 1957.
U: Bran den bur gische ne u e ste Nac hric hten.  (25. Ju li 
1957)*.

БЕ ЛИЋ, Алек сан дар
6823

     Алек сан дар Бе лић о Иви Ан дри ћу.
Го вор при ли ком про гла ше ња И. Ан дри ћа за ре дов ног 
чла на СА НУ, Бе о град, 24. јан. 1946.
У: Син те за.  Н. с., год. 10, бр. 5 (1979), стр. 101103.

6824
     [Говор Алек сан дра Бе ли ћа на све ча ном ску пу Срп
ске ака де ми је на у ка 24. ја ну а ра 1946. године].
По во дом про гла ше ња Иве Ан дри ћа за ре дов ног чла на 
СА НУ.
У: Го ди шњак.  Књ. 52 (1945), стр. 109112.

6825
     Iz van red na knji žev na kul tu ra / Alek san dar Be lić.
Od lo mak iz go vo ra pri li kom pro gla še nja Ive An dri ća za 
re dov nog čla na SA NU, Be o grad, 24. jan. 1946.
U: Trav nič ka hro ni ka.  God. 2, br. 16 (25. mart 1975), 
str. 9.

БЕ ЛИЋ, Дра ган
6826

     Ди вље ње веч ним исти на ма : тре ну так у бе о град ској 
„Про све ти”: с љу ди ма ко ји су по зна ва ли Иву Ан дри ћа 
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/ Дра ган Бе лић.
У: Бор ба.  Год. 53, бр. 71 (15. март 1975) = Свет кул ту
ре и умет но сти, стр. 12.

БЕ ЛО ВИЋ, Ми ро слав
6827

     An drić i te a tar / Mi ro slav Be lo vić.
U: Od jek.  God. 29, br. 23 (29. nov.15. dec. 1976), str. 
10, 24.

6828
     „Raz go vo ri sa Go jom” Ive An dri ća na sce ni / Mi ro slav 
Be lo vić.
U: Sce na.  God. 17, knj. 1, br. 2 (martapril 1981), str. 
2224.

6829
     „Raz go vo ri sa Go jom” Ive An dri ća na sce ni / Mi ro slav 
Be lo vić.
U: Re di telj ska di le ma / Mi ro slav Be lo vić.  No vi Sad : 
Ste ri ji no po zor je, 1986.  Str. 208212.

6830
     „Раз го во ри са Го јом” Иве Ан дри ћа на сце ни / Ми
ро слав Бе ло вић.
Од лом ци.
У: По зо ри шне дра ма ти за ци је де ла Иве Ан дри ћа. Део 
2, Дра ма ти за ци је у вре ме ну / Ве сна Крч мар.  Но ви 
Сад : Ма ти ца срп ска, 2008.  Стр. 241242.

БЕН
6831

     Die Män ner von Ve le to vo : aus ge wählte Er zä hlun gen 
von Ivo An dric / Ben.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Ve le tov ci, Ber lin, 1961.
U: BZ am Abend.  Nr. 39 (15. Feb. 1962)*.

БЕН ХАРТ, Фран ти шек
6832

     Ro man o na sme hlja nem tri no gu / Fran ti šek Ben hart.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Omer pa ša La tas, Be o grad 
[etc.], 1978.
U: So dob nost.  Le to 27, št. 7 (1979), str. 780.

6833
     Sed me ro za sta ve ní nad ju go sláv skou pró zou / Fran ti
šek Ben hart.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Prag, 1958.
U: Li te rár ní no viny.  Roč. 7, č. 46 (1958), str. 4*.

БЕН ЦЕ, Ла још
6834

     A nagy nap / Ben cze La jos.
U: Magyar Szó.  32. évf., 72. sz. (1975. márc. 15.), str. 14.

БЕН ЧИЋ, Ни ко ла
6835

     No be lo vac lje ta 1961 : Ivo An drić / Ni ko la Ben čić.
U: Hr vat ske no vi ne.  Lje to 23, br. 6 (10. feb. 1962), str. 
3*.

БЕНШ, Франц
6836

     Li e be slied auf den Men schen / Franz Bönsch.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Li ca, Min hen, 1964.
U: Volksstim me.  (8. Dez. 1964)*.

БЕРГ МАН, Гун
6837

     Но ви свет на да ле ком се ве ру : са пре во ди о цем де ла 
Иве Ан дри ћа на швед ски је зик / [интервју водио] М. 
Ал ко вић.
Ин тер вју са Гун Берг ман.
У: По ли ти ка.  Год. 60, бр. 17940 (14. септ. 1963), стр. 
11.

6838
     Раз го вор Ларс Олоф Фран зе на са Гун Берг ман / 
пре вео са швед ског Шел Маг ну сон.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 11, св. 8 (окт. 
1992), стр. 152154.

6839
     У по се ти Иви Ан дри ћу / Гун Берг ман ; пре вео са 
швед ског Шел Маг ну сон.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 11, св. 8 (окт. 
1992), стр. 146151.

БЕ РЕ ЗАРК, Иља Бо ри со вич
6840

     По э ти че ская прав да / И. [Илья] Бе ре зарк.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: На Дри ни ћу при ја, Мо
сква, 1956.
У: Зве зда.  Год 34, ном. 5 (май 1957), стр. 213214.

БЕ РЕ ЗОВ СКА, Ве сна
6841

     An dri ćev „tre ći svet” / Ve sna Be re zov skaPe še le [i. e. 
Be re zov skaPešek].
U: Od jek.  God. 39, br. 18 (1530. sept. 1986), str. 13.

6842
     An dri će vi kon zu li na pu te vi ma Bo sne / Ve sna Be re
zov ska.
U: Ži vot.  God. 35, knj. 69, br. 5/6 (majjun 1986), str. 
530540.

6843
     Do ma ći in te lek tu al ci u ro ma ni ma Ive An dri ća : (dio iz 
stu di je „Pro blem in te lek tu al ca u ro ma ni ma Ive An dri ća”) 
/ Ve sna Be re zov ska.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Fo rum.  God. 26, knj. 53, br. 3/4 (ožu jaktra vanj 1987), 
str. 577593.

6844
     Fra njev ci u ro ma ni ma Ive An dri ća / Ve sna Be re zov
skaPe šek.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Na pre dak.  (1993), str. 109118*.
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БЕ РЕ ЗОВ СКИ, С.
6845

     Most na Dri nie / S. Be re zow ski.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Var ša va, 
1956.
U: Po znaj Świ at.  Nr. 2 (1957), str. 45*.

БЕ РИЋ, Гој ко
6846

     Dru ga śmi erć Iva An dri cia / Goj ko Be rić ; pr ze ł ożyła 
D. J. [Do ro ta Jo van ka] Ćir lić.
U: Ga ze ta Wybor cza.  Nr. 283 (1999), str. 1416*.

6847
     Sa motny Ivo An drić / Goj ko Be rić ; pr ze ł ożyła Do ro ta 
Jo van ka Ćir lić.
U: Ga ze ta Wybor cza.  Nr. 126 (2005), str. 20*.

БЕР КО ПЕЦ, Отон
6848

     Ivu An dri ćo vi udě le na No be lo va ce na 1961 za li te ra tu
ru / Oton Ber ko pec.
U: Tvor ba.  Roč. 25, č. 45 (9. nov. 1961), str. 1074.

БЕР ТА КИ НИ, Ре на то
6849

     An dric, pro fe ta e No be lu o mo / di Re na to Ber tac chi ni.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Ro man zi e rac con ti, Mi la no, 
2001.
U: Li be ro.  (7 dic. 2001), str. 20*.

БЕР ШАД СКА, М. Л.
6850

     Ро ман Иво Ан дри ча „Трав ниц кая хро ни ка”: исто
ри че ская де й стви те ль но сть и исто ри че ское со зна ние / 
М. Л. Бер шад ская.
У: Твор че ство Иво Ан дри ча / [редак торсо ста ви те ль 
О. [Ольга] Л. Кириллова].  Мо сква : Ин сти тут сла вя
но ве де ния и бал ка ни сти ки РАН, 1992.  Стр. 94.

БЕ СА РО ВИЋ, Гор да на
6851

     Su sre ti s An dri ćem : dje lo na šeg no be lov ca u so vjet
skoj jav no sti / Gor da na Be sa ro vić.
U: Od jek.  God. 34, br. 20 (1531. okt. 1981), str. 24.

БЕ СА РО ВИЋ, Ри сто
6852

     Ivo An drić i Mu zej knji žev no sti BiH / Ri sto Be sa ro
vić.
U: Pro svjet ni list.  (1530. april 1975) = „Ljud sko de lo 
je za du žbi na na oba sve ta” : pri log po sve ćen Ivi An dri ću, 
str. 1012.

6853
     Mid hat Ša mić: Isto rij ski iz vo ri Trav nič ke hro ni ke Ive 
An dri ća i nji ho va umjet nič ka tran spo zi ci ja, Sa ra je vo, 
1962 / Ri sto Be sa ro vić.
Pri kaz knji ge.
U: Gla snik Ar hi va i Dru štva ar hiv skih rad ni ka Bo sne i 
Her ce go vi ne.  God. 3, knj. 3 (1963), str. 372373.

6854
     Dr Mid hat Ša mić: Isto rij ski iz vo ri Trav nič ke hro ni ke 
Ive An dri ća i nji ho va umjet nič ka tran spo zi ci ja, Sa ra je vo, 
1962 / Ri sto Be sa ro vić.
U: Iz kul tur ne i po li tič ke isto ri je Bo sne i Her ce go vi ne / Ri
sto Be sa ro vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1966.  Str. 187189.

БЕ ХАМ, Ми ра
6855

     Die vi e len Stim men zum Chor ve re int / Mi ra Be ham.
U: Süd de utsche Ze i tung.  (1011. Okt. 1992)*.

БЕ ХРА МО ГЛУ, Ата ол
6856

     О суд би ни љу ди и мо сто ва / Ата ол Бе хра мо глу ; 
пре вод са тур ског Са ша Бра да ше вић.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 27, св. 25 
(септ. 2008), стр. 247251.

БЕ ШИЋ, Ален
6857

     Ста тус су бјек та у лир ској про зи Иси до ре Се ку лић 
: („Мо ли тве у Топ чи дер ској цр кви” из ме ђу Ex Pon ta и 
Мо ли та ва на је зе ру) / Ален Бе шић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: стр. 63.
У: Иси до ри ја на.  Год. 7/8, бр. 10/11 (2001/2002), стр. 
5063.

БИ БЕР, Ду шан
6858

     Igra s gre škom : Cr njan ski i An drić o kul tur noj kon ven
ci ji iz me đu Ju go sla vi je i Tre ćeg Re ic ha / Du šan Bi ber.
U: Da nas.  God. 9, br. 423 (27. ožu jak 1990), str. 33.

6859
     Spa lje no oba vje šte nje : o di plo mat skoj ak tiv no sti Ive 
An dri ća na te me lju nje mač kih, en gle skih, ame rič kih i na
ših iz vo ra / Du šan Bi ber.
U: Da nas.  God. 9, br. 420 (6. ožu jak 1990), str. 4243.

БИ ЛИК, На та ли ја
6860

     Іво Ан дрич в укра їн сь ких пе ре кла дах : (80ті90ті 
ро ки XX ст.) / На та лія Бі лик.
Би бли о гра фи ја: стр. 180181.
У: Ком па ра тив ні до слід жен ня слов’ян сь ких мов і лі те
ра тур.  Ки їв : [б. и.], 2006.  Стр. 174181*.

6861
     Іде й нообра зна спів звуч ні сть ро ма нів І. Ан дри ча 
„Міст на Дри ні” та О. Гон ча ра „Со бор” / На та лія Бі лик.
У: Пе да го гіч на те о рія і прак ти ка.  Вип. 6 (2004), стр. 
350362*.

6862
     Ре цеп ція твор чо сті Іво Ан дри ча в Укра ї ні : (50ті
по ча ток 80х ро ків XX ст.) / На та лія Бі лик.
У: Мо ва і ку ль ту ра. Вип. 6.  Ки їв : Ви дав ни чий дім 
Дми тра Бу ра го, 2003.  Стр. 277285*.
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6863
     Твор чі сть Іво Ан дри ча в кон тек сті укра їн сь кої ху
до жнь ої ку ль ту ри : ме то до ло гіч ний аспект / На та лія 
Бі лик.
У: Лі те ра ту ра, фо ль клор, про бле ми по е ти ки. Вип. 17.  
Ки їв : На ці о на ль ний уні вер си тет ім. Та ра са Шев чен ка, 
2003.  Стр. 6875*.

6864
     Твор чі сть Іво Ан дри ча в укра їн сь ких пе ре кла дах : 
(50ті80ті ро ки XX ст.) / На та лія Бі лик.
У: Лі те ра ту ро знав чі сту дії. Вип. 7.  Ки їв : На ці о на
ль ний уні вер си тет ім. Та ра са Шев чен ка, 2004.  Стр. 
3034*.

БИ ЛИП, Ви толд
6865

     Por tret rod zinny / W. [Wi told] Bil lip.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Po ro dič na sli ka, Var ša va, 
1966.
U: No we Ksi ą ż ki.  Nr. 6 (1967), str. 321322*.

БИ ЛО НОГ, Ј.
6866

     Ми те ць  ка те го рія віч на / Ю. Бі ло ног.
При каз књи ге: Па вло М. Ру дја ков: Між віч ні стю и ча
сом, Ки јев, 2000.
У: Все світ.  N° 5/6 (2001), стр. 160161*.

БИН ГЕЛ, Хорст
6867

     Die Flö te der Hu ma ni tas : zu Ivo An drics No vel len
band Die Ge li eb te des Ve li Pascha / Horst Bin gel.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Ma ra mi lo sni ca, Štut gart, 
1960.
U: Die Kul tur.  (Sept. 1960)*.

БИ О РАЦ, Дра ган
6868

     Иво Ан дрић у Кра гу јев цу / Дра ган Би о рац.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 22, бр. 376 (24. окт. 1970), 
стр. 2.

БИ РИ КОА, Кристијанa
6869

     Ivo An dritch: Il est un pont sur la Dri na, Pa ris, 1956 / 
Ch. B. [Chri sti an ne Bu ru co a].
Pri kaz knji ge: Na Dri ni ću pri ja.
U: Les No u vel les lit té ra i res, ar ti sti qu es et sci en ti fi qu es.  
No 1533 (17 janv. 1957), str. 3.

БИ СЕ НИЋ, Дра ган
6870

     Ди пло мат ски фрак књи жев ни ка : оспо ра ва ња Иве 
Ан дри ћа / Дра ган Би се нић.
По во дом ела бо ра та „Бал кан ски рат и Ар ба ни ја” И. 
Ан дри ћа и псе у до ни ма Pa tri us.
У: Бор ба.  Год. 65, бр. 52/53 (2122. феб. 1987), стр. 4.               

6871
     Иво Ан дрић ни је (био) краљ / Дра ган Би се нић.
У: Бор ба.  Год. 65, бр. 33 (2. феб. 1987), стр. 5.

БИ ТЕР МАН, Вал тер
6872

     Völ ker zwischen Ost und West / Wal ter Bit ter mann.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Min hen, 
1959.
U: Münchner Mer kur.  (2324. Jan. 1960)*.

БИТ НЕР, Ви ли јам
6873

     Yugo slav sam ple / by Wil li am Bit tner.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Nju jork, 
1959.
U: New York Post.  (28 Ju ne 1959)*.

БИ ХА ЉИМе рин, Ото
6874

     Пред го вор / Ото Би ха љиМе рин.
У: За пи си о Го ји / Иво Ан дрић.  Но ви Сад : Ма ти ца 
срп ска, 1961.  Стр. 517.

БИЧ КОВ СКИ, Сил ви ја
6875

     Nac hwort / Sil via Bitschkow ski.
U: Das Frä u lein / Ivo An drić.  Frank furt/M ; Ber lin : Ull
stein, 1991*.

БИ ШОФ, Бар ба ра
6876

     Ivo An dric: The wo man from Sa ra je vo, New York, 
1965 / Bar ba ra Bischoff.
Pri kaz knji ge: Go spo đi ca.
U: The Ore gon Daily Jo ur nal.  (10 April 1965)*.

БЈЕ ЛИ ЦА, Дра ги ша
6877

     Иво Ан дрић и усме но на род но ства ра ла штво / Дра
ги ша Бје ли ца.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Но ва Зо ра.  Бр. 20/21 (2008/2009), стр. 299307.

БЈЕ ЛИ ЦА, Иси до ра
6878

     Иво Ан дрић / Иси до ра Бје ли ца.
У: Нај ве ћи љу бав ни ци серб ски / Иси до ра Бје ли ца.  
Бе о град : Књи гако мерц, 2005.  Стр. 2324.

БЈЕ ЛО ГР ЛИЋ, Алек сан дар
6879

     An drić i de mo ni ne is ku plje nog zlo pa će nja / Alek san
dar Bje lo gr lić.
U: Ne vi dlji vi ar hi pe lag / Alek san dar Bje lo gr lić.  Be o grad 
: Pra i zvor ni ži vot, 1994.  Str. 110114.
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БЛА ЖЕК, Па вле
6880

     Тра гич ни мо ти ви у Не ми ри ма Иве Ан дри ћа / Па вле 
Бла жек.
У: Ве нац.  Бр. 88 (нов. 1980), стр. 2933.

6881
     Tra gič ni mo ti vi u Ne mi ri ma Ive An dri ća / Pa vle Bla
žek.
Bi bli o gra fi ja: str. 428.  Ré su mé: Les mo tifs tra gi qu es 
dans l’oeuvre Ne mi ri d’Ivo An drić: str. 429.
U: De lo Ive An dri ća u kon tek stu evrop ske knji žev no sti i 
kul tu re / [u red nik Dra gan Nedeljković].  Be o grad : Za du
žbi na Ive An dri ća, 1981.  Str. 417429.

БЛА ЖЕ ТИН, Стје пан
6882

     Smrt u Si na no voj te ki ji Ive An dri ća u pri je vo du Zol tá
na Csu ke / Stje pan Bla že tin.
U: Ri ječ ki fi lo lo ški da ni / [glav ni ured nik Di a na Sto lac].  
Ri je ka : Fi lo zof ski fa kul tet, 2002.  Str. 5155*.

БЛАН КО Ме ло, Ек тор
6883

     Ivo An dritch, pre mio Nó bel de li te ra tu ra de 1961 / por 
Hec tor Blan co Me lo.
U: Ex cel si or.  (25 nov. 1961)*.

БЛА ШКО ВИЋ, Ла сло
6884

     Иво Ан дрић, При че из де тињ ства / Ла сло Бла шко
вић.
Са др жи и одло мак из при по вет ке „У за ва ди са све том” 
И. Ан дри ћа.
У: Во дич кроз лек ти ру / Ла сло Бла шко вић.  Бе о град : 
На род на књи гаАл фа, 2006.  Стр. 517.

6885
     Пред го вор / [Ласло Блаш ковић].
У: Де ца и дру ге при по вет ке / Иво Ан дрић.  Но ви Сад 
: ИНГ ко мерц, 1997.  Стр. 512.

6886
     Пред го вор / [Ласло Блаш ковић].
У: Де ца и дру ге при по вет ке / Иво Ан дрић.  Но ви Сад 
: ИНГ, 1997.  Стр. 510.  

6887
     Пред го вор / [Ласло Блаш ковић].
У: Де ца и дру ге при по вет ке / Иво Ан дрић.  Но ви Сад 
: ИНГ, 1997.  Стр. 512.

6888
     Пред го вор / [Ласло Блаш ковић].
У: Де ца и дру ге при по вет ке / Иво Ан дрић.  Но ви Сад 
: Ри зни ца ле пих ре чи, 2002.  Стр. 510.

6889
     Пред го вор / [Ласло Блаш ковић].
У: Де ца и дру ге при по вет ке / Иво Ан дрић.  Но ви Сад 
: Ри зни ца ле пих ре чи, 2007.  Стр. 510.

БЛЕ ЧИЋ, Ми ло рад Р.
6890

     Ду ша и ли це : не ке слич но сти Бла жа Ко не ског са 
Ивом Ан дри ћем / Ми ло рад Р. Бле чић.
У: Бор ба.  Год. 63, бр. 19 (19. јан. 1985)*.

6891
     О Ан дри ће вом ви ђе њу жи во та / Ми ло рад Р. Бле чић.
У: Иво Ан дрић над не пре глед ном ре ком жи во та / 
[приредио] Ми ло рад Р. Бле чић.  Бе о град : Књи жев на 
за јед ни ца Зве зда ра : Ју го граф ; Но ви Бе о град : На род
на би бли о те ка „Вук Ка ра џић”, 1992.  Стр. 926.

6892
     О Ан дри ће вом ви ђе њу жи во та / Ми ло рад Р. Бле чић.
У: Мо сто ви.  Год. 25, бр. 126/127 (1993) = Пје снич ка 
ри јеч на из во ру Пи ве : на уч ни скуп по све ћен дје лу Ива 
Ан дри ћа, стр. 512*.

6893
     О биљ ном све ту у де лу Иве Ан дри ћа / Ми ло рад Р. 
Бле чић.
У: Но ва ви ђе ња / Ми ло рад Р. Бле чић.  Бе о град : Књи
жев на за јед ни ца Зве зда ра, 1990.  Стр. 1134.

6894
     О биљ ном све ту у де лу Иве Ан дри ћа / Ми ло рад Р. 
Бле чић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 52 (115. дец. 2001), стр. 7*.

6895
     Уз Ан дри ћев лик и ли це на фо то гра фи ја ма / Ми ло
рад Р. Бле чић.
У: Иво Ан дрић над не пре глед ном ре ком жи во та / 
[приредио] Ми ло рад Р. Бле чић.  Бе о град : Књи жев на 
за јед ни ца Зве зда ра : Ју го граф ; Но ви Бе о град : На род на 
би бли о те ка „Вук Ка ра џић”, 1992.  Стр. 8798.

БЛЕ ЧИЋ, Ми ха и ло
6896

     Ан дрић, дру ги пут / Ми ха и ло Бле чић.
При каз књи ге: Ра до ван По по вић: Иво Ан дрић, Бе о
град, 1989.
У: Ра дио ТВ ре ви ја.  Год. 23, бр. 1157 (28. април 1989), 
стр. 44.

6897
     Ан дри ћев свет / Ми ха и ло Бле чић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Је вреј ске при че, Бе о град, 
1991.
У: Ра дио ТВ ре ви ја.  Год. 25, бр. 1288 (1. нов. 1991), 
стр. 54.

6898
     Ан дри ће ве ли те рар не ин ти ме / Ми ха и ло Бле чић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Све ске, Бе о град, 1982.
У: Ра дио ТВ ре ви ја.  Год. 16, бр. 811 (10. септ. 1982), 
стр. 49.

6899
     Ан дри ће ви ра ни ра до ви / Ми ха и ло Бле чић.
У: Ра дио ТВ ре ви ја.  Год. 16, бр. 826 (24. дец. 1982), 
стр. 49.
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6900
     Иво Ан дрић, пе сник бун та и от по ра / Ми ха и ло Бле
чић.
Те мат ски број: Цр ве ни ли сто ви Иве Ан дри ћа.
У: Ко ра ци.  Год. 10, књ. 10, св. 1/2 (јан.феб. 1975), 
стр. 38.

6901
     Ivo An drić  s njim, o nje mu. [Deo 1], Bi la je ne žna, 
pla va, be lo pu ta / [Mi ha i lo Blečić].
U: Du ga.  N. s., god. 1(30), br. 28 (22. mart 1975), str. 
6162.

6902
     Ivo An drić  s njim, o nje mu. [Deo 2], Cr ve na nit ži vo ta 
/ [Mi ha i lo Blečić].
U: Du ga.  N. s., god. 1(30), br. 29 (5. april 1975), str. 
6061.

6903
     Ivo An drić  s njim, o nje mu. [De o] 3, O cve ću i o lju
di ma / [Mi ha i lo Blečić].
U: Du ga.  N. s., god. 1(30), br. 30 (19. april 1975), str. 
6061.

6904
     Ivo An drić  s njim, o nje mu. [De o] 4, Bi ti čo vek / Mi
ha i lo Ble čić.
U: Du ga.  N. s., god. 1(30), br. 31 (3. maj 1975), str. 60
61.

6905
     Ста зом сја ја и јед но став но сти / Ми ха и ло Бле чић.
In me mo ri am.
У: Ра дио ТВ ре ви ја.  Год. 9, бр. 421 (21. март 1975), 
стр. 2627.

6906
     Цр ве ни ли сто ви Иве Ан дри ћа / Ми ха и ло Бле чић.
У: Бор ба.  Год. 57, бр. 357 (29. дец. 1979) = Свет кул
ту ре и умет но сти, стр. 1012.

БО, Кар ло
6907

     Il No bel per la let te ra tu ra al ju go sla vo Ivo An dric / 
Car lo Bo.
U: La Stam pa.  An no 95, n. 255 (27 ott. 1961), str. 3*.

БО А СЕН, Ан ри

6908
     Un en to mo lo gi ste de la lit té ra tu re : An dritch  prix No
bel 1961 / Hen ri Bo is sin.
U: Les No u vel les lit té ra i res.  No 1783 (2 nov. 1961), str. 
9*.

БО БРОВ ЊИЦ КА, Ма ри ја
6909

     W świ e cie zdo mi no wanym pr zez strach : systemy war
to ś ci i taktyki ob ron ne / Ma ria Bo brow nic ka.
U: Kra sno gru da.  Nr. 6 (1997), str. 7884*.

6910
     Pos zu ki wa nia i ni e po ko je An dri cia / Ma ria Bo brow
nic ka.
U: Ivo An drić / [re dak tor Ma rek Kle cel].  War sza wa : 
Uni wersytet, 1988.  Str. 722*.

БО ВАН, Вла ди мир
6911

     На род не умо тво ри не у Ан дри ће вом де лу / Вла ди
мир Бо ван.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Zu
sam men fas sung: „Kle i ne For men” im Werk von Ivo An
drić: стр. 482.
У: Де ло Иве Ан дри ћа у кон тек сту европ ске књи жев
но сти и кул ту ре / [уредник Дра ган Недељковић].  Бе
о град : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 1981.  Стр. 477482.

6912
     Na rod ne umo tvo ri ne u ro ma ni ma Ive An dri ća / Vla di
mir Bo van.
U: 35. ju go sla ven ski se mi nar za stra ne sla vi ste, Za dar, 
1985 / [od go vor ni ured nik Ni ko la Ivanišin].  Za dar : Fi lo
zof ski fa kul tet, Za vod za sla vi sti ku, 1985.  Str. 193203.

6913
     Фол клор на тра ди ци ја у ро ма ни ма Иве Ан дри ћа / 
Вла ди мир Бо ван.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: При ло зи о књи жев ном де лу Ива Ан дри ћа / Вла де
та Ву ко вић, Вла ди мир Бо ван, Зо ран Па вло вић.  При
шти на : Је дин ство, 1982.  Стр. 1935*.

6914
     Фол клор на тра ди ци ја у ро ма ни ма Иве Ан дри ћа / 
Вла ди мир Бо ван.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Стре мље ња.  Год. 23, бр. 4 (јулавг. 1982), стр. 57
73.

БО ГА ВАЦ, Ми ло ван
6915

     Ми ло рад Р. Бле чић: Но ва ви ђе ња, Бе о град, 1990 / 
Ми ло ван Ј. Бо га вац.
При каз књи ге.
У: Тра га ња и осве тља ва ња / Ми ло ван Ј. Бо га вац.  Бе о
град : Књи жев на за јед ни ца Зве зда ра, 1991.  Стр. 106
109.

6916
     Пи сац ми сли лац / Ми ло ван Ј. Бо га вац.
При каз књи ге: Иво Ан дрић над не пре глед ном ре ком 
жи во та, Бе о град, 1992.
У: Ста ра и но ва чи та ња и ту ма че ња / Ми ло ван Ј. Бо га
вац.  Бе о град : Књи жев на за јед ни ца Зве зда ра : Апо
строф, 1996.  Стр. 1520.

6917
     Све о бу хват на фи ло зо фи ја / Ми ло ван Ј. Бо го вац [тј. 
Богавац].
При каз књи ге: Иво Ан дрић над не пре глед ном ре ком 
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жи во та, Бе о град, 1992.
У: Днев ник.  Год. 52, бр. 16590 (6. јан. 1993), стр. 14.

БО ГА ТАЈ, Бо рис
6918

     Iz bra ne no ve le Iva An dri ća / Bo ris Bo ga taj.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Mi sel, uje ta v di vji ni, Lju blja
na, 1984.
U: Glas.  (22. feb. 1985)*.

БОГ ДАН, Иво
6919

     Ivo An dric, escri tor cro a ta  pre mio Nó bel de li te ra tu ra 
/ Ivo Bog dan.
U: Stu dia Cro a ti ca.  Año 2, vol. 5 (1961), str. 276287*.

6920
     Ivo An dric: Su ce dió en Bo snia, Bu e nos Aires, 1961 / 
Ivo Bog dan.
Pri kaz knji ge: Trav nič ka hro ni ka.
U: Stu dia Cro a ti ca.  Año 3, vol. 2/3(7/8) (abr.sept. 1962), 
str. 244248.

БОГ ДА НОВ, М.
6921

     Иво Ан дрич / М. Бог да нов.
У: По ве сти и рас ска зы юго слав ских пи са те лей. Т. 2.  
Мо сква : Го су дар ствен ное из да те ль ство ху до же ствен
ной ли те ра ту ры, 1959.  Стр. 631632*.

6922
     Иво Ан дрич и его ро ман „Ба ры шня” / М. Бог да нов.
У: Ба ры шня / Иво Ан дрич.  Мо сква : Го су дар ствен
ное из да те ль ство ху до же ствен ной ли те ра ту ры, 1962. 
 Стр. 39.

6923
     Ху до же ствен ные те че ния и иде й ноэсте ти че ская 
бо рь ба в серб ской ли те ра ту ре ме жво ен но го пе ри о да / 
М. Б. Бог да нов.
У: За ру бе жные сла вян ские ли те ра ту ры.  Мо сква : На
у ка, 1970.  Стр. 6597.

БОГ ДА НО ВИЋ, Ми лан
6924

     Ве ли ки пи сац на ја вљен пре че тр де сет го ди на / Ми
лан Бог да но вић.
Пр ви пут об ја вље но под ств. насл.: Иво Ан дрић: Пут 
Али је Ђер зе ле за, Бе о град, 1920.
У: Бор ба.  Год. 26, бр. 283 (29. окт. 1961), стр. 10.

6925
     Di men zi je pri po ve dač kog de la / Mi lan Bog da no vić.
U: Knji žev ne no vi ne.  N. s., god. 12, br. 157 (3. nov. 
1961), str. 2.

6926
     „Ex Pon to” / Mi lan Bog da no vić.
U: Sta ri i no vi. [Knj.] 3 / Mi lan Bog da no vić.  Be o grad : 
Pro sve ta, 1961.  Str. 98105.

6927
     „Ex Pon to” / Ми лан Бог да но вић.
У: Кри ти ча ри о Ан дри ћу / при ре дио Пе тар Џа џић.  
Бе о град : Но лит, 1962.  Стр. 311.

6928
     Ex Pon to / Ми лан Бог да но вић.
У: Књи жев ност из ме ђу два ра та. Књ. 1 / при ре ди ла 
Све тла на Вел марЈан ко вић.  Бе о град : Но лит, 1965.  
Стр. 115121.

6929
     Ex Pon to / Ми лан Бог да но вић.
У: Књи жев ност из ме ђу два ра та. Књ. 1 / при ре ди ла 
Све тла на Вел марЈан ко вић.  Бе о град : Но лит, 1972.  
Стр. 99105.

6930
     „Ex Pon to” / Mi lan Bog da no vić.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1977.  Str. 2935.

6931
     „Ex Pon to” / Mi lan Bog da no vić.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1981.  Str. 2935.

6932
     Ex Pon to / Ми лан Бог да но вић.
Одло мак.
У: Бал кан ски Хо мер или Жи вот Иве Ан дри ћа / Ра до
ван По по вић.  Бе о град : За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства, 1991.  Стр. 127.

6933
     „Ex Pon to” / Ми лан Бог да но вић.
Од лом ци.
У: По е зи ја / Иво Ан дрић.  Срем ски Кар лов ци : Ка и
рос, 1998.  Стр. 232.

6934
     За го нет ка жи во та / Ми лан Бог да но вић.
Одло мак из тек ста „Иво Ан дрић: Ex Pon to”.
У: НИН.  Год. 22, бр. 1134 (1. окт. 1972), стр. 42.

6935
     Иво Ан дрић / Ми лан Бог да но вић.
У: Са вре ме ник.  Књ. 1, св. 2 (феб. 1955), стр. 183
191.

6936
     Иво Ан дрић: Ex Pon to, За греб, 1918 / Ми лан В. Бог
да но вић.
При каз књи ге.
У: По ли ти ка.  Год. 16, бр. 4202 (14. окт. 1919), стр. 
12*.

6937
     Иво Ан дрић: „Ex Pon to”, За греб, 1918 / Ми лан Бог
да но вић.
У: Кри тич ки ра до ви Ми ла на Бог да но ви ћа / при ре дио 
Вук Кр ње вић.  Но ви Сад : Ма ти ца срп ска ; Бе о град : 
Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, 1979.  Стр. 37
43.
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6938
     Иво Ан дрић: На Дри ни ћу при ја, Бе о град, 1945 / 
Ми лан Бог да но вић.
При каз књи ге.
У: На ша књи жев ност.  Књ. 1, св. 1 (јан. 1946), стр. 
119122.

6939
     Иво Ан дрић: „На Дри ни ћу при ја”, Бе о град, 1945 / 
Ми  лан Бог да но вић.
У: Кри тич ки ра до ви Ми ла на Бог да но ви ћа / при ре дио 
Вук Кр ње вић.  Но ви Сад : Ма ти ца срп ска ; Бе о град : 
Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, 1979.  Стр. 251
256.

6940
     Ivo An drić: Ne mi ri, Za greb, 1920 / Mi lan V. Bog da no 
vić.
Pri kaz knji ge.
U: Svet ski pre gled.  God. 1, br. 2 (1921), str. 1012*.

6941
     Иво Ан дрић: „Не ми ри”, За греб, 1920 / Ми лан Бог да 
но вић.
У: Кри тич ки ра до ви Ми ла на Бог да но ви ћа / при ре дио 
Вук Кр ње вић.  Но ви Сад : Ма ти ца срп ска ; Бе о град : 
Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, 1979.  Стр. 8287.

6942
     Иво Ан дрић: „Не ми ри”, За греб, 1920 / Ми лан Бог
да но вић.
У: Збор ник о Ан дри ћу / при ре дио Ра до ван Вуч ко вић. 
 Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1999.  Стр. 13
21.

6943
     Иво Ан дрић: „При по вет ке” / Ми лан Бог да но вић.
У: Кри тич ки ра до ви Ми ла на Бог да но ви ћа / при ре дио 
Вук Кр ње вић.  Но ви Сад : Ма ти ца срп ска ; Бе о град : 
Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, 1979.  Стр. 198
204.

6944
     Иво Ан дрић: „Пут Али је Ђер зе ле за”, Бе о град, 1920 
/ Ми лан В. Бог да но вић.
При каз књи ге.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 1, бр. 2 (15. 
септ. 1920), стр. 124130.

6945
     Иво Ан дрић: „Пут Али је Ђер зе ле за”, Бе о град, 1920 
/ Ми лан Бог да но вић.
У: Кри тич ки ра до ви Ми ла на Бог да но ви ћа / при ре дио 
Вук Кр ње вић.  Но ви Сад : Ма ти ца срп ска ; Бе о град : 
Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, 1979.  Стр. 51
56.

6946
     Иво Ан дрић: „Пут Али је Ђер зе ле за”, Бе о град, 1920 
/ Ми лан Бог да но вић.
У: Збор ник о Ан дри ћу / при ре дио Ра до ван Вуч ко вић.  
Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1999.  Стр. 2230.

6947
     Иво Ан дрић: Трав нич ка хро ни ка, Бе о град, 1945 / Ми 
лан В. Бог да но вић.
При каз књи ге.
У: На ша књи жев ност.  Књ. 1, св. 2 (феб. 1946), стр. 
268272.

6948
     Иво Ан дрић: „Трав нич ка хро ни ка”, Бе о град, 1945 / 
Ми лан Бог да но вић.
У: Кри тич ки ра до ви Ми ла на Бог да но ви ћа / при ре дио 
Вук Кр ње вић.  Но ви Сад : Ма ти ца срп ска ; Бе о град : 
Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, 1979.  Стр. 257
263.

6949
     Иво Ан дрић: „Трав нич ка хро ни ка”, Бе о град, 1945 / 
Ми лан Бог да но вић.
У: Збор ник о Ан дри ћу / при ре дио Ра до ван Вуч ко вић. 
 Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1999.  Стр. 93
102.

6950
     Је дан од на ших не над ма шних мај сто ра сти ла / Ми
лан Бог да но вић.
У: По ли ти ка.  Год. 58, бр. 17261 (27. окт. 1961), стр. 
10.

6951
     Књи жев ни лик Иве Ан дри ћа / Ми лан Бог да но вић.
У: При по вет ке / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про све та ; 
Са ра је во : Свје тлост, 1958.  Стр. IX[XXI].

6952
     Knji žev ni lik Ive An dri ća / Mi lan Bog da no vić.
U: Pri po vet ke / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost ; Be o
grad : Pro sve ta, 1958.  Str. IX[XX].

6953
     Knji žev ni lik Ive An dri ća / Mi lan Bog da no vić.
U: Sta ri i no vi. [Knj.] 3 / Mi lan Bog da no vić.  Be o grad : 
Pro sve ta, 1961.  Str. 144154.

6954
     Књи жев ни лик Иве Ан дри ћа / Ми лан Бог да но вић.
У: Кри ти ке / Ми лан Бог да но вић.  Но ви Сад : Ма ти ца 
срп ска ; Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1962.  
Стр. 250260.

6955
     Књи жев ни лик Иве Ан дри ћа / Ми лан Бог да но вић.
У: Кри ти ке / Ми лан Бог да но вић.  Но ви Сад : Ма ти ца 
срп ска ; Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1972.  
Стр. 276286.

6956
     Ми сли лац  пе сник / Ми лан Бог да но вић.
Одло мак из тек ста „Иво Ан дрић: Ex Pon to”.
У: Ве нац.  Бр. 8 (нов. 1972), стр. 62.

6957
     Na Dri ni ću pri ja / Mi lan Bog da no vić.
U: Kri ti ke / Mi lan Bog da no vić.  Za greb : Na klad ni za vod 
Hr vat ske, 1948.  Str. 295302.
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6958
     „Na Dri ni ću pri ja” / Mi lan Bog da no vić.
U: Sta ri i no vi. [Knj.] 4 / Mi lan Bog da no vić.  Be o grad : 
Pro sve ta, 1952.  Str. 7481.

6959
     „Na Dri ni ću pri ja” / Mi lan Bog da no vić.
U: Sta ri i no vi. [Knj.] 3 / Mi lan Bog da no vić.  Be o grad : 
Pro sve ta, 1961.  Str. 129136.

6960
     На Дри ни ћу при ја / Ми лан Бог да но вић.
У: Кри ти ке / Ми лан Бог да но вић.  Но ви Сад : Ма ти ца 
срп ска ; Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1962.  
Стр. 236242.

6961
     „На Дри ни ћу при ја” / Ми лан Бог да но вић.
У: Кри ти ча ри о Ан дри ћу / при ре дио Пе тар Џа џић.  
Бе о град : Но лит, 1962.  Стр. 3846.

6962
     На Дри ни ћу при ја / Ми лан Бог да но вић.
У: Кри ти ке / Ми лан Бог да но вић.  Но ви Сад : Ма ти ца 
срп ска ; Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1972.  
Стр. 259267.

6963
     На Дри ни ћу при ја / Ми лан Бог да но вић.
У: Кри ти ке и огле ди / Ми лан Бог да но вић.  Бе о град : 
Рад, 1977.  Стр. 264273.

6964
     Na Dri ni ću pri ja / Mi lan Bog da no vić.
Od lo mak.
U: An dri ćev ro man Na Dri ni ću pri ja / [priređivač Mi ra 
Miljanović].  Sa ra je vo : Mu zej knji žev no sti i po zo ri šne 
umjet no sti Bo sne i Her ce go vi ne : Svje tlost, 1982.  Str. 
78.

6965
     Na Dri ni ću pri ja / Mi lan Bog da no vić.
Od lo mak.
U: Na Dri ni ću pri ja / [I vo Andrić].  Be o grad : Lo gos art : 
Agen ci ja Sve ti o nik, 2006.  Str. 357359.

6966
     „Ne mi ri” / Mi lan Bog da no vić.
U: Sta ri i no vi. [Knj.] 3 / Mi lan Bog da no vić.  Be o grad : 
Pro sve ta, 1961.  Str. 113120.

6967
     Не ми ри / Ми лан Бог да но вић.
У: Кри ти ке / Ми лан Бог да но вић.  Но ви Сад : Ма ти ца 
срп ска ; Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1962.  
Стр. 220227.

6968
     „Не ми ри” / Ми лан Бог да но вић.
У: Кри ти ча ри о Ан дри ћу / при ре дио Пе тар Џа џић.  
Бе о град : Но лит, 1962.  Стр. 1927.

6969
     Не ми ри / Ми лан Бог да но вић.
У: Књи жев ност из ме ђу два ра та. Књ. 1 / при ре ди ла 
Свет  ла на Вел марЈан ко вић.  Бе о град : Но лит, 1965.  
Стр. 128134.

6970
     Не ми ри / Ми лан Бог да но вић.
У: Књи жев ност из ме ђу два ра та. Књ. 1 / при ре ди ла Све
тла  на Вел марЈан ко вић.  Бе о град : Но лит, 1972.  Стр. 
112118.

6971
     Не ми ри / Ми лан Бог да но вић.
У: Кри ти ке / Ми лан Бог да но вић.  Но ви Сад : Ма ти ца 
срп ска ; Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1972.  
Стр. 242249.

6972
     Ne mi ri / Mi lan Bog da no vić.
U: Trav nič ka hro ni ka.  God. 2, br. 16 (25. mart 1975), str. 
1415.

6973
     „Ne mi ri” / Mi lan Bog da no vić.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1977.  Str. 3642.

6974
     „Ne mi ri” / Mi lan Bog da no vić.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1981.  Str. 3642.

6975
     „Не ми ри” / Ми лан Бог да но вић.
Од лом ци.
У: По е зи ја / Иво Ан дрић.  Срем ски Кар лов ци : Ка и
рос, 1998.  Стр. 233234.

6976
     Пред го вор / Ми лан Бог да но вић.
У: Трав нич ка хро ни ка / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та, 1968.  Стр. 510.

6977
     Pri po vet ke / Mi lan Bog da no vić.
U: Kri ti ke / Mi lan Bog da no vić.  Za greb : Na klad ni za vod 
Hr vat ske, 1948.  Str. 286295.

6978
     „Pri po vet ke” / Mi lan Bog da no vić.
U: Sta ri i no vi. [Knj.] 3 / Mi lan Bog da no vić.  Be o grad : 
Pro sve ta, 1961.  Str. 120129.

6979
     При по вет ке / Ми лан Бог да но вић.
У: Кри ти ке / Ми лан Бог да но вић.  Но ви Сад : Ма ти ца 
срп ска ; Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1962.  
Стр. 227235.

6980
     „При по вет ке” / Ми лан Бог да но вић.
У: Кри ти ча ри о Ан дри ћу / при ре дио Пе тар Џа џић.  Бе
о град : Но лит, 1962.  Стр. 2838.
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6981
     При по вет ке / Ми лан Бог да но вић.
У: Књи жев ност из ме ђу два ра та. Књ. 1 / при ре ди ла 
Светла  на Вел марЈан ко вић.  Бе о град : Но лит, 1965.  
Стр. 134141.

6982
     При по вет ке / Ми лан Бог да но вић.
У: Књи жев ност из ме ђу два ра та. Књ. 1 / при ре ди ла 
Светла  на Вел марЈан ко вић.  Бе о град : Но лит, 1972.  
Стр. 118125.

6983
     При по вет ке / Ми лан Бог да но вић.
У: Кри ти ке / Ми лан Бог да но вић.  Но ви Сад : Ма ти ца 
срп ска ; Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1972.  
Стр. 250259.

6984
     При по вет ке / Ми лан Бог да но вић.
У: Кри ти ке и огле ди / Ми лан Бог да но вић.  Бе о град : 
Рад, 1977.  Стр. 168179.

6985
     При по вет ке Ива Ан дри ћа / Ми лан В. Бог да но вић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: При по вет ке, Бе о град, 
1931.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 34, бр. 1 (1. 
септ. 1931), стр. 5864.

6986
     При по вет ке Ива Ан дри ћа / Ми лан Бог да но вић.
У: Ста ри и но ви. [Књ.] 2 / Ми лан Бог да но вић.  Бе о
град : Про све та, 1946.  Стр. 181191.

6987
     Pri po vet ke Ive An dri ća / Mi lan Bog da no vić.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1977.  Str. 6269.

6988
     Pri po vet ke Ive An dri ća / Mi lan Bog da no vić.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1981.  Str. 6269.

6989
     „Put Ali je Đer ze le za” / Mi lan Bog da no vić.
U: Sta ri i no vi. [Knj.] 3 / Mi lan Bog da no vić.  Be o grad : 
Pro sve ta, 1961.  Str. 106113.

6990
     „Пут Али је Ђер зе ле за” / Ми лан Бог да но вић.
У: Кри ти ча ри о Ан дри ћу / при ре дио Пе тар Џа џић.  
Бе о град : Но лит, 1962.  Стр. 1119.

6991
     Пут Али је Ђер зе ле за / Ми лан Бог да но вић.
У: Књи жев ност из ме ђу два ра та. Књ. 1 / при ре ди ла 
Светла  на Вел марЈан ко вић.  Бе о град : Но лит, 1965.  
Стр. 121127.

6992
     Пут Али је Ђер зе ле за / Ми лан Бог да но вић.
У: Књи жев ност из ме ђу два ра та. Књ. 1 / при ре ди ла 

Светла  на Вел марЈан ко вић.  Бе о град : Но лит, 1972.  
Стр. 106112.

6993
     „Put Ali je Đer ze le za” / Mi lan Bog da no vić.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1977.  Str. 4349.

6994
     Пут Али је Ђер зе ле за / Ми лан Бог да но вић.
У: Кри ти ке и огле ди / Ми лан Бог да но вић.  Бе о град : 
Рад, 1977.  Стр. 2938.

6995
     „Put Ali je Đer ze le za” / Mi lan Bog da no vić.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1981.  Str. 4349.

6996
     Put Ali je Đer ze le za / Mi lan Bog da no vić.
U: Pro kle ta avli ja ; Most na Že pi / Ivo An drić.  Sa ra je vo 
: Svje tlost, 1981.  Str. 183187.

6997
     Put Ali je Đer ze le za / Mi lan Bog da no vić.
Od lo mak.
U: Iza bra ne pri po vi jet ke ; Pro kle ta avli ja / Ivo An drić.  
Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle ša”, 1981.  Str. 385387.

6998
     Put Ali je Đer ze le za / Mi lan Bog da no vić.
Od lo mak.
U: Iza bra ne pri po vi jet ke ; Pro kle ta avli ja / Ivo An drić.  
Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle ša”, 1983.  Str. 385387.

6999
     Put Ali je Đer ze le za / Mi lan Bog da no vić.
U: Pro kle ta avli ja ; Most na Že pi / Ivo An drić.  Sa ra je vo 
: Svje tlost, 1985.  Str. 183187.

7000
     Put Ali je Đer ze le za / Mi lan Bog da no vić.
Od lo mak.
U: Iza bra ne pri po vi jet ke ; Pro kle ta avli ja / Ivo An drić.  
Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle ša”, 1987.  Str. 385387.

7001
     Put Ali je Đer ze le za / Mi lan Bog da no vić.
U: Pro kle ta avli ja ; Most na Že pi / Ivo An drić.  Sa ra je vo 
: Svje tlost, 1988.  Str. 183187.

7002
     Put Ali je Đer ze le za / Mi lan Bog da no vić.
U: Pro kle ta avli ja ; Most na Že pi / Ivo An drić.  Sa ra je vo 
: Svje tlost, 1989.  Str. 183187.

7003
     Put Ali je Đer ze le za / Mi lan Bog da no vić.
U: Pro kle ta avli ja ; Most na Že pi / Ivo An drić.  Sa ra je vo 
: Svje tlost, 1990.  Str. 183187.
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7004
     [Рет ко је ко ја књи га...] / Ми лан Бог да но вић.
Одло мак из тек ста „Иво Ан дрић: Ex Pon to”.
У: Бор ба.  Год. 53, бр. 70 (14. март 1975), стр. 9.

7005
     [Slučaj je hteo da mu rod no me sto ne bu de Sa ra je vo...] 
/ Mi lan Bog da no vić.
U: Zmaj.  God. 8, br. 12 (dec. 1961), str. 290.

7006
     Trav nič ka hro ni ka / Mi lan Bog da no vić.
U: Kri ti ke / Mi lan Bog da no vić.  Za greb : Na klad ni za vod 
Hr vat ske, 1948.  Str. 303311.

7007
     „Trav nič ka hro ni ka” / Mi lan Bog da no vić.
U: Sta ri i no vi. [Knj.] 4 / Mi lan Bog da no vić.  Be o grad : 
Pro sve ta, 1952.  Str. 8188.

7008
     „Trav nič ka hro ni ka” / Mi lan Bog da no vić.
U: Sta ri i no vi. [Knj.] 3 / Mi lan Bog da no vić.  Be o grad : 
Pro sve ta, 1961.  Str. 136144.

7009
     Трав нич ка хро ни ка / Ми лан Бог да но вић.
У: Кри ти ке / Ми лан Бог да но вић.  Но ви Сад : Ма ти ца 
срп ска ; Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1962.  
Стр. 243250.

7010
     „Трав нич ка хро ни ка” / Ми лан Бог да но вић.
У: Кри ти ча ри о Ан дри ћу / при ре дио Пе тар Џа џић.  
Бе о град : Но лит, 1962.  Стр. 4756.

7011
     Трав нич ка хро ни ка / Ми лан Бог да но вић.
У: Кри ти ке / Ми лан Бог да но вић.  Но ви Сад : Ма ти ца 
срп ска ; Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1972.  
Стр. 267275.

7012
     Trav nič ka hro ni ka / Mi lan Bog da no vić.
Od lo mak.
U: Od jek.  God. 25, br. 20 (1531. okt. 1972), str. 11.

7013
     Трав нич ка хро ни ка / Ми лан Бог да но вић.
У: Кри ти ке и огле ди / Ми лан Бог да но вић.  Бе о град : 
Рад, 1977.  Стр. 273283.

7014
     Trav nič ka hro ni ka / Mi lan Bog da no vić.
Od lom ci.
U: Trav nič ka hro ni ka / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 
1985.  Str. 389390.

7015
     Trav nič ka hro ni ka / Mi lan Bog da no vić.
Od lo mak.
U: Trav nič ka hro ni ka / [I vo Andrić].  Be o grad : Lo gosart 
: Agen ci ja Sve ti o nik, 2006.  Str. 481482.

7016
     Čul nost u An dri će vim pri po vet ka ma / Mi lan Bog da
no vić.
Pr vi put ob ja vlje no pod stv. nasl.: Pri po vet ke Iva An dri ća. 
 Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Pri po vet ke Ive An dri ća / Sve to zar Ko lje vić.  Be o grad 
: Za vod za udž be ni ke i na stav na sred stva, 1983.  Str. 113
115.

7017
     „Ex Pon to” / Ми лан Бог да но виќ ; [превела од срп ско 
хр ват ски Љу бин ка Цвет ковиќ].
У: Из бор / Ми лан Бог да но виќ.  Ско пје : На ша кни га 
[итд.], 1975.  Стр. 227235.

7018
     Иво Ан дриќ / Ми лан Бог да но виќ ; [превел од срп ско  
хр ват ски Бла го ја Корубин].
У: Мо стот на Дри на / Иво Ан дриќ.  Ско пје : Кул ту ра, 
1956.  Стр. 724.

7019
     Ка че стве но но во в на ша та ли те ра ту ра / Ми лан Бог
да но вич.
У: Мост.  Бр. 22 (1972), стр. 2932.

7020
     [Mog ha da me] / Mi lan Bog da no vić.
Tekst na pers. je zi ku i arap. pi smu.
U: Po li bar rud ha neye Dri na / Ivo An drić.  Te he ran : Sa
zmani Ki tab hayi Ha bi bi, 1962*.

7021
     „Мо стот на Дри на” / Ми лан Бог да но виќ ; [превела 
од срп ско хр ват ски Љу бин ка Цвет ковиќ].
У: Из бор / Ми лан Бог да но виќ.  Ско пје : На ша кни га 
[итд.], 1975.  Стр. 260267.

7022
     Na Dri ni most / Mi lan Bog da no vić ; pre ve del To ne Po
to kar.
U: Ese ji in kri ti ke / Mi lan Bog da no vić.  Lju blja na : Dr
žav na za lo žba Slo ve ni je, 1961.  Str. 176182.

7023
     „Не ми ри” / Ми лан Бог да но виќ ; [превела од срп
ско хр ват ски Љу бин ка Цвет ковиќ].
У: Из бор / Ми лан Бог да но виќ.  Ско пје : На ша кни га 
[итд.], 1975.  Стр. 242250.

7024
     No ve le / Mi lan Bog da no vić ; pre ve del To ne Po to kar.
U: Ese ji in kri ti ke / Mi lan Bog da no vić.  Lju blja na : Dr
žav na za lo žba Slo ve ni je, 1961.  Str. 167175.

7025
     „Па тот на Али ја Ѓер зе лез” / Ми лан Бог да но виќ ; 
[превела од срп ско хр ват ски Љу бин ка Цвет ковиќ].
У: Из бор / Ми лан Бог да но виќ.  Ско пје : На ша кни га 
[итд.], 1975.  Стр. 235242.

7026
     „Рас ка зи” / Ми лан Бог да но виќ ; [превела од срп ско
хр ват ски Љу бин ка Цвет ковиќ].
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У: Из бор / Ми лан Бог да но виќ.  Ско пје : На ша кни га 
[итд.], 1975.  Стр. 250259.

7027
     „Трав нич ка хро ни ка” / Ми лан Бог да но виќ ; [превела 
од срп ско хр ват ски Љу бин ка Цвет ковиќ].
У: Из бор / Ми лан Бог да но виќ.  Ско пје : На ша кни га 
[итд.], 1975.  Стр. 267275.

7028
     Trav ni ška kro ni ka / Mi lan Bog da no vić ; pre ve del To ne 
Po to kar.
U: Ese ji in kri ti ke / Mi lan Bog da no vić.  Lju blja na : Dr
žav na za lo žba Slo ve ni je, 1961.  Str. 183190.

БО ГЕРТ, Ралф
7029

     Ivo An drić out of exi le: cla i ming and rec la i ming a Cro
a tian wri ter / Ralph Bo gert.
U: Jo ur nal of Cro a tian Stu di es.  Vol. 43 (2002), str. 57
68*.

БО ГЕ ТИЋ, Бо шко
7030

     Ве ле тов ци / Бо шко Бо ге тић.
У: Ти тов пи о нир.  Год. 23, бр. 9/10 (мајјун 1972), стр. 
1213.

БО ГИ ЋЕ ВИЋ, Ми о драг
7031

     An drić i Bo sna / Mi o drag Bo gi će vić.
U: Hu ma ni tet stva ra nja / Mi o drag Bo gi će vić.  Sa ra je vo : 
„Ve se lin Ma sle ša”, 1975.  Str. 79.

7032
     An drić i Bo sna / Mi o drag Bo gi će vić.
Iz ru ko pi sa knji ge „Hu ma ni tet stva ra nja”.
U: Oslo bo đe nje.  God. 32, br. 9618 (15. mart 1975), str. 1*.

7033
     Ан дрић и мит / Ми о драг Бо ги ће вић.
У: Збор ник на тру до ви те од V на уч на ди ску си ја, Охрид, 
2831. VI II 1978 / [уредник То ме Саздов].  Ско пје : 
Уни вер зи тет „Ки рил и Ме то диј”, Се ми нар за ма ке дон
ски ја зик, ли те ра ту ра и кул ту ра, 1979.  Стр. 199203.

7034
     Ан дрић и мит / Ми о драг Бо ги ће вић.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 155, књ. 423, св. 2 
(феб. 1979), стр. 273282.

7035
     An drić i mit / Mi o drag Bo gi će vić.
U: Mo der no i tra di ci o nal no / Mi o drag Bo gi će vić.  Sa ra je
vo : „Ve se lin Ma sle ša”, 1980.  Str. 6475.

7036
     An drić i mit / Mi o drag Bo gi će vić.
Ré su mé: An drić et le mythe: str. 48.
U: Trav nik i dje lo Ive An dri ća  za vi čaj no i uni ver zal no / 
[u red nik Mi lo sav Popadić].  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle
ša” : Uni ver zi tet, 1980.  Str. 4048.

7037
     За го нет ка над за ви ча јем : (Ан дрић и Бо сна) / Ми о
драг Бо ги ће вић.
У: Бор ба.  Год. 51, бр. 277 (7. окт. 1972), стр. 15.

7038
     Мост до пра ве оба ле / Ми о драг Бо ги ће вић.
У: Бор ба.  Год. 55, бр. 71 (13. март 1976) = Свет кул ту
ре и умет но сти, стр. 11.

7039
     Nad za vi ča jem / Mi o drag Bo gi če vić [i. e. Bogićević].
Iz ru ko pi sa knji ge „Hu ma ni tet stva ra nja”.
U: Trav nič ka hro ni ka.  God. 2, br. 16 (25. mart 1975), 
str. 6.

7040
     Ne ka po la zi šta i is ho di šta An dri će vog dje la / Mi o drag 
Bo gi će vić.
U: Ži vot.  God. 29, knj. 58, br. 9 (sept. 1980), str. 409
420.

7041
     Ne pa tvo re ni iz raz ljud ske skrom no sti / Mi o drag Bo gi
će vić.
U: Ka zi va nja o An dri ću / [pri re di o] Ra do van Po po vić.  
Be o grad : Slo bo da, 1976.  Str. 2629.

7042
     Pri stup An dri će voj pri po vi je ci / Mi o drag Bo gi će vić.
U: Iz raz.  God. 6, knj. 11, br. 2 (feb. 1962), str. 148154.

7043
     Pri stup An dri će voj pri po vi je ci / Mi o drag Bo gi će vić.
U: Pri sut no sti / Mi o drag Bo gi će vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 
1966.  Str. 715.

7044
     An drić şi Bo snia / Mi o drag Bo gi će vić ; tra du ce re de S. 
[Si ma] Pe tro vi ci.
Od lo mak pre ve den iz knji ge „Hu ma ni tet stva ra nja”.
U: Lu mi na.  An. 30, nr. 3 (1976), str. 116118.

БО ГИ ШИЋ, Вла хо
7045

     Ivo An drić, bi lje ške za sa ra jev sko či ta nje / Vla ho Bo
gi šić.
Sa dr ži i pre pi sku Mir ka Mar ja no vi ća i Vla ha Bo gi ši ća.
U: Ko lo.  God. 18, br. 2 (2008), str. 377391*.

БО ГЛИЋ, Ми ра
7046

     Li ca Ive An dri ća / M. B. [Mi ra Boglić].
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Li ca, Za greb, 1960.
U: Vje snik.  God. 21, br. 4816 (9. li panj 1960), str. 8.

7047
     Na An dri će vu tra gu / Mi ra Bo glić.
Pri kaz fil ma „I to će pro ći” po mo ti vi ma pri po vet ke „Ze
ko” I. An dri ća, po sce na ri ju Ab du la ha Si dra na i u re ži ji 
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Ne na da Di zda re vi ća.
U: Vje snik.  God. 46, br. 13938 (30. li panj 1986), str. 13.

7048
     Ne do seg nu ti An drić / Mi ra Bo glić.
Pri kaz te le vi zij ske dra me „Le to va nje na ju gu” po mo ti vi
ma pri po vet ke I. An dri ća, u re ži ji Ma tja ža Klop či ča.
U: Vje snik.  God. 41, br. 11912 (23. li sto pad 1980), str. 8.

7049
     Sli ke iz An dri će va opu sa / Mi ra Bo glić.
Pri kaz te le vi zij ske dra me „Li ca i sud bi ne” po mo ti vi ma 
pro ze I. An dri ća, u re ži ji Pe tra Lju bo je va.
U: Vje snik.  God. 45, br. 13472 (13. ožu jak 1985), str. 
11.

БОГ НАР, Зо ран
7050

     Иза Ан дри ће вих ма ски / Зо ран Бог нар.
При каз књи ге: Пе тар Зец: Ан дри ће ве ма ске, Бе о град, 
2001. 
У: Бор ба.  Год. 79, бр. 137 (17. мај 2001) = Свет књи ге, 
стр. 7.

БОГ НЕР, Иво
7051

     Su kob sna i ja ve u An dri će voj pri po vi je sti „Put Ali je 
Đer ze le za” / Ivo Bog ner.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Ре зю ме: 
Столк но ве ние меч ты с де й стви те ль но стью в по ве сти 
Пу ть Алии Гер зе ле за: str. 387.
U: De lo Ive An dri ća u kon tek stu evrop ske knji žev no sti i 
kul tu re / [u red nik Dra gan Nedeljković].  Be o grad : Za du
žbi na Ive An dri ća, 1981.  Str. 373387.

7052
     Su kob sna i ja ve u An dri će voj pri po vi je sti „Put Ali je 
Đer ze le za” / Ivo Bog ner.
U: Knji žev ni pri ka zi / Ivo Bog ner.  Sa mo bor : „Za greb” ; 
Osi jek : Pe da go ški fa kul tet, 1987.  Str. 168180.

БО ГУ ТО ВАЦ, Ду брав ка
7053

     По е ти ка при по ви јет ке Смрт у Си на но вој те ки ји 
Иве Ан дри ћа / Ду брав ка Бо гу то вац.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би бли
о гра фи ја: стр. 194.  Sum mary: The po e tics of the short 
story The de ath in Si nan’s tek ke by Ivo An drić: стр. 194.
У: Са вре ме на про у ча ва ња је зи ка и књи жев но сти. Год. 
1. Књ. 2 / [уређивачки од бор Ми лош Ко ва че вић ... и 
др.].  Кра гу је вац : Фи ло ло шкоумет нич ки фа кул тет, 
2009.  Стр. 187194.

БО ГУ ТО ВИЋ, Дра ган
7054

     Ве ли кан оп сед нут бра ком : не по зна та при по вет ка 
Иве Ан дри ћа из ње го ве ру ко пи сне за о став шти не ко ја 
се чу ва у СА НУ / Д. Бт. [Драган Богутовић].
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 55 (21. окт. 2009), стр. 25.

7055
     Ве чи ти са вре ме ник / Д. [Драган] Бо гу то вић.
При каз ча со пи са: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа, св. 
16, 2000.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 47, бр. 16552 (14. март 
2000), стр. 18.

7056
     Маг и про рок : у „Про све ти” ју че обе ле же на 50го
ди шњи ца об ја вљи ва ња „На Дри ни ћу при је” / Д. Бт. 
[Драган Богутовић].
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 43, бр. 27601 (16. март 
1995), стр. 18.

7057
     Па тли џа ни ма на глум це / Д. [Драган] Бо гу то вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 42, бр. 24700 (26. септ. 
1994), стр. 23.

7058
     Чу де сна моћ Ан дри ће ве при че / Дра ган Бо гу то вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 56 (27. дец. 2009), стр. 18.

БО ДИ РО ГА, Ми лан
7059

     Од нос до ма ћих љу ди пре ма стран ци ма у „Трав нич
кој хро ни ци” / Ми лан Бо ди ро га.
У: Мост.  Год. 7, бр. 28/29 (април 1980), стр. 9196.

7060
     Od nos do ma ćih lju di pre ma stran ci ma u „Trav nič koj 
hro ni ci” / Mi lan Bo di ro ga.
Ré su mé: L’at ti tu de des gens du pays en vers les étran gers 
dans La chro ni que de Trav nik: str. 39.
U: Trav nik i dje lo Ive An dri ća  za vi čaj no i uni ver zal no / 
[u red nik Mi lo sav Popadić].  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle
ša” : Uni ver zi tet, 1980.  Str. 3139.

7061
     Od nos do ma ćih lju di pre ma stran ci ma u „Trav nič koj 
hro ni ci” / Mi lan Bo di ro ga.
Zu sam men fas sung: str. 131.
U: Zbor nik Ivo An drić i nje go vo dje lo / [glav ni ured nik 
Ši mun Mu sa].  Mo star : Pe da go ški fa kul tet, 2003.  Str. 
121131*.

БОД НА РОВ, Сте ван
7062

     О се би ни је го во рио / Сте ван Бод на ров.
In me mo ri am.
У: Бор ба.  Год. 53, бр. 71 (15. март 1975) = Свет кул ту
ре и умет но сти, стр. 12.

БО ЖИ НО ВА, Дра ги ца
7063

     Не кои со гле ду ва ња за ро ма нот „Про кле та авли ја” 
од Иво Ан дриќ / Дра ги ца Бо жи но ва.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: So me aspects of the no vel „The ac cur sed pri son” by 
Ivo An drić: стр. 177.
У: Спек тар.  Год. 6, бр. 12 (дек. 1988), стр. 159177.
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БО ЖИ НОВ СКА, Не вен ка
7064

     Ra dio dra ma u pet na est da na / Ne ven ka Bo ži nov ska.
Sa dr ži pri ka ze ra dio dra ma me đu ko ji ma i: „Pro kle ta avli
ja” po mo ti vi ma ro ma na Ive An dri ća, u adap ta ci ji Vo ji sla
va To mi ća i u re ži ji Ni ko le Von či ne.
U: 15 da na.  God. 6, br. 9 (15. ve lja ča 1963), str. 18.

БО ЖИЋ, Мир ко
7065

     Ве ли чан стве на ле ген да ју го сло вен ске књи жев но сти 
/ Мир ко Бо жић.
In me mo ri am.
У: По ли ти ка.  Год. 72, бр. 22068 (14. март 1975), стр. 
13.

БО ЖИЧ КО ВИЋ, Ол га
7066

     Ан дри ће ви „Су се ди” као дра ма / Ол га Бо жич ко вић.
При каз те ле ви зиј ске дра ме „Су се ди” по мо ти ви ма 
при по вет ке И. Ан дри ћа, у дра ма ти за ци ји Кре ши ми ра 
Но во се ла и у ре жи ји Да ни је ла Ма ру ши ћа.
У: По ли ти ка.  Год. 64, бр. 19183 (2. март 1967), стр. 
11.

7067
     Же на „огле да ло” му шких сно ва / Ол га Бо жич ко
вић.
При каз те ле ви зиј ске дра ме „Ћор кан и Шва би ца” по 
мо ти ви ма при по вет ке Иве Ан дри ћа, у дра ма ти за ци ји 
и ре жи ји Уро ша Ко ва че ви ћа.
У: По ли ти ка.  Год. 77, бр. 23906 (25. април 1980), стр. 
15.

7068
     Ка Ан дри ћу или од Ан дри ћа / Ол га Бо жич ко вић.
При каз те ле ви зиј ске дра ме „Жеђ” по мо ти ви ма при по
вет ке Иве Ан дри ћа, у дра ма ти за ци ји Кре ши ми ра Но
во се ла и у ре жи ји Јо а ки ма Ма ру ши ћа.
У: По ли ти ка.  Год. 66, бр. 19871 (30. јан. 1969), стр. 
12.

7069
     При ча о Го спо ђи ци / Ол га Бо жич ко вић.
При каз те ле ви зиј ске дра ме „Го спо ђи ца” по мо ти ви ма 
ро ма на Иве Ан дри ћа, по сце на ри ју Ле о пол да Ал зе на и 
у ре жи ји Вој те ха Ја сног.
У: По ли ти ка.  Год. 77, бр. 24133 (12. дец. 1980), стр. 
15.

7070
     Све да ље од Ан дри ћа / О. [Олга] Бо жич ко вић.
При каз те ле ви зиј ске дра ме „Ле то ва ње на ју гу” по мо
ти ви ма при по вет ке И. Ан дри ћа, у ре жи ји Ма тја жа 
Клоп чи ча.
У: По ли ти ка.  Год. 77, бр. 24086 (24. окт. 1980), стр. 
15.

7071
     Све ча ни скуп по све ћен књи жев ни ку Иви Ан дри ћу 
/ О. Б. [Олга Божичковић].
У: По ли ти ка.  Год. 59, бр. 17605 (10. окт. 1962), стр. 
10.

7072
     Шта ће брод у би феу / Ол га Бо жич ко вић.
При каз те ле ви зиј ске дра ме „Би фе Ти та ник” по мо ти
ви ма при по вет ке Иве Ан дри ћа, у ре жи ји Еми ра Ку сту
ри це.
У: По ли ти ка.  Год. 77, бр. 23835 (15. феб. 1980), стр. 
13.

БО ЖО ВИЋ, Гој ко
7073

     Ан дрић на олов ци : за што је Иво Ан дрић у Бо сни 
на би јен на кр ва ви ко лац / Гој ко Бо жо вић.
У: Омла дин ски по крет.  Год. 49, бр. 198 (септ. 1990), 
стр. 9.

7074
     Жи вот и при ча / Гој ко Бо жо вић.
У: Иза бра не при по вет ке / Иво Ан дрић.  Бе о град : 
За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1999.  Стр. 
724.

7075
     Жи вот и при ча / Гој ко Бо жо вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Књи жев ност.  Год. 55, књ. 110, св. 1/2 (2000), стр. 
7083*.

7076
     Знак и име : ћу та ње и го вор у Мо сту на Же пи / Гој
ко Бо жо вић.
У: Збор ник Два на е стих књи жев них су сре та „Са вре
ме на срп ска про за”, 1011. но вем бар 1995, Тр сте ник. 
 Тр сте ник : На род ни уни вер зи тет, 1996.  Стр. 119
128.

7077
     Те жи на ћу та ња / Гој ко Бо жо вић.
У: По бје да.  Год. 55, бр. 12135 (25. септ. 1999), стр. 
26.

7078
     Те жи на ћу та ња / Гој ко Бо жо вић.
У: Срп ска про за да нас / Ћо ро ви ће ви су сре ти про зних 
пи са ца у Би ле ћи [и] На уч ни скуп у Гац ку, 1819. сеп
тем бар 1999.  Би ле ћа : Гац ко : Про свје та, 2000.  Стр. 
308311.

7079
     Те жи на ћу та ња : (о јед ном об ли ку ћу та ња у Ан дри
ће вој књи жев но сти) / Гој ко Бо жо вић.
У: Ко ра ци.  Год. 35, књ. 32, св. 5/6 (2002), стр. 159
162.

БО ЖО ВИЋ, Ра де
7080

     Иво Ан дрић (по но во) на арап ском / Ра де Бо жо вић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Hi kayat min alBu sna, Беј
рут, 1996.
У: Бор ба.  Год. 74, бр. 300/301 (2627. окт. 1996), стр. 
10.
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7081
     [Almu qa di ma tu] / Ra de Bo žo vić.
Tekst na arap. je zi ku i pi smu.
U: AlFa na’llain / Ivo An drić.  Beyrut : Da runni dal li
tti baa wannaš ri wattaw zi’i, 2000.  Str. 710.

БО ЖО ВИЋМа ној ло вић, Да ни ца
7082

     Kod kom ši ja za Bo žić : se ća nje na Ivu An dri ća / 
[zabeležila] Da ni ca Bo žo vić Ma noj lo vić ; [ispričala] Eli
za be ta Je lu šić.
U: Na da.  God. 15, br. 385 (10. nov. 1990), str. 18.

БО ЈИЋ, Ја сми на
7083

     Most još sto ji / Ja smi na Bo jić.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić re vi si ted, pri re dio Vejn Vu či nić, 
Ber kli, 1995.
U: Na ša bor ba.  God. 74, br. 466 (20. maj 1996), str. 13.

7084
     Oblu tak več no sti u po to ku / Ja smi na Bo jić.
Pri kaz ma ni fe sta ci je po vo dom sto go di šnji ce ro đe nja Ive 
An dri ća, Uni ver zi tet u Sten for du.
U: Bor ba.  God. 70, br. 359 (23. dec. 1992), str. 23.

БО ЈИЋ, Мир ко
7085

     Ин диј ка о Иви Ан дри ћу : Ва ни та Синг Му кер ђи 
шест го ди на ра ди ла на књи зи „Иво Ан дрић  кри тич ка 
би о гра фи ја” / Мир ко Бо јић.
У: По ли ти ка.  Год. 87, бр. 27724 (12. дец. 1990), стр. 
17.

БО ЈИЋ, На да
7086

     „Го спо ђи ца” у Па ри зу / На да Бо јић.
У: По ли ти ка.  Год. 84, бр. 26503 (18. јул 1987) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 9, бр. 410, стр. 10.

7087
     Sve je do šlo kao ki šni oblak / Na da Bo jić.
Sa dr ži i ci ta te Ive An dri ća iz knji ge „An dri će va pri ja telj
stva” Ra do va na Po po vi ća.
U: Du ga.  N. s., god. 16, br. 491 (1731. dec. 1992), str. 
7071.

БО ЈИЋ, Ни ко ла
7088

     Lo ti ka / Ni ko la Bo jić.
U: Vi še grad ske no vi ne.  God. 3, br. 22 (27. maj 1983), 
str. 10.

БОЈ КУ, Феј зи
7089

     Pak fja lë për li brin / Fej zi Boj ku.
U: Dri tar ja / Ivo An driq.  Shkup : No va Ma ke do ni ja, 
1967.  Str. 6566.

7090
     Pak fja lë për li brin / Fej zi Boj ku.
U: Dri tar ja / Ivo An driq.  Sko pje : Det ska ra dost [etc.], 
1990.  Str. 7071.

БО ЈО ВИЋ, Во ји слав
7091

     Јед но по ре ђе ње Ива Ан дри ћа и Ла ва Тол сто ја / Во
ји слав Бо јо вић.
У: Књи жев на ви ђе ња / Во ји слав Бо јо вић.  Ти то град : 
Уни вер зи тет ска ри јеч, 1984.  Стр. 93107.

7092
     Jed no po re đe nje Ive An dri ća i La va Tol sto ja / Vo ji slav 
Bo jo vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Ré su mé: 
Une com pa ra i son en tre Ivo An drić et Léon Tol stoï: str. 
59.
U: Trav nik i dje lo Ive An dri ća  za vi čaj no i uni ver zal no / 
[u red nik Mi lo sav Popadić].  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle
ša” : Uni ver zi tet, 1980.  Str. 4959.

БО ЈО ВИЋ, Жељ ко
7093

     Raz mi šlja nja o stil skoj vje šti ni Ive An dri ća / Želj ko Bo
jo  vić.
U: Most.  God. 15, br. 73/74 (1988), str. 6972*.

БО ЈО ВИЋ, Зла та
7094

     За ни ма ње Иве Ан дри ћа за ду бро вач ке те ме / Зла та 
Бо јо вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: Ivo An drić’s in te rest in the the me of Du brov nik: 
стр. 267.
У: Иво Ан дрић у сво ме вре ме ну. [Књ.] 1 / 22. на уч ни 
са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, 
Тр шић, 1520. септ. 1992.  Бе о град : Ме ђу на род ни 
сла ви стич ки цен тар на Фи ло ло шком фа кул те ту, 1994. 
 Стр. 255267.

7095
     За ни ма ње Иве Ан дри ћа за ду бро вач ке те ме / Зла та 
Бо јо вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Ста ри Ду бров ник у срп ској књи жев но сти / Зла та 
Бо јо вић.  Бе о град : Слу жбе ни гла сник, 2010.  Стр. 
133151.

БОКЛеј тинг, Нел де
7096

     Ita li jan ska re ne san sa in An drič : pi sma z Ni zo zem ske
ga / Nell de BockLu i ting.
U: De lo.  Le to 3, št. 315 (17. nov. 1961), str. 6*.

БО КАН, Бран ко Ј.
7097

     Pr vi An dri ćev tekst / Bran ko J. Bo kan.
U: Front.  God. 41, br. 8(1387) (22. feb. 1985), str. 33
34.
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БО КО ЊИЋ, Ри сто
7098

     Ана ли за јед ног лу ди ла у Ан дри ће вом дје лу / Ри сто 
Бо ко  њић.
Sum mary: The analysis of mad ness in An drić’s no vel The 
brid ge on the Dri na: стр. 611.
У: Де ло Иве Ан дри ћа у кон тек сту европ ске књи жев
но сти и кул ту ре / [уредник Дра ган Недељковић].  Бе
о град : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 1981.  Стр. 601611.

БОЛ ГАР, Бо јан
7099

     Ски ца на Иво Ан дрич / Бо ян Бол гар.
У: Оте че ствен фронт.  Год. 1, бр. 170 (1945), стр. 4*.

БОН ГАР ЦО НИ, Оре та
7100

     Ivo An dric nar ra to re so li ta rio / Oret ta Bon gar zo ni.
Pri kaz knji ga: 1. Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Mi la no, 
1961 ; 2. Ivo An drić: Žeđ, Fi ren ca, 1961.
U: Sta se ra.  (29 dic. 1961)*.

БОН ЂОР НО, Ари го
7101

     Ivo An drić / Ar ri go Bon gi or no.
U: Il pon te sul la Dri na / Ivo An dric.  Mi la no : A. Mon da
do ri, 1971*.

7102
     Ivo An drić / Ar ri go Bon gi or no.
U: Il pon te sul la Dri na / Ivo An dric.  Mi la no : A. Mon da
do ri, 1972*.

7103
     Ivo An drić / Ar ri go Bon gi or no.
U: Il pon te sul la Dri na / Ivo An drić.  Mi la no : A. Mon da
do ri, 1975.  Str. 512.

7104
     Ivo An drić / Ar ri go Bon gi or no.
U: Il pon te sul la Dri na / Ivo An dric.  Mi la no : A. Mon da
do ri, 1983*.

7105
     Ivo An drić / Ar ri go Bon gi or no.
U: Il pon te sul la Dri na / Ivo An drić.  Mi la no : A. Mon da
do ri, 1988.  Str. 510.

7106
     Ivo An drić / Ar ri go Bon gi or no.
U: Il pon te sul la Dri na / Ivo An drić.  Mi la no : A. Mon da
do ri, 1992*.

7107
     Ivo An drić / Ar ri go Bon gi or no.
U: Il pon te sul la Dri na / Ivo An dric.  Mi la no : A. Mon da
do ri, 1994*.

7108
     Ivo An drić / Ar ri go Bon gi or no.
U: Il pon te sul la Dri na / Ivo An drić.  Mi la no : A. Mon da
do ri, 1995.  Str. VXV*.

7109
     Ivo An drić / Ar ri go Bon gi or no.
U: Il pon te sul la Dri na / Ivo An drić.  Mi la no : A. Mon da
do ri, 1995.  Str. VXI II*.

7110
     Ivo An drić / Ar ri go Bon gi or no.
U: Il pon te sul la Dri na / Ivo An drić.  Mi la no : A. Mon da
do ri, 1999.  Str. VXI II*.

7111
     Ivo An drić / Ar ri go Bon gi or no.
U: Il pon te sul la Dri na / Ivo An dric.  Mi la no : Mon da do ri, 
2001.  Str. VXI II*.

7112
     Ivo An drić / Ar ri go Bon gi or no.
U: Il pon te sul la Dri na / Ivo An dric.  Mi la no : Mon da do ri, 
2007.  Str. VXI II*.

БОН ЂОР НО, Кри сти на
7113

     Un pon te sull’in tol le ran za / Cri sti na Bon gi or no.
U: Cor ri e re del Ti ci no.  (4 apr. 1995)*.

БО НЕ, Жак
7114

     Ivo An dric: Le pont sur la Dri na, Pa ris, 1994 / J. Bo. 
[Jac qu es Bon net].
Pri kaz knji ge: Na Dri ni ću pri ja.
U: L’Ex press.  (21 avr. 1994)*.

БОН ЏО ЛОВ, Хри сто
7115

     За ис то ри я та на ед на ча ша и за ча ша та, од ко я то 
пре ли ва ис то ри я та / Хри сто Бонд жо лов.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ре зи
ме: О исто ри ји јед не ча ше и о ча ши из ко је се пре ли ва 
исто ри ја: стр. 163.
У: Књи жев ност и исто ри ја. [Књ.] 6, Тран спо зи ци ја 
исто риј ских до га ђа ја и лич но сти у при по ве ци код Сло
ве на / [з борник уре дио Ми ро љуб Стојановић].  Ниш : 
Цен тар за на уч на ис тра жи ва ња СА НУ и Уни вер зи те та 
у Ни шу, 2005.  Стр. 159163.

БО РИ, Имре
7116

     Ан дрић и ма ђар ски пи сци / Бо ри Имре.
У: По ли ти ка.  Год. 69, бр. 21196 (7. окт. 1972) = Кул ту
ра  умет ност.  Год. 16, бр. 892, стр. 15.

7117
     Pe tar Dža džić: „Ivo An drić”, Be o grad, 1957 / Imre Bo
ri.
Pri kaz knji ge.
U: Ru ko vet.  God. 4, knj. 5, sv. 2/3 (feb.mart 1958), str. 
145146.

7118
     Умет ност Иве Ан дри ћа у огле да лу ма ђар ске књи
жев но сти / Имре Бо ри.
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Zu sam men fas sung: Ivo An drić’s Kunst in dem Spi e gel 
der un ga rischen Li te ra tur: стр. 735736.
У: Збор ник ра до ва о Иви Ан дри ћу / уред ник Ан то ни је 
Иса ко вић.  Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет
но сти, 1977.  Стр. 719736.

7119
     Умет ност Иве Ан дри ћа у огле да лу ма ђар ске књи
жев но сти / Имре Бо ри.
Zu sam men fas sung: Die Kunst Ivo An drićs im Spi e gel der 
un ga rischen Li te ra tur: стр. 735736.
У: Збор ник ра до ва о Иви Ан дри ћу / уред ник Ан то ни је 
Иса ко вић.  Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет
но сти, 1979.  Стр. 719736.

7120
     Vak szen ve délyek or szá ga / Bo ri Imre.
U: Híd.  55. évf., 7/8. sz. (1991. júl.aug.), str. 692708.

7121
     Egy An drićkönyv for gác sai. (1.) [rész] / Bo ri Imre.
U: Magyar Szó.  47. évf., 233. sz. (1990. aug. 25.) = Ki
lá tó.  39. évf., 36. sz., str. 14.

7122
     Egy An drićkönyv for gác sai. (2.) [rész] / Bo ri Imre.
U: Magyar Szó.  47. évf., 240. sz. (1990. szept. 1.) = Ki
lá tó.  39. évf., 37. sz., str. 14.

7123
     Egy könyv Ivo An drić ról / Bo ri Imre.
Pri kaz knji ge: Pe tar Dža džić: Ivo An drić, Be o grad, 1957.
U: Híd.  21. évf., 12. sz. (1957. dec.), str. 19821983*.

7124
     Ének a vágyról : az el ső An drićno vel lák / Bo ri Imre.
U: Híd.  54. évf., 4. sz. (1990. ápr.), str. 469476.

7125
     Ivo An drić a magyarok kul tú rá já ban / Bo ri Imre.
U: Magyar Szó.  29. évf., 277. sz. (1972. okt. 7.) = Ki lá
tó, str. 11.

7126
     Ivo An drić, a tör té ne tí ró / Bo ri Imre.
U: Ta nul mányok.  23. füz. (1990), str. 712.

7127
     Ivo An drić vi lá ga / Bo ri Imre.
Pri kaz Iza bra nih de la Ive An dri ća, No vi Sad, 1962.
U: Dol go zók.  17. évf., 17. sz. (1963. ápr. 19.), str. 12.

7128
     (Ivo An drić és a „helyi szí nek”) / Bo ri Imre.
U: 7 Nap.  45. évf., 4. sz. (1990. jan. 26.), str. 32.

7129
     Ivo An drić Mo nar chiare génye : A Ki sasszony elem zé
se / Bo ri Imre.
U: Üze net.  21. évf., 9/10. sz. (1991. szept.okt.), str. 733
743*.

7130
     Ivo An drić mű vés ze te a magyar iro da lom tü kré ben / 
Bo ri Imre.

Sa dr ži i pe smu „Ha rangszó” I. An dri ća.
U: Híd.  39. évf., 9. sz. (1975. szept.), str. 799811.

7131
     Ivo An drić mű vés ze te a magyar iro da lom tü kré ben / 
Bo ri Imre.
Sa dr ži i pe smu „Ha rangszó” I. An dri ća.
U: Ta nul mányok a magyardél szláv iro dal mi kapcso la
tokról / Bo ri Imre.  Új vi dék : Fo rum, 1987.  Str. 209
221.

7132
     Ivo An drić he tve nöt éves / Bo ri Imre.
U: Magyar Szó.  24. évf., 284. sz. (1967. okt. 15.), str. 
13.

7133
     Az idő tlen ség nagy éne ke se / Bo ri Imre.
In me mo ri am.
U: Magyar Szó.  32. évf., 72. sz. (1975. márc. 15.), str. 
11.

7134
     Az író éle té nek nyomá ban / Bo ri Imre.
Od lo mak iz knji ge „Ivo An drić”.
U: Csa lá di Kör.  3. évf., 41. sz. (1992. okt. 8.), str. 14.

7135
     A kegyen cnő re génye : egy kés zü lő An drićkönyv rész
le te. 1. rész / Bo ri Imre.
U: Üze net.  20. évf., 5. sz. (1990. máj.), str. 397400.

7136
     Kegyen cnő re génye : egy kés zü lő An drićkönyv részle
te. 2. rész / Bo ri Imre.
U: Üze net.  20. évf., 6. sz. (1990. jún.), str. 499504.

7137
     „Kép ze lő e rőm meg halt em be re ket kelt éle tre” : (egy 
kés zü lő An drićkönyv fe je ze te) / Bo ri Imre.
Re zi me: „Mo ja uobra zi lja oži vlja va po mr le lju de”: str. 
47 ; Sum mary: „My ima gi na tion re vi ves the dead”: str. 
47.
U: Lé tünk.  20. évf., 1. sz. (1990. jan.fe br.), str. 3847.

7138
     „Ő csu pán lel ké vel bes zél get” / Bo ri Imre.
U: Híd.  54. évf., 1. sz. (1990. jan.), str. 5968.

7139
     Pil lan tás Ivo An drić el bes zé lő mű vés ze té re : rés zle tek 
a szer ző aka dé mi ai szék fo gla ló já ból / Bo ri Imre.
U: Magyar Szó.  48. évf., 349. sz. (1991. dec. 21.) = Ki
lá tó.  31. évf., 1. sz., str. 15.

7140
     Re ne gá tok / Bo ri Imre.
U: Hé tről hé tre / Bo ri Imre.  Új vi dék : Fo rum, 1998.  Str. 
160161.

7141
     Tö rök vi lág Ivo An drić mű ve i ben / Bo ri Imre.
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U: Magyar Mus zta fa ; Elát ko zott udvar ; A ve zír ele fán tja 
/ Ivo An drić.  Új vi dé ken : Fo rum ; Bu da pe sten : Te re bess, 
1998.  Str. 155163.

7142
     Tű nő dés : egy tür bé rob ban tá sá nak hí re fö lött / Bo ri 
Imre.
U: Magyar Szó.  49. évf., 93. sz. (1992. ápr. 4.) = Ki lá tó. 
 41. évf., 16. sz., str. 12.

7143
     Az új ra fel fe de zett Ivo An dric / Bo ri Imre.
U: Magyar Szó.  40. évf., 245. sz. (1983. szept. 6.), str. 
13*.

7144
     Fenn a te tőn / Bo ri Imre.
U: Hé tről hé tre / Bo ri Imre.  Új vi dék : Fo rum, 1998.  Str. 
159160.

7145
     (Füst Mi lán éle té ről és Ivo An drić le ve le i ről) / Bo ri Imre.
U: 7 Nap.  45. évf., 3. sz. (1990. jan. 19.), str. 29.

7146
     A „har ma dik útról”  „har ma dik vi lá gról” / Bo ri Imre.
U: 7 Nap.  45. évf., 20. sz. (1990. máj. 18.), str. 23.

7147
     A „har ma dik útról”  „har ma dik vi lá gról” / Bo ri Imre.
U: Hé tről hé tre / Bo ri Imre.  Új vi dék : Fo rum, 1998.  Str. 
157158.

БО РИЋ, Арас
7148

     Ivo An drić  za go net ka kao udes / Aras Bo rić.
Te mat ski broj: Ivo An drić  pro et con tra.
U: Hi ja tus.  Br. 6 (1996), str. 2628*.

БО РИ ЧИЋ, Че до
7149

     Кон цеп ци ја Ан дри ће вог ро ма на оста ла не за вр ше на 
/ Че до Бо ри чић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Омер па ша Ла тас, Бе о град, 
1976.
У: Про свјет ни рад.  Бр. 5 (1. март 1977), стр. 5.

БОР КО, Бо жи дар
7150

     Ivo An drić / Bo ži dar Bor ko.
U: Na ši raz gle di.  Letn. 11, št. 20(259) (20. okt. 1962), 
str. 391.

7151
     Ivo An drić, pi sa telj ro ma nov Most na Dri ni in Trav ni
ška kro ni ka / Bo ži dar Bor ko.
Pri kaz knji ga: 1. Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Lju blja na, 
1948 ; 2. Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Lju blja na, 1948.
U: Ljud ski ted nik.  Le to 3, št. 20 (1948), str. 7*.

БОР КОВ СКА, Ева
7152

     Rytm cza su, rytm rze ki / Ewa Bor kow ska.

Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Var ša va, 
1985.
U: Mi e si ęc znik Li te rac ki.  Rocz. 22, nr. 5 (1987), str. 
143145*.

БОР СЕ ТО, Лу ча на
7153

     Ivo An drić se gre to: In qu i e tu di ni / Lu ci a na Bor set to.
U: Po e sia.  An no 13, n. 141 (lug.ago. 2000)*.

БОС, Јо зеф
7154

     Ivo An drić: Ge sic hter, Mün chen, 1964 / Jo sef Bos.
Pri kaz knji ge: Li ca.
U: Be ric hte und In for ma ti o nen.  (9. Okt. 1964)*.

БО СА НАЦ, Ми ли вој
7155

     Ivo An drić naj bo lji sli kar Bo sne i nje nih lju di / Mi li voj 
Bo sa nac.
U: Glas Sla vo ni je.  God. 16, br. 3947 (1. feb. 1958), str. 
7*.

БО СКЕ, Ален
7156

     Иво Ан дрић  гор ки ху ма ни ста / Ален Бо ске ; пре
вод Ол га Бо жич ко вић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: При ча о ве зи ро вом сло ну, 
Па риз, 1977. 
У: По ли ти ка.  Год. 75, бр. 23264 (13. јул 1978) = У све
ту књи ге.  Год. 3, бр. 140, стр. 7.

7157
     Od jek No be lo ve na gra de / Alain Bo squ et.
Pre vod tek sta „Prix No bel de lit té ra tu re”.
U: Te le gram.  God. 2, br. 80 (3. nov. 1961), str. 4.

7158
     Ivo An dritch: un hu ma ni ste sar do ni que / Alain Bo squ et.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pri ča o ve zi ro vom slo nu, Pa riz, 
1977. 
U: Le Mon de.  (2 juin 1978) = Le mon de des li vres, str. 
19*.

7159
     Prix No bel de lit té ra tu re : Ivo An dritch, ro man ci er 
yougo sla ve / Alain Bo squ et.
U: Le Mon de.  An née 18, no 5219 (28 oct. 1961), str. 8*.

БО ТИЋ, Па вле
7160

     Ба ко ња фра Бр не и Про кле та авли ја / Па вле Бо тић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Кра ји на.  Год. 6, бр. 23/24 (2007), стр. 219228.

БО ТИ ЦА, Сти пе
7161

     Usme nok nji žev ni frag men ti u An dri će vim Zna ko vi ma 
po red pu ta / Sti pe Bo ti ca.
Sum mary: str. 68.
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U: Zbor nik Ivo An drić i nje go vo dje lo / [glav ni ured nik 
Ši mun Mu sa].  Mo star : Pe da go ški fa kul tet, 2003.  Str. 
5768*.

БО ШКОВ, Ди ми тар
7162

     Мост пре ма чо ве ку : не ка са зна ња о И. Ан дри ћу у 
НДР / Ди ми тар Бо шков.
У: Мо сто ви.  Год. 11, бр. 47 (1979), стр. 8793.

БО ШКОВ, Жи во јин
7163

     Јед на збир ка но вих при по ве да ка / Жи во јин Бо шков.
У: Члан ци из књи жев но сти / Жи во јин Бо шков.  Но ви 
Сад : Ма ти ца срп ска, 1949.  Стр. 191206.

7164
     Јед на збир ка но вих при по ве да ка / Жи во јин Бо шков.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Но ве при по вет ке, Бе о
град, 1948.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 125, књ. 363, св. 2 
(1949), стр. 107119.

7165
     Јед на збир ка но вих при по ве да ка / Жи во јин Бо шков.
У: Збор ник о Ан дри ћу / при ре дио Ра до ван Вуч ко вић. 
 Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1999.  Стр. 126
143.

БО ШКОВ, Стој ко
7166

     Раз ка зи от Иво Ан дрич / Сто й ко Бож ков.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: При по вет ке, Со фи ја, 
1939.
У: Вест ник на же на та.  Год. 18, бр. 760 (1. фев. 1939), 
стр. 2*.

БО ШКО ВИЋ, Дра ган
7167

     Ра ђа ње исто ри је из не срећ не љу ба ви : Про кле та 
авли ја Иве Ан дри ћа / Дра ган Бо шко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: За блу де мо дер ни зма / Дра ган Бо шко вић.  Бе о град : 
Слу жбе ни гла сник, 2010.  Стр. 4566.

БО ШКО ВИЋ, Дра га на
7168

     И ка зна, и зло чин, и жи вот „као та кав” / Дра га на 
Бо шко вић.
При каз пред ста ве „Про кле та авли ја” по мо ти ви ма ро
ма на Иве Ан дри ћа, у дра ма ти за ци ји и ре жи ји Не бој ше 
Бра ди ћа и у из во ђе њу Кру ше вач ког по зо ри шта.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 36 (6. окт. 1999)*.

БО ШКО ВИЋ, Зо ра на
7169

     Про кле та авли ја Иве Ан дри ћа / Зо ра на Бо шко вић.
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.
У: Ка са вре ме ној на ста ви срп ског је зи ка и књи жев но

сти / уред ни ци Љи ља на Ба јић ... [и др.].  Бе о град : 
Дру штво за срп ски је зик и књи жев ност Ср би је, 2004. 
 Стр. 392397.

БО ШКО ВИЋ, Ми ло рад
7170

     Иво Ан дрић о Ње го шу. [Део] 1, Тра гич ни ју нак ко
сов ске ми сли / Ми ло рад Бо шко вић.
У: По бје да.  Год. 46, бр. 9309 (30. окт. 1991), стр. 11.

7171
     Иво Ан дрић о Ње го шу. [Део] 2, Срод ни по ду ху / 
Ми ло рад Бо шко вић.
У: По бје да.  Год. 46, бр. 9310 (31. окт. 1991), стр. 10.

7172
     Иво Ан дрић о Ње го шу. [Део] 3, Сли ке ста рих мај
сто ра / Ми ло рад Бо шко вић.
У: По бје да.  Год. 46, бр. 9311 (1. нов. 1991), стр. 11.

7173
     Иво Ан дрић о Ње го шу. [Део] 4, Су мо ран као Бај рон 
/ Ми ло рад Бо шко вић.
У: По бје да.  Год. 46, бр. 9312 (2. нов. 1991) = Сви јет 
кул ту ре, стр. 9.

7174
     Иво Ан дрић о Ње го шу. [Део] 5, Трај на свје тлост / 
Ми ло рад Бо шко вић.
У: По бје да.  Год. 46, бр. 9314 (4. нов. 1991), стр. 10.

БО ШНА КОВ, Ди ми тар К.
7175

     Пър ви ят бал кан ски но бе лист / Ди ми тър К. Бо шна
ков.
У: Ве чер ни но ви ни.  Год. 1, бр. 1(221) (1112. но ем. 
1992)*.

БО ШЊАК, Бра ни мир
7176

     Ni je most i go vor / Bra ni mir Bo šnjak.
U: Gor do gan.  God. 3, br. 7 (si je čanjve lja ča 1981), str. 
150153.

БО ШЊА КО ВИЋ, Г.
7177

     Ву ко ва на гра да Иви Ан дри ћу / Г. Бо шња ко вић.
У: Бор ба.  Год. 51, бр. 115 (26. април 1972), стр. 8.

БРА ВО, Ре уф
7178

     Bo san ske sim fo ni je : frag men ti / Re uf Bra vo.
U: Omla din ska ri ječ.  God. 9, br. 364 (1. okt. 1952), str. 
6*.

БРА ДИЋ, Не бој ша
7179

     Ан дрић ни је за јед но крат ну упо тре бу / [интервју 
водио] Ра до ван Ку прес.
Ин тер вју са Не бој шом Бра ди ћем.
У: Глас јав но сти.  Год. 2, бр. 471 (20. окт. 1999), стр. 
12.
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7180
     За твор ско по зо ри ште / Не бој ша Бра дић.
Sum mary: The pri son the a tre: стр. 264.
У: Ан дрић у си сте му умет но сти / уред ник Ми ло слав 
Шу тић.  Бе о град : Ин сти тут за књи жев ност и умет
ност ; Ба ња Лу ка : Књи жев на за дру га, 2004.  Стр. 259
264.

7181
     За твор ско по зо ри ште / Не бој ша Бра дић.
Те мат ски број: Ан дрић у си сте му умјет но сти.  Sum
mary: The pri son the a tre: стр. 264.
У: Збор ник срп ског је зи ка, књи жев но сти и умјет но
сти.  Год. 4 (2004), стр. 259264.

7182
     Мо ја „Про кле та авли ја” / Не бој ша Бра дић.
По во дом пред ста ве „Про кле та авли ја” по мо ти ви ма 
ро ма на Иве Ан дри ћа, у дра ма ти за ци ји и ре жи ји Не
бој ше Бра ди ћа и у из во ђе њу Кру ше вач ког по зо ри шта.
У: Баг да ла.  Год. 43, бр. 450 (окт.дец. 2001), стр. 40
42.

7183
     Фа сци на ци ја Ан дри ћем / раз го ва ра ла Сне жа на Ја
ко вље вић.
Ин тер вју са Не бој шом Бра ди ћем.
У: Баг да ла.  Год. 41, бр. 442/443 (1999), стр. 317*.

БРАЈ КО ВИЋ, Дра го мир
7184

     Ан дрић, дра ма ти чар / Дра го мир Брај ко вић.
При каз књи ге: Пе тар Зец: Ан дри ћев те а тар сен ки, Бе
о град, 1994.
У: Днев ник.  Год. 54, бр. 17244 (29. јан. 1995), стр. 
12.

7185
     Над Ан дри ће вим де лом / Дра го мир Брај ко вић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић над не пре глед ном ре ком 
жи во та, Бе о град, 1992.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 45, бр. 874 (15. нов. 1993), 
стр. 10.

7186
     „Ње гош као тра гич ни ју нак ко сов ске ми сли” : Ан
дри ће ви су сре ти с Ње го шем / Дра го мир Брај ко вић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 40, бр. 761 (1. окт. 1988), 
стр. 7.

7187
     Раз у ме ва ње по срод но сти и убе ђе њу / Дра го мир 
Брај ко вић.
У: Око сто же ра / Дра го мир Брај ко вић.  Бе о град : Екс
пор тпрес, 1989.  Стр. 6171.

7188
     Раз у ме ва ње по срод но сти и убе ђе њу / Дра го мир 
Брај ко вић.

У: Око сто же ра / Дра го мир Брај ко вић.  Па ра ћин : „Вук 
Ка ра џић”, 1991.  Стр. 8599.

7189
     Раз у ме ва ње по срод но сти и убе ђе њу / Дра го мир 
Брај ко вић.
У: За ду жби на.  Год. 5, бр. 17 (март 1992), стр. 10.

7190
     Срп ски и хр ват ски пи сци о Ву ку. [Део] 17, Ра зум 
тра жи исти ну / Дра го мир Брај ко вић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 27, бр. 9018 (16. април 
1989), стр. 16.

7191
     Срп ски и хр ват ски пи сци о Ву ку. [Део] 18, Пи сао је 
за по ко ле ња / Дра го мир Брај ко вић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 27, бр. 9019 (17. април 
1989), стр. 18.

7192
     Срп ски и хр ват ски пи сци о Ву ку. [Део] 19, Бо рац 
ви те шког ду ха / Дра го мир Брај ко вић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 27, бр. 9020 (18. април 
1989), стр. 14.

7193
     Срп ски и хр ват ски пи сци о Ву ку. [Део] 20, Све ту 
смо на ви ди ку / Дра го мир Брај ко вић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 27, бр. 9021 (19. април 
1989), стр. 16.

БРА ЈО ВИЋ, Гор да на
7194

     Ан дрић и Ми ли ца. [Део] 1, Три де сет го ди на че ка
ња / Гор да на Бра јо вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24699 (14. септ. 
1992), стр. 23.

7195
     Ан дрић и Ми ли ца. [Део] 2, Тај на ко ја се зна ла / 
Гор да на Бра јо вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24700 (15. септ. 
1992)*.

7196
     Ан дрић и Ми ли ца. [Део] 3, Се лид ба већ у по во ју / 
Гор да на Бра јо вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24701 (16. септ. 
1992), стр. 17.

7197
     Ан дрић и Ми ли ца. [Део] 4, Је дан у мај ке / Гор да на 
Бра јо вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24701 [тј. 24702] 
(18. септ. 1992), стр. 25.

7198
     Ан дрић и Ми ли ца. [Део] 5, Пр ва са зна ња о же ни / 
Гор да на Бра јо вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24703 (19. септ. 
1992), стр. 23.
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7199
     Ан дрић и Ми ли ца. [Део] 6, Пр во љу бав но пи смо / 
Гор да на Бра јо вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24704 (20. септ. 
1992), стр. 19.

7200
     Ан дрић и Ми ли ца. [Део] 7, Принц без дво ра и па
же ва / Гор да на Бра јо вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24705 (21. септ. 
1992), стр. 23.

7201
     Ан дрић и Ми ли ца. [Део] 8, По ру ке из ће ли је 115 / 
Гор да на Бра јо вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24706 (22. септ. 
1992), стр. 23.

7202
     Ан дрић и Ми ли ца. [Део] 9, У тра га њу за со бом / 
Гор да на Бра јо вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24707 (23. септ. 
1992), стр. 23.

7203
     Ан дрић и Ми ли ца. [Део] 10, Кад Ев ге ни ја уми ре / 
Гор да на Бра јо вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24708 (24. септ. 
1992), стр. 23.

7204
     Ан дрић и Ми ли ца. [Део] 11, Ја мо рам у Бе о град / 
Гор да на Бра јо вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24707 [тј. 24709] 
(25. септ. 1992), стр. 19.

7205
     Ан дрић и Ми ли ца. [Део] 12, Трав ни ча нин у Бе о гра
ду / Гор да на Бра јо вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24710 (26. септ. 
1992), стр. 23.

7206
     Ан дрић и Ми ли ца. [Део] 13, Мо је име је Иво / Гор
да на Бра јо вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24711 (27. септ. 
1992), стр. 19.

7207
     Ан дрић и Ми ли ца. [Део] 14, Бе же ћи од љу ба ви / 
Гор да на Бра јо вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24712 (28. септ. 
1992), стр. 23.

7208
     Ан дрић и Ми ли ца. [Део] 15, Сам на све ту / Гор да на 
Бра јо вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24713 (29. септ. 
1992), стр. 23.

7209
     Ан дрић и Ми ли ца. [Део] 16, Она је во ле ла Не на да / 

Гор да на Бра јо вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24714 (30. септ. 
1992), стр. 23.

7210
     Ан дрић и Ми ли ца. [Део] 17, Слат ко др во љу ба ви / 
Гор да на Бра јо вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24715 (1. окт. 1992), 
стр. 19.

7211
     Ан дрић и Ми ли ца. [Део] 18, Дан ње ног вен ча ња / 
Гор да на Бра јо вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24716 (2. окт. 1992), 
стр. 25.

7212
     Ан дрић и Ми ли ца. [Део] 19, Оп чи њен мла дом го
спо ђом / Гор да на Бра јо вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24717 (3. окт. 1992), 
стр. 19.

7213
     Ан дрић и Ми ли ца. [Део] 20, Бол на ра на Бо сне / 
Гор да на Бра јо вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24718 (4. окт. 1992), 
стр. 19.

7214
     Ан дрић и Ми ли ца. [Део] 21, Њи хо ви бер лин ски да
ни / Гор да на Бра јо вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24719 (5. окт. 1992), 
стр. 23.

7215
     Ан дрић и Ми ли ца. [Део] 22, Бер лин, збо гом / Гор
да на Бра јо вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24720 (6. окт. 1992), 
стр. 19.

7216
     Ан дрић и Ми ли ца. [Део] 23, Две не де ље у Кон стан
ци / Гор да на Бра јо вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24721 (7. окт. 1992), 
стр. 19.

7217
     Ан дрић и Ми ли ца. [Део] 24, У ду ши Ази ја / Гор да
на Бра јо вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24722 (8. окт. 1992), 
стр. 25.

7218
     Ан дрић и Ми ли ца. [Део] 25, Кад Не над уми ре / 
Гор да на Бра јо вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24723 (9. окт. 1992), 
стр. 25.

7219
     Ан дрић и Ми ли ца. [Део] 26, Тај не по ру ке Ман да
ри на / Гор да на Бра јо вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24724 (10. окт. 1992), 
стр. 17.
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7220
     Ан дрић и Ми ли ца. [Део] 27, Жи вот у тро у глу / Гор
да на Бра јо вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24725 (11. окт. 1992), 
стр. 17.

7221
     Ан дрић и Ми ли ца. [Део] 28, Под жу тим ли шћем 
ке сте но ва / Гор да на Бра јо вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24726 (12. окт. 1992), 
стр. 27.

7222
     Љу бав за ову пла не ту / Гор да на Бра јо вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 43, бр. 27598 (13. март 
1995), стр. 21.

7223
     Ма ле тај не ве ли ког не и ма ра / Гор да на Бра јо вић.
У: Не дељ не но во сти.  Год. 2, бр. 43 (23. јул 1967), стр. 
67.

7224
     Ма ле тај не ве ли ког не и ма ра / Гор да на Бра јо вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 50 (16. окт. 2003), стр. 41.

7225
     Ма ле тај не ве ли ког пи сца / Гор да на Бра јо вић.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 121124.

7226
     Ми ли ца Ба бићАн дрић, же на од ја ве и сна. [Део] 1, 
Вит ка и бе ла с ве лом / Гор да на Бра јо вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 26, бр. 7683 (18. септ. 1978), 
стр. 28.

7227
     Ми ли ца Ба бићАн дрић, же на од ја ве и сна. [Део] 2, 
Пред ли цем тај не / Гор да на Бра јо вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 26, бр. 7684 (19. септ. 1978), 
стр. 26.

7228
     Ми ли ца Ба бићАн дрић, же на од ја ве и сна. [Део] 3, 
То пле ста ре сли ке / Гор да на Бра јо вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 26, бр. 7685 (20. септ. 1978), 
стр. 26.

7229
     Ми ли ца Ба бићАн дрић, же на од ја ве и сна. [Део] 4, 
Пут у Беч / Гор да на Бра јо вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 26, бр. 7686 (21. септ. 1978), 
стр. 26.

7230
     Ми ли ца Ба бићАн дрић, же на од ја ве и сна. [Део] 5, 
Без ла жи и по зе / Гор да на Бра јо вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 26, бр. 7687 (22. септ. 1978), 
стр. 28.

7231
     Ми ли ца Ба бићАн дрић, же на од ја ве и сна. [Део] 6, 

Цр ве на и цр на за ве са / Гор да на Бра јо вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 26, бр. 7688 (23. септ. 1978), 
стр. 26.

7232
     Ми ли ца Ба бићАн дрић, же на од ја ве и сна. [Део] 7, 
Њен пра ви по че так / Гор да на Бра јо вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 26, бр. 7689 (25. септ. 1978), 
стр. 28.

7233
     Ми ли ца Ба бићАн дрић, же на од ја ве и сна. [Део] 8, 
Су срет с Ан дри ћем / Гор да на Бра јо вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 26, бр. 7690 (26. септ. 1978), 
стр. 26.

7234
     Ми ли ца Ба бићАн дрић, же на од ја ве и сна. [Део] 9, 
Да ни ве ли ких про ме на / Гор да на Бра јо вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 26, бр. 7691 (27. септ. 1978), 
стр. 26.

7235
     Ми ли ца Ба бићАн дрић, же на од ја ве и сна. [Део] 
10, Ве че ра уз чај / Гор да на Бра јо вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 26, бр. 7692 (28. септ. 1978), 
стр. 26.

7236
     Ми ли ца Ба бићАн дрић, же на од ја ве и сна. [Део] 
11, Тра го ви бо ле сти / Гор да на Бра јо вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 26, бр. 7693 (29. септ. 1978), 
стр. 28.

7237
     Ми ли ца Ба бићАн дрић, же на од ја ве и сна. [Део] 
12, С ми мо зом у ру ци / Гор да на Бра јо вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 26, бр. 7694 (30. септ. 1978), 
стр. 26.

7238
     На гр ба чи ге ни ја : шта књи жев ни ци и књи жев ни 
кри ти ча ри ка жу о об ја вљи ва њу Ан дри ће ве по е зи је / 
Гор да на Бра јо вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 24, бр. 7057 (24. јун 1976), 
стр. 15.

7239
     Ни у сну ни за жи во та : да ли је по е зи ја Иве Ан
дри ћа тре ба ло да бу де об ја вље на као по себ но из да ње 
/ Гор да на Бра јо вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 24, бр. 7056 (23. јун 1976), 
стр. 15.

7240
     Ни је Ан дрић је сте кључ : по во дом нај но ви јег књи
жев ног бест се ле ра „Шта са њам и шта ми се до га ђа” / 
Гор да на Бра јо вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 24, бр. 7058 (25. јун 1976), 
стр. 13.
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7241
     Пи са ње тврд по сао / Гор да на Бра јо вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 33, бр. 9506 (14. март 1985), 
стр. 11.

7242
     Kle i ne Ge he im nis se eines gros sen Ge i stes / Gor da na 
Bra je vić [i. e. Brajović] ; Über set zung Ani ca Ka ra lić.
U: Re vue.  (Nov. 1967), str. 811.

7243
     Ма ле нь кие се кре ты ве ли ко го ли те ра то ра / Гор да на 
Бра й о вич.
У: Юго сла вия.  (Но яб. 1967), стр. 811.

7244
     Me e ting Ivo An drić / by Gor da na Bra je vić [i. e. 
Brajović].
U: Re vi ew.  (Nov. 1967), str. 811.

7245
     Pe tits sec rets d’un grand éc ri vain / Gor da na Bra je vić 
[i. e. Brajović].
U: Re vue.  (Nov. 1967), str. 811.

7246
     Sec re til los de un gran escri tor / Gor da na Bra je vić [i. e. 
Brajović] ; (ver sión ca stel la na de Va len tín Ro drí gu ez).
U: Re vi sta.  (Nov. 1967), str. 811.

БРА ЈО ВИЋ, Ти хо мир
7247

     Ан дри ћев хро но топ / Ти хо мир Бра јо вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 169, књ. 451, св. 1 
(јан. 1993), стр. 7181.

7248
     Ги но морф но дру го и па три јар хал нопа ла нач ки мо
дел све та у Ан дри ће вој „Го спо ђи ци” и „Го спа Но ли” 
Иси до ре Се ку лић / Ти хо мир Бра јо вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: The gyno morp hic ot her and the pa tri ar chal small
town mo del of the world in An drić’s „Miss” and Isi do ra 
Se ku lić’s „Mrs No la”: стр. 293.
У: Сли ка дру гог у бал кан ским и сред њо е вроп ским 
књи жев но сти ма / уре дио Ми о драг Ма тиц ки.  Бе о град 
: Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, 2006.  Стр. 
285293.

7249
     Из ме ђу при по вет ке и ро ма на: ма ло ва ро шка хро ни
ка као па ра жа нр мо дер не срп ске књи жев но сти / Ти хо
мир Бра јо вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ре
зю ме: Ме жду рас ска зом и ро ма ном: ме щ ан ская хро ни
ка как па ра жа нр со вре мен ной серб ской ли те ра ту ры: 
стр. 232.
У: Ме сто при по вет ке у срп ској књи жев но сти ; До си
теј Об ра до вић и Евро па. [Књ.] 2 / 38. на уч ни са ста нак 
сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, 47. 9. 2008.  Бе о

град : Ме ђу на род ни сла ви стич ки цен тар на Фи ло ло
шком фа кул те ту, 2009.  Стр. 221232.

7250
     Mla di An drić i re to ri ka fo ka li za ci je / Ti ho mir Bra jo vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Zu sam
men fas sung: Der jun ge An drić und die Rhe to rik der Fo
ka li sa tion: str. 222.
U: Go di šnjak za po e tič ka i her me ne u tič ka is tra ži va nja.  
(1998), str. 187222.

7251
     Моћ фик ци је, фик ци ја мо ћи: „При ча о ве зи ро вом 
сло ну” / Ти хо мир Бра јо вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 25, св. 23 
(септ. 2006), стр. 241274.

7252
     „На Дри ни ћу при ја” као мо дер ни стич ка хро ни ка 
па ла нач ких на ра ви / Ти хо мир Бра јо вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: „Brid ge on the Dri na” as a mo der nist chro nic le of 
smalltown cha rac ter types: стр. 380.
У: Књи жев на исто ри ја.  Год. 36, бр. 124 (2004), стр. 
359380.

7253
     „На Дри ни ћу при ја” као мо дер ни стич ка хро ни ка 
па ла нач ких на ра ви / Ти хо мир Бра јо вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Об ли ци мо дер ни зма / Ти хо мир Бра јо вић.  Бе о град 
: Дру штво за срп ски је зик и књи жев ност Ср би је, 2005. 
 Стр. 205227.

7254
     Па ра бо лич ногро теск но по зор је људ ских суд би на / 
Ти хо мир Бра јо вић.
У: Про кле та авли ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : За вод 
за уџ бе ни ке и на став на сред ства : НИН, 2005.  Стр. 
93121.

7255
     По е ти ка па рен те зе / Ти хо мир Бра јо вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Zu
sam men fas sung: Po e tik der Pa rent he se: стр. 21.
У: Књи жев ност и је зик.  Год. 51, бр. 1/2 (2004), стр. 
121.

7256
     Ре то ри ка при по вед не пер спек ти ве у ме ђу рат ним 
но ве ла ма Иве Ан дри ћа / Ти хо мир Бра јо вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Об ли ци мо дер ни зма / Ти хо мир Бра јо вић.  Бе о град 
: Дру штво за срп ски је зик и књи жев ност Ср би је, 2005. 
 Стр. 173204.

7257
     Скри ве на сим бо ли ка „Про кле те авли је” / Ти хо мир 
Бра јо вић.
У: Књи жев ност.  Год. 46, књ. 91, св. 1/2 (1991), стр. 
217228*.
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7258
     Skri ve na sim bo li ka „Pro kle te avli je” / Ti ho mir Bra jo
vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Kon tro verz ni me ta tekst / Ti ho mir Bra jo vić.  Be o grad 
: Vi di ci, 1992.  Str. 1728.

7259
     „Суд њи час” ле по те : ам би ва лент но ли це мо дер ни
те та у ро ма ну На Дри ни ћу при ја / Ти хо мир Бра јо вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ré su
mé: „Le der ni er ju ge ment” de la be a u té: стр. 315.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 24, св. 22 
(септ. 2005), стр. 278315.

БРАЈ ТЕН ШТАЈН, Ан дре ас
7260

     Bo snische End spi e le : Ivo An drics dü ste re Er zä hlun gen 
aus der Zwischen kri egs ze it / von An dre as Bre i ten stein.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Za tvo re na vra ta, Beč, 2003.
U: Ne ue Zür cher Ze i tung.  (10. Jan. 2004)*.

7261
     Ker ker und Kom po si tion / An dre as Bre i ten stein.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pro kle ta avli ja, Frank furt na 
Maj ni, 2002.
U: Ne ue Zür cher Ze i tung.  (29. Ju ni 2002)*.

БРАН ДЕЛ, Гу нар
7262

     Män ni skor och öden mot ser bisk him mel / Gun nar 
Bran dell.
U: Sven ska dag bla det.  (27. okt. 1961), str. 18*.

БРА НИ СА ВЉЕ ВИЋ, Ми ћа
7263

     Za jed nič ko dje tinj stvo, mla dost, lič no sti : sje ća nje 
na Ivu An dri ća / Mi ća Bra ni sa vlje vić.
U: Od jek.  God. 30, br. 19 (115. okt. 1977), str. 6.

БРАН КО ВИЋ, Све тла на
7264

     Основ ни сим бо ли у „Про кле тој авли ји” Иве Ан
дри ћа / Све тла на Бран ко вић.
У: Пи сци вер ти ка ле II / Све тла на Бран ко вић.  Но ви 
Сад : Ма ти ца срп ска, 2003.  Стр. 4558.

7265
     „Про кле та Авли ја” Иве Ан дри ћа / Све тла на Бран
ко вић.
У: Пи сци вер ти ка ле и дру ги есе ји / Све тла на Бран ко
вић.  Но ви Сад : Адре са, 2008.  Стр. 258267.

7266
     Чо век кри ви це и чо век ка зне у „Про кле тој авли
ји” Иве Ан дри ћа : син дром џе ла та и жр тве / Све тла на 
Бран ко вић.
У: Пи сци вер ти ка ле II / Све тла на Бран ко вић.  Но ви 
Сад : Ма ти ца срп ска, 2003.  Стр. 3044.

БРА СВЕЛ, Џ. А.
7267

     Ivo An drić: The vi zi er’s elep hant, New York, 1962 / J. 
A. Bra swell.
Pri kaz knji ge: Pri ča o ve zi ro vom slo nu.
U: Li brary Jo ur nal.  (Jan. 1963)*.

БРАСК, Пе тер
7268

     Gård tur i hel ve de : i et tyrkisk fa eng sel med den ser bi
ske no bel pri sta ger Ivo An dric / Pe ter Brask.
U: Ber ling ske ti den de.  (21. nov. 1964)*.

БРА ТИЋ, Ра до слав
7269

     Ан дрић у Ин ди ји / Ра до слав Бра тић.
Са др жи и ин тер вју са Раг ху ви ром Са ха јем. 
У: По ли ти ка.  Год. 82, бр. 25684 (6. април 1985) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 7, бр. 294, стр. 9.

7270
     Ан дри ће ва зво на / Ра до слав Бра тић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 47, бр. 899/900 (115. јан. 
1995), стр. 17.

7271
     Да ли је све исто / Ра до слав Бра тић.
У: Књи жев на реч.  Год. 21, бр. 399 (јул 1992), стр. 5.

7272
     Два де сет го ди на с Ан дри ћем и без Ан дри ћа. [Део 
1] / Ра до слав Бра тић.
У: Је дин ство.  Год. 51, бр. 100 (13. април 1995) = Је
дин ство за де цу.  Год. 24, стр. 10.

7273
     Два де сет го ди на с Ан дри ћем и без Ан дри ћа. [Део] 
2 / Ра до слав Бра тић.
У: Је дин ство.  Год. 51, бр. 107 (20. април 1995) = Је
дин ство за де цу.  Год. 24, стр. 10.

7274
     Два де сет го ди на са Ан дри ћем и без Ан дри ћа / Ра
до слав Бра тић.
У: Збор ник Два на е стих књи жев них су сре та „Са вре ме
на срп ска про за”, 1011. но вем бар 1995, Тр сте ник.  
Тр сте ник : На род ни уни вер зи тет, 1996.  Стр. 111117.

7275
     Иво Ан дрић и ње го во де ло / Ра до слав Бра тић.
У: Ко ра ци.  Год. 27, књ. 27, св. 1/2 (1992), стр. 4854.

7276
     При по ве да ње као од бра на од стра ха / Ра до слав Бра
тић.
Го вор при ли ком при ма ња Ан дри ће ве на гра де за 1985. 
год.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 32, бр. 718 (15. окт. 1986), 
стр. 5.
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7277
     При по ве да ње као од бра на од стра ха / Ра до слав Бра
тић.
Го вор при ли ком при ма ња Ан дри ће ве на гра де за 1985. 
год.
У: Књи жев ност.  Год. 47, књ. 98, св. 8/10 (авг.окт. 
1992), стр. 13021303.

7278
     Šjor Ivo na smo kvi noj gra ni / Ra do slav Bra tić.
U: Bor ba.  God. 70, br. 283 (8. okt. 1992) = Ivo An drić, 
vek od ro đe nja, str. II.

БРАТ КО, Иван
7279

     An drić  raz mi šlja nje o ljud skoj sud bi ni / Ivan Brat ko.
Go vor na sve ča noj aka de mi ji u čast I. An dri ća, Be o grad, 
10. okt. 1972.
U: Knji ga i svet.  God. 14, br. 106 (sept.okt. 1972), str. 
7.

7280
     Bi bli o fil, po pot nik, pi sa telj / Ivan Brat ko.
U: De lo.  Le to 17, št. 62 (15. ma rec 1975), str. 19.

7281
     Ivo An drić in Slo ven ci / Ivan Brat ko.
U: Pre kle to dvo ri šče / Ivo An drić.  Trst : Za lo žni štvo tr
ža ške ga ti ska, 1978*.

7282
     Skriv nost ni Ivo An drić / Ivan Brat ko.
U: De lo.  Le to 34, št. 262 (12. nov. 1992), str. 1314*.

БРА ТОЖ, Игор
7283

     Ni ko garš nji  in od vseh : Ivo An drić / Igor Bra tož.
U: De lo.  Le to 46, št. 103 (5. maj 2004), str. 13.

БРА УН, Ан дре ас
7284

     Gren zgän ger aus Bo snien / An dre as Braun.
U: Süd de utsche Ze i tung.  (10. Okt. 1992)*.

БРА УН, Ханс Е.
7285

     Wische grad ge hört zu un se rer Welt / Hans E. Braun.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Min hen, 
1960.
U: He u te.  (26. Nov. 1960)*.

БРЕ КЕ, Пал
7286

     Ivo An drić som bil lig bok / Paal Brek ke.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pro kle ta avli ja, Oslo, 1972.
U: Dag bla det.  (4. mai 1972)*.

БРЕ ШОН, Ро бер
7287

     Ivo An dritch: l’en ra ci ne ment et l’exil / R. [Ro bert] 

Bréc hon.
U: Cri ti que.  An née 14, t. 18, no 180 (mai 1962), str. 387
404*.

БРИ ГЉЕ ВИЋ, Дра гу тин
7288

     Dva po la umjet no sti ri je či : pa ra le le: Kr le ža i An drić / 
Dra gu tin Bri glje vić.
U: Škol ske no vi ne.  God. 33, br. 7 (9. ve lja ča 1982), str. 
13.

7289
     Iz vo ri i to ko vi An dri će vih dje la / Dra gu tin Bri glje vić.
U: 15 da na.  God. 4, br. 4 (10. stu de ni 1961), str. 2627.

БРИН ТИ ЈЕР, Фи лип
7290

     Ivo An dritch: La co ur ma u di te, Pa ris, 1962 / Phi lip pe 
Bru ne ti è re.
Pri kaz knji ge: Pro kle ta avli ja.
U: Les No u vel les lit té ra i res.  An née 40, no 1823 (9 août 
1962), str. 5.

БРИ ОН, Мар сел
7291

     Bo snie, Hon grie, Su è de / par Mar cel Brion.
Sa dr ži pri ka ze knji ga me đu ko ji ma i: Ivo An drić: Trav nič
ka hro ni ka, Pa riz, 1962.
U: Les No u vel les lit té ra i res.  An née 40, no 1802 (15 mars 
1962), str. 45.

БР КИЋ, А.
7292

     Вре ме ра си па при ја те ље / А. Бр кић.
По во дом не по зна те пре пи ске Иве Ан дри ћа об ја вље не 
у ча со пи су „Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа”.
У: Бор ба.  Год. 66, бр. 357 (23. дец. 1987), стр. 8.

БР КИЋ, Све то зар
7293

     Те ма „ме ђу на род не си ту а ци је” и су ко ба у де ли ма 
Хен ри Џем за и Ива Ан дри ћа / Све то зар Бр кић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Иво Ан дрић / [уредник Во ји слав Ђурић].  Бе о град : 
Ин сти тут за те о ри ју књи жев но сти и умет но сти, 1962. 
 Стр. 317329.

7294
     Те ма „ме ђу на род не си ту а ци је” и су ко ба у де ли ма 
Хен ри ја Џеј мса и Иве Ан дри ћа / Све то зар Бр кић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све тла ло ви на / Све то зар Бр кић.  Бе о град : Но лит, 
1972.  Стр. 299319.

7295
     Три пор тре та Иве Ан дри ћа / Све то зар Бр кић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: Three por trets of Ivo An drić: стр. 741.
У: Збор ник ра до ва о Иви Ан дри ћу / уред ник Ан то ни је 
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Иса ко вић.  Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет
но сти, 1977.  Стр. 737741.

7296
     Три пор тре та Иве Ан дри ћа / Све то зар Бр кић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: Three por trets of Ivo An drić: стр. 741.
У: Збор ник ра до ва о Иви Ан дри ћу / уред ник Ан то ни је 
Иса ко вић.  Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет
но сти, 1979.  Стр. 737741.

7297
     Три пор тре та Иве Ан дри ћа / Све то зар Бр кић.
У: Осве тље ни спру до ви / Све то зар Бр кић.  Но ви Сад : 
Ма ти ца срп ска, 1994.  Стр. 171177.

БР КО ВИЋ, Бал ша
7298

     Pi la tov ska gla vo bo lja i la vi rint tek sta / Bal ša Br ko vić.
Pri kaz pred sta ve „Pro kle ta avli ja” po mo ti vi ma ro ma na 
Ive An dri ća, u dra ma ti za ci ji i re ži ji Ne boj še Bra di ća i u 
iz vo đe nju Kru še vač kog po zo ri šta.
U: Vi je sti.  God. 4, br. 753 (1. feb. 2000), str. 1213.

БР КО ВИЋ, Ми ли ца
7299

     Све ске Ива Ан дри ћа / Ми ли ца Бр ко вић.
У: Про свет ни пре глед.  Год. 43, бр. 1625(17) (25. септ. 
1987), стр. 13.

БР ЛЕ НИЋВу јић, Бран ка
7300

     An dri će va po et ska sli ka dva ju gra do va  Du brov nik i 
Split : (San o gra du, 1923. i Pr vi dan u split skoj tam ni ci, 
1924) / Bran ka Br le nićVu jić.
Bi bli o gra fi ja: str. 20.  Zu sam men fas sung: An drićs po e
tisches Bild der be i den Städ te Du brov nik und Split: str. 
21.
U: Das Gra zer Opus von Ivo An drić / He ra us ge ber, ured
nik Bran ko To šo vić.  Be o grad : Be o grad ska knji ga ; Graz 
: In sti tut für Sla wi stik der KarlFran zensUni ver si tät, 
2010.  Str. 1321.

7301
     An dri će ve tri le gen de: Goya, sv. Fra njo Asi ški, La u ra i 
Pe trar ka / Bran ka Br le nićVu jić.
Zu sam men fas sung: str. 147.
U: Zbor nik Ivo An drić i nje go vo dje lo / [glav ni ured nik 
Ši mun Mu sa].  Mo star : Pe da go ški fa kul tet, 2003.  Str. 
133147*.

7302
     An dri će vo du hov no pu to va nje europ skim pro sto rom / 
Bran ka Br le nićVu jić, Ti na Var ga Oswald.
Bi bli o gra fi ja: str. 25.  Zu sam men fas sung: An drićs ge i sti
ge Re i se durch den Ra um Euro pa: str. 2526.
U: Ivo An drić: Graz  Öster re ich  Euro pa / Bran ko To šo vić 
(Hg.).  Graz : In sti tut für Sla wi stik der KarlFran zensUni
ver si tät ; Be o grad : Be o grad ska knji ga, 2009.  Str. 1126.

7303
     Pro blem dra ma ti za ci je pri po vi jet ke i ro ma na u hr vat

skoj i srp skoj knji žev no sti 20. sto lje ća / Bran ka Br le nić
Vu jić.
U: Pro blem dra ma ti za ci je pri po vi jet ke i ro ma na u hr vat
skoj i srp skoj knji žev no sti XX sto lje ća / Bran ka Br le nić
Vu jić.  Osi jek : Re vi jaIz da vač ki cen tar Rad nič kog sve u
či li šta „Bo ži dar Ma sla rić”, 1980.  Str. 102116*.

7304
     Про блем дра ма ти за ци је при по ви јет ке и ро ма на у 
хр ват ској и срп ској књи жев но сти 20. сто ље ћа / Бран ка 
Бр ле нићВу јић.
Од лом ци.
У: По зо ри шне дра ма ти за ци је де ла Иве Ан дри ћа. Део 
2, Дра ма ти за ци је у вре ме ну / Ве сна Крч мар.  Но ви 
Сад : Ма ти ца срп ска, 2008.  Стр. 224230.

7305
     Pro stor i vre me unu tar Pro kle te avli je / Bran ka Br le
nićVu jić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Zu sam
men fas sung: Ra um und Ze it im Ro man Pro kle ta avli ja 
(Der ver dam mte Hof): str. 402403.
U: De lo Ive An dri ća u kon tek stu evrop ske knji žev no sti i 
kul tu re / [u red nik Dra gan Nedeljković].  Be o grad : Za du
žbi na Ive An dri ća, 1981.  Str. 389403.

7306
     Re cep ci ja Goye u Kr le že i An dri ća : knji žev na i kul tur
na ko mu ni ka ci ja / Bran ka Br le nićVu jić.
U: Od jek.  God. 41, br. 23 (115. dec. 1988), str. 10.

7307
     Ulo ga le gen de o sv. Fra nji Asi škom u Ive An dri ća i Ni
ko le Šo pa / Bran ka Br le nićVu jić.
Sum mary.
U: Ri ječ.  God. 13, sv. 1 (2007), str. 5562*.

БРН ЧИЋ, Ја дран ка
7308

     Dvi je pje sme iz An dri će vo ga grač kog opu sa / Ja dran ka 
Brn čić.
Bi bli o gra fi ja: str. 32.  Sum mary: Two An drić’s po ems 
writ ten du ring his stay in Graz: str. 32.
U: Das Gra zer Opus von Ivo An drić / He ra us ge ber, ured
nik Bran ko To šo vić.  Be o grad : Be o grad ska knji ga ; Graz 
: In sti tut für Sla wi stik der KarlFran zensUni ver si tät, 
2010.  Str. 2332.

7309
     Ivo An drić i Pje sma nad pje sma ma / Ja dran ka Brn čić.
Bi bli o gra fi ja: str. 3738.  Ré su mé: An drić et le Can ti que 
des Can ti qu es: str. 3839.
U: Ivo An drić: Graz  Öster re ich  Euro pa / Bran ko To
šo vić (Hg.).  Graz : In sti tut für Sla wi stik der KarlFran
zensUni ver si tät ; Be o grad : Be o grad ska knji ga, 2009.  
Str. 2739.

7310
     Po gled „fra” Ive An dri ća na Pje smu nad pje sma ma i lik 
sve tog Fra nje Asi škog / Ja dran ka Brn čić.
U: Pri ča iz Ja pa na i dru ge oda bra ne / Ivo An drić.  Za greb 
: Kon zor, 2003.  Str. 352361*.
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БРОЗ, Па вао
7311

     An dri će va lir ska pro za „Ex Pon to” i „Ne mi ri” / Pa vao 
Broz.
U: Oslo bo đe nje.  God. 11, br. 2308 (28. feb. 1954), str. 6.

БРОС, Жак
7312

     L’élép hant du vi zir d’Ivo An dritch / Jac qu es Bros se.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pri ča o ve zi ro vom slo nu, Pa riz, 
1977.
U: Les No u vel les lit té ra i res.  An née 55, no 2624 (23 fé
vr.2 mars 1978), str. 24.

БРУ САР, Бран ко
7313

     Trav nič ka kro ni ka u pri je vo du Jo si pa Hi tre ca / B. S. B. 
[Bran ko S. Bru sar].
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Nju jork, 
1963.
U: Te le gram.  God. 4, br. 187 (22. nov. 1963), str. 12.

БУ ГАЈ СКИ, Ле шек
7314

     An drić Ivo: Wa ka cje na po ł ud niu, War sza wa, 1988 / L. 
B. [Les zek Bu gaj ski].
Pri kaz knji ge: Le to va nje na ju gu.
U: Życie Li te rac kie.  Rocz. 39, nr. 18 (1989), str. 15*.

БУ ГАР ЈУ, Ју ли јан
7315

     Ivo An drić / Iulian Ri sta Bu ga riu.
U: Bu cu ria co pi i lor.  An. 26, nr. 1 (sept. 1972), str. 10.

7316
     Ivo An drić : le gen dǎ mǎ re a ţǎ a li te ra tu rii / I. B. [I u lian 
Bu ga ri u].
In me mo ri am.
U: Bu cu ria co pi i lor.  An. 28, nr. 8 (apr. 1975), str. 10.

БУ ДИ МИР, Ми лан
7317

     Ан дрић и ан ти ка / Ми лан Бу ди мир.
У: Иво Ан дрић / [уредник Во ји слав Ђурић].  Бе о град : 
Ин сти тут за те о ри ју књи жев но сти и умет но сти, 1962. 
 Стр. 235241.

7318
     Од Пон та до Про кле те авли је / Ми лан Бу ди мир.
Те мат ски број: 80 го ди на Ива Ан дри ћа.
У: Раз ви так.  Н. с., бр. 6 (1972), стр. 610.

БУ ДИ МЛИ ЈА, Ан ка
7319

     Иво Ан дрић / Ан ка Бу ди мли ја.
У: По ли ти ка.  Год. 82, бр. 25660 (13. март 1985), стр. 
11.

БУ Е НО, Сал ва дор
7320

     El or be nar ra ti vo de Ivo An dric / Sal va dor Bu e no.
U: Un pu en te so bre el Dri na / Ivo An dric.  La Ha ba na : 
Ar te y li te ra tu ra, 1974.  Str. 716.

7321
     Pró lo go / Sal va dor Bu e no.
U: Su ce dió en Bo snia / Ivo An dric.  La Ha ba na : Edi to rial 
ar te y li te ra tu ra, 1977*.

БУ ЗУ РА, Аугу стин
7322

     Tre ce ri / Augu stin Bu zu ra.
U: Tri bu nǎ.  An. 12, nr. 22(592) (30. mai 1968), str. 8*.

БУ КВАЛТ, Ми лош
7323

     Psycho a na lityczne uję cie pro ble mu skapst wa w po wi
e ś ci „Pan na” Ivo An dri cia / Mi ł osz Buk walt.
U: Pa mi ęt nik Sł o wi a ń ski.  Rocz. 58, nr. 2 (2008), str. 31
52*.

БУ КИЋ, Фа дил
7324

     An dri će vo tra ga nje za iz gu blje nim vre me ni ma / Fa dil 
Bu kić.
U: Pu te vi.  God. 19, br. 1 (jan.feb. 1973), str. 5164.

7325
     Me to dič ki pri stup in ter pre ta ci ji te me i osnov ne mi sli u 
knji žev nom dje lu / Fa dil Bu kić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Me to dič ki pri stup pri po vjed noj pro zi / gru pa auto ra. 
 Sa ra je vo : Za vod za iz da va nje udž be ni ka, 1974.  Str. 
136171.

7326
     Me to dič ki pri stup in ter pre ta ci ji te me i osnov ne mi sli u 
knji žev nom dje lu / Fa dil Bu kić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Me to dič ki pri stup pri po vjed noj pro zi / gru pa auto ra.  
Sa ra je vo : Svje tlost, Za vod za udž be ni ke i na stav na sred
stva, 1983.  Str. 132166.

7327
     Об ра да Ан дри ће ве при по вет ке „Ко са” : ме тод ски 
по сту пак на ча су / Фа дил Бу кић.
У: Књи жев ност и је зик.  Год. 9, бр. 4 (1962), стр. 303
306.

БУ ЛА ЈИЋ, Го ран
7328

     Дра ма тур ги ја та на со нот во рас ка зи те на Иво Ан
дриќ / Го ран Бу ла иќ.
У: СУМ.  Год. 16, бр. 59/60 (2008), стр. 117120*.

БУ ЛА ТО ВИЋ, Бо жо
7329

     Иво Ан дрић / Б. Б. [Божо Булатовић].
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При каз књи ге: Иво Ан дрић: Из бор, Са ра је во, 1959.
У: Бор ба.  Год. 24, бр. 257 (1. нов. 1959), стр. 10.

БУ ЛА ТО ВИЋ, Ми о драг
7330

     Пре о бра жен ска крв Ми о дра га Бу ла то ви ћа. Део 2. 
[Део] 7, Ан дрић као ко му нист / [интервју водио] Бо ро 
Кри во ка пић.
Ин тер вју са М. Бу ла то ви ћем.
У: По ли ти ка.  Год. 93, бр. 29874 (22. дец. 1996), стр. 
35.

7331
     Пре о бра жен ска крв Ми о дра га Бу ла то ви ћа. Део 2. 
[Део] 8, Ан дрић на Те ра зи ја ма / [интервју водио] Бо ро 
Кри во ка пић.
Ин тер вју са М. Бу ла то ви ћем.
У: По ли ти ка.  Год. 93, бр. 29875 (23. дец. 1996), стр. 
33.

7332
     Пре о бра жен ска крв Ми о дра га Бу ла то ви ћа. Део 2. 
[Део] 9, Као наш Кр ле жа / [интервју водио] Бо ро Кри
во ка пић.
Ин тер вју са М. Бу ла то ви ћем.
У: По ли ти ка.  Год. 93, бр. 29876 (24. дец. 1996), стр. 
35.

7333
     Пре о бра жен ска крв Ми о дра га Бу ла то ви ћа. Део 2. 
[Део] 10, Ан дри ће ви ко ла чи / [интервју водио] Бо ро 
Кри во ка пић.
Ин тер вју са М. Бу ла то ви ћем.
У: По ли ти ка.  Год. 93, бр. 29877 (25. дец. 1996), стр. 
35.

7334
     Пре о бра жен ска крв Ми о дра га Бу ла то ви ћа. Део 2. 
[Део] 11, По ква ре не књи ге / [интервју водио] Бо ро 
Кри во ка пић.
Ин тер вју са М. Бу ла то ви ћем.
У: По ли ти ка.  Год. 93, бр. 29878 (26. дец. 1996), стр. 
29.

7335
     Пре о бра жен ска крв Ми о дра га Бу ла то ви ћа. Део 2. 
[Део] 12, Рас ка ла шне же не / [интервју водио] Бо ро 
Кри во ка пић.
Ин тер вју са М. Бу ла то ви ћем.
У: По ли ти ка.  Год. 93, бр. 29879 (27. дец. 1996), стр. 
33.

БУ ЛИЋ, М.
7336

     Sa An dri ćem na jug / M. Bu lić.
Pri kaz te le vi zij ske dra me „Le to va nje na ju gu” po mo ti vi
ma pri po vet ke I. An dri ća, u re ži ji Ma tja ža Klop či ča.
U: Svi jet.  God. 23, br. 1160 (30. avg. 1980)*.

БУ ЉА, То дор
7337

     Ло ти ки на вре ме на / То дор Бу ља.
У: Но во сти 8.  Год. 2, бр. 72 (15. авг. 1981), стр. 19.

БУ НУ ШЕ ВАЦ, Рад ми ла
7338

     Ко ће до би ти Но бе ло ву на гра ду за књи жев ност 
1959 / Р. Б. [Радмила Бунушевац].
У: По ли ти ка.  Год. 56, бр. 16604 (18. окт. 1959) = Кул
ту ра  умет ност.  Год. 3, бр. 132, стр. 17.

7339
     Нео би чан жи вот глав ног ју на ка Ан дри ће ве „Трав
нич ке хро ни ке” / Рад ми ла Бу ну ше вац.
У: По ли ти ка.  Год. 50, бр. 14677 (29. нов.1. дец. 1953), 
стр. 11.

БУ ЊАК, Пе тар
7340

     Ан дрић, По ља ци / Пе тар Бу њак.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 52 (115. дец. 2001), стр. 
89*.

БУ ЊЕ ВАЦ, Ми лан
7341

     Non bis in idem / Mi lan Bu nje vac.
Tekst na srp. je zi ku.
U: Sce na.  God. 17, knj. 1, br. 2 (martapril 1981), str. 
1214.

7342
     Non bis in idem / Ми лан Бу ње вац.
Текст на срп. је зи ку.  Одло мак.
У: По зо ри шне дра ма ти за ци је де ла Иве Ан дри ћа. Део 
2, Дра ма ти за ци је у вре ме ну / Ве сна Крч мар.  Но ви 
Сад : Ма ти ца срп ска, 2008.  Стр. 235.

7343
     Con te blanc : hi sto i re et di sco urs dans La co ur ma u di te 
/ Mi lan Bu nje vac.
U: Ac tes du Col lo que in ter na ti o nal „Re flets de l’hi sto i re 
euro pé en ne dans l’oeuvre d’Ivo An drić”, [Nancy], 31 mai, 
1er et 2 juin 1985 / so us la di rec tion de Dra gan Ne delj ko
vić.  Nancy : Pres ses Uni ver si ta i res de Nancy, 1987.  Str. 
165167.

БУ РА ЊИ, На да
7344

     Ан дрић у се ћа њи ма / На да Бу ра њи.
При каз те ле ви зиј ске се ри је „Ан дрић у се ћа њи ма” у 
ре жи ји Бра ни сла ва Ми ти ћа.
У: Mисао.  Год. 18, бр. 10(446) (7. окт. 1992), стр. 4.

БУР БУ ЛОН, Иза бел
7345

     La chro ni que de Trav nik d’Ivo An dric / Isa bel le Bo ur
bo u lon.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Pa riz, 
1997.
U: Le Mon de di plo ma ti que.  An née 44, no 517 (1997)*.

БУРК ХАРТ, Даг мар
7346

     Er za ehlter Ra um  Erin ne rungsra um / Dag mar Burk hart.
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Bi bli o gra fi ja.  Sa že tak.
U: Na rod na umjet nost.  Knj. 30 (1993), str. 167182*.

7347
     Das kün stle rische Welt mo dell in der Pro sa er zä hlung 
: am Be i spiel von Ivo An drićs Pro kle ta avli ja / Dag mar 
Burk hart.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ze itschrift für Bal ka no lo gie.  Jhg. 18, H. 1 (1982), str. 
121.

7348
     Mytho po e ti cal di sco ur se in mo dern Sla vic li te ra tu res: 
An drey Bely’s no vel „Pe ter burg” and Ivo An drić’s „The 
brid ge on the Dri na” / Dag mar Burk hart.
U: Les temps de l’Euro pe. T. 2, Temps mythi qu es euro
pé ens / tex tes ré u nis par J. [Jo celyne] Bon net et E. [Ep he] 
Kar po di niDi mi tri a dis.  Stras bo urg : Con seil de l’Euro
pe, 1994.  Str. 242247*.

БУ ТИ ТА, Пје тро А.
7349

     Ivo An dric: I tem pi di Ani ka e al tri rac con ti, Mi la no, 
1966 / Pi e tro A. But tit ta.
Pri kaz knji ge: Ani ki na vre me na i dru ge pri če.
U: Noi don ne.  (26 nov. 1966)*.

БУ ТЛАР Мо скон, Ал фред фон
7350

     Ein Dic hter der Geschic hte / Al fred But tlar Mo scon.
U: Ber ner Tag blatt.  (7. Okt. 1962)*.

7351
     Ein Dic hter der Geschic hte / Al fred But tlar Mo scon.
U: Vo rarl ber ger Volksblatt.  (10. Okt. 1962)*.

7352
     Ein Dic hter der Geschic hte / Al fred But tlar Mo scon.
U: Frank fur ter Rundschau.  (10. Okt. 1962)*.

7353
     Ivo An drić / Al fred von But tlar Mo scon.
U: Wort und Wa hr he it.  Jhg. 14, Bd. 10 (1959), str. 646
647*.

7354
     Ivo An drić, No bel pre i strä ger 1961 / Al fred But tlar Mo
scon.
U: Wort in der Ze it.  H. 12 (7. Dez. 1961)*.

БУ ТУ РО ВИЋ, Ђе на на
7355

     Od stvar no sti i tra di ci je do li te rar nog mi ta / Đe na na 
Bu tu ro vić i La da Bu tu ro vić.
Re fe rat na Na uč nom sku pu „Dje lo Ive An dri ća u hi sto rij
skom i dru štve nom kon tek stu”, Tu zla, 1314. nov. 1999.
U: An drić i Bo šnja ci / [glav ni ured nik Mu nib Maglajlić]. 
 Tu zla : Bo šnjač ka za jed ni ca kul tu re „Pre po rod”, Op ćin
sko dru štvo, 2000.  Str. 89102*.

БУ ЧИС, Ал ги ман тос
7356

     Du mil ži nai / Al gi man tos Bučys.
U: Dri nos til tas / Ivas An dri či us.  Vil ni us : Va ga, 1988.  
Str. 443453. 

БУШ, Гин тер
7357

     Ju go sla wische Me ta morp ho sen / Günt her Busch.
U: Mer kur.  Jhg. 16 (1962), str. 188190*.

БУШ, Џе фри
7358

     So me re cent fic tion / Ge of frey Bush.
Sa dr ži pri ka ze knji ga me đu ko ji ma i: Ivo An drić: Trav nič
ka hro ni ka, Nju jork, 1963.
U: Yale Re vi ew.  Vol. 53, no. 2 (Dec. 1963), str. 298
299*.

В.
7359

     An drić möt te Sven ska kol le ger / Ve.
U: Sven ska dag bla det.  (9. dec. 1961)*.

7360
     Иво Ан дрић на пољ ском / В.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 51, бр. 3 (1. 
јун 1937), стр. 239.

В. А.
7361

     Жи вот без књи жев но сти ни је жи вот / В. А.
По во дом про гла ше ња Иве Ан дри ћа за по ча сног док то
ра Бе о град ског уни вер зи те та.
У: Бор ба.  Год. 51, бр. 274 (4. окт. 1972), стр. 8.

7362
     Жи вот без књи жев но сти ни је жи вот / В. А.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 169170.

В. Д. Н.
7363

     По ук о дра ма ти за ци ји / В. Д. Н.
При каз те ле ви зиј ске дра ме „Аска и вук” по мо ти ви ма 
при по вет ке Иве Ан дри ћа, у ре жи ји Ви шње Ла сте.
У: По бје да.  Год. 38, бр. 5848 (17. март 1982), стр. 9.

В. К.
7364

     Knji žev no stva ra nje i lič nost Iva na An dri ća / V. K.
U: Hr vat ska ri ječ.  God. 2, br. 280 (26. nov. 1946), str. 3.

7365
     Пси хо ло шка три би на / В. К.
При каз пре да ва ња Во ји на Ма ти ћа на те му „Пра сце на 
у де ли ма Иве Ан дри ћа”, Но ви Сад, дец. 1981.
У: Днев ник.  Год. 40, бр. 12614 (12. дец. 1981), стр. 9.
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7366
     Kaf ka auf dem Bal kan / W. K.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pro kle ta avli ja, Ber lin, Frank
furt na Maj ni, 1957.
U: Der Ku ri er.  (2829. Sept. 1957)*.

В. Л.
7367

     Ivo An dric: Die Brüc ke über die Dri na, Mün chen, 1960 
/ W. L.
Pri kaz knji ge: Na Dri ni ću pri ja.
U: Aug sbur ger All ge me i ne. Aus ga be A.  (20. Jan. 
1961)*.

7368
     Ivo An dric: Die Brüc ke über die Dri na, Mün chen, 1960 
/ W. L.
Pri kaz knji ge: Na Dri ni ću pri ja.
U: Düs sel dor fer Nac hric hten.  (20. Jan. 1961)*.

В. М. Р.
7369

     Се ми нар о при ме ни Ан дри ће вог де ла у на ста ви / 
В. М. Р.
У: Ве нац.  Год. 2, бр. 10 (јан. 1973), стр. 19.

В. П.
7370

     Ivo An dric, ju go sla a vi, sai kir jal li su u den No belpal
kin non / V. P.
U: Ma a kan sa.  (27. lo ka 1961)*.

7371
     Sil ta yli vu o si sa to jen / V. P.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Hel sin ki, 
1960.
U: Ma a kan sa.  (22. jo u lu 1960)*.

В. Х.
7372

     Un co e ur sec / V. H.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Go spo đi ca, Pa riz, 1987.
U: Le Fi ga ro ma ga zi ne.  (23 mai 1987)*.

В. Х. Х.
7373

     Ivo An dric: The brid ge on the Dri na, Lon don, 1959 / 
W. H. H.
Pri kaz knji ge: Na Dri ni ću pri ja.
U: Gam bit.  (1959), str. 3132*.

ВА ГА ПО ВА, На та ли ја Ми хај лов на
7374

     Про за Иве Ан дри ћа и раз вој фол клор номи то ло шког 
ти па ства ра ла штва у бал кан ским ли те ра ту ра ма / Н. 
[Наталија] М. Ва га по ва ; пре ве ла Не да Ни ко лић Бо бић.
Ре фе рат на На уч ном ску пу „Ства ра ла штво Иве Ан
дри ћа”, Мо сква, 1992.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 12/13, св. 
9/10 (1993/1994), стр. 333335.

7375
     Про за Иво Ан дри ча и раз ви тие фо ль клор номи фо
ло ги че ско го ти па твор че ства в бал кан ских ли те ра ту
рах / Н. [Наталья] М. Ва га по ва.
У: Твор че ство Иво Ан дри ча / [редак торсо ста ви те ль 
О. [Ольга] Л. Кириллова].  Мо сква : Ин сти тут сла вя
но ве де ния и бал ка ни сти ки РАН, 1992.  Стр. 2224.

ВАГ НЕР, Фран соа
7376

     Un „Pont sur la Dri na”: la chro ni que des de ux mon des 
/ Fran ço is Wag ner.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Pa riz, 1994.
U: La Tri bu ne.  (26 mai 1994)*.

ВАЈ ДА, Га бор
7377

     Ot thon a nagyvi lág ban / Vaj da Gá bor.
U: Üze net.  15. évf., 1. sz. (1985. jan.), str. 2021.

ВАЈС, Кри сти јан
7378

     Ivo An dric  der gros se Chro nist Bo sni ens : zur deu
tschen Aus ga be se i nes nac hge las se nen Ro mans „Omer
Pascha La tas” / Chri stian We iss.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Omer pa ša La tas, Min hen, 
1980.
U: Zü ric hseeZe i tung.  Nr. 272 (21. Nov. 1980), str. 10*.

ВА КА РО, Ла у ра
7379

     1961. Ivo An driç: don de se cru zan to dos los ca mi nos / 
La u ra Vac ca ro.
U: Pre mi os Nó bel de li te ra tu ra / La u ra Vac ca ro.  Se vil la : 
Uni ver si dad de Se vil la, 2007.  Str. 254256*.

ВА ЛЕНТ, Мил ко
7380

     Кр ле жа и Ан дрић украт ко / Мил ко Ва лент.
У: Књи жев на реч.  Год. 7, бр. 103 (25. јун 1978), стр. 
14.

ВАЛ ЗЕР, Па ул Л.
7381

     Eine Brüc ke zwischen Ser bien und Kro a tien : zur Ne u
a u fla ge von Ivo An drić’s Ha up twerk „Die Brüc ke über die 
Dri na” / Paul L. Wal ser.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Min hen, 
1992.
U: Thü rin ger All ge me i ne.  (8. Okt. 1992)*.

ВАЛ МА РИН, Лу и за
7382

     Ivo An drić e la cul tu ra ru me na: con ver gen ze e pa ral le
li smi / Lu i sa Val ma rin.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Ре зи ме: 
Иво Ан дрић и ру мун ска кул ту ра: str. 925.
U: De lo Ive An dri ća u kon tek stu evrop ske knji žev no sti i 
kul tu re / [u red nik Dra gan Nedeljković].  Be o grad : Za du
žbi na Ive An dri ća, 1981.  Str. 917925.
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ВАЛ ТЕР, Да ни јел
7383

     Ivo An dric: Il est un pont sur la Dri na, Pa ris, 1994 / 
Da niel Walt her.
Pri kaz knji ge: Na Dri ni ću pri ja.
U: Les Der ni è res no u vel les d’Al sa ce.  (13 avr. 1994)*.

ВА ЉО, Лу ка
7384

     Ан дри ћев ци клус о фраПе тру / Лу ка Ва љо.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ri as
sun to: Il cic lo an dri ci a no di fra Pe tar: стр. 154.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 29, св. 27 
(јул 2010), стр. 129154.

7385
     Kon zo ro vo из да ње Ан дри ће вих ода бра них при ча / 
Лу ка Ва љо.
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 25, св. 23 
(септ. 2006), стр. 368374.

ВАН ДОВ, Иван
7386

     Ма й стор ство то на Иво Ан дрич / Ив. [Иван] Ван
дов.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Трав нич ка хро ни ка, Со
фи ја, 1963.
У: Чи та ли ще.  Год. 63, бр. 4 (1964), стр. 2728*.

ВАР ГА, Јо жеф
7387

     An drić bes zél ge té sei Goyával / Var ga Józ sef.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Raz go vor sa Go jom, Bu dim pe
šta, 1975.
U: Nagyvi lág.  21. évf., 2. sz. (1976. fe br.), str. 312313.

7388
     Egy No beldí jas író ról : jegyze tek Ivo An dric sról / Var
ga Józ sef.
U: Új Írás.  2. évf., 2. sz. (1962. fe br.), str. 148151*.

7389
     Egy szen ve dély ter més ze traj za / Var ga Józ sef.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Go spo đi ca ; Ze ko, Bu dim pe šta, 
1963.
U: Nagyvi lág.  9. évf., 4. sz. (1964. ápr.), str. 604605.

7390
     Ivo An drić vá lo ga tott mű vei IIV, No vi Sad, 1962 / 
Var ga Józ sef.
Pri kaz Iza bra nih de la Ive An dri ća, No vi Sad, 1962.
U: Nagyvi lág.  8. évf., 9. sz. (1963. szept.), str. 1416
1417.

7391
     Ivo An drič: A ve zír ele fán tja, Bu da pest, 1963 / Var ga 
Józ sef.
Pri kaz knji ge: Pri ča o ve zi ro vom slo nu.
U: Kor társ.  7. évf., 7. sz. (1963. júl.), str. 11101112.

ВАР ГАОсвалд, Ти на
7392

     Le gen da i mit u An dri će voj pri po vi jet ki „Mu sta fa Ma
džar” / Ti na Var ga Oswald.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Bi bli o gra
fi ja: str. 242.  Zu sam men fas sung: Le gen de und Mythos in 
An drićs Er zä hlung „Mu sta fa Ma džar”: str. 243.
U: Das Gra zer Opus von Ivo An drić / He ra us ge ber, ured
nik Bran ko To šo vić.  Be o grad : Be o grad ska knji ga ; Graz 
: In sti tut für Sla wi stik der KarlFran zensUni ver si tät, 
2010.  Str. 235243.

ВАР ДИЋ, М.
7393

     Иво Ан дрић : из есе ја / М. Вар дић.
У: Мла ди да ни.  Год. 7, бр. 11 (22. март 1958), стр. 5.

ВАР НЕЊ СКА, Мо ни ка
7394

     Li te ra tu ra przyja ci e la / Mo ni ka War ne ń ska.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Var ša va, 
1956.
U: Trybu na Lu du.  Nr. 244 (1957), str. 6*.

7395
     Prag ni e nie / M. [Mo ni ka] War ne ń ska.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Žeđ, Var ša va, 1957.
U: Trybu na Lu du.  Nr. 244 (1957), str. 6*.

ВАР НИ ЦАНе нин, Не ве на
7396

     Ду хов ни друг Иве Ан дри ћа / Не ве на Вар ни ца.
При каз књи ге: Ан дри ћев Гви чар ди ни, при ре дио Ник
ша Стип че вић, Бе о град, 2003.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 181, књ. 476, св. 3 
(септ. 2005), стр. 548550.

ВА РО ШЛИ ЈА, Бран ко
7397

     Иво Ан дриќ: Же на на ка ме нот, Бе о град, 1962 / Б. 
[Бранко] Ва ро шли ја.
При каз књи ге: Же на на ка ме ну.
У: Млад бо рец.  Год. 19, бр. 36 (11. окт. 1962), стр. 7*.

7398
     Иво Ан дриќ: Про кол нат двор, Но ви Сад, 1954 / Б. 
В. [Бранко Варошлија].
При каз књи ге: Про кле та авли ја.
У: Раз гле ди.  Год. 2, бр. 11(37) (1955), стр. 9*.

ВА СИ ЛЕ ВА, Све тла на
7399

     Две блуд ни ци / Све тла на Ва си ле ва.
У: Ли те ра ту рен фо рум.  Год. 47, бр. 50 (1622. дек. 
1992) = Из вън ред но из да ние  100 го ди ни от ро жде ни
е то на Иво Ан дрич, стр. 7.

ВА СИ ЛЕВ СКИ, Ма рек Ан то ни
7400
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     Ivo An drić / M. A. [Ma rek An to ni] Wa si lew ski.
U: Sł o wo Pow szec hne.  (14. li sto pad 1961)*.

ВА СИ ЛИЋ, Оли ве ра
7401

     Ан дри ће ве лич но сти / Оли ве ра Ва си лић.
У: Ве нац.  Бр. 86 (септ. 1980), стр. 1920.

ВА СИ ЉЕ ВИЋ, Во ји сла ва
7402

     Мо дри не ви ше град ског мо ста : јед на мо гу ћа ин тер
пре та ци ја књи ге На Дри ни ћу при ја / Во ји сла ва Ва си
ље вић.
У: Бу ђе ње са из ме ње ним ли цем / Во ји сла ва Ва си ље
вић.  Ту зла : Срп ско про свјет но и кул тур но дру штво 
„Про свје та”, 2008.  Стр. 81106.

ВА СИ ЉЕН КО, П.
7403

     По ві сть юго слав сь ко го пи сь мен ни ка укра їн сь кою 
мо вою / П. Ва си лен ко.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Про кле та авли ја, Ки јев, 
1957.
У: Лі те ра тур на Укра ї на.  (22. жов те нь 1957), стр. 4*.

ВА СИ ТА, Ри шард
7404

     Wypró bo wany przyja ciel / Ryszard Wa si ta.
U: Lit hu a nia.  Nr. 1/2 (1999), str. 153154*.

7405
     Ivo An drić  kon takty z Pol ska / R. [Ryszard] Wa si ta.
U: Pol ska.  Nr. 8 (1964), str. 13*.

ВАС КЕЗ, Јо ел Ма ну ел Л.
7406

     Epí lo go / Yoel Ma nuel L. Vá zqu ez.
U: Su ce dió en Bo snia / Ivo An dric.  La Ha ba na : In sti tu to 
Cu ba no del Li bro, 2001.  Str. 463467.

ВА У ПО ТИЋ, Ми ро слав
7407

     Dje lo traj nog skla da i lje po te / Mi ro slav Va u po tić.
U: Te le gram.  God. 3, br. 129 (12. okt. 1962), str. 1.

ВАХ ТЕЛ, Ен дру Ба рух
7408

     За ми шља ње Ју го сла ви је: исто риј ска ар хе о ло ги ја 
Иве Ан дри ћа / Ен дру Вах тел ; (пре ве ла с ен гле ског 
Мир ја на Де те лић).
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 16, св. 13 
(феб. 1997), стр. 105123.

7409
     Ivan Me štro vić, Ivo An drić and the synthe tic Yugo slav 
cul tu re of the in ter war pe riod / An drew B. Wac htel.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Yugo sla vism / edi tor De jan Đo kić.  Ma di son ; Lon
don : The Uni ver sity of Wi scon sin Press, 2003.  Str. 238
251.

7410
     Ima gi ning Yugo sla via: the hi sto ri cal ar che o logy of Ivo 
An drić / An drew Wac htel.
No tes: str. 100102.
U: Ivo An drić re vi si ted / Wayne S. Vu ci nich, edi tor.  Ber
ke ley : In ter na ti o nal and Area Stu di es, 1995.  Str. 82
102.

7411
     Cre a ting a cul tu re of brot her hood and unity: 19451962 
/ An drew Ba ruch Wac htel.
U: Ma king a na tion, bre a king a na tion / An drew Ba ruch 
Wac htel.  Stan ford : Stan ford Uni ver sity Press, 1998.  
Str. 146172.

ВЕ ГЕЛ, Ла сло
7412

     Jegyzet a re gényről / Vé gel Lás zló.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Omer pa ša La tas, Sa ra je vo, 
1976.
U: Híd.  41. évf., 7/8. sz. (1977. júl.aug.), str. 873875.

ВЕГ НЕР, Ми ха ел
7413

     „Ex ten si ve” und „in ten si ve” To ta li tät im Ro man : (zur 
Mo der ni tät des Er zä hlens bei Ivo An drić) / Mic hael Weg
ner.
Ре зи ме: „Екс тен зив ни” и „ин тен зив ни” то та ли тет у 
ро ма ну: str. 102.
U: De lo Ive An dri ća u kon tek stu evrop ske knji žev no sti i 
kul tu re / [u red nik Dra gan Nedeljković].  Be o grad : Za du
žbi na Ive An dri ća, 1981.  Str. 95102.

ВЕ ДЕР БИ, Ви ли јам Џ.
7414

     The epic for ce / by W. [Wil li am] J. We at herby.
U: The Gu ar dian.  (27 Oct. 1961), str. 9*.

ВЕ ЛИ КИЋ, Дра ган
7415

     Жи вот по Гви чар ди ни ју / Дра ган Ве ли кић.
У: Књи жев на реч.  Год. 21, бр. 399 (јул 1992), стр. 4.

ВЕЛ МАРЈан ко вић, Вла ди мир
7416

     Ivo An drić: Ex Pon to, Za greb, 1918 / Vla di mir Vel mar
Jan ko vić.
Pri kaz knji ge.
U: Hr vat ska ri ječ.  God. 3, br. 264 (9. li sto pad 1918), str. 
34*.

ВЕЛ МАРЈан ко вић, Све тла на
7417

     Ан дрић / Све тла на Вел марЈан ко вић.
In me mo ri am.
У: Књи жев ност.  Год. 30, књ. 60, св. 5 (мај 1975), стр. 
456458.
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7418
     Ан дри ћев глас / Све тла на Вел марЈан ко вић.
Го вор при ли ком при ма ња Ан дри ће ве на гра де за 1981. 
год.  Пр ви пут об ја вље но под ств. насл.: При зи ва ње 
Ан дри ће вог гла са.
У: Књи жев ност.  Год. 47, књ. 98, св. 8/10 (авг.окт. 
1992), стр. 12971299.

7419
     Ан дри ћев сан / Све тла на Вел марЈан ко вић.
У: Књи жев на реч.  Год. 5, бр. 60 (12. јул 1976), стр. 1.

7420
     Зна ко ви по ред пу та, зна ко ви на бес пу ћу / Све тла на 
Вел мар Јан ко вић.
У: Књи жев ност.  Год. 33, књ. 65, св. 4 (април 1978), 
стр. 546554.

7421
     Књи га о Ан дри ћу / Све тла на Вел марЈан ко вић.
При каз књи ге: Пе тар Џа џић: Иво Ан дрић, Бе о град, 
1957.
У: Књи жев ност.  Год. 13, књ. 26, св. 3 (март 1958), стр. 
263265.

7422
     О зна ко ви ма Ан дри ће вих Зна ко ва / Све тла на Вел
марЈан ко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: On the signs of An drić’s Signs: стр. 255.
У: Из књи жев но сти / уре дио Ми о драг Ма тиц ки.  Бе
о град : Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, 1997.  
Стр. 245255.

7423
     При зи ва ње Ан дри ће вог гла са / Све тла на Вел мар
Јан ко вић.
Го вор при ли ком при ма ња Ан дри ће ве на гра де за 1981. 
год.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 34, бр. 656 (14. окт. 1982), 
стр. 3.

ВЕЉ КО ВИЋ, Дра ги ца
7424

     Ни сам из ми слио зло / Дра ги ца Вељ ко вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 44, бр. 28128 (1. септ. 1996), 
стр. 7.

ВЕР ВЕС, Гри го риј Да ви до вич
7425

     Ре а лізм у твор чо сті І. Ан дри ча / Гри го рій Д. Вер
вес.
У: В ін тер на ці о на ль них лі те ра тур них зв’яз ках / Г. 
[Григорій] Д. Вер вес.  Ки їв : „Дні про”, 1976.  Стр. 
379381.

7426
     Ро ма нифре ски: „Трав ни ць ка хро ні ка” і „Міст на 
Дри ні” / Гри го рій Вер вес.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Як лі те ра ту ра са мо у тверд жу є ть ся у сві ті / Гри го рій 
Вер вес.  Ки їв : Дні про, 1990.  Стр. 339371.

ВЕ РЕ, Ги
7427

     Есеј о струк ту ра ма исто риј ског ро ма на : по во дом 
ро ма на „На Дри ни ћу при ја” / Ги Ве ре ; пре ве ла с фран
цу ског Би ља на Лу кић.
Ре фе рат на Ме ђу на род ном сим по зи ју му „Од је ци 
европ ске исто ри је у де лу Иве Ан дри ћа”, Нан си, 31. 
мај2. јун 1985.  На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен
це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 5, св. 4 
(1986), стр. 200205.

7428
     Es sai sur les struc tu res du ro man hi sto ri que : à pro pos 
d’Il est un pont sur la Dri na / Guy Ver ret.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ac tes du Col lo que in ter na ti o nal „Re flets de l’hi sto i re 
euro pé en ne dans l’oeuvre d’Ivo An drić”, [Nancy], 31 mai, 
1er et 2 juin 1985 / so us la di rec tion de Dra gan Ne delj ko
vić.  Nancy : Pres ses Uni ver si ta i res de Nancy, 1987.  Str. 
2731.

ВЕ РЕНК, Шарл Жак
7429

     Исто ри ја као дис курс у „Про кле тој авли ји” Иве Ан
дри ћа / Жак Ве ренк ; пре ве ла с фран цу ског Би ља на 
Лу кић.
Ре фе рат на Ме ђу на род ном сим по зи ју му „Од је ци 
европ ске исто ри је у де лу Иве Ан дри ћа”, Нан си, 31. 
мај2. јун 1985.  На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен
це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 5, св. 4 
(1986), стр. 179187.

7430
     L’hi sto i re com me di sco urs dans La co ur ma u di te d’Ivo 
An drić / Jac qu es Veyrenc.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ac tes du Col lo que in ter na ti o nal „Re flets de l’hi sto i re 
euro pé en ne dans l’oeuvre d’Ivo An drić”, [Nancy], 31 mai, 
1er et 2 juin 1985 / so us la di rec tion de Dra gan Ne delj ko
vić.  Nancy : Pres ses Uni ver si ta i res de Nancy, 1987.  Str. 
917.

ВЕ РЕШ, Пе тер
7431

     Ivo An drić : (rés zlet) / Ve res Pé ter.
Od lo mak iz knji ge „Évek so rán”.
U: Ké pes Ifjú ság.  31. évf., 1359. sz. (1975. márc. 26.), 
str. 1819.

7432
     Ivo An drič : ol va só na plóm ból / Ve res Pé ter.
U: Új Írás.  7. sz. (1963), str. 887881*.

7433
     Ivo An drič / Ve res Pé ter.
U: Évek so rán / Ve res Pé ter.  Bu da pest : Ma gve tő, 
1965*.
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ВЕ РЕШ, Са ша
7434

     Ко ће по бе ди ти чо ве ка / Са ша Ве реш.
У: Бор ба.  Год. 53, бр. 71 (15. март 1975) = Свет кул ту
ре и умет но сти, стр. 10.

ВЕР МУТАт кин сон, Џу дит
7435

     Из ме ђу Ори јен та и За па да : „Про кле та авли ја” у 
кон тек сту европ ске есте ти ке / Џу дит Вер мутЕт кин
сон ; пре вод и об ра да Хил да Уро ше вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би
бли о гра фи ја: стр. 277.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 24, св. 22 
(септ. 2005), стр. 265277.

7436
     Bet we en Ori ent and Oc ci dent : „The dam ned yard” in 
the con text of Euro pean aest he tics / Ju dith Wer muthAt
kin son.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ser bian Stu di es.  Vol. 19, no. 2 (2005), str. 295304.

ВЕР НИЋ, Зден ко
7437

     Ex Pon to / Zd. V. [Zden ko Vernić].
U: Agra mer Tag blatt.  Jhg. 33, Nr. 284 (27. Okt. 1918), 
str. 13*.

7438
     Jun ge Lyrik / Zd. V. [Zden ko Vernić].
U: Agra mer Tag blatt.  Jhg. 29, Nr. 164 (18. Ju li 1914), 
str. 13*.

ВЕ СО ВИЋ, Ве ли мир
7439

     Da li je No be lo va na gra da pra vo pri zna nje : od go vor 
glav nog ured ni ka „Du ge” Bra ni sla vu Mi lo še vi ću / Ve li
mir Ve so vić.
U: Du ga.  N. s., br. 61 (26. jun 1976)*.

ВЕСТ, Ан то ни
7440

     Ivo An dric: The wo man from Sa ra je vo, New York, 
1965 / Ant hony West.
Pri kaz knji ge: Go spo đi ca.
U: The New Yor ker.  Vol. 44, no. 20 (8 May 1965), str. 
181182*.

ВЕСТ, Ри чард
7441

     Bor der li ne stuff from Bo snia / by Ric hard West.
Pri kaz knji ga: 1. Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Lon don, 
1959 ; 2. Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Lon don, 1959.
U: The Gu ar dian.  (25 Sept. 1959), str. 6*.

ВЕ СТРЕ, Бернт
7442

     „Broen over Dri na” : en mek tig ro man / Bernt Ve stre.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Oslo, 1960.
U: Mor gen bla det.  (22. des. 1960)*.

ВЕ ШО ВИЋ, Ра до ња
7443

     Ду бо ко ак ти ви стич ко дје ло Ива Ан дри ћа / Ра до ња 
Ве шо вић.
У: По бје да.  Год. 18, бр. 45 (5. нов. 1961), стр. 9.

ВИ ГО РЕ ЛИ, Ђан кар ло
7444

     An dric e al tri Ju go sla vi / Gi an car lo Vi go rel li.
U: Ra di o cor ri e re TV.  (13 mag. 1962)*.

7445
     Il No bel a un al tro di plo ma ti co / Gi an car lo Vi go rel li.
U: Tem po.  (11 nov. 1961)*.

ВИ ДА КО ВИЋПе тров, Крин ка
7446

     Ivo An dric y Espa ña / Krin ka Vi da ko vic Pe trov.
U: Cu a der nos hi spa no a me ri ca nos.  N. 468 (1989), str. 
121128*.

ВИ ДАН, Иво
7447

     An drić  Mal ra ux / Ivo Vi dan.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Tek sto vi u kon tek stu / Ivo Vi dan.  Za greb : Li ber, 
1975.  Str. 187190.

7448
     An drić  Mal ra ux / Ivo Vi dan.
Od lo mak iz knji ge „Tek sto vi u kon tek stu”.  Na po me ne i 
bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Od jek.  God. 29, br. 9 (115. maj 1976), str. 11.

7449
     An dri će vi za tvo ri / Ivo Vi dan.
Sum mary: An drić’s pri sons: str. 195.
U: De lo Ive An dri ća u kon tek stu evrop ske knji žev no sti i 
kul tu re / [u red nik Dra gan Nedeljković].  Be o grad : Za du
žbi na Ive An dri ća, 1981.  Str. 181195.

7450
     Ku šnje pri po vje da če ve sve mo ći / Ivo Vi dan.
U: Fo rum.  God. 5, knj. 10, br. 3/4 (martapril 1966), str. 
508519.

7451
     Pri ča i po vi jest u An dri će voj no ve li sti ci / Ivo Vi dan.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Ре зю ме: 
Рас сказ и ис то рия в но вел ли сти ке Иво Ан дри ча: str. 
533534.
U: Zbor nik ra do va o Ivi An dri ću / ured nik An to ni je Isa
ko vić.  Be o grad : Srp ska aka de mi ja na u ka i umet no sti, 
1977.  Str. 517534.

7452
     Pri ča i po vi jest u An dri će voj no ve li sti ci / Ivo Vi dan.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Ре зю ме: 
Рас сказ и по ве сть в про зе Ан дри ча: str. 533534.
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U: Zbor nik ra do va o Ivi An dri ću / ured nik An to ni je Isa
ko vić.  Be o grad : Srp ska aka de mi ja na u ka i umet no sti, 
1979.  Str. 517534.

7453
     „Pro kle ta avli ja” tra di ci o nal nog pri po vi je da nja / Ivo 
Vi dan.
U: Ne po u zda ni pri po vje dač / Ivo Vi dan.  Za greb : Ma ti ca 
hr vat ska, 1970.  Str. 4953.

7454
     Mis sed en co un ters in Ivo An drić / Ivo Vi dan.
Sa že tak.
U: Stu dia Ro ma ni ca et An gli ca Za gra bi en sia.  Vol. 47/48 
(2002/2003), str. 551558*.

7455
     Story and hi story in An drić’s no vel las / Ivo Vi dan ; 
tran sla ted by Gra ham McMa ster.
U: Most.  Br. 3/4 (1997), str. 134143*.

ВИД МАР, Јо сип
7456

     Ду хо вит и ин те ре сан тан са го вор ник / Јо сип Вид
мар.
Из ру ко пи са књи ге „Ка зи ва ња о Ан дри ћу”.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 27, бр. 484 (1. април 1975), 
стр. 3.

7457
     Отво рио је свим на шим пи сци ма при сту пе у свет
ску књи жев ност / Јо сип Вид мар.
In me mo ri am.
У: По ли ти ка.  Год. 72, бр. 22068 (14. март 1975), стр. 
12.

7458
     Реч пред сед ни ка Сло вен ске ака де ми је зна но сти ин 
умет но сти ака де ми ка Јо си па Вид ма ра.
У: Све ча ни скуп у част ака де ми ка Иве Ан дри ћа до бит
ни ка Но бе ло ве на гра де за књи жев ност за 1961. год. / 
уред ник Ми лан Бар тош.  Бе о град : На уч но де ло, 1962. 
 Стр. 910.

7459
     Uvek isti / Jo sip Vid mar.
U: Ka zi va nja o An dri ću / [pri re di o] Ra do van Po po vić.  
Be o grad : Slo bo da, 1976.  Str. 3032.

7460
     Ob pro sla vi Iva An dri ča / Jo sip Vid mar.
U: Drob ni ese ji / Jo sip Vid mar.  Ma ri bor : Ob zor ja, 1962. 
 Str. 122123.

ВИД МАР, Тит
7461

     Rojst ni kraj Kro ni ke in Mo stu na Dri ni / Tit Vid mar.
U: To va riš.  Letn. 17, št. 49 (1961), str. 2427*.

ВИ ДО ВИЋ, Дра го
7462

     Ivo An drić na go di šnjoj skup šti ni Dru štva bi bli o te ka ra 
/ D. V. [Dra go Vidović].
Sa dr ži i go vor I. An dri ća na Skup šti ni Dru štva bi bli o te ka
ra Bo sne i Her ce go vi ne, Sa ra je vo, 26. sept. 1962.
U: Bi bli o te kar stvo.  God. 8, br. 2/3 (1962), str. 109110.

ВИ ЗНЕР, Љу бо
7463

     Ivo An drić: Ne mi ri, Za greb, 1920 / Lj. W. [Lju bo Wi
e sner].
Pri kaz knji ge.
U: No vo sti.  God. 15, br. 129 (14. svi banj 1921), str. 7*.

ВИ КИН ГУР, Свејдн
7464

     For mál sorð / Sve inn Ví kin gur.
U: Brúin á Dri nu / Ivo An dric.  Reykja vík : Fróði, 1963. 
 Str. 57.

ВИЛК, Вер нер
7465

     Ba u werk des Schic ksals : einer der gros sen Ro ma ne 
der Sa i son : Be geg nung mit Ju go sla wi ens be de u tend stem 
Schriftstel ler / von Wer ner Wilk.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Min hen, 
1959.
U: Der Ta ges spi e gel.  (8. Nov. 1959)*.

7466
     Bo sni ens Ho mer / Wer ner Wilk.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pri ča o ve zi ro vom slo nu, Min
hen, 1962.
U: Der Ta ges spi e gel.  (16. Sept. 1962)*.

7467
     Gros ser Er zä hler eines kle i nen Vol kes / Wer ner Wilk.
U: Der Ta ges spi e gel.  (10. Okt. 1962)*.

7468
     Epos von der Ver gän glic hke it der Mäc hti gen : der Ro
man „We si re und Kon suln” des di e sjä hri gen Li te ra tur no
bel pre i strä gers Ivo An drić / Wer ner Wilk.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Min hen, 
1961.
U: Der Ta ges spi e gel.  (5. Nov. 1961)*.

7469
     Ivo An dric kom plett / Wer ner Wilk.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Li ca, Min hen, 1964.
U: Der Ta ges spi e gel.  (29. Nov. 1964)*.

7470
     Ja hr hun der te als Ro man stoff / Wer ner Wilk.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Min hen, 
1959.
U: Die Büc herKom men ta re.  (April 1959)*.

7471
     Das ka pi ta li stische Wo hlle ben : wi e der ein Ro man von 
Ivo An drić in de utscher Sprac he / Wer ner Wilk.
U: Der Ta ges spi e gel.  (27. Mai 1962)*.
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7472
     No bel pre i strä ger An dric / Wer ner Wilk.
U: Der Ta ges spi e gel.  (27. Okt. 1961)*.

7473
     Fre i he it  Macht  Schuld / Wer ner Wilk.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pro kle ta avli ja, Ber lin, Frank
furt na Maj ni, 1957.
U: Ber li ner Mor gen post.  (27. Okt. 1957)*.

ВИЛ ХЕЛ МИ, Ја нуш
7474

     Ivo An drić: Pan na, War sza wa, 1962 / J. [Ja nusz] Wil
hel mi.
Pri kaz knji ge: Go spo đi ca.
U: Trybu na Lu du.  Rocz. 16, nr. 34 (1963), str. 8*.

ВИ ЉА НИЋ, М.
7475

     Gra di telj mo sta ko ji spa ja svi je to ve : sve ča na aka de
mi ja po vo dom ro đen da na Ive An dri ća u Be o gra du / M. 
Vi lja nić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 29, br. 8750 (11. okt. 1972), str. 
10.

ВИ НА ВЕР, Ста ни слав
7476

     Ан дрић / Ста ни слав Ви на вер.
Над ре ђе ни ств. насл.: Бе о град ско огле да ло.
У: Ре пу бли ка.  Год. 19, бр. 363 (14. окт. 1952), стр. 3.

7477
     Ан дрић / Ста ни слав Ви на вер.
У: Бе о град ско огле да ло / Ста ни слав Ви на вер.  Бе о
град : Сло во љуб ве, 1977.  Стр. 6061.

7478
     Иво Ан дрић / Ста ни слав Ви на вер.
Са ти рич на цр ти ца.
У: Ли сти ћи.  Год. 1, књ. 1, бр. 31 (31. јул 1920), стр. 
311.

7479
     Наш кла си чан пи сац Ан дрић / Ста ни слав Ви на вер.
Те мат ски број: 80 го ди на Ива Ан дри ћа.
У: Раз ви так.  Н. с., бр. 6 (1972), стр. 4546.

7480
     Тра ги чан ћи лим Иве Ан дри ћа / Ста ни слав Ви на
вер.
У: Чар дак ни на не бу ни на зе мљи / Ста ни слав Ви на
вер.  Бе о град : Фран цу скосрп ска књи жа ра А. М. По
по ви ћа, 1938.  Стр. 202.

ВИН КЛЕР, Ото
7481

     Ivo An drić: Die Brüc ke über die Dri na, Mün chen, 1960 
/ Ot to Win kler.

Pri kaz knji ge: Na Dri ni ću pri ja.
U: Die Ze it im Buch.  (Feb. 1960)*.

ВИН СТОН, Ри чард
7482

     Epic story of the na tion that on ce was Bo snia / by Rich
ard Win ston.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Nju jork, 
1959.
U: New York He rald Tri bu ne.  (28 Ju ne 1959)*.

ВИН ТЕР, Бал ду ин
7483

     Wem  ge hört Ivo An dric : zur Kon tro ver se um die na
ti o na le Ve re in nah mung des gros sen Hu ma ni sten / Bal duin 
Win ter.
U: Analyse & Kri tik.  Nr. 384 (1995), str. 21*.

7484
     Wem  ge hört Ivo An dric / Bal duin Win ter.
U: Kom mu ne.  (Jan. 1996), str. 58*.

7485
     Geschic hten von einem ver bran nten Stern : Ivo An dric 
und Dze ma lu din Alic / Bal duin Win ter.
U: Kom mu ne.  (Jan. 1996), str. 57*.

ВИН ТЕР ХАЛ ТЕР, Вил ко
7486

     Ovje ko vje čen tre nu tak kul tur ne isto ri je / Vil ko Vin ter
hal ter.
Go vor na otva ra nju iz lo žbe „Ivo An drić u Stok hol mu 
1961” Mi lo ša Đu ra še vi ća, Sa ra je vo, 30. sept. 1962.
U: Sa ra jev ske no vi ne.  God. 1, br. 1 (6. okt. 1962)*.

7487
     При мер и апел Иве Ан дри ћа / Вил ко Вин тер хал тер.
У: НИН.  Год. 17, бр. 884 (17. дец. 1967), стр. 8.

7488
     Pri mjer i apel Ive An dri ća / Vil ko Vin ter hal ter.
U: Oslo bo đe nje.  God. 23, br. 7011 (10. dec. 1967) = Ne
dje lja, str. 2.

ВИ РАГ, Аг неш
7489

     Gon do la tit tas köl te mények / Vi rág Ág nes.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Šta sa njam i šta mi se do ga đa, 
Be o grad, 1976.
U: Üze net.  6. évf., 8. sz. (1976. aug.), str. 424425.

7490
     Egyre tis ztu ló uta kon / Vi rág Ág nes.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Go spo đi ca ; Ze ko, Bu ku rešt, 
1975.
U: Üze net.  6. évf., 1/3. sz. (1976. jan.márc.), str. 127
128.
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7491
     Két ki vá ló al ko tás új ki a dás ban / Vi rág Ág nes.
Sa dr ži pri ka ze knji ga me đu ko ji ma i: Ivo An drić: Na Dri ni 
ću pri ja, Bu dim pe šta, 1973.
U: Üze net.  4. évf., 1. sz. (1974. jan.), str. 9293.

ВИР МСЕР, Ан дре
7492

     Il est un pont sur la Dri na, Pa ris, 1956 / An dré Wur
mser.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja.
U: Les Let tres fran ça i ses.  (31 janv. 1957), str. 2*.

ВИ СКА РИ, Вер нер
7493

     Yugo slav aut hor wins No bel pri ze : dr. Ivo An dric ho
no red for „epic for ce” of his work / by Wer ner Wi ska ri.
U: The New York Times. La te city ed.  Vol. 111, no. 37897 
(27 Oct. 1961), str. 1, 8.

ВИ СКО ВИЋ, Ве ли мир
7494

     Kro no lo gi ja I. An dri ća / Ve li mir Vi sko vić.
U: Ex Pon to ; Ne mi ri ; Li ri ka / Ivo An drić.  Za greb : Kon
zor, 2003.  Str. 243254.

7495
     Kro no lo gi ja Ive An dri ća / Ve li mir Vi sko vić.
U: Pro kle ta avli ja / Ivo An drić.  Za greb : Kon zor, 1998. 
 Str. 149160.

7496
     Kro no lo gi ja Ive An dri ća / Ve li mir Vi sko vić.
U: Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Za greb : Kon zor, 1999. 
 Str. 387398.

7497
     Pred go vor / Ve li mir Vi sko vić.
U: Pro kle ta avli ja / Ivo An drić.  Za greb : Kon zor, 1998. 
 Str. 544.

7498
     Pri po vi je dač ko umi je će : na ra tiv ne stra te gi je i sim bo
li za cij ske ra zi ne u An dri će voj „Pro kle toj avli ji” / Ve li mir 
Vi sko vić.
U: Re pu bli ka.  God. 53, br. 11/12 (1997), str. 5876*.

7499
     Стил ви со ког до ме та / В. В. [Велимир Висковић].
У: По бје да.  Год. 41, бр. 6924 (15. март 1985), стр. 8.

7500
     Why Ivo An drić is im por tant for Cro a tian li te ra tu re / 
Ve li mir Vi sko vić ; tran sla ted by Gra ham McMa ster.
U: Most.  Br. 3/4 (1997), str. 312*. 

7501
     Se man tic le vels in Pro kle ta avli ja / Ve li mir Vi sko vić ; 
tran sla ted by Gra ham McMa ster.
U: Most.  Br. 3/4 (1997), str. 150161*.

ВИ ТЕ ЗИЋ, Иван
7502

     An drić i Kr le ža : za obra zlo že ni je su do ve o nji ho vu 
iden ti te tu / Ivan Vi te zić.
U: Hr vat ska re vi ja.  God. 25, sv. 3(99) (1975), str. 351
366*.

ВИ ТО ШЕ ВИЋ, Дра ги ша
7503

     Јед но не по треб но пи та ње: чи ји је Ан дрић (или: о 
сит но соп стве нич кој пси хо ло ги ји у „марк си стич кој” 
одо ри) : је дан нео бја вље ни чла нак о овим те ма ма / 
Дра ги ша Ви то ше вић.
У: Књи жев ност, исто ри ја, са вре ме ност / [уредник Бра
ни слав Милошевић].  Бе о град : Рад, 1979.  Стр. 152
154.

ВИЦ КО ВИЋ, Иво
7504

     Sun ča ni grad u bi je lom / Ivo Vic ko vić.
U: Glas Sla vo ni je.  (16. feb. 1969)*.

7505
     Сун ча ни град у би је лом / Иво Виц ко вић.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 126128.

7506
     Čo vjek i pi sac ve li kog sti la / Ivo Vic ko vić.
U: Du bro vač ki vje snik.  God. 9, br. 453 (30. maj 1959), 
str. 3*.

ВИ ШЊЕВ СКИ, Јо зеф Хен рик
7507

     Spot ka nie z Ivo An dri ci em / Jó zef He nryk Wi ś ni ew
ski.
U: Tygiel Kul tury.  Nr. 7/9 (2003), str. 193194*.

ВЈЕ ДИ НА, В. П.
7508

     Су ча сний слов’ян сь кий ро ман : со ці а ль нофі ло соф
сь кі и есте тич ні аспек ти / В. П. Вє ді на, М. [Микола] Г. 
Жу лин сь кий.
У: Слов’ян сь кі лі те ра ту ри.  Ки їв : Ака де мія на ук 
Укра їн сь кої РСР, 1983.  Стр. 106138*.

ВЈЕ ЖБИЦ КА, Ка та жи на
7509

     Re cep cja twór czo ś ci Ivo An dri cia w Pol sce / Ka tarzyna 
Wi er zbic ka.
U: Pol skoju go sł o wi a ń skie sto sun ki li te rac kie / pod re
dak cją Jer ze go Śli zi ń ski e go.  Wro cł aw : Os so li ne um, 
1972.  Str. 243255*.

ВЈЕ ЖБИЦ КА, Мал го жа та
7510

     Кон фрон та ци ја раз ли чи тих об ли ка је зич ке кул ту ре 
: (из ис ку ства пре во ди о ца Ан дри ћа и Кр ле же) / Мал
го жа та Вје жбиц ка.
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Sum mary: Con fron ta tion of two forms of lin gu i stic cul tu
re: стр. 99.
У: Књи жев но пре во ђе ње: те о ри ја и исто ри ја / уред
ник Крин ка Ви да ко вићПе тров.  [Београд] : Ин сти тут 
за књи жев ност и умет ност ; По жа ре вац : Бра ни че во ; 
[Нови Сад] : Књи жев на за јед ни ца Но вог Са да, 1989.  
Стр. 9599.

ВЈЕ ЖБИЦ КИ, Јан
7511

     Ve ze s polj skom kul tu rom / [in ter vju vo di o] Mu sta fa 
Ga fić.
In ter vju sa Ja nom Vje žbic kim.
U: Od jek.  God. 33, br. 19 (115. okt. 1980), str. 6.

7512
     „Ži vje ti ti ho” / Jan Wi er zbic ki ; pre ve la sa polj skog 
Ma ri na Tru mić.
Od lo mak iz knji ge „Ivo An drić”.
U: Od jek.  God. 24, br. 1 (115. jan. 1971), str. 9.

7513
     Иво Ан дрић и раз ви так књи жев но сти XX ве ка / Јан 
Вје жбиц ки.
Ре фе рат на Ме ђу на род ном сим по зи ју му „Од је ци 
европ ске исто ри је у де лу Иве Ан дри ћа”, Нан си, 31. 
мај2. јун 1985.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 5, св. 4 
(1986), стр. 215223.

7514
     Књи жев ност људ ског сја ја : са Ја ном Вје жбиц ким 
по зна тим ју го сла ви стом из Вар ша ве о на шој књи жев
но сти у Пољ ској... / [интервју водио] Д. [Душан] Ко
стић.
У: Је дин ство.  Год. 40, бр. 230 (29. септ. 1984), стр. 
10.

7515
     Про бле ми жан ров ске од ре ђе но сти Ан дри ће вих 
при по ве да ка / Jan Wi er zbic ki.
У: Ре фе ра ти и са оп ште ња. [Књ.] 3, При по вет ка у срп
ској књи жев но сти у од но су на при по вет ку у ју го сло
вен ској и свет ској књи жев но сти. Ву ко ви прет ход ни ци 
и са вре ме ни ци / 14. на уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко
ве да не, Бе о град, Но ви Сад, При шти на, Тр шић, 1116. 
IX 1984.  Бе о град : Фи ло ло шки фа кул тет, Ме ђу на род
ни сла ви стич ки цен тар, 1985.  Стр. 283288.

7516
     Пу те ви спо зна ва ња све та у Ан дри ће вој про зи / Јан 
Вје жбиц ки.
Sum mary: Cog ni tion of the world in An drić’s pro se: стр. 
164.
У: Де ло Иве Ан дри ћа у кон тек сту европ ске књи жев
но сти и кул ту ре / [уредник Дра ган Недељковић].  Бе
о град : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 1981.  Стр. 149164.

7517
     Funk ci ja „pri po vje da ča” i „pri če” u An dri će voj pro zi / 
Jan Wi er zbic ki ; (s polj skog pre veo Zdrav ko Ma lić).
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Umjet nost ri je či.  God. 6, br. 1/2 (1962), str. 5068.

7518
     Bo ś nia Ivo An dri cia / Jan Wi er zbic ki.
Bi bli o gra fi ja.
U: Kra sno gru da.  Nr. 7 (1997), str. 215224*.

7519
     Wstęp / Jan Wi er zbic ki.
U: Kon su lo wie ich ce sar skich mo ś ci / Ivo An drić.  Łódź 
: Wydaw nic two Łód zkie, 1977.  Str. 521.

7520
     Wstęp  / Jan Wi er zbic ki.
U: Kon su lo wie ich ce sar skich mo ś ci / Ivo An drić.  Łódź 
: Wydaw nic two Łód zkie, 1978.  Str. 521.

7521
     Wstęp / Jan Wi er zbic ki.
U: Ex Pon to / Ivo An drić.  Łódź : Wydaw nic two Łód zkie, 
1985.  Str. 519.

7522
     Ivo An drić : per spektywy re cep cji / Jan Wi er zbic ki.
U: Ivo An drić / [re dak tor Ma rek Kle cel].  War sza wa : 
Uni wersytet, 1988.  Str. 107117*.

7523
     Ivo An drić  per spektywy re cep cji / Jan Wi er zbic ki.
U: Po lo nosla vi ca var so vi en sia / pod re dak cja na u ko wa 
Jó ze fa Mag nus zew ski e go.  War sza wa : Uni wersytet, 
1989.  Str. 107117.

7524
     Ivo An drić: Dom na od lud ziu, War sza wa, 1979 / Jan 
Wi er zbic ki.
Pri kaz knji ge: Ku ća na osa mi.
U: Roc znik Li te rac ki.  1979, str. 568575*.

7525
     Ivo An drić et l’évo lu tion lit té ra i re au XXè me si èc le / 
Jan Wi er zbic ki.
U: Ac tes du Col lo que in ter na ti o nal „Re flets de l’hi sto i re 
euro pé en ne dans l’oeuvre d’Ivo An drić”, [Nancy], 31 mai, 
1er et 2 juin 1985 / so us la di rec tion de Dra gan Ne delj ko
vić.  Nancy : Pres ses Uni ver si ta i res de Nancy, 1987.  Str. 
169171.

7526
     Je den z tł u maczy An dri cia w spra wie uwag Sto ja na 
Su bo ti na / Jan Wi er zbic ki.
Po le mi ka.
U: Pa mi ęt nik Sł o wi a ń ski.  T. 13 (1963), str. 289292.

7527
     Ostat nia ksi ą ż ka An dri cia / Jan Wi er zbic ki.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Ku ća na osa mi, Var ša va, 1979.
U: No we Ksi ą ż ki.  Nr. 12 (1980), str. 6465*.

7528
     Po sł o wie / Jan Wi er zbic ki.
U: Por tret rod zinny i in ne opo wi a da nia / Ivo An drić.  
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War sza wa : Pa ńst wowy Instytut Wydaw niczy, 1988.  Str. 
124[135].

7529
     Sł o wo wstęp ne / Jan Wi er zbic ki.
U: Opo wi a da nia o bra cie Pi o tr ze ; Ro zmo wa z Goyą / 
Ivo An drić.  Łódź : Wydaw nic two Łód zkie, 1977.  Str. 
516.

ВЛА ДИВГло вер, Сло бо дан ка
7530

     Ту га, стид и „ма ли чо век” у де ли ма Иве Ан дри ћа / 
Сло бо дан ка Вла дивГло вер.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Лир ска дра ма сло вен ског мо дер ни зма / Сло бо дан
ка Вла дивГло вер.  Бе о град : Про све та, 1997.  Стр. 
99114.

7531
     Gri ef, sha me, and the small man in the works of Ivo 
An drić / Slo bo dan ka Vla divGlo ver.
No tes: str. 152153.
U: Ivo An drić re vi si ted / Wayne S. Vu ci nich, edi tor.  Ber
ke ley : In ter na ti o nal and Area Stu di es, 1995.  Str. 139
153.

ВЛА ДИ МИ РОВ, Си ме он
7532

     Про къл на ти ят двор / С. [Симеон] Вла ди ми ров.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Про кле та авли ја, Со фи ја, 
1956.
У: Оте че ствен фронт.  Год. 14, бр. 3914 (27. март 
1957), стр. 3*.

ВЛА ДИЋ, Вла до
7533

     Pi ta nje o Ivi An dri ću kao pi ta nje o bo san skom čo vje ku 
/ Vla do Vla dić.
U: Osvit.  God. 9, br. 1/2 (2003), str. 255262*.

7534
     Pi ta nje o Ivi An dri ću kao pi ta nje o bo san skom čo vje ku 
/ Vla do Vla dić.
Sum mary: str. 174.
U: Zbor nik Ivo An drić i nje go vo dje lo / [glav ni ured nik 
Ši mun Mu sa].  Mo star : Pe da go ški fa kul tet, 2003.  Str. 
149174*.

ВЛА ДИЋ, Ми ле на
7535

     Зна че ње пу то пи са / Ми ле на Вла дић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Пре де ли и ста зе, Бе о град, 
2002.
У: Књи жев ни лист.  Год. 1, бр. 3 (1. окт. 2002), стр. 8.

ВЛА ДУ ШИЋ, Сло бо дан
7536

     Ан дри ће ва пе да го ги ја : (пре да ја и пре да ва ње у Ан
дри ће вој при чи „Ча ша”) / Сло бо дан Вла ду шић.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Пор трет хер ме не у ти ча ра у тран зи ци ји / Сло бо дан 
Вла ду шић.  Но ви Сад : Днев ник, 2007.  Стр. 7898.

7537
     Жар гон ди пло ма ти је и пре кид пи са ња у „Омер па
ши Ла та су” / Сло бо дан Вла ду шић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Пор трет хер ме не у ти ча ра у тран зи ци ји / Сло бо дан 
Вла ду шић.  Но ви Сад : Днев ник, 2007.  Стр. 176
199.

7538
     Из ме ђу пре ки да пи са ња и ми то ло ги за ци је при по
ве да ња : (ре то ри ка жан ро ва у Ан дри ће вој при по ве ци 
„Пут Али је Ђер зе ле за”) / Сло бо дан Вла ду шић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Пор трет хер ме не у ти ча ра у тран зи ци ји / Сло бо дан 
Вла ду шић.  Но ви Сад : Днев ник, 2007.  Стр. 6477.

7539
     Mu sta fa Ma džar i kri za pri po ve da nja / Slo bo dan Vla
du šić.
Na po me ne i ob ja šnje nja u be le ška ma uz tekst.  Bi bli o gra
fi ja: str. 250.  Zu sam men fas sung: Mu sta fa Ma džar und 
die Kri se des Er zä hlens: str. 250.
U: Das Gra zer Opus von Ivo An drić / He ra us ge ber, ured
nik Bran ko To šo vić.  Be o grad : Be o grad ska knji ga ; Graz 
: In sti tut für Sla wi stik der KarlFran zensUni ver si tät, 
2010.  Str. 245250.

7540
     Од мо дер не ве шти це до ана хро не ста ри це : (успон 
и пад Рај ке Ра да ко вић) / Сло бо дан Вла ду шић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: На сле ђе.  Год. 3, бр. 5 (2006), стр. 6584.

7541
     Од мо дер не ве шти це до ана хро не ста ри це : (успон 
и пад Рај ке Ра да ко вић) / Сло бо дан Вла ду шић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Пор трет хер ме не у ти ча ра у тран зи ци ји / Сло бо дан 
Вла ду шић.  Но ви Сад : Днев ник, 2007.  Стр. 99127.

7542
     Ре то ри ка жан ро ва у Ан дри ће вој при по ве ци „Пут 
Али је Ђер зе ле за” / Сло бо дан Вла ду шић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би
бли о гра фи ја: стр. 347348.  Sum mary: The rhe to ric of 
gen res in An drić’s story „The path of Ali ja Đer ze lez”: стр. 
348.
У: [Жанрови срп ске књижевности]. Бр. 3 / [уредници 
Зо ја Ка ра но вић, Се ли мир Радуловић].  Но ви Сад : 
Фи ло зоф ски фа кул тет : Orp he us, 2006.  Стр. 337348.

7543
     Ро ман и смрт при по ве да ња  жан ров ска кав га у Ан
дри ће вој Про кле тој авли ји / Сло бо дан Вла ду шић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би
бли о гра фи ја: стр. 169170.  Sum mary: The no vel and 
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the de ath of storytel ling  brawl of gen res in An drić’s 
work The dam ned yard: стр. 170.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 29, св. 27 
(јул 2010), стр. 155170.

ВЛА И СА ВЉЕ ВИЋ, Уго
7544

     Ave tinj ska stvar nost An dri će vog re a li zma / Ugo Vla i
sa vlje vić.
U: Bo sna fran ci sca na.  God. 16, br. 29 (2008), str. 155
179*.

ВЛАЈ ЧИЋ, Ми лан
7545

     An drić u oči ma sve ta / Mi lan Vlaj čić.
Po vo dom do de le No be lo ve na gra de za knji žev nost I. An
dri ću.
U: Stu dent.  God. 25, br. 25 (31. okt. 1961), str. 1, 6.

7546
     Ан дри ће ве не са ни це / Ми лан Влај чић.
При каз књи ге: Иван На сто вић: За пи си о не са ни ци Иве 
Ан дри ћа у све тлу ду бин ске пси хо ло ги је, Но ви Сад, 
2005.
У: Ле ген да о зи ду / Ми лан Влај чић.  Вр шац : Књи
жев на оп шти на Вр шац, 2008.  Стр. 7980.

7547
     An dri će vo vi đe nje sa Go jom / Mi lan Vlaj čić.
U: Stu dent.  God. 26, br. 10 (27. mart 1962), str. 9.

7548
     Pra va reč o An dri ću / M. Vl. [Mi lan Vlajčić].
U: Stu dent.  God. 26, br. 5 (20. feb. 1962), str. 6.

7549
     Ра до ван По по вић: Жи во то пис Иве Ан дри ћа / М. В. 
[Милан Влајчић].
При каз тек ста. 
У: По ли ти ка.  Год. 77, бр. 23912 (3. мај 1980) = Кул ту
ра  умет ност  на у ка.  Год. 2, бр. 44, стр. 11.

7550
     Raz go vor sa Go jom / Mi lan Vlaj čić.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Za pi si o Go ji, No vi Sad, 1961.
U: De lo.  God. 8, knj. 8, br. 6 (jun 1962), str. 783786.

7551
     Слав ко Ле о вац: При по ве дач Иво Ан дрић, Но ви 
Сад, 1979 / М. В. [Милан Влајчић].
При каз књи ге.
У: По ли ти ка.  Год. 77, бр. 23802 (12. јан. 1980), стр. 
13.

7552
     Цео свет је ка ба ре / М. [Милан] Влај чић.
При каз те ле ви зиј ске дра ме „Про кле та авли ја” по мо
ти ви ма ро ма на Иве Ан дри ћа, у ре жи ји Ми лен ка Ма
ри чи ћа.

У: По ли ти ка.  Год. 81, бр. 25584 (25. дец. 1984), стр. 
12.

ВЛАТ КО ВИЋ, Дра го љуб
7553

     А мост је остао / Дра го љуб Влат ко вић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 21, бр. 6831 (13. март 
1983), стр. 8.

7554
     Ан дрић за пе сни ка Јер ко ви ћа / Дра го љуб Влат ко
вић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 20, бр. 6466 (7. март 1982), 
стр. 8.

7555
     Ан дрић о Бо сни : три де це ни је од до би ја ња на ше 
пр ве Но бе ло ве на гра де / Дра го љуб Влат ко вић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 29, бр. 9982 (22. дец. 1991), 
стр. 13.

7556
     Ан дрић пре во дио пе сме Цр њан ског / Дра го љуб 
Влат ко вић.
У: Днев ник.  Год. 48, бр. 15578 (14. март 1990), стр. 
19.

7557
     An dri će va „ubav ka” Mi li ca / Dra go ljub Vlat ko vić.
U: Ana.  God. 10, br. 93 (jul 1995), str. 69.

7558
     Ан дри ће ва „убав ка” Ми ли ца / Дра го љуб Влат ко
вић.
У: Ти си, же но, веч ни сан чо ве ка / Дра го љуб Влат
ко вић.  Бе о град : Књи жев не но ви неЕн ци кло пе ди ја, 
1996.  Стр. 138142.

7559
     Би бли о гра фи ја о Ан дри ћу / Дра го љуб Влат ко вић.
При каз књи ге: Гор да на По по вић: Иво Ан дрић, Бе о
град, 1974.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 27, бр. 492 (1. авг. 1975), 
стр. 4.

7560
     Би о би бли о гра фи ја Ива Ан дри ћа / Д. [Драгољуб] 
Влат ко вић.
При каз књи ге: Гор да на По по вић: Иво Ан дрић, Бе о
град, 1974.
У: Би бли о те кар.  Год. 27, бр. 1/2 (јан.април 1975), 
стр. 174175.

7561
     „Ва си он ска љу ља шка” Је ле на / Дра го љуб Влат ко
вић.
У: По ли ти ка.  Год. 91, бр. 28884 (16. март 1994), стр. 
18.

7562
     „Ва си он ска љу ља шка” Је ле на / Дра го љуб Влат ко
вић.
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У: Чи тан ка тај ни / Дра го љуб Влат ко вић.  Бе о град : 
За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1997.  Стр. 
196197.

7563
     „Ве ле и здај ник” због јед не пе сме / Д. [Драгољуб] 
Влат ко вић.
Са др жи и пе сму „Пр ва про љет на пје сма” Иве Ан дри
ћа. 
У: Днев ник.  Год. 40, бр. 12342 (12. март 1981) = Кул
ту ра  на у ка  умет ност.  Бр. 62, стр. 5.

7564
     Веч но под зве зда ма / Д. [Драгољуб] Влат ко вић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 26, бр. 8626 (13. март 
1988), стр. 9.

7565
     Да ни ве ли ких де ла / Д. [Драгољуб] Влат ко вић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 28, бр. 9549 (7. окт. 1990), 
стр. 11.

7566
     Два ли ца је дин стве не ме да ље : Ан дрић о Ду бров
ни ку и Ду бров ча ни ма / Дра го љуб Влат ко вић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 29, бр. 9945 (13. нов. 1991), 
стр. 15.

7567
     Dva šek spi rov ska li ka / D. [Dra go ljub] Vlat ko vić.
U: Na rod na ar mi ja.  God. 40, br. 2383 (14. mart 1985), 
str. 6.

7568
     Два де сет го ди на од смр ти на шег но бе лов ца : Ан
дрић и Бе о град. [Део] (1), „Без ма ло, ја сам ста ри Бе о
гра ђа нин” / Дра го љуб Влат ко вић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 32, бр. 11121 (7. март 
1995), стр. 11.

7569
     Два де сет го ди на од смр ти на шег но бе лов ца : Ан
дрић и Бе о град. [Део] (2), „Нај чу де сни ји Са рај ли ја” / 
Дра го љуб Влат ко вић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 32, бр. 11122 (8. март 
1995), стр. 11.

7570
     Два де сет го ди на од смр ти на шег но бе лов ца : Ан
дрић и Бе о град. [Део] (3), Иво је био де те Ис то ка / 
Дра го љуб Влат ко вић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 32, бр. 11123 (9. март 
1995), стр. 11.

7571
     Два де сет го ди на од смр ти на шег но бе лов ца : Ан
дрић и Бе о град. [Део] (4), По моћ пи сци ма у не во љи / 
Дра го љуб Влат ко вић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 32, бр. 11124 (10. март 
1995), стр. 11.

7572
     Два де сет го ди на од смр ти на шег но бе лов ца : Ан
дрић и Бе о град. [Део] (5), „По ле ми ка” са Гро лом / 
Дра го љуб Влат ко вић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 32, бр. 11125 (11. март 
1995), стр. 9.

7573
     Жи вот ни пут Ива Ан дри ћа / Дра го љуб Влат ко вић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 27, бр. 484 (1. април 1975), 
стр. 3.

7574
     Za pis o An dri će voj po e ti ci / Dra go ljub Vlat ko vić.
U: Od jek.  God. 23, br. 5/6 (1970), str. 12.

7575
     И наш но бе ло вац је био глу мац : уз 125го ди шњи цу 
На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду / Дра го љуб Влат ко
вић.
У: По ли ти ка.  Год. 90, бр. 28797 (13. дец. 1993), стр. 
14.

7576
     И наш но бе ло вац је био глу мац / Дра го љуб Влат
ко вић.
У: Чи тан ка тај ни / Дра го љуб Влат ко вић.  Бе о град : 
За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1997.  Стр. 
190191.

7577
     Иво Ан дрић / Д. [Драгољуб] Влат ко вић.
У: Пан че вац.  Год. 5, бр. 204 (11. нов. 1956), стр. 4.

7578
     Иво Ан дрић / Дра го љуб Влат ко вић.
У: Књи жев ност и је зик.  Год. 22, бр. 2 (1975), стр. 153
160.

7579
     Иво Ан дрић као по зо ри шни кри ти чар / Дра го љуб 
Влат ко вић.
У: По зо ри ште.  Год. 42, бр. 7 (18. март 1975), стр. 3.

7580
     Иво Ан дрић као по зо ри шни кри ти чар / Дра го љуб 
Влат ко вић.
У: Те а трон.  Год. 21, бр. 95 (1996), стр. 4951.

7581
     Иво Ан дрић на фран цу ском / Дра го љуб Влат ко вић.
У: Пан че вац.  Год. 5, бр. 178 (13. мај 1956), стр. 4.

7582
     Иво Ан дрић о Ду бров ни ку / Д. [Драгољуб] Влат
ко вић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 25, бр. 8470 (4. окт. 1987), 
стр. 8.

7583
     Игре и ма ђи је мо ра : Иво Ан дрић у Ду бров ни ку и 
Спли ту / Дра го љуб Влат ко вић.
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У: Днев ник.  Год. 49, бр. 15780 (3. окт. 1990) = Кул ту
ра  на у ка  умет ност.  Бр. 548, стр. 7.

7584
     Из ди пло мат ског слу жбо ва ња Иве Ан дри ћа / Дра
го љуб Влат ко вић.
У: Збор ник Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик.  
Књ. 23, св. 2 (1975), стр. 385390.

7585
     Иси до ра и Иво / Дра го љуб Влат ко вић.
У: Чи тан ка тај ни / Дра го љуб Влат ко вић.  Бе о град : 
За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1997.  Стр. 
198199.

7586
     Ко лар Јо во и „со ко” Иво / Дра го љуб Влат ко вић.
О Иви Ан дри ћу у школ ском за дат ку „Со ко и ње го ва 
мај ка” Јо ва Ан дри ћа из 1926. год.
У: Бор ба.  Год. 75, бр. 236/237 (2324. авг. 1997), стр. 7.

7587
     Кра ђа пи сца / Дра го љуб Влат ко вић.
У: Бор ба.  Год. 74 [тј. 75], бр. 282 (9. окт. 1997) = Свет 
књи ге, стр. I.

7588
     „Крот ки по бед ни ци” / Дра го љуб Влат ко вић.
При каз пе сме „Рат” Иве Ан дри ћа. 
У: Днев ник.  Год. 47, бр. 15213 (8. март 1989) = Кул ту
ра  на у ка  умет ност.  Бр. 474, стр. 15.

7589
     Ма ло по зна ти Ан дрић : у глу хо до ба оку па ци је наш 
но бе ло вац ни Нем ци ма ни је до зво ља вао об ја вљи ва ње 
сво јих де ла / Дра го љуб Влат ко вић.
У: По ли ти ка.  Год. 90, бр. 28736 (10. окт. 1993), стр. 
18.

7590
     Ма ло по зна ти Ан дрић / Дра го љуб Влат ко вић.
У: Чи тан ка тај ни / Дра го љуб Влат ко вић.  Бе о град : 
За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1997.  Стр. 
192193.

7591
     Ма ло по зна ти Ан дрић. [Део] (1), Чи тан ка тај ни / 
Дра го љуб Влат ко вић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 31, бр. 10914 (7. авг. 1994), 
стр. 9.

7592
     Ма ло по зна ти Ан дрић. [Део] (2), Је ле на, же на ко је 
 има / Дра го љуб Влат ко вић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 31, бр. 10915 (8. авг. 1994), 
стр. 11.

7593
     Ма ло по зна ти Ан дрић. [Део] (3), Ко лар Јо во о књи
жев ни ку Иви / Дра го љуб Влат ко вић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 31, бр. 10916 (9. авг. 1994), 
стр. 11.

7594
     Ма ло по зна ти Ан дрић. [Део] (4), Бри га за дру ге пи
сце / Дра го љуб Влат ко вић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 31, бр. 10917 (10. авг. 
1994), стр. 11.

7595
     Ма ло по зна ти Ан дрић. [Део] (5), Сли кар мно го
стра дал не Бо сне / Дра го љуб Влат ко вић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 31, бр. 10918 (11. авг. 
1994), стр. 11.

7596
     Ма ло по зна ти Ан дрић. [Део] (6), Све због Ђер зе ле
за / Дра го љуб Влат ко вић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 31, бр. 10919 (12. авг. 
1994), стр. 11.

7597
     Ма ло по зна ти Ан дрић. [Део] (7), Иси до ра и Иво / 
Дра го љуб Влат ко вић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 31, бр. 10920 (13. авг. 
1994), стр. 6.

7598
     Ма ло по зна ти Ан дрић. [Део 8], У име не шо ви ни
стич ких За греп ча на / Дра го љуб Влат ко вић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 31, бр. 10922 (15. авг. 
1994), стр. 6.

7599
     Ма ло по зна ти Ан дрић. [Део] (9), „Про чи тао” бу
дућ ност / Дра го љуб Влат ко вић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 31, бр. 10923 (16. авг. 
1994), стр. 11.

7600
     Мер ха мет, а не мр жња / Дра го љуб Влат ко вић.
У: Днев ник.  Год. 52, бр. 16780 (30. авг. 1993), стр. 7.

7601
     Мер ха мет уме сто мр жње / Дра го љуб Влат ко вић.
У: Чи тан ка тај ни / Дра го љуб Влат ко вић.  Бе о град : 
За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1997.  Стр. 
204205.

7602
     Нај бо љи део жи во та / Дра го љуб Влат ко вић.
У: Днев ник.  Год. 51, бр. 16438 (2. авг. 1992), стр. 13.

7603
     Нај чуд ни ји Са рај ли ја / Дра го љуб Влат ко вић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 30, бр. 10269 (10. окт. 
1992), стр. 11.

7604
     Наш но бе ло вац био је и пре во ди лац на ру мун ски / 
Дра го љуб Влат ко вић.
У: Бор ба.  Год. 74 [тј. 75], бр. 277/278 (45. окт. 1997), 
стр. 11.
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7605
     Не за па жен хе рој ски чин / Дра го љуб Влат ко вић.
У: Чи тан ка тај ни / Дра го љуб Влат ко вић.  Бе о град : 
За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1997.  Стр. 
206207.

7606
     Не зва ни не ка шу те : још јед ном на већ екс пло а ти са
ну те му: Ан дрић  Ср бин или Хр ват / Дра го љуб Влат
ко вић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 32, бр. 11343 (18. окт. 
1995), стр. 16.

7607
     Не зва ни не ка шу те / Дра го љуб Влат ко вић.
У: Чи тан ка тај ни / Дра го љуб Влат ко вић.  Бе о град : 
За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1997.  Стр. 
188189.

7608
     „Не мир од ви је ка” : Ан дрић и ју го сло вен ство / Дра
го љуб Влат ко вић.
У: Днев ник.  Год. 46, бр. 15139 (21. дец. 1988) = Кул
ту ра  на у ка  умет ност.  Бр. 463, стр. 17.

7609
     Не по зна та пе сма Иве Ан дри ћа / Дра го љуб Влат ко
вић.
Са др жи и пе сму „Рат”.
У: По ли ти ка.  Год. 92, бр. 29236 (11. март 1995) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 38, бр. 10, стр. 15.

7610
     Не пру же на по моћ / Дра го љуб Влат ко вић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 21, бр. 7067 (6. нов. 1983), 
стр. 8.

7611
     Ни ка да на циошо вен : по во дом пи са ња „Вје сни
ка” на те му: „Ан дрић  Хр ват или Ср бин” / Дра го љуб 
Влат ко вић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 31, бр. 10897 (21. јул 1994), 
стр. 21.

7612
     Оздра вио га брач ки ва здух / Дра го љуб Влат ко вић.
У: Днев ник.  Год. 50, бр. 15939 (13. март 1991) = Кул
ту ра  на у ка  умет ност.  Бр. 568, стр. 10.

7613
     Осло бо ди о ци : „Рат” је ма ло по зна та пе сма у про зи 
на шег но бе лов ца / Дра го љуб Влат ко вић.
Са др жи и пе сму „Рат”.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 27, бр. 9191 (8. окт. 1989), 
стр. 8.

7614
     Pe snik ju go slo ven ske knji žev no sti / Dra go ljub Vlat ko
vić.
In me mo ri am.
U: Na rod na ar mi ja.  God. 31, br. 1860 (20. mart 1975), 
str. 11.

7615
     Пе сник пред су дом : су ђе ње Иви Ан дри ћу за „ве ле
и зда ју” због јед не пе сме / Д. [Драгољуб] Влат ко вић.
У: Бор ба.  Год. 53, бр. 78 (22. април 1975) = Свет кул
ту ре и умет но сти, стр. 13.

7616
     Пе сник стра да ња и стра ха / Дра го љуб Влат ко вић.
У: Днев ник.  Год. 30, бр. 9317 (8. окт. 1972), стр. 14.

7617
     Po bor nik je din stva i ju go slo ven stva : se ća nje na Ivu 
An dri ća / Dra go ljub Vlat ko vić.
U: Na rod na ar mi ja.  God. 43, br. 2540 (17. mart 1988), 
str. 15.

7618
     Po gi belj ni polj ski pu po ljak  Je le na / Dra go ljub Vlat
ko vić.
U: Ana.  God. 9, br. 86 (okt. 1994), str. 15.

7619
     Под ем бар гом због Ин фор мби роа / Д. [Драгољуб] 
Влат ко вић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 33, бр. 11484 (13. март 
1996), стр. 13.

7620
     Po zor ni ce ljud skih sud bi na / D. [Dra go ljub] Vlat ko vić.
U: Na rod na ar mi ja.  God. 41, br. 2437 (27. mart 1986), 
str. 11.

7621
     По клон би мо гао да бу де леп ши / Д. [Драгољуб] 
Влат ко вић.
При каз књи ге: Кри ти ча ри о Ан дри ћу, при ре дио Пе тар 
Џа џић, Бе о град, 1962.
У: Днев ник.  Год. 20, бр. 5725 (14. окт. 1962), стр. 11.

7622
     Po klo nik i po sle nik ve li kih za ve ta / Dra go ljub Vlat ko
vić.
U: Na rod na ar mi ja.  God. 38, br. 2258 (21. okt. 1982), 
str. 9*.

7623
     По ма гао бо ле сне и си ро ма шне књи жев ни ке / Дра
го љуб Влат ко вић.
У: Днев ник.  Год. 51, бр. 16298 (13. март 1992), стр. 
12.

7624
     По моћ пи сци ма / Дра го љуб Влат ко вић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 19, бр. 6113 (13. март 
1981), стр. 8.

7625
     Пре во дио Цр њан ског / Дра го љуб Влат ко вић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 29, бр. 9700 (11. март 
1991), стр. 13.
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7626
     При ја тељ умет но сти и по ма гач умет ни ка / Дра го
љуб Влат ко вић.
У: Днев ник.  Год. 47, бр. 15421 (4. окт. 1989) = Кул ту
ра  на у ка  умет ност.  Бр. 504, стр. 12.

7627
     Pro leć na vi zi ja i je se nja rap so di ja : ma lo po zna ta pe
sma u pro zi Ive An dri ća „Rat” / Dra go ljub Vlat ko vić.
U: Na rod na ar mi ja.  God. 44, br. 2579 (15. dec. 1988), 
str. 10.

7628
     Sled be nik za ve ta i le gen di / Dra go ljub Vlat ko vić.
Pri kaz knji ge: Mi ro slav Ka ra u lac: Ra ni An drić, Be o grad, 
Sa ra je vo, 1980.
U: Pu te vi.  God. 27, br. 6 (nov.dec. 1981), str. 7374.

7629
     Сли кар мно го стра дал не Бо сне / Дра го љуб Влат ко
вић.
У: Чи тан ка тај ни / Дра го љуб Влат ко вић.  Бе о град : 
За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1997.  Стр. 
200201.

7630
     Stra da nja i greh  čo ve ko vi pra ti o ci / D. [Dra go ljub] 
Vlat ko vić.
U: Na rod na ar mi ja.  God. 42, br. 2488 (19. mart 1987), 
str. 9.

7631
     Страх и стра да ња чо ве ко ва / Дра го љуб Влат ко вић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 24, бр. 7908 (13. март 
1986), стр. 8.

7632
     Суд би на са ња ра / Дра го љуб Влат ко вић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 28, бр. 9340 (11. март 
1990), стр. 9.

7633
     Треб ник љу ба ви / Дра го љуб Влат ко вић.
У: Чи тан ка тај ни / Дра го љуб Влат ко вић.  Бе о град : 
За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1997.  Стр. 
194195.

7634
     У име не шо ви ни стич ких За греп ча на / Дра го љуб 
Влат ко вић.
У: Чи тан ка тај ни / Дра го љуб Влат ко вић.  Бе о град : 
За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1997.  Стр. 
202203.

7635
     Хра бро пи смо : тра га ње по остав шти ни на шег но
бе лов ца књи жев ни ка Иве Ан дри ћа / Дра го љуб Влат
ко вић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 32, бр. 11156 (11. април 
1995), стр. 20.

7636
     Це ло ви та сли ка о пи сцу / Дра го љуб Влат ко вић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић у свје тлу кри ти ке, при ре

дио Бран ко Ми ла но вић, Са ра је во, 1977. 
У: Бор ба.  Год. 55, бр. 319 (19. нов. 1977) = Свет кул
ту ре и умет но сти, стр. 12.

7637
     Цр ве не го ди не рат ног не ми ра / Дра го љуб Влат ко
вић.
Са др жи и пе сму „Рат” Иве Ан дри ћа.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 29, бр. 9907 (6. окт. 1991), 
стр. 17.

7638
     Чи тан ка тај ни / Дра го љуб Влат ко вић.
У: Чи тан ка тај ни / Дра го љуб Влат ко вић.  Бе о град : 
За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1997.  Стр. 
186187.

7639
     Шек спи ров ски ли ко ви / Дра го љуб Влат ко вић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 20, бр. 6680 (9. окт. 1982), 
стр. 8.

7640
     Шек спи ров ски ли ко ви / Дра го љуб Влат ко вић.
У: Днев ник.  Год. 50, бр. 16191 (23. нов. 1991), стр. 19.

ВО ГРИ НЕЦ, Ма ри јан
7641

     Ko ra ćev An drić / Ma ri jan Vo gri nec.
Pri kaz knji ge: Stan ko Ko rać: An dri će vi ro ma ni ili Svi jet 
bez Bo ga, Za greb, 1970.
U: Ko lo.  N. t., god. 8(128), br. 11 (stu de ni 1970), str. 
13341336.

ВОЈ ВО ДИЋ, Ра до слав
7642

     Ан дри ћев на ук / Ра де Вој во дић.
Одло мак из књи ге „Суд би на умет ни ка”.
У: Књи жев на реч.  Год. 5, бр. 49 (17. јан. 1976), стр. 
13.

7643
     За пис о Ан дри ћу, а по себ но о „Про кле тој авли ји” / 
Ра де Вој во дић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 24, бр. 425 (16. окт. 1972), 
стр. 6.

7644
     Иво Ан дрић у ју го сло вен ским вре ме ни ма / Ра до
слав Вој во дић.
У: По мак.  Год. 5, бр. 14 (јан.март 2000), стр. 78.

7645
     Из ла зак на бож ји брег / Ра до слав Вој во дић.
У: Књи жев ност.  Год. 47, књ. 98, св. 8/10 (авг.окт. 
1992), стр. 12651270.

7646
     Има ги нар ни раз го во ри са Ивом Ан дри ћем / Ра де 
Вој во дић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 28, бр. 503 (16. јан. 1976), 
стр. 9.
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7647
     O đa vo lu i o „tu ma če nju” / Ra de Voj vo dić.
Od lo mak iz knji ge „Sud bi na umet ni ka”.
U: Sa vre me nik.  God. 22, knj. 43, sv. 2 (feb. 1976), str. 
169177.

7648
     О Ми ке лан ђе лу, Бо ти че ли ју и Ђу ри Јак ши ћу : је дан 
има ги нар ни раз го вор са Ивом Ан дри ћем / Ра де Вој во
дић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 28, бр. 507 (16. март 1976), 
стр. 4.

7649
     По ни же ни и увре ђе ни, оп сед ну ти са мо ћом : за пис о 
при по вет ка ма Ива Ан дри ћа / Ра де Вој во дић.
У: Из бор при по ве да ка. [Књ.] 2, Зло ста вља ње / Иво Ан
дрић.  Бе о град : Сло во љуб ве, 1980.  Стр. 281304.

7650
     Тај на срод ност : Иво Ан дрић и То мас Ман / Ра до
слав Вој во дић.
У: Бор ба.  Год. 78, бр. 90 (30. март 2000) = Свет књи
ге, стр. II.

ВО ЈИ НО ВИЋ, Ста ни ша
7651

     Иво Ан дрић и Бо жи дар Ко ва че вић / Ста ни ша Во
ји но вић.
Са др жи и од лом ке из пи са ма И. Ан дри ћа и Б. Ко ва че
ви ћа.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 46, бр. 887 (1. јун 1994), 
стр. 4.

7652
     Не по зна ти Ан дрић / Ста ни ша Во ји но вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: The unk nown An drić: стр. 113.
У: Књи жев на исто ри ја.  Год. 35, бр. 119 (2003), стр. 
103113.

ВОЈ НИЋ, То ми слав
7653

     Non est sa lus / To mi slav Voj nić.
Tekst na srp. je zi ku.
U: Su bo tič ke no vi ne.  God. 47, br. 38 (17. sept. 1993), 
str. 9.

ВОЈ НО ВИЋ, Иво
7654

     Иво Вој но вић  Ни ку Бар ту ло ви ћу / [приредио Ми
ро слав Караулац].
Пи смо.  На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз 
текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 5, св. 4 
(1986), стр. 4445.

7655
     Из бол нич ког днев ни ка Ива Вој но ви ћа / при ре ди ла 
Би ља на Ђор ђе вић.
Стр. 9193: Пред го вор / Би ља на Ђор ђе вић.  На по ме не 
и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.  Би бли о гра фи ја: 

стр. 93.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 22, св. 20 
(окт. 2003), стр. 91148.

ВОЛ, Сти вен
7656

     A Yugo slav Bal zac / by Step hen Wall.
Sa dr ži pri ka ze knji ga me đu ko ji ma i: Ivo An drić: Go spo
đi ca, Nju jork, 1965.
U: The Ob ser ver.  (31 July 1965)*.

ВОЛ МАН, Сла во мир
7657

     Sleč na dě lá pe ní ze / Sla vo mír Wol lman.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Go spo đi ca, Prag, 1947.
U: Smer.  Roč. 1, č. 13 (29. april 1948), str. 15*.

ВО ЛО ДИ НА, И.
7658

     „Из бран ное” Иво Ан дри ча / И. Во ло ди на.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Ода бра не при по вет ке, Бе
о град, 1954.
У: Ино стран ная ли те ра ту ра.  Ном. 2 (авг. 1955), стр. 
270271.

ВОЛ ЧИЧ, Де ме трио
7659

     Il pon te sul le ci vil tà del „No bel” Ivo An dric / De me trio 
Vol cic.
U: Tri e ste.  N. 46 (nov.dic. 1961), str. 910*.

ВО НИШ, Ар но
7660

     An drićs Gra zer Wer ke: Dis tanz zwischen der Sprac he 
des Ori gi nals und der Über set zung / Ar no Wo nisch.
Na po me ne i ob ja šnje nja u be le ška ma uz tekst.  Bi bli o gra
fi ja: str. 246247.  Re zi me: An dri ćev grač ki opus: dis tan
ca iz me đu je zi ka ori gi na la i je zi ka pre vo da: str. 247.
U: Ivo An drić: Graz  Öster re ich  Euro pa / Bran ko To
šo vić (Hg.).  Graz : In sti tut für Sla wi stik der KarlFran
zensUni ver si tät ; Be o grad : Be o grad ska knji ga, 2009.  
Str. 231247.

7661
     An mer kun gen zu und in Ivo An drićs Dis ser ta tion „Die 
ge i sti ge Ent wic klung in Bo snien un ter der Ein wir kung der 
tür kischen He rrschaft” = Na po me ne uz An dri će vu di ser ta
ci ju i u An dri će voj di ser ta ci ji „Raz voj du hov nog ži vo ta u 
Bo sni pod uti ca jem tur ske vla da vi ne” / Ar no Wo nisch.
Upo re do nem. tekst i srp. pre vod.
U: No be lo vac Ivo An drić u Gra cu / Bran ko To šo vić.  Be
o grad : Be o grad ska knji ga ; Graz : In sti tut für Sla wi stik 
der KarlFran zensUni ver si tät, 2008.  Str. 197214.

7662
     Pro no mi na in Ivo An drićs Gra zer Opus / Ar no Wo
nisch.
Na po me ne i ob ja šnje nja u be le ška ma uz tekst.  Bi bli o
gra fi ja: str. 442443.  Re zi me: Za mje ni ce u An dri će vom 
grač kom opu su: str. 444.
U: Das Gra zer Opus von Ivo An drić / He ra us ge ber, ured
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nik Bran ko To šo vić.  Be o grad : Be o grad ska knji ga ; Graz 
: In sti tut für Sla wi stik der KarlFran zensUni ver si tät, 
2010.  Str. 429444.

ВОР ДСВОРТ, Кри сто фер
7663

     Ivo An dric: De vil’s yard, Lon don, 1964 / by Chri stop
her Wor dsworth.
Pri kaz knji ge: Pro kle ta avli ja.
U: The Gu ar dian.  (7 May 1965)*.

ВО РОЛ, Ир винг
7664

     Ivo An dric: De vil’s yard, Lon don, 1964 / by Ir ving Wa
ro le.
Pri kaz knji ge: Pro kle ta avli ja.
U: The Ob ser ver.  (16 May 1965)*.

ВО ТЕРС, Ба ри
7665

     È mor to Ivo An dric „No bel del la let te ra tu ra” / Ba rry 
Wa ters.
In me mo ri am.
U: Il Pic co lo.  (14 mar. 1975)*.

ВРА НЕШ, Бран ко
7666

     Ме то дич ка при пре ма за об ра ду ро ма на „Про кле та 
авли ја” Иве Ан дри ћа : об ра да ли ко ва / Бран ко Вра
неш.
У: Школ ски час срп ског је зи ка и књи жев но сти.  Год. 
28, бр. 3/4 (2010), стр. 8493*.

ВР БАЦ КИ, Ан дреј
7667

     Dve knihy o ju bi lan toch / An drej Vr backý.
Sa dr ži pri ka ze knji ga me đu ko ji ma i: Mi loš I. Ban dić: Ivo 
An drić: za go net ka ve dri ne, No vi Sad, 1963.
U: Slo ven ské po hĺady.  Roč. 80, č. 7 (júl 1964), str. 140.

7668
     Čo cí ti, myslí a plá nu je Ivo An drić / An drej Vr backý.
U: Kul túrny ži vot.  Roč. 16, č. 46 (1961), str. 5*.

ВР ДО ЉАК, Ан тун
7669

     Po sjet No be lov cu / A. [An tun] Vr do ljak.
U: Glo bus.  Br. 123 (5. nov. 1961), str. 46.

ВР ЉИЋ, Сто јан
7670

     Ivo An drić na nje mač kom / Sto jan Vr ljić.
U: Most.  God. 11/12, br. 55/56 (dec. 1984feb. 1985), 
str. 6569.

7671
     Ivo An drić u pri je vo di ma / Sto jan Vr ljić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Zu sam
men fas sung.

U: Mo tri šta.  Br. 28 (2003), str. 166172*.

7672
     Je zič na sred stva za iz ra ža va nje srp sko hr vat skoghr vat
sko srp skog gla gol skog vi da u nje mač kom je zi ku na pri
mje ri ma iz opu sa Ive An dri ća / Sto jan Vr ljić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Zu sam
men fas sung: Sprac hlic he Mit tel zur Wi e der ga be des ser
bo kro a tischen Ver ba la spekts im De utschen: str. 147148.
U: Knji žev ni je zik.  God. 18, br. 3 (nov. 1989), str. 137
148.

7673
     Mi mi ka i ge ste kao go vor ne vred no te ko je is ti ču An
dri će vu sa mo svoj nost / Sto jan Vr ljić.
U: Most.  God. 9, br. 40/41 (april 1982), str. 6568.

ВРОЦ ЛАВ СКИ, Кши штоф
7674

     Funkcja tradycji ust nej w Mo scie na Dri nie / Krzysztof 
Wro cł aw ski.
U: Ivo An drić / [re dak tor Ma rek Kle cel].  War sza wa : 
Uni wersytet, 1988.  Str. 4967*.

ВУД ХА УС, Кри сто фер Мон та гју
7675

     Fact and fic tion / C. M. [Chri stop her Mon ta gu e] Wo
od ho u se.
Pri kaz knjigа: 1. Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Lon don, 
1959 ; 2. Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Lon don, 1959.
U: The Ob ser ver.  (19 April 1959)*.

ВУ ЈА ДИ НО ВИЋ, Ја сми на
7676

     „Са вр ше но” чу до ви ште / Ја сми на Ву ја ди но вић.
При каз те ле ви зиј ске дра ме „Зло ста вља ње” по мо ти ви
ма при по вет ке Иве Ан дри ћа, у ре жи ји Пе тра Зе ца.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24612 (19. јун 1992) 
= ТВ свет, стр. 6.

ВУ ЈА НИЋ, Ми ха и ло
7677

     Ov dje je ži vio An drić / Mi haj lo [!] Vu ja nić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 33, br. 9976 (13. mart 1976) = 
Ne dje lja, str. 5.

ВУ ЈА НО ВИЋ, Во ји слав
7678

     Иво Ан дрић и Ха шки суд / Во ји слав Ву ја но вић.
У: Бор ба.  Год. 77, бр. 238 (26. авг. 1999), стр. 8.

7679
     Тра гом Иве Ан дри ћа и „Ули це Да ни ла Или ћа” / Во
ји слав Ву ја но вић.
У: Бор ба.  Год. 77, бр. 355 (21. дец. 1999), стр. 7.

ВУ ЈА ТО ВИЋ, Рај ко
7680

     Те шке оп ту жбе : „Бо сан ски по гле ди” љу ти на Иву 
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Ан дри ћа због пи са ња о му сли ма ни ма / Рај ко Ву ја то
вић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 29, бр. 9784 (5. јун 1991), 
стр. 15.

ВУ ЈА ЧИЋ, Сло бо дан
7681

     Иво Ан дрић: „На Дри ни ћу при ја” : (је дан на чин 
ана ли зе у за вр шном раз ре ду сред ње шко ле) / Сло бо
дан Ву ја чић и Ми лош Ву ки ће вић.
У: Огле ди.  Год. 3, бр. 2 (1963), стр. 915.

ВУ ЈИЋ, Вла ди мир
7682

     Иво Ан дрић: При по вет ке, Бе о град, 1931 / Вла ди
мир Ву јић.
При каз књи ге.
У: На род на од бра на.  Год. 6, бр. 19 (10. мај 1931), стр. 
305307.

ВУ ЈИ ЧИЋ, Дра го мир
7683

     Nad ne ko li ka An dri će va opi sa Trav ni ka : (lin gvo sti li
stič ki aspekt pro ma tra nja) / Dra go mir Vu ji čić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Ré su mé: 
Sur qu el qu es de scrip ti ons de Trav nik par An drić: str. 412.
U: Trav nik i dje lo Ive An dri ća  za vi čaj no i uni ver zal no / 
[u red nik Mi lo sav Popadić].  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle
ša” : Uni ver zi tet, 1980.  Str. 403412.

7684
     Nad ne ko li ka opi sa Trav ni ka : (lin gvo sti li stič ki aspekt 
pro ma tra nja) / Dra go mir Vu ji čić.
Re fe rat na Na uč nom sku pu „Trav nik i dje lo Ive An dri ća  
za vi čaj no i uni ver zal no”, Trav nik, 1214. okt. 1978.
U: Od jek.  God. 31, br. 23 (115. dec. 1978), str. 17.

ВУ ЈИ ЧИЋ, Пе тар
7685

     Ivo An drić / Pe tar Vu ji čić ; pr ze ł ożył Ed ward Mo ż ej
ko.
U: Życie Li te rac kie.  Rocz. 14, nr. 17 (26. kwi e ci eń 
1964), str. 4.

ВУ ЈИ ЧИЋ, Сто јан
7686

     За ни ма ње за Ма ђар ску : над Ан дри ће вом пре пи
ском / Сто јан Ву ји чић.
У: По ли ти ка.  Год. 89, бр. 28447 (19. дец. 1992), стр. 
17.

7687
     Над Ан дри ће вом пре пи ском / Сто јан Ву ји чић.
У: Ал ма нах.  (1992), стр. 193195.

7688
     Над Ан дри ће вом пре пи ском / Сто јан Ву ји чић.
У: Срп ске на род не но ви не.  Н. с., год. 2, бр. 43 (22. 
окт. 1992), стр. 1, 6.

7689
     Pu na afir ma ci ja / [in ter vju vo di o] Mu sta fa Ga fić.
In ter vju sa Sto ja nom Vu ji či ćem.
U: Od jek.  God. 33, br. 19 (115. okt. 1980), str. 6.

7690
     Egy délke leteuró pai No beldí jas író: Ivo An drić / Vu
jic sics Szto ján.
U: Euró pai Utas.  5. évf., 14. sz. (1994), str. 3233.

7691
     Ivo An drić / Vu jic sics D. Szto ján.
U: A ve zír ele fán tja / Ivo An drić.  Bu da pest : Ma gve tő, 
1963.  Str. 513.

7692
     Ivo An drić és Mi ro slav Kr le ža mű ve az új ju gos zláv 
iro da lom vál to zó kor sza ká ban : 19411948 / Vu jic sics D. 
Szto ján.
U: Li te ra tu ra.  7. évf., 1. sz. (1980), str. 5153*.

7693
     Ivo An drić 80 éves / Vu jic sics D. Szto ján.
U: Élet és Iro da lom.  16. évf., 42. sz. (1972. okt. 14.), str. 
2.

7694
     Ivo An dric há bo rús fe ljegyzé sei elé / Vu jic sics Szto ján.
U: Nagyvi lág.  30. évf., 3. sz. (1985), str. 423424*.

7695
     Ivo An dric ha lá lá ra / Vu jic sics D. Szto ján.
In me mo ri am.
U: Néps za bad ság.  (1975. márc. 14.), str. 7*.

ВУЈ НО ВИЋ, Ста ни сла ва
7696

     Мо гућ но сти/не мо гућ но сти ин тер кул тур ног ди ја ло
га : (у про зи И. Ан дри ћа и З. По по ви ћа) / Ста ни сла ва 
Вуј но вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би
бли о гра фи ја: стр. 257259.  Sum mary: Pos si bi lity/im
pos si bi lity of in ter cul tu ral di a lo gue: стр. 259260.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 26, св. 24 
(септ. 2007), стр. 234260.

7697
     О пи сцу и ње го вом де лу у Зна ко ви ма по ред пу та : 
(је дан мо гу ћи по глед на Ан дри ће ву по е ти ку) / Ста ни
сла ва Вуј но вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 22, св. 20 
(окт. 2003), стр. 219282.

7698
     „Fem me fa ta le” u kar ne va li zo va nom sve tu : (An dri će
va Ani ka i Gru šenj ka Do sto jev skog) / Sta ni sla va Vuj no
vić.
Te mat ski broj: Ju nak.  Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren
ce uz tekst.  Bi bli o gra fi ja: str. 94.  Sum mary: „Fem me 
fa ta le” in a car ni va li sed world: str. 94.
U: Txt.  Br. 7/8 (2005), str. 8694.
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7699
     Хро но топ „ле то ва ња на ју гу” код Ан дри ћа и Ма на : 
(на при ме ру „Смрт у Ве не ци ји” и „Ле то ва ње на ју гу”) 
/ Ста ни сла ва Вуј но вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: The chro no to pe of „ho li daying in the So uth” in An
drić and Mann: стр. 242.
У: Књи жев на исто ри ја.  Год. 36, бр. 122/123 (2004), 
стр. 229242.

ВУ ЈО ВИЋ, Ра де
7700

     Ан дри ћев ро ман „На Дри ни ћу при ја” пре ве ден не
дав но на не мач ки је зик / Р. [Раде] Ву јо вић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: На Дри ни ћу при ја, Ци
рих, 1953.
У: Бор ба.  Год. 18, бр. 302 (6. дец. 1953), стр. 6.

ВУ КА НО ВИЋ, Јо ван ка
7701

     О Ан дри ћу, упр кос / Ј. [Јованка] Ву ка но вић.
О обе ле жа ва њу сто го ди шњи це ро ђе ња И. Ан дри ћа.
У: По бје да.  Год. 47, бр. 9653 (14. окт. 1992), стр. 11.

7702
     Свје тлост жр тве / Ј. [Јованка] Ву ка но вић.
При каз све ча не ака де ми је по во дом сто го ди шњи це ро
ђе ња Иве Ан дри ћа, Под го ри ца, 8. окт. 1992.
У: По бје да.  Год. 47, бр. 9648 (9. окт. 1992), стр. 9.

ВУ КИЋ, Ми о драг
7703

     Vor wort / Mi o drag Vu kić, Franz Mon.
U: Li e be in einer kle i nen Stadt / Ivo An drić.  Frank furt 
am Main : Su hr kamp, 1996.  Str. 79.

7704
     Grenzsche i de zwe i er Wel ten / Mi o drag Vu kic.
U: Frank fur ter All ge me i ne. Aus ga be D.  (10. Okt. 
1972)*.

7705
     Un durchdrin glic hes Ze i tal ter / von Mi o drag Vu kić.
U: Frank fur ter All ge me i ne. Aus ga be D.  (10. Okt. 
1967)*.

ВУ КИ ЋЕ ВИЋ, Љ.
7706

     Књи ге за ко је уми ру љу ди / Љ. Ву ки ће вић.
У: Но ви свет.  Год. 17, бр. 3 (1985), стр. 13.

ВУ КИ ЋЕ ВИЋ, Ми ло сав
7707

     Жи во јин С. Ста ној чић: Је зик и стил Ива Ан дри ћа, 
Бе о град, 1967 / Ми ло сав С. Ву ки ће вић.
При каз књи ге.
У: Збор ник Фи ло зоф ског фа кул те та у При шти ни.  
Сер. А, књ. 6 (1969), стр. 549560.

7708
     Не ке на по ме не о је зи ку Ива Ан дри ћа / Ми ло сав 

Ву ки ће вић.
Sum mary: So me re marks with re fe ren ce to Ivo An dric’s 
lan gu a ge: стр. 69.
У: Збор ник Фи ло ло шког фа кул те та у При шти ни.  Књ. 
5/6 (1995/1996), стр. 6569.

ВУ КИ ЋЕ ВИЋ, Ми лош
7709

     Ан дри ћев Ка ра ђоз / Ми лош Ву ки ће вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 149, књ. 411, св. 3 
(март 1973), стр. 285295.

7710
     Ан дри ћев Ка ра ђоз / Ми лош Ву ки ће вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Ту ма че ња књи жев них тек сто ва / Ми лош Ву ки ће
вић.  Ник шић : Уни вер зи тет ска ри јеч, 1985.  Стр. 
135150.

7711
     Ан дри ћев Ка ра ђоз и Ма јор До сто јев ског / Ми лош 
Ву ки ће вић.
У: Ства ра ње.  Год. 22, бр. 6 (1967), стр. 714716.

7712
     Usme na pri ča u „Pro kle toj avli ji” / Mi loš Vu ki će vić.
U: Ži vot.  God. 31, knj. 62, br. 9/10 (sept.okt. 1982), str. 
207209.

7713
     Усме на при ча у Про кле тој авли ји / Ми лош Ву ки
ће вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Ту ма че ња књи жев них тек сто ва / Ми лош Ву ки ће
вић.  Ник шић : Уни вер зи тет ска ри јеч, 1985.  Стр. 
151156.

ВУ КИ ЋЕ ВИЋЈан ко вић, Ве сна
7714

     Ан дрић и Ње гош  у збо ру ду хо ва / Ве сна Ву ки ће
вићЈан ко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Дје ло Ива Ан дри ћа у но вом ми ле ни ју му / [уредник 
Ја сми на Вучетић].  Хер цег Но ви : Срп ско про свјет
но и кул тур но дру штво „Про свје та” ; Но ви Сад : Змај, 
2006.  Стр. 106115.

7715
     Про дор у би ће по ет ске ко ре спон ден ци је / Ве сна 
Ву ки ће вић Јан ко вић.
При каз књи ге: Ра до мир В. Ива но вић: Ан дри ће ва му
дро но сна про за, Но ви Сад, 2006.
У: Кро во ви.  Год. 21, бр. 67/70 (2007), стр. 198200.

7716
     Про дор у би ће по ет ске ко ре спон ден ци је / Ве сна 
Ву ки ће вићЈан ко вић.
При каз књи ге: Ра до мир В. Ива но вић: Ан дри ће ва му
дро но сна про за, Но ви Сад, 2006.
У: Ко ра ци.  Год. 41, књ. 37, св. 5/6 (2007), стр. 153
157.
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ВУК МА НО ВИЋ, Љу ба
7717

     Ан дрић у Ви ше гра ду / Љу ба Вук ма но вић.
У: Шум ре чи / Љу ба Вук ма но вић.  Но ви Сад : Днев
ник, 2005.  Стр. 282286.

ВУК МИ РО ВИЋ, Вла до
7718

     In spi ra tiv no i am bi ci o zno / Vla do Vuk mi ro vić.
Pri kaz te le vi zij ske dra me „An drić i Go ja” po mo ti vi ma 
knji ge „Za pi si o Go ji” I. An dri ća, u adap ta ci ji Mu ha re ma 
Per vi ća i u re ži ji Sla ven ka Sa le to vi ća.
U: No vi list.  God. 38, br. 290 (14. pro si nac 1984), str. 8.

ВУ КОВ, Пе тар
7719

     Ivo An drić / P. V. [Pe tar Vu kov].
In me mo ri am.
U: Ru ko vet.  God. 21, knj. 41, sv. 3/4 (martapril 1975), 
str. 127128.

ВУ КО ВИЋ, Бо жо
7720

     Ан дрић од Мла де Бо сне до „Про кле те авли је” : жи
вот и дје ло Ива Ан дри ћа у свје тло сти пси хо а на ли зе. 
[Део] 1, Бо сан ски ка ра ка зан / Бо жо Ву ко вић.
У: По бје да.  Год. 47, бр. 9963 (28. авг. 1993), стр. 10.

7721
     Ан дрић од Мла де Бо сне до „Про кле те авли је” : жи
вот и дје ло Ива Ан дри ћа у свје тло сти пси хо а на ли зе. 
[Део] 2, Азбу ка стра ха / Бо жо Ву ко вић.
У: По бје да.  Год. 47, бр. 9964 (29. авг. 1993), стр. 16.

7722
     Ан дрић од Мла де Бо сне до „Про кле те авли је” : жи
вот и дје ло Ива Ан дри ћа у свје тло сти пси хо а на ли зе. 
[Део] 3, Ја ук из там ни це / Бо жо Ву ко вић.
У: По бје да.  Год. 47, бр. 9965 (30. авг. 1993), стр. 13.

7723
     Ан дрић од Мла де Бо сне до „Про кле те авли је” : жи
вот и дје ло Ива Ан дри ћа у свје тло сти пси хо а на ли зе. 
[Део] 4, Ја  те шка ри јеч / Бо жо Ву ко вић.
У: По бје да.  Год. 47, бр. 9966 (31. авг. 1993), стр. 12.

7724
     Ан дрић од Мла де Бо сне до „Про кле те авли је” : жи
вот и дје ло Ива Ан дри ћа у свје тло сти пси хо а на ли зе. 
[Део] 5, По пут ја си ке / Бо жо Ву ко вић.
У: По бје да.  Год. 47, бр. 9967 (1. септ. 1993), стр. 12.

7725
     Ан дрић од Мла де Бо сне до „Про кле те авли је” : жи
вот и дје ло Ива Ан дри ћа у свје тло сти пси хо а на ли зе. 
[Део] 6, До га ђај са фо то гра фи јом / Бо жо Ву ко вић.
У: По бје да.  Год. 47, бр. 9968 (2. септ. 1993), стр. 12.

7726
     Ан дрић од Мла де Бо сне до „Про кле те авли је” : жи
вот и дје ло Ива Ан дри ћа у свје тло сти пси хо а на ли зе. 
[Део] 7, Тај ни кон ци бу не / Бо жо Ву ко вић.

У: По бје да.  Год. 47, бр. 9969 (3. септ. 1993), стр. 9.

7727
     Ан дрић од Мла де Бо сне до „Про кле те авли је” : жи
вот и дје ло Ива Ан дри ћа у свје тло сти пси хо а на ли зе. 
[Део] 8, Ди ле ме за ве ре ни ка / Бо жо Ву ко вић.
У: По бје да.  Год. 47, бр. 9970 (4. септ. 1993), стр. 10.

7728
     Ан дрић од Мла де Бо сне до „Про кле те авли је” : жи
вот и дје ло Ива Ан дри ћа у свје тло сти пси хо а на ли зе. 
[Део] 9, Тај на јед ног члан ка / Бо жо Ву ко вић.
У: По бје да.  Год. 47, бр. 9971 (5. септ. 1993), стр. 13.

7729
     Ан дрић од Мла де Бо сне до „Про кле те авли је” : жи
вот и дје ло Ива Ан дри ћа у свје тло сти пси хо а на ли зе. 
[Део] 10, Сни јег, а дан ве дар / Бо жо Ву ко вић.
У: По бје да.  Год. 47, бр. 9972 (6. септ. 1993), стр. 13.

7730
     Ан дрић од Мла де Бо сне до „Про кле те авли је” : жи
вот и дје ло Ива Ан дри ћа у свје тло сти пси хо а на ли зе. 
[Део] 11, Не из ре ци во тан ка при ли ка / Бо жо Ву ко вић.
У: По бје да.  Год. 47, бр. 9973 (7. септ. 1993), стр. 12.

7731
     Ан дрић од Мла де Бо сне до „Про кле те авли је” : жи
вот и дје ло Ива Ан дри ћа у свје тло сти пси хо а на ли зе. 
[Део] 12, По сљед ња во жња / Бо жо Ву ко вић.
У: По бје да.  Год. 47, бр. 9974 (8. септ. 1993), стр. 12.

7732
     Ан дрић од Мла де Бо сне до „Про кле те авли је” : жи
вот и дје ло Ива Ан дри ћа у свје тло сти пси хо а на ли зе. 
[Део] 13, Је ле на ко је не ма / Бо жо Ву ко вић.
У: По бје да.  Год. 47, бр. 9975 (9. септ. 1993), стр. 10.

7733
     Ан дрић од Мла де Бо сне до „Про кле те авли је” : жи
вот и дје ло Ива Ан дри ћа у свје тло сти пси хо а на ли зе. 
[Део] 14, Страх као оп се си ја / Бо жо Ву ко вић.
У: По бје да.  Год. 47, бр. 9976 (10. септ. 1993), стр. 10.

7734
     Ан дрић од Мла де Бо сне до „Про кле те авли је” : жи
вот и дје ло Ива Ан дри ћа у свје тло сти пси хо а на ли зе. 
[Део] 15, Дру го ви у не сре ћи / Бо жо Ву ко вић.
У: По бје да.  Год. 47, бр. 9977 (11. септ. 1993), стр. 9.

7735
     Ан дрић од Мла де Бо сне до „Про кле те авли је” : жи
вот и дје ло Ива Ан дри ћа у свје тло сти пси хо а на ли зе. 
[Део] 16, Ма сле ши на об ја шње ња / Бо жо Ву ко вић.
У: По бје да.  Год. 47, бр. 9978 (12. септ. 1993), стр. 16.

7736
     Ан дрић од Мла де Бо сне до „Про кле те авли је” : жи
вот и дје ло Ива Ан дри ћа у свје тло сти пси хо а на ли зе. 
[Део] 17, Опа сна зо на / Бо жо Ву ко вић.
У: По бје да.  Год. 47, бр. 9979 (13. септ. 1993), стр. 12.
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7737
     Ан дрић од Мла де Бо сне до „Про кле те авли је” : жи
вот и дје ло Ива Ан дри ћа у свје тло сти пси хо а на ли зе. 
[Део] 18, Сна га асо ци ја ци је / Бо жо Ву ко вић.
У: По бје да.  Год. 47, бр. 9980 (14. септ. 1993), стр. 12.

7738
     Ан дрић од Мла де Бо сне до „Про кле те авли је” : жи
вот и дје ло Ива Ан дри ћа у свје тло сти пси хо а на ли зе. 
[Део] 19, Суд би на Дра га на Озре на / Бо жо Ву ко вић.
У: По бје да.  Год. 47, бр. 9981 (15. септ. 1993), стр. 12.

7739
     Ан дрић од Мла де Бо сне до „Про кле те авли је” : жи
вот и дје ло Ива Ан дри ћа у свје тло сти пси хо а на ли зе. 
[Део] 20, Кра так су срет / Бо жо Ву ко вић.
У: По бје да.  Год. 47, бр. 9982 (16. септ. 1993), стр. 10.

7740
     Ан дрић од Мла де Бо сне до „Про кле те авли је” : жи
вот и дје ло Ива Ан дри ћа у свје тло сти пси хо а на ли зе. 
[Део] 21, Се дам ото ка / Бо жо Ву ко вић.
У: По бје да.  Год. 47, бр. 9983 (17. септ. 1993), стр. 9.

ВУ КО ВИЋ, Вла де та
7741

     Ан дрић о Ње го ше вом пе снич ком ге ни ју / Вла де та 
Ву ко вић.
У: Је дин ство.  Год. 37, бр. 117 (20. мај 1981), стр. 10.

7742
     Ан дрић пре ма Ву ку / Вла де та Ву ко вић.
У: Стиг.  Год. 9, бр. 37 (нов.дец. 1978), стр. 3035.

7743
     Ан дрић пре ма Ву ку / Вла де та Ву ко вић.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 155, књ. 424, св. 6 
(дец. 1979), стр. 20502054.

7744
     An drić pre ma Vu ku / Vla de ta Vu ko vić.
U: Za dar ska re vi ja.  God. 30, br. 1 (si je čanjve lja ča 1981), 
str. 6165.

7745
     Ан дрић пре ма Ву ку / Вла де та Ву ко вић.
У: При ло зи о књи жев ном де лу Ива Ан дри ћа / Вла де
та Ву ко вић, Вла ди мир Бо ван, Зо ран Па вло вић.  При
шти на : Је дин ство, 1982.  Стр. 710*.

7746
     Ан дрић пре ма Ву ку / Вла де та Ву ко вић.
У: Стре мље ња.  Год. 23, бр. 4 (јулавг. 1982), стр. 45
48.

7747
     Ан дрић пре ма Ву ку / Вла де та Ву ко вић.
У: На рас кр шћу вре ме на / Вла де та Ву ко вић.  Кру ше
вац : Баг да ла, 1987.  Стр. 3638.

7748
     Ан дрић пре ма Ње го шу / Вла де та Ву ко вић.

У: При ло зи о књи жев ном де лу Ива Ан дри ћа / Вла де
та Ву ко вић, Вла ди мир Бо ван, Зо ран Па вло вић.  При
шти на : Је дин ство, 1982.  Стр. 1018*.

7749
     Ан дрић пре ма Ње го шу / Вла де та Ву ко вић.
У: Стре мље ња.  Год. 23, бр. 4 (јулавг. 1982), стр. 48
56.

7750
     Ан дрић пре ма Ње го шу / Вла де та Ву ко вић.
У: На рас кр шћу вре ме на / Вла де та Ву ко вић.  Кру ше
вац : Баг да ла, 1987.  Стр. 3844.

7751
     Ви ше знач је про зе Иве Ан дри ћа : пи сац у свом и на
шем вре ме ну / Вла де та Ву ко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Из срп ске књи жев но сти XX ве ка / Вла де та Ву ко
вић.  При шти на : Но ви свет, 1998.  Стр. 108120.

7752
     Дра го љуб Сто ја ди но вић: Ро ма ни Ива Ан дри ћа, 
При шти на, 1970 / Вла де та Ву ко вић.
При каз књи ге.
У: Освр ти / Вла де та Ву ко вић.  При шти на : Је дин ство, 
1972.  Стр. 207213.

7753
     Иво Ан дрић: Ли ца / Вла де та Ву ко вић.
У: За пи си из књи жев но сти / Вла де та Ву ко вић.  При
шти на : Је дин ство, 1974.  Стр. 176178.

7754
     Ми са о на са звуч ја у ли ри ци Иве Ан дри ћа / Вла де та 
Ву ко вић.
У: Про свје та.  (1994/1995), стр. 93102.

7755
     Не за бо рав ни и про ла зни ли ко ви у при по вет ка ма 
Ива Ан дри ћа / В. В. [Владета Вуковић].
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Ли ца, За греб, 1960.
У: Стре мље ња.  Год. 1, бр. 2 (јулавг. 1960), стр. 152
154.

7756
     Осве тља ва ње под не бља и вре ме на / Вла де та Ву ко
вић.
Одло мак из тек ста „Ви ше знач је про зе Иве Ан дри ћа”.
У: Је дин ство.  Год. 51, бр. 262/263 (2324. септ. 1995), 
стр. 10.

7757
     Пи сац у свом и на шем вре ме ну : из ла га ње са окру
глог сто ла „Зна ко вље Иве Ан дри ћа” у Тр сте ни ку у 
окви ру ма ни фе ста ци је „Са вре ме на срп ска про за” / 
Вла де та Ву ко вић.
У: Је дин ство.  Год. 51, бр. 325/326 (2526. нов. 1995), 
стр. 10.

7758
     Пи сац у свом и на шем вре ме ну / Вла де та Ву ко вић.
У: Збор ник Два на е стих књи жев них су сре та „Са вре
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ме на срп ска про за”, 1011. но вем бар 1995, Тр сте ник. 
 Тр сте ник : На род ни уни вер зи тет, 1996.  Стр. 147
160.

7759
     По ет ске сли ке и ме ди та тив на са звуч ја : ли ри ка у 
де ли ма Иве Ан дри ћа / Вла де та Ву ко вић.
У: Је дин ство.  Год. 48, бр. 313/314 (2122. нов. 1992) = 
Па но ра ма.  Год. 5, бр. 45, стр. 8.

7760
     По ет ске сли ке и ме ди та тив на са звуч ја у по е зи ји 
Иве Ан дри ћа / Вла де та Ву ко вић.
У: Баг да ла.  Год. 36, бр. 410/411 (априлјун 1994), стр. 
58.

7761
     По ет ске сли ке и ме ди та тив на са звуч ја у по е зи ји 
Иве Ан дри ћа / Вла де та Ву ко вић.
У: Иво Ан дрић у сво ме вре ме ну. [Књ.] 1 / 22. на уч ни 
са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, 
Тр шић, 1520. септ. 1992.  Бе о град : Ме ђу на род ни 
сла ви стич ки цен тар на Фи ло ло шком фа кул те ту, 1994. 
 Стр. 183191.

7762
     По ет ске сли ке и ме ди та тив на са звуч ја у по е зи ји 
Иве Ан дри ћа / Вла де та Ву ко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Из срп ске књи жев но сти XX ве ка / Вла де та Ву ко
вић.  При шти на : Но ви свет, 1998.  Стр. 94107.

7763
     По ет ске сли ке, ме ди та тив на са звуч ја : (огле ди о ли
ри ци Ива Ан дри ћа) / Вла де та Ву ко вић.
У: Стре мље ња.  Год. 34, бр. 5/7 (1994), стр. 100113.

7764
     Сно ви дов не са мот нич ке пе сме : по е зи ја Иве Ан
дри ћа / Вла де та Ву ко вић.
У: Је дин ство.  Год. 50, бр. 113/114 (30. април3. мај 
1994), стр. 12.

7765
     Ан дриќ спре ма Вук / Вла де та Ву ко виќ ; пре вод Ра
до ван П. Цвет ко виќ.
У: Раз ви ток.  Год. 24, бр. 9/10 (но ем.дек. 1987), стр. 
350356.

ВУ КО ВИЋ, Вла ди слав
7766

     Пи сац и за ви чај се ни је су ми мо и шли / В. [Владислав] 
Ву ко вић.
У: По бје да.  Год. 32, бр. 3739 (13. март 1976), стр. 8.

ВУ КО ВИЋ, Ђор ђи је
7767

     Фор ту нин под смех : о Ан дри ће вим при ча ма „Зна
ко ви” и „Ћор кан и Шва би ца” / Ђор ђи је Ву ко вић.

У: Књи жев не но ви не.  Год. 23, бр. 397/398 (16. авг. 
1971), стр. 9.

ВУ КО ВИЋ, Јо ван
7768

     Pri stup ana li zi i ocje ni spi sa telj skog stva ra la štva Ive 
An dri ća / Jo van Vu ko vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Ré su
mé: Une ma ni è re d’abor der l’analyse et l’esti ma tion de 
l’oeuvre d’Ivo An drić: str. 431.
U: Trav nik i dje lo Ive An dri ća  za vi čaj no i uni ver zal no / 
[u red nik Mi lo sav Popadić].  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle
ša” : Uni ver zi tet, 1980.  Str. 424431.

ВУ КО ВИЋ, Ми о драг
7769

     Чо век ко ји ни је упо знао Ан дри ћа / Ми о драг Ву ко
вић.
У: Ства ра ње.  Год. 47, бр. 9/10 (окт.нов. 1992), стр. 
761763.

ВУ КО ВИЋ, Не над
7770

     An dri ćev Bon val pa ša / Ne nad Vu ko vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Ré su mé: 
Bon ne valpac ha, par An drić: str. 437.
U: Trav nik i dje lo Ive An dri ća  za vi čaj no i uni ver zal no / 
[u red nik Mi lo sav Popadić].  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle
ša” : Uni ver zi tet, 1980.  Str. 432437.

7771
     Ехо пољ ске исто ри је и пољ ске ду хов но сти у дје лу 
Ива Ан дри ћа / Не над Ву ко вић.
Sum mary: Ec ho of Po lish hi story and Po lish spi ri tu a lity in 
the work of Ivo An drić: стр. 142.
У: Гла сник Одје ље ња умјет но сти.  Vol. 25, књ. 25 
(2007), стр. 133142.

7772
     Иво Ан дрић и По ља ци / Не над Ву ко вић.
У: Дје ло Ива Ан дри ћа у но вом ми ле ни ју му / [уредник 
Ја сми на Вучетић].  Хер цег Но ви : Срп ско про свјет
но и кул тур но дру штво „Про свје та” ; Но ви Сад : Змај, 
2006.  Стр. 9094.

ВУ КО ВИЋ, Но во
7773

     Ан дрић о Ње го шу / Но во Ву ко вић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Ње гош као тра гич ни ју
нак ко сов ске ми сли, При шти на, 1995.
У: Гла сник.  Год. 4, бр. 6/7 (1997/1998), стр. 169172.

7774
     Ан дрић о Ње го шу / Но во Ву ко вић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Ње гош као тра гич ни ју
нак ко сов ске ми сли, При шти на,1995.
У: Ср би сти ка.  Год. 1, бр. 1 (1998), стр. 232235.
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7775
     Ан дрић о Ње го шу : го ро стас ис под Лов ће на / Но во 
Ву ко вић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Ње гош као тра гич ни ју
нак ко сов ске ми сли, При шти на, 1995. 
У: По бје да.  Год. 54, бр. 11604 (4. април 1998) = Сви
јет кул ту ре, стр. 11.

7776
     Вјеч ни мо сто ви љу ба ви / Н. [Ново] Ву ко вић.
У: Ник шић ке но ви не.  (23. март 1995), стр. 22*.

ВУ КО ВИЋ, Че до
7777

     Гро ма да / Че до Ву ко вић.
У: По бје да.  Год. 18, бр. 44 (29. окт. 1961), стр. 1.

7778
     Из на ших у све да не / Че до Ву ко вић.
In me mo ri am.
У: По бје да.  Год. 31, бр. 3431 (14. март 1975), стр. 1.

7779
     Из на ших у све да не / Че до Ву ко вић.
In me mo ri am.
У: Про свјет ни рад.  Бр. 7 (1. април 1975), стр. 1.

7780
     Са стан ци без растан[а]ка / Че до Ву ко вић.
У: По ли ти ка.  Год. 69, бр. 21196 (7. окт. 1972) = Кул ту
ра  умет ност.  Год. 16, бр. 892, стр. 13.

7781
     Са стан ци без ра ста на ка / Че до Ву ко вић.
У: На бје ли на ма вре ме на / Че до Ву ко вић.  Ник шић : 
Уни вер зи тет ска ри јеч ; Ти то град : Цр но гор ска ака де
ми ја на у ка и умјет но сти, 1986.  Стр. 2729.

7782
     Свје тлост у Ан дри ће вој по е ти ци / Че до Ву ко вић.
Sum mary: Light in An drić’s po e tics: стр. 4950.
У: Гла сник Одје ље ња умјет но сти.  Vol. 12, књ. 12 
(1993), стр. 3950.

ВУ КО МА НО ВИЋ, Слав ко
7783

     Na knad ne od red be kao sti lo ge ni ele men ti An dri će va 
je zi ka / Slav ko Vu ko ma no vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Ré su mé: 
Les dé ter mi na ti ons ul té ri e u res en tant qu’élé ments stylo
gè nes dans la lan gue d’An drić: str. 423.
U: Trav nik i dje lo Ive An dri ća  za vi čaj no i uni ver zal no / 
[u red nik Mi lo sav Popadić].  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle
ša” : Uni ver zi tet, 1980.  Str. 413423.

ВУ КО ТИЋ, Ви шња
7784

     „Пре спа вао” игру с Трој ним пак том : ка ква је би ла 
ди пло мат ска уло га Иве Ан дри ћа у пре лом ним тре ну
ци ма дру ге Ју го сла ви је / Ви шња Ву ко тић.

У: По ли ти ка екс прес.  Год. 30, бр. 10355 (10. јан. 
1993), стр. 16.

ВУ КО ТИЋ, Ма ној ло
7785

     По крет прост, си ров / Ма ној ло Ву ко тић.
У: Бор ба.  Год. 63, бр. 131/132 (1112. мај 1985), стр. 
13.

ВУК СА НО ВИЋ, Ми ро
7786

     Зна ко ви Иве Ан дри ћа / Ми ро Вук са но вић.
У: Днев ник.  Год. 67, бр. 22478 (11. септ. 2009), стр. 
24.

7787
     Опис чи та ња „Мо ста на Же пи” / Ми ро Вук са но
вић.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 25, св. 23 
(септ. 2006), стр. 321329.

ВУК СА НО ВИЋ, Сло бо дан
7788

     Де ца / Сло бо дан Вук са но вић.
У: Бе ле шке о лек ти ри. [Књ.] 1 / Сло бо дан Вук са но вић. 
 Бе о град : Књи гако мерц, 2009.  Стр. 5761.

7789
     Мост на Же пи / Сло бо дан Вук са но вић.
У: Бе ле шке о лек ти ри. [Књ.] 1 / Сло бо дан Вук са но вић. 
 Бе о град : Књи гако мерц, 2009.  Стр. 5256.

7790
     Мо сто ви / Сло бо дан Вук са но вић.
У: Бе ле шке о лек ти ри. [Књ.] 1 / Сло бо дан Вук са но вић. 
 Бе о град : Књи гако мерц, 2009.  Стр. 4951.

ВУК ЧЕ ВИЋ, Јо ван Б.
7791

     Иво Ан дрић и Срп ска ака де ми ја на у ка / Јо ван Б. 
Вук че вић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 28, бр. 524 (1. дец. 1976), 
стр. 5.

ВУК ЧЕ ВИЋ, Ли ди ја
7792

     An dri ćev dok to rat u svje tlu in ter kul tu ral no sti / Li di ja 
Vuk če vić.
Bi bli o gra fi ja: str. 194195.  Ri as sun to: Gli aspet ti in ter
cul tu ra li nel la te si di dot to ra to di Ivo An dric: str. 195
196.
U: Ri ječ.  God. 12, sv. 3 (2006), str. 179196.

ВУ ЛЕ ВИЋ, Јо ван
7793

     Иво Ан дрић: Про кле та авли ја, Но ви Сад, 1954 / Јо
ван Ву ле вић.
При каз књи ге.
У: Про свјет ни рад.  Год. 2, бр. 5 (1. мај 1955), стр. 6.
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7794
     У му зе ју Ива Ан дри ћа / Јо ван Ву ле вић.
У: Про свјет ни рад.  Бр. 8 (15. април 1977), стр. 4.

ВУ ЛЕ ТИЋ, Ан ђел ко
7795

     Mi loš I. Ban dić: Ivo An drić: za go net ka ve dri ne, No vi 
Sad, 1963 / An đel ko Vu le tić.
Pri kaz knji ge.
U: Ži vot.  God. 13, br. 5 (maj 1964), str. 8990.

ВУ ЛЕ ТИЋ, Ви то мир
7796

     Иво Ан дрић на ру ском / Ви то мир Ву ле тић.
У: У ру скосрп ском књи жев но и сто риј ском про сто ру / 
Ви то мир Ву ле тић.  Бе о град : Сла ви стич ко дру штво 
Ср би је, 2006.  Стр. 259283.

7797
     Иво Ан дрић на ру ском је зи ку / Ви то мир Ву ле тић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ре
зю ме: Иво Ан дрич на рус ском язы ке: стр. 884.
У: Де ло Иве Ан дри ћа у кон тек сту европ ске књи жев
но сти и кул ту ре / [уредник Дра ган Недељковић].  Бе
о град : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 1981.  Стр. 865884.

7798
     Кон цеп ци ја чо ве ко ве лич но сти у Ан дри ће вом де лу 
/ Ви то мир Ву ле тић.
У: Иво Ан дрић у сво ме вре ме ну. [Књ.] 1 / 22. на уч ни 
са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, 
Тр шић, 1520. септ. 1992.  Бе о град : Ме ђу на род ни 
сла ви стич ки цен тар на Фи ло ло шком фа кул те ту, 1994. 
 Стр. 3342.

ВУ ЛО ВИЋ, Ми ра
7799

     Аска и вук, Иво Ан дрић : (ше сти раз ред основ не 
шко ле) / Ми ра Ву ло вић, Све тла на Ми лу ти но вић, Сло
вен ка Ма рић.
У: АЗ.  Год. 1, бр. 1 (мај 2008), стр. 712.

ВУЛФ, Хен ри К.
7800

     Bet we en the vi zi ers and the in va ders / by He nry C. 
Wol fe.
Sa dr ži pri ka ze knji ga me đu ko ji ma i: Ivo An drić: Trav nič
ka hro ni ka, Nju jork, 1963.
U: Sa tur day Re vi ew.  Vol. 46, no. 44 (2 Nov. 1963), str. 
2829*.

ВУ ЧЕ НОВ, Ди ми три је
7801

     An dri ćev ro man „Na Dri ni ću pri ja” u po ro di ci evrop
skih ro ma na / Di mi tri je Vu če nov.
U: Knji žev nost i je zik.  God. 24, br. 2/3 (1977), str. 179
189.

7802
     Ан дри ћев ро ман „На Дри ни ћу при ја” у по ро ди ци 
европ ских ро ма на / Ди ми три је Ву че нов.

У: Тра гом епо хе ре а ли зма / Ди ми три је Ву че нов.  Кру
ше вац : Баг да ла, 1981.  Стр. 227236.

7803
     До сле дан се би и увек нов / Ди ми три је Ву че нов.
Обра зло же ње пред ло га да се Иви Ан дри ћу до де ли 
по ча сни док то рат Бе о град ског уни вер зи те та, 12. јун 
1972.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 24, бр. 418 (1. јул 1972), 
стр. 10.

7804
     До сле дан се би и увек нов / Ди ми три је Ву че нов.
Одло мак из обра зло же ња пред ло га да се Иви Ан дри ћу 
до де ли по ча сни док то рат Бе о град ског уни вер зи те та, 
12. јун 1972.
У: Ве нац.  Бр. 8 (нов. 1972), стр. 6364.

7805
     Друг чи је не бих ни умео пи са ти / Ди ми три је Ву
че нов.
Од лом ци из хвар ског днев ни ка.
У: Сту дент.  Год. 39, бр. 10 (25. март 1975), стр. 7.

7806
     На пи са ну ре че ни цу чи там гла сно да чу јем њен 
звук, њен од јек : ус пут не за бе ле шке, де та љи раз го во ра 
с Ивом Ан дри ћем / Ди ми три је Ву че нов.
Од лом ци из хвар ског днев ни ка. 
У: Бор ба.  Год. 53, бр. 71 (15. март 1975) = Свет кул ту
ре и умет но сти, стр. 12.

7807
     Uni ver sa li ta tea ope rei lui Ivo An drić / Di mi tri je Vu če
nov ; în ro mâ ne ş te de Z. Pan ca ri cean.
U: Lu mi na.  An. 26, nr. 11/12 (1972), str. 3538.

ВУ ЧЕ ТИЋ, Ја сми на
7808

     Над Ан дри ће вом пре пи ском : (ре ка жи во та у пи
сми ма Ива Ан дри ћа) / Ја сми на Ву че тић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Дје ло Ива Ан дри ћа у но вом ми ле ни ју му / [уредник 
Ја сми на Вучетић].  Хер цег Но ви : Срп ско про свјет
но и кул тур но дру штво „Про свје та” ; Но ви Сад : Змај, 
2006.  Стр. 142150.

ВУ ЧЕ ТИЋ, Ши ме
7809

     An drić uvi jek / Ši me Vu če tić.
U: Na rod ni list.  God. 14, br. 4026 (22. jun 1958), str. 
4*.

7810
     An drić uvi jek / Ši me Vu če tić.
U: Iz me đu dog me i ap sur da / Ši me Vu če tić.  Za greb : Ma
ti ca hr vat ska, 1960.  Str. 196200.

ВУ ЧИ НИЋ, Вејн С.
7811
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     Иво Ан дрић и ње го во до ба / Вејн С. Ву чи нић ; (пре
ве ла с ен гле ског Ма ри на Ада мо вић).
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 16, св. 13 
(феб. 1997), стр. 2772.

7812
     Ivo An drić and his ti mes / Wayne S. Vu ci nich.
No tes: str. 3746.
U: Ivo An drić re vi si ted / Wayne S. Vu ci nich, edi tor.  Ber
ke ley : In ter na ti o nal and Area Stu di es, 1995.  Str. 146.

ВУ ЧИ НИЋ, Ср ђан
7813

     Па ра док си не бо зем ног би ћа / Ср ђан Ву чи нић.
У: Књи жев ни лист.  Год. 3, бр. 26/27 (1. окт.1. нов. 
2004), стр. 2223.

ВУ ЧИЋ, Са во
7814

     Vuk u An dri će vim i Se li mo vi će vim osvje tlje nji ma / 
Sa vo Vu čić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Iz raz.  God. 31, knj. 62, br. 7/8 (julavg. 1987), str. 
95102.

ВУ ЧИ ЋЕ ВИЋ, Ми шо
7815

     Vi še grad ski su sre ti : uspo me ni Ive An dri ća / Mi šo Vu
či će vić.
U: Od jek.  God. 28, br. 7 (115. april 1975), str. 18.

7816
     До ла зим ме ђу сво је / Ми шо Ву чи ће вић.
Из ру ко пи са књи ге „Ка зи ва ња о Ан дри ћу”.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 27, бр. 484 (1. април 1975), 
стр. 4.

7817
     Ži vo se in te re so vao za Vi še grad / Mi šo Vu či će vić.
U: Ka zi va nja o An dri ću / [pri re di o] Ra do van Po po vić.  
Be o grad : Slo bo da, 1976.  Str. 3337.

ВУЧ КО ВИЋ, Га ври ло
7818

     „Pro kle ta avli ja” Iva An dri ća / Ga vri lo Vuč ko vić.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pro kle ta avli ja, No vi Sad, 
1954.
U: De lo.  God. 1, knj. 1, br. 2 (april 1955), str. 233237.

ВУЧ КО ВИЋ, Ми ро љуб
7819

     Об ра да при по вет ке у гим на зи ји : (Иво Ан дрић: 
Мост на Же пи) / Ми ро љуб Вуч ко вић.
У: Вас пи та ње и обра зо ва ње.  Год. 3, бр. 1/2 (1977), 
стр. 173184.

ВУЧ КО ВИЋ, Ра до ван
7820

     Авер зи ја пре ма зна ти жељ ни ци ма / Ра до ван Вуч ко
вић.
У: Књи жев ност.  Год. 49, књ. 100, св. 8/10 (авг.окт. 
1995), стр. 842846.

7821
     Ana li za An dri će ve sin te ze / [in ter vju vo di o] E. Di zdar.
In ter vju sa Ra do va nom Vuč ko vi ćem.
U: Oslo bo đe nje.  God. 32, br. 9602 (27. feb. 1975), str. 
11.

7822
     Ana li za mit skih ele me na ta u An dri će vom de lu / Ra do
van Vuč ko vić.
U: Hra sto va gre da u ka me noj ka pi ji / Pe tar Dža džić.  Be
o grad : Na uč na knji ga, 1992.  Str. 515.

7823
     Ана ли за мит ских еле ме на та у Ан дри ће вом де лу / 
Ра до ван Вуч ко вић.
У: Хра сто ва гре да у ка ме ној ка пи ји / Пе тар Џа џић.  
Бе о град : За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1995. 
 Стр. 277288.

7824
     Ан дрић и бо сан ски Ср би / Ра до ван Вуч ко вић.
У: Збор ник Два на е стих књи жев них су сре та „Са вре ме
на срп ска про за”, 1011. но вем бар 1995, Тр сте ник.  
Тр сте ник : На род ни уни вер зи тет, 1996.  Стр. 7786.

7825
     An drić i Nje goš / Ra do van Vuč ko vić.
U: Iz raz.  God. 6, knj. 12, br. 10 (okt. 1962), str. 257
263.

7826
     Ан дрић и Са ра је во / Ра до ван Вуч ко вић.
У: При че из Са ра је ва / Иво Ан дрић.  Бе о град : Свет 
књи ге, 1999.  Стр. 153162.

7827
     Ан дрић о кри ти ци и кри ти ча ри ма / Ра до ван Вуч
ко вић.
У: Збор ник о Ан дри ћу / при ре дио Ра до ван Вуч ко вић. 
 Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1999.  Стр. VII
XI.

7828
     Ан дрић у Ви ше гра ду и о Ви ше гра ду / Ра до ван Вуч
ко вић.
При каз књи ге: Ра до ван По по вић: Ан дрић и Ви ше град, 
Бе о град, 2005.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 182, књ. 478, св. 1/2 
(јулавг. 2006), стр. 235241.

7829
     Ан дри ће ва „На Дри ни ћу при ја” / Ра до ван Вуч ко
вић.
У: Мо сто ви.  Год. 1, бр. 4 (дец. 1969), стр. 4355.

7830
     Ан дри ће ва по е зи ја у кон тек сту екс пре си о ни зма / 
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Ра до ван Вуч ко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Zu
sam men fas sung: An drićs Lyrik im Rah men des Ex pres si
o ni smus: стр. 752.
У: Де ло Иве Ан дри ћа у кон тек сту европ ске књи жев
но сти и кул ту ре / [уредник Дра ган Недељковић].  Бе
о град : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 1981.  Стр. 743752.

7831
     An dri će va po e zi ja u kon tek stu eks pre si o ni zma / Ra do
van Vuč ko vić.
U: Avan gard na po e zi ja / Ra do van Vuč ko vić.  Ba nja Lu ka 
: Glas, 1984.  Str. 258264.

7832
     Ан дри ће ва при ча о стра дал ном на ро ду / Ра до ван 
Вуч ко вић.
У: Књи жев ност.  Год. 49, књ. 100, св. 3/4 (мартаприл 
1996), стр. 291304.

7833
     An dri će va pro za u knji žev no sti eks pre si o ni zma / Ra
do van Vuč ko vić.
U: Tre ći pro gram.  God. 4, br. 11 (nov.dec. 1975), str. 
205233.

7834
     Ан дри ће ви есе ји стич кокри тич ки и пу то пи сни ра
до ви / Ра до ван Вуч ко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 14, св. 11 
(септ. 1995), стр. 147184.

7835
     Ан дри ће ви не до вр ше ни ро ма ни На сун ча ној стра
ни и Омерпа ша Ла тас / Ра до ван Вуч ко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Па ра ле ле и укр шта ња / Ра до ван Вуч ко вић.  Но ви 
Сад : Из да вач ки цен тар Ма ти це срп ске, 2009.  Стр. 
2041.

7836
     Ani ka i „Ani ki na vre me na” An dri će va / Ra do van Vuč
ko vić.
U: Sa vre me nik.  God. 10, knj. 20, sv. 11 (nov. 1964), str. 
428437.

7837
     Ban di će va knji ga o An dri ću / Ra do van Vuč ko vić.
Pri kaz knji ge: Mi loš I. Ban dić: Ivo An drić: za go net ka ve
dri ne, No vi Sad, 1963.
U: Iz raz.  God. 8, knj. 16, br. 7 (jul 1964), str. 6872.

7838
     Be le ška o iz da nju / R. V. [Ra do van Vučković].
U: Omer pa ša La tas / Ivo An drić.  Be o grad : Be o grad ski 
iz da vač kogra fič ki za vod, 1988.  Str. 301309.

7839
     Бе ле шка о овом из да њу / [Радован Вучковић].
У: Омер па ша Ла тас / Иво Ан дрић.  Бе о град [итд.] : 
Про све та [итд.], 1981.  Стр. 321330.

7840
     Be le ška o ovom iz da nju / [Ra do van Vučković].
U: Omer pa ša La tas / Ivo An drić.  Sa ra je vo [etc.] : Svje
tlost [etc.], 1981.  Str. 314324.

7841
     Бе ле шка о овом из да њу / [Радован Вучковић].
У: Омер па ша Ла тас / Иво Ан дрић.  Бе о град [итд.] : 
Про све та [итд.], 1982.  Стр. 321330.

7842
     Бе ле шка о овом из да њу / [Радован Вучковић].
У: Омер па ша Ла тас / Иво Ан дрић.  Бе о град [итд.] : 
Про све та [итд.], 1983.  Стр. 321330.

7843
     Be le ška o ovom iz da nju / [Ra do van Vučković].
U: Omer pa ša La tas / Ivo An drić.  Sa ra je vo [etc.] : Svje
tlost [etc.], 1984.  Str. 314324.

7844
     Be le ška o ovom iz da nju / [Ra do van Vučković].
U: Omer pa ša La tas / Ivo An drić.  Sa ra je vo [etc.] : Svje
tlost [etc.], 1986.  Str. 314324.

7845
     Бе ле шка о овом из да њу / [Радован Вучковић].
У: Омерпа ша Ла тас / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та : БИГЗ : СКЗ ; [Титоград] : Ок то их, 1992.  Стр. 
285294.

7846
     Бе ле шка о овом из да њу / [Радован Вучковић].
У: Омер па ша Ла тас / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про све
та, 1996.  Стр. 277285.

7847
     Бе ле шка о овом из да њу / [Радован Вучковић].
У: Омер па ша Ла тас / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про све
та, 1996.  Стр. 277285.

7848
     Be le ška o ovom iz da nju / [Ra do van Vučković].
U: Omer pa ša La tas / Ivo An drić.  Be o grad : De re ta, 2003. 
 Str. 333343.

7849
     Be le ška o pi scu / R. V. [Ra do van Vučković].
U: Pro kle ta avli ja ; Most na Že pi / Ivo An drić.  Sa ra je vo 
: Svje tlost, 1981.  Str. 201203.

7850
     Be le ška o pi scu / R. V. [Ra do van Vučković].
U: Pro kle ta avli ja ; Most na Že pi / Ivo An drić.  Sa ra je vo 
: Svje tlost, 1985.  Str. 201203.

7851
     Be le ška o pi scu / R. V. [Ra do van Vučković].
U: Pro kle ta avli ja ; Most na Že pi / Ivo An drić.  Sa ra je vo 
: Svje tlost, 1988.  Str. 201203.
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7852
     Be le ška o pi scu / R. V. [Ra do van Vučković].
U: Pro kle ta avli ja ; Most na Že pi / Ivo An drić.  Sa ra je vo 
: Svje tlost, 1989.  Str. 201203.

7853
     Be le ška o pi scu / R. V. [Ra do van Vučković].
U: Pro kle ta avli ja ; Most na Že pi / Ivo An drić.  Sa ra je vo 
: Svje tlost, 1990.  Str. 201203.

7854
     Bi lje ška o pi scu / R. V. [Ra do van Vučković].
U: Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma
sle ša”, 1982.  Str. 379382.

7855
     Bi lje ška o pi scu / R. V. [Ra do van Vučković].
U: Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma
sle ša”, 1985.  Str. 379382.

7856
     Ve li ka sin te za / Ra do van Vuč ko vić.
Od lom ci.
U: Trav nič ka hro ni ka / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 
1985.  Str. 393394.

7857
     Ве ли ка син те за / Ра до ван Вуч ко вић.
Од лом ци.
У: По е зи ја / Иво Ан дрић.  Срем ски Кар лов ци : Ка и
рос, 1998.  Стр. 237240.

7858
     Ve li či na ne do vr še nog dje la / Ra do van Vuč ko vić.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Omer pa ša La tas, Sa ra je vo, 
1976. 
U: Oslo bo đe nje.  God. 33, br. 10212 (6. nov. 1976) = Ne
dje lja, str. 5.

7859
     Еру дит ни ро ман у срп ској књи жев но сти / Ра до ван 
Вуч ко вић.
У: Мо дер ни ро ман два де се тог ве ка / Ра до ван Вуч ко
вић.  Ис точ но Са ра је во : За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства, 2005.  Стр. 291325.

7860
     Ex Pon to / Ра до ван Вуч ко вић.
У: Ex Pon to / Иво Ан дрић.  Бе о град : Гу тен бер го ва га
лак си ја, 2001.  Стр. 7395.

7861
     Ex Pon to / Ра до ван Вуч ко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Ex Pon to / Иво Ан дрић.  Обре но вац : Гу тен бер го ва 
га лак си ја, 2010.  Стр. 7395.

7862
     „Ex Pon to” i „Ne mi ri” / Ra do van Vuč ko vić.
U: Ex Pon to ; Ne mi ri / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 
1975.  Str. 514.

7863
     Жи во то пис Ан дри ћев / Ра до ван Вуч ко вић.
Го вор на про мо ци ји књи ге „Иво Ан дрић” Ра до ва на 
По по ви ћа, Са ра је во, 17. мај 1989.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 8, св. 6 (окт. 
1989), стр. 338344.

7864
     Ži vo to pis Ive An dri ća / Ra do van Vuč ko vić.
Pri kaz knji ge: Ra do van Po po vić: Ivo An drić, Be o grad, 
1989.
U: Tre ći pro gram.  God. 17, br. 63/64 (aprilsept. 1989), 
str. 487491.

7865
     За бо рав и по на вља ње / Ра до ван Вуч ко вић.
При каз књи ге: Ти хо мир Бра јо вић: За бо рав и по на вља
ње, Бе о град, 2009.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 29, св. 27 
(јул 2010), стр. 324328.

7866
     Za pis o An dri će vim de li ma / Ra do van Vuč ko vić.
U: Pro kle ta avli ja ; Most na Že pi / Ivo An drić.  Sa ra je vo 
: Svje tlost, 1981.  Str. 515.

7867
     Za pis o An dri će vim de li ma / Ra do van Vuč ko vić.
U: Pro kle ta avli ja ; Most na Že pi / Ivo An drić.  Sa ra je vo 
: Svje tlost, 1985.  Str. 515.

7868
     Za pis o An dri će vim de li ma / Ra do van Vuč ko vić.
U: Pro kle ta avli ja ; Most na Že pi / Ivo An drić.  Sa ra je vo 
: Svje tlost, 1988.  Str. 515.

7869
     Za pis o An dri će vim de li ma / Ra do van Vuč ko vić.
U: Pro kle ta avli ja ; Most na Že pi / Ivo An drić.  Sa ra je vo 
: Svje tlost, 1989.  Str. 515.

7870
     Za pis o An dri će vim de li ma / Ra do van Vuč ko vić.
U: Pro kle ta avli ja ; Most na Že pi / Ivo An drić.  Sa ra je vo 
: Svje tlost, 1990.  Str. 515.

7871
     Збор ник о Ан дри ћу, Бе о град, 1999 / Ра до ван Вуч
ко вић.
При каз књи ге.
У: Бор ба.  Год. 78, бр. 6 (6. јан. 2000) = Свет књи ге, 
стр. 7.

7872
     Зна чај ди сер та ци је за ге не зу Ан дри ће вог књи жев
ног де ла / Ра до ван Вуч ко вић.
У: Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под ути ца јем тур
ске вла да ви не / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про све та, 
1994.  Стр. 113158.
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7873
     Зна чај ди сер та ци је за ге не зу Ан дри ће вог књи жев
ног де ла / Ра до ван Вуч ко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Књи жев ност.  Год. 49, књ. 99, св. 4/6 (априлјун 
1994), стр. 327362.

7874
     Зна чај ди сер та ци је за ге не зу Ан дри ће вог књи жев
ног де ла / Ра до ван Вуч ко вић.
У: Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под ути ца јем тур
ске вла да ви не / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про све та, 
1995.  Стр. 113158.

7875
     Зна чај ди сер та ци је за ге не зу Ан дри ће вог књи жев
ног де ла / Ра до ван Вуч ко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под ути ца јем тур
ске вла да ви не / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про све та, 
1997.  Стр. 115163.

7876
     Зна чај ди сер та ци је за ге не зу Ан дри ће вог књи жев
ног де ла / Ра до ван Вуч ко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под ути ца јем тур
ске вла да ви не / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про све та, 
1997.  Стр. 115163.

7877
     Зна чај ди сер та ци је за ге не зу Ан дри ће вог књи жев
ног де ла / Ра до ван Вуч ко вић.
У: Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под ути ца јем тур
ске вла да ви не / Иво Ан дрић.  Бе о град : Слу жбе ни гла
сник, 2009.  Стр. 149185.

7878
     Иво Ан дрић и ње го во књи жев но де ло / Ра до ван 
Вуч ко вић.
У: Про кле та авли ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : За вод за 
уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1997.  Стр. 713.

7879
     Иво Ан дрић и ње го во књи жев но де ло / Ра до ван 
Вуч ко вић.
У: Про кле та авли ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : За вод за 
уџ бе ни ке, 2008.  Стр. 713.

7880
     Иво Ан дрић  лич ност и исто ри ја / Ра до ван Вуч ко
вић.
 На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Пу те ви.  Н. с., год. 43, бр. 1 (јан.март 1997), стр. 
2938.

7881
     Ivo An drić, ured nik Vo ji slav Đu rić, Be o grad, 1962 / 
Ra do van Vuč ko vić.
Pri kaz knji ge.
U: Umjet nost ri je či.  God. 7, br. 4 (1963), str. 355359.

7882
     Igra ma šte i sno va / Ra do van Vuč ko vić.
U: De lo.  God. 12, knj. 12, br. 10 (okt. 1966), str. 1208
1221.

7883
     Исто риј ски окви ри Ан дри ће вог ро ма на Омерпа ша 
Ла тас / Ра до ван Вуч ко вић.
Zu sam men fas sung: стр. 202.
У: Књи жев ност и исто ри ја. [Књ.] 2 / [уредили Ми ро
слав Пан тић и Ми ро љуб Стојановић].  Бе о град : Цен
тар за на уч на ис тра жи ва ња Срп ске ака де ми је на у ка и 
умет но сти ; Ниш : Цен тар за на уч на ис тра жи ва ња Уни
вер зи те та : Сту диј ска гру па за срп ски је зик и књи жев
ност Фи ло зоф ског фа кул те та, 1996.  Стр. 195202.

7884
     Исто риј ски окви ри Ан дри ће вог ро ма на Омерпа ша 
Ла тас / Ра до ван Вуч ко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 15, св. 12 
(мај 1996), стр. 143226.

7885
     Knji ga že đi i le po te / Ra do van Vuč ko vić.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Že na na ka me nu, Be o grad, 
1962.
U: Sa vre me nik.  God. 8, knj. 16, sv. 8/9 (avg.sept. 1962), 
str. 202205.

7886
     Књи га су сре та и раз го во ра са Ан дри ћем / Ра до ван 
Вуч ко вић.
При каз књи ге: Но бе ло вац у но ви на ма, при ре дио Дра
го љуб Влат ко вић, Ниш, 1996.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 17, св. 14 
(април 1998), стр. 281283.

7887
     Knji žev no de lo Ive An dri ća / Ra do van Vuč ko vić.
U: Na ši da ni.  God. 5, br. 12 (30. dec. 1958), str. 5*.

7888
     Ko lek tiv i dra ma po je din ca u ro ma nu Na Dri ni ću pri ja 
Iva An dri ća / Ra do van Vuč ko vić.
U: Knji žev ne ana li ze / Ra do van Vuč ko vić.  Sa ra je vo : 
Za vod za iz da va nje udž be ni ka, 1972.  Str. 3259.

7889
     Kri ti ka o An dri će vim me đu rat nim zbir ka ma pri po ve
da ka. [De o] 1 / Ra do van Vuč ko vić.
U: Ži vot.  God. 16, br. 5 (maj 1967), str. 2232.

7890
     Kri ti ka o An dri će vim me đu rat nim zbir ka ma pri po ve
da ka. [De o] 2 / Ra do van Vuč ko vić.
U: Ži vot.  God. 16, br. 6 (jun 1967), str. 1932.

7891
     Kri ti ka o An dri će vim pr vim me đu rat nim de li ma / Ra
do van Vuč ko vić.
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U: Iz raz.  God. 11, knj. 21, br. 2 (feb. 1967), str. 138
168.

7892
     Lič nost i de lo Ive An dri ća / Ra do van Vuč ko vić.
U: Pro svjet ni list.  (1530. april 1975) = „Ljud sko de lo 
je za du žbi na na oba sve ta” : pri log po sve ćen Ivi An dri ću, 
str. 58.

7893
     Лич ност при по ве да ча и ју на ка у Ку ћи на оса ми / 
Ра до ван Вуч ко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 18, св. 15 
(окт. 1999), стр. 103115.

7894
     Mi loš I. Ban dić / Ra do van Vuč ko vić.
Pri kaz knji ge: Mi loš I. Ban dić: Ivo An drić: za go net ka ve
dri ne, No vi Sad, 1963.
U: Pro ble mi, pi sci i de la. [Knj.] 3 / Ra do van Vuč ko vić.  
Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle ša”, 1979.  Str. 387390.

7895
     Mo nu men tal no ro man si jer sko dje lo / Ra do van Vuč ko
vić.
U: Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma
sle ša”, 1978.  Str. 526*.

7896
     Mo nu men tal no ro man si jer sko d[j]e lo / Ra do van Vuč
ko vić.
U: Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma
sle ša”, 1980.  Str. 526.

7897
     Mo nu men tal no ro man si jer sko dje lo / Ra do van Vuč ko
vić.
U: Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma
sle ša”, 1982.  Str. 526.

7898
     Mo nu men tal no ro man si jer sko dje lo / Ra do van Vuč ko
vić.
U: Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma
sle ša”, 1985.  Str. 526.

7899
     Mo sto vi i ne i ma ri : (za pis na mar gi ni An dri će vog de la) 
/ Ra do van Vuč ko vić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 33, br. 9976 (13. mart 1976) = 
Ne dje lja, str. 5.

7900
     Na Dri ni ću pri ja / Ra do van Vuč ko vić.
Od lo mak iz knji ge „Ve li ka sin te za”.
U: An dri ćev ro man Na Dri ni ću pri ja / [priređivač Mi ra 
Miljanović].  Sa ra je vo : Mu zej knji žev no sti i po zo ri šne 
umjet no sti Bo sne i Her ce go vi ne : Svje tlost, 1982.  Str. 
1920.

7901
     На Дри ни ћу при ја / Ра до ван Вуч ко вић.
Одло мак из књи ге „Ве ли ка син те за”.
У: Иво Ан дрић. [Књ.] 1 / при ре дио Слав ко Гор дић.  
Но ви Сад : Из да вач ки цен тар Ма ти це срп ске, 2010.  
Стр. 349353.

7902
     Naj zna čaj ni je stra ne stu di je o An dri ću / Ra do van Vuč
ko vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Pu te vi.  God. 11, br. 6 (nov.dec. 1965), str. 625637.

7903
     Naj zna čaj ni je stra ne stu di je o An dri ću / Ra do van Vuč
ko vić.
U: Pro ble mi, pi sci i de la. [Knj.] 2 / Ra do van Vuč ko vić.  
Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle ša”, 1976.  Str. 296314.

7904
     Na po me na [uz Omer pa šu La ta sa] / [Ra do van Vučko
vić].
U: Omer pa ša La tas / Ivo An drić. – Sa ra je vo [etc.] : Svje
tlost [etc.], 1976.  Str. 305311.

7905
     Na po me na [uz Omer pa šu La ta sa] / [Ra do van Vučko
vić].
U: Omer pa ša La tas / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 
1976.  Str. 301307.

7906
     Na po me na [uz Omer pa šu La ta sa] / [Ra do van Vučko
vić].
U: Omer pa ša La tas / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost ; 
Za greb : Mla dost, 1977.  Str. 305[311].

7907
     На по ме не о ре цеп ци ји Ан дри ће вих де ла у срп ској 
књи жев ној кри ти ци / Ра до ван Вуч ко вић.
У: Збор ник о Ан дри ћу / при ре дио Ра до ван Вуч ко вић. 
 Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1999.  Стр. 319
356.

7908
     На по ме не уз Омер па шу Ла та са / [Радован Вучко
вић].
У: Омер па ша Ла тас / Иво Ан дрић.  Бе о град [итд.] : 
Про све та [итд.], 1977.  Стр. 309313.

7909
     На по ме не уз Омер па шу Ла та са / [Радован 
Вучковић].
У: Омер па ша Ла тас / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про све
та, 1977.  Стр. 309[313].

7910
     На по ме не уз Омер па шу Ла та са / [Радован 
Вучковић].
У: Омер па ша Ла тас / Иво Ан дрић.  Бе о град [итд.] : 
Про све та [итд.], 1978.  Стр. 309313.
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7911
     На по ме не уз том ше сна е сти / Р. В. [Радован 
Вучковић].
У: Омер па ша Ла тас / Иво Ан дрић.  Бе о град [итд.] : 
Про све та [итд.], 1976.  Стр. 309313.

7912
     Не ки про бле ми Ан дри ће ве есе ји сти ке из ме ђу два 
ра та / Ра до ван Вуч ко вић.
У: Спо не.  Год. 2, бр. 4 (1970), стр. 6168*.

7913
     Ne ho tič no smo po sta li ubi ce / [in ter vju vo di o] Goj ko 
Bo žo vić.
In ter vju sa Ra do va nom Vuč ko vi ćem.
U: In ter vju.  Br. 353 (27. jan.10. feb. 1995), str. 3133.

7914
     No va knji ga o An dri ću / Ra do van Vuč ko vić.
Pri kaz knji ge: Pe tar Dža džić: Hra sto va gre da u ka me noj 
ka pi ji, Be o grad, 1983.
U: Iz raz.  God. 29, knj. 55, br. 3/4 (martapril 1984), str. 
246248.

7915
     Но ва сту ди ја о Ан дри ће вим де ли ма / Ра до ван Вуч
ко вић.
При каз књи ге: Ра до мир В. Ива но вић: Ан дри ће ва му
дро но сна про за, Но ви Сад, 2006.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 25, св. 23 
(септ. 2006), стр. 355361.

7916
     Но ва сту ди ја о Ан дри ће вим де ли ма / Ра до ван Вуч
ко вић.
У: Кри ти ка кри ти ке / при ре дио Ми лош Ђор ђе вић.  
Но ви Сад : Фи ло зоф ски фа кул тет : Змај, 2010.  Стр. 
227231.

7917
     Но ви пут / Ра до ван Вуч ко вић.
У: Књи жев ност.  Год. 49, књ. 100, св. 6/7 (јунјул 
1995), стр. 657660.

7918
     Но ви пут / Ра до ван Вуч ко вић.
У: Европ ски окви ри срп ске књи жев но сти. [Књ.] 6 / 
Дра ги ша Жив ко вић.  Бе о град : Про све та, 1998.  Стр. 
200203.

7919
     Но во пред ста вља ње Ан дри ће вих при по ве да ка / Ра
до ван Вуч ко вић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Са бра не при по вет ке, Бе
о град, 2008.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 28, св. 26 
(јун 2009), стр. 213218.

7920
     O če mu nam An drić pri po ve da / Ra do van Vuč ko vić.

U: Pri ča o kme tu Si ma nu / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje
tlost, 1964.  Str. 36.

7921
     O če mu nam An drić pri po ve da / Ra do van Vuč ko vić.
U: Pri ča o kme tu Si ma nu / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje
tlost, 1966.  Str. 36.

7922
     O če mu nam An drić pri po vi je da / Ra do van Vuč ko vić.
U: Pri ča o kme tu Si ma nu / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje
tlost, 1969.  Str. 36.

7923
     O če mu nam An drić pri po vi je da / Ra do van Vuč ko vić.
U: Pri ča o kme tu Si ma nu / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje
tlost, 1971.  Str. 58.

7924
     O če mu nam An drić pri po vi je da / Ra do van Vuč ko vić.
U: Pri po vi jet ke ; Ku la / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 
1973.  Str. 59.

7925
     O če mu nam An drić pri po vi je da / Ra do van Vuč ko vić.
U: Pri po vi jet ke ; Ku la / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 
1979.  Str. 59.

7926
     O če mu nam pri po vi je da An drić / Ra do van Vuč ko vić.
U: Pri po vi jet ke ; Ku la / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 
1982.  Str. 59.

7927
     O če mu nam pri po vi je da An drić / Ra do van Vuč ko vić.
U: De ca / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1985.  Broš. 
 Str. 59.             

7928
     O če mu nam pri po vi je da An drić / Ra do van Vuč ko vić.
U: De ca / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1985.  Kar
ton.  Str. 59.

7929
     O če mu nam pri po vi je da An drić / Ra do van Vuč ko vić.
U: Knji ga, Ku la, De ca i dru ge pri po vi jet ke / Ivo An drić.  
Sa ra je vo : Svje tlost, 1988.  Str. 57.

7930
     O če mu nam pri po vi je da An drić / Ra do van Vuč ko vić.
U: Knji ga, Ku la, De ca i dru ge pri po vi jet ke / Ivo An drić.  
Sa ra je vo : Svje tlost, 1989.  Str. 57.

7931
     О че му нам при по ви је да Ан дрић / Ра до ван Вуч ко
вић.
У: Књи га, Ку ла, Де ца и дру ге при по ви јет ке / Иво Ан
дрић.  Са ра је во : Свје тлост, 1989.  Стр. 59.

7932
     Osto ji će va knji ga o An dri ću / Ra do van Vuč ko vić.
Pri kaz knji ge: Mak si mi li jan Eren rajhOsto jić: An dri će vo 
pre va zi la že nje ap sur da, Sa ra je vo, 1967.
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U: Iz raz.  God. 11, knj. 22, br. 10 (okt. 1967), str. 1015
1018.

7933
     Pan te i zam u An dri će vim pri po vet ka ma / Ra do van Vuč
ko vić.
U: Sa vre me nik.  God. 12, knj. 24, sv. 8/9 (avg.sept. 
1966), str. 211219.

7934
     Pe sme Ive An dri ća neo bja vlje ne u knji ga ma / Ra do van 
Vuč ko vić.
U: Li ca.  God. 5, br. 4 (april 1975), str. 3140.

7935
     По го вор књи ге Пи сац го во ри сво јим де лим / Ра до
ван Вуч ко вић.
Одло мак.
У: Раз го во ри и ћу та ња Иве Ан дри ћа / Ко ста Ди ми три
је вић.  Бе о град : Про ме теј, 2010.  Стр. 180181.

7936
     Polj ska mo no gra fi ja o An dri ću / Ra do van Vuč ko vić.
Pri kaz knji ge: Jan Vje žbic ki: Ivo An drić, Var ša va, 1965.
U: Oslo bo đe nje.  God. 22, br. 6287 (5. dec. 1965), str. 8.

7937
     Po ru ke umet ni ka / Ra do van Vuč ko vić.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Za pi si o Go ji, No vi Sad, 1961.
U: Iz raz.  God. 6, knj. 11, br. 6 (jun 1962), str. 596602.

7938
     Pr va An dri će va po sle rat na de la i kri ti ka o nji ma / Ra
do van Vuč ko vić.
U: Pu te vi.  God. 12, br. 4 (julavg. 1966), str. 370384.

7939
     Pr ve kri ti ke o Ivi An dri ću / Ra do van Vuč ko vić.
U: Ži vot.  God. 15, br. 10 (okt. 1966), str. 2132.

7940
     При по вет ке и ро ма ни Иве Ан дри ћа / Ра до ван Вуч
ко вић.
У: На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Са ра је во : Свје
тлост, 1984.  Стр. 544.

7941
     Pri po vet ke i ro ma ni Ive An dri ća / Ra do van Vuč ko vić.
U: Od Ćo ro vi ća do Ćo pi ća / Ra do van Vuč ko vić.  Sa ra je
vo : Oslo bo đe nje, 1989.  Str. 193240.

7942
     Про кле та авли ја : (ге не за и склоп) / Ра до ван Вуч
ко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Про кле та авли ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : За вод за 
уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1997.  Стр. 95118.

7943
     Раз го вор про тив во ље / Ра до ван Вуч ко вић.
У: Пи сац го во ри сво јим де лом / Иво Ан дрић.  Бе о град 
: Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод : Срп ска књи
жев на за дру га, 1994.  Стр. 359375.

7944
     Ра зно ли кост Зна ко ва по ред пу та / Ра до ван Вуч ко
вић.
У: Зна ко ви по ред пу та / Иво Ан дрић.  Срем ски Кар
лов ци : Ка и рос, 1998.  Стр. 495505.

7945
     Ра зно ли кост Зна ко ва по ред пу та / Ра до ван Вуч ко
вић.
У: Зна ко ви по ред пу та / Иво Ан дрић.  Срем ски Кар
лов ци : Ка и рос, 2000.  Стр. 495505.

7946
     Ра зно ли кост Зна ко ва по ред пу та / Ра до ван Вуч ко
вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Ан то ло ги ја срп ске књи жев не кри ти ке и есе ји сти ке 
Ре пу бли ке Срп ске / [приредио] Бо го мир Ђу кић.  Ба ња 
Лу ка : Ма ти ца срп ска Ре пу бли ке Срп ске, 2001.  Стр. 
353362.

7947
     Ра зно ли кост Зна ко ва по ред пу та / Ра до ван Вуч ко
вић.
У: Зна ко ви по ред пу та / Иво Ан дрић.  Срем ски Кар
лов ци : Ка и рос, 2002.  Стр. 495505.

7948
     Ra zno li kost Zna ko va po red pu ta / Ra do van Vuč ko vić.
U: Zna ko vi po red pu ta / Ivo An drić.  [Zre nja nin] : Se zam 
bo ok ; Be o grad : Al na ri, 2005.  Str. 433441.

7949
     Ro man ko lek tiv ne sve sti / Ra do van Vuč ko vić.
Od lo mak iz knji ge „Ve li ka sin te za”.
U: Na Dri ni ću pri ja Ive An dri ća / Ni ko la Ko lje vić.  Be o
grad : Za vod za udž be ni ke i na stav na sred stva, 1982.  Str. 
104108.

7950
     Ро ман ко лек тив не све сти / Ра до ван Вуч ко вић.
Одло мак из књи ге „Ве ли ка син те за”.
У: Ан дри ће во ре мекде ло / Ни ко ла Ко ље вић.  Ба ња 
Лу ка : Глас срп ски, 1995.  Стр. 131136.

7951
     Са мо ко вли ја и Ан дрић / Ра до ван Вуч ко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Zu
sam men fas sung: Sa mo ko vli ja und An drić: стр. 150.
У: Збор ник ра до ва о Иса ку Са мо ко вли ји / [уредник 
Ста ни ша Тутњевић].  [Сарајево] : Ин сти тут за је зик 
и књи жев ност : Ака де ми ја на у ка и умјет но сти Бо сне и 
Хер це го ви не, 1986.  Стр. 113150.

7952
     „Sve tle” pri po ve dač ke vi zi je / Ra do van Vuč ko vić.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1977.  Str. 158171.

7953
     „Sve tle” pri po ve dač ke vi zi je / Ra do van Vuč ko vić.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
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Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1981.  Str. 158171.

7954
     Svi jest i lje po ta : od lo mak / Ra do van Vuč ko vić.
U: Na ši da ni.  God. 10, br. 130 (13. okt. 1962), str. 5*.

7955
     Sim bo li ka stva ri / Ra do van Vuč ko vić.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na ka me nu, u Po či te lju, Mo
star, 1974.
U: Most.  God. 3, br. 8 (jun 1976), str. 8588.

7956
     Слав ко Ле о вац о де лу Иве Ан дри ћа / Ра до ван Вуч
ко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: Slav ko Le o vac on the work of Ivo An drić: стр. 90.
У: Збор ник ра до ва у част ака де ми ка Слав ка Ле ов ца / 
уред ник Ра до ван Вуч ко вић.  Ба ња Лу ка ; Срп ско Са
ра је во : Ака де ми ја на у ка и умјет но сти Ре пу бли ке Срп
ске, 1999.  Стр. 8290.

7957
     Slo že ni, ve li čan stve ni mo za ik / Ra do van Vuč ko vić.
Od lo mak iz knji ge „Ve li ka sin te za”.
U: Od jek.  God. 28, br. 7 (115. april 1975), str. 15.

7958
     Slo je vi tost ro ma na Trav nič ka hro ni ka / Ra do van Vuč
ko vić.
U: Trav nič ka hro ni ka / [I vo Andrić].  Be o grad : Lo gosart 
: Agen ci ja Sve ti o nik, 2006.  Str. 449479.

7959
     Сми сао Ан дри ће ве књи жев не по бе де / Ра до ван 
Вуч ко вић.
У: Брат ство.  Год. 15, бр. 304/305 (1. мај 1959), стр. 
7*.

7960
     Smi sao re li gi o znog i mi sti ka ero ti zma : (uz dru gu zbir
ku An dri će vih pri po ve da ka) / Ra do van Vuč ko vić.
U: Ži vot.  God. 19, br. 9 (sept. 1970), str. 1027.

7961
     Сред њо е вроп ска ком по нен та у не до вр ше ним Ан
дри ће вим ро ма ни ма „На сун ча ној стра ни” и „Омер
па ша Ла тас” / Ра до ван Вуч ко вић.
Би бли о гра фи ја: стр. 229.  Zu sam men fas sung: Die mit
te lal ter lic he Kom po nen te in An drićs un vol len de ten Ro
ma nen „Na sun ča noj stra ni” und „Omerpa ša La tas”: стр. 
230.
U: Ivo An drić: Graz  Öster re ich  Euro pa / Bran ko To šo
vić (Hg.).  Graz : In sti tut für Sla wi stik der KarlFran zens
Uni ver si tät ; Be o grad : Be o grad ska knji ga, 2009.  Стр. 
215230.

7962
     Stva ra lač ka ide o lo gi ja „Pu ta Ali je Đer ze le za” / Ra do
van Vuč ko vić.
Od lo mak iz knji ge „Ve li ka sin te za”.  Na po me ne i bi bli o
graf ske re fe ren ce uz tekst.

U: Pri po vet ke Ive An dri ća / Sve to zar Ko lje vić.  Be o grad 
: Za vod za udž be ni ke i na stav na sred stva, 1983.  Str. 118
120.

7963
     Трај ност Ан дри ће вог де ла / Ра до ван Вуч ко вић.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 29, св. 27 
(јул 2010), стр. 351355.

7964
     Уз но во из да ње Ша ми ће ве књи ге Исто риј ски из во
ри Трав нич ке хро ни ке Иве Ан дри ћа / Ра до ван Вуч ко
вић.
При каз књи ге: Мид хат Ша мић: Исто риј ски из во ри 
Трав нич ке хро ни ке Иве Ан дри ћа и њи хо ва умјет нич ка 
тран спо зи ци ја, Бе о град, 2005.  На по ме не и би бли о
граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Но ва Зо ра.  Бр. 7 (2005), стр. 99107.

7965
     Umet nik je ne stao u de lu / Ra do van Vuč ko vić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 35, br. 10543 (9. okt. 1977), str. 
9.

7966
     Ce lo vi ta fre ska / Ra do van Vuč ko vić.
Od lo mak iz knji ge „Ve li ka sin te za”.
U: Na Dri ni ću pri ja / [I vo Andrić].  Be o grad : Lo gos art : 
Agen ci ja Sve ti o nik, 2006.  Str. 371373.

7967
     Кон Омерпа ша Ла тас / [Радован Вучковић].
У: Омерпа ша Ла тас / Иво Ан дриќ. – Ско пје [итд.] : 
Ми сла [итд.], 1977.  Стр. 290296.

7968
     Mbi çka na flet An dri qi / Ra do van Vuç ko vi qi.
U: Tre gi mi mbi çif çiun Si man / Ivo An driq.  Pris hti në : 
Ri lin dja, 1965.  Str. 127[130]*.

7969
     Opom be / [Ra do van Vučković].
U: Omer pa ša La tas / Ivo An drić.  Lju blja na [etc.] : Dr
žav na za lo žba Slo ve ni je [etc.], 1976.  Str. 307313.

7970
     Opom be / [Ra do van Vučković].
U: Omer pa ša La tas / Ivo An drić.  Be o grad : Be o grad ski 
iz da vač kogra fič ki za vod, 1988.  Str. 307313.

7971
     Opom be ob dva naj stem zvez ku / Ra do van Vuč ko vić.
U: Zgo do vi na in le gen da / Ivo An drić.  Lju blja na [etc.] : 
Dr žav na za lo žba Slo ve ni je [etc.], 1978.  Str. 241245.

7972
     Spu ren des bi blischen Mythos im Ro man „Omerpa ša 
La tas” von Ivo An drić / Ra do van Vuč ko vić.
U: Das XX. Ja hr hun dert / An ge la Ric hter, Eka te ri na G. 
Mu ščen ko (Hrsg.).  Ham burg : Ko vač, 1999.  Str. 235
256*.
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ВУ ЧО, Алек сан дар
7973

     И гру би од ле по те за пла чу : Иво Ан дрић  у огле да
лу бли ских при ја те ља / [испричали] Алек сан дар Ву чо, 
Ми ра Алеч ко вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 23, бр. 6665 (15. март 1975), 
стр. 13.

ВУ ЧО, Вук
7974

     Pro kle ta dra ma ti za ci ja / Vuk Vu čo.
Pri kaz pred sta ve „Pro kle ta avli ja” po mo ti vi ma ro ma na 
Ive An dri ća, u dra ma ti za ci ji Jo va na Ći ri lo va, u re ži ji Ma te 
Mi lo še vi ća i u iz vo đe nju Ju go slo ven skog dram skog po zo
ri šta iz Be o gra da.
U: Knji žev ne no vi ne.  N. s., god. 14, br. 186 (14. dec. 
1962), str. 7.

ВУ ЧО, Ју ли ја на
7975

     Ан дрић и Ву чо ви  се ћа ња / Ју ли ја на Ву чо.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 14, св. 11 
(септ. 1995), стр. 4956.

Г.
7976

     „Auf daß die Er de schön sei” : zur Ver le i hung des Li te
ra turNo bel pre i ses an Ivo An dric / G.
U: Hes sische All ge me i ne.  (28. Okt. 1961)*.

7977
     Ivo An dric: Die Brüc ke über die Dri na, Ber lin, 1957 / 
Go.
Pri kaz knji ge: Na Dri ni ću pri ja.
U: Auf bau.  Jhg. 14, Nr. 3 (1958)*.

Г. Б.
7978

     Les re cet tes de la De mo i sel le / G. B.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Go spo đi ca, Pa riz, 1987.
U: Gai Pied heb do.  (13 juin 1987)*.

Г. П.
7979

     No stra in ter vi sta con lo scrit to re / G. P.
U: Il Po po lo.  (27 ott. 1961)*.

7980
     Chro nik aus vi er Ja hr hun der ten / G. P.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Ber lin, 1957.
U: Die Union.  Nr. 220 (21. Sept. 1957)*.

Г. Ц.
7981

     La ven det ta del la se dot ta nel la Bo snia ar ca i ca di An
dric / g. c.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Ani ki na vre me na i dru ge pri če, 
Mi la no, 1966.

U: Stam pa se ra.  An no 98, n. 245 (2829 ott. 1966), str. 3*.

ГА БЕРЦ, Слав ко
7982

     Ne u sli ša ni klic po hu ma ni za ci ji / Slav ko Ga berc.
U: Slo ve nec.  Le to 76, št. 235 (10. okt. 1992), str. 31*.

7983
     O de že li, kjer vla da me ša ni ca lju be zni in so vra štva / 
Slav ko Ga berc.
U: So dob nost.  Letn. 44, št. 3/4 (1996), str. 271279*.

ГА БО РО ВИЧ, На да
7984

     Dvo ri šče stra hu in sim bo la / Na da Ga bo ro vič.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pro kle ta avli ja, Trst, 1978.
U: Di a lo gi.  Letn. 15, št. 7/8 (avg. 1979), str. 489.

ГА ВЕ ЛА, Бран ко Б.
7985

     Гре шке мо гу би ти ко ри сне / Бран ко Га ве ла.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 31, бр. 10866 (20. јун 1994), 
стр. 11.

7986
     Че ти ри де це ни је „На Дри ни ћу при ја” : пре че тр де
сет го ди на ро ђе на је „Про све та”, а њен пр ви аутор био 
је Иво Ан дрић / Бран ко Га ве ла.
У: Про све та.  Год. 6, бр. 46/47 (нов.дец. 1984), стр. 2.

7987
     Че ти ри де це ни је „На Дри ни ћу при је” / Бран ко Га
ве ла.
У: По ли ти ка.  Год. 81, бр. 25588 (29. дец. 1984) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 6, бр. 280, стр. 11.

ГА ВРАН, Иг на ци је
7988

     An dri će va pri po vi jest „Is po vi jed” / Ig na ci je Ga vran.
Sum mary: str. 5556.
U: Zbor nik Ivo An drić i nje go vo dje lo / [glav ni ured nik 
Ši mun Mu sa].  Mo star : Pe da go ški fa kul tet, 2003.  Str. 
4956*.

7989
     Okri vlje ni An drić / Ig na ci je Ga vran.
U: Bo sna fran ci sca na.  God. 13, br. 23 (2005), str. 188
196*.

ГА ВРИ ЛОВ, Аурел
7990

     Ivo An drić la u re at al pre mi u lui No bel pen tru li te ra tu rǎ 
/ Aurel Ga vri lov.
U: Lu mi na.  An. 15, nr. 5 (sept.oct. 1961), str. 200214.

7991
     Post fa ţǎ / Aurel Ga vri lov.
U: Cur tea ble ste ma tǎ / Ivo An drić.  Vî rş eţ : Li ber ta tea, 
1962*.
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ГА ВРИ ЛО ВИЋ, Зо ран
7992

     Иво Ан дрић / Зо ран Га ври ло вић.
In me mo ri am.
У: Књи жев на кри ти ка.  Год. 6, бр. 1 (јан.феб. 1975), 
стр. 58.

7993
     Иво Ан дрић: „Ли ца”, За греб, 1960 / Зо ран Га ври
ло вић.
При каз књи ге.
У: Бор ба.  Год. 25, бр. 132 (5. јун 1960), стр. 10.

7994
     Ivo An drić: Li ca, Za greb, 1960 / Zo ran Ga vri lo vić.
U: Ne iz ve sno sti / Zo ran Ga vri lo vić.  Be o grad : Na rod na 
knji ga, 1985.  Str. 242245.

7995
     Иво Ан дрић: „Про кле та авли ја”, Но ви Сад, 1954 / 
Зо ран Га ври ло вић.
При каз књи ге.
У: Бор ба.  Год. 20, бр. 38 (15. феб. 1955), стр. 5.

7996
     Ivo An drić: Pro kle ta avli ja, No vi Sad, 1954 / Zo ran 
Ga vri lo vić.
U: Ne iz ve sno sti / Zo ran Ga vri lo vić.  Be o grad : Na rod na 
knji ga, 1985.  Str. 240242.

7997
     Над ра ци о нал но и исто риј ски ро ман / Зо ран Га ври
ло вић.
Ре фе рат на Ме ђу на род ном сим по зи ју му „Од је ци 
европ ске исто ри је у де лу Иве Ан дри ћа”, Нан си, 31. 
мај2. јун 1985.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 5, св. 4 
(1986), стр. 233241.

7998
     Le sur ra ti on nel et le ro man hi sto ri que / Zo ran Ga vri
lo vić.
U: Ac tes du Col lo que in ter na ti o nal „Re flets de l’hi sto i re 
euro pé en ne dans l’oeuvre d’Ivo An drić”, [Nancy], 31 mai, 
1er et 2 juin 1985 / so us la di rec tion de Dra gan Ne delj ko
vić.  Nancy : Pres ses Uni ver si ta i res de Nancy, 1987.  Str. 
119126.

ГА ВРИ ЛО ВИЋ, Ра до слав
7999

     Уз сто го ди шњи цу ро ђе ња Ива Ан дри ћа. [Део] 1, 
Сли кар људ ских суд би на и на ра ви / Ра до слав Га ври
ло вић.
У: По бе да.  Год. 48, бр. 2152 (24. јан. 1992), стр. 25.

8000
     Уз сто го ди шњи цу ро ђе ња Ива Ан дри ћа. [Део] 2, 
При ча о пут ни ку про ла зни ку / Ра до слав Га ври ло вић.
У: По бе да.  Год. 48, бр. 2153 (31. јан. 1992), стр. 25.

8001
     Уз сто го ди шњи цу ро ђе ња Ива Ан дри ћа. [Део] 3, За 
до шља ке  зе мља стра ха / Ра до слав Га ври ло вић.
У: По бе да.  Год. 48, бр. 2154 (7. феб. 1992), стр. 25.

8002
     Уз сто го ди шњи цу ро ђе ња Ива Ан дри ћа. [Део] 4, 
Ћу при ја  не ми све док до га ђа ја / Ра до слав Га ври ло
вић.
У: По бе да.  Год. 48, бр. 2155 (14. феб. 1992), стр. 25.

8003
     Уз сто го ди шњи цу ро ђе ња Ива Ан дри ћа. [Део] 5, 
Струк ту ра људ ског зла / Ра до слав Га ври ло вић.
У: По бе да.  Год. 48, бр. 2156 (21. феб. 1992), стр. 25.

8004
     Уз сто го ди шњи цу ро ђе ња Ива Ан дри ћа. [Део] 6, 
Мост је и осмех, и по глед / Ра до слав Га ври ло вић.
У: По бе да.  Год. 48, бр. 2157 (28. феб. 1992), стр. 25.

ГА ЈЕР, Дра ган
8005

     Ан дрић  из и гра ни ди пло ма та / Дра ган Га јер.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Ди пло мат ски спи си, Бе о
град, 1992.
У: Ра дио ТВ ре ви ја.  Год. 26, бр. 1345 (3. дец. 1992), 
стр. 12.

ГА ЈИЋ, Ми ло рад
8006

     Upe ča tlji ve sli ke : (uz po nov no či ta nje An dri će ve pri
po vi jet ke „Pi smo iz 1920. go di ne”) / Mi lo rad Ga jić.
U: Оslobođenje.  God. 19, br. 5214 (9. dec. 1962), str. 8.

ГА ЈИЋ, Оли ве ра
8007

     Мо дел про блем скоства ра лач ког при сту па об ра ди 
књи жев ног де ла : (Иво Ан дрић „Про кле та авли ја”) / 
Оли ве ра Га јић.
Би бли о гра фи ја: стр. 46.  Sum mary: Mo del of pro blem
cre a ti ve ap pro ach in te ac hing li te rary work: стр. 47 ; Ре
зю ме: Мо де ль про блем нотвор че ско го под хо да об ра
бот ке ли те ра тур но го про из ве де ния: стр. 4748.
У: Пе да го шка ствар ност.  Год. 51, бр. 1/2 (2005), стр. 
3348.

ГАЈ ТА НИ, Адем
8008

     Le tra rët për An dri qin / Adem Gaj ta ni.
U: Fla ka e vël la zë ri mit.  V. 31, nr. 1661 (20. prill 1975), 
str. 12.

ГАЛ, Је ле на
8009

     Ver let zlich und un ster blich : Ivo An dric und der Kul
tur kampf um se i ne et hnische Zu ge hö rig ke it / von Je le na 
Gall.
U: Ne ue Zür cher Ze i tung.  (24. Sept. 2005), str. 45*.
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ГАЛ, Ла сло
8010

     Nin csen „kic si” nyelv, ha nagy az em ber / Gál Lás zló.
U: Magyar Szó.  18. évf., 263. sz. (1961. okt. 27.), str. 4.

ГА ЛИС, Ар не
8011

     Ivo An drić en ver dig lit te ra tur prisvin ner / av Ar ne 
Gal lis.
U: Ar be i der bla det.  (27. okt. 1961)*.

8012
     Ivo An drić  en mo der ne ju go sla visk for fat ter / av Ar ne 
Gal lis.
U: Ar be i der bla det.  Nr. 296 (19. des. 1960)*.

8013
     No bel pri svin ne ren Ivo An drić / Ar ne Gal lis.
U: Dag bla det.  Nr. 288 (11. des. 1961), str. 3*.

8014
     No bel pri sta ge ren Ivo An drić og hans ju go sla vi ske bak
grunn / Ar ne Gal lis.
U: Sam ti den.  Nr. 6 (1962), str. 332344*.

8015
     Fo rord / Ar ne Gal lis.
U: Ex Pon to / Ivo An drić.  Oslo : So lum, 1989.  Str. 511.

8016
     Fo rord / Ar ne Gal lis.
U: Pa sja ens el ske rin ne og an dre no vel ler / Ivo An drić.  
Oslo : So lum, 1990.  Str. 917.

8017
     Fo rord / Ar ne Gal lis.
U: For tel lin ger fra Bo snia / Ivo An drić.  Oslo : So lum, 
1993.  Str. 79.

ГА МА РА, Пјер
8018

     Ivo An dric ou la co u le ur uni ver sel le / Pi er re Ga mar ra.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Ani ki na vre me na, Lo za na, 
1979.
U: Euro pe.  An née 57, no 606 (oct. 1979), str. 214217.

ГАН, Жил бер
8019

     Le Yougo sla ve Ivo An dric „No bel de lit té ra tu re” à 70 
ans, ava it pré pa ré à 18 ans l’at ten tat de Sa ra je vo / Gil bert 
Gan ne.
U: L’Auro re.  (27 oct. 1961)*.

ГА НЕМ, Ри та
8020

     Ivo An dric, pre mio Nó bel de la li te ra tu ra, ha bla a No
ve da des / por Ri ta Ga nem.
U: No ve da des.  (11 nov. 1961)*.

ГАН ЧЕ ВА, Би стра
8021

     Ав тен тич ност и фик ци о нал ност в исто ри че ския 

пер со наж на Иво Ан дрич / Би стра Ган че ва.
У: Език и ли те ра ту ра.  Год. 48, кн. 1 (1993), стр. 7175.

ГАРД, Пол
8022

     Pré fa ce / par Paul Gar de.
U: La chro ni que de Trav nik / Ivo An drić.  Pa ris : Bel fond, 
1997.  Str. 918.

ГА РИ ДО Ра мос, Лу и са Фер нан да
8023

     Ivo An drić: al gu nos aspec tos de la tra duc ción de Cró ni
ca de Trav nik al espa ñol / Lu i sa Fer nan da Gar ri do Ra mos.
U: Espa ña y el mun do esla vo / (edi tor) Fer nan do Pre sa 
Gon zá lez.  [S. l. : s. n.], 2002.  Str. 525531*.

ГА РИ ЈА НИ, Же рар
8024

     Ivo An dric: Ti ta nic et autres con tes ju ifs, Pa ris, 1987 / 
Gé rard Gha ri a ni.
Pri kaz knji ge: Ti ta nik i dru ge je vrej ske pri če.
U: Ac tu a li tés ju i ves.  (20 fé vr. 1987)*.

ГАР СИ ЈА Га ли ја но, Ан хел
8025

     Un pu en te so bre el Dri na : la he ri da de los Bal ca nes / 
An gel Gar cia Ga li a no.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Bar se lo na, 
1996.
U: Re se ña de li te ra tu ra, ar te y espec tá cu los.  N. 279 
(1996), str. 21*.

ГА СТЕР, Бе рил
8026

     No bel pri ze man: Ivo An drić / B. [Beryl] Ga ster.
U: Con tem po rary Re vi ew.  No. 201 (March 1962), str. 
140141, 157*.

ГА ТА ЛИ ЦА, Алек сан дар
8027

     Ве ли ка игра жи во та : сто го ди на Но бе ло ве на гра де: 
Иво Ан дрић / Алек сан дар Га та ли ца.
У: По ли ти ка.  Год. 98, бр. 31653 (15. дец. 2001) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 44, бр. 38, стр. IV.

8028
     Иво Ан дрић по дру ги пут ме ђу Ср би ма / Алек сан дар 
Га та ли ца.
Го вор при ли ком при ма ња Ан дри ће ве на гра де за 1999. 
год.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 20, св. 18 
(окт. 2001), стр. 325326.

ГА УС, КарлМар кус
8029

     Brot und Phan ta sie / KarlMar kus Gauß.
U: Die verschlos se ne Tür / Ivo An drić.  Wi en : P. Zsol nay, 
2003.  Str. 293[301].

8030
     We stö stlic he Brüc ke / von KarlMar kus Gauß.
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U: Die Ze it.  Nr. 42 (9. Okt. 1992)*.

ГА ФИЋ, Му ста фа
8031

     Zu ko i Ivo / Mu sta fa Ga fić.
Te mat ski broj: Ivo An drić  pro et con tra.
U: Hi ja tus.  Br. 6 (1996), str. 3638*.

8032
     Књи га ко је не ма / Му ста фа Га фић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 19, бр. 6265 (14. авг. 1981), 
стр. 8.

8033
     Ne gdje su bi o graf ski po da ci o Ivi An dri ću ne tač ni / 
Mu sta fa Ga fić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 18, br. 4815 (2. nov. 1961), str. 4.

8034
     Ne toč no sti o An dri ću / Mu sta fa Ga fić.
U: Te le gram.  God. 1, br. 12 (15. jul 1960), str. 2.

8035
     По но во о да ту му Ан дри ће вог ро ђе ња / Му ста фа Га
фић.
У: По ли ти ка.  Год. 76, бр. 23719 (17. окт. 1979), стр. 
21.

8036
     Пут до но ве књи ге / Му ста фа Га фић.
При каз Са бра них де ла Иве Ан дри ћа, Бе о град [итд.], 
1980.
У: По ли ти ка.  Год. 77, бр. 24124 (3. дец. 1980), стр. 
14.

8037
     Sje ća nje na An dri ća / Mu sta fa Ga fić.
U: Od jek.  God. 34, br. 22 (1530. nov. 1981), str. 28.

8038
     U rod nom Trav ni ku / Mu sta fa Ga fić.
U: Od jek.  God. 28, br. 7 (115. april 1975), str. 16.

8039
     Čo vjek i pje snik : ne do volj no po zna ti frag men ti iz pi
šče vog ži vo ta / Mu sta fa Ga fić.
U: Trav nič ka hro ni ka.  God. 2, br. 16 (25. mart 1975), str. 
1617.

ГА ЦЕ РИ, Ма рио
8040

     Qu an do Ivo An dric pro fe tiz za va sul lo spi ri to del la gu
er ra / Ma rio Gaz ze ri.
U: Il Pic co lo.  (29 dic. 1994)*.

ГВО ЗДА НО ВИЋ, Мир ја на
8041

     Иво Ан дрић, уред ник Во ји слав Ђу рић, Бе о град, 
1962 / М. Г. [Мирјана Гвоздановић].
При каз књи ге.
У: Днев ник.  Год. 22, бр. 5942 (26. мај 1963), стр. 12.

ГЕ ЛИН, Јан
8042

     Ut sikt från en bro / Jan Ge hlin.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Stok holm, 
1960.
U: Da gens nyhe ter.  (26. aug. 1960), str. 4*.

ГЕ ОР ГИ ЈЕВ, Емил Ива нов
8043

     Иво Ан дрич / Емил Ге ор ги ев.
У: Очер ки по ис то рия на сла вян ски те ли те ра ту ри. Ч. 2, 
Од по бе да та на ре а ли зма до на ши дни / Емил Ге ор ги
ев.  Со фия : На у ка и из ку ство, 1977.  Стр. 482491.

ГЕ ОР ГИ ЈЕВ, Љу бен
8044

     У Иво Ан дрич / Лю бен Ге ор ги ев.
У: Пла мък.  Год. 14, кн. 2 (1970), стр. 5152.

ГЕ ОР ГИ ЈЕ ВА, Же ла
8045

     По све та / Же ла Ге ор ги е ва.
У: Ли те ра ту рен фо рум.  Год. 47, бр. 50 (1622. дек. 
1992) = Из вън ред но из да ние  100 го ди ни от ро жде ни
е то на Иво Ан дрич, стр. 8.

ГЕП ФЕРТ, Хер берт Г.
8046

     Be geg nun gen mit Ivo An drić / Her bert G. Göp fert.
U: Ne u es Win tert hu rer Tag blatt.  Jhg. 84, Nr. 258 (4. Nov. 
1961)*.

ГЕ СНЕР, Пи тер
8047

     De vil’s yard / by Pe ter Ges sner.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pro kle ta avli ja, Nju jork, 1962.
U: The Vil la ge Vo i ce.  (10 Jan. 1963)*.

ГЖИ БЕК, Пе тер
8048

     Ivo An drić’s Put Ali je Đer ze le za : the det hro ne ment of 
he ro ism / Pe ter Grzybek.
U: Es says in Po e tics.  Vol. 23 (1998), str. 180205*.

ГИЈ РЕ, Ми реј
8049

     При ча о људ ској суд би ни у де лу Иве Ан дри ћа и Ва
си ли ја Гро сма на / Ми реј Гиј ре ; пре ве ла Ја сми на Не
шко вић.
Ре фе рат на Ме ђу на род ном сим по зи ју му „Од је ци 
европ ске исто ри је у де лу Иве Ан дри ћа”, Нан си, 31. 
мај2. јун 1985.  На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен
це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 8, св. 6 (окт. 
1989), стр. 257276.

8050
     Le con te de la de sti née hu ma i ne chez Ivo An drić et Va
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si lij Gros smann / Mi re il le Gu il le ray.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ac tes du Col lo que in ter na ti o nal „Re flets de l’hi sto i re 
euro pé en ne dans l’oeuvre d’Ivo An drić”, [Nancy], 31 mai, 
1er et 2 juin 1985 / so us la di rec tion de Dra gan Ne delj ko
vić.  Nancy : Pres ses Uni ver si ta i res de Nancy, 1987.  Str. 
87103.

ГИ ЈУ, Ми шел
8051

     Une hi sto i re de pas sa ges / Mic hel Gu il lo ux.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Pa riz, 1994.
U: L’Hu ma ni té.  (21 mai 1994)*.

ГИ ЛЕВ СКАВел ко ска, Ане та
8052

     Пре бо лу ва ње на дет ство то / Ане та Ги лев скаВел
ко ска.
У: Де ца / Иво Ан дриќ.  Ско пје : Па ни ли, 2009.  Стр. 
203206*.

ГИ ЛЕВ СКИ, Апо лон
8053

     Про кле та авли ја : дра ма ти чен су дир на ре ал но ста и 
со нот / Апо лон Ги лев ски.
У: Про кле та авли ја / Иво Ан дриќ.  Ско пје : Па ни ли, 
2006.  Стр. 105109*.

ГИМПЛ, Ге орг
8054

     Ein stru zge fä hr det : Nac hle se zu Ivo An drićs Ro man 
Die Brüc ke über die Dri na / Ge org Gimpl.
U: Mit te le u ro pa  mit ten in Euro pa / Ge org Gimpl (Hrsg.). 
 Hel sin ki [etc.] : Finn Lec tu ra, 1996.  Str. 193204*.

ГИ НАН, Жан
8055

     Ivo An dric: La co ur ma u di te, Pa ris, 1962 / Jean Gu i
nand.
Pri kaz knji ge: Pro kle ta avli ja.
U: Les Der ni è res no u vel les d’Al sa ce.  (9 juil. 1962)*.

ГИН СБУРГ, Мајкл
8056

     Vo i ce from a Bo snian in fer no / by Mic hael Gin sburg.
Pri kaz knji ga: 1. Ivo An drić: Pri ča o ve zi ro vom slo nu, 
Nju jork, 1962 ; 2. Ivo An drić: Pro kle ta avli ja, Nju jork, 
1962.
U: Sa tur day Re vi ew.  (24 Nov. 1962), str. 3132.

ГЛА ЗЕР, Мар та
8057

     Ivo An drić: Im Stre it mit der Welt, Mün chen, 1963, 
Ge sic hter, Mün chen, 1964 / [Mart ha Gla ser].
Pri kaz knji ga: 1. U za va di sa sve tom ; 2. Li ca.
U: Evan ge lischer Buc hbe ra ter. Be i heft.  Nr. 2 (1965)*.

ГЛЕ МАН, Клод
8058

     Bel gra de, an né es fol les / par Cla u de Glayman.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Go spo đi ca, Pa riz, 1987.
U: La Qu in za i ne lit té ra i re.  No 490 (16 juil. 1987)*.

ГЛИ БО, Рај ко
8059

     An dri će va po e ti ka osim bo lja va nja / Raj ko Gli bo.
U: Ri ječ.  God. 4, sv. 2 (1998), str. 131141*.

8060
     Од јек усме не ли ри ке у Ан дри ће вој про зи / Рај ко 
Гли бо.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 11, св. 8 (окт. 
1992), стр. 255279.

8061
     Od jek usme ne li ri ke u ro ma ni ma „Na Dri ni ću pri ja” i 
„Omerpaša La tas” / Raj ko Gli bo.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Sum mary: 
Re flec tion of the oral lyric in the no vels „The brid ge on 
the Dri na” and „Omerpaša La tas”: str. 179.
U: Zbor nik ra do va XXXVI kon gre sa Sa vez [a] udru že
nja fol klo ri sta Ju go sla vi je, So ko ba nja, 1989. 2529. IX / 
[glav ni ured nik Dra go slav Antonijević].  Be o grad : Udru
že nje fol klo ri sta Sr bi je, 1989.  Str. 176179.

8062
     Pre šu će no do mo lju blje Ive An dri ća / Raj ko Gli bo.
U: Ri ječ.  God. 2, sv. 1 (1996), str. 125134*.

8063
     Pre šu će no do mo lju blje Ive An dri ća / Raj ko Gli bo.
Bi bli o gra fi ja: str. 99.
U: Mo tri šta.  Br. 18 (pro si nac 2000), str. 9199*.

8064
     Uvi jek ak tu al ni An drić / Raj ko Gli bo.
U: Mo sta ri en sia.  Br. 18 (2003), str. 109150*.

8065
     Haj ka či na pr vog hr vat skog no be lov ca / Raj ko Gli bo.
U: Ri ječ.  God. 10, sv. 1 (2004), str. 108125.

ГЛИ ГО РИ ЈЕ ВИЋ, Ми ло
8066

     Ан дри ће ва ди пло ма ти ја / Ми ло Гли го ри је вић.
При каз ча со пи са: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа, св. 
2, 1983.
У: НИН.  Год. 35, бр. 1724 (15. јан. 1984), стр. 3234.

8067
     Тај на оста је тај на / Ми ло Гли го ри је вић.
У: Бор ба.  Год. 53, бр. 71 (15. март 1975) = Свет кул ту
ре и умет но сти, стр. 9.

ГЛИ ГО РИЋ, Ве ли бор
8068

     Ан дрић као по зна ник / Ве ли бор Гли го рић ; 
[приредио] Ра до ван По по вић.
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Из ру ко пи са књи ге „Ка зи ва ња о Ан дри ћу”.
У: Омла дин ске но ви не.  Бр. 50 (15. март 1975), стр. 13.

8069
     Be le ška o pi scu / Ve li bor Gli go rić.
U: Pri ča o ve zi ro vom slo nu i dru ge pri po vet ke / Ivo An
drić.  Be o grad : Rad, 1960.  Str. 161[171].

8070
     Be le ška o pi scu / Ve li bor Gli go rić.
U: Pri ča o ve zi ro vom slo nu i dru ge pri po vet ke / Ivo An
drić.  Be o grad : Rad, 1962.  Str. 161[171].

8071
     Be le ška o pi scu / Ve li bor Gli go rić.
U: Pri ča o ve zi ro vom slo nu i dru ge pri po vet ke / Ivo An
drić.  Be o grad : Rad, 1963.  Str. 161[171].

8072
     Be le ška o pi scu / Ve li bor Gli go rić.
U: Pri ča o ve zi ro vom slo nu i dru ge pri po vet ke / Ivo An
drić.  Be o grad : Rad, 1965.  Str. 161[171].

8073
     Dra ma ti za ci ja pri po ve dač ke pro ze / Ve li bor Gli go rić.
U: Knji žev ne no vi ne.  N. s., god. 15, br. 187 (1. jan. 
1963), str. 8.

8074
     Dra ma ti za ci ja pri po ve dač ke pro ze / Ve li bor Gli go rić.
U: Bi će po zo ri šta / Ve li bor Gli go rić.  No vi Sad : Ste ri ji no 
po zor je, 1977.  Str. 263266.

8075
     Дра ма ти за ци ја при по ве дач ке про зе / Ве ли бор Гли
го рић.
Одло мак.
У: По зо ри шне дра ма ти за ци је де ла Иве Ан дри ћа. Део 
2, Дра ма ти за ци је у вре ме ну / Ве сна Крч мар.  Но ви 
Сад : Ма ти ца срп ска, 2008.  Стр. 182184.

8076
     I vi še grad ski most, i Dri na, pr ve lju ba vi su An dri će ve 
/ Ve li bor Gli go rić.
Od lo mak.
U: An dri ćev ro man Na Dri ni ću pri ja / [priređivač Mi ra 
Miljanović].  Sa ra je vo : Mu zej knji žev no sti i po zo ri šne 
umjet no sti Bo sne i Her ce go vi ne : Svje tlost, 1982.  Str. 
910.

8077
     Иво Ан дрић / Ве ли бор Гли го рић.
У: Кри ти ке / Ве ли бор Гли го рић.  Бе о град : Штам па
ри ја „Ју го сла ви ја”, 1926.  Стр. 3135.

8078
     Иво Ан дрић / Ве ли бор Гли го рић.
У: Кри ти ке / Ве ли бор Гли го рић.  Бе о град : Про све та, 
1945.  Стр. 1417.

8079
     Иво Ан дрић : (од лом ци из есе ја о Иву Ан дри ћу) / 
Ве ли бор Гли го рић.

У: Ода бра не при по вет ке / Иво Ан дрић.  Но ви Сад : 
Ма ти ца срп ска, 1956.  Стр. 542.

8080
     Иво Ан дрић / Ве ли бор Гли го рић.
У: Огле ди и сту ди је / Ве ли бор Гли го рић.  Бе о град : 
Про све та, 1959.  Стр. 90157.

8081
     Иво Ан дрић / Ве ли бор Гли го рић.
У: Кри ти ча ри о Ан дри ћу / при ре дио Пе тар Џа џић.  
Бе о град : Но лит, 1962.  Стр. 229239.

8082
     Иво Ан дрић / Ве ли бор Гли го рић.
У: Огле ди и сту ди је / Ве ли бор Гли го рић.  Бе о град : 
Про све та, 1963.  Стр. 90157.

8083
     Иво Ан дрић / Ве ли бор Гли го рић.
У: Пор тре ти / Ве ли бор Гли го рић.  Бе о град : Про све та, 
1965.  Стр. 123130.

8084
     Ivo An drić / Ve li bor Gli go rić.
Od lo mak.
U: Od jek.  God. 25, br. 20 (1531. okt. 1972), str. 15.

8085
     „Ivo An drić” : (de lo vi) / Ve li bor Gli go rić.
U: Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Be o grad : Be o grad ski 
iz da vač kogra fič ki za vod, 1990.  Str. 441443.

8086
     „Иво Ан дрић” : (де ло ви) / Ве ли бор Гли го рић.
У: На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Бе о
град ски из да вач когра фич ки за вод, 1990.  Стр. 475
376.

8087
     Ivo An drić / Ve li bor Gli go rić.
Od lo mak.
U: Na Dri ni ću pri ja / [I vo Andrić].  Be o grad : Lo gos art : 
Agen ci ja Sve ti o nik, 2006.  Str. 360361.

8088
     Ivo An drić / Ve li bor Gli go rić.
Od lo mak.
U: Trav nič ka hro ni ka / [I vo Andrić].  Be o grad : Lo gosart 
: Agen ci ja Sve ti o nik, 2006.  Str. 483484.

8089
     Иво Ан дрић. [Део 1] / Ве ли бор Гли го рић.
У: Са вре ме ник.  Књ. 2, св. 11 (окт. 1955), стр. 494
514.

8090
     Иво Ан дрић. [Део] 2 / Ве ли бор Гли го рић.
У: Са вре ме ник.  Књ. 2, св. 12 (дец. 1955), стр. 622
641.

8091
     Иво Ан дрић. [Део] 3 / Ве ли бор Гли го рић.
У: Са вре ме ник.  Књ. 3, св. 1 (јан. 1956), стр. 4051.
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8092
     Иво Ан дрић: „Го спо ђи ца”, Са ра је во, 1945 / Ве ли
бор Гли го рић.
При каз књи ге.
У: По ли ти ка.  Год. 43, бр. 12265 (4. април 1946), стр. 
7.

8093
     Иво Ан дрић и на ша књи жев на тра ди ци ја / Ве ли бор 
Гли го рић.
У: Иво Ан дрић / [уредник Во ји слав Ђурић].  Бе о град : 
Ин сти тут за те о ри ју књи жев но сти и умет но сти, 1962. 
 Стр. 203213.

8094
     Иво Ан дрић и на ша књи жев на тра ди ци ја / Ве ли бор 
Гли го рић.
У: Књи га и жи вот / Ве ли бор Гли го рић.  Бе о град : Про
све та, 1976.  Стр. 116129.

8095
     Ivo An drić: No ve pri po vet ke, Be o grad, 1948 / Ve li bor 
Gli go rić.
Pri kaz knji ge.
U: Knji žev ne no vi ne.  God. 2, br. 34 (23. avg. 1949), str. 3.

8096
     Иво Ан дрић: При по вет ке, Бе о град, 1924 / В. Г. [Вели
бор Глигорић].
При каз књи ге.
У: Рас кр сни ца.  Год. 2, бр. 21/22 (дец. 1924јан. 1925), 
стр. 7577.

8097
     Иво Ан дрић: Трав нич ка хро ни ка, Бе о град, 1945 / Ве
ли  бор Гли го рић.
При каз књи ге.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 120, књ. 357, св. 1 
(април 1946), стр. 7276.

8098
     Иза бра не при по вет ке Ива Ан дри ћа, Бе о град, 1951 / 
Ве ли   бор Гли го рић.
При каз књи ге.
У: По ли ти ка.  Год. 48, бр. 13996 (14. окт. 1951), стр. 4.

8099
     „Иза бра не при по вет ке” Иве Ан дри ћа, Бе о град, 
1951 / Ве ли бор Гли го рић.
У: Збор ник о Ан дри ћу / при ре дио Ра до ван Вуч ко вић. 
 Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1999.  Стр. 144
150.

8100
     „Ma ra mi lo sni ca” i „Ani ki na vre me na” : dve pri po vet
ke Iva An dri ća / Ve li bor Gli go rić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 11, br. 2863 [i. e. 2363] (13. maj 
1954), str. 15.

8101
     Мост из ме ђу ствар но сти и сно ва / Ве ли бор Гли го
рић.
Го вор на све ча ном ску пу у част Иве Ан дри ћа, Бе о град, 

17. јан. 1962. 
У: По ли ти ка.  Год. 59, бр. 17344 (21. јан. 1962) = Кул
ту ра  умет ност.  Год. 6, бр. 250, стр. 15.

8102
     Ni je pri hva tao ni ka kve oba ve ze ko je bi mu do ne le ne
pri jat no sti / Ve li bor Gli go rić.
U: Ka zi va nja o An dri ću / [pri re di o] Ra do van Po po vić.  
Be o grad : Slo bo da, 1976.  Str. 3840.

8103
     Но ва при по вет ка Иве Ан дри ћа / Ве ли бор Гли го
рић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Про кле та авли ја, Но ви 
Сад, 1954.
У: Са вре ме ник.  Књ. 1, св. 3 (март 1955), стр. 352
353.

8104
     Од свих на ших пи са ца, Ан дрић је нај ду бље ушао у 
мрак и злу коб роп ства / Ве ли бор Гли го рић.
Одло мак из тек ста „Иво Ан дрић”.
У: По ли ти ка.  Год. 58, бр. 17261 (27. окт. 1961), стр. 
10.

8105
     Пе сник тра ге ди је жи во та / Ве ли бор Гли го рић.
Одло мак из тек ста „Иво Ан дрић”.
У: Ве нац.  Бр. 8 (нов. 1972), стр. 64.

8106
     Пе сник тра ге ди је жи во та / Ве ли бор Гли го рић.
Одло мак из тек ста „Иво Ан дрић”.
У: Бор ба.  Год. 53, бр. 70 (14. март 1975), стр. 9.

8107
     При по вет ке Иве Ан дри ћа / Ве ли бор Гли го рић.
У: Из књи жев ног и по зо ри шног жи во та / Ве ли бор Гли
го рић.  Бе о град : [б. и.], 1937.  Стр. 3637.

8108
     Раз го вор о Ћа ми лу / Ве ли бор Гли го рић.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 150, књ. 413, св. 4 
(април 1974), стр. 363368.

8109
     Раз го вор о Ћа ми лу / Ве ли бор Гли го рић.
У: Књи га и жи вот / Ве ли бор Гли го рић.  Бе о град : Про
све та, 1976.  Стр. 130136.

8110
     Реч књи жев ни ка, ака де ми ка Ве ли бо ра Гли го ри ћа.
У: Све ча ни скуп у част ака де ми ка Иве Ан дри ћа до бит
ни ка Но бе ло ве на гра де за књи жев ност за 1961. год. / 
уред ник Ми лан Бар тош.  Бе о град : На уч но де ло, 1962. 
 Стр. 1116.

8111
     Ro ma ni Ive An dri ća / Ve li bor Gli go rić.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1977.  Str. 181198.
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8112
     Ro ma ni Ive An dri ća / Ve li bor Gli go rić.
Od lo mak.
U: Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma
sle ša”, 1980.  Str. 369371.

8113
     Ro ma ni Ive An dri ća / Ve li bor Gli go rić.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1981.  Str. 181198.

8114
     Ro ma ni Ive An dri ća / Ve li bor Gli go rić.
Od lo mak.
U: Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma
sle ša”, 1982.  Str. 367369.

8115
     Ro ma ni Ive An dri ća / Ve li bor Gli go rić.
Od lo mak.
U: Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma
sle ša”, 1985.  Str. 367369.

8116
     Sa mot ni ci i tu đin ci / Ve li bor Gli go rić.
U: Кnjiževne no vi ne.  N. s., god. 12, br. 157 (3. nov. 
1961), str. 23.

8117
     Ствар ност без ма ске / Ве ли бор Гли го рић.
У: По ли ти ка.  Год. 69, бр. 21196 (7. окт. 1972) = Кул ту
ра  умет ност.  Год. 16, бр. 892, стр. 1213.

8118
     Трај но ће жи ве ти / Ве ли бор Гли го рић.
In me mo ri am.
У: По ли ти ка.  Год. 72, бр. 22068 (14. март 1975), стр. 
13.

8119
     Уни вер зал на ми сао на за ви чај ном тлу / Ве ли бор 
Гли го рић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 28, бр. 507 (16. март 1976), 
стр. 3.

8120
     Чи та ју ћи Ан дри ће ву при по вет ку „Ани ки на вре ме
на” / Ве ли бор Гли го рић.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 151, књ. 415, св. 6 
(јун 1975), стр. 591598.

8121
     Чи та ју ћи Ан дри ће ву при по вет ку „Ани ки на вре ме
на” / Ве ли бор Гли го рић.
У: Књи га и жи вот / Ве ли бор Гли го рић.  Бе о град : Про
све та, 1976.  Стр. 137146.

8122
     По ет на чо ве шка та съд ба / Ве ли бор Гли го рич.
У: Мост.  Бр. 22 (1972), стр. 2728.

ГЛИ ГО РОВ, Ки ро
8123

     Istin sko na dah nu će / Ki ro Gli go rov.
In me mo ri am.
U: Trav nič ka hro ni ka.  God. 2, br. 16 (25. mart 1975), 
str. 4.

8124
     Нео гра ни че но тра ја ње чо ве чан ских стре мље ња / 
Ки ро Гли го ров.
In me mo ri am.
У: Днев ник.  Год. 34, бр. 10189 (15. март 1975), стр. 3.

8125
     Оти шао је му дри и до сто јан стве ни чо вјек : го вор 
Ки ра Гли го ро ва.
In me mo ri am.
У: По бје да.  Год. 31, бр. 3432 (15. март 1975), стр. 9.

ГЛИ ШИЋ, Ми ли во је
8126

     Ан дри ће ва тра гич на исти на / Ми ли во је Гли шић.
У: НИН.  Год. 45, бр. 2307 (17. март 1995), стр. 4041.

8127
     Дао је све што је имао : шта је исти на о Ан дри ће вој 
имо ви ни / Ми ли во је Гли шић.
Одло мак из тек ста „Тај на Ан дри ће вог бу ђе ла ра”.
У: По ли ти ка.  Год. 79, бр. 24725 (6. авг. 1982), стр. 
11.

8128
     Ma le pre ten zi je  ve li ke ten zi je : ko je po zvao i pri mio 
Ivu An dri ća u Sa vez ko mu ni sta / M. [Mi li vo je] Gli šić.
U: No vo sti 8.  God. 3, br. 143 (25. dec. 1982), str. 30.

8129
     „Pa tri us” je pr va bri ga / M. [Mi li vo je] Gli šić.
Pri kaz knji ge: Va si li je Ka le zić: Ivo An drić u na šim spo ro
vi ma, Be o grad, 1985.
U: No vo sti 8.  God. 6, br. 254 (7. feb. 1985), str. 3233.

8130
     Pri god na reč o An dri ću / Mil. [Mi li vo je] Gli šić.
U: Stu dent.  God. 26, br. 24 (30. okt. 1962), str. 6.

8131
     Taj na An dri će vog bu đe la ra / Mi li vo je Gli šić.
Po vo dom tek sta „Bez na slo va: uop šte” Oska ra Da vi ča.
U: No vo sti 8.  God. 3, br. 123 (7. avg. 1982), str. 23.

ГЛИ ШО ВИЋ, Ду шан
8132

     Ли ко ви Аустри ја на ца и Не ма ца као струк ту рал
ни еле мен ти у Ан дри ће вом књи жев ном де лу / Ду шан 
Гли шо вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Zu
sam men fas sung: Die Ge stal ten der Öster re ic her und der 
De utschen als Struk tu re le ment im Werk von An drić: стр. 
770.
У: Де ло Иве Ан дри ћа у кон тек сту европ ске књи жев но
сти и кул ту ре / [уредник Дра ган Недељковић].  Бе о
град : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 1981.  Стр. 753770.
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8133
     Сим по зи јум о Ан дри ћу за вре ме санк ци ја 1992. го
ди не / Ду шан Гли шо вић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић, при ре дио Пе тер Тир ген, 
Мин хен, 1995.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 16, св. 13 
(феб. 1997), стр. 212218.

ГЛО ВАЦ КИ, Алек сан дра
8134

     Кон зул ска вре ме на / Алек сан дра Гло вац ки.
Одло мак из тек ста „Ре ци то ва ње и на бра ја ње”.
У: Зве зда ра те а тар / при ре дио Фе ликс Па шић.  Бе о
град : Зве зда ра те а тар, 2009.  Стр. 433.

8135
     Ре ци то ва ње и на бра ја ње / Алек сан дра Гло вац ки.
При каз пред ста ве „Кон зул ска вре ме на” по мо ти ви ма 
ро ма на „Трав нич ка хро ни ка” Иве Ан дри ћа, у дра ма
ти за ци ји и ре жи ји Љу би ше Ри сти ћа и у из во ђе њу Зве
зда ра те а тра из Бе о гра да.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 56 (15. март 2009), стр. 21.

ГЛУ МАЦ, Сло бо дан
8136

     Иво Ан дрић / Сло бо дан Глу мац.
У: На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Бу ку решт : Кри
те ри он, 1980.  Стр. 343348.

8137
     [O „An dri će vom azbuč ni ku”] : (od lo mak) / Slo bo dan 
Glu mac.
U: Od jek.  God. 26, br. 20 (1531. okt. 1973), str. 5.

8138
     О „Ан дри ће вом азбуч ни ку” / С. [Слободан] Глу мац.
У: Ан дри ћев азбуч ник / иза брао и са ста вио Сло бо дан 
Глу мац.  Но ви Сад : Ма ти ца срп ска, 1975.  Стр. 243
[253].

8139
     О „Ан дри ће вом азбуч ни ку” / С. [Слободан] Глу
мац.
У: Ан дри ћев азбуч ник / иза брао и са ста вио Сло бо дан 
Глу мац.  Но ви Сад : Ма ти ца срп ска, 1986.  Стр. 205
[214].

ГЛУ ШЧЕ ВИЋ, Зо ран
8140

     Ан дрић и Го ја : (За пи си о Го ји и Раз го во ри са Го
јом) / Зо ран Глу шче вић.
У: Ан дрић у све тлу есте ти ке / уре дио Ми ло слав Шу
тић.  [Нови Сад] : Све то ви ; Бе о град : Ин сти тут за 
књи жев ност и умет ност : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 
1994.  Стр. 118132.

8141
     Ан дрић у кичогле да лу / Зо ран Глу шче вић.
При каз из ло жбе „Иво Ан дрић  жи вот и де ло”, Бе о
град, 1992.

У: По ли ти ка.  Год. 89, бр. 28424 (23. нов. 1992), стр. 
13.

8142
     Ese ji o Go ji / Zo ran Glu šče vić.
Re fe rat na Sim po zi ju mu „An drić u ško li”, Vi še grad, 25
26. jun 1978.
U: Od jek.  God. 31, br. 18 (1530. sept. 1978), str. 13.

8143
     Ma le po le mič ke ru ko ve ti. [De o] 4, Jed na emi grant ska 
pa škvi la iz Švaj car ske / Zo ran Glu šče vić.
Po vo dom tek sta „Hi sto rische No vel le als Ze ug nis der Ge
gen wart” Pre di sla va Ku bu ro vi ća.
U: Da nas.  God. 2, br. 19 (31. jan. 1962), str. 21.

8144
     Мит и Ан дри ће во де ло / Зо ран Глу шче вић.
При каз књи ге: Пе тар Џа џић: Хра сто ва гре да у ка ме ној 
ка пи ји, Бе о град, 1983.
 У: По ли ти ка.  Год. 81, бр. 25311 (24. март 1984) = 
Кул ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 4, бр. 239, стр. 11.

8145
     Па ла нач ка на кла па ња / [интервју водила] Дра га на 
Са вић.
Ин тер вју са Зо ра ном Глу шче ви ћем.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 45, бр. 28342 (3. април 
1997), стр. 17.

8146
     Ча ри ин ти ме / Зо ран Глу шче вић.
У: Ан дрић и Ми ли ца / Гор да на Бра јо вић.  Бе о град : 
БМГ, 1997.  Стр. 912.

8147
     Ча ри ин ти ме / Зо ран Глу шче вић.
У: Ан дрић и Ми ли ца / Гор да на Бра јо вић.  Бе о град : 
На род на књи гаАл фа, 2004.  Стр. 1520.

ГО БИ ФЕ ХЕР, Ђу ла
8148

     Gyűlö let és ha rag / Gobby Fe hér Gyula.
U: Magyar Szó.  59. évf., 296. sz. (2002. dec. 14.), str. 7.

ГОЈ, Едвард Де нис
8149

     По вла че ње и оту ђе ње у Ан дри ће вим де ли ма / Е. Д. 
[Едвард Денис] Гој ; пре ве ла с ен гле ског Бран ка Лев
кор.
Ре фе рат на Ме ђу на род ном на уч ном ску пу о Иви Ан
дри ћу, Лон дон, 1012. јул 1984.  На по ме не и би бли о
граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 5, св. 4 
(1986), стр. 110117.

8150
     По вла че ње у се бе или оту ђе ње / Е. Д. [Едвард Де
нис] Гој.
Одло мак.
У: Ан дри ће во ре мекде ло / Ни ко ла Ко ље вић.  Ба ња 
Лу ка : Глас срп ски, 1995.  Стр. 146150.
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8151
     Wit hdra wal and ali e na tion in An drić’s works / E. D. 
[Ed ward Den nis] Goy.
No tes: str. 47.
U: Ivo An drić / edi ted by E. C. [Ce li a] Haw ke sworth.  
Lon don : Uni ver sity of Lon don, School of Sla vo nic and 
East Euro pean Stu di es, 1985.  Str. 3947.

8152
     The work of Ivo An drić / E. D. [Ed ward Den nis] Goy.
U: The Sla vo nic and East Euro pean Re vi ew.  Vol. 41, no. 
97 (1963), str. 301326*.

8153
     Ivo An drić: The wo man from Sa ra je vo, New York, 
1965 / E. D. [Ed ward Den nis] Goy.
Pri kaz knji ge: Go spo đi ca.
U: Boršt ni ko vo sre ča nje.  (1967), str. 480483*.

8154
     Ivo An drić: The wo man from Sa ra je vo, New York, 
1966 / E. D. [Ed ward Den nis] Goy.
Pri kaz knji ge: Go spo đi ca.
U: Bal kan Stu di es.  Vol. 8, no. 2 (1967), str. 480483.

ГО ЈЕР, Гра ди мир
8155

     Ne do seg nu ti An drić / Gra di mir Go jer.
Pri kaz pred sta ve „Ve o ma zbu njen u du ši” po mo ti vi ma 
pri po ve da ka I. An dri ća u dra ma ti za ci ji i re ži ji Ka će Če lan 
i u iz vo đe nju po zo ri šta „Te a taram fi te a tar” iz Sa ra je va.
U: Ve čer nje no vi ne.  God. 23, br. 1299 (16. feb. 1987), 
str. 9.

8156
     Tek osta ci bi ser ja / Gra di mir Go jer.
Pri kaz pred sta ve „Ve o ma zbu njen u du ši” po mo ti vi ma 
pri po ve da ka Ive An dri ća u dra ma ti za ci ji i re ži ji Ka će Če
lan i u iz vo đe nju po zo ri šta „Te a taram fi te a tar” iz Sa ra je
va.
U: Oslo bo đe nje.  God. 44, br. 13885 (15. feb. 1987), str. 6.

ГОЈ КО ВИЋ, Ми ша
8157

     На Дри ни ћу при ја / Ми ша Гој ко вић.
У: Ду га.  Год. 12, бр. 578 (30. дец. 1956), стр. 46.

8158
     По тра жи те пи сца у књи га ма / Ми ша Гој ко вић.
Пр ви пут об ја вље но под ств. насл.: На Дри ни ћу при
ја.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 7275.

ГО ЛУ БО ВИЋ, Бор ка
8159

     Ва тре на ли ни ја кул ту ре / Б. [Борка] Го лу бо вић.
О све ча ној ака де ми ји по во дом сто го ди шњи це ро ђе ња 
Иве Ан дри ћа, Бе о град, 11. окт. 1992.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 30, бр. 10269 (10. окт. 
1992), стр. 11.

8160
     Од ме рен све док : Ан дри ће ви „Ди пло мат ски спи си” 
/ Б. [Борка] Го лу бо вић.
При каз књи жев не ве че ри, Бе о град, 30. окт. 1992.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 30, бр. 10290 (31. окт. 
1992), стр. 11.

ГОР ДИЋ, Слав ко
8161

     Ан дрић у шко ли / Слав ко Гор дић.
При каз књи ге: Па вле Илић: У све ту Ан дри ће ве умет
но сти, Но ви Сад, 1992.
У: Ми сао.  Год. 18, бр. 12(448) (30 окт. 1992), стр. 5.

8162
     Од ло кал не хро ни ке до ве ли ке ме та фо ре о све ту и 
чо ве ку : при лог исто ри ји чи та ња Ан дри ће вих ро ма на 
/ Славко Гордић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Иво Ан дрић. [Књ.] 1 / при ре дио Слав ко Гор дић.  
Но ви Сад : Из да вач ки цен тар Ма ти це срп ске, 2010.  
Стр. 722.

ГО РУП, Рад ми ла Ј.
8163

     Же не у Ан дри ће вом де лу / Рад ми ла Го руп ; пре ве ла 
са ен гле ског Је ле на Стип че вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 15, св. 12 
(мај 1996), стр. 253268.

8164
     Чи та лац као кри ти чар: „Трав нич ка хро ни ка” Иве 
Ан дри ћа / Рад ми ла Ј. Го руп ; с ен гле ског пре ве ла Би
ља на Ђор ђе вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 23, св. 21 
(септ. 2004), стр. 125137.

8165
     Wo men in An drić’s wri ting / Rad mi la Go rup.
No tes: str. 171172.
U: Ivo An drić re vi si ted / Wayne S. Vu ci nich, edi tor.  Ber
ke ley : In ter na ti o nal and Area Stu di es, 1995.  Str. 154
172.

8166
     „Je wish por tra its in the works of Ivo An drić = Je vrej ski 
por tre ti u de li ma Ive An dri ća” by Du ši ca Sa vić Beng hi at, 
To ron to, 2005 / re vi e wed by Rad mi la J. Go rup.
Pri kaz knji ge.
U: Ser bian Stu di es.  Vol. 20, no. 1 (2006), str. 206208.

8167
     Re a der as cri tic: Ivo An drić’s Bo snian chro nic le / Rad
mi la J. Go rup.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ser bian Stu di es.  Vol. 15, no. 2 (2001), str. 217228.

ГОС, Ј.
8168

     Bo ś ni przypi sany / J. Gos.
U: Od gł osy.  Rocz. 18, nr. 23 (1975), str. 4*.
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ГО ТО ВАЦ, Вла до
8169

     „Pro kle ta avli ja” ili ne si gur ne gra ni ce / Vla do Go to vac.
U: Re pu bli ka.  God. 11, knj. 2, br. 9 (ru jan 1955), str. 
723726.

8170
     Svi jet bez gu bi ta ka / Vla do Go to vac.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Li ca, Za greb, 1960.
U: Knji žev nik.  God. 2, sv. 2, br. 15 (ru jan 1960), str. 
375377.

ГОТ ШАЛК, Хер берт
8171

     Die Chro nik einer Brüc ke / Her bert Gottschalk.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Min hen, 
1954.
U: De utsche Kom men ta re.  (24. April 1954)*.

ГО ЦИЋ, Го ран
8172

     Po gled ka ho lo ka u stu: Ger ni ka i Bi fe Ti ta nik / Go ran 
Go cić.
Pri kaz te le vi zij ske dra me „Bi fe Ti ta nik” po mo ti vi ma pri
po vet ke Ive An dri ća, u re ži ji Emi ra Ku stu ri ce.
U: Emir Ku stu ri ca / Go ran Go cić.  Be o grad : Stu dent ski 
kul tur ni cen tar, 2005.  Str. 3739.

ГРАБ НЕР, Еме ли ја
8173

     Ivo An drić: Im Stre it mit der Welt, Mün chen, 1963 / 
Eme lia Grab ner.
Pri kaz knji ge: U za va di sa sve tom.
U: Die Ze it im Buch.  (Aug.Sept. 1964)*.

ГРА БОВ СКИ, Та де уш Ста ни слав
8174

     Ivo An drić la u re a tem Na grody No bla 1961 / Ta de usz 
Sta ni sł aw Gra bow ski.
U: Sla via Oc ci den ta lis.  T. 23 (1963), str. 95104*.

8175
     Sł o wo wstęp ne na uroczysto ś ci zor ga ni zo wa nej pr zez 
Ko mi sję Sł o wi a no znaw czą PAN (Od dzi ał w Kra ko wie) 
ku czci Iva An dri cia  la u re a ta Na grody No bla / Ta de usz 
Sta ni sł aw Gra bow ski.
U: Sla via Oc ci den ta lis.  T. 23 (1963), str. 329330*.

ГРА ДИ ШНИК, Ја нез
8176

     An dri će va de la v nem šči ni / J. G. [Ja nez Gradišnik].
U: Na ši raz gle di.  Letn. 12, št. 7(270) (6. april 1963), str. 
147.

ГРА МИ ЊА, Ђу ли ја но
8177

     Chi è qu e sto Ivo An dric / Gi u li a no Gra mig na.
U: Cor ri e re d’in for ma zi o ne.  (2728 ott. 1961)*.

ГРАН ЖАР, Ан ри
8178

     Ivo An dritch: Il est un pont sur la Dri na, Pa ris, 1956 / 
H. [Hen ri] Gra njard.
Pri kaz knji ge: Na Dri ni ću pri ja.
U: Re vue de lit té ra tu re com pa rée.  An née 33, no 1 (janv.
mars 1959), str. 140142.

ГРА ЦИ НИ, Ђо ва ни
8179

     Ivo An drić pre mio No bel / Gi o van ni Graz zi ni.
U: La Na zi o ne.  (27 ott. 1961)*.

8180
     In tro du zi o ne / Gi o van ni Graz zi ni.
U: La se te / Ivo An dric.  [Fi ren ze] : Val lec chi, 1961.  Str. 
514.

ГР БИЋ, Дра го слав
8181

     Де се то из да ње ро ма на Иве Ан дри ћа „На Дри ни ћу
при ја” / Дра го слав Гр бић.
У: Рад ник.  Год. 7, бр. 302 (2. феб. 1956), стр. 6.

8182
     Ivo An drić: „Pro kle ta avli ja”, No vi Sad, 1954 / Dra go
slav Gr bić.
Pri kaz knji ge.
U: Vje snik.  God. 16, br. 3112 (6. ožu jak 1955), str. 7.

8183
     На гра да за жи вот но де ло / Дра го слав Гр бић.
По во дом до де ле на гра де Са ве за књи жев ни ка Ју го сла
ви је и Удру же ња из да ва ча ФНРЈ Иви Ан дри ћу.
У: Рад ник.  Год. 7, бр. 345/346 (29. нов. 1956), стр. 
10.

8184
     Ру ке јед ног чо ве ка : над Ан дри ће вом при по вет ком 
Зло ста вља ње / Дра го слав Гр бић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 1 [!], бр. 27 (15. јул 1954), 
стр. 1, 4*.

8185
     Si le i mo sto vi / Dra go slav Gr bić.
U: Knji žev ne no vi ne.  N. s., god. 12, br. 160 (15. dec. 
1961), str. 23.

8186
     Stil i sti li za ci ja : u po vo du dra ma ti za ci je „Pro kle te 
avli je” / Dra go slav Gr bić.
U: Te le gram.  God. 3, br. 140 (28. dec. 1962), str. 8.

8187
     60го ди шњи ца  жи во та Ива Ан дри ћа / Д. Г. 
[Драгослав Грбић].
У: Рад ник.  Год. 3, бр. 129 (9. окт. 1952), стр. 3.

ГР БИЋ, Ду шан
8188

     Је дан вид про зе Иве Ан дри ћа / Ду шан Гр бић.
У: Ин ва лид ски лист.  Год. 31, бр. 41 (16. окт. 1954), 
стр. 3.
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8189
     Је дан вид про зе Иве Ан дри ћа / Ду шан Гр бић.
У: Ин ва лид ски лист.  Год. 42 [!], бр. 45 (4. нов. 1961), 
стр. 8.

ГР БИЋ, Сми ља
8190

     Ivo An drić / Smi lja Gr bić Mi nja.
U: O Di á rio.  (21 Jul. 1985), str. 3*.

ГР ДИ НИЋ, Ни ко ла
8191

     Иво Тар та ља: При по ве да че ва есте ти ка, Бе о град, 
1979 / Ни ко ла Гр ди нић.
При каз књи ге.
У: Збор ник за сла ви сти ку.  Св. 19 (1980), стр. 219
221.

8192
     Ми ро слав Ка ра у лац: Ра ни Ан дрић, Бе о град, Са ра
је во, 1980 / Ни ко ла Гр ди нић.
При каз књи ге.
У: Збор ник за сла ви сти ку.  Св. 22 (1982), стр. 151
152.

ГРЕ ГО РЕ ТИ, Лу чио
8193

     Qu an do la sto ria s’in trec cia e la me mo ria scon fi na nel 
pre sen te / Lu cio Gre go ret ti.
U: Ivo An drić / a cu ra di Ma ri ja Mi tro vić.  Mon fal co ne 
: Co mu ne ; Tri e ste : Li ons club „Tri e ste Euro pa”, 2007.  
Str. 5760*.

ГРЕ ЈАМ, К.
8194

     Ivo An drić: Pas ha’s con cu bi ne and ot her ta les, New 
York, 1968 / K. Gra ham.
Pri kaz knji ge: Ma ra mi lo sni ca i dru ge pri če.
U: The Li ste ner.  (20 Oct. 1969), str. 608*.

ГРИ БЕЛ, Рај нер
8195

     Ivo An drićs hi sto rischer Ro man Die Chro nik von Trav
nik : das Kraft feld von Großmac htin te res sen ver stört eine 
mul ti kul tu rel le bo snische Stadt / Ra i ner Grü bel.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Be ric hte und For schun gen.  Bd. 14 (2006), str. 187
226*.

ГРИН, Ха у ард
8196

     Ivo An drić: The wo man from Sa ra je vo, New York, 
1965 / Ho ward Green.
Pri kaz knji ge: Go spo đi ca.
U: The Hud son Re vi ew.  Vol. 18, no. 2 (1965), str. 278
281*.

ГРИН, Хер берт
8197

     Ve li ka no va zmo ta / Her bert Grün.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Go spo đi ca ; Pro kle ta avli ja, 

Lju blja na, 1958.
U: No va ob zor ja.  Letn. 12, št. 5/6 (1959), str. 287289.

8198
     Zla ta je sen bo sen ske ga mo dri ja na / Her bert Grün.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pro kle ta avli ja, No vi Sad, 
1954.
U: Be se da.  Letn. 4, št. 1(31) (1955), str. 7980.

8199
     Ivo An drić: Most na Dri ni, Lju blja na, 1948 / H. G. 
[Her bert Grün].
Pri kaz knji ge: Na Dri ni ću pri ja.
U: Slo ven ski po ro če va lec.  Le to 9, št. 150 (25. jun. 1948), 
str. 3*.

8200
     Ivo An drić: Trav ni ška hro ni ka [i. e. kro ni ka], Lju blja
na, 1948 / H. G. [Her bert Grün].
Pri kaz knji ge.
U: Slo ven ski po ro če va lec.  Le to 9, št. 247 (1948), str. 4*.

ГРИР СОН, Ри чард
8201

     Mo ney was her God / Ric hard Gri er son.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Go spo đi ca, Lon don, 1966.
U: Eve ning Ar gus.  (29 July 1966), str. 12*.

ГРИЦ КАТРа ду ло вић, Ире на
8202

     Aso ci ja ci je iz mu zi ke uz de lo Ive An dri ća / Ire na Gric
katRa du lo vić.
U: Zvuk.  Br. 55 (1962), str. 513518.

ГРОЛ, Ми лан
8203

     Без мо рал них уза јам но сти / Ми лан Грол.
У: По ли ти ка.  Год. 34, бр. 10283 (69. јан. 1937), стр. 
45.

ГРОП МАН, До налд
8204

     She et light ning on tra gic landsca pes / by Do nald Grop
man.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Ma ra mi lo sni ca i dru ge pri če, 
Nju jork, 1968.
U: The Chri stian Sci en ce Mo ni tor.  (9 Aug. 1968), str. 
9*.

ГРУ БАЧ, Сте фан
8205

     Дра ма јед не дра ме / Сте фан Гру бач.
При каз те ле ви зиј ске еми си је „Не по зна ти Ан дрић” 
ауто ра Џе ва да Са бља ко ви ћа.
У: Ра дио ТВ ре ви ја.  Год. 20, бр. 1023 (3. окт. 1986), 
стр. 21.

8206
     За „Зе ку” тре ба хра брост / Сте фан Гру бач.
У: Ра дио ТВ ре ви ја.  Год. 18, бр. 911 (10. авг. 1984), 
стр. 2223.
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ГРУ БА ЧИЋ, Сло бо дан
8207

     Ivo An drić / Slo bo dan Gru ba čić.
U: Text und Kri tik.  (1984), str. 12*.

8208
     He in rich He i ne und Ivo An drić : Auf fas sung von 
Geschic hte als dé jà vu / von Slo bo dan Gru ba čić.
An mer kun gen: str. 155156.
U: Ak ten des VI. In ter na ti o na len Ger ma ni stenKon gres
ses, Ba sel, 1980. Teil 3 / he ra us ge ge ben von He inz Rupp 
und HansGert Ro loff.  Bern [etc.] : P. Lang, 1981.  Str. 
151156*.

ГРУ ЈИЋ, Ма ри ја
8209

     Тех ни ка „филм ског по гле да” у Ан дри ће вим при по
вет ка ма / Ма ри ја Гру јић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: The „ci ne ma tic ga ze” tec hni que in the sto ri es of Ivo 
An drić: стр. 331.
У: Ан дрић у си сте му умет но сти / уред ник Ми ло слав 
Шу тић.  Бе о град : Ин сти тут за књи жев ност и умет
ност ; Ба ња Лу ка : Књи жев на за дру га, 2004.  Стр. 323
331.

8210
     Тех ни ка „филм ског по гле да” у Ан дри ће вим при по
вет ка ма / Ма ри ја Гру јић.
Те мат ски број: Ан дрић у си сте му умјет но сти.  На по
ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum mary: 
The „ci ne ma tic ga ze” tec hni que in the sto ri es of Ivo An
drić: стр. 331.
У: Збор ник срп ског је зи ка, књи жев но сти и умјет но
сти.  Год. 4 (2004), стр. 323331.

ГРУ ЈИ ЧИЋ, Дра го слав
8211

     Umet nik i smrt : po ku šaj in ter pre ta ci je An dri će ve pri
po vet ke „Aska i vuk” / Dra go slav Gru ji čić, Mi lan V. Di
mić.
U: Iz raz.  God. 7, knj. 13, br. 7 (jul 1963), str. 3448.

ГРУ ЈИ ЧИЋ, Не бој ша
8212

     Pi ta nje ru ko pi sa : An dri će va ostav šti na / Ne boj ša Gru
ji čić.
U: Vre me.  Br. 536 (12. april 2001), str. 38.

8213
     Ru ko pi si ipak ni su An dri će vi : raz re še na ne do u mi ca oko 
za o stav šti ne knji žev nog no be lov ca / Ne boj ša Gru ji čić.
U: Vre me.  Br. 530 (1. mart 2001), str. 4042.

8214
     Ру ко пи си ипак ни су Ан дри ће ви : раз ре ше на не до у
ми ца око за о став шти не књи жев ног но бе лов ца / Не бој
ша Гру ји чић.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 20, св. 18 
(окт. 2001), стр. 273275.

ГРУ НЕРТ, Ман фред
8215

     Er fa hrun gen des Wi der spruchs / Man fred Gru nert.
U: Süd de utsche Ze i tung.  (10. Okt. 1967)*.

ГР ЧЕ ВИЋ, Фра њо
8216

     Epi fa ni ja u An dri će voj po e ti ci / Fra njo Gr če vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Zu sam
men fas sung: Epip ha nie in An drić’s Po e tik: str. 239.
U: Umjet nost ri je či.  God. 26, br. 3/4 (sr panjpro si nac 
1982), str. 229239.

8217
     Epi fa ni ja u An dri će voj po e ti ci / Fra njo Gr če vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Sim bo li zam, eko lo gi ja, es ha to lo gi ja / Fra njo Gr če vić.  
Za greb : Ma ti ca hr vat ska, 2002.  Str. 180195.

8218
     Za pi si o Goyi Ive An dri ća / Fra njo Gr če vić.
U: Sim bo li zam, eko lo gi ja, es ha to lo gi ja / Fra njo Gr če vić.  
Za greb : Ma ti ca hr vat ska, 2002.  Str. 113116.

8219
     Za pi si o Go ji Ive An dri ća / Fra njo Gr če vić.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Za pi si o Go ji, No vi Sad, 1961.
U: 15 da na.  God. 5, br. 15 (1. svi banj 1962), str. 28.

8220
     Иво Ан дрић у „Књи жев ном ју гу” / Фра њо Гр че
вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Иво Ан дрић / [уредник Во ји слав Ђурић].  Бе о град : 
Ин сти тут за те о ри ју књи жев но сти и умет но сти, 1962. 
 Стр. 215222.

8221
     Ivo An drić u „Knji žev nom ju gu” / Fra njo Gr če vić.
Od lo mak.
U: Od jek.  God. 25, br. 20 (1531. okt. 1972), str. 12.

8222
     Knji ga Na tra gu Ive An dri ća / Fra njo Gr če vić.
Pri kaz knji ge: Ši mun Ju ri šić: Na tra gu Ive An dri ća, Split, 
2004.
U: Na tra gu Mi ro sla va Kr le že / Ši mun Ju ri šić.  Split : Lo
gos, 2006.  Str. 182186.

8223
     Pro ma še ni Spa si telj : ci klus no ve la o fra Mar ku Kr ne ti 
u es ha to lo škoj per spek ti vi / Fra njo Gr če vić.
U: Ko lo.  God. 10, br. 2 (2000), str. 538*.

8224
     Pro ma še ni Spa si telj / Fra njo Gr če vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Sim bo li zam, eko lo gi ja, es ha to lo gi ja / Fra njo Gr če vić.  
Za greb : Ma ti ca hr vat ska, 2002.  Str. 196244.

8225
     Pro ma še ni Spa si telj : ci klus no ve la o fra Mar ku Kr ne ti 
u es ha to lo škoj per spek ti vi / Fra njo Gr če vić.
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Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Re li gi o zna eko lo gi ja i no vi čo vjek / Fra njo Gr če vić ... 
[et al.].  Za greb : [s. n.], 2009.  Str. 281329.

8226
     Ra no dje lo Ive An dri ća / Fra njo Gr če vić.
U: 15 da na.  God. 15, br. 8 (1972), str. 4043.

8227
     Ra no dje lo Ive An dri ća / Fra njo Gr če vić.
U: Zbor nik Za gre bač ke sla vi stič ke ško le.  God. 1, knj. 1 
(1973), str. 257264.

8228
     Ra no dje lo Ive An dri ća / Fra njo Gr če vić.
U: Sim bo li zam, eko lo gi ja, es ha to lo gi ja / Fra njo Gr če vić.  
Za greb : Ma ti ca hr vat ska, 2002.  Str. 117132.

8229
     Unu tar nja An dri će va po e ti ka : (na pri mje ru pri po vi je
sti „Put Ali je Đer ze le za”) / Fra njo Gr če vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Ré su mé: 
La po é ti que in tér i e u re d’Ivo An drić con si de rée dans le ré
cit Le che min d’Ali ja Đer ze lez: str. 358.
U: De lo Ive An dri ća u kon tek stu evrop ske knji žev no sti i 
kul tu re / [u red nik Dra gan Nedeljković].  Be o grad : Za du
žbi na Ive An dri ća, 1981.  Str. 331358

8230
     Unu tar nja An dri će va po e ti ka : (na pri mje ru pri po vi je
sti „Put Ali je Đer ze le za”) / Fra njo Gr če vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Sim bo li zam, eko lo gi ja, es ha to lo gi ja / Fra njo Gr če vić.  
Za greb : Ma ti ca hr vat ska, 2002.  Str. 133179.

8231
     Epip ha nie in der Po e tik Ivo An drićs / Fra njo Gr če vić ; 
über setzt von Ve sna Ci dil ko.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Sprac hen und Li te ra tu ren Ju go sla vi ens / he ra us ge ge
ben von Re in hard La u er.  Wi es ba den : O. Har ras so witz, 
1985.  Str. 180190*.

ГУ ВИС, Хри стос
8232

     Σημειωμα του μεταφραστη / Χρηστος Γκουβης.
У: Ταραγμενοι καιροι / Ιβο  Αντριτς.  Αθηνα : Κασταν
ιωτης, 2002.  Стр. 911.

ГУ НЕС, Али
8233

     Mo der nism in Ivo An drić’ The brid ge on the Dri na / 
Ali Gu nes.
U: Ser bian Stu di es.  Vol. 21, no. 1 (2007), str. 99114*.

ГУ СТИН ЧИЧ, Ју риј
8234

     Ан дрић је мај стор ви со ке тра ги ко ме ди је : од јек 
Ан дри ће вих де ла у бри тан ској штам пи / Ј. [Јуриј] Гу
стин чић.

У: По ли ти ка.  Год. 56, бр. 16427 (22. март 1959), стр. 
17.

ГУТ КОВ, Вла ди мир Па вло вич
8235

     Oso be no sti upo tre be za me nič kih en kli ti ka „je” i „ju” u 
tek sto vi ma Ive An dri ća i Sken de ra Ku le no vi ća / Vla di mir 
P. Gud kov.
U: Srp ski je zik.  God. 1, br. 1/2 (1996), str. 1924*.

8236
     Со зер ца те ль ная му дро сть Иво Ан дри ча / В. [Влади
мир] П. Гуд ков.
У: Твор че ство Иво Ан дри ча / [редак торсо ста ви те ль 
О. [Ольга] Л. Кириллова].  Мо сква : Ин сти тут сла вя
но ве де ния и бал ка ни сти ки РАН, 1992.  Стр. 1215.

ГУЧ КЕ, Ир мтра уд
8237

     „Di e ses Ha us ist Ar mut” : „Buf fet Ti ta nic”, Er zä hlun
gen von Ivo An dric / Ir mtraud Gutschke.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Bi fe „Ti ta nik”, Kla gen furt, 
Salc burg, 1995.
U: Ne u es De utschland.  (29. Sept. 1995)*.

Д. Б.
8238

     Ан дрић на не мач ком / Д. Б.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Љу бав у ка са би, Франк
фурт на Мај ни, 1996. 
У: Бор ба.  Год. 74, бр. 298 (24. окт. 1996) = Свет књи
ге, стр. I.

Д. Г.
8239

     Ver ko de Ivo An drić / D. G.
U: Nia Vi vo [Bra je vo pi smo].  N. 3 (1955), str. 1220*.

Д. Ђ.
8240

     Az 1961. évi iro dal mi No beldí jas: An drić Ivo / D. Gy.
U: Magyar Könyvsze mle.  78. évf., 1. sz. (1962. jan.
márc.), str. 99.

Д. Л.
8241

     Ivo An drić: Der ver dam mte Hof, Frank furt am Main, 
1962 / dl.
Pri kaz knji ge: Pro kle ta avli ja.
U: Be ric hte und In for ma ti o nen.  (13. Ju li 1962)*.

Д. М.
8242

     Нео прав да но пот чи ња ва ње фил ма ли те ра ту ри / Д. М.
При каз фил ма „Ани ки на вре ме на” по мо ти ви ма при
по вет ке Иве Ан дри ћа, у ре жи ји Вла ди ми ра По га чи ћа.
У: Сту дент.  Год. 19, бр. 21 (10. нов. 1954), стр. [5].
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Д. О.
8243

     A boy’s dre am ful fil led / D. O.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Lon don, 1959.
U: Sun day Tri bu ne.  (10 May 1959)*.

Д. Р.
8244

     An dri će va ću pri ja na Dri ni / D. R.
U: Slo bod na Dal ma ci ja.  God. 13, br. 3132 (10. ožu jak 
1955), str. 4*.

Д. С.
8245

     Be co me wor thless / D. S.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Go spo đi ca, Nju jork, 1965.
U: The Den ver Post.  (13 Ju ne 1965)*.

ДА ВИД, Ан драш
8246

     Uz ma đar sku re cep ci ju Ive An dri ća / Da vid An draš.
U: Mo sto vi uza jam no sti / An draš Da vid.  No vi Sad : Rad
nič ki uni ver zi tet „Ra di voj Ćir pa nov”, 1977.  Str. 282
287.

ДА ВИ ДОВ, Дин ко
8247

     Бље сак лу цид не ре чи / Дин ко Да ви дов.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: За пи си о Го ји, Но ви Сад, 
1961.
У: Бор ба.  Год. 27, бр. 26 (28. јан. 1962), стр. 10.

ДА ВИ КО Бо ни но, Гви до
8248

     È mor to Ivo An dric scrit to re „No bel” / Gu i do Da vi co 
Bo ni no.
In me mo ri am.
U: La Stam pa.  An no 109, n. 59 (14 mar. 1975), str. 13*.

ДА ВИ ЧО, Ле он
8249

     Во ле ти Ан дри ћа зна чи во ле ти исто ри ју ње го вог 
на ро да : из ја ве фран цу ских књи жев ни ка и кул тур них 
рад ни ка / Ле он Да ви чо.
У: По ли ти ка.  Год. 58, бр. 17261 (27. окт. 1961), стр. 9.

8250
     Ivo An dric : prix No bel / Leon Da vi co.
U: L’Ex press.  No 542 (2 nov. 1961), str. 34.

8251
     El pre mio Nó bel, Ivo An dric: un Yugo e sla vo uni ver sal 
/ por Leon Da vi co.
U: El Mun do.  (10 nov. 1961)

ДА ВИ ЧО, Оскар
8252

     Ан дрић је про био зид глу ви ла / Оскар Да ви чо.
У: Бор ба.  Год. 26, бр. 281 (27. окт. 1961), стр. 5.

8253
     Bez na slo va: uop šte / Oskar Da vi čo.
U: Da lje.  God. 1, br. 2 (1982), str. 8184.

8254
     О Кр ле жи, Ан дри ћу и но бе лов ци ма / [Оскар 
Давичо].
Одло мак из тек ста „Без на сло ва: уоп ште”.
У: НИН.  Год. 33, бр. 1645 (11. јул 1982), стр. 2021.

ДАЛ МАН, Гин тер
8255

     Hur far ligt är ett no bel pris : är det en up pvi sning i kon
sten att fa bu le ra kring årets No bel pris i lit te ra tur  el ler 
vad / Gün ter Dal lmann.
U: Ex pres sen.  (5. feb. 1961)*.

ДА МЈА НОВ, Иван
8256

     Če ti ri lje ka ra iz ro ma na „Trav nič ka hro ni ka” Ive An
dri ća / Ivan Da mja nov.
U: Sa op će nja.  Sv. 11, br. 3 (1968), str. 127132.

ДА МЈА НО ВИЋ, Ра то мир
8257

     Ан дрић и стил / Ра то мир Ра ле Да мја но вић.
При каз књи ге: Чи тан ка за сед ми раз ред основ не шко
ле, при ре ди ла Мил ка Ан дрић, Бе о град, 2009.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 59, бр. 1172 (дец. 2009), 
стр. 14.

8258
     Pu to pi sna pro za Ive An dri ća / Ra to mir Da mja no vić.
U: Ru ko vet.  God. 23, knj. 46, sv. 9/10 (sept.okt. 1977), 
str. 572576.

ДАМ ЊА НО ВИЋ, Ми лан
8259

     Ди мен зи ја ре ли ги о зног у Ан дри ће вом естет ском 
ис ку ству / Ми лан Дам ња но вић.
У: Ис точ ник.  Год. 2, бр. 6 (1993), стр. 119128.

8260
     Ле по та  знак  исто рич ност : Ан дрић и есте ти ка / 
Ми лан Дам ња но вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Ан дрић у све тлу есте ти ке / уре дио Ми ло слав Шу
тић.  [Нови Сад] : Све то ви ; Бе о град : Ин сти тут за 
књи жев ност и умет ност : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 
1994.  Стр. 928.

8261
     Le po ta kao do ži vljaj ni šta vi la u An dri će vom umet nič
kom is ku stvu / Mi lan Dam nja no vić.
U: Ka este to u mi ju / Mi lan Dam nja no vić.  Be o grad : No
lit, 1996.  Str. 4562.

8262
     О исто рич но сти умет но сти пре ма Ан дри ће вој 
„Трав нич кој хро ни ци” / Ми лан Дам ња но вић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 32, бр. 614 (13. нов. 1980), 
стр. 1516.
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8263
     Пи та ње о исто рич но сти умет но сти пре ма Ан дри
ће вој Трав нич кој хро ни ци / Ми лан Дам ња но вић.
Zu sam men fas sung: Die Fra ge der Hi sto ri zi tät der Kunst 
im Ver hält nis zu An drićs Werk Trav nič ka hro ni ka: стр. 
618.
У: Де ло Иве Ан дри ћа у кон тек сту европ ске књи жев
но сти и кул ту ре / [уредник Дра ган Недељковић].  Бе
о град : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 1981.  Стр. 613618.

8264
     Pi ta nje o isto rič no sti umet no sti pre ma An dri će voj 
„Trav nič koj hro ni ci” / Mi lan Dam nja no vić.
U: Op ho đe nje sa mno go stru ko šću / Mi lan Dam nja no vić.  
Ba nja Lu ka : No vi glas, 1990.  Str. 8592.

ДА НИ ЈЕЛ, Фе ренц
8265

     Rom a Dri nán : emlé kez te tő Ivo An dri ćért / Dá niel Fe
renc.
U: Film vi lág.  5. sz. (1999), str. 29*.

ДАН КИЋ, Иза бе ла
8266

     Po u ča va nje in ter kul tu ral nog ra zu mje va nja upo ra bom 
do ma ćih knji žev nih dje la / Iza be la Dan kić.
Sum mary: str. 214.
U: Zbor nik Ivo An drić i nje go vo dje lo / [glav ni ured nik 
Ši mun Mu sa].  Mo star : Pe da go ški fa kul tet, 2003.  Str. 
211214*.

ДА НОЈ ЛИЋ, Ми ло ван
8267

     Ан дрић као узор / Ми ло ван Да ној лић.
У: По ли ти ка.  Год. 75, бр. 23196 (6. мај 1978) = Кул ту
ра  умет ност.  Год. 19, бр. 1182, стр. 15.

8268
     Ан дрић пе сник / Ми ло ван Да ној лић.
У: Књи жев на реч.  Год. 17, бр. 314 (25. јан. 1988), стр. 
6.

8269
     Ан дрић пе сник / Ми ло ван Да ној лић.
У: Пе сни ци / Ми ло ван Да ној лић.  Бе о град : За вод за 
уџ бе ни ке, 2007.  Стр. 166169.

8270
     Ан дри ћев са вет / Ми ло ван Да ној лић.
У: Књи жев на реч.  Год. 15, бр. 277 (25. април 1986), 
стр. 2.

8271
     Бе ле шка о пат њи / Ми ло ван Да ној лић.
У: Ви ди ци.  Год. 9, бр. 57/58 (јан.феб. 1961), стр. 4.

8272
     Грех Иве Ан дри ћа / Ми ло ван Да ној лић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 47, бр. 929/930 (115. мај 
1996), стр. 2.

8273
     Иво Ан дрић да нас / Ми ло ван Да ној лић.
У: Из ну ђе не ис по ве сти / Ми ло ван Да ној лић.  Бе о град 
: Pla to bo oks : Б&С, 2010.  Стр. 150155.

8274
     О јед ној ма ње по зна тој Ан дри ће вој књи зи : уз Са
бра на де ла Иве Ан дри ћа / Ми ћа Да ној лић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Ста зе, ли ца, пре де ли, Бе
о град, 1963.
У: Бор ба.  Год. 29, бр. 31 (2. феб. 1964), стр. 8.

8275
     О, штам пар ска гре шко / Ми ло ван Да ној лић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 44, бр. 850/851 (15. окт.1. 
нов. 1992), стр. 3.

8276
     О, штам пар ска гре шко / Ми ло ван Да ној лић.
У: На род не но ви не.  Год. 47, бр. 9214 (2425. окт. 
1992), стр. 2.

8277
     Пе тар Џа џић: „Иво Ан дрић”, Бе о град, 1957 / Ми ћа 
Да ној лић.
При каз књи ге.
У: Рад ник.  Год. 8, бр. 402 (26. дец. 1957), стр. 4.

8278
     Хер цог и Ан дрић / Ми ло ван Да ној лић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 32, бр. 609 (26. јул 1980), 
стр. 9.

8279
     An drić  po è te / Mi lo van Da noj lić ; tra du it du ser bo
cro a te par Na da Pe tro vić et Mic hè le Augros.
U: Mi gra ti ons.  No 1 (1987), str. 3437.

ДАРЖ, Фа бјен
8280

     Prin temps bri sé à Sa ra je vo / par Fa bi en ne Dar ge.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Omer pa ša La tas, Pa riz, 1999.
U: Le Mon de.  (7 janv. 2000)*.

8281
     Les si èc les der ni ers à Vi se grad / par Fa bi en ne Dar ge.
U: Le Mon de.  (3 oct. 1997)*.

ДА ТИ СМАН, Дон Ф.
8282

     Mir rors li fe in Bal kans / by Don F. Da ti sman.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Nju jork, 
1959.
U: The Gary PostTri bu ne.  (28 Ju ne 1959)*.

ДАУ, Шар лот
8283

     Por tra it of a spin ster ob ses sed with thrift / by Char lot te 
Dow.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Go spo đi ca, Nju jork, 1965.
U: The Sa van nah Mor ning News.  (6 Ju ne 1965)*.
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ДА У ТО ВИЋ, Са ва
8284

     Ан дрић и бал кан ске ма гле / Са ва Да у то вић.
При каз ма ни фе ста ци је: 22. ме ђу на род ни на уч ни са
ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, са те мом „Иво Ан дрић 
у сво ме вре ме ну”, Бе о град, Но ви Сад, Тр шић, 1992.
У: НИН.  Год. 42, бр. 2178 (25. септ. 1992), стр. 36
37.

8285
     An dri ćev flert s Dra žom Mi ha i lo vi ćem / Sa va Da u to
vić.
U: Da nas.  God. 9, br. 4649 (22. jun 2010), str. 1415.

8286
     Ка нон ско из да ње / Са ва Да у то вић.
У: НИН.  Год. 50, бр. 2568 (16. март 2000), стр. 39.

8287
     Ко вер ти ра но за ве шта ње / Са ва Да у то вић.
У: НИН.  Год. 49, бр. 2526 (27. мај 1999), стр. 3031.

8288
     Пи сма гнев не мла до сти : не по зна ти Ан дрић / Са ва 
Да у то вић.
Са др жи и пи сма И. Ан дри ћа.
У: НИН.  Год. 53, бр. 2719 (6. феб. 2003), стр. 4042.

8289
     По ла ве ка са Ивом Ан дри ћем / Са ва Да у то вић.
При каз ру ко пи са књи ге: Си ни ша Па у но вић: По ла ве ка 
с Ан дри ћем.
У: НИН.  Год. 41 [!], бр. 2878 (23. феб. 2006), стр. 48
49.

8290
     ПраЋу при ја / Са ва Да у то вић.
При каз пр ве вер зи је ро ма на „На Дри ни ћу при ја” Иве 
Ан дри ћа.
У: НИН.  Год. 58, бр. 3015 (9. окт. 2008), стр. 45.

ДЕ ЛО РЕН ЦО, Ан то нио
8291

     Ivo An dric: I tem pi di Ani ka e al tri rac con ti, Mi la no, 
1966 / An to nio De Lo ren zo.
Pri kaz knji ge: Ani ki na vre me na i dru ge pri če.
U: Mes sag ge ro ve ne to.  (18 mag. 1967)*.

ДЕ ЛУ КА, Ли ја на
8292

     Nel le fa vo le di Ivo An dric la pe co ra ha la me glio sul 
lu po / Li a na De Lu ca.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: La sto ria dell’aiduc co e al tri 
rac con ti con una scel ta di po e sie, Rim, 1973.
U: L’Eco di Ber ga mo.  (11 nov. 1974)*.

ДЕ ТО МА СО, Вин чен цо
8293

     Ivo An drić: La sig no ri na, Mi la no, 1962 / Vin cen zo de 
To mas so.

Pri kaz knji ge: Go spo đi ca.
U: L’ Ita lia che scri ve.  An no 46, n. 5 (mag. 1963), str. 
86.

ДЕ БЕ ЉАК, Ан тон
8294

     Ivo An drić: Pri po vet ke, Be o grad, 1924 / J. Še ga.
Pri kaz knji ge.  J. Še ga je pse u do nim An to na De be lja ka.
U: Lju bljan ski zvon.  Letn. 46, št. 2 (1926), str. 154.

ДЕ ВЕН ПОРТ, Гај
8295

     Tec hni co lor and a Ser bian post card / Guy Da ven port.
Sa dr ži pri ka ze knji ga me đu ko ji ma i: Ivo An drić: Go spo
đi ca, Nju jork, 1965.
U: Na ti o nal Re vi ew.  (15 Ju ne 1965), str. 513514*.

ДЕ ДЕ НА РО, Ро бер то
8296

     Ivo An dric, qu el lo sgu ar do dal pon te : nar ra va un mo
del lo di con vi ven za ide a le fra raz ze e re li gi o ni di ver se / 
Ro ber to De de na ro.
U: Il Pic co lo.  (13 dic. 2001), str. 27*.

ДЕ ДИ ЈЕР, Вла ди мир
8297

     Ан дри ће во схва та ње про сто ра и вре ме на / Вла ди
мир Де ди јер.
У: НИН.  Год. 27, бр. 1390 (28. авг. 1977), стр. 2425.

8298
     Ide ja per ma nent ne po bu ne / Vla di mir De di jer ; s en gle
skog pre ve la Da ša Drn dić.
U: Sa vre me nik.  God. 18, knj. 36, sv. 11 (nov. 1972), str. 
339347.

8299
     Књи жев ност и исто ри ја у то та ли те ту исто риј ског 
про це са / Вла ди мир Де ди јер.
Sum mary: Li te ra tu re and hi story in the to ta lity of hi sto ri
cal pro cess: стр. 129130.
У: Збор ник ра до ва о Иви Ан дри ћу / уред ник Ан то ни је 
Иса ко вић.  Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет
но сти, 1977.  Стр. 33130.

8300
     Књи жев ност и исто ри ја у то та ли те ту исто риј ског 
про це са / Вла ди мир Де ди јер.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: Li te ra tu re and hi story in the to ta lity of hi sto ri cal 
pro cess: стр. 129130.
У: Збор ник ра до ва о Иви Ан дри ћу / уред ник Ан то ни је 
Иса ко вић.  Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет
но сти, 1979.  Стр. 33130.

8301
     Му че ни штво и ју на штво по Ан дри ћу / Вла ди мир 
Де ди јер.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 28, бр. 523 (16. нов. 1976), 
стр. 5.
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8302
     Пер ма нент на по бу на / Вла ди мир Де ди јер.
Над ре ђе ни ств. насл.: Кри ти ча ри о Ан дри ћу / из бор 
М. Ж. [Милан Живановић].  Одло мак.
У: Днев ник.  Год. 51, бр. 16511 (14. окт. 1992) = Кул
ту ра  на у ка  умет ност.  Бр. 651, стр. 16.

ДЕ ЛИЋ, Јо ван
8303

     Ан дрић и Вук / Јо ван Де лић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 41, бр. 772 (15. март 1989), 
стр. 16.

8304
     Ан дри ћев пор трет слав ног по бјед ни ка : о при по ви
је ци „Му ста фа Ма џар” и по во дом ње / Јо ван Де лић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Zu
sam men fas sung: An drićs Por trät eines ru hmre ic hen Si e
gers: стр. 59.
U: Das Gra zer Opus von Ivo An drić / He ra us ge ber, ured
nik Bran ko To šo vić.  Be o grad : Be o grad ska knji ga ; Graz 
: In sti tut für Sla wi stik der KarlFran zensUni ver si tät, 
2010.  Стр. 4559.

8305
     Ве ли ки ве зи ри: Мех мед и Ју суф / Јо ван Де лић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 41, бр. 774 (15. април 
1989), стр. 13.

8306
     Ka ko se ure zu ju zna ko vi / Jo van De lić.
U: Put po red zna ko va / Ivo Tar ta lja.  Is toč no Sa ra je vo 
: Za vod za udž be ni ke i na stav na sred stva, 2006.  Str. 
527.

8307
     Ка ко се уре зу ју зна ко ви : о Тар та љи ном ту ма че њу 
Ива Ан дри ћа / Јо ван Де лић.
У: Про у ча ва ње оп ште књи жев но сти да нас / уред ни ци 
Адри ја на Мар че тић и Та ња По по вић.  Бе о град : Фи
ло ло шки фа кул тет, 2005 [тј.] 2006.  Стр. 89103.

8308
     Киш и Ан дрић : (фраг мен ти) / Јо ван Де лић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 44, бр. 850/851 (15. окт.1. 
нов. 1992), стр. 9.

8309
     Од нос Да ни ла Ки ша пре ма Иву Ан дри ћу : при ступ
но пре да ва ње / Јо ван Де лић.
Ре зю ме: От но ше ние Да ни ло Киш к Иво Ан дри чу: стр. 
105.
У: Го ди шњак Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду.  
Књ. 25 (1997), стр. 81105.

8310
     Пе тар, ка мен, лу ча и мо ре : де се ти Ан дри ћев текст 
о Ње го шу / Јо ван Де лић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 40, бр. 764 (15. нов. 1988), 
стр. 6.

8311
     Са мо ка зи ва ње бо ла / Јо ван Де лић.
Го вор при ли ком до де ле Ан дри ће ве на гра де Ми ро сла
ву То хо љу за 2002. год.
У: Књи жев ност.  Год. 53 [!], књ. 109, св. 10/12 (окт.
дец. 2003), стр. 11941202.

8312
     Са мо ка зи ва ње бо ла / Јо ван Де лић.
Го вор при ли ком до де ле Ан дри ће ве на гра де Ми ро сла
ву То хо љу за 2002. год.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 23, св. 21 
(септ. 2004), стр. 217228.

8313
     Свје тлост и све тост жр тве / Јо ван Де лић.
У: Ства ра ње.  Год. 47, бр. 9/10 (окт.нов. 1992), стр. 
745757.

8314
     Сло бо дан Јо ва но вић  Вук  Ан дрић / Јо ван Де лић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 41, бр. 773 (1. април 1989), 
стр. 8.

8315
     Срод ност ан ти по да / Јо ван Де лић.
Го вор при ли ком до де ле Ан дри ће ве на гра де Ми ло ра ду 
Па ви ћу за 2001. год.
У: Књи жев ни лист.  Год. 1, бр. 4 (1. нов. 2002), стр. 7.

8316
     Срод ност ан ти по да / Јо ван Де лић.
Го вор при ли ком до де ле Ан дри ће ве на гра де Ми ло ра ду 
Па ви ћу за 2001. год.
У: Књи жев ност.  Год. 52 [!], књ. 107, св. 10/12 (окт.
дец. 2002), стр. 10231026.

8317
     Срод ност ан ти по да / Јо ван Де лић.
Го вор при ли ком до де ле Ан дри ће ве на гра де Ми ло ра ду 
Па ви ћу за 2001. год.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 22, св. 20 
(окт. 2003), стр. 354358.

8318
     „То што се зо ве сли кар” : о ли ку Вје ко сла ва Ка ра са 
у Ан дри ће вом не до вр ше ном ро ма ну Омер па ша Ла тас 
/ Јо ван Де лић.
У: Књи жев ност.  Год. 42, књ. 84, св. 3/4 (мартаприл 
1987), стр. 407421.

8319
     Тре ћи жи вот То ме Га лу са / Јо ван Де лић.
У: Збор ник Два на е стих књи жев них су сре та „Са вре
ме на срп ска про за”, 1011. но вем бар 1995, Тр сте ник. 
 Тр сте ник : На род ни уни вер зи тет, 1996.  Стр. 129
146.

8320
     Ту ма че ње Ан дри ће вог књи жев ног де ла у на ста ви / 
Јо ван Де лић.
При каз књи ге: Па вле Илић: У све ту Ан дри ће ве умет
но сти, Но ви Сад, 1992.
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У: Књи жев ност и је зик.  Год. 41, бр. 1/2 (1994), стр. 
121123.

ДЕ ЛИЋ, Ми ћо
8321

     Sti lem ska upo treb no do ži vljaj na funk ci ja atri bu ta u 
„Pro kle toj avli ji” / Mi ćo De lić.
U: Pri lo zi na sta vi srp sko hr vat skog je zi ka i knji žev no sti.  
God. 3, br. 3 (1970/1971), str. 4864.

ДЕ МИЋ, Мир ко
8322

     Кал фен ско сло во о гра ни ца ма / Мир ко Де мић.
Го вор при ли ком при ма ња Ан дри ће ве на гра де за 2008. 
год.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 29, св. 27 
(јул 2010), стр. 334336.

ДЕМПФ, Ане ли зе
8323

     An drić, Ivo: Der ver dam mte Hof, Ber lin, Frank furt am 
Main, 1957 / An ne li e se Dempf.
Pri kaz knji ge: Pro kle ta avli ja.
U: Die Fur che.  (6. Sept. 1958)*.

8324
     Brüc ke zwischen Ori ent und Ok zi dent / An ne li e se 
Dempf.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Min hen, 
1960.
U: Die Fur che.  (10. Sept. 1960)*.

8325
     Die Brüc ke über die Ze pa von Ivo An drić / An ne li e se 
Dempf.
U: Han no ver sche all ge me i ne Ze i tung.  (10. Okt. 1962)*.

8326
     Der Dic hterDi plo mat war kein Po li ti ker : Be geg nung 
mit dem No bel pre i strä ger Ivo An dric / An ne li e se Dempf.
U: Düs sel dor fer Nac hric hten.  (8. Nov. 1961)*.

8327
     Zwischen Ori ent und Ok zi dent / An ne li e se Dempf.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Min hen, 
1961.
U: Ze it wen de.  (Jan. 1961), str. 5658*.

8328
     Ju go sla wische Er zä hler / An ne li e se Dempf.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Li ca, Min hen, 1964.
U: Die Fur che.  (22. Mai 1965)*.

8329
     Ju go sla wische Er zä hler / An ne li e se Dempf.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Li ca, Min hen, 1964.
U: Ze it wen de.  Nr. 4 (April 1966)*.

8330
     „Man schlägt das let zte Fen ster zu mit Blech” / An ne
li e se Dempf.

Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pro kle ta avli ja, Frank furt na 
Maj ni, 1957.
U: Ze it wen de.  (3. Jan. 1958)*.

ДЕН КО ВИЋБра тић, Див на
8331

     Ivo An drić i smje na ge ne ra ci ja : esej / Div na Den ko
vićBra tić.
U: Knji žev ni Ja dran.  God. 2, br. 16/17 (aprilmaj 1953), 
str. 2.

8332
     Ivo An drić i smje na ge ne ra ci ja / Div na Den ko vićBra
tić.
U: Od jek.  God. 25, br. 19 (115. okt. 1972), str. 6.

8333
     Sje ća ju ći se su sre ta sa Ivom An dri ćem / Div na Den ko
vićBra tić.
U: Od jek.  God. 25, br. 14 (1531. jul 1972), str. 15.

ДЕ ПО ЛО, Не да
8334

     Је дан ку так мај стор ске ра ди о ни це Иве Ан дри ћа / 
Не да Де по ло.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 12/13, св. 
9/10 (1993/1994), стр. 199217.

8335
     Књи жев но де ло Иве Ан дри ћа у ме ди ју ра ди ја / Не
да Де по ло.
У: Те а трон.  Год. 18, бр. 84/86 (1994), стр. 176178.

8336
     Књи жев но де ло Иве Ан дри ћа у ме ди ју ра ди ја / Не
да Де по ло.
Од лом ци.
У: По зо ри шне дра ма ти за ци је де ла Иве Ан дри ћа. Део 
2, Дра ма ти за ци је у вре ме ну / Ве сна Крч мар.  Но ви 
Сад : Ма ти ца срп ска, 2008.  Стр. 272275.

ДЕ РЕ ТИЋ, Јо ван
8337

     Иво Ан дрић / Јо ван Де ре тић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Срп ска књи жев ност и исто ри ја.
У: Књи жев ност, исто ри ја, са вре ме ност / [уредник Бра
ни слав Милошевић].  Бе о град : Рад, 1979.  Стр. 22
27.

8338
     Иво Ан дрић / Јо ван Де ре тић.
У: Исто ри ја срп ске књи жев но сти / Јо ван Де ре тић.  
Бе о град : Но лит, 1983.  Стр. 559571.

8339
     Иво Ан дрић / Јо ван Де ре тић.
У: Исто ри ја срп ске књи жев но сти / Јо ван Де ре тић.  
Зре ња нин : Se zam bo ok, 2007.  Стр. 10691080.

8340
     Иво Ан дрић / Јо ван Де ре тић.
У: Крат ка исто ри ја срп ске књи жев но сти / Јо ван Де ре
тић.  Но ви Сад : Адре са, 2007.  Стр. 252258.
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8341
     Књи га о Ан дри ће вој ме ди та тив ној про зи / Јо ван Де
ре  тић.
При каз књи ге: Ра до ман Ста ни шић: Ме ди та тив ни 
фраг мент као жа нр Ан дри ће ве про зе, Ник шић, 1987.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 7, св. 5 (јун 
1988), стр. 291293.

8342
     Ме сто Иве Ан дри ћа у исто ри ји срп ске књи жев но
сти / Јо ван Де ре тић.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 9/10, св. 7 
(мај 1991), стр. 182195.

8343
     Na Dri ni ću pri ja / Jo van De re tić.
U: Od sim bo li zma do avan gar de / Mi loš Mi lo še vić.  No vi 
Sad : Zmaj, 2004.  Str. 321327.

8344
     Na Dri ni ću pri ja / Jo van De re tić.
U: Od sim bo li zma do avan gar de / Mi loš Mi lo še vić.  No vi 
Sad : Zmaj, 2006.  Str. 321327.

8345
     Ро ман Ива Ан дри ћа / Јо ван Де ре тић.
Над ре ђе ни ств. насл: Срп ски ро ман : исто риј ски пре
глед. Део (8).
У: Књи жев на исто ри ја.  Год. 10, бр. 40 (1978), стр. 
645674.

8346
     Ро ман Иве Ан дри ћа / Јо ван Де ре тић.
У: Срп ски ро ман / Јо ван Де ре тић.  Бе о град : Но лит, 
1981.  Стр. 345382.

8347
     Ro man Ive An dri ća / Jo van De re tić.
Od lom ci iz knji ge „Srp ski ro man”.
U: Trav nič ka hro ni ka / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 
1985.  Str. 395396.

8348
     Те мат ска сре ди шта у струк ту ри Ан дри ће ве при по
вет ке / Јо ван Де ре тић.
Ré su mé: Cen tres thé ma ti qu es dans la struc tu re du con te 
an dritchien: стр. 233.
У: Књи жев на исто ри ја.  Год. 5, бр. 18 (1972), стр. 208
233.

8349
     Чо век и ствар ност у при по вет ка ма Ива Ан дри ћа / 
Јо ван Де ре тић.
У: Уства ри.  Год. 3, бр. 11 (мартаприл 1960), стр. 59
83.

ДЕ СИ
8350

     An dric häl se des på ser bi ska av sin sven ske in to duk tör 
/ Desy.
U: Stoc kholmstid nin gen.  (7. dec. 1961)*.

ДЕ СКА, Жан
8351

     À pro pos d’un ré cit mé con nu d’Ivo An drić, Les beys 
de Ro u do / Jean De scat.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ac tes du Col lo que in ter na ti o nal „Re flets de l’hi sto i re 
euro pé en ne dans l’oeuvre d’Ivo An drić”, [Nancy], 31 mai, 
1er et 2 juin 1985 / so us la di rec tion de Dra gan Ne delj ko
vić.  Nancy : Pres ses Uni ver si ta i res de Nancy, 1987.  Str. 
105113.

ДЕ ТЕ ЛИЋ, Мир ја на
8352

     Бла же на дис тан ца : о го во ру и при чи у Про кле тој 
авли ји / Мир ја на Де те лић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 17, св. 14 
(април 1998), стр. 157164.

8353
     Вар ке : о кон цеп ци ји про сто ра у Ан дри ће вој Трав
нич кој хро ни ци / Мир ја на Де те лић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: On the con cept of spa ce in An drić’s Trav nik chro
nic le: стр. 286.
У: Из књи жев но сти / уре дио Ми о драг Ма тиц ки.  Бе
о град : Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, 1997.  
Стр. 277286.

8354
     Же на на ка пи ји / Мир ја на Де те лић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ре
зю ме: Же нщ и на на во ро тах: стр. 259260.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 19, св. 17 
(окт. 2000), стр. 245260.

8355
     Ту ђин ка и стра нац : још јед но чи та ње Ани ки них 
вре ме на / Мир ја на Де те лић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 16, св. 13 
(феб. 1997), стр. 124138.

ДЕ ЧЕР МИЋ, Бог дан
8356

     Од ин спи ра ци је до де ла : су сре ти с књи жев ни ци ма 
/ Б. [Богдан] Де чер мић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 3, бр. 474 (1. мај 1955), стр. 
12.

8357
     Од ин спи ра ци је до де ла / Б. [Богдан] Де чер мић.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 5455.

8358
     Умет ност вас ни кад не ће пре ва ри ти : као да је ју че 
би ло / Бог дан Де чер мић.
У: Бор ба.  Год. 49, бр. 339 (11. дец. 1971) = Свет кул
ту ре и умет но сти, стр. 9.
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8359
     Умет ност вас ни кад не ће пре ва ри ти : се ћа ње на све
ча ност у Сток хол му кад је Иви Ан дри ћу уру че на Но
бе ло ва на гра да, де цем бра 1961 / Бог дан Де чер мић.
У: Бор ба.  Год. 53, бр. 71 (15. март 1975) = Свет кул ту
ре и умет но сти, стр. 12.

ДЕ ШИ, Абел
8360

     An drić új me gvi lá gí tás ban / Dé si Ábel.
Pri kaz knji ge: Mak si mi li jan Eren rajhOsto jić: An dri će vo 
pre va zi la že nje ap sur da, Sa ra je vo, 1967. 
U: Magyar Szó.  24. évf., 103. sz. (1967. ápr. 16.) = Ki
lá tó, str. 15.

8361
     Búc sú zás és je len lét / Dé si Ábel.
In me mo ri am.
U: 7 Nap.  30. évf., 11. sz. (1975. márc. 21.), str. 16.

8362
     Vi ták és el lent mon dá sok An drić kö rül / Dé si Ábel.
Pri kaz knji ge: Va si li je Ka le zić: Ivo An drić u na šim spo ro
vi ma, Be o grad, 1985.
U: Magyar Szó.  42. évf., 218. sz. (1985. aug. 10.) = Ki
lá tó, str. 16*.

8363
     Egy kis nép nagy köl tő je / Dé si Ábel.
U: 7 Nap.  22. évf., 42. sz. (1967. okt. 13.), str. 12.

8364
     Élet és éle tvi tel : egy An drićkönyv mar gó já ra / Dé si 
Ábel.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Zna ko vi po red pu ta, Be o grad, 
1977. 
U: Magyar Szó.  34. évf., 193. sz. (1977. júl. 16.) = Ki lá
tó.  27. sz., str. 10.

8365
     Ivo An drić 80 éves / Dé si Ábel.
U: 7 Nap.  27. évf., 41. sz. (1972. okt. 13.)*.

ДЕ ШИЋ, Ми ло рад
8366

     Ак це нат ски ри там у Ан дри ће вој пје сми „Слап на 
Дри ни” / Ми ло рад Де шић.
Би бли о гра фи ја: стр. 352353.  Sum mary: Stress rhythm 
in An drić’s po em „Wa ter fall on Dri na”: стр. 353.
U: Das Gra zer Opus von Ivo An drić / He ra us ge ber, ured
nik Bran ko To šo vić.  Be o grad : Be o grad ska knji ga ; Graz 
: In sti tut für Sla wi stik der KarlFran zensUni ver si tät, 
2010.  Стр. 343353.

8367
     О ак це нат ском про зном рит му у срп ском књи жев
ном је зи ку : (на при мје ри ма из Ан дри ће ве Про кле те 
авли је) / Ми ло рад Де шић.
Би бли о гра фи ја: стр. 87.  Ре зю ме: Об ак цент ном про
за и че ском рит ме в серб ском ли те ра тур ном язы ке: стр. 
87.

У: Збор ник Ма ти це срп ске за сла ви сти ку.  Св. 63 
(2003), стр. 7987.

ДЗЈУ БАПо греб њак, Оле на
8368

     З по зи цій по е ти ки / Оле на Дзю баПо греб няк.
При каз књи ге: Па вло М. Ру дја ков: Исто ри ја као ро
ман, Бе о град, 1998.
У: Сло во і час.  N° 12(480) (гру де нь 2000), стр. 7475.

ДИ ВЕЛ, Волф
8369

     Ein ju go sla wischer Tol stoi / Wolf Dü wel.
U: Son ntag.  Nr. 41 (13. Okt. 1957), str. 8*.

8370
     Nac hwort / Wolf Dü wel.
U: Das Frä u lein / Ivo An drić.  Ber lin : Auf bauVer lag, 
1958.  Str. 239[243].

8371
     Nac hwort / Wolf Dü wel.
U: Das Frä u lein / Ivo An drić.  Le ip zig : Ph. Rec lam jun., 
[1958].  Str. 291[295]*.

8372
     Nac hwort / Wolf Dü wel.
U: Das Frä u lein / Ivo An drić.  Le ip zig : Ph. Rec lam jun., 
1961.  Str. 291[295].

8373
     Nac hwort / Wolf Dü wel.
U: Das Frä u lein / Ivo An drić.  Ber lin : Auf bauVer lag, 
1963.  Str. 253[257]*.

8374
     Nac hwort / Wolf Dü wel.
U: Die Brüc ke über die Dri na / Ivo An drić.  Ber lin ; We i
mar : Auf bauVer lag, 1965.  Str. 405[429]*.

8375
     Nac hwort / Wolf Dü wel.
U: Die Brüc ke über die Dri na / Ivo An drić.  Ber lin ; We
i mar : Auf bauVer lag, 1970.  Str. 405429.

8376
     Nac hwort / Wolf Dü wel.
U: Die Brüc ke über die Dri na / Ivo An drić.  Ber lin ; We i
mar : Auf bauVer lag, 1974.  Str. 405429*.

8377
     Nac hwort / Wolf Dü wel.
U: Die Brüc ke über die Dri na / Ivo An drić.  Ber lin ; We
i mar : Auf bauVer lag, 1976.  Str. 405429.

ДИ ВИ ЊО, Жан
8378

     Ivo An dric: des vic to i res et des dé fa i tes / Jean Du vig
naud.
U: Afri que ac tion.  (1er16 nov. 1961), str. 25*.



547

ДИ ЗДАР, Ха мид
8379

     Dru go iz da nje nje mač kog pre vo da An dri će va ro ma na 
„Na Dri ni ću pri ja” / H. [Ha mid Di zdar].
U: Ži vot.  God. 6, knj. 10, sv. 9 (sept. 1957), str. 216
217.

ДИ ЗДА РЕ ВИЋ, Ја сми на
8380

     Žen ski li ko vi u An dri će vim pri po vi jet ka ma na sta lim u 
pe ri o du iz me đu dva ra ta / Ja smi na Di zda re vić.
U: Bra zde.  God. 22, br. 30/31 (25. nov. 1982), str. 8.

ДИ ЗДА РЕ ВИЋ, Не над
8381

     Ан дрић и Рем брант / [интервју водио] Д. [Драган] 
Га јер.
Ин тер вју са Не на дом Ди зда ре ви ћем по во дом фил ма 
„Га зи ја” по мо ти ви ма при по ве да ка И. Ан дри ћа.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 19, бр. 6229 (9. јул 1981), 
стр. 10.

8382
     Jed no vi đe nje An dri će vog dje la / [in ter vju vo di la] Na
da Sa lom.
In ter vju sa Ne na dom Di zda re vi ćem po vo dom fil ma „Ga
zi ja” po mo ti vi ma pri po ve da ka I. An dri ća. 
U: Oslo bo đe nje.  God. 38, br. 11831 (6. jun 1981) = Kul
tu ra  umjet nost  na u ka, str. 3.

8383
     Оп ште људ ски и све вре ме ни Ан дрић / [интервју 
водила] Ј. [Јелена] Ко са но вић.
Ин тер вју са Не на дом Ди зда ре ви ћем.
У: Осло бо ђе ње.  Год. 41, бр. 12969 (29. јул 1984), стр. 
5.

ДИ КЕН БЕР ГЕР, Удо
8384

     Bo snische Erin ne run gen : über die Er zä hlun gen „Buf
fet Ti ta nic” von Ivo An dric / Udo Dic ken ber ger.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Bi fe „Ti ta nik”, Kla gen furt, 
Salc burg, 1995.
U: Ge gen wart.  Nr. 32 (1997), str. 47*.

8385
     Le ben slä u fe am Rand des Ori ents : über Ivo An drics 
Ro man „We si re und Kon suln” / Udo Dic ken ber ger.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Beč, 1996.
U: Ge gen wart.  Nr. 34 (Ju li 1997), str. 46*.

ДИ КИЋ, Бо жи дар
8386

     Хо мер Бал ка на : за пад но не мач ка штам па јед но ду
шно по здра ви ла до де љи ва ње Но бе ло ве на гра де Иви 
Ан дри ћу / Бо жи дар Ди кић.
У: По ли ти ка.  Год. 58, бр. 17263 (29. окт. 1961) = Кул
ту ра  умет ност.  Год. 5, бр. 238, стр. 19.

ДИ КО ВИЋЋур гуз, Да ни ца
8387

     Иво Ан дрић: Је ле на, же на ко је не ма / Да ни ца Ди
ко вићЋур гуз.
У: На ли ти ци / Да ни ца Ди ко вићЋур гуз.  Бе о град : 
Де ре та, 1993.  Стр. 2536.

8388
     Иво Ан дрић: Је ле на, же на ко је не ма / Да ни ца Ди
ко вићЋур гуз.
У: На ли ти ци / Да ни ца Ди ко вићЋур гуз.  Бе о град : 
Де ре та, 1994.  Стр. 2536.

8389
     Је ле на, же на ко је не ма / Да ни ца Ди ко вићЋур гуз.
У: Баг да ла.  Год. 34, бр. 398/399 (авг.дец. 1992), стр. 
35.

ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ, Иван Р.
8390

     Кроз су вре ме ну при по вет ку : ху мо ри стич на при по
вет ка / И. [Иван] Р. Ди ми три је вић.
Са др жи при ка зе књи га ме ђу ко ји ма и: Иво Ан дрић: 
Пут Али је Ђер зе ле за, Бе о град, 1920.
У: Ми сао.  Књ. 3, св. 3/4 (1920), стр. 11991204.

ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ, Ко ста
8391

     Ка ко пи ше Иво Ан дрић / Ко ста Ди ми три је вић.
У: Илу стро ва на по ли ти ка.  Бр. 704 (2. мај 1972), стр. 
69.

8392
     Књи жев ник Иво Ан дрић / Ко ста Ди ми три је вић.
У: По ли ти ка.  Год. 72, бр. 22074 (20. март 1975) = По
ли ти ка за де цу.  Год. 46, бр. 1685, стр. 18.

8393
     „Ni sam grof Tol stoj” / Ko sta Di mi tri je vić.
Od lo mak iz knji ge „Raz go vo ri i ću ta nja Ive An dri ća”.
U: Start.  Br. 164 (721. maj 1975), str. 42.

8394
     Раз го во ри и ћу та ња Иве Ан дри ћа / Ко ста Ди ми три
је вић.
Из ру ко пи са књи ге.
У: Сту дент.  Год. 39, бр. 10 (25. март 1975), стр. 7.

8395
     Раз го во ри и ћу та ња Иве Ан дри ћа / Ко ста Ди ми три
је вић.
У: Вре ме за бра на / Ко ста Ди ми три је вић.  Бе о град : 
Про ме теј : Апо лон Ко, 1991.  Стр. 5146.

8396
     Раз го во ри са Ан дри ћем : при ло зи за би о гра фи ју ве
ли ког пи сца. [Део 1] / Ко ста Ди ми три је вић.
Из ру ко пи са књи ге „Раз го во ри и ћу та ња Ива Ан дри
ћа”.
У: Ве нац.  Бр. 5 (јун 1972), стр. 2627.
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8397
     Раз го во ри са Ан дри ћем : при ло зи за би о гра фи ју ве
ли ког пи сца. [Део] 2 / Ко ста Ди ми три је вић.
Из ру ко пи са књи ге „Раз го во ри и ћу та ња Ива Ан дри
ћа”.
У: Ве нац.  Бр. 6 (септ. 1972), стр. 47.

8398
     Раз го во ри са Ан дри ћем : при ло зи за би о гра фи ју ве
ли ког пи сца. [Део] 3 / Ко ста Ди ми три је вић.
Из ру ко пи са књи ге „Раз го во ри и ћу та ња Ива Ан дри
ћа”.
У: Ве нац.  Бр. 7 (окт. 1972), стр. 47.

8399
     Твр ђа ва као мо дел / К. [Коста] Ди ми три је вић.
У: Бе о град ске но ви не.  Бр. 147 (8. нов. 1996), стр. 7.

8400
     Тре ба пи са ти та ко да ре чи ма бу де те сно, а ми сли ма 
про стра но / Ко ста Ди ми три је вић.
Пр ви пут об ја вље но под ств. насл.: Ка ко пи ше Иво 
Ан дрић.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 153155.

ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ, О.
8401

     Про стран ства ми сли : Иво Ан дрић / О. Ди ми три
је вић.
У: Ке кец.  Бр. 1 (7. септ. 1972), стр. 8.

ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ, Рад ми ло
8402

     При по вет ке Ива Ан дри ћа / Рад ми ло Ди ми три је
вић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: При по вет ке. Књ. 2, Бе о
град, 1936.
У: Ју жни пре глед.  Год. 11, бр. 1 (јан. 1937), стр. 3841.

ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ, Ра шко
8403

     An dri ćev ži vo to pis / Ra ško Di mi tri je vić.
U: Raz go vo ri i ću ta nja Iva An dri ća / Ko sta Di mi tri je vić.  
Be o grad : Iz da vač ko in for ma tiv ni cen tar stu de na ta, 1976. 
 Str. 4.

8404
     [Андрићев животопис] / Ра шко Ди ми три је вић.
Одло мак.
У: Раз го во ри и ћу та ња Иве Ан дри ћа / Ко ста Ди ми три
је вић.  Бе о град : Про ме теј, 2010.  Стр. 177.

8405
     Ex Pon to и мо ја ге не ра ци ја / Ра шко Ди ми три је вић.
Те мат ски број: 80 го ди на Ива Ан дри ћа.
У: Раз ви так.  Н. с., бр. 6 (1972), стр. 1921.

8406
     „Ex Pon to” и мо ја ге не ра ци ја / Ра шко Ди ми три је вић.
U: Stu dent.  Год. 39, бр. 10 (25. март 1975), стр. 6.

ДИ МИ ТРОВ, Људ мил
8407

     Иво Ан дрич и ар хи тек ту ра та в твор че ство то му / 
Люд мил Ди ми тров.
У: Ар хи тек ту ра.  Год. 54, n° 1 (2007), стр. 9095*.

ДИ МИЋ, Иван
8408

     Ан дрић и Жид: је дан вид при по ве да ња у огле да лу 
(„Ани ки на вре ме на”) / Иван Ди мић ; [превела с фран
цу ског Би ља на Лукић].
Ре фе рат на 11. кон гре су Ме ђу на род ног удру же ња за 
упо ред ну књи жев ност, Па риз, 21. авг. 1985.  На по ме
не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 5, св. 4 
(1986), стр. 255264.

8409
     Јед на да тум ска гре шка у Ан дри ће вој „Трав нич кој 
хро ни ци” / Иван Ди мић.
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.  Ré su
mé: Une er re ur de da ta tion dans „La chro ni que de Trav
nik” d’An drić: стр. 304305.
У: Збор ник у част Во ји сла ва Ђу ри ћа / [главни уред ник 
Иво Тартаља].  Бе о град : Фи ло ло шки фа кул тет : Фи
ло зоф ски фа кул тет : Ин сти тут за књи жев ност и умет
ност, 1992.  Стр. 301305.

8410
     Ле ген да и ствар ност у де лу Иве Ан дри ћа / Иван 
Ди мић ; (пре ве ла с фран цу ског Ја сми на Не шко вић).
Пре вод тек ста „Lé gen de et ré a li té dans l’oeuvre de Ivo 
An drić”.  На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз 
текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 7, св. 5 (јун 
1988), стр. 225243.

8411
     An dritch et Gi de: un aspect du ré cit spé cu la i re (Au 
temps d’Ani ka) / Ivan Di mić.
U: To ko vi u sa vre me noj ro ma ni sti ci / ured nik Je le na No
va ko vić.  Be o grad : Fi lo lo ški fa kul tet : Dru štvo za kul tur
nu sa rad nju Sr bi jaFran cu ska, 2008.  Str. 427434.

8412
     Lé gen de et ré a li té dans l’oeuvre de Ivo An drić / Ivan 
Di mić.
U: Ca hi ers sla ves.  No 1 (1977), str. 7593*.

ДИ МИЋ, Ми лан В.
8413

     Иво Ан дрић и свет ска књи жев ност / Ми лан В. Ди
мић ; (пре ве ла с ен гле ског Жељ ка Ка ла ња).
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 7, св. 5 (јун 
1988), стр. 267284.

8414
     Ivo An drić and world li te ra tu re / Mi lan V. Di mić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ca na dian Sla vo nic Pa pers.  Vol. 27, no. 3 (Sept. 1985), 
str. 269283*.
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ДИ СО ПРА, Ни ко ла
8415

     Za pis o Ivi An dri ću : ne i mar mo sto va me đu lju di ma. 
[De o] (1) / N. [Ni ko la] Di so pra.
U: Slo bod na Dal ma ci ja.  God. 33, br. 9329 (26. ožu jak 
1975), str. 6.

8416
     Za pis o Ivi An dri ću : ne i mar mo sto va me đu lju di ma. 
[De o] (2) / N. [Ni ko la] Di so pra.
U: Slo bod na Dal ma ci ja.  God. 33, br. 9330 (27. ožu jak 
1975), str. 6.

8417
     O An dri će voj „Pro kle toj avli ji” / Ni ko la Di so pra.
U: Mo guć no sti.  God. 11, br. 2 (feb. 1964), str. 154165.

8418
     O An dri će voj „Pro kle toj avli ji” / Ni ko la Di so pra.
U: Knji žev ni za pi si. Knj. 3 / Ni ko la Di so pra.  Split : Ča
kav ski sa bor, 1977.  Str. 79100.

8419
     Po što va ni pri ja te lji / Ni ko la Di so pra.
Go vor na ko me mo ra ci ji po vo dom smr ti Ive An dri ća, Split, 
18. mart 1975.
U: Knji žev ni za pi si. Knj. 3 / Ni ko la Di so pra.  Split : Ča
kav ski sa bor, 1977.  Str. 101109.

ДМИ ТРИ ЈЕВ, Пе тар Ан дре је вич
8420

     При суб стан тив ные „ко ји” и „где” у И. Ан дри ча / П. 
[Петр] А. Дми три ев.
У: Ис сле до ва ния по эсте ти ке сло ва и сти ли сти ке ху до
же ствен ной ли те ра ту ры / [редак тор И. С. Яворская]. 
 Ле нин град : Уни вер си тет, 1964.  Стр. 177185.

ДОБ ЖАЛ СКА, Мал го жа та
8421

     Te go roczny la u re at Na grody No bla / M. D. [Ma ł gor za
ta Do br zal ska].
U: Wi a tra kí.  Rocz. 3, nr. 23 (1961), str. 3*.

ДО БРА ШИ НО ВИЋ, Го луб
8422

     Иво Ан дрић и Вук / Го луб До бра ши но вић.
У: О Ву ку / Иво Ан дрић.  Бе о град : Рад, 1977.  Стр. 
513.

ДО БРЕВ, Ди ми тар
8423

     Иво Ан дрич / Д. [Димитър] До брев.
У: Трав ни шка хро ни ка / Иво Ан дрич.  Со фия : На род
на кул ту ра, 1963.  Стр. 452459.

ДО БРИН ЧИЋ, Вје ко
8424

     Auten tič ni stva ra lac / Vje ko Do brin čić.
U: Vje snik.  God. 33, br. 9204 (12. li sto pad 1972) = Kul
tu ra.  Br. 233, str. 7.

ДО БРО СА ВЉЕ ВИЋ, Ан ђе ли ја
8425

     При по вет ке Ива Ан дри ћа о же ни / Ан ђе ли ја До бро
са вље вић.
У: Сун ча ник.  Год. 6, бр. 26/29 (2008), стр. 128133*.

ДО ЛАН СКИ, Ју ли јус
8426

     Do slov / Ju li us Do lanský.
U: Pro kletý dvůr / Ivo An drić.  Pra ha : Če sko slo venský 
spi so va tel, 1960*.

8427
     Ivo An drić / Jul. [Ju li us] Do lanský.
U: Sleč na dě lá pe ní ze / Ivo An drić.  Pra ha : SLIK [i. e.] 
Slo vanský li te rár ní klub, 1947.  Str. 213216.

8428
     Na okraj „Trav nic ké kro niky” / Ju li us Do lanský.
U: Trav nic ká kro ni ka / Ivo An drić.  Pra ha : Stát ní na
kla da tel ství krá sné li te ra tury, hudby a umě ní, 1958.  Str. 
463472.

ДО ЛАРД, А. ден
8429

     In le i ding / A. den Do o la ard.
U: De brug over de Dri na / Ivo An dric.  Utrecht : De Fon
tein, [1961].  Str. 56*.

8430
     In le i ding / A. den Do o la ard.
U: De brug over de Dri na / Ivo An dric.  Utrecht : De Fon
tein, [o ko 1961].  Str. 56.

8431
     In le i ding / A. den Do o la ard.
U: De brug over de Dri na / Ivo An dric.  Utrecht : De Fon
tein, [po sle 1962].  Str. 56.

ДОЛ БЈЕ, Мо рис
8432

     No bel Bo ok Pri ze won by Yugo slav / by Ma u ri ce Dol
bi er.
U: New York He rald Tri bu ne.  (27 Oct. 1961)*.

ДО ЛЕ ЖАЛ, Јан
8433

     Ivo An drić / Jan Do le žal.
U: Dvě sto le tí srb ské ho ro má nu / Jan Do le žal.  Pra ha : 
Srb ské sdru že ní sv. Sá va, 2009.  Str. 6769.

ДО ЛЕНЦ, Јо же
8434

     Ivo An drić / J. D. [Jože Do lenc].
U: Mo hor jev ko le dar.  (1976), str. 137138.

ДОМ БРОВ СКАПар ти ка, Ма ри ја
8435

     An dri cia świ at okrut ne go mi ł o si erd zia / Ma ria Dą
brow skaPartyka.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
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U: Język, li te ra tu ra i kul tu ra Sł o wi an daw ni ej i dziś  III 
/ pod re dak cją Bo gu sł a wa Zi e li ń ski e go.  Po znań : Uni
wersytet im. Ada ma Mic ki e wic za, 2001.  Str. 133140.

8436
     Ivo An drić al bo pa ra doksy po gra nic za / Ma ria Dą
brow skaPartyka.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Li te ra tu ra po gra nic za, po gra nic za li te ra tury / Ma ria 
Dą brow skaPartyka.  Kra ków : Uni wersytet Ja gi el lo ń ski, 
2004.  Str. 6981.

8437
     Naš čo vjek  ple bej sko ść i jej atri buty ja ko ele ment 
li te rac ki e go auto por tre tu na ro du / Ma ria Dą brow ska
Partyka.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Li te ra tu ra po gra nic za, po gra nic za li te ra tury / Ma ria 
Dą brow skaPartyka.  Kra ków : Uni wersytet Ja gi el lo ń ski, 
2004.  Str. 179187.

8438
     Po gra nic ze  kon flikt i synte za kul tur / Ma ria Dą brow
skaPartyka.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Li te ra tu ra po gra nic za, po gra nic za li te ra tury / Ma ria 
Dą brow skaPartyka.  Kra ków : Uni wersytet Ja gi el lo ń ski, 
2004.  Str. 3544.

8439
     Cza so pr ze str zeń li te ra tury po gra nic za / Ma ria Dą brow
skaPartyka.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Li te ra tu ra po gra nic za, po gra nic za li te ra tury / Ma ria 
Dą brow skaPartyka.  Kra ków : Uni wersytet Ja gi el lo ń ski, 
2004.  Str. 4555.

ДО НАТ, Бра ни мир
8440

     Lo ja lan i po ko ran / Bra ni mir Do nat.
U: Vje snik.  God. 52, br. 15596 (19. ve lja ča 1991)*.

8441
     Put nik s la žnim pa so šem / Bra ni mir Do nat.
U: Vje snik.  God. 51, br. 15546 (29. pro si nac 1990) = Pa
no ra ma su bo tom.  Br. 651, str. 12.

8442
     Taj ne upu te Ive An dri ća / Bra ni mir Do nat.
U: Vje snik.  God. 52, br. 15600 (23. ve lja ča 1991), str. 
14.

8443
     Čo vjek od ka ri je re / Bra ni mir Do nat.
U: Vje snik.  God. 52, br. 15551 (1991) = Pa no ra ma su bo
tom, str. 1213*.

ДО НА ХЈУ, Ро берт Х.
8444

     Ivo An drić: De vil’s yard, New York, 1962 / Ro bert H. 
Do na hugh.
Pri kaz knji ge: Pro kle ta avli ja.
U: Li brary Jo ur nal.  Vol. 87 (15 Sept. 1962), str. 3064*.

8445
     Ivo An dric: Bo snian chro nic le, New York, 1963 / Ro
bert H. Do na hugh.
Pri kaz knji ge: Trav nič ka hro ni ka.
U: Li brary Jo ur nal.  Vol. 88, no. 19 (1 Nov. 1963), str. 
4237*.

8446
     Ivo An dric: The wo man from Sa ra je vo, New York, 
1965 / Ro bert H. Do na hugh.
Pri kaz knji ge: Go spo đi ca.
U: Li brary Jo ur nal.  Vol. 90, no. 5 (1 March 1965), str. 
11381139.

ДОН ЧЕ ВИЋ, Иво на
8447

     El opor tu ni sta Ivo An drić / Ivo na Don če vić.
U: Stu dia Cro a ti ca.  Año 16, n. 58/59 (dic. 1975), str. 
166167.

ДОР, Ми ло
8448

     Zum hun dert sten Ge burt stag von Ivo An drić / Mi lo 
Dor.
U: Li te ra tur und Kri tik.  Nr. 267/268 (Sept. 1992), str. 
2528.

8449
     Nac hwort / Mi lo Dor.
U: Der ver dam mte Hof / Ivo An drić.  Frank furt am Main 
: Su hr kamp, 2002.  Str. 157[165].

8450
     Schre i ben heißt in einer Wü ste le ben : der No bel pre i
strä ger Ivo An drić / von Mi lo Dor.
U: Die Ze it.  Jhg. 16, Nr. 46 (10. Nov. 1961), str. 243
244*.

ДО РА ДО Ка ди ља, Ша и ро
8451

     На Дри ни ћу при ја и па ра тек сто ви : гра ни це иде о ло
ги је у пре во ду ро ма на / Ша и ро Ка ди љо До ра до.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би
бли о гра фи ја: стр. 211212.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 27, св. 25 
(септ. 2008), стр. 202212.

ДОР МАН, Деј вид
8452

     Ivo An drić: Bo snian story, Lon don, 1958 / Da vid Dor
man.
Pri kaz knji ge: Trav nič ka hro ni ka.
U: Li brary Jo ur nal.  Vol. 84 (Nov. 1959)*.

ДО РО ЊИ НА, Ре ги на
8453

     Иво Ан дрич / Р. [Регина] Ф. До ро ни на.
У: Иво Ан дрич / [составитель Л. [Любовь] П. Лихачева]. 
 Мо сква : Кни га, 1974.  Стр. 616.
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8454
     Иво Ан дрич: Ли ки че ло ве че ские / Р. [Регина] До
ро ни на.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Ли ца, За греб, 1960.
У: Со вре мен ная ху до же ствен ная ли те ра ту ра за ру бе
жом.  Ном. 3(6) (1962), стр. 8083*.

8455
     Кри ти ки о Ан дри че / Р. [Регина] До ро ни на.
При каз књи ге: Кри ти ча ри о Ан дри ћу, при ре дио Пе тар 
Џа џић, Бе о град, 1962.
У: Со вре мен ная ху до же ствен ная ли те ра ту ра за ру бе
жом.  Ном. 12(15) (1962), стр. 151153*.

ДО СПЕВ СКА, Не ли
8456

     Раз ка зи од Иво Ан дри чъ, Со фия, 1939 / Не ли До
спев ска.
При каз књи ге: При по вет ке.
У: Ли те ра ту рен глас.  Год. 12, бр. 448 (8. но ем. 1939), 
стр. 5*.

ДРА ГИЋ, Мар ко
8457

     Dok tor ska di ser ta ci ja Ive An dri ća / Mar ko Dra gić.
Sum mary: str. 209.
U: Zbor nik Ivo An drić i nje go vo dje lo / [glav ni  ured nik 
Ši mun Mu sa].  Mo star : Pe da go ški fa kul tet, 2003.  Str. 
197209*.

ДРА ГИЋКи јук, Пре драг
8458

     Текст ко ме се из гу био траг / Пре драг Р. Дра гић Ки
јук.
О ру ко пи су Ми ло ша Цр њан ског о Иви Ан дри ћу.
У: По ли ти ка.  Год. 94, бр. 30078 (19. јул 1997) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 41, бр. 14, стр. 29.

8459
     Цр њан ски и Ми ке лан ђе ло  Ан дрић и Го ја / Пре
драг Р. Дра гић Ки јук.
У: Књи жев на реч.  Год. 18, бр. 335 (10. јан. 1989), стр. 5.

ДРА ГИ ШИЋ, Сте ван
8460

     Лу ди ло у „Про кле тој авли ји” / Сте ван Дра ги шић.
У: Ми сао.  Год. 18, бр. 12(448) (30. окт. 1992), стр. 7.

ДРА ГОЈ ЛО ВИЋ, Дра ган
8461

     Реч на отва ра њу из ло жбе / Дра ган Дра гој ло вић.
На отва ра њу из ло жбе „Из да ња Ан дри ће вих књи га у 
зе мљи и у све ту”, Бе о град, 2005.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 24, св. 22 
(септ. 2005), стр. 513515.

ДРА ЖИЋ, Бра ни слав
8462

     Va ja nje knji žev nog li ka (ka rak ter)  na pri po ve ci „Ve
le tov ci” od I. An dri ća / Bra ni slav Dra žić.

U: Na sta va srp sko hr vat skog je zi ka u osnov noj ško li.  Be
o grad : „Vuk Ka ra džić”, 1965.  Str. 131138.

ДРА ЖИЋ, Ми ле на
8463

     Ma ke ta na šeg se ća nja / Mi le na Dra žić.
U: No vo sti 8.  Br. 222 (28. jun 1984), str. 1415.

ДРА ЖИЋ, Ми ли мир
8464

     Ivo An drić, the bard of Bo snia / M. [Mi li mir] Dra zic.
U: Bo oks Abroad.  Vol. 36 (1962), str. 2526*.

ДРА КОН ТА И ДИС, Фи ли пос Д.
8465

     Εδω ειναι Βαλκανια / Φ. [Φιλιππος] Δ. 
Δρακονταειδης.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: На Дри ни ћу при ја, Ати на, 
1997.
У: Ελευθεροτυπια.  (17. ιουλ. 1998)*.

8466
     Το παιχνιδι της απελπισιας / Φ. [Φιλιππος] Δ. 
Δρακονταειδης.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Не мир на го ди на, Ати на, 
2002.
У: Βιβλιοθηκη.  (25. απρ. 2003), стр. 13*.

8467
     Το „χρονικο” της Ιστοριας / Φ. [Φιλιππος] Δ. 
Δρακονταειδης.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Трав нич ка хро ни ка, Ати
на, 1999.
У: Ελευθεροτυπια.  (21. ιαν. 2000), стр. 11*.

ДРА ШКО ВИЋ, Бо ро
8468

     Za me na me di ja : Trav nič ka hro ni ka: kroz film ka te le
vi zi ji / Bo ro Dra ško vić.
U: Od jek.  God. 34, br. 15/16 (avg. 1981), str. 18.

8469
     Ка пи је јед ног де ла / Бо ро Дра шко вић.
У: Бор ба.  Год. 58, бр. 349 (20. дец. 1980), стр. 12.

8470
     Књи жев ност  ин тер ме ди јал на ре жи ја : над екра ни
за ци јом Ан дри ће ве „Трав нич ке хро ни ке” / Бо ро Дра
шко вић.
Те мат ски број: Књи жев ност и ре жи ја / при ре дио Ра
до слав Ла зић.
У: Гра ди на.  Год. 20, бр. 9/10 (септ.окт. 1985), стр. 
166177.

8471
     Li te ra tu ra i in ter me di jal na re ži ja / Bo ro Dra ško vić.
U: Po lja.  God. 28, br. 277 (mart 1982), str. 112114.

ДР ЉИЋ, Рас ти слав
8472

     Pa bir ci o ži vo tu i ra du Ive An dri ća / Ras ti slav Dr ljić.
Sa dr ži i od lom ke iz pi sma I. An dri ća Tu go mi ru Ala u po vi ću.
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U: Do bri pa stir.  God. 11/12, sv. 1/4 (1962), str. 371
384*.

ДРН ДАР СКИ, Мир ја на
8473

     Жи вот на фи ло зо фи ја пи сца као од го вор на дру
штве ноисто риј ску ствар ност : (при ме ри Але сан дра 
Ман цо ни ја и Ива Ан дри ћа) / Мир ја на Дрн дар ски.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: A wri ter’s li fephi lo sophy as a re spon se to so ciohi
sto ri cal re a lity: стр. 271.
У: Упо ред на ис тра жи ва ња. [Књ.] 4, Срп ска књи жев
ност из ме ђу тра ди ци о нал ног и мо дер ног  ком па ра тив
ни аспек ти / уред ник Бо јан Јо вић.  Бе о град : Ин сти тут 
за књи жев ност и умет ност, 2007.  Стр. 261271.

8474
     Иво Ан дрић у ита ли јан ским исто ри ја ма ју го сло
вен ских књи жев но сти / Мир ја на Дрн дар ски.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: Ivo An drić in Ita lian hi sto ri es of Yugo slav li te ra tu
res: стр. 329.
У: Иво Ан дрић у сво ме вре ме ну. [Књ.] 1 / 22. на уч ни 
са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, 
Тр шић, 1520. септ. 1992.  Бе о град : Ме ђу на род ни 
сла ви стич ки цен тар на Фи ло ло шком фа кул те ту, 1994. 
 Стр. 325329.

ДРО ЗДОВ СКИ, Бох дан
8475

     Pobyt w Pol sce / Boh dan Dro zdow ski.
U: Tygod nik Kul tu ralny.  Rocz. 8, nr. 26 (1964), str. 4, 7*.

ДРУ ГО ВАЦ, Ми о драг
8476

     Иво Ан дриќ: Де ца / Ми о драг Дру го вац.
У: Де ца / Иво Ан дриќ.  Ско пје : Дет ска ра дост [итд.], 
1988.  Стр. 179186.

8477
     Иво Ан дриќ: Де ца / Ми о драг Дру го вац.
У: Де ца / Иво Ан дриќ.  Ско пје : Дет ска ра дост [итд.], 
1990.  Стр. 179186.

ДУ БАК, Бу ди мир
8478

     За го нет ка „Про кле те авли је” / Бу ди мир Ду бак.
У: Про кле та авли ја / Иво Ан дрић.  Под го ри ца : Уни
рекс : За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1996.  
Стр. 93106.

ДУ ГА ЛИЋ, Љи ља на
8479

     Ан дрић и љу бав / Љи ља на Ду га лић.
Го вор при ли ком при ма ња Ан дри ће ве на гра де за 2007. 
год.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 28, св. 26 
(јун 2009), стр. 227229.

ДУ ГА ЛИЋ, Не бој ша
8480

     Gde je iz laz iz pro kle te avli je / [in ter vju vo di la] A. 
[A na] Do bro vić.
In ter vju sa Ne boj šom Du ga li ćem po vo dom pred sta ve 
„Pro kle ta avli ja” po mo ti vi ma ro ma na Ive An dri ća.
U: Blic.  God. 4, br. 963 (2. okt. 1997), str. 11.

ДУ ДА, Де ан
8481

     Ivo An drić / Dean Du da.
U: Cro a ti ca. Sv. 2 / osmi slio i ure dio Ne ven Bu dak.  Za
greb : Pro fil, 2007.  Str. 630634*.

ДУ ДАШ, Кал ман
8482

     Ivo An drić nyol cvan éves / Du dás Kál mán.
U: Nagyvi lág.  18. évf., 1. sz. (1973. jan.), str. 151155.

8483
     Ivo An drics, az új No beldí jas / Du dás Kál mán.
U: Je len kor.  5. évf., 2. sz. (1962), str. 188193*.

8484
     Pe tő fi ről An drić nál / Du dás Kál mán.
U: Kor társ.  17. évf., 1. sz. (1973. jan.), str. 185186.

ДУ КА НО ВИЋ, Али ја
8485

     Wo kół ostat ni ej po wi e ś ci An dri cia : (Omerpas za La
tas) / Ali ja Du ka no vić.
U: Twór czo ść.  Rocz. 38, nr. 8 (1982), str. 130136*.

8486
     Wstęp / Ali ja Du ka no vić.
U: Kon su lo wie ich ce sar skich mo ś ci / Ivo An drić.  War
sza wa : Czytel nik, 1960.  Str. 523.

8487
     Wstęp / Ali ja Du ka no vić.
U: Por tret rod zinny / Ivo An drić.  War sza wa : Pa ńst wowy 
Instytut Wydaw niczy, 1966.  Str. 510*.

8488
     Wstęp / Ali ja Du ka no vić.
U: Przydro ż ne zna ki / Ivo An drić.  War sza wa : Czytel nik, 
1986.  Str. 532.

8489
     Wstęp / Ali ja Du ka no vić.
U: Wa ka cje na po ł ud niu / Ivo An drić.  War sza wa : Czytel
nik, 1988.  Str. 535.

8490
     Dus zą ca mgła pychy i męt ni ac twa : (ob ro na ksi ą ki I. 
An dri cia Przydro ż ne zna ki, War sza wa 1986, ata ko wa nej 
pr zez I. Si ja ri cia) / Ali ja Du ka no vić.
U: Li te ra tu ra na Świ e cie.  Nr. 8 (1987), str. 348358*.

8491
     Ivo An drić i Pol ska / A. [A li ja] Du ka no vić.
U: Twór czo ść.  Rocz. 31, nr. 7(360) (1975), str. 136
140*.
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8492
     Ivo An drić  la u re a tem No bla / Ali ja Du ka no vić.
U: No wa Kul tu ra.  Rok 12, nr. 45(606) (5. li sto pad 1961), 
str. 5.

8493
     O pi erwszym ju go sł o wi a ń skim la u re a cie No bla / Ali ja 
Du ka no vić.
U: Pr ze gląd Hu ma nistyczny.  Rocz. 6, nr. 1 (1962), str. 
189192*.

8494
     Sł o wo wstęp ne / Ali ja Du ka no vić.
U: Omerpas za La tas / Ivo An drić.  War sza wa : Czytel
nik, 1983.  Str. 543.

ДУ МИ ТРИ ЈУ, Пе тру
8495

     Botschaft aus der Zwischen welt : Pro ble ma tik um Ivo 
An dric, No bel pre i strä ger 1961 / Pe tru Du mi triu.
U: Die Zür cher Woc he.  (10. Nov. 1961), str. 7, 9*.

ДУ РА КО ВИЋ, Енес
8496

     Ana to mi ja jed nog pa ra dok sa : (o ese ju Iva na Lo vre no
vi ća „[I vo] An drić, pa ra doks o šut nji”) / Enes Du ra ko vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Sum mary.
U: Pre gled.  God. 50, br. 1 (jan.april 2009), str. 4558*.

8497
     The ana tomy of a pa ra dox : (on Ivan Lo vre no vic’s es
say „[I vo] An dric, a pa ra dox of si len ce”) / Enes Du ra ko
vić.
U: Sur vey.  No. 1 (2009), str. 95107*.

ДУ РА КО ВИЋ, Есад
8498

     An dri će vo dje lo u to ko vi ma ide o lo gi je evro cen tri zma 
/ Esad Du ra ko vić.
U: Zna ko vi vre me na.  Br. 2 (1997), str. 97108*.

8499
     An dri će vo dje lo u to ko vi ma ide o lo gi je evro cen tri zma 
/ Esad Du ra ko vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Sve ske Za du žbi ne Ive An dri ća.  God. 18, sv. 15 (okt. 
1999), str. 245257.

8500
     An dri će vo dje lo u to ko vi ma ide o lo gi je evro cen tri zma 
/ Esad Du ra ko vić.
U: An drić i Bo šnja ci / [glav ni ured nik Mu nib Maglajlić]. 
 Tu zla : Bo šnjač ka za jed ni ca kul tu re „Pre po rod”, Op ćin
sko dru štvo, 2000.  Str. 192206*.

ДУ РИЋ, Му ха рем
8501

     О Ан дри ће вом де лу / Му ха рем Ду рић.
При каз ма ни фе ста ци је: На уч ни скуп „Трав ник и дје ло 
Иве Ан дри ћа  за ви чај но и уни вер зал но”, Трав ник, 12
14. окт. 1978.

У: По ли ти ка.  Год. 75, бр. 23363 (20. окт. 1978), стр. 
15.

ДУ РИЋ, Ра шид
8502

     Bo sna, Bo šnja ci i Je vre ji u pro za ma Ive An dri ća / Ra
šid Du rić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Sve ske Za du žbi ne Ive An dri ća.  God. 23, sv. 21 (sept. 
2004), str. 179202.

8503
     Der bo snische Held Djer ze lez in der Hi sto ri o grap hie, 
in epischen Li e dern und in der li te ra rischen Be ar be i tung 
von Ivo An drić / Ra šid Du rić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ze itschrift für Bal ka no lo gie.  Jhg. 34, H. 1 (1998), str. 
114.

Ђ.
8504

     Ivo An drić: Ex Pon to, Za greb, 1918 / Đ.
Pri kaz knji ge.
U: Hr vat ska pro svje ta.  God. 6, br. 1/2 (1919), str. 56*.

ЂА ЛИЋ, Ми ло сав
8505

     Ме лан хо ли ја Иве Ан дри ћа на при ме ру при по вет ке 
„Је ле на, же на ко је не ма” / Ми ло сав Ђа лић.
У: Збор ник Два на е стих књи жев них су сре та „Са вре
ме на срп ска про за”, 1011. но вем бар 1995, Тр сте ник. 
 Тр сте ник : На род ни уни вер зи тет, 1996.  Стр. 167
174.

ЂЕ РИЋ, Зо ран
8506

     Ве сна Крч мар: По зо ри шне дра ма ти за ци је де ла Иве 
Ан дри ћа, Но ви Сад, 2007 ; Ве сна Крч мар: По зо ри шне 
дра ма ти за ци је де ла Иве Ан дри ћа. Књ. 2, Дра ма ти за
ци је у вре ме ну, Но ви Сад, 2008 / Зо ран Ђе рић.
При каз књи га.
У: Збор ник Ма ти це срп ске за сцен ске умет но сти и му
зи ку.  Св. 41 (2009), стр. 154158.

8507
     Из Ан дри ће вог ви ла је та / Зо ран Ђе рић.
При каз књи ге: Мла ден Шу ка ло: Ђа во љи ду кат, Ба ња 
Лу ка, 2006.
У: Злат на гре да.  Год. 6, бр. 62 (дец. 2006), стр. 6667.

ЂЕР МА НО ВИЋ, Та ма ра
8508

     Шпа нац ни кад ни је сам / Та ма ра Ђер ма но вић.
При каз из ло жбе „Иво Ан дрић, но бе ло вац из оса ме”, 
Али кан те (Шпа ни ја), 26. окт.26. нов. 2010.
У: По ли ти ка.  Год. 107, бр. 34839 (3. нов. 2010), стр. 
12.
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ЂИ ДИЋ, Љу би ша
8509

     Опро штај са Ан дри ћем / Љу би ша Ђи дић.
In me mo ri am.
У: Баг да ла.  Год. 17, бр. 193 (април 1975), стр. 3.

ЂИ ЛАС, Ми ло ван
8510

     Истин ски, не ком фор ми стич ки Ан дрић / Ми ло ван 
Ђи лас.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 7, св. 5 
(1988), стр. 181187.

8511
     Са вре ме ник С. К. за дру ге / Ми ло ван Ђи лас.
Са др жи при ка зе књи га ме ђу ко ји ма и: Иво Ан дрић: 
При по вет ке, Бе о град, 1931.
У: За пи си.  Књ. 8, св. 6 (јун 1931), стр. 378382.

8512
     Ze ic hen am We grand : eine Ve röf fen tlic hung aus dem 
Nac hlass, die das Bild des ju go sla wischen No bel pre i strä
gers Ivo An drić kor ri gi ert / Mi lo van Dji las.
U: Süd de utsche Ze i tung.  (2324. Ju li 1977)*.

8513
     Re mem be ring Ivo An drić / Mi lo van Đi las.
U: En co un ter.  Vol. 50 (Feb. 1978), str. 4851*.

ЂО КИЋ, Ра до слав
8514

     Ан дрић и гра ди тељ ство / Ра до слав Ђо кић.
Sum mary: An drić and the art of bu il ding: стр. 152.
У: Ан дрић у си сте му умет но сти / уред ник Ми ло слав 
Шу тић.  Бе о град : Ин сти тут за књи жев ност и умет
ност ; Ба ња Лу ка : Књи жев на за дру га, 2004.  Стр. 139
152.

8515
     Ан дрић и гра ди тељ ство / Ра до слав Ђо кић.
Те мат ски број: Ан дрић у си сте му умјет но сти.  Sum
mary: An drić and the art of bu il ding: стр. 152.
У: Збор ник срп ског је зи ка, књи жев но сти и умјет но
сти.  Год. 4 (2004), стр. 139152.

8516
     An dri cia mosty mil cze nia / R. [Ra do slav] Đo kić.
U: Tygod nik Kul tu ralny.  Rocz. 8, nr. 26 (1964), str. 5*.

ЂО КИЋ, Све тла на
8517

     Нар цис и огле да ло / С. [Светлана] Ђо кић.
При каз те ле ви зиј ске дра ме „Зло ста вља ње” по мо ти ви
ма при по вет ке Иве Ан дри ћа, у ре жи ји Пе тра Зе ца. 
У: По ли ти ка.  Год. 89, бр. 28276 (26. јун 1992) = 7 да на 
РТВ, стр. 11.

ЂО КО ВИЋ, Влај ко
8518

     Do bar dan „Go spo đi ce” / Vlaj ko Đo ko vić.
U: Ven.  (18. dec. 1980)*.

ЂО КО ВИЋ, Ми лан
8519

     Бе ле шка о Иви Ан дри ћу / Ми лан Ђо ко вић.
У: Ку ћа на оса ми / Иво Ан дрић.  Бе о град : Срп ска 
књи жев на за дру га, 1976.  Стр. 177180.

8520
     Бе ле шка о Иви Ан дри ћу / Ми лан Ђо ко вић.
У: Ку ћа на оса ми / Иво Ан дрић.  Бе о град : Срп ска 
књи жев на за дру га, 1976.  Ва ри јан та по ве за.  Стр. 
177180.

8521
     И овај спо ме ник је знак по ред пу та : реч на от кри
ва њу спо ме ни ка 10. X 1991 / Ми лан Ђо ко вић.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 11, св. 8 (окт. 
1992), стр. 325329.

8522
     „Ne mam šta da iz gu bim” / Mi lan Đo ko vić.
U: Ka zi va nja o An dri ću / [pri re di o] Ra do van Po po vić.  
Be o grad : Slo bo da, 1976.  Str. 4144.

8523
     Но бе ло вац из Трав ни ка / Мил. [Милан] П. Ђо ко вић.
У: Рад.  Год. 16, бр. 48 (25. нов. 1961), стр. 7.

8524
     Плашт ту ге / Ми лан Ђо ко вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24724 (10. окт. 1992), 
стр. 14.

8525
     Реч о три де се то го ди шњи ци Но бе ло ве на гра де Иви 
Ан дри ћу : го во ре но у Кра гу јев цу 10. XII 1991 / Ми лан 
Ђо ко вић.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 11, св. 8 (окт. 
1992), стр. 330333.

8526
     Се ћа ње на Ве ру Сто јић / Ми лан Ђо ко вић.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 8, св. 6 (окт. 
1989), стр. 352359.

8527
     Спо ме ник  знак по ред пу та / Ми лан Ђо ко вић.
У: По ли ти ка.  Год. 88, бр. 28024 (12. окт. 1991) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 21, бр. 192, стр. 15.

8528
     Уме ти из бри са ти те же је не го на пи са ти / Мил. 
[Милан] П. Ђо ко вић.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 171173.

8529
     „Umje ti iz bri sa ti te že je ne go na pi sa ti” / Mil. [Mi lan] 
P. Đo ko vić.
U: Rad.  God. 28, br. 40 (612. okt. 1972), str. 10.

8530
     Фраг мен ти се ћа ња / Ми лан Ђо ко вић.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 2, св. 2 (дец. 
1983), стр. 267292.
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8531
     Ху мор у де лу Ива Ан дри ћа / Ми лан Ђо ко вић.
У: Иво Ан дрић / [уредник Во ји слав Ђурић].  Бе о град : 
Ин сти тут за те о ри ју књи жев но сти и умет но сти, 1962. 
 Стр. 105115.

8532
     Јед но се ћа ње / Ми лан Ђо ко вић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 24, бр. 425 (16. окт. 1972), 
стр. 5.

ЂО НО ВИЋ, Јан ко
8533

     Су сре ти са Ивом Ан дри ћем / Јан ко Ђо но вић.
Из ру ко пи са „Су сре ти и пу то ва ња”.
У: По бје да.  Год. 37 [!], бр. 5415 (31. дец. 19802. јан 
1981), стр. 15.

ЂО НО ВИЋ, С.
8534

     Лек за пал ме : Иво Ан дрић  у огле да лу бли ских 
при ја те ља / С. Ђо но вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 23, бр. 6665 (15. март 1975), 
стр. 13.

ЂОР ЂЕ ВИЋ, Бо јан
8535

     Ан дри ће ви за пи си о не са ни ци / Бо јан Ђор ђе вић.
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.
У: Књи жев на кри ти ка.  Год. 27 (1998), стр. 114118.

8536
     Иво Ан дрић у сво ме вре ме ну, Бе о град, 1994 / Бо јан 
Ђор ђе вић.
При каз књи ге.
У: Књи жев ност и је зик.  Год. 41, бр. 3/4 (1994), стр. 
111.

8537
     Јед но се ћа ње на мла дог Ан дри ћа / Бо јан Ђор ђе
вић.
Са др жи и се ћа ње Ми ла на Бо жи ћа на И. Ан дри ћа из 
ру ко пи са „За пи си о до га ђа ји ма и љу ди ма од 1915. до 
1975. го ди не” Ар се ни ја М. Јан ко ви ћа.
У: При ло зи за књи жев ност, је зик, исто ри ју и фол клор. 
 Књ. 67, св. 1/4 (2001), стр. 255256.

8538
     О не по зна тој књи зи под Ан дри ће вим име ном / Бо
јан Ђор ђе вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Да ни ца.  Год. 10 (2003), стр. 313316.

ЂОР ЂЕ ВИЋ, Бо ри вој
8539

     Ve li ka ni od la ze  dje la osta ju. Deo 1, An drić dje lo kao 
opo ru ka / Bo ra Đor đe vić.
U: Start.  Br. 164 (721. maj 1975), str. 4143.

ЂОР ЂЕ ВИЋ, Зо ри ца
8540

     Му драц о му дра цу / З. [Зорица] Ђор ђе вић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Ње гош као тра гич ни ју
нак ко сов ске ми сли, При шти на, 1995.
У: Је дин ство.  Год. 52, бр. 19/20 (2021. јан. 1996), стр. 
9.

ЂОР ЂЕ ВИЋ, Ми лош
8541

     Ан дрић у но вом кљу чу чи та ња : (де тињ ство, исто
ри ја и умет нич ко де ло) / Ми лош Ђор ђе вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Ства ра лач ки дух и ана ли тич ки чин. [Књ.] 3 / Ми
лош Ђор ђе вић.  Но ви Сад : Змај ; Бе о град : Ака де ми
ја ле пих умет но сти ; Гра ча ни ца : „Гра ча ни ца”, 2007. 
 Стр. 171191*.

8542
     Де тињ ство, исто ри ја и умет нич ко де ло : (три мо но
гра фи је о Иву Ан дри ћу) / Ми лош Ђор ђе вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: Child hood, hi story and work of art: стр. 69.
У: Ба шти на.  Св. 19 (2005), стр. 5369.

8543
     Де тињ ство, исто ри ја и умет нич ко де ло : (три мо но
гра фи је о Иву Ан дри ћу) / Ми лош Ђор ђе вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Дје ло Ива Ан дри ћа у но вом ми ле ни ју му / [уредник 
Ја сми на Вучетић].  Хер цег Но ви : Срп ско про свјет
но и кул тур но дру штво „Про свје та” ; Но ви Сад : Змај, 
2006.  Стр. 7689.

ЂОР ЂЕ ВИЋ, Ми ра
8544

     Bli je da sli ka „Go spo đi ce” / Mi ra Đor đe vić.
Pri kaz te le vi zij ske dra me „Go spo đi ca” po mo ti vi ma ro
ma na Ive An dri ća, po sce na ri ju Le o pol da Al ze na i u re ži ji 
Voj te ha Ja snog.  Pri kaz ra dio dra me „Go spo đi ca” po mo
ti vi ma ro ma na Ive An dri ća, u re ži ji Dar ka Ta ti ća.
U: Od jek.  God. 34, br. 4 (1528. feb. 1981), str. 27.

8545
     Ivo An drić u ma sov nim me di ji ma / Mi ra Đor đe vić.
Pri kaz te le vi zij ske dra me „Go spo đi ca” po mo ti vi ma ro
ma na I. An dri ća, po sce na ri ju Le o pol da Al ze na i u re ži ji 
Voj te ha Ja snog.  Pri kaz ra dio dra ma: 1. „Trav nič ka hro ni
ka” po mo ti vi ma ro ma na I. An dri ća, u ra di o fon skoj ob ra di 
Ja na Be ra na i u re ži ji Mla de na Ova di je ; 2. „Go spo đi ca” 
po mo ti vi ma ro ma na I. An dri ća, u adap ta ci ji i re ži ji Fa ru
ka Pi ra gi ća ; 3. „Go spo đi ca” po mo ti vi ma ro ma na I. An
dri ća, u re ži ji Dar ka Ta ti ća.  Na po me ne i bi bli o graf ske 
re fe ren ce uz tekst.
U: Go di šnjak In sti tu ta za knji žev nost.  Knj. 14 (1985), 
str. 185200.

8546
     Od go vor ni pot hvat / Mi ra Đor đe vić.
Pri kaz ra dio dra me „Trav nič ka hro ni ka” po mo ti vi ma ro
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ma na Ive An dri ća, u ra di o fon skoj ob ra di Ja na Be ra na i u 
re ži ji Mla de na Ova di je.
U: Od jek.  God. 29, br. 22 (1528. nov. 1976), str. 23.

8547
     Ostva re nje vr hun skog do me ta / Mi ra Đor đe vić.
Pri kaz ra dio dra me „Go spo đi ca” po mo ti vi ma ro ma na Ive 
An dri ća, u re ži ji Dar ka Ta ti ća.
U: Od jek.  God. 33, br. 24 (1531. dec. 1980), str. 27.

8548
     Sa ču va na po ru ka / Mi ra Đor đe vić.
Sa dr ži pri ka ze ra dio dra ma me đu ko ji ma i: „Go spo đi ca” 
po mo ti vi ma ro ma na Ive An dri ća, u adap ta ci ji i re ži ji Fa
ru ka Pi ra gi ća.
U: Od jek.  God. 32, br. 10 (1531. maj 1979), str. 27.

ЂОР ЂЕ ВИЋ, Мир ко
8549

     Ни ко ла Ми ло ше вић: Ан дрић и Кр ле жа као ан ти по
ди, Бе о град, 1974 / Мир ко Ђор ђе вић.
При каз књи ге.
У: Књи жев на исто ри ја.  Год. 7, бр. 26 (1974), стр. 338
342.

ЂОР ЂЕ ВИЋ, Ча слав
8550

     Иво Ан дрић: Ex Pon to / Ча слав Ђор ђе вић.
У: Ин тер пре та ци је из на ста ве књи жев но сти и је зи ка. 
Књ. 3 / Ста ни ша Ве лич ко вић, Ча слав Ђор ђе вић, Пре
драг Лу чић.  Ниш : С. Ве лич ко вић : Ч. Ђор ђе вић : П. 
Лу чић, 1996.  Стр. 118123.

8551
     Иво Ан дрић: Ex Pon to / Ча слав Ђор ђе вић.
У: Ин тер пре та ци је из на ста ве књи жев но сти и је зи ка. 
Књ. 3 / Ста ни ша Ве лич ко вић, Ча слав Ђор ђе вић, Пре
драг Лу чић.  Ниш : С. Ве лич ко вић : Ч. Ђор ђе вић : П. 
Лу чић, 1998.  Стр. 118123*.

8552
     Иво Ан дрић: Мост на Же пи / Ча слав Ђор ђе вић.
У: Ин тер пре та ци је из на ста ве књи жев но сти и је зи ка. 
Књ. 2 / Ча слав Ђор ђе вић, Ста ни ша Ве лич ко вић, Пре
драг Лу чић.  Ниш : [б. и.], 1995.  Стр. 158160*.

8553
     Иво Ан дрић: Мост на Же пи / Ча слав Ђор ђе вић.
У: Ин тер пре та ци је из на ста ве књи жев но сти и је зи ка. 
Књ. 2 / Ча слав Ђор ђе вић, Ста ни ша Ве лич ко вић, Пре
драг Лу чић.  Ниш : Ч. Ђор ђе вић : С. Ве лич ко вић : П. 
Лу чић, 1996*.

8554
     Иво Ан дрић: Мост на Же пи / Ча слав Ђор ђе вић.
У: Ин тер пре та ци је из на ста ве књи жев но сти и је зи ка. 
Књ. 2 / Ча слав Ђор ђе вић, Ста ни ша Ве лич ко вић, Пре
драг Лу чић.  Ниш : Ч. Ђор ђе вић : С. Ве лич ко вић : П. 
Лу чић, 1998.  Стр. 158160.

8555
     Иво Ан дрић: О при чи и при ча њу / Ча слав Ђор ђе вић.
У: Ин тер пре та ци је из на ста ве књи жев но сти и је зи ка. 
Књ. 1 / Ста ни ша Ве лич ко вић, Ча слав Ђор ђе вић.  Ниш 
: С. Ве лич ко вић : Ч. Ђор ђе вић, 1997.  Стр. 5960.

8556
     Иво Ан дрић: О при чи и при ча њу / Ча слав Ђор ђе вић.
У: Ин тер пре та ци је из на ста ве књи жев но сти и је зи ка. 
Књ. 1 / Ста ни ша Ве лич ко вић, Ча слав Ђор ђе вић.  Ниш 
: С. Ве лич ко вић : Ч. Ђор ђе вић, 1998.  Стр. 5960.

8557
     Иво Ан дрић: Про кле та авли ја / Ча слав Ђор ђе вић.
У: Ин тер пре та ци је из на ста ве књи жев но сти и је зи ка. 
Књ. 4 / Ча слав Ђор ђе вић, Ста ни ша Ве лич ко вић, Пре
драг Лу чић.  Ниш : Ч. Ђор ђе вић : С. Ве лич ко вић : П. 
Лу чић, 1995.  Стр. 99111.

8558
     Иво Ан дрић: Про кле та авли ја / Ча слав Ђор ђе вић.
У: Ин тер пре та ци је из на ста ве књи жев но сти и је зи ка. 
Књ. 4 / Ча слав Ђор ђе вић, Ста ни ша Ве лич ко вић, Пре
драг Лу чић.  Ниш : Ч. Ђор ђе вић : С. Ве лич ко вић : П. 
Лу чић, 1997.  Стр. 116127.

8559
     Иво Ан дрић: Про кле та авли ја / Ча слав Ђор ђе вић.
У: Ин тер пре та ци је из на ста ве књи жев но сти и је зи ка. 
Књ. 4 / Ча слав Ђор ђе вић, Ста ни ша Ве лич ко вић, Пре
драг Лу чић.  Ниш : Ч. Ђор ђе вић : С. Ве лич ко вић : П. 
Лу чић, 1998.  Стр. 116127.

8560
     На Дри ни ћу при ја / Ча слав Ђор ђе вић.
У: Ин тер пре та ци је из на ста ве књи жев но сти и је зи ка. 
Књ. 3 / Ста ни ша Ве лич ко вић, Ча слав Ђор ђе вић, Пре
драг Лу чић.  Ниш : С. Ве лич ко вић : Ч. Ђор ђе вић : П. 
Лу чић, 1996.  Стр. 204214.

8561
     На Дри ни ћу при ја / Ча слав Ђор ђе вић.
У: Ин тер пре та ци је из на ста ве књи жев но сти и је зи ка. 
Књ. 3 / Ста ни ша Ве лич ко вић, Ча слав Ђор ђе вић, Пре
драг Лу чић.  Ниш : С. Ве лич ко вић : Ч. Ђор ђе вић : П. 
Лу чић, 1998.  Стр. 204214*.

8562
     Ti ši na sa mo će / Ča slav Đor đe vić.
Pr vi put ob ja vlje no pod stv. nasl.: U sve tu An dri će vih sa
mo ća.
U: Sa vre me nik.  God. 27, knj. 53, sv. 3/4 (jan.feb. 1981), 
str. 179185.

8563
     У све ту Ан дри ће вих са мо ћа / Ча слав Ђор ђе вић.
У: Стре мље ња.  Год. 21, бр. 1 (јан.феб. 1980), стр. 
7784.

ЂОР ЂЕ ВИЋМи ро ња, Би ља на
8564

     Ко сти ми у Ан дри ће вој Трав нич кој хро ни ци / Би ља
на Ђор ђе вић.
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На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 17, св. 14 
(април 1998), стр. 221239.

8565
     Су пру жни ци на оса ми : Ан дри ће ве при по вет ке о 
бра ко ви ма / Би ља на Ђор ђе вићМи ро ња.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би
бли о гра фи ја: стр. 234236.  Sum mary: стр. 236237.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 29, св. 27 
(јул 2010), стр. 171237.

ЂОР ЂИЋ, Сто јан
8566

     Ak si o lo ški ima nen ti zam / Sto jan Đor đić.
Pri kaz knji ge: Ni ko la Mi lo še vić: An drić i Kr le ža kao an ti
po di, Be o grad, 1974.
U: Iz raz.  God. 19, knj. 39, br. 11/12 (nov.dec. 1975), str. 
534540.

8567
     Ан дрић као европ ски пи сац / Сто јан Ђор ђић.
У: Бор ба.  Год. 73, бр. 75 (16. март 1995) = Свет књи
ге, стр. II.

8568
     Ан дри ћев „Зе ко”  се ми о ти ка про сто ра / Сто јан 
Ђор ђић.
Ré su mé: „Le La pin” d’Ivo An drić  la sé mi o ti que de 
l’espa ce: стр. 268.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 29, св. 27 
(јул 2010), стр. 239268.

8569
     Ан дри ће ве при че / Сто јан Ђор ђић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 33, бр. 621 (5. март 1981), 
стр. 2628.

8570
     Ани ки на са бла жњи ва ле по та : под тим на сло вом 
об ја вљен је при каз Ан дри ће вих при по вет ки у „Мон
ду” / Сто јан Ђор ђић.
У: По ли ти ка.  Год. 81, бр. 25255 (28. јан. 1984) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 4, бр. 231, стр. 10.
 

8571
     Исти не и ме та фо ре / Сто јан Ђор ђић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Је ле на, же на ко је не ма, 
Бе о град, 1967.
У: Знак.  Год. 1, бр. 2/3 (јун 1972), стр. 6368.

8572
     Ис тра жи ва ње по е ти ке / Сто јан Ђор ђић.
При каз књи ге: Иво Тар та ља: При по ве да че ва есте ти ка, 
Бе о град, 1979.
У: Књи жев на реч.  Год. 9, бр. 146 (10. јун 1980), стр. 
15.

8573
     Ка ко је „Фи га ро ли те рер” пред ста вио Иву Ан дри
ћа ка да је по стао до бит ник Но бе ло ве на гра де / Сто јан 

Ђор ђић ; [новинске прилоге] с фран цу ског пре вео С. 
Ђ.
Са др жи и тек сто ве Жор жа Ада ма и Кло да Авли на.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 24, св. 22 
(септ. 2005), стр. 451462.

8574
     Ми кро струк ту ра „Бај ро на у Син три” / Сто јан Ђор
ђић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ré su
mé: Mic ro struc tu re de „Byron à Sin tra”: стр. 276.
У: Књи жев на исто ри ја.  Год. 5, бр. 18 (1972), стр. 263
276.

8575
     Mi kro struk tu ra „Baj ro na u Sin tri” / Sto jan Đor đić.
U: Na dah nu ća i zna če nja / Sto jan Đor đić.  Be o grad : Slo
vo ljub ve, 1979.  Str. 2341.

8576
     Не мер љи вост ег зи стен ци је / Сто јан Ђор ђић.
Sum mary: On Ivo An drić’s posthu mo usly pu blis hed pro
se: стр. 403.
У: Књи жев на исто ри ја.  Год. 12, бр. 47 (1980), стр. 
391403.

8577
     Не мер љи вост људ ске суд би не / Сто јан Ђор ђић.
У: Књи жев ност.  Год. 33, књ. 56, св. 10 (окт. 1978), 
стр. 17611765.

8578
     O pri po ve dač koj umet no sti Ive An dri ća / Sto jan Đor
đić.
U: Iz raz.  God. 27, knj. 53, br. 6 (jun 1983), str. 448
475.

8579
     О при по вет ка ма Иве Ан дри ћа / Сто јан Ђор ђић.
У: При по вет ке / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про све та : 
Но лит : За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1981. 
 Стр. 733.

8580
     О при по вет ка ма Иве Ан дри ћа / Сто јан Ђор ђић.
У: При по вет ке / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про све та : 
Но лит : За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1985. 
 Стр. 733.

8581
     Пр ви фран цу ски пре вод Про кле те авли је / Сто јан 
Ђор ђић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 44, бр. 850/851 (15. окт.1. 
нов. 1992), стр. 15.

8582
     Умет нич ко и ге о по ли тич ко ви ђе ње су ко ба ци ви ли
за ци ја : Иво Ан дрић  Се мју ел Хан тинг тон / Сто јан 
Ђор ђић.
У: Злат на гре да.  Год. 10, бр. 101/102 (мартаприл 
2010), стр. 6171.



558

8583
     Фран цу ска књи жев на кри ти ка о Ан дри ће вим ро ма
ни ма / Сто јан Ђор ђић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 21, св. 19 
(окт. 2002), стр. 128166.

8584
     Фран цу ска ре цеп ци ја Ан дри ће вих де ла / Сто јан 
Ђор ђић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Књи жев ност.  Год. 47, књ. 98, св. 8/10 (авг.окт. 
1992), стр. 14131433.

8585
     Хро ни ка Ан дри ће вих ро ма на / Сто јан Ђор ђић.
У: Дје ло Ива Ан дри ћа у но вом ми ле ни ју му / [уредник 
Ја сми на Вучетић].  Хер цег Но ви : Срп ско про свјет
но и кул тур но дру штво „Про свје та” ; Но ви Сад : Змај, 
2006.  Стр. 5767.

8586
     Је дин ство на дах ну ћа а не оства ре ња / Сто јан Ђор
ђић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: На сун ча ној стра ни, Но ви 
Сад, 1994.
У: Бор ба.  Год. 73, бр. 152 (1. јун 1995) = Свет књи ге, 
стр. I.

ЂУ ВИЋ, Ме вли да
8587

     Otje lo vlje nje pri če : ti je lo u An dri će voj pri po vi je sti / 
Me vli da Đu vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Bo sna fran ci sca na.  God. 13, br. 23 (2005), str. 76
89*.

ЂУ КА НО ВИЋ, Ма ја
8588

     Ре а ли је у де лу Ива Ан дри ћа и њи хо во пре во ђе ње / 
Ма ја Ђу ка но вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ré su
mé: La le xi que sans équ i va lents dans l’oeuvre d’Ivo An
drić et sa tra duc tion: стр. 389.
У: Иво Ан дрић у сво ме вре ме ну. [Књ.] 1 / 22. на уч ни 
са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, 
Тр шић, 1520. септ. 1992.  Бе о град : Ме ђу на род ни 
сла ви стич ки цен тар на Фи ло ло шком фа кул те ту, 1994. 
 Стр. 379389.

ЂУ КИЋ, Бо го мир
8589

     Ан дри ће во по и ма ње од но са ме ђу умјет но сти ма / 
Бо го мир Ђу кић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: An drić’s vi ew of re la ti ons among arts: стр. 72.
У: Ан дрић у си сте му умет но сти / уред ник Ми ло слав 
Шу тић.  Бе о град : Ин сти тут за књи жев ност и умет
ност ; Ба ња Лу ка : Књи жев на за дру га, 2004.  Стр. 55
72.

8590
     Ан дри ће во по и ма ње од но са ме ђу умјет но сти ма / 
Бо го мир Ђу кић.
Те мат ски број: Ан дрић у си сте му умјет но сти.  На по
ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum mary: 
An drić’s vi ew of re la ti ons among arts: стр. 72.
У: Збор ник срп ског је зи ка, књи жев но сти и умјет но
сти.  Год. 4 (2004), стр. 5572.

8591
     Про ми шља ње умјет но сти / Бо го мир Ђу кић.
При каз књи ге: Ан дрић у си сте му умет но сти, при ре
дио Ми ло слав Шу тић, Бе о град, Ба ња Лу ка, 2004.
У: Све ске.  Год. 16, бр. 73 (септ. 2004), стр. 171176.

ЂУ КИЋ, Бран ко
8592

     Со ци јал ни мо ти ви у дје ли ма Иве Ан дри ћа / Бран ко 
Ђу кић.
Из ру ко пи са.  На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це 
уз текст.
У: Мо сто ви.  Год. 13, бр. 60 (1981), стр. 3948.

ЂУ КИЋПе ри шић, Жа не та
8593

     Ан дри ћев двој ник / [интервју водила] Је ле на Јо во
вић.
Ин тер вју са Жа не том Ђу кићПе ри шић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 32, бр. 11174 (29. април2. 
мај 1995), стр. 10.

8594
     Ан дри ће ве мар ги на ли је : ан то ло ги је ин диј ске књи
жев но сти / Жа не та Ђу кић Пе ри шић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 17, св. 14 
(април 1998), стр. 2642.

8595
     Ан дри ће ви Је вре ји / Жа не та Ђу кић Пе ри шић.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 24, св. 22 
(септ. 2005), стр. 345365.

8596
     Бал кан ски Хо мер из ме ђу звер ства и људ ско сти / 
Жа не та Ђу кићПе ри шић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 52 (6. април 2005) = Кул ту
ра, стр. IV.

8597
     Ви те шко дру штво / Жа не та Ђу кић Пе ри шић.
Са др жи и одло мак из тек ста „О при чи и при ча њу” Иве 
Ан дри ћа.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 20, св. 18 
(окт. 2001), стр. 341357.

8598
     Иви Ан дри ћу, с по што ва њем : по све те у Ан дри ће
вој лич ној би бли о те ци / Жа не та Ђу кићПе ри шић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
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У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 14, св. 11 
(септ. 1995), стр. 71135.

8599
     Ivo An drić: put, put nik, pu to pis / Ža ne ta Đu kić Pe ri
šić.
Bi bli o gra fi ja: str. 5758.  Sum mary: Tra vel, tra vel ler, tra
ve lo gue: str. 58.
U: Ivo An drić: Graz  Öster re ich  Euro pa / Bran ko To
šo vić (Hg.).  Graz : In sti tut für Sla wi stik der KarlFran
zensUni ver si tät ; Be o grad : Be o grad ska knji ga, 2009.  
Str. 4158.

8600
     Ја ди мла дог Га лу са / Ж. Ђ. П. [Жанета Ђу кић
Перишић].
У: Бор ба.  Год. 69, бр. 168 (17. јун 1991), стр. 21.

8601
     Је дан по глед на Ан дри ћев при по ве дач ки опус / Жа
не та Ђу кићПе ри шић.
У: Са бра не при по вет ке / Иво Ан дрић.  Бе о град : За вод 
за уџ бе ни ке, 2008.  Стр. 645655.

8602
     Ка књи жев ној би о гра фи ји Иве Ан дри ћа / Жа не та 
Ђу кићПе ри шић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би
бли о гра фи ја: стр. 124126.  Sum mary: To Ivo An drić’s 
li te rary bi o graphy: стр. 127.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 29, св. 27 
(јул 2010), стр. 79127.

8603
     Ko je autor tek sta : sen ka nad An dri će vom ostav šti nom 
/ Ža ne ta Đu kićPe ri šić.
U: Vre me.  Br. 527 (8. feb. 2001), str. 3839.

8604
     Ко је аутор тек ста : сен ка над Ан дри ће вом остав
шти ном / Жа не та Ђу кићПе ри шић.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 20, св. 18 
(окт. 2001), стр. 267268.

8605
     Маг срп ске при по вет ке : је дан по глед на Ан дри ћев 
при по ве дач ки опус / Жа не та Ђу кићПе ри шић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 26, св. 24 
(септ. 2007), стр. 154175.

8606
     Му дри хро ни чар Бал ка на / Жа не та Ђу кић Пе ри
шић.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 24, св. 22 
(септ. 2005), стр. 516517.

8607
     На пу ште но гра ди ли ште / Жа не та Ђу кић Пе ри шић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: На сун ча ној стра ни / Иво Ан дрић.  Но ви Сад : Ма
ти ца срп ска, 1994.  Стр. 728.

8608
     Од бра на од за бо ра ва / Жа не та Ђу кићПе ри шић.
Го вор на отва ра њу из ло жбе „Ан дри ће ва ли ца”, Хер
цегНо ви, 5. нов. 2003. 
У: По ли ти ка.  Год. 100, бр. 32338 (15. нов. 2003) = 
Кул ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 45, бр. 30, стр. В1.

8609
     Па ра лел на ви ше град ска хро ни ка / Жа не та Ђу кић
Пе ри шић.
У: Љу бав у ка са би и дру ге ви ше град ске при че / Иво 
Ан дрић.  Бе о град : Чи го ја штам па, 2010.  Стр. 513.

8610
     Ста зе и пре де ли Иве Ан дри ћа / Жа не та Ђу кић Пе
ри шић.
Би бли о гра фи ја: стр. 279.  Ре зю ме: Тро пы и пре де лы 
Иво Ан дри ча: стр. 280.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 19, св. 17 
(окт. 2000), стр. 261280.

8611
     Ста зе и пре де ли Иве Ан дри ћа / Жа не та Ђу кић Пе
ри шић.
У: Пре де ли и ста зе / Иво Ан дрић.  Бе о град : Срп ска 
књи жев на за дру га, 2002.  Стр. 271297.

8612
     Сун це у кр лет ки / Жа не та Ђу кић Пе ри шић.
Одло мак из маг. ра да „Лик То ме Га лу са у про зи Иве 
Ан дри ћа”.  На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз 
текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 9/10, св. 7 
(мај 1991), стр. 125163.

8613
     Čo vek je uvek na gu bit ku / [in ter vju vo di o] S. [Slo bo
dan] Ko stić.
In ter vju sa Ža ne tom Đu kićPe ri šić.
U: Vre me.  Br. 745 (14. april 2005), str. 51.

ЂУ РА НО ВИЋ, Мир ко
8614

     Иво Ан дрић пр ви но бе ло вац код нас / Мир ко Ђу
ра но вић.
У: Про свјет ни рад.  Год. 8, бр. 17 (1. нов. 1961), стр. 4.

8615
     По сли је рат не при по ви јет ке Ива Ан дри ћа / Мир ко 
Ђу ра но вић.
У: Огле ди.  Год. 3, бр. 2 (1963), стр. 1723.

ЂУ РА ШИ НО ВИЋ, Во јин
8616

     Ве ли ка исти на Иве Ан дри ћа / Во јин Ђу ра ши но вић
Ко стја.
У: По ли ти ка.  Год. 73, бр. 22427 (13. март 1976), стр. 
11.

ЂУР ЂЕ ВИЋ, Да ни ца
8617

     О Ан дри ће вим ту ма че њи ма Бал ка на : спо менскуп 
у СА НУ / Да ни ца Ђур ђе вић.
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При каз ма ни фе ста ци је.
У: По ли ти ка.  Год. 92, бр. 29236 (11. март 1995), стр. 
21.

8618
     У сла ву Ан дри ћа / Д. [Даница] Ђур ђе вић.
При каз из ло жбе „Иво Ан дрић  жи вот и де ло”, Бе о
град, 1992.
У: По ли ти ка.  Год. 89, бр. 28358 (18. септ. 1992), стр. 
13.

ЂУР ЂЕ ВИЋ, Ђор ђе
8619

     По ду хват без прем ца / Ђор ђе Ђур ђе вић.
Са др жи при ка зе ра дио дра ма ме ђу ко ји ма и: „Го спо
ђи ца” по мо ти ви ма ро ма на Иве Ан дри ћа, у ре жи ји 
Дар ка Та ти ћа.
У: По ли ти ка.  Год. 76, бр. 23733 (31. окт. 1979), стр. 
15.

8620
     Тра гом Ан дри ће вих пу то пи са / Ђор ђе Ђур ђе вић.
При каз те ле ви зиј ских ре пор та жа Ја на Бе ра на, по мо
ти ви ма пу то пи сне про зе И. Ан дри ћа.
У: Бор ба.  Год. 32, бр. 98 (10. април 1967), стр. 6.

8621
     Тра гом Ан дри ће вих сло ва / Ђор ђе Ђур ђе вић.
При каз књи ге: Ан дрић у све тлу есте ти ке, при ре дио 
Ми ло слав Шу тић, Бе о град, 1994.
У: Гла со ви и се ћа ња / Ђур ђе вић Ђор ђе.  Пи рот : Ци
це ро, 2010.  Стр. 343345.

ЂУР ЂЕ ВИЋ, Оли ве ра
8622

     Ве ли ки, ум ни, ду шев ни љу ди / О. [Оливера] Ђур
ђе вић.
У: Глас јав но сти.  Год. 2, бр. 596 (14. март 2000), стр. 
14.

ЂУР ЂИЋ, То ми слав
8623

     Иво Ан дрић / [Томислав Ђурђић].
In me mo ri am.
У: Гра дац.  Год. 2, бр. 3 (мартаприл 1975), стр. 3.

ЂУР ЂУ ЛОВ, Ми ла на
8624

     Ре ги стри / са ста ви ла Ми ла на Ђур ђу лов ; пре ве ла 
Би ља на Ђор ђе вић.
Упо ре до срп. текст и енгл. пре вод.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 18, св. 15 
(окт. 1999), стр. 275318.

ЂУ РИЋ, Во ји слав
8625

     Вре ме у Ан дри ће вој про зи / Во ји слав Ђу рић.
У: Го вор по е зи је. [Књ.] 3 / Во ји слав Ђу рић.  Бе о град : 
Про све та, 1980.  Стр. 286289.

8626
     Иво Ан дрић / Во ји слав Ђу рић.
У: Иво Ан дрић / [уредник Во ји слав Ђурић].  Бе о град : 
Ин сти тут за те о ри ју књи жев но сти и умет но сти, 1962. 
 Стр. 37.

8627
     Иво Ан дрић / Во ји слав Ђу рић.
У: Го вор по е зи је. [Књ.] 1 / Во ји слав Ђу рић.  Бе о град : 
Про све та, 1966.  Стр. 305308.

8628
     Нај но ви ја Ан дри ће ва по е зи ја / Во ји слав Ђу рић.
У: Иво Ан дрић / [уредник Во ји слав Ђурић].  Бе о град : 
Ин сти тут за те о ри ју књи жев но сти и умет но сти, 1962. 
 Стр. 131149.

8629
     Нај но ви ја Ан дри ће ва по е зи ја / Во ји слав Ђу рић.
У: Го вор по е зи је. [Књ.] 1 / Во ји слав Ђу рић.  Бе о град : 
Про све та, 1966.  Стр. 309331.

8630
     Naj no vi ja An dri će va po e zi ja / Vo ji slav Đu rić.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1977.  Str. 136157.

8631
     Naj no vi ja An dri će va po e zi ja / Vo ji slav Đu rić.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1981.  Str. 136157.

8632
     Нај но ви ја Ан дри ће ва по е зи ја / Во ји слав Ђу рић.
У: Тра га ње за ду хом ре чи / Во ји слав Ђу рић.  Бе о град : 
Срп ска књи жев на за дру га, 1990.  Стр. 372396.

8633
     Нај но ви ја Ан дри ће ва про за / Во ји слав Ђу рић.
У: Збор ник о Ан дри ћу / при ре дио Ра до ван Вуч ко вић. 
 Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1999.  Стр. 225
253.

8634
     Са да шњост и про шлост / Во ји слав Ђу рић.
У: По ли ти ка.  Год. 69, бр. 21196 (7. окт. 1972) = Кул ту
ра  умет ност.  Год. 16, бр. 892, стр. 11.

8635
     Чо ве ко ва суд би на у пр вом пла ну Ан дри ће вог де ла 
/ Во ји слав Ђу рић.
Го вор на све ча ној ака де ми ји по во дом го ди шњи це смр
ти И. Ан дри ћа, Бе о град, 12. март 1976.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 28, бр. 507 (16. март 1976), 
стр. 12.

ЂУ РИЋ, Дра го љуб
8636

     Ана ли за Ан дри ће ве при по вет ке „Ве ле тов ци” / Дра
го љуб П. Ђу рић.
У: Огле ди и ана ли зе у на ста ви књи жев но сти / Дра го
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љуб П. Ђу рић.  Ко сје рић : Са мо у прав на ин те ре сна 
за јед ни ца кул ту ре : Са мо у прав на ин те ре сна за јед ни ца 
основ ног обра зо ва ња, [1985].  Стр. 8186.

8637
     Ба ла да о чо ве ко вој ра њи во сти / Дра го љуб П. Ђу
рић.
У: Огле ди и ана ли зе у на ста ви књи жев но сти / Дра го
љуб П. Ђу рић.  Ко сје рић : Са мо у прав на ин те ре сна 
за јед ни ца кул ту ре : Са мо у прав на ин те ре сна за јед ни ца 
основ ног обра зо ва ња, [1985].  Стр. 87101.

8638
     Књи жев на ана ли за про зног фраг мен та „Гу слар” / 
Дра го љуб П. Ђу рић.
У: Огле ди и ана ли зе у на ста ви књи жев но сти / Дра го
љуб П. Ђу рић.  Ко сје рић : Са мо у прав на ин те ре сна 
за јед ни ца кул ту ре : Са мо у прав на ин те ре сна за јед ни ца 
основ ног обра зо ва ња, [1985].  Стр. 6573.

8639
     Пре ва зи ла же ње на ци о нал не уско гру до сти у Ан
дри ће вом ро ма ну На Дри ни ћу при ја / Дра го љуб П. 
Ђу рић.
У: Про свет ни пре глед.  Год. 34, бр. 1232 (10. феб. 
1978) = Из прак се за прак су.  Бр. 16, стр. 1112.

8640
     Пре ва зи ла же ње на ци о нал не уско гру до сти у Ан
дри ће вом ро ма ну На Дри ни ћу при ја / Дра го љуб П. 
Ђу рић.
У: Огле ди и ана ли зе у на ста ви књи жев но сти / Дра го
љуб П. Ђу рић.  Ко сје рић : Са мо у прав на ин те ре сна 
за јед ни ца кул ту ре : Са мо у прав на ин те ре сна за јед ни ца 
основ ног обра зо ва ња, [1985].  Стр. 7579.

8641
     Про тив ник за све  бр зи на : Иво Ан дрић  у огле да
лу бли ских при ја те ља / Д. [Драгољуб] Ђу рић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 23, бр. 6665 (15. март 1975), 
стр. 13.

8642
     Ту ма че ње Ан дри ће ве про зе „Ани ки на вре ме на” / 
Дра го љуб П. Ђу рић.
У: Огле ди и ана ли зе у на ста ви књи жев но сти / Дра го
љуб П. Ђу рић.  Ко сје рић : Са мо у прав на ин те ре сна 
за јед ни ца кул ту ре : Са мо у прав на ин те ре сна за јед ни ца 
основ ног обра зо ва ња, [1985].  Стр. 103117.

ЂУ РИЋ, Жељ ко
8643

     Тра го ви Ле о пар ди је ве ми сли у Ex Pon tu и Не ми ри
ма Иве Ан дри ћа / Жељ ко Ђу рић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 3/4, св. 3 
(окт. 1985), стр. 230246.

8644
     Tra go vi Le o par di je ve mi sli u Ex Pon tu i Ne mi ri ma Ive 
An dri ća / Želj ko Đu rić.

Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Su sret pe snič kih sve to va / Želj ko Đu rić.  Be o grad : 
Vi zar tis, 1997.  Str. 101116.

ЂУ РИЋ, М.
8645

     Отац од 12 го ди на : хр ват ски ака де мик др Не дјељ ко 
Ми ха но вић лан си рао но ве под ва ле о по ре клу Ан дри ћа 
/ М. Ђу рић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 31, бр. 10837 (22. мај 1994), 
стр. 2.

ЂУ РИЋ, Ми ло рад
8646

     Иво Ан дрић и Срп ска књи жев на за дру га / Ми ло рад 
Ђу рић.
У: Ку ћа на оса ми / Иво Ан дрић.  Бе о град : Срп ска 
књи жев на за дру га, 1976.  Стр. 181189.

8647
     Иво Ан дрић и Срп ска књи жев на за дру га / Ми ло рад 
Ђу рић.
У: Ку ћа на оса ми / Иво Ан дрић.  Бе о град : Срп ска 
књи жев на за дру га, 1976.  Ва ри јан та по ве за.  Стр. 
181189.

8648
     Иво Ан дрић и Срп ска књи жев на за дру га / Ми ло рад 
Ђу рић.
У: При по вет ке. Св. 1 / Иво Ан дрић.  Бе о град : Срп ска 
књи жев на за дру га, 1992.  Стр. 614*.

8649
     Иво Ан дрић и Срп ска књи жев на за дру га / Ми ло рад 
Ђу рић.
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.
У: Књи жев ност.  Год. 47, књ. 98, св. 8/10 (авг.окт. 
1992), стр. 14051413.

ЂУ РИЋ, Осто ја
8650

     An dri će va zra če nja : na uč ni skup o de lu Ive An dri ća u 
Nan si ju / Osto ja Đu rić.
Pri kaz ma ni fe sta ci je: Me đu na rod ni sim po zi jum „Od je ci 
evrop ske isto ri je u de lu Ive An dri ća”, Nan si, 31. maj2. 
jun 1985.
U: Ko mu nist.  God. 43, br. 1473 (21. jun 1985), str. 22.

8651
     Ra za pe ta ću pri ja / Osto ja Đu rić.
U: No vi sred njo ško lac.  God. 2, br. 6 (1954), str. 45*.

8652
     Op po si tion de de ux per son na ges dans La chro ni que de 
Trav nik / Osto ja Dju rić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ac tes du Col lo que in ter na ti o nal „Re flets de l’hi sto i re 
euro pé en ne dans l’oeuvre d’Ivo An drić”, [Nancy], 31 mai, 
1er et 2 juin 1985 / so us la di rec tion de Dra gan Ne delj ko
vić.  Nancy : Pres ses Uni ver si ta i res de Nancy, 1987.  Str. 
199211.
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ЂУ РИЋ, Рај ко
8653

     Глум ци на „Ан дри ће вом пра гу” / Р. [Рајко] Ђу рић.
При каз ма ни фе ста ци је „На Ан дри ће вом пра гу”, Бе о
град, 1978.
У: По ли ти ка.  Год. 75, бр. 23317 (4. септ. 1978), стр. 
12.

8654
     Ми лош Цр њан ски пи ше Ан дри ћу : из за о став
шти не Иве Ан дри ћа / при пре мио Р. [Рајко] Ђу рић.
Са др жи и пи сма.
У: По ли ти ка.  Год. 76, бр. 23663 (22. авг. 1979), стр. 
1213.

8655
     Не по зна та до ку мен та и пи сма из Ан дри ће ве про
шло сти / Р. Ђ. [Рајко Ђурић].
У: По ли ти ка.  Год. 76, бр. 23505 (15. март 1979) = У 
све ту књи ге.  Год. 4, бр. 175,  стр. 11.

8656
     Не по у здан све док у соп стве ној ства ри / Р. [Рајко] 
Ђу рић.
Са др жи и од лом ке из пи са ма Иве Ан дри ћа.
У: По ли ти ка.  Год. 81, бр. 25478 (8. септ. 1984) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 6, бр. 263, стр. 10.

8657
     Ода кле сти же све тлост : из Ан дри ће ве пре пи ске / 
Рај ко Ђу рић.
При каз ча со пи са: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа, св. 
5, 1988.
У: По ли ти ка.  Год. 85, бр. 26908 (2. септ. 1988), стр. 
11.

8658
     Се о бе и „Се о бе” Ми ло ша Цр њан ског : из за о став
шти не Иве Ан дри ћа / при пре мио Р. [Рајко] Ђу рић.
Са др жи и од лом ке из пи са ма М. Цр њан ског И. Ан дри
ћу.
У: По ли ти ка.  Год. 76, бр. 23664 (23. авг. 1979), стр. 
1213.

ЂУ РИ ЧИЋ, Алек сан дра
8659

     Ан тич ки узор ле по те у Ан дри ће вој „Же ни на ка ме
ну” / Алек сан дра Ђу ри чић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Ко ра ци.  Год. 36, књ. 33, св. 11/12 (2003), стр. 121
125.

8660
     Иво Ан дрић: Про кле та авли ја / Алек сан дра Ђу ри
чић.
При каз пред ста ве „Про кле та авли ја” по мо ти ви ма ро
ма на И. Ан дри ћа, у дра ма ти за ци ји и ре жи ји Не бој ше 
Бра ди ћа и у из во ђе њу Кру ше вач ког по зо ри шта.  На
по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Књи жев ност.  Год. 55, књ. 110, св. 1/2 (2000), стр. 
166167*.

8661
     Раз го во ри са сун цем : (у при ча ма Же на на ка ме ну 
Иве Ан дри ћа и Сун ча ни ца Го ра на Пе тро ви ћа) / Алек
сан дра Ђу ри чић.
У: Књи жев ни ма га зин.  Год. 9, бр. 91/92 (јан.феб. 
2009), стр. 3839.

8662
     Шпан ске ста зе Иве Ан дри ћа и њи хо ва ре флек си ја у 
про зи Гор да не Ћир ја нић / Алек сан дра Ђу ри чић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Књи жев ност.  Год. 64, књ. 126, св. 2 (2009), стр. 
98106.

ЂУ РИ ЧИЋ, Или ја
8663

     Реч пред сед ни ка Срп ске ака де ми је на у ка и умет но
сти ака де ми ка Или је Ђу ри чи ћа.
У: Све ча ни скуп у част ака де ми ка Иве Ан дри ћа до бит
ни ка Но бе ло ве на гра де за књи жев ност за 1961. год. / 
уред ник Ми лан Бар тош.  Бе о град : На уч но де ло, 1962. 
 Стр. 35.

ЂУ РИЧ КО ВИЋ, Де јан
8664

     Ан дри ће ви мо сто ви / Де јан Ђу рич ко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: An drić’s brid ges: стр. 59.
У: Го ди шњак Ин сти ту та за књи жев ност.  Књ. 15 
(1986), стр. 4359.

ЂУ РИЧ КО ВИЋ, Ми лу тин
8665

     Драж Ан дри ће ве ри је чи / М. [Милутин] Ђу рич ко
вић.
При каз ре ци та ла „Зна ко ви по ред пу та” И. Ан дри ћа у 
из во ђе њу Дра ги це То мас.
У: По бје да.  Год. 51, бр. 10430 (21. дец. 1994), стр. 
12.

ЂУР КО ВИЋ, Де јан
8666

     Pi ta li ce i po slo vi ce : (po vo dom scen skog pri ka za jed
nog ro ma na Ive An dri ća) / D. Đ. [De jan Đurković].
U: Da nas.  God. 2, br. 41 (5. dec. 1962), str. 3.

ЂУР КО ВИЋ, Жив ко
8667

     Ан дри ћев од нос пре ма Ње го шу као ства ра о цу / 
Жив ко Ђур ко вић.
У: Про свјет ни рад.  Бр. 7 (1. април 1977), стр. 7.

8668
     Два на ра то ра у „Ку ћи на оса ми” Ива Ан дри ћа / 
Жив ко Ђур ко вић.
У: Ов дје.  Год. 24, бр. 289/290 (јан.феб. 1993), стр. 
6061.

ЂУ РО ВИЋ, Во ји слав
8669

     An drić o dnev ni ci ma / Vo ji slav Đu ro vić.
U: Od jek.  God. 32, br. 12 (1530. jun 1979), str. 19.
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8670
     Ne i mar ri je či / Vo ji slav Đu ro vić.
U: Če tvr ti jul.  God. 11, br. 539 (17. okt. 1972), str. 19.

8671
     Оста је оно што је за пи са но / Во ји слав Ђу ро вић.
У: По ли ти ка.  Год. 76, бр. 23514 (24. март 1979) = Кул
ту ра  умет ност.  Год. 20, бр. 1228, стр. 14.

8672
     Пре о ста ло од ћу та ња : Иво Ан дрић о днев ни ци ма и 
ме мо а ри ма / Во ји слав Ђу ро вић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 31, бр. 580 (7. април 1979), 
стр. 7, 10.

ЂУ РО ВИЋ, Ду шан
8673

     An drić u Vi še gra du : sje ća nje na knji žev ni ka. [De o] 1 
/ Du šan Đu ro vić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 32, br. 9641 (7. april 1975), str. 8.

8674
     An drić u Vi še gra du : sje ća nje na knji žev ni ka. [De o] 2 
/ Du šan Đu ro vić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 32, br. 9642 (8. april 1975), str. 6.

8675
     An drić u Vi še gra du : sje ća nje na knji žev ni ka. [De o] 3 
/ Du šan Đu ro vić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 32, br. 9643 (9. april 1975), str. 
12.

8676
     An drić u Vi še gra du : sje ća nje na knji žev ni ka. [De o] 4 
/ Du šan Đu ro vić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 32, br. 9644 (10. april 1975), str. 8.

8677
     An drić u Vi še gra du : sje ća nje na knji žev ni ka. [De o] 5 
/ Du šan Đu ro vić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 32, br. 9645 (11. april 1975), str. 
10.

8678
     Ivo An drić / [Dušan Đurović].
U: Rzav ski bre go vi / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 
1947.  Str. 34.

ЂУ РО ВИЋ, Жар ко
8679

     Ин те гра тив на при пад ност ли те ра ту ри : око Ан дри
ћа / Жар ко Ђу ро вић.
 У: Днев ник.  Год. 58, бр. 18933 (13. окт. 1999) = Кул
ту ра  на у ка  умет ност, стр. 13.

8680
     Чи ји је Ан дрић пи сац / Жар ко Ђу ро вић.
У: Ли пар.  Год. 1, бр. 2 (1999/2000), стр. 2425.

ЂУ РО ВИЋ, Ми ро слав
8681

     Ан дри ће ва ла бу до ва пје сма / Ми ро слав Ђу ро вић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: На ка ме ну, у По чи те љу, 

Мо стар, 1975.
У: По бје да.  Год. 31, бр. 3502 (7. јун 1975), стр. 8.

8682
     Ге не за Ан дри ће вих ли ко ва / Ми ро слав Ђу ро вић.
При каз књи ге: Во ји слав Ми нић: По е ти ка Про кле те 
авли је, Ти то град, 1976.
У: Бор ба.  Год. 57, бр. 5 (7. јан. 1978), стр. 12.

8683
     Иво Ан дрић: „Ex Pon to”, Бе о град, 1975 / Ми ро слав 
Ђу ро вић.
При каз књи ге.
У: Ства ра ње.  Год. 31, бр. 2 (1976), стр. 314316*.

8684
     Књи га ис по ви јед не му дро сти / Ми ро слав Ђу ро вић.
При каз књи ге: Љу бо Јан дрић: Са Ивом Ан дри ћем, Бе
о град, 1977.
У: Ства ра ње.  Год. 33, бр. 7 (јул 1978), стр. 963965.

8685
     Смрт и мла дост Иве Ан дри ћа / Ми ро слав Ђу ро вић.
Од го вор на ан ке ту „Књи жев ни до га ђај 1975”.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 28, бр. 503 (16. јан. 1976), 
стр. 4.

ЂУ РО ВИЋ, Ра до сав
8686

     Ан дри ће ва по ет ска тран спо зи ци ја исто ри је До бру
на у но ве ли Из лет / Ра до сав Ђу ро вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ре
зю ме: По э тич ская тран спо зи ция ис то рии До бру на в 
но вел ле Ан дри ча „Про гул ка”: стр. 79.
У: Збор ник Фи ло ло шког фа кул те та у При шти ни.  Књ. 
5/6 (1995/1996), стр. 7179.

8687
     Исто риј скофи ло зоф ска осно ва и је зич ки из раз Ан
дри ће вих Ани ки них вре ме на / Ра до сав Ђу ро вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ре
зю ме: стр. 96.
У: Књи жев ност и исто ри ја. [Књ.] 1.  Ниш : Цен тар за 
на уч на ис тра жи ва ња СА НУ и Уни вер зи те та у Ни шу : 
Сту диј ска гру па за срп ски је зик и књи жев ност Фи ло
зоф ског фа кул те та, 1995.  Стр. 8596.

8688
     О не ким стил ским од ли ка ма Ан дри ће вих „Рзав
ских бре го ва” / Ра до сав Ј. Ђу ро вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ре
зю ме: О не ко то рых сти ли че ских осо бен но стях „Рзав
ских хол мов” Ан дри ча: стр. 142.
У: Сти ли стич ки аспек ти про у ча ва ња срп ског је зи ка. 
[Књ.] 2 / 23. на уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, 
Бе о град, Но ви Сад, Тр шић, 1419. 9. 1993.  Бе о град : 
Фи ло ло шки фа кул тет, Ме ђу на род ни сла ви стич ки цен
тар, 1995.  Стр. 133142.

8689
     Сти ли за ци ја се ми о ло шких струк ту ра у Ан дри ће
вим „Рзав ским бре го ви ма” / Ра до сав Ђу ро вић.
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На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Ме ђај.  Бр. 31 (1993), стр. 8796.

ЂУР ЧИ НОВ, Ми лан
8690

     Ан дрић и Че хов / Ми лан Ђур чи нов.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Књи жев ност.  Год. 46, књ. 92, св. 6 (јун 1991), стр. 
607612.

8691
     Ма ски ра ни чо век у су мра ку / Ми лан Ђур чи нов.
У: Бор ба.  Год. 58, бр. 148 (31. мај 1980), стр. 10.

8692
     Ма ски ра ни чо век у су мра ку : (о не ким ком по нен та
ма Ан дри ће ве по е ти ке) / Ми лан Ђур чи нов.
Ré su mé: L’hom me ma squé dans le cré pu scu le: стр. 110.
У: Де ло Иве Ан дри ћа у кон тек сту европ ске књи жев
но сти и кул ту ре / [уредник Дра ган Недељковић].  Бе
о град : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 1981.  Стр. 103110.

8693
     Су о че ње са опо рим уку сом жи во та : деч ји свет у 
Ан дри ће вом де лу и не ка упо ре ђе ња са про зом Бла же 
Ко не ског / Ми лан Ђур чи нов.
У: Бор ба.  Год. 56 [тј. 55], бр. 69 (12. март 1977) = Свет 
кул ту ре и умет но сти, стр. 13.

8694
     Ту ма че ње деч јег све та у при по вет ка ма Иве Ан дри
ћа и Бла же Ко не ског / Ми лан Ђур чи нов.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ré su
mé: Ex pli ca ti on du mon de des en fants dans les no u vel les 
de Ivo An drić et de Bla že Ko ne ski: стр. 548.
У: Збор ник ра до ва о Иви Ан дри ћу / уред ник Ан то ни је 
Иса ко вић.  Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет
но сти, 1977.  Стр. 535548.

8695
     Ту ма че ње деч јег све та у при по вет ка ма Иве Ан дри
ћа и Бла же Ко не ског / Ми лан Ђур чи нов.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ré su
mé: In ter pré ta tion du mon de des en fants dans les no u vel
les d’Ivo An drić et de Bla že Ko ne ski: стр. 548.
У: Збор ник ра до ва о Иви Ан дри ћу / уред ник Ан то ни је 
Иса ко вић.  Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет
но сти, 1979.  Стр. 535548.

8696
     Ту ма че ње деч јег све та у при по вет ка ма Иве Ан дри
ћа и Бла же Ко не ског / Ми лан Ђур чи нов.
У: Про жи ма ња / Ми лан Ђур чи нов.  Су бо ти ца : Ми
нер ва, 1990.  Стр. 6985.

8697
     Ту ма че ње дје чи јег сви је та у при по ви јет ка ма Иве 
Ан дри ћа и Бла же Ко не ског / Ми лан Ђур чи нов.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: У ши рем кру гу / Ми лан Ђур чи нов.  Са ра је во : „Ве
се лин Ма сле ша”, 1982.  Стр. 102113.

8698
     Ан дриќ во но ва све тли на / Ми лан Ѓур чи нов.
При каз књи ге: Пе тар Џа џић: Хра сто ва гре да у ка ме ној 
ка пи ји, Бе о град, 1983.
У: Но ва Ма ке до ни ја.  Год. 40 (16. дек. 1984)*.

8699
     Ан дриќ во но ва све тли на / Ми лан Ѓур чи нов.
У: Про ник ну ва ња / Ми лан Ѓур чи нов.  Ско пје : На ша 
кни га, 1986.  Стр. 9295.

8700
     Иво Ан дриќ и А. П. Че хов / Ми лан Ѓур чи нов.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Ком па ра тив ни сту дии / Ми лан Ѓур чи нов.  Ско пје 
: Ма ке дон ска ака де ми ја на на у ки те и умет но сти те, 
1998.  Стр. 309320.

8701
     Ма ски ран чо век во са мра кот : (за не кои ком по нен
ти на Ан дри ќ е ва та по е ти ка) / Ми лан Ѓур чи нов.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Про ник ну ва ња / Ми лан Ѓур чи нов.  Ско пје : На ша 
кни га, 1986.  Стр. 8291.

8702
     Тол ку ва ње то на дет ски от свет во рас ка зи те на Иво 
Ан дриќ и Бла же Ко не ски / Ми лан Ѓур чи нов.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Про ник ну ва ња / Ми лан Ѓур чи нов.  Ско пје : На ша 
кни га, 1986.  Стр. 6481.

Е. В.
8703

     Ivo An dric: Ge sic hter, Mün chen, 1964 / E. W.
Pri kaz knji ge: Li ca.
U: Die Tat.  (1. Okt. 1965)*.

Е. Д.
8704

     Zna me ni ta knji ga ovog sto lje ća / E. D.
Pri kaz član ka: Se sil He mli: The cli ma te was bad, the pe
o ple we re ru de.
U: Ži vot.  God. 13, br. 4 (april 1964), str. 138139.

E. E.
8705

     Ivo An drić: Der ver dam mte Hof, Ber lin, Frank furt am 
Main, 1957 / E. E.
Pri kaz knji ge: Pro kle ta avli ja.
U: Die Fre i he it.  (18. Okt. 1957)*.

E. Л.
8706

     The Turks and the brid ge / E. L.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Lon don, 
1959.
U: The Irish Press.  (20 Ju ne 1959), str. 4*.
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E. M.
8707

     Bo ten he ra uf zi e hen der Dic htung / E. M.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Ve le tov ci, Ber lin, 1961.
U: Thü rin ger Ta ge blatt.  Nr. 23 (27. Jan. 1962)*.

8708
     Was geschi et in Trav nik um 1806 bis 1814 / E. M.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Ber lin, 
1961.
U: Thü rin ger Ta ge blatt.  Nr. 284 (7. Dez. 1961)*.

Е. Н.
8709

     Sad znam da je Za greb naj bed ni je me sto u naj go roj ze
mlji u Evro pi : u neo bja vlje nim pi smi ma iz mla do sti Ive 
An dri ća osta lo je sve do če nje o nje go vom ve li kom an ti hr
vat stvu / E. N.
Sa dr ži i od lom ke iz pi sa ma.
U: Na ci o nal.  God. 2, br. 123 (30. april2. maj 2002), str. 
11.

E. Р.
8710

     He i ma tver bun den und welt be de u tend / er.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Go spo đi ca, Ber lin, 1963.
U: Mär kische Union.  (8. Mai 1963)*.

E. Ф.
8711

     Große Kunst in kle i nen Büc hern / E. F.
Sa dr ži pri ka ze knji ga, me đu ko ji ma i: Ivo An drić: Za pi si 
o Go ji, Min hen, 1962.
U: Lu zer ner ne u e ste Nac hric hten.  (25. Aug. 1962)*.

ЕБ НЕР, Ја коб
8712

     Im wil den Win kel / Ja kob Eb ner.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Beč, 1996.
U: Die Ze it im Buch.  Nr. 5 (Sept. 1997)*.

ЕВЕН СМО, Си гурд
8713

     Ju go sla visk kro ni ke / Si gurd Even smo.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Oslo, 
1962.
U: Ori en te ring.  (24. feb. 1962)*.

ЕГЕ РИЋ, Ми ро слав
8714

     Ан дри ћев људ ски ла ви ринт / Ми ро слав Еге рић.
У: Де ла и да ни / Ми ро слав Еге рић.  Но ви Сад : Ма ти
ца срп ска, 1975.  Стр. 155166.

8715
     An dri ćev ljud ski pro stor / Mi ro slav Ege rić.
U: Po lja.  God. 18, br. 164 (okt. 1972), str. 45.

8716
     Ан дри ћев људ ски про стор / Ми ро слав Еге рић.
У: Књи жев на реч.  Год. 4, бр. 35 (март 1975), стр. 23.

8717
     Ан дри ћев треб ник и по уч ник / Ми ро слав Еге рић.
Одло мак.
У: Збор ник Два на е стих књи жев них су сре та „Са вре ме
на срп ска про за”, 1011. но вем бар 1995, Тр сте ник.  
Тр сте ник : На род ни уни вер зи тет, 1996.  Стр. 97102.

8718
     Ан дри ћев треб ник и по уч ник / Ми ро слав Еге рић.
У: Де ла и да ни (V) / Ми ро слав Еге рић.  Бе о град : За вод 
за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 2002.  Стр. 710.

8719
     An dri će vo ću ta nje / Mi ro slav Ege rić.
U: Vi di ci.  God. 10, br. 66 (mart 1962), str. 1, 13.

8720
     Вук Ка ра џић у ви ђе њу Иве Ан дри ћа / Ми ро слав 
Еге рић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 163, књ. 440, св. 4 
(окт. 1987), стр. 565577.

8721
     Вук Ка ра џић у ви ђе њу Иве Ан дри ћа / Ми ро слав 
Еге рић.
Zu sam men fas sung: Vuk Ka ra džić  wie ihn Ivo An drić ge
se hen hat: стр. 287.
У: Ре фе ра ти и са оп ште ња. [Књ.] 4, Вук Ка ра џић и ње
го во де ло у сво ме вре ме ну и да нас / 17. на уч ни са ста
нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, Тр
шић, 1420. IX 1987.  Бе о град : Ме ђу на род ни сла ви
стич ки цен тар на Фи ло ло шком фа кул те ту, 1988.  Стр. 
277287.

8722
     Вук у ви ђе њу Иве Ан дри ћа / Ми ро слав Еге рић.
У: Де ла и да ни (III) / Ми ро слав Еге рић.  Но ви Сад : 
Ма ти ца срп ска, 1990.  Стр. 290305.

8723
     Де лом про тив ха о са / Ми ро слав Еге рић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 45, бр. 874 (15. нов. 1993), 
стр. 11.

8724
     Жр тве ни да ро ви у ро ма ну „На Дри ни ћу при ја” Иве 
Ан дри ћа / Ми ро слав Еге рић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: До ме ти.  Год. 19, бр. 68/69 (1992), стр. 5864.

8725
     Жр тве ни да ро ви у ро ма ну „На Дри ни ћу при ја” Иве 
Ан дри ћа / Ми ро слав Еге рић.
У: Де ла и да ни (IV) / Ми ро слав Еге рић.  Но ви Сад : 
Ма ти ца срп ска, 1997.  Стр. 716.

8726
     За пис о Иви Ан дри ћу у ви ђе њу про фе со ра Дра ги
ше Жив ко ви ћа / Ми ро слав Еге рић.
У: Европ ски окви ри срп ске књи жев но сти. [Књ.] 6 / 
Дра ги ша Жив ко вић.  Бе о град : Про све та, 1998.  Стр. 
197200.
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8727
     За пи си о Иву Ан дри ћу у ви ђе њу про фе со ра Дра ги
ше Жив ко ви ћа / Ми ро слав Еге рић.
У: Књи жев ност.  Год. 49, књ. 100, бр. 6/7 (јунјул 
1995), стр. 655657.

8728
     Иво Ан дрић  пе сник му дре ме лан хо ли је / Ми ро
слав Еге рић.
Го вор на Ме ђу на род ним су сре ти ма пи са ца, Бе о град, 
19. окт. 2001.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 52 (115. дец. 2001)*.

8729
     Иво Ан дрић  пе сник му дре ме лан хо ли је / Ми ро
слав Еге рић.
У: Про план ци и маг но ве ња / Ми ро слав Еге рић.  Бач ка 
Па лан ка : Књи жев ни клуб „Дис” : ДНС [Друш тво за 
на у ку и стваралашт во] Ло гос, 2005.  Стр. 6670.

8730
     Jed na An dri će va mi sao / Mi ro slav Ege rić.
U: Vi di ci.  God. 7, br. 40/41 (jan.feb. 1959), str. 5.

8731
     Knji ga o „kon zul skim vre me ni ma” u Trav ni ku / Mi ro
slav Ege rić.
Pri kaz knji ge: Mid hat Ša mić: Isto rij ski iz vo ri Trav nič ke 
hro ni ke Ive An dri ća i nji ho va umjet nič ka tran spo zi ci ja, 
Sa ra je vo, 1962.
U: Por tre ti i pam fle ti / Mi ro slav Ege rić.  No vi Sad : Pro
gres, 1963.  Str. 230233.

8732
     Мит и ре ал ност у ро ма ну „На Дри ни ћу при ја” Иве 
Ан дри ћа : о не ким ри ту ал номи то ло шким еле мен ти ма 
/ Ми ро слав Еге рић.
Sum mary: Myth and re a lity in the no vel „The brid ge on 
the Dri na” by Ivo An drić: стр. 627.
У: Мит.  Но ви Сад : Фи ло зоф ски фа кул тет, 1996.  
Стр. 621627.

8733
     Мо тив на си ља и то ле ран ци је у „Трав нич кој хро ни
ци” / Ми ро слав Еге рић.
У: Де ла и да ни. [Књ.] 2, Есе ји и кри ти ке / Ми ро слав 
Еге рић.  Но ви Сад : Ма ти ца срп ска, 1982.  Стр. 93
116.

8734
     На си ље и то ле ран ци ја у „Трав нич кој хро ни ци” / 
Ми ро слав Еге рић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Књи жев ност.  Год. 36, књ. 71, св. 4 (април 1981), 
стр. 695706.

8735
     Na si lje i to le ran ci ja u „Trav nič koj hro ni ci” / Mi ro slav 
Ege rić.
Od lom ci.
U: Trav nič ka hro ni ka / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 
1985.  Str. 397398.

8736
     На си ље и то ле ран ци ја у Трав нич кој хро ни ци / Ми
ро слав Еге рић.
Ré su mé: Vi o len ce et to lé ran ce dans La chro ni que de Trav
nik: стр. 321322.
У: Де ло Иве Ан дри ћа у кон тек сту европ ске књи жев
но сти и кул ту ре / [уредник Дра ган Недељковић].  Бе
о град : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 1981.  Стр. 307322.

8737
     Ње гош у ви ђе њу Иве Ан дри ћа / Ми ро слав Еге рић.
У: Де ла и да ни (III) / Ми ро слав Еге рић.  Но ви Сад : 
Ма ти ца срп ска, 1990.  Стр. 306316.

8738
     Ње гош у ви ђе њу Иве Ан дри ћа / Ми ро слав Еге рић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: P. P. Nje goš in the re flec ti ons of Ivo An drić: стр. 
174.
У: Пе тар II Пе тро вић Ње гош / уред ни ци Ми ло сав Ба
бо вић, Ми ро слав Пан тић.  Под го ри ца : Цр но гор ска 
ака де ми ја на у ка и умјет но сти ; Бе о град : Срп ска ака
де ми ја на у ка и умет но сти, 1995.  Стр. 167174.

8739
     Осва ја ње хра бро сти : те ме из ра та и ре во лу ци је у 
при по вет ка ма Иве Ан дри ћа / Ми ро слав Еге рић.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 165, књ. 443, св. 5 
(мај 1989), стр. 778790.

8740
     Осва ја ње хра бро сти : те ме из ра та и ре во лу ци је у 
при по вет ка ма Иве Ан дри ћа / Ми ро слав Еге рић.
У: Де ла и да ни (III) / Ми ро слав Еге рић.  Но ви Сад : 
Ма ти ца срп ска, 1990.  Стр. 3147.

8741
     Пе сник му дре ме лан хо ли је / Ми ро слав Еге рић.
У: Љу ди, књи ге, да ту ми / Ми ро слав Еге рић.  Но ви 
Сад : Ма ти ца срп ска, 1971.  Стр. 4955.

8742
     Pe snik mu dro sti ili mu dre me lan ho li je / Mi ro slav Ege
rić.
U: Po lja.  God. 13, br. 112 (dec. 1967), str. 17.

8743
     Por tre ti fran cu skih kon zu la u „Trav nič koj hro ni ci” / 
Mi ro slav Ege rić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Sum mary: 
Por tra its of French con suls in Bo snian story (Trav nič ka 
hro ni ka): str. 289.
U: Zbor nik ra do va In sti tu ta za stra ne je zi ke i knji žev no sti. 
 Sv. 8 (1987), str. 281289.

8744
     При по ве дач Иво Ан дрић / Ми ро слав Еге рић.
При каз књи ге: Слав ко Ле о вац: При по ве дач Иво Ан
дрић, Но ви Сад, 1979.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 3/4, св. 3 
(окт. 1985), стр. 277280.
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8745
     „При по ве дач Иво Ан дрић”, књи га есе ја Слав ка Ле
ов ца / Ми ро слав Еге рић.
У: Де ла и да ни (IV) / Ми ро слав Еге рић.  Но ви Сад : 
Ма ти ца срп ска, 1997.  Стр. 243248.

8746
     Slo vo o jed nom ću ta nju / Mi ro slav Ege rić.
U: Por tre ti i pam fle ti / Mi ro slav Ege rić.  No vi Sad : Pro
gres, 1963.  Str. 167172.

8747
     Slo vo o jed nom ću ta nju / Mi ro slav Ege rić.
U: Ru ko vet.  God. 9, knj. 14, sv. 10/11 (okt.nov. 1963), 
str. 554559*.

8748
     Стреп ња пред злом  го ле ма про ве ра чо веч но сти / 
Ми ро слав Еге рић.
У: Ве сти.  Год. 54, бр. 2439 (8. април 1995) = Кул тур ни 
до да так.  Бр. 4, стр. III.

8749
     Че ти ри еле мен та у Ан дри ће вој ви зи ји чо ве ка / Ми
ро слав Еге рић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ré su
mé: Qu a tre élé ments de la vi sion d’An drić sur l’uni vers de 
l’hom me: стр. 222224.
У: Збор ник ра до ва о Иви Ан дри ћу / уред ник Ан то ни је 
Иса ко вић.  Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет
но сти, 1977.  Стр. 211224.

8750
     Че ти ри еле мен та у Ан дри ће вој ви зи ји чо ве ка / Ми
ро слав Еге рић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ré su
mé: Qu a tre élé ments de la vi sion de l’uni vers de l’hom me 
d’An drić: стр. 222223.
У: Збор ник ра до ва о Иви Ан дри ћу / уред ник Ан то ни је 
Иса ко вић.  Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет
но сти, 1979.  Стр. 211223.

8751
     Че ти ри еле мен та у Ан дри ће вој ви зи ји чо ве ка / Ми
ро слав Еге рић.
У: Де ла и да ни. [Књ.] 2, Есе ји и кри ти ке / Ми ро слав 
Еге рић.  Но ви Сад : Ма ти ца срп ска, 1982.  Стр. 75
92.

8752
     An drić em ber ké pé nek négy alap tényező je: a vágy, a fé
le lem, a bá tor ság és a har mó nia / Mi ro slav Ege rić ; Jun ger 
Fe renc for dí tá sa.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Híd.  41. évf., 7/8. sz. (1977. júl.aug.), str. 876886.

8753
     Bes zél ge tés egy hall ga tá sról / Mi ro slav Ege rić ; Bo
drits Is tván for dí tá sa.
U: Híd.  28. évf., 1. sz. (1964. jan.), str. 6366.

8754
     По ет му дрей ме лан хо лиі / Ми ро слав Еґерич ; пре
ло же ла Н. [Наталия] Ка нюх.
Бе ле шка о ауто ру. 
У: Ру ске сло во.  Рок 31, ч. 14(1548) (4. април 1975) = 
Ли те ра тур не сло во, стр. 45.

8755
     Por tra its de con suls fran ça is dans La chro ni que de 
Trav nik / Mi ro slav Ege rić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ac tes du Col lo que in ter na ti o nal „Re flets de l’hi sto i re 
euro pé en ne dans l’oeuvre d’Ivo An drić”, [Nancy], 31 mai, 
1er et 2 juin 1985 / so us la di rec tion de Dra gan Ne delj ko
vić.  Nancy : Pres ses Uni ver si ta i res de Nancy, 1987.  Str. 
4146.

ЕДВАРДС, Ло вет Ф.
8756

     Ivo An dric  No bel Pri ze win ner : (from the tran sla tor’s 
fo re word to „The brid ge on the Dri na”) / by L. [Lo vett] 
Fr. Ed wards.
U: The Je ru sa lem Post.  (3 Nov. 1961)*.

8757
     Tran sla tor’s fo re word / Lo vett F. Ed wards.
U: The brid ge on the Dri na / Ivo An drić.  Lon don : G. Al
len & Un win, 1959.  Str. 79.

8758
     Tran sla tor’s fo re word / Lo vett F. Ed wards.
U: The brid ge on the Dri na / Ivo An drić.  New York : The 
Mac mil lan Co., 1959.  Str. 79.

8759
     Tran sla tor’s fo re word / Lo vett F. Ed wards.
U: The brid ge on the Dri na / Ivo An drić.  New York : 
New Ame ri can Li brary, 1960.  Str. 57.

8760
     Tran sla tor’s fo re word / Lo vett F. Ed wards.
U: The brid ge on the Dri na / Ivo An drić.  New York : 
New Ame ri can Li brary, 1967.  Str. VVII*.

8761
     Tran sla tor’s fo re word / Lo vett F. Ed wards.
U: The brid ge on the Dri na / Ivo An drić.  Chi ca go : The 
Uni ver sity of Chi ca go Press, 1977.  Str. 79.

8762
     Tran sla tor’s fo re word / Lo vett F. Ed wards.
U: The brid ge over the Dri na / Ivo An drić.  Lon don : The 
Har vill Press, 1994.  Str. 79*.

8763
     Tran sla tor’s fo re word / Lo vett F. Ed wards.
U: The brid ge over the Dri na / Ivo An drić.  Lon don : The 
Har vill Press, 1995.  Str. 79.

8764
     Tran sla tor’s fo re word / Lo vett F. Ed wards.
U: The brid ge on the Dri na / Ivo An drić.  Be o grad : De
re ta, 2000.  Str. 79.
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8765
     Tran sla tor’s fo re word / Lo vett F. Ed wards.
U: The brid ge on the Dri na / Ivo An drić.  Evan ston : Nor
thwe stern Uni ver sity Press, 2002.  Str. 79*.

8766
     Tran sla tor’s fo re word / Lo vett F. Ed wards.
U: The brid ge on the Dri na / Ivo An drić.  Be o grad : De
re ta, 2003.  Str. 79.

8767
     Tran sla tor’s fo re word / Lo vett F. Ed wards.
U: The brid ge on the Dri na / Ivo An drić.  Be o grad : De
re ta, 2006.  Str. 1518.

8768
     Tran sla tor’s fo re word / Lo vett F. Ed wards.
U: The brid ge over the Dri na / Ivo An drić.  Lon don : The 
Har vill Press, 2007.  Str. 79*.

8769
     Tran sla tor’s fo re word / Lo vett F. Ed wards.
U: The brid ge on the Dri na / Ivo An drić.  Be o grad : De
re ta, 2007.  Str. 1518.

8770
     Tran sla tor’s fo re word / Lo vett F. Ed wards.
U: The brid ge on the Dri na / Ivo An drić.  Be o grad : De
re ta, 2009.  Str. 1518.

ЕДИЗ, Ха сан Али
8771

     Dri na kö prü sü ve İvo An driç üze ri ne / Ha san Âli Ediz.
U: Dri na kö prü sü / İvo An driç.  İstan bul : İle ti ş im, 2000. 
 Str. 712.

8772
     İvo An driç ve Dri na üs tün de ki kö prü / Ha san Âli 
Ediz.
U: Dri na kö prü sü / İvo An driç.  İstan bul : Al tın ki ta plar, 
1962.  Str. IIV*.

8773
     İvo An driç ve eser le ri / Ha san Âli Ediz.
U: Dri na kö prü sü / İvo An driç.  İstan bul : Al tın ki ta plar, 
1972.  Str. 1218.

8774
     İvo An driç ve eser le ri / Ha san Âli Ediz.
U: Dri na kö prü sü / İvo An driç.  İstan bul : Al tın ki ta plar, 
1975.  Str. 1117.

8775
     İvo An driç ve eser le ri / Ha san Âli Ediz.
U: Dri na kö prü sü / İvo An driç.  İstan bul : Al tın ki ta plar, 
1980.  Str. 1219.

ЕЖО ВА, Ли ди ја
8776

     Бе ле шка за пи са те лот / Л. Е. [Лидија Ежова].
У: Да нок во крв / Иво Ан дриќ.  Ско пје : Кул ту ра, 1963. 
 Стр. 5160.

8777
     Бе ле шка за пи са те лот / Л. Е. [Лидија Ежова].
У: Да нок во крв / Иво Ан дриќ.  Ско пје : Кул ту ра, 1965. 
 Стр. 4756.

ЕЗЈАЛ ЧИ НЕР, Ад нан
8778

     De ğ i ş en de de ğ i ş meyenin şairi : İvo An driç / A. [Ad
nan] Özyal çı ner.
U: Türk di li.  C. 11, sayı 126 (Mart 1962), str. 382.

8779
     De ğ i ş en de de ğ i ş meyenin şairi : İvo An driç / Ad nan 
Özyal çı ner.
U: Var lık.  C. 36, sayı 745 (Ka sım 1969), str. 28*.

8780
     De ğ i ş en de de ğ i ş meyenin şairi : İvo An driç / Ad nan 
Özyal çı ner.
U: Ir gat Si man / İvo An driç.  İstan bul : Cem yayıne vi, 
1976.  Str. 59.

ЕЈ НИ, Па во
8781

     Ra han ri i va a ma / Pa a vo Eini.
U: Uusi aura.  (31. jo u lu 1961)*.

ЕК МАН, То мас
8782

     Ан дрић и Анд же јев ски: јед на па ра ле ла / Том Ек
ман.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: An drić and An dr ze jew ski: a pa ral lel: стр. 291.
У: Из књи жев но сти / уре дио Ми о драг Ма тиц ки.  Бе
о град : Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, 1997.  
Стр. 287291.

8783
     Из гнан ство као те ма код Иве Ан дри ћа / Tom Eek
man.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Ре фе ра ти и са оп ште ња. [Књ.] 1, Се о бе и из гнан ства 
као те ма у ју го сло вен ским књи жев но сти ма / 20. на уч
ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Пан че во, 
Но ви Сад, Тр шић, 1116. 9. 1990.  Бе о град : Ме ђу на
род ни сла ви стич ки цен тар на Фи ло ло шком фа кул те ту, 
1991.  Стр. 171179.

8784
     No vi je pri po vet ke Iva An dri ća / Tom Ek man ; pre ve la 
s en gle skog Mi li ca Mint Ćur či ja.
U: Sa vre me nik.  God. 17, knj. 33, sv. 3 (mart 1971), str. 
197208.

8785
     При по вет ке Иве Ан дри ћа у кон тек сту ју жно сло
вен ске про зне тра ди ци је / То мас Ек ман ; (пре ве ла с 
ен гле ског Зден ка Пет ко вић).
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 16, св. 13 
(феб. 1997), стр. 90104.
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8786
     Ra na An dri će va lir ska i pri po ve dač ka pro za / Tom Ek
man ; pre ve la Gor da na B. To do ro vić.
U: Sa vre me nik.  God. 19, knj. 37, sv. 4 (april 1973), str. 
307324.

8787
     I. An drić / Tho mas Eek man.
U: Thirty years of Yugo slav li te ra tu re / Tho mas Eek man. 
 Ann Ar bor : Mic hi gan Sla vic Pu bli ca ti ons, 1978.  Str. 
91101.

8788
     Ivo An drić’s short sto ri es in the con text of the So uth 
Sla vic pro se tra di tion / Tho mas Eek man.
No tes: str. 6162.
U: Ivo An drić re vi si ted / Wayne S. Vu ci nich, edi tor.  Ber
ke ley : In ter na ti o nal and Area Stu di es, 1995.  Str. 4762.

8789
     Jan Wi er zbic ki: Ivo An drić, War sza wa, 1965 / Tho mas 
A. Eek man.
Pri kaz knji ge.
U: Bo oks Abroad.  Vol. 40, no. 4 (1966), str. 476*.

8790
     The la ter sto ri es of Ivo An drić / Tho mas Eek man.
U: The Sla vo nic and East Euro pean Re vi ew.  Vol. 48, no. 
112 (1970), str. 341356*.

8791
     A re cur rent struc tu ral pat tern in An dric’s pro se / Tho
mas Eek man.
No tes: str. 95.
U: Ivo An drić / edi ted by E. C. [Ce li a] Haw ke sworth.  
Lon don : Uni ver sity of Lon don, School of Sla vo nic and 
East Euro pean Stu di es, 1985.  Str. 8495.

ЕК МЕ ЧИЋ, Ми ло рад
8792

     Ан дрић у днев ни ку Ро до љу ба Чо ла ко ви ћа / Ми ло
рад Ек ме чић.
При каз књи ге: Здрав ко Ан то нић: Иво Ан дрић у днев
ни ку Ро до љу ба Чо ла ко ви ћа, Бе о град, 1992.
У: По ли ти ка.  Год. 89, бр. 28440 (12. дец. 1992), стр. 
17.

8793
     Др Здрав ко Ан то нић: Иво Ан дрић у днев ни ку Ро до
љу ба Чо ла ко ви ћа, Бе о град, 1992 / Ми ло рад Ек ме чић.
При каз књи ге.
У: Исто риј ски ча со пис.  Књ. 39 (1992), стр. 339341.

8794
     Pe snik u di plo mat skom fra ku / Mi lo rad Ek me čić.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Di plo mat ski spi si, Be o grad, 
1992.
U: Bor ba.  God. 70, br. 311 (5. nov. 1992), str. 1213.

ЕКС ЕН БЕР ГЕР, Хер берт
8795

     Ivo An drič: Im Stre it mit der Welt, Mün chen, 1963 / 
Her bert Exen ber ger.

Pri kaz knji ge: U za va di sa sve tom.
U: Wi e ner Büc her bri e fe.  H. 1 (1968)*.

ЕЛЕ ЗО ВИЋ, Сло бо дан
8796

     Ri je či ma ti je sno, mi sli ma pro stra no / Slo bo dan Ele zo
vić.
U: Ve čer nji list.  God. 30, br. 8389 (13. pro si nac 1986), 
str. 12.

ЕЛЕР МА ЈЕРЖи во тић, Ол га
8797

     Ко зар че ва Те на и Ан дри ће ва Ани ка и њи хо ви при
по ве да чи / Ol ga El ler meyerŽi vo tić.
Би бли о гра фи ја: стр. 166.
У: Срп ска књи жев ност и бал кан ске књи жев но сти ; 
Исто ри ја и исто ри ча ри срп ске књи жев но сти. [Књ.] 2 / 
32. на уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, 
Но ви Сад, 1115. 9. 2002.  Бе о град : Фи ло ло шки фа
кул тет, Ме ђу на род ни сла ви стич ки цен тар, 2004.  Стр. 
153166.

8798
     Рав ни при по ве да че ве пер спек ти ве у Ан дри ће вом 
ци клу су „Ку ћа на оса ми” / Ol ga El ler meyerŽi vo tić.
Би бли о гра фи ја: стр. 66.  Zu sam men fas sung: стр. 66.
У: Мо дер но у про зном дис кур су срп ске књи жев но сти 
20. ве ка. [Књ.] 1 / 23. на уч ни са ста нак сла ви ста у Ву
ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, Тр шић, 1419. 9. 1993. 
 Бе о град : Фи ло ло шки фа кул тет, Ме ђу на род ни сла ви
стич ки цен тар, 1995.  Стр. 5966.

8799
     Ре ви зи ја јед не но во за вет не по ру ке у Ан дри ће вој 
при по вет ки „Де ца” / Ол га El ler meyerЖи во тић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Zu
sam men fas sung: стр. 489.
У: Срп ска књи жев ност и Све то пи смо. [Књ.] 1 / 26. 
на уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Ма
на си ја, 914. 9. 1997.  Бе о град : Ме ђу на род ни сла ви
стич ки цен тар на Фи ло ло шком фа кул те ту : Фи ло ло
шки фа кул тет, 1997.  Стр. 475489.

ЕЛЦХоф ман, Ли зе ло те фон
8800

     Ro ma ne  Er zä hlun gen  Dra men / Li e se lot te EltzHof
fmann.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: U za va di sa sve tom, Min hen, 
1963.
U: Ne ue Volk sbil dung.  Jhg. 16, H. 6 (1965), str. 278.

ЕМАР ДЕН КЕ, Ди ди је
8801

     L’oeuvre d’Ivo An dric prix No bel de lit té ra tu re / Di di er 
He mar din qu er.
U: L’Est ré pu bli cain.  No 32166 (10 mai 1985)*.

8802
     Hom mes de let tres et uni ver si ta i res ré u nis po ur cé lé
brer Ivo An dric : l’oeuvre de l’éc ri vain yougo sla ve, thè me 
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de sympo si um à Nancy / Di di er He mar din qu er.
Pri kaz ma ni fe sta ci je: Me đu na rod ni sim po zi jum „Od je ci 
evrop ske isto ri je u de lu Ive An dri ća”, Nan si, 31. maj2. 
jun 1985.
U: L’Est ré pu bli cain.  (2 juin 1985)*.

ЕМИН, Ил ха ми
8803

     Bal kan la rın Ho me ros’u An driç / İl ha mi Emin.
U: Bir lik.  Y. 18, sayı 451/452 (28 Ka sım 1961) = Özel 
ıla ve, str. 9.

8804
     Bal kan la rın Ho me ros’u İvo An driç / İl ha mi Emin.
U: Yedi te pe.  Sayı 53 (1631 Ni san 1961), str. 96*.

8805
     „Ex Pon to” ya da An driç’in yal nı zlık dünyası / İl ha mi 
Emin.
U: Ir gat Si man / İvo An driç.  İstan bul : Cem yayıne vi, 
1976.  Str. 145147.

8806
     No bel ci İvo An driç / I. E. [İl ha mi Emin].
U: Bir lik.  Y. 18, sayı 448 (2 Ka sım 1961), str. 6.

ЕН ГЕ, Тор стен
8807

     Pre mi e re im Scha u spi el ha us: Re gis se ur er schafft große 
Bil der / von Tor sten En ge.
Pri kaz pred sta ve „Na Dri ni ću pri ja” po mo ti vi ma ro ma na 
Ive An dri ća, u re ži ji Ni ki te Mi li vo je vi ća i u iz vo đe nju po
zo ri šta Ša u špil ha us iz Di sel dor fa.
U: West de utsche Ze i tung.  (20. Sept. 2010)*.

ЕН ГЕЛ БЕРГ, Ахим
8808

     Chro nist des Bal kans : Ivo An dric: Geschic hten aus 
einer has ser füll ten Welt / von Ac him En gel berg.
U: Ne u es De utschland.  (9. Okt. 2002)*.

ЕН ГИ ЛИ, Ав ни
8809

     İvo An driç’in „Ir gat Si man” ı sah ne de / Av ni En gül lü.
U: Se sler.  Y. 18, sayı 162 (Ocak 1982), str. 3540.

ЕН КЕЛ, Пјер
8810

     Au temps d’Ani ka d’Ivo An dritch / Pi er re En ckell.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Ani ki na vre me na, Lo za na, 
1979.
U: Les No u vel les lit té ra i res.  An née 56, no 2684 (26 
avr.3 mai 1979), str. 24.

ЕР ДЕИ, Шан дор
8811

     Ivó An drics: Híd a Dri nán, Bu da pest, 1947 / Er dei Sán
dor.
Pri kaz knji ge: Na Dri ni ću pri ja.
U: Fo rum.  2. évf., 5. sz. (1947. máj.), str. 396397.

ЕРД МАНПан џић, Ели за бет фон
8812

     Li te ra tur des Le i dens : Kon fe renz über Ivo An drić in 
Bam berg, 911. Ok to ber 1992 / Eli sa beth von Erd mann
Pan džić.
Pri kaz ma ni fe sta ci je: Kon fe ren ci ja o Ivi An dri ću.
U: Sü do ste u ro paMit te i lun gen.  Jhg. 32, H. 4 (1992), str. 
327328*.

8813
     Das Re fe rat von Ivo An drić vom 30. 1. 1939 und die 
Nor dal ba ni en fra ge im ser bischen Na ti o na li smus / Eli sa
beth von Erd mannPan džić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ivo An drić / he ra us ge ge ben von Pe ter Thi er gen.  Mün
chen : O. Sa gner, 1995.  Str. 922.

ЕРЕН РАЈХОсто јић, Мак си ми ли јан
8814

     An drić Pe tra Dža dži ća / Kar lo Osto jić.
Pri kaz knji ge: Pe tar Dža džić: Ivo An drić, Be o grad, 1957. 
 Kar lo Osto jić je pse u do nim Mak si mi li ja na Eren rajh
Osto ji ća.
U: Iz raz.  God. 2, knj. 3, br. 6 (jun 1958), str. 670675.

8815
     An dri će vo pre va zi la že nje ap sur da / Kar lo Osto jić.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1977.  Str. 281287.

8816
     An dri će vo pre va zi la že nje ap sur da / Kar lo Osto jić.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1981.  Str. 281287.

8817
     Ан дри ће во схва та ње жи во та и смр ти / Кар ло Осто
јић.
У: НИН.  Год. 25, бр. 1262 (16. март 1975), стр. 2324.

8818
     Веч на и увек са вре ме на Ан дри ће ва ми сао / Кар ло 
Осто јић.
У: НИН.  Год. 12, бр. 614 (14. окт. 1962), стр. 9.

8819
     Вре ме хро ни ке / Кар ло Осто јић..
У: НИН.  Год. 11, бр. 564 (29. окт. 1961), стр. 4.

8820
     Дра ма би ћа / Кар ло Осто јић.
У: Баг да ла.  Год. 8, бр. 84/85 (мартаприл 1966), стр. 
12.

8821
     Dra ma ve re An dri će vog fra Mar ka / Kar lo Osto jić.
U: Iz raz.  God. 8, knj. 16, br. 12 (dec. 1964), str. 548
556.

8822
     Др жа ва као ап сурд / Кар ло Осто јић.
Те мат ски број: 80 го ди на Ива Ан дри ћа.
У: Раз ви так.  Н. с., бр. 6 (1972), стр. 5157.
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8823
     Dr ža va u de lu Iva An dri ća / Kar lo Osto jić.
U: Iz raz.  God. 1, knj. 1, br. 6 (jun 1957), str. 541549.

8824
     Ži vot i ap surd kod Iva An dri ća / Kar lo Osto jić.
U: Iz raz.  God. 1, knj. 1, br. 4 (april 1957), str. 317327.

8825
     Жи вот и ап сурд код Иве Ан дри ћа / Кар ло Осто јић.
У: Кри ти ча ри о Ан дри ћу / при ре дио Пе тар Џа џић.  
Бе о град : Но лит, 1962.  Стр. 153168.

8826
     Le po ta i pri vid u An dri će voj knji žev no sti / Kar lo Osto
jić.
U: U tra že nju smi sla / Kar lo Osto jić.  Kru še vac : Bag da
la, 1967.  Str. 1728.

8827
     Људ ска ег зи стен ци ја код Ива Ан дри ћа / Кар ло 
Осто јић.
У: НИН.  Год. 5, бр. 221 (27. март 1955), стр. 9.

8828
     На Дри ни још јед на ћу при ја / Макс Ерен рајхОсто
јић.
У: По ли ти ка.  Год. 88, бр. 27940 (20. јул 1991) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 21, бр. 182., стр. 18.

8829
     Не пре кид ни до дир са исто ри јом / Макс Ерен рајх.
У: НИН.  Год. 17, бр. 847 (8. окт. 1967), стр. 9.

8830
     Раз го во ри са Ан дри ћем / Макс Ерен рајх Осто јић.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 20, св. 18 
(окт. 2001), стр. 182189.

8831
     Раз го во ри са Ан дри ћем. [Део 1] / Макс Ерен рајх 
Осто јић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 53, бр. 1011/1012 (115. 
мај 2000), стр. 5.

8832
     Раз го во ри са Ан дри ћем. [Део] 2 / Макс Ерен рајх
Осто јић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 53, бр. 1013/1014 (115. 
јун 2000), стр. 7.

8833
     Сан и ја ва код Ива Ан дри ћа / Кар ло Осто јић.
У: НИН.  Год. 10, бр. 500 (7. авг. 1960), стр. 9.

8834
     Све или ни шта сул та на Џе ма / Кар ло Осто јић.
У: НИН.  Год. 15, бр. 761 (8. авг. 1965), стр. 9.

8835
     Smi sao bo la i ću ta nja kod Iva An dri ća / Kar lo Osto jić.
U: U tra že nju smi sla / Kar lo Osto jić.  Kru še vac : Bag da
la, 1967.  Str. 916.

8836
     Smi sao za gr lja ja : lju bav u An dri će vim de li ma : (od lo
mak) / Kar lo Osto jić.
U: Od jek.  God. 18, br. 13 (1. jul 1965), str. 8.

8837
     Смрт и пре ва зи ла же ње ап сур да код Иве Ан дри ћа / 
Кар ло Осто јић.
Из ру ко пи са књи ге „Ан дри ће во пре ва зи ла же ње ап сур
да”.
У: НИН.  Год. 14, бр. 726 (6. дец. 1964), стр. 89.

8838
     Strah i ne iz re ci vo u de lu Iva An dri ća : od lo mak iz stu
di je / Kar lo Osto jić.
U: Vi di ci.  God. 13, br. 100 (april 1966), str. 7.

ЕРН СБО, Јес
8839

     Sta erk og krydret : no vel le sa mling af den ju go sla vi ske 
no bel pri sta ger Ivo An drić / Jess Ørn sbo.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trup, Ko pen ha gen, 1966.
U: Po li ti ken.  (3. dec. 1966)*.

ЕР ТЛЕ, Са бет
8840

     Er ste Geschäftsfrau Sa ra je vos / Sa beth Oer tle.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Go spo đi ca, Frank furt na Maj ni, 
2008.
U: St. Gal ler Tag blatt.  (25. Ju li 2009)*.

ЕСИХ, Иван
8841

     An dri ćev Kra kow / I. E. [I van Esih].
U: Vje snik.  God. 23, br. 5538 (22. sr panj 1962), str. 7.

8842
     Dje la Ive An dri ća u svjet skoj knji žev no sti / Ivan Esih.
U: Do bri pa stir.  God. 11/12, sv. 1/4 (1962), str. 385
394*.

8843
     Nje mač ka mo no gra fi ja o Ivi An dri ću : dok tor ska di ser
ta ci ja dr Re gi ne Min de o pri po vje dač koj umjet no sti ve li
kog ju go sla ven skog pi sca / I. E. [I van Esih].
U: Vje snik.  God. 23, br. 5492 (6. li panj 1962), str. 4.

ЕСКАР ПИ, Ро бер
8844

     Монд о Иви Ан дри ћу / Ро бер Ескар пи.
Одло мак пре ве ден из тек ста „Un Tol stoï yougo sla ve Ivo 
An dritch”.
У: Књи жев не но ви не.  Н. с., год. 7, бр. 31 (23. дец. 
1956), стр. 4.

8845
     Un Tol stoï yougo sla ve Ivo An dritch / par Ro bert Escar
pit.
U: Le Mon de.  An née 13 (1617 déc. 1956), str. 7*.
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ЕСТЕР ЛИНГ, Ан дерс
8846

     Go vor dr An drea Ester lin ga, čla na Šved ske aka de mi je, 
pri uru či va nju na gra de An dri ću.
U: Da nas.  God. 2, br. 17 (3. jan. 1962), str. 3.

8847
     Го вор др Ан дреа Естер лин га, чла на Швед ске ака де
ми је при уру чи ва њу Но бе ло ве на гра де Иви Ан дри ћу 
10. де цем бра 1961.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 20, св. 18 
(окт. 2001), стр. 309311.

8848
     Го вор др Ан дреа Естер лин га, чла на Швед ске ака де
ми је при уру чи ва њу Но бе ло ве на гра де Иви Ан дри ћу 
10. де цем бра 1961. го ди не.
У: Би бли о те кар.  Год. 13, бр. 6 (1961), стр. 536538.

8849
     Гран ди о зни Ан дрић / Ан дерс Есте[р]линг.
У: Ве нац.  Бр. 8 (нов. 1972), стр. 63.

8850
     Је дан члан жи ри ја о Ан дри ћу.
Одло мак из ин тер вјуа са Ан дер сом Естер лин гом.
У: НИН.  Год. 11, бр. 564 (29. окт. 1961), стр. 5.

8851
     No be lo va na gra da za knji žev nost 1961. go di ne : go vor 
An der sa Oster lin ga...
U: Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  No vi Sad : Ve ga me dia, 
2005.  Str. 341344.

8852
     No be lo va na gra da za knji žev nost 1961. go di ne : go vor 
An der sa Oster lin ga...
U: Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  [Doštampano izd.].  
No vi Sad : Ve ga me dia, 2005.  Str. 341344.

8853
     No be lo va na gra da za knji žev nost 1961. go di ne : go vor 
An der sa Oster lin ga...
U: Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  No vi Sad : Ve ga me dia, 
2008.  Str. 337339.

8854
     При зна ње еп ској сна зи Ан дри ће вог књи жев ног де
ла : се кре тар Швед ске ака де ми је [Андерс Естерлинг] 
о на гра ђе ном ју го сло вен ском пи сцу.
У: По ли ти ка.  Год. 58, бр. 17261 (27. окт. 1961), стр. 8.

8855
     Sto ič ka po ru ka Ive An dri ća : go vor se kre ta ra Šved ske 
aka de mi je na u ka pje sni ka An der sa Öster lin ga pri li kom 
uru či va nja No be lo ve na gra de Ivi An dri ću 10. de cem bra 
1961. go di ne / pre ve la Ze i na Meh med ba šić.
U: Od jek.  God. 27, br. 24 (1531. dec. 1974), str. 20.

8856
     У за глу шу ју ћој гр мља ви ни то по ва : го вор Ан дер са 
Остер лин га...

При ли ком до де ле Но бе ло ве на гра де за књи жев ност 
Иви Ан дри ћу, Сток холм, 1961.
У: Днев ник.  Год. 63, бр. 20961 (19. јун 2005), стр. 13.

8857
     Ba njian ci / [An ders Öster ling].
Go vor pri li kom do de le No be lo ve na gra de za knji žev nost 
Ivi An dri ću, Stok holm, 1961.  Tekst na kin. je zi ku i pi
smu (trad.).
U: [De li na he zhi qi ao ; Wa ne de jianyuan] / Yiwo An de
li qi = Ivo An drić.  Ta i bei : Yuanjing chu ban shi, [između 
1975. i 1989].  Broš.  Str. 37. 

8858
     Ba njian ci / [An ders Öster ling].
Go vor pri li kom do de le No be lo ve na gra de za knji žev nost 
Ivi An dri ću, Stok holm, 1961.  Tekst na kin. je zi ku i pi
smu (trad.).
U: [De li na he zhi qi ao ; Wa ne de jianyuan] / Yiwo An de
li qi = Ivo An drić.  Ta i bei : Yuanjing chu ban shi, [između 
1975. i 1989].  Plast.  Str. 37. 

8859
     Ver le i hungsre de / An ders Öster ling.
Go vor pri li kom do de le No be lo ve na gra de za knji žev nost 
Ivi An dri ću, Stok holm, 1961.
U: We si re und Kon suln / Ivo An drić.  Zü rich : Co ron, 
[1968].  Str. 1922*.

8860
     Di scor so uf fi ci a le di An ders Öster ling per il con fe ri
men to del pre mio No bel a Ivo An drić.
Go vor pri li kom do de le No be lo ve na gra de za knji žev nost 
I. An dri ću, Stok holm, 1961.
U: [Ex Pon to e al tre ope re] / Ivo An drić.  Mi la no : Fab bri, 
1968.  Str. 1520.

8861
     Di sco urs de ré cep tion pro non cé lors de la re mi se du 
prix No bel à Ivo An dritch / An ders Öster ling.
Go vor pri li kom do de le No be lo ve na gra de za knji žev nost 
I. An dri ću, Stok holm, 1961.
U: La co ur ma u di te / Ivo An dritch.  Pa ris : Pres ses du 
com pag non na ge, 1965.  Str. 1925*.

8862
     Di scur so de re cep ção / An ders Öster ling.
Go vor pri li kom do de le No be lo ve na gra de za knji žev nost 
Ivi An dri ću, Stok holm, 1961.
U: O pá tio mal di to e qu a tro con tos / Ivo An dritch.  Rio de 
Ja ne i ro : Edo to ra Del ta, RJ, 1969*.

8863
     Im po ne ran de lit te rär bragd i skug gan av en ka ta strof / 
An ders Öster ling.
U: Sven ska dag bla det.  (27. okt. 1961), str. 19*.

8864
     Ju go sla visk be rät ta re / An ders Öster ling.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pro kle ta avli ja, Ber lin, 1957.
U: Stoc kholmstid nin gen.  (12. ju li 1958)*.
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8865
     En ju go sla visk dik ta re / An ders Öster ling.
U: Stoc kholmstid nin gen.  (25. ju li 1959)*.

8866
     Ne’um mes si rath pe rass No bel les si fruth li šnath 1961 
le I vo An dric’ / ‘A. Esstter ling.
Go vor pri li kom do de le No be lo ve na gra de za knji žev nost 
I. An dri ću, Stok holm, 1961.  Tekst na he br. je zi ku i pi
smu.
U: Si pu rim niv hha rim / Ivo An dric’.  Giv’atayimRa
mathGan : Mas sa dah, 1969.  Str. 2125*.

8867
     No be lo va na gra da za knji žev nost : pred sta vi tev de la 
Iva An dri ća : go vor dr. An der sa Öster lin ga, čla na Šved ske 
aka de mi je.
U: Na ši raz gle di.  Letn. 11, št. 1(240) (13. jan. 1962), str. 
11.

8868
     Pre sen ta tion ad dress / [An ders Öster ling].
Go vor pri li kom do de le No be lo ve na gra de za knji žev nost 
Ivi An dri ću, Stok holm, 1961.
U: S. Y. Ag non [and] Ivo An drić.  New York : A. Gre gory 
; Del Mar : CRM Pu blis hing, cop. 1971.  Str. 117120.

8869
     Shou ji ang ci / An ders Öster ling.
Go vor pri li kom do de le No be lo ve na gra de za knji žev nost 
Ivi An dri ću, Stok holm, 1961.  Tekst na kin. je zi ku i pi
smu.
U: An de li qi / Zheng En bo.  Chang Chun : Changchun 
chu ban she, 1999.  Str. 242246.

ЖА НИЋ, Иво
8870

     Pi sac na osa mi : upo tre ba An dri će ve knji žev no sti u ra
tu u BiH / Ivo Ža nić.
Bi bli o gra fi ja.
U: Era smus.  God. 4, br. 18 (1996), str. 4858*.

8871
     Az író ma gánya : An drić mű ve i nek fel has zná lá sa a 
bos zni ai há bo rú ban / Ivo Ža nić.
Bi bli o gra fi ja: str. 3435.
U: Ex Sympo sion.  61/62. sz. (2007), str. 2335*.

8872
     The wri ter in iso la tion : Ivo An drić’s wri ting was used 
in the war in Bo sniaHer ze go vi na / Ivo Ža nić ; tran sla ted 
by Gra ham McMa ster.
Bi bli o gra fi ja.
U: Most.  No. 3/4 (1997), str. 172180*.

ЖА НУ, Клод
8873

     Ivo An dritch: un grand éc ri vain yougo sla ve / Cla u de 
Jan noud.
U: La Vi gie ma ro ca i ne.  (12 fé vr. 1961)*.

ЖА РИЋ, Мир ко
8874

     Сли ке из Ан дри ћа / Мир ко Жа рић.
При каз пред ста ве „При зо ри из жи во та и сна јед ног ка
рак те ра” Ми ло са ва Ма ри но ви ћа, по мо ти ви ма ро ма на 
„Го спо ђи ца” И. Ан дри ћа, у ре жи ји Ми ло ша Ла зи на и 
у из во ђе њу На род ног по зо ри шта из Мо ста ра.
У: Је дин ство.  Год. 40, бр. 125 (30. мај 1984), стр. 10.

ЖЕ РАР, Ан дреМа ри
8875

     Au prix No bel, Ivo An dritch éta it le can di dat de M. 
„H” / par An dré Ge rard.
U: La Pres se.  (4 nov. 1961), str. 8*.

8876
     Le prix No bel 1961 Ivo An dritch n’a pas vo u lu que ses 
de ux vi es se ren con trent / An dré Ge rard.
U: Le So ir il lu stré.  (1961), str. 2223*.

ЖЕ ЧЕВ, Тон чо
8877

     Иво Ан дрич или Кра ят на един при знак / Тон чо Же
чев.
У: Ли те ра ту рен фронт.  Год. 20, бр. 49 (3. дек. 1964), 
стр. 23*.

ЖИ ВА НО ВИЋ, Ђор ђе
8878

     Ан дри ћев Кра ков / Ђор ђе Жи ва но вић.
У: Иво Ан дрић у сво ме вре ме ну. [Књ.] 1 / 22. на уч ни 
са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, 
Тр шић, 1520. септ. 1992.  Бе о град : Ме ђу на род ни 
сла ви стич ки цен тар на Фи ло ло шком фа кул те ту, 1994. 
 Стр. 141146.

8879
     Ivo An drić: No we le, War sza wa, 1937 / Ђор ђе Жи ва
но вић.
При каз књи ге.  Текст на срп. је зи ку.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 51, бр. 6 (16. 
јул 1937), стр. 465466.

8880
     Је дан Ан дри ћев нео др жан го вор / Ђор ђе Жи ва но
вић.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 7, св. 5 (јун 
1988), стр. 244266.

8881
     Мо же ли умет нич ки пре вод да бу де та чан : (на при
ме ру јед ног тек ста Иве Ан дри ћа) / Ђор ђе Жи ва но вић.
Ré su mé: La tra duc tion lit té ra i re pe utel le être exac te?: 
стр. 31.
У: Ре фе ра ти и са оп ште ња. [Књ.] 3, [Нивои екви ва
лент но сти у превођењу] / 16. на уч ни са ста нак сла ви
ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, Тр шић, 1014. 
IX 1986.  Бе о град : Фи ло ло шки фа кул тет, Ме ђу на род
ни сла ви стич ки цен тар, 1987.  Стр. 2331.
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ЖИ ВА НО ВИЋ, Ми лан
8882

     Ан дрић и Ле то пис / Ми лан Жи ва но вић.
У: Днев ник.  Год. 51, бр. 16511 (14. окт. 1992) = Кул
ту ра  на у ка  умет ност.  Бр. 651, стр. 18.

8883
     Ан дри ћев(и) хо тел(и) / Ми лан Жи ва но вић.
У: Днев ник.  Год. 44, бр. 13783 (14. март 1985) = Кул
ту ра  на у ка  умет ност.  Бр. 273, стр. 15.

8884
     Ан дри ће ви хо те ли / Ми лан Жи ва но вић.
У: Је дин ство.  Год. 41, бр. 90 (17. април 1985), стр. 
11.

8885
     При ча ња и ћу та ња : Иво Ан дрић / М. Ж. [Милан 
Живановић].
У: Но бе лов ци. [Књ.] 2 / Ђор ђе Ран дељ, Ми лан Жи ва
но вић.  Но ви Сад : Љу би те љи књи ге, 2006.  Стр. 52
56.

8886
     При ча ња и ћу та ња на мо сту / Ми лан Жи ва но вић.
У: Днев ник.  Год. 63, бр. 20961 (19. јун 2005), стр. 13.

ЖИ ВАН ЧЕ ВИЋ, Ми ло рад
8887

     Ан дрић у Пољ ској / Ми ло рад Жи ван че вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  
Streszcze nie: An drić w Pol sce: стр. 43 ; Sum mary: An drić 
re la ti ons with Po land: стр. 43.
У: Збор ник Ма ти це срп ске за сла ви сти ку.  Св. 28 
(1985), стр. 743.

8888
     Ан дрић у Пољ ској / Ми ло рад Жи ван че вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Po lo ni ca / Ми ло рад Жи ван че вић.  Но ви Сад : Ма ти
ца срп ска, 1987.  Стр. 203235.

8889
     Иво Ан дрић у Пољ ској / Ми ло рад Жи ван че вић.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 138, књ. 389, св. 4 
(април 1962), стр. 361366.

8890
     Życie i twór czo ść Ivo An dri cia / Mi lo rad Ži van če vić.
U: Spra wo zda nia z Po si ed zeń Ko mi sji Na u kowych.  Nr. 
2 (1961), str. 380384*.

ЖИВ КО ВИЋ, Вла дан
8891

     Ре ги стар на сло ва у „Са бра ним де ли ма” Иве Ан дри
ћа у се дам на ест књи га, 1981. го ди не / са ста вио Вла дан 
Жив ко вић.
У: Збор ник Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик.  
Књ. 40, св. 2 (1992), стр. 241246.

ЖИВ КО ВИЋ, Во ји слав
8892

     Иво Ан дрић и По жа ре вац / Во ји слав Жив ко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Бра ни че во.  Год. 21, бр. 2 (мартаприл 1975), стр. 
117127.

8893
     Наш Иво Ан дрић / Во ји слав Жив ко вић.
У: Бра ни че во.  Год. 7, св. 5/6 (1961), стр. 118121*.

ЖИВ КО ВИЋ, Дра ги ша
8894

     An dri ćev stil / Dra gi ša Živ ko vić.
U: Iz raz.  God. 6, knj. 11, br. 2 (feb. 1962), str. 142147.

8895
     An dri ćev stil / Dra gi ša Živ ko vić.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1977.  Str. 327334.

8896
     An dri ćev stil / Dra gi ša Živ ko vić.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1981.  Str. 327334.

8897
     An dri ćev stil : (od lo mak) / Dra gi ša Živ ko vić.
U: Pro kle ta avli ja ; Most na Že pi / Ivo An drić.  Sa ra je vo 
: Svje tlost, 1981.  Str. 197199.

8898
     An dri ćev stil : (od lo mak) / Dra gi ša Živ ko vić.
U: Pro kle ta avli ja ; Most na Že pi / Ivo An drić.  Sa ra je vo 
: Svje tlost, 1985.  Str. 197199.

8899
     An dri ćev stil : (od lo mak) / Dra gi ša Živ ko vić.
U: Pro kle ta avli ja ; Most na Že pi / Ivo An drić.  Sa ra je vo 
: Svje tlost, 1988.  Str. 197199.

8900
     An dri ćev stil : (od lo mak) / Dra gi ša Živ ko vić.
U: Pro kle ta avli ja ; Most na Že pi / Ivo An drić.  Sa ra je vo 
: Svje tlost, 1989.  Str. 197199.

8901
     An dri ćev stil : (od lo mak) / Dra gi ša Živ ko vić.
U: Pro kle ta avli ja ; Most na Že pi / Ivo An drić.  Sa ra je vo 
: Svje tlost, 1990.  Str. 197199.

8902
     Ан дри ће ва умет ност / Дра ги ша Жив ко вић.
У: Од Ву ка до Ан дри ћа / Дра ги ша Жив ко вић.  Бе о
град : Дру штво за срп ско хр ват ски је зик и књи жев ност 
СР Ср би је, 1965.  Стр. 174182.

8903
     Два де се ти век. Део (3), Фе но мен „игре” / Дра ги ша 
Жив ко вић.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 177, књ. 468, св. 5 
(нов. 2001), стр. 689697.
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8904
     Ду бин ски сло је ви је зи ка / Дра ги ша Жив ко вић.
Одло мак из тек ста „Не ко ли ко стил ских од ли ка про зе 
Иве Ан дри ћа”.
У: Ве нац.  Бр. 7 (окт. 1972), стр. 63.

8905
     Еп ски и лир ски стил Ива Ан дри ћа / Дра ги ша Жив
ко вић.
У: Иво Ан дрић / [уредник Во ји слав Ђурић].  Бе о град : 
Ин сти тут за те о ри ју књи жев но сти и умет но сти, 1962. 
 Стр. 81103.

8906
     Еп ски и лир ски стил Иве Ан дри ћа / Дра ги ша Жив
ко вић.
У: Од Ву ка до Ан дри ћа / Дра ги ша Жив ко вић.  Бе о
град : Дру штво за срп ско хр ват ски је зик и књи жев ност 
СР Ср би је, 1965.  Стр. 141173.

8907
     Еп ски и лир ски стил про зе Иве Ан дри ћа / Дра ги ша 
Жив ко вић.
У: Европ ски окви ри срп ске књи жев но сти. [Књ.] 2 / 
Дра ги ша Жив ко вић.  Бе о град : Про све та, 1977.  Стр. 
277307.

8908
     Еп ски и лир ски стил про зе Иве Ан дри ћа / Дра ги ша 
Жив ко вић.
У: Европ ски окви ри срп ске књи жев но сти. [Књ.] 5 / 
Дра ги ша Жив ко вић.  Бе о град : Про све та, 1994.  Стр. 
301329.

8909
     Еп ски и лир ски стил про зе Иве Ан дри ћа / Дра ги ша 
Жив ко вић.
У: Европ ски окви ри срп ске књи жев но сти. [Књ.] 5 / 
Дра ги ша Жив ко вић.  Бе о град : Про све та, 1997.  Стр. 
301329.

8910
     Не ко ли ко стил ских од ли ка про зе Иве Ан дри ћа : по
во дом Про кле те авли је, изд. Ма ти це срп ске, Но ви Сад, 
1955 [тј. 1954] / Дра ги ша Жив ко вић.
Ré su mé: Cer ta i nes qu a li tés du style de la pro se d’Ivo An
dric: стр. 269270.
У: Го ди шњак Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду.  
Књ. 1 (1956), стр. 251270.

8911
     Не ко ли ко стил ских од ли ка про зе Иве Ан дри ћа : 
(по во дом Про кле те авли је, изд. Ма ти це срп ске, Но ви 
Сад, 1955 [тј. 1954]) / Дра ги ша Жив ко вић.
У: Од Ву ка до Ан дри ћа / Дра ги ша Жив ко вић.  Бе о
град : Дру штво за срп ско хр ват ски је зик и књи жев ност 
СР Ср би је, 1965.  Стр. 121140.

8912
     Не ко ли ко стил ских од ли ка про зе Иве Ан дри ћа : 
(по во дом Про кле те авли је, изд. Ма ти це срп ске, Но ви 
Сад, 1955 [тј. 1954]) / Дра ги ша Жив ко вић.

У: Европ ски окви ри срп ске књи жев но сти. [Књ.] 2 / 
Дра ги ша Жив ко вић.  Бе о град : Про све та, 1977.  Стр. 
258276.

8913
     Не ко ли ко стил ских од ли ка про зе Иве Ан дри ћа : 
(по во дом Про кле те авли је, изд. Ма ти це срп ске, Но ви 
Сад, 1955 [тј. 1954]) / Дра ги ша Жив ко вић.
У: Европ ски окви ри срп ске књи жев но сти. [Књ.] 5 / 
Дра ги ша Жив ко вић.  Бе о град : Про све та, 1994.  Стр. 
282300.

8914
     Не ко ли ко стил ских од ли ка про зе Иве Ан дри ћа : 
(по во дом Про кле те авли је, изд. Ма ти це срп ске, Но ви 
Сад, 1955 [тј. 1954]) / Дра ги ша Жив ко вић.
У: Европ ски окви ри срп ске књи жев но сти. [Књ.] 5 / 
Дра ги ша Жив ко вић.  Бе о град : Про све та, 1997.  Стр. 
282300.

8915
     Не ко ли ко стил ских од ли ка про зе Иве Ан дри ћа : по
во дом „Про кле те авли је”, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 
1954 / Дра ги ша Жив ко вић.
У: Збор ник о Ан дри ћу / при ре дио Ра до ван Вуч ко вић. 
 Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1999.  Стр. 182
203.

8916
     „Ћу та ти” или „го во ри ти”  јед на ан ти но ми ја у Ан
дри ће вом де лу / Дра ги ша Жив ко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Zu
sam men fas sung: „Schwe i gen” oder „re den”  zu einer An
ti no mie im Werk Ivo An drić’s: стр. 211.
У: Збор ник Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик.  
Књ. 40, св. 2 (1992), стр. 203211.

8917
     „Ћу та ти” или „го во ри ти”  јед на ан ти но ми ја у Ан
дри ће вом де лу / Дра ги ша Жив ко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Европ ски окви ри срп ске књи жев но сти. [Књ.] 5 / 
Дра ги ша Жив ко вић.  Бе о град : Про све та, 1994.  Стр. 
330342.

8918
     „Ћу та ти” или „го во ри ти”  јед на ан ти но ми ја у Ан
дри ће вом де лу / Дра ги ша Жив ко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Европ ски окви ри срп ске књи жев но сти. [Књ.] 5 / 
Дра ги ша Жив ко вић.  Бе о град : Про све та, 1997.  Стр. 
330342.

8919
     „Ћу та ти” или „го во ри ти”  јед на ан ти но ми ја у Ан
дри ће вом де лу / Дра ги ша Жив ко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Срп ска књи жев ност у европ ском окви ру / Дра ги
ша Жив ко вић.  Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 
2004.  Стр. 360372.
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ЖИВ КО ВИЋ, Дра го љуб
8920

     По у ка Ан дри ће ва / Дра го љуб Жив ко вић.
У: Ра шка.  Год. 26, св. 29 (1996), стр. 95106.

ЖИВ КО ВИЋ, Ду шан
8921

     Од нос Ка ра со вих пор тре та у ро ма ну Омерпа ша 
Ла тас Иве Ан дри ћа и те о ри је „Отво ре ног де ла” Ум
бер та Ека / Ду шан Жив ко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: The re la tion bet we en Ka ras’ por tra its in the no vel 
Omerpas ha La tas by Ivo An drić and the Um ber to Eco’s 
the ory of the „Open work”: стр. 94.
У: На сле ђе.  Год. 4, бр. 7 (2007), стр. 7994.

ЖИВ КО ВИЋ, Жи ван
8922

     Иво Ан дрић у не по зна тим кон тек сти ма / Жи ван С. 
Жив ко вић.
При каз књи ге: Ва си ли је Ка ле зић: Иво Ан дрић у на
шим спо ро ви ма, Бе о град, 1985.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 162, књ. 437, св. 4 
(април 1986), стр. 604608.

8923
     Из при по ве да че ве ра ди о ни це / Жи ван С. Жив ко вић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Све ске, Бе о град, 1982.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 159, књ. 431, св. 6 
(јун 1983), стр. 10281031.

8924
     Уз гред ни за пи си и по е ти ка Иве Ан дри ћа / Жи ван 
Жив ко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Школ ски час срп ско хр ват ског је зи ка и књи жев но
сти.  Год. 11, бр. 1/2 (1993), стр. 310.

8925
     Уз гред ни за пи си и по е ти ка Иве Ан дри ћа / Жи ван 
Жив ко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Реч и сми сао / Жи ван Жив ко вић.  Зе мун : „Ми ро
слав”, 1995.  Стр. 126135.

ЖИВ КО ВИЋ, Ми ро љуб М.
8926

     Иво Ан дрић / Ми ро љуб М. Жив ко вић.
У: На ша ствар ност.  Год. 4, бр. 6 (25. окт. 1952), стр. 4*.

ЖИВ КО ВИЋ, Ра до ван
8927

     На ра то ри у „Про кле тој авли ји” Иве Ан дри ћа / Ра
до ван Жив ко вић.
У: Ве нац.  Год. 3, бр. 29 (дец. 1974), стр. 2628.

ЖИ ВО ЈИ НО ВИЋ, Бра ни мир
8928

     Иво Ан дрић и не мач ка књи жев ност / Бра ни мир 
Жи во ји но вић.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Иво Ан дрић / [уредник Во ји слав Ђурић].  Бе о град : 
Ин сти тут за те о ри ју књи жев но сти и умет но сти, 1962. 
 Стр. 243265.

8929
     О Ан дри ће вом пре во ду Вајл до ве Ре дин шке там ни
це / Бра ни мир Жи во ји но вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Мо сто ви.  Год. 29, бр. 3(115) (јулсепт. 1998), стр. 
257259.

ЖИ ВО ЈИ НО ВИЋ, Ве ли мир Mas su ka
8930

     Бес пре кор ност гра ђе ња / Ве ли мир Жи во ји но вић.
Одло мак из књи ге „Ме ђу са вре ме ни ци ма”.
У: Ве нац.  Бр. 8 (нов. 1972), стр. 63.

8931
     При по ве дач ко де ло г. И. Ан дри ћа / В. [Велимир] 
Жи во ји но вић.
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.
У: Ми сао.  Књ. 37, св. 1/2 (септ. 1931), стр. 97112.

8932
     При по ве дач ко де ло г. И. Ан дри ћа / Ве ли мир Жи во
ји но вић.
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.
У: Ме ђу са вре ме ни ци ма / Ве ли мир Жи во ји но вић.  Бе
о град : [б. и.], 1932.  Стр. 5976.

8933
     Pri po ve dač ko de lo I. An dri ća / Ve li mir Ži vo ji no vić.
Na po me ne i ob ja šnje nja u be le ška ma uz tekst.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1977.  Str. 7087.

8934
     Pri po ve dač ko de lo I. An dri ća / Ve li mir Ži vo ji no vić.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1981.  Str. 7087.

8935
     При по ве дач ко де ло Иве Ан дри ћа / Ве ли мир Жи во
ји но вић.
У: Ме ђу рат ни кри ти ча ри / при ре дио Ми лан Ра ду ло
вић.  Но ви Сад : Ма ти ца срп ска ; Бе о град : Ин сти тут 
за књи жев ност и умет ност, 1983.  Стр. 330345.

8936
     При по ве дач ко де ло Иве Ан дри ћа / Ве ли мир Жи во
ји но вић.
У: Збор ник о Ан дри ћу / при ре дио Ра до ван Вуч ко вић. 
 Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1999.  Стр. 44
65.

ЖИГ МА НОВ, То ми слав
8937

     An dri će ve fi lo zo fij skoetič ke uni ver za li je : (frag men ti) 
/ To mi slav Žig ma nov.
U: Bo sna fran ci sca na.  God. 17, br. 30 (2009), str. 27
38*.
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ЖИ ЈЕН, Ибер
8938

     Ivo An dric, prix No bel / par Hu bert Juin.
U: Les Let tres fran ça i ses.  No 899 (28 nov. 1961), str. 4.

ЖО БЕР, Жак
8939

     En tre les gu er res et la pa ix / Jac qu es Ja u bert.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Pa riz, 1994.
U: Les Éc hos.  (9 août 1994)*.

ЖО РАВ СКИ, Ка зи мјеж
8940

     Lo kal no i op šte ljud sko / [in ter vju vo di o] Đo ko Sto ji čić.
In ter vju sa Ka zi mje žom Žo rav skim.
U: Od jek.  God. 35, br. 19 (115. okt. 1982), str. 24.

8941
     Ста ро се де о ци и до шља ци на Дри ни и Ла шви : (На 
Дри ни ћу при ја и Трав нич ка хро ни ка И. Ан дри ћа) / Ка
зи мјеж Жу рав ски ; с пољ ског пре ве ла Би сер ка Рај чић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ре
зю ме: Ста ро жи лы и при шле цы на Дри не и Ла шве: стр. 
489.
У: Књи жев на исто ри ја.  Год. 16, бр. 63 (1984), стр. 
475489.

ЖУ ГИЋ, Ра ди во је
8942

     Књи жев ни лик као бес ко нач ни збир осо би на / Ра
ди во је Жу гић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 53, бр. 1011/1012 (115. 
мај 2000), стр. 7.

ЖУ КОВ, Д.
8943

     Ро ман Иво Ан дри ча / Д. Жу ков.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Трав нич ка хро ни ка, Мо
сква, 1958.
У: Ино стран ная ли те ра ту ра.  Ном. 5 (май 1959), стр. 
261262.

ЖУ ТИЋ, Дра го сла ва
8944

     Две при че о умет ни ку  Ан дрић и До де / Дра го сла
ва Жу тић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би
бли о гра фи ја: стр. 71.  Sum mary: Two sto ri es abo ut an 
ar tist  An drić and Da u det: стр. 71.
У: Де тињ ство.  Год. 37, бр. 1/2 (2010), стр. 6671.

З.
8945

     Tar tal mi lag azo nos ne dvek ből tá plál ko zik iro dal munk : 
Ivo An drics, Do bri ca Tyos zics, Mi lan Bog da no vics / (zr).
U: Magyar Szó.  11. évf., 1. sz. (1954. jan. 1.), str. 15.

ЗА БА ЛА Ојар ца бал, Кар лос
8946

     Hit za ur rea / Kar los Za ba la Oiart za bal.
U: Zu bi bat Dri na ren ga i nean / Ivo An dritx.  Irun : Al ber
da nia, 2010.  Str. 711*.

ЗАЈ ПЕЛ, Јо а хим
8947

     Die ver lo re nen Si e ge : An dric, Ka da re, Dji las : drei 
Mu ske ti e re der Pro gres si vi tät auf dem se i ner ze it noch 
mo nar chischen Bal kan / Jo ac him Seyppel.
U: Süd de utsche Ze i tung.  (23. Okt. 1999)*.

ЗАЈ ЦЕВ, Ми ли ца
8948

     Фраг мен ти се ћа ња / Ми ли ца Зај цев.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 29, св. 27 
(јул 2010), стр. 2531.

ЗАНД, Ни кол
8949

     Ja lons / Ni co le Zand.
U: Le Mon de.  (8 août 1991)*.

8950
     Le pont aux on ze ar ches / par Ni co le Zand.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Pa riz, 1994.
U: Le Mon de.  (8 avr. 1994) = Le mon de des li vres*.

ЗАН ДЕР, Ханс Ди трих
8951

     Ein Epi ker vom Bal kan : der No bel pre is für Li te ra tur 
fiel an den Ju go sla wen Ivo An dric / Hans Di e trich San der.
U: Die Welt.  Nr. 251 (27. Okt. 1961), str. 7*.

ЗА НИ НО ВИЋ, Ви це
8952

     Де ча ко ва жеђ : (мла ди Ан дрић) / Ви це За ни но вић.
У: Бор ба.  Год. 51, бр. 277 (7. окт. 1972), стр. 17.

8953
     Од нос пре ма тра ди ци ји / Ви це За ни но вић.
У: По ли ти ка.  Год. 69, бр. 21196 (7. окт. 1972) = Кул ту
ра  умет ност.  Год. 16, бр. 892, стр. 1415.

8954
     Ori gi na lan i sna žan kao ese jist i kri ti čar / Vi ce Za ni
no vić.
U: Vje snik.  God. 33, br. 9206 (14. li sto pad 1972), str. 6.

8955
     Ства ра ла штво ко је је осво ји ло свет / Ви це За ни но
вић.
У: По ли ти ка.  Год. 72, бр. 22069 (15. март 1975), стр. 
14.

8956
     Čo vjek i nje go vo dje lo / Vi ce Za ni no vić.
In me mo ri am.
U: Oko.  God. 3, br. 79 (20. ožu jak3. tra vanj 1975), str. 1.
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ЗА РИЋ, Сла ви ца
8957

     Ли ко ви у ро ма ну „На Дри ни ћу при ја” : (об ра да на
став не је ди ни це у сред њој шко ли) / Сла ви ца За рић.
У: Ве нац.  Бр. 69 (дец. 1978), стр. 4649.

ЗА ХА РОВ, Лав
8958

     Ко ли ко пре во де Ан дри ћа / Л. З. [Лав Захаров].
У: По ли ти ка.  Год. 65, бр. 19605 (5. мај 1968), стр. 19.

8959
     Ru ski pre vod An dri će vog de la „Na Dri ni ću pri ja” / 
Lav Za ha rov.
U: Knji žev ne no vi ne.  N. s., god. 7, br. 18 (24. jun 1956), 
str. 2.

ЗЕ КЕ РИ ЈА, Не џа ти
8960

     An driç üs tü ne ele ş tir men le rin de di kle ri / Ne ca ti Ze ke
riya.
U: Var lık.  Sayı 813 (1975)*.

8961
     An driç’in dünyasın da ço cuk / Ne ca ti Ze ke riya.
U: Var lık.  Sayı 812 (1975)*.

8962
     An driç’in ki mi hi kâyele rin de ço cuk dünyasi / Ne ca ti 
Ze ke riya.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Se sler.  Y. 8, sayı 76 (Mayıs 1973), str. 2226.

8963
     Bi zde ve Tür kiye’de An driç / Ne ca ti Ze ke riya.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Se sler.  Y. 2, sayı 8 (Eylül 1966), str. 8387.

8964
     Ön söz / Ne ca ti Ze ke riya.
U: Ver eli ni ço cu kluk! / İvo An driç.  [İ stan bul] : Ko za 
yayın la rı, 1978*.

ЗЕ ЛЕ НИ КА, Ма ри ја
8965

     Bo že na Mer džo  pre vo di te lji ca pr ve zbir ke pri po vje da
ka Ive An dri ća na če ški 1936. go di ne / Ma ri ja Ze le ni ka.
U: Bo sna fran ci sca na.  God. 13, br. 23 (2005), str. 184
187*.

ЗЕ ЛЕН ТИН, Ханс Герд
8966

     Das soll ten Sie le sen / H. G. [Hans Gerd] Sel lent hin.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Min hen, 
1959.
U: Te le graf.  (20. Dez. 1959)*.

ЗЕН ЧУК, Ва лен ти на
8967

     О не ким син так сич ким кон струк ци ја ма са стил ски 
обо је ним еле мен ти ма не га ци је у Ан дри ће вим де ли ма 

(„На Дри ни ћу при ја” и „Зна ко ви по ред пу та”) и њи хо
вим ру ским екви ва лен ти ма / Ва лен ти на Зен чук.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ре
зю ме: О не ко то рых син так си че ских кон струк ци ях со 
сти ли сти че ски окра шен ны ми эле мен та ми отри ца ния 
в про из ве де ни ях Ан дри ча и их рус ских экви ва лен тах: 
стр. 346.
У: Иво Ан дрић у сво ме вре ме ну. [Књ.] 1 / 22. на уч ни 
са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, 
Тр шић, 1520. септ. 1992.  Бе о град : Ме ђу на род ни 
сла ви стич ки цен тар на Фи ло ло шком фа кул те ту, 1994. 
 Стр. 337346.

ЗЕР КЕ, Јир ген
8968

     Ivo An dric  Schriftstel ler und Di plo mat : Li te ra tur
No bel pre is zum er sten mal für einen Ju go sla wen / Jür gen 
Ser ke.
U: MainEc ho.  (2. Nov. 1961)*.

ЗЕЦ, Пе тар
8969

     An drić za sva vre me na / [in ter vju vo di la] Je le na Ta sić.
In ter vju sa Pe trom Ze com.
U: Na ša bor ba.  N. s., god. 73, br. 242/243 (30. sept.1. 
okt. 1995) = NB, str. X.

8970
     An drić i film skote le vi zij ske ekra ni za ci je / Pe tar Zec.
Od lo mak iz knji ge „Film skote le vi zij sko či ta nje An dri
ća”.
U: Ekra ni za ci je / Sim po zi jum 27. fe sti va la film skog sce
na ri ja, 14, 15 i 16. av gust 2003, Vr njač ka Ba nja.  Vr njač
ka Ba nja : Kul tur ni cen tar : Fe sti val film skog sce na ri ja, 
2004.  Str. 75102.

8971
     Ан дрић и филм скоте ле ви зиј ске екра ни за ци је / Пе
тар Зец.
Sum mary: An drić on film and te le vi sion: стр. 352.
У: Ан дрић у си сте му умет но сти / уред ник Ми ло слав 
Шу тић.  Бе о град : Ин сти тут за књи жев ност и умет
ност ; Ба ња Лу ка : Књи жев на за дру га, 2004.  Стр. 333
352.

8972
     Ан дрић и филм скоте ле ви зиј ске екра ни за ци је / Пе
тар Зец.
Те мат ски број: Ан дрић у си сте му умјет но сти.  Sum
mary: An drić on film and te le vi sion: стр. 352.
У: Збор ник срп ског је зи ка, књи жев но сти и умјет но
сти.  Год. 4 (2004), стр. 333352.

8973
     Ан дрић је не про ла зан / [интервју водила] Мир ја на 
Ра до ше вић.
Ин тер вју са Пе тром Зе цом.
У: По ли ти ка.  Год. 99, бр. 32061 (7. феб. 2003), стр. 
А17.
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8974
     Ан дрић је све ре као : у од бра ну пи сца од за бо ра ва / 
[интервју водила] Све тла на Ђо кић.
Ин тер вју са Пе тром Зе цом.
У: По ли ти ка.  Год. 89, бр. 28323 (14. авг. 1992) = 7 да
на РТВ, стр. 6.

8975
     Ан дрић  по зо ри шни кри ти чар / Пе тар Зец.
У: Днев ник.  Год. 51, бр. 16378 (3. јун 1992), стр. 14.

8976
     Ан дрић  по зо ри шни кри ти чар / Пе тар Зец.
Са др жи и тек сто ве „Све то зар Ћо ро вић: Као ви хор”, 
„По зо ри ште из не на ђе ња” и „Из кул тур ног жи во та Со
вјет ског Са ве за” И. Ан дри ћа.  Би бли о гра фи ја: стр. 
93.
У: По зо ри шни кри ти ча ри / Три би на Сте ри ји ног по зор
ја, 31. мај1. јун 1992.  Но ви Сад : Сте ри ји но по зор је, 
1997.  Стр. 8593.

8977
     An drić  skri ve ni dra ma ti čar / Pe tar Zec.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Sce na.  God. 28, knj. 2, br. 6 (nov.dec. 1992), str. 
48.

8978
     An dri ćev te a tar sen ki u Pro kle toj avli ji / [in ter vju vo
di o] Zvon ko Pri jo vić.
In ter vju sa Pe trom Ze com.
U: Bor ba.  God. 72, br. 292/293 (2223. okt. 1994) = NB 
te ma, str. XV.

8979
     Ан дри ће ва де ла на екра ну. [Део] 1, Склад но са звуч
је / Пе тар Зец.
У: По ли ти ка.  Год. 101, бр. 32452 (11. март 2004), стр. 
Б7.

8980
     Ан дри ће ва де ла на екра ну. [Део] 2, Оти сак исти не 
/ Пе тар Зец.
У: По ли ти ка.  Год. 101, бр. 32453 (12. март 2004), стр. 
Б7.

8981
     Ан дри ће ва де ла на екра ну. [Део] 3, Ви зу ел ни зна
ко ви / Пе тар Зец.
У: По ли ти ка.  Год. 101, бр. 32454 (13. март 2004), стр. 
Б5.

8982
     Ан дри ће ва де ла на екра ну. [Део] 4, Бол на тра га ња 
/ Пе тар Зец.
У: По ли ти ка.  Год. 101, бр. 32455 (14. март 2004), стр. 
Б8.

8983
     Ан дри ће ва де ла на екра ну. [Део] 5, По јам  ма ска / 
Пе тар Зец.
У: По ли ти ка.  Год. 101, бр. 32456 (15. март 2004), стр. 
Б6.

8984
     Ан дри ће ва де ла на екра ну. [Део] 6, Свет при ви да / 
Пе тар Зец.
У: По ли ти ка.  Год. 101, бр. 32457 (16. март 2004), стр. 
Б7.

8985
     Ан дри ће ва де ла на екра ну. [Део] 7, Брач ни па као / 
Пе тар Зец.
У: По ли ти ка.  Год. 101, бр. 32458 (17. март 2004), стр. 
Б7.

8986
     Ан дри ће ва де ла на екра ну. [Део] 8, Агре сив ни на
го ни / Пе тар Зец.
У: По ли ти ка.  Год. 101, бр. 32459 (18. март 2004), стр. 
Б7.

8987
     Ан дри ће ва де ла на екра ну. [Део] 9, Сен ка и све
тлост / Пе тар Зец.
У: По ли ти ка.  Год. 101, бр. 32460 (19. март 2004), стр. 
Б7.

8988
     Ан дри ће ва де ла на екра ну. [Део] 10, Бо ле сна страст 
/ Пе тар Зец.
У: По ли ти ка.  Год. 101, бр. 32461 (20. март 2004), стр. 
Б5.

8989
     Ан дри ће ва де ла на екра ну. [Део] 11, Љу бав на жуд
ња / Пе тар Зец.
У: По ли ти ка.  Год. 101, бр. 32462 (21. март 2004), стр. 
Б8.

8990
     Ан дри ће ва де ла на екра ну. [Део] 12, Моћ не ствар
ног / Пе тар Зец.
У: По ли ти ка.  Год. 101, бр. 32463 (22. март 2004), стр. 
Б6.

8991
     Ан дри ће ва де ла на екра ну. [Део] 13, Те а тар ти ши не 
/ Пе тар Зец.
У: По ли ти ка.  Год. 101, бр. 32464 (23. март 2004), стр. 
Б7.

8992
     Ан дри ће ва де ла на екра ну. [Део] 14, Цар ство са мо
ће / Пе тар Зец.
У: По ли ти ка.  Год. 101, бр. 32465 (24. март 2004), стр. 
Б9.

8993
     Ан дри ће ва де ла на екра ну. [Део] 15, Кар не вал жи
во та / Пе тар Зец.
У: По ли ти ка.  Год. 101, бр. 32466 (25. март 2004), стр. 
Б7.

8994
     Ан дри ће ва де ла на екра ну. [Део] 16, Ма гич на ле по
та / Пе тар Зец.
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У: По ли ти ка.  Год. 101, бр. 32467 (26. март 2004), стр. 
Б9.

8995
     Ан дри ће ва де ла на екра ну. [Део] 17, Об ли ци умет
но сти / Пе тар Зец.
У: По ли ти ка.  Год. 101, бр. 32468 (27. март 2004), стр. 
В6.

8996
     Ан дри ће ва де ла на екра ну. [Део] 18, Про жи ма ње 
ме ди ја / Пе тар Зец.
У: По ли ти ка.  Год. 101, бр. 32469 (28. март 2004), стр. 
Б8.

8997
     Ан дри ће ва де ла на екра ну. [Део] 19, Сни ма ти или 
не / Пе тар Зец.
У: По ли ти ка.  Год. 101, бр. 32470 (29. март 2004), стр. 
Б6.

8998
     Ан дри ће ва де ла на екра ну. [Део] 20, Сум ња у филм 
/ Пе тар Зец.
У: По ли ти ка.  Год. 101, бр. 32471 (30. март 2004), стр. 
Б7.

8999
     Ан дри ће ва де ла на екра ну. [Део] 21, Ме та фо ра вла
сти / Пе тар Зец.
У: По ли ти ка.  Год. 101, бр. 32472 (31. март 2004), стр. 
Б7.

9000
     Ан дри ће ва де ла на екра ну. [Део] 22, Ис пи ти ва ње 
све та / Пе тар Зец.
У: По ли ти ка.  Год. 101, бр. 32473 (1. април 2004), стр. 
Б7.

9001
     Ан дри ће ва ли ца  Ан дри ће ве ма ске / Пе тар Зец.
Одло мак из го во ра на отва ра њу из ло жбе „Ан дри ће ва 
ли ца”, Бе о град, мај 2003.
У: По ли ти ка.  Год. 100, бр. 32163 (24. мај 2003) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 45, бр. 5, стр. II.

9002
     An dri će va li ca  An dri će ve ma ske / Pe tar Zec.
U: Po zo ri šni me ri di ja ni / Pe tar Zec.  Be o grad : Pla to, 
2004.  Str. 8790.

9003
     „Vra ti nam pa re, Ma ri ne ti” : Ivo An drić kao po zo ri šni 
kri ti čar / Pe tar Zec.
U: Bor ba.  God. 70, br. 224 (10. avg. 1992), str. 19.

9004
     Де ли кат но за ви ри ва ње у Ан дри ће ву ин ти му / 
[интервју водила] Вла ди сла ва В. Го лу бо вић.
Ин тер вју са Пе тром Зе цом по во дом сни ма ња те ле ви
зиј ског фил ма „Су се ди” по мо ти ви ма про зе И. Ан дри
ћа.
У: Бор ба.  Год. 78, бр. 197/198 (1516. јул 2000), стр. 9.

9005
     Зна ко ви : ТВфилм по мо ти ви ма при по вет ке Иве 
Ан дри ћа / [сценарио и режија] Пе тар Зец.
Књи га сни ма ња.
У: Са вре ме ник плус.  Бр. 33/34 (1995), стр. 93124.

9006
     И Па ша под ем бар гом / [интервју водио] Ав до Муј
чи но вић.
Ин тер вју са Пе тром Зе цом.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 31, бр. 10942 (4. септ. 
1994), стр. 8.

9007
     Иво Ан дрић: Омер па ша Ла тас : дра ма / ТВдра ма
ти за ци ја Пе тар Зец.
За кљу чак о Омер па ши Ла та су као мо гућ но сти по зо ри
шне, ра дио, филм ске и ТВадап та ци је: стр. 122124.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 9/10, св. 7 
(мај 1991), стр. 91124.

9008
     Кр ва ве сплет ке / Пе тар Зец.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 53 (22. феб. 2006), стр. 11.

9009
     „Омер па ша Ла тас” као ро ман и као мо гућ ност по
зо ри шне и те ле ви зиј ске адап та ци је / Пе тар Зец.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 9/10, св. 7 
(мај 1991), стр. 5790.

9010
     Шта се кри је у Ан дри ћу / [интервју водила] М. 
[Мирјана] Ра до ше вић.
Ин тер вју са Пе тром Зе цом по во дом пред ста ве „Раз го
вор са Го јом” по мо ти ви ма књи ге И. Ан дри ћа.
У: По ли ти ка.  Год. 89, бр. 28158 (27. феб. 1992), стр. 
16.

ЗИ БУРГ, Фри дрих
9011

     Kri stal lkla res Was ser / Fri e drich Si e burg.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Min hen, 
1961.
U: Frank fur ter All ge me i ne. Aus ga be D.  (4. Nov. 1961)*.

ЗИ МА, Здрав ко
9012

     Jed no stav nost ko ja op či nja va / Zdrav ko Zi ma.
U: Vje snik.  God. 43, br. 12609 (5. li sto pad 1982), str. 6.

9013
     Po vi jest i pri po vi jest : Ivo An drić / Zdrav ko Zi ma.
U: Po rok pi sa nja / Zdrav ko Zi ma.  Za greb : Sysprint, 
2000.  Str. 1319.

ЗЈЕ ЛИЊ СКИ, Бо гу слав
9014

     An drić kao afir ma tor kul tur ne sim bi o ze u Bo sni / Bo
gu sł aw Zi e li ń ski.
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Sum mary: str. 36.
U: Zbor nik Ivo An drić i nje go vo dje lo / [glav ni ured nik 
Ši mun Mu sa].  Mo star : Pe da go ški fa kul tet, 2003.  Str. 
2536*.

9015
     Ан дрићсоц ре а ли ста / Bo gu sł aw Zi e li ń ski.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ré su
mé: An drićsoc re a li sta: стр. 262.
У: Срп ска при по вет ка. [Књ.] 2 / 31. на уч ни са ста нак 
сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, 1216. 9. 
2001.  Бе о град : Ме ђу на род ни сла ви стич ки цен тар, 
2003.  Стр. 255262.

9016
     Бо сна из ме ђу Ис то ка и За па да : (од ко сов ског ми
та у иде о ло ги ји Мла де Бо сне до ро ма на Иве Ан дри ћа 
„Трав нич ка хро ни ка”) / Бо гу слав Зје лињ ски ; пре ве ла 
Љу би ца Ро сић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 8, св. 6 (окт. 
1989), стр. 277287.

9017
     Иво Ан дрић о на ци ји и на ци о на ли зму / Bo gu slav 
Zje linj ski.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Иво Ан дрић у сво ме вре ме ну. [Књ.] 1 / 22. на уч ни 
са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, 
Тр шић, 1520. септ. 1992.  Бе о град : Ме ђу на род ни 
сла ви стич ки цен тар на Фи ло ло шком фа кул те ту, 1994. 
 Стр. 245253.

9018
     Исто ри о зоф ска ми сао у Ex Pon tu и Не ми ри ма Иве 
Ан дри ћа / Бо гу слав Зје лињ ски ; пре ве ла са пољ ског 
Би сер ка Рај чић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 3/4, св. 3 
(окт. 1985), стр. 247266.

9019
     Лир ска ауто би о гра фи ја: ca sus Иво Ан дрић и Ми
лош Цр њан ски / Bo gu sł aw Zi e li ń ski ; пре вео Пе тар Бу
њак.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Срп ска ауто би о граф ска књи жев ност. [Књ.] 1 / 27. 
на уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, 
Но ви Сад, Ма на си ја, 913. 9. 1997.  Бе о град : Фи ло
ло шки фа кул тет, Ме ђу на род ни сла ви стич ки цен тар, 
1998.  Стр. 311323.

9020
     O po vi je snim ro ma ni ma Ive An dri ća i Iva na Ara li ce / 
Bo gu sł aw Zi e li ń ski.
U: Pr vi hr vat ski sla vi stič ki kon gres. [Knj.] 3 / [u red nik 
Stje pan Damjanović].  Za greb : Hr vat sko fi lo lo ško dru
štvo, 1999.  Str. 157164*.

9021
     Пре драг Па ла ве стра: Скри ве ни пе сник, Бе о град, 
1981 / Бо гу слав Зје лињ ски.

При каз књи ге.
У: Пре глед.  Год. 76, бр. 4 (април 1986), стр. 441
446*.

9022
     Уло га по ко ле ња у ро ма ну „На Дри ни ћу при ја” Ива 
Ан дри ћа / Бо гу слав Зје лињ ски ; са пољ ског пре ве ла 
Мир ја на Ко стић.
У: Књи жев на реч.  Год. 17, бр. 328 (25. септ. 1988), 
стр. 18.

9023
     An drić ja ko pi sarz di a lo gu mi ędzykul tu ro we go / Bo
gu sł aw Zi e li ń ski.
U: Tradycja łaci ń ska i bi zantyjska wo bec idei jed no ś ci 
euro pej ski ej / pod re dak cją A. W. [A lek san dra Woj ci ec ha] 
Mi ko ł aj cza ka i M. [Ma ri o li] Wal czakMi ko ł aj cza ko wej.  
Gni e zno : [s. n.], 2003.  Str. 332356*.

9024
     Bo ś nia mi ędzy Wscho dem a Zac ho dem : (od mi tu ko
sow ski e go w ide o lo gii mł o do bo ś ni ac ki ej do po wi e ś ci I. 
An dri cia Trav nič ka hro ni ka) / Bo gu sł aw Zi e li ń ski.
U: Stu dia Ros si ca Po sna ni en sia.  Vol. 22 (1991), str. 109
117*.

9025
     Bo ś ni ac ka ka sa ba w opo wi a da ni ach Ivo An dri cia / Bo
gu sł aw Zi e li ń ski.
U: Spra wo zda nia Po zna ń ski e go To warzystwa Przyja ci ół 
Na uk.  (1977)*.

9026
     Иво Ан дрич, Иван Ва зов и Хри сто Бо тев ка то ав то
ри на ме жду кул ту рен ди а лог : тра ди ция, ка нон, идеи / 
Бо гу слав Зе лин ски.
У: Па и си е ви че те ния / Ме жду на род на сла ви стич на 
кон фе рен ция Ин тер кул тур ни ят ди а лог  тра ди ции и 
пер спек ти ви, 2728. но ем ври 2008, Плов див.  Плов
див : Уни вер си тет „Па и сий Хи лен дар ски”, 2009*.

9027
     Myśl hi sto ri zo fic zna w mi ędzywo jennych opo wi a da ni
ach Ivo An dri cia / Bo gu sł aw Zi e li ń ski.
Ре зю ме: Фи ло со фия ис то рии в ме жду во ен ных рас ска
зах Иво Ан дри ча: str. 206 ; Sum mary: Tho ughts of the 
phi lo sophy of hi story in the in terwar sto ri es of Ivo An
drić: str. 206.
U: Stu dia Ros si ca Po sna ni en sia.  Vol. 19 (1988), str. 197
206*.

9028
     Po wi e ś ći An dri cia: po mi ędzy hi sto rią a hi sto ri o zo fią / 
Bo gu sł aw Zi e li ń ski.
U: Serb ska po wi e ść hi storyczna / Bo gu sł aw Zi e li ń ski.  
Po znań : Wydaw nic two Na u ko ve Uni wersyte tu im. Ada
ma Mic ki e wic za, 1998.  Str. 193211.

ЗЈЕ МИЛ СКИ, Анд жеј
9029

     An drić nie jest Kaf ka / An dr zej Zi e mil ski.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pro kle ta avli ja, Var ša va, 1959.
U: Życie War szawy.  Rocz. 17, nr. 32 (1960), str. 3*.
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ЗЛА ТА НО ВИЋ, Ра до слав
9030

     Обим но Ан дри ће во де ло / Р. [Радослав] Зла та но
вић.
При каз књи ге: Вук Фи ли по вић: Де ло Ива Ан дри ћа, 
При шти на, 1977.
У: По ли ти ка.  Год. 74, бр. 22823 (20. април 1977), стр. 
17.

ЗЛАТ КО ВА, Је ле на
9031

     Про блем кри ви це у Про кле тој авли ји / Је ле на Злат
ко ва.
У: Про свет ни пре глед.  Год. 16, бр. 2008(16) (20. мај 
1998) = Пе да го шка прак са.  Год. 16, бр. 378, стр. 710.

ЗЛИД ЊЕ ВА, На та ли ја Ви та љев на
9032

     Иво Ан дрић и Лав Ше стов, или О ге о ме три ји „Про
кле те авли је” / Н. [Наталија] В. Зли дне ва ; пре ве ла Не
да Ни ко лић Бо бић.
Ре фе рат на На уч ном ску пу „Ства ра ла штво Иве Ан
дри ћа”, Мо сква, 1992.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 12/13, св. 
9/10 (1993/1994), стр. 326328.

9033
     Иво Ан дрич и Лев Ше стов или О ге о ме трии „Про
кля то го дво ра” / Н. [Наталья] В. Злы дне ва.
У: Твор че ство Иво Ан дри ча / [редак торсо ста ви те ль 
О. [Ольга] Л. Кириллова].  Мо сква : Ин сти тут сла вя
но ве де ния и бал ка ни сти ки РАН, 1992.  Стр. 1517.

ЗЛО БЕЦ, Ци рил
9034

     Po do ba in sim bol / Ci ril Zlo bec.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Go spo đi ca ; Pro kle ta avli ja, 
Lju blja na, 1958.
U: Ljud ska pra vi ca.  Letn. 24, št. 244 (18. okt. 1958), str. 
6*.

ЗНА ТО ВИЧШће пањ ска, Ма ри ја
9035

     Wspó łc ze sna li te ra tu ra ju go sł o wi a ń ska. [Cz. 1] / Ma ria 
Zna to wiczSzcze pa ń ska.
U: Tygod nik Ilu stro wany.  Rocz. 64, nr. 13 (1923), str. 
205*.

9036
     Wspó łc ze sna li te ra tu ra ju go sł o wi a ń ska. [Cz. 2] / Ma ria 
Zna to wiczSzcze pa ń ska.
U: Tygod nik Ilu stro wany.  Rocz. 64, nr. 15 (1923), str. 
236*.

ЗО БЕЦ, Пе тер
9037

     Ivo An drić  Dic hter der Ein sam ke it / Pe ter Zo bec.
U: Je le na / Ivo An drić.  Rec kling ha u sen : Pa u lus, 1967. 
 Str. 8183*.

ЗО ГАЈ, Ре џеп
9038

     Ivo An dri qi: Ho mer i le ter sis ju go slla ve / Rex hep Zo
gaj.
U: Za ni i ri nis.  V. 10, nr. 19 (1961), str. 12*.

ЗО ГО ВИЋ, Мир ка
9039

     Un gi gan te: An drić / Mir ka Zo go vić.
Tekst na srp. je zi ku.
U: Da nas.  God. 6, br. 1763/1764 (2728. jul 2002) = Vi
kend plus, str. XIIXI II.

9040
     Иво Ан дрић у ита ли јан ској кри ти ци / Мир ка Зо го
вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Иво Ан дрић у сво ме вре ме ну. [Књ.] 1 / 22. на уч ни 
са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, 
Тр шић, 1520. септ. 1992.  Бе о град : Ме ђу на род ни 
сла ви стич ки цен тар на Фи ло ло шком фа кул те ту, 1994. 
 Стр. 317323.

9041
     Ivo An drić u ita li jan skoj kri ti ci / Mir ka Zo go vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Knji žev na pro ži ma nja / Mir ka Zo go vić.  Be o grad : 
Rad, 2000.  Str. 151159.

ЗО ГО ВИЋ, Ра до ван
9042

     Би ље шке о Ан дри ћу. [Део 1] / Ра до ван Зо го вић.
На по ме на / Вје ра Зо го вић: стр. 313.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 166, књ. 446, св. 3 
(септ. 1990), стр. 313329.

9043
     Би ље шке о Ан дри ћу. [Део] (2) / Ра до ван Зо го вић.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 166, књ. 446, св. 4 
(окт. 1990), стр. 522535.

9044
     Би ље шке о Ан дри ћу. [Део] (3) / Ра до ван Зо го вић.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 166, књ. 446, св. 5 
(нов. 1990), стр. 688704.

9045
     Би ље шке о Ан дри ћу / Ра до ван Зо го вић.
У: По ста ја ње и по сто ја ње / Ра до ван Зо го вић.  Бе о град 
: Штам пар Ма ка ри је ; Под го ри ца : Ок то их, 2007 [тј.] 
2008.  Стр. 79135.

9046
     Би ље шке о Ан дри ћу. [Део] (1), „Дон Ки хот” о Иси
до ри / Ра до ван Зо го вић.
У: Днев ник.  Год. 53, бр. 16904 (15. феб. 1994), стр. 
12.

9047
     Би ље шке о Ан дри ћу. [Део] (2), На ве че ри код Ђи ла
са / Ра до ван Зо го вић.
У: Днев ник.  Год. 53, бр. 16905 (16. феб. 1994), стр. 
10.
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9048
     Би ље шке о Ан дри ћу. [Део] (3), Пот ко ва за Де ди је
ров днев ник / Ра до ван Зо го вић.
У: Днев ник.  Год. 53, бр. 16906 (17. феб. 1994), стр. 
10.

9049
     Би ље шке о Ан дри ћу. [Део] (4), Мо но лог о „Трав
нич кој хро ни ци” / Ра до ван Зо го вић.
У: Днев ник.  Год. 53, бр. 16907 (18. феб. 1994), стр. 
12.

9050
     Би ље шке о Ан дри ћу. [Део] (5), Ерен бург про тив 
дог ме / Ра до ван Зо го вић.
У: Днев ник.  Год. 53, бр. 16908 (19. феб. 1994), стр. 
12.

9051
     Би ље шке о Ан дри ћу. [Део] (6), Увре да у Со фи ји / 
Ра до ван Зо го вић.
У: Днев ник.  Год. 53, бр. 16909 (20. феб. 1994), стр. 
15.

9052
     Би ље шке о Ан дри ћу. [Део] (7), Ан дрић од био ма
ни фест / Ра до ван Зо го вић.
У: Днев ник.  Год. 53, бр. 16910 (21. феб. 1994), стр. 9.

9053
     Би ље шке о Ан дри ћу. [Део] (8), Аме ри кан ци уни
шти ли Ан дри ћев стан / Ра до ван Зо го вић.
У: Днев ник.  Год. 53, бр. 16911 (22. феб. 1994), стр. 
12.

9054
     Би ље шке о Ан дри ћу. [Део] (9), Пре зрив по глед у 
Бе о гра ду / Ра до ван Зо го вић.
У: Днев ник.  Год. 53, бр. 16912 (23. феб. 1994), стр. 
14.

9055
     Би ље шке о Ан дри ћу. [Део] (10), Чи ји је Ње гош пе
сник / Ра до ван Зо го вић.
У: Днев ник.  Год. 53, бр. 16913 (24. феб. 1994), стр. 
10.

9056
     Би ље шке о Ан дри ћу. [Део] (11), Иси до рин про тест 
на Де ди њу / Ра до ван Зо го вић.
У: Днев ник.  Год. 53, бр. 16914 (25. феб. 1994), стр. 
12.

9057
     Би ље шке о Ан дри ћу. [Део] (12), Шек спир за жа ље
ње / Ра до ван Зо го вић.
У: Днев ник.  Год. 53, бр. 16915 (26. феб. 1994), стр. 
12.

9058
     Би ље шке о Ан дри ћу. [Део] (13), Су коб са Ђи ла сом 
/ Ра до ван Зо го вић.

У: Днев ник.  Год. 53, бр. 16916 (27. феб. 1994), стр. 
15.

9059
     Би ље шке о Ан дри ћу. [Део] (14), Раз лаз у Кар де ље
вој ви ли / Ра до ван Зо го вић.
У: Днев ник.  Год. 53, бр. 16917 (28. феб. 1994), стр. 9.

9060
     Би ље шке о Ан дри ћу. [Део] (15), Иси до ра у „цр ној 
књи зи” уд ба ша / Ра до ван Зо го вић.
У: Днев ник.  Год. 53, бр. 16918 (1. март 1994), стр. 
10.

9061
     Би ље шке о Ан дри ћу. [Део] (16), Прат ња у сто пу / 
Ра до ван Зо го вић.
У: Днев ник.  Год. 53, бр. 16919 (2. март 1994), стр. 
10.

9062
     Би ље шке о Ан дри ћу. [Део] (17), Су сре ти без по
здра ва / Ра до ван Зо го вић.
У: Днев ник.  Год. 53, бр. 16920 (3. март 1994), стр. 
12.

9063
     Би ље шке о Ан дри ћу. [Део] (18), Ис пи сан из жи вих 
/ Ра до ван Зо го вић.
У: Днев ник.  Год. 53, бр. 16921 (4. март 1994), стр. 
11.

9064
     Са Ра до ва ном Зо го ви ћем, лич но. [Део] 11, За у ви
јек из о стао од го вор / [интервју водио] Ми ро слав Ђу
ро вић.
У: По бје да.  Год. 45, бр. 8453 (13. јун 1989), стр. 16.

9065
     Са Ра до ва ном Зо го ви ћем, лич но. [Део] 12, Бу га ри 
уври је ди ли Ан дри ћа / [интервју водио] Ми ро слав Ђу
ро вић.
У: По бје да.  Год. 45, бр. 8454 (14. јун 1989), стр. 16.

9066
     Са Ра до ва ном Зо го ви ћем, лич но. [Део] 13, Нео бич
на при ча о кљу чу / [интервју водио] Ми ро слав Ђу ро
вић.
У: По бје да.  Год. 45, бр. 8455 (15. јун 1989), стр. 16.

ЗО РА НО ВИЋ, Гор да на
9067

     Књи га му дро сти : Ан дри ћев азбуч ник / Г. З. [Гордана 
Зорановић].
У: Ке кец.  Год. 45, бр. 1494 (2. феб. 1989), стр. 7.

ЗО РЕЦ, Иван
9068

     Ivan An drić: Put Ali je Gjer ze le za, Be o grad, 1920 / 
Ivan Zo rec.
Pri kaz knji ge.
U: Lju bljan ski zvon.  Letn. 40, št. 6 (1920), str. 378380.
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ЗО РИЋ, Дра го љуб
9069

     Сим бо лич на про јек ци ја жи во та у са др жи ни Про
кле те авли је / Дра го љуб Зо рић, Ми о мир Ми лин ко вић.
У: Књи жев на раз ма тра ња / Дра го љуб Зо рић, Ми о мир 
Ми лин ко вић.  Ужи це : Учи тељ ски фа кул тет, 2002.  
Стр. 191201.

9070
     Фор ме при по ве да ња у при по ве ци „Де ца” Ива Ан
дри ћа / Дра го љуб Зо рић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Освит.  Год. 7, бр. 20 (нов. 1997), стр. 102106.

9071
     Фор ме при по ве да ња у при по ве ци „Де ца” Ива Ан
дри ћа / Дра го љуб Зо рић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: У све ту књи жев но сти / Дра го љуб Зо рић.  Ужи це 
: Учи тељ ски фа кул тет : Ка ди ња ча, 1999.  Стр. 101
107.

ЗО РИЋ, Па вле
9072

     An dri ćev 75. ro đen dan / Pa vle Zo rić.
U: Knji žev ne no vi ne.  N. s., god. 19, br. 312 (14. okt. 
1967), str. 1.

9073
     Иво Ан дрић: Же на на ка ме ну, Бе о град, 1962 / Па вле 
Зо рић.
При каз књи ге.
У: Спорт и свет.  Год. 7, бр. 286 (17. април 1962), стр. 
23*.

9074
     Иво Ан дрић о Ње го шу / Па вле Зо рић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ré su
mé: Ivo An drić au su jet de Nje goš: стр. 232.
У: Збор ник ра до ва о Иви Ан дри ћу / уред ник Ан то ни је 
Иса ко вић.  Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет
но сти, 1977.  Стр. 225232.

9075
     Иво Ан дрић о Ње го шу / Па вле Зо рић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ré su
mé: Ivo An drić sur Nje goš: стр. 232.
У: Збор ник ра до ва о Иви Ан дри ћу / уред ник Ан то ни је 
Иса ко вић.  Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет
но сти, 1979.  Стр. 225232.

9076
     Иво Ан дрић: „Про кле та авли ја”, Но ви Сад, 1954 / 
Па вле Зо рић.
При каз књи ге.
У: Ства ра ње.  Год. 10, бр. 3 (1955), стр. 164166.

9077
     Из у зет но по сми слу и зна ча ју / Па вле Зо рић.
У: До си теј.  Бр. 11 (март 2000), стр. 25.

9078
     Као је ди на исти на / Па вле Зо рић.
У: До си теј.  Бр. 11 (март 2000), стр. 26.

9079
     Кроз Ан дри ћев при по вје дач ки сви јет / Па вле Зо рић.
У: Члан ци / Па вле Зо рић.  Це ти ње : На род на књи га, 
1956.  Стр. 512.

9080
     Ме та фи зич ки ре а ли зам Иве Ан дри ћа / Па вле Зо рић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 24, бр. 426 (1. нов. 1972), 
стр. 3.

9081
     Me ta fi zič ki re a li zam Ive An dri ća / Pa vle Zo rić.
U: Sa vre me nik.  God. 19, knj. 37, sv. 5 (maj 1973), str. 
403411.

9082
     Me ta fi zič ki re a li zam Ive An dri ća / Pa vle Zo rić.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1977.  Str. 298304.

9083
     Me ta fi zič ki re a li zam Ive An dri ća / Pa vle Zo rić.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1981.  Str. 298304.

9084
     По јам ре ал но сти у Ан дри ће вом де лу / Па вле Зо рић.
У: По бу на и при ла го ђа ва ње / Па вле Зо рић.  Бе о град : 
Про све та, 1975.  Стр. 123140.

9085
     Ра ђа ње јед ног бо ла : Ан дри ће ви по че ци : (одло мак) 
/ Па вле Зо рић.
У: Баг да ла.  Год. 4, бр. 42/45 (септ.дец. 1962), стр. 
45.

9086
     Ra đa nje ro ma nesk nog ju na ka / Pa vle Zo rić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Duh ro ma na / Pa vle Zo rić.  Be o grad : Be o grad ski iz
da vač kogra fič ki za vod, 1980.  Str. 521.

9087
     Раз вој ни пут Ива Ан дри ћа / Па вле Зо рић.
У: Ства ра ње.  Год. 18, бр. 2 (феб. 1963), стр. 192205.

9088
     Умет ник из у зет не кон цен тра ци је / Па вле Зо рић.
Одло мак из тек ста „Ан дри ћев 75. ро ђен дан”.
У: Ве нац.  Бр. 8 (нов. 1972), стр. 64.

ЗОР НИ ЈА, Ален ко
9089

     Ko pi sne sti sne : kri ti ča ri o An dri ću / Alen ko Zor
ni ja.
U: Vox.  No. 6 (sept. 1990), str. 9.
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ЗУ БАЦ, Пе ро
9090

     Бо сна, зе мља од сна : не ма па ме ти ко ја ће ге не ра ци
ја ма два де сет пр вог ви је ка об ја сни ти за што нам се све 
то та ко до го ди ло / пи ше Пе ро Зу бац.
У: По бје да.  Год. 54, бр. 11652 (24. мај 1998), стр. 8.

ЗУ КЕР МАН, Ал берт
9091

     True ric hes we re out of re ach / by Al bert Zuc ker man.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Go spo đi ca, Nju jork, 1965.
U: The New York Ti mes Bo ok Re vi ew.  Vol. 70, no. 15 
(11 April 1965), str. 4.

ЗУ КО ВИЋ, Љу бо мир
9092

     Др Мид хат Ша мић: Исто риј ски из во ри „Трав нич ке 
хро ни ке” Иве Ан дри ћа и њи хо ва умјет нич ка тран спо
зи ци ја, Са ра је во, 1962 / Љу бо мир Зу ко вић.
При каз књи ге.
У: Књи жев ност и је зик.  Год. 9, бр. 4 (1962), стр. 328
330.

9093
     Ду го трај но ро бо ва ње уна ка зи схва та ња јед ног на
ро да / Љу бо мир Зу ко вић.
У: Ве сти.  Год. 54, бр. 2439 (8. април 1995) = Кул тур ни 
до да так.  Бр. 4, стр. II.

9094
     Иво Ан дрић / Љу бо мир Зу ко вић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић, уред ник Во ји слав Ђу рић, 
Бе о град, 1962.
У: Ства ра ње.  Год. 18, бр. 6 (јун 1963), стр. 648649.

9095
     Ivo An drić i usme na knji žev nost / Lju bo mir Zu ko vić.
U: Sta za ma usme no sti / Lju bo mir Zu ko vić.  Nik šić : Uni
ver zi tet ska ri ječ, 1988.  Str. 147315.

9096
     Иво Ан дрић о Ву ку Ка ра џи ћу / Љу бо мир Зу ко вић.
У: Стре мље ња.  Год. 23, бр. 1 (јан. 1988), стр. 7985.

9097
     Ivo An drić pre ma usme noj knji žev no sti / Lju bo mir Zu
ko vić.
U: Tre ći pro gram.  God. 5, br. 12/13 (jan.jun 1976), str. 
277344.

9098
     Кад је о ри је чи ма ри јеч / Љу бо мир Зу ко вић.
У: Про свје та.  (1992), стр. 7481.

9099
     Na rod ne iz re ke i po slo vi ce u dje lu Ive An dri ća / Lju
bo mir Zu ko vić.
U: Iz raz.  God. 22, knj. 44, br. 11/12 (nov.dec. 1978), str. 
14971516.

9100
     Na rod ne iz re ke i po slo vi ce u dje lu Ive An dri ća / Lju
bo mir Zu ko vić.
Ré su mé: Dic tons et pro ver bes po pu la i res dans les oeuvres 
d’Ivo An drić: str. 456.
U: Trav nik i dje lo Ive An dri ća  za vi čaj no i uni ver zal no / 
[u red nik Mi lo sav Popadić].  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle
ša” : Uni ver zi tet, 1980.  Str. 438456.

9101
     Не ма ра ја за Ђу ђу те и Ђу ђу то ви ће / Љу бо мир Зу
ко вић.
Ре зю ме: Ана лиз рас ска за И. Ан дри ча Про ба: стр. 416.
У: Де ло Иве Ан дри ћа у кон тек сту европ ске књи жев
но сти и кул ту ре / [уредник Дра ган Недељковић].  Бе
о град : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 1981.  Стр. 405416.

9102
     Од је ци Пр вог срп ског устан ка у Ан дри ће вим ро ма
ни ма / Љу бо мир Зу ко вић.
Sum mary: The re flec tion of the First Ser bian Upri sing in 
An drić’s no vels: стр. 124.
У: [Зборник радова] / [Научни скуп] Срп ска ре во лу
ци ја 18041815. и Бо сна и Хер це го ви на.  Ба ња Лу ка 
: Ака де ми ја на у ка и умјет но сти Ре пу бли ке Срп ске, 
2004.  Стр. 109124.

9103
     Stvar no u iz mi šlje nom i ne ve ro vat nom / Lju bo mir Zu
ko vić.
U: Iz raz.  God. 16, knj. 32, br. 12 (dec. 1972), str. 461
468.

ЗУМ БО, Де ди
9104

     Knji žev na sla va i kon struk ci ja iden ti te ta: ita li jan ski 
pre vo di de la Ive An dri ća / De di Zum bo ; pre veo s ita li jan
skog De jan Ilić.
Be le ška o auto ru.  Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce 
uz tekst.
U: Mo sto vi.  God. 38, br. 147, sv. 1 (2010), str. 223236.

ЗУРЛ, Ма ри но
9105

     Ne zdra vo lju bo pit stvo / Ma ri no Zurl.
U: Re pu bli ka.  God. 37, br. 9/10 (ru janli sto pad 1981), 
str. 884889.

И.
9106

     Ivo An dric: A ve zír ele fán tja, Bu da pest, 1963 / Ir.
Pri kaz knji ge: Pri ča o ve zi ro vom slo nu.
U: Magyar Nem zet.  19. évf., 123. sz. (1963. máj. 29.)*.

И. В.
9107

     Ka pi ja na ula zu i iz la zu sve ta / I. V.
U: Bor ba.  God. 75, br. 118 (28. april 1997), str. 10.
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И. Г.
9108

     Ivan ka Udo vič ki o kri ti ki in ese jih Iva An dri ća / I. G.
Pri kaz knji ge: Ivan ka Udo vič ki: Kri tič koese ji stič ko de lo 
Ive An dri ća, Be o grad, 1988.
U: Na ši raz gle di.  Letn. 37, št. 22(885) (18. nov. 1988), 
str. 675.

И. Д.
9109

     Lek tion oh ne The o rie / id.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Go spo đi ca, Ber lin, 1958.
U: Thü rin ger ne u e ste Nac hric hten.  Nr. 233 (7. Okt. 
1958)*.

И. Ф.
9110

     Sklad lič no sti i dje la : pri go dom 80. go di šnji ce ži vo ta 
Ive An dri ća i od li ko va nja Or de nom ju na ka so ci ja li stič kog 
ra da / I. F.
U: Vje snik.  God. 33, br. 9202 (10. li sto pad 1972), str. 9.

ИБЛЕР, Јан ко
9111

     Ivo An drić: Ex Pon to, Za greb, 1918 / Jan ko Ibler.
Pri kaz knji ge.
U: Na rod ne no vi ne.  God. 84, br. 222 (29. sept. 1918), 
str. 12*.

ИБ НЕРФи зе ли је, Љи ља на
9112

     Pré fa ce / Lji lja na Hu ib nerFu zel li er et Raymond Fu
zel li er.
U: In qu i é tu des / Ivo An drić.  [Bo u log ne] : Édi ti ons du 
Gri ot, 1993.  Str. 713.

ИБРА ХИМ, Бај рам
9113

     İvo An driç’in ar dın dan / Bayram İbra him.
U: Tan.  Y. 7, sayı 283 (22 Mart 1975), str. 7.

ИБРА ХИ МО ВИЋ, Не џад
9114

     Kon tekst u tek stu ili Fik tiv na bi o gra fi ja u ne ja snom in
ter pre ta cij skom kon tek stu / Ne džad Ibra hi mo vić.
Re fe rat na Na uč nom sku pu „Dje lo Ive An dri ća u hi sto rij
skom i dru štve nom kon tek stu”, Tu zla, 1314. nov. 1999. 
 Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Bi bli o
gra fi ja: str. 193.
U: Fo rum Bo snae.  Br. 7/8 (2000), str. 177193*.

9115
     Kon tekst u tek stu ili Fik tiv na bi o gra fi ja u ne ja snom in
ter pre ta cij skom kon tek stu / Ne džad Ibra hi mo vić.
Re fe rat na Na uč nom sku pu „Dje lo Ive An dri ća u hi sto rij
skom i dru štve nom kon tek stu”, Tu zla, 1314. nov. 1999.
U: An drić i Bo šnja ci / [glav ni ured nik Mu nib Maglajlić]. 
 Tu zla : Bo šnjač ka za jed ni ca kul tu re „Pre po rod”, Op ćin
sko dru štvo, 2000.  Str. 7288*.

9116
     Kon tekst u tek stu ili Fik tiv na bi o gra fi ja u ne ja snom in
ter pre ta cij skom kon tek stu / Ne džad Ibra hi mo vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Bi bli o gra
fi ja: str. 219220.
U: Sve ske Za du žbi ne Ive An dri ća.  God. 21, sv. 19 (okt. 
2002), str. 205220.

9117
     Od su stvo dram skog / Ne džad Ibra hi mo vić.
Pri kaz te le vi zij ske dra me „Le to va nje na ju gu” po mo ti vi
ma pri po vet ke Ive An dri ća, u re ži ji Ma tja ža Klop či ča.
U: Od jek.  God. 33, br. 21 (115. nov. 1980), str. 20.

ИБРО ВАЦ, Ми о драг
9118

     Из во ри „Трав нич ке хро ни ке” : по во дом зна чај не 
рас пра ве Мид ха та Ша ми ћа / Ми о драг Ибро вац.
У: По ли ти ка.  Год. 59, бр. 17400 (18. март 1962) = Кул
ту ра  умет ност.  Год. 6, бр. 258, стр. 17.

ИВА НИЋ, Ду шан
9119

     Ан дрић: тек сто ло шка ра ди о ни ца и „еуроп ски” стил 
: по во дом Све за ка За ду жби не Иве Ан дри ћа, XIX: 16, 
17/2000. / Ду шан Ива нић.
У: Књи жев на исто ри ја.  Год. 32, бр. 111/112 (2000), 
стр. 225230.

9120
     Ан дри ћев из бор стил ских тра ди ци ја / Ду шан Ива
нић.
Би бли о гра фи ја: стр. 317318.  Sum mary: An drić’s cho
i ce of styli stic tra di ti ons: стр. 318.
У: Те о ри ја, есте ти ка, по е ти ка / уред ник Гој ко Те шић. 
 Бе о град : Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, 2008. 
 Стр. 309318.

9121
     Дје ло и по е ти ка Иве Ан дри ћа / Ду шан Ива нић.
При каз ма ни фе ста ци је: Књи жев нона уч ни се ми нар 
бе о град ских и ге тин ген ских сту де на та сла ви сти ке, Ге
тин ген, 25. нов. 1986.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 7, св. 5 (јун 
1988), стр. 287290.

9122
     Ex Pon to Иве Ан дри ћа  пи та ња ус по ста вља ња 
основ ног тек ста / Ду шан Ива нић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Стр. 
389: Sum mary: Ivo An drić’s Ex Pon to  qu e sti ons of esta
blis hing the ba sic text / tran sla tion Zden ka Pet ko vić.
У: Књи жев на исто ри ја.  Год. 12, бр. 47 (1980), стр. 
377389.

9123
     Зна ко ви по ред пу та на не мач ком / Д. И. [Душан 
Иванић].
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Зна ко ви по ред пу та, Мин
хен, 1982.
У: Књи жев на реч.  Год. 11, бр. 192 (10. јул 1982), стр. 
17.
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9124
     Мост на Же пи Иве Ан дри ћа / Ду шан Ива нић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Књи жев на исто ри ја.  Год. 2, бр. 7 (1970), стр. 553
575.

9125
     Не за мјен љи ва књи га / Ду шан Ива нић.
Го вор на про мо ци ји књи ге „Ра ни Ан дрић” Ми ро сла ва 
Ка ра ул ца, Бе о град, 6. јун 2003.
У: Књи жев ни лист.  Год. 2, бр. 14 (1. окт. 2003), стр. 
1, 7.

9126
     Не ки ви до ви књи жев них срод но сти / Ду шан Ива
нић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  
Zu sam men fas sung: Eini ge Aspek te li te ra rischer Ver
wandtschaf ten: стр. 368.
У: Књи жев на исто ри ја.  Год. 8, бр. 31 (1976), стр. 355
368.

9127
     Oči va ra ju : sen ka nad An dri će vom ostav šti nom / Du
šan Iva nić.
U: Vre me.  Br. 528 (15. feb. 2001), str. 4142.

9128
     Очи ва ра ју : сен ка над Ан дри ће вом остав шти ном / 
Ду шан Ива нић.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 20, св. 18 
(окт. 2001), стр. 269271.

ИВА НИ ШЕ ВИЋ, Алек сан дар
9129

     Je di ni YUno be lo vac još ne ma uli cu u svom rod nom 
gra du / A. I. [A lek san dar Ivanišević].
U: Gra đan ski list.  God. 5, br. 1550 (14. mart 2005), str. 9.

ИВА НИ ШЕ ВИЋ, Ми ли сав
9130

     По здрав Клод Авли на при ја те љу Иви Ан дри ћу / 
Ми ли сав Ива ни ше вић.
Те мат ски број: 80 го ди на Ива Ан дри ћа.
У: Раз ви так.  Н. с., бр. 6 (1972), стр. 2223.

ИВА НИ ШИН, Ни ко ла
9131

     Dje lo Iva An dri ća / Ni ko la Iva ni šin.
U: 37. ju go slo ven ski se mi nar za stra ne sla vi ste, No vi Sad, 
[Za dar], 1987.  No vi Sad : Fi lo zof ski fa kul tet, In sti tut za 
ju žno slo ven ske je zi ke, 1987.  Str. 135140.

ИВАН КО ВИЋ, Жељ ко
9132

     An drić kao di plo ma ta / Želj ko Ivan ko vić.
Pri kaz knji ge: Že li mir Bob Ju ri čić: Ivo An drić u Ber li nu 
193941, Sa ra je vo, 1989.
U: Ži vot.  God. 39, knj. 77, br. 4 (april 1990), str. 532
534.

9133
     An dri će vim bi o graf skim po sta ja ma / Želj ko Ivan ko
vić.
Bi bli o gra fi ja: str. 64.
U: Bo sna fran ci sca na.  God. 13, br. 23 (2005), str. 56
64*.

9134
     An dri će vim bi o graf skim po sta ja ma / Želj ko Ivan ko
vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Bi bli o gra
fi ja: str. 127128.
U: Te to vi ra nje iden ti te ta / Želj ko Ivan ko vić.  Sa ra je vo : 
Ra bic, 2007.  Str. 116128.

9135
     Bo san ski fra njev ci u dje li ma Ive An dri ća / Želj ko Ivan
ko vić.
U: Do gle di / Želj ko Ivan ko vić.  Tu zla : Uni ver zal, 1987. 
 Str. 4653.

9136
     Go di ne s An dri ćem / Želj ko Ivan ko vić.
Pri kaz knji ge: Lju bo Jan drić: Sa Ivom An dri ćem, Sa ra je
vo, 1982.
U: Iz raz.  God. 27, knj. 53, br. 1/2 (jan.feb. 1983), str. 
138139.

9137
     Dvo stru ko ot kri će / Želj ko Ivan ko vić.
Pri kaz knji ge: Mi ro slav Ka ra u lac: Ra ni An drić, Be o grad, 
Sa ra je vo, 1980.
U: Od jek.  God. 34, br. 5 (115. mart 1981), str. 20.

9138
     Dru štve na stvar nost XVI II sto lje ća pre ma dje lu Ive An
dri ća : op ći dru štve nopo vi je sni okvir / Želj ko Ivan ko vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Bi bli o gra
fi ja: str. 112115.
U: Te to vi ra nje iden ti te ta / Želj ko Ivan ko vić.  Sa ra je vo : 
Ra bic, 2007.  Str. 89115.

9139
     Knji žev nost  lje to pis  hi sto ri o gra fi ja : re cep ci ja An
dri će va dje la iz me đu knji žev no sti i hi sto ri o gra fi je / Želj ko 
Ivan ko vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Bi bli o gra
fi ja: str. 8688.
U: Te to vi ra nje iden ti te ta / Želj ko Ivan ko vić.  Sa ra je vo : 
Ra bic, 2007.  Str. 6088.

9140
     Re cep ci ja An dri će va dje la iz me đu knji žev no sti i hi sto
ri o gra fi je / Želj ko Ivan ko vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Bi bli o gra
fi ja.
U: Bo sna fran ci sca na.  God. 10, br. 17 (2002), str. 124
141*.

9141
     Re cep ci ja An dri će va dje la iz me đu knji žev no sti i hi sto
ri o gra fi je / Želj ko Ivan ko vić.
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Sum mary: str. 114.
U: Zbor nik Ivo An drić i nje go vo dje lo / [glav ni ured nik 
Ši mun Mu sa].  Mo star : Pe da go ški fa kul tet, 2003.  Str. 
93114*.

9142
     La Bo snie, les fran ci sca ins et An drić  les cer cles con
cen tri qu es du mê me = Bo sna, fra njev ci, An drić  kon cen
trič ni kru go vi istog / Želj ko Ivan ko vić.
Upo re do franc. i srp. tekst.
U: Le con su lat de Fran ce en Bo snie 18062006 et La chro
ni que de Trav nik d’Ivo An drić / so us la di rec tion de Slo
bo dan Šo ja.  Sa ra je vo : Am bas sa de de Fran ce en Bo snie
Her zé go vi ne, 2006.  Str. 211224*.

ИВА НО ВА, Ал бе на
9143

     Иво Ан дрић опет у Бу га рии / Ал бе на Ива но ва.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Ле то ва ње на ју гу, Вар на, 
1989.
У: Књи жев на реч.  Год. 23, бр. 447 (25. окт. 1994), стр. 
2.

9144
     Не пре къ снат ин те рес / Ал бе на Ива но ва.
У: Ли те ра ту рен фо рум.  Год. 47, бр. 50 (1622. дек. 
1992) = Из вън ред но из да ние  100 го ди ни от ро жде ни
е то на Иво Ан дрич, стр. 8.

ИВА НО ВИЋ, Алек са
9145

     An drić i no vi nar stvo / Alek sa Iva no vić.
U: Na rod na ar mi ja.  God. 31, br. 1860 (20. mart 1975), 
str. 11.

9146
     Ан дрић у ре чи и сли ци / А. [Алекса] Ива но вић.
При каз књи ге: Ра до ван По по вић: Иво Ан дрић, Бе о
град, 1989.
У: На род на ар ми ја.  Год. 44 (25. мај 1989)*.

9147
     Вре ме се ћа ња / Алек са Ива но вић.
При каз књи ге: Здрав ко Ан то нић: Иво Ан дрић у днев
ни ку Ро до љу ба Чо ла ко ви ћа, Бе о град, 1992.
У: Вој ска.  Год. 2, бр. 63 (5. авг. 1993), стр. 33.

9148
     Ivo An drić i Be o grad / Alek sa Iva no vić.
U: Front.  God. 38, br. 45(1267) (5. nov. 1982), str. 20
21.

9149
     Иво Ан дрић на Це ти њу / Алек са Ива но вић.
У: Це тињ ски лист.  Год. 6, бр. 163 (25. нов. 1982), стр. 5.

9150
     Ku ća na osa mi / Alek sa Iva no vić.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Ku ća na osa mi, Be o grad, 
1976.
U: Front.  God. 32, br. 30(938) (23. jul 1976), str. 35.

9151
     Ку ћа на оса ми / Алек са Ива но вић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Кри ти ка о из да њи ма Срп ске 
књи жев не за дру ге.  Од лом ци.
У: Гла сник Срп ске књи жев не за дру ге.  Н. с., год. 29, 
бр. 11 (јун 1977), стр. 19.

9152
     Na mar gi na ma no ve ver zi je Sa bra nih de la / A. I. [A lek
sa Ivanović].
Pri kaz Sa bra nih de la Ive An dri ća, Be o grad [etc.], 1977.
U: Na rod na ar mi ja.  God. 32, br. 1992 (29. sept. 1977), 
str. 10.

9153
     Šta sa njam i šta mi se do ga đa / Alek sa Iva no vić.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Šta sa njam i šta mi se do ga đa, 
Be o grad, 1976.
U: Front.  God. 32, br. 30(938) (23. jul 1976), str. 34.

ИВА НО ВИЋ, Вас ко
9154

     Пи та ња не ће би ти / Вас ко Ива но вић.
In me mo ri am.
У: По ли ти ка.  Год. 72, бр. 22068 (14. март 1975), стр. 
15.

ИВА НО ВИЋ, Ра до мир В.
9155

     An drić i kri ti ka / Ra do mir Iva no vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Od jek.  God. 32, br. 22 (1530. nov. 1979), str. 17, 
22.

9156
     An drić o umet no sti / Ra do mir Iva no vić.
U: Od jek.  God. 31, br. 22 (1530. nov. 1978), str. 1920.

9157
     An drić o umet no sti / Ra do mir Iva no vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Ré su mé: 
Les idé es d’An drić sur l’art: str. 97.
U: Trav nik i dje lo Ive An dri ća  za vi čaj no i uni ver zal no / 
[u red nik Mi lo sav Popadić].  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle
ša” : Uni ver zi tet, 1980.  Str. 8897.

9158
     Ан дри ће ва по е ти ка и ауто по е ти ка у за пи си ма о Го
ји : о од но су књи жев не и ли ков не умет но сти / Ра до мир 
Ива но вић.
У: Ов дје.  Год. 24, бр. 292/294 [тј. 293/295] (мајјул 
1993), стр. 58.

9159
     Ан дри ће ви „учи те љи енер ги је” : Вук и Ње гош / Ра
до мир В. Ива но вић.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 181, књ. 475, св. 6 
(јун 2005), стр. 10021019.

9160
     Вук и Ње гош као Ан дри ће ви „учи те љи енер ги је” / 
Ра до мир В. Ива но вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ré
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su mé: Les „ma î tres d’éner gie” d’Ivo An drić (Vuk et Nje
goš): стр. 143.
У: Гла сник Одје ље ња умјет но сти.  Књ. 24 (2006), стр. 
123143.

9161
     Есе ји сти ка и кри ти ка Иве Ан дри ћа : (одло мак сту
ди је) / Ра до мир Ива но вић.
У: Стре мље ња.  Год. 21, бр. 4 (јулавг. 1980), стр. 184
191.

9162
     Есе ји сти ка и кри ти ка Иве Ан дри ћа / Ра до мир Ива
но вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ré su
mé: Ivo An drić  es sayiste et cri ti que d’art: стр. 467.
У: Де ло Иве Ан дри ћа у кон тек сту европ ске књи жев
но сти и кул ту ре / [уредник Дра ган Недељковић].  Бе
о град : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 1981.  Стр. 455467.

9163
     Ese ji sti ka i kri ti ka Ive An dri ća / Ra do mir Iva no vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Pi sci i pro ble mi / Ra do mir Iva no vić.  Be o grad : Slo bo
da, 1984.  Str. 6986.

9164
     Иво Ан дрић: Ли ца, За греб, 1960 / Р. [Радомир] Ива
но вић.
При каз књи ге.
У: Је дин ство.  Год. 17, бр. 3 (16. јан. 1961), стр. 9.

9165
     Иво Ан дрић о ства ра њу / Ра до мир В. Ива но вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Траг.  Год. 1, књ. 1, св. 3 (септ. 2005), стр. 7178.

9166
     Иво Ан дрић о умет но сти / Ра до мир Ива но вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Те шко ће ту ма че ња књи жев ног де ла / Ра до мир Ива
но вић.  При шти на : Је дин ство, 1979.  Стр. 1125.

9167
     Мо дер на на ра тив на про за Иве Ан дри ћа / Ра до мир 
В. Ива но вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: Ivo An drić’s con tem po rary nar ra ti ve li te ra tu re: стр. 
534535 ; Ре зю ме: Со вре мен ная по ве ство ва те ль ная 
про за пи са те ля Иво Ан дри ча: стр. 535.
У: Пе да го шка ствар ност.  Год. 51, бр. 7/8 (2005), стр. 
521535.

9168
     Мо дер но струк ту ри ра на Ан дри ће ва про за / Ра до
мир В. Ива но вић.
У: Ко ра ци.  Год. 38, књ. 35, св. 9/10 (2005), стр. 167
180.

9169
     Му дрост као ег зи стен ци јал на и естет ска по тре ба у 
Ан дри ће вој фраг мен тар ној про зи : (Зна ко ви по ред пу

та) / Ра до мир Ива но вић.
У: Злат на гре да.  Год. 5, бр. 49 (нов. 2005), стр. 3337.

9170
     Му дрост, ства ра ње и ле по та као ег зи стен ци јал на, 
ду хов на и естет ска по тре ба у фраг мен тар ној про зи 
Ива Ан дри ћа : („Зна ко ви по ред пу та”) / Ра до мир В. 
Ива но вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Дје ло Ива Ан дри ћа у но вом ми ле ни ју му / [уредник 
Ја сми на Вучетић].  Хер цег Но ви : Срп ско про свјет
но и кул тур но дру штво „Про свје та” ; Но ви Сад : Змај, 
2006.  Стр. 1547.

9171
     Не ви дљи ви опо си тум : (тек стов ни и ван тек стов ни 
од но си у Ан дри ће вој при по ве ци „Је ле на, же на ко је не
ма”) / Ра до мир Ива но вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Књи жев ност.  Год. 47, књ. 98, св. 8/10 (авг.окт. 
1992), стр. 11491174.

9172
     „Не ви дљи ви опо си тум” : (тек стов ни и ван тек стов
ни од но си у Ан дри ће вој при по ве ци „Је ле на, же на ко је 
не ма”) / Ра до мир В. Ива но вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Об но ва по ет ског го во ра / Ра до мир В. Ива но вић.  
Под го ри ца : Кул тур нопро свјет на за јед ни ца, 1995.  
Стр. 113140.

9173
     О кри ти ци / Ра до мир Ива но вић.
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.
У: Те шко ће ту ма че ња књи жев ног де ла / Ра до мир Ива
но вић.  При шти на : Је дин ство, 1979.  Стр. 2638.

9174
     Plus ul tra : (ауто по е ти ка у Ан дри ће вим огле ди ма о 
Го ји) / Ра до мир В. Ива но вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: стр 87.
У: Гла сник Одје ље ња умјет но сти.  Vol. 12, књ. 12 
(1993), стр. 5587.

9175
     Plus ul tra : (ауто по е ти ка у Ан дри ће вим огле ди ма о 
Го ји) / Ра до мир В. Ива но вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Об но ва по ет ског го во ра / Ра до мир В. Ива но вић.  
Под го ри ца : Кул тур нопро свјет на за јед ни ца, 1995.  
Стр. 141176.

9176
     Струк ту ра Ан дри ће вог ро ма на / Ра до мир Ива но вић.
При каз књи ге: Во ји слав Ми нић: По е ти ка „Про кле те 
авли је”, Ти то град, 1976.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 29, бр. 534 (1. мај 1977), 
стр. 4.

9177
     Струк ту ра књи жев ног де ла / Ра до мир Ива но вић.
При каз књи ге: Ни ко ла Ми ло ше вић: Ан дрић и Кр ле жа 
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као ан ти по ди, Бе о град, 1974.
У: Баг да ла.  Год. 17, бр. 193 (април 1975), стр. 18.

9178
     Ан дриќ за умет но ста / Ра до мир Ива но виќ.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Кул ту рен жи вот.  Год. 24, бр. 4/5 (априлмај 1979), 
стр. 3033.

9179
     Pro ti slo vje umet no sti : (An dri će vo poj mo va nje ustvar
jal no sti) / Ra do mir Iva no vić ; pre ve dla Moj ca Mi he lič.
U: So dob ni ma ke don ski esej / [e se je iz bral Jo že Pogačnik]. 
 Lju blja na : Mla din ska knji ga, 1980.  Str. 251264.

ИВА НО ВИЋ, Ч.
9180

     Naš pri ja telj An drić / Č. Iva no vić.
U: Na rod na ar mi ja.  God. 17, br. 1161 (3. nov. 1961), str. 7.

ИВА НОВ СКИ, Иван
9181

     Брил јант ни про зни ми ни ја ту ри на Ан дриќ / И. 
[Иван] Ива нов ски.
У: Со вре ме ност.  Год. 10, бр. 8 (окт. 1960), стр. 838
840.

9182
     Про за на све жи по ет ски ак цен ти / Иван Ива нов
ски.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Па но ра ма, Бе о град, 1958.
У: Млад бо рец.  Год. 16, бр. 11 (1959), стр. 12*.

9183
     Про за пре то че на во драм ска фор ма / Иван Ива нов
ски.
При каз пред ста ве „Про кле та авли ја” по мо ти ви ма ро
ма на Иве Ан дри ћа, у ре жи ји Љу би ше Ге ор ги јев ског и 
у из во ђе њу Те а тра на на род но сти те из Ско пља.
У: Со вре ме ност.  Год. 35, бр. 10 (дек. 1985), стр. 57
58.

ИВАН ЧЕ ВА, Ирен
9184

     Пи са тел на бал кан ския уни вер сум / Ирен Иван че ва.
У: Бъл гар ска кни га.  Год. 1, бр. 11 (1992), стр. 5254*.

ИВАН ЧЕ ВИЋ, Љу бо мир
9185

     „Бож ји љу ди” Иве Ан дри ћа / Љу бо мир Иван че вић.
У: Пра во сла вље.  Год. 14, бр. 314 (15. април 1980), 
стр. 2.

9186
     Пра во слав ни све ште ник у де ли ма Иве Ан дри ћа / 
Љу бо мир Иван че вић.
У: Пра во сла вље.  Год. 15, бр. 334 (15. феб. 1981), стр. 
1011.

ИВА ЊИ, Иван
9187

     An drić i Breht na sce ni / Ivan Iva nji.
Sa dr ži pri ka ze pred sta va me đu ko ji ma i: „Pro kle ta avli ja” 
po mo ti vi ma ro ma na I. An dri ća, u dra ma ti za ci ji Jo va na 
Ći ri lo va, u re ži ji Ma te Mi lo še vi ća i u iz vo đe nju Ju go slo
ven skog dram skog po zo ri šta iz Be o gra da.
U: Oslo bo đe nje.  God. 19, br. 5221 (16. dec. 1962), str. 8.

9188
     An drić i Dža džić / Ivan Iva nji.
Pri kaz knji ge: Pe tar Dža džić: Ivo An drić, Be o grad, 1957.
U: Mla dost.  God. 2, br. 57 (13. nov. 1957), str. 6.

9189
     При ја тељ мла дих / Иван Ива њи.
У: Омла ди на.  Год. 7, бр. 40 (8. окт. 1952), стр. 9.

9190
     Die Brüc ke über den Strom : Ge dan ken eines Ju go sla
wen zum No bel pre is für Ivo An drić / Ivan Iva nji.
U: Die Kul tur.  Jhg. 9, Nr. 169 (1960/1961), str. 6*.

9191
     Der Dic hter der fin ste ren Pro vinz / Ivan Iva nji.
U: Fal ter.  (8. Okt. 1992)*.

ИВА ШКЈЕ ВИЧ, Ја ро слав
9192

     Umrał Ivo An drić / Ja ro sł aw Iwas zki e wicz.
In me mo ri am.
U: Li te ra tu ra na Świ e cie.  Nr. 6(50) (1975), str. 7.

ИВЕ ЗИЋ, Стје пан
9193

     Ivo An drić / Stje pan Ive zić.
Sa dr ži i go vor I. An dri ća pri li kom pri ma nja No be lo ve na
gra de za knji žev nost, Stok holm, 1961.
U: No bel i no be lov ci / Stje pan Ive zić.  Za greb : Epo ha, 
1965.  Str. 201207.

ИВ КО ШИЋ, Ми лан
9194

     Dvi je An dri će ve oba le / Mi lan Iv ko šić.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Šta sa njam i šta mi se do ga đa, 
Be o grad, 1976.
U: Vje snik u sri je du.  God. 25, br. 1262 (17. sr panj 1976), 
str. 34.

9195
     Zlo na mjer na in ter pre ta ci ja Kr le ži ne iz ja ve o An dri ću / 
Mi lan Iv ko šić.
U: Vje snik u sri je du.  God. 24, br. 1205 (11. li panj 1975), 
str. 15.

ИГ ЊА ТОВПо по вић, Ива на
9196

     По зо ри ште у опу су Иве Ан дри ћа / Ива на Иг ња тов
По по вић.
При каз књи ге: Ве сна Крч мар: По зо ри шне дра ма ти за
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ци је де ла Иве Ан дри ћа, Но ви Сад, 2007.
У: Све ске.  Год. 18, бр. 86 (дец. 2007), стр. 158160.

ИГ ЊА ТО ВИЋ, Дра го љуб
9197

     Чар но је вић и Му ста фа Ма џар / Дра го љуб С. Иг ња
то вић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 25, бр. 449 (16. окт. 1973), 
стр. 4.

ИГ ЊА ТО ВИЋ, Ми о драг Д.
9198

     Ан дри ће ви ју на ци „са сен ком” и „без сен ке” / Ми о
драг Д. Иг ња то вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Моћ ре чи / Ми о драг Д. Иг ња то вић.  Бе о град : 
Струч на књи га, 1999.  Стр. 3539.

9199
     Ан дри ће ви на ра тив ни сим бо ли : је дан при лог 
школ ском про у ча ва њу Ан дри ће вог де ла / Ми о драг Д. 
Иг ња то вић.
У: Про свет ни пре глед.  Год. 34, бр. 1258 (20. окт. 1978) 
= Из прак се за прак су.  Бр. 33, стр. 1112.

9200
     Ан дри ће ви на ра тив ни сим бо ли / Ми о драг Д. Иг ња
то вић.
У: Ду бо ка реч / Ми о драг Д. Иг ња то вић.  Бе о град : 
Про свет ни пре глед, 1981.  Стр. 6365.

9201
     Ан дри ће ви на ра тив ни сим бо ли : при лог школ ском 
про у ча ва њу Ан дри ће вог де ла / Ми о драг Д. Иг ња то
вић.
У: Моћ ре чи / Ми о драг Д. Иг ња то вић.  Бе о град : 
Струч на књи га, 1999.  Стр. 222226.

9202
     Ан дри ће ви пси хо ло шки ти по ви : ко ре ла ци ја у на
ста ви / Ми о драг Иг ња то вић.
Sum mary: стр. 34 ; Ре зю ме: стр. 34.
У: На ста ва и вас пи та ње.  Год. 33, бр. 1 (1984), стр. 
2734.

9203
     Ан дри ће ви пси хо ло шки ти по ви / Ми о драг Д. Иг
ња то вић.
У: Ми сао.  Год. 18, бр. 15(451) (17. дец. 1992), стр. 7.

9204
     Ан дри ће ви пси хо ло шки ти по ви : (мо гућ ност ко ре
ла ци је у на ста ви) / Ми о драг Д. Иг ња то вић.
У: Моћ ре чи / Ми о драг Д. Иг ња то вић.  Бе о град : 
Струч на књи га, 1999.  Стр. 227235.

9205
     Иво Ан дрић, Аска и вук / Ми о драг Д. Иг ња то вић.
У: Књи жев на кри ти ка у на ста ви / Ми о драг Д. Иг ња то
вић.  Бе о град : Струч на књи га, 1995.  Стр. 265272.

9206
     Мит ски ка рак тер жр тво ва ња и сми сао жр тве ног да
ра у ро ма ну Иве Ан дри ћа „На Дри ни ћу при ја” / Ми о
драг Д. Иг ња то вић.
У: Моћ ре чи. [Књ.] 2, Про у ча ва ње књи жев ног де ла у 
на ста ви / Ми о драг Д. Иг ња то вић.  Бе о град : Књи жев
но дру штво про свет них рад ни ка Ср би је, 2001.  Стр. 
189200.

ИГ ЊА ТО ВИЋ, Ср ба
9207

     Ан дрић и те а тар сен ки / Ср ба Иг ња то вић.
У: Свет ме ди ја Пе тра Зе ца / Ср ба Иг ња то вић.  Бе о
град : Ме га тренд уни вер зи тет, 2010.  Стр. 322.

9208
     An dri će va za go net ka / Sr ba Ig nja to vić.
U: Film skote le vi zij sko či ta nje An dri ća / Pe tar Zec.  Be
o grad : Pla to, 2002.  Str. 79.

9209
     Днев нич ки фраг мен ти о Ан дри ћу / Ср ба Иг ња то
вић.
У: Књи жев ност.  Год. 47, књ. 98, св. 8/10 (авг.окт. 
1992), стр. 12861293.

9210
     Зо го вић о Ан дри ћу / Ср ба Иг ња то вић.
При каз члан ка: Ра до ван Зо го вић: Би ље шке о Ан дри
ћу.
У: Осло бо ђе ње.  Год. 48, бр. 15288 (12. јан. 1991) = 
КУН [Култура  умјет ност  наука].  Н. с., год. 9, бр. 
17, стр. 11.

9211
     Пра ви Ан дрић / С. [Срба] Иг ња то вић.
У: Књи жев на реч.  Год. 4, бр. 37 (мај 1975), стр. 2.

9212
     Пра ви Ан дрић / Ср ба Иг ња то вић.
У: Текст и свет / Ср ба Иг ња то вић.  При шти на : Је дин
ство, 1982.  Стр. 5051.

9213
     При ча о но бе лов цу / Ср ба Иг ња то вић.
При каз члан ка: Вје ко слав Ли се: Иво Ан дрић : биоби
бли о граф ска кро но ло ги ја.
У: Омла дин ске но ви не.  Бр. 43 (7. дец. 1974), стр. 11.

9214
     Чо век и де ло епо хе / Ср ба Иг ња то вић.
In me mo ri am.
У: Омла дин ске но ви не.  Бр. 50 (15. март 1975), стр. 
13.

ИГ ЊА ЧЕ ВИЋ, Све то зар
9215

     Ан дри ћев пре вод Вајл до ве ба ла де / Све то зар М. 
Иг ња че вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Мо сто ви.  Год. 23, бр. 91 (1992), стр. 241246*.
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ИГОВ, Све тло зар
9216

     Ако ми ро твор ци те на Бал ка ни те бя ха че ли Иво Ан
дрич, ня ма ше да пра вят га фо ве / [интервюто взе] Кри
сти на Па тра шко ва.
Ин тер вју са Све тло за ром Иго вим.
У: Мо ни тор.  Год. 2, бр. 52 (5. март 1999), стр. 14*.

9217
     Бал ка не цът и мо ре то, или не на пи са ни ят ро ман на 
Иво Ан дрич / Све тло зар Игов.
У: Ле ту ва не на юг / Иво Ан дрич.  Вар на : „Ге ор ги Ба
ка лов”, 1989.  Стр. 249[253].

9218
     Бъл гар ски из во ри у Иво Ан дрич / Све тло зар Игов.
У: Срав ни тел но ли те ра ту ро зна ние.  Год. 2, кн. 2 
(1983)*.

9219
     Иво Ан дрич в Бъл га рия / Све тло зар Игов.
Би бли о гра фи ја.
У: Сла ви стич ни из сле два ния.  Со фия : На у ка и из ку
ство, 1968.  Стр. 412428*.

9220
     Иво Ан дрич в „Хър ват ска мла да ли ри ка” / Све тло
зар Игов.
У: Сла вян ски ди а ло зи.  Год. 4, бр. 7 (2007), стр. 14
20*.

9221
     Не до вър ше ни ят ро ман на Иво Ан дрич / Све тло зар 
Игов.
У: Омер па ша Ла тас / Иво Ан дрич.  Со фия : Оте че
ствен фронт, 1982.  Стр. 514.

9222
     Не до вър ше ни ят ро ман на Иво Ан дрич / Све тло зар 
Игов.
У: Гро зни те па те та / Све тло зар Игов.  Со фия : Бъл гар
ски пи са тел, 1989*.

9223
     Не до вър ше ни ят ро ман на Иво Ан дрич / Све тло зар 
Игов.
У: Иво Ан дрич и не го ва та Бо сна / [съставители Ка
тя Йор да но ва, Ина Христова].  Со фия : „Св. Кли мент 
Охрид ски”, 2003.  Стр. 232242.

9224
     Не по зна ти ят Ан дрич / Све тло зар Игов.
У: Мо сто ве / Иво Ан дрич.  Вар на : „Ге ор ги Ба ка лов”, 
1983.  Стр. 515.

9225
     „Про къл на тия двор”  тра ги ка и ху ма ни зъм / Све
тло зар Игов.
У: Про къл на тия двор / Иво Ан дрич.  Со фия : На род на 
кул ту ра, 1976.  Стр. 711.

9226
     Све то слав Ми ла ров и Иво Ан дрич / Све тло зар 
Игов.
У: Ли те ра ту рен фо рум.  Бр. 43 (1420. дек. 1994), стр. 
2.

9227
     Син те зи те на ма й сто ра / Све тло зар Игов.
У: Ли те ра ту рен фо рум.  Год. 47, бр. 50 (1622. дек. 
1992) = Из вън ред но из да ние  100 го ди ни от ро жде ни
е то на Иво Ан дрич, стр. 12.

9228
     Спо мен за Иво Ан дрич / Све тло зар Игов.
Бе леж ки към тек ста: стр. 255.
У: Гро зни те па те та / Све тло зар Игов.  Со фия : Бъл гар
ски пи са тел, 1984.  Стр. 247255.

9229
     Сто го ди шни на та на Иво Ан дрич и ло ши ят бал кан
ски дъх / Све тло зар Игов.
У: Ду ма.  Год. 3, бр. 294 (9. дек. 1992)*.

9230
     Тре ти ят ро ман на Иво Ан дрич / Све тло зар Игов.
У: Го спо жи ца та / Иво Ан дрич.  Со фия : На род на кул
ту ра, 1978.  Стр. 513.

9231
     Ху до же ствен фи ло соф на бал кан ско то би тие : сръб
ски ят пи са тел Иво Ан дрич / Све тло зар Игов.
У: Ли те ра тур ни Бал ка ни.  N. 1 (2002), стр. 3649*.

ИДРИ ЗО ВИЋ, Му рис
9232

     An dri ćev svi jet dje tinj stva / Mu ris Idri zo vić.
U: Od jek.  God. 42, br. 15/16 (131. avg. 1989), str. 24.

9233
     Dječ ji svi jet u An dri će vom dje lu / Mu ris Idri zo vić.
U: De tinj stvo.  God. 14, br. 4 (1988), str. 1318.

9234
     Ivo An drić / Mu ris Idri zo vić.
U: Knji žev nost za dje cu u Bo sni i Her ce go vi ni / Mu ris 
Idri zo vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1976.  Str. 3947.

9235
     U pred je li ma dječ je pod svi je sti / Mu ris Idri zo vić.
U: Igra i zbi lja / Mu ris Idri zo vić.  Sa ra je vo : Oslo bo đe
nje, 1984.  Str. 6065.

ИКО НИЋ, Мир ко
9236

     Иде ал но и ерот ско: же на у про зи Ива Ан дри ћа / 
Мир ко Ико нић.
Одло мак.
У: Про свјет ни рад.  Бр. 11 (1. јун 1976), стр. 7.

9237
     Ide al no i erot sko: že ne u pro zi Ive An dri ća / Mir ko Iko
nić.
U: Mo sto vi.  God. 12, br. 54 (1980), str. 5664.
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9238
     Ide al no i erot sko: že ne u pro zi Ive An dri ća / Mir ko Iko
nić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Tra ga nje i vred no va nje / Mir ko Iko nić.  Pri boj : SIZ 
kul tu re, 1986.  Str. 521.

ИКО НО МО ВАСта ни са вље вић, Ма ри ја
9239

     To je bio pi sac / M. I. S. [Ma ri ja Iko no mo va
Stanisavljević].
U: Front.  God. 46, br. 21(1665) (18. okt. 1991), str. 33.

ИЛИЋ, Бла го је
9240

     Ваш рад је до стој но оце њен и ван на ше зе мље : те
ле гра ми и пи сма Иви Ан дри ћу / [приредио] Бла го је 
Илић.
У: По ли ти ка.  Год. 58, бр. 17262 (28. окт. 1961), стр. 
11.

9241
     Иво Ан дрић  пр ви гост Швед ске ака де ми је / Бла
го је Илић.
У: По ли ти ка.  Год. 58, бр. 17301 (7. дец. 1961), стр. 
11.

9242
     Иво Ан дрић: „Све ча ност” / Б. И. [Благоје Илић].
При каз те ле ви зиј ске дра ме „Све ча ност” по мо ти ви ма 
при по вет ке И. Ан дри ћа, у дра ма ти за ци ји Иви це Иван
ца и у ре жи ји Ма ри ја Фа не ли ја.
У: По ли ти ка.  Год. 58, бр. 17266 (1. нов. 1961), стр. 
10.

9243
     „Но бе ло ву на гра ду сма трам као из у зет но при зна ње 
за це ло куп ну књи жев ност мо је зе мље” / [забележио] 
Бла го је Илић.
У: По ли ти ка.  Год. 58, бр. 17261 (27. окт. 1961), стр. 8.

9244
     Но бе ло ву на гра ду сма трам као из у зет но при зна ње 
за це ло куп ну књи жев ност мо је зе мље / [забележио] 
Бла го је Илић.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 9698.

9245
     По ста ли сте но бе ло вац / Бла го је Илић.
У: По ли ти ка.  Год. 76, бр. 23730 (28. окт. 1979), стр. 
12.

9246
     Све ча ни скуп у Срп ској ака де ми ји на у ка и умет но
сти / Б. И. [Благоје Илић].
Са др жи и од лом ке из го во ра Иве Ан дри ћа на све ча ном 
ску пу по во дом сто пе де се то го ди шњи це ро ђе ња Пе тра 
Пе тро ви ћа Ње го ша.
У: По ли ти ка.  Год. 60, бр. 18001 (14. нов. 1963), стр. 2.

9247
     Ср да чан су срет Иве Ан дри ћа са швед ским сту ден
ти ма / Бла го је Илић.
У: По ли ти ка.  Год. 58, бр. 17309 (15. дец. 1961), стр. 
10.

ИЛИЋ, Во ји слав И.
9248

     Из ме ђу „Екс Пон та” и „Трав нич ке хро ни ке” / Во ја 
Или ја ше вић.
Во ја Или ја ше вић је псе у до ним Во ји сла ва И. Или ћа.
У: Књи жев ност и је зик.  Год. 2, бр. 3 (март 1955), стр. 
171181.

ИЛИЋ, Го ран
9249

     По го вор / Го ран Илић.
У: При ча о ве зи ро вом сло ну / Иво Ан дрић.  Бе о град : 
Ал те ра, 1993.  Стр. 5960.

ИЛИЋ, Дра го слав
9250

     Ани ки на вре ме на / Д. И. [Драгослав Илић].
При каз фил ма „Ани ки на вре ме на” по мо ти ви ма при
по вет ке Иве Ан дри ћа, у ре жи ји Вла ди ми ра По га чи ћа.
У: За дру га.  Год. 6, бр. 297 (11. нов. 1954) = Књи жев ни 
при лог, стр. 8.

ИЛИЋ, Љи ља
9251

     An drić i Ni če / Lji lja Ilić.
U: No vi iz raz.  Br. 12 (2001), str. 106123*.

9252
     Иво Ан дрић / Љи ља Илић.
У: Срп ска књи жев ност и Ни че / Љи ља Илић.  Бе о град 
: Кон рас, 2002.  Стр. 315356.

ИЛИЋ, Па вле
9253

     An drić o de ci i za de cu / Pa vle Ilić.
U: De tinj stvo.  God. 2, br. 1 (1976), str. 5052.

9254
     Ан дри ће ва по е ти ка у ту ма че њи ма Иве Тар та ље / 
Па вле Илић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ре
зю ме: По е ти ка И. Ан дри ча в тол ко ва нии И. Тар та ли: 
стр. 244.
У: Го ди шњак Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду.  
Књ. 21/22 (1992/1993), стр. 232244.

9255
     Ан дри ће ва по е ти ка у ту ма че њи ма Иве Тар та ље / 
Па вле Илић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: При зи ви и од зи ви / Па вле Илић.  Но ви Сад : Змај, 
1999.  Стр. 7286.



594

9256
     Ан дри ће ви кри тич ки освр ти / Па вле Илић.
У: До ме ти.  Год. 25, бр. 92/93 (1998), стр. 2940.

9257
     Ан дри ће ви трав нич ки „ли ка ри” или кон тра сти Ис
то ка и За па да / Па вле Илић.
У: При зи ви и од зи ви / Па вле Илић.  Но ви Сад : Змај, 
1999.  Стр. 4250.

9258
     Ан дри ће во ћу та ње и при ча ње / Па вле Илић.
У: Днев ник.  Год. 51, бр. 16490 (23. септ. 1992) = Кул
ту ра  на у ка  умет ност.  Бр. 648, стр. 15.

9259
     Ан дри ће во ћу та ње и при ча ње / Па вле Илић.
Одло мак.
У: Днев ник.  Год. 51, бр. 16511 (14. окт. 1992) = Кул
ту ра  на у ка  умет ност.  Бр. 651, стр. 16.

9260
     Ан дри ће во ћу та ње и при ча ње / Па вле Илић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Иво Ан дрић у сво ме вре ме ну. [Књ.] 1 / 22. на уч ни 
са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, 
Тр шић, 1520. септ. 1992.  Бе о град : Ме ђу на род ни 
сла ви стич ки цен тар на Фи ло ло шком фа кул те ту, 1994. 
 Стр. 5964.

9261
     Ан дри ће во ћу та ње и при ча ње / Па вле Илић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: При зи ви и од зи ви / Па вле Илић.  Но ви Сад : Змај, 
1999.  Стр. 6671.

9262
     „Аска и вук” Ива Ан дри ћа или шта шко ла тре ба да 
нам да / Па вле Илић.
У: Гра ди на.  Год. 9, бр. 11 (нов. 1974), стр. 9194.

9263
     Вук Ка ра џић у ви ђе њи ма Иве Ан дри ћа / Па вле 
Илић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: При зи ви и од зи ви / Па вле Илић.  Но ви Сад : Змај, 
1999.  Стр. 5165.

9264
     Га вро Вуч ко вић  про то тип број них Ко чи ће вих, Ан
дри ће вих и Ћо пи ће вих ју на ка / Па вле Илић.
У: Гла со ви про шло сти / Па вле Илић.  Но ви Сад : Змај, 
2007.  Стр. 5262.

9265
     Že na u pro zi Iva An dri ća / Pa vle Ilić.
U: Knji žev nost i je zik.  God. 22, br. 2 (1975), str. 357
363.

9266
     Же на у про зи Иве Ан дри ћа / Па вле Илић.
У: Гла со ви про шло сти / Па вле Илић.  Но ви Сад : Змај, 
2007.  Стр. 6371.

9267
     Зна че ње XII гла ве „Трав нич ке хро ни ке” / Па вле 
Илић.
У: До ме ти.  Год. 3, бр. 6 (1976), стр. 5461.

9268
     Зна че ње и струк ту ра Ан дри ће вих ро ма нахро ни ка 
/ Па вле Илић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Гра ди на.  Год. 10, бр. 7/8 (јулавг. 1975), стр. 110
117.

9269
     Ivo An drić kao ese ji sta / Pa vle Ilić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Do me ti.  God. 23, br. 85/86 (1996), str. 4151.

ИЛИЋ, Пе тар
9270

     Иви Ан дри ћу уру че на Злат на спо менпла ке та Бе о
гра да / П. [Петар] Илић.
У: По ли ти ка.  Год. 69, бр. 21198 (9. окт. 1972), стр. 
10.

ИЛ КИ, Ну срет Ди шо
9271

     Ivo An driç ve öykü le ri hak kın da ko nu ş ma lar / Nu sret 
Di şo Ül kü.
U: Pen ce re / İvo An driç.  Skopye : Det ska ra dost [etc.], 
1989.  Str. 6970.

ИЉИ НА, Га ли на Ја ко вљев на
9272

     Функ ци ја ле ген ди о сул та ну Џе му у при по ве ци И. 
Ан дри ћа „Про кле та авли ја” и у ро ма ну В. Му таф чи је
ве „Жи вот сул та на Џе ма” / Г. [Галина] Ј. Иљи на ; пре
ве ла Не да Ни ко лић Бо бић.
Ре фе рат на На уч ном ску пу „Ства ра ла штво Иве Ан
дри ћа”, Мо сква, 1992.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 12/13, св. 
9/10 (1993/1994), стр. 336339.

9273
     Юго слав сь кий ро ман 70х ро ків / Г. [Галина] Я. 
Иль и на, Н. [Наталья] Б. Яко вле ва.
У: Лі те ра ту ра прав ди і про гре су.  Ки їв : Дні про, 
1979*.

9274
     Функ ция ле ген ды о сул та не Дже ме в по ве сти И. 
Ан дри ча „Про кля тый двор” и ро ма не В. Му таф чи е вой 
„Де ло сул та на Дже ма” / Г. [Галина] Я. Иль и на.
При ме ча ния: стр. 52.
У: Твор че ство Иво Ан дри ча / [редак торсо ста ви те ль 
О. [Ольга] Л. Кириллова].  Мо сква : Ин сти тут сла вя
но ве де ния и бал ка ни сти ки РАН, 1992.  Стр. 4952.

ИМА МО ВИЋ, Емир
9275

     Иза ку ли са сто го ди на Но бе ло ве на гра де. [Део] (13) 
[тј. 14], Мра ко ви по ред пу та / [Емир Имамовић].
У: Бор ба.  Год. 79, бр. 274 (1. окт. 2001), стр. 7.
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9276
     Mra ko vi po red pu ta / Emir Ima mo vić.
U: Da ni.  Br. 225 (28. sept. 2001)*.

ИНА НЕН, Ил каПе ка
9277

     Ivo An dric, Ju go sla vian No belkir ja i li ja / Ilk kaPek ka 
In na nen.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Hel sin ki, 
1962.
U: ItäSa vo.  (15. to u ko 1963)*.

ИН ЂИЋ, Три во
9278

     Ан дрић као ди пло ма та / Три во Ин ђић.
При каз књи ге: Ми ро слав Ка ра у лац: Ан дрић у ди пло
ма ти ји, Бе о град, 2008.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 27, св. 25 
(септ. 2008), стр. 259263.

9279
     Је вреј ски пор тре ти у де ли ма Иве Ан дри ћа / Три во 
Ин ђић.
При каз књи ге: Ду ши ца Са вићБен ги јат: Је вреј ски пор
тре ти у де ли ма Иве Ан дри ћа, То рон то, 2005.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 25, св. 23 
(септ. 2006), стр. 362367.

ИР ВИН, Спен сер Д.
9280

     Bal kan brid ge is the me of Sla vic ta le / by Spen cer D. 
Ir win.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Nju jork, 
1959.
U: Cle ve land Plain De a ler.  (28 Ju ne 1959)*.

ИРИ ЧА НИН, Гор да на
9281

     Упо тре ба ко њунк ти ва [!] у пре во ду на не мач ки је
зик Ан дри ће вог ро ма на „На Дри ни ћу при ја” / Гор да на 
Ири ча нин.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: The use of su bjun cti ve in the Ger man tran sla tion of 
An dric’s no vel „The brid ge over the Dri na”: стр. 368.
У: Иво Ан дрић у сво ме вре ме ну. [Књ.] 1 / 22. на уч ни 
са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, 
Тр шић, 1520. септ. 1992.  Бе о град : Ме ђу на род ни 
сла ви стич ки цен тар на Фи ло ло шком фа кул те ту, 1994. 
 Стр. 361368.

ИСА И ЈА, игу ман
9282

     Основ ли ка чо ве ка у фи ло зо фи ји исто ри је Иве Ан
дри ћа / игу ман Иса и ја.
У: Те о ло шки по гле ди.  Год. 2, бр. 1 (јан.феб. 1969), 
стр. 7285.

ИСА КО ВИЋ, Ан то ни је
9283

     По сма трач из трам ва ја / Ан то ни је Иса ко вић.
У: Бор ба.  Год. 41, бр. 282 (16. окт. 1982), стр. 10.

9284
     Три су сре та са Ан дри ћем / Ан то ни је Иса ко вић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 34, бр. 656 (14. окт. 1982), 
стр. 46.

ИСАК СОН, Фол ке
9285

     Ju go sla visk li te rät ta re : Ivo An dric / Fol ke Isaks son.
U: Da gens nyhe ter.  (26. sept. 1959), str. 4*.

ИЧЕ ВИЋ, Ду шан
9286

     Но ва мо но гра фи ја у но вом ми ле ни ју му / Ду шан 
Иче вић.
При каз књи ге: Ра до мир В. Ива но вић: Ан дри ће ва му
дро но сна про за, Но ви Сад, 2006.
У: Дје ло Ива Ан дри ћа у но вом ми ле ни ју му / [уредник 
Ја сми на Вучетић].  Хер цег Но ви : Срп ско про свјет
но и кул тур но дру штво „Про свје та” ; Но ви Сад : Змај, 
2006.  Стр. 173179.

J. K.
9287

     Ivo An dric: Der ver dam mte Hof, Frank furt am Main, 
1962 / J. Kn.
Pri kaz knji ge: Pro kle ta avli ja.
U: Volksstim me.  (9. Mai 1962)*.

9288
     Ду шев ни сим бо ли / Ј. К.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Зна ко ви по ред пу та, Срем
ски Кар лов ци, 1998.
У: Ба зар.  Год. 35, бр. 873 (16. окт. 1998), стр. 77.

J. M.
9289

     Ivo An dric: Die Brüc ke über die Dri na, Mün chen, 1959 
/ J. M.
Pri kaz knji ge: Na Dri ni ću pri ja.
U: Ne ue Würt tem ber gische Ze i tung.  (30. Okt. 1959)*.

Ј. П. С.
9290

     Her wa ar der vo or een No bel pri swin na ar / J. P. S.
U: De Li nie.  (27. okt. 1962)*.

Ј. Т.
9291

     Ан дри ћу у спо мен / Ј. Т.
При каз ма ни фе ста ци ја по во дом де се то го ди шњи це 
смр ти И. Ан дри ћа.
У: По бје да.  Год. 41, бр. 6922 (13. март 1985), стр. 9.

ЈА БЛА НИ, Плеп
9292

     Ivo An driq: Obor ri i mall ku em / Plep Ja blla ni.
U: Za ni i ri nis.  V. 3, nr. 7 (1955), str. 3*.
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ЈА ВОР ШЕК, Јо же
9293

     Ан дри ћев Раз го вор са Го јом / Јо же Ја вор шек.
При каз пред ста ве „Раз го вор са Го јом” по мо ти ви ма 
есе ја И. Ан дри ћа, у ре жи ји Ми ро сла ва Бе ло ви ћа и у 
из во ђе њу Сло ве нач ког на род ног гле да ли шча из Љу
бља не.
У: По ли ти ка.  Год. 73, бр. 22634 (9. окт. 1976) = Кул ту
ра  умет ност.  Год. 17, бр. 1103, стр. 14.

9294
     Dra ma ti za ci ja „Ani ki nih ča sov” / Jo že Ja vor šek.
Pri kaz pred sta ve „Ani ki na vre me na” po mo ti vi ma pri po
vet ke Ive An dri ća, u re ži ji Gra di mi ra Mir ko vi ća i u iz vo
đe nju Na rod nog po zo ri šta Bo san ske Kra ji ne iz Ba nja lu
ke.
U: De lo.  Le to 21, št. 74 (29. ma rec 1979), str. 7.

ЈА КАЦ, Бо жи дар
9295

     Ka ko sam por tre ti sao An dri ća / Bo ži dar Ja kac.
U: Ka zi va nja o An dri ću / [pri re di o] Ra do van Po po vić.  
Be o grad : Slo bo da, 1976.  Str. 4546.

ЈА КИ ША, Ми ран да
9296

     We i blic he Le ic hen und die Ge burt der Ge me in schaft 
bei Ivo An drić / Mi ran da Ja ki ša.
U: Ins Wort ge setzt, ins Bild ge setzt / In grid HotzDa vi es, 
Scham ma Scha ha dat (Hg.).  Bi e le feld : Tran script, 2007. 
 Str. 287304.

9297
     Li te ra tur als Ar chiv und Ort des Kul tur tran sfers: die 
Hab sbur ger mo nar chie und die Osma nen bei Ivo An drić / 
Mi ran da Ja ki ša.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Das Osma nische Re ich und die Hab sbur ger mo nar chie 
/ he ra us ge ge ben von Mar le ne Kurz ... [et al.].  Mün chen : 
R. Ol den bo urg, 2005.  Str. 635646*.

9298
     Ori en ta lische Pfä hlung : das bal ka nische Ba u op fer / 
Mi ran da Ja ki ša.
Bi bli o gra fi ja.
U: MärtyrerPor träts / Si grid We i gel (Hg.).  Pa de born ; 
Mün chen : Fink, 2007.  Str. 214217*.

ЈА КО БИ, Хан зрес
9299

     Die Brüc ke über die Dri na / Han sres Ja co bi.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Min hen, 
1962.
U: Ivo An drić.  Mün chen : C. Han ser, [1962].  Str. [3]*.

ЈА КО БЈЕЦСем ко во ва, Ми ли ца
9300

     Li te rac kie por trety ko bi et w opo wi a da ni ach Ivo An dri
cia / M. [Mi li ca] Ja kó bi ecSem ko wo wa.

Ре зю ме: Жен ские обра зы в твор че стве И. Ан дри ча.
U: Ac ta Uni ver si ta tis Wra ti sla vi en sis. Sla vi ca Wra ti sla vi
en sia.  Nr. 84 (1995), str. 4351*.

ЈА КОБ СЕН, Пер
9301

     I pri je No be lo ve na gra de / [in ter vju vo di o] Mu sta fa 
Ga fić.
In ter vju sa Pe rom Ja kob se nom.
U: Od jek.  God. 33, br. 19 (115. okt. 1980), str. 7.

9302
     Ivo An drić i Pr vi svet ski rat / Per Ja kob sen.
Re fe rat na Me đu na rod nom sim po zi ju mu „Od je ci evrop ske 
isto ri je u de lu Ive An dri ća”, Nan si, 31. maj2. jun 1985.
U: Ju žno slo ven ske te me / Per Ja kob sen.  Be o grad : Slo
vo sla via, 2010.  Str. 213218.

9303
     Омер па ша Ла тас  хро ни ка, ро ман, фраг мен ти : 
(tex to lo gia et mar gi na lia) / Пер Ја коб сен.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 26, св. 24 
(септ. 2007), стр. 210233.

9304
     Omer pa ša La tas  hro ni ka, ro man, frag men ti : (tex to lo
gia et mar gi na lia) / Per Ja kob sen.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ju žno slo ven ske te me / Per Ja kob sen.  Be o grad : Slo
vo sla via, 2010.  Str. 239262.

9305
     Ор га ни за ци ја ре че ни ца код Иве Ан дри ћа / Пер Ја
коб сен.
Sum mary: The sen ten ce of Ivo An drić: стр. 438.
У: Де ло Иве Ан дри ћа у кон тек сту европ ске књи жев
но сти и кул ту ре / [уредник Дра ган Недељковић].  Бе
о град : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 1981.  Стр. 431438.

9306
     При по ве да ње и књи жев ни текст код Ан дри ћа / Per 
Ja cob sen.
У: Ре фе ра ти и са оп ште ња. [Књ.] 2, [Процеси и об ли
ци при по ве да ња у усме ној и пи са ној књижевности] / 
15. на уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, 
При шти на, Тр шић, 1016. IX 1985.  Бе о град : Фи ло
ло шки фа кул тет, Ме ђу на род ни сла ви стич ки цен тар, 
1986.  Стр. 1318.

9307
     Pri po ve da nje i knji žev ni tekst kod An dri ća / Per Ja kob
sen.
U: Ju žno slo ven ske te me / Per Ja kob sen.  Be o grad : Slo
vo sla via, 2010.  Str. 179185.

9308
     Рај ки на ку ћа / Пер Ја коб сен.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 24, св. 22 
(септ. 2005), стр. 335344.
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9309
     Raj ki na ku ća / Per Ja kob sen.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ju žno slo ven ske te me / Per Ja kob sen.  Be o grad : Slo
vo sla via, 2010.  Str. 229237.

9310
     Сан о иде ал ној ко му ни ка ци ји / Пер Ја коб сон [тј. 
Јак обсен].
У: Књи жев ност.  Год. 46, књ. 92, св. 6 (јун 1991), стр. 
632637.

9311
     San o ide al noj ko mu ni ka ci ji / Per Ja kob sen.
U: Ju žno slo ven ske te me / Per Ja kob sen.  Be o grad : Slo
vo sla via, 2010.  Str. 219227.

9312
     Су бли ма ци ја еро са Ан дри ће ве „Го спо ђи це” / Пер 
Ја коб сен.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: The su bli ma tion of eros in An drić’s Wo man from 
Sa ra je vo: стр. 211.
У: Све ске.  Год. 18, бр. 86 (дец. 2007), стр. 206211.

9313
     Su bli ma ci ja ero sa An dri će ve Go spo đi ce / Per Ja kob
sen.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ju žno slo ven ske te me / Per Ja kob sen.  Be o grad : Slo
vo sla via, 2010.  Str. 263270.

9314
     Trav nič ki le ka ri / Per Ja kob sen.
U: Ju žno slo ven ske te me / Per Ja kob sen.  Be o grad : Slo
vo sla via, 2010.  Str. 187195.

9315
     Tri ve zi ra u Trav ni ku / Per Ja cob sen ; pre veo Ivo Šo
ljan.
Re fe rat na Me đu na rod nom na uč nom sku pu o Ivi An dri ću, 
Lon don, 1012. jul 1984.
U: Tre ći pro gram.  God. 13, br. 50 (1985), str. 364369*.

9316
     Три ве зи ра у Трав ни ку / Пер Ја коб сен ; пре ве ла с 
ен гле ског Бран ка Лев кор.
Ре фе рат на Ме ђу на род ном на уч ном ску пу о Иви Ан
дри ћу, Лон дон, 1012. јул 1984.  На по ме не и би бли о
граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 5, св. 4 
(1986), стр. 118127.

9317
     Tri ve zi ra u Trav ni ku / Per Ja kob sen.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ju žno slo ven ske te me / Per Ja kob sen.  Be o grad : Slo
vo sla via, 2010.  Str. 203211.

9318
     Хро ни ка као књи жев на вр ста / Per Ja cob sen.
Sum mary: Chro nic le as li te rary kind: стр. 112.

У: Ре фе ра ти и са оп ште ња. [Књ.] 2, Раз вој пе снич ких 
вр ста у срп ској књи жев но сти / 16. на уч ни са ста нак 
сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, Тр шић, 
1014. IX 1986.  Бе о град : Ме ђу на род ни сла ви стич ки 
цен тар, 1987.  Стр. 107112.

9319
     Hro ni ka kao knji žev na vr sta / Per Ja kob sen.
U: Ju žno slo ven ske te me / Per Ja kob sen.  Be o grad : Slo
vo sla via, 2010.  Str. 197202.

9320
     Dža mi ja i čem pres iza zi da: Is tok i Za pad i „tre ći svet” 
u de lu Ive An dri ća / Per Ja kob sen.
U: Ju žno slo ven ske te me / Per Ja kob sen.  Be o grad : Slo
vo sla via, 2010.  Str. 169177.

9321
     Broen mel lem to ver de ner / Per Ja cob sen.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Ko pen ha gen, 
1993.
U: Po li ti ken.  (3. okt. 1993)*.

9322
     The doc tors of Trav nik / Per Ja cob sen.
No tes: str. 103.
U: Svan te vit.  Årg. 10, nr. 1/2 (1985), str. 93103.

9323
     Ivo An drić and the First World War / Per Ja cob sen.
U: Ac tes du Col lo que in ter na ti o nal „Re flets de l’hi sto i re 
euro pé en ne dans l’oeuvre d’Ivo An drić”, [Nancy], 31 mai, 
1er et 2 juin 1985 / so us la di rec tion de Dra gan Ne delj ko
vić.  Nancy : Pres ses Uni ver si ta i res de Nancy, 1987.  Str. 
6570.

9324
     The mo sque and the cypress be hind the wall : East and 
West and „tre ći svet” in Ivo An drić / Per Ja cob sen.
U: We and they / edi tors Kri sti ne Helt berg ... [et al.].  Co
pen ha gen : Ro sen kil de and Bag ger, 1984.  Str. 197203.

9325
     The three vi zi ers in Trav nik / Per Ja cob sen.
No tes: str. 165.
U: Ivo An drić / edi ted by E. C. [Ce li a] Haw ke sworth.  
Lon don : Uni ver sity of Lon don, School of Sla vo nic and 
East Euro pean Stu di es, 1985.  Str. 155165.

9326
     The fun ction of the si mul ta ne o us ge rund in Ivo An
drić’s no vel Na Dri ni ću pri ja / Per Ja cob sen.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: The Sla vic verb / edi tors Per Ja cob sen ... [et al.].  Co
pen ha gen : Ro sen kil de and Bag ger, 1981.  Str. 7074.

ЈА КО ВЉЕ ВА, На та ли ја Бо ри сов на
9327

     Ve li ko za ni ma nje / [in ter vju vo di o] Mu sta fa Ga fić.
In ter vju sa Na ta li jom Ja ko vlje vom.
U: Od jek.  God. 33, br. 19 (115. okt. 1980), str. 7.
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9328
     Isto rij ski ro man : no ve for me / N. [Na ta li ja] B. Ja ko
vlje va ; [pre veo s ru skog Du šan Stojiljković].
U: Sa vre me ni ju go slo ven ski ro man / N. [Na ta li ja] B. Ja
ko vlje va.  Su bo ti ca : Mi ner va, 1984.  Str. 1735.

9329
     Ро ман си јер ска умет ност Иве Ан дри ћа : (оглед о 
исто риј ском ро ма ну но вог об ли ка) / Н. [Наталија] Б. 
Ја ко вље ва ; са ру ског пре вео Дра го ван Чам пар.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Стре мље ња.  Год. 29, бр. 1/2 (1989), стр. 126144.

9330
     Иво Ан дрич / На та лья Яко вле ва.
У: Рас ска зы и по ве сти / Иво Ан дрич.  Мо сква : На у ка, 
1984.  Стр. 519.

9331
     Исто ри че ский ро ман но вой фор мы / Н. [Наталья] 
Б. Яко вле ва.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Со вре мен ный ро ман Юго сла вии / Н. [Наталья] Б. 
Яко вле ва.  Мо сква : На у ка, 1980.  Стр. 1432.

9332
     Ми лош Бан дич: Иво Ан дрич: се крет ясно сти, Но ви 
Сад, 1963 / Н. [Наталья] Яко вле ва.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: за го нет ка ве дри не.
У: Со вре мен ная ху до же ствен ная ли те ра ту ра за ру бе
жом.  Ном. 6(43) (1965), стр. 9396*.

9333
     Die Sicht des Augen ze u gen und die Lo gik der Geschic
hte : das Wi enBild im ser bischen hi sto rischen Ro man : 
(Ivo An drić, Mi loš Cr njan ski, Bo ško Pe tro vić) / Na ta lja 
Ja ko vle va ; Über set zung aus dem Rus sischen Ga bri e le 
Pa u er.
Bi bli o gra fi ja: str. 490.
U: Wi en als Mag net? / He ra us ge be rin nen Ger traud Ma ri
nel liKö nig, Ni na Pa vlo va.  Wi en : Öster re ic hische Aka
de mie der Wis sen schaf ten, 1996.  Str. 465490.

9334
     Стан ко Ко рач: Ро ма ны Ан дри ча, или Мир без Бо га, 
За греб, 1970 / Н. [Наталья] Яко вле ва.
При каз књи ге: Ан дри ће ви ро ма ни или Сви јет без Бо га.
У: Со вре мен ная ху до же ствен ная ли те ра ту ра за ру бе
жом.  Ном. 3(94) (1972), стр. 150151*.

9335
     Сти ле вые чер ты со вре мен но го исто ри че ско го ро
ма наэпо пеи : (Иво Ан дрич) / Н. [Наталья] Яко вле ва.
У: Ху до же ствен ная фор ма в ли те ра ту рах со ци а ли сти
че ских стран / [редак тор А. К. Владимирский].  Мо
сква : На у ка, 1969.  Стр. 108123.

9336
     Ху до же ствен ное вре мя в про из ве де ни ях Иво Ан
дри ча / На та лья Яко вле ва.
Ре зи ме: Умет нич ко вре ме у де ли ма Иве Ан дри ћа: стр. 
173.

У: Де ло Иве Ан дри ћа у кон тек сту европ ске књи жев
но сти и кул ту ре / [уредник Дра ган Недељковић].  Бе
о град : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 1981.  Стр. 165173.

9337
     Че ло век и ис то рия в твор че стве Иво Ан дри ча / Н. 
[Наталья] Б. Яко вле ва.
У: Кри ти че ский ре а лизм XX ве ка и мо дер низм / 
[редакционная кол ле гия Н. Н. Же га лов ... и др.].  Мо
сква : На у ка, 1967.  Стр. 159176*.

ЈА КО ВЉЕ ВИЋ, Бра ни слав
9338

     Ži vot na tam noj stra ni / B. [Bra ni slav] Ja ko vlje vić.
Pri kaz te le vi zij ske dra me „Zlo sta vlja nje” po mo ti vi ma 
pri po vet ke Ive An dri ća, u re ži ji Pe tra Ze ca.
U: Bor ba.  God. 70, br. 317 (11. nov. 1992), str. 21.

ЈАК ШИЋПров чи, Бран ка
9339

     На гра ни ци ве шти не и (или) умет нич ког жан ра, бе
се да „О при чи и при ча њу” Иве Ан дри ћа / Бран ка Јак
шићПров чи.
Би бли о гра фи ја: стр. 280.  Sum mary: On the ed ge of 
skill and (or) ar ti stic gen re, Ivo An dric’s rhe to ric in „On 
story and storytel ling”: стр. 280.
У: Син хро ниј ско и ди ја хро ниј ско из у ча ва ње вр ста у 
срп ској књи жев но сти / [уредници Зо ја Ка ра но вић, 
Рад ми ла Ги кићПетровић].  Но ви Сад : Фи ло зоф ски 
фа кул тет : Днев ник, 2007.  Стр. 273280.

ЈА ЛИ МАМ, Са лих
9340

     Po gled na jed nu di o ni cu iz ži vo ta mla dog An dri ća / Sa
lih Ja li mam.
Re fe rat na Na uč nom sku pu „Dje lo Ive An dri ća u hi sto rij
skom i dru štve nom kon tek stu”, Tu zla, 1314. nov. 1999.
U: An drić i Bo šnja ci / [glav ni ured nik Mu nib Maglajlić]. 
 Tu zla : Bo šnjač ka za jed ni ca kul tu re „Pre po rod”, Op ćin
sko dru štvo, 2000.  Str. 2530*.

ЈАН ДРИЋ, Љу бо
9341

     An drić i Vi še grad / Lju bo Jan drić.
Od lo mak iz knji ge „Sa Ivom An dri ćem”.
U: Vi še grad ske no vi ne.  God. 1, br. 5 (29. maj 1981), str. 4.

9342
     Ivo An drić / Lju bo Jan drić.
In me mo ri am.
U: Pu te vi i do stig nu ća u obra zo va nju i na sta vi.  God. 11, 
br. 1/2 (1975), str. 6466.

9343
     „Кад не што на пи шем  та ко и оста не” / Љу бо Јан
дрић.
Одло мак из књи ге „Са Ивом Ан дри ћем”.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 26, бр. 7705 (5. јан. 1978), 
стр. 11.
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9344
     „Knji ga ko ju pod u pre bu duć nost us pe la je” / Lju bo Jan
drić.
Iz ru ko pi sa knji ge „Sa Ivom An dri ćem”.
U: Od jek.  God. 28, br. 7 (115. april 1975), str. 1314.

9345
     Na An dri će voj ple me ni toj sta zi / Lju bo Jan drić.
U: Bor ba.  God. 62, br. 154/155 (23 jun 1984), str. 12*.

9346
     Nad ese ji ma i kri ti ka ma Ive An dri ća / Lju bo Jan drić.
U: Ese ji i kri ti ke / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1976. 
 Str. 518.

9347
     „Naj lep še su one re či ko je uza lud tra ži mo” / Lju bo Jan
drić.
Iz ru ko pi sa knji ge „Sa Ivom An dri ćem”.
U: Od jek.  God. 28, br. 8 (1530. april 1975), str. 7, 13.

9348
     O Kr le ži, u Mo sta ru / Lju bo Jan drić.
Iz ru ko pi sa knji ge „Sa Ivom An dri ćem”.
U: Od jek.  God. 28, br. 9 (115. maj 1975), str. 10.

9349
     Po go vor / Lju bo Jan drić.
U: Ese ji i kri ti ke / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1976. 
 Str. 347349.

9350
     „Po sto jao je Ćor kan, ka ko da ni je” / Lju bo Jan drić.
Iz ru ko pi sa knji ge „Sa Ivom An dri ćem”.
U: Pro svjet ni list.  (1530. april 1975) = „Ljud sko de lo 
je za du žbi na na oba sve ta” : pri log po sve ćen Ivi An dri ću, 
str. 25.

9351
     Raz go vo ri s An dri ćem : Pa riz  Mo skva  Pe king / Lju
bo Jan drić.
U: Ži vot.  God. 24, knj. 47, br. 6 (jun 1975), str. 545
558.

9352
     Раз го во ри са Ан дри ћем. [Део] 1, Уз др жан у све му  
на ро чи то у сла ви / Љу бо Јан дрић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 23, бр. 6716 [тј. 6717] (19. 
мај 1975), стр. 2829.

9353
     Раз го во ри са Ан дри ћем. [Део] 2, Пи са ње је ла ко, 
те шко је ка ја ње / Љу бо Јан дрић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 23, бр. 6718 (20. мај 1975), 
стр. 2627.

9354
     Раз го во ри са Ан дри ћем. [Део] 3, Шет ње и шут ње / 
Љу бо Јан дрић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 23, бр. 6719 (21. мај 1975), 
стр. 27.

9355
     Раз го во ри са Ан дри ћем. [Део] 4, Пи са ње је му ка са 
дру гог све та / Љу бо Јан дрић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 23, бр. 6720 (22. мај 1975), 
стр. 27.

9356
     Раз го во ри са Ан дри ћем. [Део] 5, Ја  мр ска реч / 
Љу бо Јан дрић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 23, бр. 6721 (23. мај 1975), 
стр. 29.

9357
     Раз го во ри са Ан дри ћем. [Део] 6, Пи са ти се мо ра / 
Љу бо Јан дрић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 23, бр. 6722 (24. мај 1975), 
стр. 27.

9358
     Раз го во ри са Ан дри ћем. [Део] 7, О мра ву ко ји пу ту
је на ћа бу / Љу бо Јан дрић.
У: Не дељ не но во сти.  Год. 10, бр. 471 (25. мај 1975), 
стр. 20.

9359
     Раз го во ри са Ан дри ћем. [Део] 8, Дру ги ће оти ћи 
да ље / Љу бо Јан дрић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 23, бр. 6723 (26. мај 1975), 
стр. 29.

9360
     Раз го во ри са Ан дри ћем. [Део] 9, Је зик сла ву ја у 
роп ство од во ди / Љу бо Јан дрић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 23, бр. 6724 (27. мај 1975), 
стр. 27.

9361
     Раз го во ри са Ан дри ћем. [Део] 10, По вра так про
шло сти / Љу бо Јан дрић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 23, бр. 6725 (28. мај 1975), 
стр. 27.

9362
     Раз го во ри са Ан дри ћем. [Део] 11, Мо ра мо жи ве ти у 
сло зи / Љу бо Јан дрић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 23, бр. 6726 (29. мај 1975), 
стр. 27.

9363
     Раз го во ри са Ан дри ћем. [Део] 12, Ни Бог не мо же 
без зво на / Љу бо Јан дрић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 23, бр. 6727 (30. мај 1975), 
стр. 29.

9364
     Раз го во ри са Ан дри ћем. [Део] 13, Жи вот од ту ђе 
му ке / Љу бо Јан дрић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 23, бр. 6728 (31. мај 1975), 
стр. 27.

9365
     Раз го во ри са Ан дри ћем. [Део] 14, Ле кар па све 
оста ло / Љу бо Јан дрић.
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У: Не дељ не но во сти.  Год. 10, бр. 471 [тј. 472] (1. јун 
1975), стр. 18.

9366
     Раз го во ри са Ан дри ћем. [Део] 15, У ре че ни час / 
Љу бо Јан дрић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 23, бр. 6729 (2. јун 1975), 
стр. 29.

9367
     Раз го во ри са Ан дри ћем. [Део] 16, На че лу на пред
њач ке мла де жи / Љу бо Јан дрић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 23, бр. 6730 (3. јун 1975), 
стр. 27.

9368
     Раз го во ри са Ан дри ћем. [Део] 17, За но сни да ни 
мла де зе мље / Љу бо Јан дрић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 23, бр. 6731 (4. јун 1975), 
стр. 27.

9369
     Раз го во ри са Ан дри ћем. [Део] 18, Мо ја на ци о нал
ност је ху ма ни тет / Љу бо Јан дрић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 23, бр. 6731 [тј. 6732] (5. 
јун 1975), стр. 29.

9370
     Раз го во ри са Ан дри ћем. [Део] 19, Та ле нат ства ра и 
са ти ре / Љу бо Јан дрић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 23, бр. 6732 [тј. 6733] (6. 
јун 1975), стр. 29.

9371
     Раз го во ри са Ан дри ћем. [Део] 20, Рас кид с „Књи
жев ним ју гом” / Љу бо Јан дрић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 23, бр. 6734 (7. јун 1975), 
стр. 29.

9372
     Раз го во ри са Ан дри ћем. [Део] 21, Му ке око на сло ва 
/ Љу бо Јан дрић.
У: Не дељ не но во сти.  Год. 10, бр. 473 (8. јун 1975), 
стр. 19.

9373
     Раз го во ри са Ан дри ћем. [Део] 22, Ју нак со ци ја ли
стич ког ра да / Љу бо Јан дрић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 23, бр. 6735 (9. јун 1975), 
стр. 29.

9374
     Раз го во ри са Ан дри ћем. [Део] 23, О они ма ко ји све 
„мо гу” / Љу бо Јан дрић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 23, бр. 6736 (10. јун 1975), 
стр. 29.

9375
     Раз го во ри са Ан дри ћем. [Део] 24, Ле то ва ње на ју гу 
/ Љу бо Јан дрић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 23, бр. 6737 (11. јун 1975), 
стр. 27.

9376
     Раз го во ри са Ан дри ћем. [Део] 25, Са ве та пре ви ше 
 по ма га ча ма ло / Љу бо Јан дрић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 23, бр. 6738 (12. јун 1975), 
стр. 27.

9377
     Раз го во ри са Ан дри ћем. [Део] 26, Пр ва и по след ња 
пе сма / Љу бо Јан дрић.
Са др жи и пе сму „У су мрак” И. Ан дри ћа.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 23, бр. 6738 [тј. 6739] (13. 
јун 1975), стр. 29.

9378
     Раз го во ри са Ан дри ћем. [Део] 27, Је ди нац у мај ке / 
Љу бо Јан дрић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 23, бр. 6739 [тј. 6740] (14. 
јун 1975), стр. 29.

9379
     Раз го во ри са Ан дри ћем. [Део] 28, Три го ди не там
но ва ња / Љу бо Јан дрић.
У: Не дељ не но во сти.  Год. 10, бр. 474 (15. јун 1975), 
стр. 18.

9380
     Раз го во ри са Ан дри ћем. [Део] 29, Ни у му зе ју  до
ве ка / Љу бо Јан дрић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 23, бр. 6740 [тј. 6741] (16. 
јун 1975), стр. 29.

9381
     Раз го во ри са Ан дри ћем. [Део] 30, По вест о Ла тас 
па ши / Љу бо Јан дрић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 23, бр. 6741 [тј. 6742] (17. 
јун 1975), стр. 27.

9382
     Раз го во ри са Ан дри ћем. [Део] 31, Пр ви кла вир у 
Бо сни / Љу бо Јан дрић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 23, бр. 6742 [тј. 6743] (18. 
јун 1975), стр. 29.

9383
     Раз го во ри са Ан дри ћем. [Део] 32, Ве зир ски ва кат у 
Трав ни ку / Љу бо Јан дрић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 23, бр. 6743 [тј. 6744] (19. 
јун 1975), стр. 29.

9384
     Раз го во ри са Ан дри ћем. [Део] 33, Ни сам до био  ја 
сам ду жан / Љу бо Јан дрић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 23, бр. 6744 [тј. 6745] (20. 
јун 1975), стр. 29.

9385
     Раз го во ри са Ан дри ћем. [Део] 34, Про шлост Бо сне 
 у ру ка ма / Љу бо Јан дрић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 23, бр. 6745 [тј. 6746] (21. 
јун 1975), стр. 29.
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9386
     Раз го во ри са Ан дри ћем. [Део] 35, Ду жник те шкој 
тра ге ди ји / Љу бо Јан дрић.
У: Не дељ не но во сти.  Год. 10, бр. 475 (22. јун 1975), 
стр. 26.

9387
     Раз го во ри са Ан дри ћем. [Део] 36, Адет про тив ре
кла ме / Љу бо Јан дрић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 23, бр. 6746 [тј. 6747] (23. 
јун 1975), стр. 29.

9388
     Раз го во ри са Ан дри ћем. [Део] 37, Се та у за ви ча ју / 
Љу бо Јан дрић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 23, бр. 6746 [тј. 6748] (24. 
јун 1975), стр. 27.

9389
     Раз го во ри са Ан дри ћем. [Део] 38, „Спе ци ја ли ста” 
за мо сто ве / Љу бо Јан дрић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 23, бр. 6748 [тј. 6749] (25. 
јун 1975), стр. 27.

9390
     Раз го во ри са Ан дри ћем. [Део] 39, Ухва ти ти ми сао 
иза че ла / Љу бо Јан дрић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 23, бр. 6748 [тј. 6750] (26. 
јун 1975), стр. 29.

9391
     Раз го во ри са Ан дри ћем. [Део] 40, Мој при ја тељ 
Мон тер лан / Љу бо Јан дрић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 23, бр. 6750 [тј. 6751] (27. 
јун 1975), стр. 29.

9392
     Раз го во ри са Ан дри ћем. [Део] 41, Ни у по ча сти ма 
не тре ба пре те ри ва ти / Љу бо Јан дрић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 23, бр. 6751 [тј. 6752] (28. 
јун 1975), стр. 29.

9393
     Раз го во ри са Ан дри ћем. [Део] 42, Нај леп ша ТВ 
еми си ја / Љу бо Јан дрић.
У: Не дељ не но во сти.  Год. 10, бр. 476 (29. јун 1975), 
стр. 27.

9394
     Раз го во ри са Ан дри ћем. [Део] 43, Ца ри град на Баш
чар ши ји / Љу бо Јан дрић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 23, бр. 6752 [тј. 6753] (30. 
јун 1975), стр. 29.

9395
     Sa Ivom An dri ćem / Lju bo Jan drić.
Od lo mak.
U: Ži vot.  God. 31, knj. 62, br. 9/10 (sept.okt. 1982), str. 
174182.

9396
     Са Ивом Ан дри ћем. [Део] 1, Све ти ми рис пам ти ви
је ка / Љу бо Јан дрић.

У: Осло бо ђе ње.  Год. 39, бр. 12319 (9. окт. 1982) = 
КУН [Култура  умјет ност  наука].  Год. 4, бр. 68, стр. 
11.

9397
     Са Ивом Ан дри ћем. [Део] 2, Умјет ност на во ди по
ма ло на гри јех / Љу бо Јан дрић.
У: Осло бо ђе ње.  Год. 39, бр. 12320 (10. окт. 1982), 
стр. 7.

9398
     Са Ивом Ан дри ћем. [Део] 3, Нов и не по но вљив 
сви јет / Љу бо Јан дрић.
У: Осло бо ђе ње.  Год. 39, бр. 12321 (11. окт. 1982), 
стр. 6.

9399
     Са Ивом Ан дри ћем. [Део] 4, Ри јеч као кап спа са / 
Љу бо Јан дрић.
У: Осло бо ђе ње.  Год. 39, бр. 12322 (12. окт. 1982), 
стр. 7.

9400
     Са Ивом Ан дри ћем. [Део] 5, Зна ко ви по ред пу та / 
Љу бо Јан дрић.
У: Осло бо ђе ње.  Год. 39, бр. 12323 (13. окт. 1982), 
стр. 9.

9401
     Са Ивом Ан дри ћем. [Део] 6, Ан дрић о Кр ле жи / 
Љу бо Јан дрић.
У: Осло бо ђе ње.  Год. 39, бр. 12324 (14. окт. 1982), 
стр. 6.

9402
     Са Ивом Ан дри ћем. [Део] 7, Ху ка око је зи ка / Љу бо 
Јан дрић.
У: Осло бо ђе ње.  Год. 39, бр. 12325 (15. окт. 1982), 
стр. 8.

9403
     Sa Ivom An dri ćem. [De o] 8, Is pred svo ga do ba / Lju bo 
Jan drić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 39, br. 12326 (16. okt. 1982) = 
KUN [Kul tu ra  umjet nost  na u ka].  God. 4, br. 68 [!], 
str. 9 [i. e. 8].

9404
     Са Ивом Ан дри ћем. [Део] 9, Же ља зва на Мо ри ћи / 
Љу бо Јан дрић.
У: Осло бо ђе ње.  Год. 39, бр. 12327 (17. окт. 1982), 
стр. 6.

9405
     Са Ивом Ан дри ћем. [Део] 10, Сви јет у се би / Љу бо 
Јан дрић.
У: Осло бо ђе ње.  Год. 39, бр. 12328 (18. окт. 1982), 
стр. 7.

9406
     Са Ивом Ан дри ћем. [Део] 11, За но сни да ни мла де 
зе мље / Љу бо Јан дрић.
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У: Осло бо ђе ње.  Год. 39, бр. 12329 (19. окт. 1982), 
стр. 6.

9407
     Sa Ivom An dri ćem. [De o] 12, Sve ta jed no stav nost / 
Lju bo Jan drić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 39, br. 12330 (20. okt. 1982), str. 8.

9408
     Sa Ivom An dri ćem. [De o] 13, Ne pro la zna sna ga mi sli 
/ Lju bo Jan drić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 39, br. 12331 (21. okt. 1982), str. 5.

9409
     Sa Ivom An dri ćem. [De o] 14, Eden bih u maj ke / Lju
bo Jan drić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 39, br. 12332 (22. okt. 1982), str. 8.

9410
     Sa Ivom An dri ćem. [De o] 15, O No be lo voj na gra di / 
Lju bo Jan drić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 39, br. 12333 (23. okt. 1982) = KUN 
[Kul tu ra  umjet nost  na u ka].  God. 4, br. 69, str. 8.

9411
     Sa Ivom An dri ćem. [De o] 16, Na svo joj ze mlji / Lju bo 
Jan drić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 39, br. 12334 (24. okt. 1982), str. 5.

9412
     Са Ивом Ан дри ћем. [Део] 17, Игра са до бром и 
злом / Љу бо Јан дрић.
У: Осло бо ђе ње.  Год. 39, бр. 12335 (25. окт. 1982), 
стр. 5.

9413
     Sa Ivom An dri ćem. [De o] 18, Vi so ki sno vi / Lju bo Jan
drić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 39, br. 12336 (26. okt. 1982), str. 7.

9414
     Са Ивом Ан дри ћем. [Део] 19, Је дан је Ге те / Љу бо 
Јан дрић.
У: Осло бо ђе ње.  Год. 39, бр. 12337 (27. окт. 1982), 
стр. 9.

9415
     Sa Ivom An dri ćem. [De o] 20, Po sve ta ljud skoj du ši / 
Lju bo Jan drić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 39, br. 12338 (28. okt. 1982), str. 7.

9416
     Са Ивом Ан дри ћем. [Део] 21, Дје ло ђа во ло во / Љу
бо Јан дрић.
У: Осло бо ђе ње.  Год. 39, бр. 12339 (29. окт. 1982), 
стр. 7.

9417
     Sa Ivom An dri ćem. [De o] 22, Po pla ve sa Za pa da / Lju
bo Jan drić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 39, br. 12340 (30. okt. 1982) = 
KUN [Kul tu ra  umjet nost  na u ka].  God. 4, br. 70, str. 8.

9418
     Sa Ivom An dri ćem. [De o] 23, Mar tov ske ide / Lju bo 
Jan drić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 39, br. 12341 (31. okt. 1982), str. 4.

9419
     Smrt kao za vr še tak sve ga / Lju bo Jan drić.
Od lo mak iz knji ge „Sa Ivom An dri ćem”.
U: Od jek.  God. 35, br. 19 (115. okt. 1982), str. 4.

9420
     Ston, Ne um, Mo star / Lju bo Jan drić.
Iz ru ko pi sa knji ge „Sa Ivom An dri ćem”.
U: Od jek.  God. 28, br. 10 (1531. maj 1975), str. 15.

ЈА НЕВ, Си мон
9421

     Про за та на Иво Ан дрич / Си мон Янев.
У: Род на реч.  Кн. 4 (1975), стр. 5255*.

ЈА НЕ ВАСто ја но вић, Ве ра
9422

     Те ма и из раз во рас ка зот „Ле ту ва ње на југ” од Иво 
Ан дриќ / Ве ра Ја не ваСто ја но виќ.
У: Ме та фо ри на оту ѓ у ва ње / Ве ра Ја не ваСто ја но виќ.  
Ско пје : Ма ке дон ска кни га, 1982.  Стр. 118130.

9423
     Те ма та и из ра зот во рас ка зот „Ле то ва ње на југ” од 
Иво Ан дриќ / Ве ра Ја не ваСто ја но виќ.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Zu
sam men fas sung: Das The ma und Ausdruckssystem in der 
Kur zgeschic hte „Die Fe rien im Sü den”: стр. 219.
У: Го ди шен збор ник.  Кн. 5 (1979), стр. 209219.

ЈА НЕС, Ели
9424

     Bron över Dri na : två Ivo An drić  mi ljö er / Elly Jan
nes.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Stok holm, 
1962.
U: Vi.  (4. jan. 1964), str. 5, 34*.

9425
     Jag kän ner star kast för dem som för lo rar / Elly Jan
nes.
U: Vi.  Årg. 47, nr 44 (29. okt. 1960), str. 1617*.

ЈА НИ ЋИ ЈЕ ВИЋ, Јо ван
9426

     Ан дри ће ва де ла у све ту и код нас / Јо ван Ја ни ћи је
вић.
У: По ли ти ка.  Год. 69, бр. 21196 (7. окт. 1972) = Кул ту
ра  умет ност.  Год. 16, бр. 892, стр. 16.

ЈАН КО ВИЋ, Бо сиљ ка
9427

     Кар то те ка псе у до ни ма у Уни вер зи тет ској би бли о
те ци „Све то зар Мар ко вић” / Бо сиљ ка Јан ко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
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mary: Ca ta lo gue of pse u donyms in the Uni ver sity Li brary 
„Sve to zar Mar ko vić”: стр. 800 ; Ре зю ме: Кар то те ка 
псев до ни мов Уни вер си тет ской би бли о те ки „Све то зар 
Мар ко вич”: стр. 800.
У: Би бли о те кар.  Год. 28, бр. 6 (нов.дец. 1976), стр. 
787800.

ЈАН КО ВИЋ, Вла де та
9428

     За ме ци ро ма на у не ким ра ним при по вет ка ма Т. Ма
на и Ан дри ћа / Вла де та Јан ко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 144, књ. 401, св. 1 
(јан. 1968), стр. 8295.

ЈАН КО ВИЋ, Дра го љуб
9429

     Иво Ан дрић на Лет њој по зор ни ци / Д. [Драгољуб] 
Јан ко вић.
У: На род не но ви не.  Год. 46, бр. 8461 (2627. мај 1990), 
стр. 10.

9430
     Но ви жи вот тра жи од чо ве ка да бу де хар мо нич на и 
све стра на лич ност / Дра го љуб Јан ко вић.
При каз про сла ве по во дом осни ва ња Уни вер зи те та у 
Ни шу, 15. окт. 1965.  Са др жи и го вор Иве Ан дри ћа.
У: По ли ти ка.  Год. 62, бр. 18691 (16. окт. 1965), стр. 7.

9431
     Оста ти рав но ду шан пре ма књи зи зна чи ла ко ми сле
но оси ро ма ши ти свој жи вот : Иво Ан дрић и мла ди / 
Дра го љуб Јан ко вић.
У: По ли ти ка.  Год. 65, бр. 19640 (9. јун 1968), стр. 17.

9432
     Све на све ту је мост / Дра го љуб Јан ко вић.
У: Гра ди на.  Год. 7, бр. 9 (септ. 1972), стр. 306307.

9433
     Све на све ту је мост / Дра го љуб Јан ко вић.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 156158.

ЈАН КО ВИЋ, Ми ли ца
9434

     Ivo An drić / M. J. [Mi li ca Janković].
U: Pro o ga.  God. 1, br. 1 (april 2009), str. 1216.

9435
     Иво Ан дрић: Ex Pon to, За греб, 1918 / Ми ли ца Јан
ко вић.
При каз књи ге.
У: Ми сао.  Књ. 1, св. 1 (1919), стр. 6775.

9436
     Иво Ан дрић: „Ex Pon to”, Za greb, 1918 / Ми ли ца 
Јан ко вић.
У: Ве нац.  Бр. 12/1 (дец. 1987јан. 1988), стр. 13.

ЈАН КО ВИЋ, Оли ве ра
9437

     Тра гич ност  из вор Ан дри ће ве ин спи ра ци је / Оли
ве ра Јан ко вић.
У: Раз ви так.  Год. 10, бр. 1/2 (1978), стр. 7274*.

ЈАН КО ВИЋ, Пол
9438

     Ivo An dric est mort / Paul Yan ko vitch.
In me mo ri am.
U: Le Mon de.  (14 mars 1975), str. 1*.

ЈАН КО ВИЋ, Сла ви ца
9439

     Иво Ан дрић: На Дри ни ћу при ја / Сла ви ца Јан ко
вић.
У: Ту ма че ње књи жев ног де ла и ме то ди ка на ста ве. Део 
2 / при ре ђи вач Оли ве ра Ра ду ло вић.  Но ви Сад : Фи ло
зоф ски фа кул тет, Од сек за срп ску књи жев ност и је зик 
: Orp he us, 2009.  Стр. 524528.

ЈАН ЧАР, Дра го
9440

     Hu dič v knji gah / Dra go Jan čar.
U: Ivo An drić, scrit to re e di plo ma ti co euro peo.  Go ri zia : 
[s. n.], 2010.  Str. 1419*.

ЈАН ЧИЋ, Ми ро
9441

     Dnev nik se lek to ra. [De o] (4), Zna ko vi po red pu ta / Mi
ro Jan čić.
Pri kaz pred sta ve „Zna ko vi po red pu ta” po mo ti vi ma knji ge 
Ive An dri ća, u adap ta ci ji Sve te Lu ki ća, u re ži ji Pre dra ga Di
nu lo vi ća i u iz vo đe nju Na rod nog po zo ri šta iz Be o gra da.
U: Oslo bo đe nje.  God. 37, br. 11053 (12. mart 1979), 
str. 7.

ЈА ЊИЋ, Ду шан
9442

     Ан дри ћев „Мост на Же пи” на фран цу ском је зи ку / 
Ду шан Ја њић.
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.
У: Иво Ан дрић у сво ме вре ме ну. [Књ.] 1 / 22. на уч ни 
са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, 
Тр шић, 1520. септ. 1992.  Бе о град : Ме ђу на род ни 
сла ви стич ки цен тар на Фи ло ло шком фа кул те ту, 1994. 
 Стр. 299304.

9443
     Ан дри ће во књи жев но де ло у Фран цу ској / Ду шан 
Ја њић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 11, св. 8 (окт. 
1992), стр. 289313.

9444
     О јед ном пи сму Жа ка Кон фи на Иви Ан дри ћу / Ду
шан А. Ја њић.
У: По мак.  Год. 3, бр. 7/8 (априлсепт. 1998), стр. 45.
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ЈА ЊИЋ, Ђор ђе Ј.
9445

     Me lek i most / Đor đe J. Ja njić.
U: Hra sto va gre da u ka me noj ka pi ji / Pe tar Dža džić.  Be
o grad : Na uč na knji ga, 1992.  Str. 261283.

9446
     Ми ло ср дан из над сва ког ми ло ср ђа / Ђор ђе Ј. Ја њић.
У: Књи жев ност.  Год. 47, књ. 98, св. 8/10 (авг.окт. 
1992), стр. 12291242.

ЈАРЦ, Ми ран
9447

     O no vej ši sr bo hr va ški li ri ki / Mi ran Jarc.
Sa dr ži i pri kaz pe sa ma Ive An dri ća iz knji ge „Hr vat ska 
mla da li ri ka”.
U: Lju bljan ski zvon.  Letn. 41, knj. 2 (1921), str. 3544.

ЈА ШКЈЕ ВИЧ, Вал тер
9448

     Glimp ses beyond the iron cur tain / Wal ter C. Ja ski e
wicz.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Nju jork, 
1959.
U: Ame ri ca.  (15 Aug. 1959), str. 616.

ЈЕ ВРИЋ, Бра не
9449

     Ča rob njak ri je či / Bra ne Je vrić.
U: Ve čer nje no vi ne.  (10. okt. 1991)*.

ЈЕ ВРИЋ, Да рин ка
9450

     Ме ра на шег усу да / Да рин ка Је врић.
У: Је дин ство.  Год. 48, бр. 285/286 (2425. окт. 1992), 
стр. 10.

9451
     Мо сто ви, кри ве Дри не / Д. [Даринка] Је врић.
У: Је дин ство.  Год. 47, бр. 332 (6. дец. 1991), стр. 10.

ЈЕВ СТРА ТО ВА, Ана Јев ге њев на
9452

     „Пу сты ня” Г. Абад жи е ва и „Про кля тый двор” И. 
Ан дри ча : (к во про су о вза и мо вли я нии на ци о на ль ных 
ли те ра тур на ро дов Юго сла вии во вто рой по ло ви не 
19401960х го дов) / А. [Анна] Е. Ев стра то ва.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Про бле мы сла вя но ве де ния в тру дах мо ло дых уче
ных / [редколлегия С. [Светлана] И. Дан чен ко ... и др.]. 
 Мо сква : Ин сти тут сла вя но ве де ния РАН, 2006.  Стр. 
192200*.

ЈЕВ ТИЋ, Бо ри во је
9453

     Бе ле шке о Иву Ан дри ћу / Бо ри во је Јев тић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 7, св. 5 (јун 
1988), стр. 147180.

9454
     Dra ma ti za ci ja An dri će ve pri po vet ke : pred pre mi je ru 
Ani ki ne uz bu ne / Bo ri vo je Jev tić.
U: Ju go sla ven ski list.  God. 17, br. 14 (1934), str. 4*.

9455
     O Ivu An dri ću / B. J. [Bo ri vo je Jevtić].
Pri kaz član ka: Mi o drag M. Pe šić: Ivo An drić.
U: Pre gled.  God. 3, knj. 4, sv. 70 (okt. 1929), str. 226
227.

ЈЕВ ТИЋ, Ми лош
9456

     Са Ивом Ан дри ћем / Ми лош Јев тић.
Zu sam men fas sung: Mit Ivo An drić: стр. 99.
U: Ivo An drić: Graz  Öster re ich  Euro pa / Bran ko To šo
vić (Hg.).  Graz : In sti tut für Sla wi stik der KarlFran zens
Uni ver si tät ; Be o grad : Be o grad ska knji ga, 2009.  Стр. 
9399.

ЈЕВ ТИЋ, Мир ја на
9457

     Ита ли јан ске те ме у де лу Ива Ан дри ћа / Мир ја на 
Јев тић.
Би бли о гра фи ја: стр. 108.
У: Про вин ци ја.  Год. 18, бр. 52/52 (1988), стр. 99108.

ЈЕВ ТИЋ, Ми ро љуб
9458

     Ан дрић и ислам. [Део 1], Уто пи ја, ствар ност и 
умет ност / Ми ро љуб Јев тић.
Из књи ге „Ислам у де лу Иве Ан дри ћа”.
У: Глас јав но сти.  Год. 4, бр. 1072 (1. авг. 2001), стр. 
22.

9459
     Ан дрић и ислам. [Део] (2), На па ди на Ан дри ће ву 
ди сер та ци ју / Ми ро љуб Јев тић.
Из књи ге „Ислам у де лу Иве Ан дри ћа”.
У: Глас јав но сти.  Год. 4, бр. 1073 (2. авг. 2001), стр. 
26.

9460
     Ан дрић и ислам. [Део] (3), Пре да ност Бо гу / Ми ро
љуб Јев тић.
Из књи ге „Ислам у де лу Иве Ан дри ћа”.
У: Глас јав но сти.  Год. 4, бр. 1074 (3. авг. 2001), стр. 
20.

9461
     Ан дрић и ислам. [Део] (4), Алипа шин вер ски сто
и ци зам / Ми ро љуб Јев тић.
Из књи ге „Ислам у де лу Иве Ан дри ћа”.
У: Глас јав но сти.  Год. 4, бр. 1075 (4. авг. 2001), стр. 
16.

9462
     Ан дрић и ислам. [Део] (5), Ко су „бо сан ски Тур ци” 
/ Ми ро љуб Јев тић.
Из књи ге „Ислам у де лу Иве Ан дри ћа”.
У: Глас јав но сти.  Год. 4, бр. 1076 (5. авг. 2001), стр. 
17.
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9463
     Ан дрић и ислам. [Део] (6), Без сло бо де из бо ра / 
Ми ро љуб Јев тић.
Из књи ге „Ислам у де лу Иве Ан дри ћа”.
У: Глас јав но сти.  Год. 4, бр. 1077 (6. авг. 2001), стр. 
24.

9464
     Ан дрић и ислам. [Део] (7), Сло бо да  ту ђа не сло бо
да / Ми ро љуб Јев тић.
Из књи ге „Ислам у де лу Иве Ан дри ћа”.
У: Глас јав но сти.  Год. 4, бр. 1078 (7. авг. 2001), стр. 
27.

9465
     Ан дрић и ислам. [Део] (8), Шта не сме ју хри шћа ни 
и Је вре ји / Ми ро љуб Јев тић.
Из књи ге „Ислам у де лу Иве Ан дри ћа”.
У: Глас јав но сти.  Год. 4, бр. 1079 (8. авг. 2001), стр. 
22.

9466
     Ан дрић и ислам. [Део] (9), Са ви ја мо се и скла ња мо 
/ Ми ро љуб Јев тић.
Из књи ге „Ислам у де лу Иве Ан дри ћа”.
У: Глас јав но сти.  Год. 4, бр. 1080 (9. авг. 2001), стр. 
26.

9467
     Ан дрић и ислам. [Део] (10), Бо шњач ки џи хад про
тив Ср би је / Ми ро љуб Јев тић.
Из књи ге „Ислам у де лу Иве Ан дри ћа”.
У: Глас јав но сти.  Год. 4, бр. 1081 (10. авг. 2001), стр. 
22.

9468
     Ан дрић и ислам. [Део] (11), При кри ва ње или та ки
јах / Ми ро љуб Јев тић.
Из књи ге „Ислам у де лу Иве Ан дри ћа”.
У: Глас јав но сти.  Год. 4, бр. 1082 (11. авг. 2001), стр. 
26.

9469
     Ан дрић и ислам. [Део] (12), Ру си су на пу сти ли Ср
би ју / Ми ро љуб Јев тић.
Из књи ге „Ислам у де лу Иве Ан дри ћа”.
У: Глас јав но сти.  Год. 4, бр. 1083 (12. авг. 2001), стр. 
16.

9470
     Ан дрић и ислам. [Део] (13), Лаж  уз ви шен циљ / 
Ми ро љуб Јев тић.
Из књи ге „Ислам у де лу Иве Ан дри ћа”.
У: Глас јав но сти.  Год. 4, бр. 1084 (13. авг. 2001), стр. 
22.

9471
     Ан дрић и ислам. [Део] (14), Тур ци или Му сли ма ни 
/ Ми ро љуб Јев тић.
Из књи ге „Ислам у де лу Иве Ан дри ћа”.
У: Глас јав но сти.  Год. 4, бр. 1085 (14. авг. 2001), стр. 
16.

9472
     Ан дрић и ислам. [Део] (15), Сли ка ри за вр ша ва ју у 
па клу / Ми ро љуб Јев тић.
Из књи ге „Ислам у де лу Иве Ан дри ћа”.
У: Глас јав но сти.  Год. 4, бр. 1086 (15. авг. 2001), стр. 
19.

9473
     Ан дрић је за ме на за исто ри ју / [интервју водила] 
Ми ли ца Ту ру дић.
Ин тер вју са Ми ро љу бом Јев ти ћем.
У: Ве сти.  Год. 58, бр. 2641 (6. нов. 1999) = Кул тур ни 
до да так*.

9474
     Ан дри ће ва ви зи ја исла ма / Ми ро љуб Јев тић.
У: Књи жев ност.  Год. 56, књ. 107, св. 3/4 (2001), стр. 
484486*.

9475
     Пла ћа да нак исти ни / [интервју водила] А. 
[Александра] Ми ка та.
Ин тер вју са Ми ро љу бом Јев ти ћем.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 48 (7. јун 2001), стр. 13.

ЈЕВ ТО ВИЋ, Бра ни сла ва
9476

     Пет на ест па ра гра фа о трав нич ком му ку / Бра ни сла
ва Јев то вић.
У: Књи жев ност.  Год. 47, књ. 98, св. 8/10 (авг.окт. 
1992), стр. 12541264.

ЈЕ ДЛИН СКА, Ана Н.
9477

     Ми фы и хи ме ры на ци о на ль ной ис то рии : Иво Ан
дрич и укра ин ский „хи мер ный ро ман” / А. [Анна] Н. 
Едлин ская.
У: Твор че ство Иво Ан дри ча / [редак торсо ста ви те ль 
О. [Ольга] Л. Кириллова].  Мо сква : Ин сти тут сла вя
но ве де ния и бал ка ни сти ки РАН, 1992.  Стр. 9193.

ЈЕК НИЋ, Дра го љуб
9478

     De ca Iva An dri ća / Dra go ljub Jek nić.
U: Mla de re či / Dra go ljub Jek nić.  Zre nja nin : Cen tar za 
kul tu ru, 1974.  Str. 519.

9479
     De ca Ive An dri ća / Dra go ljub Jek nić.
U: Iz raz.  God. 17, knj. 33, br. 1 (jan. 1973), str. 5770.

9480
     Есе ји о Ан дри ћу / Дра го љуб Јек нић.
При каз књи ге: Ми ло сав Мир ко вић: Слап на Дри ни, 
Кра гу је вац, 1974.
У: Гра дац.  Год. 2, бр. 3 (мартаприл 1975), стр. 76
78.

9481
     Ivo An drić: „Ku ća na osa mi” / Dra go ljub Jek nić.
U: Da lje.  God. 9, br. 31/32 (1990), str. 155156.
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9482
     Ivo An drić  pi sac za dje cu / Dra go ljub Jek nić.
U: Ži vot.  God. 34, knj. 67, br. 3/4 (martapril 1985), str. 
319324.

9483
     Слав ко Ле о вац: При по ве дач Иво Ан дрић, Но ви 
Сад, 1979 / Дра го љуб Јек нић.
При каз књи ге.
У: По бје да.  Год. 36, бр. 5378 (22. нов. 1980), стр. 11.

9484
     Тре ну ци са Екс Пон том / Дра го љуб Јек нић.
У: Мо сто ви.  Год. 8, бр. 31 (1976), стр. 6980.

9485
     Тре ну ци са „Ex Pon tom” / Дра го љуб Јек нић.
У: По ве ља ок то бра.  Год. 6, бр. 18/19 (1976), стр. 38
62.

ЈЕ ЛУ ШИЋ, Бо же на
9486

     Зна ци жи во та и зна ци умет но сти / Бо же на Је лу
шић.
При каз књи ге: Ра до мир В. Ива но вић: Ан дри ће ва му
дро но сна про за, Но ви Сад, 2006.  На по ме не и би бли
о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 28, св. 26 
(јун 2009), стр. 219224.

ЈЕ ЛУ ШИЋ, Си ни ша
9487

     Ан дри ћев Раз го вор са Го јом: упо ред ноесте тич ки 
кон текст / Си ни ша Је лу шић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Ан дрић у све тлу есте ти ке / уре дио Ми ло слав Шу
тић.  [Нови Сад] : Све то ви ; Бе о град : Ин сти тут за 
књи жев ност и умет ност : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 
1994.  Стр. 141147.

9488
     Ан дри ћев Раз го вор са Го јом: упо ред ноесте тич ки 
кон текст / Си ни ша Је лу шић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: По е тич ки об ли ци / Си ни ша Је лу шић.  Но ви Сад : 
Змај, 2002.  Стр. 176182.

9489
     Зна ко ви по ред пу та: ин тер тек сту ал ни пој мо ви / Си
ни ша Је лу шић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: An drić’s Sings [i. e. Signs] by the ro ad si de: in ter
tex tu aly con cepts: стр. 79.
У: Ан дрић у си сте му умет но сти / уред ник Ми ло слав 
Шу тић.  Бе о град : Ин сти тут за књи жев ност и умет
ност ; Ба ња Лу ка : Књи жев на за дру га, 2004.  Стр. 73
79.

9490
     Зна ко ви по ред пу та: ин тер тек сту ал ни пој мо ви / Си
ни ша Је лу шић.

Те мат ски број: Ан дрић у си сте му умјет но сти.  На по
ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum mary: 
An drić’s Sings [i. e. Signs] by the ro ad si de: in ter tex tu aly 
con cepts: стр. 79.
У: Збор ник срп ског је зи ка, књи жев но сти и умјет но
сти.  Год. 4 (2004), стр. 7379.

9491
     „Ма ра ми ло сни ца”: ви зу ел на струк ту ра и ре ли гиј
ско зна че ње / Си ни ша Је лу шић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Дје ло Ива Ан дри ћа у но вом ми ле ни ју му / [уредник 
Ја сми на Вучетић].  Хер цег Но ви : Срп ско про свјет
но и кул тур но дру штво „Про свје та” ; Но ви Сад : Змај, 
2006.  Стр. 6875.

9492
     О пој му игре код Ива Ан дри ћа / Си ни ша Је лу шић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би
бли о гра фи ја: стр. 39.  Sum mary: The idea of the play 
with Ivo An drić: стр. 40.
У: Збор ник Фи ло ло шког фа кул те та у При шти ни.  Књ. 
5/6 (1995/1996), стр. 3540.

9493
     Раз го вор са Го јом: ин тер тек сту ал на по е ти ка / Си
ни ша Је лу шић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: An dric’s con ver sa tion with Goya: the in ter tex tu al 
po e tic: стр. 168.
У: Гла сник Одје ље ња умјет но сти.  Књ. 26 (2008), стр. 
159168.

9494
     Сло бо да или ну жност: о пој му игре код Иве Ан дри
ћа / Си ни ша Је лу шић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: По е тич ки об ли ци / Си ни ша Је лу шић.  Но ви Сад : 
Змај, 2002.  Стр. 107112.

ЈЕЛ ЧИЋ, Ду брав ко
9495

     [Andrić, Trav nič ka hro ni ka] / Du brav ko Jel čić.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Za greb, 
1962.
U: Te me i me te / Du brav ko Jel čić.  Za greb : Zna nje, 1969. 
 Str. 281284.

9496
     An dri će va pa ra bo la o na si lju i stra hu : (gra đa i for ma 
Pri če o ve zi ro vom slo nu) / Du brav ko Jel čić.
Sum mary: An drić’s pa ra ble on tyranny and fe ar: str. 155
156.
U: Go di šnjak In sti tu ta za knji žev nost.  Knj. 13 (1984), 
str. 137156.

9497
     An dri će va pa ra bo la o na si lju i stra hu : (gra đa i for ma 
„Pri če o ve zi ro vom slo nu”) / Du brav ko Jel čić.
U: Ri ječ po ri ječ / Du brav ko Jel čić.  Za greb : Na klad ni 
za vod Ma ti ce hr vat ske, 1989.  Str. 3059.
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9498
     An dri će ve hr vat ske te me i An drić kao hr vat ska te ma / 
Du brav ko Jel čić.
U: Fo rum.  God. 38, knj. 71, br. 1/3 (si je čanjožu jak 
1999), str. 1533*.

9499
     Ан дри ће ве хр ват ске те ме и Ан дрић као хр ват ска 
те ма / Ду брав ко Јел чић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 19, св. 16 
(март 2000), стр. 277292.

9500
     An dri će ve hr vat ske te me i An drić kao hr vat ska te ma / 
Du brav ko Jel čić.
Sum mary: str. 24.
U: Zbor nik Ivo An drić i nje go vo dje lo / [glav ni ured nik 
Ši mun Mu sa].  Mo star : Pe da go ški fa kul tet, 2003.  Str. 
724*.

9501
     [I vo Andrić] / Du brav ko Jel čić.
U: Po vi jest hr vat ske knji žev no sti / Du brav ko Jel čić.  Za
greb : Na kla da Pa vi čić, 1997.  Str. 241244*.

9502
     [I vo Andrić] / Du brav ko Jel čić.
U: Po vi jest hr vat ske knji žev no sti / Du brav ko Jel čić.  Za
greb : Na kla da Pa vi čić, 2004.  Str. 372375*.

9503
     [I vo Andrić] / Du brav ko Jel čić ; [tra du zi o ne di Rug ge
ro Cat ta ne o].
U: Sto ria del la let te ra tu ra cro a ta / Du brav ko Jel čić.  Mi
la no : Gu é pard No ir, 2005.  Str. 290294*.

ЈЕНД ЖЕЈ ЧИК, Ол гјерд
9504

     Ivo An drić / Ol gi erd Ję dr zejczyk.
U: Ga ze ta Kra kow ska.  Rocz. 19, nr. 246 (15. okt. 1967), 
str. 5*.

ЈЕ НИ ХЕН, Ман фред
9505

     О за ко ну про тив но сти или Бе ле шке о Ан дри ће вој 
„Трав нич кој хро ни ци” / Ман фред Је ни хен ; пре ве ла с 
не мач ког Сне жа на Ми шић.
Ре фе рат на Ме ђу на род ном сим по зи ју му „Од је ци 
европ ске исто ри је у де лу Иве Ан дри ћа”, Нан си, 31. 
мај2. јун 1985.  На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен
це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 5, св. 4 
(1986), стр. 188199.

9506
     О за ко ну про тив но сти или Бе ле шке о Ан дри ће вој 
Трав нич кој хро ни ци / Ман фред Је ни хен ; пре вео То
ми слав Бе кић.
На по ме не: стр. 128129.
У: Ју го сла ви стич ке те ме / Ман фред Је ни хен.  

[Београд] : Ву ко ва за ду жби на ; [Нови Сад] : Ма ти ца 
срп ска ; [Горњи Милановац] : Деч је но ви не, [1991].  
Стр. 119129.

9507
     О „за ко ну про тив но сти”, или: по зив Иве Ан дри ћа 
на то ле ран ци ју у ро ма ну Трав нич ка хро ни ка / Ман
фред Је ни хен ; пре ве ла са не мач ког Ду шан ка Ма риц
ки.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 15, св. 12 
(мај 1996), стр. 269280.

9508
     „O za ko nu pro tiv no sti” oder: Ivo An drić’ Ap pell zur 
To le ranz im Ro man Trav nič ka hro ni ka / Man fred Jäh nic
hen.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ivo An drić / he ra us ge ge ben von Pe ter Thi er gen.  Mün
chen : O. Sa gner, 1995.  Str. 4152.

9509
     Re gi na Min de: Ivo An drić, Mün chen, 1962 / M. [Man
fred] Jäh nic hen.
Pri kaz knji ge.
U: De utsche Li te ra tur ze i tung für Kri tik der in ter na ti o na len 
Wis sen schaft.  Jhg. 85, H. 5 (Mai 1964), str. 418419.

9510
     Re zep ti on sgeschic hte als kul tur po li tischer und li te ra
rischer Fak tor (I. An drić in der DDR) / Man fred Jäh nic
hen.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Ре зи ме: 
Исто ри ја ре цеп ци је као кул тур но по ли тич ки и ли те
рар ни фак тор (И. Ан дрић у НДР): str. 825.
U: De lo Ive An dri ća u kon tek stu evrop ske knji žev no sti i 
kul tu re / [u red nik Dra gan Nedeljković].  Be o grad : Za du
žbi na Ive An dri ća, 1981.  Str. 817825.

9511
     „Über das Ge setz der Ge gen sät zlic hke it” oder Be mer
kun gen zu An drić’ Trav nič ka hro ni ka / M. [Man fred] Jäh
nic hen.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ac tes du Col lo que in ter na ti o nal „Re flets de l’hi sto i re 
euro pé en ne dans l’oeuvre d’Ivo An drić”, [Nancy], 31 mai, 
1er et 2 juin 1985 / so us la di rec tion de Dra gan Ne delj ko
vić.  Nancy : Pres ses Uni ver si ta i res de Nancy, 1987.  Str. 
127136.

9512
     Chro nik eines Bal kan vol kes / M. [Man fred] Jäh nic
hen.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Ber lin, 1957.
U: Son ntag.  Nr. 32 (11. Aug. 1957), str. 8*.

ЈЕН СЕН, Брикт
9513

     Broen over Dri na / Brikt Jen sen.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Oslo, 1960.
U: Ver dens gang.  (13. des. 1960)*.
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9514
     No bel pri sen i lit te ra tur til ju go sla ven Ivo An dric / Brikt 
Jen sen.
U: Af ten po sten.  (27. okt. 1961), str. 1*.

ЈЕНТ, Лу ис
9515

     Best sel ler 1962 / Lo u is Jent.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Min hen, 
1961.
U: Die Zür cher Woc he.  (9. Feb. 1962)*.

ЈЕ РЕ МИЋ, Дра ган М.
9516

     An drić i Go ja / Dra gan M. Je re mić.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Za pi si o Go ji, No vi Sad, 1961.
U: Knji žev ne no vi ne.  N. s., god. 14, br. 163 (26. jan. 
1962), str. 3.

9517
     An drić i Go ja / Dra gan M. Je re mić. 
У: Kri ti čar i estet ski ideal / Dra gan M. Je re mić.  Ti to grad 
: Gra fič ki za vod, 1965.  Стр. 239244.

9518
     Ан дрић и Го ја / Дра ган М. Је ре мић.
У: Збор ник о Ан дри ћу / при ре дио Ра до ван Вуч ко вић. 
 Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1999.  Стр. 254
260.

9519
     An dri ćev ak ti vi zam i „Pri ča o kme tu Si ma nu” / Dra gan 
M. Je re mić.
Od lom ci iz tek sta „Čo vek i isto ri ja u knji žev nom de lu Ive 
An dri ća”.
U: Pri po vet ke Ive An dri ća / Sve to zar Ko lje vić.  Be o grad 
: Za vod za udž be ni ke i na stav na sred stva, 1983.  Str. 122
123.

9520
     Ан дри ће ве ми ни ја ту ре / Дра ган М. Је ре мић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Ли ца, За греб, 1960.
У: Са вре ме ник.  Год. 6, књ. 12, св. 7 (јул 1960), стр. 
7882.

9521
     An dri će vo shva ta nje isto ri je / Dra gan M. Je re mić.
U: Sa vre me nik.  God. 23, knj. 46, sv. 11 (nov. 1977), str. 
336346.

9522
     Де ло за сно ва но на на род ној му дро сти / Дра ган М. 
Је ре мић.
Го вор на све ча ној ака де ми ји у част Иве Ан дри ћа, Бе о
град, 10. окт. 1972.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 24, бр. 425 (16. окт. 1972), 
стр. 5.

9523
     Ду бо ко за ин те ре со ван за исто ри ју / Дра ган М. Је
ре мић.
У: До си теј.  Бр. 11 (март 2000), стр. 26.

9524
     Že na i lju bav u de lu Iva An dri ća / Dra gan M. Je re mić.
U: Sa vre me nik.  God. 9, knj. 18, br. 10 (okt. 1963), str. 
233243.

9525
     Ivo An drić / [Dra gan M. Jeremić].
U: Sa vre me nik.  God. 7, knj. 14, sv. 12 (dec. 1961), str. 
501508.

9526
     Иво Ан дрић / Дра ган М. Је ре мић.
У: Пр сти не вер ног То ме / Дра ган М. Је ре мић.  Бе о
град : Но лит, 1965.  Стр. 976.

9527
     Ivo An drić ili mu drost cr pe na iz sve ta / Dra gan M. Je
re mić.
U: Sa vre me nik.  God. 21, knj. 42, sv. 11 (nov. 1975), str. 
362370.

9528
     Иво Ан дрић или Тра га ње за хар мо ни јом / Дра ган 
М. Је ре мић.
У: На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Срп ска 
књи жев на за дру га, 1961.  Стр. VLXVI II.

9529
     Иво Ан дрић као мо ра ли ста / Дра ган М. Је ре мић.
Sum mary: Ivo An drić as a mo ra list: стр. 587.
У: Де ло Иве Ан дри ћа у кон тек сту европ ске књи жев
но сти и кул ту ре / [уредник Дра ган Недељковић].  Бе
о град : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 1981.  Стр. 559587.

9530
     Иво Ан дрић: син те за две ци ви ли за ци је : (по во дом 
до де љи ва ња Но бе ло ве на гра де) / Дра ган М. Је ре мић.
У: Три ступ ња по ре ђе ња / Дра ган М. Је ре мић.  Кра гу
је вац : Све тлост, 1978.  Стр. 6569.

9531
     Ме та ка ко јој се стре ми ло / Дра ган М. Је ре мић.
In me mo ri am.
У: По ли ти ка.  Год. 72, бр. 22069 (15. март 1975) = Кул
ту ра  умет ност.  Год. 17, бр. 1014, стр. 13.

9532
     По е ти ка Ива Ан дри ћа / Дра ган М. Је ре мић.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 141, књ. 395, св. 5 
(мај 1965), стр. 421432.

9533
     По е ти ка Ива Ан дри ћа / Дра ган М. Је ре мић.
У: При по вет ке / Иво Ан дрић.  Но ви Сад : Ма ти ца срп
ска ; Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1965.  Ко жа. 
 Стр. 721.

9534
     По е ти ка Ива Ан дри ћа / Дра ган М. Је ре мић.
У: При по вет ке / Иво Ан дрић.  Но ви Сад : Ма ти ца срп
ска ; Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1965.  Пл.
  Стр. 721.
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9535
     По е ти ка Ива Ан дри ћа / Дра ган М. Је ре мић.
У: При по вет ке / Иво Ан дрић.  Но ви Сад : Ма ти ца срп
ска ; Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1971.  Стр. 
723.

9536
     По след ња Ан дри ће ва књи га / Дра ган М. Је ре мић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: На ка ме ну, у По чи те љу, 
Мо стар, 1974.
У: По ли ти ка.  Год. 72, бр. 22083 (29. март 1975) = Кул
ту ра  умет ност.  Год. 17, бр. 1016, стр. 15.

9537
     Pred go vor / Dra gan M. Je re mić.
U: Lju bav u ka sa bi / Ivo An drić.  Be o grad : „Bran ko Đo
no vić”, 1963.  Str. 722.

9538
     Pred go vor / Dra gan M. Je re mić.
U: Lju bav u ka sa bi / Ivo An drić.  Be o grad : No lit, 1966. 
 Str. 519.

9539
     Pred go vor / Dra gan M. Je re mić.
U: Lju bav u ka sa bi / Ivo An drić.  Be o grad : No lit, 1974. 
 Str. 518.

9540
     „Про кле та авли ја” Иве Ан дри ћа / Дра ган М. Је ре
мић.
У: Про кле та авли ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про све та 
: Но лит : За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1981. 
 Стр. 722.

9541
     „Про кле та авли ја” Иве Ан дри ћа / Дра ган М. Је ре
мић.
У: Про кле та авли ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про све та 
: Но лит : За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1983. 
 Стр. 722.

9542
     „Про кле та авли ја” Иве Ан дри ћа / Дра ган Је ре мић.
У: Про кле та авли ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про све
та, 1987.  Стр. 722*.

9543
     „Про кле та авли ја” Иве Ан дри ћа / Дра ган М. Је ре
мић.
У: Про кле та авли ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про све
та, 1988.  Стр. 722.

9544
     Re gi na Min de: Ivo An drić, Mün chen, 1962 / D. M. J.  
[Dra gan M. Jeremić].
Pri kaz knji ge. 
U: Knji žev ne no vi ne.  N. s., god. 15, br. 189 (25. jan. 
1963), str. 9.

9545
     Ro đe ni di ja lek ti čar / Dra gan M. Je re mić.
U: Ka zi va nja o An dri ću / [pri re di o] Ra do van Po po vić.  
Be o grad : Slo bo da, 1976.  Str. 4759.

9546
     Sin te ze Iva An dri ća / Dra gan M. Je re mić.
U: Knji žev ne no vi ne.  N. s., god. 12, br. 157 (3. nov. 
1961), str. 1, 3.

9547
     Tra ga nje za har mo ni jom / Dra gan Je re mić.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1977.  Str. 233260.

9548
     Tra ga nje za har mo ni jom / Dra gan Je re mić.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1981.  Str. 233260.

9549
     Фи ло зо фи ја Ива Ан дри ћа / Дра ган М. Је ре мић.
У: Иво Ан дрић / [уредник Во ји слав Ђурић].  Бе о град : 
Ин сти тут за те о ри ју књи жев но сти и умет но сти, 1962. 
 Стр. 922.

9550
     Fi lo zof ske kon cep ci je sa vre me ne ju go slo ven ske knji
žev no sti / Dra gan M. Je re mić.
U: Ži vot.  God. 13, br. 2 (feb. 1964), str. 314.

9551
     Fi lo zof ske kon cep ci je sa vre me ne ju go slo ven ske knji
žev no sti / Dra gan M. Je re mić.
U: Re ports on Ame ri canYugo slav [U ni ver sity] Se mi nar, 
Za dar, Ju ne, 18th23rd 1963 / edi tors Char les Je la vich and 
Ti ho mir Vu lo vić.  Lju blja na : [s. n.], 1968.  Str. 375
384.

9552
     Чо век и исто ри ја у књи жев ном де лу Иве Ан дри ћа / 
Дра ган М. Је ре мић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: Man and hi story in the li te rary work of Ivo An drić: 
стр. 162163.
У: Збор ник ра до ва о Иви Ан дри ћу / уред ник Ан то ни је 
Иса ко вић.  Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет
но сти, 1977.  Стр. 131163.

9553
     Чо век и исто ри ја у књи жев ном де лу Иве Ан дри ћа / 
Дра ган М. Је ре мић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: Man and hi story in the li te rary work of Ivo An drić: 
стр. 162163.
У: Збор ник ра до ва о Иви Ан дри ћу / уред ник Ан то ни је 
Иса ко вић.  Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет
но сти, 1979.  Стр. 131163.

9554
     Чо век и исто ри ја у књи жев ном де лу Иве Ан дри ћа / 
Дра ган М. Је ре мић.
Одло мак.
У: Бал кан ски Хо мер или Жи вот Иве Ан дри ћа / Ра до
ван По по вић.  Бе о град : За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства, 1991.  Стр. 129.

9555
     Goya se con do An drić / Dra gan M. Je re mić.
U: L’Euro pa let te ra ria.  An no 3, n. 13/14 (1962), str. 185
189*.
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9556
     Po etyka Ivo An dri cia / Dra gan Je re mić ; pr ze ł ożyła Mo
ni ka Mil ler.
U: Li te ra tu ra na Świ e cie.  Nr. 6(50) (1975), str. 1225.

9557
     Phi lo sop hi cal con cep ti ons in con tem po rary Yugo slav 
li te ra tu re / Dra gan M. Je re mić.
U: Re ports on Ame ri canYugo slav [U ni ver sity] Se mi nar, 
Za dar, Ju ne, 18th23rd 1963 / edi tors Char les Je la vich and 
Ti ho mir Vu lo vić.  Lju blja na : [s. n.], 1968.  Str. 127138.

ЈЕ РЕ МИЋ, Љу би ша
9558

     Ан дрић и бал кан ска сли ка све та / Љу би ша Је ре
мић.
При каз књи ге: Ол га Л. Ки ри ло ва: Из ме ђу ми та и игре, 
Гор њи Ми ла но вац, 1994.
У: По ли ти ка.  Год. 91, бр. 29003 (16. јул 1994) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 38, бр. 67, стр. 18.

9559
     Ан дри ћев лик у на шој јав но сти / Љу би ша Је ре мић.
У: Књи жев ност раз ли ке / Љу би ша Је ре мић.  Бе о град : 
Слу жбе ни гла сник, 2009.  Стр. 2330.

9560
     An dri će va več na za du žbi na / Lju bi ša Je re mić.
Od lo mak.
U: Na Dri ni ću pri ja / [I vo Andrić].  Be o grad : Lo gos art : 
Agen ci ja Sve ti o nik, 2006.  Str. 374375.

9561
     Be le ška o pi scu / Lj. J. [Ljubiša Jeremić].
U: Omer pa ša La tas / Ivo An drić.  Be o grad : Be o grad ski 
iz da vač kogra fič ki za vod, 1988.  Str. 319320.

9562
     Бе ле шка о пи сцу / Љ. Ј. [Љубиша Јеремић].
У: На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Бе о
град ски из да вач когра фич ки за вод, 1990.  Стр. 479
[480].

9563
     Be le ška o pi scu / Lj. J. [Ljubiša Jeremić].
U: Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Be o grad : Be o grad ski 
iz da vač kogra fič ki za vod, 1990.  Str. 445[446].

9564
     Be le ška o pi scu i de lu / Lj. J. [Ljubiša Jeremić].
U: Zna ko vi po red pu ta / Ivo An drić.  Be o grad : Be o grad
ski iz da vač kogra fič ki za vod, 1992.  Str. 533[535].

9565
     Be le ška o pi scu i de lu / Lj. J. [Ljubiša Jeremić].
U: Zna ko vi po red pu ta / Ivo An drić.  Be o grad : Be o grad
ski iz da vač kogra fič ki za vod, 1994.  Str. 533[535].

9566
     Ва жна и ле па књи га о Ан дри ћу / Љу би ша Је ре мић.
Пр ви пут об ја вље но под ств. насл.: Тра гом Ан дри ће
вог ства ра ла штва.
У: Књи жев ност раз ли ке / Љу би ша Је ре мић.  Бе о град : 
Слу жбе ни гла сник, 2009.  Стр. 7377.

9567
     Иво Ан дрић и бал кан ска сли ка све та / Љу би ша Је
ре мић.
У: Књи жев ност раз ли ке / Љу би ша Је ре мић.  Бе о град : 
Слу жбе ни гла сник, 2009.  Стр. 7982.

9568
     Lu di lo pri po ve da nja / Lju bi ša Je re mić.
U: Pro za no vog sti la / Lju bi ša Je re mić.  Be o grad : Pro
sve ta, 1978.  Str. 276279.

9569
     Лу ди ло при по ве да ња / Љу би ша Је ре мић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Кри ти ча ри о Ан дри ћу / из бор 
М. Ж. [Милан Живановић].  Одло мак.
У: Днев ник.  Год. 51, бр. 16511 (14. окт. 1992) = Кул
ту ра  на у ка  умет ност.  Бр. 651, стр. 16.

9570
     На Дри ни ћу при ја  Ан дри ће ва веч на за ду жби на / 
Љу би ша Је ре мић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 43, бр. 793 (1. март 1990), 
стр. 1011.

9571
     На Дри ни ћу при ја  Ан дри ће ва веч на за ду жби на / 
Љу би ша Је ре мић.
У: На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Бе о
град ски из да вач когра фич ки за вод, 1990.  Стр. 525.

9572
     Na Dri ni ću pri ja  An dri će va več na za du žbi na / Lju bi ša 
Je re mić.
U: Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Be o grad : Be o grad ski 
iz da vač kogra fič ki za vod, 1990.  Str. 523.

9573
     „На Дри ни ћу при ја”  Ан дри ће ва веч на за ду жби на 
/ Љу би ша Је ре мић.
У: Глас из вре ме на / Љу би ша Је ре мић.  Бе о град : Бе
о град ски из да вач когра фич ки за вод, 1993.  Стр. 204
222.

9574
     „На Дри ни ћу при ја”  Ан дри ће ва веч на за ду жби на 
/ Љу би ша Је ре мић.
У: Збор ник о Ан дри ћу / при ре дио Ра до ван Вуч ко вић. 
 Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1999.  Стр. 73
92.

9575
     „На Дри ни ћу при ја”  Ан дри ће ва веч на за ду жби на 
/ Љу би ша Је ре мић.
У: На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : На род
на књи гаАл фа, 2001.  Стр. 393410.

9576
     „На Дри ни ћу при ја”  Ан дри ће ва веч на за ду жби на 
/ Љу би ша Је ре мић.
У: На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : На род
на књи гаАл фа, 2002.  Стр. 393410.



611

9577
     „На Дри ни ћу при ја”  да нас / Љу би ша Је ре мић.
У: Са вре ме ник плус.  Бр. 1 (1992), стр. 1719.

9578
     Нео до љи ви та лас лу ди ла : (умет ност при ча ња у 
„Про кле тој авли ји”) / Љу би ша Је ре мић.
У: Бор ба.  Год. 51, бр. 277 (7. окт. 1972), стр. 14.

9579
     О сто го ди шњи ци ро ђе ња Иве Ан дри ћа / Љу би ша 
Је ре мић.
У: Глас из вре ме на / Љу би ша Је ре мић.  Бе о град : Бе
о град ски из да вач когра фич ки за вод, 1993.  Стр. 380
386.

9580
     Суд би на Ан дри ће вог ли ка у на шој ствар но сти / 
Љу би ша Је ре мић.
У: Збор ник Два на е стих књи жев них су сре та „Са вре
ме на срп ска про за”, 1011. но вем бар 1995, Тр сте ник. 
 Тр сте ник : На род ни уни вер зи тет, 1996.  Стр. 103
110.

9581
     Тра гич ко ви ђе ње у Ан дри ће вим при по вет ка ма / 
Љу би ша Је ре мић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Глас из вре ме на / Љу би ша Је ре мић.  Бе о град : Бе
о град ски из да вач когра фич ки за вод, 1993.  Стр. 176
203.

9582
     Тра гич ко ви ђе ње у Ан дри ће вим при по вет ка ма / 
Љу би ша Је ре мић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: О срп ским пи сци ма / Љу би ша Је ре мић.  Бе о град : 
Срп ска књи жев на за дру га, 2007.  Стр. 2854.

9583
     Тра гич но ви ђе ње у Ан дри ће вим при по вет ка ма : 
„Ма ра ми ло сни ца” / Љу би ша Је ре мић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary.
У: Књи жев на исто ри ја.  Год. 24, бр. 88 (1992), стр. 
353371*.

9584
     Тра гич но ви ђе ње у Ан дри ће вим при по вет ка ма : 
„Ма ра ми ло сни ца” / Љу би ша Је ре мић.
Одло мак.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 44, бр. 850/851 (15. окт.1. 
нов. 1992), стр. 7.

9585
     Тра гом Ан дри ће вог ства ра ла штва / Љу би ша Је ре
мић.
При каз књи ге: Иво Тар та ља: Пут по ред зна ко ва, Но ви 
Сад, 1991.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 168, књ. 449, св. 3 
(март 1992), стр. 513516.

ЈЕ РЕ МИЋ, Ма ша
9586

     Ње го во ви со чан ство „Реч” / Ма ша Је ре мић.
У: Баг да ла.  Год. 43, бр. 450 (окт.дец. 2001), стр. 47
50.

ЈЕР КОВ, Алек сан дар
9587

     Vek od ro đe nja Iva An dri ća: po ru ke na šem vre me nu. 
[Deo 1], Tra ga nje za skri ve nim / Alek san dar Jer kov.
U: Bor ba.  God. 70, br. 259 (14. sept. 1992), str. 24.

9588
     Vek od ro đe nja Iva An dri ća: po ru ke na šem vre me nu. 
[Deo 2], Svet je avet / Alek san dar Jer kov.
U: Bor ba.  God. 70, br. 260 (15. sept. 1992), str. 15.

9589
     Еко ном ски ро ман : иш че за ва ње при ма о ца у Ан дри
ће вим ро ма ни ма / Алек сан дар Јер ков.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске.  Год. 2, бр. 6 (дец. 1990), стр. 92101.

9590
     Епо хал ни ета лон / Алек сан дар Јер ков.
Над ре ђе ни ств. насл.: Кри ти ча ри о Ан дри ћу / из бор 
М. Ж. [Милан Живановић].
У: Днев ник.  Год. 51, бр. 16511 (14. окт. 1992) = Кул
ту ра  на у ка  умет ност.  Бр. 651, стр. 16.

9591
     Жа не та Ђу кић Пе ри шић: Ка ва љер Све тог ду ха, Бе
о град, 1992 / Алек сан дар Јер ков.
При каз књи ге.
У: Књи жев на исто ри ја.  Год. 24, бр. 88 (1992), стр. 
408409*.

9592
     Има нент на по е ти ка Ан дри ће вих ро ма на / Алек сан
дар Јер ков.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 11, св. 8 (окт. 
1992), стр. 200236.

9593
     Има нент на по е ти ка и са знај на моћ Ан дри ће ве Трав
нич ке хро ни ке / Алек сан дар Јер ков.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Књи жев ност.  Год. 49, књ. 101, св. 5/6 (мајјун 
1996), стр. 294303.

9594
     Lju bav u pri ča ma Ive An dri ća / A. [A lek san dar] Jer
kov.
U: Lju bav u ka sa bi i dru ge tra gič ne lju ba vi / Ivo An drić.  
Be o grad : Ju go slo ven ska knji ga, 1997.  Str. 227229.

9595
     Не из ре ци ва ми сао смр ти и не и мен љи во у Про кле
тој авли ји : сми сао Ан дри ће ве по е ти ке / Алек сан дар 
Јер ков.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
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У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 18, св. 15 
(окт. 1999), стр. 185229.

9596
     Од при по ве дач ког до ди ра до ро ма неск ног слу ха : о 
ал тер на тив ном дис кур су Ан дри ће ве про зе / Алек сан
дар Јер ков.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Иво Ан дрић у сво ме вре ме ну. [Књ.] 1 / 22. на уч ни 
са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, 
Тр шић, 1520. септ. 1992.  Бе о град : Ме ђу на род ни 
сла ви стич ки цен тар на Фи ло ло шком фа кул те ту, 1994. 
 Стр. 6575.

9597
     По е зи ја Иве Ан дри ћа / Алек сан дар Јер ков.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: По е зи ја / Иво Ан дрић.  Срем ски Кар лов ци : Ка и
рос, 1998.  Стр. 201222.

9598
     При бе жи ште у Ан дри ћу / Алек сан дар Јер ков.
У: Књи жев ност.  Год. 47, књ. 98, св. 8/10 (авг.окт. 
1992), стр. 13111314.

9599
     Pri če o že ni, ko je ne ma / Alek san dar Jer kov.
U: Pri če o že ni sa moj se bi ne zna noj / Ivo An drić.  Be o
grad : Ju go slo ven ska knji ga, 2000.  Str. 269271.

9600
     Svet  iza bra ni za vi čaj / Alek san dar Jer kov.
U: Bor ba.  God. 70, br. 283 (8. okt. 1992) = Ivo An drić, 
vek od ro đe nja, str. II.

ЈЕ РО ТИЋ, Вла де та
9601

     Ex Pon to и Не ми ри, да нас / Вла де та Је ро тић.
У: Да ро ви на ших ро ђа ка. Књ. 3 / Вла де та Је ро тић.  
Бе о град : Про све та, 1999.  Стр. 7787.

9602
     Ex Pon to и Не ми ри, да нас / Вла де та Је ро тић.
У: Да ро ви на ших ро ђа ка. [Књ.] 3 / Вла де та Је ро тић.  
Бе о град : Ars li bri ; Ба ња Лу ка : Бе сје да, 2002.  Стр. 
89101.

9603
     Ex Pon to и Не ми ри, да нас / Вла де та Је ро тић.
У: Да ро ви на ших ро ђа ка. [Књ.] 3 / Вла де та Је ро тић. 
 Бе о град : Ars Li bri : Не вен : За ду жби на Вла де те Је ро
ти ћа, 2007.  Стр. 8596.

9604
     Ex Pon to и Не ми ри Иве Ан дри ћа, да нас / Вла де та 
Је ро тић.
У: Књи жев ност.  Год. 49, књ. 100, св. 1/2 (јан.феб. 
1996), стр. 15371544.

9605
     Je dan ne mo guć raz go vor sa Ivom An dri ćem / Vla de ta 
Je ro tić.

U: Sa vre me nik.  God. 27, knj. 53, sv. 3/4 (jan.feb. 1981), 
str. 159178.

9606
     Je dan ne mo guć raz go vor sa Ivom An dri ćem / Vla de ta 
Je ro tić.
U: Da ro vi na ših ro đa ka / Vla de ta Je ro tić.  Be o grad : Pro
sve ta, 1984.  Str. 197228.

9607
     Је дан не мо гућ раз го вор са Ивом Ан дри ћем / Вла
де та Је ро тић.
У: Да ро ви на ших ро ђа ка. Књ. 1 / Вла де та Је ро тић.  
Бе о град : Про све та, 1997.  Стр. 205234.

9608
     Је дан не мо гућ раз го вор са Ивом Ан дри ћем / Вла
де та Је ро тић.
У: Да ро ви на ших ро ђа ка. Књ. 1 / Вла де та Је ро тић.  
Бе о град : Про све та, 1998.  Стр. 205234.

9609
     Је дан не мо гућ раз го вор са Ивом Ан дри ћем / Вла
де та Је ро тић.
У: Иза бра ни огле ди / Вла де та Је ро тић.  Бе о град : Срп
ска књи жев на за дру га, 2000.  Стр. 136167.

9610
     Је дан не мо гућ раз го вор са Ивом Ан дри ћем / Вла
де та Је ро тић.
У: Да ро ви на ших ро ђа ка. [Књ.] 1 / Вла де та Је ро тић.  
Бе о град : Ars li bri ; Ба ња Лу ка : Бе сје да, 2002.  Стр. 
251287.

9611
     Је дан не мо гућ раз го вор са Ивом Ан дри ћем / Вла
де та Је ро тић.
У: Иза бра ни огле ди / Вла де та Је ро тић.  Бе о град : Срп
ска књи жев на за дру га, 2003.  Стр. 136167.

9612
     Је дан не мо гућ раз го вор са Ивом Ан дри ћем / Вла
де та Је ро тић.
У: Да ро ви на ших ро ђа ка. [Књ.] 1 / Вла де та Је ро тић. 
 Бе о град : Ars li bri : Не вен : За ду жби на Вла де те Је ро
ти ћа, 2007.  Стр. 251287.

9613
     Ле па би ћа Иве Ан дри ћа / Вла де та Је ро тић.
У: При ка зи и пре по ру ке / Вла де та Је ро тић.  Бе о град : 
Дра слар парт нер, 2006.  Стр. 3641.

9614
     Ле па би ћа Иве Ан дри ћа / Вла де та Је ро тић.
У: При ка зи и пре по ру ке / Вла де та Је ро тић.  Бе о град : 
Ars Li bri : Не вен : За ду жби на Вла де те Је ро ти ћа, 2007. 
 Стр. 4147.

9615
     Ле па би ћа Иве Ан дри ћа  Дра ган Сто ја но вић / Вла
де та Је ро тић.
При каз књи ге: Дра ган Сто ја но вић: Ле па би ћа Иве Ан
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дри ћа, Под го ри ца, Но ви Сад, 2003.
У: Злат на гре да.  Год. 3, бр. 26 (дец. 2003), стр. 2728.

9616
     „По на вља ња” и „се ћа ња” Пе тра Џа џи ћа и Иве Ан
дри ћа / Вла де та Је ро тић.
При каз књи ге: Пе тар Џа џић: Хра сто ва гре да у ка ме ној 
ка пи ји, Бе о град, 1983.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 3/4, св. 3 (окт. 
1985), стр. 269276.

ЈЕФ ТИ МИ ЈЕ ВИЋМи хај ло вић, Ма ри ја
9617

     О Ан дри ће вој му дро но сној про зи ака де ми ка Ра до
ми ра В. Ива но ви ћа / Ма ри ја Јеф ти ми је вић Ми хај ло
вић.
При каз књи ге: Ра до мир В. Ива но вић: Ан дри ће ва му
дро но сна про за, Но ви Сад, 2006.
У: Кро во ви.  Год. 21, бр. 67/70 (2007), стр. 188189.

9618
     Ра до мир В. Ива но вић: Ан дри ће ва му дро но сна про
за, Но ви Сад, 2006 / Ма ри ја Јеф ти ми је вић Ми хај ло
вић.
При каз књи ге.
У: Ба шти на.  Св. 22 (2007), стр. 337340.

ЈО ВА НИЋ, Гво зден
9619

     Ан дри ће ве опо ру ке / Гво зден Јо ва нић.
У: По ли ти ка.  Год. 89, бр. 28380 (10. окт. 1992) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 36, бр. 28, стр. 11.

9620
     На Ву ко вом ог њи шту : под се ћа ња: у Тр ши ћу, с 
Ивом Ан дри ћем / Гво зден Јо ва нић.
У: По ли ти ка.  Год. 89, бр. 28352 (12. септ. 1992), стр. 
15.

9621
     Po sled nji da ni / Gvo zden Jo va nić.
U: Ka zi va nja o An dri ću / [pri re di o] Ra do van Po po vić.  
Be o grad : Slo bo da, 1976.  Str. 6065.

9622
     Са Ивом Ан дри ћем у Со ко ба њи / Гво зден Јо ва нић.
У: Спо мен на Гво зде на Јо ва ни ћа / [приредио Ра до ван 
Поповић].  Бе о град : Ву ко ва за ду жби на : За ду жби на 
Иве Ан дри ћа : Ет но граф ски му зеј, 1998.  Стр. 6367.

ЈО ВА НОВ, Све ти слав
9623

     По след ња ма ска : Ан дри ћев Го ја и по зо ри шна илу
зи ја / Све ти слав Јо ва нов.
У: Баг да ла.  Год. 43, бр. 450 (окт.дец. 2001), стр. 43
46.

ЈО ВА НО ВИЋ, Алек сан дар
9624

     Án dritch, re lo jo e i ro da nar ra ti va / Alek san dar Jo va no
vić.

U: Ca fé Ti ta nic / Ivo Án dritch.  São Pa o lo : Glo bo, 2008. 
 Str. 723.

ЈО ВА НО ВИЋ, Бо јан
9625

     Ан дри ће ве не са ни це / Бо јан Јо ва но вић.
При каз књи ге: Иван На сто вић: За пи си о не са ни ци Иве 
Ан дри ћа у све тлу ду бин ске пси хо ло ги је, Но ви Сад, 
2005.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 27, св. 25 
(септ. 2008), стр. 255258.

9626
     Пе тар Џа џић: аутен ти чан Ан дри ћев ту мач / Бо јан 
Јо ва но вић.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 16, св. 13 
(феб. 1997), стр. 227231.

9627
     По ли фо ни ја ар хе тип ских стру на / Бо јан Јо ва но вић.
При каз књи га: 1. Пе тар Џа џић: О Про кле тој авли ји, 
Бе о град, 1992 ; 2. Пе тар Џа џић: Хра сто ва гре да у ка
ме ној ка пи ји, Бе о град, 1992.
У: По ли ти ка.  Год. 89, бр. 28479 (23. јан. 1993) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 36, бр. 43, стр. 19.

9628
     Увод у Ан дри ћа / Бо јан Јо ва но вић.
При каз књи ге: Пе тар Џа џић: Иво Ан дрић: чо век, де ло, 
Ниш, 1993.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 12/13, св. 
9/10 (1993/1994), стр. 460462.

ЈО ВА НО ВИЋ, Бран ко
9629

     Кон цен тра ци ја по е зи је, ми са о но сти и ар ти зма : 
све ча ни скуп у Срп ској ака де ми ји на у ка и умет но сти у 
част Иве Ан дри ћа / Б. [Бранко] Јо ва но вић.
При каз ма ни фе ста ци је.
У: Бор ба.  Год. 27, бр. 16 (18. јан. 1962), стр. 7.

ЈО ВА НО ВИЋ, Ви о ле та
9630

     Иво Ан дрић о Ву ку Ка ра џи ћу / Ви о ле та Јо ва но вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би
бли о гра фи ја: стр. 87.
У: Школ ски час срп ског је зи ка и књи жев но сти.  Год. 
17, бр. 2 (1999), стр. 8387.

ЈО ВА НО ВИЋ, Дра ган
9631

     Фај је Ан дрић : ви ше од по ле ми ке / Дра ган Јо ва но
вић.
У: НИН.  Бр. 2691 (8. март 2001), стр. 2830.

ЈО ВА НО ВИЋ, Ђор ђе
9632

     Есеј за Иво Ан дриќ / Ѓорѓе Јо ва но виќ.
У: Ко ре ни.  Год. 7, бр. 25/26 (мартјун 2008), стр. 
40944095*.
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9633
     При вид ни ре а ли зам / Ђор ђе Јо ва но вић.
У: Ве нац.  Бр. 8 (нов. 1972), стр. 64.

9634
     При вид ни ре а ли зам Ива Ан дри ћа / Ђор ђе Јо ва но
вић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: При по вет ке. Књ. 2, Бе о
град, 1936.
У: На ша ствар ност.  Год. 1, бр. 3/4 (1936), стр. 133
135*.

9635
     При вид ни ре а ли зам Ива Ан дри ћа / Ђор ђе Јо ва но
вић.
У: Сту ди је и кри ти ке / Ђор ђе Јо ва но вић.  Бе о град : 
Про све та, 1949.  Стр. 187190.

9636
     При вид ни ре а ли зам Ива Ан дри ћа / Ђор ђе Јо ва но
вић.
У: Кри ти ча ри из по кре та со ци јал не ли те ра ту ре.  Но ви 
Сад : Ма ти ца срп ска ; Бе о град : Ин сти тут за књи жев
ност и умет ност, [1977].  Стр. 436438.

ЈО ВА НО ВИЋ, Жар ко
9637

     Иво Ан дрић: Же на на ка ме ну, Бе о град, 1962 / Жар
ко Јо ва но вић.
При каз књи ге.
У: Бор ба.  Год. 27, бр. 179 (1. јул 1962), стр. 10.

ЈО ВА НО ВИЋ, Жељ ко
9638

     At mos fe ra, sa vre me nost i glu mi ca / Želj ko Jo va no vić.
Pri kaz pred sta ve „Go spo đi ca” po mo ti vi ma ro ma na Ive 
An dri ća, u re ži ji Lju bi še Ri sti ća i u iz vo đe nju Na rod nog 
po zo ri šta i KPGTa iz Su bo ti ce.
U: Na ša bor ba.  N. s., god. 73, br. 210 (29. avg. 1995), 
str. 9.

9639
     Bez sla bo sti / Želj ko Jo va no vić.
Pri kaz pred sta ve „Pro kle ta avli ja” po mo ti vi ma ro ma na 
Ive An dri ća, u dra ma ti za ci ji i re ži ji Ne boj še Bra di ća i u 
iz vo đe nju Kru še vač kog po zo ri šta.
U: Blic.  God. 4, br. 963 (2. okt. 1997), str. 14.

9640
     Кон зул ска вре ме на / Жељ ко Јо ва но вић.
Одло мак из тек ста „При ча о при ча њу”.
У: Зве зда ра те а тар / при ре дио Фе ликс Па шић.  Бе о
град : Зве зда ра те а тар, 2009.  Стр. 433.

9641
     По сто ји ли Ан дри ће во по зо ри ште / Жељ ко Јо ва но
вић.
У: Баг да ла.  Год. 43, бр. 450 (окт.дец. 2001), стр. 51
56.

9642
     Pri ča o pri ča nju / Želj ko Jo va no vić.
Pri kaz pred sta ve „Kon zul ska vre me na” po mo ti vi ma ro
ma na „Trav nič ka hro ni ka” Ive An dri ća, u dra ma ti za ci ji i 
re ži ji Lju bi še Ri sti ća i u iz vo đe nju Zve zda ra te a tra iz Be
o gra da.
U: Blic.  Br. 4337 (9. mart 2009), str. 21.

ЈО ВА НО ВИЋ, Жи во рад П.
9643

     Ва жни ја ли те ра ту ра о Иви Ан дри ћу / Жи во рад П. 
Јо ва но вић.
У: По ли ти ка.  Год. 58, бр. 17263 (29. окт. 1961) = Кул
ту ра  умет ност.  Год. 5, бр. 238, стр. 19.

9644
     Иво Ан дрић : (из нео бја вље ног ру ко пи са „Би о граф
скоби бли о граф ски реч ник срп ских пи са ца”) / Жи во
рад П. Јо ва но вић.
У: Жи вот.  Год. 6, књ. 10, св. 1/2 (јан.феб. 1957), стр. 
130135.

9645
     Иво Ан дрић : (биоби бли о граф ска гра ђа) / Жи во
рад П. Јо ва но вић.
У: Би бли о те кар.  Год. 13, бр. 6 (1961), стр. 558574.

9646
     Ли те ра ту ра о Иви Ан дри ћу / Жи во рад П. Јо ва но
вић.
У: Кри ти ча ри о Ан дри ћу / при ре дио Пе тар Џа џић.  
Бе о град : Но лит, 1962.  Стр. 243249.

9647
     При лог би бли о гра фи ји ра до ва Ива Ан дри ћа / Жи
во рад П. Јо ва но вић.
У: НИН.  Год. 2, бр. 89 (14. септ. 1952), стр. 89.

ЈО ВА НО ВИЋ, Иван ка
9648

     Ivo An drić: Aska i vuk / Ivan ka Jo va no vić.
U: Me to dič ki pri stup knji žev no u mjet nič kom tek stu / Zvo
ni mir Di klić ... [et al.].  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle ša”, 
1973.  Str. 77108.

ЈО ВА НО ВИЋ, Ив ко
9649

     Иво Ан дрић: „Го спо ђи ца” : из ски ца и те за за оглед 
о Ан дри ћу / Ив ко Јо ва но вић.
У: Уства ри.  Год. 5, бр. 22 (јан.феб. 1962), стр. 4767.

ЈО ВА НО ВИЋ, Је ле на
9650

     Те о риј ски о ме ди та тив ном / Је ле на Јо ва но вић.
При каз пред го во ра Ра до ма на Ста ни ши ћа из књи ге 
„Зна ко ви по ред пу та Иве Ан дри ћа”, Под го ри ца, 2005.
У: Срп ски је зик.  Сер. 1, год. 12, бр. 1/2 (2007), стр. 
629632.
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ЈО ВА НО ВИЋ, Ми лан С.
9651

     Не ке осо бе но сти „Књи жев ног ју га” и са рад ња Ива 
Ан дри ћа у ње му / Ми лан С. Јо ва но вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Стре мље ња.  Год. 19, бр. 6 (нов.дец. 1978), стр. 
6991.

9652
     „Пут Али је Ђер зе ле за” / de T [Милан С. Јовано
вић].
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Пут Али је Ђер зе ле за, Бе
о град, 1922.
У: Са мо у пра ва.  Бр. 66 (25. март 1922), стр. 24.

ЈО ВА НО ВИЋ, Ми ли во је Р.
9653

     Ан дри ће ве срећ не го ди не / Ми ли во је Р. Јо ва но вић.
При каз књи ге: Гор да на Бра јо вић: Ан дрић и Ми ли ца, 
Бе о град, 1997.
У: На род не но ви не.  Год. 54, бр. 10695 (1314. дец. 
1997) = Кул ту ра умет ност на у ка.  Бр. 15, стр. 9.

9654
     Ан дри ће ве срећ не го ди не / Ми ли во је Р. Јо ва но вић.
У: Ан дрић и Ми ли ца / Гор да на Бра јо вић.  Бе о град : 
На род на књи гаАл фа, 2004.  Стр. 57.

9655
     Са зна ла Ан дри ће ву тај ну : (о књи зи сту ди ји „Ан
дрић и Ми ли ца” Гор да не Бра јо вић) / Ми ли во је Р. Јо
ва но вић.
У: Пе сма ме ђу пе сни ци ма / [уредници Јо ван Ке сар, 
Ми ли во је Р. Јовановић].  Бе о град : Ве чер ње но во сти : 
Фонд „Гор да на Бра јо вић” ; Алек си нац : Цен тар за кул
ту ру, 1999.  Стр. 99103.

9656
     Са зна ла Ан дри ће ву тај ну / Ми ли во је Р. Јо ва но вић.
У: Ан дрић и Ми ли ца / Гор да на Бра јо вић.  Бе о град : 
На род на књи гаАл фа, 2004.  Стр. 914.

ЈО ВА НО ВИЋ, Ми о драг
9657

     Се ћа ње на је ди ног ју го сло вен ског но бе лов ца. [Део] 
(1), Иво Ан дрић у Со ко ба њи / Ми о драг Јо ва но вић.
У: Днев ник.  Год. 50, бр. 16088 (12. авг. 1991), стр. 
13.

9658
     Се ћа ње на је ди ног ју го сло вен ског но бе лов ца. [Део] 
(2), Љут ња на но ви на ре / Ми о драг Јо ва но вић.
У: Днев ник.  Год. 50, бр. 16089 (13. авг. 1991), стр. 
15.

9659
     Се ћа ње на је ди ног ју го сло вен ског но бе лов ца. [Део] 
(3), Жи вот на пре о ку па ци ја / Ми о драг Јо ва но вић.
У: Днев ник.  Год. 50, бр. 16090 (14. авг. 1991), стр. 
18.

9660
     Се ћа ње на је ди ног ју го сло вен ског но бе лов ца. [Део] 
(4), Све тре ба чи та ти / Ми о драг Јо ва но вић.
У: Днев ник.  Год. 50, бр. 16091 (15. авг. 1991), стр. 
18.

9661
     Се ћа ње на је ди ног ју го сло вен ског но бе лов ца. [Део] 
(5), Про у ча ва ње по ро дич них име на / Ми о драг Јо ва но
вић.
У: Днев ник.  Год. 50, бр. 16092 (16. авг. 1991), стр. 
15.

ЈО ВА НО ВИЋ, Пе тар
9662

     О чу де сној књи зи, ко ја и ни је са мо књи га / Пе тар 
Јо ва но вић.
У: Ве нац.  Год. 6, бр. 57 (окт. 1977), стр. 1415.

ЈО ВА НО ВИЋ, Ра шко В.
9663

     Ан дрић из дру ге ру ке / Ра шко В. Јо ва но вић.
При каз ра дио дра ме „Ле то ва ње на ју гу” по мо ти ви ма 
при по вет ке И. Ан дри ћа, у дра ма ти за ци ји Са ње Са вић 
и у ре жи ји Ми ло ша Ја го ди ћа.
У: По ли ти ка.  Год. 107, бр. 34650 (26. април 2010), 
стр. 17.

9664
     Ан дри ће ва Про кле та авли ја / Ра шко В. Јо ва но вић.
При каз ра дио дра ме „Про кле та авли ја” по мо ти ви ма 
ро ма на И. Ан дри ћа, у дра ма ти за ци ји Зво ни ми ра Ко
сти ћа и у ре жи ји Не бој ше Бра ди ћа.
У: Од истог слу ша о ца. [Књ.] 1, 19761992 / Ра шко В. 
Јо ва но вић.  Бе о град : Ра диоте ле ви зи ја Ср би је, Ра дио 
Бе о град, 2010.  Стр. 320.

9665
     Dra ma ti za ci je  stvar nost sa vre me nog po zo ri šta : (s po
seb nim osvr tom na scen sku pre zen ta ci ju de la Ive An dri ća) 
/ Ra ško V. Jo va no vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Sce na.  God. 17, knj. 1, br. 2 (martapril 1981), str. 
312.

9666
     Дра ма ти за ци је  ствар ност са вре ме ног по зо ри шта 
: (с по себ ним освр том на сцен ску пре зен та ци ју де ла 
Иве Ан дри ћа) / Ра шко Јо ва но вић.
Од лом ци.
У: По зо ри шне дра ма ти за ци је де ла Иве Ан дри ћа. Део 
2, Дра ма ти за ци је у вре ме ну / Ве сна Крч мар.  Но ви 
Сад : Ма ти ца срп ска, 2008.  Стр. 230234.

9667
     Иво Ан дрић и ра дио / Ра шко Јо ва но вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Ан дрић у све тлу есте ти ке / уре дио Ми ло слав Шу
тић.  [Нови Сад] : Све то ви ; Бе о град : Ин сти тут за 
књи жев ност и умет ност : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 
1994.  Стр. 155165.
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9668
     Кад књи жев на реч ожи ви / Ра шко В. Јо ва но вић.
При каз ра дио дра ме „Екс кур зи ја” по мо ти ви ма при по
вет ке Иве Ан дри ћа, у дра ма ти за ци ји и ре жи ји Ме ли не 
По теКо ље вић.
У: Од истог слу ша о ца. [Књ.] 2, 19932006 / Ра шко В. 
Јо ва но вић.  Бе о град : Ра диоте ле ви зи ја Ср би је, Ра дио 
Бе о град, 2010.  Стр. 185.

ЈО ВА НО ВИЋ, Сла ви ца
9669

     Ан дри ће ве при че из де тињ ства / Сла ви ца Јо ва но
вић.
У: Аска и вук / Иво Ан дрић.  Ша бац : За слон, 1999.  
Стр. 128131*.

ЈО ВА НО ВИЋСто ји ми ро вић, Ми лан
9670

     Иво Ан дрић / Ми лан Јо ва но вић Сто и ми ро вић.
У: Пор тре ти пре ма жи вим мо де ли ма / Ми лан Јо ва но
вић Сто и ми ро вић.  Но ви Сад : Ма ти ца срп ска, 1998. 
 Стр. 211212.

ЈО ВАН ЦАИ, Ма ри ја
9671

     Се лек тив на би бли о гра фи ја / [средила Ма ри ја Јован
цаи].
У: Иво Ан дрић. [Књ.] 1 / при ре дио Слав ко Гор дић.  
Но ви Сад : Из да вач ки цен тар Ма ти це срп ске, 2010.  
Стр. 327334.

ЈО ВА ШЕ ВИЋ, Дра ган
9672

     Sje ća nje na ve li ka na: Ivo An drić. [De o] 1, No be lo va 
na gra da bal kan skom Ho me ru / Dra gan Jo va še vić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 45, br. 14275 (17. mart 1988), str. 
11.

9673
     Sje ća nje na ve li ka na: Ivo An drić. [De o] 2, Na po čet ku 
svih sta za i pu te va / Dra gan Jo va še vić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 45, br. 14276 (18. mart 1988), str. 
11.

9674
     Sje ća nje na ve li ka na: Ivo An drić. [De o] 3, Ne zva ni ne
ka šu te / Dra gan Jo va še vić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 45, br. 14277 (19. mart 1988), str. 
18.

9675
     Sje ća nje na ve li ka na: Ivo An drić. [De o] 4, Dvi je de ce
ni je u di plo ma ti ji / Dra gan Jo va še vić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 45, br. 14278 (20. mart 1988), str. 
15.

9676
     Sje ća nje na ve li ka na: Ivo An drić. [De o] 5, Po sljed nji 
am ba sa dor u Hi tle ro vom Raj hu / Dra gan Jo va še vić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 45, br. 14279 (21. mart 1988), str. 
7.

9677
     Sje ća nje na ve li ka na: Ivo An drić. [De o] 6, Na sta nak 
dje la traj ne vri jed no sti / Dra gan Jo va še vić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 45, br. 14280 (22. mart 1988), str. 
15.

9678
     Sje ća nje na ve li ka na: Ivo An drić. [De o] 7, Čo vjek je 
du žan svo me za vi ča ju / Dra gan Jo va še vić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 45, br. 14281 (23. mart 1988), str. 
13.

9679
     Sje ća nje na ve li ka na: Ivo An drić. [De o] 8, Smrt ve li ka
na pi sa ne ri je či / Dra gan Jo va še vić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 45, br. 14282 (24. mart 1988), str. 
11.

ЈО ВИЋ, Бо јан
9680

     Раз го во ри са Го јом  не ко ли ко за па жа ња о Ан дри
ће вом ви ђе њу ли ков них умет но сти / Бо јан Јо вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: Con ver sa tion with Goya  An drić and pa in ting art: 
стр. 98.
У: Ан дрић у си сте му умет но сти / уред ник Ми ло слав 
Шу тић.  Бе о град : Ин сти тут за књи жев ност и умет
ност ; Ба ња Лу ка : Књи жев на за дру га, 2004.  Стр. 89
98.

9681
     Раз го во ри са Го јом  не ко ли ко за па жа ња о Ан дри
ће вом ви ђе њу ли ков них умет но сти / Бо јан Јо вић.
Те мат ски број: Ан дрић у си сте му умјет но сти.  На по
ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum mary: 
Con ver sa tion with Goya  An drić and pa in ting art: стр. 
98.
У: Збор ник срп ског је зи ка, књи жев но сти и умјет но
сти.  Год. 4 (2004), стр. 8998.

ЈО ВИЋ, Ду шан
9682

     Је зич ке од ли ке но си ла ца по ру ке у „Мо сту на Же
пи” И. Ан дри ћа / Ду шан Јо вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ré
su mé: Qu el qu es re mar qu es à pro pos de la lan gue de Ivo 
An drić: стр. 262.
У: Књи жев на исто ри ја.  Год. 5, бр. 18 (1972), стр. 257
262.

9683
     Je zič ke od li ke no si la ca po ru ke u „Mo stu na Že pi” I. 
An dri ća / Du šan Jo vić.
U: Lin gvo sti li stič ke ana li ze / Du šan Jo vić.  Be o grad : 
Dru štvo za srp sko hr vat ski je zik i knji žev nost SR Sr bi je, 
1975.  Str. 8290.

ЈО ВИЋ, Јо ва на
9684

     Иво Ан дрић  Је ле на, же на ко је не ма / Јо ва на Јо
вић.
У: Раз ви так.  Год. 52, бр. 1 (дец. 2006), стр. 1516.
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ЈО ВИ ЧИЋ, Вла ди мир
9685

     Pred ska za ni strah / Vla di mir D. Jo vi čić.
U: Ru ko vet.  God. 8, knj. 13, sv. 9 (sept. 1962), str. 579
593.

9686
     Пред ска за ни страх / Вла ди мир Јо ви чић.
У: За пи сник / Вла ди мир Јо ви чић.  Ша бац : Уства ри, 
1966.  Стр. 3349.

9687
     Pred ska za ni strah / Vla di mir Jo vi čić.
U: Uvi di / Vla di mir Jo vi čić.  [Be o grad] : Ko ro na, [1992]. 
 Str. 231250.

9688
     Све што пи сац ни је хтео да ка же : огле ди о ба нал
но сти III / Вла ди мир Јо ви чић.
У: По ли ти ка.  Год. 74, бр. 23053 (10. дец. 1977) = Кул
ту ра  умет ност.  Год. 18, бр. 1162, стр. 15.

ЈО ВО ВИЋ, Је ле на
9689

     За бо ра вље ни је зик гра да / Је ле на Јо во вић.
При каз члан ка: Иво Ан дрић: Реч ник одо ма ће них ре чи 
и из ра за, при ре ди ла Да рин ка Гор танПремк.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 33, бр. 11655 (2. септ. 
1996), стр. 11.

9690
     Знак ве ли ког пу та / Ј. [Јелена] Јо во вић.
При каз све ча не ака де ми је по во дом сто го ди шњи це ро
ђе ња Иве Ан дри ћа, Бе о град, 11. окт. 1992.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 30, бр. 10271 (12. окт. 
1992), стр. 11.

9691
     Му драц и про рок „про кле те зе мље” : спо менскуп о 
Иви Ан дри ћу у СА НУ / Ј. [Јелена] Јо во вић.
При каз ма ни фе ста ци је.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 32, бр. 11125 (11. март 
1995), стр. 9.

9692
     Оте то од жи во та : „Иви Ан дри ћу с по што ва њем”  
по све те у лич ној би бли о те ци пи сца / Је ле на Јо во вић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 32, бр. 11383 (2730. нов. 
1995), стр. 13.

9693
     Принц без двор ца : проф. др Ролф Клу ге  бе се да о 
Ан дри ћу / Је ле на Јо во вић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 32, бр. 11407 (24. дец. 
1995), стр. 11.

9694
     Про рок, и ка да то ни је хтео : са обе ле жа ва ња два
де се то го ди шњи це смр ти Иве Ан дри ћа у Ви ше гра ду / 
Ј. [Јелена] Јо во вић.
При каз ма ни фе ста ци је.

У: По ли ти ка екс прес.  Год. 32, бр. 11127 (13. март 
1995), стр. 11.

9695
     Срп ски умет ни ци у свет ској кул ту ри. [Део] (3), Но
бел за нај слав ни ју ћу при ју / Је ле на Јо во вић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 30, бр. 10046 (26. феб. 
1992), стр. 17.

9696
     Срп ски умет ни ци у свет ској кул ту ри. [Део] 4, „Све 
су Дри не овог све та кри ве” / Је ле на Јо во вић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 30, бр. 10047 (27. феб. 
1992), стр. 17.

9697
     Tra gič no vi do vi ti pe si mi sta / J. [Je le na] Jo vo vić.
U: Blic.  God. 2, br. 155 (20. mart 1997), str. 8.

9698
     Упр кос ама не ту : ка ко је Иво Ан дрић не дав но про
мо ви сан у „хр ват ског но бе лов ца” / Је ле на Јо во вић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 31, бр. 10805 (17. април 
1994), стр. 9.

ЈО КИЋ, Бран ко
9699

     Ан дрић о Ње го шу и Цр ној Го ри / Бран ко Јо кић.
У: Про свјет ни рад.  Бр. 7 (1. април 1975), стр. 2.

ЈО КО ВИЋ, Ми ро љуб
9700

     Но во чи та ње Ан дри ћа / [интервју водила] Дра га на 
Сто ја но вић.
Ин тер вју са Ми ро љу бом Јо ко ви ћем.
У: На род не но ви не.  Год. 47, бр. 9190 (2627. септ. 
1992), стр. 8.

9701
     Про фет ски аспек ти Ан дри ће ве умет но сти / Ми ро
љуб Јо ко вић.
Ре фе рат на ску пу „Иво Ан дрић”, Ари зо на, 1991.
У: Со по ћан ска ви ђе ња.  Бр. 5 (1986), стр. 166171*.

9702
     Про фет ски аспек ти Ан дри ће ве умет но сти / Ми ро
љуб Јо ко вић.
Ре фе рат на ску пу „Иво Ан дрић”, Ари зо на, 1991. 
У: Гра ди на.  Год. 23, бр. 6 (јун 1988), стр. 2833.

9703
     Про фет ски аспек ти Ан дри ће ве умет но сти. [Део] 
(1) / Ми ро љуб Јо ко вић.
Ре фе рат на Ме ђу на род ном сим по зи ју му „Од је ци 
европ ске исто ри је у де лу Иве Ан дри ћа”, Нан си, 31. 
мај2. јун 1985.
У: Је зик у до ли ни оно стра ног / Ми ро љуб Јо ко вић.  
Бе о град : Ра шка шко ла, 1998.  Стр. 1321.

9704
     Про фет ски аспек ти Ан дри ће ве умет но сти. [Део] 
(2) / Ми ро љуб Јо ко вић.
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Ре фе рат на ску пу „Иво Ан дрић”, Ари зо на, 1991.  Sum
mary: Prop he tic aspects of An drić’s art: стр. 3031.
У: Је зик у до ли ни оно стра ног / Ми ро љуб Јо ко вић.  
Бе о град : Ра шка шко ла, 1998.  Стр. 2231.

9705
     Про фет ски ка рак тер Ан дри ће ве умет но сти / Ми ро
љуб Јо ко вић.
У: Књи жев ност.  Год. 47, књ. 98, св. 8/10 (авг.окт. 
1992), стр. 12131218.

ЈОК СИ МО ВИЋ, Зо ран
9706

     Иво Ан дрић: На Дри ни ћу при ја, Бе о град, 1955 / З. 
Ј. [Зоран Јоксимовић].
При каз књи ге.
У: На пред.  Год. 9, бр. 356 (15. април 1955), стр. 4.

ЈОР, Фин
9707

     En sla visk me ster for for ste gang pa norsk / Finn Jor.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Oslo, 1960.
U: Fyens stiftsti den de.  (2. jan. 1961)*.

ЈОР ДА НО ВА, Ка тја
9708

     Жен ски ли ко ви у ро ма ну Трав нич ка хро ни ка / Ка тја 
Јор да но ва.
Ре зю ме: Жен ские пер со на жи в ро ма не Трав ниц кая 
хро ни ка: стр. 330.
У: Де ло Иве Ан дри ћа у кон тек сту европ ске књи жев
но сти и кул ту ре / [уредник Дра ган Недељковић].  Бе
о град : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 1981.  Стр. 323330.

9709
     Ан дри че ви ра кур си на жен ска та пси хи ка в ро ма на 
„Трав ни шка хро ни ка” / Ка тя Йор да но ва.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Иво Ан дрич и не го ва та Бо сна / [съставители Ка
тя Йор да но ва, Ина Христова].  Со фия : „Св. Кли мент 
Охрид ски”, 2003.  Стр. 181191.

ЈО СИ МО ВИЋ, Ра до слав
9710

     Ан дрић и Фран цу ска / Ра до слав Јо си мо вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Иво Ан дрић / [уредник Во ји слав Ђурић].  Бе о град : 
Ин сти тут за те о ри ју књи жев но сти и умет но сти, 1962. 
 Стр. 307316.

9711
     Ан дрић и Фран цу ска / Ра до слав Јо си мо вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: До бри де мон / Ра до слав Јо си мо вић.  Гор њи Ми ла
но вац : Деч је но ви не, 1995.  Стр. 173187.

ЈО СИМ ЧЕ ВИЋ, Ма ри ца
9712

     Вре ме и не ми ри : (по глед на при по ве дач ко де ло 
Иве Ан дри ћа) / Ма ри ца Јо сим че вић.

У: Књи жев не но ви не.  Год. 52 (115. дец. 2001), стр. 
6, 9*.

9713
     Вре ме и не ми ри : (по глед на при по ве дач ко де ло 
Иве Ан дри ћа) / Ма ри ца Јо сим че вић.
У: Мост на Же пи / Иво Ан дрић.  Бе о град : Књи га ко
мерц, 2001.  Стр. 720.

ЈО СИЋ Ви шњић, Ми ро слав
9714

     Пи сац ниг де ни је стра нац : пи смо Иви Ан дри ћу / 
Ми ро слав Јо сић Ви шњић.
У: Пи сма срп ским пи сци ма / Ми ро слав Јо сић Ви шњић. 
 Но ви Сад : Ма ти ца срп ска, 2007.  Стр. 151165.

9715
     Сло во на до де ли на гра де / Ми ро слав Јо сић Ви
шњић.
Го вор при ли ком при ма ња Ан дри ће ве на гра де за 1998. 
год.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 19, св. 16 
(март 2000), стр. 295297.

9716
     Сло во на до де ли на гра де, са до пу на ма / Ми ро слав 
Јо сић Ви шњић.
Го вор при ли ком при ма ња Ан дри ће ве на гра де за 1998. 
год.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 20, св. 18 (окт. 2001), стр. 
335340.

9717
     Сло во о при чи / Ми ро слав Јо сић Ви шњић.
Го вор при ли ком при ма ња Ан дри ће ве на гра де за 1998. 
год.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 51, бр. 999 (15. окт. 1999), 
стр. 3.

ЈО СИ ФОВ, Ве се лин
9718

     Иво Ан дрич на се дем де сет го ди ни / Ве се лин Йоси
фов.
У: Ли те ра ту рен фронт.  Год. 18, бр. 41 (11. окт. 1962), 
стр. 4.

ЈО ХАН, Сне жа на
9719

     Ne is cr pan iz vor / [in ter vju vo di o] Mu sta fa Ga fić.
In ter vju sa Sne ža nom Jo han.
U: Od jek.  God. 33, br. 19 (115. okt. 1980), str. 7.

9720
     Die Re zep ti o nen von Ivo An drić im de utschsprac hi gen 
Ra um / Sne ža na Jo han.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Ре зи ме: 
Ре цеп ци ја Иве Ан дри ћа у обла сти не мач ког је зи ка: str. 
816.
U: De lo Ive An dri ća u kon tek stu evrop ske knji žev no sti i 
kul tu re / [u red nik Dra gan Nedeljković].  Be o grad : Za du
žbi na Ive An dri ća, 1981.  Str. 805816.
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ЈО ХАН СЕН, Јор ген
9721

     Bo sni ske for ta el lin ger : det for ste fyldi ge re udvalg af 
Ivo An drics no vel ler / Jor gen Jo han sen.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trup, Ko pen ha gen, 1966.
U: Ber ling ske ti den de.  (22. nov. 1966)*.

ЈО ХО, Вол фганг
9722

     Ivo An drić: Die Brüc ke über die Dri na, Audi enz be im 
We sir, Die Män ner von Ve le to vo, Das Frä u lein, Ge sic hter, 
Ber lin, 19571962 / Wol fgang Jo ho.
Pri kaz knjigа: 1. Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Ber lin, 
1957 ; 2. Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Ber lin, 1961 ; 3. 
Ivo An drić: Ve le tov ci, Ber lin, 1961 ; 4. Ivo An drić: Go
spo đi ca, Ber lin, 1958 ; 5. Ivo An drić: Li ca, Ber lin, 1962.
U: Ne ue de utsche Li te ra tur.  Jhg. 11, H. 1 (Jan. 1963), str. 
189190.

ЈУНБро да, Ина
9723

     Der ver dam mte Hof / Ina JunBro da.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pro kle ta avli ja, Frank furt na 
Maj ni, 1962.
U: Öster re ic hisches Ta ge buch.  (Ju ni 1962)*.

9724
     Zwe i mal Ivo An drić / Ina JunBro da.
U: Öster re ic hisches Ta ge buch.  Nr. 3 (1962), str. 6*.

9725
     Ivo An drič : No bel pre is für Li te ra tur 1961 / Ina Jun
Bro da.
U: Öster re ic hisches Ta ge buch.  Nr. 12 (1961), str. 9*.

9726
     Der un be kan nte An drić : ein „He rr, der schre ibt” / Ina 
Jun Bro da.
U: Die Pest sä u le.  H. 3 (Nov.Dez. 1972), str. 280282.

ЈУ РИЋ, Ја го да
9727

     Pi ta ti se o bi ću ri je či zna či pi ta ti o re al no sti po sto je ćeg 
/ Ja go da Ju rić.
Od lo mak.
U: Spek tar.  God. 2, br. 4/5 (15. jan. 1970), str. 15.

ЈУ РИ ЧИЋ, Же ли мир Боб
9728

     Ame rič ki dio An dri će ve sud bi ne / Že li mir Ju ri čić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Oko.  God. 6, br. 202 (1327. pro si nac 1979), str. 20.

9729                                                                           
     Ве тро ви ра та Иве Ан дри ћа у Тре ћем рај ху 1939
1941. [Део 1], Нај бол ни је у мом жи во ту / Же ли мир Боб 
Ју ри чић.
У: НИН.  Год. 37, бр. 1842 (20. април 1986), стр. 54
58.

9730
     Ве тро ви ра та Иве Ан дри ћа у Тре ћем рај ху 1939
1941. [Део] 2, Стид све до ка / Же ли мир Боб Ју ри чић.
У: НИН.  Год. 37, бр. 1843 (27. април 1986), стр. 56
57.

9731
     Ве тро ви ра та Иве Ан дри ћа у Тре ћем рај ху 1939
1941. [Део] 3, Ева ку а ци ја ди пло ма те / [Желимир Боб 
Јуричић].
У: НИН.  Год. 37, бр. 1844 (4. мај 1986), стр. 5557.

9732
     Иво Ан дрић и „Но ва епо ха [тј. Европа]” / Же ли мир 
Боб Ју ри чић ; пре ве ла с ен гле ског Жељ ка Ка ла ња.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 5, св. 4 
(1986), стр. 267275.

9733
     Пи сац у си ту вре ме на : Же ли мир Боб Ју ри чић о Ан
дри ће вим ди пло мат ским да ни ма у Бер ли ну / [интервју 
водила] Ве сна Ро га но вић.
У: Бор ба.  Год. 69, бр. 54 (22. феб. 1990), стр. 10.

9734
     Сал ко Ћор кан и Ан дри ће во гле да ње на смрт / Же
ли мир Боб Ју ри чић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 2, св. 2 (дец. 
1983), стр. 249264.

9735
     Трој ни пакт / Ж. Б. [Желимир Боб] Ју ри чић.
Одло мак пре ве ден из тек ста „An drić’s Ber lin wri tings: 
Bet we en the two si rens”.
У: Епо ха.  Бр. 52 (10. окт. 1992), стр. 13.

9736
     Трој ни пакт / Ж. Б. [Желимир Боб] Ју ри чић.
Одло мак пре ве ден из тек ста „An drić’s Ber lin wri tings: 
Bet we en the two si rens”.
У: Бор ба.  Год. 74, бр. 345 (10. дец. 1996), стр. 10.

9737
     Трој ни пакт / Ж. Б. [Желимир Боб] Ју ри чић.
Одло мак пре ве ден из тек ста „An drić’s Ber lin wri tings: 
Bet we en the two si rens”.
У: Бор ба.  Год. 79, бр. 263 (20. септ. 2001), стр. 6.

9738
     All of Ali ja’s wo men: An drić’s re a li za tion of „Ex Pon
to” vi si ons / Že li mir Ju ri čić.
No tes: str. 3132.
U: East Euro pean li te ra tu re / edi ted by Evelyn Bri stol.  
Ber ke ley : Ber ke ley Sla vic Spe ci a li ti es, 1982.  Str. 23
32.

9739
     All of Ali ja’s wo men: An drić’s re a li za tion of Ex Pon to 
vi si ons / Že li mir B. Ju ri čić.
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Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: So ut he a stern Euro pe.  Vol. 9, pts. 1/2 (1982), str. 19
25.

9740
     An drić’s ar ti stic de for ma tion of the le gend: the two fa
ces of Ali ja Đer ze lez / Že li mir Bob Ju ri čić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Ре зи ме: 
Ан дри ће ва умет нич ка де фор ма ци ја ле ген де: два ли ца 
Али је Ђер зе ле за: str. 372.
U: De lo Ive An dri ća u kon tek stu evrop ske knji žev no sti i 
kul tu re / [u red nik Dra gan Nedeljković].  Be o grad : Za du
žbi na Ive An dri ća, 1981.  Str. 359372.

9741
     An drić’s Ber lin wri tings Bet we en the two si rens / Ž. B. 
[Želimir Bob] Ju ri čić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ac tes du Col lo que in ter na ti o nal „Re flets de l’hi sto i re 
euro pé en ne dans l’oeuvre d’Ivo An drić”, [Nancy], 31 mai, 
1er et 2 juin 1985 / so us la di rec tion de Dra gan Ne delj ko
vić.  Nancy : Pres ses Uni ver si ta i res de Nancy, 1987.  Str. 
149161.

9742
     An drić’s Ber lin wri tings: „Bet we en the two si rens” / 
Že li mir Ju ri čić.
No tes: str. 4042.
U: Rus sian Li te ra tu re.  Vol. 30, no. 1 (1 July 1991), str. 
2942.

9743
     An drić’s vi si ons of wo men in „Ex Pon to” / Že li mir B. 
Ju ri čić.
No tes: str. 239.
U: Sla vic and East Euro pean Jo ur nal.  Vol. 23, no. 2 
(1979), str. 233239.

9744
     An drić’s doc to ra te: a re tro spec tion / Že li mir B. Ju ri
čić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ze itschrift für Bal ka no lo gie.  Jhg. 18, H. 1 (1982), str. 
4360.

9745
     An drić’s last days in di plo macy and his ro le in the 1941 
eva cu a tion of the Royal Yugo slav con su lar and di plo ma tic 
per son nel from Ger many / Že li mir Bob Ju ri čić.
U: Ze itschrift für Bal ka no lo gie.  Jhg. 21, H. 1 (1985), str. 
4146*.

9746
     An drić’s „Sce na rij o Vu ku Ka ra dži ću” / Že li mir B. Ju
ri čić.
Ре зи ме: Ан дри ћев „Сце на риј о Ву ку Ка ра џи ћу”: str. 
304.
U: Ре фе ра ти и са оп ште ња. [Књ.] 4, Вук Ка ра џић и ње
го во де ло у сво ме вре ме ну и да нас / 17. на уч ни са ста
нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, Тр
шић, 1420. IX 1987.  Бе о град : Ме ђу на род ни сла ви

стич ки цен тар на Фи ло ло шком фа кул те ту, 1988.  Str. 
289304.

9747
     De lo Ive An dri ća u kon tek stu evrop ske knji žev no sti i 
kul tu re, ured nik Dra gan Ne delj ko vić, Be o grad, 1981 / Že
li mir B. Ju ri čić.
Pri kaz knji ge.  Tekst na engl. je zi ku.
U: World Li te ra tu re To day.  Vol. 57, no. 1 (1983), str. 
136.

9748
     Ivo An drić and No va Evro pa / Že li mir B. Ju ri čić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: So uth Slav per spec ti ves / [e di ted by Lju bi ša Đi dić ... et 
al.].  Kru še vac : Bag da la ; Lon don : School of Sla vo nic 
and East Euro pean Stu di es, 1989.  Str. 119128.

9749
     Ivo An drić: Je le na, že na ko je ne ma, Be o grad, Kra gu je
vac, 1980 / Ž. B. [Želimir Bob] Ju ri čić.
Pri kaz knji ge.  Tekst na engl. je zi ku.
U: World Li te ra tu re To day.  Vol. 55, no. 4 (1981), str. 
701.

9750
     In tro duc tion / Ž. B. J. [Želimir Bob Juričić].
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Let ters / Ivo An drić.  To ron to : Ser bian He ri ta ge Aca
demy, 1984.  Str. 917, 113118.

9751
     In tro duc tion / [Želimir Bob Juričić].
U: The de ve lop ment of spi ri tual li fe in Bo snia un der the 
in flu en ce of Tur kish ru le / Ivo An drić.  Dur ham, NC ; 
Lon don : Du ke Uni ver sity Press, 1990.  Str. VIIXX.

9752
     The young An drić: a ta le of two towns / Že li mir B. Ju
ri čić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ser bian Stu di es.  Vol. 2, no. 1 (1982), str. 1332*.

9753
     Mi ro slav Ka ra u lac: Ra ni An drić, Be o grad, Sa ra je vo, 
1980 / Že li mir Ju ri čić.
Pri kaz knji ge.  Tekst na engl. je zi ku.
U: World Li te ra tu re To day.  Vol. 55, no. 2 (1981), str. 
347.

9754
     Sal ko Ćor kan the oneeyed and An drić’s vi ews on lo ve 
/ Že li mir Ju ri čić.
No tes: str. 54.
U: Rus sian Li te ra tu re.  Vol. 30, no. 1 (1 July 1991), str. 
4354.

ЈУ РИ ШЕ ВИЋ, Ми о драг
9755

     У хер ме не у тич ком кру гу / Ми о драг Ју ри ше вић.
У: О Про кле тој авли ји / Пе тар Џа џић.  Бе о град : За вод 
за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1996.  Стр. 225231.
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ЈУ РИ ШИЋ, Блаж
9756

     Je dan kri ti čar / B. [Blaž Jurišić].
U: Pra vaš.  God. 1, br. 5 (1914), str. 118*.

ЈУ РИ ШИЋ, Ши мун
9757

     An drić kao pre vo di lac / Ši mun Ju ri šić.
U: Vje snik.  God. 42, br. 12011 (3. ve lja ča 1981), str. 
10.

9758
     An dri će va taj na / Ši mun Ju ri šić.
Pri kaz knji ge: Mi loš Ban dić: Ivo An drić: za go net ka ve dri
ne, No vi Sad, 1963.  Be le ška o auto ru.
U: Zna me ni ti Ze mun ci i Sri jem ci / [u red nik Vlat ko Ru ka
vi na].  Za greb ; Ze mun : Udru ga Ze mu na ca u Re pu bli ci 
Hr vat skoj, 2007.  Str. 131135.

9759
     An dri će va taj na / Ši mun Ju ri šić.
U: Na tra gu Mi la na Be go vi ća / Ši mun Ju ri šić.  Split : Lo
gos, 2007.  Str. 154161.

9760
     Ан дри ће ви пре во ди та ли јан ске по е зи је / Ши мун 
Ју ри шић.
У: Днев ник.  Год. 39, бр. 12253 (11. дец. 1980) = Кул
ту ра  на у ка  умет ност.  Год. 2, бр. 50, стр. VI.

9761
     An dri će vi pri je vo di ta li jan ske po e zi je / Ši mun Ju ri šić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Pre vod na knji žev nost.  Be o grad : Udru že nje knji žev
nih pre vo di la ca Sr bi je, 1981.  Str. 214216.

9762
     Емил Штам пар о тро ји ци на ших кла си ка / Ши мун 
Ју ри шић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 29, бр. 530 (1. март 1977), 
стр. 10.

9763
     Иво Ан дрић као пре во ди лац Жу пан чи ча / Ши мун 
Ју ри шић.
У: Мо сто ви.  Год. 10, бр. 1(37) (јан.март 1979), стр. 
6062.

9764
     Ivo An drić o hr vat skim pi sci ma / Ši mun Ju ri šić.
Bi lje ške: str. 933.
U: Ma ru lić.  God. 32, br. 5 (1999), str. 928933*.

9765
     Је дан Ан дри ћев при је вод / Ши мун Ју ри шић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 30, бр. 551 (16. јан. 1978), 
стр. 5.

9766
     Ка ко је Ан дрић до жи вео Зма је ву „Пе ва ни ју” / Ши
мун Ју ри шић.

У: Књи жев не но ви не.  Год. 29, бр. 543 (16. септ. 1977), 
стр. 11.

9767
     Пе тар Ко чић у огле да лу Иве Ан дри ћа / Ши мун Ју
ри шић.
У: Днев ник.  Год. 39, бр. 12059 (29. мај 1980) = Култура 
 наука  уметност.  Год. 2, бр. 22, стр. VI.

9768
     Ta li jan ske te me Ive An dri ća / Ši mun Ju ri šić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Ri as sun to: 
I te mi ita li a ni di Ivo An drić: str. 696697.
U: De lo Ive An dri ća u kon tek stu evrop ske knji žev no sti i 
kul tu re / [u red nik Dra gan Nedeljković].  Be o grad : Za du
žbi na Ive An dri ća, 1981.  Str. 689697.

9769
     Ta li jan ske te me Ive An dri ća / Ši mun Ju ri šić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Za dar ska re vi ja.  God. 34, br. 2/3 (ožu jakli panj 1985), 
str. 134141.

ЈУР КО ВИЋ, Ма ри јан
9770

     Сал ви ни јев Ан дрић / Ма ри јан Јур ко вић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Жеђ, Фи рен ца, 1955.
У: Са вре ме ник.  Књ. 2, св. 7/8 (јулавг. 1955), стр. 146
147.

ЈУ СУФ, Су ре ја
9771

     SırpHır vat di lin de Türk çe nin et ki si ve İvo An driç’in 
bir öykü sün de kul la nı lan Türk çe söz cü kler / Sü reyya 
Yusuf.
U: Türk di li ara ş tır ma la rı yıl lı ğı.  Sayı 302 (1969), str. 
283287.

ЈУ ХАС, Ер же бет
9772

     Egyete mes tar tal mak / Ju hász Er zsé bet.
U: Magyar Szó.  32. évf., 72. sz. (1975. márc. 15.), str. 
12.

9773
     Zár szó helyett: az van csak, ami nincs : An drić vi še gra
di hí djá nak átvál to zá sa i ról / Ju hász Er zsé bet.
U: Tü kör ké pek la bi rin tu sa / Ju hász Er zsé bet.  Új vi dék : 
Fo rum, 1996.  Str. 176178.

9774
     Ivo An drić pró zá já ról / Ju hász Er zsé bet.
U: Új Sympo sion.  94. sz. (1973. fe br.), str. 629634.

ЈУ ШЧУК, Иван
9775

     Пе ред мо ва / Іван Ющук.
У: Міст на Дри ні / Іво Ан дрич.  Ки їв : Дні про, 1977*.
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9776
     Спі ве ць лю дя но сті / Іван Ющук.
У: Все світ.  N° 7 (1968), стр. 118119*.

9777
     Спі ве ць лю дя но сті / Іван Ющук.
У: Прит ча про ві зи ро во го сло на та ін ші но ве ли / Іво 
Ан дрич.  Ки їв : Дні про, 1973.  Стр. 513.

K.
9778

     Ge sic hter des wa hren Le bens / Ks.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Li ca, Min hen, 1964.
U: Sal zbur ger Nac hric hten.  (8. Nov. 1964)*.

9779
     Де ло Иве Ан дри ћа / (К.).
По во дом из ло жбе „Де ло Иве Ан дри ћа”, Но ви Сад, 
1962.
У: Днев ник.  Год. 20, бр. 5720 (9. окт. 1962), стр. 10.

K. K.
9780

     Ivo An drič: We si re und Kon suln, Mün chen, 1961 / K. 
K.
Pri kaz knji ge: Trav nič ka hro ni ka.
U: Ne ue Ta ge spost.  (9. Dez. 1961)*.

К. К. С.
9781

     Yugo slav wri ting / K. K. S.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Ma ra mi lo sni ca i dru ge pri če, 
Lon don, 1969.
U: Na ti o nal He rald.  (20 Sept. 1970)*.

К. Л.
9782

     No belra hat sa i tu u de sta / K. L.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Go spo đi ca, Hel sin ki, 1961.
U: Ka i nuun sa no mat.  (10. huh ti 1962)*.

К. Р.
9783

     No bel pre i strä ger An drić wird 70 / K. R.
U: Münchner Mer kur.  (9. Okt. 1962)*.

КА ВЕЦ КА, Зо фја
9784

     Ivo An drić / Z. [Zo fi a] Ka wec ka.
U: Spra wo zda nia Po zna ń ski e go To warzystwa Przyja ci ół 
Na uk.  Nr. 2 (1962), str. 4042*.

КА ДИЋ, Ан те
9785

     An dri će vi fra njev ci / An te Ka dić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Do mo vin ska ri ječ / An te Ka dić.  Mün chen ; Bar ce lo na 
: Knji žni ca Hr vat ske re vi je, 1978.  Str. 218240.

9786
     An drić’s Fran ci scans / An te Ka dić.
No tes: str. 139140.
U: Ivo An drić / edi ted by E. C. [Ce li a] Haw ke sworth.  
Lon don : Uni ver sity of Lon don, School of Sla vo nic and 
East Euro pean Stu di es, 1985.  Str. 124140.

9787
     An drić’s Fran ci scans / An te Ka dić.
No tes: str. 115117.
U: Es says in So uth Sla vic li te ra tu re / An te Ka dić.  New 
Ha ven : Yale Cen ter for In ter na ti o nal and Area Stu di es, 
1988.  Str. 100117.

9788
     The French in The chro nic le of Trav nik / An te Ka dić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ca li for nia Sla vic stu di es. Vol. 1.  Ber ke ley [etc.] : Uni
ver sity of Ca li for nia Press, 1960.  Str. 134169*.

9789
     The French in The chro nic le of Trav nik / An te Ka dić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: From Cro a tian re na is san ce to Yugo slav so ci a lism / by 
An te Ka dić.  The Ha gue ; Pa ris : Mo u ton, 1969.  Str. 
154191.

КА ЗАЗ, Ен вер
9790

     Di ja log s tra di ci jom/tra di ci ja ma / En ver Ka zaz.
U: No vi iz raz.  Br. 5 (1999), str. 107118*.

9791
     Đer ze lez iz na šeg dže ma ta / En ver Ka zaz.
U: No vi iz raz.  Br. 8 (2000)*.

9792
     Eg zi sten ci jal nost/po vi je snost Bo sne  in ter pre ta ci ja u 
zam ci ide o lo gi je / En ver Ka zaz.
Pri kaz knji ge: An drić i Bo šnja ci, pri re dio Mu nib Ma glaj
lić, Tu zla, 2000.
U: No vi iz raz.  Br. 10/11 (2000), str. 120136*.

9793
     Eg zi sten ci jal nost/po vi je snost Bo sne  in ter pre ta ci ja u 
zam ci ide o lo gi je / En ver Ka zaz.
Pri kaz knji ge: An drić i Bo šnja ci, pri re dio Mu nib Ma glaj
lić, Tu zla, 2000.  Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz 
tekst.
U: Sve ske Za du žbi ne Ive An dri ća.  God. 20, sv. 18 (okt. 
2001), str. 239256.

9794
     Pat nja, pri ča, pri ča nje : (An dri ćev ci klus pri po vje da ka 
o dje tinj stvu) / En ver Ka zaz.
U: Knji ga, Ku la, De ca i dru ge pri po vi jet ke / Ivo An drić.  
Sa ra je vo : Svje tlost, 1999.  Str. 512.

9795
     „Tre ći svi jet” i nje go va mu drost is klju če no sti : sli ka 
im pe ri jal ne ide o lo gi je i pro svje ti telj ske uto pi je u An dri će
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voj „Trav nič koj hro ni ci” / En ver Ka zaz.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Bo sna fran ci sca na.  God. 13, br. 23 (2005), str. 90
108*.

9796
     „Tre ći svi jet” i nje go va mu drost is klju če no sti : (sli ka 
im pe ri jal ne ide o lo gi je i pro svje ti telj ske uto pi je u An dri će
voj „Trav nič koj hro ni ci”) / En ver Ka zaz.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Sum mary: 
„The third world” and its wis dom of ex clu si on: str. 282
283.
U: Sli ka dru gog u bal kan skim i sred njo e vrop skim knji
žev no sti ma / ure dio Mi o drag Ma tic ki.  Be o grad : In sti tut 
za knji žev nost i umet nost, 2006.  Str. 266283.

9797
     Uz An dri će vo če tve rok njiž je / En ver Ka zaz.
U: Bo sna fran ci sca na.  God. 16, br. 29 (2008), str. 181
184*.

9798
     A tör té ne ti től a szim bo li kus to pos zig : a tör té net mon
dói hagyomány me gú jí tá sa An drić el bes zé lé se i ben / En
ver Ka zaz.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ex Sympo sion.  61/62. sz. (2007), str. 5471*.

КА ЗМЕР, Ер не
9799

     Ivo An drics no vel lá i ról / Ká zmér Er nő.
U: Lát ha tár.  8. évf., 5. sz. (1940. máj.), str. 146148*.

КАЈ ДА, Во ло ди мир
9800

     Іво Ан дрич : ла вре ат пре мії Но бе ля 1961 ро ку / Во
ло ди мир Ка й да.
У: Су ча сні сть.  Ч. 12 (1961), стр. 1213*.

КА ЛАЧ, Исо
9801

     Zi ja Di zda re vić i Ivo An drić / Iso Ka lač.
U: Pri ča i vri je me / Iso Ka lač.  Sa ra je vo : Oslo bo đe nje, 
1985.  Str. 7996.

КАЛ ДЕ И РА Ро дри гез, Пе дро
9802

     O esla vo que nar rou o Ori en te / Pe dro Cal de i ra Ro dri
gu es.
U: Pú bli co.  (31 Ma io 2003) = Mil fol has, str. 67*.

9803
     Uma exi stên cia so li tá ria e la bo ri o sa / Pe dro Cal de i ra 
Ro dri gu es.
U: Pú bli co.  (31 Ma io 2003) = Mil fol has, str. 8*.

9804
     Cul pa dos e ino cen tes no „Pá tio mal di to” / P. C. R. [Pe
dro Cal de i ra Ro dri gu es].

Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pro kle ta avli ja, Li sa bon, 2003.
U: Pú bli co.  (31 Ma io 2003) = Mil fol has, str. 7*.

КА ЛЕБ, Вје ко слав
9805

     Či ta o ci sve ga svi je ta / Vje ko slav Ka leb.
U: Te le gram.  God. 2, br. 80 (3. nov. 1961), str. 1.

КА ЛЕ ЗИЋ, Ва си ли је
9806

     Ан дрић и До сто јев ски / Ва си ли је Ка ле зић.
У: Књи жев на реч.  Год. 11, бр. 184 (10. март 1982), 
стр. 17.

9807
     Без за слу же не мо но гра фи је : Ан дрић да нас / Ва си
ли је Ка ле зић.
У: НИН.  Бр. 2114 (5. јул 1991), стр. 54.

9808
     I o An dri ću tre ba re ći isti nu / Va si li je Ka le zić.
O tek sto vi ma ob ja vlje nim pod pse u do ni mom Pa tri us u ča
so pi su „XX vek” to kom 1938. i 1939. god.
U: Fo kus.  Br. 176 (dec. 1980), str. 21.

9809
     Иво Ан дрић и До сто јев ски / Ва си ли је Ка ле зић.
Ре зю ме: Ан дрич и До сто ев ский: стр. 88 ; Sum mary: 
An drić and Do sto evsky: стр. 88.
У: Збор ник за сла ви сти ку.  Св. 23 (1982), стр. 8388.

9810
     Иво Ан дрић, ком по но ва но с опо ме на ма / Ва си ли је 
Ка ле зић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Гла сник Одје ље ња умјет но сти.  Vol. 12, књ. 12 
(1993), стр. 193221.

9811
     Iza pa ra va na za jed nič ke od go vor no sti / pi še Va si li je 
Ka le zić.
Po vo dom Sa bra nih de la Ive An dri ća, Be o grad [etc.], 1981. 
 Na po me ne i ob ja šnje nja u be le ška ma uz tekst.
U: Fo kus.  Br. 11 (nov. 1981), str. 4246.

9812
     Исти на о Ан дри ћу / Ва си ли је Ка ле зић. 
При каз књи ге: За ду жби на Иве Ан дри ћа: Де лат ност и 
до ку мен ти, Бе о град, 1980.
У: Днев ник.  Год. 39, бр. 12073 (12. јун 1980) = Кул ту
ра  умет ност  на у ка.  Год. 2, бр. 24, стр. VI II.

9813
     Još o An dri ću / Va si li je Ka le zić.
Po vo dom tek sta „Di men zi je jed nog pre ćut ki va nja” Ra di
vo ja Cve ti ća ni na.
U: Fo kus.  Br. 176 (dec. 1980), str. 2021.

9814
     Лир ски по че ци Ива Ан дри ћа / Ва си ли је Ка ле зић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 25, бр. 432 (1. феб. 1973), 
стр. 3, 5.
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9815
     Od bra na An dri ća i smrt kri ti ča ra / Va si li je Ka le zić.
Pri kaz knji ge: Pre drag Pa la ve stra: Skri ve ni pe snik, Be o
grad, 1981.  Od lo mak.
U: Mla dost.  God. 63, br. 1281 (19. april 1982), str. 18.

9816
     Od bra na An dri ća i smrt kri ti ča ra / Va si li je Ka le zić.
Pri kaz knji ge: Pre drag Pa la ve stra: Skri ve ni pe snik, Be o
grad, 1981.
U: Ide je.  God. 13, br. 2 (martapril 1982), str. 732.

9817
     Pre šu će ni Ivo An drić / Va si li je Ka le zić.
U: Fo kus.  Br. 174 (okt. 1980), str. 3643.

9818
     Са бра на дје ла Ива Ан дри ћа у „об ра ди” или ка ко 
„рад ња ра ди” / Ва си ли је Ка ле зић.
По во дом Са бра них де ла Иве Ан дри ћа, Бе о град [итд.], 
1981.
У: Јеж.  Бр. 2209 (30. окт. 1981), стр. 2.

9819
     Se lek ci ja s olim pij ske vi si ne / pi še Va si li je Ka le zić.
Po vo dom Sa bra nih de la Ive An dri ća, Be o grad [etc.], 
1981.
U: Fo kus.  Br. 12 (dec. 1981), str. 5457, 70.

9820
     У сту пи ци вер скона ци о на ли стич ког ту ма че ња : 
Ан дрић у „Бо сан ским по гле ди ма” / Ва си ли је Ка ле зић.
У: НИН.  Год. 41, бр. 2111 (14. јун 1991), стр. 4041.

9821
     [У тра га њу за исти ном о Ан дри ћу мно го је ра дио...] 
/ Ва си ли је Ка ле зић.
Одло мак из књи ге „Сјај и сјен ке Иве Ан дри ћа”.
У: Раз го во ри и ћу та ња Иве Ан дри ћа / Ко ста Ди ми три
је вић.  Бе о град : Про ме теј, 2010.  Стр. 174.

9822
     Udru že ni iz da va či kao se vilj ski bri ja či / pi še Va si li je 
Ka le zić.
Po vo dom Sa bra nih de la Ive An dri ća, Be o grad [etc.], 1981. 
 Na po me ne i ob ja šnje nja u be le ška ma uz tekst.
U: Fo kus.  Br. 10 (okt. 1981), str. 3839, 8687.

КА ЛЕ ЗИЋ, Ди ми три је
9823

     Би блиј ска под ло га Ан дри ће ва Мо ста на Же пи / Ди
ми три је М. Ка ле зић.
У: Из књи жев но сти и је зи ка / Ди ми три је М. Ка ле зић. 
 Бе о град : Из да вач ки фонд Ар хи е пи ско пи је бе о град
скокар ло вач ке Срп ске пра во слав не цр кве, 2010.  Стр. 
351354.

9824
     Лик пра во слав ног све ште ни ка у дје ли ма Ан дри ће
вим : исто риј ски ка нал раз ми шља ња / Ди ми три је М. 
Ка ле зић.

На по ме не: стр. 86.
У: Све ске.  Год. 4, бр. 14 (дец. 1992), стр. 7886.

9825
     Лик пра во слав ног све ште ни ка у дје ли ма Ан дри ће
вим : исто риј ски ка нал раз ми шља ња / Ди ми три је М. 
Ка ле зић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Из књи жев но сти и је зи ка / Ди ми три је М. Ка ле зић. 
 Бе о град : Из да вач ки фонд Ар хи е пи ско пи је бе о град
скокар ло вач ке Срп ске пра во слав не цр кве, 2010.  Стр. 
391405.

КА ЛЕ ЗИЋ, За гор ка
9826

     Тра гом ли те ра ту ре о стра ним Ан дри ће вим узо ри ма 
/ За гор ка Ка ле зић.
У: Ства ра ње.  Год. 50, бр. 3/5 (мартаприл 1995), стр. 
418425.

КА ЛЕ ЗИЋ, Све тла на
9827

     Од нос Ис то ка и За па да у дје лу Ива Ан дри ћа / Све
тла на Ка ле зић.
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.
У: Дје ло Ива Ан дри ћа у но вом ми ле ни ју му / [уредник 
Ја сми на Вучетић].  Хер цег Но ви : Срп ско про свјет
но и кул тур но дру штво „Про свје та” ; Но ви Сад : Змај, 
2006.  Стр. 116141.

9828
     Od nos Is to ka i Za pa da u dje lu Iva An dri ća / Sve tla na 
Ka le zić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Mo sto vi.  God. 38, br. 179/180 (2007), str. 6992.

9829
     Од нос Ис то ка и За па да у дје лу Иве Ан дри ћа / Све
тла на Ка ле зић.
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 25, св. 23 
(септ. 2006), стр. 209239.

КА ЛЕ ЗИЋ, Сло бо дан
9830

     Ан дрић од ла зи мо сто ви оста ју / Сло бо дан Ка ле зић.
In me mo ri am.
У: По бје да.  Год. 31, бр. 3431 (14. март 1975), стр. 8.

9831
     Ан дрић пре ма Ње го шу : (одло мак) / Сло бо дан Ка
ле зић.
У: По бје да.  Год. 47, бр. 9984 (18. септ. 1993) = Сви јет 
кул ту ре, стр. 7.

9832
     Ан дри ћев Ње гош / Сло бо дан Ка ле зић.
У: Ње гош као тра гич ни ју нак ко сов ске ми сли / Иво 
Ан дрић.  При шти на : „Гри го ри је Бо жо вић”, 1995.  
Стр. 766*.
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9833
     Ан дри ћев Ње гош / Сло бо дан Ка ле зић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Zu
sam men fas sung: An drić’s Nje goš: стр. 237.
У: Пе тар II Пе тро вић Ње гош / уред ни ци Ми ло сав Ба
бо вић, Ми ро слав Пан тић.  Под го ри ца : Цр но гор ска 
ака де ми ја на у ка и умјет но сти ; Бе о град : Срп ска ака
де ми ја на у ка и умет но сти, 1995.  Стр. 203237.

9834
     Ан дри ћев Ње гош / Сло бо дан Ка ле зић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Струк ту ре и зна че ња / Сло бо дан Ка ле зић.  Под го
ри ца : Цр но гор ска ака де ми ја на у ка и умјет но сти, 1998. 
 Стр. 385424.

9835
     Ан дри ће ва при ча о „ми тро по ли то вом си нов цу” / 
Сло бо дан Ка ле зић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Дје ло Ива Ан дри ћа у но вом ми ле ни ју му / [уредник 
Ја сми на Вучетић].  Хер цег Но ви : Срп ско про свјет
но и кул тур но дру штво „Про свје та” ; Но ви Сад : Змај, 
2006.  Стр. 4856.

9836
     Иво Ан дрић / Сло бо дан Ка ле зић.
У: Ов дје.  Год. 7, бр. 71 (април 1975), стр. 32.

9837
     Иво Ан дрић о Ње го шу / Сло бо дан Ка ле зић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Стре мље ња.  Год. 35, бр. 7/9 (1995), стр. 105131.

9838
     Иво Ан дрић о Ње го шу. [Део 1], До зре ва ње ин те
ре со ва ња за „це тињ ског пу сти ња ка” / Сло бо дан Ка ле
зић.
У: По ли ти ка.  Год. 92 [!], бр. 29535 (13. јан. 1996), стр. 
29.

9839
     Иво Ан дрић о Ње го шу. [Део] 2, У пр вом пла ну лич
на дра ма вла ди ке пе сни ка / Сло бо дан Ка ле зић.
У: По ли ти ка.  Год. 92 [!], бр. 29536 (14. јан. 1996), стр. 
25.

9840
     Иво Ан дрић о Ње го шу. [Део] 3, За вет ник ко сов ског 
ми та и ми сте ри ја / Сло бо дан Ка ле зић.
У: По ли ти ка.  Год. 92 [!], бр. 29537 (15. јан. 1996), стр. 
27.

9841
     Иво Ан дрић о Ње го шу. [Део] 4, Пи са ње са не скри
ве ним за но сом / Сло бо дан Ка ле зић.
У: По ли ти ка.  Год. 92 [!], бр. 29538 (16. јан. 1996), стр. 
27.

9842
     Иво Ан дрић о Ње го шу. [Део] 5, Пла ћен дуг жи во ту 
и по е зи ји / Сло бо дан Ка ле зић.

У: По ли ти ка.  Год. 92 [!], бр. 29539 (17. јан. 1996), стр. 
27.

9843
     Иво Ан дрић о Ње го шу. [Део] 6, Зра че ње Ње го ше
вог де ла у вре ме ну / Сло бо дан Ка ле зић.
У: По ли ти ка.  Год. 92 [!], бр. 29540 (18. јан. 1996), стр. 
25.

9844
     Иво Ан дрић о Ње го шу. [Део] 7, От ки дао је од по ет
ског де ла и крао од жи во та / Сло бо дан Ка ле зић.
У: По ли ти ка.  Год. 92 [!], бр. 29541 (19. јан. 1996), стр. 
27.

9845
     Иво Ан дрић о Ње го шу. [Део] 8, Над Ње го ше вом 
пре пи ском / Сло бо дан Ка ле зић.
У: По ли ти ка.  Год. 92 [!], бр. 29542 (20. јан. 1996), стр. 
23.

9846
     Иво Ан дрић о Ње го шу. [Део] 9, Ње гош као Ан дри
ћев ли те рар ни ју нак / Сло бо дан Ка ле зић.
У: По ли ти ка.  Год. 92 [!], бр. 29543 (21. јан. 1996), стр. 
23.

9847
     Иво Ан дрић о Ње го шу. [Део] 10, Све оп шта по ве за
ност и не мер љи вост све та / Сло бо дан Ка ле зић.
У: По ли ти ка.  Год. 92 [!], бр. 29544 (22. јан. 1996), стр. 
25.

9848
     Иво Ан дрић о Ње го шу. [Део] 11, Вла ди ка  пе сник 
ви ђен на ни воу кро ки ја / Сло бо дан Ка ле зић.
У: По ли ти ка.  Год. 92 [!], бр. 29545 (23. јан. 1996), стр. 
27.

9849
     Иво Ан дрић о Ње го шу. [Део] 12, Сам врх европ ског 
Пар на са / Сло бо дан Ка ле зић.
У: По ли ти ка.  Год. 92 [!], бр. 29546 (24. јан. 1996), стр. 
25.

КА ЛЕ НИЋ, Ва тро слав
9850

     Me ta fo ri ka ve li čan stve nih Ive An dri ća / Va tro slav Ka
le nić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Ré su mé: 
La mé tap ho ri sa tion des per son na ges „su bli mes” d’Ivo 
An drić: str. 110.
U: Trav nik i dje lo Ive An dri ća  za vi čaj no i uni ver zal no / 
[u red nik Mi lo sav Popadić].  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle
ša” : Uni ver zi tet, 1980.  Str. 98110.

КА ЛЕ ШИ, Ха сан
9851

     S arap skog i na arap ski : po vo dom pre vo da Iva An dri
ća na arap ski / Ha san Ka le ši.
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U: Knji žev ne no vi ne.  N. s., god. 17, br. 240 (9. jan. 
1965), str. 8.

9852
     Pa rat ha nje / Ha san Ka les hi, Hil mi Tha çi.
U: Për mbled hje tre gi mesh të zgjed hu na / Ivo An driq.  
Pris hti në : „Mu sta fa Ba ki ja”, 1954.  Str. 520.

КА ЛИ ТА, Ха ли на
9853

     An drić u Polj skoj / [in ter vju vo di o] Bo žo Mi la čić.
In ter vju sa Ha li nom Ka li tom.
U: Vje snik.  God. 25, br. 6193 (17. svi banj 1964), str. 8.

9854
     Мо ји су сре ти са Ивом Ан дри ћем и ње го вим де ли ма 
/ Ха ли на Ка ли та.
Ре фе рат на Окру глом сто лу „Пре во ђе ње Ан дри ће вих 
де ла у све ту” у окви ру 18. бе о град ских пре во ди лач ких 
су сре та, 30. мај 1992.
У: Књи жев на реч.  Год. 21, бр. 401 (25. септ. 1992), 
стр. 5.

9855
     Мо ји су сре ти са Ивом Ан дри ћем и ње го вим де ли ма 
/ Ха ли на Ка ли та.
У: Пре вод на књи жев ност .  Бе о град : Удру же ње књи
жев них пре во ди ла ца Ср би је, 2001.  Стр. 369370.

9856
     Ksi ą ż ka ju go sł o wi a ń ska / Ha li na Ka li ta.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Var ša va, 
1956.
U: No we Ksi ą ż ki.  Rocz. 9, nr. 3 (feb. 1957), str. 11*.

КА ЛУ ЂЕ РО ВИЋ, Дра ган
9857

     O An dri će vom im pre si o ni zmu / Dra gan Ka lu đe ro vić.
U: Od jek.  God. 29, br. 6 (1531. mart 1976), str. 20.

КА МЕ РИ НО, Ал до
9858

     Ivo An dric : pre mio No bel / Al do Ca me ri no.
U: Il Gaz zet ti no.  (27 ott. 1961)*.

КАМ ПА ЊО ЛОБу ви је, Ми шел
9859

     Ivo An drić, mem bre de la So ci é té euro pé en ne de cul tu
re / Mic hel le Cam pag no loBo u vi er.
Ре зи ме: Иво Ан дрић, члан Дру штва европ ске кул ту ре: 
str. 529.
U: De lo Ive An dri ća u kon tek stu evrop ske knji žev no sti i 
kul tu re / [u red nik Dra gan Nedeljković].  Be o grad : Za du
žbi na Ive An dri ća, 1981.  Str. 525529.

КА НА ЗИР, Ду шан
9860

     По здрав на реч на ме ђу на род ном на уч ном ску пу по
све ће ном де лу Иве Ан дри ћа / Ду шан Ка на зир.

У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 1, св. 1 (јун 
1982), стр. 338342.

КАН ДИЋ, Бо рис
9861

     An dri ćev svi jet mi sli vi zu el ne stvar no sti čo vje ka / Bo
ris Kan dić.
Na po me ne i ob ja šnje nja u be le ška ma uz tekst.  Ré su mé: 
Le mon de de la pen sée d’An drić sur la ré a li té vi su el le de 
l’hom me: str. 133.
U: Trav nik i dje lo Ive An dri ća  za vi čaj no i uni ver zal no / 
[u red nik Mi lo sav Popadić].  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle
ša” : Uni ver zi tet, 1980.  Str. 111133.

КА НИЋ, Ма ри на
9862

     Есте ти ка као пре двор је Ан дри ће ве по е ти ке / Ма ри
на Ка нић.
При каз књи ге: Ми ло слав Шу тић: Злат но јаг ње, Бе о
град, 2007.
У: Траг.  Год. 5, књ. 5, св. 18 (мај 2009), стр. 148151.

КАН ТА ВЕ ЉА, Ху ан
9863

     El escri tor Ivo An dric so ñó con la unión de los pu e blos 
en fren ta dos de Yugo sla via / Juan Can ta vel la.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Bar se lo na, 
1996.
U: So ci e dad.  (3 en. 1997)*.

КАН ТЕЛ, Ма и ја
9864

     Ra han ri i va a ma / Ma i ja Can tell.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Go spo đi ca, Ber lin, 1958.
U: Hel sin gin sa no mat.  (20. lok ka 1961)*.

КАН ТЕР, Ро бер
9865

     L’im pri me rie et la gu il lo ti ne / par Ro bert Kan ters.
Sa dr ži pri ka ze knji ga me đu ko ji ma i: Ivo An drić: Pro kle ta 
avli ja, Pa riz, 1962.
U: Le Fi ga ro lit té ra i re.  An née 17, no 858 (29 sept. 1962), 
str. 2.

КА ПА СО, Да ни ло
9866

     Ivo An drić i fa ši zam / Da ni lo Ca pas so.
Na po me ne i ob ja šnje nja u be le ška ma uz tekst.  Bi bli o gra
fi ja: str. 43.  Sum mary: Ivo An dric and fa scism: str. 44.
U: Das Gra zer Opus von Ivo An drić / He ra us ge ber, ured
nik Bran ko To šo vić.  Be o grad : Be o grad ska knji ga ; Graz 
: In sti tut für Sla wi stik der KarlFran zensUni ver si tät, 
2010.  Str. 3544.

КАП ДЕ ВИ ЛА, Сио
9867

     Pre sen ta ció / Sió Cap de vi la.
U: El pont so bre el Dri na / Ivo An drić.  Bar ce lo na : Edi
ci ons 62, 1994.  Str. 57.
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9868
     Pre sen ta ció / Sió Cap de vi la.
U: El pont so bre el Dri na / Ivo An drić.  Bar ce lo na : Cer
cle de Lec tors, 1996.  Str. 58.

9869
     Pre sen ta ció / Sió Cap de vi la.
U: El pont so bre el Dri na / Ivo An drić.  Bar ce lo na : Edi
ci ons 62, 1999.  Str. 57.

КА ПИ ТО, Ханс
9870

     Ein pa ar an re gen de Stun den / Hans Ca pi to.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Min hen, 
1961.
U: Fil mblät ter.  (16. Dez. 1961)*.

КА ПИ ЏИЋ, На си ха
9871

     An dri će va pje snič ka pro za / Na si ha Ka pi džić.
U: Ko ri jen.  God. 5, br. 1/2 (1959), str. 3142.

КА ПОН, Ален
9872

     Post fa ce / Alain Cap pon.
U: In no cen ce et châ ti ment / Ivo An drić.  Bru xel les ; [Pa
ris] : Com ple xe, 2002.  Str. 8791.

КА ПОР, Мо мо
9873

     Ни смо га по слу ша ли : (ми сле ћи на Ан дри ћа) / Мо
мо Ка пор.
У: Бор ба.  Год. 51, бр. 277 (7. окт. 1972), стр. 15.

КА ПУ ЈА, Емил
9874

     Ivo An dric: a world of agony and ho pe / by Emi le Ca
pouya.
U: Sa tur day Re vi ew.  (11 Nov. 1961)*.

КА ПУ ШАН, Кор нел
9875

     Ivo An drić: E un pod pe Dri na, Bu cu re ş ti, 1962 / Cor
nel Cǎ pu şan.
Pri kaz knji ge: Na Dri ni ću pri ja.
U: Ste a ua.  An. 13, nr. 12 (1962), str. 103104*.

КА РА БА ЛИЋ, Вла ди мир
9876

     Bo san ski fin de si èc le : svje to na zo ri u Trav nič koj hro
ni ci Ive An dri ća : de ka den ci ja i po ku ša ji nje zi na na di la že
nja / Ka ra ba lić Vla di mir.
U: Ko lo.  God. 9, br. 1 (1999), str. 1945*.

КА РА ЂО ЗОВ, Па на јот
9877

     Бо сна и не й ни те окол но сти / Па на й от Ка ра гь о зов.
У: Ли те ра ту рен фо рум.  Год. 47, бр. 50 (1622. дек. 
1992) = Из вън ред но из да ние  100 го ди ни от ро жде ни
е то на Иво Ан дрич, стр. 6.

9878
     Бо сна и не й ни те окол но сти / Па на й от Ка ра гь о зов.
У: Иво Ан дрич и не го ва та Бо сна / [съставители Ка
тя Йор да но ва, Ина Христова].  Со фия : „Св. Кли мент 
Охрид ски”, 2003.  Стр. 912.

КА РА ЈА НОВ, Или ја
9879

     Ко лек ти вен мо но лог што веч но трае / Или ја Ка ра
ја нов.
У: Сту дент ски збор.  Год. 34, бр. 881 (11. окт. 1982)*.

КА РА СЈО ВА, Ма ри на Љвов на
9880

     Эк зи стен ци а ль ные кор ни исто ри че ской про зы Иво 
Ан дри ча / М. [Марина] Л. Ка ра се ва.
У: Твор че ство Иво Ан дри ча / [редак торсо ста ви те ль 
О. [Ольга] Л. Кириллова].  Мо сква : Ин сти тут сла вя
но ве де ния и бал ка ни сти ки РАН, 1992.  Стр. 9496.

КА РА У ЛАЦ, Ми ро слав
9881

     Al ban sko pi ta nje / Mi ro slav Ka ra u lac.
Od lo mak iz knji ge „An drić u di plo ma ti ji”.
U: Vre me.  Br. 897 (13. mart 2008), str. 52.

9882
     An drić  tri de set go di na ka sni je / Mi ro slav Ka ra u lac.
U: Bo sna fran ci sca na.  God. 13, br. 23 (2005), str. 37
41*.

9883
     Ан дри ћев Амен до ла / Ми ро слав Ка ра у лац.
У: НИН.  Год. 33, бр. 1657 (3. окт. 1982), стр. 3132.

9884
     Ан дри ћев пре ла зак у Бе о град / Ми ро слав Ка ра у
лац.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 19, св. 17 
(окт. 2000), стр. 327333.

9885
     Ан дри ће ве го ди не у ди пло ма ти ји. [Део] 1, Рим, Бу
ку решт, Трст / Ми ро слав Ка ра у лац.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 22, св. 20 
(окт. 2003), стр. 292303.

9886
     Ан дри ће ве го ди не у ди пло ма ти ји. [Део] 2, Грац, 
Мар сеј, Па риз / Ми ро слав Ка ра у лац.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 23, св. 21 
(септ. 2004), стр. 5363.

9887
     Ан дри ће ве го ди не у ди пло ма ти ји. [Део] 3, Ма дрид, 
Бри сел, Же не ва / Ми ро слав Ка ра у лац.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
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У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 24, св. 22 
(септ. 2005), стр. 203215.

9888
     [Андрићеве го ди не у дипломатији]. [Део] 4, Ан дрић 
у Бер ли ну (19391941) / Ми ро слав Ка ра у лац.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 24, св. 22 
(септ. 2005), стр. 216229.

9889
     Ан дри ће ве ра не лек ти ре / Ми ро слав Ка ра у лац.
Би бли о гра фи ја: стр. 1716.
У: Књи жев ност.  Год. 33, књ. 56, св. 10 (1978), стр. 
17081716.

9890
     Ан дри ће ви дав ни при ја те љи / Ми ро слав Ка ра у лац.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 5, св. 4 
(1986), стр. 910.

9891
     An dri će vi po li tič ki spi si / Mi ro slav Ka ra u lac.
Na po me ne i ob ja šnje nja u be le ška ma uz tekst.
U: Tre ći pro gram.  God. 10, br. 37 (1978), str. 231234.

9892
     An dri će vo za ko pa no bla go : jed na knji žev na mi sti fi ka
ci ja / Mi ro slav Ka ra u lac.
U: Vre me.  Br. 526 (1. feb. 2001), str. 11.

9893
     Ан дри ће во за ко па но бла го : јед на књи жев на ми сти
фи ка ци ја : ка ко су ака дем ски углед ни ци по бр ка ли Иву 
Ан дри ћа са Дра го ми ром Јан ко ви ћем, ли те ра том у сло
бод ним ча со ви ма / Ми ро слав Ка ра у лац.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 20, св. 18 
(окт. 2001), стр. 264266.

9894
     Ар се нал / Ми ро слав Ка ра у лац.
Би бли о гра фи ја: стр. 12.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 46, бр. 895 (1. нов. 1994), 
стр. 12.

9895
     Bi lans ka ri je re / Mi ro slav Ka ra u lac.
Od lo mak iz knji ge „An drić u di plo ma ti ji”.
U: Vre me.  Br. 897 (13. mart 2008), str. 51.

9896
     Го ди не уче ња : ужас сто ле ћа. [Део 1] / Ми ро слав 
Ка ра у лац.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 44, бр. 850/851 (15. окт.1. 
нов. 1992), стр. 6.

9897
     Го ди не уче ња : ужас сто ле ћа. [Део 2] / Ми ро слав Ка
ра у лац.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 44, бр. 852 (15. нов. 1992), 
стр. 6.

9898
     Два не по зна та до ку мен та о Ан дри ће вом оцу / М. К. 
[Мирослав Караулац].
У: Књи жев не но ви не.  Год. 45, бр. 866 (15. јун 1993), 
стр. 2.

9899
     Dva sve ta / Mi ro slav Ka ra u lac.
Od lo mak iz knji ge „Ra ni An drić”.
U: Vre me.  Br. 642/643 (23. april 2003), str. 42.

9900
     Две не по зна те Ан дри ће ве пе сме / Ми ро слав Ка ра
у лац.
У: Књи жев на реч.  Год. 15, бр. 282/283 (јул 1986), стр. 
12.

9901
     De lo je u sve mu / [in ter vju vo di o] S. K. [Slo bo dan 
Kostić].
In ter vju sa Mi ro sla vom Ka ra ul cem.
U: Vre me.  Br. 642/643 (23. april 2003), str. 41.

9902
     Je li Bo sna ze mlja mr žnje / [in ter vju vo di o] Fra njo Ni
nić.
In ter vju sa Mi ro sla vom Ka ra ul cem.
U: Svje tlo ri je či.  God. 23, br. 271 (li sto pad 2005), str. 
3033*.

9903
     Је дан не по знат Ан дри ћев пор трет / Ми ро слав Ка
ра у лац.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 7, св. 5 (јун 
1988), стр. 137146.

9904
     Јед на ка ри је ра : (фа ши зам) / Ми ро слав Ка ра у лац.
У: Ра ђа ње фа ши зма / Иво Ан дрић.  Бе о град : Вре ме 
књи ге, 1995.  Стр. 95103.

9905
     Јед на ка ри је ра : (фа ши зам) / Ми ро слав Ка ра у лац.
У: Ра ђа ње фа ши зма / Иво Ан дрић.  Бе о град : „Фи лип 
Ви шњић”, 2009.  Стр. 512.

9906
     Ka ri ka ko ja ne do sta je : sen ka nad An dri će vom ostav
šti nom / Mi ro slav Ka ra u lac.
U: Vre me.  Br. 529 (22. feb. 2001), str. 11.

9907
     Ка ри ка ко ја не до ста је : сен ка над Ан дри ће вом 
остав шти ном / Ми ро слав Ка ра у лац.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 20, св. 18 
(окт. 2001), стр. 272.

9908
     Na kri li ma ma šte / Mi ro slav Ka ra u lac.
U: Vje snik.  God. 52, br. 15586 (9. ve lja ča 1991) = Pa no
ra ma su bo tom.  Br. 657, str. 19.
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9909
     Не зна ње и све што га пра ти / Ми ро слав Ка ра у лац.
По во дом тек ста „Ми зан троп из Бо сне” Ра до ва на По
по ви ћа.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 45, бр. 866 (15. јун 1993), 
стр. 3.

9910
     Ne če ga od buj no sti i ha o sa / Mi ro slav Ka ra u lac.
Od lo mak iz knji ge „An drić u di plo ma ti ji”.
U: Vre me.  Br. 896 (6. mart 2008), str. 5155.

9911
     Op se na ri iz in sti tu ta za gu slar stvo / Mi ro slav Ka ra u lac.
U: Bor ba.  God. 70, br. 264/265 (1920. sept. 1992) = Ne
delj na Bor ba, str. XIIXI II.

9912
     Pi sac u isto ri ji. [Deo 1] / [in ter vju vo di o] Ne boj ša Gru
ji čić.
In ter vju sa Mi ro sla vom Ka ra ul cem.
U: Vre me.  Br. 896 (6. mart 2008), str. 5455.

9913
     Pi sac u isto ri ji. [De o] (2) / [in ter vju vo di o] Ne boj ša 
Gru ji čić.
In ter vju sa Mi ro sla vom Ka ra ul cem.
U: Vre me.  Br. 897 (13. mart 2008), str. 5054.

9914
     Pi smo iz 1992 / Mi ro slav Ka ra u lac.
U: Re pu bli ka.  God. 5, br. 71 (1. jul 1993)*.

9915
     Pro šlo svr še no vri je me. [Deo 1], An drić u Ov ča re vu / 
Mi ro slav Ka ra u lac.
U: Oko.  God. 5, br. 133 (21. tra vanj5. svi banj 1977), 
str. 14.

9916
     Pro šlo svr še no vri je me. [Deo 2], Split sko le to va nje / 
Mi ro slav Ka ra u lac.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Oko.  God. 5, br. 134 (519. svi banj 1977), str. 16.

9917
     Pro šlo svr še no vri je me. [Deo 3], Stu di je u Mar bur gu / 
Mi ro slav Ka ra u lac.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Oko.  God. 5, br. 136 (216. li panj 1977), str. 17.

9918
     Pro šlo svr še no vri je me. [Deo 4], Pe sni ci, fan ta ste i lu
de / Mi ro slav Ka ra u lac.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Oko.  God. 5, br. 137 (1630. li panj 1977), str. 17.

9919
     Pro šlo svr še no vri je me. [Deo 5], „Je li kad bi lo na ra šta
ja i u na ra šta ju po je din ca” / Mi ro slav Ka ra u lac.
U: Oko.  God. 5, br. 149 (115. pro si nac 1977), str. 17.

9920
     Pro šlo svr še no vri je me. [De o] 2 [i. e. 6], Pri mje ri iz 
do bro te u pro šlo sti / Mi ro slav Ka ra u lac.
U: Oko.  God. 5, br. 150 (1529. pro si nac 1977), str. 23.

9921
     Pro šlo svr še no vri je me. [Deo 7], Ve li ka sa ra jev ska 
gim na zi ja / Mi ro slav Ka ra u lac.
U: Oko.  God. 5, br. 151 (29. pro si nac 197712. si je čanj 
1978), str. 19.

9922
     Pro šlo svr še no vri je me. [Deo 8], Za gre va nje stu de nog 
do ba / Mi ro slav Ka ra u lac.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Oko.  God. 6, br. 152 (1226. si je čanj 1978), str. 18.

9923
     Pro šlo svr še no vri je me. [Deo 9], Polj ski iz let / Mi ro
slav Ka ra u lac.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Oko.  God. 6, br. 154 (923. ve lja ča 1978), str. 19.

9924
     Pro šlo svr še no vri je me. [Deo 10], Se zo na gra ban ci ja ša 
/ Mi ro slav Ka ra u lac.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Oko.  God. 6, br. 165 (1327. sr panj 1978), str. 8.

9925
     Ра ни Ан дрић. [Део] 1, Нај бо љи бо сан ски мај сто ри 
/ Ми ро слав Ка ра у лац.
У: По ли ти ка.  Год. 107, бр. 34728 (15. јул 2010), стр. 
19.

9926
     Ра ни Ан дрић. [Део] 2, Остао сам од це ло га ро да / 
Ми ро слав Ка ра у лац.
У: По ли ти ка.  Год. 107, бр. 34729 (16. јул 2010), стр. 
26.

9927
     Ра ни Ан дрић. [Део] 3, Но сио је те рет по ко ље ња / 
Ми ро слав Ка ра у лац.
У: По ли ти ка.  Год. 107, бр. 34730 (17. јул 2010), стр. 
23.

9928
     Ра ни Ан дрић. [Део] 4, Крат ко сплит ско ле то ва ње / 
Ми ро слав Ка ра у лац.
У: По ли ти ка.  Год. 107, бр. 34731 (18. јул 2010), стр. 
24.

9929
     Ра ни Ан дрић. [Део] 5, У ло ше вре ме на ло шем ме
сту / Ми ро слав Ка ра у лац.
У: По ли ти ка.  Год. 107, бр. 34732 (19. јул 2010), стр. 
32.

9930
     Ра ни Ан дрић. [Део] 6, У мо чва ри ко ја се зо ве веч ни 
град / Ми ро слав Ка ра у лац.
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У: По ли ти ка.  Год. 107, бр. 34733 (20. јул 2010), стр. 
26.

9931
     Ра ни Ан дрић. [Део] 7, Пу то ка зи за чу да Ри ма / Ми
ро слав Ка ра у лац.
У: По ли ти ка.  Год. 107, бр. 34734 (21. јул 2010), стр. 
26.

9932
     Ра ни Ан дрић. [Део] 8, По ку ша ји син те зе исто ри је / 
Ми ро слав Ка ра у лац.
У: По ли ти ка.  Год. 107, бр. 34735 (22. јул 2010), стр. 
27.

9933
     Ра ни Ан дрић. [Део] 9, Веч но сме њи ва ње до бра и 
зла / Ми ро слав Ка ра у лац.
У: По ли ти ка.  Год. 107, бр. 34736 (23. јул 2010), стр. 
26.

9934
     Ра ни Ан дрић. [Део] 10, Ко из др жи про бу че ка ња, 
тај је по бед ник / Ми ро слав Ка ра у лац.
У: По ли ти ка.  Год. 107, бр. 34737 (24. јул 2010), стр. 
23.

9935
     Ра ни Ан дрић. [Део] 11, Уто чи ште од не вре ме на 
исто ри је / Ми ро слав Ка ра у лац.
У: По ли ти ка.  Год. 107, бр. 34738 (25. јул 2010), стр. 
24.

9936
     Ра ни Ан дрић. [Део] 12, Ста ра по ро дич на пре да ња / 
Ми ро слав Ка ра у лац.
У: По ли ти ка.  Год. 107, бр. 34739 (26. јул 2010), стр. 
24.

9937
     Ра ни Ан дрић. [Део] 13, Свет ви ђен очи ма де те та / 
Ми ро слав Ка ра у лац.
У: По ли ти ка.  Год. 107, бр. 34740 (27. јул 2010), стр. 
24.

9938
     Ра ни Ан дрић. [Део] 14, Мла дост у Ви ше гра ду / 
Ми ро слав Ка ра у лац.
У: По ли ти ка.  Год. 107, бр. 34741 (28. јул 2010), стр. 
26.

9939
     Ра ни Ан дрић. [Део] 15, Ле по та као мо гу ћи сми сао 
све та / Ми ро слав Ка ра у лац.
У: По ли ти ка.  Год. 107, бр. 34742 (29. јул 2010), стр. 
27.

9940
     Ри зик чи та ња / Ми ро слав Ка ра у лац.
При каз књи ге: Ра до ван По по вић: Ан дри ће ва при ја
тељ ства, Гор њи Ми ла но вац, 1992.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 45, бр. 863 (1. мај 1993), 
стр. 3.

9941
     Ру ши те љи цар ства, се ја чи не ми ра / Ми ро слав Ка ра
у  лац.
У: Пи сма Вој ми ру Дур бе ши ћу / Иво Ан дрић.  Но ви 
Сад : Ма ти ца срп ска, 2003.  Стр. 79.

9942
     Sa mo ća vi še grad skog mo sta / Mi ro slav Ka ra u lac.
U: Bo sna fran ci sca na.  God. 13, br. 23 (2005), str. 42
44*.

9943
     Све је у де лу / Ми ро слав Ка ра у лац.
Одло мак из књи ге „Ра ни Ан дрић”.  На по ме не и би
бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Ан то ло ги ја срп ске књи жев не кри ти ке и есе ји сти ке 
Ре пу бли ке Срп ске / [приредио] Бо го мир Ђу кић.  Ба ња 
Лу ка : Ма ти ца срп ска Ре пу бли ке Срп ске, 2001.  Стр. 
291298.

9944
     Сли ка ра ди о ни це : (це ли на и де та љи) / Ми ро слав 
Ка ра у лац.
У: Књи жев на реч.  Год. 17, бр. 334 (25. дец. 1988), 
стр. 4.

9945
     Уз Ан дри ће ва пи сма Ми ли ци Ба бић / Ми ро слав Ка
ра у лац.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 8, св. 6 
(1989), стр. 8891.

9946
     Умет ност обич ног / Ми ро слав Ка ра у лац.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 53, бр. 1007/1008 (115. 
март 2000), стр. 1.

9947
     Умет ност обич ног / Ми ро слав Ка ра у лац.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Пи сма / Иво Ан дрић.  Но ви Сад : Ма ти ца срп ска, 
2000.  Стр. 711.

9948
     Hro ni ka pro šlo sti bez kra ja / Mi ro slav Ka ra u lac.
Pre vod tek sta „Le No bel yougo sla ve”.
U: Re pu bli ka.  God. 5, br. 79 (115. nov. 1993), str. 7.

9949
     An dric, une let tre de 1992 / Mi ro slav Ka ra u lac.
U: Le dé sir d’Euro pe / Car re fo ur des lit té ra tu res euro pé
en nes, [Stras bo urg, 811 no vem bre 1991].  Stras bo urg : 
Car re fo ur des lit té ra tu res euro pé en nes ; Pa ris : La Dif fé
ren ce, 1992.  Str. 147152*.

9950
     En ces temps de dé sin té gra tion / [u ne in ter vi ew de 
Slo bo dan Kostić] ; (tra du it du ser be par Ma ri ste la Ve lic
ko vic et Pa sca le Del pech).
Pre vod tek sta „De lo je u sve mu”.  In ter vju sa Mi ro sla
vom Ka ra ul cem.
U: L’Ate li er du ro man.  No 37 (mars 2004)*.
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9951
     Le No bel yougo sla ve / Mi ro slav Ka ra u lac.
U: Le Mon de des dé bats.  (10 oct. 1992), str. 20*.

9952
     Le seul sa lut est dans la fu i te / Mi ro slav Ka ra u lac ; tra
du it par Pa sca le Del pech.
U: Let tre in ter na ti o na le.  No 35 (1992/93), str. 90.

КА РА ХА САН, Џе вад
9953

     Vri jed ne glu mač ke par ti je / Dže vad Ka ra ha san.
Pri kaz pred sta ve „Ani ki na vre me na” po mo ti vi ma pri po
vet ke Ive An dri ća, u re ži ji Gra di mi ra Mir ko vi ća i u iz vo đe
nju Na rod nog po zo ri šta Bo san ske Kra ji ne iz Ba nja lu ke.
U: Od jek.  God. 32, br. 3 (115. feb. 1979), str. 24.

9954
     Kle tva na „Pro kle tu avli ju” / Dže vad Ka ra ha san.
Pri kaz pred sta ve „Pro kle ta avli ja” po mo ti vi ma ro ma na 
Ive An dri ća, u re ži ji Lju bi še Ge or gi jev skog i u iz vo đe nju 
Na rod nog po zo ri šta iz Ze ni ce.
U: Od jek.  God. 34, br. 22 (1530. nov. 1981), str. 14.

9955
     Кле тва на „Про кле ту авли ју” : (пре ми је ра у На род
ном по зо ри шту у Зе ни ци) / Џе вад Ка ра ха сан.
У: По зо ри шне дра ма ти за ци је де ла Иве Ан дри ћа. Део 
2, Дра ма ти за ци је у вре ме ну / Ве сна Крч мар.  Но ви 
Сад : Ма ти ца срп ска, 2008.  Стр. 249253.

9956
     Ko ko ga sa nja / Dže vad Ka ra ha san.
Pri kaz pred sta ve „Pri zo ri iz ži vo ta i sna jed nog ka rak te ra” 
Mi lo sa va Ma ri no vi ća, po mo ti vi ma ro ma na „Go spo đi ca” 
Ive An dri ća, u re ži ji Mi lo ša La zi na i u iz vo đe nju Na rod
nog po zo ri šta iz Mo sta ra.
U: Oslo bo đe nje.  God. 40, br. 12697 (27. okt. 1983), str. 8.

КА РА ЏИЋ, Ра до ван
9957

     Ла тас  фе но ме но ло ги ја из дај ства / Ра до ван В. Ка
ра џић.
Sum mary: Omer pa ša La tas  phe no me no logy of tre a son: 
стр. 258.
У: Де ло Иве Ан дри ћа у кон тек сту европ ске књи жев
но сти и кул ту ре / [уредник Дра ган Недељковић].  Бе
о град : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 1981.  Стр. 249258.

КА РЕ ЛА, Ма ри ја
9958

     Νωπογραφια λαων και εποχων / Μαριας Καρελα.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Не мир на го ди на, Ати на, 
2002.
У: Η ημερα.  (15. δεκ. 2002), стр. A15*.

9959
     Ψυχογραφημα για την φιλαργυρια / Μαριας Καρελα.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Го спо ђи ца, Ати на, 2001. 
У: Η ημερα.  (12. ιαν. 2003), стр. A15*.

КАР ЛСОН, С.
9960

     Ju go sla visk kro ni ka / S. Car lson.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Stok holm, 
1960.
U: FIB:s lyrik klubbs års bok.  Nr 8 (1960), str. 3031*.

КА РО ЛЕВ, Сто јан
9961

     Из о бра же ни е то на чо ве ка у Иво Ан дрич и Еми ли ян 
Ста нев / Сто ян Ка ро лев.
У: Сеп тем ври.  Год. 19, кн. 11 (1966), стр. 102121*.

9962
     Из о бра же ни е то на чо ве ка у Иво Ан дрич и Еми ли ян 
Ста нев / Сто ян Ка ро лев.
У: Ли те ра ту рен фо рум.  Год. 47, бр. 50 (1622. дек. 
1992) = Из вън ред но из да ние  100 го ди ни от ро жде ни
е то на Иво Ан дрич, стр. 5.

9963
     Про сто ры ре а ли зма : (из о бра же ние че ло ве ка у Иво 
Ан дри ча и Эми ли я на Ста не ва) / Сто ян Ка ро лев ; пе ре
вод с бол гар ско го А. Опу ль ско го.
У: Ино стран ная ли те ра ту ра.  Ном. 3 (март 1972), стр. 
210219.

КАР ПАТ СКИ, Ду шан
9964

     An dri ćovy mosty a zna me ní u cesty / Du šan Kar
patský.
U: Most na Dri ně / Ivo An drić.  Pra ha : Odeon, 1987.  
Str. 309[317].

9965
     An dri ćovy mosty a zna me ní u cesty / Du šan Kar
patský.
U: Most na Dri ně / Ivo An drić.  Pra ha : La sta vi ca, 2009. 
 Str. 358367.

9966
     An dri ćovy pro sté a nevysvě tli tel né osudy / Du šan Kar
patský.
U: Ve zí rův slon / Ivo An drić.  Pra ha : Odeon, 1987.  Str. 
401[409].

9967
     An dri ćovy pro sté a nevysvě tli tel né osudy / Du šan Kar
patský.
U: Ve zí rův slon a no ve la Pro kletý dvůr / Ivo An drić.  Pra
ha : La sta vi ca, 2009.  Str. 449462.

9968
     An dri ćovy stesky a stezky / Du šan Kar patský.
U: Zna me ní u cesty / Ivo An drić.  Pra ha : La sta vi ca, 2009. 
 Str. 261264.

9969
     An dri ćovy časy kon zul ské a ji né / Du šan Kar patský.
U: Trav nic ká kro ni ka / Ivo An drić.  Pra ha : Odeon, 1987. 
 Str. 405[412].
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9970
     An dri ćovy časy kon zul ské a ji né / Du šan Kar patský.
U: Trav nic ká kro ni ka / Ivo An drić.  Pra ha : La sta vi ca, 
2009.  Str. 463471.

9971
     Bá snik po mi nu te ĺ na a hĺ a dač is toty : (malý po kus o Iva 
An dri ća) / Du šan Kar patský.
U: Trav nic ká kro ni ka / Ivo An drić.  Bra ti sla va : Ta tran, 
1966.  Str. 389396.

9972
     Dvě tor za An dri ćovy sa ra jev ské kro niky / Du šan Kar
patský.
U: Dům o sa mo tě ; Omer pa ša La tas / Ivo An drić.  Pra ha : 
La sta vi ca, 2009.  Str. 384389.

9973
     Ivo An drić : la u re át No be lovy ceny za rok 1961 / Du
šan Kar patský.
U: Pla men.  Roč. 3, č. 12 (1961), str. 148*.

9974
     Ivo An drić / D. K. [Dušan Kar patský].
U: Li te rár ní no viny.  Roč. 11, č. 41 (13. okt. 1962), str. 2*.

9975
     Ivo An drić v Ga lé rii kla si ků / Du šan Kar patský.
Pri kaz knji ga: 1. Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Prag, 
1987 ; 2. Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Prag, 1987 ; 3. Ivo 
An drić: Pri ča o ve zi ro vom slo nu, Prag, 1987.
U: Kurýr Ode o nu.  (Ja ro 1987)*.

КАР ПЈУКДо ма га ла, Ма ри ја
9976

     Typy or zec zen zł o żonych z bez o ko lic zni ki em na ma
te ri a le opo wi a dan Ivo An dri cia / Ma ria Kar pi ukDo ma
ga ła.
U: Ivo An drić / [re dak tor Ma rek Kle cel].  War sza wa : 
Uni wersytet, 1988.  Str. 99105*.

КАР ШАИ, Алек сан дер
9977

     Tráv nic ká kro ni ka / Ale xan der Kar šay.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Bra ti sla va, 
1966.
U: Pre dvoj.  Roč. 2, č. 37 (1966), str. 14*.

КА ТА ЛА НО, Фран ко
9978

     Ivo An dric: La se te, Fi ren ze, 1954 / Fran co Ca ta la no.
Pri kaz knji ge: Žeđ.
U: Audi to ri um.  (1 feb. 1955)*.

КА ТА ЛИ НИЋ Је ре тов, Ри кард
9979

     Ivo An drić u ta li jan skoj štam pi / R. K. J. [Ri kard Ka
ta li nić Je re tov].
U: No vo sti.  God. 20, br. 187 (1926), str. 8*.

КА ТАН БенЦи он, Ди на
9980

     Иво Ан дрић: Ју на штво по сто ја ња / Ди на Ка тан 
Бен ци он.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 21, св. 19 
(окт. 2002), стр. 115127.

КА ТА НИЋ, Ксе ни ја
9981

     Ту ма че ње Ан дри ћа / Ксе ни ја Ка та нић.
При каз књи ге: Па вле Илић: У све ту Ан дри ће ве умет
но сти, Но ви Сад, 1992.
У: Днев ник.  Год. 51, бр. 16518 (21. окт. 1992) = Кул
ту ра  на у ка  умет ност.  Бр. 652, стр. 16.

КА ТЛЕН, Жан
9982

     L’hi sto i re d’un pont / Jean Cat he lin.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Pa riz, 1956.
U: De main.  (22 nov. 1956)*.

КА ТО НА, Та маш
9983

     Irói arc ké pek  Ivo An drić / Ka to na Ta más.
U: A Könyv.  4. évf., 6. sz. (1964. jún.), str. 205206.

КА ТУ НАЦ, Дра го љуб
9984

     Tra gom mu zi ke u de lu Ive An dri ća / Dra go ljub Ka tu
nac.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Zvuk.  Br. 65 (1965), str. 525545.

КАЦ КО ВА, Ли ли ја
9985

     Иво Ан дрич  по ет на Бо сна / Ли лия Кац ко ва.
У: Ли те ра ту рен фронт.  Год. 1, бр. 3 (1945), стр. 2*.

КАШ, Ми клош
9986

     Ivo An drić: Híd a Dri nán, Bu ka rest, 1965 / Kass Mik
lós.
Pri kaz knji ge: Na Dri ni ću pri ja.
U: Ifjú mun kás.  4. so ro zat, 9. évf., 34.(439.) sz. (1965. 
aug. 26.)*.

КА ШИЊ СКА, Кри сти на
9987

     No tat ka o autor ze ut wo ru „Twar ze” / Krystyna Ka
zsyń ska.
U: Od gł osy.  Rocz. 4, nr. 45 (1961), str. 7*.

КА ШИЊ СКИ, Ста ни слав
9988

     Mo je spot ka nie z Ivo An dri ci em / Sta ni sł aw Ka szyń
ski.
U: Od gł osy.  Rocz. 4, nr. 44 (5. li sto pad 1961), str. 8*.
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КА ШТЕ ЛАН, Ју ре
9989

     Тре ба ослу шки ва ти ле ген де : (у раз го во ру с Го јом) 
/ Ју ре Ка ште лан.
У: Бор ба.  Год. 51, бр. 277 (7. окт. 1972), стр. 16.

9990
     Val lat ni kell a le gen dá kat / Ju re Ka šte lan.
U: Magyar Szó.  32. évf., 72. sz. (1975. márc. 15.), str. 
12.

КВА ЗИ МО ДО, Сал ва то ре
9991

     Са за до вољ ством чи там Ан дри ћа / [интервју водио] 
В. [Војин] Ви те зи ца.
Ин тер вју са Сал ва то ре ом Ква зи мо дом.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 11, бр. 3140 (24. окт. 1963), 
стр. 3.

КВАМ, Раг нар
9992

     Kro ni ke skri ve ren fra Trav nik / Rag nar Kvam.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Oslo, 
1962.
U: Af ten po sten.  (25. april 1962)*.

9993
     Frø ke nen  Go spo dji ca, Ivo An dric’s nye ro man : en 
mo der ne Bal zac / av Rag nar Kvam.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Go spo đi ca, Ko pen ha gen, 
1963.
U: Af ten po sten.  (24. sep. 1963), str. 3*.

КВА ПИЛ, Ду шан
9994

     Пр ви пре во ди Ан дри ће ве про зе на че шки је зик / 
Ду шан Ква пил.
Ре зю ме: Пер вые пе ре во ды про зы Ан дри ча на чеш ский 
язык: стр. 99.
У: Ре фе ра ти и са оп ште ња. [Књ.] 2, [Проблеми пре во
ђе ња са срп ско хр ват ског и на српскохрватски ] / 10. на
уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви 
Сад, Тр шић, 1114. IX 1980.  Бе о град : Фи ло ло шки 
фа кул тет, Ме ђу на род ни сла ви стич ки цен тар, 1981.  
Стр. 9599.

КВА ПИЛ, Ми ро слав
9995

     Ivo An drić / Mi ro slav Kva pil.
U: Př e hled srb ské a char vát ské li te ra tury / Mi ro slav Kva
pil.  Pra ha : Slo van ská kni hov na, 1972.  Str. 158159.

КВЈЕ ЦИЊ СКА, Зо фја
9996

     Ivo An drić: Ani ka, War sza wa, 1962 / Zo fia Kwi e ci ń
ska.
Pri kaz knji ge: Ani ki na vre me na.
U: Trybu na Lu du.  Nr. 256 (1962), str. 6*.

9997
     Ivo An drić  la u re at Na grody No bla / Z. [Zo fi a] Kwi
e ci ń ska.
U: Trybu na Lu du.  Nr. 309 (9. li sto pad 1961), str. 6*.

9998
     Ju go sł a wia w wal ce i gad ce lu do wej, Bar „Ti ta nik”  
Ani ka / Z. [Zo fi a] Kwi e ci ń ska.
U: Trybu na Lu du.  (16. wr ze si eń 1962)*.

КЕ БА РА, Не над
9999

     Про ле го ме на за ве ли ко људ ско де ло / Не над Ке ба ра.
У: Ex Pon to ; Не ми ри / Иво Ан дрић.  Кра гу је вац : 
„Кан та ку зин”, 1998.  Стр. 9396.

КЕ БО, Али ја
10000

     Ди вље ње вјеч ним исти на ма / Али ја Ке бо.
У: Осло бо ђе ње.  Год. 47, бр. 15202 (14. окт. 1990), стр. 
6.

10001
     Pri san do dir s gra dom / Ali ja Ke bo.
U: Oslo bo đe nje.  God. 30, br. 9104 (7. okt. 1973) = 
Magazin.  God. 4, br. 38, str. 1.

10002
     При сан до дир с гра дом / Али ја Ке бо.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 218220.

КЕ КАЈС, Јо хан
10003

     Ivo An dric, me hr als bloss Chro nist se i ner He i mat : 
(We si re und Kon suln) / Jo hann Kec ke is.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Min hen, 
1961.
U: Das Ne ue buch.  (April 1962)*.

КЕ ЛЕ ЊИ, Иштван
10004

     Por tré és önarc kép / Ke lényi Is tván.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Raz go vor sa Go jom, Bu dim pe
šta, 1975.
U: Üze net.  6. évf., 1/3. sz. (1976. jan.márc.), str. 126
127.

КЕ ЛЕР, Ернст
10005

     Eine Er zä hlung von Ivo An dric oder Die Stär ken der 
In tro spek tion / Ernst Kö hler.
U: Kom mu ne.  (Dez. 2001), str. 64*.

КЕ ЛЕР, Же рар
10006

     Ein fü hrung / Gé rard Kel ler.
U: Die Brüc ke über die Dri na / Ivo An drić.  Genf : Edi
toSer vi ce, 1972*.



634

КЕМ БЕЛ, Ме ри
10007

     Two new bo oks by No bel win ner / Mary Camp bell.
Pri kaz knjigа: 1. Ivo An drić: Pro kle ta avli ja, Nju jork, 1962 
; 2. Ivo An drić: Pri ča o ve zi ro vom slo nu, Nju jork, 1962.
U: St. Pe ters burg Ti mes.  (25 Oct. 1962)*.

10008
     Two new bo oks by No bel win ner / [Mary Camp bell].
Pri kaz knjigа: 1. Ivo An drić: Pro kle ta avli ja, Nju jork, 1962 
; 2. Ivo An drić: Pri ča o ve zi ro vom slo nu, Nju jork, 1962.
U: The Daily Ho me News.  (28 Oct. 1962)*.

КЕ НЕ БЕК, Едвин
10009

     Lit tle pe o ple and big events / by Ed win Ken ne beck.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Nju jork, 
1959.
U: The Com mon we al.  Vol. 71, no. 10 (4 Dec. 1959), str. 
299300*.

КЕ НИГ СЛЕ, Јо а хим
10010

     Ди мен зи је по ет ског све та Иве Ан дри ћа / Јо а хим 
Ке ниг сле ; с не мач ког пре вео Т. [Томислав] Бе кић.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 141, књ. 396, св. 5 
(нов. 1965), стр. 417433.

КЕР БЛЕР, Ју рај
10011

     До сад нео бја вље на пи сма Иве Ан дри ћа Зден ки 
Мар ко вић. [Део 1], Нај го ра бо лест  ле жа ње / при пре
мио Ј. [Јурај] Кер блер.
Са др жи и од лом ке из пи са ма.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 29, бр. 8551 (9. јул 1981), 
стр. 10.

10012
     До сад нео бја вље на пи сма Иве Ан дри ћа Зден ки 
Мар ко вић. [Део] (2), За ме не је да ра дим и пу ту јем / 
при пре мио Ј. [Јурај] Кер блер.
Са др жи и од лом ке из пи са ма.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 29, бр. 8552 (10. јул 1981), 
стр. 10.

10013
     До сад нео бја вље на пи сма Иве Ан дри ћа Зден ки 
Мар ко вић. [Део] (3), Осим мај ке не мам ни ког / при
пре мио Ј. [Јурај] Кер блер.
Са др жи и од лом ке из пи са ма.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 29, бр. 8553 (11. јул 1981), 
стр. 10.

10014
     До сад нео бја вље на пи сма Иве Ан дри ћа Зден ки 
Мар ко вић. [Део] (4), Ту ђи на је те шка / при пре мио Ј. 
[Јурај] Кер блер.
Са др жи и од лом ке из пи са ма.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 29, бр. 8554 (12. јул 1981), 
стр. 10.

10015
     До сад нео бја вље на пи сма Иве Ан дри ћа Зден ки 
Мар ко вић. [Део] (5), При ја тељ ни је до бар кри ти чар / 
при пре мио Ј. [Јурај] Кер блер.
Са др жи и од лом ке из пи са ма.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 29, бр. 8555 (13. јул 1981), 
стр. 10.

КЕР МА У НЕР, Та рас
10016

     Да на шње чи та ње „На Дри ни ћу при је” : (у окви
ру свет скоисто риј ских про ме на) / Та рас Кер ма у нер ; 
пре вео са сло ве нач ког Де јан По зна но вић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 32, бр. 606 (7. јун 1980), 
стр. 1214.

10017
     Is po ved na li ri ka u ep skom li ku : (po vo dom An dri će ve 
Trav nič ke hro ni ke) / Ta ras Ker ma u ner.
U: Dip ti hon / Ta ras Ker ma u ner.  Be o grad : Rad, 1979.  
Str. 6894.

10018
     Is po vjed na li ri ka u ep skoj sli ci : po vo dom „Trav nič ke 
hro ni ke” : (od lo mak) / Ta ras Ker ma u ner.
U: Od jek.  God. 31, br. 21 (115. nov. 1978), str. 1011.

10019
     Is po vjed na li ri ka u ep skoj sli ci : (po vo dom An dri će ve 
„Trav nič ke hro ni ke”) / Ta ras Ker ma u ner ; pre veo sa slo
ven skog Ju raj Mar ti no vić.
U: Fo rum.  God. 18, knj. 37, br. 1/2 (jan.jun 1979), str. 
4364.

10020
     Is po vjed na li ri ka u ep skoj sli ci : (po vo dom An dri će ve 
Trav nič ke hro ni ke) / Ta ras Ker ma u ner.
Ré su mé: La lyri que de con fes sion dans un ta ble au épi que: 
str. 153154.
U: Trav nik i dje lo Ive An dri ća  za vi čaj no i uni ver zal no / 
[u red nik Mi lo sav Popadić].  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle
ša” : Uni ver zi tet, 1980.  Str. 134154.

10021
     Отво ре ност, за твор, лу ди ло / Та рас Кер ма у нер ; 
пре вео са сло ве нач ког Де јан По зна но вић.
Sum mary: Open ness, pri son, mad ness: стр. 635.
У: Збор ник ра до ва о Иви Ан дри ћу / уред ник Ан то ни је 
Иса ко вић.  Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет
но сти, 1977.  Стр. 601635.

10022
     Отво ре ност, за твор, лу ди ло / Та рас Кер ма у нер ; 
пре вео са сло ве нач ког Де јан По зна но вић.
Sum mary: Open ness, pri son, mad ness: стр. 635.
У: Збор ник ра до ва о Иви Ан дри ћу / уред ник Ан то ни је 
Иса ко вић.  Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет
но сти, 1979.  Стр. 601635.

10023
     Da na šnje bra nje Mo sta na Dri ni / Ta ras Ker ma u ner.
U: Na ši raz gle di.  Letn. 29, št. 15(686) (8. avg. 1980), str. 
436437.
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10024
     Da na šnje bra nje Mo sta na Dri ni / Ta ras Ker ma u ner.
U: So dob nost.  Le to 29, št. 10 (1981), str. 946953.

10025
     Iz po ved na li ri ka v epič ni pri spo do bi : (ob An dri če vi 
Trav ni ški kro ni ki) / Ta ras Ker ma u ner.
U: Di a lo gi.  Letn. 15, št. 4 (april 1979), str. 232243.

КЕЦ МАН, Здрав ко
10026

     Ан дрић у бо сан ском зо ди ја ку / Здрав ко Кец ман.
У: Је дин ство.  Год. 52, бр. 335 (6. дец. 1996), стр. 9.

КЕЦ МА НО ВИЋ, Или ја
10027

     Dva pri lo ga kul tur noj isto ri ji Bo sne i Her ce go vi ne / Ili
ja Kec ma no vić.
U: Ži vot.  God. 1, knj. 1, sv. 2 (1952), str. 151154.

КИ ЈОВ СКИ, Анд жеј
10028

     Ve li ki svi jet Trav ni ka / An dr zej Ki jow ski ; pre veo Z. 
[Zdrav ko] Ma lić.
U: Knji žev na smo tra.  God. 1, br. 1 (1969), str. 5356.

10029
     Wi el ki świ at Traw ni ka / An dr zej Ki jow ski.
U: Twór czo ść.  Rocz. 16, nr. 6 (czer wi ec 1960), str. 118
124.

КИ КИЋ, Ге за
10030

     Po et skim sta za ma Ive An dri ća / Ge za Ki kić.
U: Re vi ja.  God. 12, br. 6 (stu de nipro si nac 1972), str. 
319.

10031
     Su ge stiv nost por tre ti ra nja : (frag ment) / Ge za Ki kić.
U: Od jek.  God. 25, br. 20 (1531. okt. 1972), str. 16.

КИ ЛИ БАР ДА, Но вак
10032

     Ан дрић и би ће Бо сне / Но вак Ки ли бар да.
У: По бје да.  Год. 58, бр. 13159 (3. авг. 2002) = Кул ту ра 
& дру штво, стр. 34.

10033
     Ан дрић пре ма Ви шњи ћу / Но вак Ки ли бар да.
Ре фе рат на Ме ђу на род ном сим по зи ју му „Од је ци 
европ ске исто ри је у де лу Иве Ан дри ћа”, Нан си, 31. 
мај2. јун 1985.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 36, бр. 694 (15. септ. 1985), 
стр. 17.

10034
     Ан дри ће во при по ви јед но из ра ста ње из сре ди не ко
јој етич ки и је зич ки при па да / Но вак Ки ли бар да.
Sum mary: An drić’s nar ra ti ve style in re la tion to his et hnic 
and lin gu i stic bac kgro und: стр. 299.
У: Lin gua Mon te ne gri na.  Бр. 4 (2009), стр. 285299.

10035
     Ис ка зност Ву ко ве пје сме „Уда ја се стре Ду ша но
ве” у Ан дри ће вом ро ма ну „На Дри ни ћу при ја” / Но вак 
Ки ли бар да.
У: Књи жев на кри ти ка.  Год. 5, бр. 4 (јулавг. 1974), 
стр. 107113.

10036
     Ис ка зност Ву ко ве пје сме Уда ја се стре Ду ша но ве у 
Ан дри ће вом ро ма ну На Дри ни ћу при ја / Но вак Ки ли
бар да.
У: Ле ген да и по е зи ја / Но вак Ки ли бар да.  Бе о град : 
Рад, 1976.  Стр. 166175.

10037
     Ис ка зност Ву ко ве пје сме „Уда ја се стре Ду ша но
ве” у Ан дри ће вом ро ма ну „На Дри ни ћу при ја” / Но вак 
Ки ли бар да.
У: Усме на књи жев ност у слу жби пи са не / Но вак Ки
ли бар да.  Ри је ка Цр но је ви ћа : Обод ско сло во, 1998. 
 Стр. 204212.

10038
     Про блем фан та стич ног у јед ном де та љу ро ма на
хро ни ке На Дри ни ћу при ја / Но вак Ки ли бар да.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: The pro blem of the su per na tu ral in The brid ge on 
the Dri na: стр. 225.
У: Де ло Иве Ан дри ћа у кон тек сту европ ске књи жев
но сти и кул ту ре / [уредник Дра ган Недељковић].  Бе
о град : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 1981.  Стр. 219225.

10039
     Про блем фан та стич ног у јед ном де та љу ро ма на
хро ни ке „На Дри ни ћу при ја” / Но вак Ки ли бар да.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: О усме ној књи жев но сти / Но вак Ки ли бар да.  Ти то
град : По бје да, 1982.  Стр. 140145.

10040
     Про блем фан та стич ног у јед ном де та љу ро ма на
хро ни ке „На Дри ни ћу при ја” / Но вак Ки ли бар да.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Усме на књи жев ност у слу жби пи са не / Но вак Ки
ли бар да.  Ри је ка Цр но је ви ћа : Обод ско сло во, 1998. 
 Стр. 213219.

10041
     Фор ми ра ње књи жев ног ли ка Бог да на Зи мо њи ћа у 
Ан дри ће вом ро ма ну Омер па ша Ла тас / Но вак Ки ли
бар да.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ре
зю ме: Фор ми ро ва ние ли те ра тур но го обра за Бог да на 
Зи мо ни ча в ро ма не Ан дри ча Омерпа ша Ла тас: стр. 
159.
У: Ре фе ра ти и са оп ште ња. Св. 2, [Роман у срп ској 
књи жев но сти у од но су на ју го сло вен ски и европ ски 
роман] / 7. на уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, 
Бе о град, Но ви Сад, Тр шић, 1318. IX 1977.  Бе о град 
: Ме ђу на род ни сла ви стич ки цен тар, 1979.  Стр. 151
159.
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10042
     Фор ми ра ње ли ка Бог да на Зи мо њи ћа у Ан дри ће вом 
„Омер па ши Ла та су” / Но вак Ки ли бар да.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: О усме ној књи жев но сти / Но вак Ки ли бар да.  Ти то
град : По бје да, 1982.  Стр. 132139.

10043
     Фор ми ра ње ли ка Бог да на Зи мо њи ћа у Ан дри ће вом 
„Омер па ши Ла та су” / Но вак Ки ли бар да.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Усме на књи жев ност у слу жби пи са не / Но вак Ки
ли бар да.  Ри је ка Цр но је ви ћа : Обод ско сло во, 1998. 
 Стр. 238248.

10044
     For mi ra nje li ka Bog da na Zi mo nji ća u „Omer pa ši La ta
su” / No vak Ki li bar da.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Sa vre me nik.  God. 23, knj. 46, sv. 11 (nov. 1977), str. 
376383.

10045
     Функ ци ја јед не на род не пје сме у Ан дри ће вом ро
ма ну На Дри ни ћу при ја / Но вак Ки ли бар да.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Књи жев ност и је зик.  Год. 22, бр. 3 (1975), стр. 414
419.

10046
     Хро ни чар срп ске ре во лу ци је, Фи лип Ви шњић, у 
огле да лу Ан дри ће вих ро ма нахро ни ка / Но вак Ки ли
бар да.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Из ко ри је на усме но сти / Но вак Ки ли бар да.  При
шти на : Је дин ство, 1988.  Стр. 3150.

10047
     Хро ни чар срп ске ре во лу ци је, Фи лип Ви шњић, у 
огле да лу Ан дри ће вих ро ма нахро ни ка / Но вак Ки ли
бар да.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Усме на књи жев ност у слу жби пи са не / Но вак Ки
ли бар да.  Ри је ка Цр но је ви ћа : Обод ско сло во, 1998. 
 Стр. 220237.

10048
     Ivo An drić et Fi lip Vi šnjić / No vak Ki li bar da.
U: Ac tes du Col lo que in ter na ti o nal „Re flets de l’hi sto i re 
euro pé en ne dans l’oeuvre d’Ivo An drić”, [Nancy], 31 mai, 
1er et 2 juin 1985 / so us la di rec tion de Dra gan Ne delj ko
vić.  Nancy : Pres ses Uni ver si ta i res de Nancy, 1987.  Str. 
163164.

КИМ, Ђи Хјанг
10049

     Ан дри ће ва док тор ска ди сер та ци ја у све тлу од но са 
Ис то ка и За па да / Ким Ђи хјанг.
Би бли о гра фи ја: стр. 3637.  Sum mary: An drić’s dis ser
ta tion in the con texts of East and West: стр. 37.
У: Гла сник Ет но граф ског ин сти ту та.  Књ. 58, св. 1 
(2010), стр. 2737.

10050
     Из у зет не и тра гич не : (Ан дри ће ве књи жев не ју на
ки ње из ме ђу Ис то ка и За па да) / ЂиХјанг Ким.
Из ру ко пи са књи ге „Ис точ не и за пад не кул ту ре у де лу 
Иве Ан дри ћа”.  Ab stract.
У: Књи жев ност и је зик.  Год. 48, бр. 1/2 (2001), стр. 
2135*.

10051
     Ис точ њач ка ка са ба и у њој кон зу ли са За па да : 
(Трав нич ка хро ни ка И. Ан дри ћа) / Ђи хјанг Ким.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: An Eastern pro vin cial town and We stern con suls in 
it: стр. 183.
У: Књи жев на исто ри ја.  Год. 30, бр. 105 (1998), стр. 
159183.

10052
     На Дри ни ћу при ја или Ан дри ћев сан о мо сто ви ма 
/ Ђи хјанг Ким.
Sum mary: Brid ge on the Dri na or An dric’s dre am of brid
ge: стр. 290.
У: Збор ник Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик.  
Књ. 48, св. 2/3 (2000), стр. 277290.

10053
     The Bal kans in the no vel „The brid ge on the Dri na” 
[by] Ivo An drić / Kim DjiHyang, Pr vo slav Ra dić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Bi bli o gra
fi ja: str. 468469.  Ре зи ме: str. 469470.
U: Sla vi sti ka.  Knj. 13 (2009), str. 464470.

КИ МУ РА, Шо и ћи
10054

     Ma e ga ki / Ki mu ra Sho ic hi, Ku ri ha ra Shi geo.
Tekst na jap. je zi ku i pi smu.
U: Do ri na no has hi / Ivo An dric hi.  To kio : Kô bun sha, 
1966*.

10055
     Ma e ga ki / Ki mu ra Sho ic hi, Ku ri ha ra Yoro.
Tekst na jap. je zi ku i pi smu.
U: Do ri na no has hi / Ivo An dric hi.  To kio : Kô bun sha, 
1978*.

КИЊ КО, Та рас
10056

     Ан дрич зга дує для ма й бут нь о го / Та рас Кі нь ко.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: При ча о ве зи ро вом сло ну, 
Ки јев, 1973.
У: Все світ.  Рік 17, n° 11 (ли сто пад 1974), стр. 164
165.

КИ ПЕРС, Бер нхард
10057

     Die Brüc ke über die Dri na mac hte ihn welt be rühmt / 
Ber nhard Küp pers.
In me mo ri am.
U: Aug sbur ger All ge me i ne. Aus ga be А.  (14. März 
1975)*.
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10058
     Noch ein bo snischer Ro man von An drić / B. K. [Bern
hard Küp pers].
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Omer pa ša La tas, Min hen, Beč, 
1980.
U: Gießener all ge me i ne Ze i tung für Mit tel hes sen.  (20. 
Dez. 1980)*.

10059
     Noch ein bo snischer Ro man von An drić / Ber nhard 
Küp pers.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Omer pa ša La tas, Min hen, Beč, 
1980.
U: Li te ra tur di enst.  H. 24 (26. Nov. 1980), str. 18*.

КИР ЗИ, Ли сјен
10060

     Un dur et pa u vre che min / L. C. [Lu cien Cur zi].
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Žeđ i dru ge pri če, Lo za na, 
1980.
U: L’Hu ma ni té.  (5 mai 1981)*.

10061
     Une pu is san ce fa ta le / Lu cien Cur zi.
U: L’Hu ma ni té.  (21 juin 1979), str. 10*.

КИ РИ ЛО ВА, Ол га Ле о ни дов на
10062

     Аутор ски по сту пак у но ве ла ма Иве Ан дри ћа / Ол га 
Ки ри ло ва.
Ре зю ме: Ав тор ское на ча ло в но вел лах И. Ан дри ча: 
стр. 145.
У: Де ло Иве Ан дри ћа у кон тек сту европ ске књи жев
но сти и кул ту ре / [уредник Дра ган Недељковић].  Бе
о град : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 1981.  Стр. 139145.

10063
     Go golj i An drić / [in ter vju vo di o] Mu sta fa Ga fić.
In ter vju sa Ol gom L. Ki ri lo vom.
U: Od jek.  God. 33, br. 19 (115. okt. 1980), str. 7.

10064
     Дом и бес кућ ни штво код Ан дри ћа и Цр њан ског / 
Ол га Ки ри ло ва ; пре вод Ли ди је Су бо тин.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 46, бр. 889/890 (115. јул 
1994), стр. 16.

10065
     Дом и бес кућ ни штво код Ан дри ћа и Цр њан ског / 
Ол га Ки ри ло ва ; (пре вод Ли ди ја Су бо тин).
Sum mary: Ho me and ho me les sness in An drić’s and Cr
njan ski’s work: стр. 93.
У: Ми лош Цр њан ски / уред ник Ми ло слав Шу тић.  
Бе о град : Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, 1996. 
 Стр. 8993.

10066
     Иво Ан дрић и ла тин ско а ме рич ки ро ман : при лог 
по ста вља њу про бле ма / Ол га Ки ри ло ва ; пре вео са ру
ског Де јан Ми ха и ло вић.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Књи жев на реч.  Год. 21, бр. 399 (јул 1992), стр. 5.

10067
     Ства ра ла штво Иве Ан дри ћа  мит, фол клор, исто
ри ја и књи жев ност : (увод на бе ле шка) / Ол га Л. Ки ри
ло ва ; пре ве ла Не да Ни ко лић Бо бић.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 12/13, св. 
9/10 (1993/1994), стр. 321322.

10068
     Ства ра ла штво Иве Ан дри ћа у СССР / Ол га Ки ри
ло ва ; пре ве ла с ру ског Жа не та Ђу кић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 5, св. 4 
(1986), стр. 287291.

10069
     Струк ту ра ауто ра у Ан дри ће вој по е ти ци: од „Пу та 
Али је Ђер зе ле за” (1919) до „Ку ће на оса ми” (1976) / О. 
[Олга] Л. Ки ри ло ва ; пре ве ла Не да Ни ко лић Бо бић.
Ре фе рат на На уч ном ску пу „Ства ра ла штво Иве Ан
дри ћа”, Мо сква, 1992.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 12/13, св. 
9/10 (1993/1994), стр. 328333.

10070
     Струк ту ра аутор ског на че ла : (о но ве ли Ива Ан дри
ћа) / О. [Олга] Л. Ки ри ло ва.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ре
зю ме: Струк ту ра ав тор ско го на ча ла: стр. 241.
У: Гла сник Одје ље ња умјет но сти.  Vol. 12, књ. 12 
(1993), стр. 237241.

10071
     Струк тур ни па ра ме три Ан дри ће ве по е ти ке / Ол га 
Ки ри ло ва ; пре вео с ру ског Де јан Ми ха и ло вић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 44, бр. 850/851 (15. окт.1. 
нов. 1992), стр. 18.

10072
     Жан ро о бра зу ю щ ие прин ци пы про зы И. Ан дри ча / 
О. [Ольга] Л. Ки рил ло ва.
Би бли о гра фи ја: стр. 392393.
У: Во про сы со ци а ль ной, по ли ти че ской и ку ль тур ной 
ис то рии ЮгоВо сточ ной Евро пы.  Мо сква : На у ка, 
1984.  Стр. 381393.

10073
     От со ста ви те ля / О. [Ольга] Л. Ки рил ло ва.
У: Твор че ство Иво Ан дри ча / [редак торсо ста ви те ль 
О. [Ольга] Л. Кириллова].  Мо сква : Ин сти тут сла вя
но ве де ния и бал ка ни сти ки РАН, 1992.  Стр. 34.

10074
     Струк ту ра ав то ра в по э ти ке Ан дри ча: от „Пу ти 
Алии Джер зе ле за” (1919) к „До му на от ши бе” (1976) / 
О. [Ольга] Л. Ки рил ло ва.
При ме ча ния: стр. 21.
У: Твор че ство Иво Ан дри ча / [редак торсо ста ви те ль 
О. [Ольга] Л. Кириллова].  Мо сква : Ин сти тут сла вя
но ве де ния и бал ка ни сти ки РАН, 1992.  Стр. 1721.
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КИ РОВ, Ки рил
10075

     Ivo An drić kao psi ho pa to log / Ki ril Ki rov ; pre veo sa 
bu gar skog je zi ka Mi loš Mi nić.
U: Psi hi ja tri ja da nas.  God. 20, br. 1/2 (1988), str. 163
166.

10076
     Ан дрич и „Хо мо Бал ка ни кус” / Ки рил Ки ров.
Ин тер вју.
У: Оте че ствен фронт.  Год. 49, бр. 14069 (24. но ем. 
1992)*.

10077
     Бо снен ски ят ма й стор ка то пси хо па то лог / К. 
[Кирил] Ки ров.
У: Ли те ра ту рен фо рум.  Год. 47, бр. 50 (1622. дек. 
1992) = Из вън ред но из да ние  100 го ди ни от ро жде ни
е то на Иво Ан дрич, стр. 3.

КИ РО ВА, Ли ли ја
10078

     Бал кан ски ят кръ сто път / Ли лия Ки ро ва.
У: Ли те ра ту рен фо рум.  Год. 47, бр. 50 (1622. дек. 
1992) = Из вън ред но из да ние  100 го ди ни от ро жде ни
е то на Иво Ан дрич, стр. 6.

10079
     Иво Ан дрич и бал кан ски ят кръ сто път / Ли лия Ки
ро ва.
У: Език и ли те ра ту ра.  Год. 48, кн. 1 (1993), стр. 76
79.

КИРШ НЕ РО ВА, Ми ле на
10080

     Ivo An drić: Pre kli aty dvor, Bra ti sla va, 1958 / M. K. 
[Mi le na Kirschne ro vá].
Pri kaz knji ge: Pro kle ta avli ja.
U: No vá li te ra tú ra.  Roč. 2, č. 20 (1958), str. 21*.

10081
     Kan di dá ti Ju go slá vie na No be lo vu ce nu / M. K. [Mi le
na Kirschne ro vá].
U: Slo vanský př e hled.  Roč. 44, č. 4 (1958), str. 142*.

КИ СИЋ, Угље ша
10082

     Iz me đu isto ri je i le gen de / Uglje ša Ki sić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Iz raz.  God. 30, knj. 60, br. 12 (dec. 1986), str. 589
608.

10083
     Oko sni ca ka zi va nja Ive An dri ća / Uglje ša Ki sić.
U: Iz raz.  God. 23, knj. 45, br. 1/2 (jan.feb. 1979), str. 
127147.

10084
     Uz lju de i ži vot : pri zo ri mo ći i pa da / Uglje ša Ki sić.
Re fe rat na Sim po zi ju mu „An drić u ško li”, Vi še grad, 25
26. jun 1978.
U: Od jek.  God. 31, br. 20 (1531. okt. 1978), str. 16.

КИ СИЋ, Че до
10085

     An drić je otvo rio jed nu do sa da ne po zna tu stra ni cu 
svjet ske hro ni ke / od Če de Ki si ća.
U: Oslo bo đe nje.  God. 18, br. 4854 (11. dec. 1961), str. 
1, 3.

10086
     An drić u ško li / Če do Ki sić.
Go vor na otva ra nju Sim po zi ju ma „An drić u ško li”, Vi še
grad, 2526. jun 1978.
U: Iz me đu za bo ra va i sje ća nja / Če do Ki sić.  Sa ra je vo : 
Oslo bo đe nje, 1985.  Str. 247249.

10087
     An drić u ško li / Če do Ki sić.
U: Iz me đu za bo ra va i sje ća nja / Če do Ki sić.  Sa ra je vo : 
Oslo bo đe nje, 1986.  Str. 247249.

10088
     An dri ćev stil : („Rzav ski bre go vi”) / Če do Ki sić.
U: Iz me đu za bo ra va i sje ća nja / Če do Ki sić.  Sa ra je vo : 
Oslo bo đe nje, 1985.  Str. 178184.

10089
     An dri ćev stil : („Rzav ski bre go vi”) / Če do Ki sić.
U: Iz me đu za bo ra va i sje ća nja / Če do Ki sić.  Sa ra je vo : 
Oslo bo đe nje, 1986.  Str. 178184.

10090
     [Zna te, kad ja do đem u Sa ra je vo, to ni je isto kao kad 
do đem u dru gi grad...] : Ivo An drić / [Čedo Kisić].
Od lo mak.
U: Od jek.  God. 28, br. 7 (115. april 1975), str. 17.

10091
     Иво Ан дрић: Рзав ски бре го ви : сти ли стич ка ана ли
за / Че до Ки сић.
У: Мла дост.  Год. 6, бр. 1 (јан. 1950), стр. 3541.

10092
     Ivo An drić: Rzav ski bre go vi, Sa ra je vo, 1947 / Če do 
Ki sić.
U: O knji žev nom iz ra zu / Če do Ki sić.  Sa ra je vo : Cen tral
ni ko mi tet Na rod ne omla di ne, 1950.  Str. 2533.

10093
     Јед на шет ња са Ивом Ан дри ћем / Ч. [Чедо] Ки сић.
У: Бор ба.  Год. 18, бр. 218 (30. авг. 1952), стр. 6.

10094
     „Kad do đem u Sa ra je vo, to ni je isto kao kad do đem u 
dru gi grad” : Ivo An drić / Če do Ki sić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 19, br. 5138 (23. sept. 1962), str. 7.

10095
     Klod Avlin: „Ivo An drić u pr vom re du svjet ske knji
žev no sti na še epo he” : jed no za ni mlji vo pre da va nje u Pa
ri zu / Č. K. [Čedo Kisić].
U: Oslo bo đe nje.  God. 13, br. 2871 (21. dec. 1955), str. 3.
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10096
     Књи жев ник Иво Ан дрић : по во дом пред сто је ћег 
пле ну ма Са ве за књи жев ни ка / Ч. К. [Чедо Кисић].
У: Бор ба.  Год. 16, бр. 259 (30. окт. 1951), стр. 4.

10097
     Kod Iva An dri ća / Če do Ki sić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 11, br. 2356 (25. april 1954), str. 7.

10098
     Ор ке стар чи не пи сац, књи га и чи та лац / Ч. [Чедо] 
Ки сић.
Пр ви пут об ја вље но под ств. насл.: Јед на шет ња са 
Ивом Ан дри ћем.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 3941.

10099
     Pra va po vi jest čo vje čan stva : (su sre ti sa Ivom An dri
ćem) / Če do Ki sić.
U: Iz me đu za bo ra va i sje ća nja / Če do Ki sić.  Sa ra je vo : 
Oslo bo đe nje, 1985.  Str. 301314.

10100
     Pra va po vi jest čo vje čan stva : (su sre ti sa Ivom An dri
ćem) / Če do Ki sić.
U: Iz me đu za bo ra va i sje ća nja / Če do Ki sić.  Sa ra je vo : 
Oslo bo đe nje, 1986.  Str. 301314.

10101
     Пред ност да ти де лу / Че до Ки сић.
Одло мак из тек ста „Код Ива Ан дри ћа”.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 4648.

10102
     Pro ljeć na šet nja s Ivom An dri ćem / Č. [Čedo] Ki sić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 13, br. 2649 (3. apr. 1955), str. 7.

10103
     „Ukrat ko: bi ti čo vjek” / Če do Ki sić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 28, br. 8459 (18. dec. 1971) = Ne
dje lja, str. 5.

10104
     Ukrat ko bi ti čo vjek / Če do Ki sić.
U: Od jek.  God. 24, br. 24 (1531. dec. 1971), str. 3.

10105
     Умет ник ре а лист / Ч. [Чедо] Ки сић.
У: Бор ба.  Год. 17, бр. 241 (9. окт. 1952), стр. 5.

10106
     „Umjet nost je si gu ran pri ja telj” : su sre ti sa Ivom An
dri ćem / Če do Ki sić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 29, br. 8746 (7. okt. 1972) = Ne
dje lja, str. 3.

10107
     Умјет ност је си гу ран при ја тељ / Че до Ки сић.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 179184.

10108
     Ivo An drić we wspom ni e ni ach / Če do Ki sić ; pr ze ł
ożyła Do ro ta Jo van ka Ćir lić.
U: Twór czo ść.  Rocz. 49, nr. 3 (1993), str. 121127*.

КИТ СОН, То мас
10109

     „Че тво ри ца ле ка ра”: пра ће ње на ра тив но га гла са у 
„Трав нич кој хро ни ци” Иве Ан дри ћа / То мас Ј. Кит
сон.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би
бли о гра фи ја: стр. 381382.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 24, св. 22 
(септ. 2005), стр. 366382.

10110
     The „qu ar tet of doc tors”: tra cing nar ra ti ve vo i ce in Ivo 
An drić’s „Bo snian chro nic le” / Tho mas J. Kit son.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ser bian Stu di es.  Vol. 19, no. 2 (2005), str. 281294.

КИШ, Да ни ло
10111

     Исти ни тост фик тив не тво ре ви не / Да ни ло Киш.
Го вор при ли ком при ма ња Ан дри ће ве на гра де за 1983. 
год.
У: Књи жев ност.  Год. 47, књ. 98, св. 8/10 (авг.окт. 
1992), стр. 13001301.

10112
     О Ан дри ће вој „Го спо ђи ци” / Да ни ло Киш.
У: По ли ти ка.  Год. 84, бр. 26601 (24. окт. 1987) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 9, бр. 424, стр. III.

10113
     О Ан дри ће вој Го спо ђи ци / Да ни ло Киш.
У: Есе ји / Да ни ло Киш.  Но ви Сад : Све то ви, 2000.  
Стр. 148151.

10114
     Ki sasszony: Ivo An drić re gényéről / Da ni lo Kiš ; (Vu
jic sics Ma ri et ta for dí tá sa).
U: Euró pai Utas.  5. évf., 14. sz. (1994), str. 34.

10115
     O Pan nie An dri cia / Da ni lo Kiš ; pr ze ł ożyła Da nu ta 
Ćir lićStraszyńska.
U: Ho mo po e ti cus, mi mo wszystko / Da ni lo Kiš.  Iza be
lin : Świ at Li te rac ki, 1998.  Str. 229*.

10116
     Pré fa ce / Da ni lo Kiš.
U: La de mo i sel le / Ivo An drić.  Pa ris : R. Laf font, 1987. 
 Str. 710*.

КЈА РЕН ЦА, Ма рио
10117

     Ivo An drić: Il pon te sul la Dri na, Mi la no, 1962 / Ma rio 
Chi a ren za.
Pri kaz knji ge: Na Dri ni ću pri ja.
U: Il Pon te.  An no 18, n. 12 (1962), str. 16961697*.
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10118
     Ivo An drić: La sig no ri na, Mi la no, 1962 / Ma rio Chi a
ren za.
Pri kaz knji ge: Go spo đi ca.
U: Il Pon te.  An no 18, n. 12 (1962), str. 16971698*.

КЛА ВЕЛ, Ан дре
10119

     Ma ra de Bo snie / par An dré Cla vel.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Ma ra mi lo sni ca i dru ge pri če, 
Pa riz, 1999.
U: L’Ex press.  (6 mai 1999)*.

10120
     Le prop hè te des Bal kans / An dré Cla vel.
U: Jo ur nal de Ge nè ve et Ga zet te de La u san ne.  (1er2 
mars 1997)*.

10121
     Fé es et dé mons d’Ivo An dric / par An dré Cla vel.
Pri kaz knjigа: 1. Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Pa riz, 
2005 ; 2. Ivo An drić: Con tes au fil du temps, Pa riz, 2005.
U: L’Ex press.  (1er avr. 2005)*.

КЛА ИЋ, Дра ган
10122

     No va knji ga o An dri ću / Dra gan Kla ić.
Pri kaz knji ge: Mak si mi li jan Eren rajhOsto jić: An dri će vo 
pre va zi la že nje ap sur da, Sa ra je vo, 1967.
U: In dex.  God. 10, br. 129 (27. maj 1967), str. 12.

КЛА ЋИК, Злат ко
10123

     Ve ĺký biely most / Zlat ko Klá tik.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Ani ki na vre me na, Bra ti sla va, 
1963.
U: Kul túrny ži vot.  Roč. 18, č. 41 (1963), str. 4*.

КЛА У СЛЕР, А. П.
10124

     Ivo An drić: The brid ge on the Dri na, Lon don, 1959 / 
A. P. Kla u sler.
Pri kaz knji ge: Na Dri ni ću pri ja.
U: The Chri stian Cen tury.  (26 Aug. 1959), str. 973*.

КЛЕЈ, Ан дор
10125

     Ivo An drić: Bo snian story, Lon don, 1958 / by An dor 
Klay.
Pri kaz knji ge: Trav nič ka hro ni ka.
U: Fo re ign Ser vi ce Jo ur nal.  (Nov. 1959), str. 34*.

КЛИ КО ВАЦ, Ду шка
10126

     Ан дри ће ва Ли ли Ла ла у на: је зич ка игра или не што 
ви ше / Ду шка Кли ко вац.
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.  Би бли
о гра фи ја: стр. 51.
У: Свет ре чи.  Год. 10, бр. 21/22 (2006), стр. 4851.

КЛУ ГЕ, РолфДи тер
10127

     De lo Ive An dri ća sa za pad nog gle di šta : sa po seb nim 
osvr tom na lir sko stva ra la štvo / RolfDi ter Klu ge ; (pre ve
la s ne mač kog Sla vi ca Ste va no vić).
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Sveske Zadužbine Ive Andrića.  God. 16, sv. 13 (feb. 
1997), str. 7389.

10128
     Ivo An drić  Dic htung und Po li tik / RolfDi e ter Klu ge.
U: Von Po e sie und Po li tik / Wert he i mer Jür gen (Hg.).  
Tü bin gen : At temp to, 1994.  Str. 123137*.

КЉА ЈИЋ, На та ша
10129

     Дра ган Сто ја но вић: Ле па би ћа Иве Ан дри ћа, Под
го ри ца, Но ви Сад, 2003 / На та ша Кља јић.
При каз књи ге.
У: Знак.  Год. 32, бр. 28/29 (2003/2004), стр. 157158.

КНЕ ЖЕ ВИЋ, Бо гић
10130

     На уч но ко ри шће ње дјеч је и пе да го шке пси хо ло ги је 
у Ан дри ће вим при по вјет ка ма / Бо гић Кне же вић.
У: Про свјет ни рад.  Год. 23, бр. 17 (1. нов. 1973), стр. 7.

КНЕ ЖЕ ВИЋ, Бран ко Б.
10131

     Ин фор ма тив на струк ту ра Ан дри ће вог књи жев ног 
је зи ка усло вље на ста ти стич ким за ко но мер но сти ма / 
Бран ко Б. Кне же вић.
У: Иво Ан дрић у сво ме вре ме ну. [Књ.] 1 / 22. на уч ни 
са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, 
Тр шић, 1520. септ. 1992.  Бе о град : Ме ђу на род ни 
сла ви стич ки цен тар на Фи ло ло шком фа кул те ту, 1994. 
 Стр. 417427.

КНЕ ЖЕ ВИЋ, Гли го ри је
10132

     Су сре ти са Ивом Ан дри ћем. [Део 1], Пи сац је од
мах дао при ста нак / Гли го ри је Кне же вић.
У: По ли ти ка.  Год. 93, бр. 29763 (30. авг. 1996), стр. 
28.

10133
     Су сре ти са Ивом Ан дри ћем. [Део] 2, За стра ше ни 
го вор и про фе сор ски по глед / Гли го ри је Кне же вић.
У: По ли ти ка.  Год. 93, бр. 29764 (31. авг. 1996), стр. 
30.

10134
     Су сре ти са Ивом Ан дри ћем. [Део] 3, Шта је ре као 
Иво Ан дрић о „Про кле тој авли ји” / Гли го ри је Кне же
вић.
У: По ли ти ка.  Год. 93, бр. 29765 (1. септ. 1996), стр. 
26.

10135
     Су сре ти са Ивом Ан дри ћем. [Део] 4, Ан дри ће во ка
зи ва ње о је зи ку / Гли го ри је Кне же вић.
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У: По ли ти ка.  Год. 93, бр. 29766 (2. септ. 1996), стр. 
30.

10136
     Су сре ти са Ивом Ан дри ћем. [Део] 5, Му дре по ру ке 
о Бо сни / Гли го ри је Кне же вић.
У: По ли ти ка.  Год. 93, бр. 29767 (3. септ. 1996), стр. 
30.

КНЕ ЗО ВИЋ, Па вао
10137

     An ti ka i an tič ko kod An dri ća / Pa vao Kne zo vić.
Sum mary: str. 92.
U: Zbor nik Ivo An drić i nje go vo dje lo / [glav ni ured nik 
Ši mun Mu sa].  Mo star : Pe da go ški fa kul tet, 2003.  Str. 
6992*.

КНИ ПО ВИЧ, Јев ге ни ја Фјо до ров на
10138

     Исто ри че ские ро ма ны Иво Ан дри ча / Е. [Евгения] 
Кни по вич.
У: Трав ниц кая хро ни ка ; Мост на Дри не / Иво Ан дрич. 
 Мо сква : Ху до же ствен ная ли те ра ту ра, 1974.  Стр. 
516.

10139
     Исто ри че ские ро ма ны Иво Ан дри ча / Е. [Евгения] 
Ф. Кни по вич.
У: Трав ниц кая хро ни ка / Иво Ан дрич.  Бел град : Про
све та ; Мо сква : Ху до же ствен ная ли те ра ту ра, 1975.  
Стр. 524.

10140
     Исто ри че ские ро ма ны Иво Ан дри ча / Е. [Евгения] 
Кни по вич.
У: Трав ниц кая хро ни ка / Иво Ан дрич.  Бел град : Про
све та, 1987.  Стр. 524.

10141
     Му дрый по ве ство ва те ль / Е. [Евгения] Кни по вич.
У: Ху до жник и ис то рия / Е. [Евгения] Кни по вич.  Мо
сква : Со вет ский пи са те ль, 1968.  Стр. 385395.

10142
     Па мя ти Иво Ан дри ча / Е. [Евгения] Кни по вич.
In me mo ri am.
У: Ли те ра тур ная га зе та.  Год 46, n° 12 (19. март 1975), 
стр. 9.

10143
     Пи са те ль гу ма ни сти че ской те мы / Е. [Евгения] 
Кни по вич.
У: Ино стран ная ли те ра ту ра.  Ном. 8 (авг. 1962), стр. 
197201.

10144
     Пи са те ль гу ма ни сти че ской те мы / Е. [Евгения] Ф. 
Кни по вич.
У: Си ла прав ды / Е. [Евгения] Кни по вич.  Мо сква : 
Со вет ский пи са те ль, 1965.  Стр. 265281*.

10145
     Пре ди сло вие / Ев ге ния Кни по вич.
У: Про кля тый двор / Иво Ан дрич.  Мо сква : Ху до же
ствен ная ли те ра ту ра, 1967*.

10146
     „Трав ни шка хро ни ка” и ня кои общи тен ден ции в 
твор че ство то на Иво Ан дрич / Е. [Евгения] Кни по
вич.
У: Трав ни шка хро ни ка / Иво Ан дрич.  Со фия : На род
на кул ту ра, 1975.  Стр. 717.

КО ВАЧ, Звон ко
10147

     An dri će va eks pli cit na se mi o ti ka / Zvon ko Ko vač.
U: Po red be na i/ili in ter kul tu ral na po vi jest knji žev no sti 
/ Zvon ko Ko vač.  Za greb : Hr vat sko fi lo lo ško dru štvo, 
2001.  Str. 185214.

10148
     Гр че ви ће ва ес ха то ло шка кри ти ка / Звон ко Ко вач.
При каз књи ге: Фра њо Гр че вић: Сим бо ли зам, еко ло ги
ја, ес ха то ло ги ја, За греб, 2002.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 23, св. 21 
(септ. 2004), стр. 205211.

10149
     Ivo An drić kao in ter kul tur ni pi sac / Zvon ko Ko vač.
Bi bli o gra fi ja: str. 114115.  Zu sam men fas sung: In ter kul
tu rel le Aspek te von An drićs frü her Pro sa: str. 116.
U: Ivo An drić: Graz  Öster re ich  Euro pa / Bran ko To
šo vić (Hg.).  Graz : In sti tut für Sla wi stik der KarlFran
zensUni ver si tät ; Be o grad : Be o grad ska knji ga, 2009.  
Str. 101116.

10150
     Kon tekst sim bo lič ke pri če / Zvon ko Ko vač.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: In ter pre ta cij ski kon tekst / Zvon ko Ko vač.  Ri je ka : Iz
da vač ki cen tar Ri je ka, 1987.  Str. 110118.

10151
     Po go vor / Zvon ko Ko vač.
U: Pri ča o ve zi ro vom slo nu i dru ge pri če / Ivo An drić.  
Za greb : Ma ti ca hr vat ska, 1983.  Str. 7584.

10152
     Smi sao umjet no sti, be smi sao smr ti / Zvon ko Ko vač.
U: Vje snik.  God. 45, br. 13468 (9. ožu jak 1985), str. 12.

КО ВАЧ, Ло ран
10153

     Вре мен ски си стем у „Ани ки ним вре ме ни ма” / Ло
ран Ко вач ; пре ве ла с фран цу ског Би ља на Лу кић.
Ре фе рат на Ме ђу на род ном сим по зи ју му „Од је ци 
европ ске исто ри је у де лу Иве Ан дри ћа”, Нан си, 31. 
мај2. јун 1985.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 5, св. 4 
(1986), стр. 206214.

10154
     Ivo An drić: Au temps d’Ani ka, La u san ne, 1979 / La u
rand Ko vacs.
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Pri kaz knji ge: Ani ki na vre me na.
U: La No u vel le re vue fran ça i se.  No 321 (1er oct. 1979), 
str. 147149.

10155
     Ivo An drić: La de mo i sel le, Pa ris, 1987 / La u rand Ko
vacs.
Pri kaz knji ge: Go spo đi ca.
U: La No u vel le re vue fran ça i se.  No 414/415 (juil.août 
1987), str. 271273.

10156
     Ivo An dric à Nancy : un col lo que / La u rand Ko vacs.
Pri kaz ma ni fe sta ci je: Me đu na rod ni sim po zi jum „Od je ci 
evrop ske isto ri je u de lu Ive An dri ća”, Nan si, 31. maj2. 
jun 1985.
U: Le Mon de.  (21 juin 1985)*.

10157
     „Le pont est un sphinx qui ap pel le to u jo urs les mê mes 
qu e sti ons” / re cu e il li par Mic hel Cré pu.
In ter vju sa Lo ra nom Ko va čem.
U: La Cro ix.  No 33781 (1718 avr. 1994), str. 17*.

10158
     Le systè me tem po rel dans Le temps d’Ani ka / L. [La
u rand] Ko vacs.
U: Ac tes du Col lo que in ter na ti o nal „Re flets de l’hi sto i re 
euro pé en ne dans l’oeuvre d’Ivo An drić”, [Nancy], 31 mai, 
1er et 2 juin 1985 / so us la di rec tion de Dra gan Ne delj ko
vić.  Nancy : Pres ses Uni ver si ta i res de Nancy, 1987.  Str. 
189197.

КО ВАЧ, Мар та
10159

     Álom és va ló ság / Ko vács Már ta.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Ku la, No vi Sad, 1974.
U: Üze net.  5. évf., 4. sz. (1975. ápr.), str. 317318.

КО ВАЧ, Мир ко
10160

     An drić i krat ka pri po vet ka / Mir ko Ko vač.
U: Pro kle ta avli ja i iza bra ne pri po vet ke / Ivo An drić.  Sa
ra je vo : Svje tlost ; Ba nja Lu ka : Fon da ci ja Bran ko Ćo pić, 
1990.  Str. 275280.

10161
     An drić i krat ka pri po vi jet ka / Mir ko Ko vač.
U: Kro ni ka Za vo da za po vi jest hr vat ske knji žev no sti, ka
za li šta i gla zbe HA ZU.  N. t., god. 9, br. 18/20 (2007), str. 
478480*.

10162
     An drić i krat ka pri po vi jet ka / Mir ko Ko vač.
U: Te o ri ja pri če / pri re dio To mi slav Sa bljak.  Za greb : Hr
vat ska aka de mi ja zna no sti i umjet no sti, 2007.  Str. 478
481*.

10163
     Kad mi sli ne be že : Kiš i An drić su is pu ni li oba ve zu 
pre ma dru štvu  do bro su pi sa li / Mir ko Ko vač.
U: Vre me.  God. 2, br. 55 (11. nov. 1991), str. 5051.

10164
     Умет ност при по ве да ња / Мир ко Ко вач.
Го вор при ли ком при ма ња Ан дри ће ве на гра де за 1979. 
год.
У: По ли ти ка.  Год. 77, бр. 24073 (11. окт. 1980) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 2, бр. 66, стр. 10.

10165
     Умет ност при по ве да ња / Мир ко Ко вач.
Го вор при ли ком при ма ња Ан дри ће ве на гра де за 1979. 
год.
У: Књи жев ност.  Год. 47, књ. 98, св. 8/10 (авг.окт. 
1992), стр. 12961297.

10166
     An dri ćot nem ér de me lik / Mir ko Ko vač.
U: Ex Sympo sion.  61/62. sz. (2007), str. 1921*.

10167
     Die Äst he tik der Verk nap pung : Ivo An drić und Da ni lo 
Kiš / Mir ko Ko vač ; aus dem Ser bo kro a tischen von Bar
ba ra Ant ko wi ak.
U: Schre ib heft.  H. 46 (1995), str. 120121*.

10168
     E Da ni lo in con trò An drić / Mir ko Ko vač.
U: Nu o va pro sa.  N. 40 (2004), str. 4348*.

10169
     El ső ta lál ko zá som An drićtyal / Mir ko Ko vač.
U: Ex Sympo sion.  61/62. sz. (2007), str. 98102*.

10170
     Et Da ni lo ren con tra An drić / Mir ko Ko vač ; tra du it 
du ser bocro a te par Pa sca le Del pech.
U: Le dé sir d’Euro pe / Car re fo ur des lit té ra tu res euro pé
en nes, [Stras bo urg, 811 no vem bre 1991].  Stras bo urg : 
Car re fo ur des lit té ra tu res euro pé en nes ; Pa ris : La Dif fé
ren ce, 1992.  Str. 139143*.

10171
     Иво Ан дриќ, Бу ле и јас / Мир ко Ко вач.
У: Син те зи.  Бр. 10 (2008), стр. 6061*.

10172
     Nem ér de mlik meg An drićot / Mir ko Ko vač ; Bor bély 
Já nos Is tván for dí tá sa.
U: Mű hely.  33. évf., 5. sz. (2010), str. 78*.

КО ВАЧ, Ми хаљ
10173

     Ivo An drics: Híd a Dri nán, Bu da pest, 1947 / Ko vács 
Mi hály.
Pri kaz knji ge: Na Dri ni ću pri ja.
U: Tis za táj.  1. évf., 5. sz. (1947), str. 62*.

КО ВАЧ, Ни ко ла
10174

     An dri će va po li tič ka mi to lo gi ja : ana li za „Pro kle te avli
je” : (od lo mak) / Ni ko la Ko vač.
Iz re fe ra ta na Na uč nom sku pu „Trav nik i dje lo Ive An dri
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ća  za vi čaj no i uni ver zal no”, Trav nik, 1214. okt. 1978. 
 Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Od jek.  God. 31, br. 21 (115. nov. 1978), str. 910.

10175
     An dri će va po li tič ka mi to lo gi ja / Ni ko la Ko vač.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Upit na mi sao / Ni ko la Ko vač.  Be o grad : Pro sve ta, 
1980.  Str. 249[318].

10176
     An dri će va po li tič ka mi to lo gi ja : (ana li za Pro kle te avli
je) / Ni ko la Ko vač.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Ré su mé: 
La mytho lo gie po li ti que d’An drić: str. 198.
U: Trav nik i dje lo Ive An dri ća  za vi čaj no i uni ver zal no / 
[u red nik Mi lo sav Popadić].  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle
ša” : Uni ver zi tet, 1980.  Str. 183198.

10177
     An dri će va po li tič ka mi to lo gi ja / Ni ko la Ko vač.
U: Od jek.  God. 35, br. 21/22 (nov. 1982), str. 17.

10178
     Исто ри ја и људ ска суд би на у дје лу Иве Ан дри ћа / 
Ни ко ла Ко вач.
Ré su mé: L’hi sto i re et la con di tion hu ma i ne dans l’oeuvre 
d’Ivo An drić: стр. 557.
У: Де ло Иве Ан дри ћа у кон тек сту европ ске књи жев
но сти и кул ту ре / [уредник Дра ган Недељковић].  Бе
о град : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 1981.  Стр. 541557.

10179
     Ло ги ка си сте ма и дра ма по је дин ца : (И. Ан дрић: 
Про кле та авли ја) / Ни ко ла Ко вач.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Ро ман, исто ри ја, по ли ти ка / Ни ко ла Ко вач.  Са ра је
во : „Ве се лин Ма сле ша”, 1988.  Стр. 85104.

10180
     По ли тич ки ро ман / Ни ко ла Ко вач.
У: НИН.  Год. 35, бр. 1727 (5. феб. 1984), стр. 3233.

10181
     „Про цес”, „Стра нац”, „Про кле та авли ја” : јед на мо
гу ћа па ра ле ла / Ни ко ла Ко вач.
У: Књи жев на реч.  Год. 15, бр. 271 (25. јан. 1986), стр. 
14.

10182
     Le temps des con suls et le de stin de la Bo snie = Kon
zul ska vre me na i sud bi na Bo sne / Ni ko la Ko vač.
Upo re do franc. i srp. tekst.
U: Le con su lat de Fran ce en Bo snie 18062006 et La chro
ni que de Trav nik d'Ivo An drić / so us la di rec tion de Slo
bo dan Šo ja.  Sa ra je vo : Am bas sa de de Fran ce en Bo snie
Her zé go vi ne, 2006.  Str. 107117*.

КО ВА ЧЕ ВИЋ, Бо жи дар
10183

     Ан дрић / Бо жи дар Ко ва че вић.
По во дом Са бра них де ла Иве Ан дри ћа, Бе о град [итд.], 
1981.
У: Ве сник.  Год. 34, бр. 712 (дец. 1982), стр. 7.

10184
     Varia о Ан дри ћу / Бо жи дар Ко ва че вић.
Те мат ски број: 80 го ди на Ива Ан дри ћа.
У: Раз ви так.  Н. с., бр. 6 (1972), стр. 3642.

10185
     Vi še go di šnji sa rad ni ci / Bo ži dar Ko va če vić.
U: Ka zi va nja o An dri ću / [pri re di o] Ra do van Po po vić.  
Be o grad : Slo bo da, 1976.  Str. 6870.

10186
     Мла ди Ан дрић / Бо жи дар Ко ва че вић.
При каз књи ге: Ми ро слав Ка ра у лац: Ра ни Ан дрић, Бе
о град, Са ра је во, 1980.
У: Ве сник.  Год. 32, бр. 686 (окт. 1980), стр. 910.

10187
     Но ви Ан дри ћев жи во то пис / Б. [Божидар] Ко ва че
вић.
При каз књи ге: Ко ста Ди ми три је вић: Иво Ан дрић, Гор
њи Ми ла но вац, 1981.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 20, бр. 6465 (6. март 1982), 
стр. 8.

10188
     При год на из да ња о До си те ју, Ву ку, Цр њан ском и 
Ан дри ћу / Б. [Божидар] Ко ва че вић.
Са др жи при ка зе књи га ме ђу ко ји ма и: Ра до ван По по
вић: Иво Ан дрић, Бе о град, 1989.
У: Ве сник.  Год. 41, бр. 787/788 (мартаприл 1989)*.

КО ВА ЧЕ ВИЋ, Бра ни сла ва
10189

     Има ти не што од ле по те све та / Бра ни сла ва Ко ва че
вић.
У: Де тињ ство.  Год. 21, бр. 1/2 (1995), стр. 3336.

10190
     Ју би леј са сен ком / Бра ни сла ва Ко ва че вић.
Те мат ски број: Иво Ан дрић : сто го ди шњи ца ро ђе ња.
У: Деч је но ви не.  Год. 36, бр. 1200 (31. март 1992), 
стр. 11.

КО ВА ЧЕ ВИЋ, Љ.
10191

     Шта пи шу бе о град ски књи жев ни ци / Љ. Ко ва че
вић.
У: Бор ба.  Год. 15, бр. 313 (31. дец. 1950), стр. 2.

КО ВА ЧЕ ВИЋ, Мар ко
10192

     Иво Ан дрић, из по себ ног угла / М. [Марко] Ко ва
че вић.
При каз из ло жбе „Иво Ан дрић  На Дри ни ћу при ја”, 
Са ра је во, 1984.
У: Бор ба.  Год. 62, бр. 37 (6. феб. 1984), стр. 7.

КО ВА ЧЕ ВИЋ, Ми лош
10193

     Зна чај еле ме на та „гра ма ти ке” дру штве ног ста ту са 
у Ан дри ће вом об ли ко ва њу Зи мо њи ће вог и Омер па
ши ног ли ка / Ми лош Ко ва че вић.
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На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Срп ска про за да нас / Ћо ро ви ће ви су сре ти про зних 
пи са ца у Би ле ћи [и] На уч ни скуп у Гац ку, 1819. сеп
тем бар 1999.  Би ле ћа : Про свје та ; Гац ко : Про свје та, 
2000.  Стр. 294307.

КО ВА ЧЕ ВИЋ, На та ша
10194

     Ve li ka ari ja lje ta : „Most na Že pi”, usa mlje ni ci u pro zi 
Ive An dri ća / Na ta ša Ko va če vić.
U: Od jek.  God. 28, br. 15/16 (avg. 1975), str. 21.

10195
     Že pi ni mo sto vi usa mlje no sti / Na ta ša Ko va če vić.
U: Tra go vi vre me na / Na ta ša Ko va če vić.  Kru še vac : 
Bag da la, 1983.  Str. 2629.

КО ВА ЧЕ ВИЋ, Ра до ван
10196

     Пе сник у там ни ци / Ра до ван Ко ва че вић.
У: По ли ти ка.  Год. 75, бр. 23401 (2830. нов. 1978), 
стр. 20.

КО ВА ЧЕ ВИЋ, Си ни ша
10197

     Ан дрић и Би је лић у Кра ко ву / Си ни ша Ко ва че вић.
У: Днев ник.  Год. 63, бр. 20954 (12. јун 2005), стр. 14.

10198
     Иво Ан дрић: Зло ста вља ње / дра ма ти за ци ја Си ни ша 
Ко ва че вић.
У: Па но ра ма мо но дра ма / при ре дио Ра до мир Пут ник. 
 Зе мун : Фе сти вал мо но дра ме и пан то ми ме, 2004.  
Стр. 111126.

КО ВА ЧЕК, Бо жи дар
10199

     Dva ru ha iste Go spo đi ce / Bo ži dar Ko va ček.
U: RTV.  Br. 21 (1980), str. 143145*.

10200
     Два ру ха исте Го спо ђи це / Бо жи дар Ко ва чек.
У: Та ли ја и Клио. [Књ.] 2 / Бо жи дар Ко ва чек.  Но ви Сад 
: По зо ри шни му зеј Вој во ди не, 2006.  Стр. 321323.

КО ВА ЧИЋ, Кре ши мир
10201

     Dve va lja ne knji ge / Kre ši mir Ko va čić.
Sa dr ži pri ka ze knji ga me đu ko ji ma i: Ivo An drić: Ex Pon
to, Za greb, 1918.
U: Ju tar nji list.  God. 7, br. 2455 (3. okt. 1918), str. 4*.

10202
     Sje ća nja na Ivu An dri ća / Kre ši mir Ko va čić.
U: Vje snik u sri je du.  God. 12, br. 2337 (8. li sto pad 1952), 
str. 5*.

10203
     Сје ћа ња на Иву Ан дри ћа / Кре ши мир Ко ва чић.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 2124.

КО ВИЧ, Ка је тан
10204

     Ivo An drić: No ve le, Lju blja na, 1951 / K. [Ka je tan 
Kovič].
Pri kaz knji ge.
U: Vest nik.  Letn. 7, št. 211 (7. sept. 1951), str. 2*.

КО ГОЈ, Фра њо
10205

     Реч пот пред сед ни ка Ју го сла вен ске ака де ми је зна
но сти и умјет но сти ака де ми ка Фра на Ко го ја.
У: Све ча ни скуп у част ака де ми ка Иве Ан дри ћа до бит
ни ка Но бе ло ве на гра де за књи жев ност за 1961. год. / 
уред ник Ми лан Бар тош.  Бе о град : На уч но де ло, 1962. 
 Стр. 78.

КО ДЕ МО, Ми лош
10206

     Веч на су ро ва игра / М. [Милош] Ко де мо.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 51 (22. март 2004), стр. 27.

10207
     Те жак за екран : Ан дри ће ва ли те ра ту ра де се так пу
та пред ка ме ра ма / М. [Милош] Ко де мо.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 51 (24. март 2004), стр. 12.

КО ЗИНЦ, Жељ ко
10208

     An drić ne pla ču je dav ka člo ve ški ra do vet no sti / Želj ko 
Ko zinc.
U: Mla di na.  Le to 22, št. 29 (28. jul 1962), str. 8*.

10209
     An dri ćev most / Ž. K. [Željko Ko zinc].
U: Mla di na.  Le to 20, št. 43 (4. nov. 1961), str. 2*.

10210
     Most pre te klo sti in se da njo sti / Želj ko Ko zinc.
U: Mla di na.  Le to 20, št. 43 (4. nov. 1961), str. 9*.

КО ЗО МА РА, Дра го мир
10211

     О ор то гра фи ји грач ких при по вје да ка Иве Ан дри ћа 
из да на шње пер спек ти ве / Дра го мир Ко зо ма ра.
Би бли о гра фи ја: стр. 358359.  Zu sam men fas sung: Über 
die Ort ho grap hie der Gra zer Er zä hlun gen Ivo An drićs aus 
he u ti ger Per spek ti ve: стр. 359.
U: Das Gra zer Opus von Ivo An drić / He ra us ge ber, ured
nik Bran ko To šo vić.  Be o grad : Be o grad ska knji ga ; Graz 
: In sti tut für Sla wi stik der KarlFran zensUni ver si tät, 
2010.  Стр. 355359.

КО ЈИЋ, Дра ган
10212

     Цео свет у „Про кле тој авли ји” / Дра ган Ко јић.
У: Днев ник.  Год. 68, бр. 22828 (3. септ. 2010), стр. 
14.
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КО КО БО БО, Ани
10213

     To gri e ve or not to gri e ve : the un steady re pre sen ta tion 
of vi o len ce in Ivo An drić’s The brid ge on the Dri na / Ani 
Ko ko bo bo.
U: Ser bian Stu di es.  Vol. 21, no. 1 (2007), str. 6986*.

КО КО ТО ВИЋ, Здрав ко
10214

     An drić me đu ve li ka ni ma / Zdrav ko Ko ko to vić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 36, br. 10637 (15. jan. 1978), str. 6.

КО ЛАР, Вла ди мир
10215

     À Ivo An drić / Vla di mir Ko lar ; tra duc tion Pi er re 
Gro zda no vić.
In me mo ri am.
U: Re vue.  (Mai 1975), str. 910.

10216
     Ivo An drić / Vla di mir Ko lar ; ver sión ca stel la na Juan F. 
[Fer nán dez] Elor ri a ga.
In me mo ri am.
U: Re vi sta.  (Mayo 1975), str. 910.

10217
     Ivo An drić / Vla di mir Ko lar.
In me mo ri am.
U: Re vue.  (Mai 1975), str. 910.

10218
     Па мя ти Иво Ан дри ча / Вла ди мир Ко лар.
In me mo ri am.
У: Юго сла вия.  (Май 1975), стр. 910.

10219
     To Ivo An drić / Vla di mir Ko lar.
In me mo ri am.
U: Re vue.  (May 1975), str. 910.

КО ЛА РИЋ, Ју рај
10220

     Kr šćan ske vri jed no sti u di ser ta ci ji Ive An dri ća / Ju raj 
Ko la rić.
Sum mary: str. 47.
U: Zbor nik Ivo An drić i nje go vo dje lo / [glav ni ured nik 
Ši mun Mu sa].  Mo star : Pe da go ški fa kul tet, 2003.  Str. 
3747*.

КО ЛА ФА ТО, Ми ке ле
10221

     Co stru i re pon ti : frat tu re geopo li tic he e frat tu re sim
bo lic he in Ivo An drić / Mic he le Co la fa to.
U: Emo zi o ni e con fi ni / Mic he le Co la fa to.  Ro ma : Mel
te mi, 1998.  Str. 105144*.

КОЛ ЏУ, Аб ду рах ман
10222

     İvo An driç ve Dri na kö prü sü ro ma nı / Ab dur rah man 
Kol cu.

Bi bli o gra fi ja: str. 244245.
U: Tür klük bi li mi ara ş tır ma la rı.  Sayı 14 (2003), str. 219
245*.

КО ЉЕ ВИЋ, Ни ко ла
10223

     Ан дрић као кла сик. [Део] 1 / Ни ко ла Ко ље вић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 36, бр. 686 (15. април 
1985), стр. 15.

10224
     Ан дрић као кла сик. [Део] 2 / Ни ко ла Ко ље вић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 36, бр. 687 (1. мај 1985), 
стр. 21.

10225
     Ан дрић по ред Ње го ша и Ву ка / Ни ко ла Ко ље вић.
У: Срп ска ви ла.  Год. 1, књ. 1, св. 1 (1995), стр. 1724.

10226
     Ан дри ће ва ве ра у при чу / Ни ко ла Ко ље вић.
Sum mary: An drić’s fa ith in storytel ling: стр. 74.
У: Де ло Иве Ан дри ћа у кон тек сту европ ске књи жев
но сти и кул ту ре / [уредник Дра ган Недељковић].  Бе
о град : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 1981.  Стр. 6574.

10227
     Бри га за Ан дри ћа / Ни ко ла Ко ље вић.
При каз књи ге: Си ли ја Хок сворт: Иво Ан дрић, Лон дон, 
До вер, 1984.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 37, бр. 704 (15. феб. 1986), 
стр. 15.

10228
     Ви зи ја жи во та у Ви ше град ској хро ни ци : (одло мак) 
/ Ни ко ла Ко ље вић.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 158, књ. 430, св. 6 
(дец. 1982), стр. 745754.

10229
     Ико но бор ци и ико но бра ни те љи / Ни ко ла Ко ље вић.
У: Ико но бор ци и ико но бра ни те љи / Ни ко ла Ко ље вић. 
 Бе о град : Но лит, 1978.  Стр. 74102.

10230
     Лу чо но ше у Ан дри ће вом „там ном ви ла је ту” / Ни
ко ла Ко ље вић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 43, бр. 798 (15. мај 1990), 
стр. 11.

10231
     При ча је чо ве ков пут / Ни ко ла Ко ље вић.
У: Бор ба.  Год. 58, бр. 148 (31. мај 1980), стр. 10.

КО ЉЕ ВИЋ, Све то зар
10232

     Ан дрић и на ци о нал но пот пи та ње / Све то зар Ко ље
вић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 36, бр. 684 (15. март 1985), 
стр. 6.



646

10233
     Ан дри ћев Ва ви лон : ди ја лог ци ви ли за ци ја у Ан
дри ће вом умет нич ком све ту / Све то зар Ко ље вић.
Sum mary: An drić’s Babylon: стр. 32.
У: Збор ник ра до ва о Иви Ан дри ћу / уред ник Ан то ни је 
Иса ко вић.  Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет
но сти, 1977.  Стр. 1332.

10234
     Ан дри ћев Ва ви лон / Све то зар Ко ље вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Пу те ви ре чи / Све то зар Ко ље вић.  Са ра је во : Свје
тлост, 1978.  Стр. 94119.

10235
     Ан дри ћев Ва ви лон : ди ја лог ци ви ли за ци ја у Ан
дри ће вом умет нич ком све ту / Све то зар Ко ље вић.
Sum mary: The di a lo gue of ci vi li za ti ons in the works of 
Ivo An drić: стр. 32.
У: Збор ник ра до ва о Иви Ан дри ћу / уред ник Ан то ни је 
Иса ко вић.  Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет
но сти, 1979.  Стр. 1332.

10236
     Ан дри ћев Ва ви лон / Све то зар Ко ље вић.
Одло мак.
У: Бал кан ски Хо мер или Жи вот Иве Ан дри ћа / Ра до
ван По по вић.  Бе о град : За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства, 1991.  Стр. 130.

10237
     Ан дри ћев Ва ви лон : ди ја лог ци ви ли за ци ја у Ан
дри ће вом умет нич ком све ту / Све то зар Ко ље вић.
У: Кра ји на.  Год. 1, бр. 1 (2007), стр. 6082.

10238
     Ан дри ћев там ни ви ла јет у дис кур зив ном и фик ци
о нал ном је зи ку / Све то зар Ко ље вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Ва ви лон ски иза зо ви / Све то зар Ко ље вић.  Но ви 
Сад : Ма ти ца срп ска, 2007.  Стр. 7491.

10239
     Ан дри ће ви ро ма ни и на род на књи жев ност : у зна ку 
иро нич них сно ви ђе ња / Све то зар Ко ље вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Вјеч на зу бља / Све то зар Ко ље вић.  Бе о град : За вод 
за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 2005.  Стр. 185210.

10240
     Ан дри ће во ви ђе ње зла / Све то зар Ко ље вић.
У: Ан дри ће во ре мекде ло / Ни ко ла Ко ље вић.  Ба ња 
Лу ка : Глас срп ски, 1995.  Стр. 154156.

10241
     Ан дри ће во ви ђе ње зла / Све то зар Ко ље вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 15, св. 12 
(мај 1996), стр. 227230.

10242
     An dri će vo knji žev no opre de lje nje / Sve to zar Ko lje vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.

U: Iz raz.  God. 26, knj. 52, br. 9/10 (sept.okt. 1982), str. 
151169.

10243
     Ан дри ће во по сле рат но при по ве да ње / Све то зар Ко
ље вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Књи жев ност.  Год. 47, књ. 98, св. 8/10 (авг.окт. 
1992), стр. 11221139.

10244
     Гном ски Ан дрић : функ ци ја по сло ви ца, из ре ка, уз
ре чи ца и њи хо вих обра за ца у „Трав нич кој хро ни ци” / 
Све то зар Ко ље вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Од је ци ре чи / Све то зар Ко ље вић.  Бе о град : Слу
жбе ни гла сник, 2009.  Стр. 113124.

10245
     Две Бо сне Иве Ан дри ћа / Све то зар Ко ље вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 2, св. 2 (дец. 
1983), стр. 203213.

10246
     Две Бо сне Иве Ан дри ћа / Све то зар Ко ље вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Ви ђе ња и сно ви ђе ња / Све то зар Ко ље вић.  Са ра је
во : „Ве се лин Ма сле ша”, 1986.  Стр. 161172.

10247
     Ди ја ло зи или мо но ло зи ци ви ли за ци ја у Ан дри ће
вом умет нич ком све ту / Све то зар Ко ље вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Ва ви лон ски иза зо ви / Све то зар Ко ље вић.  Но ви 
Сад : Ма ти ца срп ска, 2007.  Стр. 4173.

10248
     Ivo An drić / Sve to zar Ko lje vić.
Nad re đe ni stv. nasl.: Na sta za ma „pri po ve dač ke Bo sne”.  
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Pri po vet ka / Sve to zar Ko lje vić.  Sa ra je vo : In sti tut za 
knji žev nost : Svje tlost, 1991.  Str. 2565.

10249
     Иво Ан дрић и на род на књи жев ност / Све то зар Ко
ље вић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 32, бр. 607 (21. јун 1980), 
стр. 1, 45.

10250
     Иво Ан дрић и на род на књи жев ност / Све то зар Ко
ље вић.
У: Де ло Иве Ан дри ћа у кон тек сту европ ске књи жев
но сти и кул ту ре / [уредник Дра ган Недељковић].  Бе
о град : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 1981.  Стр. 471476.

10251
     „Мур тадта бор” у Ан дри ће вој Бо сни / Све то зар Ко
ље вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
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У: Пу те ви ре чи / Све то зар Ко ље вић.  Са ра је во : Свје
тлост, 1978.  Стр. 120144.

10252
     „Mur tadta bor” u Bo sni : o An dri će vom Omer pa ši La
ta su / Sve to zar Ko lje vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Tre ći pro gram.  God. 6, br. 17 (apriljun 1977), str. 
367382.

10253
     О Ан дри ће вом при по ве дач ком „ча ра њу” : од „Мо
ста на Же пи” до „Аске и ву ка” / Све то зар Ко ље вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Књи жев ност.  Год. 46, књ. 92, св. 6 (јун 1991), стр. 
613616.

10254
     O sim bo li zmu u An dri će voj pri po ve ci „Je le na, že na 
ko je ne ma” / Sve to zar Ko lje vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Iz raz.  God. 27, knj. 53, br. 1/2 (jan.feb. 1983), str. 
5259.

10255
     О сим бо ли зму у Ан дри ће вој при по ве ци „Је ле на, 
же на ко је не ма” / Све то зар Ко ље вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Ви ђе ња и сно ви ђе ња / Све то зар Ко ље вић.  Са ра је
во : „Ве се лин Ма сле ша”, 1986.  Стр. 193204.

10256
     Огро ман људ ски про стор / Све то зар Ко ље вић.
У: До си теј.  Бр. 11 (март 2000), стр. 25.

10257
     Pe sma u An dri će voj pro zi / Sve to zar Ko lje vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Ré su mé: 
Le chant dans la pro se d’An drić: str. 161.
U: Trav nik i dje lo Ive An dri ća  za vi čaj no i uni ver zal no / 
[u red nik Mi lo sav Popadić].  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle
ša” : Uni ver zi tet, 1980.  Str. 155161.

10258
     Пре о бра жа ва ње исто ри је : Ан дрић, Се ли мо вић, 
Цр њан ски, Иса ко вић / Све то зар Ко ље вић.
У: Ви ђе ња и сно ви ђе ња / Све то зар Ко ље вић.  Са ра је
во : „Ве се лин Ма сле ша”, 1986.  Стр. 205218.

10259
     Pri po ve dač ki svet Ive An dri ća / Sve to zar Ko lje vić.
U: Iza bra ne pri po vi jet ke ; Pro kle ta avli ja / Ivo An drić.  
Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle ša”, 1981.  Str. 530.

10260
     Pri po ve dač ki svet Ive An dri ća / Sve to zar Ko lje vić.
U: Iza bra ne pri po vi jet ke ; Pro kle ta avli ja / Ivo An drić.  
Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle ša”, 1983.  Str. 530.

10261
     Pri po ve dač ki svet Ive An dri ća / Sve to zar Ko lje vić.
U: Iza bra ne pri po vi jet ke ; Pro kle ta avli ja / Ivo An drić.  
Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle ša”, 1987.  Str. 530.

10262
     Ро ман као иро нич на бај ка: На Дри ни ћу при ја / Све
то зар Ко ље вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: The no vel as iro nic fa ble: стр. 210.
У: Де ло Иве Ан дри ћа у кон тек сту европ ске књи жев
но сти и кул ту ре / [уредник Дра ган Недељковић].  Бе
о град : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 1981.  Стр. 197210.

10263
     Ro man kao iro nič na baj ka: Na Dri ni ću pri ja / Sve to zar 
Ko lje vić.
Od lo mak.
U: An dri ćev ro man Na Dri ni ću pri ja / [priređivač Mi ra 
Miljanović].  Sa ra je vo : Mu zej knji žev no sti i po zo ri šne 
umjet no sti Bo sne i Her ce go vi ne : Svje tlost, 1982.  Str. 
2930.

10264
     Ро ман као иро нич на бај ка: „На Дри ни ћу при ја” / 
Све то зар Ко ље вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Ви ђе ња и сно ви ђе ња / Све то зар Ко ље вић.  Са ра је
во : „Ве се лин Ма сле ша”, 1986.  Стр. 173192.

10265
     Чу да пре мо шта ва ња / Све то зар Ко ље вић.
Одло мак из го во ра на спо менску пу о Иви Ан дри ћу, 
Бе о град, 10. март 1995.
У: Бор ба.  Год. 73, бр. 75 (16. март 1995) = Свет књи
ге, стр. I.

10266
     Ivo An drić and the in ter na ti o nal the me / Sve to zar Ko
lje vić.
No tes: str. 2021.
U: Ivo An drić / edi ted by E. C. [Ce li a] Haw ke sworth.  
Lon don : Uni ver sity of Lon don, School of Sla vo nic and 
East Euro pean Stu di es, 1985.  Str. 821.

10267
     Ivo An dric and folk li te ra tu re / by Sve to zar Ko lje vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ox ford Sla vo nic Pa pers.  N. s., vol. 15 (1982), str. 
132139.

10268
     „The in ter na ti o nal the me” in the works of Ivo An drić 
and Mi loš Cr njan ski / Sve to zar Ko lje vić.
Nasl. ča so pi sa na kor. je zi ku. 
U: The Uni ver sity (Se oul, Ko rea).  No. 29 (1996), str. 
663679*.

КО МАД, Бо ри слав
10269

     Наш ком ши ја  но бе ло вац / Бо ри слав Ко мад.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 23, бр. 6666 (16. март 1975), 
стр. 8.

КО МА НИН, Жар ко
10270

     Мој су срет с Ан дри ћем / Жар ко Ко ма нин.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 20, бр. 5899 (8. окт. 
1972)*.
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10271
     Огра ди ти веч ност од пе не да на / Жар ко Ко ма нин.
Пр ви пут об ја вље но под ств. насл.: Мој су срет с Ан
дри ћем.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 204206.

КО МАР, Та ма ра
10272

     Ан дрић и ано ним ни чи та лац / Та ма ра Ко мар.
У: Дје ло Ива Ан дри ћа у но вом ми ле ни ју му / [уредник 
Ја сми на Вучетић].  Хер цег Но ви : Срп ско про свјет
но и кул тур но дру штво „Про свје та” ; Но ви Сад : Змај, 
2006.  Стр. 166169.

КО МЕ ЛИ, Ни ко ла
10273

     I „pon ti” cul tu ra li di An dric / Ni co la Co mel li.
U: Il Pic co lo.  (17 apr. 2005), str. 6*.

КОМ НЕ НИЋ, Ми лан
10274

     Pred lohy pre hry / Mi lan Kom ne nić ; pre lo žil Jo zef Va
li ho ra.
Be le ška o auto ru.
U: Nový ži vot.  Roč. 34, č. 3 (májjún 1982), str. 277
286.

КОМ ПРОН, Ра фа ел
10275

     Al te rity, vi o len ce, and hi story in Ivo An drić’s „Na Dri
ni ću pri ja” / Rap hael Com pro ne.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ser bian Stu di es.  Vol. 20, no. 2 (2006), str. 259277.

КОН, Ер вин
10276

     Die To te starb un be merkt / Er win Kohn.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Go spo đi ca, Ber lin, 1958.
U: Son ntag.  Nr. 49 (1959), str. 5*.

КОН, Ма ри ја
10277

     Dva žen ska li ka u Trav nič koj hro ni ci Ive An dri ća / Ma
ri ja Kon.
U: Ži vot.  God. 13, br. 7/8 (julavg. 1964), str. 6776.

КО НЕ СКИ, Бла же
10278

     Днев ник по сле мно го го ди на. [Део 1], Ти хи Ан дрић 
и сум њи ча ви Кр ле жа / Бла же Ко не ски ; пре ве ла Цве та 
Ко тев ска.
У: НИН.  Год. 37, бр. 1968 (18. септ. 1988), стр. 5253.

КОН СТАН ТИ НОВ, Вен це слав
10279

     Гоя през по гле да на Иво Ан дрич / Вен це слав Кон
стан ти нов.

У: Пи са те ли за твор че ство то / Вен це слав Кон стан ти
нов.  Вар на : Li ter net, 2004*.

10280
     Гоя през по гле да на Иво Ан дрич / Вен це слав Кон
стан ти нов.
У: Пи са те ли за твор че ство то / Вен це слав Кон стан ти
нов.  Со фия : Лит, 2007*.

КОН СТАН ТИ НОВ, Ге ор ги
10281

     Иво Ан дрич / Ге ор ги Кон стан ти нов.
У: Днес.  Бр. 436 (17. юл 1937)*.

10282
     Иво Ан дрич / Ге ор ги Кон стан ти нов.
У: Ли те ра ту рен фо рум.  Год. 47, бр. 50 (1622. дек. 
1992) = Из вън ред но из да ние  100 го ди ни от ро жде ни
е то на Иво Ан дрич, стр. 4.

КОН СТАН ТИ НОВ, Кон стан тин
10283

     Les ren con tres avec Ivo An dritch / Con stan tin Con
stan ti nov.
U: Ob zor.  No 3 (1970), str. 7883.

КОН СТАН ТИ НО ВИЋ, Алек сан дар
10284

     Imao je svo ju knji ža ru / Alek san dar Kon stan ti no vić.
U: Ka zi va nja o An dri ću / [pri re di o] Ra do van Po po vić.  
Be o grad : Slo bo da, 1976.  Str. 6667.

КОН СТАН ТИ НО ВИЋ, Зо ран
10285

     Аустриј ски кон зу ли у Трав ни ку : до ми шља ња о два 
Ан дри ће ва ли ка / Зо ран Кон стан ти но вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Zu
sam men fas sung: Die öster re ic hischen Kon suln in Trav
nik: стр. 180.
У: Збор ник ра до ва о Иви Ан дри ћу / уред ник Ан то ни је 
Иса ко вић.  Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет
но сти, 1977.  Стр. 165180.

10286
     Аустриј ски кон зу ли у Трав ни ку : до ми шља ња о два 
Ан дри ће ва ли ка / Зо ран Кон стан ти но вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Zu
sam men fas sung: Die öster re ic hischen Kon suln in Trav
nik: стр. 180.
У: Збор ник ра до ва о Иви Ан дри ћу / уред ник Ан то ни је 
Иса ко вић.  Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет
но сти, 1979.  Стр. 165180.

10287
     Ве ли кан у све тлу есте ти ке / Зо ран Кон стан ти но
вић.
У: По ли ти ка.  Год. 92, бр. 29236 (11. март 1995) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 38, бр. 10, стр. 15.

10288
     Isto rič nost u na ra tiv no sti  ti po lo ško od re đe nje An dri
će ve „Trav nič ke hro ni ke” / Zo ran Kon stan ti no vić.
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Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Po la zi šta / pri re di li Zo ran Ži le tić, Slo bo dan Gru ba čić, 
Sr dan Bo go sa vlje vić.  No vi Sad : Pro me tej, 2000.  Str. 
276285.

10289
     Ка ко је спа ше на Ан дри ће ва ди сер та ци ја / Зо ран 
Кон стан ти но вић.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 15, св. 12 
(мај 1996), стр. 133140.

10290
     Лич но до жи вља ва ње исто ри је : о Ан дри ће вим ка
зи ва њи ма као мо де ли ма за суд би ну ко ја се по на вља / 
Зо ран Кон стан ти но вић.
У: Иво Ан дрић у сво ме вре ме ну. [Књ.] 1 / 22. на уч ни 
са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, 
Тр шић, 1520. септ. 1992.  Бе о град : Ме ђу на род ни 
сла ви стич ки цен тар на Фи ло ло шком фа кул те ту, 1994. 
 Стр. 511.

10291
     На ра тив ност и исто рич ност, ти по ло шка обе леж ја Ан
дри ће ве Трав нич ке хро ни ке / Зо ран Кон стан ти но вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Zu
sam men fas sung: Das Er zä hlen de und das Geschic htlic he, 
typo lo gische Merk ma le von An drićs Ro man „Trav nič ka 
hro ni ka”: стр. 149.
У: Ре фе ра ти и са оп ште ња. Св. 2, [Роман у срп ској 
књи жев но сти у од но су на ју го сло вен ски и европ ски 
роман] / 7. на уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, 
Бе о град, Но ви Сад, Тр шић, 1318. IX 1977.  Бе о град 
: Ме ђу на род ни сла ви стич ки цен тар, 1979.  Стр. 141
149.

10292
     О Ан дри ће вом док то ра ту / Зо ран Кон стан ти но вић.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 1, св. 1 (јун 
1982), стр. 259276.

10293
     О Ан дри ће вом док то ра ту / Зо ран Кон стан ти но вић.
У: Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под ути ца јем тур
ске вла да ви не / Иво Ан дрић.  Ба ња Лу ка : Коц ка, 1995. 
 Стр. 131146.

10294
     О Ан дри ће вом док то ра ту / Зо ран Кон стан ти но вић.
У: Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под ути ца јем тур
ске вла да ви не / Иво Ан дрић.  Бе о град : Слу жбе ни гла
сник, 2009.  Стр. 135148.

10295
     О зна чај ном под руч ју у ис тра жи ва њу Ан дри ће вог 
де ла / Зо ран Кон стан ти но вић.
При каз књи ге: Ан дрић у све тлу есте ти ке, при ре дио 
Ми ло слав Шу тић, Бе о град, 1994.
У: Збор ник Ма ти це срп ске за сла ви сти ку.  Св. 46/47 
(1994), стр. 286288.

10296
     О ше стој фа зи ре цеп ци је Ан дри ће вог де ла на не
мач ком је зи ку / Зо ран Кон стан ти но вић.

У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 23, св. 21 
(септ. 2004), стр. 171176.

10297
     Pro blem re cep ci je i pre vo đe nja Ive An dri ća / Zo ran 
Kon stan ti no vić.
U: De lo Ive An dri ća u kon tek stu evrop ske knji žev no sti i 
kul tu re / [u red nik Dra gan Nedeljković].  Be o grad : Za du
žbi na Ive An dri ća, 1981.  Str. 773779.

10298
     An dric’s dis ser ta tion re flec ted in his li te rary work / Zo
ran Kon stan ti no vić.
No tes: str. 108.
U: Ivo An drić / edi ted by E. C. [Ce li a] Haw ke sworth.  
Lon don : Uni ver sity of Lon don, School of Sla vo nic and 
East Euro pean Stu di es, 1985.  Str. 96108.

10299
     Ан дрич и сла вян ский мир / З. [Зоран] Кон стан ти но
вич ; пе ре вод О. [Ольги] Л. Ки рил ло вой.
У: Твор че ство Иво Ан дри ча / [редак торсо ста ви те ль 
О. [Ольга] Л. Кириллова].  Мо сква : Ин сти тут сла вя
но ве де ния и бал ка ни сти ки РАН, 1992.  Стр. 9699.

10300
     Ivo An drić: „und dann ka men die öster re ic hischen 
Be am ten” / Zo ran Kon stan ti no vić.
U: Im Tak te des Ra detzkymarschs / he ra us ge ge ben von 
Jo seph P. Strel ka.  Bern [etc.] : P. Lang, 1994.  Str. 79
93*.

10301
     Ivo An drić: „und dann ka men die öster re ic hischen 
Be am ten” : eine li te ra rische Il lu stra tion zur öster re ich
ischen Ver wal tung sgeschic hte in Bo snien und der Her ze
go vi na / Zo ran Kon stan ti no vić.
U: Etu des da nu bi en nes.  T. 11, no 2 (1996), str. 213
222*.

10302
     Le ben sbe ja hung und me taphysische Entfrem dung : zur 
Ause i nan der set zung von Ivo An drić, Kr le ža und Cr njan
ski mit dem „Pra ger Dic hter” Ril ke / Zo ran Kon stan ti no
vić.
U: At ti del se con do con veg no / a cu ra di Aure lia Gru
ber Ben co.  Tri e ste : Sta bi li men to ti po gra fi co na zi o na le, 
1974.  Str. 5874.

10303
     Die pan no nische Synthe se : die Gra zer Dok to rar be it 
von Ivo An drić / Zo ran Kon stan ti no vić.
U: Pan no nia.  Jhg. 12, Nr. 2 (1984), str. 46*.

10304
     Hi sto i re et hi sto ri ci té dans l’oeuvre d’Ivo An drić / Zo
ran Kon stan ti no vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ac tes du Col lo que in ter na ti o nal „Re flets de l’hi sto i re 
euro pé en ne dans l’oeuvre d’Ivo An drić”, [Nancy], 31 mai, 
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1er et 2 juin 1985 / so us la di rec tion de Dra gan Ne delj ko
vić.  Nancy : Pres ses Uni ver si ta i res de Nancy, 1987.  Str. 
1925.

10305
     Ху до же ствен ное на сле дие Иво Ан дри ча как по
сред ник ме жду сла вян ским и не сла вян ским ми ром / 
Зо ран Кон стан ти но вич.
У: Сла вян ские ку ль ту ры и ми ро вой ку ль тур ный про
цесс.  Минск : На у ка и тех ни ка, 1985.  Стр. 357
360*.

КОН СТАН ТИ НО ВИЋ, Ра ди во је
10306

     An dri će va je vrej ska hro ni ka / Ra di vo je Kon stan ti no
vić.
U: Je vrej ske pri če / Ivo An drić.  Be o grad : Na rod na knji
ga, 1991.  Str. 128[133].

10307
     Ан дри ће ва је вреј ска хро ни ка / Ра ди во је Кон стан ти
но вић.
У: О пре во ђе њу по е зи је и дру ги огле ди / Ра ди во је Кон
стан ти но вић.  Но ви Сад : Адре са, 2010.  Стр. 148
152.

10308
     Стил ска функ ци ја ти ши не и ћу та ња у Трав нич кој 
хро ни ци / Ра ди во је Кон стан ти но вић.
У: Ис тра жи ва ње ти ши не и дру ги огле ди / Ра ди во је 
Кон стан ти но вић.  Бе о град : Срп ска књи жев на за дру
га, 1995.  Стр. 3239.

10309
     Стил ска функ ци ја ти ши не у Трав нич кој хро ни ци / 
Ра ди во је Кон стан ти но вић.
Ré su mé: La fon ction styli sti que du si len ce dans La chro
ni que de Trav nik: стр. 298.
У: Де ло Иве Ан дри ћа у кон тек сту европ ске књи жев
но сти и кул ту ре / [уредник Дра ган Недељковић].  Бе
о град : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 1981.  Стр. 293298.

10310
     Фе но мен ти ши не у де лу Ива Ан дри ћа / Ра ди во је 
Кон стан  ти но вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ré su
mé: Le phé no mè ne du si len ce dans l’oeuvre d’Ivo An drić: 
стр. 173.
У: Ре фе ра ти и са оп ште ња. Св. 2, [Роман у срп ској књи
жев но сти у од но су на ју го сло вен ски и европ ски роман] 
/ 7. на уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, 
Но ви Сад, Тр шић, 1318. IX 1977.  Бе о град : Ме ђу на
род ни сла ви стич ки цен тар, 1979.  Стр. 161173.

10311
     Fe no men ti ši ne u de lu Ive An dri ća / Ra di vo je Kon stan
ti no vić.
U: De lo.  God. 26, knj. 26, br. 1 (jan. 1980), str. 115.

10312
     Фе но мен ти ши не у де лу Иве Ан дри ћа / Ра ди во је 
Кон стан ти но вић.
У: Ис тра жи ва ње ти ши не и дру ги огле ди / Ра ди во је 

Кон стан ти но вић.  Бе о град : Срп ска књи жев на за дру
га, 1995.  Стр. 1631.

10313
     Ivo An dritch / par Ra di vo je Kon stan ti no vic.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pri ča o ve zi ro vom slo nu, Pa riz, 
1977.
U: La Qu in za i ne lit té ra i re.  No 277 (1630 avr. 1978), 
str. 8.

10314
     Nac hwort / Ra di vo je Kon stan ti no vić.
U: Li e be in einer kle i nen Stadt / Ivo An drić.  Frank furt 
am Main : Su hr kamp, 1996.  Str. 170[175]*.

10315
     Pays aux cent vi sa ges: la Bo snie d’Ivo An drić / Ra di
vo je Kon stan ti no vić.
U: Le Pa vé.  No 5 (1963), str. 1213*.

10316
     Post fa ce / Ra di vo je Kon stan ti no vić.
U: Ti ta nic et autres con tes ju ifs / Ivo An drić.  Pa ris : P. 
Bel fond, 1987.  Str. 151154.

10317
     Post fa ce / Ra di vo je Kon stan ti no vić.
U: Ti ta nic et autres con tes ju ifs de Bo snie / Ivo An drić.  
Pa ris : Bel fond, 1997.  Str. 151[154]*.

10318
     Post fa ce / Ra di vo je Kon stan ti no vić.
U: Ti ta nic et autres con tes ju ifs de Bo snie / Ivo An drić.  
Pa ris : Bel fond, 1999.  Str. 151[154]*.

10319
     Post fa ce / Ra di vo je Kon stan ti no vić.
U: Ti ta nic et autres con tes ju ifs de Bo snie / Ivo An drić.  
Pa ris : Le ser pent à plu mes, 2001.  Str. 193[198].

10320
     Post fa ce / Ra di vo je Kon stan ti no vić.
U: Ti ta nic et autres con tes ju ifs de Bo snie / Ivo An drić.  
[Mo na co] : Mo tifs, 2009.  Str. 193[198]*.

КОН СТАН ТИ НО ВИЋ, Ра до мир
10321

     Вре ме сва ког вре ме на / Ра де Кон стан ти но вић.
У: НИН.  Год. 11, бр. 564 (29. окт. 1961), стр. 3.

10322
     Ivo An drić / Ra do mir Kon stan ti no vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Bi će i je zik. [Knj.] 1 / Ra do mir Kon stan ti no vić.  Be
o grad : Pro sve ta : Rad ; No vi Sad : Ma ti ca srp ska, 1983. 
 Str. 71119.

10323
     „Иво Ан дрић” / Ра до мир Кон стан ти но вић.
Од лом ци.
У: По е зи ја / Иво Ан дрић.  Срем ски Кар лов ци : Ка и
рос, 1998.  Стр. 249250.
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10324
     Књи га јед не хра бро сти / Ра до мир Кон стан ти но вић.
У: Књи жев не но ви не.  Н. с., год. 1 [!], бр. 9 (11. март 
1954), стр. 9.

10325
     Под виг јед ног ду ха у по тра зи за ћу та њем / Ра де 
Кон стан ти но вић.
Одло мак из тек ста „Вре ме сва ког вре ме на”.
У: Ве нац.  Бр. 7 (окт. 1972), стр. 6263.

10326
     Uvod u An dri ća / Ra do mir Kon stan ti no vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Tre ći pro gram.  God. 7, br. 25 (1975), str. 199248.

10327
     Ko ha e çdo ko he / Ra de Kon stan ti no viq.
U: Ri lin dja.  V. 17, nr. 927 (29. tet. 1961), str. 12.

КОН ТРА, Фе ренц
10328

     So ha könnyeb ben el pus ztul ni nem le he tett : Ivo An drić 
mű vé nek ak tu a li tá sa / Kon tra Fe renc.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Mu sta fa Ma džar ; Pro kle ta 
avli ja ; Pri ča o ve zi ro vom slo nu, No vi Sad, Bu dim pe šta, 
1998.
U: Magyar Szó.  55. évf., 183. sz. (1998. aug. 2.), str. 
13.

КО ЊАР, Вик тор
10329

     Ivo An drič: Go spo dič na ; Za kle to dvo ri šče, Lju blja na, 
1958 / Vik tor Ko njar.
Pri kaz knji ge: Go spo đi ca ; Pro kle ta avli ja.
U: Mla da po ta.  Letn. 7, št. 3 (1958/1959), str. 170175*.

КО ПРИ ВИ ЦА, Бо жо
10330

     Де тињ ство и смрт / Бо жо Ко при ви ца.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 44, бр. 850/851 (15. окт.1. 
нов. 1992), стр. 11.

КО ПРИ ВИ ЦА, Дра ган
10331

     Че хов, Ле о нов, Ан дрић / Дра ган Ко при ви ца.
У: Ов дје.  Год. 21, бр. 236 (јан. 1989), стр. 13.

КО ПРОВ СКИ, Јан
10332

     No bel pod ob str za ł em / Jan Ko prow ski.
U: Dzi en nik Łód zki.  Nr. 258 (1. li sto pad 1961)*.

10333
     Pa mi ę ci Ivo An dri cia / Jan Ko prow ski.
In me mo ri am.
U: Li te ra tu ra.  Rocz. 4, nr. 13 (1975), str. 15*.

КО РАЋ, Дра ги ца
10334

     (O Ivi An dri ću i Bo ri vo ju Jev ti ću po vo dom knji ge Sa 
stra na za ma glje nih, u iz da nju Gru pe sa ra jev skih knji žev

ni ka) / Dra gi ca Ko rać.
U: No va že na.  God. 1, br. 2 (1928), str. 10*.

КО РАЋ, Стан ко
10335

     An dri će va „Go spo đi ca” kao mo de ran ro man / Stan ko 
Ko rać.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Umjet nost ri je či.  God. 9, br. 2/3 (1965), str. 197210.

10336
     Ан дри ће ва „Го спо ђи ца” као мо де ран ро ман / Стан
ко Ко раћ.
У: Збор ник о Ан дри ћу / при ре дио Ра до ван Вуч ко вић. 
 Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1999.  Стр. 103
125.

10337
     Dvo stru ki svi jet u An dri će vom „Omer pa ši La ta su”. 
[Deo 1] / Stan ko Ko rać.
U: Sa vre me nik.  God. 23, knj. 46, sv. 11 (nov. 1977), str. 
347360.

10338
     Dvo stru ki svi jet u An dri će vom „Omer pa ši La ta su”. 
[De o] 2 / Stan ko Ko rać.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Sa vre me nik.  God. 23, knj. 46, sv. 12 (dec. 1977), str. 
472485.

10339
     Же на у Ан дри ће вим при по ви јет ка ма / Стан ко Ко
раћ.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ре
зю ме: Же нщ и ны в рас ска зах Иво Ан дри ча: стр. 582
583.
У: Збор ник ра до ва о Иви Ан дри ћу / уред ник Ан то ни је 
Иса ко вић.  Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет
но сти, 1977.  Стр. 549583.

10340
     Же на у Ан дри ће вим при по ви јет ка ма / Стан ко Ко
раћ.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ре
зю ме: Же нщ и на в рас ска зах Иво Ан дри ча: стр. 582
583.
У: Збор ник ра до ва о Иви Ан дри ћу / уред ник Ан то ни је 
Иса ко вић.  Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет
но сти, 1979.  Стр. 549583.

10341
     Že na u An dri će vim pri po vi jet ka ma / Stan ko Ko rać.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Pat nja i na da / Stan ko Ko rać.  Za greb : Pro svje ta, 
1982.  Str. 4983.

10342
     Иво Ан дрић пре ма сто и ци зму и ег зи стен ци ја ли зму 
/ Стан ко Ко раћ.
Ре зю ме: Иво Ан дрич и его от но ше ние к сто и ци зме и 
эк зи стен ци а ли зме: стр. 644645.
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У: Де ло Иве Ан дри ћа у кон тек сту европ ске књи жев
но сти и кул ту ре / [уредник Дра ган Недељковић].  Бе
о град : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 1981.  Стр. 619645.

10343
     Ivo An drić pre ma sto i ci zmu i eg zi sten ci ja li zmu / Stan
ko Ko rać.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Pat nja i na da / Stan ko Ko rać.  Za greb : Pro svje ta, 
1982.  Str. 1948.

10344
     Ло мо ви у ду ши / Стан ко Ко раћ.
Одло мак из књи ге „Ан дри ће ви ро ма ни или Сви јет без 
Бо га”.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 53 (24. феб. 2006), стр. 11.

10345
     Ma te ri ja li za ci ja sim bo la u „Ćor ka nu i Šva bi ci” / Stan
ko Ko rać.
Od lo mak iz tek sta „Že na u An dri će vim pri po vi jet ka ma”.
U: Pri po vet ke Ive An dri ća / Sve to zar Ko lje vić.  Be o grad 
: Za vod za udž be ni ke i na stav na sred stva, 1983.  Str. 123
126.

10346
     Ми ран, ду хов но ак ти ван при по ве дач / Стан ко Ко
раћ.
У: До си теј.  Бр. 11 (март 2000), стр. 26.

10347
     Mno go gla sni ora to rij / Stan ko Ko rać.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1977.  Str. 219230.

10348
     Mno go gla sni ora to rij / Stan ko Ko rać.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1981.  Str. 219230.

10349
     Na Dri ni ću pri ja / Stan ko Ko rać.
Od lo mak iz knji ge „An dri će vi ro ma ni ili Svi jet bez Bo
ga”.
U: An dri ćev ro man Na Dri ni ću pri ja / [priređivač Mi ra 
Miljanović].  Sa ra je vo : Mu zej knji žev no sti i po zo ri šne 
umjet no sti Bo sne i Her ce go vi ne : Svje tlost, 1982.  Str. 
17.

10350
     Svi jet bez Bo ga / Stan ko Ko rać.
Od lo mak iz knji ge „An dri će vi ro ma ni ili Svi jet bez Bo
ga”.
U: Na Dri ni ću pri ja / [I vo Andrić].  Be o grad : Lo gos art : 
Agen ci ja Sve ti o nik, 2006.  Str. 364365.

КО РА ЋЕ ВИЋ, Љу бо мир
10351

     Пу то ва ње ко је не по сто ји : о пу то ва њу на ко је су 
сво је ју на ке во ди ли Ан дрић и Цр њан ски / Љу бо мир 
Ко ра ће вић.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: По ве ља.  Год. 35, бр. 1 (2005), стр. 154160.

КОР ДИЋ, Зо ри ца
10352

     Не мам ни ког свог : да ли је по ли ти ка скро ји ла 
те ста мент Иве Ан дри ћа / З. [Зорица] Кор дић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24798 (23. дец. 
1992), стр. 12.

10353
     По ли ти ка скро ји ла те ста мент : сум ње у по след њу 
во љу Иве Ан дри ћа / З. [Зорица] Кор дић.
У: ТВ но во сти.  Год. 29, бр. 1461 (23. дец. 1992), стр. 
10.

КОР ДИЋ, Лу ци јан
10354

     El escri tor Ivo An drić  pre mio Nó bel de li te ra tu ra  
es un cro a ta / Lu cian Kor dić ; (tra duc ción FN. [Fra no 
Nevistić]).
U: Stu dia Cro a ti ca.  Año 17, n. 60/61 (jun. 1976), str. 
5762.

КОР ДИЋ, Ра до ман
10355

     Ani ki na vre me na : po ku šaj psi ho a na li tič kog tu ma če nja 
/ Ra do man Kor dić.
U: De lo.  God. 14, knj. 14, br. 12 (dec. 1968), str. 1379
1396.

10356
     Ли би ди но зна струк ту ра је зи ка / Ра до ман Кор дић.
У: Де ло.  Год. 16, књ. 16, бр. 3 (март 1970), стр. 323
327.

10357
     Ли би ди но зна струк ту ра је зи ка : („Же на на ка ме ну” 
Иве Ан дри ћа) / Ра до ман Кор дић.
У: Ар хе о ло ги ја књи жев ног де ла / Ра до ман Кор дић.  
Бе о град : Про све та, 1975.  Стр. 205230.

10358
     При по ве да ње ta e di um vi tae / Ра до ман Кор дић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Књи жев ност.  Год. 47, књ. 98, св. 8/10 (авг.окт. 
1992), стр. 11901210.

10359
     Psi ho lo ška mo ti va ci ja idej no sti : be le ške uz An dri će ve 
pri po vet ke „Mu sta fa Ma džar” i „Za lo go ro va nja” / Ra do
man Kor dić.
U: Sa vre me nik.  God. 16, knj. 32, sv. 2 (feb. 1970), str. 
153161.

10360
     С оне стра не струк ту ре : („Ани ки на вре ме на” Иве 
Ан дри ћа) / Ра до ман Кор дић.
У: Ар хе о ло ги ја књи жев ног де ла / Ра до ман Кор дић.  
Бе о град : Про све та, 1975.  Стр. 92122.
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КОР ДИЋ, Си ни ша
10361

     Po vo dom jed nog pri ka za / Si ni ša Kor dić.
Po vo dom tek sta „Ivo An drić: Ne mi ri, Za greb, 1920” Mi
la na Bog da no vi ća.
U: Svet ski pre gled.  God. 1, br. 3 (1921), str. 1516*.

КОР ДИЋ, Сте ван
10362

     Го вор ко ји ћу ти, ћут ња ко ја го во ри : (о Ан дри ће вом 
је зи ку и Ан дри ће вом схва та њу је зи ка) / Сте ван Кор
дић.
У: Жи вот.  Год. 31, књ. 62, бр. 9/10 (септ.окт. 1982), 
стр. 193206.

10363
     Го вор ко ји ћу ти, ћут ња ко ја го во ри : (Иво Ан дрић 
из ме ђу го во ра и ћут ње) / Сте ван Кор дић.
У: По е ти ка ћут ње / Сте ван Кор дић.  Ти то град : Уни
вер зи тет ска ри јеч, 1986.  Стр. 526.

10364
     Ка је ди ној пје сми / Сте ван Кор дић.
У: По е ти ка ћут ње / Сте ван Кор дић.  Ти то град : Уни
вер зи тет ска ри јеч, 1986.  Стр. 103123.

10365
     O po ka znoj po e zi ji : (za pis o An dri će voj li ri ci) / Ste van 
Kor dić.
U: Po lja.  God. 26, br. 260 (okt. 1980), str. 332333.

10366
     Пам флет про тив па да : уз јед ну Ан дри ће ву ми сао о 
смр ти / Сте ван Кор дић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 30, бр. 559 (20. мај 1978), 
стр. 5.

КО РИЋ, Да вор
10367

     Вје ра у моћ те а тар ског чи на / Да вор Ко рић.
При каз пред ста ве „Про кле та авли ја” по мо ти ви ма ро
ма на Иве Ан дри ћа, у ре жи ји Љу би ше Ге ор ги јев ског и 
у из вође њу На род ног по зо ри шта из Зе ни це.
У: Осло бо ђе ње.  Год. 38, бр. 11975 (28. окт. 1981), 
стр. 9.

10368
     Ne mo guć nost dra ma tur ške tran spo zi ci je / Da vor Ko
rić.
Pri kaz pred sta ve „Na Dri ni ću pri ja” po mo ti vi ma ro ma na 
Ive An dri ća, u dra ma ti za ci ji i re ži ji Jo va na Put ni ka i u iz
vo đe nju Na rod nog po zo ri šta iz Ze ni ce.
U: Oslo bo đe nje.  God. 36, br. 10763 (24. maj 1978), str. 
8.

КО РИ ЋА НАЦ, Та тја на
10369

     Mo sto vi kao sim bo li ka vri jed no sti / Ta tja na Ko ri ća
nac.
U: Re no me.  God. 1, br. 1 (2010), str. 56*.

10370
     Нео бја вље ни Ан дри ће ви Зна ко ви : Днев ник Ми ли
це Ба бић / Та тја на Ко ри ћа нац.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 50, бр. 968/970 (15. феб.
15. март 1998), стр. 9.

10371
     Ivo An drić, scrit to re e/o di plo ma ti co = Ivo An drić, 
knji žev nik i/ili di plo ma ta / Ta tja na Ko ri ća nac.
Upo re do srp. tekst i ital. pre vod.
U: Ivo An drić / [te sti, tek sto vi Ja sna Ba bac ... et al.].  Tri
e ste : Co mu ni car te edi zi o ni, 2010.  Str. 1931.

КОР НХА У ЗЕР, Ју ли јан
10372

     Po sł o wie / Ju lian Kor nha u ser.
U: Most na Dri nie / Ivo An drić.  Wro cł aw : Wydaw nic
two Dol no ś lą skie, 1995.  Str. 489494.

10373
     Chr ze ś ci ja ń ski egzysten cja lizm liryki Ivo An dri cia / 
Ju lian Kor nha u ser.
U: Li te ra tu ra na Świ e cie.  Nr. 1/2 (1994), str. 186189*.

10374
     Chr ze ś ci ja ń ski egzysten cja lizm liryki Ivo An dri cia / 
Ju lian Kor nha u ser.
Ре зю ме: Хри сти ан ский эк зи стен ци а лизм ли ри ки И. 
Ан дри ча.
U: Sac rum w li te ra tu rach sł o wi a ń skich / re dak cja J. Got
fryd, P. No waczyński.  Lu blin : KUL [Ka to lic ki Uni
wersytet Lu bel ski], 1997*.

КО СА НО ВИЋ, Бог дан
10375

     Ан дрић и Гор ки / Бог дан Ко са но вић.
У: Днев ник.  Год. 51, бр. 16511 (14. окт. 1992) = Кул
ту ра  на у ка  умет ност.  Бр. 651, стр. 17.

10376
     Иво Ан дрић о ру ским пи сци ма / Бог дан Ко са но
вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ре
зю ме: Иво Ан дрич о рус ских пи са те лях: стр. 278.
У: Иво Ан дрић у сво ме вре ме ну. [Књ.] 1 / 22. на уч ни 
са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, 
Тр шић, 1520. септ. 1992.  Бе о град : Ме ђу на род ни 
сла ви стич ки цен тар на Фи ло ло шком фа кул те ту, 1994. 
 Стр. 269278.

10377
     Иво Ан дрић о ру ским пи сци ма / Бог дан Ко са но
вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Сла ви стич ке ком па ра тив не те ме / Бог дан Ко са но
вић.  Но ви Сад : Old com mer ce, 2005 [тј.] 2006.  Стр. 
135144.

10378
     Ли те ра тур ная га зе та о Иви Ан дри ћу / Бог дан Ко са
но вић.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 159, књ. 431, св. 5 
(мај 1983), стр. 912913.



654

10379
     „Ли те ра тур ная га зе та” о Иви Ан дри ћу / Бог дан Ко
са но вић.
У: Тај не жи во та и ства ра ла штва / Бог дан Ко са но вић.  
Срем ски Кар лов ци : Кро во ви, 1999.  Стр. 154155.

10380
     Иво Ан дрич о рус ских пи са те лях / Бог дан Ко са но
вич.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Рус скосерб ские те мы / Бог дан Ко са но вич.  Бел
град : Сла ви сти че ское общ е ство Сер бии, 2010.  Стр. 
7081.

КО СА НО ВИЋ, Је ле на
10381

     Ан дрић на ен гле ском / Ј. [Јелена] Ко са но вић.
У: Бор ба.  Год. 78, бр. 62 (2. март 2000), стр. 11.

10382
     Бо ље је не спа љи ва ти : ко је аутор ру ко пи са из Ан
дри ће ве ку ти је / Је ле на Ко са но вић.
У: Бор ба.  Год. 79, бр. 41/42 (1011. феб. 2001), стр. 9.

10383
     Зло у по тре ба пи сца : но ви пре во ди Ан дри ћа код па
ри ског Бел фо на / Је ле на Ко са но вић.
У: Бор ба.  Год. 75, бр. 100 (10. април 1997) = Свет 
књи ге, стр. I.

10384
     Ру ко пи си из ков че га / Ј. [Јелена] Ко са но вић.
У: Бор ба.  Год. 78, бр. 74 (14. март 2000), стр. 7.

КО СО ВЕЛ, Ста но
10385

     Knji žev ni lik Iva An dri ća / K. [Sta no Ko so vel].
U: To va riš.  Letn. 8, št. 41 (1952), str. 816*.

КО СТАН ТИ НИ, Ко стан цо
10386

     Per Ivo An drić c’è sem pre una so la in qu i e tan te do man
da / Co stan zo Co stan ti ni.
U: Il Mes sag ge ro.  (26 nov. 1964)*.

КО СТАН ТИ НИ, Ли о не ло
10387

     Иво Ан дрић у сто го ди шњи ци ро ђе ња / Ли о не ло Ко
стан ти ни ; (пре ве ла с ита ли јан ског Ми ла на Пи ле тић).
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 14, св. 11 
(септ. 1995), стр. 194199.

10388
     Ivo An drić nel cen te na rio del la na sci ta / Li o nel lo Co
stan ti ni.
U: Li bri e ri vi ste d’Ita lia.  An no 46, n. 511/512 (set.dic. 
1992), str. 335340*.

КО СТИЋ, Дра го мир
10389

     Го вор о дру гом : (При ча о ве зи ро вом сло ну Иве Ан
дри ћа. По сту пак при по ве да ња) / Дра го мир Ко стић.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ré su
mé: Di sco urs sur l’autrui: стр. 535.
У: Збор ник ра до ва Фи ло зоф ског фа кул те та.  Бр. 36 
(2006), стр. 509535.

10390
     Жал над чо ве ком : (фра Пе тар из Про кле те авли је 
Иве Ан дри ћа) / Дра го мир Ко стић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: Sor row over man: стр. 55.
У: Збор ник ра до ва Фи ло зоф ског фа кул те та.  Бр. 35 
(2005), стр. 3955.

10391
     Оп сед ну тост дру гим / Дра го мир Ко стић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 181, књ. 475, св. 6 
(јун 2005), стр. 10201041.

10392
     Ра фо Кон фор ти из ро ма на Го спо ђи ца / Дра го мир 
Ко стић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 27, св. 25 
(септ. 2008), стр. 172201.

10393
     Свет ап сур да : „Ани ки на вре ме на” Иве Ан дри ћа / 
Дра го мир Ко стић.
Одло мак.  На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз 
текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 25, св. 23 
(септ. 2006), стр. 275298.

10394
     Фраг мен ти о Ко со ву Иве Ан дри ћа / Дра го мир Ко
стић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би
бли о гра фи ја: стр. 336.  Sum mary: Frag ments abo ut Ko
so vo by Ivo An dric: стр. 336.
У: Ко со во и Ме то хи ја у ци ви ли за циј ским то ко ви ма. 
Књ. 2, Књи жев ност / [уредник Ва лен ти на Питулић]. 
 Ко совска Ми тро ви ца : Фи ло зоф ски фа кул тет, 2010. 
 Стр. 325336.

10395
     Це лац снег. Јед на кли је шта ве ли ка, јед на / Дра го
мир Ко стић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Срп ски југ.  Год. 3, бр. 6 (2006), стр. 123145.

КО СТИЋ, Ду шан
10396

     Иво Ан дрић / Д. [Душан] Ко стић.
У: Ства ра ње.  Год. 7, бр. 10 (окт. 1952), стр. 565567.

10397
     Иво Ан дрић / Д. [Душан] Ко стић.
У: По бје да.  Год. 9, бр. 127 (5. окт. 1952) = Кул ту ра и 
про свје та, стр. 6.
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10398
     Иво Ан дрић или умет ност ко ја тра је / Д. К. [Душан 
Костић].
При каз ма ни фе ста ци је: Се ми нар По дру жни це за срп
ско хр ват ски је зик и књи жев ност Ко со ва и Ме то хи је, 
При шти на, 1992.
У: Је дин ство.  Год. 48, бр. 124/125 (910. мај 1992), 
стр. 13.

10399
     Не ма све тли јег ли ка од Ан дри ћа / Д. [Душан] Ко
стић.
При каз ма ни фе ста ци је: Књи жев ни раз го во ри су сре
та Пе снич ко и при по ве дач ко де ло Иве Ан дри ћа, При
шти на, септ. 1992.
У: Је дин ство.  Год. 48, бр. 260/261 (2627. септ. 1992), 
стр. 10.

КО СТИЋ, Зво ни мир
10400

     Веч но вра ћа ње истог : мит ски еле мен ти у Ан дри ће
вом де лу / Зво ни мир Ко стић.
При каз књи ге: Пе тар Џа џић: Хра сто ва гре да у ка ме ној 
ка пи ји, Бе о град, 1983.
У: Бор ба.  Год. 62, бр. 105/106 (1415. април 1984), 
стр. 13.

КО СТИЋ, Сло бо дан
10401

     An drić me đu Sr bi ma / Slo bo dan Ko stić.
Pri kaz sku pa pi sa ca po vo dom pe de set go di na ro ma na „Na 
Dri ni ću pri ja” i dva de set go di na od smr ti I. An dri ća, Vi še
grad, mart 1995.
U: Vre me.  God. 6, br. 230 (20. mart 1995), str. 2628.

10402
     До сад нео бја вље ни ди пло мат ски спи си Ива Ан
дри ћа уско ро пред чи та о ци ма. [Део 1], Но бе ло вац у 
европ ским ам ба са да ма / Сло бо дан Ко стић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Ди пло мат ски спи си, Бе о
град, 1992.
У: Бор ба.  Год. 70, бр. 220 (6. авг. 1992), стр. 18.

10403
     Do sad neo bja vlje ni di plo mat ski spi si Iva An dri ća 
usko ro pred či ta o ci ma. [Deo 2], Bal kan ski tu mač no vog 
po ret ka / Slo bo dan Ko stić.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Di plo mat ski spi si, Be o grad, 
1992.
U: Bor ba.  God. 70, br. 221 (7. avg. 1992), str. 20.

10404
     Zbog sti la i još po ne čeg : za što je dok tor ska di ser ta ci ja 
Ive An dri ća (Grac, 1924) če ka la na ob ja vlji va nje u Ju go
sla vi ji pu nih 70 go di na / Slo bo dan Ko stić.
U: Bor ba.  God. 72, br. 183 (5. jul 1994), str. 15.

10405
     Ključ za či ta nje da na šnje Bo sne : li te rar no (po li tič ko) 
pro mi šlja nje An dri će vog de la na sku pu u Vi še gra du / S. 
[Slo bo dan] Ko stić.

Pri kaz sku pa pi sa ca po vo dom pe de set go di na ro ma na „Na 
Dri ni ću pri ja” i dva de set go di na od smr ti I. An dri ća, Vi še
grad, mart 1995.
U: Na ša bor ba.  N. s., god. 73, br. 42 (14. mart 1995), str. 
11.

10406
     Li ce i gri ma se fa ši zma : ma nje po zna ti An drić / Slo bo
dan Ko stić.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Ra đa nje fa ši zma, Be o grad, 
1995.
U: Vre me.  God. 6, br. 265 (20. nov. 1995), str. 41.

10407
     Ot kri va nje ot kri ve nog / S. [Slo bo dan] Ko stić.
U: Bor ba.  God. 72, br. 114 (27. april 1994), str. 18.

10408
     Pre ću ta na go di šnji ca / Slo bo dan Ko stić.
U: Vre me.  Br. 745 (14. april 2005), str. 50, 5253.

10409
     Pri po ve dač ki mag za sva vre me na : u „Pro sve ti” obe
le že na 50go di šnji ca ro ma na „Na Dri ni ću pri ja” / S. [Slo
bo dan] Ko stić.
U: Na ša bor ba.  N. s., god. 73, br. 44 (16. mart 1995), str. 
12.

10410
     Sta rik sta ri ku : po sve te iz An dri će ve bi bli o te ke / S. K. 
[Slo bo dan Kostić].
U: Vre me.  God. 6, br. 242 (12. jun 1995), str. 46.

10411
     Тај не на шег вре ме на / С. К. [Слободан Костић].
При каз из ло жбе „Иво Ан дрић  жи вот и де ло”, Бе о
град, 1992.
У: Бор ба.  Год. 70, бр. 263 (18. септ. 1992), стр. 15.

10412
     Ten den ci o zan oda bir / S. [Slo bo dan] Ko stić.
Pri kaz sku pa pi sa ca po vo dom pe de set go di na ro ma na „Na 
Dri ni ću pri ja” i dva de set go di na od smr ti Ive An dri ća, Vi
še grad, mart 1995.
U: Na ša bor ba.  N. s., god. 73, br. 64 (5. april 1995), str. 
11.

10413
     To bi bio An drić / Slo bo dan Ko stić.
U: Bor ba.  God. 72, br. 318 (17. nov. 1994), str. 15.

10414
     Tra go vi pi sca u mla do sti / Slo bo dan Ko stić.
Pri kaz knji ge: Mi ro slav Ka ra u lac: Ra ni An drić, Be o grad, 
2003.
U: Vre me.  Br. 642/643 (23. april 2003), str. 4043.

10415
     Ту ма че ња без пре врат нич ких цр та : исто ри чар Ан
дреј Ми тро вић о зна ча ју об ја вљи ва ња Ди пло мат ских 
спи са Ива Ан дри ћа / С. [Слободан] Ко стић.
У: Бор ба.  Год. 70, бр. 226 (12. авг. 1992), стр. 19.
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10416
     Či ta nje An dri ća kao po ru ke Evro pi : skup u SA NU 
po vo dom go di šnji ce An dri će ve smr ti / S. K. [Slo bo dan 
Kostić].
Pri kaz ma ni fe sta ci je.
U: Na ša bor ba.  N. s., god. 73, br. 39/40 (1112. mart 
1995), str. 8.

10417
     Šta je će pe nak : Ivo An drić kao pre vo di lac / Slo bo dan 
Ko stić.
U: Bor ba.  God. 72, br. 270 (30. sept. 1994), str. 16.

КО СТИЋ, Стра хи ња
10418

     Ка про у ча ва њу не мач ких пре во да де ла Ива Ан дри
ћа / Стра хи ња Ко стић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Иво Ан дрић / [уредник Во ји слав Ђурић].  Бе о град : 
Ин сти тут за те о ри ју књи жев но сти и умет но сти, 1962. 
 Стр. 267285.

10419
     Нај но ви ји не мач ки пре вод Ан дри ће вих при по ве да
ка / Стра хи ња К. Ко стић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Ли ца, Бер лин, 1962.
У: Днев ник.  Год. 20, бр. 5739 (28. окт. 1962), стр. 12.

10420
     При по вет ке и ро ма ни Иве Ан дри ћа у не мач ким 
пре во ди ма / Стра хи ња Ко стић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Zu
sam men fas sung: Ivo An drić’s Er zä hlun gen und Ro ma ne 
in de utschen [Ü ber set zun gen]: стр. 717718.
У: Збор ник ра до ва о Иви Ан дри ћу / уред ник Ан то ни је 
Иса ко вић.  Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет
но сти, 1977.  Стр. 701718.

10421
     При по вет ке и ро ма ни Иве Ан дри ћа у не мач ким 
пре во ди ма / Стра хи ња Ко стић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Zu
sam men fas sung: Ivo An drić’s Er zä hlun gen und Ro ma ne 
in de utschen Über set zun gen: стр. 717718.
У: Збор ник ра до ва о Иви Ан дри ћу / уред ник Ан то ни је 
Иса ко вић.  Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет
но сти, 1979.  Стр. 701718.

10422
     Про у ча ва ње по ет ских еле ме на та / Стра хи ња К. Ко
стић.
При каз књи ге: Ре ги на Мин де: Иво Ан дрић, Мин хен, 
1962.
У: Днев ник.  Год. 20, бр. 5599 (10. јун 1962), стр. 10.

10423
     Сна жан од јек / Стра хи ња К. Ко стић.
У: Днев ник.  Год. 24, бр. 6537 (17. јан. 1965) = Кул ту
ра, стр. 15.

КО СТИЋ, Цвет ко
10424

     Со ци о ло шка ми сао Иве Ан дри ћа / Цвет ко Ко стић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 24, бр. 425 (16. окт. 1972), 
стр. 5.

КОТ, Вло ђи мјеж
10425

     Prag ni e nie / Wł od zi mi erz Kot.
U: Roc znik Li te rac ki.  (1961), str. 404407*.

КОХ, Маг да ле на
10426

     Есе ји стич ки еле мен ти у књи зи „Ста зе, ли ца, пре де
ли” Ива Ан дри ћа / Mag da le na Koch.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: Es sayis tic ele ments in a bo ok „Paths, fa ces, co un
tri es” by Ivo An drić: стр. 253.
У: Срп ска при по вет ка. [Књ.] 2 / 31. на уч ни са ста нак 
сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, 1216. 9. 
2001.  Бе о град : Ме ђу на род ни сла ви стич ки цен тар, 
2003.  Стр. 245253.

10427
     Od sli ke do por tre ta : epi fa ni je li ca u ese ji stič kom ci
klu su „Li ca” (1967) Ive An dri ća / Mag da le na Koch.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Sum mary: 
Idea of fa ce in Ivo An drić’s es sayis tic cycle „Fa ces”: str. 
449.
U: U čast Pe ra Ja kob se na / pri re di li De jan Aj da čić, Per si
da La za re vić Di Đa ko mo.  Be o grad : Slo vo sla via, 2010. 
 Str. 435449.

10428
     Od twarzy do por tre tu : Ivo An dri cia epi fa nie twarzy w 
ese istycznym cyklu „Li ca” (1967) / Mag da le na Koch.
Ре зю ме ; Sum mary.
U: Stu dia Lit te ra ria Po lo noSla vi ca.  T. 7 (2002), str. 235
250*.

КОШ, Ерих
10429

     Afir ma ci ja ju go slo ven ske knji žev no sti / Erih Koš.
U: Me đu na rod na po li ti ka.  God. 12, br. 279 (16. nov. 
1961), str. 1314.

10430
     Ve ra u ži vot / Erih Koš.
U: Knji žev ne no vi ne.  N. s., god. 14, br. 181 (5. okt. 
1962), str. 1.

10431
     Ви со ка по ла зна тач ка да љег успо на / Ерих Кош.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 28, бр. 507 (16. март 1976), 
стр. 3.

10432
     Иво Ан дрић / Ерих Кош.
У: Тај про кле ти за нат спи са тељ ски / Ерих Кош.  Но ви 
Сад : Ма ти ца срп ска, 1965.  Стр. 257261.
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10433
     Иво Ан дрић / Ерих Кош.
In me mo ri am.
У: Го ди шњак.  Књ. 82 (1976), стр. 191192.

10434
     Иво Ан дрић / Ерих Кош.
У: Од лом ци се ћа ња, пи сци / Ерих Кош.  Бе о град : 
Про све та ; Бу два : Ме ди те ран ; Но ви Сад : Ма ти ца 
срп ска, 1990.  Стр. 6680.

10435
     Игре око Ан дри ћа / Ерих Кош.
У: Књи жев ност.  Год. 46, књ. 92, св. 6 (јун 1991), стр. 
602607.

10436
     Од лом ци се ћа ња, пи сци. [Део] (5), Иво Ан дрић / 
Ерих Кош.
У: Књи жев ност.  Год. 44, књ. 82, св. 11 (нов. 1988), 
стр. 17161725.

10437
     По ен та у Ан дри ће вим крат ким при по вет ка ма или 
Ан дри ћев при по ве дач ки ар ти зам / Ерих Кош.
Sum mary: Main po int in short sto ri es of Ivo An drić: стр. 
315.
У: Збор ник ра до ва о Иви Ан дри ћу / уред ник Ан то ни је 
Иса ко вић.  Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет
но сти, 1977.  Стр. 299315.

10438
     По ен та у Ан дри ће вим крат ким при по вет ка ма или 
Ан дри ћев при по ве дач ки ар ти зам / Ерих Кош.
Sum mary: Main po int in short sto ri es of Ivo An drić: стр. 
315.
У: Збор ник ра до ва о Иви Ан дри ћу / уред ник Ан то ни је 
Иса ко вић.  Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет
но сти, 1979.  Стр. 299315.

10439
     По ен та у Ан дри ће вим крат ким при по вет ка ма или 
Ан дри ћев при по ве дач ки ар ти зам / Ерих Кош.
У: При по вет ка и при по ве да ње / Ерих Кош.  Но ви Сад 
: Ма ти ца срп ска, 1980.  Стр. 197220.

10440
     По след њи Ан дри ће ви да ни / Ерих Кош.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 1, св. 1 (јун 
1982), стр. 301317.

10441
     По след њи Ан дри ће ви да ни / Ерих Кош.
У: Од лом ци се ћа ња, пи сци / Ерих Кош.  Бе о град : 
Про све та ; Бу два : Ме ди те ран ; Но ви Сад : Ма ти ца 
срп ска, 1990.  Стр. 8198.

10442
     По след њи Ан дри ће ви да ни / Ерих Кош.
У: Гла сник Одје ље ња умјет но сти.  Vol. 12, књ. 12 
(1993), стр. 516.

10443
     Фраг мен ти о Ан дри ћу / Ерих Кош.
Од лом ци из књи ге „Уз гред не за бе ле шке”.
У: Књи жев ност.  Год. 47, књ. 98, св. 8/10 (авг.окт. 
1992), стр. 14721481.

10444
     Afir ma ción de la li te ra tu ra yugo sla va / por Erih Koš.
U: Po lí ti ca in ter na ci o nal.  Año 12, n. 279 (20 nov. 1961), 
str. 1921.

10445
     Аф фир ма ция юго слав ской ли те ра ту ры / Эрих Кош.
У: Ме жду на род ная по ли ти ка.  Год. 12, вып. 279 (20. 
но яб. 1961), стр. 1820.

10446
     Из за пи сной книж ки / Эрих Кош ; [перевод На та льи 
Яковлевой].
У: Это про кля тое пи са те ль ское ре ме сло / Эрих Кош.  
Мо сква : Про гресс, 1989.  Стр. 393.

10447
     In ter na ti o nal re cog ni tion of Yugo slav li te ra tu re / by Erih 
Koš.
U: The Re vi ew of In ter na ti o nal Af fa irs.  Vol. 12, no. 279 
(20 Nov. 1961), str. 1920.

10448
     Je res bla že nost v mol ku / [in ter vju vo dil] Bog dan Po
gač nik.
In ter vju sa Eri hom Ko šem. 
U: De lo.  Le to 24, št. 110 (14. maj 1982) = Knji žev ni li
sti, str. 5.

10449
     Ein Si eg des ju go sla wischen Schrift tums / Erih Koš.
U: In ter na ti o na le Po li tik.  Jhg. 12, H. 279 (20. Nov. 1961), 
str. 1617.

10450
     Con séc ra tion de la lit té ra tu re yougo sla ve / par Erih Koš.
U: Re vue de la po li ti que in ter na ti o na le.  An née 12, no 
279 (20 nov. 1961), str. 1921.

КО ШАК, Вин ко
10451

     Ivo An drić: Pri po vet ke, Be o grad, 1931 / Vin ko Ko šak.
Pri kaz knji ge.
U: Lju bljan ski zvon.  Letn. 52, knj. 2, št. 6 (1932), str. 
375376.

КО ШНИ ЧАР, Со фи ја
10452

     Ан дри ће ва про за у ра дио из во ђе њи ма / Со фи ја Ко
шни чар.
Sum mary: An drić’s pro se in ra dio per fo man ces: стр. 376.
У: Ан дрић у си сте му умет но сти / уред ник Ми ло слав 
Шу тић.  Бе о град : Ин сти тут за књи жев ност и умет
ност ; Ба ња Лу ка : Књи жев на за дру га, 2004.  Стр. 353
376.
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10453
     Ан дри ће ва про за у ра дио из во ђе њи ма / Со фи ја Ко
шни чар.
Те мат ски број: Ан дрић у си сте му умјет но сти.  Sum
mary: An drić’s pro se in ra dio per fo man ces: стр. 376.
У: Збор ник срп ског је зи ка, књи жев но сти и умјет но
сти.  Год. 4 (2004), стр. 353376.

10454
     Књи жев ност и ра дио : на ра то ло шки аспек ти тран
спо но ва ња ли те рар ног тек ста у ра ди о фон ско де ло / 
Со фи ја Ко шни чар.
Sum mary: Nar ra to lo gi cal aspects in the tran spo si tion of a 
li te rary text in to a ra diopho nic work: стр. 163165.
У: Збор ник Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик.  
Књ. 54, св. 1 (2006), стр. 147165.

КО ШУ ТИЋ, Иво
10455

     „Če kam svoj rad ni dan” : de set in tim nih mi nu ta s 
ju go sla ven skim no be lov cem / I. [I vo] Ko šu tić.
U: Vje snik u sri je du.  God. 10, br. 496 (1. stu de ni 1961), 
str. 6.

КО ШУ ТИЋБро зо вић, Не вен ка
10456

     При лог про бле му пре во ђе ња тур ци за ма у Ан дри ће
вим дје ли ма / Не вен ка Ко шу тићБро зо вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Мо сто ви.  Год. 10, бр. 39 (јулсепт. 1979), стр. 177
189.

10457
     Pri log pro ble mu pre vo đe nja tur ci za ma u An dri će vim 
dje li ma / Ne ven ka Ko šu tićBro zo vić.
Na po me ne i ob ja šnje nja u be le ška ma uz tekst.  Ré su mé: 
Con tri bu tion au pro blè me de la tra duc tion des tur ci smes 
dans les oeuvres d’An drić: str. 174.  Bi bli o gra fi ja pri je vo
da An dri će va ro ma na „Na Dri ni ću pri ja”: str. 175182.
U: Trav nik i dje lo Ive An dri ća  za vi čaj no i uni ver zal no / 
[u red nik Mi lo sav Popadić].  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle
ša” : Uni ver zi tet, 1980.  Str. 162182.

10458
     Stil ske vri jed no sti i so ci o lin gvi stič ke ko no ta ci je poj ma 
čar ši je u An dri će vu dje lu i pro ble mi nji ho va pre vo đe nja / 
Ne ven ka Ko šu tićBro zo vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Sum mary: 
Styli stic va lu es and so ci o lin gu i stic con no ta ti ons of the no
tion čar ši ja in An drić’s work and so me pro blems of the ir 
tran sla ti ons: str. 958.
U: De lo Ive An dri ća u kon tek stu evrop ske knji žev no sti i 
kul tu re / [u red nik Dra gan Nedeljković].  Be o grad : Za du
žbi na Ive An dri ća, 1981.  Str. 949958.

КРА ВЉА НАЦ, Бра ни слав
10459

     Aska i vuk / Bra ni slav Kra vlja nac.
Pri kaz pred sta ve „Aska i vuk” po mo ti vi ma pri po vet ke Ive 
An dri ća, u adap ta ci ji Mi len ka Mi sa i lo vi ća, u re ži ji Dra ga

na Jo vi ća i u iz vo đe nju Ma log po zo ri šta iz Be o gra da.
U: De tinj stvo.  God. 12, br. 1 (1986), str. 7578.

10460
     Ivo An drić, Aska i vuk / Bra ni slav Kra vlja nac.
Pri kaz pred sta ve „Aska i vuk” po mo ti vi ma pri po vet ke I. 
An dri ća, u adap ta ci ji Mi len ka Mi sa i lo vi ća, u re ži ji Dra ga
na Jo vi ća i u iz vo đe nju Ma log po zo ri šta iz Be o gra da.
U: Od igre do mi šlje nja / Bra ni slav Kra vlja nac.  Bu goj no 
[etc.] : Bi je na le ju go slo ven skog lut kar stva [etc.], 1984.  
Str. 2225.

КРА ГА ЛОТ, Ја сна
10461

     Tur kish lo an words as an ele ment of Ivo An drić’s li te
rary style in „Na Dri ni ću pri ja” / Ja sna Kra ga lott.
U: Bal ka ni sti ca.  Vol. 2 (1975), str. 6582.

КРАЉ, Ми ља на
10462

     „Но бел” од не са ни це : ка ко је др Иван На сто вић, 
пси хо лог, про ту ма чио Иву Ан дри ћа / Ми ља на Краљ.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 52 (31. дец. 20052. јан. 
2006), стр. 30.

КРА ЉЕ ВИЋ, Ва си ли је
10463

     Но ва по знан ства : ро ма ни Иве Ан дри ћа и Ми о
дра га Бу ла то ви ћа пре ве де ни на ита ли јан ски је зик / В. 
[Василије] Кра ље вић.
У: Бор ба.  Год. 26, бр. 35 (12. феб. 1961), стр. 8.

10464
     При по ве дач пр вог ре да, ин тен зив ног са др жа ја и ја
сног сти ла : из ја вио је ита ли јан ски пе сник Ђу зе пе Ун
га ре ти / В. [Василије] Кра ље вић.
У: Бор ба.  Год. 26, бр. 282 (28. окт. 1961), стр. 7.

КРА МА РИЋ, Злат ко
10465

     Bal kan ska po vi je sna zbi lja u no ve la ma Ive An dri ća i 
Slav ka Ja nev skog / Zlat ko Kra ma rić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Iz raz.  God. 30, knj. 60, br. 12 (dec. 1986), str. 570
588.

10466
     Bal kan ska po vi je sna zbi lja u no ve la ma Ive An dri ća i 
Slav ka Ja nev skog / Zlat ko Kra ma rić.
U: Ge sta.  God. 9, br. 26/28 (1987), str. 136146*.

10467
     Бал кан ска та ис то ри ска ствар ност во но ве ли те на 
Ан дриќ и Ја нев ски : (одло мак) / Злат ко С. Кра ма рић.
Би бли о гра фи ја.
У: Кул ту рен жи вот.  Год. 31, бр. 9/10 (1986), стр. 33
38*.

КРАМ БЕРГ, Карл Хајнц
10468

     Der Mann auf der Brüc ke : zum Tod des ju go sla wischen 
Schriftstel lers Ivo An drić / K. H. [Karl He inz] Kram berg.
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In me mo ri am.
U: Süd de utsche Ze i tung.  Nr. 61 (14. März 1975)*.

КРА ЊЕЦ, Ми шко
10469

     От кри вао нам је наш свет / Ми шко Кра њец.
In me mo ri am.
У: По ли ти ка.  Год. 72, бр. 22068 (14. март 1975), стр. 
13.

КРА У ЗЕ, Тил ман
10470

     Land des Has ses, Land der Angst : in den Ro ma nen 
von Ivo An dric ist das hi sto rische Wis sen über die Kon
flik tre gion Bal kan auf ge ho ben / von Til man Kra u se.
U: Die Welt.  (30. April1. Mai 1999)*.

КРА У ЗЕ, Фрид хил да
10471

     Zur Re zep tion der Wer ke von Ivo An drić in der DDR / 
Fri ed hil de Kra u se.
Ре зи ме: О ре цеп ци ји Ан дри ће вог де ла у Не мач кој Де
мо крат ској Ре пу бли ци: str. 833.
U: De lo Ive An dri ća u kon tek stu evrop ske knji žev no sti i 
kul tu re / [u red nik Dra gan Nedeljković].  Be o grad : Za du
žbi na Ive An dri ća, 1981.  Str. 827833.

КРА УС, Вол фганг
10472

     Al lein zwischen Ost und West / Wol fgang Kra us.
U: Der Ta ges spi e gel.  (10. Okt. 1972)*.

10473
     Be such bei dem Dic hter Ivo An dric / Wol fgang Kra us.
U: Ne ue Würt tem ber gische Ze i tung.  (27. Feb. 1963)*.

10474
     Bo snische Hi sto rie : aus der Fe der des di e sjä hri gen Li
te ra turNo bel pre i strä gers / Wol fgang Kra us.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Min hen, 
1961.
U: Wi es ba de ner Ku ri er.  (3. Nov. 1961)*.

10475
     Ein Dic hter von ho me rischer Kraft / Wol fgang Kra us.
U: St. Gal ler Tag blatt.  (8. Okt. 1972)*.

10476
     Euro pä ische Selb ster kenntnis  / Wol fgang Kra us.
U: Sa ar brüc ker Ze i tung.  (23. März 1963)*.

10477
     Ivo An dric: Im Stre it mit der Welt, Mün chen, 1963 / W. 
[Wol fgang] Kra us.
Pri kaz knji ge: U za va di sa sve tom.
U: Wort in der Ze it.  H. 2 (1964), str. 59*.

10478
     In der Tra di tion Sü dostEuro pas / Wol fgang Kra us.
In me mo ri am.
U: Na ti o nalZe i tung.  (14. März 1975)*.

10479
     Eine Stun de euro pä ischer Selb ster kenntnis / Wol fgang 
Kra us.
U: Thü rin ger All ge me i ne.  (25. Mai 1963)*.

10480
     Het gro te re Euro pa van An drić / Wol fgang Kra us.
U: Al ge meen Han del sblad.  (9. ma art 1963)*.

КРАФТ, Еке хард
10481

     Ivo An drić  ein ge i sti ger Brand stif ter : in der In qu i si
ti on tref fen sich die Na ti o na li sten al ler La ger / Ek ke hard 
Kraft.
U: Ne ue Zür cher Ze i tung.  (1. April 2000)*.

КРЕ ЛИ УС, Љер ка
10482

     Iskre nost do ne pri jat no sti : tri tre nut ka ve li kog pi sca 
ko ji vri je me ci je ni na svoj po se ban na čin / Lj. [Ljer ka] 
Kre li us.
U: Vje snik.  God. 27, br. 7421 (15. li sto pad 1967), str. 8.

КРЕ МЕР, Лу двиг
10483

     Gren ze zwischen Abend und Mor gen land : der No bel
pre i strä ger für Li te ra tur 1961 Ivo An drić / Lud wig Kre
mer.
U: Berg bau und Wirtschaft.  Nr. 14 (1961), str. 581
582*.

КРЕФТ, Брат ко
10484

     У вр ху свет ских вред но сти / Брат ко Крефт.
У: Бор ба.  Год. 55, бр. 71 (13. март 1976) = Свет кул ту
ре и умет но сти, стр. 11.

КРЕЧ МАН, Кар стен
10485

     Eine Brüc ke über die Geschic hte : Mi gra ti on ser fa hrun
gen in Ivo An drićs Ro man „Die Brüc ke über die Dri na” / 
von Car sten Kretschmann.
U: Mi gra ti on ser fa hrun gen  Mi gra ti onsstruk tu ren / Ale
xan der Schun ka, Ec kart Ol sha u sen (Hrsg.).  Stut tgart : 
Ste i ner, 2010.  Str. 149174*.

КРЕ ШЕ ВЉА КО ВИЋ, Ни хад
10486

     Ivo An drić, Mar kiz de Sad na še knji žev no sti / pi še Ni
had Kre še vlja ko vić.
U: Vox.  No. 6 (sept. 1990), str. 68.

КРИ ВО КА ПИЋ, Бра ни слав
10487

     Ma son ski do si je Ive An dri ća / Bra ni slav Kri vo ka pić.
U: Blic.  Br. 4708 (21. mart 2010) = Blic ne de lje, str. 
1415.
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КРИ ЗМАН, Бог дан
10488

     Ela bo rat dra Ive An dri ća o Al ba ni ji iz 1939. go di ne / 
Bog dan Kri zman.
Sa dr ži i ela bo rat „Bal kan ski rat i Ar ba ni ja” I. An dri ća.  
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ča so pis za su vre me nu po vi jest.  God. 9, br. 2 (1977), 
str. 7789.

КРИ ЛО ВИЋ, Бран ка
10489

     An drić me đu ro ke ri ma / Bran ka Kri lo vić.
Pri kaz pred sta ve „Pro kle ta avli ja” po mo ti vi ma ro ma na I. 
An dri ća, u dra ma ti za ci ji i re ži ji Ne boj še Bra di ća i u iz vo
đe nju Kru še vač kog po zo ri šta.
U: Lu dus.  God. 8, br. 71 (26. jan. 2000), str. 71.

10490
     Зна ко ви ти ши на / Бран ка Кри ло вић.
При каз пред ста ве „Зна ко ви по ред пу та” по мо ти ви
ма књи ге Иве Ан дри ћа, у адап та ци ји Све те Лу ки ћа, у 
ре жи ји Пре дра га Ди ну ло ви ћа и у из во ђе њу На род ног 
по зо ри шта из Бе о гра да.
У: Омла дин ске но ви не.  Бр. 141 (6. јан. 1979), стр. 
16.

10491
     Му ке по Ка ра ђо зу / Бран ка Кри ло вић.
При каз пред ста ве „Про кле та авли ја” по мо ти ви ма ро
ма на Иве Ан дри ћа, у дра ма ти за ци ји и ре жи ји Не бој ше 
Бра ди ћа и у из во ђе њу Кру ше вач ког по зо ри шта.
У: По ли ти ка.  Год. 96, бр. 30878 (9. окт. 1999), стр. 
25.

КРИ СТИ ЈАН СЕН, Гу нел
10492

     Го во ри са вет ни ка ам ба са де Швед ске, го спо ђе Гу
нел Кри си јан сен, и др Ми о дра га Ма тиц ког, ди рек то
ра Ин сти ту та за књи жев ност и умет ност из Бе о гра да, 
при ли ком отва ра ња Из ло жбе о Иви Ан дри ћу и Но бе
ло вој на гра ди, 3. де цем бра 1998. го ди не.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 18, св. 15 
(окт. 1999), стр. 272274.

КРИ СТИ НИ, Ђо ва ни
10493

     Re cen si o ne a „Rac con ti di Sa ra je vo” / Gi o van ni Cri
sti ni.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pri če iz Sa ra je va, Rim, 1993.
U: Il Rag gu a glio li bra rio.  An no 62, n. 10 (ott. 1995), str. 
303*.

КРИ СТО ФЕР СОН, Бир гер
10494

     Var för det blev An dric / av Bir ger Chri stof fer son.
U: Stoc kholmstid nin gen.  (27. okt. 1961), str. 4*.

КРИ ХЕЛ ДОРФ, Ханс
10495

     Ivo An drić: Das Frä u lein, Mün chen, 1962 / Hans Krich 
el dorff.

Pri kaz knji ge: Go spo đi ca.
U: Ne ue de utsche Hef te.  (Sept.Okt. 1962)*.

КРИ ШТО Нађ, Иштван
10496

     Egy bosnyák / Kri stó Nagy Is tván.
U: Re gények, drá mák, re mények / Kri stó Nagy Is tván.  
Bu da pest : Ma gve tő, 1971.  Str. 8894.

10497
     Pil lan tás a dél szláv re gényre / Kri stó Nagy Is tván.
U: Va ló ság.  12. sz. (1967), str. 7175*.

КР КЛЕЦ, Гу став
10498

     An drić i svi jet : po red mno gih mo sto va i ću pri ja An drić 
je po di gao kul tur ni most pre ko „kri ve Dri ne” iz me đu svi
je ta i nas / Gu stav Kr klec.
U: Te le gram.  God. 2, br. 80 (3. nov. 1961), str. 1.

10499
     „Ан дрић  сво ји на чо ве чан ства” / Гу став Кр клец.
In me mo ri am. 
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 13, бр. 3517 (14. март 
1975), стр. 7.

10500
     Гра ди тељ кул тур ног мо ста из ме ђу сви је та и нас / 
Гу став Кр клец.
In me mo ri am.
У: По ли ти ка.  Год. 72, бр. 22068 (14. март 1975), стр. 
13.

10501
     Ivo An drić / Gu stav Kr klec.
U: Ra dost.  God. 17, br. 2 (li sto pad 1967)*.

10502
     Kla sik na še ga do ba / Gu stav Kr klec.
U: Vje snik.  God. 33, br. 9200 (7. li sto pad 1972), str. 3.

10503
     Knji žev ni uspjeh / G. K. [Gu stav Kr klec].
U: Vje snik.  God. 18, br. 4038 (15. pro si nac 1957), str. 8.

10504
     Sta ri za pi si o mla dom An dri ću / G. [Gu stav] Kr klec.
U: Vje snik.  God. 23, br. 5615 (7. li sto pad 1962), str. 6*.

10505
     Sta ri za pi si o mla dom An dri ću / Gu stav Kr klec.
U: No vo noć no iver je / Gu stav Kr klec.  Sa ra je vo : „Ve se
lin Ma sle ša”, 1966.  Str. 5460.

10506
     Sta ri za pi si o mla dom An dri ću / Gu stav Kr klec.
U: Pi sci i dje la / Gu stav Kr klec.  Za greb : Mla dost, 1972. 
 Str. 7075.

10507
     Sta ri za pi si o mla dom An dri ću / Gu stav Kr klec.
U: Noć no iver je / Gu stav Kr klec.  Za greb : Al fa : Pro svje
ta, 1977.  Str. 131136.



661

10508
     Tre ća knji ga Ive An dri ća / Gk [Gu stav Kr klec].
U: Ri ječ.  God. 3, br. 189 (21. ko lo voz 1922), str. 23*.

10509
     Умје сто пред го во ра / Гу став Кр клец.
У: При че из де тињ ства / Иво Ан дрић.  За греб : На ша 
дје ца, 1967.  Стр. 3132.

10510
     Umje sto pred go vo ra / Gu stav Kr klec.
U: Pri če iz de tinj stva / Ivo An drić.  Za greb : Na ša dje ca, 
1967.  Str. 3132.

10511
     Цве ће ма сти о ни це / Гу став Кр клец.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Не ми ри, За греб, 1920.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 2, бр. 6 (16. 
март 1921), стр. 472474.

10512
     Вме сто пред го вор / Гу став Кръ клец ; [превела от 
сър бо хър ват ски Же ла Георгиева].
У: Раз ка зи от дет ство то / Иво Ан дрич.  Со фия : Оте
че ство, 1978.  Стр. 3132.

10513
     Na me sto uvo da / Gu stav Kr klec ; [pre ve del Cve to Za
gor ski].
U: Zgod be iz otro ških let / Ivo An drić.  Lju blja na : Mla
din ska knji ga ; Za greb : Na ša dje ca : Pro svje ta, 1967.  Str. 
3132.

КР ЛЕ ЖА, Ми ро слав
10514

     До сто јан пред став ник јед не ра ни је не до вољ но по
зна те ли те ра ту ре / Ми ро слав Кр ле жа.
In me mo ri am.
У: По ли ти ка.  Год. 72, бр. 22068 (14. март 1975), стр. 
12.

10515
     Ivo An drić : ra na li ri ka / Mi ro slav Kr le ža.
U: Oko.  God. 6, br. 164 (29. li panj13. sr panj 1978), str. 
XXX.

10516
     Из ја ва Ми ро сла ва Кр ле же.
По во дом до де ле Но бе ло ве на гра де за књи жев ност Иви 
Ан дри ћу.
У: Бор ба.  Год. 26, бр. 281 (27. окт. 1961), стр. 1.

10517
     Iz ja va Mi ro sla va Kr le že po vo dom smr ti Ive An dri ća 
ob ja vlje na u dnev noj štam pi 14. III 1975. go di ne.
U: Vje snik u sri je du.  God. 24, br. 1205 (11. li panj 1975), 
str. 15.

10518
     Ње го ва по ја ва  да тум / Ми ро слав Кр ле жа.
In me mo ri am.

У: Ве чер ње но во сти.  Год. 23, бр. 6664 (14. март 1975), 
стр. 3.

10519
     Nje go vo ime  ve li ki da tum u hi sto ri ji knji ge : (eks klu
ziv na iz ja va „Oslo bo đe nju”) / Mi ro slav Kr le ža.
In me mo ri am.
U: Oko.  God. 3, br. 79 (20. ožu jak3. tra vanj 1975), str. 1.

10520
     Остао је до кра ја ве ран свом сти лу / [Мирослав] 
Кр ле жа.
In me mo ri am.
У: Бор ба.  Год. 53, бр. 70 (14. март 1975), стр. 8.

10521
     Svje tlost či ste po e zi je ko jom je An drić in stru men ti rao 
svo je ro man si jer ske te me / Mi ro slav Kr le ža.
U: [Za pi si i ese ji. Knj. 2], Svje do čan stva vre me na / Mi
ro slav Kr le ža.  Sa ra je vo : Oslo bo đe nje, 1988.  Str. 203
204.

10522
     Dri ta e pa ster e po e zi se / Mi ro sllav Ker lez ha.
In me mo ri am.
U: Fla ka e vël la zë ri mit.  V. 30, nr. 1646 (16. mars 1975), 
str. 11.

10523
     Fel hív ta ránk a figyel met : Kr le ža me ge mlé ke zé se An
drić ról.
In me mo ri am.
U: Magyar Szó.  32. évf., 71. sz. (1975. márc. 14.), str. 
13.

КР ЊЕ ВИЋ, Вук
10524

     Ан дрић и филм / Вук Кр ње вић.
У: Књи жев ни ма га зин.  Год. 4, бр. 34 (април 2004), 
стр. 3435.

10525
     Ан дрић и филм / Вук Кр ње вић.
Sum mary: An drić and film: стр. 310.
У: Ан дрић у си сте му умет но сти / уред ник Ми ло слав 
Шу тић.  Бе о град : Ин сти тут за књи жев ност и умет
ност ; Ба ња Лу ка : Књи жев на за дру га, 2004.  Стр. 307
310.

10526
     Ан дрић и филм / Вук Кр ње вић.
Те мат ски број: Ан дрић у си сте му умјет но сти.  Sum
mary: An drić and film: стр. 310.
У: Збор ник срп ског је зи ка, књи жев но сти и умјет но
сти.  Год. 4 (2004), стр. 307310.

10527
     Ан дрић и Хе ро страт / Вук Кр ње вић.
У: Књи жев ност.  Год. 47, књ. 98, св. 8/10 (авг.окт. 
1992), стр. 15761580.



662

10528
     Ан дрић, Са ра је во, Иси до ра / Вук Кр ње вић.
У: По ли ти ка.  Год. 94, бр. 30071 (12. јул 1997) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 41, бр. 13, стр. 25.

10529
     Ан дри ћев ду хов ни те ста мент / Вук Кр ње вић.
Ан ке та.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 29, бр. 526 (1. јан. 1977), 
стр. 5.

10530
     Ан дри ће ва му дрост / Вук Кр ње вић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 24, бр. 425 (16. окт. 1972), 
стр. 12.

10531
     Ан дри ће ва ћу при ја на де / Вук Кр ње вић.
У: Књи жев ност.  Год. 33, књ. 56, св. 10 (окт. 1978), 
стр. 17171726.

10532
     An dri će va ću pri ja na de / Vuk Kr nje vić.
U: Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Be o grad : Slo vo ljub ve, 
1978.  Str. 520.

10533
     An dri će va ću pri ja na de / Vuk Kr nje vić.
U: Pri stu pi / Vuk Kr nje vić.  Be o grad : Pro sve ta, 1980.  
Str. 227243.

10534
     Ан дри ће ве сум ње / Вук Кр ње вић.
У: По ли ти ка.  Год. 89, бр. 28380 (10. окт. 1992) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 36, бр. 28, стр. 14.

10535
     Ан дри ће во на лив пе ро / Вук Кр ње вић.
У: Збор ник Кру ше вач ке фи ло зоф скокњи жев не шко
ле. (Књ. 5) / [уредник Љу би ша Ђидић].  Кру ше вац : 
Баг да ла, 1998.  Стр. 8789.

10536
     Ан дри ће во на лив пе ро : уз Са бра на де ла Иве Ан
дри ћа, из да ње бе о град ске Про све те / Вук Кр ње вић.
У: Бор ба.  Год. 76, бр. 8 (8. јан. 1998) = Свет књи ге, 
стр. I.

10537
     An dri će vo pi smo / Vuk Kr nje vić.
U: Pri stu pi / Vuk Kr nje vić.  Be o grad : Pro sve ta, 1980.  
Str. 269275.

10538
     Буд на пле ти сан ка / Вук Кр ње вић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Ку ћа на оса ми, Бе о град, 
1976.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 28, бр. 515 (16. јул 1976), 
стр. 4.

10539
     Bud na ple ti san ka / Vuk Kr nje vić.
U: Bu me rang / Vuk Kr nje vić.  Be o grad : Knji žev ne no vi
ne, 1983.  Str. 6568.

10540
     Дух на де / Вук Кр ње вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Иси до ри не опо ме не / Вук Кр ње вић.  Бе о град : Про
све та, 2000.  Стр. 88108.

10541
     Дух на де / Вук Кр ње вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Иси до ри не опо ме не / Вук Кр ње вић.  Бе о град : Ал
те ра : Про све та, 2008.  Стр. 7287.

10542
     Есе ји стич ки ко лаж о Бран ку Ла за ре ви ћу, Ко чи ћу и 
Ан дри ћу / Вук Кр ње вић.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 26, св. 24 
(септ. 2007), стр. 307318.

10543
     Жеђ за са вр шен ством / Вук Кр ње вић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Шта са њам и шта ми се 
до га ђа, Бе о град, 1976.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 28, бр. 522 (1. нов. 1976), 
стр. 6.

10544
     „Za vi ri va ti iza ku li sa dje či je so be” : o pro šlo sti, o 
sa da šnjo sti, o bu duć no sti / Vuk Kr nje vić.
U: Oko.  God. 6, br. 184 (519. tra vanj 1979), str. 11, 20.

10545
     Za pis o pri po vje da či ma iz Bo sne i Her ce go vi ne / Vuk 
Kr nje vić.
U: Iz raz.  God. 10, knj. 20, br. 8/9 (avg.sept. 1966), str. 
181188.

10546
     Зло у по тре ба Ан дри ћа / Вук Кр ње вић.
У: Ка ра ка зан / Вук Кр ње вић.  Но ви Сад : Про ме теј, 
1997.  Стр. 1822.

10547
     Igra i jed no stav nost / Vuk Kr nje vić.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Že na na ka me nu, Be o grad, 
1962.
U: Oslo bo đe nje.  God. 19, br. 4985 (22. april 1962), str. 8.

10548
     На си ље над Ан дри ћем / Вук Кр ње вић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 44, бр. 850/851 (15. окт.1.
нов. 1992), стр. 13.

10549
     На си ље над Ан дри ћем / Вук Кр ње вић.
У: Ка ра ка зан / Вук Кр ње вић.  Но ви Сад : Про ме теј, 
1997.  Стр. 1317.

10550
     На си ље над ћу та њем / Вук Кр ње вић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 24, бр. 415 (16. мај 1972), 
стр. 12.
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10551
     Не до вр ше на фре ска / Вук Кр ње вић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Омер па ша Ла тас, Са ра је
во, 1976.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 29, бр. 527 (16. јан. 1977), 
стр. 4.

10552
     Ne do vr še na fre ska / Vuk Kr nje vić.
U: Bu me rang / Vuk Kr nje vić.  Be o grad : Knji žev ne no vi
ne, 1983.  Str. 6973.

10553
     Не до вр ше на фре ска / Вук Кр ње вић.
У: Збор ник о Ан дри ћу / при ре дио Ра до ван Вуч ко вић. 
 Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1999.  Стр. 282
287.

10554
     Не до ку чи ва ло ги ка осје ћа ја / Вук Кр ње вић.
У: Књи жев ни лист.  Год. 2, бр. 9/10 (1. април1. мај 
2003), стр. 6.

10555
     Не са ни це у на сле ђе : Иси до ра и Ан дрић о Са ра је ву 
/ Вук Кр ње вић.
У: По ли ти ка.  Год. 97, бр. 31128 (24. јун 2000), стр. 
23.

10556
     О Са ра је ву / Вук Кр ње вић.
У: Иси до ри не опо ме не / Вук Кр ње вић.  Бе о град : Про
све та, 2000.  Стр. 4247.

10557
     О Са ра је ву / Вук Кр ње вић.
У: Иси до ри не опо ме не / Вук Кр ње вић.  Бе о град : Ал
те ра : Про све та, 2008.  Стр. 3438.

10558
     О чо вје ку и чо вјеч но сти / Вук Кр ње вић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Есе ји и кри ти ке, Са ра је
во, 1976.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 28, бр. 524 (1. дец. 1976), 
стр. 8.

10559
     Pro ljet na šet nja s An dri ćem u svi je sti / Vuk Kr nje vić.
U: Iz raz.  God. 3, knj. 5, br. 6 (jun 1959), str. 625630.

10560
     Pro ljet nja šet nja sa An dri ćem u svi je sti / Vuk Kr nje
vić.
Ci ta ti iz de la I. An dri ća u be le ška ma uz tekst.
U: Pri stu pi / Vuk Kr nje vić.  Be o grad : Pro sve ta, 1980.  
Str. 3744.

10561
     Про љет ња шет ња са Ан дри ћем у сви је сти / Вук Кр
ње вић.
Ци та ти из де ла И. Ан дри ћа у бе ле шка ма уз текст.
У: Ка ра ка зан / Вук Кр ње вић.  Но ви Сад : Про ме теј, 
1997.  Стр. 512.

10562
     Са де во Са ра је во / Вук Кр ње вић.
У: Дје ло Ива Ан дри ћа у но вом ми ле ни ју му / [уредник 
Ја сми на Вучетић].  Хер цег Но ви : Срп ско про свјет
но и кул тур но дру штво „Про свје та” ; Но ви Сад : Змај, 
2006.  Стр. 95105.

10563
     Свје док и са у че сник / Вук Кр ње вић.
У: Иси до ри не опо ме не / Вук Кр ње вић.  Бе о град : Про
све та, 2000.  Стр. 522.

10564
     Свје док и са у че сник / Вук Кр ње вић.
У: Иси до ри не опо ме не / Вук Кр ње вић.  Бе о град : Ал
те ра : Про све та, 2008.  Стр. 518.

10565
     Se dam na po me na za po nov no či ta nje An dri ća / Vuk 
Kr nje vić.
U: Od jek.  God. 15, br. 1 (1. okt. 1962), str. 8*.

10566
     Ta za ko pa na ti ši na tre nut ka : (o An dri će voj umjet no
sti) / Vuk Kr nje vić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 16, br. 4041 (7. jun 1959), str. 8.

10567
     U su sret dje lu / Vuk Kr nje vić.
Pri kaz knji ge: Mi loš I. Ban dić: Ivo An drić: za go net ka ve
dri ne, No vi Sad, 1963.
U: Od jek.  God. 17, br. 8 (15. april 1964), str. 9.

10568
     U su sret dje lu / Vuk Kr nje vić.
U: Kri tič ki di ja lo zi / Vuk Kr nje vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 
1976.  Str. 3538.

10569
     Џа џи ћев по ку шај / Вук Кр ње вић.
При каз члан ка: Пе тар Џа џић: О Про кле тој авли ји. 
У: По ли ти ка.  Год. 70, бр. 21408 (12. мај 1973) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 17, бр. 922, стр. 14.

10570
     An drić ké telyei / Vuk Kr nje vić ; for dí tot ta Raj sli Eme se.
U: Magyar Let tre In ter na ti o na le.  9. sz. (1993), str. 14
15*.

КР ЊЕ ВИЋ, Ха ти џа
10571

     An dri ćev Đer ze lez / Ha ti dža Di zda re vić.
U: Od jek.  God. 15, br. 1 (1. okt. 1962), str. 89*.

10572
     An dri će va pri ča o ljud skoj za blu di : Pi smo iz 1920. go
di ne / Ha ti dža Di zda re vić Kr nje vić.
U: No vi iz raz.  Br. 1 (1998), str. 124135*.

10573
     Бе ле шка о на сло ву при по вет ке „Пи смо из 1920. го
ди не” Иве Ан дри ћа / Ха ти џа Ди зда ре вићКр ње вић.
У: Књи жев на исто ри ја.  Год. 32, бр. 111/112 (2000), 
стр. 219224.
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10574
     Bra ća Mo ri ći  isto ri ja i po e zi ja / Ha ti dža Kr nje vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Iz raz.  God. 11, knj. 21, br. 6 (jun 1967), str. 553562.

10575
     Вук као пи сац : за пи си Иве Ан дри ћа о Ву ку Ка ра
џи ћу / Ха ти џа Кр ње вић.
У: По ли ти ка.  Год. 76, бр. 23694 (22. септ. 1979), стр. 
13.

10576
     Đer ze lez Ali ja  iz me đu ep skog tri jum fa i ljud skog po
ra za / Ha ti dža Kr nje vić.
U: Iz raz.  God. 16, knj. 31, br. 6 (jun 1972), str. 541
557.

10577
     Đer ze lez Ali ja  iz me đu ep skog tri jum fa i ljud skog po
ra za / Ha ti dža Kr nje vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ži vi pa limp se sti ili O usme noj po e zi ji / Ha ti dža Kr nje
vić.  Be o grad : No lit, 1980.  Str. 186208.

10578
     Ђер зе лез Али ја у усме ној тра ди ци ји и у при по ве ци 
Иве Ан дри ћа / Ха ти џа Кр ње вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: Djer ze lez Ali ja in oral tra di tion and in Ivo An drić’s 
short story: стр. 326.
У: Ре фе ра ти и са оп ште ња. Св. 2, [Однос из ме ђу усме
не и пи са не књижевности] / 6. на уч ни са ста нак сла ви
ста у Ву ко ве да не, Бе о град, При шти на, Тр шић, 1319. 
IX 1976.  Бе о град : Ме ђу на род ни сла ви стич ки цен тар 
СР Ср би је, 1977.  Стр. 311326.

10579
     Đer ze lez Ali ja u usme noj tra di ci ji i u pri po ve ci Ive An
dri ća / Ha ti dža Kr nje vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ži vi pa limp se sti ili O usme noj po e zi ji / Ha ti dža Kr nje
vić.  Be o grad : No lit, 1980.  Str. 165185.

10580
     Ži vot iz či stog pa sja lu ka : bes ko nač nost zlo sta vlja nja 
Ive An dri ća / Ha ti dža Kr nje vić.
U: Bor ba.  God. 71, br. 44/45 (1314. feb. 1993) = Ne
delj na Bor ba, str. VI II.

10581
     Ivo An drić o Vu ku Ka ra dži ću / Ha ti dža Kr nje vić.
U: Ži vi pa limp se sti ili O usme noj po e zi ji / Ha ti dža Kr nje
vić.  Be o grad : No lit, 1980.  Str. 151164.

10582
     Ivo An drić pre ma Vu ku Ka ra dži ću / Ha ti dža Kr nje vić.
Ré su mé: Ivo An drić visàvis de Vuk Ka ra džić: str. 204.
U: Trav nik i dje lo Ive An dri ća  za vi čaj no i uni ver zal no / 
[u red nik Mi lo sav Popadić].  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle
ša” : Uni ver zi tet, 1980.  Str. 199204.

10583
     Le po ta i kob / Ha ti dža Kr nje vić.
U: Od jek.  God. 20, br. 22 (15. nov. 1967), str. 7.

10584
     Цр ти це уз при по вет ку „Про ба” Иве Ан дри ћа фра 
Се ра фин Бе гић  ка зи вач, глу мац, пе вач / Ха ти џа Ди
зда ре вић Кр ње вић.
Sum mary: No tes ac com panying An drić’s short story „The 
trial” fra Se ra fin Be gić  nar ra tor, ac tor, sin ger: стр. 275.
У: Из књи жев но сти / уре дио Ми о драг Ма тиц ки.  Бе
о град : Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, 1997.  
Стр. 257275.

КРОЈ ЦИ ГЕР, Вер нер
10585

     При по ве дач ко ји се ме ри сто ле ћи ма : с Вер не ром 
Крој ци ге ром о Ан дри ћу / [интервју водио] Зво ни мир 
Ко стић Па лан ски.
У: На род не но ви не.  Год. 36, бр. 5306 (78. јун 1980), 
стр. 16.

10586
     Sjaj ne eti de / [in ter vju vo di o] Mu sta fa Ga fić.
In ter vju sa Ver ne rom Kroj ci ge rom.
U: Od jek.  God. 33, br. 19 (115. okt. 1980), str. 6.

10587
     Das bo snische Gle ic hnis / Wer ner Cre ut zi ger.
In me mo ri am.
U: Son ntag.  Nr. 13 (30. März 1975)*.

10588
     Ivo An drić auf de utsch  Zi e le und Pro ble me der Über
set zung / W. [Wer ner] Cre ut zi ger.
U: Ze itschrift für Sla wi stik.  Bd. 28, H. 4 (1983), str. 591
593.

10589
     Ivo An drić zum 70. Ge burt stag / Wer ner Cre ut zi ger.
U: Bör sen blatt für den de utschen Buc hhan del.  Nr. 40 
(1962), str. 599601*.

10590
     Nac hwort / Wer ner Cre ut zi ger.
U: Der Ele fant des We sirs / Ivo An drić.  Le ip zig : Ph. 
Rec lam jun., 1963.  Str. 157170.

10591
     Omer pa ša La tas  das Über set zen als li te ra rische Auf
ga be / Wer ner Cre ut zi ger.
Ре зи ме: Омер па ша Ла тас  пре во ђе ње као ли те рар ни 
за да так: str. 941.
U: Де ло Иве Ан дри ћа у кон тек сту европ ске књи жев
но сти и кул ту ре / [уредник Дра ган Недељковић].  Бе
о град : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 1981.  Str. 937941.

КРО НИ ЈА, Ар ту ро
10592

     An drić Ivo: I tem pi di Ani ka e al tri rac con ti, Mi la no, 
1966 / Ar tu ro Cro nia.
Pri kaz knji ge: Ani ki na vre me na i dru ge pri če.
U: L’Ita lia che scri ve.  An no 49, n. 11/12 (1966), str. 
187*.
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10593
     An drić Ivo: Il pon te sul la Dri na, Mi la no, 1961 / Ar tu ro 
Cro nia.
Pri kaz knji ge: Na Dri ni ću pri ja.
U: L’Ita lia che scri ve.  An no 44, n. 10/11 (1961), str. 213
214*.

10594
     An drić Ivo: Il cor ti le ma le det to, Mi la no, 1962 / Ar tu ro 
Cro nia.
Pri kaz knji ge: Pro kle ta avli ja.
U: L’Ita lia che scri ve.  An no 45, n. 5 (mag. 1962), str. 
96.

10595
     Ivo An drić / Ar tu ro Cro nia.
U: Sto ria del la let te ra tu ra ser bocro a ta / Ar tu ro Cro nia.  
Mi la no : Nu o va ac ca de mia, 1956.  Str. 526529*.

10596
     Ivo An drić: La se te, Fi ren ze, 1954 / Ar tu ro Cro nia.
Pri kaz knji ge: Žeđ.
U: L’Ita lia che scri ve.  An no 38, n. 12 (1955), str. 263*.

КР СМА НО ВИЋ, Ма ти ја
10597

     Le mal être bo sni a que dans l’oeuvre et la vie d’Ivo An
drić / Ma ti ja Kr sma no vić.
U: Es sa is sur le di sco urs de l’Euro pe éc la tée.  An née 15 
(1999), str. 149158*.

КР СМА НО ВИЋ, Стра јо
10598

     Суд би не  зна не и не зна не / Стра јо Кр сма но вић.
При каз пред ста ве „На Дри ни ћу при ја” по мо ти ви ма 
ро ма на Иве Ан дри ћа, у дра ма ти за ци ји и ре жи ји Јо ва
на Пут ни ка и у из во ђе њу На род ног по зо ри шта из Зе
ни це.
У: Бор ба.  Год. 57, бр. 138 (22. мај 1978), стр. 10.

КР СТА НО ВИЋ, Здрав ко
10599

     Из ме ђу ми та и игре / З. [Здравко] Кр ста но вић.
При каз књи ге: Ол га Л. Ки ри ло ва: Из ме ђу ми та и игре, 
Гор њи Ми ла но вац, 1994.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 31, бр. 10870 (24. јун 1994), 
стр. 11.

10600
     Knji ga  mu drost / Zdrav ko Kr sta no vić.
U: Slo bod na Dal ma ci ja.  God. 40, br. 11667 (16. li sto pad 
1982) = Su bot nja pa no ra ma, str. 6.

10601
     Сми ре ни не и мар и ру ши о ци / Здрав ко Кр сма но вић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 37, бр. 12917 (13. март 
2000), стр. 8.

КР СТИЋ, Ма ја
10602

     Ре а ли је у пре во ди ма Иве Ан дри ћа на не мач ки / Ма
ја Кр стић.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Zu
sam men fas sung: Re a lien in den Über set zun gen Ivo An
drić’ ins De utsche: стр. 408.
У: Иво Ан дрић у сво ме вре ме ну. [Књ.] 1 / 22. на уч ни 
са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, 
Тр шић, 1520. септ. 1992.  Бе о град : Ме ђу на род ни 
сла ви стич ки цен тар на Фи ло ло шком фа кул те ту, 1994. 
 Стр. 401408.

КР СТИЋ, Сло бо дан
10603

     Оче ки ва ња (не)ис пу ње на / Сло бо дан Кр стић.
При каз пред ста ве „Го спо ђи ца” по мо ти ви ма ро ма на 
Иве Ан дри ћа, у ре жи ји Љу би ше Ри сти ћа и у из во ђе њу 
На род ног по зо ри шта и КПГТа из Су бо ти це.
У: На род не но ви не.  Бр. 10039 (19. окт. 1995), стр. 
10.

КРУ ЗЕ, Јенс
10604

     Ser bisk tri umf : ny ro man af Ivo An dric / Jens Kru u se.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pro kle ta avli ja, Ko pen ha gen, 
1964.
U: Jyllandspo sten.  (19. okt. 1964)*.

КРУ ШЕВ СКИ, М.
10605

     Opo wi a da nie za gro bu / M. Krus zew ski, Z. Mir ski.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pro kle ta avli ja, Var ša va, 1959.
U: Ga ze ta Ro bot nic za.  Nr. 4 (1960), str. 5*.

КРУ ШЕЉ, Жељ ко
10606

     Hla dan am ba sa dor / Želj ko Kru šelj.
Pri kaz knji ge: Že li mir Bob Ju ri čić: Ivo An drić u Ber li nu 
193941, Sa ra je vo, 1989.
U: Da nas.  God. 9, br. 415 (6. feb. 1990), str. 4345.

КРЧ МАР, Ве сна
10607

     Ан дрић и по зо ри ште у Кру шев цу / Ве сна Крч мар.
При каз пред ста ве „Про кле та авли ја” по мо ти ви ма ро
ма на И. Ан дри ћа, у дра ма ти за ци ји и ре жи ји Не бој ше 
Бра ди ћа и у из во ђе њу Кру ше вач ког по зо ри шта.
У: По зо ри ште.  Год. 69, бр. 1/7 (септ. 2001  март 
2002), стр. 3839.

10608
     Дра ма ти за ци ја исто риј ских ро ма на / Ве сна Крч мар.
Sum mary: Dra ma ti sa tion of hi sto ri cal no vels: стр. 489.
У: Исто риј ски ро ман / уред ник Ми о драг Ма тиц ки.  
Бе о град : Ин сти тут за књи жев ност и умет ност ; Са ра
је во : Ин сти тут за књи жев ност, 1996.  Стр. 483489.

10609
     Иво Ан дрић и по зо ри шна сце на / Ве сна Крч мар.
Sum mary: Ivo An drić and the the a tri cal sce ne: стр. 326.
У: Те о ри ја, есте ти ка, по е ти ка / уред ник Гој ко Те шић. 
 Бе о град : Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, 2008. 
 Стр. 319326.
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10610
     Омер па ша Ла тас / Ве сна Крч мар.
У: Зо ран Ри сто вић / Ду шан Мар ти но вић.  Це ти ње : 
ИВ ПЕ, 2008.  Стр. 7581.

10611
     Омер па ша Ла тас у ро ма ну Иве Ан дри ћа и по зо ри
шној пред ста ви / Ве сна Крч мар.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ре
зю ме: Омер па ша Ла тас в ро ма не Иво Ан дри ча и в те
а тра ль ном пред ста вле нии: стр. 302 ; Sum mary: Omer
pa ša La tas in the no vel by Ivo An drić and the the a tre play: 
стр. 303.
У: Књи жев ност и исто ри ја. [Књ.] 7, Тран спо зи ци ја 
исто риј ских до га ђа ја и лич но сти у тра ге ди ји код Сло
ве на.  Ниш : Цен тар за на уч на ис тра жи ва ња СА НУ и 
Уни вер зи те та у Ни шу, 2006.  Стр. 287303.

10612
     Po et ska pro za dva de se tih go di na : Ex Pon to I. An dri ća 
i Dnev nik o Čar no je vi ću M. Cr njan skog / Ve sna Krč mar.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Knji žev nost i je zik.  God. 32, br. 1/2 (1985), str. 22
33.

10613
     Про кле та авли ја Иве Ан дри ћа на на шим по зо ри
шним сце на ма / Ве сна Крч мар.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: „Rot ten co urt” by Ivo An drić on our the a ter sce nes: 
стр. 236.
У: Збор ник Ма ти це срп ске за сцен ске умет но сти и му
зи ку.  Св. 4/5 (1989), стр. 229236.

10614
     Че ти ри по зо ри шне пред ста ве Про кле те авли је / Ве
сна Крч мар.
Sum mary: Fo ur the a tri cal per for man ces of the Cur sed 
yard: стр. 300301.
У: Ан дрић у си сте му умет но сти / уред ник Ми ло слав 
Шу тић.  Бе о град : Ин сти тут за књи жев ност и умет
ност ; Ба ња Лу ка : Књи жев на за дру га, 2004.  Стр. 275
301.

10615
     Че ти ри по зо ри шне пред ста ве Про кле те авли је / Ве
сна Крч мар.
Те мат ски број: Ан дрић у си сте му умјет но сти.  Sum
mary: Fo ur the a tri cal per for man ces of the Cur sed yard: 
стр. 300301.
У: Збор ник срп ског је зи ка, књи жев но сти и умјет но
сти.  Год. 4 (2004), стр. 275301.

КР ШИЋ, Јо ван
10616

     Ivo An drić: Put Ali je Đer ze le za, Be o grad, 1922 / Jo van 
Kr šić.
Pri kaz knji ge.
U: Knji žev no sti na ro da Ju go sla vi je. [Knj.] 1 / Jo van Kr
šić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1979.  Str. 126.

КР ШЛАК, Зи јад
10617

     „Жеђ” Иве Ан дри ћа / З. К. [Зијад Кршлак].
При каз те ле ви зиј ске дра ме „Жеђ” по мо ти ви ма при по
вет ке И. Ан дри ћа, у дра ма ти за ци ји Кре ши ми ра Но во
се ла и у ре жи ји Јо а ки ма Ма ру ши ћа.
У: По ли ти ка.  Год. 66, бр. 19865 (24. јан. 1969), стр. 
12.

КУ БУ РИЋ, Ђор ђе
10618

     Vr lo froj dov ski / Đor đe Ku bu rić.
Pri kaz pred sta ve „Go spo đi ca” po mo ti vi ma ro ma na Ive 
An dri ća, u re ži ji Lju bi še Ri sti ća i u iz vo đe nju Na rod nog 
po zo ri šta i KPGTa iz Su bo ti ce.
U: Su bo tič ke no vi ne.  God. 51, br. 11 (17. mart 1995), 
str. 9.

КУ БУ РИЋМа цу ра, Ми ја на
10619

     Кон струк ци ја без + N(Gen) у функ ци ји ис ка зи ва ња 
про прат не окол но сти у Ан дри ће вом ро ма ну „Го спо ђи
ца” / Ми ја на Ку бу рићМа цу ра.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би
бли о гра фи ја: стр. 575576.
У: Срп ски је зик.  Год. 10, бр. 1/2 (2005), стр. 565576.

10620
     Син так сич ке кон це сив не је ди ни це у Ан дри ће вим 
при по ви јет ка ма из грач ког опу са / Ми ја на Ку бу рић
Ма цу ра.
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.  Би
бли о гра фи ја: стр. 377.  Sum mary: Syntac tic con ces si ve 
units in An drić’s short sto ri es from his Graz pe riod: стр. 
378.
U: Das Gra zer Opus von Ivo An drić / He ra us ge ber, ured
nik Bran ko To šo vić.  Be o grad : Be o grad ska knji ga ; Graz 
: In sti tut für Sla wi stik der KarlFran zensUni ver si tät, 
2010.  Стр. 361378.

КУ БУ РО ВИЋ, Пре ди слав
10621

     Hi sto rische No vel le als Ze ug nis der Ge gen wart / Pre
di slav Ku bu ro vić.
U: Der kla re Blick.  Jhg. 2 (20. Dez. 1961)*.

КУ ДЈЕЛ КА, Вик тор
10622

     An dri ćův př í nos svě to vé li te ra tu rě / Vik tor Ku děl ka.
U: Stu die z li te rár ně věd né sla vi stiky / edi tor Ivan Do
rovský.  Br no : Ma saryko va uni ver zi ta, 1999.  Str. 101
111.

10623
     Ani voj na, ani mír / Vik tor Ku děl ka.
U: Host do do mu.  Č. 5 (1958), str. 473*.

10624
     Ani voj na, ani mír / Vik tor Ku děl ka.
U: Trav nic ká kro ni ka / Ivo An drić.  Pra ha : Stát ní na kla
da tel ství krá sné li te ra tury a umě ní, 1964*.
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10625
     Ivo An drić / Vik tor Ku děl ka.
U: Svě to vá li te ra tu ra.  Roč. 7, č. 6 (1962), str. 167168*.

10626
     Po znám ka / Vik tor Ku děl ka.
U: Ce sta Ali ji Djer ze le za / Ivo An drić.  Pra ha : Stát ní na
kla da tel ství krá sné li te ra tury a umě ní, 1962.  Str. 123
126*.

10627
     Př í běhy z mr tvé ho do mu / Vik tor Ku děl ka.
U: Host do do mu.  Č. 7 (1960), str. 181*.

10628
     Pro za ik Ivo An drić / Vik tor Ku děl ka.
U: Že na, kte rá ne ní / Ivo An drić.  Pra ha : Odeon, 1967. 
 Str. 720.

10629
     Sla bost a sí la svě to vo sti / Vik tor Ku děl ka.
U: Li te rár ní no viny.  Roč. 16, č. 18 (1967), str. 89*.

КУ ЗМА НОВ СКИ, Ри сто
10630

     Го ле мо при зна ни је за на ша та зе мја и на ши те на ро
ди / Р. [Ристо] Ку зма нов ски.
У: Но ва Ма ке до ни ја.  Год. 17, бр. 5396 (27. окт. 1961), 
стр. 4.

10631
     Ди пло мат ски те го ди ни на Иво Ан дриќ : умет но ста 
на ди пло ма ти ја та / Р. [Ристо] Ку зма нов ски.
У: Но ва Ма ке до ни ја.  Год. 46, бр. 15480 (28. фев. 
1990)*.

10632
     Не го ва та за ду жби на  мост во кул ту ра та / Р. [Ристо] 
Ку зма нов ски.
У: Но ва Ма ке до ни ја.  Год. 61 [!], бр. 13700 (13. март 
1985), стр. 9.

10633
     Пи са те лот Иво Ан дриќ во Охрид / Ри сто Ку зма нов
ски.
У: Езер ски глас.  (7. но ем. 1987), стр. 5*.

10634
     При ја тел ство то на пи са те лот со еден бел град ски 
кни жар / Р. [Ристо] Ку зма нов ски.
У: Но ва Ма ке до ни ја.  Год. 17, бр. 5439 (10. дек. 
1961)*.

10635
     Скром ност и по вле че ност : впе ча то ци од сред би те 
со Иво Ан дриќ / Ри сто Ку зма нов ски.
У: Но ва Ма ке до ни ја.  Год. 17, бр. 5396 (27. окт. 1961), 
стр. 4.

КУ ЗМО ВАЗо гра фо ва, Ка тја
10636

     До сто й на мо но гра фия за юби лея / Ка тя Ку змо ва
Зо гра фо ва.

При каз књи ге: Све тло зар Игов: Иво Ан дрић, Со фи ја, 
1992. 
У: Ли те ра ту рен фо рум.  Год. 47, бр. 50 (1622. дек. 
1992) = Из вън ред но из да ние  100 го ди ни от ро жде ни
е то на Иво Ан дрич, стр. 7.

10637
     „За при я тел ско то раз би ра не из вън вре ме то и про
стран ство то” : Иво Ан дрич и Кон стан тин Кон стан ти
нов / Ка тя Ку змо ваЗо гра фо ва.
У: Ли те ра ту рен вест ник.  Год. 2, бр. 52 (28. дек. 1992
10. янв. 1993), стр. 9*.

КУ ИЋ, Ран ка
10638

     Иво Ан дрић над не пре глед ном ре ком жи во та, Бе о
град, 1992 / Ран ка Ку ић.
При каз књи ге. 
У: По ли ти ка.  Год. 89, бр. 28359 (19. септ. 1992) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 36, бр. 23, стр. 14.

КУ ЈА ЛА, Ир је
10639

     Ivo An dri cin lu ja ma a il ma / Y. K. [Yrjö Ku ja la].
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Hel sin ki, 
1962.
U: Ke skiPo hjan maa.  (18. hel mi 1962)*.

10640
     Kon su lien aika / Yrjö Ku ja la.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Hel sin ki, 
1962.
U: Ke skiPo hjan maa.  (16. hel mi 1964)*.

КУ ЈУН ЏИЋ, Дра ган
10641

     Ivo An drić and the sar cop ha gus of hi story / Dra gan 
Ku jun džić.
No tes: str. 118122.
U: Ivo An drić Re vi si ted / Wayne S. Vu ci nich, edi tor.  
Ber ke ley : In ter na ti o nal and Area Stu di es, 1995.  Str. 
103122.

КУ ЈУН ЏИЋ, Ми о драг
10642

     Ан дрић о Му со ли ни је вом фа ши стич ком па ша лу ку 
/ Ми о драг Ку јун џић.
У: Днев ник.  Год. 35, бр. 10936 [тј. 10836] (31. дец. 
19762. јан. 1977), стр. 24.

10643
     Ан дрић, сце на и чу да / Ми о драг Ку јун џић.
У: Днев ник.  Год. 44, бр. 14069 (29. дец. 1985), стр. 
12.

10644
     Ан дри ћев ан ти фа ши зам / Ми о драг Ку јун џић.
При каз књи ге: Пе тар Џа џић: Но ва уста шка др жа ва, 
Бе о град, 1990.
У: Днев ник.  Год. 49, бр. 15801 (24. окт. 1990), стр. 8.
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10645
     Ан дри ћев Го ја / Ми о драг Ку јун џић.
У: Днев ник.  Год. 47, бр. 15164 (18. јан. 1989) = Кул ту
ра  на у ка  умет ност.  Бр. 467, стр. 18.

10646
     Анег до те у стри пу / Ми о драг Ку јун џић.
При каз те ле ви зиј ске дра ме „Ћор кан и Шва би ца” по 
мо ти ви ма при по вет ке Иве Ан дри ћа, у дра ма ти за ци ји 
и ре жи ји Уро ша Ко ва че ви ћа.
У: Днев ник.  Год. 39, бр. 12025 (23. април 1980), стр. 
12.

10647
     Ах тај Но бел! Ах тај Ан дрић / Ми о драг Ку јун џић.
По во дом тек ста „Без на сло ва: уоп ште” Оска ра Да ви ча.
У: Днев ник.  Год. 41, бр. 12863 (22. авг. 1982), стр. 
12.

10648
     Ах тај Но бел! Ах тај Ан дрић / [Миодраг 
Кујунџић].
По во дом тек ста „Без на сло ва: уоп ште” Оска ра Да ви
ча.  Одло мак.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 30, бр. 8861 (23. авг. 1982), 
стр. 7.

10649
     Ах тај Но бел! Ах тај Ан дрић / Ми о драг Ку јун џић.
У: Пе сник у ко жи ме две да и дру ги но вин ски члан ци / 
Ми о драг Ку јун џић.  Но ви Сад : Ма ти ца срп ска, 1986. 
 Стр. 9397.

10650
     Ви ла бро да ри ца на ко цу / Ми о драг Ку јун џић.
У: Днев ник.  Год. 44, бр. 13723 (13. јан. 1985), стр. 
12.

10651
     Вре ме то ља ге / Ми о драг Ку јун џић.
Са др жи при ка зе фил мо ва ме ђу ко ји ма и: „И то ће про
ћи” по мо ти ви ма при по вет ке „Зе ко” Иве Ан дри ћа, по 
сце на ри ју Аб ду ла ха Си дра на и у ре жи ји Не на да Ди
зда ре ви ћа.
У: Днев ник.  Год. 44, бр. 13911 (22. јул 1985), стр. 10.

10652
     Ге не рал у ла ви рин ту / Ми о драг Ку јун џић.
У: Днев ник.  Год. 47, бр. 15178 (1. феб. 1989) = Кул ту
ра  на у ка  умет ност.  Бр. 469, стр. 18.

10653
     Да ле ко од Ан дри ћа / М. [Миодраг] Ку јун џић.
При каз те ле ви зиј ске дра ме „Ле то ва ње на ју гу” по мо
ти ви ма при по вет ке И. Ан дри ћа, у ре жи ји Ма тја жа 
Клоп чи ча.
У: Днев ник.  Год. 39, бр. 12205 (22. окт. 1980), стр. 9.

10654
     До сто јан ство при по ве да ња / Ми о драг Ку јун џић.
У: Днев ник.  Год. 39, бр. 11980 (9. март 1980), стр. 
14.

10655
     До сто јан ство при по ве да ња / Ми о драг Ку јун џић.
У: Пе сник у ко жи ме две да и дру ги но вин ски члан ци / 
Ми о драг Ку јун џић.  Но ви Сад : Ма ти ца срп ска, 1986. 
 Стр. 3034.

10656
     Иво Ан дрић про тив фа ши зма. [Део] 1, Пр ви ко ра ци 
ве ли ког зла / Ми о драг Ку јун џић.
У: Днев ник.  Год. 51, бр. 16452 (17. авг. 1992), стр. 
13.

10657
     Иво Ан дрић про тив фа ши зма. [Део] 2, Пе сник 
Д’Анун цио као рат ни пи лот / Ми о драг Ку јун џић.
У: Днев ник.  Год. 51, бр. 16453 (18. авг. 1992), стр. 
14.

10658
     Иво Ан дрић про тив фа ши зма. [Део] 3, Фан фа рон
ски марш на Ри је ку / Ми о драг Ку јун џић.
У: Днев ник.  Год. 51, бр. 16454 (19. авг. 1992), стр. 
20.

10659
     Иво Ан дрић про тив фа ши зма. [Део] 4, Прет ход ни
ца фа ши стич ких ри ту а ла / Ми о драг Ку јун џић.
У: Днев ник.  Год. 51, бр. 16455 (20. авг. 1992), стр. 
15.

10660
     Иво Ан дрић про тив фа ши зма. [Део] 5, Марш фа
ши ста на Рим / Ми о драг Ку јун џић.
У: Днев ник.  Год. 51, бр. 16456 (21. авг. 1992), стр. 
17.

10661
     Иво Ан дрић про тив фа ши зма. [Део] 6, Уби ство Ђа
ко ма Ма те о ти ја / Ми о драг Ку јун џић.
У: Днев ник.  Год. 51, бр. 16457 (22. авг. 1992), стр. 
18.

10662
     Иво Ан дрић про тив фа ши зма. [Део] 7, Кра ље ва по
др шка фа ши сти ма / Ми о драг Ку јун џић.
У: Днев ник.  Год. 51, бр. 16458 (23. авг. 1992), стр. 
18.

10663
     Иво Ан дрић про тив фа ши зма. [Део] 8, Кан кан ско
ро је ви ћа и про би све та / Ми о драг Ку јун џић.
У: Днев ник.  Год. 51, бр. 16459 (24. авг. 1992), стр. 
16.

10664
     Иво Ан дрић про тив фа ши зма. [Део] 9, Пра во фа
ши ста на на си ље / Ми о драг Ку јун џић.
У: Днев ник.  Год. 51, бр. 16460 (25. авг. 1992), стр. 
17.

10665
     Ис пу ње ње опа сног ама не та / М. [Миодраг] Ку јун
џић.
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При каз те ле ви зиј ске дра ме „Го спо ђи ца” по мо ти ви ма 
ро ма на Иве Ан дри ћа, по сце на ри ју Ле о пол да Ал зе на и 
у ре жи ји Вој те ха Ја сног.
У: Днев ник.  Год. 39, бр. 12252 (10. дец. 1980), стр. 9.

10666
     Кон зу ли у Трав ни ку / Ми о драг Ку јун џић.
У: Днев ник.  Год. 45, бр. 14661 (23. авг. 1987) = Кул ту
ра  на у ка  умет ност.  Бр. 397, стр. 12.

10667
     Ле ги ја стра на ца у Бо сни / Ми о драг Ку јун џић.
У: Пе сник у ко жи ме две да и дру ги но вин ски члан ци / 
Ми о драг Ку јун џић.  Но ви Сад : Ма ти ца срп ска, 1986. 
 Стр. 2429.

10668
     Му со ли ни јев па ша лук : уз тек сто ве Иве Ан дри ћа 
о пр вим го ди на ма фа ши зма у Ита ли ји / Ми о драг Ку
јун џић.
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 153, књ. 419, св. 6 
(јун 1977), стр. 815835.

10669
     Му со ли ни јев па ша лук / Ми о драг Ку јун џић.
У: Бај пас / Ми о драг Ку јун џић.  Ра ко вац : Бал кан, 
1995.  Стр. 4363.

10670
     От по ри ис ку ше њи ма / Ми о драг Ку јун џић.
In me mo ri am.
У: Днев ник.  Год. 34, бр. 10188 (14. март 1975), стр. 9.

10671
     От по ри ис ку ше њи ма / Ми о драг Ку јун џић.
In me mo ri am.
У: Пе сник у ко жи ме две да и дру ги но вин ски члан ци / 
Ми о драг Ку јун џић.  Но ви Сад : Ма ти ца срп ска, 1986. 
 Стр. 2023.

10672
     По ве ре ње мла ди ма / Ми о драг Ку јун џић.
У: На род ни сту дент.  Год. 16, бр. 13 (18. април 1951), 
стр. 3.

10673
     По ве ре ње мла ди ма / Ми о драг Ку јун џић.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 1012.

10674
     По ку шај шо ка / Ми о драг Ку јун џић.
При каз пред ста ве „При зо ри из жи во та и сна јед ног ка
рак те ра” Ми ло са ва Ма ри но ви ћа, по мо ти ви ма ро ма на 
„Го спо ђи ца” Иве Ан дри ћа, у ре жи ји Ми ло ша Ла зи на 
и у из во ђе њу На род ног по зо ри шта из Мо ста ра.
У: Днев ник.  Год. 43, бр. 13499 (30. мај 1984), стр. 
13.

10675
     По хва ле мо сту / Ми о драг Ку јун џић.
У: Днев ник.  Год. 44, бр. 14012 (31. окт. 1985) = Кул
ту ра  на у ка  умет ност.  Бр. 305, стр. 17.

10676
     Ра син и ве зир / Ми о драг Ку јун џић.
У: Днев ник.  Год. 51, бр. 16582 (28. дец. 1992), стр. 
10.

10677
     „Све ча ност” Иве Ан дри ћа / М. К. [Миодраг 
Кујунџић].
При каз те ле ви зиј ске дра ме „Све ча ност” по мо ти ви ма 
при по вет ке И. Ан дри ћа, у дра ма ти за ци ји Иви це Иван
ца и у ре жи ји Ма ри ја Фа не ли ја.
У: Днев ник.  Год. 19, бр. 5382 (1. нов. 1961), стр. 8.

10678
     Сло бо дан чо век Ива Ан дри ћа / Ми о драг Ку јун џић.
У: Днев ник.  Год. 17, бр. 4278 (1. мај 1958), стр. 10.

10679
     Суд би на Ан дри ће вих књи га / Ми о драг Ку јун џић.
У: Днев ник.  Год. 38, бр. 11594 (11. феб. 1979), стр. 
23.

10680
     Текст Ива Ан дри ћа на те ле ви зи ји / М. [Миодраг] 
Ку јун џић.
При каз те ле ви зиј ске дра ме „Су се ди” по мо ти ви ма 
при по вет ке И. Ан дри ћа, у дра ма ти за ци ји Же ли ми ра 
Фа ло та и у ре жи ји Да ни је ла Ма ру ши ћа.
У: Днев ник.  Год. 17 [тј. 18], бр. 4609 (2. јун 1959), 
стр. 8.

10681
     Ћа мил из авли је / Ми о драг Ку јун џић.
У: Днев ник.  Год. 50, бр. 16207 (11. дец. 1991), стр. 
10.

КУК, Брус
10682

     An dric’s old em pi re / by Bru ce Co ok.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pri ča o ve zi ro vom slo nu, Nju
jork, 1962.  Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pro kle ta avli ja, 
Nju jork, 1962.
U: The Com mon we al.  Vol. 77, no. 12 (14 Dec. 1962), 
str. 321322*.

10683
     Ivo An dric: Bo snian chro nic le, New York, 1963 / Bru
ce A. Co ok.
Pri kaz knji ge: Trav nič ka hro ni ka.
U: Cri tic.  Vol. 22, no. 3 (Dec. 1963Jan. 1964), str. 88*.

КУ ЛЕ НО ВИЋ, Скен дер
10684

     Dno i oba le jed ne knji žev no sti : An dri će va Pro kle ta 
avli ja / Sken der Ku le no vić.
Te mat ski broj: Ivo An drić  pro et con tra.
U: Hi ja tus.  Br. 6 (1996), str. 3940*.
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10685
     Dno i oba le jed ne li te ra tu re : (An dri će va Pro kle ta avli
ja) / Sken der Ku le no vić.
U: Iz raz.  God. 1, knj. 1, br. 1 (jan. 1957), str. 2629.

10686
     Dno i oba le jed ne li te ra tu re : An dri će va Pro kle ta avli ja 
/ Sken der Ku le no vić.
U: Ese ji / Sken der Ku le no vić.  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle
ša”, 1971.  Str. 110116.

10687
     Dno i oba le jed ne li te ra tu re : An dri će va Pro kle ta avli ja 
/ Sken der Ku le no vić.
U: Ese ji / Sken der Ku le no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost : „Ve
se lin Ma sle ša” ; Mo star : Pr va knji žev na ko mu na ; Ba nja 
Lu ka : Glas, 1983.  Str. 8286.

КУ ЛЕ НО ВИЋ, Тврт ко
10688

     Ан дри ћев Раз го вор са Го јом / Тврт ко Ку ле но вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Zu
sam men fas sung: Das Ge spräch An drićs mit Goya: стр. 
206.
У: Го ди шњак Ин сти ту та за књи жев ност.  Књ. 18 
(1989), стр. 197206.

10689
     Raz go vor s Go jom / Tvrt ko Ku le no vić.
U: Lek ti ra / Tvrt ko Ku le no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 
1978.  Str. 4958.

КУ ЛЕ СКИ, Бо ри слав
10690

     По е зи ја та на Иво Ан дриќ / Бо ри слав Ку ле ски.
У: Стре меж.  Год. 1, бр. 5/6 (1954), стр. 4451*.

КУ ЛИ ХО ВА, Али ца
10691

     Ivo An drić a Bra ni slav Nu šić v pre kla doch An dre ja Vr
bac ké ho / Ali ca Ku li ho vá.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Ре зи ме: 
str. 160 ; Sum mary: str. 160.
U: Slo va ki stický zbor ník.  Zv. 4 (2009), str. 151160.

КУ МЛИ ЈЕН, Гу нар Д.
10692

     An dric flyr un dan hyllan de landsmän / Gun nar D. Ku
mlien.
U: Stoc kholmstid nin gen.  (29. okt. 1961)*.

КУ ПА РЕО, Рај мунд
10693

     Pred stav ni ci re li gi ja u dje li ma Ive An dri ća / Raj mund 
Ku pa reo.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Umjet nik i za go net ka ži vo ta / Raj mund Ku pa reo.  Za
greb : Kr šćan ska sa da šnjost, 1982.  Str. 117133.

КУ ПЕР, Ви ли јам
10694

     Ivo An drić: The wo man from Sa ra je vo, New York, 
1965 / Wil li am Co o per.
Pri kaz knji ge: Go spo đi ca.
U: The Li ste ner.  (11 Aug. 1966), str. 213*.

КУ ПЕР, Хен ри Р.
10695

     Sli ka Bo sne u knji žev nom dje lu Ive An dri ća / He nry R. 
Co o per, Jr ; pre ve la Gor da na Đu rić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Iz raz.  God. 29, knj. 55, br. 6 (jun 1984), str. 395
412.

10696
     An drić’s fo urandahalf no vels re e xa mi ned / He nry R. 
Co o per, Jr.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Pa pers for the V Con gress of So ut he ast Euro pean Stu
di es, Bel gra de, Sep tem ber, 1984 / edi ted by Kot K. Shan
gri lad ze and Eri ca W. Tow nsend.  Co lum bus, Ohio : Sla
vi ca Pu blis hers, 1984*.

10697
     Ivo An drić: The days of the con suls, Lon don, Bo ston, 
1992 ; Ivo An drić: The dam ned yard and ot her sto ri es, 
Lon don, Bo ston, Bel gra de, 1992 / He nry R. Co o per, Jr.
Pri kaz knji ga: 1. Trav nič ka hro ni ka ;  2. Pro kle ta avli ja i 
dru ge pri če.
U: Sla vic and East Euro pean Jo ur nal.  Vol. 38, no. 1 
(1994), str. 196198.

10698
     Ivo An drić, he ra us ge ge ben von Pe ter Thi er gen, Mün
chen, 1995 / He nry R. Co o per.
Pri kaz knji ge.
U: Sla vic and East Euro pean Jo ur nal.  Vol. 41, no. 1 
(1997), str. 188*.

10699
     The ima ge of Bo snia in the fic tion of Ivo An drić / He
nry R. Co o per.
U: Ser bian Stu di es.  Vol. 3, no. 1/2 (1984/1985), str. 83
105*.

10700
     The struc tu re of „The brid ge on the Dri na” / He nry R. 
Co o per, Jr.
No tes: str. 372373.
U: Sla vic and East Euro pean Jo ur nal.  Vol. 27, no. 3 
(1983), str. 365373.

КУ РИ ХА РА, Јо ро
10701

     Ato ga ki / Ku ri ha ra Yoro.
Tekst na jap. je zi ku i pi smu.
U: Bo snia mo no ga ta ri / Ivo An dric hi.  To kio : Kô bun sha, 
1979*.
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КУР ПИШ, Ана
10702

     „He le na, ko bi e ta któ rej nie ma” : ide ał ko bi ety w opo
wi a da ni ach Ivo An dri cia / An na Kur pisz.
U: Ac ta Uni ver si ta tis Wra ti sla vi en sis. Sla vi ca Wra ti sla vi
en sia.  Nr. 122 (2003), str. 223228*.

КУР ТО ВИЋ, Јо во
10703

     An dri ćev zid / Jo vo Kur to vić.
U: Od jek.  God. 25, br. 21 (115. nov. 1972), str. 23.

КУР ТО ВИЋ, Шу кри ја
10704

     „Na Dri ni ću pri ja” i „Trav nič ka hro ni ka” od Ive An dri
ća u svje tlu brat stva i je din stva / Šu kri ja Kur to vić.
U: Bo san ski po gle di.  God. 2 (1961)*.

10705
     „На Дри ни ћу при ја” и „Трав нич ка хро ни ка” од Иве 
Ан дри ћа у свје тлу брат ства и је дин ства / Шу кри ја 
Кур то вић.
Стр. 435438: Бе ле шка о ауто ру / Ста ни ша Тут ње вић.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 12/13, св. 
9/10 (1993/1994), стр. 387438.

10706
     „Na Dri ni ću pri ja” i „Trav nič ka hro ni ka” od Ive An dri
ća u svje tlu brat stva i je din stva / Šu kri ja Kur to vić.
U: An drić i Bo šnja ci / [glav ni ured nik Mu nib Maglajlić]. 
 Tu zla : Bo šnjač ka za jed ni ca kul tu re „Pre po rod”, Op ćin
sko dru štvo, 2000.  Str. 133177*.

КУ СТУ РИ ЦА, На зиф
10707

     Na pe ri fe ri ji čo vječ no sti / Na zif Ku stu ri ca.
U: Iz raz.  God. 4, knj. 7, br. 5 (maj 1960), str. 491493.

10708
     Na pe ri fe ri ji čo vječ no sti / Na zif Ku stu ri ca.
U: Do ti ca ji i su o če nja / Na zif Ku stu ri ca.  Sa ra je vo : Svje
tlost, 1976.  Str. 149153.

КУТ, Ме ри П.
10709

     Nar ra ti ve and nar ra ti ve struc tu re in Ivo An drić’s „De
vil’s yard” / Mary P. Co o te.
No tes: str. 6263.
U: Sla vic and East Euro pean Jo ur nal.  Vol. 21, no. 1 
(1977), str. 5663.

КУ ТА СО ВА, Ол га
10710

     Иво Ан дрич / О. [Ольга] Ку та со ва.
У: Трав ниц кая хро ни ка / Иво Ан дрич.  Мо сква : Го су
дар ствен ное из да те ль ство ху до же ствен ной ли те ра ту
ры, 1958.  Стр. 514.

10711
     По сле сло вие / Оль га Ку та со ва.
У: Трав ниц кая хро ни ка ; Про кля тый двор ; Ба ры шня ; 

За яц / Иво Ан дрич.  Ки ши нев : Ли те ра ту ра ар ти сти ка, 
1979*.

КУ ШАН, Јак ша
10712

     Po vra tak iz Pon ta / Jak ša Ku šan.
U: Vje snik Na rod nog fron ta Hr vat ske.  God. 12, br. 2338 
(10. okt. 1952), str. 5*.

КУШЧ, О. П.
10713

     Ан дрич Іво / О. П. Кущ.
У: Ла у ре а ти Но бе лів сь кої пре мії з лі те ра ту ри / О. П. 
Кущ.  Ль вів : [б. и.], 1967.  Стр. 182184.

Л. 
10714

     Ivo An dric: Die Brüc ke über die Dri na, Mün chen, 1959 
/ Lа.
Pri kaz knji ge: Na Dri ni ću pri ja.
U: Düs sel dor fer Nac hric hten.  (23. Dez. 1959)*.

10715
     Ivo An drić: A ve zír ele fán tja, Bu da pest, 1963 / Lr.
Pri kaz knji ge: Pri ča o ve zi ro vom slo nu.
U: Esti Hír lap.  (1963. máj. 21.), str. 2*.

10716
     Ivo An drić: Sleč na dě lá pe ní ze, Pra ha, 1947 / Lv.
Pri kaz knji ge: Go spo đi ca.
U: Kni hov na.  Č. 3 (1948), str. 152*.

Л. Б.
10717

     Ve li ko pri zna nje pi sa te lju in člo ve ku / L. B.
U: Go spo dar stvo.  (1. nov. 1961)*.

Л. Г.
10718

     Les Bal kans ob ti en nent le ur pre mi er prix No bel de lit
té ra tu re / L. G.
U: La Cro ix.  (28 oct. 1961)*.

Л. К.
10719

     Ivo An drić / L. K.
U: Życie War szawy.  Nr. 258 (31. pa źd zi er nik 1961)*.

Л. Р.
10720

     Ivo An dric : der Trä ger des Li te ra turNo bel pre i ses 
1961 / LR.
U: Ba sler Nac hric hten.  (28. Okt. 1961)*.

Л. С.
10721

     Ivo An dric’s großer Ro man / L. Sp.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Frank furt na 
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Maj ni, Ham burg, 1963.
U: Volksstim me.  (6. Ju li 1963), str. 6*.

10722
     Sil ta Bo sni as sa / L. S.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Hel sin ki, 
1960.
U: Ete läSa i maa.  (17. jo u lu 1960)*.

ЛА ГУМ ЏИ ЈА, Ра зи ја
10723

     Ivo An drić: Na ka me nu, u Po či te lju, Mo star, 1974 / Ra
zi ja La gum dži ja.
Pri kaz knji ge.
U: Oslo bo đe nje.  God. 32 [i. e. 31], br. 9532 (17. dec. 
1974), str. 9*.

10724
     „Most na Že pi” : pri stup ana li zi / Ra zi ja La gum dži ja.
Re fe rat na Sim po zi ju mu „An drić u ško li”, Vi še grad, 25
26. jun 1978.
U: Od jek.  God. 31, br. 17 (115. sept. 1978), str. 10.

10725
     O ži vo tu i dje lu Ive An dri ća pre ma „Zna ko vi ma po red 
pu ta” / Ra zi ja La gum dži ja.
U: Pri lo zi na sta vi srp sko hr vat skog je zi ka i knji žev no sti.  
God. 8, br. 11 (1979), str. 2533.

10726
     O ži vo tu i dje lu Ive An dri ća pre ma Zna ko vi ma po red 
pu ta / Ra zi ja La gum dži ja.
Ré su mé: De la vie et de l’oeuvre d’Ivo An drić d’après les 
Sig nes au bord de la ro u te: str. 213.
U: Trav nik i dje lo Ive An dri ća  za vi čaj no i uni ver zal no / 
[u red nik Mi lo sav Popadić].  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle
ša” : Uni ver zi tet, 1980.  Str. 205213.

10727
     Pi sci ni su do bre su di je svo jih dje la / Ra zi ja La gum
dži ja.
Sa dr ži i pi sma Ive An dri ća.
U: Oslo bo đe nje.  God. 36, br. 10694 (13. mart 1978), str. 
7.

10728
     Pri po vi jet ka „Most na Že pi” kao „neo bič na mi sao, 
za lu ta la i uhva će na u ovoj di vlji ni” / Ra zi ja La gum dži
ja.
U: Tra ga nja za po et skim od red ni ca ma / Ra zi ja La gum dži
ja.  Tu zla : Uni ver zal, 1985.  Str. 7985.

10729
     Smi sao ne is ka za nog : že na kao po et ska do mi nan ta u 
An dri će vom pri po vi je da nju / Ra zi ja La gum dži ja.
U: Tre ći pro gram.  God. 5, br. 15 (okt.dec. 1976), str. 
224233.

10730
     Smi sao ne is ka za nog : že na kao po et ska do mi nan ta u 
An dri će vom pri po vi je da nju / Ra zi ja La gum dži ja.

U: Ve li ka me ta fo ra / Ra zi ja La gum dži ja.  Ba nja lu ka : 
Glas, 1982.  Str. 2333.

10731
     Sna ga po et skog di ja lo ga sa sa mim so bom / Ra zi ja La
gum dži ja.
U: Tra ga nja za po et skim od red ni ca ma / Ra zi ja La gum dži
ja.  Tu zla : Uni ver zal, 1985.  Str. 8688.

10732
     Umjet ni ko va pri ča o ne mir nom, is traj nom, ti hom i na
dah nu tom stva ra nju / Ra zi ja La gum dži ja.
U: Tra ga nja za po et skim od red ni ca ma / Ra zi ja La gum dži
ja.  Tu zla : Uni ver zal, 1985.  Str. 6778.

ЛА ДАН, То ми слав
10733

     Bi bli o man te ia i Ivo An drić / To mi slav La dan.
Pri kaz knji ge: Kri ti ča ri o An dri ću, pri re dio Pe tar Dža džić, 
Be o grad, 1962.
U: Te le gram.  God. 3, br. 114 (29. jun 1962), str. 5.

10734
     Ivo An drić:  stvar nost i dje lo / To mi slav La dan.
U: Knji žev nik.  God. 3, sv. 2, br. 30 (pro si nac 1961), str. 
626634.

10735
     Ivo An drić  stvar nost i dje lo / To mi slav La dan.
U: Zoon grap hi con / To mi slav La dan.  Sa ra je vo : „Ve se
lin Ma sle ša”, 1962.  Str. 149158.

ЛА ДА ЊИ, Иштван
10736

     Ká vé és do hányfüst: a szó fa per spek ti vá ja / La dányi 
Is tván.
Bi bli o gra fi ja: str. 87.
U: Ex Sympo sion.  61/62. sz. (2007), str. 8387*.

ЛА ДИ КА, Иво
10737

     Мо тив мо ста у Ан дри ће вој кро ни ци „На Дри ни ћу
при ја” / Иво Ла ди ка.
У: Ства ра ње.  Год. 8, бр. 10 (1953), стр. 642645.

ЛА ЗА РЕ ВИЋ, Бран ко
10738

     Ан дри ћев ком плекс / Бран ко Ла за ре вић.
У: Иво Ан дрић / [уредник Во ји слав Ђурић].  Бе о град : 
Ин сти тут за те о ри ју књи жев но сти и умет но сти, 1962. 
 Стр. 331334.

10739
     Ан дри ћев ком плекс / Бран ко Ла за ре вић.
У: Им пре си је из књи жев но сти и по зо ри шта / Бран ко 
Ла за ре вић.  Бе о град : За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства, 2003.  Стр. 307310.

10740
     20. но вем бар  / Бран ко Ла за ре вић.
У: Днев ник јед но га ни ко га. Део 1, (19421946) / Бран
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ко Ла за ре вић.  Бе о град : За вод за уџ бе ни ке, 2007.  
Стр. 338353.

10741
     Ivo An drić, 20. no vem bra 1946 / Bran ko La za re vić.
U: Ko lo.  God. 18, br. 2 (2008), str. 470486*.

ЛА ЗА РЕ ВИЋ, Вла ди мир
10742

     Ан дри ћу с љу ба вљу / Вла ди мир Ла за ре вић.
При каз те ле ви зиј ске дра ме „Ли ца и суд би не” по мо ти
ви ма про зе И. Ан дри ћа, у ре жи ји Пе тра Љу бо је ва.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 23, бр. 7549 (13. март 
1985), стр. 19.

ЛА ЗА РЕ ВИЋ, Пре драг
10743

     Бо сна у Ан дри ће вом ро ма ну „Трав нич ка хро ни ка” / 
Пре драг Ла за ре вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 185, књ. 483, св. 6 
(јун 2009), стр. 11361179.

10744
     „Трав нич ка хро ни ка” у вре ме ну на стан ка / Пре драг 
Ла за ре вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 182, књ. 478, св. 1/2 
(јулавг. 2006), стр. 89109.

ЛА ЗА РЕ ВИЋ, Ра ша
10745

     „Спа са вај, бра те, ина че по ги ну ћу” / Ра ша Ла за ре
вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 12 (9. мај 1964), стр. 7.

ЛА ЗА РЕ ВИЋ, Та тја на
10746

     Об ра да Ан дри ће ве при по вет ке „Пут Али је Ђер зе
ле за” у сред њој шко ли / Та тја на Ла за ре вић.
У: Књи жев ност и је зик.  Год. 36, бр. 3 (1989), стр. 237
246.

ЛА ЗА РЕ ВИЋДи Ђа ко мо, Пер си да
10747

     L’eco mor lac ca in un epi so dio de La cro na ca di Trav
nik di Ivo An dric / Per si da La za re vic.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Iti ne ra ri.  N. 1/2 (1999), str. 223244*.

ЛА ЗИЋ, Жи ка
10748

     Во зио сам Ан дри ћа у Трав ник / Жи ка Ла зић.
У: Зо ра.  Год. 2 (3. окт. 1990), стр. 15*.

10749
     Иво Ан дрић / Ж. [Жика] Ла зић.
У: Рад.  Год. 14, бр. 7 (4. април 1959), стр. 11.

10750
     Ivo An drić: Pro kle ta avli ja, No vi Sad, 1954 / Ž. [Žika] 
La zić.
Pri kaz knji ge.
U: Omla di na.  God. 11, br. 903 (16. mart 1955), str. 6.

10751
     Оста је за пи са но / Жи ка Ла зић.
Те мат ски број: 80 го ди на Ива Ан дри ћа.
У: Раз ви так.  Н. с., бр. 6 (окт. 1972), стр. 5864.

10752
     Оста је за пи са но : сје ћа ње на су сре те са Ивом Ан
дри ћем / Жи ка Ла зић.
У: Омла дин ски по крет.  Год. 2, бр. 3/4 (феб.март 
1976), стр. 11.

10753
     Чо век ко ји на ви ја не мо же ви де ти исти ну / Жи ка 
Ла зић.
Пр ви пут об ја вље но под ств. насл.: Оста је за пи са но.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 163168.

ЛА ЗИЋ, Ра ди вој
10754

     Игра за жи вот : (об ра да Ан дри ће ве при по вет ке 
„Аска и вук” у ше стом раз ре ду основ не шко ле) / Ра
ди вој Ла зић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би
бли о гра фи ја: стр. 2324.
У: Школ ски час срп ско хр ват ског је зи ка и књи жев но
сти.  Год. 11, бр. 1/2 (1993), стр. 1524.

10755
     Об ра да при по ве да ка Иве Ан дри ћа у основ ној шко
ли / Ра ди вој Ла зић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би
бли о гра фи ја: стр. 4344.
У: Школ ски час срп ског је зи ка и књи жев но сти.  Год. 
14, бр. 3/4 (1996), стр. 2345.

10756
     Си ту а ци о но (ди на мич но) пор тре ти са ње у „Трав
нич кој хро ни ци” Иве Ан дри ћа. Део 1 / Ра ди вој Ла зић.
У: Школ ски час срп ско хр ват ског је зи ка и књи жев но
сти.  Год. 9, бр. 2 (1991), стр. 3944.

10757
     Си ту а ци о но (ди на мич но) пор тре ти са ње у „Трав
нич кој хро ни ци” Иве Ан дри ћа. Део 2 / Ра ди вој Ла зић.
Би бли о гра фи ја: стр. 38.
У: Школ ски час срп ско хр ват ског је зи ка и књи жев но
сти.  Год. 9, бр. 3 (1991), стр. 3138.

ЛА ЗИЋ, Ра до слав
10758

     Ан дрић пр ви и по след њи пут на по зор ни ци / Ра до
слав Ла зић.
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У: Књи жев не но ви не.  Год. 55, бр. 1093/1094 (130. 
нов. 2003), стр. 17, 19.

10759
     Ан дрић пр ви и по след њи пут на по зор ни ци / Ра до
слав Ла зић.
Sum mary: An drić on sta ge for the first and the last ti me: 
стр. 272273.
У: Ан дрић у си сте му умет но сти / уред ник Ми ло слав 
Шу тић.  Бе о град : Ин сти тут за књи жев ност и умет
ност ; Ба ња Лу ка : Књи жев на за дру га, 2004.  Стр. 265
273.

10760
     Ан дрић пр ви и по след њи пут на по зор ни ци / Ра до
слав Ла зић.
Те мат ски број: Ан дрић у си сте му умјет но сти.  Sum
mary: An drić on sta ge for the the first and last ti me: стр. 
272273.
У: Збор ник срп ског је зи ка, књи жев но сти и умјет но
сти.  Год. 4 (2004), стр. 265273.

10761
     An drić pr vi i po sled nji put na po zor ni ci / Ra do slav La
zić.
U: Da ske ko je ži vot zna če / [pri re di o] Ra do slav La zić.  
Be o grad : R. La zić : Fo to Fu tu ra, 2007.  Str. 713.

ЛА ЗУ КИЋ, Бо ра
10762

     Sr bin po po nov nom iz bo ru : sve ča na sed ni ca Ma ti ce 
srp ske po sve će na sto go di šnji ci ro đe nja Ive An dri ća / B. 
[Bo ra] La zu kić.
Sa dr ži i od lo mak iz go vo ra Bo ri sla va Mi haj lo vi ćaMi hi
za.
U: Bor ba.  God. 70, br. 48 (17. feb. 1992), str. 22.

ЛАЈТ НЕР, Ан дре ас
10763

     Kunst und Kün stler tum in Ivo An drićs No vel le Aska i 
vuk / An dre as Le it ner.
Bi bli o gra fi ja: str. 319.  Pov ze tek: Umet nost in umet ni
štvo v no ve li Iva An dri ća Aska in volk: str. 320.
U: Zbor nik ob se dem de se tlet ni ci Fran ce ta Ber ni ka / [glav ni 
in od go vor ni ured nik Jo že Pogačnik].  Lju blja na : Znan
stve no ra zi sko val ni cen ter SA ZU, 1997.  Str. 307320.

ЛА КЕ ТИЋ, Ми ља на
10764

     Ан дри ће ви ве сла чи / Ми ља на Ла ке тић.
У: По ли ти ка.  Год. 92, бр. 29396 (21. авг. 1995), стр. 
2021.

10765
     Da li je Ivo An drić imao taj nu lju bav. [Deo 1], Ko je 
bi la „Je le na, že na ko je ne ma” / Mi lja na La ke tić, Mi lo rad 
An to nić.
Sa dr ži i pi sma I. An dri ća Ev ge ni ji Goj me rac.
U: Prak tič na že na.  God. 31, br. 788 (30. avg. 1986), str. 
2123.

10766
     Da li je [I vo] An drić imao taj nu lju bav. [De o] 2, He le
na iz Kra ko va  že na iz sno va / Mi lja na La ke tić, Mi lo rad 
An to nić.
U: Prak tič na že na.  God. 31, br. 789 (13. sept. 1986), str. 
1921.

ЛА КИЋ, Ду брав ка
10767

     Бо сна као у ро ма ни ма Иве Ан дри ћа / Д. [Дубравка] 
Ла кић.
При каз из ло жбе у част сто го ди шњи це ро ђе ња И. Ан
дри ћа у Га ле ри ји СА НУ.
У: По ли ти ка.  Год. 89, бр. 28394 (24. окт. 1992), стр. 
1, 5.

ЛА КИЋ, Зо ран
10768

     До при нос др Ива Ан дри ћа  књи жев ни ка и ди пло
ма те у спа са ва њу пољ ских ин те лек ту а ла ца у II свјет
ском ра ту / Зо ран Ла кић.
У: Гла сник Одје ље ња дру штве них на у ка.  Књ. 19 
(2008), стр. 243249.

10769
     Иво Ан дрић: Ди пло мат ски спи си, Бе о град, 1992 / 
Зо ран Ла кић.
При каз књи ге.
У: Вас пи та ње и обра зо ва ње.  Бр. 1/2 (1994), стр. 132
135.

ЛА КИ ЋЕ ВИЋ, Дра ган
10770

     Ан дри ће ве ски це / Дра ган Ла ки ће вић.
У: Књи жев на реч.  Год. 7, бр. 107 (25. септ. 1978), стр. 
56.

10771
     Мла дост и про шлост / Дра ган Ла ки ће вић.
У: Екс кур зи ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Bo o kland, 
1999.  Стр. 161167.

ЛА КИ ЋЕ ВИЋ, Ог њен
10772

     Reč je o dra mi i dra ma ti za ci ji / Og njen La ki će vić.
U: Če tvr ti jul.  God. 2, br. 64 (17. sept. 1963), str. 9.

10773
     Реч је о дра ми и дра ма ти за ци ји / Ог њен Ла ки ће
вић.
Одло мак.
У: По зо ри шне дра ма ти за ци је де ла Иве Ан дри ћа. Део 
2, Дра ма ти за ци је у вре ме ну / Ве сна Крч мар.  Но ви 
Сад : Ма ти ца срп ска, 2008.  Стр. 184.

ЛА КРОА, Жан
10774

     Po ur une dé fi ni tion de la no u vel le: le cas Ivo An drić / 
Jean Lac ro ix.
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Ре зи ме: За де фи ни ци ју но ве ле: слу чај Иве Ан дри ћа: 
str. 94.
U: De lo Ive An dri ća u kon tek stu evrop ske knji žev no sti i 
kul tu re / [u red nik Dra gan Nedeljković].  Be o grad : Za du
žbi na Ive An dri ća, 1981.  Str. 7594.

ЛА ЛИН, То ми слав
10775

     Ko ma dić s rad nog sto la / T. [To mi slav] La lin.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Li ca, Za greb, 1960.
U: Slo bod na Dal ma ci ja.  God. 17, br. 4846 (17. ru jan 
1960), str. 3*.

ЛА ЛИЋ, Иван В.
10776

     Ан дрић у де цем бар ском Шток хол му / Иван В. Ла
лић.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 138, књ. 389, св. 3 
(март 1962), стр. 224232.

10777
     Ан дрић у де цем бар ском Шток хол му / Иван В. Ла
лић.
У: Књи жев ност.  Год. 47, књ. 98, св. 8/10 (авг.окт. 
1992), стр. 13971405.

10778
     Јед на мо гућ ност ро ма на : мар ги на ли је уз „Про кле
ту авли ју” / Иван В. Ла лић.
Ре фе рат на са стан ку За јед ни це европ ских пи са ца у 
Ле њин гра ду у окви ру ма ни фе ста ци је „Окру гли сто о 
са вре ме ном ро ма ну”.
У: Бор ба.  Год. 28, бр. 325 (24. нов. 1963), стр. 10.

10779
     Јед на мо гућ ност ро ма на / Иван В. Ла лић.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 14, св. 11 
(септ. 1995), стр. 191193.

10780
     Pi sac i pu bli ci tet : mar gi na li ja o Ivi An dri ću u Šved skoj 
/ Ivan V. La lić.
U: Vje snik.  God. 22, br. 5338 (31. pro si nac 1961), str. 
12.

10781
     Sed mde sát let Ivo An dri će / Ivan V. La lić.
U: Jed no ta.  Roč. 17, č. 41(851) (13. sept. 1962), str. 5*.

ЛА ЛИЋ, Ми лан
10782

     „Аши куј, бу ди здра ва” : шта је Иво Ан дрић пи сао 
мла дој Ев ге ни ји Гој ме рац / Ми лан Ла лић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 33, бр. 9964 [тј. 9965] (17. 
нов. 1985), стр. 14.

10783
     Не по зна ти Ан дрић / М. Л. [Милан Лалић].
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 34, бр. 10138 (18. јул 1986), 
стр. 18.

10784
     Пи ши те из ср ца / М. [Милан] Ла лић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 33, бр. 9964 (16. нов. 1985), 
стр. 18.

10785
     Ћу при ја до зве зда / М. [Милан] Ла лић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 33, бр. 9470 (6. феб. 1985), 
стр. 14.

ЛА ЛИЋ, Ми ло сав
10786

     Про ду жа вао је илу зи ју жи во та и ства ра ња / Ми ло
сав Ла лић.
У: Је дин ство.  Год. 46, бр. 70 (12. март 1990), стр. 8.

ЛА ЛИЋ, Ми ха и ло
10787

     Иво Ан дрић о Ње го ше вој по е зи ји / Ми ха и ло Ла лић.
Ре зю ме: Ан дрич о Не го ше: стр. 36.
У: Гла сник Одје ље ња умјет но сти.  Vol. 12, књ. 12 
(1993), стр. 1736.

10788
     Иво Ан дрић о Ње го ше вој по е зи ји / Ми ха и ло Ла лић.
У: Не по зна ти Ла лић / са ку пио Кр сто Р. Пи жу ри ца.  
Под го ри ца : Кул тур нопро свјет на за јед ни ца, 1999.  
Стр. 193216.

10789
     O Kr le ži i ći ri li ci / Mi ha i lo La lić.
U: Ka zi va nja o An dri ću / [pri re di o] Ra do van Po po vić.  
Be o grad : Slo bo da, 1976.  Str. 71.

ЛАНД КВИСТ, Џон
10790

     Bro kigt fol kliv i Bo snien / J. [John] Lan dqu ist.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Je le na, že na ko je ne ma, Stok
holm, 1966.
U: Af ton bla det.  (3. nov. 1966), str. 4*.

ЛАР НИ, Мар ти
10791

     Ih misyyden pu o le sta / Mart ti Lar ni.
U: Hel sin gin sa no mat.  Nro 276 (12. lo ka 1961)*.

ЛА СИЋ, Игор
10792

     Fa ši stič ki re fleks pro tiv bje le vra ne / Igor La sić.
U: Da ni.  Br. 108 (3. sept. 1999)*.

10793
     Фа ши стич ки ре флекс про тив бје ле вра не / Игор Ла
сић.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 19, св. 17 
(окт. 2000), стр. 367371.

ЛА СТА, Пе тар
10794

     An drić i nje go vo dje lo / Pe tar La sta.
U: Kul tur ni rad nik.  God. 5, br. 11/12 (1952), str. 523
527.
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10795
     An drić u svom dje lu : (od lom ci iz stu di je) / Pe tar La
sta.
U: Hr vat sko ko lo.  God. 5, br. 7/8 (sr panjko lo voz 1952), 
str. 447453.

10796
     Ivo An drić / Pe tar La sta.
U: Na pri jed.  God. 9, br. 42 (10. li sto pad 1952), str. 8.

10797
     Kro ni ke Ive An dri ća / Pe tar La sta.
U: Re pu bli ka.  God. 1, br. 1/2 (1945), str. 131135.

10798
     Na Dri ni ću pri ja od Ive An dri ća, Be o grad, 1945 / Pe tar 
La sta.
Pri kaz knji ge.
U: Vje snik.  God. 1 (4. okt. 1945)*.

10799
     Po sli je An dri će vih kro ni ka / Pe tar La sta.
U: Vje snik Na rod nog fron ta Hr vat ske.  God. 12, br. 2250 
(13. jul 1952) = Ne djelj ni pri log.  Br. 3*.

ЛА ТАК, Иштван
10800

     A kul tu rált euró pa i ság kép vi se lő je / La ták Is tván.
U: Magyar Szó.  18. évf., 263. sz. (1961. okt. 27.), str. 4.

ЛА УД, Џон
10801

     An drić on Bo snia: the 1924 dis ser ta tion / John F. 
Loud.
No tes: str. 198199.
U: Ivo An drić Re vi si ted / Wayne S. Vu ci nich, edi tor.  
Ber ke ley : In ter na ti o nal and Area Stu di es, 1995.  Str. 
187199.

10802
     Bet we en two worlds : An dric the storytel ler / John 
Loud.
U: Re vi ew of Na ti o nal Li te ra tu res.  Vol. 5, no. 1 (1974), 
str. 121124.

10803
     Old lum ber, new ho u se: An drić as col lec tor / John 
Loud.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: So uth Slav Per spec ti ves / [e di ted by Lju bi ša Đi dić ... et 
al.].  Kru še vac : Bag da la ; Lon don : School of Sla vo nic 
and East Euro pean Stu di es, 1989.  Str. 129142.

ЛА У ЕР, Рај нхард
10804

     Ivo An drić  li ri čar / Re in hard La u er.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Stu di je i ras pra ve / Re in hard La u er.  Za greb : Ma ti ca 
hr vat ska, 2002.  Str. 189212.

10805
     Иво Ан дрић  умет ник / Рај нхард Ла у ер ; пре ве ла с 
ен гле ског Зла та Ки ју ри на.
Ре фе рат на Ме ђу на род ном на уч ном ску пу о Иви Ан
дри ћу, Лон дон, 1012. јул 1984.  На по ме не и би бли о
граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 5, св. 4 
(1986), стр. 128136.

10806
     Ivo An drić  umet nik / Re in hard La u er.
Bi bli o gra fi ja: str. 202.
U: Po e ti ka i ide o lo gi ja / Re in hard La u er.  Be o grad : Pro
sve ta, 1987.  Str. 193202.

10807
     Isto ri ja i ka rak ter u An dri će voj „Go spo đi ci” / Re in hard 
La u er.
Re fe rat na Me đu na rod nom sim po zi ju mu „Od je ci evrop
ske isto ri je u de lu Ive An dri ća”, Nan si, 31. maj2. jun 
1985.  Bi bli o gra fi ja: str. 171.
U: Po e ti ka i ide o lo gi ja / Re in hard La u er.  Be o grad : Pro
sve ta, 1987.  Str. 163171.

10808
     Ка рак те ри сти чан стил ски по сту пак у про зи Иве 
Ан дри ћа / Рај нхард Ла у ер.
Zu sam men fas sung: Ein cha rak te ri stisches Stil ver fa hren 
in der Pro sa Ivo An drićs: стр. 128.
У: Де ло Иве Ан дри ћа у кон тек сту европ ске књи жев
но сти и кул ту ре / [уредник Дра ган Недељковић].  Бе
о град : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 1981.  Стр. 121128.

10809
     Осман лиј ско цар ство као мо дел све та : о па ра бо
лич ној струк ту ри при по вет ке Иве Ан дри ћа „Про кле та 
авли ја” / Re in hard La u er ; с не мач ког пре ве ла Ми ла на 
Мра зо вићWe in beck.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Збор ник Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик.  
Књ. 27, св. 2 (1979), стр. 257270.

10810
     Osman lij sko car stvo kao mo del sve ta : o pa ra bo lič noj 
struk tu ri An dri će ve „Pro kle te avli je” / Re in hard La u er.
Bi bli o gra fi ja: str. 187192.
U: Po e ti ka i ide o lo gi ja / Re in hard La u er.  Be o grad : Pro
sve ta, 1987.  Str. 173192.

10811
     Auf ze ic hnun gen eines Mo ra li sten : Ivo An dričs „Weg
ze ic hen” / Re in hard La u er.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Zna ko vi po red pu ta, Min hen, 
1982.
U: Frank fur ter All ge me i ne. Aus ga be D.  Nr. 191 (20. 
Aug. 1982), str. 24*.

10812
     Geschic hte und Cha rak ter in An drić’s Go spo dji ca / 
Rein  hard La u er.
U: Ac tes du Col lo que in ter na ti o nal „Re flets de l’hi sto i re 
euro pé en ne dans l’oeuvre d’Ivo An drić”, [Nancy], 31 mai, 
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1er et 2 juin 1985 / so us la di rec tion de Dra gan Ne delj ko
vić.  Nancy : Pres ses Uni ver si ta i res de Nancy, 1987.  Str. 
173.

10813
     Dic hter sind zum Kampf ge bo ren : ein Ge fan ge ner fin
det zu sich selbst : Ivo An drićs frü he Pro sa / Re in hard La
u er.
U: Frank fur ter All ge me i ne. Aus ga be D.  Nr. 215 (16. 
Sept. 1989), str. 28*.

10814
     Ivo An drić / Re in hard La u er.
U: Mit te i lun gen der Sü do ste u ro paGe sellschaft.  Jhg. 7, 
Nr. 3/4 (1967), str. 13*.

10815
     Ivo An drić  der Lyri ker / Re in hard La u er.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ivo An drić / he ra us ge ge ben von Pe ter Thi er gen.  Mün
chen : O. Sa gner, 1995.  Str. 5373.

10816
     Ivo An drić  the ar tist / Re in hard La u er ; (tran sla ted by 
Sa bi ne M. U. Lo renz).
No tes: str. 69.
U: Ivo An drić / edi ted by E. C. [Ce li a] Haw ke sworth.  
Lon don : Uni ver sity of Lon don, School of Sla vo nic and 
East Euro pean Stu di es, 1985.  Str. 6069.

10817
     Ivo An dric  der Kün stler : ein Er zä hler im ein fac hsten 
und höc hsten Sin ne / Re in hard La u er.
U: Sü do ste u ro paMit te i lun gen.  Jhg. 25, H. 1/2 (1985), 
str. 3340.

10818
     Ivo An dric und Mi ro slav Kr le za / Re in hard La u er.
U: Sü do ste u ro pa / he ra us ge ge ben von Ma gar ditsch 
Hatschi kjan und Ste fan Tro ebst.  Mün chen : C. H. Beck, 
1999.  Str. 428431*.

10819
     Das Osma nische Re ich als Welt mo dell : zur pa ra bo
lischen Struk tur von Ivo An drićs Er zä hlung „Der ver fluc
hte Hof” / Re in hard La u er.
U: Die Tür kei in Euro pa / he ra us ge ge ben von Kla usDe
tlev Grot hu sen.  Göt tin gen : Van den ho eck und Ru precht, 
1979.  Str. 151166*.

ЛА У РИ ЛА, Ар не
10820

     Ra u hal li sta epi ik kaa Ju go sla vi a sta / A. L. [A ar ne La
u ri la].
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Hel sin ki, 
1960.
U: Su o men so si a li de mo kra at ti.  (30. jo u lu 1960)*.

ЛАХ МАН, Ре на те
10821

     Mne mo nič ki tre nu tak u ro ma nu Na Dri ni ću pri ja Ive 
An dri ća / Re na te Lac hmann.
U: Raz li ka.  God. 2, br. 5 (2003), str. 121142*.

10822
     Mne mo teh nič ki tre nu tak u ro ma nu Na Dri ni ću pri ja Ive 
An dri ća / Re na te Lac hmann ; pre veo Da vor Be ga no vić.
U: Me ta mor fo za či nje ni ca i taj no zna nje / Re na te Lac
hmann.  Za greb ; Sa ra je vo : Zo ro, 2007*.

10823
     Das mne mo nische Mo ment in Ivo An drić’s Na Dri ni 
ću pri ja / Re na te Lac hmann.
U: Bo snienHer ze go vi na: in ter kul tu rel ler Synkre ti smus / 
[Hrsg. Nir man Mo ra njakBamburać].  Wi en : Ge sellschaft 
zur För de rung sla wi stischer Stu dien, 2001.  Str. 4369*.

ЛЕ СИ ДА НЕ, ЖанМа ри
10824

     Ivo An dritch: La so if et autres no u vel les, La u san ne, 
1980 / JeanMa rie Le Si da ner.
Pri kaz knji ge: Žeđ i dru ge pri če.
U: La No u vel le re vue fran ça i se.  No 337 (1er fé vr. 1981), 
str. 145146.

ЛЕ БЕ ДИН СКИ, Слав ко
10825

     Ан дри ћев при мер / Слав ко Ле бе дин ски.
У: Бор ба.  Год. 58, бр. 86 (28. март 1980), стр. 10.

10826
     An dri će va pri ja telj stva / S. L. [Slav ko Le be din ski].
Pri kaz knji ge: Ra do van Po po vić: An dri će va pri ja telj stva, 
Gor nji Mi la no vac, 1992.
U: Bor ba.  God. 70, br. 276 (1. okt. 1992), str. 14.

10827
     Aten ta to ri ži ve no ću : ne po zna ti An drić: ko re spon den
ci ja sa Vo ji sla vom M. Jo va no vi ćem Ma ram bo om i Vo ji
sla vom Ga ći no vi ćem / S. [Slav ko] Le be din ski.
U: Bor ba.  God. 70, br. 268 (23. sept. 1992), str. 18.

10828
     Breg ću ta nja / Slav ko Le be din ski.
Pri kaz knji ge: Ra do van Po po vić: An dri će va pri ja telj stva, 
Gor nji Mi la no vac, 1992.
U: Bor ba.  God. 70, br. 332 (26. nov. 1992), str. 17.

10829
     Гаф као лош би о граф / Слав ко Ле бе дин ски.
При каз књи ге: Ра до ван По по вић: Го ми ли ца тај ни, Ва
ље во, 1987.
У: Бор ба.  Год. 66, бр. 356 (22. дец. 1987), стр. 8.

10830
     Две Је ле не и оста ло / Слав ко Ле бе дин ски.
У: Бор ба.  Год. 63, бр. 358 (24. дец. 1985), стр. 7.

10831
     Две Је ле не про тив све та : ни Иво Ан дрић ни Ла
за Ко стић ни су ус пе ли да сво је ле пе Је ле не са чу ва ју 
од пре ко мер не ра до зна ло сти сво јих чи та ла ца / Слав ко 
Ле бе дин ски.
У: Бор ба.  Год. 60, бр. 118 (30. април 1981)*.
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10832
     Ко ло жи во та, ко ла му дро сти / Слав ко Ле бе дин ски.
При каз ма ни фе ста ци је: Ме ђу на род ни на уч ни скуп о 
де лу Иве Ан дри ћа, Бе о град, 2628. мај 1980.
У: Бор ба.  Год. 58, бр. 148 (29. мај 1980), стр. 10.

10833
     Pra va reč  be se da kr vi / Slav ko Le be din ski.
U: Bor ba.  God. 70, br. 283 (8. okt. 1992) = Ivo An drić, 
vek od ro đe nja, str. VI.

ЛЕ ВАИ, Ен дре
10834

     A vi lá gi ro da lom klasszi ku sai kö zött / Lé vay En dre.
U: Üze net.  12. évf., 10/11. sz. (1982. okt.nov.), str. 576
577*.

10835
     Ivo An drics: Híd a Dri nán, Bu da pest, 1947 / Lé vay En
dre.
Pri kaz knji ge: Na Dri ni ću pri ja.
U: Híd.  11. évf., 7. sz. (1947. júl.), str. 614616.

ЛЕ ВИ, Ели е зер
10836

     Иво Ан дрић: При по вет ке, Бе о град, 1931 / Ели е зер 
Ле ви.
При каз књи ге.
У: Књи жев на Кра ји на.  Год. 1, књ. 2, бр. 12 (1931), 
стр. 532535*.

ЛЕ ВИ, Ло ри
10837

     Bac kwo ods set ting for Euro pean dra ma / by La u rie Levy.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Nju jork, 
1963.
U: Chi ca go SunTi mes.  (5 Jan. 1964)*.

10838
     Yugo sla vian sa ga flows with ebb and sur ge of li fe / La
u rie Levy.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Nju jork, 
1959.
U: Chi ca go SunTi mes.  (9 Aug. 1959)*.

ЛЕ ВИЦ КИ, Л.
10839

     Мост на Дри не / Л. Ле виц кий.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: На Дри ни ћу при ја, Мо
сква, 1956.
У: Ли те ра тур ная га зе та.  N° 69 (12. июнь 1956), стр. 4.

ЛЕВ КОВ, Дим че
10840

     По го вор / Дим че Лев ков.
У: Од бра ни рас ка зи / Иво Ан дриќ.  Ско пје : „Ко чо Ра
цин”, 1966.  Стр. 212225.

ЛЕ ГА ТИ, Ђи зе ла
10841

     L’uomo di fron te al la sto ria / Le gat ti Gi sel la.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Mi la no, 
1962.
U: Vi ta e pen si e ro.  (Gen. 1962), str. 4952*.

ЛЕ ГИ ША, Ли но
10842

     Dva An dri će va ro ma na / L. L. [Li no Legiša].
Pri kaz knji ga: 1. Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Lju blja na, 
1948 ; 2. Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Lju blja na, 1948.
U: Raz gle di.  Letn. 3, št. 12 (1948), str. 583585.

10843
     Ivo An drić / Li no Le gi ša.
U: No vi svet.  Letn. 4, knj. 1, št. 3 (1949), str. 266285.

10844
     Ivo An drić in Trav ni ška kro ni ka / Li no Le gi ša.
U: Trav ni ška kro ni ka / Ivo An drić.  V Lju blja ni : Can kar
je va za lo žba, 1977.  Str. 524.

10845
     Ivo An drić in Trav ni ška kro ni ka / Li no Le gi ša.
U: Trav ni ška kro ni ka / Ivo An drić.  V Lju blja ni : Can kar
je va za lo žba, 1989.  Str. 524.

ЛЕ КЕШ, Иштван
10846

     An drić, Kr le ža, Cr njan ski / Lő kös Is tván.
U: Hi tel.  6. évf., 7. sz. (1993), str. 8590*.

10847
     Die Dop pel mo nar chie als The ma im Werk von Ivo An
drić / Is tván Lő kös.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ivo An drić / he ra us ge ge ben von Pe ter Thi er gen.  Mün
chen : O. Sa gner, 1995.  Str. 7989.

10848
     Ivo An drić / Lő kös Is tván.
U: Je len kor.  16. évf., 7/8. sz. (1973. júl.aug.), str. 720
729.

10849
     Ivo An drić / Lő kös Is tván.
U: Hi dak jegyében / Lő kös Is tván.  Bu da pest : Ma gve tő, 
1974.  Str. 163188.

10850
     Ivo An drić mo nar chiaél ménye / Lő kös Is tván.
U: Dé li szlávmagyar szel le mi kapcso la tok / Lő kös Is tván. 
 Mi skolc : Fel ső magyaror szág, 1997.  Str. 156164.

ЛЕ НИГ, Вал тер
10851

     Ec hter, za u ber bun ter Bal kan / Wal ter Len nig.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Min hen, 
1959.
U: Das Son ntag sblatt.  Nr. 46 (15. Nov. 1959), str. 13.
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10852
     Ivo An drić: We si re und Kon suln, Mün chen, 1961 / 
Wal ter Len nig.
Pri kaz knji ge: Trav nič ka hro ni ka.
U: Ne ue de utsche Hef te.  H. 85 (1962), str. 170172*.

10853
     Ein Mo nu ment für Bo snien / Wal ter Len nig.
U: Das Son ntag sblatt.  Nr. 41 (14. Okt. 1962), str. 16*.

10854
     Far ben fro her Tep pich / Wal ter Len nig.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Min hen, 
1960.
U: Ne ue de utsche Hef te.  (März 1960)*.

ЛЕ ЊЕЛЛа ва стин, Алек сан дра
10855

     Un pont pardes sus les ha i nes / par Ale xan dra La ig nel
La va sti ne.
U: Le Mon de.  (28 avr. 2006) = Le mon de des li vres*.

ЛЕ О ВАЦ, Слав ко
10856

     Ан дрић о Ње го шу / Слав ко Ле о вац.
У: Есе ји о срп ским пи сци ма / Слав ко Ле о вац.  Бе о
град : DMP ; Срп ско Са ра је во : Осло бо ђе ње ; Ба ња Лу
ка : Књи жев ни ате ље, 1999.  Стр. 213218.

10857
     An drić, pri po ve dač / Slav ko Le o vac.
U: Na Dri ni ću pri ja Ive An dri ća / Ni ko la Ko lje vić.  Be o
grad : Za vod za udž be ni ke i na stav na sred stva, 1982.  Str. 
8789.

10858
     Ан дрић, при по ве дач / Слав ко Ле о вац.
У: Ан дри ће во ре мекде ло / Ни ко ла Ко ље вић.  Ба ња 
Лу ка : Глас срп ски, 1995.  Стр. 111113.

10859
     Ан дри ће ва ве дри на при по ве да ња. [Део] 1, Ци клус 
при по ве да ка о фра три ма / Слав ко Ле о вац.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Књи жев ност.  Год. 34, књ. 68, св. 3 (март 1979), стр. 
399410.

10860
     Ан дри ће ва ве дри на при по ве да ња. [Део] 2, Про кле
та авли ја / Слав ко Ле о вац.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Књи жев ност.  Год. 34, књ. 68, св. 4 (април 1979), 
стр. 564573.

10861
     Ан дри ће ва вер ти ка ла / Слав ко Ле о вац.
У: НИН.  Год. 35, бр. 1784 (10. март 1985), стр. 3334.

10862
     Ан дри ће ва вер ти ка ла / Слав ко Ле о вац.
У: Есе ји о срп ским пи сци ма / Слав ко Ле о вац.  Бе о
град : DMP ; Срп ско Са ра је во : Осло бо ђе ње ; Ба ња Лу
ка : Књи жев ни ате ље, 1999.  Стр. 206212.

10863
     Ан дри ће ва На Дри ни ћу при ја / Слав ко Ле о вац.
У: Књи жев ност.  Год. 33, књ. 56, св. 10 (окт. 1978), 
стр. 17271745.

10864
     An dri će va „Trav nič ka hro ni ka” / Slav ko Le o vac.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ži vot.  God. 27, knj. 53, br. 6 (jun 1978), str. 673
694.

10865
     Ан дри ће ве при по вет ке о Тур ци ма / Слав ко Ле о вац.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 155, књ. 424, св. 4 
(окт. 1979), стр. 717730.

10866
     An dri će vo pri po ve da nje / Slav ko Le o vac.
U: Od jek.  God. 37, br. 8 (1530. april 1984), str. 7.

10867
     Ve zir i nje gov most / Slav ko Le o vac.
Od lo mak iz knji ge „Pri po ve dač Ivo An drić”.  Na po me ne 
i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Pri po vet ke Ive An dri ća / Sve to zar Ko lje vić.  Be o grad 
: Za vod za udž be ni ke i na stav na sred stva, 1983.  Str. 120
121.

10868
     Di ja log bez kra ja / Slav ko Le o vac.
U: Od jek.  God. 17, br. 3 (1. feb. 1964), str. 9.

10869
     Ivo An drić / Slav ko Le o vac.
U: Ži vot.  God. 5, knj. 8, br. 6 (jun 1956), str. 359373.

10870
     Ivo An drić / Slav ko Le o vac.
Bi bli o gra fi ja: str. 5354.
U: Sve tlo i tam no / Slav ko Le o vac.  Sa ra je vo : Džep na 
knji ga, 1957.  Str. 2354.

10871
     Иво Ан дрић / Слав ко Ле о вац.
У: Кри ти ча ри о Ан дри ћу / при ре дио Пе тар Џа џић.  
Бе о град : Но лит, 1962.  Стр. 103128.

10872
     Ivo An drić / Slav ko Le o vac.
Od lo mak.
U: Od jek.  God. 25, br. 20 (1531. okt. 1972), str. 16.

10873
     Ivo An drić / Slav ko Le o vac.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Tre ći pro gram.  God. 17, br. 65 (okt.nov. 1989), str. 
293310.

10874
     Ivo An drić / Slav ko Le o vac.
Od lo mak.
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U: Na Dri ni ću pri ja / [I vo Andrić].  Be o grad : Lo gos art : 
Agen ci ja Sve ti o nik, 2006.  Str. 362363.

10875
     Ivo An drić / Slav ko Le o vac.
Od lo mak.
U: Trav nič ka hro ni ka / [I vo Andrić].  Be o grad : Lo gosart 
: Agen ci ja Sve ti o nik, 2006.  Str. 485487.

10876
     Иво Ан дрић као при по ве дач / Слав ко Ле о вац.
У: Књи жев ност.  Год. 7, књ. 15, св. 11 (нов. 1952), стр. 
420432.

10877
     Иде ја је хар мо ни ја / Слав ко Ле о вац.
У: По ли ти ка.  Год. 69, бр. 21196 (7. окт. 1972) = Кул ту
ра  умет ност.  Год. 16, бр. 892, стр. 1314.

10878
     Ne mir oko sa vr šen stva / Slav ko Le o vac.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Že na na ka me nu, Be o grad, 
1962.
U: Od jek.  God. 15, br. 1 (1. okt. 1962), str. 9*.

10879
     О по е зи ји Ива Ан дри ћа / Слав ко Ле о вац.
У: Стра жи ло во.  Год. 1, бр. 6 (29. нов. 1952), стр. 1.

10880
     Pred de lom Iva An dri ća / Slav ko Le o vac.
U: Kri ti ka i kre a ci ja / Slav ko Le o vac.  Sa ra je vo : Svje
tlost, 1972.  Str. 8087.

10881
     Pred de lom Iva An dri ća / Slav ko Le o vac.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1977.  Str. 274280.

10882
     Pred de lom Iva An dri ća / Slav ko Le o vac.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1981.  Str. 274280.

10883
     Pred de lom Ive An dri ća / Slav ko Le o vac.
U: Iz raz.  God. 6, knj. 11, br. 1 (jan. 1962), str. 14.

10884
     При по ве дач Иво Ан дрић / Слав ко Ле о вац.
У: Есе ји о срп ским пи сци ма / Слав ко Ле о вац.  Бе о
град [итд.] : ДМП [итд.], 1999.  Стр. 161205.

10885
     Pro šlost u dje lu Iva An dri ća / Slav ko Le o vac.
U: Svi jet.  God. 3, br. 93 (8. mart 1960), str. 10.

10886
     [Ro man „Na Dri ni ću pri ja” po te kao je...] / Slav ko Le
o vac.
U: Knji žev ne no vi ne.  N. s., god. 12, br. 157 (3. nov. 
1961), str. 2.

10887
     Song and soul : on lyri cal no tes of a story tel ler and no
ve list, I. An drić, No bel Pri ze win ner / Slav ko Le o vac.
U: Ser bian Li te rary Qu ar terly.  N. s., no. 2/3 (1994), str. 
5968.

10888
     Hi kâyeci İvo An driç / Slav ko Le o vac ; (çe vi ren N. 
[Ne ca ti] Ze ke riya).
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Çe vren.  Y. 8, no. 32 (Ara lık 1981), str. 97102.

ЛЕ О ЦЈАК, Ј.
10889

     Pro za medytacyjna An dri cia / J. Le o ci ak.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Zna ko vi po red pu ta, Var ša va, 
1986.
U: No we Ksi ą ż ki.  Nr. 5/6 (1987), str. 4749*.

ЛЕ ПО СА ВИЋ, Ми ли ца
10890

     Иво Ан дрић / Ми ли ца Ле по са вић.
Те мат ски број: Иво Ан дрић : сто го ди шњи ца ро ђе ња.
У: Деч је но ви не.  Год. 36, бр. 1200 (31. март 1992), 
стр. 2.

ЛЕ СКО ВАЦ, Мла ден
10891

     Је дан од нај ве ћих пи са ца два де се тог ве ка / Мла ден 
Ле ско вац.
In me mo ri am.
У: По ли ти ка.  Год. 72, бр. 22068 (14. март 1975), стр. 
13.

ЛЕХ, Ју ри
10892

     So bre el río ha bía un pu en te / Iury Lech.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Bar se lo na, 
1996.
U: El Pa ís.  (19 oct. 1996)*.

ЛЕ ШИЋ, Зден ко
10893

     Ivo An drić  pri po vje dač / Zden ko Le šić.
U: No vi iz raz.  Br. 30 (2005), str. 2539*.

10894
     Je dan pri mjer za raz mi šlja nje: je zik „Trav nič ke hro ni
ke” / Zden ko Le šić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Je zik i knji žev no dje lo / Zden ko Le šić.  Sa ra je vo : Za
vod za iz da va nje udž be ni ka, 1971.  Str. 56.

10895
     Je dan pri mjer za raz mi šlja nje: je zik „Trav nič ke hro ni
ke” / Zden ko Le šić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Je zik i knji žev no dje lo / Zden ko Le šić.  Sa ra je vo : 
Svje tlost, 1975.  Str. 78.
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10896
     Je dan pri mjer za raz mi šlja nje: je zik „Trav nič ke hro ni
ke” / Zden ko Le šić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Je zik i knji žev no dje lo / Zden ko Le šić.  Sa ra je vo : 
Svje tlost, 1979.  Str. 78.

10897
     Pri po vje dač za sva vre me na : Ivo An drić / Zden ko Le
šić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Iz raz.  God. 30, knj. 60, br. 12 (dec. 1986), str. 517
569.

10898
     Pri po vje dač za sva vre me na : Ivo An drić / Zden ko Le
šić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Pri po vje da či / Zden ko Le šić.  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma
sle ša”, 1988.  Str. 133265.

ЛИ, Ши мин
10899

     О пре во ду Ан дри ће вог ро ма на „На Дри ни ћу при ја” 
на ки не ски је зик / Li Shi min.
Sum mary: On a tran sla tion of An drić’s no vel „Na Dri ni 
ću pri ja”: стр. 319.
У: Ре фе ра ти и са оп ште ња. [Књ.] 2, [Процеси и об ли
ци при по ве да ња у усме ној и пи са ној књижевности] / 
15. на уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, 
При шти на, Тр шић, 1016. IX 1985.  Бе о град : Фи ло
ло шки фа кул тет, Ме ђу на род ни сла ви стич ки цен тар, 
1986.  Стр. 315319.

ЛИ ВА ДИЋ, Бра ни мир
10900

     Knji ge Iva An dri ća / Bra ni mir Li va dić.
Pri kaz knji ga: 1. Ivo An drić: Ex Pon to, Be o grad, 1920 ; 
2. Ivo An drić: Ne mi ri, Za greb, 1920 ; 3. Ivo An drić: Put 
Ali je Đer ze le za, Be o grad, 1920.
U: No va Evro pa.  Knj. 2, br. 3 (11. april 1921), str. 114
116.

ЛИ ВЕР СЕЈЏ, То ни
10901

     Жен ски ли ко ви у де лу Иве Ан дри ћа / То ни Ли вер
сејџ.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би
бли о гра фи ја: стр. 440.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 24, св. 22 
(септ. 2005), стр. 383440.

10902
     Ču vam An dri će va pi sma / [in ter vju vo di la] A. [An ge
li na] Ra du lo vić.
In ter vju sa To ni Li ver sejdž.
U: Bi lje & zdra vlje.  God. 6, br. 146 (20. nov. 2009), str. 
1617.

10903
     Ču de sni je zik ve li kog pi sca : su sre ti sa Ivom An dri ćem 
/ To ni Li ver sa ge.

U: Da nas.  God. 5, br. 1525/1526 (12. dec. 2001) = Vi
kend plus, str. XVI II.

10904
     Bo sni ens krø ni ke / To ni Li ver sa ge.
U: Po li ti ken.  (20. sept. 1991)*.

10905
     Ivo An drić / af To ni Li ver sa ge.
U: Frem me de dig te re i det 20. år hun dre de / re di ge ret af 
Sven Møl ler Kri sten sen.  Kø ben havn : Gad, 19671968. 
 Str. 515525*.

10906
     Ivo An drić  Bo sni ens sto re for tœl ler / To ni Li ver sa ge.
U: Broen over Dri na / Ivo An drić.  [Kø ben havn] : Gylden
dal, 1993.  Str. 333[338].

10907
     Ivo An drić  Bo sni ens sto re for tœl ler / To ni Li ver sa ge.
U: Broen over Dri na / Ivo An drić.  [Kø ben havn] : Gylden
dal, 2002.  Str. 333[338].

10908
     Ivo An drić in Den mark / To ni Li ver sa ge.
Re fe rat na 25. be o grad skim pre vo di lač kim su sre ti ma, 27. 
maj 2000.
U: Pre vod na knji žev nost.  Be o grad : Udru že nje knji žev
nih pre vo di la ca Sr bi je, 2002.  Str. 339341.

ЛИ ЛИЋ, За гор ка
10909

     Ан дрић о Бо ли ва ру / З. Л. [Загорка Лилић].
У: По ли ти ка.  Год. 79, бр. 24744 (25. авг. 1982), стр. 
13.

10910
     An dri će vo odu še vlje nje Bo li va rom = La fa sci na ción 
de An drić por Si món Bo lí var / Za gor ka Li lić.
Upo re do srp. tekst i špan. pre vod.
U: Bo li var / Ivo An drić.  Kru še vac : Bag da la, 1983.  Str. 
85[91].

10911
     Ан дри ће во оду ше вље ње Си мо ном Бо ли ва ром / За
гор ка Ли лић.
У: По ли ти ка.  Год. 74, бр. 22826 (23. април 1977) = 
Кул ту ра  умет ност.  Год. 18, бр. 1130, стр. 5.

10912
     Есеј о Бо ли ва ру / За гор ка Ли лић.
У: По ли ти ка.  Год. 94, бр. 30001 (3. мај 1997), стр. 25.

10913
     Увод / За гор ка Ли лић.
У: Си мон Бо ли вар Осло бо ди лац / Иво Ан дрић.  Бе о
град : Но лит, 1998.  Стр. 715.

ЛИ ЛИЋЈеф ти ми је вић, Ми ли ца
10914

     Ве ли ка не са ни ца ле та : (је дан по глед на свет Ан дри
ће вих деч јих ли ко ва) / Ми ли ца Ли лић Јеф ти ми је вић.
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На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Стре мље ња.  Год. 32, бр. 7/9 (1992), стр. 177181.

ЛИНД БЕРГ, Лај ла
10915

     „Hi lja i nen” Ivo An drić ih mis si e lun pa lja sta ja / La i la 
Lind bergh.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Go spo đi ca, Hel sin ki, 1961.
U: Ma a kan sa.  (12. ma a lis 1962)*.

ЛИНД МАН, Стиг
10916

     Bron över Dri na / Stig Lind man.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Stok holm, 
1960.
U: Väs ter bot tens fol kblad.  (23. sept. 1960)*.

ЛИП КА, Фран ти шек
10917

     Ivo An drić: tra gic ká ví zia člo ve ka v pri e sto re a ča se / 
Fran ti šek Lip ka.
U: Most na Dri ne ; Trav nic ká kro ni ka / Ivo An drić.  Bra
ti sla va : Ta tran, 1983.  Str. 720.

10918
     Ivo An drić: tra gic ká ví zia člo ve ka v pri e sto re a ča se / 
Fran ti šek Lip ka.
U: Most na Dri ne ; Trav nic ká kro ni ka / Ivo An drić.  Nový 
Sad : Ob zor ; Bra ti sla va : Ta tran, 1984.  Str. 720.

10919
     Tra gic ká ví zia člo ve ka v pri e sto re a ča se / Fran ti šek 
Lip ka.
U: Re vue sve to vej li te ra túry.  Roč. 19, č. 5 (1983), str. 
120126*.

10920
     Chro no ló gia ži vo ta a di e la / Fran ti šek Lip ka.
U: Dom na sa mo te ; Pa ša Omer La tas ; Pre kli aty dvor a iné 
/ Ivo An drić.  Bra ti sla va : Ta tran, 1983.  Str. 641650.

10921
     Chro no ló gia ži vo ta a di e la / Fran ti šek Lip ka.
U: Dom na sa mo te ; Pa ša Omer La tas ; Pre kli aty dvor a 
iné / Ivo An drić.  V No vom Sa de : Ob zor ; Bra ti sla va : 
Ta tran, 1984.  Str. 641650.

ЛИ СЕ, Вје ко слав
10922

     Ан дрић и при по ве дач ка Бо сна / Вје ко слав Ли се.
У: Раз ви так.  Н. с., год. 3, бр. 7 (1974), стр. 3032*.

10923
     An drić i se ljač ka Bo sna : (od lo mak iz stu di je) / Vje ko
slav Li se.
U: Pu te vi.  God. 13, br. 2 (martapril 1967), str. 145151.

10924
     An dri ćev Đer ze lez / Vje ko slav Li se.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Pu te vi.  God. 15, br. 1 (jan.feb. 1969), str. 6271.

10925
     An dri ćev ci klus o fra tri ma / Vje ko slav Li se.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Iz raz.  God. 14, knj. 27, br. 2 (feb. 1970), str. 155
167.

10926
     An dri će va „Pro kle ta avli ja” / Vje ko slav Li se.
U: Iz raz.  God. 16, knj. 32, br. 8/9 (avg.sept. 1972), str. 
199205.

10927
     Ivo An drić : biobi bli o graf ska kro no lo gi ja : (1892
1966) / Vje ko slav Li se.
U: Ži vot.  God. 23, knj. 46, br. 10 (okt. 1974), str. 487
502.

10928
     Ivo An drić  „Trav nič ka hro ni ka”. [De o] 1 / Vje ko slav 
Li se.
U: Ži vot.  God. 16, br. 11/12 (nov.dec. 1967), str. 81
84.

10929
     Ivo An drić  „Trav nič ka hro ni ka”. [De o] 2 / Vje ko slav 
Li se.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ži vot.  God. 17, br. 1 (jan. 1968), str. 1927.

10930
     Ivo An drić  „Trav nič ka hro ni ka”. [De o] 3 / Vje ko slav 
Li se.
U: Ži vot.  God. 17, br. 2/3 (feb.mart 1968), str. 8993.

10931
     Ivo An drić  „Trav nič ka hro ni ka”. [De o] 4 / Vje ko slav 
Li se.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ži vot.  God. 17, br. 4 (april 1968), str. 2933.

10932
     Iz An dri će vog ci klu sa o pa to lo gi ji Bo sne : (od lo mak) / 
Vje ko slav Li se.
U: Ži vot.  God. 25, knj. 49, br. 1 (jan. 1976), str. 37.

10933
     „Na Dri ni ću pri ja” Ive An dri ća / Vje ko slav Li se.
U: Pu te vi.  God. 18, br. 5 (sept.okt. 1972), str. 303318.

10934
     O An dri će vu ro ma nu „Go spo đi ca” / Vje ko slav Li se.
U: Za dar ska re vi ja.  God. 24, br. 2/3 (ožu jakli panj 1975), 
str. 223225.

10935
     Pje snič ka evo ka ci ja mu sli man ske Bo sne / Vje ko slav 
Li se.
U: Sa vre me nik.  God. 18, knj. 36, sv. 11 (nov. 1972), str. 
368374.

10936
     Pje snič ki za pi si mla dog An dri ća / Vje ko slav Li se.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Od jek.  God. 25, br. 20 (1531. okt. 1972), str. 14.
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10937
     Pro sto ri umjet ni ko ve mla do sti. [De o] 1 / Vje ko slav Li
se.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Od jek.  God. 28, br. 4 (1528. feb. 1975), str. 15.

10938
     Pro sto ri umjet ni ko ve mla do sti. [De o] 2 / Vje ko slav Li
se.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Od jek.  God. 28, br. 5 (115. mart 1975), str. 18.

10939
     Ras pad Bo sne : knji žev na kri ti ka i An dri će va Bo sna / 
Vje ko slav Li se.
U: Od jek.  God. 24, br. 20 (1531. okt. 1971), str. 15.

10940
     Svi jet Osman li ja u stva ra la štvu Ive An dri ća / Vje ko
slav Li se.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ži vot.  God. 21, knj. 40, br. 4 (april 1972), str. 319
335.

10941
     Funk ci o nal nost i emo tiv nost mo ti va mo sta u dje lu „Na 
Dri ni ću pri ja” : (od lo mak) / Vje ko slav Li se.
U: Pu te vi.  God. 16, br. 3/4 (majavg. 1970), str. 155
165.

ЛИ СЕН КО, А.
10942

     Пам’яті Іво Ан дри ча / А. Ли сен ко.
In me mo ri am.
У: Лі те ра тур на Укра ї на.  (25. бе ре зе нь 1975), стр. 4*.

ЛИ СЈА НИ, Жорж
10943

     Pré fa ce / Ge or ges Lu ci a ni.
U: Il est un pont sur la Dri na / Ivo An dritch.  Pa ris : Plon, 
1956.  Str. IIV.

10944
     Pré fa ce / Ge or ges Lu ci a ni.
U: Il est un pont sur la Dri na / Ivo An dritch.  [Pa ris] : 
Plon, 1961.  Str. IIV*.

10945
     Pré fa ce / Ge or ges Lu ci a ni.
U: Il est un pont sur la Dri na / Ivo An dritch.  Pa ris : Plon, 
1962.  Str. IIV.

10946
     Pré fa ce / Ge or ges Lu ci a ni.
U: La co ur ma u di te / Ivo An dritch.  Pa ris : Stock, 1962. 
 Str. 713.

ЛИ СТО ПАД, М.
10947

     Спі ве ць Бо снії / М. Ли сто пад.
У: Все світ.  Рік 5, n° 10 (1962), стр. 113116*.

ЛИФ КО ВА, Ире на
10948

     Bez efek tov / Ire na Lif ko vá.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Je le na, že na ko je ne ma, Prag, 
1967.
U: Kul túrny ži vot.  Roč. 23, č. 5 (1968), str. 45*.

ЛИ ЧЕЛ, Ру долф Вал тер
10949

     Geschic hten, am La ger fe u er zu Le sen : der Bo sni er Ivo 
An drić er we ist sich als No vel list und Ka va li er al ter Schu
le in al len Sät teln ge recht / Ru dolf Wal ter Litschel.
U: Obe rö ster re ic hische Nac hric hten.  (21. Ju ni 1960)*.

ЛИ ЧИ НИО Га ла ти, Фран че ско
10950

     Un ca le do i sco pio di sim bo li / Fran ce sco Li ci nio Ga la ti.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pro kle ta avli ja, Mi la no, 1992.
U: L’Os ser va to re ro ma no.  (30 set. 1992), str. 5*.

ЛО ВРЕ НО ВИЋ, Иван
10951

     An drić i te le vi zi ja / Ivan Lo vre no vić.
U: Od jek.  God. 33, br. 21 (115. nov. 1980), str. 4.

10952
     An drić i fra nje vač ke hro ni ke / Ivan Lo vre no vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: De lo.  God. 32, knj. 32, br. 3 (mart 1986), str. 119
134.

10953
     Ан дри ћев за греб ни жи вот / Иван Ло вре но вић.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 22, св. 20 
(окт. 2003), стр. 287291.

10954
     Bo san ski An drić / Ivan Lo vre no vić.
U: Duh iz sin dži ra / Ivan Lo vre no vić.  Za greb : Du ri e ux, 
2005.  Str. 364367.

10955
     Bo sna Ive An dri ća : knji žev nost iz van pro to ko la / Ivan 
Lo vre no vić.
Od lom ci. 
U: Oslo bo đe nje.  God. 37, br. 11653 (8. nov. 1980) = 
Kul tu ra  umjet nost  na u ka, str. 11.

10956
     Duh to po gra fi je, to po gra fi ja du ha / Ivan Lo vre no vić.
U: Ski ce, lajt mo ti vi / Ivan Lo vre no vić.  Ba nja Lu ka : 
Glas, 1986.  Str. 6569.

10957
     Duh to po gra fi je, to po gra fi ja du ha / Ivan Lo vre no vić.
U: Duh iz sin dži ra / Ivan Lo vre no vić.  Za greb : Du ri e ux, 
2005.  Str. 313316.

10958
     Za ži vo ta i po sle smr ti / Ivan Lo vre no vić.
U: Duh iz sin dži ra / Ivan Lo vre no vić.  Za greb : Du ri e ux, 
2005.  Str. 373379.
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10959
     Za pi ši, pa će i Bog upam ti ti : An drić i bo san ske fra nje
vač ke kro ni ke / Ivan Lo vre no vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Bo sna fran ci sca na.  God. 13, br. 23 (2005), str. 113
127*.

10960
     Za pi ši, pa će i Bog upam ti ti : An drić i bo san ske fra nje
vač ke kro ni ke / Ivan Lo vre no vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Duh iz sin dži ra / Ivan Lo vre no vić.  Za greb : Du ri e ux, 
2005.  Str. 317339*.

10961
     Ivo An drić, pa ra doks o šut nji / Ivan Lo vre no vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Pro kle ta avli ja / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Ma ti ca hr vat
ska : Svje tlo ri je či, 2007.  Str. 555.

10962
     Ivo An drić, pa ra doks o šut nji / Ivan Lo vre no vić.
U: Mo tri šta.  Br. 41 (2008), str. 4984*.

10963
     Ivo An drić, pa ra doks o šut nji / Ivan Lo vre no vić.
U: No vi iz raz.  Br. 39 (2008), str. 344*.

10964
     Ivo An drić, pa ra doks o šut nji / Ivan Lo vre no vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ars.  N. s., god. 13, br. 1/2 (2008), str. 113155.

10965
     Ivo An drić, pa ra doks o šut nji / Ivan Lo vre no vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ko lo.  God. 18, br. 2 (2008), str. 392444*.

10966
     Ivo An drić, pa ra doks o šut nji / Ivan Lo vre no vić.
U: Oslo bo đe nje.  (9. mart 2009) = KUN [Kul tu ra  umjet
nost  na u ka]*.

10967
     Iz me đu „oti ći” i „osta ti” : uz pri po vi jet ku „Ča ša” Ive 
An dri ća / Ivan Lo vre no vić.
U: Od jek.  God. 30, br. 3 (115. feb. 1977), str. 11.

10968
     Iz me đu „oti ći” i „osta ti” / Ivan Lo vre no vić.
U: Ski ce, lajt mo ti vi / Ivan Lo vre no vić.  Ba nja Lu ka : 
Glas, 1986.  Str. 6164.

10969
     Је дан од вр хо ва на ше ре чи / Иван Ло вре но вић.
Одло мак из тек ста „Кла сич на ја сно ћа и по нор на ду
би на”. 
У: Бор ба.  Год. 57, бр. 178 (1. јул 1978) = Свет кул ту ре 
и умет но сти, стр. 11.

10970
     Kla sič na ja sno ća i po nor na du bi na / Ivan Lo vre no vić.
Re fe rat na Sim po zi ju mu „An drić u ško li”, Vi še grad, 25
26. jun 1978.
U: Od jek.  God. 31, br. 13/14 (jul 1978), str. 7, 24.

10971
     Kro ni ke kao mo del umjet no sti : o od no su An dri će va 
dje la i bo san ske fra nje vač ke kro ni ke 18. sto lje ća / Ivan 
Lo vre no vić.
Od lo mak iz tek sta „Tekst i ar he tekst”. 
U: Oslo bo đe nje.  God. 42, br. 13414 (23. okt. 1985) = KUN 
[Kul tu ra  umjet nost  na u ka].  God. 7, br. 221, str. 9.

10972
     Mi sao o do mi ci lu : (je dan po gled na dje lo Ive An dri ća) 
/ Ivan Lo vre no vić.
U: Od jek.  God. 33, br. 5 (115. mart 1980), str. 5.

10973
     Mi sao o do mi ci lu / Ivan Lo vre no vić.
U: Ski ce, lajt mo ti vi / Ivan Lo vre no vić.  Ba nja Lu ka : 
Glas, 1986.  Str. 5860.

10974
     Mje sto Ive An dri ća u hr vat skoj knji žev no sti / Ivan Lo
vre no vić.
U: Re pu bli ka.  God. 48, br. 1112 (1992), str. 179185*.

10975
     Mje sto Ive An dri ća u hr vat skoj knji žev no sti / Ivan Lo
vre no vić.
U: Na pre dak.  (1993), str. 119128*.

10976
     Mje sto Ive An dri ća u hr vat skoj knji žev no sti / Ivan Lo
vre no vić.
U: Sve ske Za du žbi ne Ive Аndrića.  God. 14, sv. 11 (sept. 
1995), str. 205212.

10977
     Mje sto Ive An dri ća u hr vat skoj knji žev no sti / Ivan Lo
vre no vić.
U: Bo sna fran ci sca na.  God. 13, br. 23 (2005), str. 128
134*.

10978
     Mje sto Ive An dri ća u hr vat skoj knji žev no sti / Ivan Lo
vre no vić.
U: Duh iz sin dži ra / Ivan Lo vre no vić.  Za greb : Du ri e ux, 
2005.  Str. 353363.

10979
     Mo li tve ni ći lim / Ivan Lo vre no vić.
U: Duh iz sin dži ra / Ivan Lo vre no vić.  Za greb : Du ri e ux, 
2005.  Str. 368372.

10980
     „Pri po mog nu ti An drić” / Ivan Lo vre no vić.
Po vo dom tek sta „Udru že ni iz da va či kao se vilj ski bri ja či” 
Va si li ja Ka le zi ća. 
U: Oslo bo đe nje.  God. 38, br. 11964 (17. okt. 1981) = 
Kul tu ra  umjet nost  na u ka.  God. 3, br. 19, str. 2.

10981
     Са то ви и иде о ло ге ме : из сту ди је „Кул тур на ба шти
на у ви ше на ци о нал ној за јед ни ци” / Иван Ло вре но вић.
У: Бор ба.  Год. 40 [!], бр. 320 (21. нов. 1981) = Дру
штво  кул ту ра  кри ти ка, стр. 11.
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10982
     Sjaj frag me na ta / Ivan Lo vre no vić.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Omer pa ša La tas, Sa ra je vo, 
1976.
U: Od jek.  God. 30, br. 4 (1528. feb. 1977), str. 5.

10983
     Sjaj frag me na ta / Ivan Lo vre no vić.
U: Ski ce, lajt mo ti vi / Ivan Lo vre no vić.  Ba nja Lu ka : 
Glas, 1986.  Str. 7074.

10984
     Sjaj frag me na ta / Ivan Lo vre no vić.
U: Duh iz sin dži ra / Ivan Lo vre no vić.  Za greb : Du ri e ux, 
2005.  Str. 340345.

10985
     Tekst i ar he tekst : An drić i bo san ske fra nje vač ke kro ni
ke 18. sto lje ća / Ivan Lo vre no vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ski ce, lajt mo ti vi / Ivan Lo vre no vić.  Ba nja Lu ka : 
Glas, 1986.  Str. 7591.

10986
     Tekst i ar he tekst : (An drić i fra nje vač ke kro ni ke 18. 
sto lje ća) / Ivan Lo vre no vić.
U: Ge sta.  God. 9, br. 26/28 (1987), str. 155161*.

10987
     U Za gre bu ću pri ja / Ivan Lo vre no vić.
U: Duh iz sin dži ra / Ivan Lo vre no vić.  Za greb : Du ri e ux, 
2005.  Str. 380383.

10988
     Умјет нич ка ви зи ја на спрам иде о ло гиј ске схе ме / 
Иван Ло вре но вић.
У: Књи жев на реч.  Год. 9, бр. 147 (25. јун 1980), стр. 
45.

10989
     Umjet nič ka vi zi ja na spram ide o lo gij ske she me / Ivan 
Lo vre no vić.
U: Ski ce, lajt mo ti vi / Ivan Lo vre no vić.  Ba nja Lu ka : 
Glas, 1986.  Str. 9298.

10990
     Fra nje vač ki lje to pi si u An dri će vu dje lu / Ivan Lo vre
no vić.
U: Iz raz.  God. 30, knj. 59, br. 3/4 (martapril 1986), str. 
223228.

10991
     Šest de ce ni ja taj ne / Ivan Lo vre no vić.
U: Da nas.  God. 1, br. 42 (7. pro si nac 1982), str. 61.

10992
     Šest de ce ni ja taj ne / Ivan Lo vre no vić.
U: Ski ce, lajt mo ti vi / Ivan Lo vre no vić.  Ba nja Lu ka : 
Glas, 1986.  Str. 99104.

10993
     Šest de ce ni ja taj ne / Ivan Lo vre no vić.
U: Bo sna fran ci sca na.  God. 13, br. 23 (2005), str. 109
112*.

10994
     Šest de ce ni ja taj ne / Ivan Lo vre no vić.
U: Duh iz sin dži ra / Ivan Lo vre no vić.  Za greb : Du ri e ux, 
2005.  Str. 346352.

10995
     Wri te it down, and even God will re mem ber : An drić 
and the Bo snian Fran ci scan chro nic les / Ivan Lo vre no vić 
; tran sla ted by Gra ham McMa ster.
U: Most.  Br. 3/4 (1997), str. 163169*.

10996
     La pla ce d’Ivo An drić dans la lit té ra tu re cro a te / Ivan 
Lo vre no vić ; tra du it par La da Ča leFeld man et Eva i ne le 
Cal véIvi če vić.
U: Most.  Br. 3 (1994), str. 4750*.

10997
     Текст и ар хе текст : Ан дриќ и бо сан ски те фра ње вач
ки хро ни ки од 18. век / Иван Ло вре но виќ ; пре вод Бил
ја на Јо ва нов ска.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Стре меж.  Год. 31, бр. 10 (1987), стр. 769780.

ЛО ДО ЛИ, Мар ко
10998

     Scheg ge di un mon do al lo sfa scio / Mar co Lo do li.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pro kle ta isto ri ja, Mi la no, 
2007.
U: La Re pub bli ca.  (20 ott. 2007), str. 51*.

ЛОМ ПАР, Ми ло
10999

     За што чо век не ко ме мо ра да ка же / Ми ло Лом пар.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 175, књ. 463, св. 1/2 
(јан.феб. 1999), стр. 90100.

11000
     За што чо век не ко ме мо ра да ка же / Ми ло Лом пар.
У: Срп ска ви ла.  Год. 5, бр. 10 (авг. 1999), стр. 2736.

ЛОН ГИ НО ВИЋ, То ми слав
11001

     East wit hin the West: Bo snian cul tu ral iden tity in the 
works of Ivo An drić / To mi slav Z. Lon gi no vić.
No tes: str. 137138.
U: Ivo An drić re vi si ted / Wayne S. Vu ci nich, edi tor.  Ber
ke ley : In ter na ti o nal and Area Stu di es, 1995.  Str. 123
138.

ЛОН ЧАР, Да ри ја
11002

     Ин тер пре та ци ја Ан дри ће ве при по вет ке Пут Али је 
Ђер зе ле за у сред њој шко ли / Да ри ја Лон чар.
Би бли о гра фи ја: стр. 53.
У: Школ ски час срп ског је зи ка и књи жев но сти.  Год. 
19, бр. 2 (2001), стр. 4453.

ЛОН ЧАР, Иван
11003

     Дра га ма ла Ев ге ни ја : љу бав на пи сма мла дог Ан
дри ћа / при ре дио Иван Лон чар.
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Са др жи и од лом ке из пи са ма.
У: По ли ти кин за бав ник.  Год. 49, бр. 1842 (17. април 
1987), стр. 45.

11004
     Dra ga ma la Ev ge ni ja : lju bav na pi sma mla dog An
dri ća / pri re dio Ivan Lon čar.
Sa dr ži i od lom ke iz pi sa ma.
U: Po li ti kin za bav nik.  God. 49, br. 1842 (17. april 1987), 
str. 45*.

11005
     Dra ga ma la Ev ge ni ja : lju be zen ska pi sma mla de ga 
An dri ća / pri re dil Ivan Lon čar.
Sa dr ži i od lom ke iz pi sa ma.
U: Po li ti kin za bav nik.  God. 49, br. 1842 (17. april 1987), 
str. 45*.

ЛОН ЧАР, Ма те
11006

     Me đu na rod ni skup o Ivi An dri ću u Za gre bu / Ma te 
Lon čar.
Pri kaz ma ni fe sta ci je: Me đu na rod ni her me ne ut ski skup 
„Ivo An drić 30 go di na na kon”, Za greb, 26. nov. 2005.
U: Sve ske Za du žbi ne Ive An dri ća.  God. 25, sv. 23 (sept. 
2006), str. 343347.

ЛО ПУ ШИ НА, Мар ко
11007

     Ка фа за но бе лов ца / Мар ко Ло пу ши на, Ду шан Ло
пу ши на.
У: Хо тел Мо сква / [аутори Мар ко Ло пу ши на, Ду шан 
Лопушина].  Зре ња нин : Дра гић, 2008.  Стр. 9899.

ЛОРД, Ал берт Бејтс
11008

     Ame rič ki po gled na sa vre me nu ju go slo ven sku knji žev
nost / Al bert B. Lord.
U: Re ports on Ame ri canYugo slav [U ni ver sity] Se mi nar, 
Za dar, Ju ne, 18th23rd 1963 / edi tors Char les Je la vich and 
Ti ho mir Vu lo vić.  Lju blja na : [s. n.], 1968.  Str. 399
405.

11009
     An Ame ri can vi ew of con tem po rary Yugo slav li te ra tu
re / Al bert B. Lord.
U: Re ports on Ame ri canYugo slav [U ni ver sity] Se mi nar, 
Za dar, Ju ne, 18th23rd 1963 / edi tors Char les Je la vich and 
Ti ho mir Vu lo vić.  Lju blja na : [s. n.], 1968.  Str. 155
162.

11010
     Ivo An dric in En glish tran sla tion / by Al bert B. Lord.
U: The Ame ri can Sla vic and East Euro pean Re vi ew.  Vol. 
23, no. 3 (1964), str. 563573*.

11011
     Ta les of a se er bet we en two worlds / by Al bert Lord.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Ma ra mi lo sni ca i dru ge pri če, 
Nju jork, 1968.
U: Sa tur day Re vi ew.  (3 Aug. 1968), str. 22.

ЛО РЕНЦ, Гин тер В.
11012

     Ivo An drić : Ge wis sen zwe i ter Wel ten / Gün ter W. Lo
renz.
U: Euro pa.  Jhg. 19, Nr. 8 (1965), str. 6264*.

ЛУ, Ђе нјинг
11013

     An de li qi he ta de chang pian xi a os huo „Tu la fu ni ke 
fengyun” / Lu Jianying.
Tekst na kin. je zi ku i pi smu.
U: Tu la fu ni ke fengyun / Yiwo An de li qi.  Shang hai : 
Shang hai yiwen chu ban she, 1988.  Str. 18.

ЛУ ГО ЊА, Или ја
11014

     Ivo An drić po sli je 25 go di na po sje tio Vi še grad / Ili ja 
Lu go nja.
U: Pro svjet ni list.  Br. 19 (1. april 1953)*.

11015
     Ivo An drić po sli je 25 go di na po sje tio Vi še grad / Ili ja 
Lu go nja.
U: Vi še grad ske no vi ne.  God. 5, br. 41 (31. maj 1985), 
str. 2.

ЛУ КА СЈЕ ВИЧ, Ју ли јуш
11016

     Ivo An drić: Kon su lo wie ich ce sar skich mo ś ci, War sza
wa, 1960 / Ju li usz Łuka si e wicz.
Pri kaz knji ge: Trav nič ka hro ni ka.
U: Mó wią Wi e ki.  Rocz. 3, nr. 9 (1960), str. 35*.

ЛУ КАЧ, Иштван
11017

     Sem utó dja, sem őse : Ivo An drić  két part kö zött / 
Lu kács Is tván.
U: Ex Sympo sion.  61/62. sz. (2007), str. 1518.

ЛУ КЕ ТИЋ, Ми ро слав
11018

     Иво Ан дрић / М. Л. [Мирослав Лук етић].
При каз књи ге: Гор да на По по вић: Иво Ан дрић, Бе о
град, 1974.
У: Би бли о граф ски вје сник.  Год. 6, бр. 1 (1977), стр. 
163164.

ЛУ КИЋ, Бо јан
11019

     Не до сти жна ин спи ра ци ја / Бо јан Лу кић.
У: По ли ти ка.  Год. 92, бр. 29237 (12. март 1995), стр. 
22.

ЛУ КИЋ, Дар ко
11020

     Две пред ста ве у Са ра је ву / Дар ко Лу кић.
Са др жи при ка зе пред ста ва ме ђу ко ји ма и: „Ве о ма збу
њен у ду ши” по мо ти ви ма при по ве да ка Иве Ан дри ћа, 
у дра ма ти за ци ји и ре жи ји Ка ће Че лан и у из во ђе њу 
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по зо ри шта „Те а тарам фи те а тар” из Са ра је ва.
У: Књи жев на реч.  Год. 16, бр. 297 (25. март 1987), 
стр. 31.

ЛУ КИЋ, Ја сми на
11021

     Go spo đi ca i „bo san ska tri lo gi ja” / Ja smi na Lu kić.
U: Go spo đi ca / Ivo An drić.  Za greb : Ma ti ca hr vat ska, 
1988.  Str. 147166.

11022
     Dvi je An dri će ve pri če : Ani ki na vre me na i Ma ra mi lo
sni ca / Ja smi na Lu kić.
U: Bo sna fran ci sca na.  God. 13, br. 23 (2005), str. 151
174*.

11023
     Ne po zna ti An drić / Ja smi na Lu kić.
Pri kaz ča so pi sa: Sve ske Za du žbi ne Ive An dri ća, sv. 1, 
1982.
U: Oko.  (23. pro si nac 19826. si je čanj 1983)*.

ЛУ КИЋ, Љи ља на
11024

     Pa ra le la iz me đu An dri će ve pri po vet ke Aska i vuk i Do
de o ve Ko za go spo di na Se ge na / Lji lja na Lu kić.
U: Knji žev nost i je zik.  God. 20, br. 1 (1973), str. 1626.

ЛУ КИЋ, Ми ро слав
11025

     Де сет Ан дри ће вих есе ја / Ми ро слав Лу кић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Ра ђа ње фа ши зма, Бе о
град, 1995.
У: Са вре ме ник.  Бр. 47/49 (1997), стр. 115116.

11026
     Де сет Ан дри ће вих есе ја / Ми ро слав Лу кић.
У: Ме та фи зи ка у бе лом оде лу / Ми ро слав Лу кић.  Бе
о град : Мо ба ров ин сти тут пи шче вих из да ња ; Ра бро во 
: За ве ти не, 2000.  Стр. 3738.

11027
     Мај стор ство / Ми ро слав Лу кић.
У: Рзав ски бре го ви / Иво Ан дрић.  Бе о град : Но ва 
шко ла, 2006.  Стр. 8895.

ЛУ КИЋ, Ра до мир Д.
11028

     Пред за го нет ком све та / Ра до мир Д. Лу кић.
У: По ли ти ка.  Год. 73, бр. 22634 (9. окт. 1976) = Кул ту
ра  умет ност.  Год. 17, бр. 1103, стр. 13.

ЛУ КИЋ, Све та
11029

     Ан дрић  Про кле та авли ја  Џа џић / Све та Лу кић.
У: Књи жев ност.  Год. 28, књ. 56, св. 3 (март 1973), стр. 
317321.

11030
     Ан дри ће ва про за у све тло сти ви зу ел нодрам ских 
умет но сти (по зо ри шта, фил ма и те ле ви зи је) / Све та 
Лу кић.

Zu sam men fas sung: An drićs Pro sa im Licht der vi su ell
dra ma tischen Kün ste: стр. 980.
У: Де ло Иве Ан дри ћа у кон тек сту европ ске књи жев
но сти и кул ту ре / [уредник Дра ган Недељковић].  Бе
о град : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 1981.  Стр. 961980.

11031
     Ан дри ће ва про за у све тло сти ви зу ел нодрам ских 
умет но сти (по зо ри шта, фил ма и те ле ви зи је) / Све та 
Лу кић.
Од лом ци.
У: По зо ри шне дра ма ти за ци је де ла Иве Ан дри ћа. Део 
2, Дра ма ти за ци је у вре ме ну / Ве сна Крч мар.  Но ви 
Сад : Ма ти ца срп ска, 2008.  Стр. 242244.

11032
     [Век Иве Андрића]. [Део] 1, Жив, из бли за / Све та 
Лу кић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 30, бр. 10235 (6. септ. 
1992), стр. 11.

11033
     Век Иве Ан дри ћа. [Део] 2, Скром ни до ма ћин / Све
та Лу кић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 30, бр. 10236 (7. септ. 
1992), стр. 9.

11034
     Век Иве Ан дри ћа. [Део] 3, Нео бја вље ни ре фе рат / 
Све та Лу кић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 30, бр. 10237 (8. септ. 
1992), стр. 9.

11035
     Век Иве Ан дри ћа. [Део] 4, На хлад ној ле ди ни  иза
брао је ћу та ње / Све та Лу кић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 30, бр. 10238 (9. септ. 
1992), стр. 11.

11036
     Век Иве Ан дри ћа. [Део] 5, Ни од бо јан, ни при сан / 
Све та Лу кић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 30, бр. 10239 (10. септ. 
1992), стр. 11.

11037
     Век Иве Ан дри ћа. [Део] 6, Ду жност да се оства ри 
пра во / Све та Лу кић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 30, бр. 10240 (11. септ. 
1992), стр. 11.

11038
     Век Иве Ан дри ћа. [Део] 7, Тај пу сти те рет / Све та 
Лу кић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 30, бр. 10241 (12. септ. 
1992), стр. 11.

11039
     Век Иве Ан дри ћа. [Део] 8, Ве за ност за Пољ ску / 
Све та Лу кић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 30, бр. 10243 (14. септ. 
1992), стр. 9.
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11040
     Век Иве Ан дри ћа. [Део] 9, И љу бав је про па ла / 
Све та Лу кић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 30, бр. 10244 (15. септ. 
1992), стр. 11.

11041
     Век Иве Ан дри ћа. [Део] 10, Ле то у Хер цегНо вом / 
Све та Лу кић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 30, бр. 10245 (16. септ. 
1992), стр. 11.

11042
     Век Иве Ан дри ћа. [Део] 11, „Ја спо ро ми слим” / 
Све та Лу кић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 30, бр. 10246 (17. септ. 
1992), стр. 11.

11043
     Век Иве Ан дри ћа. [Део] 13 [тј. 12], Европ ски дух / 
Све та Лу кић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 30, бр. 10247 (18. септ. 
1992), стр. 11.

11044
     Век Иве Ан дри ћа. [Део] 14 [тј. 13], Сло бод но, бес
плат но је / Све та Лу кић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 30, бр. 10248 (19. септ. 
1992), стр. 12.

11045
     Век Иве Ан дри ћа. [Део] 15 [тј. 14], По след њи су
срет / Све та Лу кић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 30, бр. 10250 (21. септ. 
1992), стр. 9.

11046
     Век Иве Ан дри ћа. [Део] 16 [тј. 15], Агре сив ност са
мо зва ни ца / Све та Лу кић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 30, бр. 10251 (22. септ. 
1992), стр. 9.

11047
     Век Иве Ан дри ћа. [Део] 17 [тј. 16], Па влов ин ти мус 
/ Све та Лу кић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 30, бр. 10252 (23. септ. 
1992), стр. 9.

11048
     Век Иве Ан дри ћа. [Део] 18 [тј. 17], Ан га жо ва ње за 
књи жев ност / Све та Лу кић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 30, бр. 10253 (24. септ. 
1992), стр. 9.

11049
     Из но ше ње на ви де ло / Све та Лу кић.
Одло мак из књи ге „Спо мен на Ан дри ћа”.
У: По зо ри шне дра ма ти за ци је де ла Иве Ан дри ћа. Део 
2, Дра ма ти за ци је у вре ме ну / Ве сна Крч мар.  Но ви 
Сад : Ма ти ца срп ска, 2008.  Стр. 254255.

11050
     Ко ло око гро ба / Све та Лу кић.
Одло мак из књи ге „Спо мен на Ан дри ћа”.  На по ме не 

и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.
У: Књи жев ност.  Год. 46, књ. 92, св. 6 (јун 1991), стр. 
617621.

11051
     Kom pa ra tiv ni kri te ri ju mi vred no sti : (na pri me ru pro ze 
Ive An dri ća) / Sve ta Lu kić.
U: Re pu bli ka.  God. 45, br. 1/2 (si je čanjve lja ča 1989), 
str. 153163.

11052
     Лек ци ја пољ ског / Све та Лу кић.
У: Зве зде на не бу со ци ја ли зма / Све та Лу кић.  Зе мун : 
Bo ok ; Но ви Бе о град : Mar so, 1996.  Стр. 8397.

11053
     Na sce ni ži vo ta i umet no sti : Ivo An drić / Sve ta Lu kić.
U: Pre ko gra ni ca / Sve ta Lu kić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 
1984.  Str. 726.

11054
     Плат но епо хе / Све та Лу кић.
У: НИН.  Год. 31, бр. 1566 (4. јан. 1981), стр. 4446.

11055
     Сли ка и ми сао Иве Ан дри ћа / Све та Лу кић.
Го вор на отва ра њу из ло жбе „Иво Ан дрић  жи вот и 
де ло”, Бе о град, 1992.
У: По ли ти ка.  Год. 89, бр. 28359 (19. септ. 1992), стр. 
13.

11056
     Те шко пре но ше ње Ан дри ћа : Ан дри ће ва про за у 
све тло сти ви зу ел нодрам ских умет но сти (по зо ри шта, 
фил ма и те ле ви зи је) / Све та Лу кић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Књи жев ност.  Год. 47, књ. 98, св. 8/10 (авг.окт. 
1992), стр. 14341454.

11057
     Че ти ри на по ме не о Ан дри ћу / Све та Лу кић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 27, бр. 483 (16. март 1975), 
стр. 12.

11058
     Az élet és a mű vés zet szín pa dán : (Ivo An drić: Je lek az 
út men tén) / Sve ta Lu kić.
U: A mai in tel lek tu á lis pró za / Sve ta Lu kić.  Új vi dék : 
Fo rum, 1985.  Str. 102115.

ЛУ КИЋ, Сне жа на
11059

     Ко је Је ле на / С. Л. [Снежана Лукић].
При каз књи ге: Дра го љуб Влат ко вић: Је ле на у жи во ту 
и де лу Иве Ан дри ћа, Бе о град, 1996.
У: Ба зар.  Год. 33, бр. 812 (14. јун 1996), стр. 2425.

ЛУНД КВИСТ, Ар тур
11060

     Ivo An dric / av Ar tur Lund kvist.
U: Stoc kholmstid nin gen.  (27. okt. 1961), str. 4*.
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ЛУ ЧИЋ, Ан тун
11061

     Vid no po lje u An dri će vim špa njol skim pri zo ri ma / An
tun Lu čić.
Sum mary: str. 195.
U: Zbor nik Ivo An drić i nje go vo dje lo / [glav ni ured nik 
Ši mun Mu sa].  Mo star : Pe da go ški fa kul tet, 2003.  Str. 
185195*.

ЛУ ЧИЋ, Ми ли ја
11062

     Mla do bo san ci u ze malj skoj ka zni o ni u Ze ni ci. [De o] 6, 
An dri će vi taj ni ko ra ci bu ne / Mi li ja Lu čić.
U: Na ša ri ječ.  God. 31, br. 2045 (5. sept. 1986), str. 9.

ЛУ ЧИЋ, Мил ка
11063

     Ан дрић као ди пло ма та / М. Л. [Милка Лучић].
У: По ли ти ка.  Год. 89, бр. 28391 (21. окт. 1992), стр. 
15.

11064
     Го вор не са ни це / Мил ка Лу чић.
У: По ли ти ка.  Год. 95, бр. 30380 (23. мај 1998) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 42, бр. 6, стр. [5].

11065
     Да ли је Ан дрић спо ран : шта је по зна ти пи сац на
пи сао у свом тек сту о Ал ба ни ји из 1939. и за што је не
при хва тљи во по ре ђе ње из ме ђу ње га и Ка да реа / Мил
ка Лу чић.
У: По ли ти ка.  Год. 84, бр. 26350 (13. феб. 1987), стр. 
13.

11066
     Де ло Иве Ан дри ћа / М. Л. [Милка Лучић].
При каз књи ге: Иван ка Удо вич ки: Кри тич коесе ји стич
ко де ло Иве Ан дри ћа, Бе о град, 1988.
У: По ли ти ка.  Год. 85, бр. 26960 (24. окт. 1988), стр. 
12.

11067
     Днев ник из Со ко ба ње / М. [Милка] Лу чић.
У: По ли ти ка.  Год. 95, бр. 30390 (2. јун 1998), стр. 23.

11068
     Евро па се за у ста ви ла у Трав ни ку / М. [Милка] Лу
чић.
О при ка зу „Трав нич ке хро ни ке” Иве Ан дри ћа у но ви
на ма „Le Mon de”.
У: По ли ти ка.  Год. 94, бр. 29913 (2. феб. 1997), стр. 
18.

11069
     За ма ло на от па ду : ка ко је спа се на Ан дри ће ва ди
сер та ци ја / М. [Милка] Лу чић.
У: По ли ти ка.  Год. 93, бр. 29693 (21. јун 1996), стр. 
22.

11070
     Иво Ан дрић о Ко сме ту / Мил ка Лу чић.
По во дом ела бо ра та „Бал кан ски рат и Ар ба ни ја” И. 
Ан дри ћа.

У: По ли ти ка.  Год. 104, бр. 33912 (5. април 2008), стр. 
10.

11071
     Пи сац и ње го ве Све ске / Мил ка Лу чић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Све ске, Бе о град, 1981.
У: По ли ти ка.  Год. 78, бр. 24377 (17. авг. 1981), стр. 
10.

11072
     Ча сов ни ци и „зли ду си” : по сле по ла ве ка од об ја
вљи ва ња Ан дри ће ве при че „Пи смо из 1920. го ди не” 
ча сов ни ци у Бо сни опет от ку ца ва ју раз ли чи то вре ме / 
Мил ка Лу чић.
У: По ли ти ка.  Год. 93, бр. 29799 (5. окт. 1996) = Кул ту
ра  умет ност  на у ка.  Год. 40, бр. 26, стр. 17.

ЉУ БИ БРА ТИЋ, Де ла ни ра
11073

     Двој ност ли ко ва у „Ку ћи на оса ми” / Де ла ни ра Љу
би бра тић.
У: Књи жев на реч.  Год. 7, бр. 107 (25. септ. 1978), стр. 
7.

ЉУ БИ МОВ, А.
11074

     Ne va lja li An drić / A. Lju bi mov.
U: Du ga.  N. s., br. 60 (12. jun 1976), str. 39.

ЉУ БИН КО ВИЋ, Не над
11075

     Ан дри ће ва де е пи за ци ја еп ског ју на ка  те о риј ски 
ди ја лог са усме ном еп ском пе смом и ње на над град
ња : (по во дом пр ве Ан дри ће ве збир ке при по ве да ка из 
1924) / Не над Љу бин ко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: An drić’s de e pi za tion of epic he ro  the o ri cal di a
lo gue with oral epic tra di tion and its su per struc tu re: стр. 
109.
У: Иво Ан дрић у сво ме вре ме ну. [Књ.] 1 / 22. на уч ни 
са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, 
Тр шић, 1520. септ. 1992.  Бе о град : Ме ђу на род ни 
сла ви стич ки цен тар на Фи ло ло шком фа кул те ту, 1994. 
 Стр. 99109.

11076
     Де е пи за ци ја еп ско га ју на ка : (Али ја Ђер зе лез у ви
ђе њу Иве Ан дри ћа и Мар ко Кра ље вић у ви ђе њу Стар
ца Ми ли је) / Не над Љу бин ко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: The pro blem of the an tihe ro in the oral epic: стр. 
419.
U: Zbor nik ra do va XXXIV kon gre sa Sa ve za udru že nja 
fol klo ri sta Ju go sla vi je, Tu zla, 22. do 26. IX 1987. / [u red
nik Mi li voj Rodić].  Tu zla : Udru že nje fol klo ri sta Bo sne 
i Her ce go vi ne, 1987.  Стр. 413419.

ЉУ ШИЋ, Ра дош
11077

     Дри на, а по ред ње ло го ри / Ра дош Љу шић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 44, бр. 850/851 (15. окт.1. 
нов. 1992), стр. 8.
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11078
     Сан о бе гов ској зе мљи : ка ко је на ста ла Ан дри ће
ва пр ва при по вет ка об ја вље на у По ли ти ци  Сан бе га 
Кар чи ћа / Ра дош Љу шић.
У: По ли ти ка.  Год. 89, бр. 28380 (10. окт. 1992) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 36, бр. 28, стр. 12.

М. Б.
11079

     Ivo An dric: Die Brüc ke über die Dri na, Mün chen, 1959 
/ M. B.
Pri kaz knji ge: Na Dri ni ću pri ja.
U: Atlan tis.  (März 1960)*.

11080
     Maj stor ri je či / M. B.
U: Slo bod na Dal ma ci ja.  God. 19 (10. li sto pad 1962), 
str. 4*.

11081
     Ве ли ка син те за / М. Б.
При каз књи ге: Ра до ван Вуч ко вић: Ве ли ка син те за, Са
ра је во, 1974. 
У: По ли ти ка.  Год. 72, бр. 22111 (26. април 1975) = 
Кул ту ра  умет ност.  Год. 17, бр. 1020, стр. 14.

11082
     Иво Ан дрић / М. Б.
У: За дру га.  Год. 2, бр. 89 (2. нов. 1950), стр. 4.

М. Г.
11083

     Čo vjek i pi sac / M. G.
U: Ve čer nji list.  God. 3, br. 716 (27. okt. 1961), str. 7.

М. Ж.
11084

     Ан дрић  при ват но и јав но : ве ли ка до ку мен тар на 
из ло жба у На род ној би бли о те ци / М. Ж.
При каз из ло жбе „Ан дрић  чо век и де ло”, Бе о град, 
1980.
У: По ли ти ка.  Год. 77, бр. 23984 (14. јул 1980), стр. 
12.

11085
     Иво Ан дрић пр ви по ча сни док тор Уни вер зи те та у 
Са ра је ву / М. Ж.
У: По ли ти ка.  Год. 59, бр. 17606 (11. окт. 1962), стр. 
10.

М. И. 
11086

     An drić  mo der ni Bal zac / (M. I.).
Pri kaz član ka: Rag nar Kvam: Frø ke nen  Go spo dji ca, Ivo 
An dric’s nye ro man.
U: Te le gram.  God. 4, br. 185 (8. nov. 1963), str. 12.

М. К.
11087

     Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа, 18/2001 / М. К.
При каз ча со пи са.

У: Про свет ни пре глед.  Год. 57 (13. март 2002), стр. 
6*.

М. Л. 
11088

     Pris sum mam hop pas jag ge ut på ett vär digt sätt / M. 
L.
U: Sven ska dag bla det.  (27. okt. 1961), str. 19*.

М. Л. Д.
11089

     Spod po po la pla meň / M. L. D.
U: Hlas ĺudu.  Roč. 29, č. 42 (14. okt. 1972), str. 5.

M. M.
11090

     Ivo An drics: Híd a Dri nán / M. M.
Pri kaz knji ge: Na Dri ni ću pri ja.
U: Tár sa dal mi Sze mle.  19. évf., 2. sz. (1964. fe br.), str. 
158*.

11091
     Тај ни „фонд”  у фи о ци / М. М.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 30, бр. 10269 (10. окт. 
1992), стр. 11.

М. П.
11092

     На ши пи сци у пре во ди ма / М. П.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 48, бр. 1 (1. 
мај 1936), стр. 75.

М. Р.
11093

     Eepik ko An dric / Ma R.
U: Kan san uuti set.  (27. lo ka 1961)*.

11094
     Ivo An dric: Die Brüc ke über die Dri na, Mün chen, 1960 
/ M. R.
Pri kaz knji ge: Na Dri ni ću pri ja.
U: Zo fin ger Tag blatt.  (9. Sept. 1960)*.

М. С.
11095

     Ein Epi ker vom Bal kan : der No bel pre is für Li te ra tur 
fiel an den Ju go sla wen Ivo An dric / M. S.
U: Die Welt.  Nr. 251 (27. Okt. 1961), str. 7*.

11096
     Pre klad z ju ho slo van skej li te ra túry / M. S.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Mar tin, 
1948.
U: Ná rod ná ob ro da.  Roč. 4 (15. máj 1948)*.

11097
     Ivo An drić: Ki sasszony  Nyus zka / M. Sz.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Go spo đi ca ; Ze ko, Bu dim pe šta, 
1963.
U: Tár sa dal mi Sze mle.  19. évf., 2. sz. (1964. fe br.), str. 
108109*.
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М. Т.
11098

     Ivo An dric / M. T.
U: Hel sin gin sa no mat.  (10. lo ka 1962)*.

11099
     И је зик је аутен тич ност / М. Т.
При каз те ле ви зиј ске дра ме „Го спо ђи ца” по мо ти ви ма 
ро ма на Иве Ан дри ћа, по сце на ри ју Ле о пол да Ал зе на и 
у ре жи ји Вој те ха Ја сног.
У: По бје да.  Год. 36, бр. 5397 (13. дец. 1980), стр. 12.

М. Ф.
11100

     Die Brüc ke über die Dri na : ein Ro man aus Ju go sla wi
en / M. F.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Min hen, 
1959.
U: Frank fur ter ne ue Pres se.  (7. Jan. 1960)*.

M. Х. M.
11101

     Grim no vel from No bel me da list / M. H. M.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Go spo đi ca, Nju jork, 1965.
U: The Co lum bus Dis patch.  (9 May 1965)*.

М. Ч. М.
11102

     Ан дри ће ва га лак си ја / М. Ч. М.
При каз из ло жбе „Иво Ан дрић и ње го во вре ме”, Бе о
град, 1992.  Са др жи и од лом ке из го во ра До бри це Ћо
си ћа на отва ра њу из ло жбе.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 30, бр. 10284 (25. окт. 
1992), стр. 11.

МА ВЕР, Ђо ва ни
11103

     Un gi o vi ne: Ivo An drić / Gi o van ni Ma ver.
U: L’Euro pa ori en ta le.  Vol. 4, n. 1 (1924), str. 5153*.

МА ГА РА ШЕ ВИЋ, Мир ко
11104

     Уса мље ни Ан дрић / Мир ко Ма га ра ше вић.
При каз књи ге: Ра до ван По по вић: Ан дри ће ва при ја
тељ ства, Гор њи Ми ла но вац, 1992.
У: НИН.  Бр. 2201 (5. март 1993), стр. 44.

МА ГЛАЈ ЛИЋ, Му ниб
11105

     Žr tva dir lji ve oda no sti / Mu nib Ma glaj lić.
Po vo dom tek sta „Eg zi sten ci jal nost/po vi je snost Bo sne  
in ter pre ta ci ja u zam ci ide o lo gi je” En ve ra Ka za za.
U: No vi iz raz.  Br. 12 (2001)*.

11106
     Ivo An drić  pri sut nost pi sca u dje lu / Mu nib Ma glaj
lić.
Re fe rat na Na uč nom sku pu „Dje lo Ive An dri ća u hi sto rij
skom i dru štve nom kon tek stu”, Tu zla, 1314. nov. 1999.

U: An drić i Bo šnja ci / [glav ni ured nik Mu nib Maglajlić]. 
 Tu zla : Bo šnjač ka za jed ni ca kul tu re „Pre po rod”, Op ćin
sko dru štvo, 2000.  Str. 1720*.

11107
     Mo ri ći u „Đer ze le zu” / Mu nib Ma glaj lić.
U: Od jek.  God. 31, br. 19 (115. okt. 1978), str. 13.

11108
     Mo ri ći u „Đer ze le zu” / Mu nib Ma glaj lić.
U: An drić i Bo šnja ci / [glav ni ured nik Mu nib Maglajlić]. 
 Tu zla : Bo šnjač ka za jed ni ca kul tu re „Pre po rod”, Op ćin
sko dru štvo, 2000.  Str. 178184*.

МА ГЛОВ, Ми ли ца
11109

     Зна чај при по вет ке „Пут Али је Ђер зе ле за” за ства
ра ла штво Иве Ан дри ћа / Ми ли ца Ма глов.
Би бли о гра фи ја: стр. 72.
У: Ме ђај.  Год. 25, бр. 57/58 (2005), стр. 6172.

МАГ НУ СОН, Си гурд
11110

     Ivo An dric. [Hlu ti 1] / Si gurður A. Mag nús son.
U: Sam vin nan.  56. árg., 11/12. h. (nov.des. 1962), str. 
16, 4344, 46*.

11111
     Ivo An dric. [Hlu ti 2] / Si gurður A. Mag nús son.
U: Sam vin nan.  57. árg., 1. h. (jan. 1963), str. 1214*.

МАГ НУ ШЕВ СКИ, Јо зеф
11112

     Dro ga Alii Dzi erd zi e le za / Jó zef Mag nus zew ski.
U: Pr ze gląd Hu ma nistyczny.  Rocz. 31, nr. 3 (1987), str. 
1522*.

11113
     Dro ga Alii Dzi erd zi e le za / Jó zef Mag nus zew ski.
U: Ivo An drić / [re dak tor Ma rek Kle cel].  War sza wa : 
Uni wersytet, 1988.  Str. 2333*.

11114
     Dro ga Alii Dzi erd zi e le za / Jó zef Mag nus zew ski.
U: Sł o wi a ńszczyzna zac hod nia i po ł ud ni o wa / Jó zef Mag
nus zew ski.  War sza wa : PWN [i. e.] Pa ńst wo we Wydaw
nic two Na u ko we, 1995.  Str. 147156.

МА ГРИС, Кла у дио
11115

     Пи шчев сан о Ју го сла ви ји / Кла у дио Ма грис ; пре
ве ла Ми ма Ђу кић.
У: По ли ти ка.  Год. 89, бр. 28394 (24. окт. 1992) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 36, бр. 30, стр. 13.

11116
     Ein Blick von der Brüc ke / Cla u dio Ma gris.
U: Ne ue Li te ra tur. Ne ue Fol ge.  Nr. 1 (1993), str. 81
85*.
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11117
     Ivo An dric: uno sgu ar do dal Pon te / Cla u dio Ma gris.
U: Cor ri e re del la se ra.  (17 ott. 1992), str. 9*.

11118
     Mor to a Bel gra do Ivo An dric pre mio No bel del la let te
ra tu ra / C. [Cla u di o] Ma gris.
In me mo ri am.
U: Cor ri e re del la se ra.  (14 mar. 1975)*.

МА ДА НИ, Едвард
11119

     Bo ś ni ac ki świ at An dri cia / Ed ward Ma dany.
Pri kaz knji ge: Jan Vje žbic ki: Ivo An drić, Var ša va, 1965.
U: No we Ksi ą ż ki.  Nr. 15 (1965), str. 681682*.

11120
     W stam bul skim wi ę zi e niu / Ed ward Ma dany.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pro kle ta avli ja, Var ša va, 1959.
U: No we Ksi ą ż ki.  Nr. 5 (1960), str. 292293*.

11121
     Wa ka cje na po ł ud niu / Ed ward Ma dany.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Le to va nje na ju gu, Var ša va, 
1966.
U: No we Ksi ą ż ki.  Nr. 16 (31. si er pi eń 1966), str. 974
976*.

11122
     Ivo An drić: Ani ka, War sza wa, 1962 / E. [Ed ward] Ma
dany.
Pri kaz knji ge: Ani ki na vre me na.
U: No we Ksi ą ż ki.  Nr. 13 (1962), str. 794795*.

11123
     Ivo An drić: Kon su lo wie ich ce sar skich mo ś ci, War sza
wa, 1960 / E. [Ed ward] Ma dany.
Pri kaz knji ge: Trav nič ka hro ni ka.
U: No we Ksi ą ż ki.  Nr. 8 (kwi e ten 1960), str. 487488*.

11124
     Ivo An drić: Pan na, War sza wa, 1962 / E. [Ed ward] Ma
dany.
Pri kaz knji ge: Go spo đi ca.
U: Zi e lony Sztan dar.  Nr. 15 (1963)*.

11125
     Ivo An drić: Pan na, War sza wa, 1962 / E. [Ed ward] Ma
dany.
Pri kaz knji ge: Go spo đi ca.
U: No we Ksi ą ż ki.  Nr. 6 (1963), str. 321322*.

11126
     Ju go sł o wi an ski Jó zef K. / Ed ward Ma dany.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pro kle ta avli ja, Var ša va, 1959.
U: Or ka.  Rocz. 5, nr. 5 (1959), str. 6*.

11127
     Mit w pro zie Ivo An dri cia / Ed ward Ma dany.
U: Pa mi ęt nik Sł o wi a ń ski.  Tom 34 (1984), str. 231234.

11128
     Opo wi e ść szka tu ł ko wa Ivo An dri cia / Ed ward Ma dany.
U: Ivo An drić / [re dak tor Ma rek Kle cel].  War sza wa : 
Uni wersytet, 1988.  Str. 3547*.

11129
     Por tret rod zinny / E. [Ed ward] Ma dany.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Po ro dič na sli ka, Var ša va, 
1966.
U: Tygod nik Kul tu ralny.  Rocz. 11, nr. 10 (1967), str. 4*.

МА ЂЕР, Ми ро слав
11130

     No vo de lo Ive An dri ća / M. [Mi ro slav] Ma đer.
U: No vi ne mla dih.  God. 14, br. 31 (30. jul 1955), str. 6*.

МА ЗО ВА, Лил ја на
11131

     Дра ма за рас трг на ти от чо век / Л. [Лилјана] Ма зо ва.
При каз пред ста ве „При ча о кме ту Си ма ну” по мо ти ви
ма при по вет ке Иве Ан дри ћа, у дра ма ти за ци ји Та ри ка 
Дур су на, у ре жи ји Ду шка На у мо ског и у из во ђе њу Те
а тра на на род но сти те из Ско пља.
У: Но ва Ма ке до ни ја.  (10. дек. 1981)*.

11132
     Иво Ан дриќ  Ду шко Ан џиќ: Омерпа ша Ла тас / Л. 
[Лилјана] Ма зо ва.
При каз пред ста ве „Омер па ша Ла тас” по мо ти ви ма ро
ма на И. Ан дри ћа, у ре жи ји Ду шка Ан џи ћа.
У: Но ва Ма ке до ни ја.  Год. 34, бр. 11412 (29. окт. 1978), 
стр. 10*.

МА И ЦА, Ен цо
11133

     Uno scrit to re ju go sla vo che non dà no ia a Ti to / En zo 
Ma iz za.
U: L’Av ve ni re d’Ita lia.  (19 mag. 1982)*.

МА ЈЕР, Вик тор
11134

     Ein Mit tler zur kom pli zi er ten süd sla wischen Welt / 
Vik tor Me i er.
In me mo ri am.
U: Ta gesAn ze i ger.  (14. März 1975)*.

МА ЈЕР, Хер ман
11135

     Brüc ke zur sla wischen Dic htung : das Ham bur ger 
Abend blatt sprach mit dem Über set zer Hans Thurn / Her
mann Me i er.
U: Ham bur ger Abend blatt.  Nr. 217 (18. Sept. 1961), str. 
14*.

МА ЈЕ ТИЋ, Ми љен ко
11136

     „Al les ist eine Brüc ke” : Ge dan ken von Ivo An dric 
/ zu sam men ge stellt von Mi ljen ko Ma je tic und Rup precht 
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Slav ko Ba ur.
U: Sa ar brüc ker Ze i tung.  (12. Okt. 1967)*.

МА ЈОР, Нан дор
11137

     A ju gos zláv iro da lom si ke re / Ma jor Nán dor.
U: Magyar Szó.  18. évf., 263. sz. (1961. okt. 27.), str. 4.

МАЈ СТО РО ВИЋ, Бо жо
11138

     Чо век не где мо ра да се ро ди / Бо жо Мај сто ро вић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 30, бр. 10269 (10. окт. 
1992), стр. 11.

МАЈ ТЕ ЊИ, Ми хаљ
11139

     Aki elju tott a csil la go kig : a mi No beldí ja sunk / Maj
tényi Mi hály.
U: Magyar Szó.  18. évf., 265. sz. (1961. okt. 29.), str. 11.

11140
     Val lo más a mű ről : Ivo An drić mű vés ze té ről / Maj tényi 
Mi hály.
U: Üze net.  11. évf., 12. sz. (1981. dec.), str. 578581.

11141
     Val lo más a mű ről / Maj tényi Mi hály.
U: Híd.  48. évf., 3. sz. (1984. márc.), str. 353357.

11142
     A mű vés zi szó me ste re / Maj tényi Mi hály.
U: Magyar Szó.  18. évf., 263. sz. (1961. okt. 27.), str. 4.

11143
     Re gények szárnyain / Maj tényi Mi hály.
U: Magyar Szó.  19. évf., 277. sz. (1962. okt. 7.), str. 14.

МА КА ВЕ ЈЕ ВА, Кри сти на
11144

     Ан дрич от но во на бъл гар ски / Кри сти на Ма ка ве е ва.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Ле то ва ње на ју гу, Вар на, 
1989.
У: Пла мък.  Год. 34, бр. 4 (април 1990), стр. 182183.

11145
     Ек зи стен ци а ли змът у Иво Ан дрич : (бе леж ки вър ху 
ро ман но то му твор че ство) / Кри сти на Ма ка ве е ва.
У: Език и ли те ра ту ра.  Год. 48, кн. 1 (1993), стр. 80
83.

МАК ГА ВЕРН, Хју
11146

     Ivo An dric: Bo snian chro nic le, New York, 1963 / Hugh 
McGo vern.
Pri kaz knji ge: Trav nič ka hro ni ka.
U: Ame ri ca.  (19 Oct. 1963)*.

11147
     Ivo An dric: The wo man from Sa ra je vo, New York, 
1965 / Hugh McGo vern.

Pri kaz knji ge: Go spo đi ca.
U: Ame ri ca.  Vol. 112, no. 16 (17 April 1965), str. 585
586*.

МАК НИЛ, Ви ли јам Х.
11148

     In tro duc tion / Wil li am H. McNe ill.
U: The brid ge on the Dri na / Ivo An drić.  Chi ca go : The 
Uni ver sity of Chi ca go Press, 1977.  Str. 15.

11149
     In tro duc tion / Wil li am H. McNe ill.
U: The brid ge over the Dri na / Ivo An drić.  Lon don : The 
Har vill Press, 1994.  Str. 16*.

11150
     In tro duc tion / Wil li am H. McNe ill.
U: The brid ge over the Dri na / Ivo An drić.  Lon don : Har
vill Press, 1995.  Str. 16.

11151
     In tro duc tion / Wil li am H. McNe ill.
U: The brid ge on the Dri na / Ivo An drić.  Be o grad : De
re ta, 2000.  Str. 15.

11152
     In tro duc tion / Wil li am H. McNe ill.
U: The brid ge on the Dri na / Ivo An drić.  Evan ston : Nor
thwe stern Uni ver sity Press, 2002.  Str. 15*.

11153
     In tro duc tion / Wil li am H. McNe ill.
U: The brid ge on the Dri na / Ivo An drić.  Be o grad : De
re ta, 2003.  Str. 15.

11154
     In tro duc tion / Wil li am H. McNe ill.
U: The brid ge on the Dri na / Ivo An drić.  Be o grad : De
re ta, 2006.  Str. 513.

11155
     In tro duc tion / Wil li am H. McNe ill.
U: The brid ge over the Dri na / Ivo An drić.  Lon don : The 
Har vill Press, 2007.  Str. 16*.

11156
     In tro duc tion / Wil li am H. McNe ill.
U: The brid ge on the Dri na / Ivo An drić.  Be o grad : De
re ta, 2007.  Str. 513.

11157
     In tro duc tion / Wil li am H. McNe ill.
U: The brid ge on the Dri na / Ivo An drić.  East Sa ra je vo 
: The In sti tu te for Tex tbo oks and Edu ca ti o nal Re so ur ces, 
2008.  Str. 513*.

11158
     In tro duc tion / Wil li am H. McNe ill.
U: The brid ge on the Dri na / Ivo An drić.  Be o grad : De
re ta, 2009.  Str. 513.
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МАК СИ МО ВИЋ, Во ји слав
11159

     An dri će ve ljud ske i li te rar ne sim pa ti je / Vo ji slav Mak
si mo vić.
U: Iz raz.  God. 29, knj. 57, br. 6 (jun 1985), str. 480
490.

11160
     Ан дри ће ве људ ске и ли те рар не сим па ти је / Во ји
слав Мак си мо вић.
У: Про сто ри и по ја ве / Во ји слав Мак си мо вић.  Ту зла 
: Уни вер зал, 1989.  Стр. 241256.

11161
     Bran ko Mi la no vić: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke, Sa ra je
vo, 1977 / Vo ji slav Mak si mo vić.
U: Ne ka pre su di vri je me / Vo ji slav Mak si mo vić.  Sa ra je
vo : Svje tlost, 1978.  Str. 7577.

11162
     Ivo An drić: Omer pa ša La tas, Sa ra je vo, 1976 / Vo ji slav 
Mak si mo vić.
Pri kaz knji ge.
U: Mo sto vi.  God. 9, br. 39 (1977), str. 9597.

11163
     Ivo An drić: Omer pa ša La tas, Sa ra je vo, 1976 / Vo ji slav 
Mak si mo vić.
U: Ne ka pre su di vri je me / Vo ji slav Mak si mo vić.  Sa ra je
vo : Svje tlost, 1978.  Str. 6871.

11164
     Ivo An drić u svje tlu kri ti ke, pri re dio Bran ko Mi la no
vić, Sa ra je vo, 1977 / Vo ji slav Mak si mo vić.
Pri kaz knji ge.
U: Ži vot.  God. 26, knj. 52, br. 10 (okt. 1977), str. 457
458.

11165
     Ivo An drić: Šta sa njam i šta mi se do ga đa, Be o grad, 
1976 / Vo ji slav Mak si mo vić.
Pri kaz knji ge.
U: Tre ći pro gram.  God. 5, br. 14 (julsept. 1976), str. 
483487.

11166
     Ivo An drić: Šta sa njam i šta mi se do ga đa, Be o grad, 
1976 / Vo ji slav Mak si mo vić.
U: Ne ka pre su di vri je me / Vo ji slav Mak si mo vić.  Sa ra je
vo : Svje tlost, 1978.  Str. 6368.

11167
     Књи жев на есе ји сти ка Иве Ан дри ћа / Во ји слав Мак
си мо вић.
У: Ов дје.  Год. 11, бр. 116 (јан. 1979), стр. 13.

11168
     Knji žev na ese ji sti ka Ive An dri ća / Vo ji slav Mak si mo vić.
Ré su mé: Les es sa is lit té ra i res d’Ivo An drić: str. 218.
U: Trav nik i dje lo Ive An dri ća  za vi čaj no i uni ver zal no / 
[u red nik Mi lo sav Popadić].  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle
ša” : Uni ver zi tet, 1980.  Str. 214218.

11169
     Ra do van Vuč ko vić: Ve li ka sin te za, Sa ra je vo, 1974 / 
Vo ji slav Mak si mo vić.
Pri kaz knji ge.
U: Ne ka pre su di vri je me / Vo ji slav Mak si mo vić.  Sa ra je
vo : Svje tlost, 1978.  Str. 7175.

11170
     Stu di ja o An dri ću / Vo ji slav Mak si mo vić.
Pri kaz knji ge: Slav ko Le o vac: Pri po ve dač Ivo An drić, 
No vi Sad, 1979.
U: Iz raz.  God. 25, knj. 49, br. 5 (maj 1981), str. 479
481.

МАК СИ МО ВИЋ, Де сан ка
11171

     Ži veo je u se bi / De san ka Mak si mo vić.
U: Ka zi va nja o An dri ću / [pri re di o] Ra do van Po po vić.  
Be o grad : Slo bo da, 1976.  Str. 7275.

11172
     Су сре ти с Ан дри ћем / Де сан ка Мак си мо вић ; при
ре дио Ве ли зар Бо шко вић.
У: По ли ти ка.  Год. 89, бр. 28399 (29. окт. 1992) = По
ли ти ка за де цу.  Год. 63, бр. 2532, стр. 17.

11173
     Су сре ти са Ан дри ћем / Де сан ка Мак си мо вић ; при
ре дио Ве ли зар Бо шко вић.
Те мат ски број: Иво Ан дрић : сто го ди шњи ца ро ђе ња.
У: Деч је но ви не.  Год. 36, бр. 1200 (31. март 1992), 
стр. 7.

11174
     Хтео је да бу де све ка ко ва ља / Де сан ка Мак си мо
вић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 27, бр. 490/491 (1. јул 
1975), стр. 3.

МАК СИ МО ВИЋ, Ми о драг
11175

     Ан дри ће ва Па но ра ма / Ми о драг Мак си мо вић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Па но ра ма, Бе о град, 1958.
У: По ли ти ка.  Год. 56, бр. 16409 (1. март 1959), стр. 
15.

11176
     Ve li ka po u ka isto ri je / Mi o drag Mak si mo vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Od jek.  God. 25, br. 20 (1531. okt. 1972), str. 12.

11177
     Иво Ан дрић / Ми о драг Мак си мо вић.
У: Илу стро ва на по ли ти ка.  Год. 4, бр. 156 (31. окт. 
1961), стр. 39.

11178
     Ма ти ца соп стве ног жи во та / Ми о драг Мак си мо вић.
У: Ту ма чи вре ме на / Ми о драг Мак си мо вић.  Бе о град : 
„Вук Ка ра џић”, 1971.  Стр. 119122.
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11179
     Ни ша ни / Ми о драг Мак си мо вић.
У: Ту ма чи вре ме на / Ми о драг Мак си мо вић.  Бе о град : 
„Вук Ка ра џић”, 1971.  Стр. 113115.

11180
     Свет нас су ди по пло до ви ма а не по на по ри ма : из 
не по зна те пре пи ске Иве Ан дри ћа / при ре дио Ми о драг 
Мак си мо вић.
Са др жи и од лом ке из пи са ма.
У: По ли ти ка.  Год. 42, бр. 29149 (11. дец. 1994), стр. 
17.

11181
     Ту ма че ње исто ри је / Ми о драг Мак си мо вић.
У: По ли ти ка.  Год. 82, бр. 25660 (13. март 1985), стр. 
13.

11182
     Цр на слут ња исто ри је / Ми о драг Мак си мо вић.
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.
У: Ту ма чи вре ме на / Ми о драг Мак си мо вић.  Бе о град : 
„Вук Ка ра џић”, 1971.  Стр. 115118.

МАК СИЋ, Див на
11183

     О „Ex Pon tu” уз сто го ди шњи цу ро ђе ња Иве Ан дри
ћа / Див на Мак сић.
У: Ми сао.  Год. 18, бр. 3(439) (13. феб. 1992), стр. 5.

МАЛ ДЕ, Пер
11184

     Når al le er skyldi ge / Per Mal de.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pro kle ta avli ja, Oslo, 1972.
U: Ar be i der bla det.  (27. sep. 1972)*.

МА ЛЕ САДро хо ми рец ка, М.
11185

     „Pó ki jest mrok będ zie i świ ta nie” / M. Ma les saDro
ho mi rec ka.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Po ro dič na sli ka, Var ša va, 
1988.
U: Wybr ze że.  Rocz. 8, nr. 24 (1989), str. 39*.

МА ЛИ, Ја ро слав
11186

     Ју го сло вен ска би бли о те ка на че шком / Ја ро слав 
Ма ли.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 48, бр. 4 (16. 
јун 1936), стр. 303305.

МА ЛИЋ, Гор да на
11187

     Za go net ka zva na An drić / Gor da na Ma lić.
U: Svje tlo.  Br. 1/2 (2004), str. 165170*.

МА ЛИЋ, Здрав ко
11188

     An drić u oči ma Po lja ka / Z. [Zdrav ko] Ma lić.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Le to va nje na ju gu, Var ša va, 

1966.
U: Te le gram.  God. 7, br. 338 (21. okt. 1966), str. 4.

11189
     An dri ćev stil i je zik u „Pri či o kme tu Si ma nu” / Zdrav
ko Ma lić.
U: Je zik.  God. 4, br. 5 (li panj 1956), str. 148154.

11190
     Po ljak o An dri ću / Zdrav ko Ma lić.
Pri kaz knji ge: Jan Vje žbic ki: Ivo An drić, Var ša va, 1965.
U: Te le gram.  God. 6, br. 272 (16. sr panj 1965), str. 4.

11191
     Slu čaj Mu sta fe Ma dža ra : An dri će va pro tur ječ ja / 
Zdrav ko Ma lić.
U: Оslobođenje.  God. 43, br. 13696 (6. avg. 1986), str. 6.

МА ЛО ВИЋ, Ни ко ла
11192

     Ан дрић и ђа во / Ни ко ла Ма ло вић.
У: Дје ло Ива Ан дри ћа у но вом ми ле ни ју му / [уредник 
Ја сми на Вучетић].  Хер цег Но ви : Срп ско про свјет
но и кул тур но дру штво „Про свје та” ; Но ви Сад : Змај, 
2006.  Стр. 151157.

МАЛ ЧАК, Ле шек
11193

     Sli ka ka to lič ke i mu sli man ske sre di ne u polj skim pri
je vo di ma pri po vi jet ke Ive An dri ća U mu sa fir ha ni / Les zek 
Ma łc zak.
Na po me ne i ob ja šnje nja u be le ška ma uz tekst.  Bi bli o
gra fi ja: str. 8687.  Sum mary: The pic tu re of the Bo snian 
Cat ho lics and Mu slims in the Po lish tran sla tion of An
drić’s short story U mu sa fir ha ni: str. 88.
U: Das Gra zer Opus von Ivo An drić / He ra us ge ber, ured
nik Bran ko To šo vić.  Be o grad : Be o grad ska knji ga ; Graz 
: In sti tut für Sla wi stik der KarlFran zensUni ver si tät, 
2010.  Str. 7788.

МА МУ ЗИЋ, Или ја
11194

     „При ча о кме ту Си ма ну” / Или ја Ма му зић.
У: Но ви при ло зи на ста ви ма тер њег је зи ка у сред њим 
шко ла ма / Или ја Ма му зић.  Бе о град : Но лит, 1956.  
Стр. 2937.

МАН ДИЋ, Игор
11195

     Knji žev nik svjet skog for ma ta / Igor Man dić.
In me mo ri am.
U: Vje snik.  God. 35, br. 9942 (14. ožu jak 1975), str. 6.

МА НОЈ ЛО ВИЋ, М.
11196

     Мо дер на и ве ли ка пред ста ва / М. Ма ној ло вић.
При каз пред ста ве „Про кле та авли ја” по мо ти ви ма ро
ма на Иве Ан дри ћа, у дра ма ти за ци ји и ре жи ји Не бој ше 
Бра ди ћа и у из во ђе њу Кру ше вач ког по зо ри шта.
У: По бе да.  (29. окт. 1999)*.
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11197
     Нај фи ни је по зо ри шно тка ње / М. Ма ној ло вић.
При каз пред ста ве „Про кле та авли ја” по мо ти ви ма ро
ма на Иве Ан дри ћа, у дра ма ти за ци ји и ре жи ји Не бој ше 
Бра ди ћа и у из во ђе њу Кру ше вач ког по зо ри шта.
У: По бе да.  (8. окт. 1999)*.

МА НОЈ ЛО ВИЋ, То дор
11198

     Иво Ан дрић / То дор Ма ној ло вић.
У: Огле ди из књи жев но сти и умет но сти / То дор Ма
ној ло вић.  Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1944. 
 Стр. 99.

11199
     Иво Ан дрић / То дор Ма ној ло вић.
У: Осно ве и раз вој мо дер не по е зи је / То дор Ма ној ло
вић.  Зре ња нин : Град ска на род на би бли о те ка „Жар ко 
Зре ња нин”, 1998.  Стр. 386.

МА НОН, Ан дре
11200

     Un ré vo lu ti on na i re to lé rant / An dré Man non.
U: Pa rispres se, L’In tran si ge ant.  (28 oct. 1961)*.

МАН ТО ВА НИ, Ма ти ја
11201

     I pon ti so spe si sul nul la : nel le ope re di An dric il mo sa
i co oscu ro del la vi ta / Mat tia Man to va ni.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Ro man zi e rac con ti, Mi la no, 
2001.
U: La Pro vin cia di Co mo.  (21 dic. 2001), str. 65*.

11202
     Scor re sui se co li l’ac qua del la Dri na / Mat tia Man to
va ni.
U: La Pro vin cia di Co mo.  (3 mar. 1992)*.

МАН ЦИН, Ма у ро
11203

     Un pon te su trop pe la pi di / Ma u ro Man zin.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Mi la no, 
1995.
U: Il Pic co lo.  (12 ott. 1995)*.

МА О НИ, Џон Л.
11204

     An dric, Ivo: De vil’s yard, New York, 1962 / John L. 
Ma ho ney.
Pri kaz knji ge: Pro kle ta avli ja.
U: Best Sel lers.  (15 Nov. 1962), str. 323.

МА ПЕСНи дик, Нор берт
11205

     Die ver ste i ner te Brüc ke / Nor bert Map pesNi e di ek.
U: Der Fre i tag.  (9. Okt. 1992)*.

11206
     Er zä hlun gen vom Ver mi e ter : Ivo An drics Er zä hlung
sband „Die verschlos se ne Tür” / Nor bert Map pesNi e di ek.

Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Za tvo re na vra ta, Beč, 2003.
U: Der Fre i tag.  (10. Okt. 2003)*.

11207
     „Män ner verschwan den über Nacht” : 1991 war es 
nicht an ders als 1914 : „Die Brüc ke über die Dri na”, zum 
100. Ge burt stag des bo snischen Schriftstel lers neu ge le
sen / Nor bert Map pesNi e di ek.
U: Die Pres se.  (10. Okt. 1992)*.

МАР, Ели јас
11208

     Brúin á Dri nu / Elí as Mar.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Rej kja vik, 
1963.
U: Ti ma rit Máls og men nin gar.  25. árg., 3. h. (1964), str. 
295296*.

МА РА БИ НИ, Кла у дио
11209

     An drić al la Cor te del di a vo lo / Cla u dio Ma ra bi ni.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pro kle ta avli ja, Mi la no, 1992.
U: Il Gi or no.  (15 mar. 1992)*.

11210
     Di a rio di let tu ra / Cla u dio Ma ra bi ni.
U: Nu o va An to lo gia.  An no 127, n. 2182 (apr.mag. 
1992), str. 190*.

11211
     La ma le di zi o ne è don na / Cla u dio Ma ra bi ni.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Ani ki na vre me na i dru ge pri če, 
Mi la no, 1990.
U: Il Pic co lo.  (1 ott. 1990)*.

11212
     La nar ra ti va di Ivo An drić / Cla u dio Ma ra bi ni.
U: Nu o va An to lo gia.  An no 102, vol. 499, n. 1996 (apr. 
1967), str. 474490*.

11213
     I per so nag gi di Ivo An dric / Cla u dio Ma ra bi ni.
U: Il Re sto del car li no.  (23 nov. 1980)*.

МА РА КО ВИЋ, Љу бо мир
11214

     Ivo An drić / Lju bo mir Ma ra ko vić.
U: Hr vat ska knji žev na kri ti ka. [Knj.] 9, Kri ti ka iz me đu 
dva ra ta / iz bor iz vr šio Pe tar La sta.  Za greb : Ma ti ca hr
vat ska, 1966.  Str. 3539.

11215
     No vi pri po vje da či : Ivo An drić / Lju bo mir Ma ra ko vić.
U: Hr vat ska pro svje ta.  God. 12, br. 4 (1925), str. 101
102*.

11216
     Hi sto ri ja mi ni ja tu ra / Lju bo mir Ma ra ko vić.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Put Ali je Đer ze le za, Be o grad, 
1920.
U: Hr vat ska pro svje ta.  God. 7 (1920), str. 218219*.
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МА РА НО, Ђо ва ни
11217

     Il mes sag gio nar ra ti vo di Ivo An dric / Gi o van ni Ma ra no.
U: Gaz zet ta del Ve ne to.  An no 10, n. 270 (16 nov. 
1961)*.

11218
     Il cor ti le ma le det to di Ivo An dric / Gi o van ni Ma ra no.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pro kle ta avli ja, Mi la no, 1962.
U: Gaz zet ta del Ve ne to.  An no 11 (23 mag. 1962)*.

МА РЕК, Ју рај
11219

     Ivo An drić / J. M. [Ju raj Ma rek].
U: Ma le no vi ne.  God. 29, br. 1360 (15. okt. 1984), str. 6.

МА РИН, Бу ди мир
11220

     Не ко ли ко ти по ло шких сти ло твор них по сту па ка на 
при ме ру Ан дри ће ве „Про кле те авли је” / Бу ди мир Ма
рин.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Школ ски час срп ско хр ват ског је зи ка и књи жев но
сти.  Год. 2, бр. 2 (1984), стр. 4750.

11221
     Ne ko li ko ti po lo ških stil skih po stu pa ka na pri me ru An
dri će ve „Pro kle te avli je” / Bu di mir Ma rin.
Bi bli o gra fi ja: str. 314.
U: Pe da go ška stvar nost.  God. 34, br. 4/5 (1988), str. 310
314.

11222
     Фе но ме но ло шки при ступ Ан дри ће вој при по ве ци 
„Олу ја ци” / Бу ди мир Ма рин.
У: Са мо у прав на шко ла.  Год. 8, бр. 2(16) (нов. 1986), 
стр. 8184.

11223
     Fe no me no lo ški pri stup An dri će voj pri po ve ci „Olu ja
ci” / Bu di mir Ma rin.
U: Pe da go ška stvar nost.  God. 33, br. 6 (1987), str. 458
461.

МА РИН, Ху ан
11224

     Ivo An dric, nu e vo pre mio Nó bel de li te ra tu ra / por 
Juan Ma rín.
U: Di a rio la ti no.  (18 nov. 1961) = Sa ba dos de Di a rio la
ti no*.

МА РИН КО ВИЋ, Ду шан
11225

     An dri će va lir ska po tra ga / Du šan Ma rin ko vić.
U: Ex Pon to ; Ne mi ri ; Li ri ka / Ivo An drić.  Za greb : Kon
zor, 2003.  Str. 515.

11226
     Po go vor / Du šan Ma rin ko vić.
U: Zna ko vi po red pu ta / Ivo An drić.  Za greb : Pro svje ta, 
2009.  Str. 476478.

11227
     Po e zi ja Ive An dri ća / Du šan Ma rin ko vić.
Ré su mé: La po é sie d’Ivo An drić: str. 231.
U: Trav nik i dje lo Ive An dri ća  za vi čaj no i uni ver zal no / 
[u red nik Mi lo sav Popadić].  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle
ša” : Uni ver zi tet, 1980.  Str. 219231.

11228
     Pra nji će vo či ta nje An dri ća / Du šan Ma rin ko vić.
U: Va žno je ima ti sti la / ure dio Kre ši mir Ba gić.  Za greb : 
Dis put, 2002.  Str. 5160*.

11229
     Ra na pu bli ci sti ka Ive An dri ća / Du šan Ma rin ko vić.
U: Iz ti je sna vre me na / Du šan Ma rin ko vić.  Za greb : Srp
sko kul tur no dru štvo „Pro svje ta”, 2001.  Str. 97114.

11230
     Ra ni An drić u kon tek stu knji žev no sti svo ga do ba / Du
šan Ma rin ko vić.
U: Ge sta.  God. 5, br. 17/19 (1983), str. 9599*.

11231
     Ра но дје ло Иве Ан дри ћа / Ду шан Ма рин ко вић.
Одло мак.
У: По е зи ја / Иво Ан дрић.  Срем ски Кар лов ци : Ка и
рос, 1998.  Стр. 241242.

11232
     Funk ci ja pro znog frag men ta u dje lu Ive An dri ća / Du
šan Ma rin ko vić.
U: Je zi ci i knji žev no sti ju go slo ven skih na ro da i na rod no
sti u XX ve ku / 32. ju go slo ven ski se mi nar za stra ne sla vi
ste, Be o grad, 1981.  Be o grad : Fi lo lo ški fa kul tet, Me đu
na rod ni sla vi stič ki cen tar, 1981.  Str. 227236.

11233
     The first cre a ti ve dis qu i et of Ivo An drić / Du šan Ma rin
ko vić ; tran sla ted by Gra ham McMa ster.
U: Most.  Br. 3/4 (1997), str. 129133*.

МА РИН КО ВИЋ, Или ја
11234

     Пре че тр де сет го ди на / Или ја Ма рин ко вић.
У: НИН.  Год. 30, бр. 1524 (23. март 1980), стр. 3031.

МА РИН КО ВИЋ, На да
11235

     Dva pu to va nja / Na da Ma rin ko vić.
U: Smi sao i lju bav / Na da Ma rin ko vić.  Za greb : Se ljač ka 
slo ga, 1956.  Str. 3943.

11236
     Dva pu to va nja : me di ta ci je na te mu Ivo An drić / Na da 
Ma rin ko vić.
U: Vje snik.  God. 17, br. 3421 (2. ožu jak 1956) = Kul tu
ra.  Br. 22, str. 89.

11237
     Иво Ан дрић / Н. М. [Нада Маринковић].
У: Ра дио Бе о град.  Бр. 136 (115. окт. 1952), стр. 17.
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11238
     Сит на не тач ност ква ри ути сак / Н. М. [Нада 
Маринковић].
Пр ви пут об ја вље но под ств. насл.: Иво Ан дрић.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 3133.

МА РИЋ, Бо ро
11239

     Ан дрић као бо шњач ки Сал ман Ру жди / Бо ро Ма
рић.
У: По ли ти ка.  Год. 104, бр. 33639 (4. јул 2007), стр. 5.

11240
     Ђо ном на но бе лов ца : још је дан сра ман по ку шај 
обез вре ђи ва ња лич но сти и де ла Иве Ан дри ћа / Бо ро 
Ма рић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 38, бр. 23908 (13. јул 1990), 
стр. 26.

МА РИЋ, Ми лен ко
11241

     Иза ку ли са сто го ди на Но бе ло ве на гра де. [Део] (13), 
Цен зу ри са ни но бе ло вац / Ми лен ко Ма рић.
У: Бор ба.  Год. 79, бр. 272/273 (2930. септ. 2001), стр. 7.

11242
     Са вре ме ник бу ду ћих ге не ра ци ја / Ми лен ко Ма рић.
При каз из ло жбе „Иво Ан дрић  О при чи и при ча њу”, 
Ба ња Лу ка, 2001.
У: Бор ба.  Год. 79, бр. 264 (21. септ. 2001), стр. 7.

МА РИЋ, Ми лун
11243

     При лог про у ча ва њу по е ти ке / Ми лун Ма рић.
При каз књи ге: Пре драг Па ла ве стра: Књи га о Ан дри ћу, 
Бе о град, 1992.
У: Днев ник.  Год. 52, бр. 16747 (28. јул 1993), стр. 18.

МА РИЋ, Сре тен
11244

     Je din stven po gled na svet, od nos pre ma sve tu / Sre ten 
Ma rić.
U: Ka zi va nja o An dri ću / [pri re di o] Ra do van Po po vić.  
Be o grad : Slo bo da, 1976.  Str. 7679.

11245
     Ivo An dritch: Il est un pont sur la Dri na, Pa ris, 1956 / 
Sre ten Ma ritch.
Pri kaz knji ge: Na Dri ni ću pri ja.
U: Cri ti que.  An née 11, t. 13, no 119 (avr. 1957), str. 377
379.

МА РИЦ КИГа ђан ски, Ксе ни ја
11246

     Но бе лов ци Иво Ан дрић и Јор го Се фе ри из ме ђу Ис
то ка и За па да : па ра ле ла / Ксе ни ја Ма риц ки Га ђан ски.
У: Из дру гог угла / Ксе ни ја Ма риц ки Га ђан ски.  Но ви 
Сад : Из да вач ки цен тар Ма ти це срп ске, 2009.  Стр. 
4859.

МА РИ ЧИЋ, Р.
11247

     Kad i gdje je ro đen Ivan An drić : ne po zna ti frag men ti 
iz ži vo ta na šeg no be lov ca / R. Ma ri čić.
U: Slo bod na Dal ma ci ja.  (1. sr panj 1967)*.

МАР ЈА
11248

     För brö dring på pro fes sors ni vå forsk nin gens lju sa ja nu
san sik te / Mar ja.
U: Sven ska dag bla det.  (11. dec. 1961), str. 12*.

МАР ЈА НО ВИЋ, Во ја
11249

     Ан дрић, де ца и де тињ ство / Во ја Мар ја но вић.
У: Мо сто ви.  Год. 15, бр. 73/74 (1983), стр. 4143.

11250
     Ан дрић, де ца и де тињ ство / Во ја Мар ја но вић.
У: Баг да ла.  Год. 30, бр. 352/353 (јулавг. 1988), стр. 
2325.

11251
     An drić, de ca i de tinj stvo / Vo ja Mar ja no vić.
U: Knji žev nost na ras kr sni ci / Vo ja Mar ja no vić.  Nik šić : 
Uni ver zi tet ska ri ječ, 1988.  Str. 3442.

11252
     Ан дрић, де ца и де тињ ство / Во ја Мар ја но вић.
У: Да или не / Во ја Мар ја но вић.  Бе о град : Књи жев но 
дру штво „Све ти Са ва”, 2005.  Стр. 2332.

11253
     An dri će ve pri če iz de tinj stva / Vo ja Mar ja no vić.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pri če iz de tinj stva, Za greb, 
1967.
U: Ži vot.  God. 17, br. 7/8 (julavg. 1968), str. 127128.

11254
     Ве зир и слон / Во ја Мар ја но вић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: При ча о ве зи ро вом сло ну, 
Бе о град, 1993. 
У: По ли ти ка.  Год. 90, бр. 28761 (4. нов. 1993) = По ли
ти ка за де цу.  Год. 64, бр. 2585, стр. 2.

11255
     Иво Ан дрић / Во ја Мар ја но вић.
У: Пор тре ти срп ских пи са ца за де цу / Во ја Мар ја но
вић.  Гор њи Ми ла но вац : Деч је но ви не, 1998.  Стр. 
3242.

МАР ЈА НО ВИЋ, Га вро
11256

     Ан дрић ни је по гре шио / Га вро Мар ја но вић.
У: Днев ник.  Год. 48, бр. 15701 (16. јул 1990), стр. 2.

МАР ЈА НО ВИЋ, Јо ван Р.
11257

     Mi ro ljub Jev tić: Islam u de lu Ive An dri ća, Be o grad, 
2000 / Jo van R. Mar ja no vić.
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Pri kaz knji ge.
U: So ci o lo ški pre gled.  Vol. 35, br. 1/2 (2001), str. 171
174*.

МАР ЈА НО ВИЋ, Љу би ца
11258

     Bio je ću tljiv, ne na me tljiv čo vek / Lju bi ca Mar ja no
vić.
U: Ka zi va nja o An dri ću / [pri re di o] Ra do van Po po vić.  
Be o grad : Slo bo da, 1976.  Str. 8081.

МАР ЈА НО ВИЋ, Ми лан
11259

     Ни ко ла Мир ко вић: Иво Ан дрић, сту ди ја / М. М. 
[Милан Марјановић].
При каз члан ка.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 112, књ. 350, св. 4 
(окт. 1938), стр. 416417.

МАР ЈА НО ВИЋ, Мир ко
11260

     Ivo An drić, i kao pi sac hr vat ske knji žev no sti Bo sne i 
Her ce go vi ne / Mir ko Mar ja no vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ko lo.  God. 18, br. 2 (2008), str. 445469*.

11261
     Људ ским ста за ма : се ћа ње на Иву Ан дри ћа / Мир ко 
Мар ја но вић.
У: Бор ба.  Год. 57, бр. 167 (25. јун 1979), стр. 11.

11262
     Pi sac uni ver zal nih vri jed no sti / Mir ko Mar ja no vić.
U: Bo sna fran ci sca na.  God. 16, br. 29 (2008), str. 151
153*.

11263
     Svi jet mi sli Ive An dri ća : ri ječ na otva ra nju „Vi še grad
ske sta ze” / Mir ko Mar ja no vić.
U: Od jek.  God. 32, br. 15/16 (avg. 1979), str. 9.

МАР ЈА НО ВИЋ, Пе тар
11264

     Иво Ан дрић и по зо ри ште / Пе тар Мар ја но вић.
При каз књи ге: Ве сна Крч мар: По зо ри шне дра ма ти за
ци је де ла Иве Ан дри ћа, Но ви Сад, 2007.
У: Збор ник Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик.  
Књ. 56, св. 1 (2008), стр. 229231.

МАР ЈА НО ВИЋ, Смиљ ка
11265

     Ob ra da pri po vi jet ke „Ko sa” (od lo mak) Ive An dri ća / 
Smilj ka Mar ja no vić.
U: Škol ski čas srp sko hr vat skog je zi ka i knji žev no sti.  
God. 3, br. 1 (1985), str. 2728.

МАРК, А.
11266

     Ivo An drić : der er ste ju go sla wische Li te ra turNo bel
pre i strä ger / A. Marc.
U: Das Schön ste.  Nr. 12 (1961), str. 2830*.

МАР КИ О РИ, Јо лан да
11267

     Ivo An drić i ta li jan ska knji žev nost / Jo lan da Mar chi o ri 
; (pre veo F. I. G.).
U: Do bri pa stir.  God. 11/12, sv. 1/4 (1962), str. 403
404*.

11268
     Ivo An drić pre mio No bel / di Jo lan da Mar chi o ri.
U: L’ Ita lia che scri ve.  An no 44, n. 12, (dic. 1961.), str. 
229230.

11269
     Iti ne ra rio nar ra ti vo an dri ci a no / Jo lan da Mar chi o ri.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Bi bli o gra
fia di Ivo An drić: str. 144148.
U: Il Mon do sla vo.  (1969), str. 127148.

11270
     Jo lan da Mar chi o ri par la del pre mio No bel Ivo An dric.
U: Gaz zet ta del Ve ne to.  (7 feb. 1962)*.

11271
     La cro na ca di Trav nik / Jo lan da Mar chi o ri.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Mi la no, 
1961.
U: L’ Ita lia che scri ve.  An no 45, n. 2 (feb. 1962), str. 34.

МАР КОВ, Мла ден
11272

     Ан дрић, при ча о књи зи / Мла ден Мар ков.
У: Срп ска реч.  Год. 3, бр. 55 (28. септ. 1992), стр. 50
51.

МАР КО ВИЋ, Ди на
11273

     Ara li či no i An dri će vo amal gam sko pri po vi je da nje / 
Di na Mar ko vić.
Bi bli o gra fi ja.  Sum mary.
U: Ri ječ.  God. 13, sv. 1 (2007), str. 117130*.

МАР КО ВИЋ, Дра ган
11274

     „Ми да до смо Ан дри ћа, а шта сад” : у гра ду „Трав
нич ке хро ни ке” / Дра ган Мар ко вић.
У: По ли ти ка.  Год. 58, бр. 17270 (5. нов. 1961), стр. 9.

МАР КО ВИЋ, Јо ван
11275

     Мо ти ви уса мље но сти и љу ба ви у Ан дри ће вом де лу 
/ Јо ван Мар ко вић.
У: Ок то бар.  Год. 4, бр. 43 (окт. 1969), стр. 1112.

МАР КО ВИЋ, Мар ко С.
11276

     Po zdrav Ivi An dri ću / Mar ko Mar ko vić.
U: Ži vot.  God. 1, knj. 1, sv. 1 (okt. 1952), str. 6768.

11277
     Там ни ца у де лу Иве Ан дри ћа / Мар ко С. Мар ко вић.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 11, св. 8 (окт. 
1992), стр. 187199.
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11278
     Хи ља ду и јед на ноћ Ива Ан дри ћа / Мар ко С. Мар
ко вић.
Тур ске ре чи: стр. 338339.
У: Ју го сло вен ски пи сци. Књ. 1 / Мар ко С. Мар ко вић.  
Па риз : [б. и.], 1966.  Стр. 255339.

МАР КО ВИЋ, Ми лан Р.
11279

     Pri če iz An dri će vog dje tinj stva / Mi lan R. Mar ko vić.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pri če iz de tinj stva, Za greb, 
1967.
U: Ma le no vi ne.  God. 11, br. 594 (11. dec. 1967), str. 6.

11280
     Ži vlje nje, pol no ure je no sti in do sled no sti : ka ko je Ivo 
An drić vi del in do ži vljal Slo ve ni jo in Slo ven ce / Mi lan R. 
Mar ko vić.
U: Pro svet ni de la vec.  Letn. 31, št. 16 (20. okt. 1980), 
str. 8.

МАР КО ВИЋ, Ми ле на
11281

     Гу би так ме ђу љу ди ма : из за о став шти не Ива Ан
дри ћа / Ми ле на Мар ко вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 47 (22. јун 2000), стр. 20.

МАР КО ВИЋ, Ми ли во је
11282

     Mo sto vi me đu sve to vi ma / Mi li vo je Mar ko vić.
U: Ru ko vet.  God. 21, knj. 42, sv. 9/10 (sept.okt. 1975), 
str. 507534.

11283
     Mo sto vi me đu sve to vi ma / Mi li vo je Mar ko vić.
U: Di ja log s vre me nom / Mi li vo je Mar ko vić.  Za greb : 
Mla dost, 1976.  Str. 1345.

11284
     Мо сто ви од чо ве ка до чо ве ка : (отво ре на па но ра
ма све та и вре ме на у про зи Иве Ан дри ћа) / Ми ли во је 
Мар ко вић.
У: Гра ди на.  Год. 7, бр. 9 (септ. 1972), стр. 300305.

11285
     Mu drost ću ta nja / Mi li vo je Mar ko vić.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Ku ća na osa mi, Be o grad, 
1976.
U: Vje snik.  God. 37, br. 10357 (22. li panj 1976), str. 11.

11286
     Ори јен тал ни бо ем Али ја Ђер зе лез / Ми ли во је Мар
ко вић.
У: Бор ба.  Год. 52, бр. 78 (22. март 1975) = Свет кул ту
ре и умет но сти, стр. 13.

11287
     По но ри са мо ће / Ми ли во је Мар ко вић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Шта са њам и шта ми се 
до га ђа, Бе о град, 1976.

У: Ор фе је ви са пут ни ци / Ми ли во је Мар ко вић.  Но ви 
Сад : Ма ти ца срп ска, 1985.  Стр. 143145.

11288
     Slo že na vi zi ja svi je ta / Mi li vo je Mar ko vić.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Omer pa ša La tas, Sa ra je vo, 
1976.
U: Vje snik.  God. 38, br. 10654 (19. tra vanj 1977), str. 
12.

11289
     Мо сто ве ме жду хо ра та / Ми ли вое Мар ко вич.
У: Мост.  Бр. 22 (1972), стр. 3946.

МАР КО ВИЋ, Пре драг
11290

     Pi sac od slo no ve ko sti / Pre drag Mar ko vić.
U: Bor ba.  God. 70, br. 283 (8. okt. 1992) = Ivo An drić, 
vek od ro đe nja, str. III.

МАР КО ВИЋ, Сло бо дан
11291

     Иво Ан дрић / [Слободан Марковић].
У: Из лек ти ре / [т ек стове при ре ди ли Сло бо дан Мар ко
вић ... и др.].  Бе о град : Мла до по ко ле ње, 1966.  Стр. 
293296.

11292
     Кло ну ла ру ка ве ли ког ко па ча / Сло бо дан Мар ко вић.
In me mo ri am.
У: Бор ба.  Год. 53, бр. 79 (23. март 1975), стр. 6.

11293
     Су че ли це, у Са ве зу књи жев ни ка : (чо век Иво Ан
дрић) / Сло бо дан Мар ко вић.
У: Бор ба.  Год. 51, бр. 277 (7. окт. 1972), стр. 16.

11294
     Су че ли це, у Са ве зу књи жев ни ка / Сло бо дан Мар
ко вић.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 176178.

11295
     У тра га њу : (над за го нет ком сце не) / Бо да Мар ко
вић.
У: Бор ба.  Год. 51, бр. 277 (7. окт. 1972), стр. 16.

МАР КО ВИЋ, Сло бо дан Ж.
11296

     Ан дри ће ви пре де ли : (одло мак) / Сло бо дан Ж. Мар
ко вић.
У: Днев ник.  Год. 51, бр. 16511 (14. окт. 1992) = Кул
ту ра  на у ка  умет ност.  Бр. 651, стр. 17.

11297
     Иво Ан дрић / Сло бо дан Ж. Мар ко вић.
У: Ве нац.  Год. 4, бр. 43 (март 1976) = Вен че ва школ
ска лек ти ра, стр. 69.
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11298
     Исто риј ски дух у књи жев ном де лу Иве Ан дри ћа / 
Сло бо дан Ж. Мар ко вић.
У: Књи жев ност и је зик.  Год. 39, бр. 1 (1992), стр. 20
28.

11299
     Исто риј ски дух у књи жев ном де лу Иве Ан дри ћа / 
Сло бо дан Ж. Мар ко вић.
У: При ло зи је зич ком и књи жев ном обра зо ва њу / при
ре ди ла Бо сиљ ка Ми лић.  Бе о град : Дру штво за срп
ски је зик и књи жев ност Ср би је, 2009.  Стр. 109116.

11300
     „Пре де ли” у де лу Иве Ан дри ћа / Сло бо дан Ж. Мар
ко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: Landsca pes in Ivo An drić’s work: стр. 26.
У: Иво Ан дрић у сво ме вре ме ну. [Књ.] 1 / 22. на уч ни 
са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, 
Тр шић, 1520. септ. 1992.  Бе о град : Ме ђу на род ни 
сла ви стич ки цен тар на Фи ло ло шком фа кул те ту, 1994. 
 Стр. 2126.

11301
     Ра ни Иво Ан дрић / Сло бо дан Ж. Мар ко вић.
Sum mary: The early work of Ivo An drić: стр. 318.
У: Књижевност и језик.  Год. 37, бр. 4 (1990), стр. 313
318.

МАР КО ВИЋ, Ста на
11302

     Ку ћа као ћу при ја / Ста на Мар ко вић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Ку ћа на оса ми, Бе о град, 
1976.
У: Днев ник.  Год. 35, бр. 10679 (25. јул 1976), стр. 13.

МАР КО ВИЋ, Ста ни сла ва
11303

     Pu blic Li brary bo oks / Sta ni sla va Mar ko vich.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Nu jork, 
1960.
U: Wind sor Star.  (19 Dec. 1961)*.

МАР КО ВИЋ Бе ли, Ра до ван
11304

     При по вест као за вет ни хлеб / Ра до ван Бе ли Мар
ко вић.
Го вор при ли ком при ма ња Ан дри ће ве на гра де за 1996. 
год.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 17, св. 14 
(април 1998), стр. 293294.

МА РО ЈЕ ВИЋ, Рад ми ло
11305

     Ан дри ће ва Про кле та авли ја на ру ском је зи ку / Рад
ми ло Ма ро је вић.
У: Мо сто ви.  Год. 8, бр. 3(31) (јулсепт. 1977), стр. 
279284.

МАР ТЕНС, Ми ха ел
11306

     Es fü hrt ke i ne Brüc ke me hr über die Dri na : in den 
Trüm mern Ju go sla wi ens: der Li te ra tur no bel pre i strä ger 
Ivo An dric zwischen Ser ben, Kro a ten und Bo sni a ken / 
Mic hael Mar tens.
U: Frank fur ter All ge me i ne. Aus ga be D.  (12. März 2005), 
str. 46*.

МАР ТИ, Хор хе
11307

     Las pe qu e ñas hi sto ri as de la hi sto ria / Jor ge Mar tí.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Bar se lo na, 
1996.
U: Di a rio de Mal lor ca.  (19 dic. 1997)*.

МАР ТИН, Га би
11308

     Evo ca ción del escri tor Ivo An dric en el audi to rio „Vaz 
Fer re i ra” / Gaby Mar tin.
U: El Di a rio.  (27 nov. 1979), str. 18*.

МАР ТИ НЕЗ Са ла зар, Ан хел
11309

     El pu en te so bre el Dri na : una no ve la pa ra com pren der 
la tra ge dia de los Bal ca nes / Án gel Mar tí nez de Sa la zar, 
La u ra Men di o la.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Bar se lo na, 
1996.
U: De ia.  (8 oct. 1997)*.

МАР ТИ НИ, Лу чи фе ро
11310

     Le ga no il pas sa to al pre sen te i pon ti po de ro si del la for
te Bo snia / Lu ci fe ro Mar ti ni.
U: La Vo ce del po po lo.  An no 17, n. 254 (28 ott. 1961), 
str. 3*.

11311
     Una pre sen za in can cel la bi le / Lu ci fe ro Mar ti ni.
U: La Vo ce del po po lo.  An no 36, n. 64 (1516 mar. 1980), 
str. 5.

МАР ТИ НИ, Ма у ро
11312

     Mio cro gi o lo mio ci mi te ro / di Ma u ro Mar ti ni.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Ro man zi e rac con ti, Mi la no, 
2001. 
U: Il Ma ni fe sto.  (24 nov. 2001) = Ali as, str. 19*.

МАР ТИ НО ВИЋ, Дра га на
11313

     Ан дри ћев од нос пре ма ли ков ном умет ни ку / Дра га
на Мар ти но вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: An drić’s at ti tu de to wards pa in ters: стр. 110.
У: Ан дрић у си сте му умет но сти / уред ник Ми ло слав 
Шу тић.  Бе о град : Ин сти тут за књи жев ност и умет
ност ; Бања Лу ка : Књи жев на за дру га, 2004.  Стр. 99
110.
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11314
     Ан дри ћев од нос пре ма ли ков ном умет ни ку / Дра га
на Мар ти но вић.
Те мат ски број: Ан дрић у си сте му умјет но сти.  На по
ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum mary: 
An drić’s at ti tu de to wards pa in ters: стр. 110.
У: Збор ник срп ског је зи ка, књи жев но сти и умјет но
сти.  Год. 4 (2004), стр. 99110.

МАР ТОН, Ла сло
11315

     Re gény a helyszín ről / Már ton Lás zló.
U: Je len kor.  47. évf., 1. sz. (2007), str. 7076*.

МА РУ ШИЋ, Фи лип Д.
11316

     Ivo An drić: Ex Pon to, Za greb, 1918 / F. [Fi lip] D. Ma
ru šić.
Pri kaz knji ge.
U: Ilu stro va ne no vo sti.  God. 1, br. 35 (1918), str. 11*.

МА СПЕ РО, Фран соа
11317

     „Ah di eu! Que la Bo snie est jo lie” / par Fran ço is 
Ma spe ro.
Sa dr ži pri ka ze knji ga me đu ko ji ma i: Ivo An drić: Na Dri ni 
ću pri ja, Pa riz, 1994.
U: La Qu in za i ne lit té ra i re.  No 645 (1630 avr. 1994), str. 
68.

11318
     Ivo An drić ou la fa il li te de l’hu ma ni ste / Fran ço is Ma
spe ro.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Pa riz, 
1997.
U: La Qu in za i ne.  No 709 (1er fé vr. 1997), str. 11*.

МА ТА НО ВИЋ, Ју ли ја на
11319

     Je le na / Ju li ja na Ma ta no vić.
U: Bo sna fran ci sca na.  God. 13, br. 23 (2005), str. 197
198*.

МА ТВЕ ЈЕ ВИЋ, Пре драг
11320

     An dri će va pri po vi jest i po vi jest / Pre drag Ma tve je vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Do me ti.  God. 13, br. 7/8 (1980), str. 2334.

11321
     Ан дри ће ве ћу при је и на ше Дри не / Пре драг Ма тве
је вић.
У: Књи жев на реч.  Год. 5, бр. 65 (25. окт. 1976), стр. 
13.

11322
     Ан дри ће ве ћу при је и на ше Дри не / Пре драг Ма тве
је вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ре
зю ме: Мост[ы] Ан дри ча и на ши Дри ны: стр. 201202.

У: Збор ник ра до ва о Иви Ан дри ћу / уред ник Ан то ни је 
Иса ко вић.  Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет
но сти, 1977.  Стр. 181202.

11323
     An dri će ve ću pri je i na še Dri ne / Pre drag Ma tve je vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Pre ma no vom kul tur nom stva ra la štvu / Pre drag Ma
tve je vić.  Za greb : „August Ce sa rec” ; Ina, 1977.  Str. 
211237.

11324
     Ан дри ће ве ћу при је и на ше Дри не / Пре драг Ма тве
је вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ре
зю ме: Мо сты Ан дри ча и на ши Дри ны: стр. 201202.
У: Збор ник ра до ва о Иви Ан дри ћу / уред ник Ан то ни је 
Иса ко вић.  Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет
но сти, 1979.  Стр. 181202.

11325
     Nad An dri će vom za o stav šti nom / Pre drag Ma tve je vić.
Pri kaz knji ga: 1. Ivo An drić: Ku ća na osa mi i dru ge pri po
vet ke, Sa ra je vo [etc.], 1976 ; 2. Ivo An drić: Zna ko vi po red 
pu ta, Sa ra je vo [etc.], 1976 ; 3. Ivo An drić: Omer pa ša La
tas, Sa ra je vo [etc.], 1976 ; 4. Ivo An drić: Ex Pon to ; Ne
mi ri ; Li ri ka, Sa ra je vo [etc.], 1976 ; 5. Ivo An drić: Isto ri ja 
i le gen da, Sa ra je vo [etc.], 1976 ; 6. Ivo An drić: Umet nik i 
nje go vo de lo, Sa ra je vo [etc.], 1976.
U: Iz raz.  God. 21, knj. 42, br. 11/12 (nov.dec. 1977), str. 
14901496.

11326
     Над Ан дри ће вом за о став шти ном / Пре драг Ма тве
је вић.
При каз књигa: 1. Иво Ан дрић: Ку ћа на оса ми и дру
ге при по вет ке, Са ра је во [итд.], 1976 ; 2. Иво Ан дрић: 
Зна ко ви по ред пу та, Са ра је во [итд.], 1976 ; 3. Иво Ан
дрић: Омер па ша Ла тас, Са ра је во [итд.], 1976 ; 4. Иво 
Ан дрић: Ex Pon to ; Не ми ри ; Ли ри ка, Са ра је во [итд.], 
1976 ; 5. Иво Ан дрић: Исто ри ја и ле ген да, Са ра је во 
[итд.], 1976 ; 6. Иво Ан дрић: Умет ник и ње го во де ло, 
Са ра је во [итд.], 1976.
У: Ства ра ње.  Год. 33, бр. 1 (јан. 1978), стр. 121125.

11327
     Nad [Andrićevom] za o stav šti nom. [De o] 1, An dri će vo 
dje lo pred na ma / Pre drag Ma tve je vić.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Omer pa ša La tas, Sa ra je vo 
[etc.], 1976.
U: Vje snik.  God. 38, br. 10729 (5. sr panj 1977), str. 12.

11328
     Nad An dri će vom za o stav šti nom. [De o] 2, Opor i mu
dar po gled na svi jet / Pre drag Ma tve je vić.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Omer pa ša La tas, Sa ra je vo 
[etc.], 1976.
U: Vje snik.  God. 38, br. 10736 (12. sr panj 1977), str. 12.

11329
     Пат ње мла дог Ан дри ћа / Пре драг Ма тве је вић.
При каз књи ге: Ми ро слав Ка ра у лац: Ра ни Ан дрић, Бе
о град, Са ра је во, 1980.
У: НИН.  Год. 30, бр. 1553 (5. окт. 1980), стр. 4849.
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11330
     Sta ze, zna ko vi, osa me / Pre drag Ma tve je vić.
U: Sve ske Za du žbi ne Ive An dri ća.  God. 21, sv. 19 (okt. 
2002), str. 197204.

11331
     Ан дри ќ е ви те ќуприи и на ши те Дри ни / Пре драг 
Ма тве е виќ ; (пре вел од ра ко пис Мла ден Ди лев ски).
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Раз гле ди.  Год. 18, бр. 4 (април 1976), стр. 352
382.

11332
     An drić’s brid ges and our Dri nas / Pre drag Ma tve je vić ; 
tran sla ted by Gra ham McMa ster.
U: Most.  Br. 3/4 (1997), str. 182190*.

11333
     An dric, ro man ci er de l’hi sto i re / Pre drag Ma tve je
vitch.
Pri kaz knji gа: 1. Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Pa riz, 
2005 ; 2. Ivo An drić: Con tes au fil du temps, Pa riz, 2005. 
U: Le Mon de.  (22 avr. 2005) = Le mon de des li vres*.

11334
     Ivo An drić : l’uomo che rac con tò i Bal ca ni / Pre drag 
Ma tve je vic.
Od lo mak iz tek sta „Seg ni, sen ti e ri, so li tu di ni”.
U: La Re pub bli ca.  (12 nov. 2001), str. 29*.

11335
     Ivo An drić  en tre l’Oc ci dent et l’Ori ent = Ivo An drić 
iz me đu Za pa da i Is to ka / Pre drag Ma tve je vić.
Upo re do franc. i srp. tekst.
U: Le con su lat de Fran ce en Bo snie 18062006 et La chro
ni que de Trav nik d’Ivo An drić / so us la di rec tion de Slo
bo dan Šo ja.  Sa ra je vo : Am bas sa de de Fran ce en Bo snie
Her zé go vi ne, 2006.  Str. 119129*.

11336
     Ivo An drić en tre l’Oc ci dent et l’Ori ent / par Pre drag 
Ma tve je vitch.
U: Con tes de la so li tu de / Ivo An drić.  Pa ris : L’Esprit des 
pé nin su les, 2001.  Str. 716.

11337
     Ivo An drić en tre l’Oc ci dent et l’Ori ent / Pre drag Ma
tve je vić.
U: Con tes de la so li tu de / Ivo An drić.  Pa ris : L’Esprit des 
Pé nin su les, 2006.  Str. 717.

11338
     Ivo An drić fra Ori en te e Oc ci den te / Pre drag Ma tve
je vić.
U: Ivo An drić / a cu ra di Ma ri ja Mi tro vić.  Mon fal co ne 
: Co mu ne ; Tri e ste : Li ons club „Tri e ste Euro pa”, 2007.  
Str. 5156*.

11339
     Ils ne pe u vent dé tru i re les ponts d’An drić / Pre drag 
Ma tve je vitch.
U: Le pont sur la Dri na / Ivo An drić.  Pa ris : Bel fond, 
1994.  Str. 397[407].

11340
     Ils ne pe u vent dé tru i re les ponts d’An drić / Pre drag 
Ma tve je vitch.
U: Le pont sur la Dri na / Ivo An drić.  Pa ris : Bel fond, 
1997.  Str. 371[381].

11341
     Ils ne pe u vent dé tru i re les ponts d’An drić / Pre drag 
Ma tve je vitch.
U: Le pont sur la Dri na / Ivo An drić.  Pa ris : Li bra i rie gé
né ra le fran ça i se, 1999.  Str. 371[381]*.

11342
     Non pos so no dis trug ge re tut ti i no stri pon ti / Pre drag 
Ma tve je vić.
U: Li nea d’om bra.  An no 13, n. 106 (lug.ago. 1995), str. 
712*.

11343
     Post fa ce / Pre drag Ma tve je vitch.
U: Le pont sur la Dri na / Ivo An drić.  Pa ris : Bel fond, 
1996*.

11344
     La sa ges se d’Ivo An drić / Pre drag Ma tve je vić.
U: L’élép hant du vi zir / Ivo An drić.  Pa ris : Le ser pent à 
plu mes, 2002.  Str. 725.

11345
     La sa ges se d’Ivo An drić / Pre drag Ma tve je vić.
U: L’élép hant du vi zir / Ivo An drić.  Pa ris : Le ser pent à 
plu mes, 2008.  Str. 725*.

11346
     La sa ges se ré sig née d’Ivo An dritch / Pre drag Ma tve
je vitch.
U: L’élép hant du vi zir / Ivo An dritch.  Pa ris : Pu bli ca ti ons 
ori en ta li stes de Fran ce, 1977.  Str. 518.

11347
     Seg ni, sen ti e ri, so li tu di ni : Ivo An drić tra Ori en te e Oc
ci den te / di Pre drag Ma tve je vić.
U: Ro man zi e rac con ti / Ivo An drić.  Mi la no : A. Mon da
do ri, 2001.  Str. IXXXXVI.

МА ТЕ, Ми ха
11348

     V slu žbi člo ve ka in člo več no sti / Mi ha Ma tè.
U: Na son čni stra ni / [I vo An drić ... et al.].  Lju blja na : 
Mla din ska knji ga, 1976.  Str. 120123.

11349
     Ži vlje nje in de lo Iva An dri ća / Mi ha Ma tè.
U: Mi sel, uje ta v di vji ni / Ivo An drić.  Lju blja na : Mla din
ska knji ga, 1984.  Str. 182201.

11350
     Ivo An drić in nje go vo de lo / Mi ha Ma tè.
U: Trav ni ška kro ni ka. [Del] 2 / Ivo An drić.  Lju blja na : 
Mla din ska knji ga, 1979.  Str. 307315.
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МА ТЕ ЈИЋ, Ма те ја
11351

     Умет нич ка пре ра да у Ан дри ће вом ро ма ну „На Дри
ни ћу при ја” и Пе ки ће вом „Вре ме чу да” / Ма те ја Ма
те јић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Књи жев ност.  Год. 55, књ. 106, св. 3/4 (2000), стр. 
490497*.

11352
     The art of li te rary adap ta tion: An drić’s The brid ge on the 
Dri na and Pe kić’s The ti me of mi rac les / Ma te ja Ma te jic.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: So ut he a stern Euro pe.  Vol. 9, pts. 1/2 (1982), str. 11
18.

МА ТЕ ШИЋ, Јо сип
11353

     O re cep ci ji An dri će va dje la na nje mač kom je zič nom 
pod ruč ju / Jo sip Ma te šić.
Ré su mé: De l’ac cu eil fa it à l’oeuvre d’An drić sur le ter ri
to i re ger ma nop ho ne: str. 248249.  Bi bli o gra fi ja dje la Ive 
An dri ća u nje mač kom pre vo du: str. 249252.
U: Trav nik i dje lo Ive An dri ća  za vi čaj no i uni ver zal no / 
[u red nik Mi lo sav Popadić].  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle
ša” : Uni ver zi tet, 1980.  Str. 244252.

МА ТИ ЈЕ ВИЋ, Вла дан
11354

     Про тив ти ши не и ни шта ви ла / Вла дан Ма ти је вић.
Го вор при ли ком при ма ња Ан дри ће ве на гра де за 2000. 
год.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 20, св. 18 
(окт. 2001), стр. 315317.

МА ТИ ЈЕ ВИЋ, Жељ ко
11355

     Ivo An drić me đu kan di da ti ma za No be lo vu na gra du 
1958. g. / Ž. [Željko] Ma ti je vić.
U: 15 da na.  God. 2, br. 5/6 (1958), str. 1214*.

11356
     Ra na li ri ka Ive An dri ća / Želj ko Ma ti je vić.
U: 15 da na.  God. 4, br. 4 (10. stu de ni 1961), str. 2829.

МА ТИ ЈЕ ВИЋ, Шпи ро
11357

     Vi đe nje zla i smr ti u An dri će vim dje li ma o Trav ni ku / 
Špi ro Ma ti je vić.
Ré su mé: La vi sion du mal et de la mort dans les oeuvres 
d’An drić sur Trav nik: str. 268.
U: Trav nik i dje lo Ive An dri ća  za vi čaj no i uni ver zal no / 
[u red nik Mi lo sav Popadić].  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle
ša” : Uni ver zi tet, 1980.  Str. 262268.

11358
     Vi zi ja lju ba vi i smr ti / Špi ro Ma ti je vić.
Re fe rat na Sim po zi ju mu „An drić u ško li”, Vi še grad, 25
26. jun 1978.
U: Od jek.  God. 31, br. 18 (1530. sept. 1978), str. 12.

МА ТИ ЈОН, Жа нин
11359

     Pro blè mes de tra duc tion d’Ivo An drić en fran ça is: la 
tran smis si ons des tur ci smes / Ja ni ne Ma til lonLa sić.
Ре зи ме: Про бле ми пре во ђе ња Иве Ан дри ћа на фран
цу ски: пре но ше ње тур ци за ма: str. 948.
U: De lo Ive An dri ća u kon tek stu evrop ske knji žev no sti i 
kul tu re / [u red nik Dra gan Nedeljković].  Be o grad : Za du
žbi na Ive An dri ća, 1981.  Str. 943948.

МА ТИЋ, Бран ка
11360

     Ана ли за ли ко ва из при по вет ке „Мост на Же пи” Ива 
Ан дри ћа / Ма тић Бран ка.
У: Школ ски час срп ско хр ват ског је зи ка и књи жев но
сти.  Год. 4, бр. 5 (1986), стр. 3538.

МА ТИЋ, Во јин
11361

     Же на као фа сци на ци ја / Во јин Ма тић.
У: Књи жев ност.  Год. 47, књ. 98, св. 8/10 (авг.окт. 
1992), стр. 11141122.

11362
     Ис ку ство пра сце не код Ан дри ћа / Во јин Ма тић.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 158, књ. 429, св. 3 
(март 1982), стр. 503512.

11363
     Is ku stvo pra sce ne kod An dri ća / Vo jin Ma tić.
U: Psi ho a na li za mit ske pro šlo sti. [Knj.] 3 / Vo jin Ma tić.  
Be o grad : Pro sve ta, 1983.  Str. 222233.

МА ТИЋ, Ду шан
11364

     Ан дрић оста је бу дућ но сти / Ду шан Ма тић.
In me mo ri am.
У: По ли ти ка.  Год. 72, бр. 22068 (14. март 1975), стр. 
13.

11365
     Ето, та кав је био Ан дрић / Ду шан Ма тић ; за бе ле
жио Ра до ван По по вић.
Из ру ко пи са књи ге „Ка зи ва ња о Ан дри ћу”.
У: НИН.  Год. 25, бр. 1262 (16. март 1975), стр. 2426.

11366
     Са Ан дри ћем у Крањ ској го ри / Ду шан Ма тић.
Те мат ски број: 80 го ди на Ива Ан дри ћа.
У: Раз ви так.  Н. с., бр. 6 (1972), стр. 1718.

11367
     Ta kav je An drić / Du šan Ma tić.
U: Ka zi va nja o An dri ću / [pri re di o] Ra do van Po po vić.  
Be o grad : Slo bo da, 1976.  Str. 8288.

11368
     Та кав је Ан дрић / Ду шан Ма тић ; за бе ле жио Ра до
ван По по вић.
У: Про шлост ду го тра је / Ду шан Ма тић.  Кра гу је вац : 
Све тлост, 1977.  Стр. 173179.
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МА ТИЋ, Љи ља на
11369

     Иво Ан дрић и фран цу ски кул тур ни про стор / Љи
ља на Ма тић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ré su
mé: Ivo An drić et l’espa ce cul tu rel fran ça is: стр. 297.
У: Иво Ан дрић у сво ме вре ме ну. [Књ.] 1 / 22. на уч ни 
са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, 
Тр шић, 1520. септ. 1992.  Бе о град : Ме ђу на род ни 
сла ви стич ки цен тар на Фи ло ло шком фа кул те ту, 1994. 
 Стр. 289297.

11370
     Иво Ан дрић и фран цу ски кул тур ни про стор / Љи
ља на Ма тић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Мо за ик у зна ку кри на / Љи ља на Ма тић.  Но ви Сад 
: Фи ло зоф ски фа кул тет, 2008.  Стр. 7888.

МА ТИЋ, Ра до мир
11371

     Va ja nje knji žev nog li ka (ka rak ter)  na pri po ve ci „Ve
le tov ci” od I. An dri ća / Ra do mir Ma tić.
U: Na sta va srp sko hr vat skog je zi ka u osnov noj ško li.  Be
o grad : „Vuk Ka ra džić”, 1965.  Str. 139143.

11372
     Слич но сти у ва ја њу ли ко ва у раз ли чи тим књи жев
ним де ли ма / Ра до мир Ма тић.
У: Про свјет ни рад.  Год. 23, бр. 5 (1. март 1976), стр. 7.

МА ТИЋ, Ра до слав
11373

     An dri će ve iden ti fi ka ci je (i imi ta ci je) pod lu pom je zič
ke lo gi ke / Ra do slav Ma tić.
Ré su mé: Les iden ti fi ca ti ons (et imi ta ti ons) d’An drić so us 
la lo u pe de la lo gi que du lan ga ge: str. 259.  Bi bli o gra fi ja: 
str. 259261.
U: Trav nik i dje lo Ive An dri ća  za vi čaj no i uni ver zal no / 
[u red nik Mi lo sav Popadić].  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle
ša” : Uni ver zi tet, 1980.  Str. 253261.

МА ТИЋ, Све то зар
11374

     Иво Ан дрић: При по вет ке, Бе о град, 1924 / М. [Свет
озар Матић].
При каз књи ге.
У: Но ви жи вот.  Год. 6, књ. 20, бр. 10 (1924), стр. 320.

11375
     Иво Ан дрић: Пут Али је Ђер зе ле за, Бе о град, 1920 
/ З.
При каз књи ге.  Прет по ста вља се да је аутор Све то зар 
Ма тић.
У: Но ви жи вот.  Год. 1, књ. 2, бр. 5 (11. септ. 1920), 
стр. 159160.

МА ТИЦ КИ, Ми о драг
11376

     Иван ка Удо вич ки: Кри тич коесе ји стич ко де ло Иве 
Ан дри ћа, Бе о град, 1988 / Ми о драг Ма тиц ки.

При каз књи ге.
У: Збор ник Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик.  
Књ. 37, св. 1 (1989), стр. 167168.

11377
     Иво Ан дрић као фо кус пе ри о ди ка / Ми о драг Ма
тиц ки.
При каз ча со пи са: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа, св. 
24, 2007.
У: Књи жев на исто ри ја.  Год. 39, бр. 133 (2007), стр. 
705708.

11378
     Уну тра шњи го вор у ро ма ни ма „Трав нич ка хро ни
ка”, „Дер виш и смрт” и „Ла гум” / Ми о драг Ма тиц ки.
У: Иво Ан дрић у сво ме вре ме ну. [Књ.] 1 / 22. на уч ни 
са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, 
Тр шић, 1520. септ. 1992.  Бе о град : Ме ђу на род ни 
сла ви стич ки цен тар на Фи ло ло шком фа кул те ту, 1994. 
 Стр. 2732.

11379
     Уну тра шњи го вор у ро ма ни ма „Трав нич ка хро ни
ка”, „Дер виш и смрт” и „Ла гум” / Ми о драг Ма тиц ки.
У: О срп ској про зи / Ми о драг Ма тиц ки.  Бе о град : 
Про све та, 2000.  Стр. 163170.

11380
     Уну тра шњи го вор у ро ма ни ма „Трав нич ка хро ни
ка” Иве Ан дри ћа, „Дер виш и смрт” Ме ше Се ли мо ви ћа 
и „Ла гум” Све тла не Вел марЈан ко вић / Ми о драг Ма
тиц ки.
У: Днев ник.  Год. 51, бр. 16490 (23. септ. 1992), стр. 
15.

МА ТО ВИЋ, Ве се лин
11381

     Кључ за Ан дри ће ву тај ну / Ве се лин Ма то вић.
При каз књи ге: Ра до ман Ста ни шић: Ме ди та тив ни 
фраг мент као жа нр Ан дри ће ве про зе, Ник шић, 1987.
У: Ник шић ке но ви не.  Год. 23, бр. 946 (11. март 1988), 
стр. 5.

МА ТО ВИЋ, Ве сна
11382

     Иво Ан дрић у „Књи жев ном ју гу” / Ве сна Ма то вић.
Sum mary: Ivo An drić in the Li te rary So uth: стр. 201.
У: Иво Ан дрић у сво ме вре ме ну. [Књ.] 1 / 22. на уч ни 
са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, 
Тр шић, 1520. септ. 1992.  Бе о град : Ме ђу на род ни 
сла ви стич ки цен тар на Фи ло ло шком фа кул те ту, 1994. 
 Стр. 193201.

МА ТО ВИЋ, Дра га на
11383

     Ди пло ма ти ја „у ков че гу” / Д. [Драгана] Б. Ма то
вић.
При каз из ло жбе „Иво Ан дрић  О при чи и при ча њу”, 
Бе о град, 2002.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 50 (15. дец. 2002), стр. 17.
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11384
     То сам отео од жи во та : шест де це ни ја од пр вих 
из да ња три ре мекде ла Иве Ан дри ћа / Дра га на Ма то
вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 52 (30. април2. мај 2005), 
стр. 29.

МА ТУ ЉА, Сан дор
11385

     Иве Ан дри ћа на ци ја / Сан дор Ма ту ља ; са ита ли
јан ског пре ве ла Сне жа на Ми лин ко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 19, св. 17 
(окт. 2000), стр. 334366.

11386
     Од Ита ли је до Ју го сла ви је: за бе ле шке о јед ном од 
Ан дри ће вих пу то ва ња / Сан дор Ма ту ља ; (пре ве ла са 
ита ли јан ског Сне жа на Ми лин ко вић).
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 20, св. 18 
(окт. 2001), стр. 193236.

11387
     Dall’Ita lia al la Ju go sla via : no te a mar gi ne di uno dei 
per cor si di Ivo An drić / San dor Mat tu glia.
U: Qu a der ni gi u li a ni di sto ria.  An no 20, n. 1 (1999), str. 
2163*.

МА ЋОНГ, Вло ђи мјеж
11388

     No wo ś ci Bi bli o te ki „Ni ke” / Wł od zi mi erz Ma ci ąg.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Le to va nje na ju gu, Var ša va, 
1966.
U: Życie Li te rac kie.  Rocz. 16, nr. 36 (4. wr ze si eń 1966), 
str. 11.

МА У РО, Вал тер
11389

     Ivo An dric: I tem pi di Ani ka e al tri rac con ti, Mi la no, 
1966 / Wal ter Ma u ro.
Pri kaz knji ge: Ani ki na vre me na i dru ge pri če.
U: Il Te le gra fo.  (27 ott. 1966)*.

11390
     I rac con ti „so ci a li” di Ivo An dric : lo scrit to re ju go sla
vo più co no sci u to in Ita lia / Wal ter Ma u ro.
U: Gaz zet ta del Sud.  (15 nov. 1966)*.

МАХ МУ ТЕ ФЕН ДИЋ, Ке мал
11391

     Lje po ta i ta ma : dva su sre ta sa Ivom An dri ćem. [De o] 
1 / Ke mal Mah mu te fen dić.
U: Od jek.  God. 30, br. 22 (1530. nov. 1977), str. 12.

11392
     Lje po ta i ta ma : dva su sre ta sa Ivom An dri ćem. [De o] 
2 / Ke mal Mah mu te fen dić.
U: Od jek.  God. 30, br. 23 (115. dec. 1977), str. 9.

МАХ МУ ТЕ ФЕН ДИЋ, Се ад
11393

     „Трав нич ка хро ни ка” Ива Ан дри ћа у све тлу етич
ких прин ци па / Се ад Мах му те фен дић.
У: Знак.  Год. 1, бр. 2/3 (јун 1972), стр. 6974.

МА ЦИЋ, Бе ћир
11394

     An dri ćev ela bo rat o Al ba ni ji iz 1939. u kon ti nu i te tu 
srp skog ve li ko dr žav nog pro jek ta / Be ćir Ma cić.
Re fe rat na Na uč nom sku pu „Dje lo Ive An dri ća u hi sto rij
skom i dru štve nom kon tek stu”, Tu zla, 1314. nov. 1999.
U: An drić i Bo šnja ci / [glav ni ured nik Mu nib Maglajlić]. 
 Tu zla : Bo šnjač ka za jed ni ca kul tu re „Pre po rod”, Op ćin
sko dru štvo, 2000.  Str. 6471*.

МА ЦУ КАС, Кон стан ти нос
11395

     Αγνωστες σελιδες απο το χρονικο του Κοσμου / απο 
τον Κωνσταντινο Ματουκα.
При каз књи ге: Жеђ, Ати на, 2009. 
U: Ελευθεροτυπια.  Τχ. 554 (29. μαιου 2009) = 
Βιβλιοθηκη*.

МА ША НО ВИЋ, Ди ми три је
11396

     Ан дри ћу у по хо де : (за пис с „Ви ше град ске ста зе”, 
24. јун 1978) / Ди ми три је Ма ша но вић.
У: Ве нац.  Бр. 72 (март 1979), стр. 15.

11397
     За јед ну са вре ме ни ју ме то ди ку / Ди ми три је Л. Ма
ша но вић.
У: Про свет ни пре глед.  Год. 34, бр. 1253 (15. септ. 
1978), стр. 10.

11398
     Мо гућ но сти кључ них син те за и тран сфе ра / Ди ми
три је Л. Ма ша но вић.
У: Про свет ни пре глед.  Год. 34, бр. 1252 (8. септ. 
1978), стр. 11.

11399
     По ступ ци и кон сти ту и са ња Ан дри ће ве при че „Сан” 
и ко нач не вер зи је ро ма на „Го спо ђи ца” / Ди ми три је Л. 
Ма ша но вић.
У: Гра ди на.  Год. 14, бр. 5 (мај 1979), стр. 3646.

11400
     По ступ ци и кон сти ту и са ња Ан дри ће ве при че „Сан” 
и ко нач не вер зи је ро ма на „Го спо ђи ца” / Ди ми три је Л. 
Ма ша но вић.
У: Од го не та ње тај не ства ра ња / Ди ми три је Л. Ма ша
но вић.  Но ви Сад : Змај, 2001.  Стр. 1929.

11401
     Po stup ci kon sti tu i sa nja po ru ke u An dri će voj pri či San 
s osvr tom na ro man Go spo đi ca : (po ku šaj struk tu ral ne 
ana li ze) / Di mi tri je L. Ma ša no vić.
Ré su mé: Les pro cé dés de la con sti tu tion du mes sa ge dans 
le con te Le rê ve d’An drić, visàvis de son ro man Ma de
mo i sel le: str. 243.
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U: Trav nik i dje lo Ive An dri ća  za vi čaj no i uni ver zal no / 
[u red nik Mi lo sav Popadić].  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle
ša” : Uni ver zi tet, 1980.  Str. 232243.

11402
     Ту ма че ње ви зи је : мо гућ но сти кључ них син те за и 
тран сфе ра у на ста ви као при ступ Ан дри ће вом де лу / 
Ди ми три је Л. Ма ша но вић.
У: Од го не та ње тај не ства ра ња / Ди ми три је Л. Ма ша
но вић.  Но ви Сад : Змај, 2001.  Стр. 211218.

МА ШИЋ, Бран ко
11403

     Ivo An drić: Pri po vet ke, Be o grad, 1931 / B. M. [Bran ko 
Mašić].
Pri kaz knji ge.
U: No vo sti.  God. 25, br. 105 (17. tra vanj 1931), str. 9*.

МА ШИЋ, Јо зо
11404

     An drić i Goya / Jo zo Ma šić.
Pri kaz te le vi zij ske dra me „An drić i Go ja” po mo ti vi ma 
knji ge „Za pi si o Go ji” I. An dri ća, u adap ta ci ji Mu ha re ma 
Per vi ća i u re ži ji Sla ven ka Sa le to vi ća.
U: Od jek.  God. 38, br. 1 (115. jan. 1985), str. 21.

МА ШТРО ВИЋ, Ти хо мил
11405

     Kro no lo ški po pis pi sa ma Ive An dri ća upu će nih Zden ki 
Mar ko vić / Ti ho mil Ma štro vić.
U: Kro ni ka Za vo da za knji žev nost i te a tro lo gi ju JA ZU.  
God. 4, br. 8 (1978), str. 6063.

11406
     Ne po zna ti Ivo An drić : (uz jed nu neo bja vlje nu An dri
će vu ko re spon den ci ju) / Ti ho mil Ma štro vić.
Sa dr ži i pi sma Zden ki Mar ko vić.
U: Re pu bli ka.  God. 35, br. 10 (li sto pad 1979), str. 1024
1032.

11407
     Pred go vor / Ti ho mil Ma štro vić.
U: Iza bra na dje la / Ivo An drić.  Vin kov ci : Ri ječ, 1998. 
 Str. 712.

МЕ ДА КО ВИЋ, Де јан
11408

     Нај пле ме ни ти ја „ин ди скре ци ја” у срп ској књи жев
но сти / Де јан Ме да ко вић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Зна ко ви по ред пу та, Бе о
град, 1992.
У: По ли ти ка.  Год. 89, бр. 28345 (5. септ. 1992), стр. 
14.

11409
     [Научни скуп о књи жев ном де лу Иве Ан дри ћа...] / 
Де јан Ме да ко вић.
По во дом на уч ног ску па „Књи жев но де ло Иве Ан дри
ћа”, Бе о град, 810. окт. 1976.

У: Да ни, се ћа ња. [Књ.] 1 / Де јан Ме да ко вић.  Бе о град 
: За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 2003.  Стр. 
161163.

11410
     [Несносно је ово сва ко днев но пи ска ра ње, да ли је 
Иво Ан дрић Ср бин или Хр ват...] / Де јан Ме да ко вић.
У: Да ни, се ћа ња. [Књ.] 8, [20052008] / Де јан Ме да ко
вић.  Но ви Сад : Про ме теј, 2010.  Стр. 151152.

МЕ ДЕ НИ ЦА, Иван
11411

     Го спо да ри ту ђих суд би на / Иван Ме де ни ца.
При каз пред ста ве „Про кле та авли ја” по мо ти ви ма ро
ма на Иве Ан дри ћа, у дра ма ти за ци ји и ре жи ји Не бој ше 
Бради ћа и у из во ђе њу Кру ше вач ког по зо ри шта.
У: По ли ти ка.  Год. 96, бр. 30891 (22. окт. 1999), стр. 
26.

11412
     Кон зул ска вре ме на / Иван Ме де ни ца.
Одло мак из тек ста „Ту жна ана хро ност”.
У: Зве зда ра те а тар / при ре дио Фе ликс Па шић.  Бе о
град : Зве зда ра те а тар, 2009.  Стр. 433.

11413
     Tu žna ana hro nost / Ivan Me de ni ca.
Pri kaz pred sta ve „Kon zul ska vre me na” po mo ti vi ma ro
ma na „Trav nič ka hro ni ka” Ive An dri ća, u dra ma ti za ci ji i 
re ži ji Ljubi še Ri sti ća i u iz vo đe nju Zve zda ra te a tra iz Be
o gra da.
U: Vre me.  Br. 949 (12. mart 2009)*.

МЕ ДИЦВо кач, Зла та
11414

     In kar na ci ja im pre si o ni stič nih stil nih po stop kov pri pri
ka zo va nju žen ske ga li ka v de lu Iva An dri ća / Zla ta Me
dicVo kač.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Di a lo gi.  Št. 3/4 (1981), str. 210215.

МЕЈСК НЕР, Ма ри ја
11415

     Hét kö zna pi küs zkö dé sek : Ivo An drić Zlo sta vlja nje cí
mű no vel lá já ról / Mejszkner Má ria.
U: Üze net.  16. évf., 1/2. sz. (1986. jan.fe br.), str. 70
71.

МЕ КУ ЛИ, Есад
11416

     Ан дрић је сво јим де лом по мо гао и мла дој ал бан
ској ли те ра ту ри / Есад Ме ку ли.
In me mo ri am.
У: По ли ти ка.  Год. 72, бр. 22068 (14. март 1975), стр. 
13.

11417
     An dri qi asht in te re sue gjit hnji ed he për le tër sin to në të 
re / Esad Me ku li.
U: Ri lin dja.  V. 17, nr. 926 (28. tet. 1961), str. 8.
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11418
     Ivo An driq: Çka ën dër roj dhe çka më ngjet / Esad Me
ku li.
U: Fla ka e vël la zë ri mit.  V. 31, nr. 1883 (12. shtat. 1976), 
str. 18.

МЕ КУ ЛИ, Ха сан
11419

     Uvek se ras pi ti vao šta i o če mu pi šu pi sci sa Ko so va / 
Ha san Me ku li.
U: Ka zi va nja o An dri ću / [pri re di o] Ra do van Po po vić.  
Be o grad : Slo bo da, 1976.  Str. 8990.

11420
     An dri qi asht shkrim tar me fu qi të jas htë za kon shme 
epi ke / Ha san Me ku li.
U: Ri lin dja.  V. 17, nr. 927 (29. tet. 1961), str. 12.

11421
     Ivo An driq: Tre gi mi mbi çif çiun Si man, Pris hti në, 1965 
/ Ha san Me ku li.
Pri kaz knji ge: Pri ča o kme tu Si ma nu.
U: Je ta e re.  V. 18, nr. 2 (1966), str. 295301*.

11422
     Nji ve për e po e tit të traj ta ve të pa har ru es hme jet so re 
: „Kro ni ka e Trav ni kut” e An dri qit, me ra stin e fi ti mit të 
çmi mit No bel / Ha san Me ku li.
U: Për pa ri mi.  V. 7, nr. 11 (1961), str. 777787.

11423
     „Obor ri i mall ku em” i Ivo An dri qit / Ha san Me ku li.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pro kle ta avli ja, Pri šti na, 1957.
U: Je ta e re.  V. 10, nr. 2 (prillmaj 1958), str. 263268.

11424
     Rru gës së një shkrim ta ri të madh / H. [Ha san] Me ku li.
U: Ri lin dja.  V. 28, nr. 4859 (7. tet. 1972), str. 13.

11425
     Shta të rrë fi me mbi fa tin e nje ri ut / H. M. [Ha san Me
ku li].
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pri po vet ke, Pri šti na, 1976.
U: Je ta e re.  V. 28, nr. 3 (majqer. 1977), str. 615620.

11426
     Ta ki met me Ivo An dri qin / Ha san Me ku li.
U: Fja la.  V. 5, nr. 11 (nën. 1972), str. 1415.

11427
     Ta ki met me Ivo An dri qin / Ha san Me ku li.
U: Ri lin dja.  V. 31, nr. 5734 (15. mars 1975), str. 12.

11428
     „Ura e Dri nës”, Pris hti në, 1961 / Ha san Me ku li.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Pri šti na, 
1961.
U: Je ta e re.  V. 13, nr. 5 (nën.dhjet. 1961), str. 704714.

11429
     Fa ti i nje ru it dhe ko hës. [Pje së 1] / Ha san Me ku li.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Pri šti na, 

1967.
U: Ri lin dja.  V. 25, nr. 3567 (6. mars 1969), str. 11.

11430
     Fa ti i nje ru it dhe ko hës. [Pje së] 2 / Ha san Me ku li.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Pri šti na, 
1967.
U: Ri lin dja.  V. 25, nr. 3569 (8. mars 1969), str. 11.

11431
     Fa ti i nje ru it dhe ko hës. [Pje së] 3 / Ha san Me ku li.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Pri šti na, 
1967.
U: Ri lin dja.  V. 25, nr. 3571 (10. mars 1969), str. 7.

11432
     Fa ti i nje ru it dhe ko hës. [Pje së] 4 / Ha san Me ku li.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Pri šti na, 
1967.
U: Ri lin dja.  V. 25, nr. 3575 (15. mars 1969), str. 11.

11433
     Fa ti i nje ru it dhe ko hës. [Pje së] 5 / Ha san Me ku li.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Pri šti na, 
1967.
U: Ri lin dja.  V. 25, nr. 3582 (22. mars 1969), str. 11.

МЕЛ ВИН ГЕР, Ја сна
11434

     Bi ti rad nik i maj stor, čo vek od po sla / J. [Ja sna] Mel
vin ger.
U: In dex.  Br. 44 (13. nov. 1961), str. 6.

11435
     Ivo An drić: Za pi si o Go ji, No vi Sad, 1961 / J. M. [Ja
sna Mel vin ger].
Pri kaz knji ge.
U: In dex.  Br. 49 (19. feb. 1962), str. 7.

МЕ ЛОН ЧЕ ЛИ, Иза бе ла
11436

     До ба же ља : при по вет ке Иве Ан дри ћа, за оне ко ји 
су „у пре двор ју жи во та” / Иза бе ла Ме лон че ли ; пре ве
ла са ита ли јан ског Ми ла на Пи ле тић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 18, св. 15 
(окт. 1999), стр. 230241.

МЕ ЉА НИЦ КИ, Ни ко ла
11437

     Да ли је Ан дрић са вре мен пи сац / Ни ко ла Ме ља ниц
ки.
Одло мак из го во ра на књи жев ној ве че ри у част Иве 
Ан дри ћа, Ниш, 15. нов. 1961.
У: Гле ди шта.  Год. 9, бр. 9/10 (нов.дец. 1961), стр. 
1114.

МЕ НЕ СЛАНД, Свејн
11438

     Иво Ан дрић у нор ве шкој кри ти ци / Све ин Ме не
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слан.
Би бли о гра фи ја: стр. 898899.  Sum mary: Ivo An drić 
and Nor we gi an li te rary cri tics: стр. 900.
У: Де ло Иве Ан дри ћа у кон тек сту европ ске књи жев
но сти и кул ту ре / [уредник Дра ган Недељковић].  Бе
о град : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 1981.  Стр. 891900.

МЕ РИ ЂИ, Бру но
11439

     Ivo An drić / Bru no Me rig gi.
U: Le ope re / Ivo An dric.  [To ri no] : Uni o ne ti po gra fi co
edi tri ce to ri ne se, 1970.  Str. IXXXXI*.

11440
     Ivo An drić / Bru no Me rig gi.
U: Le ope re / Ivo An dric.  [To ri no] : Uni o ne ti po gra fi co
edi tri ce to ri ne se, 1978.  Str. IXXXXI.

11441
     Ivo An drić / Bru no Me rig gi.
U: Le ope re / Ivo An dric.  Mi la no : Club de gli edi to ri, 
1980.  Str. IXXXXI*.

МЕР ЏО, Ње го ван

11442
     Pr vi pri je vod na če ški je zik zbir ke pri po vi je da ka Ive 
An dri ća i pi smo pre vo di te lji ci Bo že ni Mer džo / Nje go van 
Mer džo.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Sve ske Za du žbi ne Ive An dri ća.  God. 5, sv. 4 (1986), 
str. 276280.

МЕХ МЕ ТИ, Дин
11443

     Ed he nji kryeve per e le tër sis ju go slla ve në gju hën shqi
pe / Din Meh me ti.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Pri šti na, 
1960.
U: Ri lin dja.  V. 16, nr. 538 (28. gusht 1960), str. 8.

МЕ ЦЕ НА Ло на, Але сан дро
11444

     An dric, il No bel da ri sco pri re / Ales san dro Mez ze na 
Lo na.
U: Il Pic co lo.  (28 set. 2010), str. 14*.

11445
     I rac con ti ine di ti che An dric scris se pen san do a Tri e ste 
/ Ales san dro Mez ze na Lo na.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pro kle ta isto ri ja, Mi la no, 
2007.
U: Il Pic co lo.  (13 ott. 2007), str. 13*.

МЕ ШТРО ВИЋ, Ма те
11446

     Knji ga pro ze : no va zbir ka An dri će vih pri po ve da ka / 
Ma te Me štro vić.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pri po vet ke, Be o grad, 1936.
U: Ob zor.  God. 77, br. 135 (17. jun 1937), str. 1*.

МЕ ШЧЕР ЈА КОВ, Сер геј Ни ко ла је вич
11447

     Исто ри че ский ро ман о со вре мен ных юго сла вян
ских ли те ра ту рах / С. [Сергей] Н. Ме щ е ря ков.
При каз књи ге: Па вло М. Ру дја ков: Исто ри ја као ро
ман, Ки јев, 1993.
У: Вест ник Мо сков ско го уни вер си те та. Се рия 9, Фи
ло ло гия.  N° 2 (1996), стр. 154157.

11448
     Юби лей Иво Ан дри ча в Ро сии / С. [Сергей] Н. Ме
щ е ря ков.
У: Вест ник Мо сков ско го уни вер си те та. Се рия 9, Фи
ло ло гия.  N° 5 (сент.окт. 1993), стр. 6263.

11449
     Прин цип ан ти те зы в по ве сти Иво Ан дри ча „Про
кля тый двор” / С. [Сергей] Н. Ме щ е ря ков.
У: Твор че ство Иво Ан дри ча / [редак торсо ста ви те ль 
О. [Ольга] Л. Кириллова].  Мо сква : Ин сти тут сла вя
но ве де ния и бал ка ни сти ки РАН, 1992.  Стр. 5759.

МИ ЈАЛ КО ВИЋ, Алек сан дра
11450

     Ам ба са дор и но бе ло вац : шта су о осо би на ма и по
слу ди пло ма те ми сли ли Иво Ан дрић и на ши са вре ме
ни ци / [Александра Мијалковић].
У: По ли ти ка.  Год. 101, бр. 32690 (8. нов. 2004), стр. 5.

МИ ЈА ТО ВИЋ, Ан ђел ка
11451

     Сим бо ли ка во де у де лу Ива Ан дри ћа / Ан ђел ка Ми
ја то вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: Symbo lics of wa ter in Ivo An drić’s works: стр. 
244245.
У: Књи жев на исто ри ја.  Год. 5, бр. 18 (1972), стр. 234
245.

МИ ЈА ТО ВИЋ, Ми о драг
11452

     За што се Трав ник од ри че Иве Ан дри ћа / Ми о драг 
Ми ја то вић.
У: По ли ти ка.  Год. 99, бр. 31777 (22. април 2002), стр. 
24.

МИ ЈО ВИЋ, Па вле
11453

     Мар ги на ли је о Ан дри ће вом за ни ма њу Го јом / Па
вле Ми јо вић.
У: Гла сник Одје ље ња умјет но сти.  Vol. 12, књ. 12 
(1993), стр. 263268.

МИ ЈУ ШКО ВИЋ, Вла ди мир
11454

     Еп ска ши ри на Ива Ан дри ћа / Вла ди мир Ми ју шко
вић.
У: Ник шић ке но ви не.  Год. 1, бр. 35 (јан. 1961), стр. 
4*.
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МИ КА ТА, Алек сан дра
11455

     По зна то  не по зна ти Ан дрић / А. М. [Александра 
Миката].
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Ра ђа ње фа ши зма, Бе о
град, 1995.
У: Бор ба.  Год. 73, бр. 313 (9. нов. 1995) = Свет књи ге, 
стр. I.

МИ КИ ТЕН КО, Ок са на
11456

     Ан дри ће ви „мо сто ви” и Укра ји на  ди ја лог тра ди
ци ја и кул ту ра / Ок са на Ми ки тен ко.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Иво Ан дрић у сво ме вре ме ну. [Књ.] 1 / 22. на уч ни 
са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, 
Тр шић, 1520. септ. 1992.  Бе о град : Ме ђу на род ни 
сла ви стич ки цен тар на Фи ло ло шком фа кул те ту, 1994. 
 Стр. 147156.

11457
     Је дан мо ме нат Ан дри ће ве „Ма ре ми ло сни це” из 
ет нофол клор не пер спек ти ве: игра ње лоп те / Ок са на 
Ми ки тен ко.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Мо дер но у про зном дис кур су срп ске књи жев но сти 
20. ве ка. [Књ.] 1 / 23. на уч ни са ста нак сла ви ста у Ву
ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, Тр шић, 1419. 9. 1993. 
 Бе о град : Фи ло ло шки фа кул тет, Ме ђу на род ни сла ви
стич ки цен тар, 1995.  Стр. 6776.

11458
     „The church de mands the man”: the mo tif of bu il ding 
sac ri fi ce at Slavs / Oxa na Mi ki ten ko.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: The ma gi cal and aest he tic in the fol klo re of Bal kan 
Slavs / edi tor De jan Aj da čić.  Bel gra de : Li brary Vuk Ka
ra džić, 1994.  Str. 5560.

МИ КИЋ, Ду шан
11459

     Иво Ан дрић: При по вет ке, Бе о град, 1931 / [Душан] 
Мик[ић].
При каз књи ге.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 106, књ. 331, св. 1/3 
(1932), стр. 211212.

МИ КИЋ, Ра ди во је
11460

     Ан дри ће ва при по вет ка „Смрт у Си на но вој те ки ји” 
/ Ра ди во је Ми кић.
У: Књи жев на реч.  Год. 3, бр. 24 (март 1974), стр. 6.

11461
     Би на ри зам струк ту ре „Му ста фе Ма џа ра” / Ра ди во је 
Ми кић.
У: Књи жев на реч.  Год. 3, бр. 29 (авг.септ. 1974), стр. 
1, 9.

11462
     Ве ли ка ме та фо ра и ње на сми са о на под ло га / Ра ди
во је Ми кић.
У: Гра ди на.  Год. 14, бр. 5 (мај 1979), стр. 2531.

11463
     Два су да о Ан дри ће вом де лу / Ра ди во је Ми кић.
У: Књи жев на реч.  Год. 13, бр. 236 (25. јун 1984), стр. 
89.

11464
     Две сли ке све та / Ра ди во је Ми кић.
У: Ко му нист.  Год. 40, бр. 1333 (8. окт. 1982), стр. 25.

11465
     За па жа ња о пор тре ту ју на ка у Ан дри ће вој про зи / 
Ра ди во је Ми кић.
У: Књи жев на реч.  Год. 5, бр. 53 (22. март 1976), стр. 6.

11466
     За па жа ња о пор тре ту ју на ка у Ан дри ће вој про зи / 
Ра ди во је Ми кић.
У: Гра ди на.  Год. 12, бр. 2 (феб. 1977), стр. 4346.

11467
     Зна ко ви по ред пу та и не здра во љу бо пит ство / Ра
ди во је Ми кић.
У: Књи жев ност.  Год. 47, књ. 98, св. 8/10 (авг.окт. 
1992), стр. 11741177.

11468
     Iz vor ne pro la znih isti na / Ra di vo je Mi kić.
U: Mla dost.  God. 56, br. 991 (12. mart 1976), str. 11.

11469
     „Je le na, že na ko je ne ma” i po stu pak one o bi ča va nja / 
Ra di vo je Mi kić.
U: Iz raz.  God. 19, knj. 37, br. 2 (feb. 1975), str. 192
199.

11470
     Krug ko ji se ne za tva ra / Ra di vo je Mi kić.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Raz voj du hov nog ži vo ta u Bo
sni pod uti ca jem tur ske vla da vi ne, Be o grad, 1994. 
U: Bor ba.  God. 72, br. 269 (29. sept. 1994) = Svet knji
ge, str. I.

11471
     О за пи су „Ста зе” Иве Ан дри ћа / Ра ди во је Ми кић.
У: Књи жев на реч.  Год. 9, бр. 149 (25. јул 1980), стр. 
1, 7.

11472
     О Про кле тој авли ји Иве Ан дри ћа : (одло мак из сту
ди је) / Ра ди во је Ми кић.
У: Школ ски час срп ског је зи ка и књи жев но сти.  Год. 
17, бр. 1 (1999), стр. 1415.

11473
     Опет то, са мо мно го друк чи је / Ра ди во је Ми кић.
При каз књи ге: Пе тар Џа џић: Иво Ан дрић: чо век, де ло, 
Ниш, 1993. 
У: По ли ти ка.  Год. 90, бр. 28693 (28. авг. 1993) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 37, бр. 22, стр. 18.

11474
     При лог про у ча ва њу Ан дри ће ве по е ти ке / Ра ди во је 
Ми кић.
При каз књигa: 1. Жа не та Ђу кићПе ри шић: Ка ва љер 



711

све тог ду ха, Бе о град, 1992 ; 2. Иво Ан дрић: На сун ча
ној стра ни, Но ви Сад, 1994.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 14, св. 11 
(септ. 1995), стр. 225232.

11475
     Струк ту ра за пи са „На ка ме ну, у По чи те љу” / Ра ди
во је Ми кић.
У: Књи жев на реч.  Год. 4, бр. 36 (април 1975), стр. 
13.

11476
     У зна ку мо дер не ком па ра ти ви сти ке / Ра ди во је Ми
кић.
При каз књи ге: Је ле на Но ва ко вић: Иво Ан дрић и фран
цу ска књи жев ност, Бе о град, 2001.
У: Збор ник Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик.  
Књ. 49, св. 3 (2001), стр. 502505.

МИ КУ, Ду ми тру
11477

     Pre fa ţǎ / Du mi tru Mi cu.
U: E un pod pe Dri na / Ivo An drić.  Bu cu re ş ti : Edi tu ra 
pen tru li te ra tu rǎ uni ver sa lǎ, 1962.  Str. 522.

МИ КУ ЛИЋ, Ма рио
11478

     Lju tio se: „Ko do zvo lja va to ur la nje u pri ro di” / Ma
rio Mi ku lić.
U: Ka zi va nja o An dri ću / [pri re di o] Ra do van Po po vić.  
Be o grad : Slo bo da, 1976.  Str. 9899.

МИ ЛА НИ, Не ли да
11479

     An drić, la fa vo la sen za mo ra le / Ne li da Mi la ni.
U: Il Pic co lo.  (2 apr. 1992)*.

МИ ЛАН КОВ, Мом чи ло
11480

     An drić iz da na ka da je mo ja ge ne ra ci ja bi la mla da / 
Mom či lo Mi lan kov.
U: Ju nak na šeg do ba / Mom či lo Mi lan kov.  No vi Sad : 
Rad nič ki uni ver zi tet „Ra di voj Ćir pa nov”, 1973.  Str. 
112119.

11481
     Иво Ан дрић и но ве књи жев не ге не ра ци је / Мом чи
ло Ми лан ков.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 24, бр. 425 (16. окт. 1972), 
стр. 12.

МИ ЛА НО, Па о ло
11482

     Il pon te e la se te / Pa o lo Mi la no.
U: L’Espres so.  (Ott. 1961)*.

МИ ЛА НО ВИЋ, Алек сан дар
11483

     Ан дри ћев пу бли ци стич ки стил у грач ком пе ри о ду / 
Алек сан дар Ми ла но вић.

На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.  Би бли
о гра фи ја: стр. 395397.  Zu sam men fas sung: An drićs pu
bli zi stischer Stil in se i ner Ze it in Graz: стр. 397.
U: Das Gra zer Opus von Ivo An drić / He ra us ge ber, ured
nik Bran ko To šo vić.  Be o grad : Be o grad ska knji ga ; Graz 
: In sti tut für Sla wi stik der KarlFran zensUni ver si tät, 
2010.  Стр. 379397.

МИ ЛА НО ВИЋ, Бран ко
11484

     Ан дри ће ва „На Дри ни ћу при ја” / Бран ко Ми ла но
вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ré su
mé: „Le pont sur la Dri na” d’Ivo An drić: стр. 598599.
У: Збор ник ра до ва о Иви Ан дри ћу / уред ник Ан то ни је 
Иса ко вић.  Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет
но сти, 1977.  Стр. 585599.

11485
     Ан дри ће ва „На Дри ни ћу при ја” / Бран ко Ми ла но
вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ré su
mé: „Le pont sur la Dri na” d’Ivo An drić: стр. 598599.
У: Збор ник ра до ва о Иви Ан дри ћу / уред ник Ан то ни је 
Иса ко вић.  Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет
но сти, 1979.  Стр. 585599.

11486
     An dri će va Na Dri ni ću pri ja / Bran ko Mi la no vić.
Od lo mak.
U: An dri ćev ro man Na Dri ni ću pri ja / [priređivač Mi ra 
Miljanović].  Sa ra je vo : Mu zej knji žev no sti i po zo ri šne 
umjet no sti Bo sne i Her ce go vi ne : Svje tlost, 1982.  Str. 
2425.

11487
     An dri će va „Trav nič ka hro ni ka” / Bran ko Mi la no vić.
U: Trav nič ka hro ni ka / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 
1976.  Str. 510.

11488
     An dri će va „Trav nič ka hro ni ka” / Bran ko Mi la no vić.
U: Trav nič ka hro ni ka / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 
1980.  Str. 510.

11489
     An dri će va „Trav nič ka hro ni ka” / Bran ko Mi la no vić.
U: Trav nič ka hro ni ka / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 
1985.  Str. 510.

11490
     Ан дри ће ве кра ков ске им пре си је / Бран ко Ми ла но
вић.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 138, књ. 389, св. 6 
(јун 1962), стр. 580584.

11491
     An dri će vi „Zna ko vi po red pu ta” / Bran ko Mi la no vić.
U: Pu te vi.  God. 25, br. 5/6 (1979), str. 117126.

11492
     An dri će vi knji žev ni po če ci / Bran ko Mi la no vić.
U: Pu te vi.  God. 8, br. 5 (sept.okt. 1962), str. 463482.
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11493
     „Ani ki na vre me na” u de lu An dri će vu / Bran ko Mi la
no vić.
U: Na ši da ni.  God. 13, br. 239/240 (30. april 1966), str. 9.

11494
     Bi lje ška o pi scu / B. [Bran ko] Mi la no vić.
U: Trav nič ka hro ni ka / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 
1985.  Str. 399400.

11495
     Ву ко во дје ло у ви ђе њу тро ји це зна чај них пи са ца из 
Бо сне : (В. Ћо ро ви ћа, И. Ан дри ћа и М. Се ли мо ви ћа) / 
Бран ко Ми ла но вић.
Sum mary: Vuk’s works from the po int of vi ew of the three 
sig ni fi cant Bo snian wri ters: стр. 249.
У: Ре фе ра ти и са оп ште ња. [Књ.] 4, Вук Ка ра џић и ње
го во де ло у сво ме вре ме ну и да нас / 17. на уч ни са ста
нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, Тр
шић, 1420. IX 1987.  Бе о град : Ме ђу на род ни сла ви
стич ки цен тар на Фи ло ло шком фа кул те ту, 1988.  Стр. 
241249.

11496
     Док ху је кри ла исто ри је : (у све ту Ан дри ће вог де
ла) / Бран ко Ми ла но вић.
У: Бор ба.  Год. 51, бр. 277 (7. окт. 1972), стр. 15.

11497
     Duh i pri ro da An dri će vih pr vih knji ga / Bran ko Mi la
no vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Pu te vi.  God. 10, br. 1 (jan.feb. 1964), str. 6172.

11498
     Duh i pri ro da An dri će vih pr vih knji ga / Bran ko Mi la
no vić.
U: Od re a li zma do mo der ne / Bran ko Mi la no vić.  Sa ra je
vo : Svje tlost, 1972.  Str. 123137.

11499
     Ese ji i kri ti ke Ive An dri ća / Bran ko Mi la no vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Pre gled.  God. 14, knj. 2, br. 11/12 (nov.dec. 1962), 
str. 379398.

11500
     Ese ji i kri ti ke Ive An dri ća / Bran ko Mi la no vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1977.  Str. 335362.

11501
     Ese ji i kri ti ke Ive An dri ća / Bran ko Mi la no vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1981.  Str. 335362.

11502
     „Zna ko vi po red pu ta” u An dri će vom dje lu / Bran ko 
Mi la no vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Do ti ca ji i zra če nja / Bran ko Mi la no vić.  Ba nja Lu ka : 
Glas, 1987.  Str. 151161.

11503
     Zna ko vi po red pu ta u dje lu Ive An dri ća / Bran ko Mi
la no vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Ré su mé: 
Sig nes au bord de la ro u te dans l’oeuvre d’Ivo An drić: str. 
277.
U: Trav nik i dje lo Ive An dri ća  za vi čaj no i uni ver zal no / 
[u red nik Mi lo sav Popadić].  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle
ša” : Uni ver zi tet, 1980.  Str. 269277.

11504
     Igra sa smr ću  igra za ži vot : in ter pre ta ci ja pri po vet ke 
Ive An dri ća „Aska i vuk” / Bran ko Mi la no vić.
U: Od jek.  God. 15, br. 2 (15. okt. 1962), str. 8.

11505
     Knji žev ni po če ci Ive An dri ća / Bran ko Mi la no vić.
U: Od re a li zma do mo der ne / Bran ko Mi la no vić.  Sa ra je
vo : Svje tlost, 1972.  Str. 102122.

11506
     Knji žev ni po če ci Ive An dri ća / Bran ko Mi la no vić.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1977.  Str. 717.

11507
     Knji žev ni po če ci Ive An dri ća / Bran ko Mi la no vić.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1981.  Str. 717.

11508
     Књи жев ни по че ци Иве Ан дри ћа / Бран ко Ми ла но
вић.
У: Про свје та.  (1993), стр. 110118.

11509
     Most iz me đu nas i sve ta / Bran ko Mi la no vić.
U: Pu te vi.  God. 7, br. 6 (nov.dec. 1961), str. 567572.

11510
     Мост из ме ђу нас и све та / Бран ко Ми ла но вић.
У: Бор ба.  Год. 53, бр. 71 (15. март 1975) = Свет кул ту
ре и умет но сти, стр. 9.

11511
     Na mar gi na ma „Trav nič ke hro ni ke” / Bran ko Mi la no
vić.
Pri kaz knji ge: Mid hat Ša mić: Isto rij ski iz vo ri Trav nič ke 
hro ni ke Ive An dri ća i nji ho va umjet nič ka tran spo zi ci ja, 
Sa ra je vo, 1962.
U: Iz raz.  God. 6, knj. 12, br. 7 (jul 1962), str. 6871.

11512
     No va knji ga Ive An dri ća / Bran ko Mi la no vić.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Li ca, Za greb, 1960.
U: Pu te vi.  God. 6, br. 4/5 (julavg. 1960), str. 351356.

11513
     O An dri će vim ese ji ma / Bran ko Mi la no vić.
U: Bo san sko her ce go vač ka knji žev na hre sto ma ti ja. Knj. 3, 
No vi ja knji žev nost / [pri re di o] Bran ko Mi la no vić.  Sa ra
je vo : Za vod za iz da va nje udž be ni ka, 1971.  Str. 130.
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11514
     O „Ex Pon tu” i „Ne mi ri ma” / Bran ko Mi la no vić.
U: Bo san sko her ce go vač ka knji žev na hre sto ma ti ja. Knj. 3, 
No vi ja knji žev nost / [pri re di o] Bran ko Mi la no vić.  Sa
ra je vo : Za vod za iz da va nje udž be ni ka, 1971.  Str. 123
124.

11515
     O zna če nju struk tu re An dri će vih ro ma na / Bran ko Mi
la no vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Iz raz.  God. 6, knj. 12, br. 10 (okt. 1962), str. 241
256.

11516
     О зна че њу струк ту ре Ан дри ће вих ро ма на / Бран ко 
Ми ла но вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Ан то ло ги ја срп ске књи жев не кри ти ке и есе ји сти ке 
Ре пу бли ке Срп ске / [приредио] Бо го мир Ђу кић.  Ба ња 
Лу ка : Ма ти ца срп ска Ре пу бли ке Срп ске, 2001.  Стр. 
245262.

11517
     O „Pro kle toj avli ji” / Bran ko Mi la no vić.
U: Bo san sko her ce go vač ka knji žev na hre sto ma ti ja. Knj. 3, 
No vi ja knji žev nost / [pri re di o] Bran ko Mi la no vić.  Sa
ra je vo : Za vod za iz da va nje udž be ni ka, 1971.  Str. 129
130.

11518
     O „Pu tu Ali je Đer ze le za” / Bran ko Mi la no vić.
U: Bo san sko her ce go vač ka knji žev na hre sto ma ti ja. Knj. 3, 
No vi ja knji žev nost / [pri re di o] Bran ko Mi la no vić.  Sa
ra je vo : Za vod za iz da va nje udž be ni ka, 1971.  Str. 124
125.

11519
     O ro ma nu „Na Dri ni ću pri ja” / Bran ko Mi la no vić.
U: Bo san sko her ce go vač ka knji žev na hre sto ma ti ja. Knj. 3, 
No vi ja knji žev nost / [pri re di o] Bran ko Mi la no vić.  Sa
ra je vo : Za vod za iz da va nje udž be ni ka, 1971.  Str. 127
129.

11520
     O „Trav nič koj hro ni ci” / Bran ko Mi la no vić.
U: Bo san sko her ce go vač ka knji žev na hre sto ma ti ja. Knj. 3, 
No vi ja knji žev nost / [pri re di o] Bran ko Mi la no vić.  Sa
ra je vo : Za vod za iz da va nje udž be ni ka, 1971.  Str. 126
127.

11521
     Od pri po vi jet ke do ro ma na / Bran ko Mi la no vić.
U: Bo san sko her ce go vač ka knji žev na hre sto ma ti ja. Knj. 3, 
No vi ja knji žev nost / [pri re di o] Bran ko Mi la no vić.  Sa
ra je vo : Za vod za iz da va nje udž be ni ka, 1971.  Str. 125
126.

11522
     Окол но сти, ври је ме и про мје не / [интервју водио] 
Ду шко Пе ву ља.

Ин тер вју са Бран ком Ми ла но ви ћем.
У: Срп ско Осло бо ђе ње.  (8. авг. 1999)*.

11523
     Осно ви Ан дри ће ве по е ти ке / Бран ко Ми ла но вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Иво Ан дрић / [уредник Во ји слав Ђурић].  Бе о град : 
Ин сти тут за те о ри ју књи жев но сти и умет но сти, 1962. 
 Стр. 2342.

11524
     Osno vi An dri će ve po e ti ke / Bran ko Mi la no vić.
U: Od re a li zma do mo der ne / Bran ko Mi la no vić.  Sa ra je
vo : Svje tlost, 1972.  Str. 138157.

11525
     Osno vi An dri će ve po e ti ke / Bran ko Mi la no vić.
Od lo mak.
U: Od jek.  God. 25, br. 20 (1531. okt. 1972), str. 18.

11526
     Pje snič ki do ži vljaj ljud ske sud bi ne : nad „Ex Pon tom”, 
pr vom knji gom Ive An dri ća / Bran ko Mi la no vić.
U: Od jek.  God. 25, br. 3 (115. feb. 1972), str. 1, 11.

11527
     Pr ve pje sme Ive An dri ća / Bran ko Mi la no vić.
U: Na ši da ni.  God. 10, br. 130 (13. okt. 1962), str. 5*.

11528
     Pro ble mi iz ra za i su šti na umet no sti kao te me u pri po
vet ka ma Ive An dri ća / Bran ko Mi la no vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Iz raz.  God. 8, knj. 16, br. 12 (dec. 1964), str. 532
547.

11529
     Ri tam i zna če nje struk tu re / Bran ko Mi la no vić.
Od lo mak iz tek sta „An dri će va ‘Na Dri ni ću pri ja’”.  Na
po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Na Dri ni ću pri ja Ive An dri ća / Ni ko la Ko lje vić.  Be o
grad : Za vod za udž be ni ke i na stav na sred stva, 1982.  Str. 
100103.

11530
     Ри там и зна че ње струк ту ре / Бран ко Ми ла но вић.
Одло мак из тек ста „Ан дри ће ва ‘На Дри ни ћу при ја’”.  
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Ан дри ће во ре мекде ло / Ни ко ла Ко ље вић.  Ба ња 
Лу ка : Глас срп ски, 1995.  Стр. 126130.

11531
     Ro man „Go spo đi ca” Ive An dri ća / Bran ko Mi la no vić.
U: Tre ći pro gram.  God. 4, br. 9 (majjul 1975), str. 383
389.

11532
     Umjet nost i umjet nik u no ve la ma Ive An dri ća / Bran ko 
Mi la no vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Do ti ca ji i zra če nja / Bran ko Mi la no vić.  Ba nja Lu ka : 
Glas, 1987.  Str. 132150.
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МИ ЛА НО ВИЋ, Ми ле на
11533

     Ivo An drić u sve tu = Ivo An drić en el mun do / Mi le na 
Mi la no vić.
Upo re do srp. tekst i špan. pre vod.  Bi bli o gra fi ja: str. 80
83.
U: Bo li var / Ivo An drić.  Kru še vac : Bag da la, 1983.  Str. 
7383.

МИ ЛА НО ВИЋ, Ми ро љуб
11534

     Две ре че ни це / Ми ро љуб Ми ла но вић.
У: Бра ни че во.  Год. 54, бр. 3/4 (2008), стр. 6162.

11535
     Иво Ан дрић у по сле рат ној срп ској књи жев но сти / 
Ми ро љуб Ми ла но вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Бра ни че во.  Год. 54, бр. 3/4 (2008), стр. 5759.

11536
     Иво Ан дрић у по сле рат ној срп ској књи жев но сти / 
Ми ро љуб Ми ла но вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: По ла ве ка ћу та ња / Ми ро љуб Ми ла но вић.  По жа
ре вац : Цен тар за кул ту ру, 2008.  Стр. 2325.

11537
     Ис ток, ис ток / Ми ро љуб Ми ла но вић.
У: Бра ни че во.  Год. 54, бр. 3/4 (2008), стр. 5961.

11538
     Ис ток, ис ток / Ми ро љуб Ми ла но вић.
У: По ла ве ка ћу та ња / Ми ро љуб Ми ла но вић.  По жа
ре вац : Цен тар за кул ту ру, 2008.  Стр. 2628.

МИ ЛА НО ВИЋ, Слав ко
11539

     Raz li či ta shva ta nja dra me / Slav ko Mi la no vić.
Sa dr ži pri ka ze te le vi zij skih dra ma me đu ko ji ma i: „Le
to va nje na ju gu” po mo ti vi ma pri po vet ke Ive An dri ća, u 
re ži ji Ma tja ža Klop či ča.
U: Od jek.  God. 33, br. 24 (1531. dec. 1980), str. 19.

МИ ЛА ЊА, Цвјет ко
11540

     Ivo An drić i eks pre si o ni zam / Cvjet ko Mi la nja.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Knji žev na re vi ja.  God. 38, br. 1/2 (1998), str. 43
55*.

МИ ЛА ТО ВИЋ, Вељ ко
11541

     Ан дрић је до се гао вр ху нац ства ра ла штва / Вељ ко 
Ми ла то вић.
In me mo ri am.
У: Про свјет ни рад.  Бр. 7 (1. април 1975), стр. 1.

11542
     Ње го во де ло при па да чо ве чан ству / Вељ ко Ми ла
то вић.

In me mo ri am.
У: По ли ти ка.  Год. 72, бр. 22068 (14. март 1975), стр. 
13.

МИ ЛА ТО ВИЋ, Вук
11543

     An dri će vi tra ga lač ki ne mi ri za Je le nom / Vuk Mi la to
vić.
U: Je le na, že na ko je ne ma / Ivo An drić.  Be o grad : Rad, 
1977.  Str. 61[64].

11544
     За го нет ка де тињ ства / Вук Ми ла то вић.
У: Аска и вук / Иво Ан дрић.  Бе о град : Бе о град ски из
да вач когра фич ки за вод, 1994.  Стр. 59.

11545
     Ме то дич ка ин тер пре та ци ја ли ко ва „Трав нич ке хро
ни ке” Иве Ан дри ћа / Вук Ми ла то вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Ино ва ци је у на ста ви.  Год. 12, бр. 1/2 (1994), стр. 
4649.

11546
     Ро ман му дро сти, ле по те и тра гич них људ ских суд
би на / Вук Ми ла то вић.
У: На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : За вод 
за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1997.  Стр. 343363.

11547
     Ро ман му дро сти, ле по те и тра гич них људ ских суд
би на / Вук Ми ла то вић.
У: На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : За вод 
за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 2003.  Стр. 343363.

11548
     Ро ман му дро сти, ле по те и тра гич них људ ских суд
би на / Вук Ми ла то вић.
У: На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : За вод 
за уџ бе ни ке, 2009.  Стр. 343363.

11549
     Ства ра лач ка син те за Иве Ан дри ћа / Вук Ми ла то
вић.
У: На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : За вод 
за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1997.  Стр. 718.

11550
     Ства ра лач ка син те за Иве Ан дри ћа / Вук Ми ла то
вић.
У: На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : За вод 
за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 2003.  Стр. 718.

11551
     Ства ра лач ка син те за Иве Ан дри ћа / Вук Ми ла то
вић.
У: На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : За вод 
за уџ бе ни ке, 2009.  Стр. 718.

11552
     Ту ма че ње ро ма на „Про кле та авли ја” : ис тра жи вач
ки и про блем ски при ступ ро ма ну у сред њој шко ли / 
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Вук Ми ла то вић.
У: При ло зи је зич ком и књи жев ном обра зо ва њу / при
ре ди ли Бо сиљ ка Ми лић, Вељ ко Бр бо рић.  Бе о град : 
Дру штво за срп ски је зик и књи жев ност Ср би је, 2010. 
 Стр. 112124.

МИ ЛА ЧИЋ, Бо жо
11553

     No be lo vac / Bo žo Mi la čić.
U: Vje snik.  God. 22, br. 5274 (27. li sto pad 1961), str. 5.

11554
     Pod sun cem ko je je isto / Bo žo Mi la čić.
U: Vje snik u sri je du.  God. 5, br. 237 (14. stu de ni 1956), 
str. 6.

11555
     Ra dost stva ra nja / Bo žo Mi la čić.
U: Vje snik.  God. 33, br. 9204 (12. li sto pad 1972) = Kul
tu ra.  Br. 233, str. 7.

МИ ЛА ЧИЋ, Ду шан
11556

     Де ли кат на за хвал ност / Ду шан Ми ла чић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 27, бр. 490/491 (1. јул 
1975), стр. 3.

11557
     „На Дри ни ћу при ја” и фран цу ска кри ти ка / Ду шан 
Ми ла чић.
У: По ли ти ка.  Год. 54, бр. 15736 (3. март 1957), стр. 
10.

МИЛ БЕР ГЕР, Јо зеф
11558

     An drić, Ivo: Der ver dam mte Hof, Ber lin, Frank furt am 
Main, 1957 / Jo sef Mühlber ger.
Pri kaz knji ge: Pro kle ta avli ja.
U: Welt und Wort.  (Nov. 1957)*.

11559
     An drić, Ivo: Die Brüc ke über die Dri na, Mün chen, 
1959 / Jo sef Mühlber ger.
Pri kaz knji ge: Na Dri ni ću pri ja.
U: Welt und Wort.  (Nov. 1959)*.

11560
     Chro nik einer Brüc ke : zu dem Ro man von Ivo An drić 
/ J. [Jo sef] Mühlber ger.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Min hen, 
1959.
U: Schwä bische Do na u ze i tung.  (23. Okt. 1959)*.

11561
     Chro nik einer Brüc ke : zu dem Ro man von Ivo An dric 
/ J. [Jo sef] Mühlber ger.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Min hen, 
1959.
U: Lan des ze i tung für die Lü ne bur ger He i de.  (24. Sept. 
1959)*.

МИ ЛЕН КО ВИЋ, Ди ми три је
11562

     Пра зник књи ге : но бе ло вац Иво Ан дрић обе ле жио 
по че так по кре та „Омла ди на и књи га” / Д. [Димитрије] 
Ми лен ко вић.
У: На род не но ви не.  Год. 23, бр. 22 (7. јун 1968), стр. 
10.

11563
     Про зор пре ма умет но сти : два су сре та са Ивом Ан
дри ћем / Ди ми три је Ми лен ко вић.
У: На род не но ви не.  Год. 50, бр. 9728 (18. окт. 1994), 
стр. 22.

МИ ЛЕН КО ВИЋ, Дра ган
11564

     Ја пан и Бал кан : 120 го ди на од но са Ср би је и Цр не 
Го ре са Ја па ном. Део 7, Ан дрић и Та на ка / Дра ган Ми
лен ко вић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 35, бр. 12263 (17. мај 1998), 
стр. 14.

МИ ЛЕН КО ВИЋ, Ср би слав
11565

     Ан дри ће ви по гле ди на ста рост и ста ре = An dric’s 
lo ok at se ni um and el derly / Ср би слав Ми лен ко вић.
У: Ге рон то ло шки збор ник По ду на вље.  Год. 8, бр. 
11/12 (2003), стр. 110114.

МИ ЛЕ ТИЋ, Гој ко
11566

     Пр ве кри ти ке о Иви Ан дри ћу / Г. [Гојко] Ми ле тић.
У: Су сре ти.  Год. 6, бр. 3 (1958), стр. 303311*.

МИ ЛЕ ТИЋ, Све тла на
11567

     Хро ни ка Ан дри ће ве хра бро сти / Све тла на Ми ле
тић.
По во дом сни ма ња до ку мен тар ног фил ма о И. Ан дри
ћу.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 31, бр. 9347 (31. дец. 19832. 
јан. 1984), стр. 13.

МИ ЛИ ВО ЈЕ ВИЋ, В.
11568

     Драм ски зрак / В. Ми ли во је вић.
При каз књи ге: Пе тар Зец: Ан дри ћев те а тар сен ки, Бе
о град, 1994.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 31, бр. 10939 (1. септ. 
1994), стр. 9.

МИ ЛИ ДРА ГО ВИЋ, Бо жи дар
11569

     Ан дрић и о Ан дри ћу / Б. М. [Божидар Мили драго
вић].
При каз књи ге: Иво Ан дрић над не пре глед ном ре ком 
жи во та, Бе о град, 1992.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40 [тј. 41], бр. 24822 (16. 
јан. 1993), стр. 18.
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11570
     Ан дрић из ен гле ског реч ни ка / Бо жи дар Ми ли дра
го вић.
При каз пре да ва ња „Про бле ми пре во ђе ња срп ско хр
ват ске књи жев но сти на фран цу ски је зик” Жа нин Ма
ти јон у Удру же њу књи жев ни ка Ср би је, Бе о град, 1980.
У: Но во сти 8.  Год. 1, бр. 10 (7. јун 1980), стр. 30.

11571
     Ан дрић у ТВ „Зна ко ви ма” / Б. [Божидар] Ми ли дра
го вић.
При каз те ле ви зиј ске дра ме „Зна ко ви” по мо ти ви ма 
при по вет ке И. Ан дри ћа, у дра ма ти за ци ји и ре жи ји Пе
тра Зе ца.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 43, бр. 27602 (17. март 
1995), стр. 18.

11572
     Ан дри ће ви пре ди ка ти / Б. [Божидар] Ми ли дра го
вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 43, бр. 27599 (14. март 
1995), стр. 2.

11573
     Ди ја лог му дрих / Б. [Божидар] Ми ли дра го вић.
При каз те ле ви зиј ске дра ме „Ан дрић и Го ја” по мо ти
ви ма књи ге „За пи си о Го ји” И. Ан дри ћа, у адап та ци ји 
Му ха ре ма Пер ви ћа и у ре жи ји Сла вен ка Са ле то ви ћа.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 32, бр. 9416 (12. дец. 1984), 
стр. 19.

11574
     За ми шље ни Ан дрић / Б. [Божидар] Ми ли дра го вић.
При каз књи ге: Ра до слав Вој во дић: Суд би на умет ни ка, 
Бе о град, 1976.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 24, бр. 7029 (22. мај 1976), 
стр. 17.

11575
     Иви цом „Авли је” / Б. [Божидар] Ми ли дра го вић.
При каз те ле ви зиј ске дра ме „Про кле та авли ја” по мо
ти ви ма ро ма на Иве Ан дри ћа, у ре жи ји Ми лен ка Ма
ри чи ћа.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 32, бр. 9423 (19. дец. 1984), 
стр. 15.

11576
     Иво Ан дрић у не за слу же ном „ко ло пле ту”. [Део 1], 
Игре око Ан дри ћа / [Божидар Милидраговић].
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 39, бр. 24229 (2. јун 1991), 
стр. 18.

11577
     Иво Ан дрић у не за слу же ном „ко ло пле ту”. [Део] (2), 
„По ри ца ње” исла ма / Б. М. [Божидар Милидраговић].
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 39, бр. 24230 (3. јун 1991), 
стр. 25.

11578
     Ис тум ба ни Ан дрић / Бо жи дар Ми ли дра го вић.
При каз Са бра них де ла Иве Ан дри ћа, Бе о град [итд.], 

1977.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 25, бр. 7390 (7. април 1977), 
стр. 2.

11579
     Ли ца и обра зи не / Б. [Божидар] Ми ли дра го вић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Ку ћа на оса ми, Бе о град, 
1976.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 24, бр. 7034 [тј. 7035] (29. 
мај 1976), стр. 17.

11580
     Ма ло за ју би леј / Б. [Божидар] Ми ли дра го вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24710 (26. септ. 
1992), стр. 18.

11581
     Не до ка за на „на кло ност” : по во дом при ка за књи
ге „Иво Ан дрић у Бер ли ну 193941” [Желимира Бо ба 
Јуричића] / Бо жи дар Ми ли дра го вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 38, бр. 23782 (7. март 1990), 
стр. 2.

11582
     По тез ка са бе : Са ра је во без Ан дри ћа / Бо жи дар Ми
ли дра го вић.
По во дом про ме не на зи ва Ан дри ће ве ули це у Са ра је ву.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 42, бр. 27243 (17. март 
1994), стр. 2.

11583
     Чи та ти Ан дри ћа / Б. [Божидар] Ми ли дра го вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 39, бр. 24300 (12. авг. 1991), 
стр. 21.

МИ ЛИ ЈИЋ, Бра ни сла ва
11584

     Знак и естет ски знак у де лу Иве Ан дри ћа / Бра ни
сла ва Ми ли јић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Ан дрић у све тлу есте ти ке / уре дио Ми ло слав Шу
тић.  [Нови Сад] : Све то ви ; Бе о град : Ин сти тут за 
књи жев ност и умет ност : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 
1994.  Стр. 8399.

МИ ЛИН КО ВИЋ, Ми о мир
11585

     Иво Ан дрић / Ми о мир Ми лин ко вић.
У: На црт за пе ри о ди за ци ју срп ске књи жев но сти за де
цу / Ми о мир Ми лин ко вић.  Но ви Сад : Ме ђу на род ни 
цен тар књи жев но сти за де цу Зма је ве деч је игре, 2010. 
 Стр. 193201.

11586
     Фи ло зо фи ја ап сур да у Ан дри ће вом при по ве да њу / 
Ми о мир Ми лин ко вић.
У: Освит.  Год. 7, бр. 20 (нов. 1997), стр. 9196.

11587
     Фи ло зо фи ја ап сур да у Ан дри ће вом при по ве да њу / 
Ми о мир Ми лин ко вић.
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У: Би се ри по е ти ке / Ми о мир Ми лин ко вић.  Ужи це : 
Учи тељ ски фа кул тет, 2000.  Стр. 121130.

МИ ЛИН ЧЕ ВИЋ, Ва со
11588

     Ан дрић у Фран цу ској / Ва со Ми лин че вић.
При каз књи ге: Сто јан Ђор ђић: Пре во ђе ње и чи та ње 
Ан дри ћа, Бе о град, 2003.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 22, св. 20 
(окт. 2003), стр. 336340.

11589
     Zve zda u gr lu : Ivo An drić i Mi o drag Bu la to vić / Va so 
Mi lin če vić.
U: Bor ba.  God. 70, br. 278/279 (34. okt. 1992) = Ne
delj na Bor ba, str. XV.

11590
     При лог о пре во ди ма Иве Ан дри ћа на че шки и не
мач ки је зик / Ва со Ми лин че вић.
Sum mary: On Ivo An drić’s tran sla ted works in to the 
Czech and Ger man lan gu [ag ]es: стр. 335336.
У: Иво Ан дрић у сво ме вре ме ну. [Књ.] 1 / 22. на уч ни 
са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, 
Тр шић, 1520. септ. 1992.  Бе о град : Ме ђу на род ни 
сла ви стич ки цен тар на Фи ло ло шком фа кул те ту, 1994. 
 Стр. 331336.

11591
     Tra ga nje Pe tra Ze ca za An dri ćem bez ma ske / Va so Mi
lin če vić.
U: An dri će ve ma ske / Pe tar Zec.  Be o grad : Apo strof, 
2001.  Str. 171175.

МИ ЛИН ЧИЋ, Љу бин ка
11592

     Vi zi o nar tra gič nog ras ko la : če ti ri knji ge o An dri ću / 
Lj. M. [Lju bin ka Milinčić].
U: Bor ba.  God. 72, br. 295 (25. okt. 1994) = Svet knji ge, 
str. XXII.

11593
     Ivo An drić: Pi sac go vo ri svo jim de lom, Be o grad, 1994 
/ Lj. M. [Lju bin ka Milinčić].
Pri kaz knji ge. 
U: Bor ba.  God. 72, br. 344 (15. dec. 1994) = Svet knji ge, 
str. IV.

11594
     Kr le ža ni je u pra vu : se ća nje pri ja te lja: Gvo zden Jo va
nić / [zabeležila] Lju bin ka Mi lin čić.
U: Bor ba.  God. 70, br. 283 (8. okt. 1992) = Ivo An drić, 
vek od ro đe nja, str. VI II.

11595
     Ogle di o Ivi An dri ću / Lj. M. [Lju bin ka Milinčić].
Pri kaz knji ge: Slav ko Le o vac: Ogle di o Ivi An dri ću, Be
o grad, 1993. 
U: Bor ba.  God. 71, br. 287 (14. okt. 1993) = Svet knji ge, 
str. II.

МИ ЛИ СА ВАЦ, Жи ван
11596

     Иво Ан дрић у „Срп ској Ати ни” / Жи ван Ми ли са
вац.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 168, књ. 450, св. 4 
(окт. 1992), стр. 492499.

11597
     Иво Ан дрић у „Срп ској Ати ни” / Жи ван Ми ли са
вац.
У: Ауто пор тре ти с пи са ма / Жи ван Ми ли са вац.  Но ви 
Сад : Ма ти ца срп ска, 1998.  Стр. 919.

МИ ЛИЋ, Вла ди мир А.
11598

     Авли ја и(ли) чи сти ли ште : Ан дри ћев ве нац као сви
ле ни гај тан са ве сти / Вла ди мир А. Ми лић.
У: Књи жев на реч.  Год. 21, бр. 403 (25. окт. 1992), 
стр. 3.

МИ ЛИЋ, Жив ко
11599

     „На Дри ни ћу при ја” књи га да на : оп шир ни ко мен
та ри аме рич ке штам пе... / Жив ко Ми лић.
У: Бор ба.  Год. 26, бр. 282 (28. окт. 1961), стр. 7.

МИ ЛИЋ, Зор ка
11600

     „Оп ста нак” у рат ној књи жев но сти Ан дри ћа и Фок
не ра / Зор ка Ми лић ; пре ве ла с ен гле ског Би ља на Ти
мо ти је вић.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 9/10, св. 7 
(мај 1991), стр. 164181.

МИ ЛИЋ, Но ви ца
11601

     „да ме под се ти на оно што сам, за гле дан у не бо, 
за бо ра вио” : (Ан дрић и зам ке уз ви ше ног) / Но ви ца 
Ми лић.
У: Ан дрић у све тлу есте ти ке / уре дио Ми ло слав Шу
тић.  [Нови Сад] : Све то ви ; Бе о град : Ин сти тут за 
књи жев ност и умет ност : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 
1994.  Стр. 148154.

11602
     „и сад му је у усти ма као гор чи на ко је би хтео да 
се осло бо ди из го ва ра ју ћи то гла сно” / Но ви ца Ми лић.
У: Књи жев ност.  Год. 47, књ. 98, св. 8/10 (авг.окт. 
1992), стр. 13141319.

11603
     Čo vek je du žan svom vi la je tu / No vi ca Mi lić.
U: Bor ba.  God. 70, br. 231 (18. avg. 1992), str. 18*.

МИ ЛИ ЋЕ ВИЋ, Бла жо
11604

     An drić o go vo re nju svo jih li ko va / Bla žo Mi li će vić.
U: Od jek.  God. 33, br. 20 (1530. okt. 1980), str. 21.
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11605
     An dri će vi tek sto vi u udž be ni ci ma za osnov nu i sred
nju ško lu u So ci ja li stič koj Re pu bli ci Bo sni i Her ce go vi ni 
/ Bla žo Mi li će vić.
Re fe rat na Sim po zi ju mu „An drić u ško li”, Vi še grad, 25
26. jun 1978.
U: Na ša ško la.  God. 29, br. 7/8 (1978), str. 437440.

11606
     Mi sao  ri ječ  sli ka u pro zi Ive An dri ća / Bla žo Mi li
će vić.
U: Knji žev nost i je zik.  God. 29, br. 1 (1982), str. 3037.

МИ ЛИ ЋЕ ВИЋ, Жив ко
11607

     Г. Иво Ан дрић на рас кр сни ци / Ж. [Живко] Ми ли
ће вић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: При по вет ке. Књ. 2, Бе о
град, 1936.
У: По ли ти ка.  Год. 33, бр. 10233 (17. нов. 1936), стр. 
10.

МИ ЛИ ЧИЋ, Вла ди мир
11608

     Pri log iz u ča va nju na ra to ra u ro ma nu „Na Dri ni ću pri
ja” Ive An dri ća / Vla di mir Mi li čić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Sa vre me nik.  N. s., god. 33, br. 4/5, knj. 5 (aprilmaj 
1987), str. 256260.

11609
     Aspects rhé to ri qu es du ro man Le pont sur la Dri na / 
Wla di mir Mi li čič.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ac tes du Col lo que in ter na ti o nal „Re flets de l’hi sto i re 
euro pé en ne dans l’oeuvre d’Ivo An drić”, [Nancy], 31 mai, 
1er et 2 juin 1985 / so us la di rec tion de Dra gan Ne delj ko
vić.  Nancy : Pres ses Uni ver si ta i res de Nancy, 1987.  Str. 
137147.

МИ ЛО ВА НО ВИЋ, Ана
11610

     На став на је ди ни ца: Иво Ан дрић: Про кле та авли ја : 
ком по зи ци о на струк ту ра / Ана Ми ло ва но вић.
У: Ту ма че ње књи жев ног де ла и ме то ди ка на ста ве. Део 
2 / при ре ђи вач Оли ве ра Ра ду ло вић.  Но ви Сад : Фи ло
зоф ски фа кул тет, Од сек за срп ску књи жев ност и је зик 
: Orp he us, 2009.  Стр. 529533.

МИ ЛО ВА НО ВИЋ, Дра ги ша
11611

     Књи жев ни ци ме ђу на ма / Дра ги ша Ми ло ва но вић.
У: Наш лист.  Год. 6 (28. нов. 1952)*.

11612
     Пи сац и штам па ри ја / Дра ги ша Ми ло ва но вић.
Пр ви пут об ја вље но под ств. насл.: Књи жев ни ци ме ђу 
на ма.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 2729.

МИ ЛО ВА НО ВИЋ, Љуп ка
11613

     Špa njol ska u An dri će vu pe ru / Ljup ka Mi lo va no vić.
Po vo dom ot kri va nja spo menplo če I. An dri ću u Ma dri du.
U: Vje snik.  God. 47, br. 14413 (27. li sto pad 1987), str. 
10.

МИ ЛО ВА НО ВИЋ, Ми ро слав
11614

     При зна ње ко је отва ра но ве да љи не / Ми ро слав Ми
ло ва но вић.
У: На ше ства ра ње.  Год. 7, бр. 1/2 (мартаприл 1962), 
стр. 7783.

МИ ЛО ЈЕ ВИЋ, Ми ло је
11615

     Бе се да Иве Ан дри ћа као мо то вред но сти ко је про
жи ма ју све ко ли ко ње го во де ло / Ми ло је Ми ло је вић.
Sum mary: стр. 163164.
У: Ду хов ност пи са не кул ту ре Ср ба у кон тек сту кул ту
ре бал кан ских Сло ве на.  При шти на [тј.] Ле по са вић : 
Ин сти тут за срп ску кул ту ру, 2007.  Стр. 155164.

МИ ЛО ЈЕ ВИЋ, Ми о драг
11616

     Сле по пу то ва ње Му ста фе Ма џа ра / Ми о драг Ми
ло је вић.
У: Ко ра ци.  Год. 23, књ. 23, св. 3/4 (1988), стр. 186
194.

11617
     Hor da uni šte nja / Mi o drag Mi lo je vić.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Omer pa ša La tas, Sa ra je vo, 
1976.
U: Stu dent.  God. 41, br. 12/13 (27. april4. maj 1977), 
str. 7. 

МИ ЛО ЈЕ ВИЋ, Сне жа на
11618

     О са мо ћи, ти ши ни, ћут њи и тај ни / Сне жа на Ми
ло је вић.
Из ру ко пи са књи ге „Ме ди та тив на про за Иве Ан дри
ћа”.
У: Ко ра ци.  Год. 42, св. 5/6 (2008), стр. 9195.

МИ ЛО РА ДО ВИЋ, Мир ко
11619

     Бе ле шке у спо мен на Иву Ан дри ћа / Мар ко [тј. 
Мирко] Ми ло ра до вић.
У: Књи жев на реч.  Год. 4, бр. 35 (март 1975), стр. 4.

11620
     Вре ме зем но и суд би на људ ска / Мир ко Ми ло ра до
вић.
При каз пред ста ве „Кри ла ти мо сто ви” по мо ти ви ма де ла 
Иве Ан дри ћа, у дра ма ти за ци ји и ре жи ји Ми лен ка Ми
са и ло ви ћа и у из во ђе њу Те а тра по е зи је из Бе о гра да.
У: По ли ти ка.  Год. 67, бр. 20541 (11. дец. 1970), стр. 
12.
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11621
     Ivo An drić [o Lju bi Tadiću] / Mir ko Mi lo ra do vić.
Od lo mak iz knji ge „Ka zi va nja o An dri ću”.
U: Te a tron.  God. 6, br. 27/29 (1981), str. 105.

11622
     Jed nom mi je re kao: „Ja sam svo je oči zlo u po tre blja
vao kao ni ko svoj” / Mir ko Mi lo ra do vić.
U: Ka zi va nja o An dri ću / [pri re di o] Ra do van Po po vić.  
Be o grad : Slo bo da, 1976.  Str. 9197.

11623
     Kad čo vek ne ume ni šta dru go, on ra di / Mir ko Mi
lo ra do vić.
Iz ru ko pi sa knji ge „Ka zi va nja o An dri ću”.
U: Sce na.  God. 11, knj. 1, br. 2 (martapril 1975), str. 
5558.

11624
     Мид хат Ша мић: Исто риј ски из во ри Трав нич ке хро
ни ке, Са ра је во, 1962 / М. [Мирко] Ми ло ра до вић.
При каз књи ге.
У: Бор ба.  Год. 27, бр. 117 (29. април 1962), стр. 10.

11625
     Пи сац „ма лог” на ро да / Мир ко Ми ло ра до вић.
У: НИН.  Год. 17, бр. 874 (8. окт. 1967), стр. 9.

11626
     По ру ка Иве Ан дри ћа / Мир ко Ми ло ра до вић.
У: Бор ба.  Год. 26, бр. 283 (29. окт. 1961), стр. 10.

МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ, Алек сан дар
11627

     Иво Ан дрић, Про кле та авли ја / Алек сан дар Ми ло
са вље вић.
Одло мак из тек ста „По ли тич ки три лер”.
У: Пе де сет го ди на [Стеријиног позорја].  Но ви Сад : 
Сте ри ји но по зор је, 2005.  Стр. [83].

11628
     Из ме ђу Га ге и Ко шта не / Алек сан дар Ми ло са вље
вић.
При каз пред ста ве „Де вој ка мо дре ко се” Ви де Ог ње но
вић, по мо ти ви ма при по вет ке „Не мир на го ди на” Иве 
Ан дри ћа, у ре жи ји В. Ог ње но вић и у из во ђе њу Ју го
сло вен ског драм ског по зо ри шта из Бе о гра да.
У: По ли ти ка.  Год. 90, бр. 28531 (16. март 1993)*.

11629
     Нам ћор про тив ди пло ма те / Алек сан дар Ми ло са
вље вић.
При каз пред ста ве „Цр њан ски или ла ко је Ан дри ћу” 
Је ли це Зу панц, у ре жи ји Ми ло ша Ла зи на и у из во ђе
њу Ате љеа 212 из Бе о гра да.
У: Глас омла ди не.  Год. 15, бр. 485 (23. окт. 1987), стр. 
33.

11630
     По ли тич ки три лер / Алек сан дар Ми ло са вље вић.
При каз пред ста ве „Про кле та авли ја” по мо ти ви ма ро

ма на Иве Ан дри ћа, у дра ма ти за ци ји и ре жи ји Не бој ше 
Бра ди ћа и у из во ђе њу Кру ше вач ког по зо ри шта.
У: Глас јав но сти.  Год. 2, бр. 458 (5. окт. 1999), стр. 
13.

11631
     The dam ned yard, by Ivo An drić / Alek san dar Mi lo sa
vlje vić ; [tran sla ted in to En glish by Ni na Ivanović].
Pri kaz pred sta ve „Pro kle ta avli ja” po mo ti vi ma ro ma na 
I. An dri ća, u dra ma ti za ci ji i re ži ji Ne boj še Bra di ća i u iz
vo đe nju Kru še vač kog po zo ri šta.  Od lo mak pre ve den iz 
tek sta „Po li tič ki tri ler”.
U: Fifth An ni ver sary of [Ste ri ji no Po zor je Fe sti val] / [tran
sla ted in to En glish by Ni na Ivanović].  No vi Sad : Ste ri
ji no po zor je, 2005.  Str. [83].

МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ, Мила
11632

     An drić i Mi li ca / M. [Mila] Mi lo sa vlje vić.
Pri kaz knji ge: Gor da na Bra jo vić: An drić i Mi li ca, Be o
grad, 1997.
U: 24 ča sa.  God. 1, br. 34 (19. jun 1997), str. 15.

МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ, Пе тар
11633

     „Мост на Же пи” Иве Ан дри ћа / Пе тар Ми ло са вље
вић.
Ре зю ме: „Мост на Же пе” Иво Ан дри ча: стр. 293.
У: Књи жев на исто ри ја.  Год. 11, бр. 42 (1978), стр. 
277293.

11634
     Most na Že pi Ive An dri ća / Pe tar Mi lo sa vlje vić.
U: Reč i ko re la tiv / Pe tar Mi lo sa vlje vić.  Be o grad : No lit, 
1983.  Str. 93115.

11635
     Pri po ve dač ki po stu pak Ive An dri ća i Mom či la Na sta si
je vi ća / Pe tar Mi lo sa vlje vić.
U: Od jek.  God. 42, br. 3 (115. feb. 1989), str. 89.

11636
     Pri po ve dač ki po stu pak Ive An dri ća i Mom či la Na sta si
je vi ća / Pe tar Mi lo sa vlje vić.
Sum mary: System of nar ra tion in the works of Ivo An drić 
and Mom či lo Na sta si je vić: str. 112.
U: Ti po vi pri po ve da nja u ro ma nu i pri po ve ci na srp sko
hr vat skom je zi ku u pr voj po lo vi ni XX ve ka / ured nik No
vi ca Pet ko vić.  Be o grad : In sti tut za knji žev nost i umet
nost ; Sa ra je vo : In sti tut za je zik i knji žev nost, 1989.  Str. 
107112.

11637
     Pri po ve dač ki po stu pak Ive An dri ća i Mom či la Na sta si
je vi ća / Pe tar Mi lo sa vlje vić.
Sum mary: System of nar ra tion in the works of Ivo An drić 
and Mom či lo Na sta si je vić: str. 112.
U: Ti po vi pri po vi je da nja u ro ma nu i pri po vi je ci na srp
sko hr vat skom je zi ku u pr voj po lo vi ni dva de se tog vi je ka. 
 Sa ra je vo : In sti tut za je zik i knji žev nost, 1989.  Str. 107
112.



720

11638
     Хро но топ ро ма на „На Дри ни ћу при ја” Иве Ан дри
ћа / Пе тар Ми ло са вље вић.
Би бли о гра фи ја: стр. 240.  Zu sam men fas sung: Zum 
Chro no tops im Ivo An drić’s Ro man „Die Brüc ke über die 
Dri na”: стр. 240.
У: Збор ник Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик.  
Књ. 40, св. 2 (1992), стр. 229240.

МИ ЛО ШЕ ВИЋ, Бра ни слав
11639

     Ume sto po le mi ke : po vo dom na pi sa „Ne va lja li Ivo An
drić” / Bra ni slav Mi lo še vić.
U: Du ga.  N. s., br. 61 (26. jun 1976), str. 32.

МИ ЛО ШЕ ВИЋ, Дар ко
11640

     An drić i sli kar stvo / Dar ko Mi lo še vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Bra zde.  God. 26, br. 42 (29. nov. 1986), str. 7.

МИ ЛО ШЕ ВИЋ, Ми ла дин
11641

     Di plo ma ta sa sto ti nu spo sob no sti / Mi la din Mi lo še vić.
U: Bor ba.  God. 70, br. 283 (8. okt. 1992) = Ivo An drić, 
vek od ro đe nja, str. III.

11642
     Ди пло ма ти ја / Ми ла дин Ми ло ше вић.
У: Днев ник.  Год. 51, бр. 16511 (14. окт. 1992) = Кул
ту ра  на у ка  умет ност.  Бр. 651, стр. 15.

11643
     Ди пло мат ска хро ни ка / [интервју водио] Дра го слав 
Ми ла чић.
Ин тер вју са Ми ла ди ном Ми ло ше ви ћем. 
У: По бје да.  Год. 47, бр. 9784 (27. феб. 1993) = Сви јет 
кул ту ре, стр. 10.

11644
     Иво Ан дрић као ди пло ма та / Ми ла дин Ми ло ше
вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Књи жев ност.  Год. 47, књ. 98, св. 8/10 (авг.окт. 
1992), стр. 10651112.

11645
     Ка оба ли спа се ња / М. [Миладин] Ми ло ше вић.
У: Бор ба.  Год. 64, бр. 282 (9. окт. 1986), стр. 8.

11646
     Лич ност ува жа ва на у ди пло мат ским кру го ви ма / 
[интервју водила] Ме ли ха Прав дић.
Ин тер вју са Ми ла ди ном Ми ло ше ви ћем.
У: Баг да ла.  Год. 34, бр. 398/399 (авг.дец. 1992), стр. 
67.

11647
     Пред го вор / Ми ла дин Ми ло ше вић.
У: Ди пло мат ски спи си / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та, 1992.  Стр. 554.

МИ ЛО ШЕ ВИЋ, Ми лош
11648

     An dri ćev „Ex Pon to” ili Ri mo va ni ključ re či ba čen u 
mo re / Mi loš Mi lo še vić. 
U: De lo po to plje no stra hom i smr ću / Mi loš Mi lo še vić.  
No vi Sad : Zmaj, 2005.  Str. 4147.

11649
     An dri ćev „Ex Pon to” ili Ri mo va ni ključ re či ba čen u 
mo re / Mi loš Mi lo še vić.
Se lek tiv na li te ra tu ra o An dri će vom „Ex Pon tu”: str. 270.
U: Od strep nje do po bu ne / Mi loš Mi lo še vić.  No vi Sad : 
Zmaj, 2005.  Str. 3440, 270.

11650
     An dri će va „Pro kle ta avli ja” / Mi loš Mi lo še vić.
Se lek tiv na li te ra tu ra o An dri će vom ro ma nu „Pro kle ta 
avli ja”: str. 272.
U: Od strep nje do po bu ne / Mi loš Mi lo še vić.  No vi Sad : 
Zmaj, 2005.  Str. 96108, 272.

11651
     An dri će va „Pro kle ta avli ja” / Mi loš Mi lo še vić.
Se lek tiv na li te ra tu ra o ro ma nu „Pro kle ta avli ja”: str. 26.
U: De lo po to plje no stra hom i smr ću / Mi loš Mi lo še vić.  
No vi Sad : Zmaj, 2005.  Str. 1426.

11652
     An dri će vo shva ta nje umet no sti / M. [Miloš] Mi lo še vić.
U: Na sta va.  God. 1, br. 2 (1984), str. 103106*.

11653
     Ан дри ће во схва та ње умет но сти / Ми лош Ми ло ше
вић.
Се лек тив на ли те ра ту ра о при по вет ка ма Ива Ан дри ћа: 
стр. 358359.
У: Ро ман ти зам и ре а ли зам у срп ској и европ ској књи
жев но сти / Ми лош Ми ло ше вић.  Но ви Сад : Змај, 
2002.  Стр. 355359.

11654
     An dri će vo shva ta nje umet no sti / Mi loš Mi lo še vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Se lek tiv na 
li te ra tu ra na te mu „An dri će vo shva ta nje umet no sti”: str. 
274.
U: Od strep nje do po bu ne / Mi loš Mi lo še vić.  No vi Sad : 
Zmaj, 2005.  Str. 109122, 274.

11655
     An dri će vo shva ta nje umet no sti / Mi loš Mi lo še vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Se lek tiv na 
li te ra tu ra na te mu „An dri će vo shva ta nje umet no sti”: str. 
40.
U: De lo po to plje no stra hom i smr ću / Mi loš Mi lo še vić.  
No vi Sad : Zmaj, 2005.  Str. 2740.

11656
     Ан дри ће во схва та ње умет но сти / Ми лош Ми ло ше
вић.
Се лек тив на ли те ра ту ра о при по вет ка ма Ива Ан дри ћа: 
стр. 358359.
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У: Ро ман ти зам и ре а ли зам у срп ској и европ ској књи
жев но сти / Ми лош Ми ло ше вић.  Но ви Сад : Змај, 
2006.  Стр. 355359.

11657
     Ан дри ће во схва та ње умет но сти / Ми лош Ми ло ше
вић.
Се лек тив на ли те ра ту ра о при по вет ка ма Иве Ан дри ћа: 
стр. 358359.
У: Ро ман ти зам и ре а ли зам у срп ској и европ ској књи
жев но сти / Ми лош Ми ло ше вић.  Но ви Сад : Змај, 
2008.  Стр. 355359.

11658
     De lo Ive An dri ća / Mi loš Mi lo še vić.
U: Od sim bo li zma do avan gar de / Mi loš Mi lo še vić.  No vi 
Sad : Zmaj, 2004.  Str. 310313.

11659
     De lo Ive An dri ća / Mi loš Mi lo še vić.
U: Od sim bo li zma do avan gar de / Mi loš Mi lo še vić.  No vi 
Sad : Zmaj, 2006.  Str. 310313.

11660
     Ex Pon to Ive An dri ća / Mi loš Mi lo še vić.
Bi bli o gra fi ja: str. 320.
U: Od sim bo li zma do avan gar de / Mi loš Mi lo še vić.  No vi 
Sad : Zmaj, 2004.  Str. 313320.

11661
     Ex Pon to Ive An dri ća / Mi loš Mi lo še vić.
Bi bli o gra fi ja: str. 320.
U: Od sim bo li zma do avan gar de / Mi loš Mi lo še vić.  No vi 
Sad : Zmaj, 2006.  Str. 313320.

11662
     Но ве ли стич ка струк ту ра Ан дри ће вих ро ма на / Ми
лош Ми ло ше вић.
У: Ве нац.  Год. 5 [тј. 4], бр. 40 (јан. 1976), стр. 2630.

11663
     При по ве дач ки стил мла до га Ан дри ћа / Ми лош Ми
ло ше вић.
У: Ве нац.  Год. 5 [тј. 4], бр. 40 (јан. 1976), стр. 2225, 
33.

11664
     „Про кле та авли ја” као но ве ли стич ки ро ман / Ми
лош Ми ло ше вић.
У: Ве нац.  Бр. 101 (април 1982), стр. 711.

МИ ЛО ШЕ ВИЋ, Ни ко ла
11665

     Ан дрић и Кр ле жа као ан ти по ди. [Део] 1, На Дри ни 
ћу при ја / Ни ко ла Ми ло ше вић.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 145, књ. 403, св. 5 
(мај 1969), стр. 491514.

11666
     Ан дрић и Кр ле жа као ан ти по ди. [Део] 2, На ру бу 
па ме ти / Ни ко ла Ми ло ше вић.

У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 145, књ. 404, св. 4 
(окт. 1969), стр. 366390.

11667
     An dri ćev knji žev ni po stu pak / Ni ko la Mi lo še vić.
Od lo mak iz knji ge „An drić i Kr le ža kao an ti po di”.  Na
po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Na Dri ni ću pri ja Ive An dri ća / Ni ko la Ko lje vić.  Be o
grad : Za vod za udž be ni ke i na stav na sred stva, 1982.  Str. 
111116.

11668
     Ан дри ћев књи жев ни по сту пак / Ни ко ла Ми ло ше
вић.
Одло мак из књи ге „Ан дрић и Кр ле жа као ан ти по ди”.  
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Ан дри ће во ре мекде ло / Ни ко ла Ко ље вић.  Ба ња 
Лу ка : Глас срп ски, 1995.  Стр. 140145.

11669
     Ан дри ћев став у „Трав нич кој хро ни ци” / Ни ко ла 
Ми ло ше вић.
У: Књи жев на реч.  Год. 3, бр. 30 (окт. 1974), стр. 1, 5.

11670
     An tro po lo ški vid An dri će vog knji žev nog stva ra la štva / 
Ni ko la Mi lo še vić.
U: An tro po lo ški ese ji / Ni ko la Mi lo še vić.  Be o grad : No
lit, 1964.  Str. 130167.

11671
     Два ве ли ка на упо ре до / [интервју водила] Р. [Рада] 
Са ра тлић.
Ин тер вју са Ни ко лом Ми ло ше ви ћем.
У: По ли ти ка.  Год. 72, бр. 22074 (20. март 1975), стр. 
15.

11672
     Два ви да Ан дри ће ве про зе / Ни ко ла Ми ло ше вић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 28, бр. 507 (16. март 1976), 
стр. 4.

11673
     Ivo An drić i nje go va „bo dlja u sr cu” / Ni ko la Mi lo še
vić.
U: Ka zi va nja o An dri ću / [pri re di o] Ra do van Po po vić.  
Be o grad : Slo bo da, 1976.  Str. 195206.

11674
     Иво Ан дрић и ње го ва „бо дља у ср цу” / Ни ко ла Ми
ло ше вић.
У: Ства ра ње.  Год. 31, бр. 8/9 (1976), стр. 12331240*.

11675
     Ivo An drić i nje go va „bo dlja u sr cu” / Ni ko la Mi lo še
vić.
U: Zi da ni ca na pe sku / Ni ko la Mi lo še vić.  Be o grad : Slo
vo ljub ve, 1978.  Str. 149162.

11676
     Иво Ан дрић и фе но мен фа на ти зма / Ни ко ла Ми ло
ше вић.
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У: Збор ник Два на е стих књи жев них су сре та „Са вре ме
на срп ска про за”, 1011. но вем бар 1995, Тр сте ник.  
Тр сте ник : На род ни уни вер зи тет, 1996.  Стр. 8795.

11677
     Је дан ан тро по ло шки вид Ан дри ће вог књи жев ног 
ства ра ла штва / Ни ко ла Ми ло ше вић.
У: Иво Ан дрић / [уредник Во ји слав Ђурић].  Бе о град : 
Ин сти тут за те о ри ју књи жев но сти и умет но сти, 1962. 
 Стр. 4379.

11678
     Је дан ан тро по ло шки вид Ан дри ће вог књи жев ног 
ства ра ла штва / Ни ко ла Ми ло ше вић.
У: Са вре ме на про за / при ре дио М. [Милош] И. Бан
дић.  Бе о град : Но лит, 1973.  Стр. 223268.

11679
     Mo tiv smr ti u An dri će voj pro zi / Ni ko la Mi lo še vić.
U: Tre ći pro gram.  God. 7, br. 24 (1975), str. 711.

11680
     Мо тив смр ти у Ан дри ће вој про зи / Ни ко ла Ми ло
ше вић.
У: Зи да ни ца на пе ску. [Књ.] 2 / Ни ко ла Ми ло ше вић.  
Бе о град : „Фи лип Ви шњић”, 1996.  Стр. 175180.

11681
     O An dri ću i Kr le ži : dva ve li ka na  dva an ti po da / [in
ter vju vo di la] M. [Mi lja na] La ke tić.
In ter vju sa Ni ko lom Mi lo še vi ćem.
U: Du ga.  N. s., god. 1(30), br. 28 (22. mart 1975), str. 
2223.

11682
     По пут Аб ду лахпа ши ног за ве шта ња / Ни ко ла Ми
ло ше вић.
In me mo ri am. 
У: По ли ти ка.  Год. 72, бр. 22069 (15. март 1975) = Кул
ту ра  умет ност.  Год. 17, бр. 1014, стр. 13.

11683
     Ра спон Ан дри ће вог ства ра ла штва / Ни ко ла Ми ло
ше вић.
У: Књи жев на реч.  Год. 4, бр. 35 (март 1975), стр. 2.

11684
     Со ци јал нопси хо ло шка оп ти ка два ро ма на / Ни ко ла 
Ми ло ше вић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ан дрић и Цр њан ски.
У: Сер биа и ко мен та ри / [уредник Жи во рад Стојковић]. 
 Бе о град : За ду жби на Ми ло ша Цр њан ског, 1989.  Стр. 
321334.

11685
     Со ци јал нопси хо ло шка оп ти ка Цр њан ског и Ан
дри ћа / Ни ко ла Ми ло ше вић.
У: Зи да ни ца на пе ску. [Књ.] 2 / Ни ко ла Ми ло ше вић.  
Бе о град : „Фи лип Ви шњић”, 1996.  Стр. 4260.

11686
     Со ци јал нопси хо ло шка оп ти ка Цр њан ског и Ан
дри ћа / Ни ко ла Ми ло ше вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Књи жев ност и ме та фи зи ка / Ни ко ла Ми ло ше вић.  
Бе о град : Слу жбе ни лист СЦГ, 2003.  Стр. 261279.

11687
     У че му се раз ли ку ју Ан дрић и Кр ле жа / [интервју 
водио] Си мон Си мо но вић.
Ин тер вју са Ни ко лом Ми ло ше ви ћем.
У: Омла дин ске но ви не.  Бр. 44 (21. дец. 1974), стр. 10.

МИ ЛО ШЕ ВИЋ, Пе тар
11688

     An dri će va sa ra jev ska hro ni ka / Pe tar Mi lo še vić.
U: Od de se ter ca do hi per tek sta / Pe tar Mi lo še vić.  Bu
dim pe šta : Uni ver zi tet „Lo rand Etveš”, Sla vi stič ka ka te
dra, 2007.  Str. 251254.

11689
     Фраг мент / Пе тар Ми ло ше вић.
У: Ал ма нах.  (1992), стр. 192.

11690
     Фраг мент / Пе тар Ми ло ше вић.
У: Срп ске на род не но ви не.  Н. с., год. 2, бр. 43 (22. 
окт. 1992), стр. 1.

МИ ЛО ШЕ ВИЋЂор ђе вић, На да
11691

     Об ра да фол кло ра у де ли ма Иве Ан дри ћа / На да Ми
ло ше вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ré su
mé: Le tra i te ment ar ti sti que de la ma ti è re fol klo ri que dans 
l’oeuvre d’Ivo An drić: стр. 458459.
У: Рад IXог кон гре са Са ве за фол кло ри ста Ју го сла ви је 
у Мо ста ру и Тре би њу 1962.  Са ра је во : [б. и.], 1963.  
Стр. 453459.

11692
     Функ ци ја кул тур ноисто риј ских пре да ња у Ан дри
ће вом де лу / На да Ми ло ше вићЂор ђе вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ré su
mé: Fon ction des lé gen des hi sto ri qu es et cul tu rel les dans 
l’oeuvre d’An drić: стр. 20.
У: Иво Ан дрић у сво ме вре ме ну. [Књ.] 1 / 22. на уч ни 
са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, 
Тр шић, 1520. септ. 1992.  Бе о град : Ме ђу на род ни сла
ви стич ки цен тар на Фи ло ло шком фа кул те ту, 1994.  
Стр. 1320.

МИ ЛУ ТИ НО ВИЋ, Зо ран
11693

     Ге тин ген шки раз го во ри о Ан дри ћу / Зо ран Ми лу ти
но вић.
У: Књи жев на реч.  Год. 15, бр. 289 (25. нов. 1986), 
стр. 22.

11694
     Дру штве на мо дер ни за ци ја и књи жев но и сто риј ски 
мо дер ни зам у ро ма ну „На Дри ни ћу при ја” / Зо ран Ми
лу ти но вић.
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У: Иво Ан дрић у сво ме вре ме ну. [Књ.] 1 / 22. на уч ни 
са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, 
Тр шић, 1520. септ. 1992.  Бе о град : Ме ђу на род ни 
сла ви стич ки цен тар на Фи ло ло шком фа кул те ту, 1994. 
 Стр. 7782.

11695
     Ма ши на про ла зи кроз Ви ше град : дру штве на мо
дер ни за ци ја и књи жев ноисто риј ски мо дер ни зам у 
„На Дри ни ћу при ја” / Зо ран Ми лу ти но вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 23, св. 21 
(септ. 2004), стр. 101124.

11696
     Не спо ра зум је пра ви ло, раз у ме ва ње је чу до: Трав
нич ка хро ни ка Иве Ан дри ћа / Зо ран Ми лу ти но вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: Mi sun der stan ding is a ru le, un der stan ding is a mi
rac le: стр. 159.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 28, св. 26 
(јун 2009), стр. 119159.

11697
     Fi gu re umet no sti : (o Pro kle toj avli ji Ive An dri ća) / Zo
ran Mi lu ti no vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Po lja.  God. 34, br. 347 (jan. 1988), str. 2627.

11698
     Fic tor, fi gu ra, ve ri tas: Pro kle ta avli ja / Zo ran Mi lu ti
no vić.
U: Ne ga tiv na i po zi tiv na po e ti ka / Zo ran Mi lu ti no vić.  
No vi Sad : Ma ti ca srp ska, 1992.  Str. 7686.

11699
     An drić’s stra tegy of re demp tion / Zo ran Mi lu ti no vić.
U: Ser bian Stu di es.  Vol. 14, no. 1 (2000), str. 9398*.

11700
     The wis dom ef fect  Ivo An drić the storytel ler / Zo ran 
Mi lu ti no vić.  
U: The sla ve girl and ot her sto ri es abo ut wo men / Ivo An
drić.  Bu da pest ; New York : Cen tral Euro pean Uni ver sity 
Press, 2009.  Str. XVIIXXXIX*.

11701
     Mi sun der stan ding is a ru le, un der stan ding is a mi rac le: 
Ivo An drić’s Bo snian chro nic le / Zo ran Mi lu ti no vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: The Sla vo nic and East Euro pean Re vi ew.  Vol. 86, no. 
3 (July 2008), str. 443474.

МИ ЛУ ТИ НО ВИЋ, Ко ста
11702

     Ан дри ће ва фи ло зо фи ја исто ри је / Ко ста Ми лу ти
но вић.
У: Баг да ла.  Год. 13, бр. 143 (феб. 1971), стр. 57*.

11703
     Но во ко ло Срп ске књи жев не за дру ге / К. [Коста] Н. 
Ми лу ти но вић.

Са др жи при ка зе књи га ме ђу ко ји ма и: Иво Ан дрић: 
При по вет ке. Књ. 2, Бе о град, 1936.
У: Глас Ма ти це срп ске.  Год. 3, бр. 60 (15. окт. 1936), 
стр. 156157.

МИЛ ЧИ НО ВИЋ, Ан дри ја
11704

     Dva mla da pje sni ka : An đe lo Dan ko  Ivo An drić / An
dri ja Mil či no vić.
Sa dr ži pri ka ze knji ga me đu ko ji ma i: Ivo An drić: Ex Pon
to, Za greb, 1918.
U: No vo sti.  God. 13, br. 18 (10. si je čanj 1919), str. 
23*.

11705
     Ivo An drić: Ex Pon to, Za greb, 1918 / An. M. [An dri ja 
Milčinović].
Pri kaz knji ge.
U: Sa vre me nik.  God. 14, br. 2 (ve lja ča 1919), str. 96
97*.

11706
     Ivo An drić, Ex Pon to / An dr. M. [An dri ja Milčinović] ; 
př e lo žil Jo sef Pe lí šek.
U: Ex Pon to / Ivo An drić.  Pra ha : S. Mi na ř ík, 1919.  Str. 
130132.

МИ ЉА НО ВИЋ, Ми ра
11707

     Bi bli o gra fi ja tek sto va na te mu An drić i Bo šnja ci / pri
re di la Mi ra Mi lja no vić.
U: An drić i Bo šnja ci / [glav ni ured nik Mu nib Maglajlić]. 
 Tu zla : Bo šnjač ka za jed ni ca kul tu re „Pre po rod”, Op ćin
sko dru štvo, 2000.  Str. 209214*.

11708
     Ivo An drić / Mi ra Mi lja no vić.
Upo re do srp. tekst i engl. pre vod.
U: Ivo An drić, Na Dri ni ću pri ja / [priređivač Mi ra 
Miljanović].  Sa ra je vo : Mu zej knji žev no sti i po zo ri šne 
umjet no sti BiH, 1984.  Str. [1822].

11709
     Pi sma Ive An dri ća u Mu ze ju knji žev no sti i po zo ri šne 
umjet no sti Bo sne i Her ce go vi ne u Sa ra je vu / Mi ra Mi lja
no vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Ré su mé: 
Let tres d’Ivo An drić con ser vé es au Mu sée de lit té ra tu re et 
d’art thé â tral de Bo snieHer zé go vi ne: str. 288.
U: Trav nik i dje lo Ive An dri ća  za vi čaj no i uni ver zal no / 
[u red nik Mi lo sav Popadić].  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle
ša” : Uni ver zi tet, 1980.  Str. 278288.

11710
     Ru ko pi si, knji ge, pi sma : knji žev na zbir ka Ive An dri ća 
u Mu ze ju knji žev no sti Bo sne i Her ce go vi ne / Mi ra Mi lja
no vić.
U: Od jek.  God. 28, br. 7 (115. april 1975), str. 16, 18.

МИ НИЋ, Во ји слав
11711

     An dri ćev Ka ra đoz ili Li ce i na lič je vla sti / Vo ji slav Mi
nić.
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U: Sa vre me nik.  God. 16, knj. 32, sv. 12 (dec. 1970), str. 
447454.

11712
     Ан дри ће ва по е ти ка смр ти / Во ји слав Ми нић.
У: Ов дје.  Год. 7, бр. 71 (април 1975), стр. 15.

11713
     Жи вот ме ђу ри је чи ма / Во ји слав Ми нић.
У: Ства ра ње.  Год. 27, бр. 10 (окт. 1972), стр. 883
886.

11714
     Жи вот ме ђу ри је чи ма / Во ји слав Ми нић.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 159162.

11715
     La tifaga Ka ra đoz  li ce i na lič je vla sti / Vo ji slav Mi
nić.
U: Mo sto vi.  God. 4, br. 15 (1972), str. 4449.

11716
     Mi sao i zna čaj An dri će ve „Pro kle te avli je” / Vo ji slav 
Mi nić.
U: Mo sto vi.  God. 7, br. 27 (1975), str. 3740.

11717
     Mi sao „Pro kle te avli je” / Vo ji slav Mi nić.
U: Od jek.  God. 26, br. 3 (115. feb. 1973), str. 10, 14.

11718
     „Pro kle ta avli ja” i njen svet / Vo ji slav Mi nić.
U: Sa vre me nik.  God. 12, knj. 23, sv. 6 (jun 1966), str. 
495504.

11719
     Сви јет там ни це и там ни ца сви је та / Во ји слав Ми
нић.
У: По бје да.  Год. 32, бр. 3739 (14. март 1976), стр. 8.

11720
     Сви јет там ни це  там ни ца сви је та / Во ји слав Ми
нић.
У: Хе ли кон / Ми лан Бу ди мир ... [и др.].  Бе о град : Но
лит, 1981.  Стр. 172198.

11721
     Тра гич ност ле по те, ле по та тра гич но сти / Во ји слав 
Ми нић.
Те мат ски број: 80 го ди на Ива Ан дри ћа.
У: Раз ви так.  Н. с., бр. 6 (1972), стр. 7077.

11722
     Три ми са о не ли ни је у при по ве ци Иве Ан дри ћа 
„Мост на Же пи” / Во ји слав Ми нић.
У: Раз ви так.  Год. 1, бр. 1 (1972), стр. 1519*.

11723
     Ća mil i nje gov dvoj nik : ski ca za esej o glav noj lič no sti 
An dri će ve Pro kle te avli je / Vo ji slav Mi nić.
U: Sa vre me nik.  God. 18, knj. 36, sv. 11 (nov. 1972), str. 
348354.

11724
     ФраПе тар : умет ност ре чи, игра про тив смр ти / 
Во ји слав Ми нић.
У: Ства ра ње.  Год. 22, бр. 3 (1967), стр. 275282.

11725
     Чо век у стра ху, страх у чо ве ку : Ха им  лик из Ан
дри ће ве Про кле те авли је / Во ји слав Ми нић.
У: Ов дје.  Год. 5, бр. 49 (јун 1973), стр. 21.

МИ РА ТО РИФи лип, Ан
11726

     L’épo pée bo sni en ne d’Ivo An dric / par An ne Mu ra to
riPhi lip.
U: Le Fi ga ro lit té ra i re.  (29 juin 1987), str. IX*.

11727
     Une hé ro ï ne han tée par l’ar gent / A. M.P. [An ne Mu
ra to riPhi lip].
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Go spo đi ca, Pa riz, 1987.
U: Le Fi ga ro lit té ra i re.  (29 juin 1987), str. IX*.

МИР КО ВИЋ, Гра ди мир
11728

     Osta ti vje ran An dri ću : pret pre mi jer ni raz go vor.
In ter vju sa Gra di mi rom Mir ko vi ćem po vo dom pred sta ve 
„Ani ki na vre me na” po mo ti vi ma pri po vet ke I. An dri ća.
U: Glas.  God. 36, br. 2797 (22. dec. 1978), str. 5.

МИР КО ВИЋ, Ми ло сав
11729

     An drić na Du na vu / Mi lo sav Mir ko vić.
U: Od jek.  God. 25, br. 19 (115. okt. 1972), str. 7.

11730
     Ан дрић пр ви у Ка ра ка су / Ми ло сав Мир ко вић.
У: Бор ба.  Год. 41, бр. 241 (4. септ. 1982), стр. 8.

11731
     An dri ćev di ja log sa gol ma nom / Mi lo sav Mir ko vić.
U: Ka zi va nja o An dri ću / [pri re di o] Ra do van Po po vić.  
Be o grad : Slo bo da, 1976.  Str. 100102.

11732
     Ан дри ћев ду хов ни сев дах / Ми ло сав Мир ко вић.
У: Бор ба.  Год. 26, бр. 17 (22. јан. 1961), стр. 10.

11733
     An dri će va „De ca” / Mi lo sav Mir ko vić.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: De ca, Be o grad, 1964.
U: De lo.  God. 10, knj. 10, br. 5 (maj 1964), str. 812
816.

11734
     An dri će va i na ša „Pro kle ta avli ja” : uvod u po nov no 
či ta nje / Mi lo sav Mir ko vić.
U: De lo.  God. 22, knj. 22, br. 7 (jul 1976), str. 110.

11735
     An dri će va i na ša Pro kle ta avli ja / Mi lo sav Mir ko vić.
U: Naš ro man / Mi lo sav Mir ko vić.  Be o grad : Gra fos, 
1984.  Str. 515.
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11736
     Ан дри ће ва но ве ла о Бај ро ну и Леп ти ри ци / Ми ло
сав Мир ко вић.
У: Са вре ме ник плус.  Бр. 161/162 (2008), стр. 4043.

11737
     Ан дри ће ва Про кле та авли ја / Ми ло сав Мир ко вић.
У: Бра ни че во.  Год. 8, св. 5 (септ.окт. 1962), стр. 37
41.

11738
     An dri će va Pro kle ta avli ja / Mi lo sav Mir ko vić.
U: Iz raz.  God. 7, knj. 14, br. 12 (dec. 1963), str. 472
478.

11739
     An dri će va ra su ta stro fa / Mi lo sav Mir ko vić.
U: De lo.  God. 12, knj. 12, br. 10 (okt. 1966), str. 1187
1195.

11740
     Ан дри ће ва ра су та стро фа / Ми ло сав Мир ко вић.
У: Сви мо ји пе сни ци / Ми ло сав Мир ко вић.  Бе о град : 
Но лит, 1973.  Стр. 105114.

11741
     Ан дри ће ва ра су та стро фа / Ми ло сав Мир ко вић.
У: Пе ва ње и сне ва ње / Ми ло сав Мир ко вић.  Бе о град : 
Срп ска књи жев на за дру га, 1986.  Стр. 513.

11742
     Ан дри ће ви мо сто ви / Ми ло сав Мир ко вић.
У: На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та, 1962.  Стр. 717.

11743
     Ан дри ће ви мо сто ви / Ми ло сав Мир ко вић.
У: На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та, 1964.  Стр. 717.

11744
     Ан дри ће во де ча штво и Ан дри ће ва „Де ца” / Ми ло
сав Мир ко вић.
У: Књи жев ност.  Год. 47, књ. 98, св. 8/10 (авг.окт. 
1992), стр. 12811286.

11745
     An dri će vo troj stvo : (či ta ju ći „Po ruč ni ka Mu ra ta”) / 
Mi lo sav Mir ko vić.
U: De lo.  God. 18, knj. 18, br. 11 (nov. 1972), str. 1221
1227.

11746
     Ве ли ка вест / Ми ло сав Мир ко вић.
По во дом че тр де се то го ди шњи це до де ле Но бе ло ве на
гра де за књи жев ност Иви Ан дри ћу.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 52 (115. дец. 2001)*.

11747
     Ve li ka vest na še li te ra tu re / Mi lo sav Mir ko vić.
U: De lo.  God. 7, knj. 7, br. 12 (dec. 1961), str. 1377
1379.

11748
     Ви ди ци „Трав нич ке хро ни ке” / Ми ло сав Мир ко вић.
У: Баг да ла.  Год. 48, бр. 469 (јулсепт. 2006), стр. 
318.

11749
     Да ро ви / Ми ло сав Мир ко вић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Ку ћа на оса ми, Бе о град, 
1976.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 14, бр. 3880 (19. мај 1976), 
стр. 12.

11750
     Две анег до те о Ан дри ћу / са ку пио М. М. [Милосав 
Мирковић].
Са др жај: Тр ка ; За ста ре ла.
У: Бе о град ска не де ља.  Год. 1, бр. 6 (29. окт. 1961), 
стр. 10.

11751
     Ди ја лог са гол ма ном / Ми ло сав Мир ко вић.
У: Бор ба.  Год. 55, бр. 71 (13. март 1976) = Свет кул ту
ре и умет но сти, стр. 11.

11752
     Зна ко ви без гра ни ца : по нов но чи та ње Зна ко ва по
ред пу та Иве Ан дри ћа / Ми ло сав Мир ко вић.
У: Баг да ла.  Год. 22, бр. 257/258 (авг.септ. 1980), стр. 
12.

11753
     Зна ко ви у не до глед / Ми ло сав Мир ко вић.
У: Бор ба.  Год. 58, бр. 342 (13. дец. 1980) = Дру штво  
кул ту ра  кри ти ка, стр. 10.

11754
     Иво Ан дрић: Же на на ка ме ну, Бе о град, 1962 / М. 
[Милосав] Мир ко вић.
При каз књи ге.
У: Бе о град ска не де ља.  Год. 2, бр. 29 (8. април 1962), 
стр. 8.

11755
     Иво Ан дрић: За пи си о Го ји, Но ви Сад, 1961 / М. 
[Милосав] Мир ко вић.
При каз књи ге.
У: Бе о град ска не де ља.  Год. 2, бр. 21 (11. феб. 1962), 
стр. 12.

11756
     Ivo An drić: Li ca, Za greb, 1960 / Mi lo sav Mir ko vić.
Pri kaz knji ge.
U: De lo.  God. 6, knj. 7, sv. 2, br. 7 (jul 1960), str. 866
869.

11757
     Ivo An drić: Li ca, Za greb, 1960 / Mi lo sav Mir ko vić.
Pri kaz knji ge.
U: Mla dost.  God. 5, br. 190 (1. jun 1960), str. 6.

11758
     Ivo An drić: Pa no ra ma, Be o grad, 1958 / Mi lo sav Mir
ko vić.
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Pri kaz knji ge.
U: Mla dost.  God. 4, br. 126 (11. mart 1959), str. 7.

11759
     Иво Ан дрић: Трав нич ка хро ни ка, Бе о град, 1961 / 
М. М. [Милосав Мирковић].
При каз књи ге.
У: Бе о град ска не де ља.  Год. 1, бр. 9 (19. нов. 1961), 
стр. 9.

11760
     Иво Ан дрић  чо век и пе сник мо ста / Ми ло сав 
Мир ко вић.
У: Ли пар.  Год. 3, бр. 8 (2001), стр. 89.

11761
     Иво Ан дрић чо век и пе сник мо ста / Ми ло сав Мир
ко вић.
У: Књи жев ност.  Год. 61, књ. 116, бр. 2 (2006), стр. 
97103.

11762
     Još si tu Đer ze le zu / Mi lo sav Mir ko vić.
U: Vi di ci.  God. 3, br. 13 (10. mart 1955), str. 3.

11763
     „Кад смо мла ди, све пра шта мо се би” / Ми ло сав 
Мир ко вић.
У: По ли ти ка екс прес  Не дељ на ре ви ја.  Год. 10, бр. 
440 (16. март 1975), стр. 10.

11764
     Ка зи ва ња код Ма ти ће вих / Ми ло сав Мир ко вић.
У: По ли ти ка.  Год. 72, бр. 22069 (15. март 1975), стр. 
16.

11765
     Књи жев на де лат ност је по сао у ета па ма / М. 
[Милосав] Мир ко вић.
Пр ви пут об ја вље но под ств. насл.: Нај леп ши по клон.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 3435.

11766
     Кон зу ли и ве зи ри / Ми ло сав Мир ко вић.
У: Трав нич ка хро ни ка / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та, 1962.  Стр. 715.

11767
     „Ку ћа на оса ми” Иве Ан дри ћа / Ми ло сав Мир ко
вић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Кри ти ка о из да њи ма Срп ске 
књи жев не за дру ге.  Одло мак из тек ста „Да ро ви”.
У: Гла сник Срп ске књи жев не за дру ге.  Н. с., год. 29, 
бр. 11 (јун 1977), стр. 19.

11768
     Нај леп ши по клон / М. [Милосав] Мир ко вић.
У: На род ни сту дент.  Год. 18, бр. 7 (8. април 1953), 
стр. 4.

11769
     Не и ма ру / М. Мир. [Милосав Мирковић].
У: На род ни сту дент.  Год. 17, бр. 18 (15. окт. 1952), 
стр. 4.

11770
     Од ви ше град ског ђа ка до Но бе ло ве по ве ље / Ми ло
сав Мир ко вић.
У: Бор ба.  Год. 27, бр. 279 (9. окт. 1962), стр. 8.

11771
     Pod hip no tič kim uro kom / M. [Mi lo sav] Mir ko vić.
Pri kaz fil ma „Ani ki na vre me na” po mo ti vi ma pri po vet ke 
Ive An dri ća, u re ži ji Vla di mi ra Po ga či ća.
U: Vje snik u sri je du.  God. 3, br. 136 (8. pro si nac 1954), 
str. 14.

11772
     По след њи су срет са Ан дри ћем : код Ма ти ће вих на 
руч ку, 17. но вем бра 1974. го ди не / Ми ло сав Мир ко
вић.
У: Баг да ла.  Год. 19, бр. 217 (април 1977), стр. 34.

11773
     Пред го вор / Ми ло сав Мир ко вић.
У: На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та, 1963.  Стр. 510.

11774
     Пред го вор / Ми ло сав Мир ко вић.
У: На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та, 1966.  Стр. 510.

11775
     Пред го вор / Ми ло сав Мир ко вић.
У: На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та, 1969.  Стр. 510.

11776
     Пред го вор / Ми ло сав Мир ко вић.
У: На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та, 1971.  Стр. 59.

11777
     Пред го вор / Ми ло сав Мир ко вић.
У: На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та, 1974.  Стр. 59.

11778
     „Про кле та авли ја” Иве Ан дри ћа на сце ни Ју го сло
вен ског драм ског по зо ри шта / Ми ло сав Мир ко вић.
При каз пред ста ве „Про кле та авли ја” по мо ти ви ма ро
ма на И. Ан дри ћа, у дра ма ти за ци ји Јо ва на Ћи ри ло ва и 
у ре жи ји Ма те Ми ло ше ви ћа.
У: Бе о град ска не де ља.  Год. 2, бр. 64 (9. дец. 1962), 
стр. 9.

11779
     „Про кле та авли ја” Иве Ан дри ћа на сце ни Ју го сло
вен ског драм ског по зо ри шта / Ми ло сав Мир ко вић.
У: По зо ри шне дра ма ти за ци је де ла Иве Ан дри ћа. Део 
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2, Дра ма ти за ци је у вре ме ну / Ве сна Крч мар.  Но ви 
Сад : Ма ти ца срп ска, 2008.  Стр. 187.

11780
     Са пут ник и са пат ник / Ми ло сав Мир ко вић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Зна ко ви по ред пу та, Бе о
град, 1992.
У: Илу стро ва на по ли ти ка.  Бр. 1768 (19. септ. 1992), 
стр. 43.

11781
     Свет ско при зна ње Иви Ан дри ћу / Ми ло сав Мир
ко вић.
У: Бе о град ска не де ља.  Год. 1, бр. 6 (29. окт. 1961), 
стр. 1.

11782
     Срећ не ти ста зе и мо сто ви / М. [Милосав] Мир ко
вић.
У: По ли ти ка екс прес  Не дељ на ре ви ја.  Год. 2, бр. 51 
(8. окт. 1967), стр. 11.

11783
     Су сре ти у Бор доу / Ми ло сав Мир ко вић.
У: Бор ба.  Год. 51, бр. 319 (18. нов. 1972), стр. 9.

11784
     То су они, то смо ми / Ми ло сав Мир ко вић.
При каз пред ста ве „Ли ца” по мо ти ви ма при по ве да ка 
Иве Ан дри ћа, у ре жи ји Ол ге Са вић и у из во ђе њу Ју го
сло вен ског драм ског по зо ри шта из Бе о гра да.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 10, бр. 2772 (7. окт. 1972), 
стр. 8.

11785
     Ћор ка нов из гу бље ни рај : Ан дри ће ва при по вет ка 
„Ћор кан и Шва би ца” / Ми ло сав Мир ко вић.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 143, књ. 410, св. 6 
(дец. 1972), стр. 544551.

11786
     Ćor ka nov iz gu blje ni raj / Mi lo sav Mir ko vić.
U: Ese ji od ne mi ra / Mi lo sav Mir ko vić.  Be o grad : Knji
žev ne no vi ne, 1987.  Str. 111120.

11787
     Ћу при ја тра је / Ми ло сав Мир ко вић.
У: Мла да кул ту ра.  Год. 2, бр. 16 (17. дец. 1953), стр. 
[6].

11788
     У до му Ма ти ће вих : се ћа ња на Иву Ан дри ћа / пи ше 
Ми ло сав Мир ко вић.
У: Илу стро ва на по ли ти ка.  Бр. 1772 (17. окт. 1992), 
стр. 2021.

11789
     Увод у по нов но чи та ње „Про кле те авли је” / М. 
[Милосав] Мир ко вић.
У: Бе о град ска не де ља.  Год. 2, бр. 55 (7. окт. 1962), 
стр. 8.

11790
     Či ji su gla so vi : jed na pje sma Ive An dri ća / Mi lo sav 
Mir ko vić.
U: Od jek.  God. 26, br. 1 (115. jan. 1973), str. 10.

МИР КО ВИЋ, Ни ко ла
11791

     Иво Ан дрић : (сту ди ја) / Ни ко ла Мир ко вић.
У: Ме ђу рат ни кри ти ча ри / при ре дио Ми лан Ра ду ло
вић.  Но ви Сад : Ма ти ца срп ска ; Бе о град : Ин сти тут 
за књи жев ност и умет ност, 1983.  Стр. 169216.

11792
     Иво Ан дрић : (сту ди ја, VI) / Ни ко ла Мир ко вић.
У: Ан то ло ги ја срп ске књи жев не кри ти ке и есе ји сти ке 
Ре пу бли ке Срп ске / [приредио] Бо го мир Ђу кић.  Ба ња 
Лу ка : Ма ти ца срп ска Ре пу бли ке Срп ске, 2001.  Стр. 
153158.

11793
     Иво Ан дрић : (сту ди ја) / Ни ко ла Мир ко вић.
У: Иза бра не сту ди је и кри ти ке / Ни ко ла Мир ко вић.  
Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 2009.  Стр. 12
83.

11794
     Иво Ан дрић. [Део] 12 / Ни ко ла Мир ко вић.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 53, бр. 1 (1. 
јан. 1938), стр. 2026.

11795
     Иво Ан дрић. [Део] 34 / Ни ко ла Мир ко вић.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 53, бр. 2 (16. 
јан. 1938), стр. 105114.

11796
     Иво Ан дрић. [Део] 5 / Ни ко ла Мир ко вић.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 53, бр. 4 (16. 
феб. 1938), стр. 272276.

11797
     Иво Ан дрић. [Део] 6 / Ни ко ла Мир ко вић.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 53, бр. 6 (16. 
март 1938), стр. 433438.

11798
     Иво Ан дрић. [Део] 7 / Ни ко ла Мир ко вић.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 53, бр. 8 (16. 
април 1938), стр. 573578.

11799
     Иво Ан дрић. [Део] 810 / Ни ко ла Мир ко вић.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 54, бр. 2 (16. 
мај 1938), стр. 114130.

11800
     При по вет ке Иве Ан дри ћа / Ни ко ла Мир ко вић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: При по вет ке. Књ. 2, Бе о
град, 1936.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 51, бр. 3 (1. 
јун 1937), стр. 216219.
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11801
     „При по вет ке” Иве Ан дри ћа / Ни ко ла Мир ко вић.
У: Збор ник о Ан дри ћу / при ре дио Ра до ван Вуч ко вић. 
 Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1999.  Стр. 66
72.

11802
     При по вет ке Иве Ан дри ћа / Ни ко ла Мир ко вић.
У: Иза бра не сту ди је и кри ти ке / Ни ко ла Мир ко вић.  
Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 2009.  Стр. 511.

11803
     Ivo An drić / Ni ko la Mir ko vić.
U: No we le / Ivo An drić.  War sza wa : Bi bljo te ka Pol ska, 
1937.  Str. 516.

11804
     Иво Ан дри чъ / Ни ко ла Мир ко ви чъ.
У: Раз ка зи / Иво Ан дри чъ.  Со фия : Т. П. Чи пе въ, 
1939.  Стр. 110.

МИР КО ВИЋ, Ра до ван
11805

     Ста рост и смрт у ауто би о граф ским за пи си ма Ива 
Ан дри ћа : („Зна ко ви по ред пу та” уз осврт на спис „Са
мо ме се би” Мар ка Ауре ли ја) / Ра до ван Мир ко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Срп ска ауто би о граф ска књи жев ност. [Књ.] 1 / 27. 
на уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, 
Но ви Сад, Ма на си ја, 913. 9. 1997.  Бе о град : Фи ло
ло шки фа кул тет, Ме ђу на род ни сла ви стич ки цен тар, 
1998.  Стр. 291298.

МИР КО ВИЋ, Че до мир
11806

     Ан дри ћев ду хов ни пор трет / Че до мир Мир ко вић.
При каз књи ге: Пре драг Па ла ве стра: Књи га о Ан дри ћу, 
Бе о град, 1992. 
У: По ли ти ка.  Год. 90, бр. 28521 (6. март 1993) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 36, бр. 49, стр. 14.

11807
     Ан дри ћев по клон де ци / Че до мир Мир ко вић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: При че из де тињ ства, За
греб, 1967.
У: Гра ди на.  Год. 3, бр. 6/7 (јунјул 1968), стр. 8081.

11808
     An dri će vi ra ni pod sti ca ji / Če do mir Mir ko vić.
Pri kaz knji ge: Mi ro slav Ka ra u lac: Ra ni An drić, Be o grad, 
Sa ra je vo, 1980.
U: Ar gu men ti i oce ne / Če do mir Mir ko vić.  Be o grad : 
Na uč na knji ga, 1984.  Str. 163165.

11809
     Вјеч ност на стра ни ца ма : пет де це ни ја од ро ма на 
„На Дри ни ћу при ја” / Че до мир Мир ко вић.
У: По бје да.  Год. 51, бр. 10514 (18. март 1995) = Сви
јет кул ту ре, стр. 9.

11810
     Под сти цај за це ло куп ну на шу кул ту ру / Че до мир 
Мир ко вић.
In me mo ri am.
У: Књи жев на реч.  Год. 4, бр. 35 (март 1975), стр. 4.

11811
     Po klon de ci / Če do mir Mir ko vić.
Pr vi put ob ja vlje no pod stv. nasl.: An dri ćev po klon de ci.
U: Ar gu men ti i oce ne / Če do mir Mir ko vić.  Be o grad : 
Na uč na knji ga, 1984.  Str. 8589.

МИ РО СА ВЉЕ ВИЋ, Ве ра
11812

     Ан дрић по но во на ТВ / В. [Вера] Ми ро са вље вић.
При каз те ле ви зиј ске дра ме „Про кле та авли ја” по мо
ти ви ма ро ма на И. Ан дри ћа, у ре жи ји Ми лен ка Ма ри
чи ћа.
У: Днев ник.  Год. 43, бр. 13700 (19. дец. 1984), стр. 
13.

11813
     Ли ца и суд би не / В. [Вера] Ми ро са вље вић.
При каз те ле ви зиј ске дра ме „Ли ца и суд би не” по мо ти
ви ма про зе Иве Ан дри ћа, у ре жи ји Пе тра Љу бо је ва.
У: Днев ник.  Год. 44, бр. 13782 (13. март 1985), стр. 
13.

МИР ЧИЋ, Спа со је Д.
11814

     Иво Ан дрић : [На Дри ни ћу при ја, Про кле та авли ја, 
Пут Али је Ђер зе ле за, При ча о кме ту Симану] / Спа со
је Д. Мир чић.
Крат ки са др жа ји.
У: Под сет ник са др жа ја / Спа со је Д. Мир чић.  Бор : С. 
Д. Мир чић, 1973.  Стр. 3342.

МИ СА И ЛО ВИЋ, Ми лен ко
11815

     An drić  ve li či na ko ju tre ba ne pre kid no od go ne ta ti / 
Mi len ko Mi sa i lo vić.
Iz ru ko pi sa knji ge „Ka zi va nja o An dri ću”.
U: Sce na.  God. 11, knj. 1, br. 2 (martapril 1975), str. 
5355.

11816
     Ан дрић  ве ли чи на ко ју тре ба не пре кид но од го не
та ти / Ми лен ко Ми са и ло вић.
У: По зо ри шне дра ма ти за ци је де ла Иве Ан дри ћа. Део 
2, Дра ма ти за ци је у вре ме ну / Ве сна Крч мар.  Но ви 
Сад : Ма ти ца срп ска, 2008.  Стр. 216218.

11817
     Ka ko je na sta la pred sta va „Kri la ti mo sto vi” / Mi len ko 
Mi sa i lo vić.
U: Ka zi va nja o An dri ću / [pri re di o] Ra do van Po po vić.  
Be o grad : Slo bo da, 1976.  Str. 103107.

11818
     Od An dri će vog „Ex Pon ta” do ide je o dra ma ti za ci ji i 
pred sta vi „Kri la ti mo sto vi” / Mi len ko Mi sa i lo vić.
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Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Sce na.  God. 17, knj. 1, br. 2 (martapril 1981), str. 
1522.

11819
     Од Ан дри ће вог „Ex Pon ta” до иде је о дра ма ти за ци ји 
и пред ста ви „Кри ла ти мо сто ви” / Ми лен ко Ми са и ло
вић.
Од лом ци.
У: По зо ри шне дра ма ти за ци је де ла Иве Ан дри ћа. Део 
2, Дра ма ти за ци је у вре ме ну / Ве сна Крч мар.  Но ви 
Сад : Ма ти ца срп ска, 2008.  Стр. 235241.

11820
     Про бле ми дра ма ти зо ва ња и по зо ри шног тран спо
но ва ња Ан дри ће вог ства ра ла штва / Ми лен ко Ми са и
ло вић.
Ré su mé: Pro blè me de dra ma ti sa tion et tran spo si tion thé â
tra les des oeuvres d’Ivo An drić: стр. 991.
У: Де ло Иве Ан дри ћа у кон тек сту европ ске књи жев
но сти и кул ту ре / [уредник Дра ган Недељковић].  Бе
о град : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 1981.  Стр. 981991.

11821
     Pro ble mi dra ma ti zo va nja i po zo ri šnog tran spo no va nja 
An dri će vog stva ra la štva / Mi len ko Mi sa i lo vić.
Na po me ne: str. 1819.
U: Kre a tiv na dra ma tur gi ja. Tom 2 / Mi len ko Mi sa i lo vić. 
 No vi Sad : Ste ri ji no po zor je : Pro me tej ; Uži ce : Ka di
nja ča, 2000.  Str. 719.

11822
     Про бле ми дра ма ти зо ва ња и по зо ри шног тран спо
но ва ња Ан дри ће вог ства ра ла штва / Ми лен ко Ми са и
ло вић.
Од лом ци.
У: По зо ри шне дра ма ти за ци је де ла Иве Ан дри ћа. Део 
2, Дра ма ти за ци је у вре ме ну / Ве сна Крч мар.  Но ви 
Сад : Ма ти ца срп ска, 2008.  Стр. 245249.

11823
     Три Ан дри ће ве дра ма тур ги је : (дра ма тур ги ја ре чи 
 дра ма тур ги ја ћу та ња  дра ма тур ги ја ти ши не) / Ми
лен ко Ми са и ло вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: Three dra ma tur gi es of Ivo An drić: стр. 258.
У: Ан дрић у си сте му умет но сти / уред ник Ми ло слав 
Шу тић.  Бе о град : Ин сти тут за књи жев ност и умет
ност ; Ба ња Лу ка : Књи жев на за дру га, 2004.  Стр. 229
258.

11824
     Три Ан дри ће ве дра ма тур ги је : (дра ма тур ги ја ре чи 
 дра ма тур ги ја ћу та ња  дра ма тур ги ја ти ши не) / Ми
лен ко Ми са и ло вић.
Те мат ски број: Ан дрић у си сте му умјет но сти.  На по
ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum mary: 
Three dra ma tur gi es of Ivo An drić: стр. 258.
У: Збор ник срп ског је зи ка, књи жев но сти и умјет но
сти.  Год. 4 (2004), стр. 229258.

МИ ТИЋ, Ми лан
11825

     Три ве ка на мо сту / Ми лан Ми тић.
При каз пред ста ве „На Дри ни ћу при ја” по мо ти ви ма 
ро ма на Иве Ан дри ћа, у дра ма ти за ци ји и ре жи ји Јо ва
на Пут ни ка и у из во ђе њу На род ног по зо ри шта из Зе
ни це.
У: Но во сти 8.  Год. 26, бр. 7588 (20. мај 1978), стр. 
19.

МИ ТИЋ, Ми лун ка
11826

     Две при по вет ке и њи хо ве те мат ске слич но сти / Ми
лун ка Ми тић.
На по ме не: стр. 144145.
У: Гра ди на.  Год. 11, бр. 11/12 (нов.дец. 1976), стр. 
141145.

МИ ТИЋ, Ми о драг
11827

     По е те у фра ку. [Део 1], Иво Ан дрић: по че так чи
нов нич ке ка ри је ре / Ми о драг Ми тић.
У: Глас јав но сти.  Год. 5, бр. 1702 (10. мај 2003), стр. 
33.

11828
     По е те у фра ку. [Део] 2, Ан дрић у ди пло ма ти ји / 
Ми о драг Ми тић.
У: Глас јав но сти.  Год. 5, бр. 1703 (11. мај 2003), стр. 
22.

11829
     По е те у фра ку. [Део] 3, Ан дри ће во пен зи о ни са ње / 
Ми о драг Ми тић.
У: Глас јав но сти.  Год. 5, бр. 1704 (12. мај 2003), стр. 
26.

МИ ТИЋРо рић, Љи ља на
11830

     „Pro kle ta avli ja”  mje sto su sre ta tra gič nih sud bi na / 
Lji lja na Mi tićRo rić.
U: Pro kle ta avli ja / Ivo An drić.  Sa ra je vo ; Wup per tal : 
Bo san ska ri ječ, 2004.  Str. 9597*.

11831
     Ra do sti i mu ke dje tinj stva / Lji lja na Mi tićRo rić.
U: Aska i vuk i dru ge pri po vi jet ke / Ivo An drić.  Sa ra je vo 
; Wup per tal : Bo san ska ri ječ, 2004.  Str. 8186.

МИ ТРЕВ, Ди ми тар
11832

     По здра вот кон на ши от Но бе ло вец е по здрав кон 
еден го лем ре а лист / Ди ми тар Ми трев.
У: Но ва Ма ке до ни ја.  Год. 17, бр. 5396 (27. окт. 1961), 
стр. 4.

МИ ТРИ НО ВИЋ, Ве ра
11833

     О ите ра тив ном кон ди ци о на лу у де ли ма Иве Ан дри
ћа  у ори ги на лу и пољ ским, ру ским и ен гле ским пре
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во ди ма / Ве ра Ми три но вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би
бли о гра фи ја: стр. 99100.  Sum mary: On the ite ra ti ve 
con di ti o nal in Ivo An drić’s works  in the ori gi nal and Po
lish, Rus sian and En glish tran sla ti ons: стр. 100.
У: Лек сич косе ман тич ки си стем срп ско хр ват ског је
зи ка. [Књ.] 2 / [редак тори Да рин ка Гор танПремк ... 
и др.].  Бе о град : Ме ђу на род ни сла ви стич ки цен тар, 
1994.  Стр. 89100.

МИ ТРО ВИЋ, Ан дреј
11834

     Ан дрић као ди пло ма та / Ан дреј Ми тро вић.
Из раз го во ра о књи зи „Иво Ан дрић у Бер ли ну 1939
41” Же ли ми ра Бо ба Ју ри чи ћа.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 9/10, св. 7 
(мај 1991), стр. 216221.

11835
     Ан дри ће ви ди пло мат ски спи си / Ан дреј Ми тро вић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Ди пло мат ски спи си, Бе о
град, 1992.
У: Књи жев ност.  Год. 47, књ. 98, св. 8/10 (авг.окт. 
1992), стр. 11121113.

11836
     Исто риј ско под руч је Ан дри ће вих си жеа : осам прет
ход них за бе ле жа ка / Ан дреј Ми тро вић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 44, бр. 850/851 (15. окт.1. 
нов. 1992), стр. 17.

11837
     По сла ник са сма ње ним ауто ри те том / Ан дреј Ми
тро вић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Ди пло мат ски спи си, Бе о
град, 1992.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 44, бр. 855/856 (1. јан. 
1993), стр. 5.

МИ ТРО ВИЋ, Ан ђел ка
11838

     Иво Ан дрић на арап ском / Ан ђел ка Ми тро вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 20, св. 18 
(окт. 2001), стр. 298301.

МИ ТРО ВИЋ, Жи ван
11839

     Ан дрић о но ви нар ској ре пор та жи / Жи ван Ми тро
вић.
У: По ли мље.  Год. 25 (25. мај 1977)*.

11840
     Увек ле па, са др жај на реч / Жи ван Ми тро вић.
In me mo ri am.
У: По ли ти ка.  Год. 72, бр. 22068 (14. март 1975), стр. 
15.

МИ ТРО ВИЋ, Ма ри ја
11841

     Ан дрић и Ита ли ја / Ма ри ја Ми тро вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.

У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 27, св. 25 
(септ. 2008), стр. 235243.

11842
     Дру ги Ан дрић / Ма ри ја Ми тро вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би
бли о гра фи ја: стр. 104105.  Ri as sun to: L’al tro An drić: 
стр. 106.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 28, св. 26 
(јун 2009), стр. 73106.

11843
     Пут, пу то ва ње, пут ни ци и пу то пис у Трав нич кој 
хро ни ци / Ма ри ја Ми тро вић.
У: Збор ник Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик.  
Књ. 42, св. 1/3 (1994), стр. 353363.

11844
     An drić e Ita lia / Ma ri ja Mi tro vić.
U: La sto ria ma le det ta / Ivo An drić.  Mi la no : O. Mon da
do ri, 2007.  Str. VXI II.

11845
     Bi o gra fia / Ma ri ja Mi tro vić.
U: Ivo An drić / a cu ra di Ma ri ja Mi tro vić.  Mon fal co ne 
: Co mu ne ; Tri e ste : Li ons club „Tri e ste Euro pa”, 2007.  
Str. 83*.

11846
     Il pen si e ro po li ti co di Ivo An drić / Ma ri ja Mi tro vić.
U: Ivo An drić, scrit to re e di plo ma ti co euro peo.  Go ri zia : 
[s. n.], 2010.  Str. 3140*.

11847
     Pre fa zi o ne / Ma ri ja Mi tro vić.
U: Ivo An drić / a cu ra di Ma ri ja Mi tro vić.  Mon fal co ne 
: Co mu ne ; Tri e ste : Li ons club „Tri e ste Euro pa”, 2007.  
Str. 11*.

МИ ТРО ПАН, Пе тар
11848

     Ivo An drić na ukra jin skom / Pe tar Mi tro pan.
U: Knji žev ne no vi ne.  N. s., god. 8, br. 43/44 (14. jun 
1957), str. 3.

МИ ЋО ВИЋ, Во ји слав
11849

     Ан дрић о кул тур ном за ма ху Ју го сла ви је / Во ји слав 
Ми ћо вић.
У: Днев ник.  Год. 53, бр. 17204 (17. дец. 1994), стр. 
13.

МИ ЋУ НО ВИЋ, Вла до

11850
     Ле по та ка зи ва ња про зе / Вла до Ми ћу но вић.
При каз те ле ви зиј ске дра ме „Ли ца и суд би не” по мо ти
ви ма про зе Иве Ан дри ћа, у ре жи ји Пе тра Љу бо је ва. 
У: По ли ти ка.  Год. 82, бр. 25655 (8. март 1985) = 7 да
на РТВ, стр. 9.
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МИ ХА И ЛО ВИЋ, Ва са
11851

     При јем књи жев ног де ла Иве Ан дри ћа на под руч ју 
ен гле ског је зи ка / Ва са Д. Ми ха и ло вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: The cri ti cal re cep tion of Ivo An drić in the En glish
spe a king world: стр. 863.
У: Де ло Иве Ан дри ћа у кон тек сту европ ске књи жев
но сти и кул ту ре / [уредник Дра ган Недељковић].  Бе
о град : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 1981.  Стр. 851863.

11852
     The ba sic world vi ew in the short sto ri es of Ivo An drić 
/ Va sa D. Mi ha i lo vich.
No tes: str. 177.
U: Sla vic and East Euro pean Jo ur nal.  Vol. 10, no. 2 
(1966), str. 173177.

11853
     The re cep tion of the works of Ivo An drić in the En
glishspe a king world / Va sa D. Mi ha i lo vich.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: So ut he a stern Euro pe.  Vol. 9, pts. 1/2 (1982), str. 41
52.

МИ ХА И ЛО ВИЋ, Дра го слав
11854

     Се ћа ју ћи се Ан дри ћа / Дра го слав Ми ха и ло вић.
У: НИН.  Год. 33, бр. 1650 (15. авг. 1982), стр. 35.

МИ ХАЈ ЛО ВИЋ, Бо го љуб
11855

     Де сет го ди на од смр ти Иве Ан дри ћа / Бо го љуб Ми
хај ло вић.
У: По бе да.  Год. 41, бр. 1816 (15. март 1985), стр. 11.

МИ ХАЈ ЛО ВИЋМи хиз, Бо ри слав
11856

     Ан дрић је де лио суд би ну срп ског на ро да / Бо ри слав 
Ми хај ло вић Ми хиз.
Те мат ски број: Иво Ан дрић : сто го ди шњи ца ро ђе ња. 
 Одло мак из го во ра на све ча ној сед ни ци Ма ти це срп
ске по во дом сто го ди шњи це ро ђе ња Иве Ан дри ћа, Но
ви Сад, 16. феб. 1992.
У: Деч је но ви не.  Год. 36, бр. 1200 (31. март 1992), 
стр. 2.

11857
     Ан дри ће ва му дрост / Бо ри слав Ми хај ло вић.
Одло мак из тек ста „Иво Ан дрић: Про кле та авли ја”.
У: Ве нац.  Бр. 8 (нов. 1972), стр. 64.

11858
     Ани ки на вре ме на / Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз.
Над ре ђе ни ств. насл.: Про фи лом окре нут про шло сти, 
ли цем све ту.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 168, књ. 449, св. 4 
(април 1992), стр. 606.

11859
     Ани ки на вре ме на / Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз.
Над ре ђе ни ств. насл.: Про фи лом окре нут про шло сти, 

ли цем све ту.
У: Ауто би о гра фи ја  о дру ги ма. Књ. 2 / Бо ри слав Ми
хај ло вићМи хиз.  Бе о град : Бе о град ски из да вач ко
гра фич ки за вод, 1993.  Стр. 133134.

11860
     Ани ки на вре ме на / Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз.
Над ре ђе ни ств. насл.: Про фи лом окре нут про шло сти, 
ли цем све ту.
У: Ауто би о гра фи ја  о дру ги ма. Књ. 2 / Бо ри слав Ми
хај ло вићМи хиз.  Бе о град : Бе о град ски из да вач ко
гра фич ки за вод, 1994.  Стр. 133134.

11861
     Ani ki na vre me na / Bo ri slav Mi haj lo vić Mi hiz.
Nad re đe ni stv. nasl.: Pro fi lom okre nut pro šlo sti, li cem 
sve tu.
U: Auto bi o gra fi ja  o dru gi ma. Knj. 2 / Bo ri slav Mi haj lo
vić Mi hiz.  No vi Sad : So la ris, 2003.  Str. 110111.

11862
     Ani ki na vre me na / Bo ri slav Mi haj lo vić Mi hiz.
Nad re đe ni stv. nasl.: Pro fi lom okre nut pro šlo sti, li cem 
sve tu.
U: Auto bi o gra fi ja  o dru gi ma / Bo ri slav Mi haj lo vić Mi
hiz.  Be o grad : EvroGi un ti, 2008.  Str. 396397.

11863
     Го спо дин / Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз.
Над ре ђе ни ств. насл.: Про фи лом окре нут про шло сти, 
ли цем све ту.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 168, књ. 449, св. 4 
(април 1992), стр. 599600.

11864
     Го спо дин / Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз.
Над ре ђе ни ств. насл.: Про фи лом окре нут про шло сти, 
ли цем све ту.
У: Ауто би о гра фи ја  о дру ги ма. Књ. 2 / Бо ри слав Ми
хај ло вићМи хиз.  Бе о град : Бе о град ски из да вач ко
гра фич ки за вод, 1993.  Стр. 119120.

11865
     Го спо дин / Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз.
Над ре ђе ни ств. насл.: Про фи лом окре нут про шло сти, 
ли цем све ту.
У: Ауто би о гра фи ја  о дру ги ма. Књ. 2 / Бо ри слав Ми
хај ло вићМи хиз.  Бе о град : Бе о град ски из да вач ко
гра фич ки за вод, 1994.  Стр. 119120.

11866
     Go spo din / Bo ri slav Mi haj lo vić Mi hiz.
Nad re đe ni stv. nasl.: Pro fi lom okre nut pro šlo sti, li cem 
sve tu.
U: Auto bi o gra fi ja  o dru gi ma. Knj. 2 / Bo ri slav Mi haj lo
vić Mi hiz.  No vi Sad : So la ris, 2003.  Str. 99100.

11867
     Go spo din / Bo ri slav Mi haj lo vić Mi hiz.
Nad re đe ni stv. nasl.: Pro fi lom okre nut pro šlo sti, li cem 
sve tu.
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U: Auto bi o gra fi ja  o dru gi ma / Bo ri slav Mi haj lo vić Mi
hiz.  Be o grad : EvroGi un ti, 2008.  Str. 385386.

11868
     Дуг / Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз.
Над ре ђе ни ств. насл.: Про фи лом окре нут про шло сти, 
ли цем све ту.
У: Ауто би о гра фи ја  о дру ги ма. Књ. 2 / Бо ри слав Ми
хај ло вићМи хиз.  Бе о град : Бе о град ски из да вач ко
гра фич ки за вод, 1993.  Стр. 138.

11869
     Дуг / Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз.
Над ре ђе ни ств. насл.: Про фи лом окре нут про шло сти, 
ли цем све ту.
У: Ауто би о гра фи ја  о дру ги ма. Књ. 2 / Бо ри слав Ми
хај ло вићМи хиз.  Бе о град : Бе о град ски из да вач ко
гра фич ки за вод, 1994.  Стр. 138.

11870
     Dug / Bo ri slav Mi haj lo vić Mi hiz.
Nad re đe ni stv. nasl.: Pro fi lom okre nut pro šlo sti, li cem 
sve tu.
U: Auto bi o gra fi ja  o dru gi ma. Knj. 2 / Bo ri slav Mi haj lo
vić Mi hiz.  No vi Sad : So la ris, 2003.  Str. 115.

11871
     Dug / Bo ri slav Mi haj lo vić Mi hiz.
Nad re đe ni stv. nasl.: Pro fi lom okre nut pro šlo sti, li cem 
sve tu.
U: Auto bi o gra fi ja  o dru gi ma / Bo ri slav Mi haj lo vić Mi
hiz.  Be o grad : EvroGi un ti, 2008.  Str. 401.

11872
     За јед ног „но вог” Ан дри ћа / Бо ри слав Ми хај ло вић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Ода бра не при по вет ке, Бе
о град, 1954.
У: НИН.  Год. 4, бр. 191 (29. авг. 1954), стр. 9.

11873
     За јед ног но вог Ан дри ћа / Бо ри слав Ми хај ло вић.
У: Од истог чи та о ца / Бо ри слав Ми хај ло вић.  Бе о град 
: Но лит, 1956.  Стр. 98102.

11874
     За јед ног но вог Ан дри ћа / Бо ри слав Ми хај ло вић.
У: Књи жев ни раз го во ри / Бо ри слав Ми хај ло вић.  Бе о
град : Срп ска књи жев на за дру га, 1971.  Стр. 184188.

11875
     За јед ног но вог Ан дри ћа / Бо ри слав Ми хај ло вић.
У: Пор тре ти / Бо ри слав Ми хај ло вић.  Бе о град : Но
лит, 1988.  Стр. 160164.

11876
     Иво Ан дрић: „Про кле та авли ја”, Но ви Сад, 1954 / 
Бо ри слав Ми хај ло вић.
При каз књи ге.
У: НИН.  Год. 5, бр. 214 (6. феб. 1955), стр. 9.

11877
     Иво Ан дрић: „Про кле та авли ја”, Но ви Сад, 1954 / 
Бо ри слав Ми хај ло вић.
У: Од истог чи та о ца / Бо ри слав Ми хај ло вић.  Бе о град 
: Но лит, 1956.  Стр. 294299.

11878
     Ivo An drić: Pro kle ta avli ja, No vi Sad, 1954 / Bo ri slav 
Mi haj lo vić.
U: Al ma nah Sa ve za knji žev ni ka Ju go sla vi je : za 1955.  
Sa ra je vo : Svje tlost : Na rod na pro svje ta, 1956.  Str. 247
249.

11879
     Из бор / Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз.
Над ре ђе ни ств. насл.: Про фи лом окре нут про шло сти, 
ли цем све ту.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 168, књ. 449, св. 4 
(април 1992), стр. 607608.

11880
     Из бор / Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз.
Над ре ђе ни ств. насл.: Про фи лом окре нут про шло сти, 
ли цем све ту.
У: Ауто би о гра фи ја  о дру ги ма. Књ. 2 / Бо ри слав Ми
хај ло вићМи хиз.  Бе о град : Бе о град ски из да вач ко
гра фич ки за вод, 1993.  Стр. 135137.

11881
     Из бор / Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз.
Над ре ђе ни ств. насл.: Про фи лом окре нут про шло сти, 
ли цем све ту.
У: Ауто би о гра фи ја  о дру ги ма. Књ. 2 / Бо ри слав Ми
хај ло вићМи хиз.  Бе о град : Бе о град ски из да вач ко
гра фич ки за вод, 1994.  Стр. 135137.

11882
     Iz bor / Bo ri slav Mi haj lo vić Mi hiz.
Nad re đe ni stv. nasl.: Pro fi lom okre nut pro šlo sti, li cem 
sve tu.
U: Auto bi o gra fi ja  o dru gi ma. Knj. 2 / Bo ri slav Mi haj lo
vić Mi hiz.  No vi Sad : So la ris, 2003.  Str. 112114.

11883
     Iz bor / Bo ri slav Mi haj lo vić Mi hiz.
Nad re đe ni stv. nasl.: Pro fi lom okre nut pro šlo sti, li cem 
sve tu.
U: Auto bi o gra fi ja  o dru gi ma / Bo ri slav Mi haj lo vić Mi
hiz.  Be o grad : EvroGi un ti, 2008.  Str. 389400.

11884
     Је сте ли чи та ли СентБе ва / Бо ри слав Ми хај ло вић 
Ми хиз.
Над ре ђе ни ств. насл.: Про фи лом окре нут про шло сти, 
ли цем све ту.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 168, књ. 449, св. 4 
(април 1992), стр. 599.

11885
     Је сте ли чи та ли СентБе ва / Бо ри слав Ми хај ло вић 
Ми хиз.
Над ре ђе ни ств. насл.: Про фи лом окре нут про шло сти, 
ли цем све ту.



733

У: Ауто би о гра фи ја  о дру ги ма. Књ. 2 / Бо ри слав Ми
хај ло вићМи хиз.  Бе о град : Бе о град ски из да вач ко
гра фич ки за вод, 1993.  Стр. 117118.

11886
     Је сте ли чи та ли СентБе ва / Бо ри слав Ми хај ло вић 
Ми хиз.
Над ре ђе ни ств. насл.: Про фи лом окре нут про шло сти, 
ли цем све ту.
У: Ауто би о гра фи ја  о дру ги ма. Књ. 2 / Бо ри слав Ми
хај ло вићМи хиз.  Бе о град : Бе о град ски из да вач ко
гра фич ки за вод, 1994.  Стр. 117118.

11887
     Je ste li či ta li SentBe va / Bo ri slav Mi haj lo vić Mi hiz.
Nad re đe ni stv. nasl.: Pro fi lom okre nut pro šlo sti, li cem 
sve tu.
U: Auto bi o gra fi ja  o dru gi ma. Knj. 2 / Bo ri slav Mi haj lo
vić Mi hiz.  No vi Sad : So la ris, 2003.  Str. 98.

11888
     Je ste li či ta li SentBe va / Bo ri slav Mi haj lo vić Mi hiz.
Nad re đe ni stv. nasl.: Pro fi lom okre nut pro šlo sti, li cem 
sve tu.
U: Auto bi o gra fi ja  o dru gi ma / Bo ri slav Mi haj lo vić Mi
hiz.  Be o grad : EvroGi un ti, 2008.  Str. 384.

11889
     Не до зво ља вам / Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз.
Над ре ђе ни ств. насл.: Про фи лом окре нут про шло сти, 
ли цем све ту.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 168, књ. 449, св. 4 
(април 1992), стр. 600601.

11890
     Не до зво ља вам / Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз.
Над ре ђе ни ств. насл.: Про фи лом окре нут про шло сти, 
ли цем све ту.
У: Ауто би о гра фи ја  о дру ги ма. Књ. 2 / Бо ри слав Ми
хај ло вићМи хиз.  Бе о град : Бе о град ски из да вач ко
гра фич ки за вод, 1993.  Стр. 121.

11891
     Не до зво ља вам / Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз.
Над ре ђе ни ств. насл.: Про фи лом окре нут про шло сти, 
ли цем све ту.
У: Ауто би о гра фи ја  о дру ги ма. Књ. 2 / Бо ри слав Ми
хај ло вићМи хиз.  Бе о град : Бе о град ски из да вач ко
гра фич ки за вод, 1994.  Стр. 121.

11892
     Ne do zvo lja vam / Bo ri slav Mi haj lo vić Mi hiz.
Nad re đe ni stv. nasl.: Pro fi lom okre nut pro šlo sti, li cem 
sve tu.
U: Auto bi o gra fi ja  o dru gi ma. Knj. 2 / Bo ri slav Mi haj lo
vić Mi hiz.  No vi Sad : So la ris, 2003.  Str. 101.

11893
     Ne do zvo lja vam / Bo ri slav Mi haj lo vić Mi hiz.
Nad re đe ni stv. nasl.: Pro fi lom okre nut pro šlo sti, li cem 
sve tu.
U: Auto bi o gra fi ja  o dru gi ma / Bo ri slav Mi haj lo vić Mi
hiz.  Be o grad : EvroGi un ti, 2008.  Str. 387.

11894
     Но бе ло вац / Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз.
У: Ка зи ва ња и ука зи ва ња / Бо ри слав Ми хај ло вић Ми
хиз.  Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод, 
1994.  Стр. 4244.

11895
     Пр ва ноћ но бе лов ца / Бо ри слав Ми хај ло вић.
Одло мак из тек ста „Про фи лом окре нут про шло сти, 
ли цем све ту”.
У: Ве нац.  Бр. 8 (нов. 1972), стр. 63.

11896
     Пред ска за ња / Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз.
Над ре ђе ни ств. насл.: Про фи лом окре нут про шло сти, 
ли цем све ту.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 168, књ. 449, св. 4 
(април 1992), стр. 603605.

11897
     Пред ска за ња : Иво Ан дрић, про фи лом окре нут про
шло сти, ли цем све ту / Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз.
Одло мак из го во ра на све ча ној сед ни ци Ма ти це срп
ске по во дом сто го ди шњи це ро ђе ња И. Ан дри ћа, Но ви 
Сад, 16. феб. 1992.
У: Днев ник.  Год. 51, бр. 16275 (19. феб. 1992), стр. 
15.

11898
     Пред ска за ња / Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз.
Над ре ђе ни ств. насл.: Про фи лом окре нут про шло сти, 
ли цем све ту.
У: Ауто би о гра фи ја  о дру ги ма. Књ. 2 / Бо ри слав Ми
хај ло вићМи хиз.  Бе о град : Бе о град ски из да вач ко
гра фич ки за вод, 1993.  Стр. 127130.

11899
     Пред ска за ња / Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз.
Над ре ђе ни ств. насл.: Про фи лом окре нут про шло сти, 
ли цем све ту.
У: Ауто би о гра фи ја  о дру ги ма. Књ. 2 / Бо ри слав Ми
хај ло вићМи хиз.  Бе о град : Бе о град ски из да вач ко
гра фич ки за вод, 1994.  Стр. 127130.

11900
     Pred ska za nja / Bo ri slav Mi haj lo vić Mi hiz.
Nad re đe ni stv. nasl.: Pro fi lom okre nut pro šlo sti, li cem 
sve tu.
U: Auto bi o gra fi ja  o dru gi ma. Knj. 2 / Bo ri slav Mi haj lo
vić Mi hiz.  No vi Sad : So la ris, 2003.  Str. 106108.

11901
     Pred ska za nja / Bo ri slav Mi haj lo vić Mi hiz.
Nad re đe ni stv. nasl.: Pro fi lom okre nut pro šlo sti, li cem 
sve tu.
U: Auto bi o gra fi ja  o dru gi ma / Bo ri slav Mi haj lo vić Mi
hiz.  Be o grad : EvroGi un ti, 2008.  Str. 392394.

11902
     Про кле та авли ја / Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз.
Над ре ђе ни ств. насл.: Про фи лом окре нут про шло сти, 
ли цем све ту.
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У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 168, књ. 449, св. 4 
(април 1992), стр. 601603.

11903
     Про кле та авли ја / Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз.
Над ре ђе ни ств. насл.: Про фи лом окре нут про шло сти, 
ли цем све ту.
У: Ауто би о гра фи ја  о дру ги ма. Књ. 2 / Бо ри слав Ми
хај ло вићМи хиз.  Бе о град : Бе о град ски из да вач ко
гра фич ки за вод, 1993.  Стр. 122126.

11904
     Про кле та авли ја / Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз.
Над ре ђе ни ств. насл.: Про фи лом окре нут про шло сти, 
ли цем све ту.
У: Ауто би о гра фи ја  о дру ги ма. Књ. 2 / Бо ри слав Ми
хај ло вићМи хиз.  Бе о град : Бе о град ски из да вач ко
гра фич ки за вод, 1994.  Стр. 122126.

11905
     Pro kle ta avli ja / Bo ri slav Mi haj lo vić Mi hiz.
Nad re đe ni stv. nasl.: Pro fi lom okre nut pro šlo sti, li cem 
sve tu.
U: Auto bi o gra fi ja  o dru gi ma. Knj. 2 / Bo ri slav Mi haj lo
vić Mi hiz.  No vi Sad : So la ris, 2003.  Str. 102105.

11906
     Pro kle ta avli ja / Bo ri slav Mi haj lo vić Mi hiz.
Nad re đe ni stv. nasl.: Pro fi lom okre nut pro šlo sti, li cem 
sve tu.
U: Auto bi o gra fi ja  o dru gi ma / Bo ri slav Mi haj lo vić Mi
hiz.  Be o grad : EvroGi un ti, 2008.  Str. 388391.

11907
     Про фи лом окре нут про шло сти, ли цем све ту / Бо ри
слав Ми хај ло вић.
У: НИН.  Год. 11, бр. 564 (29. окт. 1961), стр. 1.

11908
     Реч на све ча ној сед ни ци Ма ти це срп ске по све ће ној 
сто го ди шњи ци ро ђе ња Ива Ан дри ћа / Бо ри слав Ми
хај ло вић Ми хиз.
Над ре ђе ни ств. насл.: Про фи лом окре нут про шло сти, 
ли цем све ту.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 168, књ. 449, св. 4 
(април 1992), стр. 598599.

11909
     Стро гост и са вр шен ство / Бо ри слав Ми хај ло вић
Ми хиз.
Од лом ци из тек ста „Чи та ју ћи Про кле ту авли ју”.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24724 (10. окт. 1992), 
стр. 14.

11910
     Tre nu tak ve li ke sin te ze / Bo ri slav Mi haj lo vić.
U: Knji žev ne no vi ne.  N. s., god. 12, br. 157 (3. nov. 
1961), str. 3.

11911
     [Увод] / Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз.
Над ре ђе ни ств. насл.: Про фи лом окре нут про шло сти, 

ли цем све ту.
У: Ауто би о гра фи ја  о дру ги ма. Књ. 2 / Бо ри слав Ми
хај ло вићМи хиз.  Бе о град : Бе о град ски из да вач ко
гра фич ки за вод, 1993.  Стр. 115116.

11912
     [Увод] / Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз.
Над ре ђе ни ств. насл.: Про фи лом окре нут про шло сти, 
ли цем све ту.
У: Ауто би о гра фи ја  о дру ги ма. Књ. 2 / Бо ри слав Ми
хај ло вићМи хиз.  Бе о град : Бе о град ски из да вач ко
гра фич ки за вод, 1994.  Стр. 115116.

11913
     [U vod] / Bo ri slav Mi haj lo vić Mi hiz.
Nad re đe ni stv. nasl.: Pro fi lom okre nut pro šlo sti, li cem 
sve tu.
U: Auto bi o gra fi ja  o dru gi ma. Knj. 2 / Bo ri slav Mi haj lo
vić Mi hiz.  No vi Sad : So la ris, 2003.  Str. 97.

11914
     [U vod] / Bo ri slav Mi haj lo vić Mi hiz.
Nad re đe ni stv. nasl.: Pro fi lom okre nut pro šlo sti, li cem 
sve tu.
U: Auto bi o gra fi ja  o dru gi ma / Bo ri slav Mi haj lo vić Mi
hiz.  Be o grad : EvroGi un ti, 2008.  Str. 383.

11915
     Чи та ју ћи „Про кле ту авли ју” / Бо ри слав Ми хај ло
вић.
У: Про кле та авли ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Срп ска 
књи жев на за дру га, 1960.  Стр. 521.

11916
     Чи та ју ћи „Про кле ту авли ју” / Бо ри слав Ми хај ло
вић.
У: Кри ти ча ри о Ан дри ћу / при ре дио Пе тар Џа џић.  
Бе о град : Но лит, 1962.  Стр. 189205.

11917
     Чи та ју ћи Про кле ту авли ју / Бо ри слав Ми хај ло вић.
У: Са вре ме на про за / при ре дио Ми лош И. Бан дић.  
Бе о град : Но лит, 1965.  Стр. 147159.

11918
     Чи та ју ћи „Про кле ту авли ју” / Бо ри слав Ми хај ло
вић.
У: Есе ји сти и кри ти ча ри / [из бор Дра шко Ређеп].  Но
ви Сад : Ма ти ца срп ска ; Бе о град : Срп ска књи жев на 
за дру га, 1966.  Стр. 158171.

11919
     Чи та ју ћи „Про кле ту авли ју” / Бо ри слав Ми хај ло
вић.
У: Про кле та авли ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про све
та, 1968.  Стр. 519.

11920
     Чи та ју ћи „Про кле ту авли ју” / Бо ри слав Ми хај ло
вић.
У: Књи жев ни раз го во ри / Бо ри слав Ми хај ло вић.  Бе о
град : Срп ска књи жев на за дру га, 1971.  Стр. 116129.
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11921
     Чи та ју ћи „Про кле ту авли ју” / Бо ри слав Ми хај ло
вић.
У: Про кле та авли ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про све
та, 1976.  Стр. 519.

11922
     Či ta ju ći „Pro kle tu avli ju” / Bo ri slav Mi haj lo vić.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1977.  Str. 109120.

11923
     Чи та ју ћи „Про кле ту авли ју” / Бо ри слав Ми хај ло
вић.
У: Ве нац.  Бр. 86 (септ. 1980) = Вен че ва школ ска лек
ти ра, стр. 9395.

11924
     Či ta ju ći „Pro kle tu avli ju” / Bo ri slav Mi haj lo vić.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1981.  Str. 109120.

11925
     Чи та ју ћи „Про кле ту авли ју” / Бо ри слав Ми хај ло
вић.
У: Пор тре ти / Бо ри слав Ми хај ло вић.  Бе о град : Но
лит, 1988.  Стр. 165178.

11926
     Чи та ју ћи „Про кле ту авли ју” / Бо ри слав Ми хај ло
вић.
Одло мак.
У: Бал кан ски Хо мер или Жи вот Иве Ан дри ћа / Ра до
ван По по вић.  Бе о град : За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства, 1991.  Стр. 128.

11927
     Чи та ју ћи Про кле ту авли ју / Бо ри слав Ми хај ло вић 
Ми хиз.
Над ре ђе ни ств. насл.: Кри ти ча ри о Ан дри ћу / из бор 
М. Ж. [Милан Живановић].  Одло мак.
У: Днев ник.  Год. 51, бр. 16511 (14. окт. 1992) = Кул
ту ра  на у ка  умет ност.  Бр. 651, стр. 16.

11928
     Чи та ју ћи Про кле ту авли ју / Бо ри слав Ми хај ло вић 
Ми хиз.
Одло мак. 
У: По ли ти ка.  Год. 89, бр. 28380 (10. окт. 1992) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 36, бр. 28, стр. 12.

11929
     Чи та ју ћи „Про кле ту авли ју” / Бо ри слав Ми хај ло
вић.
У: Збор ник о Ан дри ћу / при ре дио Ра до ван Вуч ко вић. 
 Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1999.  Стр. 204
220.

11930
     Ше зде сет го ди на Ива Ан дри ћа / Бо ри слав Ми хај
ло вић.
У: НИН.  Год. 2, бр. 89 (14. септ. 1952), стр. 8.

11931
     Шкр тац / Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз.
Над ре ђе ни ств. насл.: Про фи лом окре нут про шло сти, 
ли цем све ту.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 168, књ. 449, св. 4 
(април 1992), стр. 605.

11932
     Шкр тац / Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз.
Над ре ђе ни ств. насл.: Про фи лом окре нут про шло сти, 
ли цем све ту.
У: Ауто би о гра фи ја  о дру ги ма. Књ. 2 / Бо ри слав Ми
хај ло вићМи хиз.  Бе о град : Бе о град ски из да вач ко
гра фич ки за вод, 1993.  Стр. 131132.

11933
     Шкр тац / Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз.
Над ре ђе ни ств. насл.: Про фи лом окре нут про шло сти, 
ли цем све ту.
У: Ауто би о гра фи ја  о дру ги ма. Књ. 2 / Бо ри слав Ми
хај ло вићМи хиз.  Бе о град : Бе о град ски из да вач ко
гра фич ки за вод, 1994.  Стр. 131132.

11934
     Škr tac / Bo ri slav Mi haj lo vić Mi hiz.
Nad re đe ni stv. nasl.: Pro fi lom okre nut pro šlo sti, li cem 
sve tu.
U: Auto bi o gra fi ja  o dru gi ma. Knj. 2 / Bo ri slav Mi haj lo
vić Mi hiz.  No vi Sad : So la ris, 2003.  Str. 109.

11935
     Škr tac / Bo ri slav Mi haj lo vić Mi hiz.
Nad re đe ni stv. nasl.: Pro fi lom okre nut pro šlo sti, li cem 
sve tu.
U: Auto bi o gra fi ja  o dru gi ma / Bo ri slav Mi haj lo vić Mi
hiz.  Be o grad : EvroGi un ti, 2008.  Str. 395.

11936
     Az Elát ko zott udvar ol va sá sa kö zben / Bo ri slav Mi haj
lo vić ; for dí tot ta Ju hász Gé za.
U: Ko rok, né ze tek, al ko tá sok / [vá lo gat ta Pe tar Džadžić]. 
 No vi Sad : Fo rum, 1968.  Str. 367382.

11937
     Za ne ke ga no ve ga An dri ća / Bo ri slav Mi haj lo vić ; (pre
ve del P. J. [Pe ter Jam brek]).
U: Tri bu na.  Le to 12, št. 2 (7. feb. 1962), str. 67.

11938
     Спо мен за Иво Ан дрич : с про фил към ми на ло то, с 
ли це към све та / Бо ри слав Ми хиз ; пре ве ла Же ла Ге
ор ги е ва.
У: Де мо кра ти че ски пре глед.  N. 35 (1998), стр. 433
439*.

МИ ХА НО ВИЋ, Хр вој ка
11939

     Ka rak te ri sti ke pri po vjed nog dis kur sa An dri će ve „Pro
kle te avli je” / Hr voj ka Mi ha no vić.
U: Re vi ja.  God. 28, br. 2 (1988), str. 197208*.
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МИ ХЕ ЛИЧ, Ми ра
11940

     Ars lon ga, vi ta bre vis : (за хвал ност ве ли ком пи сцу) / 
Ми ра Ми хе лич.
У: Бор ба.  Год. 51, бр. 277 (7. окт. 1972), стр. 13.

11941
     No be lov na gra je nec Ivo An drić / Mi ra Mi he li če va.
U: Na ša že na.  Le to 21, št. 11 (1961), str. 314315*.

11942
     Če stit ke Ivu An dri ću / Mi ra Mi he li če va.
U: De lo.  Le to 3, št. 297 (29. okt. 1961)*.

МИ ЦИЋ, Сте ван
11943

     An dri ćev ve zir Ju suf u no ve li Most na Že pi / Ste van 
Mi cić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Su vre me na me to di ka na sta ve hr vat skog ili srp skog je
zi ka.  God. 1, br. 1 (1976), str. 3540.

11944
     An dri će ve pri po vet ke o de ci / S. M. [Ste van Micić].
U: U za va di sa sve tom / Ivo An drić.  No vi Sad : Za vod za 
iz da va nje udž be ni ka, 1979.  Str. 118122.

11945
     An dri će ve pri po vet ke o de ci / S. M. [Ste van Micić].
U: U za va di sa sve tom / Ivo An drić.  No vi Sad : Za vod za 
iz da va nje udž be ni ka, 1984.  Str. 118122.

11946
     An dri će ve pri po vet ke o de ci / S. M. [Ste van Micić].
U: U za va di sa sve tom / Ivo An drić.  No vi Sad : Za vod za 
iz da va nje udž be ni ka, 1989.  Str. 118122.

11947
     An dri će ve pri po vet ke o de ci / S. M. [Ste van Micić].
U: U za va di sa sve tom / Ivo An drić.  No vi Sad : Za vod za 
iz da va nje udž be ni ka, 1992.  Str. 106109.

11948
     Me to dič ki pri stup An dri će vom ro ma nu Na Dri ni ću pri
ja / Ste van Mi cić.
U: Knji žev nost i je zik.  God. 27, br. 2 (1980), str. 227
232.

11949
     Ro man Ive An dri ća Na Dri ni ću pri ja u funk ci ji mo ral
nog i estet skog vas pi ta nja uče ni ka / Ste van Mi cić.
U: Knji žev no de lo u mo ral nom i estet skom vas pi ta nju 
uče ni ka / Ste van Mi cić.  No vi Sad : Mi sao, 1985.  Str. 
81100.

11950
     U za va di sa sve tom : An dri će ve pri po vet ke o de ci / Ste
van Mi cić.
U: De tinj stvo.  God. 2, br. 1 (1976), str. 4549.

11951
     An dri ćo ve po vi edky o de toch / [Ste van Micić].
U: Po vi edky o de toch / Ivo An drić.  Nový Sad : Ústav pre 
vydá va nie učeb níc, 1979.  Str. 108111.

11952
     An dri ćo ve po vi edky o de toch / [Ste van Micić].
U: Po vi edky o de toch / Ivo An drić.  Nový Sad : Ústav pre 
vydá va nie učeb níc, 1982.  Str. 108111.

11953
     Ан дри чо во при по вед ки о дзе цох / С. М. [Стеван 
Мицић].
У: У зва ди зоз шве том / Иво Ан дрич.  Но ви Сад : За
вод за из да ва ње уџ бе ни ка, 1989.  Стр. 123128.

11954
     A gyer me kek vi lá ga An drić el bes zé lé se i ben / Ste van 
Mi cić ; for dí tot ta Jung Ká roly.
U: Ha rag ban a vi lág gal / Ivo An drić.  Új vi dék : Tan
könyvki a dó In té zet, 1979.  Str. 134139.

11955
     A gyer me kek vi lá ga An drić el bes zé lé se i ben / Ste van 
Mi cić ; for dí tot ta Jung Ká roly.
U: Ha rag ban a vi lág gal / Ivo An drić.  Új vi dék : Tan
könyvki a dó In té zet, 1982.  Str. 134139.

11956
     A gyer me kek vi lá ga An drić el bes zé lé se i ben / Ste van 
Mi cić ; for dí tot ta Jung Ká roly.
U: Ha rag ban a vi lág gal / Ivo An drić.  No vi Sad : Tan
könyvki a dó In té zet, 1992.  Str. 134139.

11957
     Po ve sti ri le lui An drić de spre co pii / Ste van Mi cić ; 
[tra du ce rea de Ce do mir Ci on ca].
U: În ce ar tǎ cu lu mea / Ivo An drić.  No vi Sad : In sti tu tul 
pen tru edi ta rea ma nu a le lor, 1979.  Str. 115118.

11958
     Po ve sti ri le lui An drić de spre co pii / Ste van Mi cić ; 
[tra du ce rea de Ce do mir Ci on ca].
U: În ce ar tǎ cu lu mea / Ivo An drić.  No vi Sad : In sti tu tul 
pen tru edi ta rea ma nu a le lor, 1982.  Str. 115118.

11959
     Po ve sti ri le lui An drić de spre co pii / Ste van Mi cić ; 
[tra du ce rea de Ce do mir Ci on ca].
U: În ce ar tǎ cu lu mea / Ivo An drić.  No vi Sad : In sti tu tul 
pen tru edi ta rea ma nu a le lor, 1989.  Str. 115118.

МИ ЦИЋ, Та тја на
11960

     По е ти ка вер зи ја при по вет ке Али па ша Иве Ан дри
ћа / Та тја на Ми цић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би
бли о гра фи ја: стр. 254.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 11, св. 8 (окт. 
1992), стр. 237254.

МИЦ КО ВИЋ, Сло бо дан
11961

     Са мот ни те за ро бе ни ци : кон де ло то на Иво Ан дриќ 
/ Сло бо дан Миц ко виќ.
У: Раз гле ди.  Год. 17, бр. 3 (март 1975), стр. 207213.
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МИ ЏО ВИЋ, Ма ри ја
11962

     Но ви жи вот пи сца хро ни ка / М. [Марија] Ми џо
вић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 37, бр. 12906 (2. март 
2000), стр. 8.

МИ ШИЋ, Ми лу тин
11963

     An dri ću ni re či / Mi lu tin Mi šić.
Pri kaz pred sta ve „De voj ka mo dre ko se” Vi de Og nje no vić, 
po mo ti vi ma pri po vet ke „Ne mir na go di na” I. An dri ća, u 
re ži ji V. Og nje no vić i u iz vo đe nju Ju go slo ven skog dram
skog po zo ri šta iz Be o gra da.
U: Bor ba.  God. 71, br. 67 (8. mart 1993), str. 21.

11964
     Глум че ва и ре ди те ље ва су ве ре ност / Ми лу тин Ми
шић.
При каз те ле ви зиј ске мо но дра ме „Пи смо из 1920. го ди
не” по мо ти ви ма при по вет ке Иве Ан дри ћа, у ре жи ји 
Сла вен ка Са ле то ви ћа.
У: Бор ба.  Год. 73, бр. 349 (15. дец. 1995), стр. 14.

11965
     И на да ље не до сег ну ти Ан дрић / Ми лу тин Ми шић.
При каз пред ста ве „Про кле та авли ја” по мо ти ви ма ро
ма на И. Ан дри ћа, у дра ма ти за ци ји и ре жи ји Не бој ше 
Бра ди ћа и у из во ђе њу Кру ше вач ког по зо ри шта.
У: Бор ба.  Год. 77, бр. 278 (5. окт. 1999), стр. 8.

11966
     Još jed nom An drić / M. Mil. [Mišić Mi lu tin].
Pri kaz te le vi zij ske dra me „Pro kle ta avli ja” po mo ti vi ma 
ro ma na Ive An dri ća, u re ži ji Mi len ka Ma ri či ća.
U: Glas Sla vo ni je.  God. 42 (27. dec. 1984), str. 7*.

11967
     Не до сег ну ти Ан дрић / М. [Милутин] Ми шић.
При каз те ле ви зиј ске дра ме „Про кле та авли ја” по мо
ти ви ма ро ма на И. Ан дри ћа, у ре жи ји Ми лен ка Ма ри
чи ћа.
У: Бор ба.  Год. 62, бр. 353 (19. дец. 1984), стр. 9.

МЈЕ ШЧАЊ СКА, Ли ли ја на
11968

     Z pro ble mów se mantyki pr ze str ze ni w pro zie Ivo An
dri cia / Li li a na Mi eszcza ń ska.
U: Ivo An drić / [re dak tor Ma rek Kle cel].  War sza wa : 
Uni wersytet, 1988.  Str. 6997*.

МЛА ДЕ НО ВИЋ, До бри во је
11969

     Ан дрић од ак ци је до ме ди та ци је / До бри во је Мла
де но вић.
При каз књи ге: Ми ро слав Ка ра у лац: Ра ни Ан дрић, Бе
о град, Са ра је во, 1980.
У: Књи жев на реч.  Год. 10, бр. 165 (25. април 1981), 
стр. 16.

11970
     Ан дри ћу ви ше ду гу је мо / До бри во је Мла де но вић.
У: Ве нац.  Бр. 65 (јун 1978), стр. 3436.

11971
     Но ви збор ник ра до ва о Ан дри ћу / До бри во је Мла
де но вић.
При каз ча со пи са: Збор ник се ми нар ских ра до ва сту де
на та ју го сло вен ских књи жев но сти, бр. 4, 1972.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 25, бр. 448 (1. окт. 1973), 
стр. 4.

11972
     An drić from ac tion to me di ta tion / Do bri vo je Mla de no
vić ; [tran sla ted by Ve ra Tošić].
Pri kaz knji ge: Mi ro slav Ka ra u lac: Ra ni An drić, Be o grad, 
Sa ra je vo, 1980.
U: Re la ti ons.  N. s., no. 3/4 (Dec. 1981), str. 174177.

МЛА ДЕ НО ВИЋ, Жи во мир
11973

     Ан дрић и Скер лић : (Иво Ан дрић у за ча ра ном кру
гу Јо ва на Скер ли ћа) / Жи во мир Мла де но вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: An drić and Sker lić: стр. 210.
У: Иво Ан дрић у сво ме вре ме ну. [Књ.] 1 / 22. на уч ни 
са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, 
Тр шић, 1520. септ. 1992.  Бе о град : Ме ђу на род ни 
сла ви стич ки цен тар на Фи ло ло шком фа кул те ту, 1994. 
 Стр. 203210.

МЛА ДЕ НО ВИЋ, Јо ван
11974

     Сли ке вре ме на  Ан дри ће ве по се те Ни шу 1965. и 
1968. го ди не / Јо ван Мла де но вић.
Са др жи и го вор И. Ан дри ћа по во дом осни ва ња Уни
вер зи те та у Ни шу, 15. окт. 1965.  На по ме не и би бли
о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum mary: Pho to graphs 
da ting back to the vi sit of An drić to Niš, in 1965 and 1968: 
стр. 176.
У: Пе шча ник.  Год. 4, бр. 4 (2006), стр. 167176.

МЛА ДЕ НО ВИЋ, Та на си је
11975

     Ка ко се кро ји исто ри ја / Та на си је Мла де но вић.
Из ру ко пи са књи ге „Ка зи ва ња о Ан дри ћу”.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 27, бр. 484 (1. април 1975), 
стр. 3.

11976
     Ka ko se kro ji isto ri ja / Ta na si je Mla de no vić.
U: Ka zi va nja o An dri ću / [pri re di o] Ra do van Po po vić.  
Be o grad : Slo bo da, 1976.  Str. 108109.

11977
     Су сре ти и раз го во ри са Ан дри ћем / Та на си је Мла
де но вић.
У: Ус пут не ски це за пор тре те / Та на си је Мла де но вић.  
Бе о град : Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод, 1993. 
 Стр. 3760.
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11978
     Су сре ти и раз го во ри са Ан дри ћем / Та на си је Мла
де но вић.
У: Ус пут не ски це за пор тре те / Та на си је Мла де но вић.  
Бе о град : За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1995. 
 Стр. 5570.

11979
     Су сре ти са Ан дри ћем. [Део 1], Чуд на вре ме на, још 
чуд ни ји оби ча ји / Та на си је Мла де но вић.
У: По ли ти ка.  Год. 89, бр. 28228 (9. мај 1992), стр. 15.

11980
     Су сре ти са Ан дри ћем. [Део] (2). На пу штен од це
лог све та / Та на си је Мла де но вић.
У: По ли ти ка.  Год. 89, бр. 28229 (10. мај 1992), стр. 16.

11981
     Су сре ти са Ан дри ћем. [Део] 3. Скуп углед них књи
жев ни ка / Та на си је Мла де но вић.
У: По ли ти ка.  Год. 89, бр. 28230 (11. мај 1992), стр. 
1213.

11982
     Су сре ти са Ан дри ћем. [Део] 4, Све је до шло пре ви
ше ка сно / Та на си је Мла де но вић.
У: По ли ти ка.  Год. 89, бр. 28231 (12. мај 1992), стр. 16.

11983
     Су сре ти са Ан дри ћем. [Део] 5, Био сам у за блу ди / 
Та на си је Мла де но вић.
У: По ли ти ка.  Год. 89, бр. 28232 (13. мај 1992), стр. 15.

МЛА КИЋ, Јо сип
11984

     An drić  cr ti ca o knji žev nim du go vi ma / Jo sip Mla kić.
U: Bo sna fran ci sca na.  God. 13, br. 23 (2005), str. 65
69*.

МО ДЕСТ, Ју ли јан
11985

     Most kao vječ na ve za / Ju lian Mo dest ; s espe ran ta 
Spo men ka Šti mec.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Li ca, Sa ra je vo, 1981.
U: Od jek.  God. 36, br. 3 (115. feb. 1983), str. 12.

МО ЈА ШЕ ВИЋ, Ми љан
11986

     Иво Ан дрић и Пе ро Сли јеп че вић  по ку шај по ре ђе
ња / Ми љан Мо ја ше вић.
Zu sam men fas sung: Ivo An drić und Pe ro Sli jep če vić  Ver
such einer Pa ral le le: стр. 219.
У: Иво Ан дрић у сво ме вре ме ну. [Књ.] 1 / 22. на уч ни 
са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, 
Тр шић, 1520. септ. 1992.  Бе о град : Ме ђу на род ни 
сла ви стич ки цен тар на Фи ло ло шком фа кул те ту, 1994. 
 Стр. 211219.

11987
     Из ду хов не би о гра фи је Ива Ан дри ћа / Ми љан Мо
ја ше вић.

Го вор при ли ком про гла ше ња И. Ан дри ћа за по ча сног 
док то ра Бе о град ског уни вер зи те та, 3. окт. 1972.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 24, бр. 426 (1. нов. 1972), 
стр. 7.

11988
     Пут Ива Ан дри ћа / Ми љан Мо ја ше вић.
Го вор по во дом пред ло га да се И. Ан дрић про гла си за 
по ча сног док то ра Бе о град ског уни вер зи те та, 12. јун 
1972.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 24, бр. 418 (1. јул 1972), 
стр. 10.

МОЈ СИ ЈЕ ВАГу ше ва, Ја сми на
11989

     Ал тру и змот на спро ти его и змот кај Ан дриќ и кај 
Ко не ски / Ја сми на Мој си е ваГу ше ва.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Фе но ме нот љу бов во бал кан ски те ли те ра ту ри и 
кул ту ри / [приредиле Ја сми на Мој си е ваГу ше ва, Алек
сан дар Прокопиев].  Ско пје : Ин сти тут за ма ке дон ска 
ли те ра ту ра, 1999.  Стр. 69102.

11990
     Al tru ism ver sus ego ism in the works of An drich and 
Ko ne ski / Ja smi na Moj si e vaGus he va.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: The phe no me non of lo ve in Bal kan li te ra tu res and cul
tu res / [e di ted by Ja smi na Moj si e vaGus he va, Alek san dar 
Pro ko pi ev].  Sko pje : In sti tu te for Ma ce do nian Li te ra tu
re, 1999.  Str. 3456.

11991
     Бо сна во очи те на Иво Ан дриќ / Ја сми на Мој си е
ваГу ше ва.
Sum mary.
У: Спек тар.  Год. 14, бр. 28 (1996), стр. 131136*.

11992
     За не кои до пир ни точ ки во по е ти ки те на Ан дриќ и 
Ко не ски / Ја сми на Мој си е ваГу ше ва.
Sum mary.
У: Кни же вен кон текст / [приредиле Ана ста си ја Ѓур чи
но ва, Алек сан дар Прокопиев].  Ско пје : Ин сти тут за 
ма ке дон ска ли те ра ту ра, 1999.  Стр. 185193*.

11993
     Ре цеп ци ја та на кни жев но то тво ре штво на Иво Ан
дриќ во Ма ке до ни ја / Ја сми на Мој си е ваГу ше ва.
Sum mary.
У: Спек тар.  Год. 12, бр. 23/24 (1994), стр. 133153*.

МО ЛЕ ЗИ НИ, Ан дреа
11994

     Ivo An drić: Po e sie scel te, Fi ren ze, 2000 / An drea Mo
le si ni.
Pri kaz knji ge.
U: Il Ma ni fe sto.  (Feb. 2000)*.

11995
     Ivo An drić: Po e sie scel te, Fi ren ze, 2000 / An drea Mo
le si ni.
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U: L’Oc chio ra pa ce / An drea Mo le si ni.  Ve ne zia : Ca fo
sca ri na, 2009.  Str. 7981*.

МО ЛИ НА, Се сар Ан то нио
11996

     Ка пи ја над све том / Се сар Ан то нио Мо ли на ; пре
ве ла са шпан ског Гор да на Ћир ја нић.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 26, св. 24 
(септ. 2007), стр. 321332.

11997
     Uh na ka pia so bre o mun do / Cé sar An to nio Mo li na.
U: A pon te so bre o Dri na / Ivo An drić.  Can gas do Mor
ra zo : Ri no ce ron te, 2007.  Str. 319322.

МОМ ЧИ ЛО ВИЋ, Бран ко
11998

     Два ен гле ска ви ђе ња Ан дри ће вог де ла / Бран ко 
Мом чи ло вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: Two En glish stu di es of An drić: стр. 164.
У: Иво Ан дрић у сво ме вре ме ну. [Књ.] 1 / 22. на уч ни 
са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, 
Тр шић, 1520. септ. 1992.  Бе о град : Ме ђу на род ни 
сла ви стич ки цен тар на Фи ло ло шком фа кул те ту, 1994. 
 Стр. 157164.

11999
     Ce lia Haw ke sworth: Ivo An drić, Lon don, 1984 / Бран
ко Мом чи ло вић.
При каз књи ге.  Текст на срп. је зи ку.
У: Збор ник Ма ти це срп ске за сла ви сти ку.  Св. 42 
(1992), стр. 191192.

МОМ ЧИ ЛО ВИЋ, Ра ди ца
12000

     Спа ли ти нео тво ре но, мо је при ват но : отво ре на по
след ња ку ти ја из за о став шти не Иве Ан дри ћа / Ра ди ца 
Мом чи ло вић.
У: Илу стро ва на по ли ти ка.  Бр. 2106 (29. мај 1999), 
стр. 2627.

МОН, Франц
12001

     Hin ter der Geschic hte: die Ge gen wart : ein Ge spräch 
mit Franz Mon über die an hal ten de Ak tu a li tät des ju go sla
wischen Schriftstel lers Ivo An drić / [das Ge spräch fü hr te] 
He inz Klun ker.
In ter vju sa F. Mo nom.
U: Frank fur ter Rundschau.  (7. Jan. 1995)*.

МОН МА НИ, Мер се дес
12002

     Los cru e les Bal ca nes : un mun do de cru ces y plu ra li da
des / Mer ce des Mon many.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Bar se lo na, 
1996.
U: Di a rio 16 Mur cia.  (9 nov. 1996)*.

МО РАВ СКИ, Ка зи мјеж
12003

     Ivo An drić: Omerpas za La tas, War sza wa, 1983 / Ka
zi mi erz Mo raw ski.
Pri kaz knji ge: Omer pa ša La tas.
U: Li te ra tu ra na Świ e cie.  Nr. 1 (1986), str. 280287*.

МО РАВ ЧЕ ВИЋ, Ни ко ла
12004

     Epic di men sion in the con tem po rary Ser bian no vel / 
Nic ho las Mo rav ce vich.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: So ut he a stern Euro pe.  Vol. 9, pts. 1/2 (1982), str. 
210.

12005
     Ivo An drić and the qu in tes sen ce of ti me / Nic ho las 
Mo rav ce vich.
No tes: str. 318.
U: Sla vic and East Euro pean Jo ur nal.  Vol. 16, no. 3 
(1972), str. 313318.

12006
     Ivo An drić and the qu in tes sen ce of ti me / Ni ko la Mo
rav če vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Se lec ted es says / Ni ko la Mo rav če vić.  Be o grad : Stu
bo vi kul tu re, 2005.  Str. 5358.

12007
     Ra de Voj vo dić: Sud bi na umet ni ka, Bel gra de, 1976 / 
Nic ho las Mo rav ce vich.
Pri kaz knji ge.  Tekst na engl. je zi ku.
U: World Li te ra tu re To day.  Vol. 51, no. 2 (1977), str. 
305.

МО РА ЧИЋ, Дам њан
12008

     Би бли о граф ска гра ђа о Иви Ан дри ћу / Дам њан Мо
ра чић.
У: Књи жев ност и је зик.  Год. 12, бр. 3 (1965), стр. 119
124.

12009
     Би бли о граф ска гра ђа о Иви Ан дри ћу / Дам њан Мо
ра чић.
У: Књи жев ност и је зик.  Год. 39, бр. 1 (1992), стр. 87
90.

12010
     Би бли о граф ска гра ђа о Иви Ан дри ћу / Дам њан Мо
ра чић.
У: Школ ски час срп ско хр ват ског је зи ка и књи жев но
сти.  Год. 10, бр. 1 (1992), стр. 8991.

12011
     Би бли о граф ска гра ђа о Иви Ан дри ћу / Дам њан Мо
ра чић.
У: Школ ски час срп ско хр ват ског је зи ка и књи жев но
сти.  Год. 10, бр. 4 (1992), стр. 7780.
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МОРС, Џо са ја Ми чел
12012

     Ivo An drić: Pas ha’s con cu bi ne and ot her ta les, New 
York, 1968 / J. M. [Jo si ah Mitchell] Mor se.
Pri kaz knji ge: Ma ra mi lo sni ca i dru ge pri če.
U: The Hud son Re vi ew.  Vol. 21, no. 4 (1968), str. 522
538*.

МО СКА ЉЕН КО, В.
12013

     Про бле ма зв’яз ку ча сів у су ча сно му істо рич но му 
ро ма ні пів ден них слов’ян / В. Мо ска лен ко, П. [Павло] 
Ру дя ков.
У: Слов’ян сь кі лі те ра ту ри / XI мі жна род ний з’їзд сла
ві стів, Бра ти сла ва, 30 сер пе нь8 ве ре се нь 1993 р.  Ки
їв : Ака де мія на ук Укра їн сь кої РСР, 1993.  Стр. 205
220*.

МО СКО ВЉЕ ВИЋ, Ол га
12014

     Ан дрић и скан ди нав ске књи жев но сти / Ол га Мо
ско вље вић.
У: Иво Ан дрић / [уредник Во ји слав Ђурић].  Бе о град : 
Ин сти тут за те о ри ју књи жев но сти и умет но сти, 1962. 
 Стр. 301305.

МРАЗ, Ан дреј
12015

     Slo vodve o Ivo vi An dri ćo vi / An drej Mráz.
U: Pre kli aty dvor / Ivo An drić.  Bra ti sla va : Slo ven ské 
vyda va te ĺ stvo krá snej li te ra túry, 1958.  Str. 119122.

МРА ЗО ВИЋВајн бек, Ми ла на
12016

     Иво Ан дрић у Ле то пи су / Ми ла на Мра зо вић Вајн
бек.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 156, књ. 425, св. 3/4 
(мартаприл 1980), стр. 678682.

МР ВОШ, Бог дан
12017

     An dri ću, s lju ba vlju / B. [Bog dan] Mr voš.
Pri kaz knji ge: Ra do van Po po vić: Ivo An drić, Be o grad, 
1989.
U: Bor ba.  God. 68, br. 89 (30. mart 1989), str. 12.

12018
     Ис ку ше ња веч но сти / Бог дан Мр вош.
У: Бор ба.  Год. 63, бр. 68/69 (910. март 1985), стр. 12.

12019
     Ис ку ше ња веч но сти / Бог дан Мр вош.
У: Шта хо ће Ва ви лон / Бог дан Мр вош.  Бе ла Цр ква 
: „Са ва Мун ћан” ; Пан че во : За јед ни ца књи жев ни ка 
Пан че ва, 1996.  Стр. 233235.

12020
     Мо дер ни ми то ви: Но бе ло ва на гра да за књи жев ност. 
[Део] (4), Го ди на Иве Ан дри ћа / Бог дан Мр вош.
У: Бор ба.  Год. 40, бр. 290 (22. окт. 1981), стр. 9.

МР ДЕ ЖААн то ни на, Див на
12021

     Fran cu ski kon zu lar ni agent Marc Bru è reDe sri va ux u 
Trav nič koj hro ni ci / Div na Mr de ža An to ni na.
Sum mary: str. 183184.
U: Zbor nik Ivo An drić i nje go vo dje lo / [glav ni ured nik 
Ši mun Mu sa].  Mo star : Pe da go ški fa kul tet, 2003.  Str. 
175184*.

МР ЂЕН, Ма ри на
12022

     Тач ка по ред ве ли ког пе ра / М. [Марина] Мр ђен.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 52 (7. април 2005), стр. 25.

МУ ГО ША, Дра ги ца
12023

     Ivo An drić, Vi sa ges, Pa ris, 2006 / D. M. [Dra gi ca 
Mugoša].
Pri kaz knji ge: Li ca.
U: Au sud de l’Est.  No 1 (2006), str. 133134.

МУ ЂА, Ђи ђи
12024

     Ri leg gen do An drić / Gi gi Mug gia.
U: L’Are na di Po la.  (10 ott. 1992)*.

МУ ЖИЋ, Иван
12025

     „Pod gra bi ćem” Iva An dri ća / Ivan Mu žić.
U: Slo bod na Dal ma ci ja.  God. 11, br. 2488 (7. ve lja ča 
1953), str. 5*.

МУ ЈЕ ЗИ НО ВИЋ, Исмет
12026

     Из ме ђу ак ша ма и ја ци је / Исмет Му је зи но вић.
Из ру ко пи са књи ге „Ка зи ва ња о Ан дри ћу”.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 27, бр. 484 (1. април 1975), 
стр. 34.

12027
     Jed na šet nja iz me đu ak ša ma i ja ci je / Ismet Mu je zi no
vić.
U: Ka zi va nja o An dri ću / [pri re di o] Ra do van Po po vić.  
Be o grad : Slo bo da, 1976.  Str. 110111.

12028
     Umje sto ro đen dan ske če stit ke / Ismet Mu je zi no vić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 29, br. 8753 (14. okt. 1972), str. 6.

МУ ЈИ ЧИЋ, Ке мал
12029

     Iz da no pri ja telj stvo / Ke mal Mu ji čić.
Po vo dom tek sta „Po sled nji An dri će vi da ni” Eri ha Ko ša.
U: Da nas.  God. 2, br. 54 (1. ožu jak 1983), str. 63.

МУЈ ЧИ НО ВИЋ, Ав до
12030

     За сви рај и за де ни / Ав до Муј чи но вић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 17, бр. 5491 (20. јун 1979), 
стр. 12.
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12031
     Из не ве ре ни Ан дрић / Ав до Муј чи но вић.
При каз пред ста ве „При зо ри из жи во та и сна јед ног ка
рак те ра” Ми ло са ва Ма ри но ви ћа, по мо ти ви ма ро ма на 
„Го спо ђи ца” И. Ан дри ћа, у ре жи ји Ми ло ша Ла зи на и 
у из во ђе њу На род ног по зо ри шта из Мо ста ра.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 22, бр. 7266 (30. мај 1984), 
стр. 8.

12032
     Ја ди мла дог Ан дри ћа / Ав до Муј чи но вић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 23, бр. 7810 (3. дец. 1985), 
стр. 8.

12033
     Ка мер на дра ма / Ав до Муј чи но вић.
При каз пред ста ве „Зна ко ви по ред пу та” по мо ти ви
ма књи ге Иве Ан дри ћа, у адап та ци ји Све те Лу ки ћа, у 
ре жи ји Пре дра га Ди ну ло ви ћа и у из во ђе њу На род ног 
по зо ри шта из Бе о гра да.
У: По зо ри шне кри ти ке / Ав до Муј чи но вић.  Но ви Сад 
: Ste ri ji no po zor je, 2005.  Стр. 1112.

МУ МИ НО ВИЋ, Ра сим
12034

     Na ci o na li zam kao ne ga ci ja An dri će ve umjet no sti / Ra
sim Mu mi no vić.
Re fe rat na Na uč nom sku pu „Dje lo Ive An dri ća u hi sto rij
skom i dru štve nom kon tek stu”, Tu zla, 1314. nov. 1999.
U: An drić i Bo šnja ci / [glav ni ured nik Mu nib Maglajlić]. 
 Tu zla : Bo šnjač ka za jed ni ca kul tu re „Pre po rod”, Op ćin
sko dru štvo, 2000.  Str. 115130*.

МУН ДА, Јо же
12035

     An drić pri nas / Jo že Mun da.
U: Iz bra na kraj ša pro za / Ivo An drić.  V Lju blja ni : Can
kar je va za lo žba, 1985.  Str. 464478.

МУ НИ ТИЋ, Ран ко
12036

     Иво Ан дрић и филм: ми сао и сли ка / Ран ко Му ни
тић.
Sum mary: Ivo An drić and film: tho ught and pic tu re: стр. 
305.
У: Ан дрић у си сте му умет но сти / уред ник Ми ло слав 
Шу тић.  Бе о град : Ин сти тут за књи жев ност и умет
ност ; Ба ња Лу ка : Књи жев на за дру га, 2004.  Стр. 303
305.

12037
     Иво Ан дрић и филм: ми сао и сли ка / Ран ко Му ни
тић.
Те мат ски број: Ан дрић у си сте му умјет но сти.  Sum
mary: Ivo An drić and film: tho ught and pic tu re: стр. 305.
У: Збор ник срп ског је зи ка, књи жев но сти и умјет но
сти.  Год. 4 (2004), стр. 303305.

МУ НИФ, Аб де рах ман
12038

     Иво Ан дрић и при че из Бо сне / Аб дел Рах ман Му
ниф ; (пре вео с арап ског Или ја Жел че вић).

У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 16, св. 13 
(феб. 1997), стр. 143156.

12039
     Ifu An dritš wa hi kayat min alBu sna / ‘Ab dur rah man 
Mu nif.
Tekst na arap. je zi ku i pi smu.
U: Hi kayat min alBu sna / Ivo An dric.  Beyrut : Almu’as
sa sa al’ara biyya liddi ra sa wannaš ri, 1996.  Str. 522.

МУН ЋАН, Иво
12040

     Иво Ан дрић / Иво Мун ћан.
У: На ше го ре лист / Иво Мун ћан.  Те ми швар : Са вез 
Ср ба у Ру му ни ји, 2010.  Стр. 143144.

МУ РА ТА ГИЋТу на, Ха сни ја
12041

     Ије ка ви зми у ро ма ну „На Дри ни ћу при ја” / Ха сни ја 
Му ра та гићТу на.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ré su
mé: Tra ces de la pro non ci a tion „ije kav ska” dans l’oeuvre 
d’Ivo An drić: стр. 63.
У: Збор ник Фи ло ло шког фа кул те та у При шти ни.  Књ. 
5/6 (1995/1996), стр. 5763.

МУ РА ШОВ, Ју риј
12042

     Et(n)ič ko go vor no ti je lo i estet ska kon struk ci ja / Ju ri 
Mu ra šov.
U: Raz li ka.  God. 2, br. 5 (2003), str. 143153*.

12043
     Eth(n)ischer Sprac hkör per und äst he tische Kon struk
tion : zu Ivo An drić’s Na Dri ni ću pri ja / Ju ri Mu ra šov.
U: Die Welt der Sla ven.  N. F., Jhg. 47 (2002), str. 181
192*.

МУ СА, Ши мун
12044

     Ma gi ja svje tlo sti u krat kim pro za ma Ive An dri ća / Ši
mun Mu sa.
Sum mary: str. 120.
U: Zbor nik Ivo An drić i nje go vo dje lo / [glav ni ured nik 
Ši mun Mu sa].  Mo star : Pe da go ški fa kul tet, 2003.  Str. 
115120*.

МУ СИЋ, Ср ђан
12045

     Нај ста ри ји ита ли јан ски ча со пис о Иви Ан дри ћу / 
Ср ђан Му сић.
При каз члан ка: Кла у дио Ма ра би ни: La nar ra ti va di Ivo 
An drić. 
У: По ли ти ка.  Год. 64, бр. 19373 (10. септ. 1967) = Кул
ту ра  умет ност.  Год. 11, бр. 534, стр. 19.

МУ СО ВИЋ, Бог дан В.
12046

     Su čim će mo pred An dri ća / Bog dan V. Mu so vić.
U: Mo ni tor.  God. 2, br. 63 (3. jan. 1992), str. 37.
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МУ СУ ЛИН, Дра ган
12047

     Иво Ан дрић пред ла же Ј. Б. Ти та / Дра ган Му су
лин.
У: Бор ба.  Год. 79, бр. 262 (19. септ. 2001), стр. 6.

МУ ТА ФОВ, Ен чо
12048

     Иво Ан дрич  но ве ли стът / Ен чо Му та фов.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Жеђ, Со фи ја, 1971.
У: Пла мък.  Год. 16, кн. 22 (1972), стр. 9293.

12049
     По е ти ка та на Иво Ан дрич и про бле ми на бал кан
ския тип пи са тел / Ен чо Му та фов.
У: Бал ка ни сти чен фо рум.  Год. 3, n. 1 (1994), стр. 37
51*.

12050
     Тра ги змът на си ту и ра не то / Ен чо Му та фов.
У: Ли те ра ту рен фо рум.  Год. 47, бр. 50 (1622. дек. 
1992) = Из вън ред но из да ние  100 го ди ни от ро жде ни
е то на Иво Ан дрич, стр. 1, 7.

МУ ТИЋ, Зо ран
12051

     Σημειωμα του μεταφραστη / [Ζοραν Μουτιτς].  
У: Ο θανατος στον τεκε του Σιναν / Ιβο Αντριτς.  
Θεσσαλονικη : Παρατηρητης, 1998.  Стр. 725.

МУ ТИЋ, Ми ле
12052

     Ivo An drić i nje go va „žeđ” i mo sto vi / Mi le Mu tić.
U: Ko zar ski vje snik.  God. 13, br. 685 (4. nov. 1988), str. 4.

МУ ТОН, Оли ви је
12053

     Un ta ble au somp tu e ux, au car re fo ur des Euro pes / par 
Oli vi er Mo u ton.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Pa riz, 
1997. 
U: La Li bre Bel gi que.  (31 janv. 1997) = La li bre cul tu
re.  No 90, str. 5*.

МУ ЧА ЛИ ЦА, Ол га
12054

     Из пре пи ске Иве Ан дри ћа / Ол га Му ча ли ца.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 8, св. 6 (окт. 
1989), стр. 301322.

12055
     Од „Ис пи са” до „Трав нич ке хро ни ке” / Ол га Му ча
ли ца.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Ар хив ски пре глед.  Бр. 1/2 (1991), стр. 7581.

МУ ШИ ЈА, Са не ла
12056

     Auto bi o gra fia e fin zi o ne: Na sun ča noj stra ni di Ivo An
drić / S. [Sa ne la] Mu ši ja.

U: Euro pa ori en ta lis.  Vol. 23, no. 2 (2004), str. 309
318*.

Н. К.
12057

     „Audi enz be im We sir” / N. K.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Ber lin, 
1961.
U: BZ am Abend.  Nr. 254 (1. Nov. 1961)*.

Н. П.
12058

     „Ju go slo ven ski Bal zak” / (N. P.).
Pri kaz član ka: Sti ven Vol: A Yugo slav Bal zac.
U: Oslo bo đe nje.  God. 22, br. 6529 (7. avg. 1966), str. 7.

12059
     Ра до ван По по вић: Иво Ан дрић, Бе о град, 1989 / Н. 
П.
При каз књи ге.
У: НИН.  Год. 39, бр. 1997 (9. април 1989), стр. 41.

Н. Р.
12060

     Ivo An drić: Za pi si o Go ji, No vi Sad, 1961 / N. R.
Pri kaz knji ge.
U: Oslo bo đe nje.  God. 19, br. 5005 (13. maj 1962), str. 8.

Н. С.
12061

     Tra ga lač ki ri zik / N. S.
Pri kaz pred sta ve „Ex Pon to” po mo ti vi ma pe sa ma u pro zi 
Ive An dri ća, u iz vo đe nju Zi ja ha So ko lo vi ća.
U: Oslo bo đe nje.  God. 33, br. 9959 (25. feb. 1976), str. 
11.

НА БИ, Ја шар
12062

     Ön söz / Yaşar Na bi.
U: Bo sna hi kâyele ri / İvo An driç.  İstan bul : Var lık yayıne
vi, 1965.  Str. 35.

НАГ, Мар тин
12063

     An drić  en vir ke lig stor dik ter / Mar tin Nag.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Oslo, 
1962.
U: Fri he ten.  (16. nov. 1963)*.

12064
     Broen over Dri na / Mar tin Nag.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Oslo, 1961.
U: Fri he ten.  (1. des. 1961)*. 

12065
     Ivo An drić  Ju go sla vi as Tol stoi / Mar tin Nag.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Oslo, 1961.
U: Fri he ten.  (27. okt. 1961)*.
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НА ЗЕ ЧИЋ, Сал ко
12066

     Mje ri lo traj no sti u An dri će vim isto rij skim ro ma ni ma / 
Sal ko Na ze čić.
U: Iz raz.  God. 6, knj. 11, br. 2 (feb. 1962), str. 134141.

12067
     Mje ri lo traj no sti u An dri će vim isto rij skim ro ma ni ma / 
Sal ko Na ze čić.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1977.  Str. 199207.

12068
     Mje ri lo traj no sti u An dri će vim isto rij skim ro ma ni ma / 
Sal ko Na ze čić.
Od lo mak.
U: Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma
sle ša”, 1980.  Str. 375377.

12069
     Mje ri lo traj no sti u An dri će vim isto rij skim ro ma ni ma / 
Sal ko Na ze čić.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1981.  Str. 199207.

12070
     Mje ri lo traj no sti u An dri će vim isto rij skim ro ma ni ma / 
Sal ko Na ze čić.
Od lo mak.
U: An dri ćev ro man Na Dri ni ću pri ja / [priređivač Mi ra 
Miljanović].  Sa ra je vo : Mu zej knji žev no sti i po zo ri šne 
umjet no sti Bo sne i Her ce go vi ne : Svje tlost, 1982.  Str. 
1213.

12071
     Mje ri lo traj no sti u An dri će vim isto rij skim ro ma ni ma / 
Sal ko Na ze čić.
Od lo mak.
U: Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma
sle ša”, 1982.  Str. 374377.

12072
     Mje ri lo traj no sti u An dri će vim isto rij skim ro ma ni ma / 
Sal ko Na ze čić.
Od lo mak.
U: Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma
sle ša”, 1985.  Str. 374377.

НА СТИЋ, Вла ди мир
12073

     Ка да пре ста је при ча о књи жев но сти / Вла ди мир 
На стић.
У: Срп ска про за да нас / Ћо ро ви ће ви су сре ти про зних 
пи са ца у Би ле ћи [и] На уч ни скуп у Гац ку, 1819. сеп
тем бар 1999.  Би ле ћа : Про свје та ; Гац ко : Про свје та, 
2000.  Стр. 178180.

НА У МО ВИЋ, Ми ло рад
12074

     Дво стру ки жи вот ли ко ва у Ан дри ће вој при по ве ци 
„Ани ки на вре ме на” / Ми ло рад Л. На у мо вић.
У: Ве нац.  Год. 4, бр. 45 (јун 1976), стр. 4849.

12075
     Дво стру ки жи вот ли ко ва у Ан дри ће вој при по ве ци 
„Ани ки на вре ме на” / Ми ло рад На у мо вић.
У: Гра ди на.  Год. 11, бр. 5 (мај 1976), стр. 4650.

НА ЧИ НО ВИЋ, Да ни ел
12076

     An drić? Ne, ne ma ga kod ku će / Da niel Na či no vić.
U: Desk / Da niel Na či no vić.  Pu la : Istar ski ogra nak Dru
štva hr vat skih knji žev ni ka, 2005.  Str. 243250*.

НЕ ВИ СТИЋ, Фра но
12077

     Ivo An dric: „Fra Pe tar e fra Mar co”, Ro ma, 1974 / F. 
[Fra no] Ne vi stić.
Pri kaz knji ge.  Tekst na špan. je zi ku.
U: Stu dia Cro a ti ca.  Año 15, n. 54/55 (dic. 1974), str. 
201204.

НЕ ДВЈЕ ДО ВА, Ми ла да
12078

     Из бор аде кват них је зич ких сред ста ва у пре во ду 
исто риј ске про зе : (на осно ву пре во да про зе Иве Ан
дри ћа и Ми ло ша Цр њан ског) / Mi la da Ne dvě do vá.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Ре фе ра ти и са оп ште ња. [Књ.] 3, Ре цеп ци ја ју го сло
вен ских књи жев но сти у стра ним зе мља ма од 1918. 
го ди не до на ших да на / 13. на уч ни са ста нак сла ви ста 
у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, Тр шић, 1518. IX 
1983.  Бе о град : Фи ло ло шки фа кул тет, Ме ђу на род ни 
сла ви стич ки цен тар, 1984.  Стр. 119124.

НЕ ДЕЛ КУ, Ок та ви ја
12079

     Об ли ци при по ве да ња у при чи „Књи га” Ива Ан дри
ћа / Oc ta via Ne del cu.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ré
su mé: Les for mes nar ra ti ves dans l’hi sto i re „Le li vre” de 
Ivo An dric: стр. 322.
У: Књи жев ност и ствар ност. [Књ.] 2 / 37. на уч ни са ста
нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, 1215. IX 2007. 
 Бе о град : Ме ђу на род ни сла ви стич ки цен тар, 2008.  
Стр. 315322.

12080
     Nő ké pek Ivo An drić el bes zé lé se i ben / Oc ta via Ne del
cu.
U: Ex Sympo sion.  61/62. sz. (2007), str. 7782*.

НЕ ДЕЛ ЧЕВ, Ми ха ил
12081

     Стро ги те из по ве ди на Иво Ан дрич / Ми ха ил Не
дел чев.
У: Без съ ни ци / Иво Ан дрич.  Со фия : На род на кул ту
ра, 1983.  Стр. 514.

НЕ ДЕЉ КО ВИЋ, Дра ган
12082

     „Аска и вук”  Ан дри ће ва па ра бо ла о суд би ни умет
ни ка : Иво Ан дрић и Ал фонс До де / Дра го љуб Не дељ
ко вић.
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На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ré su
mé: „Aska et le lo up”  pa ra bo le d’An drić sur la de sti née 
de l’ar ti ste: стр. 656.
У: Збор ник ра до ва о Иви Ан дри ћу / уред ник Ан то ни је 
Иса ко вић.  Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет
но сти, 1977.  Стр. 637656.

12083
     „Аска и вук”  Ан дри ће ва па ра бо ла о суд би ни умет
ни ка : Иво Ан дрић и Ал фонс До де / Дра го љуб Не дељ
ко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ré
su mé: „Aska et le lo up”  pa ra bo le d’An drić sur le sort de 
l’ar ti ste: стр. 656.
У: Збор ник ра до ва о Иви Ан дри ћу / уред ник Ан то ни је 
Иса ко вић.  Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет
но сти, 1979.  Стр. 637656.

12084
     Вра ћа ње у па као : про фе сор др Дра ган Не дељ ко вић 
о про ро чан ским слут ња ма Ива Ан дри ћа / [забележили] 
В. В., М. Ч.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 34, бр. 12116 (17. дец. 
1997), стр. 6.

12085
     Де ло и лич ност Иве Ан дри ћа из у че ни ду бо ко и да
ле ко ви до / Дра ган Не дељ ко вић.
У: Тај не и стра хо ви Иве Ан дри ћа / Не ђо Ши по вац.  
Бе о град : Но ва Евро па, 2007.  Стр. IVII.

12086
     Dra ma na ci o nal nih, so ci jal nih i uni ver zal nih ele me na
ta u umet nič koj knji žev no sti : pri stup de lu Ive An dri ća / 
Dra gan Ne delj ko vić.
У: II научна дискусија, (Охрид, 1920. август 1975) / 
Семинар за македонски јазик, литература и култура.  
Скопје : Универзитетска печатница „Кирил и Методиј”, 
1983.  Str.  202212.

12087
     Ива Ан дри ћа ба сна о умет но сти („Аска и вук”) / 
Дра ган Не дељ ко вић.
У: Гра дац.  Год. 2, бр. 4/5 (мајсепт. 1975), стр. 3440.

12088
     Иво Ан дрић и на ша смут на вре ме на / Дра ган Не
дељ ко вић.
У: Вр лет на ста за пре о бра же ња / Дра ган Не дељ ко вић.  
Ру ма : Срп ска књи га, 2004.  Стр. 3139.

12089
     Иво Ан дрић у све тлу уни вер зи тет ске кри ти ке / 
Дра ган Не дељ ко вић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић, уред ник Во ји слав Ђу рић, 
Бе о град, 1962.
У: НИН.  Год. 13, бр. 638 (31. март 1963), стр. 9.

12090
     Истин ски ства ра лац мо же да из ме ни суд би ну / Дра
ган Не дељ ко вић.

У: Ве сти.  Год. 54, бр. 2439 (8. април 1995) = Кул тур ни 
до да так.  Бр. 4, стр. III.

12091
     Лек ци ја Ива Ан дри ћа / Дра ган Не дељ ко вић.
У: Обе леж ја.  Год. 5, бр. 4 (јулавг. 1975), стр. 151
157.

12092
     Lek ci ja Ive An dri ća / Dra gan Ne delj ko vić.
U: Ula zni ca.  God. 9, br. 46/47 (apriljun 1975), str. 
410.

12093
     Ме ђу на род ни на уч ни скуп у Нан си ју по све ћен Иви 
Ан дри ћу / Д. Н. [Драган Недељковић].
При каз ма ни фе ста ци је: Ме ђу на род ни сим по зи јум 
„Од је ци европ ске исто ри је у де лу Иве Ан дри ћа”, Нан
си, 31. мај2. јун 1985.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 3/4, св. 3 
(окт. 1985), стр. 306309.

12094
     Мо ра мо са чу ва ти се бе у бал кан ским олуј ним ве
тро ви ма / Дра ган Не дељ ко вић.
У: Бор ба.  Год. 78, бр. 76 (16. март 2000), стр. 8.

12095
     О Иви Ан дри ћу  те мељ но и све стра но / Дра ган Не
дељ ко вић.
При каз књи ге: Иво Тар та ља: При по ве да че ва есте ти ка, 
Бе о град, 1979.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 32, бр. 599 (9. феб. 1980), 
стр. 4.

12096
     Од Иве Ан дри ћа ка Ал фон су До деу / Дра ган Не
дељ ко вић.
У: Гра дац.  Год. 2, бр. 6 (1975), стр. 8287.

12097
     Про ро чан ске слут ње Иве Ан дри ћа или О дра ми ци
ви ли за ци ја на Бал ка ну / Дра ган Не дељ ко вић.
Sum mary: Prop he tic pre mo ni tion of Ivo An drić or On the 
dra ma of ci vi li za ti ons in the Bal kans: стр. 404405.
У: Су срет или су коб ци ви ли за ци ја на Бал ка ну.  Бе о
град : Исто риј ски ин сти тут СА НУ ; Но ви Сад : Пра во
слав на реч, 1998.  Стр. 399405.

12098
     Про ро чан ске слут ње Иве Ан дри ћа или О дра ми ци
ви ли за ци ја на Бал ка ну / Дра ган Не дељ ко вић.
Ре фе рат на Ме ђу на род ном на уч ном ску пу „Су срет или 
су коб ци ви ли за ци ја на Бал ка ну?”, Бе о град, 11. дец. 
1997.
У: На у чи те пје сан / Дра ган Не дељ ко вић.  Ру ма : Срп
ска књи га, 2003.  Стр. 8998.

12099
     „Rat i mir” La va Tol sto ja i „Trav nič ka hro ni ka” Ive 
An dri ća : dva pri stu pa Na po le o no voj epo si / Dra gan Ne
delj ko vić.
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Re fe rat na Me đu na rod nom sim po zi ju mu „Od je ci evrop
ske isto ri je u de lu Ive An dri ća”, Nan si, 31. maj2. jun 
1985.  Bi bli o gra fi ja: str. 471.
U: Po lja.  God. 31, br. 322 (dec. 1985), str. 469471.

12100
     Свет о Иви Ан дри ћу / Д. [Драган] Не дељ ко вић.
При каз ма ни фе ста ци је: Ме ђу на род ни сим по зи јум 
„Од је ци европ ске исто ри је у де лу Иве Ан дри ћа”, Нан
си, 31. мај2. јун 1985.
У: Бор ба.  Год. 63, бр. 163 (12. јун 1985), стр. 8.

12101
     Тол сто јев „Рат и мир” и Ан дри ће ва „Трав нич ка 
хро ни ка” пред дра мом ци ви ли за ци ја / Дра ган Не дељ
ко вић ; пре ве ла с фран цу ског Је ле на Но ва ко вић.
Ре фе рат на Ме ђу на род ном сим по зи ју му „Од је ци 
европ ске исто ри је у де лу Иве Ан дри ћа”, Нан си, 31. 
мај2. јун 1985.  На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен
це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 5, св. 4 
(1986), стр. 165178.

12102
     Trav nič ka hro ni ka na fran cu skom / D. N. [Dra gan 
Nedeljković].
Pri kaz pred go vo ra Klo da Avli na u knji zi: Ivo An drić: 
Trav nič ka hro ni ka, Pa riz, 1956.
U: Knji žev ne no vi ne.  N. s., god. 7, br. 13 (15. april 1956), 
str. 4.

12103
     De ux ap proc hes de l’épo que na po lé o ni en ne : Gu er re 
et pa ix de Léon Tol stoï et La chro ni que de Trav nik d’Ivo 
An drić / Dra gan Ne delj ko vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ac tes du Col lo que in ter na ti o nal „Re flets de l’hi sto i re 
euro pé en ne dans l’oeuvre d’Ivo An drić”, [Nancy], 31 mai, 
1er et 2 juin 1985 / so us la di rec tion de Dra gan Ne delj ko
vić.  Nancy : Pres ses Uni ver si ta i res de Nancy, 1987.  Str. 
199211.

12104
     La morp ho lo gie et la sig ni fi ca tion du mythe dans 
l’oeuvre lit té ra i re d’Ivo An drić / Dra gan Ne delj ko vić, Mi
o drag Ra do vić.
U: Mythes, ima ges, re pré sen ta ti ons / re cu e il lis par Jean
Ma rie Gras sin.  Li mo ges : Tra mes ; Pa ris : Di di er, 
1981*.

12105
     Le con flit des ci vi li sa ti ons dans l’oeuvre d’Ivo An drić 
/ Dra go ljubDra gan Ne delj ko vić.
U: Fi lo lo gia e li te ra tu ra nei pa e si sla vi / a cu ra di Gi o
van na Bro giBer coff ... [et. al.].  Ro ma : Ca ruc ci edi to re, 
1990.  Str. 587595.

НЕ ДЕЉ КО ВИЋ, Ми ле
12106

     An drić na sce ni / Mi le Ne delj ko vić.
Pri kaz pred sta ve „Pro kle ta avli ja” po mo ti vi ma ro ma na 

I. An dri ća, u dra ma ti za ci ji Jo va na Ći ri lo va, u re ži ji Ma te 
Mi lo še vi ća i u iz vo đe nju Ju go slo ven skog dram skog po zo
ri šta iz Be o gra da.
U: Stu dent.  God. 26, br. 30 (11. dec. 1962), str. 9.

12107
     Ан дрић на сце ни / Ми ле Не дељ ко вић.
Одло мак.
У: По зо ри шне дра ма ти за ци је де ла Иве Ан дри ћа. Део 
2, Дра ма ти за ци је у вре ме ну / Ве сна Крч мар.  Но ви 
Сад : Ма ти ца срп ска, 2008.  Стр. 188.

12108
     По гре шан ра чун дра ма ти за ци је / Ми ле Не дељ ко
вић.
При каз пред ста ве „Про кле та авли ја” по мо ти ви ма ро
ма на Иве Ан дри ћа, у дра ма ти за ци ји Јо ва на Ћи ри ло ва, 
у ре жи ји Ма те Ми ло ше ви ћа и у из во ђе њу Ју го сло вен
ског драм ског по зо ри шта из Бе о гра да.
У: За ве са па да / Ми ле Не дељ ко вић.  Но ви Бе о град : 
Књи жев ни клуб Но ви Бе о град, 1968.  Стр. 4951.

НЕ ДИЋ, Вла дан
12109

     Иво Ан дрић и на род на књи жев ност / Вла дан Не
дић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Иво Ан дрић / [уредник Во ји слав Ђурић].  Бе о град : 
Ин сти тут за те о ри ју књи жев но сти и умет но сти, 1962. 
 Стр. 223234.

12110
     Иво Ан дрић и на род на књи жев ност / Вла дан Не
дић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: О усме ном пе сни штву / Вла дан Не дић.  Бе о град : 
Срп ска књи жев на за дру га, 1976.  Стр. 202218.

12111
     Ivo An drić i na rod na knji žev nost / Vla dan Ne dić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1977.  Str. 313326.

12112
     Ivo An drić i na rod na knji žev nost / Vla dan Ne dić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1981.  Str. 313326.

12113
     Ivo An drić i na rod na knji žev nost / Vla dan Ne dić.
Od lo mak.
U: An dri ćev ro man Na Dri ni ću pri ja / [priređivač Mi ra 
Miljanović].  Sa ra je vo : Mu zej knji žev no sti i po zo ri šne 
umjet no sti Bo sne i Her ce go vi ne : Svje tlost, 1982.  Str. 
14.

12114
     Иво Ан дрић и на род на књи жев ност / Вла дан Не
дић.
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На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Стре мље ња.  Год. 30, бр. 8 (1990), стр. 316.

НЕ ДИЋ, Мар ко
12115

     Биоби бли о граф ски по да ци о Иви Ан дри ћу / Мар ко 
Не дић.
У: Пи сци као кри ти ча ри по сле Пр вог свет ског ра та / 
при ре дио Мар ко Не дић.  Но ви Сад : Ма ти ца срп ска ; 
Бе о град : Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, 1975.  
Стр. 580585.

12116
     Че ти ри Ан дри ће ва пор тре та / Мар ко Не дић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 51, бр. 996 (1. септ. 1999), 
стр. 12.

12117
     Че ти ри Ан дри ће ва пор тре та / Мар ко Не дић.
У: Пут Али је Ђер зе ле за и дру ге при по вет ке / Иво Ан
дрић.  Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1999.  
Стр. 6977.

12118
     Че ти ри Ан дри ће ва пор тре та / Мар ко Не дић.
У: Пут Али је Ђер зе ле за и дру ге при по вет ке / Иво Ан
дрић.  Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 2009.  
Стр. 6977.

НЕ ДИЋ, Ма то
12119

     Fra nje vač ka Bo sna u dje li ma Ive An dri ća / Ma to Ne
dić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Osvit.  God. 15, br. 1/2 (2009), str. 7079*.

НЕ ЗИ РО ВИЋ, Ад мир

12120
     Do ku men ti o Ivi An dri ću u Hi sto rij skom ar hi vu Sa ra
je vo / Ad mir Ne zi ro vić.
Zu sam men fas sung: Do ku men te über Ivo An drić im Hi sto
rischen Ar chiv Sa ra je vo: str. 456.
U: Das Gra zer Opus von Ivo An drić / He ra us ge ber, ured
nik Bran ko To šo vić.  Be o grad : Be o grad ska knji ga ; Graz 
: In sti tut für Sla wi stik der KarlFran zensUni ver si tät, 
2010.  Str. 453456.

НЕ МЕЦ, Кре ши мир
12121

     Eg zo ti ka u sva ko dnev ni ci, sva ko dnev ni ca u eg zo ti ci : 
pri po vi je dač ko umi je će Ive An dri ća / Kre ši mir Ne mec.
U: Ne mir od vi je ka / Ivo An drić.  Za greb : Mo za ik knji ga, 
2007.  Str. 529*.

12122
     [I vo Andrić] / Kre ši mir Ne mec.
U: Po vi jest hr vat skog ro ma na / Kre ši mir Ne mec.  Za greb 
: Zna nje, 1998.  Str. 193200.

12123
     Ivo An drić u pro ce su raz dru ži va nja / Kre ši mir Ne mec.
U: Re pu bli ka.  God. 48, br. 11/12 (1992), str. 186189*.

12124
     Ivo An drić u pro ce su raz dru ži va nja / Kre ši mir Ne mec.
U: Tra gom tra di ci je / Kre ši mir Ne mec.  Za greb : Ma ti ca 
hr vat ska, 1995*.

12125
     Kul tur ni iden ti te ti u An dri će voj Trav nič koj hro ni ci / 
Kre ši mir Ne mec.
U: Re pu bli ka.  God. 60, br. 3 (2004), str. 8397*.

12126
     Na rod nost: No be lo vec / Kre ši mir Ne mec.
U: Raz gle di.  Št. 21 (6. nov. 1992), str. 13*.

НЕ НИН, Ми ли вој
12127

     Ан дри ће во ви ђе ње де тињ ства / Ми ли вој Не нин.
У: У за ва ди са све том / Иво Ан дрић.  Бе о град : За вод 
за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 2002.  Стр. 57.

12128
     Ан дри ће во ви ђе ње де тињ ства / Ми ли вој Не нин.
У: У за ва ди са све том / Иво Ан дрић.  Бе о град : За вод 
за уџ бе ни ке, 2008.  Стр. 57.

12129
     Иво Ан дрић и То мас Ман / Ми ли вој Не нин.
У: Днев ник.  Год. 54, бр. 17526 (8. нов. 1995) = Кул ту
ра  на у ка  умет ност.  Бр. 799, стр. 13.

12130
     Мла ди бун тов ни ци / Ми ли вој Не нин.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Пи сма Вој ми ру Дур бе ши
ћу, Но ви Сад, 2003.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 180, књ. 473, св. 4 
(април 2004), стр. 638641.

12131
     Мла ди бун тов ни ци / Ми ли вој Не нин.
У: Сит не књи ге / Ми ли вој Не нин.  Но ви Сад : Днев
ник, 2007.  Стр. 192197.

12132
     Utós zó / Mi li voj Ne nin.
U: Ha rag ban a vi lág gal / Ivo An drić.  Бе о град : За вод за 
уџ бе ни ке и на став на сред ства, 2004.  Str. 105107.

НЕ ПО РО ЖЊА, На ђа Олек сан дрив на
12133

     Жан ро ві осо бли во сті серб сь ко го істо рич но го ро ма
ну / Н. [Надія] О. Не по ро жня.
У: Про бле ми слов’яно знав ства. Вип. 33.  Ль вів : „Ви
ша шко ла”, 1986.  Стр. 2630*.

НЕ РАН ЏИЋЧан да, Ли ди ја
12134

     An dri će va pri po vet ka „Lju bav u ka sa bi” u evrop skim 
okvi ri ma / Li di ja Ne ran džićČan da.
Bi bli o gra fi ja: str. 92.  Sum mary: The no vel „Lo ve in the 
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ka sa ba” in Euro pean con text: str. 93.
U: Das Gra zer Opus von Ivo An drić / He ra us ge ber, ured
nik Bran ko To šo vić.  Be o grad : Be o grad ska knji ga ; Graz 
: In sti tut für Sla wi stik der KarlFran zensUni ver si tät, 
2010.  Str. 8993.

НЕ РЕ ТРАН ДЕРС, Бјар не
12135

     Elek tra går fal lit : Ivo An drics ro man om mål og mi dler 
om et men ne skes ind spo ring til af spo ring / Bjar ne Nør re
tran ders.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Go spo đi ca, Ko pen ha gen, 
1963.
U: Ber ling ske ti den de.  (12. aug. 1963)*.

НЕ ТУМ, Ролф Н.
12136

     Krø ni ken om en bro / Rolf N. Net tum.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Oslo, 1960.
U: Af ten po sten.  (15. des. 1960), str. 8*.

НЕ ШИЋСпа сић, Би ља на
12137

     Ан дрић у Кра гу јев цу / Би ља на Не шићСпа сић.
У: Све тлост.  Год. 57, бр. 47 (5. дец. 1991), стр. 3637.

НЕ ШКО ВИЋ, Ја сми на
12138

     По го вор / Ја сми на Не шко вић.
У: Пре во ди лач ка све ска / при ре ди ла Ја сми на Не шко
вић.  Но ви Сад : Све то ви, 1994.  Стр. 174177.

12139
     Пре во ди лач ка све ска Иве Ан дри ћа / Ја сми на Не
шко вић.
У: Мо сто ви.  Год. 25, бр. 4(100) (окт.дец. 1994), стр. 
675677.

НЕ ШО ВИЋ, Сло бо дан
12140

     Ан дри ће во де ло сје ди ни ло је ми шље ња чла но ва 
жи ри ја као ни кад до са да / Сло бо дан Не шо вић.
У: Бор ба.  Год. 26, бр. 293 (8. нов. 1961), стр. 7.

НИ ЖЕ ТИЋЧу лић, Ма ја
12141

     Из мо је ста ре би ље жни це / Ма ја Ни же тићЧу лић ; 
при ре дио Ми ро слав Ка ра у лац.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 18, св. 15 
(окт. 1999), стр. 7583.

12142
     Pri ja telj stvo du go po la ve ka / Ma ja Ni že tićČu lić.
U: Ka zi va nja o An dri ću / [pri re di o] Ra do van Po po vić.  
Be o grad : Slo bo da, 1976.  Str. 112117.

НИ ЗЕ ТЕО, Ан тон
12143

     Uz no vu knji gu Iva An dri ća / An ton Ni ze teo.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pri po vet ke. Knj. 2, Be o grad, 

1936.
U: Hr vat ska re vi ja.  God. 10, br. 9 (1937), str. 486488.

НИ КА ЧЕ ВИЋ, Ду ши ца
12144

     An drić i nje go vo de lo / Du ši ca Ni ka če vić.
Od lo mak.
U: Stu dent.  God. 26, br. 23 (23. okt. 1962), str. 7.

12145
     An dri će vi po je din ci / Du ši ca Ni ka če vić.
Od lo mak.
U: Mla dost.  God. 7, br. 320 (28. nov. 1962), str. 7.

НИ КИЋ, Љу бо мир
12146

     Из бор И. Ан дри ћа за чла на Срп ске кра љев ске ака
де ми је / Љу бо мир Ни кић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 3/4, св. 3 
(окт. 1985), стр. 205211.

12147
     На гра да Срп ске кра љев ске ака де ми је И. Ан дри ћу 
за При по вет ке, 1924 / Љу бо мир Ни кић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 3/4, св. 3 
(окт. 1985), стр. 197204.

НИ КО ЛИЋ, Алек сан дар
12148

     An dri će vo shva ta nje umjet no sti : (či ta ju ći „Most na 
Že pi”) / Alek san dar Ni ko lić.
U: Ri je či.  Br. 8/9 (nov. 1979), str. 5355.

НИ КО ЛИЋ, Б.
12149

     Ан дрић је на ша Би бли ја / [забележио] Б. Ни ко лић.
Емир Ку сту ри ца о филм ској адап та ци ји ро ма на „На 
Дри ни ћу при ја” И. Ан дри ћа.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 51 (24. март 2004), стр. 12.

НИ КО ЛИЋ, Бе ри слав
12150

     Ан дри ће ви За пи си о Го ји / Бе ри слав М. Ни ко лић.
У: Књи жев ни ци и је зик / Бе ри слав М. Ни ко лић.  Бе о
град : Дру штво за срп ско хр ват ски је зик и књи жев ност 
СР Ср би је, 1967.  Стр. 2932.

12151
     Иво Ан дрић: За пи си о Го ји, Но ви Сад, 1961 / Бе ри
слав М. Ни ко лић.
При каз књи ге.
У: Књи жев ност и је зик.  Год. 9, бр. 3 (1962), стр. 249
250.

12152
     Је зик Ива Ан дри ћа / Бе ри слав М. Ни ко лић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
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У: Иво Ан дрић / [уредник Во ји слав Ђурић].  Бе о град : 
Ин сти тут за те о ри ју књи жев но сти и умет но сти, 1962. 
 Стр. 193202.

12153
     Је зик Ива Ан дри ћа / Бе ри слав М. Ни ко лић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Књи жев ни ци и је зик / Бе ри слав М. Ни ко лић.  Бе о
град : Дру штво за срп ско хр ват ски је зик и књи жев ност 
СР Ср би је, 1967.  Стр. 1528.

12154
     При ви дан мир / Бе ри слав Ни ко лић.
Одло мак из тек ста „Сми ре ност Ан дри ће ва ка зи ва ња”.
У: Ве нац.  Бр. 7 (окт. 1972), стр. 63.

12155
     Сми ре ност Ан дри ће ва ка зи ва ња / Бе ри слав М. Ни
ко лић.
У: Наш је зик.  Н. с., књ. 9, св. 1/2 (1958), стр. 2431.

12156
     Сми ре ност Ан дри ће ва ка зи ва ња / Бе ри слав М. Ни
ко лић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Књи жев ни ци и је зик / Бе ри слав М. Ни ко лић.  Бе о
град : Дру штво за срп ско хр ват ски је зик и књи жев ност 
СР Ср би је, 1967.  Стр. 514.

НИ КО ЛИЋ, Вин ко
12157

     Ivo An drić / Vin ko Ni ko lić.
U: Iza bra na dje la / Vla di mir Ko va čić.  Za greb : Ma ti ca 
hr vat ska, 1997.  Str. 421435*.

НИ КО ЛИЋ, Да ни ло
12158

     Драм ра до сти ду шом пла ћен / Да ни ло Ни ко лић.
Го вор при ли ком при ма ња Ан дри ће ве на гра де за 1997. 
год.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 18, св. 15 
(окт. 1999), стр. 261263.

НИ КО ЛИЋ, Да рин ка
12159

     Iza za tvo re nih vra ta / Da rin ka Ni ko lić.
Pri kaz pred sta ve „Pro kle ta avli ja” po mo ti vi ma ro ma na 
Ive An dri ća, u dra ma ti za ci ji i re ži ji Ne boj še Bra di ća i u 
iz vo đe nju Kru še vač kog po zo ri šta.
U: Ne delj ni dnev nik.  God. 4, br. 140 (15. okt. 1999), str. 
29.

12160
     При зо ри из па кла / Да рин ка Ни ко лић.
При каз пред ста ве „Про кле та авли ја” по мо ти ви ма ро
ма на Иве Ан дри ћа, у дра ма ти за ци ји и ре жи ји Не бој ше 
Бра ди ћа и у из во ђе њу Кру ше вач ког по зо ри шта.
У: Днев ник.  Год. 58, бр. 18925 (5. окт. 1999), стр. 12.

12161
     Чу де сна те а тар ска ми ни ја ту ра / Да рин ка Ни ко лић.
При каз пред ста ве „Го спо ђи ца” по мо ти ви ма ро ма на 

Иве Ан дри ћа, у ре жи ји Љу би ше Ри сти ћа и у из во ђе њу 
На род ног по зо ри шта и КПГТа из Су бо ти це.
У: Днев ник.  Год. 54, бр. 17452 (26. авг. 1995), стр. 7.

НИ КО ЛИЋ, Љи ља на
12162

     Ин тер пре та ци ја при по вет ке „Мост на Же пи” Иве 
Ан дри ћа : ме то дич ки при ступ / Љи ља на Ни ко лић.
У: Школ ски час срп ско хр ват ског је зи ка и књи жев но
сти.  Год. 1, бр. 3 (1983), стр. 2729.

НИ КО ЛИЋ, Ма ри на
12163

     О јед ној вр сти сло же не ре че ни це у Ан дри ће вом 
грач ком опу су / Ма ри на Ни ко лић.
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.  Би
бли о гра фи ја: стр. 409410.  Zu sam men fas sung: Über 
eine Art des zu sam men ge set zten Sat zes in An drićs Gra zer 
Opus: стр. 411.
U: Das Gra zer Opus von Ivo An drić / He ra us ge ber, ured
nik Bran ko To šo vić.  Be o grad : Be o grad ska knji ga ; Graz 
: In sti tut für Sla wi stik der KarlFran zensUni ver si tät, 
2010.  Стр. 399411.

НИ КО ЛИЋ, Ми ли ја
12164

     Је зик и стил Ива Ан дри ћа као под сти цај за ства ра
лач ку на ста ву ма тер њег је зи ка / Ми ли ја Ни ко лић.
У: Књи жев но де ло у на став ној прак си / Ми ли ја Ни ко
лић.  Бе о град : На уч на књи га, 1975.  Стр. 284296.

12165
     Ме то дич ка сту ди ја о Ан дри ћу / Ми ли ја Ни ко лић.
При каз књи ге: Вук Ми ла то вић: Књи жев но де ло Иве 
Ан дри ћа у на ста ви, Бе о град, 1996.
У: Ме то дич ка прак са.  Год. 1, бр. 2 (1997), стр. 163
166*.

12166
     Об ра да књи жев ног де ла по мо ћу до ми нант них умет
нич ких чи ни ла ца / Ми ли ја Ни ко лић.
У: Књи жев но де ло у на став ној прак си / Ми ли ја Ни ко
лић.  Бе о град : На уч на књи га, 1975.  Стр. 120134.

12167
     Ту ма че ње Ан дри ће вог ро ма на „На Дри ни ћу при ја” 
/ Ми ли ја Ни ко лић.
У: Ме то ди ка на ста ве срп ског је зи ка и књи жев но сти / 
Ми ли ја Ни ко лић.  Бе о град : За вод за уџ бе ни ке, 2010. 
 Стр. 428458.

НИ КО ЛИЋ, Мир ко
12168

     Ан дри ће ве ва тре / Мир ко Ни ко лић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Гра ди на.  Год. 10, бр. 11 (нов. 1975), стр. 3941.

НИ КО ЛИЋ, Ра де
12169

     Ан дри ће ва За ду жби на / Ра де Ни ко лић.
У: За ви чај.  Бр. 265 (окт. 1982), стр. 2425.
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12170
     Де ло не про ла зне вред но сти / Ра де Ни ко лић.
У: За ви чај.  Бр. 265 (окт. 1982), стр. 24.

НИ КО ЛИЋ, Ра дој ко
12171

     Жи вот на тра ги ка у Ан дри ће вом пред рат ном при по
ве дач ком де лу / Ра дој ко Ни ко лић.
У: Гра дац.  Год. 7, бр. 32 (1980), стр. 1830.

12172
     Ка ра ђор ђев уста нак у Трав нич кој хро ни ци / Ра дој
ко Ни ко лић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 56, бр. 1111/1112 (131. 
авг. 2004), стр. 12.

12173
     Људ ска ли ца у Ан дри ће вим при по вет ка ма / Ра дој ко 
Ни ко лић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 55, бр. 1088/1091 (15. авг.
15. окт. 2003), стр. 2223.

НИ КО ЛИЋ, Све ти слав
12174

     „Pa no ra ma” Iva An dri ća / Sve ti slav Ni ko lić.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pa no ra ma, Be o grad, 1958.
U: De lo.  God. 5, knj. 6, sv. 1, br. 6/7 (junjul 1959), str. 
924925.

12175
     Tu ma če nja An dri će vog de la / Sve ti slav Ni ko lić.
Pri kaz ese ja Đu ze Ra do vi ća i Mi la na Bog da no vi ća.
U: De lo.  God. 1, knj. 1, br. 1 (mart 1955), str. 112113.

НИ КО ЛИЋМиц ки, Дра го слав
12176

     Иво Ан дрић: Ли ца, За греб, 1960 / Дра го слав Ни ко
лићМиц ки.
При каз књи ге.
У: Же ле знич ке но ви не.  Год. 2, бр. 35 (6. јул 1960), 
стр. 8.

12177
     Su sret sa An dri ćem u Ita li ji / Dra go slav Ni ko lić Mic ki.
U: Že le znič ke no vi ne.  God. 4, br. 153 (10. okt. 1962), 
str. 8.

НИ КО ЛОВ, Ми ле
12178

     Ро ма ни те на Иво Ан дрић / Ми ле Ни ко ловПри со
й ски.
У: Мост.  Бр. 22 (1972), стр. 4754.

12179
     Све то ве и мо сто ве / Ми ле Ни ко ловПри со й ски.
У: Брат ство.  Год. 6, бр. 166/167 (26. но ем. 1964), стр. 
7.

12180
     Све то ве и мо сто ве / Ми ле Ни ко лов.
У: Без мер ни хо ри зон ти / Ми ле Ни ко лов.  Ниш : Брат
ство, 1965.  Стр. 337.

12181
     Тур ци те в ро ма на „Мо стът на Дри на” / Ми ле Ни
ко лов.
Одло мак из књи ге „Без мер ни хо ри зон ти”.
У: Брат ство.  Год. 8, бр. 227 (3. фев. 1966), стр. 6.

НИ КОЛС, Џон
12182

     An drić, Ivo : ju go sla ven ski ugled ni ci oči ma bri tan skog 
am ba sa do ra / John Nic holls.
U: Ne dje lja.  (10. mart 1991)*.

НИ КОЛ СОН, Ај рин
12183

     „The brid ge on the Dri na” por Ivo An dric / Ire ne Ni
ch ol son.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Lon don, 
1959.
U: Bo le tín bi bli o grá fi co de la Sec re ta ría de Ha ci en da y 
Cré di to Pú bli co.  (1 dic. 1961)*.

НИК ЧЕ ВИЋ, Же ли драг
12184

     Ле де ни свје док / Же ли драг Ник че вић.
У: Ства ра ње.  Год. 47, бр. 9/10 (окт.нов. 1992), стр. 
758760.

12185
     Тра гич на сна га сти ла / Же ли драг Ник че вић.
У: По бје да.  Год. 47, бр. 9649 (10. окт. 1992) = Сви јет 
кул ту ре, стр. 11.

НИЛ СОН, Нилс Оке
12186

     „En om sorg som för tan ken till Tol stoys stil” : „Kon su
ler na”, ny An dric på sven ska / Nils Åke Nil sson.
U: Ex pres sen.  (26. okt. 1961), str. 11*.

12187
     „Han ger det na ti o nel la al lmän gil tig het” / Nils Åke 
Nil sson.
U: Ex pres sen.  (26. okt. 1961), str. 11*.

НИН КО ВИЋ, Адам
12188

     Mag pi sa ne ri je či / Adam Nin ko vić.
U: Glas.  God. 44, br. 4974 (1415. mart 1987), str. 8.

НИН КО ВИЋ, Жив ко
12189

     Од го не та ње жи во та : Иво Ан дрић у вре ме ну  не
вре ме ну / Жив ко Нин ко вић.
У: Ис под ду ге.  Бр. 1 (дец. 2001), стр. 8485*.

НИ СЕН, Гу нар
12190

     Most ži vo ta / Gu nar Ni sen ; sa dan skog Der viš Ima
mo vić.
U: Od jek.  God. 28, br. 13/14 (jul 1975), str. 15.
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12191
     Be søg hos Ivo An dric : Ju go sla vi ens mest kemd te for
fat ter / af Gun nar Nis sen.
U: Fyens stiftsti den de.  (2. sept. 1962)*.

12192
     I „ha dets land” / af Gun nar Nis sen.
U: Jyllandspo sten.  (18. feb. 1984), str. 11*.

НИ ЧЕВ, Бо јан
12193

     Ан дрич в све та на сво и те но ве ли и есе та / Бо ян Ни
чев.
У: Но ве ли / Иво Ан дрич.  Плов див : „Хри сто Г. Да
нов”, 1976.  Стр. 710.

12194
     Ан дрич в све та на сво и те но ве ли и есе та / Бо ян Ни
чев.
У: Иво Ан дрич и не го ва та Бо сна / [съставители Ка
тя Йор да но ва, Ина Христова].  Со фия : „Св. Кли мент 
Охрид ски”, 2003.  Стр. 1518.

12195
     В све та на Ан дри че ви те раз ка зи / Бо ян Ни чев.
У: Жа жда / Иво Ан дрич.  Со фия : На род на кул ту ра, 
1971.  Стр. 519.

12196
     Иво Ан дрич и не го ви ят „Мост на Дри на” / Бо ян Ни
чев.
У: Ли те ра тур ни но ви ни.  Год. 4 (1964)*.

12197
     Иво Ан дрич и не го ви ят „Мост на Дри на” / Бо ян 
Ни чев.
У: Мо стът на Дри на / Иво Ан дрич.  Со фия : На род на 
кул ту ра, 1964.  Стр. 339[345].

12198
     Из ку ство, ко е то сбли жа ва / Бо ян Ни чев.
У: Сеп тем ври.  Год. 20, n° 1 (1967), стр. 103112.

12199
     Кри тич ки бе ле шки за „Трав ни шка хро ни ка” / Бо ян 
Ни чев.
У: Ли те ра тур ни но ви ни.  Год. 3, бр. 60 (14. авг. 1963), 
стр. 4*.

12200
     Пред го вор / Бо ян Ни чев.
У: Зе ко / Иво Ан дрич.  Со фия : На род на мла деж, 
1964*.

12201
     Трав ни шки ят мъ дрец / Бо ян Ни чев.
У: Ли те ра ту рен фо рум.  Год. 47, бр. 50 (1622. дек. 
1992) = Из вън ред но из да ние  100 го ди ни от ро жде ни
е то на Иво Ан дрич, стр. 1.

12202
     Трав ни шки ят мъ дрец / Бо ян Ни чев.
У: Иво Ан дрич и не го ва та Бо сна / [съставители Ка

тя Йор да но ва, Ина Христова].  Со фия : „Св. Кли мент 
Охрид ски”, 2003.  Стр. 78.

НО А ВИЛ, Фло ранс
12203

     La ma lé dic tion des Bal kans / par Flo ren ce No i vil le.
Pri kaz knji ga: 1. Ivo An drić: Ma ra mi lo sni ca i dru ge pri če, 
Pa riz, 1999 ; 2. Ivo An drić: Ti ta nik i dru ge je vrej ske pri če, 
Pa riz, 1999.
U: Le Mon de.  (16 avr. 1999)*.

НО ВАК, Гр га
12204

     Ју го сла вен ска ака де ми ја зна но сти и умјет но сти гу
би јед ног од сво јих нај и стак ну ти јих чла но ва / Гр га Но
вак.
In me mo ri am.
У: По ли ти ка.  Год. 72, бр. 22068 (14. март 1975), стр. 
13.

НО ВАК, Пјо тр
12205

     Wa ka cje na po ł ud niu / Pi o tr No wak.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Le to va nje na ju gu, Var ša va, 
1966.
U: Zi e lony Sztan dar.  Rocz. 18, nr. 74 (15. sept. 1966), 
str. 4*.

НО ВАК, Сло бо дан
12206

     Knji žev nost kao dug: slu ča je vi Ive An dri ća i Da ni la 
Ki ša / Slo bo dan Pro spe rov No vak.
U: Europ ski gla snik.  Br. 4 (1999), str. 597610*.

12207
     Knji žev nost kao dug: slu ča je vi Ive An dri ća i Da ni la 
Ki ša / Slo bo dan Pro spe rov No vak.
U: Sve ske Za du žbi ne Ive An dri ća.  God. 24, sv. 22 (sept. 
2005), str. 465483.

НО ВА КОВ, Дра го љуб
12208

     Иво Ан дрић: „На Дри ни ћу при ја”, Бе о град, 1955 / 
Д. [Драгољуб] Но ва ков.
При каз књи ге.
У: Зре ња нин.  Год. 4, бр. 162 (5. нов. 1955), стр. 5.

НО ВА КО ВИЋ, Бо шко
12209

     Ан дри ћев Ћор кан из ме ђу две оба ле / Бо шко Но ва
ко вић.
У: Днев ник.  Год. 19, бр. 5410 (2930. нов. 1961), стр. 
9.

12210
     Ан дри ће ва Ло ти ка и го спа Но ла Иси до ре Се ку лић / 
Бо шко Но ва ко вић.
У: Књи жев ност и је зик.  Год. 18, бр. 3/4 (1971), стр. 
7780.
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12211
     Ан дри ће ве је вреј ске при че / Б. [Бошк о] Но ва ко вић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Ти та ник и дру ге је вреј ске 
при че, Па риз, 1987. 
У: По ли ти ка.  Год. 84, бр. 26608 (31. окт. 1987) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 9, бр. 425, стр. 12.

12212
     Ан дри ће ви при по ве дач ки ци клу си / Бо шко Но ва ко
вић.
У: Иво Ан дрић / [уредник Во ји слав Ђурић].  Бе о град : 
Ин сти тут за те о ри ју књи жев но сти и умет но сти, 1962. 
 Стр. 117129.

12213
     Vi še grad ska sta za / Bo ško No va ko vić.
U: Ri ječ ka re vi ja.  God. 12, br. 11 (stu de ni 1963), str. 
838839.

12214
     Вре ме по сле Ан дри ће ве смр ти / Бо шко Но ва ко вић.
У: Гра ди на.  Год. 14, бр. 5 (мај 1979), стр. 714.

12215
     Где је ро ђен Иво Ан дрић / Б. [Бошк о] Но ва ко вић.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 128, књ. 369, св. 5 
(мај 1952), стр. 415.

12216
     Ivo An drić: Go spo đi ca, Sa ra je vo, 1953 / Bo ško No va
ko vić.
Pri kaz knji ge.
U: Knji ga i knji žar.  God. 1, br. 5 (1953), str. 1213*.

12217
     Иво Ан дрић: При по вет ке, Бе о град, 1924 / Бо шко 
Но ва ко вић.
При каз књи ге.
У: Ве нац.  Књ. 10, св. 6 (20. феб. 1925), стр. 447450.

12218
     Ivo An drić: Pri po vet ke, Be o grad, 1924 / Bo ško No va
ko vić.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1977.  Str. 8891.

12219
     Ivo An drić: Pri po vet ke, Be o grad, 1924 / Bo ško No va
ko vić.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1981.  Str. 8891.

12220
     Иво Ан дрић: При по вет ке II, Бе о град, 1936 / Бо шко 
Но ва ко вић.
При каз књи ге.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 110, књ. 346, св. 2 
(септ.окт. 1936), стр. 211213.

12221
     Је дан вид умет но сти Иве Ан дри ћа / Бо шко Но ва
ко вић.
У: По ли ти ка.  Год. 52, бр. 15328 (30. дец. 1955), стр. 9.

12222
     Je dan vid umet no sti Ive An dri ća / Bo ško No va ko vić.
U: Al ma nah Sa ve za knji žev ni ka Ju go sla vi je : za 1955.  
Sa ra je vo : Svje tlost : Na rod na pro svje ta, 1956.  Str. 269
271.

12223
     Je dan vid umet no sti Ive An dri ća / Bo ško No va ko vić.
U: Su sre ti / Bo ško No va ko vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1959. 
 Str. 165169.

12224
     Је дан вид умет но сти Иве Ан дри ћа / Бо шко Но ва
ко вић.
У: Ме ђу рат ни кри ти ча ри / при ре дио Ми лан Ра ду ло
вић.  Но ви Сад : Ма ти ца срп ска ; Бе о град : Ин сти тут 
за књи жев ност и умет ност, 1983.  Стр. 279282.

12225
     Ka te go ri je usme nih pri po ve da ča kod Ko či ća, An dri ća i 
Ćo pi ća / Bo ško No va ko vić.
Sum mary: Ca te go ri es of oral nar ra tors in Ko čić, An drić 
and Ćo pić: str. 297.
U: Go di šnjak.  Knj. 3/4 (1973/74), str. 293297.

12226
     Kri sta li zo va na pri po ve dač ka umet nost Ive An dri ća / 
Bo ško No va ko vić.
U: Knji žev nost i je zik.  God. 19, br. 2/3 (1972), str. 68
69.

12227
     Lik Iva An dri ća / Bo ško No va ko vić.
U: Od jek.  God. 6, br. 4 (1955), str. 2*.

12228
     „Ме ни од све га што сам ви део плам те очи” : уз 
из ло жбу Ан дри ће вих књи га у Ма ти ци срп ској / Бо шко 
Но ва ко вић.
У: Днев ник.  Год. 20, бр. 5725 (14. окт. 1962), стр. 11.

12229
     „Me ni od sve ga što sam vi deo plam te oči” : uz iz lo
žbu An dri će vih knji ga / Bo ško No va ko vić.
U: Ri ječ ka re vi ja.  God. 12, br. 11 (stu de ni 1963), str. 
839841.

12230
     Мост и чо ве ко ва суд би на : уз чи та ње Ан дри ће ве 
„На Дри ни ћу при је” / Бо шко Но ва ко вић.
Sum mary: The brid ge and man’s de stiny: стр. 551.
У: Го ди шњак Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду.  
Књ. 13, бр. 2 (1970), стр. 521551.

12231
     Na še knji žev ne vri jed no sti i či ta lač ka pu bli ka / Bo ško 
No va ko vić.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Be o grad, 
1953.
U: Oslo bo đe nje.  God. 11, br. 2278 (24. jan. 1954), str. 9.
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12232
     O ti po lo gi ji žen skih li ko va u de lu Iva An dri ća / Bo ško 
No va ko vić.
Ré su mé: De la typo lo gie des per son na ges fé mi nins re pré
sen tés dans l’oeuvre d’Ivo An drić: str. 298.
U: Trav nik i dje lo Ive An dri ća  za vi čaj no i uni ver zal no / 
[u red nik Mi lo sav Popadić].  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle
ša” : Uni ver zi tet, 1980.  Str. 289298.

12233
     Ozra če na reč / Bo ško No va ko vić.
U: Knji žev ne no vi ne.  N. s., god. 12, br. 157 (3. nov. 
1961), str. 3.

12234
     Pi šče va pa no ra ma sve ta / Bo ško No va ko vić.
Ré su mé: Pa no ra ma du mon de de l’aute ur: str. 768.
U: Bal ca ni ca.  Br. 8 (1977), str. 759768.

12235
     По го вор / Бо шко Но ва ко вић.
У: При по вет ке / Иво Ан дрић.  Бе о град : Мла до по ко
ле ње, 1966.  Стр. 136140.

12236
     По го вор / Бо шко Но ва ко вић.
У: При по вет ке / Иво Ан дрић.  Бе о град : Мла до по ко
ле ње, 1968.  Стр. 123127.

12237
     По го вор / Бо шко Но ва ко вић.
У: При по вет ке / Иво Ан дрић.  Бе о град : Мла до по ко
ле ње, 1970.  Стр. 123127.

12238
     По го вор / Бо шко Но ва ко вић.
У: При по вет ке / Иво Ан дрић.  Бе о град : Мла до по ко
ле ње, 1971.  Стр. 171176.

12239
     Po go vor / Bo ško No va ko vić.
U: Pri po vet ke / Ivo An drić.  Be o grad : No lit, 1976.  Str. 
9095.

12240
     По го вор / Бо шко Но ва ко вић.
У: При по вет ке / Иво Ан дрић.  Бе о град : Но лит : Про
све та : За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1978. 
 Стр. 210217.

12241
     По го вор / Бо шко Но ва ко вић.
У: При по вет ке / Иво Ан дрић.  Бе о град : Но лит : Про
све та : За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1980. 
 Стр. 210217.

12242
     По го вор / Бо шко Но ва ко вић.
У: При по вет ке / Иво Ан дрић.  Бе о град : Но лит : Про
све та : За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1981. 
 Стр. 210217.

12243
     По го вор / Бо шко Но ва ко вић.

У: При по вет ке / Иво Ан дрић.  Бе о град : Но лит : Про
све та : За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1983. 
 Стр. 210217.

12244
     По го вор / Бо шко Но ва ко вић.
У: При по вет ке / Иво Ан дрић.  Бе о град : Но лит : Про
све та : За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1985. 
 Стр. 210217.

12245
     По го вор / Бо шко Но ва ко вић.
У: Иза бра не при по вет ке / Иво Ан дрић.  Бе о град : Но
лит, 1988.  Стр. 196203.

12246
     По го вор / Бо шко Но ва ко вић.
У: Иза бра не при по вет ке / Иво Ан дрић.  Бе о град : Но
лит, 1989.  Стр. 196203*.

12247
     По го вор / Бо шко Но ва ко вић.
У: Иза бра не при по вет ке / Иво Ан дрић.  Бе о град : Но
лит, 1990.  Стр. 196203.

12248
     Po go vor o pi scu i de lu / Bo ško No va ko vić.
U: Pri po vet ke / Ivo An drić.  Be o grad : Mla do po ko le nje, 
1966.  Str. 117121.

12249
     Po go vor o pi scu i de lu / Bo ško No va ko vić.
U: Pri po vet ke / Ivo An drić.  Be o grad : Mla do po ko le nje, 
1968.  Str. 109113.

12250
     Po go vor o pi scu i de lu / Bo ško No va ko vić.
U: Pri po vet ke / Ivo An drić.  Be o grad : Mla do po ko le nje, 
1970.  Str. 109113.

12251
     Po go vor o pi scu i de lu / Bo ško No va ko vić.
U: Pri po vet ke / Ivo An drić.  Be o grad : No lit, 1973.  Str. 
109113.

12252
     Пор ту гал ске те ме Ива Ан дри ћа / Бо шко Но ва ко
вић.
Zu sam men fas sung: The men aus Por tu gal bei Ivo An drić: 
стр. 246.
У: Го ди шњак Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду.  
Књ. 18, бр. 1 (1975), стр. 239246.

12253
     Pro kle ta avli ja / Bo ško No va ko vić.
U: Su sre ti / Bo ško No va ko vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1959. 
 Str. 170174.

12254
     „Pro kle ta avli ja” Ive An dri ća / Bo ško No va ko vić.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pro kle ta avli ja, No vi Sad, 
1954.
U: Oslo bo đe nje.  God. 13, br. 2633 (15. mart 1955), str. 5.
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12255
     Пу то пис / Бо шко Но ва ко вић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Кри ти ча ри о Ан дри ћу / из бор 
М. Ж. [Милан Живановић].  Одло мак.
У: Днев ник.  Год. 51, бр. 16511 (14. окт. 1992) = Кул
ту ра  на у ка  умет ност.  Бр. 651, стр. 16.

12256
     Пу то пи си Иве Ан дри ћа / Бо шко Но ва ко вић.
У: Днев ник.  Год. 19, бр. 5097 (1. јан. 1961), стр. 5.

12257
     Sta nje sa vre me ne ju go slo ven ske pro ze : (be le tri sti ka: 
ro man i pri po vet ka) / Bo ško No va ko vić.
U: Re ports on Ame ri canYugo slav [U ni ver sity] Se mi nar, 
Za dar, Ju ne, 18th23rd 1963 / edi tors Char les Je la vich and 
Ti ho mir Vu lo vić.  Lju blja na : [s. n.], 1968.  Str. 425
432.

12258
     Струк ту ра Ан дри ће вог пу то пи са / Бо шко Но ва ко
вић.
Zu sam men fas sung: Die Struk tur der Re i se beschre i bung 
von An drić: стр. 453.
У: Де ло Иве Ан дри ћа у кон тек сту европ ске књи жев
но сти и кул ту ре / [уредник Дра ган Недељковић].  Бе
о град : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 1981.  Стр. 439453.

12259
     Струк ту ра Ан дри ће вог пу то пи са / Бо шко Но ва ко
вић.
У: Ви хор но раз до бље / Бо шко Но ва ко вић.  Но ви Сад : 
Ма ти ца срп ска, 1985.  Стр. 158179.

12260
     То ма Га лус у Ан дри ће вом де лу / Бо шко Но ва ко вић.
Zu sam men fas sung: To ma Ga lus in An drić’s Werk: стр. 
253.
У: Го ди шњак Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду.  
Књ. 16, бр. 1 (1973), стр. 245253.

12261
     Тре ћи свет : ства ра лач ко ви зи о нар ство Ан дри ће ве 
умет но сти / Бо шко Но ва ко вић.
У: Днев ник.  Год. 25, бр. 2709 (2830. нов. 1966), стр. 8.

12262
     Три па но ра ме све та Иве Ан дри ћа / Бо шко Но ва ко
вић.
У: Збор ник во чест на Бла же Ко не ски.  Ско пје : Уни
вер зи тет „Ки рил и Ме то диј” : Фи ло ло шки фа кул тет, 
1984.  Стр. 375382.

12263
     Три па но ра ме све та Иве Ан дри ћа / Бо шко Но ва ко
вић.
У: Ви хор но раз до бље / Бо шко Но ва ко вић.  Но ви Сад : 
Ма ти ца срп ска, 1985.  Стр. 138157.

12264
     Ху ма ни ста и умет ник / Бо шко Но ва ко вић.
У: Днев ник.  Год. 19, бр. 5377 (27. окт. 1961), стр. 10.

12265
     Con tem po rary Yugo slav pro se : (fic tion: the no vel and 
the short story) / Bo ško No va ko vić.
U: Re ports on Ame ri canYugo slav [U ni ver sity] Se mi nar, 
Za dar, Ju ne, 18th23rd 1963 / edi tors Char les Je la vich and 
Ti ho mir Vu lo vić.  Lju blja na : [s. n.], 1968.  Str. 181
188.

НО ВА КО ВИЋ, Је ле на
12266

     Ан дри ће ви књи жев но кри тич ки су до ви о фран цу
ским пи сци ма / Је ле на Но ва ко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ré su
mé: Les ju ge ments cri ti qu es d’Ivo An drić sur les éc ri va ins 
fran ça is: стр. 6061.
У: Збор ник Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик.  
Књ. 54, св. 2 (2006), стр. 5161.

12267
     Есте тич ки ис ка зи фран цу ских ауто ра у Ан дри ће
вим бе ле жни ца ма / Је ле на Но ва ко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ré su
mé: Les énon cés est hé ti qu es des aute urs fran ça is dans les 
ca hi ers de no tes d’Ivo An drić: стр. 5354.
У: Ан дрић у си сте му умет но сти / уред ник Ми ло слав 
Шу тић.  Бе о град : Ин сти тут за књи жев ност и умет
ност ; Ба ња Лу ка : Књи жев на за дру га, 2004.  Стр. 35
54.

12268
     Есте тич ки ис ка зи фран цу ских ауто ра у Ан дри ће
вим бе ле жни ца ма / Је ле на Но ва ко вић.
Те мат ски број: Ан дрић у си сте му умјет но сти.  На по
ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ré su mé: 
Les énon cés est hé ti qu es des aute urs fran ça is dans les ca
hi ers de no tes d’Ivo An drić: стр. 5354.
У: Збор ник срп ског је зи ка, књи жев но сти и умјет но
сти.  Год. 4 (2004), стр. 3554.

12269
     Жу бе ро ве ми сли у огле да лу Ан дри ће вих за пи са / 
Је ле на Но ва ко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ré su
mé: Les pen sé es de Jo u bert dans le mi ro ir des éc rits d’Ivo 
An drić: стр. 287.
У: Иво Ан дрић у сво ме вре ме ну. [Књ.] 1 / 22. на уч ни 
са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, 
Тр шић, 1520. септ. 1992.  Бе о град : Ме ђу на род ни 
сла ви стич ки цен тар на Фи ло ло шком фа кул те ту, 1994. 
 Стр. 279287.

12270
     Жу бе ро ве ми сли у огле да лу Ан дри ће вих за пи са / 
Је ле на Но ва ко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: У тра га њу за је дин ством / Је ле на Но ва ко вић.  Срем
ски Кар лов ци ; Но ви Сад : Из да вач ка књи жар ни ца Зо
ра на Сто ја но ви ћа, 1995.  Стр. 203211.

12271
     Иво Ан дрић и Ан ри де Мон тер лан / Је ле на Но ва
ко вић.
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На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ré su
mé: Ivo An drić et Hen ri de Mont her lant: стр. 198.
У: Ана ли Фи ло ло шког фа кул те та.  Књ. 20 (2000), стр. 
179198.

12272
     Иво Ан дрић и Бал зак / Је ле на Но ва ко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ré su
mé: Ivo An drić et Ho no ré de Bal zac: стр. 273274.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 19, св. 16 
(март 2000), стр. 250274.

12273
     Иво Ан дрић и Де ни Ди дро / Је ле на Но ва ко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ré su
mé: Ivo An drić et De nis Di de rot: стр. 31.
У: Књи жев на исто ри ја.  Год. 31, бр. 107/108 (1999), 
стр. 1331.

12274
     Иво Ан дрић и Ле он Блоа / Је ле на Но ва ко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ré su
mé: Ivo An drić et Léon Bloy: стр. 564565.
У: Књи жев на исто ри ја.  Год. 28, бр. 100 (1996), стр. 
531565.

12275
     Иво Ан дрић и Мар ге рит Јур се нар : ин тер тек сту ал
не ве зе / Је ле на Но ва ко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ré su
mé: Ivo An drić et Mar gu e ri te Your ce nar: стр. 334.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 24, св. 22 
(септ. 2005), стр. 316334.

12276
     Иво Ан дрић и Стен дал / Је ле на Но ва ко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 18, св. 15 
(окт. 1999), стр. 163184.

12277
     Иво Ан дрић и Ха дри ја но ви ме мо а ри / Је ле на Но
ва ко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ré su
mé: Ivo An drić et Les mé mo i res d’Ha drien: стр. 75.
У: Књи жев на исто ри ја.  Год. 30, бр. 104 (1998), стр. 
6175.

12278
     Иво Ан дрић пред књи гом Иго о вих за пи са / Је ле на 
Но ва ко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 29, св. 27 
(јул 2010), стр. 1321.

12279
     Из гнан ство у Ан дри ће вим „Зна ко ви ма по ред пу та” 
/ Је ле на Но ва ко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ré su
mé: L’exil dans Les sig nes à cô té du che min: стр. 189.
У: Ре фе ра ти и са оп ште ња. [Књ.] 1, Се о бе и из гнан ства 
као те ма у ју го сло вен ским књи жев но сти ма / 20. на уч

ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Пан че во, 
Но ви Сад, Тр шић, 1116. 9. 1990.  Бе о град : Ме ђу на
род ни сла ви стич ки цен тар на Фи ло ло шком фа кул те ту, 
1991.  Стр. 181189.

12280
     Из гнан ство у Ан дри ће вим Зна ко ви ма по ред пу та / 
Је ле на Но ва ко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: У тра га њу за је дин ством / Је ле на Но ва ко вић.  Срем
ски Кар лов ци ; Но ви Сад : Из да вач ка књи жар ни ца Зо
ра на Сто ја но ви ћа, 1995.  Стр. 193202.

12281
     Ин тер тек сту ал ност Ан дри ће вих про зних за пи са 
(Ер нест Ре нан) / Је ле на Но ва ко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ré
su mé: L’in ter tex tu a li té des no tes d’Ivo An drić: Er nest Re
nan: стр. 269.
У: Раз вој про зних вр ста у срп ској књи жев но сти. [Књ.] 
2 / 29. на уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о
град, Но ви Сад, 1419. 9. 1999.  Бе о град : Фи ло ло шки 
фа кул тет, Ме ђу на род ни сла ви стич ки цен тар, 2000.  
Стр. 259269.

12282
     Ла тин ски ци та ти у Ан дри ће вим бе ле жни ца ма / Је
ле на Но ва ко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ré
su mé: Les ci ta ti ons la ti nes dans les ca hi ers d’Ivo An drić: 
стр. 129130.
У: Збор ник Ма ти це срп ске за кла сич не сту ди је.  Св. 3 
(2001), стр. 119130.

12283
     От пор пре ма ауто би о гра фи ји или „мр ско ја”: Иво 
Ан дрић и фран цу ска књи жев на ми сао / Је ле на Но ва
ко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ré
su mé: Le re fus de l’auto bi o grap hie ou le moi „ha ïs sa ble”: 
стр. 309.
У: Срп ска ауто би о граф ска књи жев ност. [Књ.] 1 / 27. 
на уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, 
Но ви Сад, Ма на си ја, 913. 9. 1997.  Бе о град : Фи ло
ло шки фа кул тет, Ме ђу на род ни сла ви стич ки цен тар, 
1998.  Стр. 299309.

12284
     Те мат ска струк ту ра не ких Ан дри ће вих при по ве да
ка / Је ле на Но ва ко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ré
su mé: Les thè mes do mi nants dans les no u vel les d’Ivo An
drić: стр. 243.
У: Срп ска при по вет ка. [Књ.] 2 / 31. на уч ни са ста нак 
сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, 1216. 9. 
2001.  Бе о град : Ме ђу на род ни сла ви стич ки цен тар, 
2003.  Стр. 235243.

12285
     Ти по ло ги ја Ан дри ће вих за пи са: фран цу ски мо ра
ли сти : ми сли фран цу ских мо ра ли ста у Ан дри ће вим 



755

бе ле жни ца ма: ства ра лач ки од нос пре ма мо гу ћим узо
ри ма / Је ле на Но ва ко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 8, св. 6 (окт. 
1989), стр. 95175.

12286
     Фло бе ро ва пре пи ска у огле да лу Ан дри ће вих за пи са 
/ Је ле на Но ва ко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би
бли о гра фи ја: стр. 38.  Ré su mé: La cor re spon dan ce de 
Fla u bert dans les no tes d’Ivo An drić: стр. 39.
У: Фи ло ло шки пре глед.  Год. 25, бр. 2 (1998), стр. 23
39.

12287
     Фран цу ски пи сци у Ан дри ће вим есе ји ма / Је ле на 
Но  в а ко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ré
su mé: Les éc ri va ins fran ça is dans les es sa is d’Ivo An drić: 
стр. 442.
У: Срп ска књи жев ност у кон тек сту европ ске књи жев
но сти. [Књ.] 2 / 30. на уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко
ве да не, Бе о град, Но ви Сад, 1217. 9. 2000.  Бе о град 
: Ме ђу на род ни сла ви стич ки цен тар на Фи ло ло шком 
фа кул те ту, 2002.  Стр. 431442.

12288
     Vic tor Hu go dans les ca hi ers de no tes d’Ivo An drić / 
Je le na No va ko vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Ре зи ме: 
Вик тор Иго у Ан дри ће вим бе ле жни ца ма: str. 56.
U: Fi lo lo ški pre gled.  God. 29, br. 2 (2002), str. 4756.

12289
     Le gen re ro ma ne sque et l’hi sto i re: Mar gu e ri te Your ce
nar et Ivo An dric / Je le na No va ko vic.
U: Gen res as re po si to ri es of cul tu ral me mory / edi ted by 
Hen drik van Gorp and Ul la Mu sar raSchro e der.  Am ster
dam : Ro do pi, 2000.  Str. 163175*.

12290
     Ivo An drić et Gé rard de Ner val / Je le na No va ko vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Bi bli o gra
fi ja: str. 3132.  Ре зи ме: Иво Ан дрић и Же рар де Нер
вал: str. 32.
U: Fi lo lo ški pre gled.  God. 24, br. 1/2 (1997), str. 1932.

12291
     Ivo An drić et Guy de Ma u pas sant / Je le na No va ko vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Bi bli o gra
fi ja: str. 50.  Ре зи ме: Иво Ан дрић и Ги де Мо па сан: str. 
5051.
U: Fi lo lo ški pre gled.  God. 25, br. 1 (1998), str. 4351.

12292
     Ivo An drić et la lit té ra tu re fran ça i se: le pro blè me de la 
di scon ti nu i té / Je le na No va ko vić.
No tes: str. 167168.
U: Li ber ami co rum de Dra gan Ne delj ko vić / ré dac te ur 
Mi ro ljub Jo ko vić.  Be o grad : Jo ko vić Inc., 1993.  Str. 
160168.

12293
     Ivo An drić et Ma u ri ce Bar rès / Je le na No va ko vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Bi bli o gra
fi ja: str. 4546.  Ре зи ме: Иво Ан дрић и Мо рис Ба рес: 
str. 46.
U: Fi lo lo ški pre gled.  God. 26, br. 1/2 (1999), str. 3146.

12294
     Ivo An drić, lec te ur de Mon ta ig ne / Je le na No va ko vić.
Bi bli o gra fi ja: str. 1110.
U: Ca na dian Re vi ew of Com pa ra ti ve Li te ra tu re.  Vol. 23, 
no. 4 (Dec. 1996), str. 10971110*.

12295
     Un lec te ur in con nu de Bloy, Ivo An drić / par Je le na 
No va ko vić.
U: La Re vue des let tres mo der nes.  No 4 (1999), str. 287
308*.

12296
     Une for me par ti cu li è re de l’in ter tex tu a li té: la lit té ra tu
re fran ça i se dans les ca hi ers de no tes d’Ivo An drić / Je le na 
No va ko vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Bi bli o gra
fi ja: str. 2930.  Ре зи ме: Је дан по се бан вид ин тер тек
сту ал но сти: фран цу ска књи жев ност у бе ле жни ца ма 
Иве Ан дри ћа: str. 30.
U: Fi lo lo ški pre gled.  God. 36, br. 2 (2009), str. 1930.

12297
     La chro ni que de Trav nik ou le „ti ers mon de” = Trav
nič ka hro ni ka ili „tre ći svet” / Je le na No va ko vić.
Upo re do franc. i srp. tekst.
U: Le con su lat de Fran ce en Bo snie 18062006 et La chro
ni que de Trav nik d’Ivo An drić / so us la di rec tion de Slo
bo dan Šo ja.  Sa ra je vo : Am bas sa de de Fran ce en Bo snie
Her zé go vi ne, 2006.  Str. 157167*.

НО ВА КО ВИЋ, Сло бо дан
12298

     Иво Ан дрић  Али са из зе мље бр да / Сло бо дан Но
ва ко вић.
У: Јеж.  Год. 30, бр. 1448 (31. март 1967), стр. 8.

12299
     Пу цањ у во ду / Сло бо дан Но ва ко вић.
При каз фил ма „Ани ки на вре ме на” по мо ти ви ма при
по вет ке Иве Ан дри ћа, у ре жи ји Вла ди ми ра По га чи ћа.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 24, бр. 425 (16. окт. 1972), 
стр. 67.

НО ВА ЛИЋ, Ђу ро
12300

     O Ivi An dri ću i nje go vom ro ma nu Na Dri ni ću pri ja : 
po vo dom No be lo ve na gra de / Đu ro No va lić.
U: Po let.  God. 9, br. 4 (1961), str. 169174*.

НО ГО, Рај ко Пе тров
12301

     О бри жним љу ди ма. О Зи мо њи ће вим ру ка ма / Рај ко 
Пе тров Но го.
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Sum mary: On ha ras sed pe o ple. On Zi mo njić’s hands: стр. 
235.
У: Де ло Иве Ан дри ћа у кон тек сту европ ске књи жев
но сти и кул ту ре / [уредник Дра ган Недељковић].  Бе
о град : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 1981.  Стр. 227235.

12302
     О бри жним љу ди ма. О Зи мо њи ће вим ру ка ма / Рај ко 
Пе тров Но го.
У: На Ву ко вој ста зи / Рај ко Пе тров Но го.  Кра гу је вац 
: Све тлост, 1987.  Стр. 3848.

12303
     O bri žnim lju di ma. [O Zi mo nji će vim ru ka ma] / R. P. 
N. [Raj ko Pe trov No go].
U: Omer pa ša La tas / Ivo An drić.  Be o grad : Be o grad ski 
iz da vač kogra fič ki za vod, 1988.  Str. 311318.

12304
     О бри жним љу ди ма. О Зи мо њи ће вим ру ка ма / Рај ко 
Пе тров Но го.
У: Срп ска про за да нас / Ћо ро ви ће ви су сре ти про зних 
пи са ца у Би ле ћи [и] На уч ни скуп у Гац ку, 1819. сеп
тем бар 1999.  Би ле ћа : Про свје та ; Гац ко : Про свје та, 
2000.  Стр. 248257.

12305
     O Zi mo nji će vim ru ka ma / Raj ko Pe trov No go.
Od lo mak iz tek sta „O bri žnim lju di ma. O Zi mo nji će vim 
ru ka ma”.
U: Sa vre me nik.  God. 23, knj. 46, sv. 11 (nov. 1977), str. 
371375.

12306
     O Zi mo nji će vim ru ka ma : (od lo mak) / Raj ko Pe trov 
No go.
Iz tek sta „O bri žnim lju di ma. O Zi mo nji će vim ru ka ma”. 
U: Oslo bo đe nje.  God. 34, br. 10486 (13. avg. 1977) = 
Ne dje lja, str. 4.

12307
     О зна ме њи ма, о бри жним љу ди ма / Рај ко Пе тров 
Но го.
Го вор на све ча ној ака де ми ји Удру же ња Ср ба из Бо сне 
и Хер це го ви не у Ср би ји.
У: По ли ти ка.  Год. 89, бр. 28380 (10. окт. 1992) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 36, бр. 28, стр. 12.

НО НЕВ, Бо го мил
12308

     Бал кан ски ху ма ни зъм / Бо го мил Но нев.
У: При я те ли на при ли ва / Бо го мил Но нев.  Со фия : 
Бъл гар ски пи са тел, 1989.  Стр. 3340.

12309
     Из „Бол ка, мът на ка то ста ра ико на” / Бо го мил Но
нев.
У: Ли те ра ту рен фо рум.  Год. 47, бр. 50 (1622. дек. 
1992) = Из вън ред но из да ние  100 го ди ни от ро жде ни
е то на Иво Ан дрич, стр. 3.

12310
     Кар ти на на Бо сна в твор би те на Иво Ан дрич / Бо
го мил Но нев.
У: Ли те ра ту рен фронт.  Год. 2, бр. 37 (1946)*.

НОРД, Макс
12311

     De brug over de Dri na van No bel prijs win na ar Ivo An
dric : een ro mankro ni ek / Max Nord.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Utreht, 1961.
U: Het Pa rool.  (10. nov. 1961)*.

НО РИС, Деј вид
12312

     Вре ме и се ћа ње у ро ма ну „На Дри ни ћу при ја” / Деј
вид Но рис ; пре ве ла с ен гле ског Зла та Ки ју ри на.
Ре фе рат на Ме ђу на род ном на уч ном ску пу о Иви Ан
дри ћу, Лон дон, 1012. јул 1984.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 5, св. 4 
(1986), стр. 149162.

12313
     Исто ри ја и дис курс у ро ма ни ма Иве Ан дри ћа и Ми
ло ша Цр њан ског / Деј вид А. Но рис.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: Hi story and di sco ur se in the no vels of Ivo An drić 
and Mi loš Cr njan ski: стр. 160.
У: Исто риј ски ро ман / уред ник Ми о драг Ма тиц ки.  
Бе о град : Ин сти тут за књи жев ност и умет ност ; Са ра
је во : Ин сти тут за књи жев ност, 1996.  Стр. 153160.

12314
     Ti me and me mory in The brid ge on the Dri na / Da vid 
Nor ris.
No tes: str. 181.
U: Ivo An drić / edi ted by E. C. [Ce li a] Haw ke sworth.  
Lon don : Uni ver sity of Lon don, School of Sla vo nic and 
East Euro pean Stu di es, 1985.  Str. 166181.

НУР КЈЕ ВИЧ, Ја дви га
12315

     Pr zed mo wa / Jad wi ga Nur ki e wicz.
U: Most na Dri nie / Ivo An drić.  War sza wa : Czytel nik, 
1956.  Str. 515.

НУС БА УМ, Е. В.
12316

     Die Brüc ke über die Dri na : zu einem Ro man des ser
bischen Dic hters Ivo An drić / E. W. Nus zba um.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Min hen, 
1959.
U: Stut tgar ter Ze i tung.  (28. Nov. 1959)*.

ЊУ МАН, Ви ви јан Д.
12317

     Ivo An dric: The pas ha’s con cu bi ne and ot her ta les, 
New York, 1968 / Vi vian D. New man.
Pri kaz knji ge: Ma ra mi lo sni ca i dru ge pri če.
U: Li brary Jo ur nal.  Vol. 93, no. 13 (July 1968), str. 
2686.
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О. Р.
12318

     Ту мач зла бо сан ског / О. Р.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Про кле та авли ја и дру ге 
при че, Лон дон, Бо стон, Бе о град, 1992.  Бе ле шка о Си
ли ји Хок сворт.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 30, бр. 10355 (10. јан. 
1993), стр. 9.

О. С.
12319

     Halb Ro man, halb Chro nik / O. St.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Min hen, 
1960.
U: Rhe i nische Post.  (16. Ju li 1960)*.

ОБА ДО ВИЋ, Ми ло рад
12320

     Dva de set i pet ino stra nih iz da nja An dri će vog ro ma na 
„Na Dri ni ću pri ja” / [Mi lo rad Obadović].
U: Oslo bo đe nje.  God. 18, br. 4553 (1. feb. 1961), str. 6.

12321
     Iz van re dan bi lans : ju go slo ven ska knji žev nost u svi je
tu / Mi lo rad Oba do vić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 16, br. 4194 (6. dec. 1959), str. 6.

12322
     „Uz bu đu ju ća i iz ne na đu ju ća knji ga” : ame rič ka štam pa 
o ro ma nu Ive An dri ća „Na Dri ni ću pri ja” / M. [Mi lo rad] 
Oba do vić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 16, br. 4177 (14. nov. 1959), str. 5.

ОБЕН, Ми шел
12323

     Les paysa ges car cé ra ux d’Ivo An drić / Mic hel Aubin.
Ре зи ме: Ан дри ће ви там нич ки пеј за жи: str. 180.
U: De lo Ive An dri ća u kon tek stu evrop ske knji žev no sti i 
kul tu re / [u red nik Dra gan Nedeljković].  Be o grad : Za du
žbi na Ive An dri ća, 1981.  Str. 175180.

ОБЛАК, Ра до сав
12324

     Ме ђу нај мла ђи ма / Ра до сав Облак.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Не ми ри, За греб, 1920.
У: На род.  Н. с., год. 1, бр. 20 (14. мај 1921), стр. 1.

ОБ РА ДО ВИЋ, Ве ра
12325

     Игра за ву ка и/или Ан дри ће ве ре флек си је о игри / 
Ве ра Об ра до вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: Dan ce for the wolf: стр. 220.
У: Ан дрић у си сте му умет но сти / уред ник Ми ло слав 
Шу тић.  Бе о град : Ин сти тут за књи жев ност и умет
ност ; Ба ња Лу ка : Књи жев на за дру га, 2004.  Стр. 207
220.

12326
     Игра за ву ка и/или Ан дри ће ве ре флек си је о игри / 
Ве ра Об ра до вић.
Те мат ски број: Ан дрић у си сте му умјет но сти.  На по

ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum mary: 
Dan ce for the wolf: стр. 220.
У: Збор ник срп ског је зи ка, књи жев но сти и умјет но
сти.  Год. 4 (2004), стр. 207220.

ОБ РА ДО ВИЋ, Дра го љуб П.
12327

     На ша мо дер на по е зи ја. [Део] 4, Ива Ан дри ћа  „Му
ста фа Ма џар” / Дра го љуб Об ра до вић.
У: Ју жна Ср би ја.  Књ. 3, бр. 26 (16. април 1923), стр. 
245247.

ОБ РА ДО ВИЋ, Рад ми ла
12328

     Про шла гла гол ска вре ме на у на ра тив ној струк ту ри 
Ан дри ће ве при по вет ке Де ца и њи хо ви екви ва лен ти у 
пу бли ко ва ном пре во ду ове при по вет ке на фран цу ски 
је зик / Рад ми ла Об ра до вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би
бли о гра фи ја: стр. 405406.  Ré su mé: Les temps du pas
sé dans la struc tu re nar ra ti ve de la no u vel le De ca d’Ivo 
An drić et le urs équ i va lents en fran ça is: стр. 406407.
У: Збор ник ра до ва Фи ло зоф ског фа кул те та.  Бр. 36 
(2006), стр. 393407.

ОБ РА ДО ВИЋ, Сла во љуб

12329
     Вре ме за Ан дри ћа / Сла во љуб Об ра до вић.
При каз књи ге: Све та Лу кић: Спо мен на Ан дри ћа, Бе
о град, 1986.
У: На род не но ви не.  Год. 43, бр. 7533 (1617. мај 1987), 
стр. 11.

12330
     Јед на од мо гућ но сти са др жај ноестет ске ана ли зе 
при по вет ке „Ко са” Ива Ан дри ћа / Сла во љуб Об ра до
вић.
У: Школ ски час срп ско хр ват ског је зи ка и књи жев но
сти.  Год. 4, бр. 3 (1986), стр. 3439.

ОГ ЊА НО ВИЋ, Дра гу тин
12331

     Ан дри ће ва зра че ња / Дра гу тин Ог ња но вић.
У: Ства ра ње.  Год. 17, бр. 1 (1962), стр. 5859.

12332
     Де ца у Ан дри ће вом ства ра ла штву / Дра гу тин Ог
ња но вић.
У: Гра ди на.  Год. 4, бр. 5 (мај 1969), стр. 3443.

12333
     Za go net ka de tinj stva Iva An dri ća / Dra gu tin Og nja no
vić.
U: Stva ra o ci i de ca / Dra gu tin Og nja no vić.  Be o grad : 
No va knji ga, 1978.  Str. 163200.

12334
     Za go net ka de tinj stva Iva An dri ća / Dra gu tin Og nja no
vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: De tinj stvo.  God. 16, br. 3/4 (1990), str. 1728.
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12335
     За го нет ка де тињ ства Иве Ан дри ћа / Дра гу тин Ог
ња но вић.
У: Деч је до ба / Дра гу тин Ог ња но вић.  Бе о град : При
ја те љи де це Бе о гра да, 1997.  Стр. 117145.

12336
     Ivo An drić: Za pi si o Go ji, No vi Sad, 1961 / Dra gu tin 
Og nja no vić.
Pri kaz knji ge.
U: Knji žev nost i je zik.  God. 9, br. 3 (1962), str. 251
253.

12337
     Иво Ан дрић  „Ли ца”, За греб, 1960 / Дра гу тин Ог
ња но вић.
При каз књи ге. 
У: Су сре ти.  Год. 8, бр. 11/12 (нов.дец. 1960), стр. 
10911093.

12338
     Ivo An drić: Pri če iz de tinj stva, Za greb, 1968 / Dra gu tin 
Og nja no vić.
Pri kaz knji ge.
U: Knji žev ne no vi ne.  N. s., god. 20, br. 328 (25. maj 
1968), str. 4.

12339
     Иво Ан дрић у спек тру уни вер зи тет ске кри ти ке / 
Дра гу тин Ог ња но вић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић, уред ник Во ји слав Ђу рић, 
Бе о град, 1962.
У: Књи жев ност и је зик.  Год. 12, бр. 2 (1965), стр. 85
90.

12340
     „Ли ца” Ива Ан дри ћа, За греб, 1960 / Дра гу тин Ог
ња но вић.
При каз књи ге.
У: Књи жев ност и је зик.  Год. 8, бр. 2 (1961), стр. 224
226.

12341
     О за го нет ки де тињ ства Иве Ан дри ћа / Дра гу тин 
Ог ња но вић.
У: Де тињ ство.  Год. 25, бр. 4 (1999), стр. 47.

ОГ ЊЕВ, В.
12342

     Лю ди на стає лю ди ною : (чи та ю чи опо ві дан ня Іво 
Ан дри ча) / В. Огнєв.
У: Все світ.  N° 6 (1981), стр. 169174*.

ОГ ЊЕ НО ВИЋ, Ви да
12343

     Од бра на од љу ба ви / [интервју водила] Бор ка Го
лу бо вић.
Ин тер вју са Ви дом Ог ње но вић по во дом пред ста ве 
„Де вој ка мо дре ко се”, по мо ти ви ма при по вет ке „Не
мир на го ди на” Иве Ан дри ћа.

У: По ли ти ка екс прес.  Год. 30, бр. 10412 (8. март 
1993), стр. 17.

12344
     По хва ла ве ли ком мај сто ру / Ви да Ог ње но вић.
Го вор при ли ком при ма ња Ан дри ће ве на гра де за 1994. 
год.
У: Књи жев ност.  Год. 49, књ. 100, св. 1/2 (јан.феб. 
1996), стр. 16911693.

12345
     По хва ла ве ли ком мај сто ру / Ви да Ог ње но вић.
Го вор при ли ком при ма ња Ан дри ће ве на гра де за 1994. 
год.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 15, св. 12 
(мај 1996), стр. 309312.

12346
     Po hva la ve li kom maj sto ru / Vi da Og nje no vić.
U: Na su prot pro ro čan stvu / Vi da Og nje no vić.  Be o grad : 
Ar hi pe lag, 2007.  Str. 4548.

12347
     Реч је о фа тал ној љу ба ви : Ви да Ог ње но вић пи ше 
дра му пре ма Ан дри ће вој при чи „Не мир на го ди на” / 
[интервју водио] А. [Авдо] Муј чи но вић.
Ин тер вју са В. Ог ње но вић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 30, бр. 10238 (9. септ. 
1992), стр. 11.

ОГРИ ЗЕК, Бо рис
12348

     Na bi ja nje na kol / Bo ris Ogri zek.
U: Mla di na.  (21. april 1992)*.

ОКУ КА, Ми лош
12349

     Ex Pon to i Ne mi ri na nje mač kom / Mi loš Oku ka.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Ex Pon to ; Ne mi ri, Frank furt 
na Maj ni, 1988.
U: Od jek.  God. 43, br. 4 (1528. feb. 1990), str. 22.

ОЛЕ
12350

     Er zä hler des Auslan des / Ol le.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pro kle ta avli ja, Ber lin, Frank
furt na Maj ni, 1957.
U: Ba disches Tag blatt. Aus ga be Ba.  (16. Nov. 1957)*.

ОЛ ШЕВ СКА, Ире на
12351

     An drić Ivo: Most na Dri nie, War sza wa, 1956 / Ire na 
Ol szew ska.
Pri kaz knji ge: Na Dri ni ću pri ja.
U: Roc znik Li te rac ki.  (1956), str. 409411*.

ОЉА ЧА, Мла ден
12352

     За пис о Иви Ан дри ћу / Мла ден Оља ча.
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.
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У: Жи вот.  Год. 31, књ. 62, бр. 9/10 (септ.окт. 1982), 
стр. 183192.

12353
     Za pis o Ivi An dri ću / Mla den Olja ča.
Na po me ne i ob ja šnje nja u be le ška ma uz tekst.
U: Ljud ska mi lo šta / Mla den Olja ča.  Sa ra je vo : „Ve se lin 
Ma sle ša”, 1982.  Str. 218233.

12354
     За пис о Иви Ан дри ћу / Мла ден Оља ча.
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.
У: Књи жев ност.  Год. 47, књ. 98, св. 8/10 (авг.окт. 
1992), стр. 13791390.

ОПА ЧИЋ, Зо ра на
12355

     Од ра ста ње у мул ти кул ту рал ним сре ди на ма у срп
ској књи жев но сти за де цу и мла де / Зо ра на Опа чић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би
бли о гра фи ја: стр. 6364.  Sum mary: Gro wing up in 
mul ti cul tu ral en vi ron ments in Ser bian li te ra tu re for chil
dren and youth: стр. 64.
У: Де тињ ство.  Год. 36, бр. 4 (2009), стр. 5564.

ОПА ЧИЋКо стић, Ду брав ка
12356

     Гра ди те љи и чу ва ри умет но сти / Ду брав ка Опа чић
Ко стић.
При каз књи ге: Пе тар Џа џић: Хра сто ва гре да у ка ме ној 
ка пи ји, Бе о град, 1983.
У: Књи жев на реч.  Год. 12, бр. 230 (25. март 1984), 
стр. 20.

ОР ГЕН, Ма ри јан М.
12357

     Per so na lity de te ri o ra tion / Ma rian M. Or gain.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Go spo đi ca, Nju jork, 1965.
U: The Ho u ston Chro nic le.  (11 April 1965)*.

ОР ЛИЋ, Ми лан
12358

     За што да не / Ми лан Ор лић.
У: Књи жев ност.  Год. 47, књ. 98, св. 8/10 (авг.окт. 
1992), стр. 13231327.

ОР ЛО ВИЋ, Дра ган
12359

     И веч но жи ва же ља / Д. О. [Драган Орловић].
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Шта са њам и шта ми се 
до га ђа, Бе о град, 1976.
У: По ли ти ка екс прес  Не дељ на ре ви ја.  Год. 14, бр. 
502 (29. мај 1976), стр. 11*.

12360
     Од трај не пре ђе / Дра ган Ор ло вић.
При каз књи ге: Ра до ван По по вић: Иво Ан дрић, Бе о
град, 1989.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 27, бр. 8987 (16. март 
1989), стр. 12.

12361
     Пе сма ша па та / Д. О. [Драган Орловић].
При каз књи ге: Слав ко Ле о вац: Огле ди о Иви Ан дри ћу, 
Бе о град, 1993.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 31, бр. 10635 (20. окт. 
1993), стр. 8.

12362
     Пе тар Џа џић: Хра сто ва гре да у ка ме ној ка пи ји, Бе
о град, 1983 / Д. О. [Драган Орловић].
При каз књи ге.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 21, бр. 7092 (3. дец. 1983), 
стр. 8.

12363
     Са чо ве ком уго во рен знак / Дра ган Ор ло вић.
Са др жи и ци та те из де ла Иве Ан дри ћа.
У: По ли ти ка екс прес  Не дељ на ре ви ја.  Год. 10, бр. 
440 (16. март 1975), стр. 10.

12364
     Све та Лу кић: Спо мен на Ан дри ћа, Бе о град, 1986 / 
Д. О. [Драган Орловић].
При каз књи ге.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 24, бр. 8159 (21. нов. 1986), 
стр. 8.

12365
     Сен ке ле по те / Д. О. [Драган Орловић].
При каз књи ге: Ра до ван По по вић: Ан дри ће ва при ја
тељ ства, Бе о град, 1992.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 30, бр. 10253 (24. септ. 
1992), стр. 9.

12366
     Хле ба не ма, књи га ће би ти / Дра ган Ор ло вић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 31, бр. 10861 (15. јун 1994), 
стр. 11.

ОР ЛО ВИЋ, Дра гу тин
12367

     Не што као жи вот / Дра гу тин Ор ло вић.
У: Је дин ство.  Год. 54, бр. 300/301 (31. окт.1. нов. 
1998), стр. 11.

ОРУШ, Кон стан тин
12368

     Тъл ма чи на сла вян ския пе тък / Кон стан тин Оруш.
У: Ли те ра ту рен фо рум.  Год. 47, бр. 50 (1622. дек. 
1992) = Из вън ред но из да ние  100 го ди ни от ро жде ни
е то на Иво Ан дрич, стр. 8.

ОСТА ХОВ СКИ, Еми ли јан
12369

     Ivo An drić : na grody No bla za rok 1961 / E. [E mi li an] 
Ostac how ski.
U: Życie i Myśl.  Rocz. 12, nr. 1/2 (1962), str. 198203*.

ОСТЕН ДОРФ, Ро ланд
12370

     Me i ster werk aus Ju go sla wi en / RO [Ro land Osten
dorff].
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Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Min hen, 
1959.
U: Wi es ba de ner Ku ri er.  (28. Nov. 1959)*.

12371
     Me i ster werk aus Ju go sla wi en / Ro land Osten dorff.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Min hen 
1959.
U: Darm städ ter Ec ho.  (19. Dez. 1959)*.

ОСТЕР МАН, Ро берт
12372

     Bit by bit, An dric car ves out pro fi le of a wo man de di
ca ted only to thrift / Ro bert Oster mann.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Go spo đi ca, Nju jork, 1965.
U: The Na ti o nal Ob ser ver.  (27 April 1965)*.

ОСТО ЈА, Иво
12373

     Bo lje da nas ne go su tra / Ivo Osto ja.
U: Te le gram.  God. 3, br. 96 (23. feb. 1962), str. 2.

ОТА ШЕ ВИЋ, Бран ка
12374

     Два пу та Ан дрић / Б. [Бранка] Ота ше вић.
Са др жи и при каз те ле ви зиј ске дра ме „Зло ста вља ње” 
по мо ти ви ма при по вет ке И. Ан дри ћа, у ре жи ји Пе тра 
Зе ца.
У: По ли ти ка.  Год. 89, бр. 28413 (12. нов. 1992), стр. 
15.

12375
     „Зна ко ви” и зна че ња / Бран ка Ота ше вић.
При каз те ле ви зиј ске дра ме „Зна ко ви” по мо ти ви ма 
при по вет ке Иве Ан дри ћа, по сце на ри ју и у ре жи ји Пе
тра Зе ца.
У: По ли ти ка.  Год. 92, бр. 29242 (17. март 1995), стр. 
39.

12376
     Ми сао о нео п ход но сти књи жев но сти тре ба при хва
ти ти као исти ну / Б. [Бранка] Ота ше вић.
Са др жи и одло мак из го во ра Иве Ан дри ћа при ли ком 
из бо ра за по ча сног док то ра Бе о град ског уни вер зи те
та.
У: По ли ти ка.  Год. 69, бр. 21193 (4. окт. 1972), стр. 
12.

П.
12377

     Ivo An drič: Most na Dri ne, Mar tin, 1948 / Pl.
Pri kaz knji ge: Na Dri ni ću pri ja. 
U: Kni žni ca.  Roč. 1, č. 1/2 (jan.feb. 1949) = Knihy pre 
ve rej né kni žni ce.  Roč. 1, č. 1, str. 34.

П. В.
12378

     „So lan ge es das Dun kel gibt” / P. W.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pro kle ta avli ja, Ber lin, Frank
furt na Maj ni, 1957.
U: Ne u es Öster re ich.  (23. Feb. 1958)*.

12379
     So lan ge es das Dun kel gibt / P. W.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pro kle ta avli ja, Ber lin, Frank
furt na Maj ni, 1957. 
U: In du strie.  (23. Feb. 1958) = Der Büc her spi e gel für 
Werk sbi bli ot he ken*.

П. Г. П.
12380

     Nar ra ti va di An dric / P. G. P.
Pri kaz kni ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Mi la no, 
1962.
U: La Vo ce re pub bli ca na.  (17 mag. 1962)*.

12381
     Il pre mio No bel per la let te ra tu ra al lo scrit to re ju go sla
vo Ivo An dric / P. G. P.
U: La Vo ce re pub bli ca na.  (27 ott. 1961)*.

П. Д.
12382

     Avant le prix No bel An dritch ti ra it en Fran ce à 5000 
exem pla i res / P. D.
U: Tri bu ne de La u san ne.  (5 nov. 1961)*.

П. К.
12383

     Der var en gang to bro dre / PK.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pro kle ta avli ja, Ko pen ha gen, 
1964.
U: Aal borg amtsti den de.  (6. nov. 1964)*.

П. Л.
12384

     Пре ми је ра фил ма „Ани ки на вре ме на” / П. Л.
При каз фил ма „Ани ки на вре ме на” по мо ти ви ма при
по вет ке Иве Ан дри ћа, у ре жи ји Вла ди ми ра По га чи ћа.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 2, бр. 294 (27. септ. 1954), 
стр. 5.

П. Л. Т.
12385

     Híd az idő tlen ség ben / PLT.
U: Na pló.  (2008. fe br. 11.)*.

П. М.
12386

     No belpal kin non sa a neen Ivo An dri cin kak si ro ma a nia 
: Dri najoen sil ta ja Ne i ti / P. M.
Pri kaz knji ga: 1. Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Hel sin ki, 
1961 ;  2. Ivo An drić: Go spo đi ca, Hel sin ki, 1961.
U: Kar ja lan aamu.  Nro 2 (1962), str. 30*.

ПА БЛЕ, Ели за бет
12387

     Die Li e be wohnt ne ben dem Hass / Eli sa beth Pa blé.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Ma ra mi lo sni ca, Štut gart, 
1960.
U: He u te.  (29. Okt. 1960)*.
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ПА ВЕЛ, Ернст
12388

     Ivo An dric: Bo snian chro nic le, New York, 1963 / Ernst 
Pa wel.
Pri kaz knji ge: Trav nič ka hro ni ka.
U: The Na tion.  Vol. 197, no. 15 (9 Nov. 1963), str. 
302*.

ПА ВИЋ, Ми ло рад
12389

     Ан дрић и јед на пе сма из XVI II ве ка / Ми ло рад Па
вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: An drić and one 18thcen tury po em: стр. 748.
У: Збор ник ра до ва о Иви Ан дри ћу / уред ник Ан то ни је 
Иса ко вић.  Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет
но сти, 1977.  Стр. 743748.

12390
     Ан дрић и јед на пе сма из XVI II ве ка / Ми ло рад Па
вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: An drić and one 18thcen tury po em: стр. 748.
У: Збор ник ра до ва о Иви Ан дри ћу / уред ник Ан то ни је 
Иса ко вић.  Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет
но сти, 1979.  Стр. 743748.

12391
     Ан дрић и јед на пе сма из XVI II ве ка / Ми ло рад Па
вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Исто ри ја, ста леж и стил / Ми ло рад Па вић.  Но ви 
Сад : Ма ти ца срп ска, 1985.  Стр. 247253.

12392
     Kom pa ra tiv na ras pra va o An dri ću / Mi lo rad Pa vić.
Pri kaz knji ge: Mid hat Ša mić: Isto rij ski iz vo ri Trav nič ke 
hro ni ke Ive An dri ća i nji ho va umjet nič ka tran spo zi ci ja, 
Sa ra je vo, 1962.
U: Knji žev ne no vi ne.  N. s., god. 14, br. 171 (18. maj 
1962), str. 4.

12393
     По бед нич ки по раз / Ми ло рад Па вић.
Го вор при ли ком при ма ња Ан дри ће ве на гра де за 2001. 
год.
У: Књи жев ност.  Год. 52 [!], књ. 107, св. 10/12 (окт.
дец. 2002), стр. 1022.

12394
     Уз Ан дри ће ву на гра ду / Ми ло рад Па вић.
Го вор при ли ком при ма ња Ан дри ће ве на гра де за 2001. 
год.
У: Књи жев ни лист.  Год. 1, бр. 4 (1. нов. 2002), стр. 7.

12395
     Уз Ан дри ће ву на гра ду / Ми ло рад Па вић.
Го вор при ли ком при ма ња Ан дри ће ве на гра де за 2001. 
год.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 22, св. 20 
(окт. 2003), стр. 349350.

ПА ВИ ЋЕ ВИЋ, Бран ко
12396

     Спо јио је епо хе и на ро де / Бран ко Па ви ће вић.
In me mo ri am.
У: Про свјет ни рад.  Бр. 7 (1. април 1975), стр. 1.

12397
     Спо јио је епо хе и на ро де / Бран ко Па ви ће вић.
In me mo ri am.
У: Ства ра ње.  Год. 30, бр. 5 (мај 1975), стр. 703.

ПА ВИ ЧИЋ, Дра гу тин
12398

     „Ovi kra je vi ži ve u mom se ća nju” / D. [Dra gu tin] Pa
vi čić, I. [I bra him] Kljun.
U: Oslo bo đe nje.  God. 29, br. 8757 (18. okt. 1972), str. 8.

12399
     Ови кра је ви жи ве у мом се ћа њу / Д. [Драгутин] Па
ви чић, И. [Ибрахим] Кљун.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 188191.

ПАВ КО ВИЋ, Ва са
12400

     Ан дрић и Бе ња мин : јед на па ра ле ла / Ва са Пав ко
вић.
У: По глед кроз про зу / Ва са Пав ко вић.  Но ви Сад : 
Днев ник, 2006.  Стр. 912.

12401
     Де ца у Ан дри ће вим при ча ма / Ва са Пав ко вић.
У: Књи жев ност.  Год. 47, књ. 98, св. 8/10 (авг.окт. 
1992), стр. 13191323.

12402
     Па но ра ма све та : Ан дрић, Бе ња мин  јед на па ра ле
ла / Ва са Пав ко вић.
У: По ли ти ка.  Год. 90, бр. 28714 (18. септ. 1993) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 37, бр. 25, стр. 17.

ПАВ КО ВИЋ, М.
12403

     За све што је чо ве ко во / М. Пав ко вић.
У: Спорт и свет.  Год. 4, бр. 126 (24. март 1959), стр. 
9*.

12404
     О ме ни  по сле мо је смр ти : Иво Ан дрић и јав на 
реч о (ње го вом) при ват ном жи во ту / [испричао] М. С. 
Пав ко вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 23, бр. 6665 (15. март 1975), 
стр. 14.

ПА ВЛО ВИЋ, Алек сан дар
12405

     Фа сци на ци ја ле по том / Алек сан дар Па вло вић.
При каз књи ге: Дра ган Сто ја но вић: Ле па би ћа Иве Ан
дри ћа, Под го ри ца, Но ви Сад, 2003.
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У: Књи жев ни лист.  Год. 3, бр. 19 (1. март 2004), стр. 
78.

ПА ВЛО ВИЋ, Го ри ца
12406

     Мит ско (и ле ген дар но) у Ан дри ће вом ро ма ну „На 
Дри ни ћу при ја” / Го ри ца Па вло вић, Су за на С. Ми
шић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би
бли о гра фи ја: стр. 55.
У: Збор ник Фи ло ло шког фа кул те та у При шти ни.  Књ. 
5/6 (1995/1996), стр. 4956.

ПА ВЛО ВИЋ, Жи во јин
12407

     Ру жа ве тро ва / Жи во јин Па вло вић.
Го вор при ли ком при ма ња Ан дри ће ве на гра де за 1993. 
год.
У: Књи жев ност.  Год. 48, књ. 99, св. 12 (дец. 1994) = 
Ме ђу на род но пи смо = Let tre in ter na ti o na le.  Бр. 5, стр. 
13641365.

12408
     Ру жа ве тро ва / Жи во јин Па вло вић.
Го вор при ли ком при ма ња Ан дри ће ве на гра де за 1993. 
год.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 14, св. 11 
(септ. 1995), стр. 257258.

ПА ВЛО ВИЋ, Зо ран
12409

     Ег зи стен ци јал на не моћ у при по ве дач кој про зи Иве 
Ан дри ћа / Зо ран Па вло вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: При ло зи о књи жев ном де лу Ива Ан дри ћа / Вла де
та Ву ко вић, Вла ди мир Бо ван, Зо ран Па вло вић.  При
шти на : Је дин ство, 1982.  Стр. 3646*.

12410
     Ег зи стен ци јал на не моћ у при по ве дач кој про зи Иве 
Ан дри ћа / Зо ран Па вло вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Стре мље ња.  Год. 23, бр. 4 (јулавг. 1982), стр. 74
84.

12411
     Же на сто ји као ка пи ја на из ла зу и на ула зу ово га 
све та / Зо ран Па вло вић.
У: Екс пли ка ци ја струк ту рал ног при сту па / Зо ран Па
вло вић.  При шти на [тј.] Ле по са вић : Ин сти тут за срп
ску кул ту ру ; Ко сов ска Ми тро ви ца : Фи ло зоф ски фа
кул тет, 2003.  Стр. 107119.

12412
     Тај на „Про кле те авли је” Ива Ан дри ћа / Зо ран Па
вло вић.
У: Екс пли ка ци ја струк ту рал ног при сту па / Зо ран Па
вло вић.  При шти на [тј.] Ле по са вић : Ин сти тут за срп
ску кул ту ру ; Ко сов ска Ми тро ви ца : Фи ло зоф ски фа
кул тет, 2003.  Стр. 97106.

12413
     Тај не Про кле те авли је Иве Ан дри ћа / Зо ран Па вло
вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Стре мље ња.  Год. 22, бр. 6 (дец. 1981), стр. 7987.

ПА ВЛО ВИЋ, Ко ста Ст.
12414

     Иво Ан дрић / Ко ста Ст. Па вло вић.
У: Она кви ка кве сам их знао / Ко ста Ст. Па вло вић.  
Бе о град : От кро ве ње, 2004.  Стр. 1120.

ПА ВЛО ВИЋ, Ле по са ва
12415

     Се ћа ња на Иву Ан дри ћа / Ле по са ва Бе ла Па вло вић.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 17, св. 14 
(април 1998), стр. 135153.

ПА ВЛО ВИЋ, Лу ка
12416

     Dje lo traj nih vi zi ja / Lu ka Pa vlo vić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 23, br. 6952 (10. okt. 1967), str. 1.

12417
     Је дан ро ман на сце ни / Лу ка Па вло вић.
При каз пред ста ве „На Дри ни ћу при ја” по мо ти ви ма 
ро ма на Иве Ан дри ћа, у дра ма ти за ци ји и ре жи ји Јо ва
на Пут ни ка и у из во ђе њу На род ног по зо ри шта из Зе
ни це.
У: По ли ти ка.  Год. 75, бр. 23217 (27. мај 1978), стр. 
14.

12418
     Kao mo za ik / Lu ka Pa vlo vić.
Pri kaz pred sta ve „Pro kle ta avli ja” po mo ti vi ma ro ma na 
Ive An dri ća, u dra ma ti za ci ji Jo va na Ći ri lo va, u re ži ji Ma te 
Mi lo še vi ća i u iz vo đe nju Ju go slo ven skog dram skog po zo
ri šta iz Be o gra da.
U: Oslo bo đe nje.  God. 20, br. 5404 (20. jun 1963), str. 6.

ПА ВЛО ВИЋ, Ми ли во је
12419

     Иво Ан дрић, њим са мим / Ми ли во је Па вло вић.
У: НИН.  Год. 22, бр. 1134 (1. окт. 1972), стр. 4041.

12420
     Sa mo je ži vot ve čan / Mi li voj [e] Pa vlo vić.
Nad re đe ni stv. nasl.: An drić, njim sa mim.
U: Oko.  God. 3, br. 82 (115. svi banj 1975), str. 10.

ПА ВЛО ВИЋ, Ми ло рад
12421

     Исто ми шље ни ци / Ми ло рад Па вло вићКр па.
Те мат ски број: 80 го ди на Ива Ан дри ћа.
У: Раз ви так.  Н. с., бр. 6 (1972), стр. 4950.

ПА ВЛО ВИЋ, Ми о драг
12422

     Је дан по глед на Ан дри ће во де ло / Ми о драг Па вло
вић.
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Sum mary: An outlo ok on the work of Ivo An drić: стр. 
208209.
У: Збор ник ра до ва о Иви Ан дри ћу / уред ник Ан то ни је 
Иса ко вић.  Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет
но сти, 1977.  Стр. 203209.

12423
     Је дан по глед на Ан дри ће во де ло / Ми о драг Па вло
вић.
Sum mary: An outlo ok on the work of Ivo An drić: стр. 
208209.
У: Збор ник ра до ва о Иви Ан дри ћу / уред ник Ан то ни је 
Иса ко вић.  Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет
но сти, 1979.  Стр. 203209.

12424
     Је дан по глед на Ан дри ће во де ло / Ми о драг Па вло
вић.
У: По е ти ка мо дер ног / Ми о драг Па вло вић.  Бе о град : 
„Вук Ка ра џић”, 1981.  Стр. 119129.

12425
     „Je dan po gled na An dri će vo de lo” : (de lo vi) / Mi o drag 
Pa vlo vić.
U: Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Be o grad : Be o grad ski 
iz da vač kogra fič ki za vod, 1990.  Str. 432434.

12426
     „Је дан по глед на Ан дри ће во де ло” : (де ло ви) / Мио
драг Па вло вић.
У: На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Бе о
град ски из да вач когра фич ки за вод, 1990.  Стр. 465
468.

12427
     Је дан по глед на Ан дри ће во де ло / Ми о драг Па вло
вић.
Одло мак.
У: Бал кан ски Хо мер или Жи вот Иве Ан дри ћа / Ра до
ван По по вић.  Бе о град : За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства, 1991.  Стр. 129.

12428
     Је дан по глед на Ан дри ће во де ло / Ми о драг Па вло
вић.
Одло мак. 
У: По ли ти ка.  Год. 89, бр. 28380 (10. окт. 1992) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 36, бр. 28, стр. 12.

12429
     Ски ца за би о гра фи ју Ива Ан дри ћа / М. [Миодраг] 
Па вло вић.
In me mo ri am.
У: По бје да.  Год. 31, бр. 3431 (14. март 1975), стр. 
89.

ПА ВЛО ВИЋ, Ми хај ло
12430

     Го вор ти ши не / Ми хај ло Па вло вић.
При каз књи ге: Ра ди во је Кон стан ти но вић: Ис тра жи ва
ње ти ши не и дру ги огле ди, Бе о град, 1995. 

У: По ли ти ка.  Год. 94, бр. 29940 (1. март 1997) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 40, бр. 47, стр. 24.

ПА ВЛО ВИЋСа му ро вић, Љи ља на
12431

     Ан дрић о Си мо ну Бо ли ва ру / Љи ља на Па вло вић
Са му ро вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Re su
men: Si món Bo lí var vi sto por Ivo An drić: стр. 314315.
У: Иво Ан дрић у сво ме вре ме ну. [Књ.] 1 / 22. на уч ни 
са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, 
Тр шић, 1520. септ. 1992.  Бе о град : Ме ђу на род ни 
сла ви стич ки цен тар на Фи ло ло шком фа кул те ту, 1994. 
 Стр. 305315.

12432
     При лог књи жев ноје зич ком про у ча ва њу Ан дри ће
вих де ла и њи хо во пре во ђе ње у Шпа ни ји / Љи ља на 
Па вло вићСа му ро вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би
бли о гра фи ја Ан дри ће вих де ла пре ве де них и об ја вље
них у Шпа ни ји: стр. 115116.  Re su men: Con tri bu ción 
al estu dio li te ra riolin gu i sti co de la ob ra de Ivo An drić y 
sus tra duc ci o nes en Espa ña: стр. 117.
У: Ре фе ра ти и са оп ште ња. [Књ.] 3, Ре цеп ци ја ју го сло
вен ских књи жев но сти у стра ним зе мља ма од 1918. 
го ди не до на ших да на / 13. на уч ни са ста нак сла ви ста 
у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, Тр шић, 1518. IX 
1983.  Бе о град : Фи ло ло шки фа кул тет, Ме ђу на род ни 
сла ви стич ки цен тар, 1984.  Стр. 111117.

ПА ВЛОВ СКИ, Бо ри слав
12433

     Ak tu a li za ci ja mi ta o zmi ji ili: „Zar vre di zbog Bo sne 
pla ka ti” / Bo ri slav Pa vlov ski.
U: Kul tur ni be sti ja rij / ured ni ce Su za na Mar ja nić i An to
ni ja Za ra di ja Kiš.  Za greb : In sti tut za et no lo gi ju i fol klo
ri sti ku : Hr vat ska sve u či li šna na kla da, 2007.  Str. 513
527*.

ПАВ ЧЕК, То не
12434

     Ivo An drić: Pri po ved ka o ve zir je vem slo nu in dru ge 
zgod be, v Lju blja ni, 1951 / T. [To ne] Pav ček.
Pri kaz knji ge: Pri ča o ve zi ro vom slo nu i dru ge pri po vet
ke.
U: Be se da.  Le to 1, št. 4 (1951/1952), str. 180181.

ПА ЖЂЕР СКИ, Лех
12435

     Polj ska knji žev na štam pa o Ivi An dri ću / Lech Pa źd
zi er ski.
U: Za dar ska re vi ja.  God. 11, br. 2 (tra vanj 1962), str. 
170.

ПА ЈИН, Ду шан
12436

     Ан дрић и иза зо ви ле по те / Ду шан Па јин.
Би бли о гра фи ја: стр. 26.
У: Стиг.  Год. 35, бр. 94 (окт. 2005), стр. 2526.
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12437
     Ан дрић  на од ре ди шту / Ду шан Па јин.
Са др жи и ци та те из де ла И. Ан дри ћа и Чу анг Цеа.  
Би бли о гра фи ја: стр. 7.
У: Злат на гре да.  Год. 5, бр. 45/46 (јулавг. 2005), стр. 
47.

12438
     Ле по та и при вид : схва та ње Иве Ан дри ћа и ана ли за 
Ми ла на Дам ња но ви ћа / Ду шан Па јин.
Би бли о гра фи ја: стр. 89.
У: Са вре ме ник плус.  Бр. 73/74 (1999), стр. 8289.

12439
     Le po ta i pri vid : shva ta nje Ive An dri ća i ana li za Mi la na 
Dam nja no vi ća / Du šan Pa jin.
U: Srp ska este ti ka u XX ve ku / ured nik Mir ko Zu ro vac.  
Be o grad : Este tič ko dru štvo Sr bi je, 2000.  Str. 125136.

12440
     Ту га кра ја / Ду шан Па јин.
Би бли о гра фи ја: стр. 339.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 25, св. 23 
(септ. 2006), стр. 330339.

12441
     Ću pri ja na re ci ži vo ta i isto ri je / Du šan Pa jin.
U: Na Dri ni ću pri ja / [I vo Andrić].  Be o grad : Lo gos art : 
Agen ci ja Sve ti o nik, 2006.  Str. 339354.

12442
     Ћу при ја на ре ци жи во та и исто ри је / Ду шан Па јин.
Би бли о гра фи ја: стр. 40.
У: Злат на гре да.  Год. 6, бр. 55 (мај 2006), стр. 3540.

12443
     Byron and An drić in Sin tra / Du šan Pa jin.
Be le ška o auto ru.  Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce 
uz tekst.
U: Zlat na gre da.  Vol. 9, no. 95/96 (Sept.Oct. 2009), str. 
6063.

ПА ЈИЋ, Ми лен ко
12444

     Ан дрић наш са вре ме ник / Ми лен ко Па јић.
Го вор при ли ком при ма ња Ан дри ће ве на гра де за 2009. 
год.  На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.
У: Књи жев ни ма га зин.  Год. 10, бр. 112/114 (окт.дец. 
2010), стр. 3436.

ПА ЛА ВЕ СТРА, Јо ван
12445

     До ма ћи на сце ни : Ми лан Бе го вић и Ан дрић  Јев
тић / Ј. [Јован] Па ла ве стра.
При каз пред ста ве „Ани ки на уз бу на” по мо ти ви ма 
при по вет ке „Ани ки на вре ме на” И. Ан дри ћа, у дра ма
ти за ци ји Бо ри во ја Јев ти ћа и у из во ђе њу На род ног по
зо ри шта из Са ра је ва.
У: Пре глед.  Год. 8, књ. 10, св. 121 (јан. 1934), стр. 
5052.

12446
     Ivo An drić o Sve to za ru Ćo ro vi ću : jed na po zo ri šna kri
ti ka iz 1918. go di ne / J. [Jo van] Pa la ve stra.
U: Oslo bo đe nje.  God. 15, br. 3308 (24. mart 1957), str. 5.

ПА ЛА ВЕ СТРА, Пре драг
12447

     Ан дрић и Цр њан ски у европ ској књи жев но сти / 
Пре драг Па ла ве стра.
У: Сер биа и ко мен та ри / [уредник Жи во рад Стојковић]. 
 Бе о град : За ду жби на Ми ло ша Цр њан ског, 1989.  Стр. 
335342.

12448
     Ан дрић у Бер ли ну / Пре драг Па ла ве стра.
Из раз го во ра о књи зи „Иво Ан дрић у Бер ли ну 1939
41.” Же ли ми ра Бо ба Ју ри чи ћа.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 9/10, св. 7 
(мај 1991), стр. 211215.

12449
     Ан дри ћев днев ник из Со ко ба ње / Пре драг Па ла ве
стра.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 17, св. 14 
(април 1998), стр. 1925.

12450
     Ан дри ћев драм ски по ку шај : (ко мен тар уз нео бја
вље ни драм ски текст Ко нац ко ме ди је) / Пре драг Па
ла ве стра.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 3/4, св. 3 
(окт. 1985), стр. 104107.

12451
     Ан дри ћев драм ски по ку шај : одло мак из ко мен та ра 
/ Пре драг Па ла ве стра.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Театрон.  Год. 25, бр. 111 (2000), стр. 4243.

12452
     Ан дри ћев ду хов ни лик / Пре драг Па ла ве стра.
У: Ре фе ра ти и са оп ште ња. [Књ.] 2, [Књижевност и је
зик у до ба романтизма] / 12. на уч ни са ста нак сла ви ста 
у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, Тр шић, 1519. IX 
1982.  Бе о град : Фи ло ло шки фа кул тет, Ме ђу на род ни 
сла ви стич ки цен тар, 1983.  Стр. 273279.

12453
     Ан дри ћев за ви чај / Пре драг Па ла ве стра.
Го вор на отва ра њу из ло жбе „Ан дрић и Трав ник”, Бе
о град, 1982.
У: НИН.  Год. 33, бр. 1658 (10. окт. 1982), стр. 3536.

12454
     Ан дри ће ва га лак си ја / Пре драг Па ла ве стра.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 44, бр. 850/851 (15. окт.1. 
нов. 1992), стр. 4.

12455
     Ан дри ће ва га лак си ја / Пре драг Па ла ве стра.
У: Про свје та.  (1993), стр. 103109.
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12456
     Ан дри ће ва га лак си ја / Пре драг Па ла ве стра.
У: Ан то ло ги ја срп ске књи жев не кри ти ке и есе ји сти ке 
Ре пу бли ке Срп ске / [приредио] Бо го мир Ђу кић.  Ба ња 
Лу ка : Ма ти ца срп ска Ре пу бли ке Срп ске, 2001.  Стр. 
217224.

12457
     Ан дри ће ва исто риј ска свест / Пре драг Па ла ве стра.
Ре фе рат на Ме ђу на род ном сим по зи ју му „Од је ци 
европ ске исто ри је у де лу Иве Ан дри ћа”, Нан си, 31. 
мај2. јун 1985.  На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен
це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 5, св. 4 
(1986), стр. 242254.

12458
     Ан дри ће ва исто риј ска свест / Пре драг Па ла ве стра.
У: Књи жев ност  кри ти ка иде о ло ги је / Пре драг Па ла
ве стра.  Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1991.  
Стр. 90106.

12459
     Ан дри ће ва ли ри ка / Пре драг Па ла ве стра.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: The lyric po e try of Ivo An drić: стр. 440.
У: Збор ник ра до ва о Иви Ан дри ћу / уред ник Ан то ни је 
Иса ко вић.  Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет
но сти, 1977.  Стр. 393440.

12460
     An dri će va li ri ka / Pre drag Pa la ve stra.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Kri ti ka i avan gar da u mo der noj srp skoj knji žev no sti / 
Pre drag Pa la ve stra.  Be o grad : Pro sve ta, 1979.  Str. 287
347.

12461
     Ан дри ће ва ли ри ка / Пре драг Па ла ве стра.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: The lyric po e try of Ivo An drić: стр. 440.
У: Збор ник ра до ва о Иви Ан дри ћу / уред ник Ан то ни је 
Иса ко вић.  Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет
но сти, 1979.  Стр. 393440.

12462
     Ан дри ће ва ли ри ка / Пре драг Па ла ве стра.
Одло мак.
У: Бал кан ски Хо мер или Жи вот Иве Ан дри ћа / Ра до
ван По по вић.  Бе о град : За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства, 1991.  Стр. 130.

12463
     „Ан дри ће ва ли ри ка” / Пре драг Па ла ве стра.
Од лом ци.
У: По е зи ја / Иво Ан дрић.  Срем ски Кар лов ци : Ка и
рос, 1998.  Стр. 243245.

12464
     Ан дри ће ва ма ска / Пре драг Па ла ве стра.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 18, св. 15 
(окт. 1999), стр. 4363.

12465
     An dri će va me ta fi zi ka : (od lo mak) / Pre drag Pa la ve
stra.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Sa vre me nik.  God. 26, knj. 51, sv. 6 (jun 1980), str. 
371377.

12466
     Ан дри ће ва пи сма Во ји сла ву М. Јо ва но ви ћу и Во ји
сла ву Га ћи но ви ћу / Пре драг Па ла ве стра.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 11, св. 8 (окт. 
1992), стр. 161170.

12467
     Ан дри ће ва пи сма Ву чу / Пре драг Па ла ве стра.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 14, св. 11 
(септ. 1995), стр. 915.

12468
     Ан дри ће ви кри ти ча ри. [Део 1] / Пре драг Па ла ве
стра.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: стр. 189.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 22, св. 20 
(окт. 2003), стр. 177189.

12469
     Ан дри ће ви кри ти ча ри. [Део] 2 / Пре драг Па ла ве
стра.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: стр. 88.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 23, св. 21 
(септ. 2004), стр. 6488.

12470
     Ан дри ће ви кри ти ча ри. [Део] 3 / Пре драг Па ла ве
стра.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 24, св. 22 
(септ. 2005), стр. 230261.

12471
     Ан дри ће ви кри ти ча ри. [Део] 4 / Пре драг Па ла ве
стра.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 25, св. 23 
(септ. 2006), стр. 163205.

12472
     Ан дри ће ви кри ти ча ри. [Део] 5 / Пре драг Па ла ве
стра.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 26, св. 24 
(септ. 2007), стр. 5789.

12473
     Бо сна, Ан дрић и Се ли мо вић / Пре драг Па ла ве
стра.
Sum mary: Bo snia, An drić and Se li mo vić: стр. 288.
У: Спо ме ни ца Ме ше Се ли мо ви ћа / уред ник Пре драг 
Па ла ве стра.  Бе о град : СА НУ, 2010.  Стр. 279288.
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12474
     Да на шње чи та ње Ан дри ћа / Пре драг Па ла ве стра.
У: Књи жев ност.  Год. 49, књ. 100, св. 6/7 (јунјул 
1995), стр. 720724.

12475
     Две ино стра не књи ге о Ан дри ћу / Пре драг Па ла
ве стра.
При каз књи га: 1. Си ли ја Хок сворт: Ivo An drić, Лон
дон, До вер, 1984 ; 2. Же ли мир Боб Ју ри чић: The man 
and the ar tist, Ле нам, Њу јорк, Лон дон, 1986.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 5, св. 4 
(1986), стр. 283286.

12476
     De set na če la An dri će ve po e ti ke / Pre drag Pa la ve stra.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Za pi si o Go ji, No vi Sad, 1961.
U: Sa vre me nik.  God. 8, knj. 15, sv. 6 (jun 1962), str. 
542546.

12477
     De set na če la An dri će ve po e ti ke / Pre drag Pa la ve stra.
U: No vi je van đe li sti / Pre drag Pa la ve stra.  Sa ra je vo : 
Svje tlost, 1968.  Str. 214221.

12478
     Де сет на че ла Ан дри ће ве по е ти ке / Пре драг Па ла
ве стра.
У: Збор ник о Ан дри ћу / при ре дио Ра до ван Вуч ко вић. 
 Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1999.  Стр. 261
271.

12479
     Еле мен ти по ет ске фан та сти ке у Ан дри ће вом ре а
ли зму / Пре драг Па ла ве стра.
Sum mary: The ele ments of po e ti cal fan ta stic in the re a
lism of Ivo An drić: стр. 55.
У: Де ло Иве Ан дри ћа у кон тек сту европ ске књи жев
но сти и кул ту ре / [уредник Дра ган Недељковић].  Бе
о град : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 1981.  Стр. 2755.

12480
     Ele men ti po et ske fan ta sti ke u An dri će vom re a li zmu : 
Je le na, že na ko je ne ma / Pre drag Pa la ve stra.
Od lom ci.  Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Pri po vet ke Ive An dri ća / Sve to zar Ko lje vić.  Be o grad 
: Za vod za udž be ni ke i na stav na sred stva, 1983.  Str. 129
133.

12481
     Иво Ан дрић: Го спо ђи ца, Са ра је во, 1953 / П. П. 
[Предраг Палавестра].
При каз књи ге.
У: Омла дин ска ри јеч.  Год. 11, бр. 386 (2131. мај 
1953), стр. 7*.

12482
     Ivo An drić i Troj ni pakt : An drić u Ber li nu (19391941) 
i u „Da na su” (1990) / Pre drag Pa la ve stra.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ho mo bal ca ni cus, ho mo he ro i cus. [Knj.] 2 / Pe tar Dža
džić.  Be o grad : Za vod za udž be ni ke i na stav na sred stva, 
1995.  Str. 181200.

12483
     Ivo An drić: „Li ca”, Za greb, 1960 / Pre drag Pa la ve stra.
Pri kaz knji ge.
U: Od bra na kri ti ke / P. [Pre drag] Pa la ve stra.  Sa ra je vo : 
„Ve se lin Ma sle ša”, 1961.  Str. 136141.

12484
     Иво Ан дрић пред ли цем смр ти / Пре драг Па ла ве
стра.
In me mo ri am.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 27, бр. 483 (16. март 1975), 
стр. 1.

12485
     Knji ga o An dri ću / Pre drag Pa la ve stra.
Od lo mak.
U: Trav nič ka hro ni ka / [I vo Andrić].  Be o grad : Lo gosart 
: Agen ci ja Sve ti o nik, 2006.  Str. 490492.

12486
     Kob na oba ve za ve li kih / Pre drag Pa la ve stra.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Li ca, Za greb, 1960.
U: Knji žev ne no vi ne.  N. s., god. 11, br. 121 (17. jun 
1960), str. 3.

12487
     Kob ni ci i sa mot ni ci : o pu tu Ali je Đer ze le za / Pre drag 
Pa la ve stra.
Od lo mak iz tek sta „Usa mlje nič ki ne mir Iva An dri ća”.
U: Mla dost.  God. 1, br. 5 (7. nov. 1956), str. 10.

12488
     Ко мен тар уз Рат ни днев ник Иве Ан дри ћа / Пре драг 
Па ла ве стра.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 1, св. 1 (јун 
1982), стр. 293300.

12489
     Ко нац ко ме ди је : у ар хи ву Срп ске ака де ми је чу ва се 
ру ко пис љу бав ног дра мо ле та у јед ном чи ну Иве Ан
дри ћа, о ко јој смо раз го ва ра ли са др Пре дра гом Па ла
ве стром / [интервју водио] Ав до Муј чи но вић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 19, бр. 6057 (16. јан. 1981), 
стр. 12.

12490
     Ле ген де око Ан дри ћа / Пре драг Па ла ве стра.
При каз књи ге: Пе тар Џа џић: Иво Ан дрић, Бе о град, 
1957.
У: Ви ди ци.  Год. 6, бр. 37/38 (окт.нов. 1958), стр. 14.

12491
     Лич на тај на / Пре драг Па ла ве стра.
Над ре ђе ни ств. насл.: Кри ти ча ри о Ан дри ћу / из бор 
М. Ж. [Милан Живановић].  Одло мак.
У: Днев ник.  Год. 51, бр. 16511 (14. окт. 1992) = Кул
ту ра  на у ка  умет ност.  Бр. 651, стр. 16.

12492
     Ма ска од па пи ра / Пре драг Па ла ве стра.
У: Не кро по ље / Пре драг Па ла ве стра.  Бе о град : От
кро ве ње, 2003.  Стр. 4166.
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12493
     Ма ска од па пи ра / Пре драг Па ла ве стра.
У: Не кро по ље / Пре драг Па ла ве стра.  Бе о град : От
кро ве ње, 2004.  Стр. 4166.

12494
     Не ви дљи ве ста зе / Пре драг Па ла ве стра.
У: Бор ба.  Год. 41, бр. 276 (9. окт. 1982), стр. 10.

12495
     Об ја шње ње глав ног уред ни ка о об ја вљи ва њу „Ру
ко пи са из ку ти је” / Пре драг Па ла ве стра.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 20, св. 18 
(окт. 2001), стр. 367.

12496
     Пи сци бал кан ског про клет ства / [интервју водила] 
Алек сан дра То мић.
Ин тер вју са Пре дра гом Па ла ве стром.
У: Вој ска.  Год. 2, бр. 64 (12. авг. 1993), стр. 1011.

12497
     По ет ски сми сао за исто ри ју : Ан дрић и Цр њан ски / 
Пре драг Па ла ве стра.
У: Глас Цр но гор ца.  Год. 126, бр. 135 (8. нов. 1999), 
стр. 89.

12498
     По здрав ни го вор на Ме ђу на род ном на уч ном ску пу 
у Лон до ну / Пре драг Па ла ве стра.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 3/4, св. 3 
(окт. 1985), стр. 304305.

12499
     „Po sle rat na srp ska knji žev nost” : (od lo mak) / Pre drag 
Pa la ve stra.
U: Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Be o grad : Be o grad ski 
iz da vač kogra fič ki za vod, 1990.  Str. 439440.

12500
     „По сле рат на срп ска књи жев ност” : (одло мак) / Пре
драг Па ла ве стра.
У: На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Бе о
град ски из да вач когра фич ки за вод, 1990.  Стр. 473
474.

12501
     Pr vi kob nik i sa mot nik  Ali ja Đer ze lez / Pre drag Pa
la ve stra.
U: Knji žev ne no vi ne.  N. s., god. 12, br. 157 (3. nov. 
1961), str. 2.

12502
     При лог ра ној књи жев ној би о гра фи ји Иве Ан дри ћа 
/ Пре драг Па ла ве стра.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: При ло зи за књи жев ност, је зик, исто ри ју и фол клор. 
 Књ. 42, св. 1/4 (1976), стр. 446458.

12503
     При по вет ке Ива Ан дри ћа / Пре драг Па ла ве стра.
При каз књи га: Иво Ан дрић: Ода бра не при по вет ке. 
Књ. 12, Бе о град, 1954.

У: Књи жев не но ви не.  Год. 1 [!], бр. 29 (29. јул 1954), 
стр. 56.

12504
     Ru ko pi si iz ku ti je / Pre drag Pa la ve stra.
U: Vre me.  Br. 530 (1. mart 2001), str. 41.

12505
     Ру ко пи си из ку ти је / Пре драг Па ла ве стра.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 20, св. 18 
(окт. 2001), стр. 276277.

12506
     Su kob Is to ka i Za pa da / Pre drag Pa la ve stra.
Od lo mak iz „Knji ge o An dri ću”.
U: Na Dri ni ću pri ja / [I vo Andrić].  Be o grad : Lo gos art : 
Agen ci ja Sve ti o nik, 2006.  Str. 368370.

12507
     Тра го ви Ан дри ће вих пред ска за ња / Пре драг Па ла
ве стра.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 16, св. 13 
(феб. 1997), стр. 1619.

12508
     Ту ђин ци пред вра ти ма Евро пе : Ан дрић и Цр њан
ски у европ ској књи жев но сти / Пре драг Па ла ве стра.
У: Књи жев ност  кри ти ка иде о ло ги је / Пре драг Па ла
ве стра.  Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1991.  
Стр. 7589.

12509
     Уни вер зал на ди мен зи ја Ан дри ће ве про зе / Пре драг 
Па ла ве стра.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 23, бр. 401 (16. окт. 1971), 
стр. 1, 12.

12510
     Уочи сто го ди шњи це: увод за но во чи та ње Иве Ан
дри ћа. [Део] 1, Ан дри ће во обра ћа ње Евро пи / Пре драг 
Па ла ве стра.
Из ру ко пи са „Књи ге о Ан дри ћу”.
У: НИН.  Бр. 2174 (28. авг. 1992), стр. 4445.

12511
     Уочи сто го ди шњи це: увод за но во чи та ње Иве Ан
дри ћа. [Део] 2, Ше ри јат и За пад / Пре драг Па ла ве
стра.
Из ру ко пи са „Књи ге о Ан дри ћу”.
У: НИН.  Бр. 2175 (4. септ. 1992), стр. 4243.

12512
     Уочи сто го ди шњи це: увод за но во чи та ње Иве Ан
дри ћа. [Део] 3, Су дар све то ва / Пре драг Па ла ве стра.
Из ру ко пи са „Књи ге о Ан дри ћу”.
У: НИН.  Бр. 2176 (11. септ. 1992), стр. 4446.

12513
     Уочи сто го ди шњи це: увод за но во чи та ње Иве Ан
дри ћа. [Део] 4, Пред ска за ње без у мља / Пре драг Па ла
ве стра.
Из ру ко пи са „Књи ге о Ан дри ћу”.
У: НИН.  Бр. 2177 (18. септ. 1992), стр. 4345.
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12514
     Уочи сто го ди шњи це: увод за но во чи та ње Иве Ан
дри ћа. [Део] 5, Рђа ве на ви ке / Пре драг Па ла ве стра.
Из ру ко пи са „Књи ге о Ан дри ћу”.
У: НИН.  Бр. 2178 (25. септ. 1992), стр. 4445.

12515
     Уса мље нич ки не мир Ива Ан дри ћа / Пре драг Па ла
ве стра.
У: Књи жев ност.  Год. 11, књ. 24, св. 3 (март 1957), стр. 
254264.

12516
     Usa mlje nič ki ne mir Iva An dri ća / Pre drag Pa la ve stra.
U: Knji žev ne te me / Pre drag Pa la ve stra.  Be o grad : Ko
smos, 1958.  Str. 117137.

12517
     Уса мље нич ки не мир Ива Ан дри ћа / Пре драг Па ла
ве стра.
У: Кри ти ча ри о Ан дри ћу / при ре дио Пе тар Џа џић.  
Бе о град : Но лит, 1962.  Стр. 129152.

12518
     Уса мље нич ки не мир Ива Ан дри ћа / Пре драг Па ла
ве стра.
У: Књи жев ност из ме ђу два ра та. Књ. 1 / при ре ди ла 
Све тла на Вел марЈан ко вић.  Бе о град : Но лит, 1965.  
Стр. 152169.

12519
     Уса мље нич ки не мир Ива Ан дри ћа / Пре драг Па ла
ве стра.
У: Књи жев ност из ме ђу два ра та. Књ. 1 / при ре ди ла 
Све тла на Вел марЈан ко вић.  Бе о град : Но лит, 1972.  
Стр. 136153.

12520
     Usa mlje nič ki ne mir Iva An dri ća / Pre drag Pa la ve stra.
Od lo mak.
U: Od jek.  God. 25, br. 20 (1531. okt. 1972), str. 14.

12521
     Фан том ски ро ман Иве Ан дри ћа / Пре драг Па ла ве
стра.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Књи жев ност.  Год. 36, књ. 71, св. 4 (април 1981), 
стр. 678694.

12522
     Фан том ски ро ман Иве Ан дри ћа / Пре драг Па ла ве
стра.
У: Кри тич ка књи жев ност / Пре драг Па ла ве стра.  Бе о
град : „Вук Ка ра џић”, 1983.  Стр. 321338.

12523
     An drić s’adres se à l’Euro pe = An dri će vo obra ća nje 
Evro pi / Pre drag Pa la ve stra.
Upo re do franc. i srp. tekst.
U: Le con su lat de Fran ce en Bo snie 18062006 et La chro
ni que de Trav nik d’Ivo An drić / so us la di rec tion de Slo

bo dan Šo ja.  Sa ra je vo : Am bas sa de de Fran ce en Bo snie
Her zé go vi ne, 2006.  Str. 131155*.

12524
     Ivo An drić, the hid den po et / Pre drag Pa la ve stra.
No tes: str. 38.
U: Ivo An drić / edi ted by E. C. [Ce li a] Haw ke sworth.  
Lon don : Uni ver sity of Lon don, School of Sla vo nic and 
East Euro pean Stu di es, 1985.  Str. 3138.

12525
     Ivo An drić’s hi sto ri cal tho ughts / Pre drag Pa la ve stra.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ac tes du Col lo que in ter na ti o nal „Re flets de l’hi sto i re 
euro pé en ne dans l’oeuvre d’Ivo An drić”, [Nancy], 31 mai, 
1er et 2 juin 1985 / so us la di rec tion de Dra gan Ne delj ko
vić.  Nancy : Pres ses Uni ver si ta i res de Nancy, 1987.  Str. 
4755.

12526
     Исто ри че ское со зна ние Ан дри ча / П. [Предраг] Па
ла ве стра ; пе ре вод О. [Ольги] Л. Ки рил ло вой.
У: Твор че ство Иво Ан дри ча / [редак торсо ста ви те ль 
О. [Ольга] Л. Кириллова].  Мо сква : Ин сти тут сла вя
но ве де ния и бал ка ни сти ки РАН, 1992.  Стр. 7276.

ПАЛ МЕ, Свен Ул рик
12527

     An dric och sju ke man nen / Sven Ul ric Pal me.
U: Stoc kholmstid nin gen.  (6. dec. 1961)*.

12528
     Sam tal med An dric / Sven Ul ric Pal me.
U: Stoc kholmstid nin gen.  (10. dec. 1961)*.

ПА ЛУ ДАН, Ја коб
12529

     En de lig: Broen over Dri na / J. P. [Ja cob Pa lu dan].
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Ko pen ha gen, 
1961.
U: Po li ti ken.  (Okt. 1961)*.

12530
     Sa gaen om Dri nabroen / af Ja cob Pa lu dan.
U: Po li ti ken.  (31. okt. 1960)*.

ПА ЉЕ ТАК, Лу ко
12531

     Be go vić, An drić i Tin o Pe trar ki / Lu ko Pa lje tak.
U: Pe trar ca i pe trar ki zam u hr vat skoj knji žev no sti / ure di
li Bra ti slav Lu čin i Mir ko To ma so vić.  Split : Knji žev ni 
krug, 2006.  Str. 423447*.

ПА НА ЈО ТО ПУ ЛОС, Ва си лис
12532

     Μερες αντιστασης / Βασιλης Παναγιωτοπουλος. 
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Трав нич ка хро ни ка, Ати
на, 1999. 
У: Τα Νεα.  (23. δεκ. 2000), стр. 3031*.
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ПАН КО ВИЋ, Вла дан
12533

     Ivo An drić i Nils Bor : (su sret Ive An dri ća s kvant nim 
fi zi ča ri ma) / Vla dan Pan ko vić.
U: Po lja.  God. 37, br. 386/387 (aprilmaj 1991), str. 161
164.

12534
     Си ме три ја Пла то но ве „Др жа ве” и Ан дри ће вог „Мо
ста на Же пи” / Вла дан Пан ко вић.
У: Значењa.  Бр. 32/33 (1998), стр. 111136.

12535
     Си ме три ја Пла то но ве „Др жа ве” и Ан дри ће вог „Мо
ста на Же пи” / Вла дан Пан ко вић.
У: Ан то ло ги ја срп ске књи жев не кри ти ке и есе ји сти ке 
Ре пу бли ке Срп ске / [приредио] Бо го мир Ђу кић.  Ба ња 
Лу ка : Ма ти ца срп ска Ре пу бли ке Срп ске, 2001.  Стр. 
679689.

ПАН ТИЋ, Ми ро слав
12536

     Za hval ni ca Mi ro sla vu Ka ra ul cu / Mi ro slav Pan tić.
Po vo dom tek sta „Ru ko pi si iz ku ti je”.
U: Vre me.  Br. 532 (15. mart 2001), str. 42.

12537
     За хвал ни ца Ми ро сла ву Ка ра ул цу / Ми ро слав Пан
тић.
По во дом тек ста „Ру ко пи си из ку ти је”.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 20, св. 18 
(окт. 2001), стр. 278.

12538
     Иво Ан дрић пи сац епи сто ла / Ми ро слав Пан тић.
Го вор на про мо ци ји књи ге „Пи сма” И. Ан дри ћа.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 20, св. 18 
(окт. 2001), стр. 285290.

ПАН ТИЋ, Ми хај ло
12539

     Авли ја, про кле та  нај и сти ни ти ја сли ка све та / Ми
хај ло Пан тић.
У: Днев ник.  Год. 68, бр. 22765 (2. јул 2010), стр. 20.

12540
     Ан дрић / Ми хај ло Пан тић.
У: Шта чи там и шта ми се до га ђа / Ми хај ло Пан тић.  
Вр шац : Књи жев на оп шти на Вр шац, 1998.  Стр. 79.

12541
     Ан дрић / Ми хај ло Пан тић.
У: Шта чи там и шта ми се до га ђа. [Књ.] 2, Сва ко днев
ник чи та ња / Ми хај ло Пан тић.  Вр шац : Књи жев на 
оп шти на Вр шац, 2004.  Стр. 56.

12542
     Ан дрић / Ми хај ло Пан тић.
У: Шта чи там и шта ми се до га ђа. [Књ.] 3, Днев ник 
јед ног ужи ва о ца чи та ња / Ми хај ло Пан тић.  Вр шац : 
Књи жев на оп шти на Вр шац, 2009.  Стр. 59.

12543
     Ан дрић и По па: укр штај раз ли чи то сти / Ми хај ло 
Пан тић.
У: Књи жев ност.  Год. 46, књ. 91, св. 3 (март 1991), стр. 
428430.

12544
     Ан дри ће ви ма ли љу ди / Ми хај ло Пан тић.
У: Књи жев ни ма га зин.  Год. 8, бр. 90 (дец. 2008), стр. 
1012.

12545
     An dri će vi ma li lju di / Mi haj lo Pan tić.
Bi bli o gra fi ja: str. 125.  Zu sam men fas sung: An drićs kle i
ne Le u te: str. 125.
U: Ivo An drić: Graz  Öster re ich  Euro pa / Bran ko To
šo vić (Hg.).  Graz : In sti tut für Sla wi stik der KarlFran
zensUni ver si tät ; Be o grad : Be o grad ska knji ga, 2009.  
Str. 117125.

12546
     Ан дри ће ви ма ли љу ди / Ми хај ло Пан тић.
Би бли о гра фи ја: стр. 183.
У: Не из гу бље но вре ме / Ми хај ло Пан тић.  Бе о град : 
Слу жбе ни гла сник, 2009.  Стр. 171183.

12547
     Го во ри Ан дрић / Ми хај ло Пан тић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Пи сац го во ри сво јим де
лом, Бе о град, 1994. 
У: По ли ти ка.  Год. 91, бр. 29215 (18. феб. 1995) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 38, бр. 7, стр. 21.

12548
     Го во ри Ан дрић / Ми хај ло Пан тић.
Од лом ци.
У: По зо ри шне дра ма ти за ци је де ла Иве Ан дри ћа. Део 
2, Дра ма ти за ци је у вре ме ну / Ве сна Крч мар.  Но ви 
Сад : Ма ти ца срп ска, 2008.  Стр. 279280.

12549
     Два ли ца истог / Ми хај ло Пан тић.
У: Збор ник о Ан дри ћу / при ре дио Ра до ван Вуч ко вић. 
 Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1999.  Стр. 304
315.

12550
     Драм ско у Ан дри ће вом де лу / Ми хај ло Пан тић.
При каз књи ге: Пе тар Зец: Ан дри ћев те а тар сен ки, Бе
о град, 1994.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 14, св. 11 
(септ. 1995), стр. 221224.

12551
     Иво Ан дрић о Дра гој лу Ду ди ћу / Ми хај ло Пан тић.
Би бли о гра фи ја: стр. 174.  Sum mary: Ivo An drić abo ut 
Dra goj lo Du dić: стр. 175.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 28, св. 26 
(јун 2009), стр. 160175.

12552
     Иво Ан дрић о Дра гој лу Ду ди ћу / Ми хај ло Пан тић.
Би бли о гра фи ја: стр. 198.
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У: Не из гу бље но вре ме / Ми хај ло Пан тић.  Бе о град : 
Слу жбе ни гла сник, 2009.  Стр. 185198.

12553
     Иво Ан дрић: ча роб њак при че / Ми хај ло Пан тић.
У: Нај леп ше при по вет ке Ива Ан дри ћа / из бор Ми хај
ло Пан тић.  Бе о град : Про све та, 2002.  Стр. 714.

12554
     Још јед ном о Ан дри ће вим при по вет ка ма / Ми хај ло 
Пан тић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: При по вет ке / Иво Ан дрић.  Бе о град : Рад, 1986.  
Стр. 518.

12555
     Još jed nom o An dri će vim pri po vet ka ma / Mi haj lo Pan
tić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Sa vre me nik.  N. s, god. 33, br. 4/5, knj. 5 (aprilmaj 
1987), str. 261270.

12556
     Još jed nom o An dri će vim pri po vet ka ma / Mi haj lo Pan
tić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Mo der ni stič ko pri po ve da nje / Mi haj lo Pan tić.  Be o
grad : Za vod za udž be ni ke i na stav na sred stva, 1999.  Str. 
242264.

12557
     Ка ко пре при ча ти Про кле ту авли ју / Ми хај ло Пан
тић.
У: Књи жев на реч.  Год. 21, бр. 399 (јул 1992), стр. 1.

12558
     Књи жев ни исто ри чар Ра до ван Вуч ко вић / Ми хај ло 
Пан тић.
Са др жи при ка зе књи га ме ђу ко ји ма и: Ра до ван Вуч
ко вић: Ан дрић  исто ри ја и лич ност, Бе о град, 2002. 
 Sum mary: Li te rary hi sto rian Ra do van Vuč ko vić: стр. 
3334.
У: Збор ник ра до ва у част ака де ми ка Ра до ва на Вуч ко
ви ћа / уред ник Љу бо мир Зу ко вић.  Ба ња Лу ка : Ака де
ми ја на у ка и умјет но сти Ре пу бли ке Срп ске, 2006 [тј.] 
2007.  Стр. 1334.

12559
     Мар ги на ли је и мо ра ли је Иве Ан дри ћа и Бо ри сла ва 
Пе ки ћа / Ми хај ло Пан тић.
Би бли о гра фи ја: стр. 207208.
У: Не из гу бље но вре ме / Ми хај ло Пан тић.  Бе о град : 
Слу жбе ни гла сник, 2009.  Стр. 199208.

12560
     Мар ги на ли је и мо ра ли је Иве Ан дри ћа и Бо ри сла ва 
Пе ки ћа / Ми хај ло Пан тић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: Mar gi na lia and mo ra lia of Ivo An drić and Bo ri slav 
Pe kić: стр. 230.
У: По е ти ка Бо ри сла ва Пе ки ћа / уре ди ли Пе тар Пи
ја но вић, Алек сан дар Јер ков.  Бе о град : Ин сти тут за 

књи жев ност и умет ност : Слу жбе ни гла сник, 2009.  
Стр. 223230.

12561
     Ne ke po e tič ke od li ke An dri će vih pri po ve da ka / Mi haj
lo Pan tić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Zu sam
men fas sung: str. 172.
U: Go di šnjak za po e tič ka i her me ne u tič ka is tra ži va nja.  
(1997), str. 152172.

12562
     Не ма слу чај них гра ђе ви на / Ми хај ло Пан тић.
Го вор на отва ра њу ма ни фе ста ци је „Ви ше град ске ста
зе”, 2010.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 29, св. 27 
(јул 2010), стр. 356359.

12563
     Но во чи та ње Ан дри ћа / Ми хај ло Пан тић.
При каз књи ге: Пре драг Па ла ве стра: Скри ве ни пе сник, 
Бе о град, 1981.
У: Књи жев на реч.  Год. 11, бр. 197 (25. окт. 1982), стр. 
16.

12564
     Пет фраг ме на та о Ан дри ћу / Ми хај ло Пан тић.
У: Не из гу бље но вре ме / Ми хај ло Пан тић.  Бе о град : 
Слу жбе ни гла сник, 2009.  Стр. 209222.

12565
     По ен та у Ан дри ће вим при ча ма: свет у јед ној ре че
ни ци / Ми хај ло Пан тић.
Са др жи и ци та те из при по ве да ка И. Ан дри ћа.
У: Збор ник Два на е стих књи жев них су сре та „Са вре
ме на срп ска про за”, 1011. но вем бар 1995, Тр сте ник. 
 Тр сте ник : На род ни уни вер зи тет, 1996.  Стр. 161
165.

12566
     Свет у јед ној ре че ни ци : (по ен та у Ан дри ће вим 
при ча ма) / Ми хај ло Пан тић.
Са др жи и ци та те из при по ве да ка И. Ан дри ћа.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 44, бр. 850/851 (15. окт.1. 
нов. 1992), стр. 8.

12567
     Сви би хте ли нај ве ћег : о Иви Ан дри ћу и „же љи за 
по се до ва њем” / [интервју водила] Љу би ца Пу пе зин.
Ин тер вју са Ми хај лом Пан ти ћем.
У: Глас јав но сти.  Год. 2, бр. 838 (2830. нов. 2000), 
стр. 16.

12568
     Те жи на све тло сти / Ми хај ло Пан тић.
Го вор при ли ком при ма ња Ан дри ће ве на гра де за 2003. 
год.
У: Књи жев ни ма га зин.  Год. 5, бр. 43/44 (јан.феб. 
2005), стр. 5253.

12569
     Те жи на све тло сти / Ми хај ло Пан тић.
Го вор при ли ком при ма ња Ан дри ће ве на гра де за 2003. 
год.
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У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 24, св. 22 
(септ. 2005), стр. 499501.

12570
     Укр штај раз ли чи то сти : па ра ле ле: Ан дрић и По па / 
Ми хај ло Пан тић.
У: Је дин ство.  Год. 47, бр. 168/169 (2223. јун 1991) = 
Па но ра ма.  Год. 4, бр. 25, стр. 11.

12571
     Укр штај раз ли чи то сти / Ми хај ло Пан тић.
У: По бје да.  Год. 52, бр. 10993 (20. јул 1996), стр. 10.

12572
     Há rom tö re dék An drić ról / Mi haj lo Pan tić.
U: Ex Sympo sion.  61/62. sz. (2007), str. 9193*.

ПА ЊИ НА, Н. А.
12573

     Ži vo jin S. Sta noj čić: Je zik i stil Iva An dri ća, Be o grad, 
1967 / Н. А. Па ни на.
При каз књи ге.  Текст на рус. је зи ку.
У: Ис сле до ва ния по сер бо хор ват ско му язы ку.  Мо сква 
: На у ка, 1972.  Стр. 389392*.

ПАЊ КО, Се мјон
12574

     Іво Ан дрич / Се мен Па нь ко.
У: Все світ.  Рік 14, n° 7(157) (ли пе нь 1971), стр. 9799.

12575
     Но бе лів сь кий ла у ре ат / Се мен Па нь ко.
У: До ро ги, дру зі / Се мен Па нь ко.  Ужго род : Кар па
ти, 1974.  Стр. 4855.

ПА О ВИ ЦА, Мар ко
12576

     Фраг мен ти, пи смо 1992 / Мар ко Па о ви ца.
У: Књи жев ност.  Год. 47, књ. 98, св. 8/10 (авг.окт. 
1992), стр. 11771190.

ПАП, Ђерђ
12577

     Omér pa sa  az utol só kéz fo gás / Papp György.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Omer pa ša La tas, Bu dim pe šta, 
1984.
U: Híd.  49. évf., 12. sz. (1985. dec.), str. 16321636.

12578
     Omér pa sa  az utol só kéz fo gás / Papp György.
U: Milyen kri ti ka a for dí tá skri ti ka? / Papp György.  Tóth
fa lu : Lo gos, 2001.  Str. 8491.

ПАП, Иштван
12579

     Bos zniaHer ce go vi na 1908 és 1914 kö zött : (Ivó An
dric: Híd a Dri nán) / Papp Is tván.
U: Új Hol nap.  45. évf. (2000. jan.fe br.), str. 5260*.

ПА ПИЋ, Ра ди вој
12580

     Na ne mir noj la đi vre me na : za bi lje ške o jed nom pri je
po dne vu sa Ivom An dri ćem / Ra di voj Pa pić.
U: Od jek.  God. 16, br. 13 (1. jul 1963), str. 13.

12581
     Pje snik sud bi ne / Ra di voj Pa pić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 19, br. 5155 (10. okt. 1962), str. 6.

ПА ПЈЕР КОВ СКИ, Ста ни слав К.
12582

     Ivo An drić w Kra ko wie / (P) [Sta ni sł aw K. Pa pi er kow
ski].
Bi bli o gra fi ja: str. 4.
U: Tygod nik Pow szechny.  Rocz. 18, nr. 21 (24. maj 
1964), str. 4.

12583
     O te go rocznym la u re a cie na grody No bla / Sta ni sł aw 
Pa pi er kow ski.
U: Ka me na.  Rocz. 28, nr. 21 (15. nov. 1961), str. 3*.

ПА ПЛЕР, Ал берт
12584

     Ivo An drić: Most na Dri ni, Lju blja na, 1948 / Al. Pa. 
[Al bert Pa pler].
Pri kaz knji ge: Na Dri ni ću pri ja.
U: Ljud ska pra vi ca.  Letn. 9, št. 133 (6. jun. 1948), str. 4.

12585
     Ivo An drić: Trav ni ška kro ni ka, Lju blja na, 1948 / Al. 
Pa. [Al bert Pa pler].
Pri kaz knji ge: Trav nič ka hro ni ka.
U: Ljud ska pra vi ca.  Letn. 9, št. 288 (2. dec. 1948), str. 
4*.

ПА ПО ВИЋ, С.
12586

     Ан дри ће ва „ин ди скре ци ја” / С. Па по вић.
У: По ли ти ка.  Год. 89, бр. 28313 (4. авг. 1992), стр. 
17.

ПАП ХАР ХА ЈИ, Ђу ра
12587

     Лї то пис о кра си и злу / Дю ра Пап гар гаї.
У: При по вед ки / Иво Ан дрич.  Но ви Сад : Ру ске сло
во, 1978.  Стр. 511.

ПА РА СКИ ВЕ СКО, Мој ра
12588

     Ivo An dric: Ti ta nic et autres con tes ju ifs, Pa ris, 1987 / 
Mo i ra Pa raschi ve sco.
Pri kaz knji ge: Ti ta nik i dru ge je vrej ske pri če.
U: Le Fi ga ro.  (14 nov. 1987)*.

ПА РА У ШИЋ, Мом чи ло
12589

     Иво Ан дрић: При по вет ке, Бе о град, 1986 / Мом чи ло 
Па ра у шић.
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При каз књи ге.
У: Про свет ни пре глед.  Год. 43, бр. 1616(18) (22. мај 
1987), стр. 14.

ПА РА ЦО ЛИ, Фе ру чо
12590

     An drić, il No bel dei Bal ca ni un gran de auto re da sco
pri re / Fer ruc cio Pa raz zo li.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Ro man zi e rac con ti, Mi la no, 
2001.
U: Fa mi glia cri sti a na.  (9 dic. 2001), str. 122*.

ПА РЕ ЖА НИН, Рат ко
12591

     Иво Ан дрић / Р. [Рат ко] Па ре жа нин.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Не ми ри, За греб, 1920.
У: Ми сао.  Књ. 5, св. 8 (1921), стр. 632635.

ПА РИН, Па ул
12592

     Die zwe i te Kon tro ver se um Ivo An drić / Paul Pa rin.
Bi bli o gra fi ja: str. 38.
U: Li te ra tur und Kri tik.  Nr. 287/288 (Sept. 1994), str. 
3438.

12593
     Kon tro ver sen um Ivo An drić / Paul Pa rin.
U: Über Gren zen / he ra us ge ge ben von Fra u ke Meyer
Go sau und Wol fgang Em me rich.  Göt tin gen : Walls te in, 
1995.  Str. 128132.

ПА СИ ЛИ НА, Ер но
12594

     Ne i din autio elä mä / Er no Pa a si lin na.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Go spo đi ca, Hel sin ki, 1961.
U: Su o men so si a li de mo kra at ti.  (23. jo u lu 1961)*.

ПА ТЕ РО ВА, Ја на
12595

     Ivo An drić: Že na, kte rá ne ní, Pra ha, 1967 / J. [Ja na] 
Pa te ro vá.
Pri kaz knji ge: Je le na, že na ko je ne ma.
U: Im puls.  Roč. 3, č. 4 (1968), str. 299300*.

ПА УЛ, Вол фганг
12596

     Abend und Mor gen land / Wol fgang Paul.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Min hen, 
1960.
U: Ber li ner Mor gen post.  (14. Feb. 1960)*.

12597
     Ivo An drić: Der ver dam mte Hof, Ber lin, Frank furt am 
Main, 1957 / Wol fgang Paul.
Pri kaz knji ge: Pro kle ta avli ja.
U: Der Tag.  (15. Sept. 1957)*.

ПА УЛ, Ле ни
12598

     U tra ga nju za An dri ćem. [De o] 1, Do ba do ga đa nja / 
Le ni Paul.

U: Oslo bo đe nje.  God. 44, br. 13995 (7. jun 1987), str. 
16.

12599
     U tra ga nju za An dri ćem. [De o] 2, Trav nič ke bi stre, 
pla ve vo de / Le ni Paul.
U: Oslo bo đe nje.  God. 44, br. 13996 (8. jun 1987), str. 8.

12600
     U tra ga nju za An dri ćem. [De o] 3, Pred ve čer je kraj vi
še grad ske ka pi je / Le ni Paul.
U: Oslo bo đe nje.  God. 44, br. 13997 (9. jun 1987), str. 
10.

ПА У НО ВИЋ, Зо ран
12601

     Евро фо би ја у Ан дри ће вој Трав нич кој хро ни ци / Зо
ран Па у но вић.
У: Кра ји на.  Год. 1, бр. 3 (2002), стр. 165173.

ПА У НО ВИЋ, Си ни ша
12602

     Ivo An drić / Si ni ša Pa u no vić.
U: Tra gom nji ho vog de tinj stva / Si ni ša Pa u no vić.  Sa ra
je vo : Svje tlost, 1959.  Str. 2341.

12603
     Na Dri ni ću pri ja / Si ni ša Pa u no vić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 11, br. 2508 (17. okt. 1954), str. 
6*.

12604
     По ла ве ка с Ан дри ћем. [Део 1] / Си ни ша Па у но
вић.
Из ру ко пи са књи ге.  На по ме не и би бли о граф ске ре
фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 22, св. 20 
(окт. 2003), стр. 149175.

12605
     По ла ве ка с Ан дри ћем. [Део] 2 / Си ни ша Па у но
вић.
Из ру ко пи са књи ге.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 23, св. 21 
(септ. 2004), стр. 2343.

12606
     По ла ве ка с Ан дри ћем. [Део] 3 / Си ни ша Па у но
вић.
Из ру ко пи са књи ге.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 24, св. 22 
(септ. 2005), стр. 189199.

12607
     По ла ве ка са Ивом Ан дри ћем. [Део 1], Хтео сам да 
бу дем ти по граф / Си ни ша Па у но вић.
Из ру ко пи са књи ге.
У: НИН.  Год. 41, бр. 2104 (26. април 1991), стр. 72
75.

12608
     По ла ве ка са Ивом Ан дри ћем. [Део] (2), У све се 
уле та ло жму ре ћи / Си ни ша Па у но вић.
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Из ру ко пи са књи ге.
У: НИН.  Год. 41, бр. 2105 (3. мај 1991), стр. 7275.

12609
     По ла ве ка са Ивом Ан дри ћем. [Део] (3), Смех ко јим 
ср це пла че / Си ни ша Па у но вић.
Из ру ко пи са књи ге.
У: НИН.  Год. 41, бр. 2106 (10. мај 1991), стр. 7275.

12610
     По ла ве ка са Ивом Ан дри ћем. [Део] (4), Ни јед на 
же на ни је са мо на ша / Си ни ша Па у но вић.
Из ру ко пи са књи ге.
У: НИН.  Год. 41, бр. 2107 (17. мај 1991), стр. 7275.

12611
     По ла ве ка са Ивом Ан дри ћем. [Део] (5), Мост на 
Дри ни је сим бол / Си ни ша Па у но вић.
Из ру ко пи са књи ге.
У: НИН.  Год. 41, бр. 2108 (24. мај 1991), стр. 7275.

12612
     Сва ко је ду жан сво ме за ви ча ју / Си ни ша Па у но
вић.
У: Ра дио ТВ ре ви ја.  Год. 6, бр. 296 (27. окт. 1972), 
стр. 2833.

12613
     Сва ко је ду жан сво ме за ви ча ју / Си ни ша Па у но
вић.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 192201.

12614
     Тре ћа књи га Иве Ан дри ћа  „Про кле та авли ја”  на 
бу гар ском / С. [Синиша] Па у но вић.
У: По ли ти ка.  Год. 54, бр. 15769 (5. април 1957), стр. 
910.

12615
     Умро је ти хо као што је жи вео / Си ни ша Па у но вић.
In me mo ri am.
У: Илу стро ва на по ли ти ка.  Бр. 854 (18. март 1975), 
стр. 1819.

12616
     Упо зна ва ње с Ан дри ћем / Си ни ша Па у но вић.
У: Бе о град ски књи жев ни ча со пис.  Год. 1, бр. 1 (2005), 
стр. 136142.

ПА ШИЋ, Фе ликс
12617

     Јед но „јах” да ље од Ме ке : за пи си о Иви Ан дри ћу / 
Фе ликс Па шић.
У: Бор ба.  Год. 35, бр. 6 (8. јан. 1970), стр. 11.

12618
     Јед но „јах” да ље од Ме ке / Фе ликс Па шић.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 132136.

12619
     Код Иве Ан дри ћа на ро ђен да ну : јед но пи шче во пре 
под не са зе мља ци ма / Ф. П. [Феликс Пашић].
У: Бор ба.  Год. 49, бр. 280 (11. окт. 1971), стр. 11.

12620
     Пи шче во пре под не са зе мља ци ма / Ф. П. [Феликс 
Пашић].
Пр ви пут об ја вље но под ств. насл.: Код Иве Ан дри ћа 
на ро ђен да ну.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 149150.

12621
     S An dri ćem, ti ho / Fe liks Pa šić.
Go vor na otva ra nju spo meniz lo žbe, Kul tur ni cen tar Be o
gra da, 15. mart 1975.
U: Od jek.  God. 28, br. 7 (115. april 1975), str. 17.

12622
     С Ан дри ћем, уз при чу / Фе ликс Па шић.
При каз пред ста ве „Ли ца” по мо ти ви ма при по ве да ка 
И. Ан дри ћа, у ре жи ји Ол ге Са вић и у из во ђе њу Ју го
сло вен ског драм ског по зо ри шта из Бе о гра да.
У: Бор ба.  Год. 51, бр. 304 (3. нов. 1972), стр. 13.

ПА ШЧЕН КО, Јев ген
12623

     Иво Ан дрић на укра јин ском је зи ку / Ев ге ниј М. Па
шћен ко.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 27, бр. (16. јун 1975), стр. 
12.

12624
     Світ Іво Ан дри ча / Єв ген Па щ ен ко.
У: Зна ки вздовж до ро ги / Іво Ан дрич.  Ки їв : Ве сел ка, 
1991.  Стр. 38.

ПЕ ДИ ШИЋ, Ан те
12625

     Lik i dje lo Ive An dri ća / An te Pe di šić.
U: Re pu bli ka.  God. 18, br. 10/11 (li sto padstu de ni 1962), 
str. 479480.

ПЕ ИЋ, Бран ко
12626

     Ху ма ни стич ка по ру ка Иве Ан дри ћа / Бран ко Пе ић.
У: Би бли о те кар.  Год. 13, бр. 6 (1961), стр. 546552.

ПЕ ЈАК, Ду шан
12627

     Не по зна то Ан дри ће во де ло : уз ве че ра шњу пред
ста ву на Ву ко вом са бо ру / Д. [Душан] Пе јак.
По во дом пред ста ве „Сли ке из жи во та Ву ка Ка ра џи ћа” 
по мо ти ви ма нео бја вље ног сце на ри ја И. Ан дри ћа, у 
адап та ци ји и ре жи ји Пе тра Зе ца.
У: По ли ти ка.  Год. 89, бр. 28360 (20. септ. 1992), стр. 
13.
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ПЕ ЈИЋ, Дра ган
12628

     Sta ze / Dra gan Pe jić.
U: Prak tič na že na.  God. 36, br. 949 (31. okt. 1992), str. 
1213*.

ПЕ ЈО ВИЋ, Бо жи дар
12629

     An drić pre ma Nje go šu / Bo ži dar Pe jo vić.
U: Pu te vi.  God. 18, br. 6 (nov.dec. 1972), str. 393399.

12630
     Ан дрић пре ма Ње го шу / Бо жи дар Пе јо вић.
У: Про блем ски огле ди / Бо жи дар Пе јо вић.  Са ра је во : 
Свје тлост, 1974.  Стр. 206215.

12631
     Ан дри ће во дје ло у свом вре ме ну / Бо жи дар Пе јо
вић.
При каз књи ге: Ра до ван Вуч ко вић: Ве ли ка син те за, Са
ра је во, 1974.
У: Жи вот.  Год. 24, књ. 48, бр. 10 (окт. 1975), стр. 349
352.

12632
     Ан дри ће во дје ло у свом вре ме ну / Бо жи дар Пе јо
вић.
У: Цје ли не и де та љи. [Књ.] 2 / Бо жи дар Пе јо вић.  Са
ра је во : Свје тлост, 1991.  Стр. 4754.

12633
     Про це си сим бо ли за ци је у ро ма ну „На Дри ни ћу
при ја” / Бо жи дар Пе јо вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Цје ли не и де та љи / Бо жи дар Пе јо вић.  Са ра је во : 
Свје тлост, 1980.  Стр. 124143.

12634
     Pro ce si sim bo li za ci je u ro ma nu Na Dri ni ću pri ja / Bo
ži dar Pe jo vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Ré su mé: 
Les pro ces sus de symbo li sa tion ré a li sés dans le ro man Il 
est un pont sur la Dri na: str. 322.
U: Trav nik i dje lo Ive An dri ća  za vi čaj no i uni ver zal no / 
[u red nik Mi lo sav Popadić].  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle
ša” : Uni ver zi tet, 1980.  Str. 312322.

ПЕ КЛЕ, ЖанКлод
12635

     Le pont sur la Dri na d’Ivo An drić / J.C. P. [Jean
Claude Péc let].
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Pa riz, 1994.
U: L’Heb do.  (14 juil. 1994)*.

ПЕ КО ВИЋ, Рат ко
12636

     Тра ги чан вид Ан дри ће вог сви је та / Рат ко Пе ко вић.
При каз књи ге: Мак си ми ли јан Ерен рајхОсто јић: Ан
дри ће во пре ва зи ла же ње ап сур да, Са ра је во, 1967.
У: По бје да.  Год. 24, бр. 2634 (20. јул 1967), стр. 9.

ПЕ КО ВИЋ, Сло бо дан ка
12637

     Бу гар ска сту ди ја о Ан дри ћу / Сло бо дан ка Пе ко вић.
При каз књи ге: Све тло зар Игов: Иво Ан дрич, Со фи ја, 
1992.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 12/13, св. 
9/10 (1993/1994), стр. 470473.

12638
     Но ва књи га о Ан дри ћу / Сло бо дан ка Пе ко вић.
При каз књи ге: Ра до ван Вуч ко вић: Ан дрић, па ра ле ле и 
ре цеп ци ја, Бе о град, 2006.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 26, св. 24 
(септ. 2007), стр. 343346.

12639
     Пи сац и исто ри ја / Сло бо дан ка Пе ко вић.
При каз књи ге: Ра до ван Вуч ко вић: Ан дрић, Бе о град, 
2002.  На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 22, св. 20 
(окт. 2003), стр. 325330.

12640
     Са ве сно ура ђе на књи га / Сло бо дан ка Пе ко вић.
При каз књи ге: Ва ни та Синг Му кер џи: Иво Ан дрић, 
Џе фер сон, Лон дон, 1990.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 11, св. 8 (окт. 
1992), стр. 318321.

12641
     Tha na tos syndro me у про зи Ива Ан дри ћа / Сло бо
дан ка Пе ко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: Tha na tos syndro me in Ivo An drić pro se wri tings: 
стр. 58.
У: Иво Ан дрић у сво ме вре ме ну. [Књ.] 1 / 22. на уч ни 
са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, 
Тр шић, 1520. септ. 1992.  Бе о град : Ме ђу на род ни 
сла ви стич ки цен тар на Фи ло ло шком фа кул те ту, 1994. 
 Стр. 5158.

ПЕ ЛЕШ, Га јо
12642

     Про стор и ври је ме у Ан дри ће вим кро ни ка ма / Га јо 
Пе леш.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 32, бр. 606 (7. јун 1980), 
стр. 1415.

12643
     Pro stor i vri je me u An dri će vim kro ni ka ma / Ga jo Pe leš.
Zu sam men fas sung: Ra um und Ze it in An drićs Chro ni ken: 
str. 63.
U: De lo Ive An dri ća u kon tek stu evrop ske knji žev no sti i 
kul tu re / [u red nik Dra gan Nedeljković].  Be o grad : Za du
žbi na Ive An dri ća, 1981.  Str. 5763.

12644
     Pro stor i vri je me u An dri će vim kro ni ka ma / Ga jo Pe leš.
U: Iš či ta va nje zna če nja / Ga jo Pe leš.  Ri je ka : „Ri je ka”, 
1982.  Str. 101106.
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12645
     Ro mankro ni ka / Ga jo Pe leš.
U: Po e ti ka su vre me nog ju go sla ven skog ro ma na / Ga jo 
Pe leš.  Za greb : Na pri jed, 1966.  Str. 5599.

12646
     Sve zna ju ći pri po vje dač / Ga jo Pe leš.
Od lo mak iz tek sta „Ro mankro ni ka”.
U: Na Dri ni ću pri ja Ive An dri ća / Ni ko la Ko lje vić.  Be o
grad : Za vod za udž be ni ke i na stav na sred stva, 1982.  Str. 
108111.

12647
     Све зна ју ћи при по вје дач / Га јо Пе леш.
Одло мак из тек ста „Ро манкро ни ка”.
У: Ан дри ће во ре мекде ло / Ни ко ла Ко ље вић.  Ба ња 
Лу ка : Глас срп ски, 1995.  Стр. 136139.

12648
     Te mat ski su stav An dri će vih kro ni ka / Ga jo Pe leš.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Ré su mé: 
Le systè me thé ma ti que de la chro ni que d’An drić: str. 514
516.
U: Zbor nik ra do va o Ivi An dri ću / ured nik An to ni je Isa
ko vić.  Be o grad : Srp ska aka de mi ja na u ka i umet no sti, 
1977.  Str. 499516.

12649
     Te mat ski su stav An dri će vih kro ni ka / Ga jo Pe leš.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Ré su mé: 
Com po si tion thé ma ti que des chro ni qu es d’An drić: str. 
514515.
U: Zbor nik ra do va o Ivi An dri ću / ured nik An to ni je Isa
ko vić.  Be o grad : Srp ska aka de mi ja na u ka i umet no sti, 
1979.  Str. 499515.

12650
     Te mat ski su stav An dri će vih kro ni ka / Ga jo Pe leš.
U: Iš či ta va nje zna če nja / Ga jo Pe leš.  Ri je ka : „Ri je ka”, 
1982.  Str. 8799.

ПЕ НА НЕН, Јар но
12651

     Ju go sla vi a la i nen eepos / Jar no Pen na nen.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Hel sin ki, 
1960.
U: Kan san uuti set.  (18. jo u lu 1960)*.

ПЕН ЧИЋ, Са ва
12652

     Ан дрић и Тур ге њев / Са ва Пен чић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Zu
sam men fas sung: An drić und Tur ge njev: стр. 741.
У: Де ло Иве Ан дри ћа у кон тек сту европ ске књи жев
но сти и кул ту ре / [уредник Дра ган Недељковић].  Бе
о град : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 1981.  Стр. 731741.

12653
     An drić i Tur ge njev / Sa va Pen čić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.

U: Po e ti ka pro ze / Sa va Pen čić.  Niš : Gra di na, 1983.  
Str. 155169.

12654
     Ан дрић и Тур ге њев / Са ва Пен чић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Сло вен ске ком па ра тив не те ме / Са ва Пен чић.  Ниш 
: Про све та, 1998.  Стр. 7180.

12655
     [Да ли је мо гу ће о Бал ка ну го во ри ти са је дин стве
ног ста но ви шта...] / Са ва Пен чић.
У: Раз ви так.  Год. 29, бр. 4/5 (јулокт. 1989), стр. 72
74.

12656
     Дра го љуб Сто ја ди но вић: Ро ма ни Ива Ан дри ћа, 
При шти на, 1970 / Са ва Пен чић.
При каз књи ге.
У: Кри тич ке ал тер на ти ве / Са ва Пен чић.  При шти на : 
Је дин ство, 1983.  Стр. 151155.

12657
     Иво Ан дрић на ру ском / Са ва Пен чић.
У: Мо сто ви.  Год. 12, бр. 4(48) (окт.дец. 1981), стр. 
242246.

12658
     Иво Ан дрић на ру ском / Са ва Пен чић.
Ré su mé: Ivo An drić en rus se: стр. 217.
У: Ре фе ра ти и са оп ште ња. [Књ.] 3, [Нивои екви ва
лент но сти у превођењу] / 16. на уч ни са ста нак сла ви
ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, Тр шић, 1014. 
IX 1986.  Бе о град : Фи ло ло шки фа кул тет, Ме ђу на род
ни сла ви стич ки цен тар, 1987.  Стр. 119127.

12659
     Ivo An drić u so vjet skoj knji žev noj kri ti ci / Sa va Pen čić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Po e ti ka pro ze / Sa va Pen čić.  Niš : Gra di na, 1983.  
Str. 170184.

12660
     Иво Ан дрић у со вјет ској књи жев ној кри ти ци / Са ва 
Пен чић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Сло вен ске ком па ра тив не те ме / Са ва Пен чић.  Ниш 
: Про све та, 1998.  Стр. 119130.

12661
     Исто ри ја и фе но ме но ло ги ја у Ан дри ће вом „Омер
па ши Ла та су” / Са ва Пен чић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ре
зю ме: Ис то рия и фе но ме но ло гия в „Омерпа ше Ла та
се” Иво Ан дри ча: стр. 204.
У: Књи жев ност и исто ри ја. [Књ.] 4, [Историјски ро ман 
код Словена] / [уредио Ми ро љуб Стојановић].  Ниш : 
Цен тар за на уч на ис тра жи ва ња СА НУ и Уни вер зи те та 
у Ни шу : Сту диј ска гру па за срп ски је зик и књи жев
ност Фи ло зоф ског фа кул те та ; [Београд] : Сла ви стич
ко дру штво Ср би је, 2001.  Стр. 199204.



776

12662
     Knji ga o An dri ću / Sa va Pen čić.
Pri kaz knji ge: Dra go ljub Sto ja di no vić: Ro ma ni Iva An dri
ća, Pri šti na, 1970.
U: Iz raz.  God. 15, knj. 30, br. 10 (okt. 1971), str. 393
395.

12663
     Но ва сту ди ја о де лу Ива Ан дри ћа / Са ва Пен чић.
При каз књи ге: Вук Фи ли по вић: Де ло Ива Ан дри ћа, 
При шти на, 1976.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 153, књ. 419, св. 3 
(март 1977), стр. 426429.

12664
     Ре флекс сти ли сти ке на род не при по вет ке у но ве ли
сти ци Иве Ан дри ћа / Са ва Пен чић.
У: Ре фе ра ти и са оп ште ња. [Књ.] 2, [Процеси и об ли
ци при по ве да ња у усме ној и пи са ној књижевности] / 
15. на уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, 
При шти на, Тр шић, 1016. IX 1985.  Бе о град : Фи ло
ло шки фа кул тет, Ме ђу на род ни сла ви стич ки цен тар, 
1986.  Стр. 149156.

12665
     Ре флекс сти ли сти ке на род не при по вет ке у но ве ли
сти ци Иве Ан дри ћа / Са ва Пен чић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Стре мље ња.  Год. 26, бр. 3 (мајјун 1986), стр. 50
59.

12666
     Сказ у струк ту ри Ан дри ће ве при по вед не про зе / 
Са ва Пен чић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Стре мље ња.  Год. 17, бр. 6 (нов.дец. 1976), стр. 
828839.

12667
     Сказ у струк ту ри Ан дри ће ве при по вед не про зе / 
Са ва Пен чић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ре
зю ме: Сказ в струк ту ре по ве ство ва те ль ной про зы И. 
Ан дри ча: стр. 293.
У: Ре фе ра ти и са оп ште ња. Св. 2, [Однос из ме ђу усме
не и пи са не књижевности] / 6. на уч ни са ста нак сла ви
ста у Ву ко ве да не, Бе о град, При шти на, Тр шић, 1319. 
IX 1976.  Бе о град : Ме ђу на род ни сла ви стич ки цен тар 
СР Ср би је, 1977.  Стр. 283293.

12668
     Skaz u struk tu ri An dri će ve pri po ved ne pro ze / Sa va 
Pen čić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Po e ti ka pro ze / Sa va Pen čić.  Niš : Gra di na, 1983.  
Str. 101114.

12669
     Сказ у струк ту ри Ан дри ће ве при по вед не про зе / 
Са ва Пен чић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Ни шки есе ји сти и кри ти ча ри / [приредила] Сне жа

на Ми ло са вље вићМи лић.  Ниш : Про све та, 2005.  
Стр. 121131.

12670
     Фе но ме но ло шки аспект „мур тадта бо ра” у „Омер
па ши Ла та су” / Са ва Пен чић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Иво Ан дрић у сво ме вре ме ну. [Књ.] 1 / 22. на уч ни 
са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, 
Тр шић, 1520. септ. 1992.  Бе о град : Ме ђу на род ни 
сла ви стич ки цен тар на Фи ло ло шком фа кул те ту, 1994. 
 Стр. 8390.

12671
     Фе но ме но ло шки аспект „мур тадта бо ра” у „Омер
па ши Ла та су” / Са ва Пен чић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Ства ра ње.  Год. 49, бр. 4/5 (априлмај 1994), стр. 
332338.

ПЕР ВИЋ, Му ха рем
12672

     An drić, pri ča, tu ma če nje / Mu ha rem Per vić.
U: Tre ći pro gram.  God. 5, br. 17 (1973), str. 277314.

12673
     Ан дрић, при ча, ту ма че ње / Му ха рем Пер вић.
Бе ле шка о ауто ру.
У: Збор ник ра до ва на став ни ка и сту де на та.  Бе о град : 
Фи ло ло шки фа кул тет, Од сек за оп шту књи жев ност и 
те о ри ју књи жев но сти, 1975.  Стр. 285290.

12674
     Ве ли ки мај стор / Му ха рем Пер вић.
In me mo ri am.
У: НИН.  Год. 25, бр. 1262 (16. март 1975), стр. 78.

12675
     Иво Ан дрић, „За пи си о Го ји”, Но ви Сад, 1961 / Му
ха рем Пер вић.
При каз књи ге.
У: НИН.  Год. 12, бр. 577 (28. јан. 1962), стр. 9.

12676
     Ле по та жи во та / Му ха рем Пер вић.
У: НИН.  Год. 11, бр. 564 (29. окт. 1961), стр. 4.

12677
     На по чет ку свих ста за и пу те ва : уз ви ше на не по
мир љи вост Ан дри ће вог де ла / Му ха рем Пер вић.
У: Бор ба.  Год. 51, бр. 277 (7. окт. 1972), стр. 13.

12678
     О Ан дри ће вим Све ска ма / Му ха рем Пер вић.
У: НИН.  Год. 31, бр. 1580 (12. април 1981), стр. 37
39.

12679
     Од бра на и смрт Ан дри ће ва / Му ха рем Пер вић.
У: Књи жев ност.  Год. 47, књ. 98, св. 8/10 (авг.окт. 
1992), стр. 13691379.
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12680
     Омерпа ша  це ли на из фраг ме на та / Му ха рем Пер
вић.
При каз Са бра них де ла Иве Ан дри ћа, Бе о град [итд.], 
1976.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 24, бр. 7016 (8. мај 1976), 
стр. 17.

12681
     Pa ra bo lič na zna če nja / Mu ha rem Per vić.
Od lo mak iz tek sta „Pri po vet ke Ive An dri ća”.
U: Pri po vet ke Ive An dri ća / Sve to zar Ko lje vić.  Be o grad 
: Za vod za udž be ni ke i na stav na sred stva, 1983.  Str. 126
128.

12682
     Po go vor / Mu ha rem Per vić.
U: Sve ske ; Zna ko vi po red pu ta / Ivo An drić.  Be o grad : 
Rad, 1983.  Str. 229237.

12683
     Por tret umet ni ka / Mu ha rem Per vić.
U: Zna ko vi po red pu ta / Ivo An drić.  Be o grad : Rad, 
1980.  Str. 169175.

12684
     Пор трет умет ни ка / Му ха рем Пер вић.
У: По ли ти ка.  Год. 77, бр. 23954 (14. јун 1980) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 2, бр. 49, стр. 910.

12685
     Пор трет умет ни ка / Му ха рем Пер вић.
У: Збор ник о Ан дри ћу / при ре дио Ра до ван Вуч ко вић. 
 Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1999.  Стр. 272
281.

12686
     Pri po vet ke Iva An dri ća / Mu ha rem Per vić.
U: De lo.  God. 7, knj. 7, br. 12 (dec. 1961), str. 1380
1395.

12687
     При по вет ке Ива Ан дри ћа / Му ха рем Пер вић.
У: Кри ти ча ри о Ан дри ћу / при ре дио Пе тар Џа џић.  
Бе о град : Но лит, 1962.  Стр. 207227.

12688
     Pri po vet ke Iva An dri ća / Mu ha rem Per vić.
Od lo mak.
U: Od jek.  God. 25, br. 20 (1531. okt. 1972), str. 18.

12689
     Pri po vet ke Iva An dri ća / Mu ha rem Per vić.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1977.  Str. 121135.

12690
     Pri po vet ke Iva An dri ća / Mu ha rem Per vić.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1981.  Str. 121135.

12691
     При по вет ке Иве Ан дри ћа / Му ха рем Пер вић.
У: Же на на ка ме ну / Иво Ан дрић.  Бе о град : Но лит, 
1962.  Стр. 925.

12692
     При ча, ле ген да, ту ма че ње / Му ха рем Пер вић.
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.
У: При по ве да ње и ми шље ње / Му ха рем Пер вић.  Бе о
град : Срп ска књи жев на за дру га, 1978.  Стр. 568.

12693
     „Pri ča, le gen da, tu ma če nje” : (de lo vi) / Mu ha rem Per
vić.
U: Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Be o grad : Be o grad ski 
iz da vač kogra fič ki za vod, 1990.  Str. 435438.

12694
     „При ча, ле ген да, ту ма че ње” : (де ло ви) / Му ха рем 
Пер вић.
У: На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Бе о
град ски из да вач когра фич ки за вод, 1990.  Стр. 469
472.

12695
     Слут ње и зна че ња / Му ха рем Пер вић.
У: Бор ба.  Год. 58, бр. 71 (13. март 1980), стр. 11.

12696
     Со кра тов ско са зна ње жи во та / Му ха рем Пер вић.
Одло мак из тек ста „При по вет ке Иве Ан дри ћа”.
У: Бор ба.  Год. 53, бр. 70 (14. март 1975), стр. 9.

12697
     У но ћи 26. ок то бра 1961 / Му ха рем Пер вић.
Одло мак из тек ста „При по вет ке Ива Ан дри ћа”.
У: НИН.  Год. 22, бр. 1134 (1. окт. 1972), стр. 43.

12698
     An driç’in dünyası / Mu har rem Per viç.
U: Se sler.  Y. 2, sayı 8 (Eylül 1966), str. 8082.

12699
     За щ и та та и смърт та на Иво Ан дрич / Му ха рем Пер
вич ; пре вел Све тло зар Игов.
У: Кул ту ра.  Год. 36, n° 50 (11. дек. 1992), стр. 6*.

12700
     Ivo An drić el bes zé lé sei / Mu ha rem Per vić ; Bor bély 
Já nos for dí tá sa.
U: Híd.  26. évf., 2. sz. (1962. fe br.), str. 115125.

12701
     Min den ösvények és utak ke zde tén / Mu ha rem Per vić.
U: Magyar Szó.  32. évf., 72. sz. (1975. márc. 15.), str. 
12.

ПЕ РЕК, Жорж
12702

     Il est un pont sur la Dri na, Pa ris, 1956 / Ge or ges Pe rec.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja.
U: Les Let tres no u vel les.  (Janv.juin 1957), str. 139
140*.

ПЕ РИ НАЦ, Сте ва
12703

     Ivo An drić : (ta bel cro no lo gic) / Ste va Pe ri naţ, Ion 
Pachia Ta to mi re scu.
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U: Cur tea ble ste ma tǎ / Ivo An drić.  Ti mi ş o a ra : Uni u nea 
Sâr bi lor din Ro mâ nia, 2005.  Str. 133151.

ПЕ РИЋ, Хр во је
12704

     Šta sa An dri će vim po klo nom / Hr vo je Pe rić.
U: Od jek.  God. 15, br. 2 (15. okt. 1962), str. 3.

ПЕ РИ ШИЋ, Ми о драг
12705

     Ан дри ћев бу ђе лар и Да ви чов мо рал / Ми о драг Пе
ри шић.
По во дом тек ста „О Кр ле жи, Ан дри ћу и но бе лов ци ма” 
Оска ра Да ви ча.
У: НИН.  Год. 33, бр. 1649 (8. авг. 1982), стр. 6.

ПЕР КО ВИЋ, Ма рин ко
12706

     Mo ral na mi sao u dje li ma Ive An dri ća / Ma rin ko Per ko
vić.
U: Vrh bo snen sia.  God. 5, br. 1 (2001), str. 139154*.

ПЕ РО ВИЋ, Пре драг С.
12707

     Иво Ан дрић / Пре драг С. Пе ро вић.
У: По ли ти ка.  Год. 54, бр. 15916 (1. септ. 1957), стр. 20.

12708
     Иво Ан дрић / Пре драг С. Пе ро вић.
У: Би бли о те кар.  Год. 13, бр. 6 (1961), стр. 542543.

12709
     Књи га љу ба ви за љу де / Пре драг С. Пе ро вић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Ли ца, За греб, 1960.
У: НИН.  Год. 10, бр. 494 (26. јун 1960), стр. 9.

12710
     Но во из да ње „Про кле те авли је” Иве Ан дри ћа, Са
ра је во, 1956 / П. С. П. [Предраг С. Перовић].
При каз књи ге.
У: По ли ти ка.  Год. 53, бр. 15633 (16. нов. 1956), стр. 9.

12711
     Пе тар Џа џић: „Иво Ан дрић”, Бе о град, 1957 / П. С. 
П. [Предраг С. Перовић].
При каз књи ге. 
У: По ли ти ка.  Год. 54, бр. 15986 (10. нов. 1957) = Кул
ту ра  умет ност.  Год. 1, бр. 31, стр. 14.

ПЕ РО ВИЋ, Ра дој ка
12712

     Уз књи гу Де ца / Пе ро вић Ра дој ка.
У: Де ца / Иво Ан дрић.  Ти то град : Ре пу блич ки за вод 
за уна пре ђи ва ње вас пи та ња и обра зо ва ња, 1991.  Стр. 
157161*.

ПЕ РО ВИЋ, Сре тен
12713

     Ње го во дје ло бу ди вје ру / Сре тен Пе ро вић.
In me mo ri am.
У: По бје да.  Год. 31, бр. 3432 (15. март 1975), стр. 8.

12714
     По ет ска ми то ло ги ја Ива Ан дри ћа / Сре тен Пе ро
вић.
У: Су сре ти.  Год. 9, бр. 11/12 (нов.дец. 1961), стр. 
833839.

12715
     Po et ska mi to lo gi ja Iva An dri ća / Sre ten Pe ro vić.
U: Kru go vi / Sre ten Pe ro vić.  Ce ti nje : Obod, 1978.  Str. 
714.

ПЕ РУ НИ ЧИЋ, Зо ри ца
12716

     Тај не Ан дри ће ве ли ри ке / Зо ри ца Б. Пе ру ни чић.
У: Ан дрић, Да ви чо, Цр њан ски у истом по ет ском огле
да лу / Зо ри ца Б. Пе ру ни чић.  Бе о град : Сфа и рос, 2001. 
 Стр. 11106.

ПЕ ТЕ ЛИН, Ми ро слав
12717

     О тра ге ди ји же не у Ан дри ће вом епу о Бо сни : (ет
но ло шки есеј) / Ми ро слав Пе те лин.
На по ме не: стр. 94.
У: Све ске.  Год. 4, бр. 14 (дец. 1992), стр. 8794.

ПЕ ТЕР, Ла сло
12718

     An drić és a ju gos zlávmagyar ba rát ság / Pé ter Lás zló.
Re zi me: An drić i ju go slo ven skoma đar sko pri ja telj stvo: 
str. 113 ; Ré su mé: An drić et l’ami tié yougo sla vohon gro is:
str. 113114.
U: A Hun ga ro ló gi ai In té zet Tu do mányos Kö zle ményei.  
5. évf., 14. sz. (1973. márc.), str. 109114.

12719
     Ivo An drics 80 es zten dős / Pé ter Lás zló.
U: Magyar Nem zet.  28. évf., 239. sz. (1972. okt. 10.), 
str. 4.

12720
     Utak és hi dak : iro dal mi za rán do klás Ju gos zlá vi á ban. 
[1. rész], A Ja drán gyöngysze mé hez / Pé ter Lás zló.
U: Dél magyaror szág.  (1964. szept. 9.)*.

12721
     Utak és hi dak : iro dal mi za rán do klás Ju gos zlá vi á ban. 
2. [rész], A te stvé ri együt té lés író já nál / Pé ter Lás zló.
U: Dél magyaror szág.  (1964. szept. 10.)*.

12722
     Utak és hi dak : iro dal mi za rán do klás Ju gos zlá vi á ban. 
3. [rész], „A gör be hegyek or szá gá ban” / Pé ter Lás zló.
U: Dél magyaror szág.  (1964. szept. 11.)*.

12723
     Utak és hi dak : iro dal mi za rán do klás Ju gos zlá vi á ban. 
4. [rész], Ho vá száll a grif fma dár / Pé ter Lás zló.
U: Dél magyaror szág.  (1964. szept. 12.)*.

12724
     Utak és hi dak : iro dal mi za rán do klás Ju gos zlá vi á ban. 
5. [rész], Hő sök emlé kei kö zött / Pé ter Lás zló.
U: Dél magyaror szág.  (1964. szept. 13.)*.
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ПЕ ТЕРС, Јо хенУл рих
12725

     Der ver hin der te Di a log : zu Form und Funk tion des 
polypho nen Er zä hlens in Ivo An drićs „Pro kle ta avli ja” / 
Joc henUl rich Pe ters.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ze itschrift für sla vische Phi lo lo gie.  Bd. 55, H. 1 
(1985), str. 95109.

ПЕТ КО ВИЋ, Зден ка
12726

     Ен гле ски пре вод Ан дри ће ве док тор ске ди сер та ци је 
/ Зден ка Пет ко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 11, св. 8 (окт. 
1992), стр. 314317.

12727
     Но ва чи та ња Ан дри ћа / Зден ка Пет ко вић.
При каз књи ге: Ivo An drić re vi si ted, при ре дио Вејн С. 
Ву чи нић, Бер кли, 1995.  На по ме не и би бли о граф ске 
ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 16, св. 13 
(феб. 1997), стр. 205211.

12728
     Три го ди не по сле / Зден ка Пет ко вић.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 14, св. 11 
(септ. 1995), стр. 251253.

ПЕТ КО ВИЋ, Мир ко
12729

     Ан дрић над Ви ше гра дом / Мир ко Пет ко вић.
У: Днев ник.  Год. 54, бр. 17293 (19. март 1995), стр. 
9.

ПЕТ КО ВИЋ, Но ви ца
12730

     Ан дри ће ва но ве ла „Мост на Же пи” / Но ви ца Пет
ко вић.
У: Спо ме ни ца ака де ми ку Но ви ци Пет ко ви ћу / уред ник 
Рај ко Пе тров Но го.  Ба ња Лу ка : Ака де ми ја на у ка и 
умјет но сти Ре пу бли ке Срп ске, 2009.  Стр. 267272.

12731
     Ан дри ће ва но ве ла „Мост на Же пи” / Но ви ца Пет
ко вић.
У: На из во ру жи ве во де / Но ви ца Пет ко вић.  Бе о град : 
За вод за уџ бе ни ке, 2010.  Стр. 4248.

12732
     Je dan vid An dri će vog de la / No vi ca Pet ko vić.
Pri kaz knji ge: Mak si mi li jan Eren rajhOsto jić: An dri će vo 
pre va zi la že nje ap sur da, Sa ra je vo, 1967.
U: Od jek.  God. 20, br. 9 (1. maj 1967), str. 9.

ПЕТ КО ВИЋ, Ра ди во је
12733

     Но бе ло вац Иво Ан дрић у по се ти Гим на зи ји / Ра ди
во је М. Пет ко вић.

У: Ни шка гим на зи ја / Ра ди во је М. Пет ко вић.  Ниш : Р. 
М. Пет ко вић, 2003.  Стр. 401402.

ПЕТ КО ВИЋ, Ра до слав
12734

     Ан дри ћев го рак на ук / Ра до слав Пет ко вић.
Го вор при ли ком при ма ња Ан дри ће ве на гра де за 1989. 
год.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 43, бр. 806 (15. окт. 1990), 
стр. 13.

12735
     Обе ле жа ва ње сто те го ди шњи це ро ђе ња Иве Ан дри
ћа / Ра до слав Пет ко вић.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 12/13, св. 
9/10 (1993/1994), стр. 1024.

12736
     Смрт  оп се си ја књи жев но сти / Ра до слав Пет ко
вић.
Го вор при ли ком при ма ња Ан дри ће ве на гра де за 1989. 
год.
У: Књи жев ност.  Год. 47, књ. 98, св. 8/10 (авг.окт. 
1992), стр. 13071309.

ПЕТ КО ВИЋ, Си ни ша
12737

     Чо ве ко во ли це  нај при влач ни ји де лић све та / Си
ни ша Пет ко вић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Ли ца, За греб, 1960.
У: Глас омла ди не.  Год. 8, бр. 10 (7. јул 1960), стр. 5.

ПЕ ТРИ НО ВИЋ, Фра ња
12738

     Ан дрић као пре во ди лац / Ф. [Фрања] Пе три но вић.
При каз књи ге: Пре во ди лач ка све ска, при ре ди ла Ја
сми на Не шко вић, Но ви Сад, 1994.
У: Днев ник.  Год. 53, бр. 17189 (2. дец. 1994), стр. 11.

12739
     Ан дри ће ва ли ри ка / Ф. [Фрања] Пе три но вић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: По е зи ја, Срем ски Кар
лов ци, 1998.
У: Днев ник.  Год. 57, бр. 18440 (31. мај 1998), стр. 
10.

12740
     Ме лан хо лич ни уса мље ник / Ф. [Фрања] Пе три но
вић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Пи сац го во ри сво јим де
лом, Бе о град, 1994.
У: Днев ник.  Год. 54, бр. 17231 (16. јан. 1995), стр. 
10.

ПЕ ТРИЋПет ко вић, Ми ра
12741

     Два при зо ра из књи ге На Дри ни ћу при ја / Ми ра Пе
трићПет ко вић.
У: Књи жев на исто ри ја.  Год. 25, бр. 90 (1993), стр. 
247252*.
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ПЕ ТРИ ЧЕ ВИЋ, Ма ри ја
12742

     Пу ца из Кра ко ва : ка ко исто ри чар књи жев но сти 
Дра го љуб Влат ко вић до ка зу је да чу ве на „Је ле на, же на 
ко је не ма” ни је плод пи шче ве ма ште / Ма ри ја Пе три
че вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 45, бр. 28279 (30. јан. 1997), 
стр. 16.

ПЕ ТРОВ, Алек сан дар
12743

     Ан дри ћев Ex Pon to / Алек сан дар Пе тров.
У: По е зи ја Цр њан ског и срп ско пе сни штво / Алек сан
дар Пе тров.  Бе о град : Но лит, 1988.  Стр. 147148.

12744
     Ан дри ћев по ет ски за пис : (из књи ге „По ет ско у Ан
дри ће вом де лу”) / Алек сан дар Пе тров.
У: Књи жев не но ви не.  Н. с., год. 17, бр. 259 (2. окт. 
1965), стр. 5.

12745
     Ex Pon to / Alek san dar Pe trov.
U: U pro sto ru pro ze / Alek san dar Pe trov.  Be o grad : No
lit, 1968.  Str. 6894.

12746
     Ни нов ни ма ње по знат Ан дрић / Алек сан дар Пе
тров.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Шта са њам и шта ми се 
до га ђа, Бе о град, 1976.
У: По ли ти ка.  Год. 73, бр. 22528 (24. јун 1976) = У све
ту књи ге.  Год. 2, бр. 34, стр. 7.

12747
     O pri ro di po et skog / Alek san dar Pe trov.
U: U pro sto ru pro ze / Alek san dar Pe trov.  Be o grad : No
lit, 1968.  Str. 4267.

12748
     Od no si struk tu ral nog, ima gi na tiv nog i ra ci o nal nog u 
po et skom sa sta vu / Alek san dar Pe trov.
U: U pro sto ru pro ze / Alek san dar Pe trov.  Be o grad : No
lit, 1968.  Str. 1141.

12749
     По ет ско у Ан дри ће вој про зи : (одло мак) / Алек сан
дар Пе тров.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 143, књ. 400, св. 1 
(јул 1967), стр. 3459.

12750
     Po et sko u An dri će voj pro zi / Alek san dar Pe trov.
U: U pro sto ru pro ze / Alek san dar Pe trov.  Be o grad : No
lit, 1968.  Str. 95129.

12751
     По ет ско у Ан дри ће вој про зи / Алек сан дар Пе тров.
У: Књи жев ност из ме ђу два ра та. Књ. 1 / при ре ди ла 
Све тла на Вел марЈан ко вић.  Бе о град : Но лит, 1972.  
Стр. 170199.

12752
     „Про кле та авли ја” пре те ча „Гу ла га” / [интервју 
водила] Ра да Са ра тлић.
Ин тер вју са Алек сан дром Пе тро вим.
У: По ли ти ка.  Год. 88, бр. 27917 (27. јун 1991), стр. 
1819.

12753
     Ra ni An drić i ra ni Cr njan ski / Alek san dar Pe trov.
U: Knji žev ne no vi ne.  N. s., god. 19, br. 302 (27. maj 
1967), str. 9.

12754
     Ra ni An drić i ra ni Cr njan ski / Alek san dar Pe trov.
U: U pro sto ru pro ze / Alek san dar Pe trov.  Be o grad : No
lit, 1968.  Стр. 153165.

12755
     Tri An dri će va za pi sa u no ći : od nos ima gi nar nog i ra ci
o nal nog u po et skom sa sta vu / Alek san dar Pe trov.
U: Sa vre me nik.  God. 12, knj. 24, sv. 8/9 (avg.sept. 
1966), str. 197210.

ПЕ ТРОВ, Јел ки ца
12756

     Ан дри ће ви Зна ко ви / Јел ки ца Пе тров.
У: Књи жев ни жи вот.  Год. 33, бр. 1(77) (1989), стр. 
4951.

12757
     An dri će vi „Zna ko vi” / Jel ki ca Pe trov.
U: Ula zni ca.  God. 25, br. 126/127 (mart 1991), str. 86
88.

ПЕ ТРО ВА, Ире на
12758

     Лич ност та на Иво Ан дрич в „Без съ ни ци” : или как 
да при е мем не при е мли во то / Ире на Пе тро ва.
У: Ли те ра ту рен фо рум.  Год. 47, бр. 50 (1622. дек. 
1992) = Из вън ред но из да ние  100 го ди ни от ро жде ни
е то на Иво Ан дрич, стр. 7.

ПЕ ТРО ВАЧ КИ, Љи ља на
12759

     „Док год има мра ка, би ће и сва ну ћа” : ре цеп циј ски 
пут уче ни ка кроз Ан дри ће ву бес крај ну при чу / Љи ља
на Пе тро вач ки.
Би бли о гра фи ја: стр. 38.  Sum mary: „As long the re is 
dark ness, the re wo uld be light”: стр. 39.
У: Го ди шњак Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду.  
Књ. 27 (1999), стр. 3339.

12760
     „Док год има мра ка, би ће и сва ну ћа” / Љи ља на Пе
тро вач ки.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: „As long the re is dark ness, the re wo uld be light”: 
стр. 261.  Би бли о гра фи ја: стр. 262.
У: Ме то дич ка ис тра жи ва ња у на ста ви срп ског је зи ка 
и књи жев но сти / Љи ља на Пе тро вач ки.  Но ви Сад : 
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Фи ло зоф ски фа кул тет, Од сек за срп ски је зик и лин
гви сти ку, 2008.  Стр. 256262.

12761
     Об ра да Ан дри ће ве бе се де „О при чи и при ча њу” / 
Љи ља на Пе тро вач ки.
У: Ме то дич ка ис тра жи ва ња у на ста ви срп ског је зи ка 
и књи жев но сти / Љи ља на Пе тро вач ки.  Но ви Сад : 
Фи ло зоф ски фа кул тет, Од сек за срп ски је зик и лин
гви сти ку, 2008.  Стр. 263269.

12762
     При ме на си сте ма уче ња пу тем от кри ва ња у об ра ди 
књи жев них де ла на при ме ру „Про кле те авли је” Иве 
Ан дри ћа / Љи ља на Пе тро вач ки, Гор да на Шта сни.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Ме то дич ки си сте ми у на ста ви срп ског је зи ка и 
књи жев но сти / Љи ља на Пе тро вач ки, Гор да на Шта сни. 
 Но ви Сад : Фи ло зоф ски фа кул тет, Од сек за срп ски 
је зик и лин гви сти ку, 2010.  Стр. 194213.

12763
     Уво ђе ње уче ни ка у Ан дри ће ву по е ти ку : Мост на 
Же пи као ма тич на ће ли ја и ис хо ди ште Ан дри ће вих ве
ли ких те ма / Љи ља на Пе тро вач ки.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би
бли о гра фи ја: стр. 26.  Sum mary: The stu dent’s in tro du
cing in to the An drić’s po e tics: стр. 27.
У: Го ди шњак Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду.  
Књ. 28 (2000), стр. 1527.

12764
     Уво ђе ње уче ни ка у Ан дри ће ву по е ти ку / Љи ља на 
Пе тро вач ки.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: The stu dent’s in tro du cing in to the An dric’s po e tics: 
стр. 255.  Би бли о гра фи ја: стр. 255.
У: Ме то дич ка ис тра жи ва ња у на ста ви срп ског је зи ка 
и књи жев но сти / Љи ља на Пе тро вач ки.  Но ви Сад : 
Фи ло зоф ски фа кул тет, Од сек за срп ски је зик и лин
гви сти ку, 2008.  Стр. 241255.

12765
     Уво ђе ње уче ни ка у свет „Про кле те авли је” / Љи ља
на Пе тро вач ки, Гор да на Шта сни.
Би бли о гра фи ја: стр. 272.
У: Ме то дич ке апли ка ци је / Љи ља на Пе тро вач ки, Гор
да на Шта сни.  Но ви Сад : Фи ло зоф ски фа кул тет, Од
сек за срп ски је зик и лин гви сти ку, 2008.  Стр. 266
272.

ПЕ ТРО ВИЋ, Алек сан дар
12766

     Ани ки на вре ме на / Алек сан дар Пе тро вић.
При каз фил ма „Ани ки на вре ме на” по мо ти ви ма при
по вет ке Иве Ан дри ћа, у ре жи ји Вла ди ми ра По га чи ћа.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 1 [!], бр. 39 (7. окт. 1954), 
стр. 1, 8.

12767
     Ани ки на вре ме на : про бле ми адап та ци је / Алек сан
дар Пе тро вић.

У: По зо ри шне дра ма ти за ци је де ла Иве Ан дри ћа. Део 
2, Дра ма ти за ци је у вре ме ну / Ве сна Крч мар.  Но ви 
Сад : Ма ти ца срп ска, 2008.  Стр. 164166.

12768
     Не на пи са ни ро ман Омер па ша Ла тас / Алек сан дар 
Пе тро вић.
У: Књи жев ност.  Год. 33, књ. 56, св. 10 (окт. 1978), 
стр. 17661773.

ПЕ ТРО ВИЋ, Бо шко
12769

     Иво Ан дрић / Бо шко Пе тро вић.
Го вор на ко ме мо ра ци ји по во дом смр ти И. Ан дри ћа, 
Но ви Сад, 15. март 1975.
У: Усме на реч / Бо шко Пе тро вић.  Но ви Сад : Ма ти ца 
срп ска, 1991.  Стр. 109111.

12770
     Са Ан дри ћем се из ме нио наш од нос пре ма књи
жев но сти / Бо шко Пе тро вић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 28, бр. 507 (16. март 1976), 
стр. 3.

12771
     To je Evro pa / Bo ško Pe tro vić.
U: Ka zi va nja o An dri ću / [pri re di o] Ra do van Po po vić.  
Be o grad : Slo bo da, 1976.  Str. 118123.

ПЕ ТРО ВИЋ, Бра ни слав
12772

     Гор ки 11. / Бра на Пе тро вић.
У: НИН.  Бр. 2205 (2. април 1993), стр. 66.

12773
     Гор ки 12. / Бра на Пе тро вић.
У: НИН.  Бр. 2206 (9. април 1993), стр. 66.

12774
     Гор ки 13. / Бра на Пе тро вић.
У: НИН.  Бр. 2208 (23. април 1993), стр. 66.

12775
     Гор ки 14. / Бра на Пе тро вић.
У: НИН.  Бр. 2209 (30. април 1993), стр. 63.

12776
     Dve go di ne od smr ti Ive An dri ća / B. P. [Bra ni slav 
Petrović].
U: Front.  God. 33, br. 12(973) (25. mart 1977), str. 31.

12777
     Uz go di šnji cu smr ti Ive An dri ća / B. P. [Bra ni slav 
Petrović].
U: Front.  God. 32, br. 12(920) (19. mart 1976), str. 14.

ПЕ ТРО ВИЋ, Ви до сав
12778

     Из у зе тан по зо ри шни до жи вљај / Ви це Пе тро вић.
При каз пред ста ве „Про кле та авли ја” по мо ти ви ма ро
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ма на Иве Ан дри ћа, у адап та ци ји Ма ри сла ва Ра ди са
вље ви ћа и Љу бо дра га Ми ло ше ви ћа, у ре жи ји Љ. Ми ло
ше ви ћа и у из во ђе њу На род ног по зо ри шта из Ни ша.
У: На род не но ви не.  Год. 35, бр. 4960 (19. април 1979), 
стр. 6.

12779
     На згра ди жи во та тре ба оста ви ти и је дан про зор ко
ји гле да у умет ност / В. [Видосав] Пе тро вић.
Над ре ђе ни ств. насл.: Два да на Ива Ан дри ћа у Ни шу.
У: На род не но ви не.  Год. 21, бр. 42 (23. окт. 1965), 
стр. 6.

ПЕ ТРО ВИЋ, Го ран
12780

     Чу до у чо ве ку / Го ран Пе тро вић.
Го вор при ли ком при ма ња Ан дри ће ве на гра де за 2006. 
год.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 27, св. 25 
(септ. 2008), стр. 267268.

ПЕ ТРО ВИЋ, Дам њан
12781

     Ан дри ћев сул тан Џем пре ма јед ном исто риј ском 
до ку мен ту / Дам њан Пе тро вић.
У: Је дин ство.  Год. 27, бр. 3 (10. јан. 1972), стр. 10.

ПЕ ТРО ВИЋ, Зо ран
12782

     No va ži ti ja / Zo ran Pe tro vić.
Sa dr ži pri ka ze knji ga me đu ko ji ma i: Mi ro slav Ka ra u lac: 
Ra ni An drić, Be o grad, Sa ra je vo, 1980.
U: Du ga.  God. 6(33), br. 177 (6. dec. 1980), str. 55.

ПЕ ТРО ВИЋ, Иви ца
12783

     Dri na ume sto Pej to na : An drić u sve tu / Ivi ca Pe tro vić.
U: Bor ba.  God. 70, br. 283 (8. okt. 1992) = Ivo An drić, 
vek od ro đe nja, str. III, VIVII.

ПЕ ТРО ВИЋ, Јо ван
12784

     Ан дри ће во ви зи о нар ство / Ј. [Јован] Пе тро вић.
При каз књи ге: Пе тар Зец: Ан дри ћев те а тар сен ки, Бе
о град, 1994.
У: Је дин ство.  Год. 52, бр. 356 (27. дец. 1996), стр. 8.

12785
     Мо сто ви у Ан дри ће вом дје лу / Јо ван Пе тро вић.
У: Мо сто ви.  Год. 25, бр. 126/127 (1993), стр. 1317*.

12786
     Му драц срп ског пи сма : ко ло кви јум о Иви Ан дри
ћу на Фи ло ло шком фа кул те ту у При шти ни / Ј. [Јован] 
Пе тро вић.
У: Је дин ство.  Год. 51, бр. 348 (21. дец. 1995), стр. 10.

12787
     Фа тал на моћ ле по те / Ј. [Јован] Пе тро вић.
При каз пред ста ве „Де вој ка мо дре ко се” Ви де Ог ње но
вић, по мо ти ви ма при по вет ке „Не мир на го ди на” Иве 

Ан дри ћа, у ре жи ји Ра до сла ва Ра ди во је ви ћа и у из во
ђе њу По зо ри шта „Бо ра Стан ко вић” из Вра ња.
У: Је дин ство.  Год. 50, бр. 74 (21. март 1994), стр. 6.

ПЕ ТРО ВИЋ, Ксе ни ја
12788

     Ivo An drić als Di plo mat : le i dvol le Er fa hrun gen in 
Ber lin von 1939 bis 1941 = Ivo An drić kao di plo ma ta : 
muč na is ku stva u Ber li nu od 1939. do 1941. go di ne / Kse
ni ja Pe tro vić.
Upo re do nem. i srp. tekst.  Bi bli o gra fi ja: str. 330331.
U: Ser ben und De utsche. Band 2, Li te ra rische Be geg
nun gen = Knj. 2, Knji žev ni su sre ti / Ga bri el la Schu bert 
(Hrsg.).  Je na : Col le gi um Euro pa e um Je nen se an der Fri
e drichSchil lerUni ver si tät, 2006.  Str. 291331.

ПЕ ТРО ВИЋ, Ми ле
12789

     O ese ju Kar la Osto ji ća „An dri će vo pre va zi la že nje ap
sur da” / Mi le Pe tro vić.
Pri kaz knji ge: Mak si mi li jan Eren rajhOsto jić: An dri će vo 
pre va zi la že nje ap sur da, Sa ra je vo, 1967.
U: Ži vot.  God. 17, br. 7/8 (julavg. 1968), str. 129130.

ПЕ ТРО ВИЋ, Ми лош
12790

     Иво Ан дрић, Про кле та авли ја / Ми лош Пе тро вић.
Одло мак из тек ста „Но ва сцен ска вер зи ја Ан дри ће ве 
Про кле те авли је”.
У: Пе де сет го ди на [Стеријиног позорја].  Но ви Сад : 
Сте ри ји но по зор је, 2005.  Стр. [83].

12791
     Но ва сцен ска вер зи ја Ан дри ће ве „Про кле те авли је” 
/ Ми лош Пе тро вић.
При каз пред ста ве „Про кле та авли ја” по мо ти ви ма ро
ма на И. Ан дри ћа, у дра ма ти за ци ји и ре жи ји Не бој ше 
Бра ди ћа и у из во ђе њу Кру ше вач ког по зо ри шта.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 51, бр. 999 (15. окт. 1999), 
стр. 5.

12792
     Но ва сцен ска вер зи ја Ан дри ће ве „Про кле те авли је” 
/ Ми лош Пе тро вић.
У: Збор ник 23. књи жев них су сре та Са вре ме на срп ска 
про за, 1011. но вем бар 2006., Тр сте ник / [главни уред
ник Ве ро љуб Вукашиновић].  Тр сте ник : На род на би
бли о те ка „Је фи ми ја”, 2007.  Стр. 8183.

12793
     Увод на реч на Окру глом сто лу „Ан дрић и по зо ри
ште” / Ми лош Пе тро вић.
У: Баг да ла.  Год. 43, бр. 450 (окт.дец. 2001), стр. 37
39.

ПЕ ТРО ВИЋ, Ми о драг
12794

     An drić i Se li mo vić / Mi o drag Pe tro vić.
U: Knji žev na kri ti ka.  God. 9, br. 6 (nov.dec. 1978), str. 
114129.
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12795
     An drić i Se li mo vić / Mi o drag Pe tro vić.
U: Ro man Me še Se li mo vi ća / Mi o drag Pe tro vić.  Niš : 
Gra di na, 1981.  Str. 195215.

12796
     An drić i Se li mo vić / Mi o drag Pe tro vić.
U: Dje lo Me še Se li mo vi ća u knji žev noj kri ti ci / pri re di la 
Ra zi ja La gum dži ja.  Sa ra je vo : Oslo bo đe nje, 1985.  Str. 
388411.

12797
     Ан дрић као есе ји ста и књи жев ни кри ти чар / Ми о
драг Пе тро вић.
При каз књи ге: Иван ка Удо вич ки: Кри тич коесе ји стич
ко де ло Иве Ан дри ћа, Бе о град, 1988.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 165, књ. 443, св. 4 
(април 1989), стр. 648653.

12798
     Ан дрић при по ве дач : одло мак / Ми о драг Пе тро
вић.
У: Су сре ти.  Год. 5, бр. 1 (јан. 1957), стр. 311.

12799
     Ан дрић при по ве дач / Ми о драг Пе тро вић.
У: Гра ди на.  Год. 7, бр. 9 (септ. 1972), стр. 290299.

12800
     Ан дрић при по ве дач / Ми о драг Пе тро вић.
У: Тра ја ње ре чи / Ми о драг Пе тро вић.  Ниш : Гра ди на, 
1972.  Стр. 111130.

12801
     На при ла зи ма Иву Ан дри ћу / Ми о драг Пе тро вић.
Одло мак из го во ра на књи жев ној ве че ри у част И. Ан
дри ћа, Ниш, 15. нов. 1961.
У: Гле ди шта.  Год. 9, бр. 9/10 (нов.дец. 1961), стр. 
610.

12802
     Од лом ци о Ан дри ће вој Про кле тој авли ји / Ми о драг 
Пе тро вић.
У: Име.  Бр. 3/4 (1975), стр. 3144.

12803
     Пер со на ли тет или „Про кле та авли ја” : одло мак / 
Ми о  драг Пе тро вић.
У: Књи жев на кри ти ка.  Год. 6, бр. 3 (мајјун 1975), 
стр. 82100.

12804
     Пор трет на род ног пр ва ка кне за Бог да на Зи мо њи ћа 
/ Ми о драг Пе тро вић.
У: Гра ди на.  Год. 15, бр. 10 (1980), стр. 125141.

12805
     Po sled nji An dri ćev ro man / M. [Mi o drag] Pe tro vić.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Omer pa ša La tas, Sa ra je vo, 
1976.
U: Knji žev na kri ti ka.  God. 8, br. 4 (julavg. 1977), str. 
110115.

12806
     По след њи Ан дри ћев ро ман / Ми о драг Пе тро вић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Омер па ша Ла тас, Са ра
је во, 1976.  На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз 
текст.
У: Гра ди на.  Год. 12, бр. 6 (јун 1977), стр. 8288.

12807
     Ћу та ње ко је го во ри : (пор трет на род ног пр ва ка кне
за Бог да на Зи мо њи ћа) / Ми о драг Пе тро вић.
Zu sam men fas sung: Sprec hen des Schwe i gen: стр. 269.
У: Де ло Иве Ан дри ћа у кон тек сту европ ске књи жев
но сти и кул ту ре / [уредник Дра ган Недељковић].  Бе
о град : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 1981.  Стр. 259269.

ПЕ ТРО ВИЋ, Не над
12808

     Иво Ан дрић и Јо сип Броз Ти то : (не ки за јед нич ки 
мо мен ти) / Не над Пе тро вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: An drić and Ti to: стр. 51.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 29, св. 27 
(јул 2010), стр. 3551.

12809
     Ма сон ски до си је Иве Ан дри ћа из 1942. го ди не / 
Не над Пе тро вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 24, св. 22 
(септ. 2005), стр. 1331.

ПЕ ТРО ВИЋ, Ње гош М.
12810

     Је зик и стил Иве Ан дри ћа / Ње гош М. Пе тро вић.
Одло мак из књи ге „Иво Ан дрић”.
У: Син те за.  Год. 6, бр. 11 (1975), стр. 311.

ПЕ ТРО ВИЋ, Ра де
12811

     O ne kim oso bi na ma pre te ri ta u ro ma nu „Na Dri ni ću
pri ja” / Ra de Pe tro vić.
U: Knji žev nost i je zik.  God. 18, br. 3/4 (1971), str. 88
94.

ПЕ ТРО ВИЋ, Сре тен
12812

     Ре флек си ја о есте тич ким иде ја ма Иве Ан дри ћа / 
Сре тен Пе тро вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Ан дрић у све тлу есте ти ке / уре дио Ми ло слав Шу
тић.  [Нови Сад] : Све то ви ; Бе о град : Ин сти тут за 
књи жев ност и умет ност : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 
1994.  Стр. 7382.

ПЕ ТРО ВИЋ, Ти хо мир
12813

     Ан дри ћев деч ји ви ла јет / Ти хо мир Пе тро вић.
У: Освит.  Год. 7, бр. 20 (нов. 1997), стр. 97101.
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12814
     Иво Ан дрић / Ти хо мир Пе тро вић.
У: Школ ски пи сци / Ти хо мир Пе тро вић.  Вра ње : Учи
тељ ски фа кул тет, 2000.  Стр. 7683.

12815
     Иво Ан дрић / Ти хо мир Пе тро вић.
У: Исто ри ја срп ске књи жев но сти за де цу / Ти хо мир 
Пе тро вић.  Вра ње : Учи тељ ски фа кул тет, 2001.  Стр. 
402408.

12816
     Иво Ан дрић / Ти хо мир Пе тро вић.
У: Школ ски пи сци / Ти хо мир Пе тро вић.  Но ви Сад : 
Зма је ве деч је игре, 2006.  Стр. 7279.

12817
     Иво Ан дрић / Ти хо мир Пе тро вић.
У: Исто ри ја срп ске књи жев но сти за де цу / Ти хо мир 
Пе тро вић.  Но ви Сад : Зма је ве деч је игре, 2008.  Стр. 
254261.

12818
     Иво Ан дрић / Ти хо мир Пе тро вић.
У: Исто ри ја срп ске књи жев но сти за де цу / Ти хо мир 
Пе тро вић.  2. изд.  Но ви Сад : Зма је ве деч је игре, 
2008.  Стр. 254261.

12819
     Иво Ан дрић као пи сац за мла де / Ти хо мир Пе тро
вић.
У: Ме ђај.  Год. 25, бр. 57/58 (2005), стр. 3340.

12820
     Иво Ан дрић као пи сац не ве се лог де тињ ства / Ти хо
мир Пе тро вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Иво Ан дрић у сво ме вре ме ну. [Књ.] 1 / 22. на уч ни 
са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, 
Тр шић, 1520. септ. 1992.  Бе о град : Ме ђу на род ни 
сла ви стич ки цен тар на Фи ло ло шком фа кул те ту, 1994. 
 Стр. 9198.

12821
     Пе сни ци и ди пло ма те / Ти хо мир Пе тро вић.
При каз књи ге: Ми о драг Ми тић: По е те у фра ку, Бе о
град, 2002.
У: Огле ди и кри ти ке / Ти хо мир Пе тро вић.  Сом бор : 
Град ска би бли о те ка „Кар ло Би је лиц ки”, 2009.  Стр. 
141143.

12822
     Пе сни ци као ди пло ма те / Ти хо мир Пе тро вић.
При каз књи ге: Ми о драг Ми тић: По е те у фра ку, Бе о
град, 2002.
У: На ше ства ра ње.  Год. 49, бр. 1/4 (2002), стр. 189
190*.

12823
     Пи сац суд би не чо ве ко ве / Ти хо мир Пе тро вић.
У: Про свет ни пре глед.  Год. 46, бр. 1762 (26. март 
1991), стр. 11.

12824
     Свет де тињ ства у де лу Иве Ан дри ћа / Ти хо мир Пе
тро вић.
У: Ли пар.  Год. 2, бр. 6 (2000/2001), стр. 35*.

ПЕ ТРО НИ, Па о ло
12825

     I pon ti co me me ta fo ra di og ni gran de sfi da / Pa o lo Pe
tro ni.
Pri kaz knji ge: Ivo An dric: Ro man zi e rac con ti, Mi la no, 
2001.
U: Gaz zet ta del Sud.  (13 nov. 2001), str. 20*.

ПЕ ТРО НИ ЈЕ ВИЋ, Бо жин ка
12826

     Ва ри ја бил ност зна че ња ту ма че на на тек сту из Ан
дри ће вог ро ма на „На Дри ни ћу при ја” с по себ ним на
гла ском на ње го вом пре во ду на не мач ки је зик / Бо жин
ка Пе тро ни је вић.
Би бли о гра фи ја: стр. 398399.  Zu sam men fas sung: Va
ri a bi li tät der Be de u tung, in ter pre ti ert an einem Ausschnitt 
aus An drićs Ro man „Die Brüc ke über die Dri na”, un ter be
son de rer Be rüc ksic hti gung des sen Über set zung ins Deu
tsche: стр. 400.
У: Иво Ан дрић у сво ме вре ме ну. [Књ.] 1 / 22. на уч ни 
са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, 
Тр шић, 1520. септ. 1992.  Бе о град : Ме ђу на род ни 
сла ви стич ки цен тар на Фи ло ло шком фа кул те ту, 1994. 
 Стр. 391400.

ПЕ ЦО, Асим
12827

     An dri će va re če ni ca / Asim Pe co.
Re fe rat na Na uč nom sku pu „Trav nik i dje lo Ive An dri ća  
za vi čaj no i uni ver zal no”, Trav nik, 1214. okt. 1978.
U: Od jek.  God. 31, br. 22 (1530. nov. 1978), str. 20.

12828
     ИвоИва и ИвоИве / Асим Пе цо.
У: Бор ба.  Год. 30, бр. 60 (3. март 1965), стр. 9.

12829
     Је дан по глед на тур ци зме у пи са ној ри је чи Иве Ан
дри ћа / Асим Пе цо.
Sum mary: One aspect of tur kisms in Ivo An drić’s writ ten 
work: стр. 181.
У: Иво Ан дрић у сво ме вре ме ну. [Књ.] 1 / 22. на уч ни 
са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, 
Тр шић, 1520. септ. 1992.  Бе о град : Ме ђу на род ни 
сла ви стич ки цен тар на Фи ло ло шком фа кул те ту, 1994. 
 Стр. 173181.

12830
     Је дан по глед на тур ци зме у пи са ној ри је чи Иве Ан
дри ћа / Асим Пе цо.
У: Пи сци и њи хов је зик / Асим Пе цо.  Бе о град : Про
све та, 1995.  Стр. 333345.

12831
     Je dan po gled na tur ci zme u pi sa noj ri je či Ive An dri ća 
/ Asim Pe co.
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U: Ra do vi o tur ci zmi ma / Asim Pe co.  Sa ra je vo : Bo san
sko fi lo lo ško dru štvo : Aka de mi ja na u ka i umjet no sti BiH 
: Be must, 2007.  Str. 349360.

12832
     O ne kim spe ci fič no sti ma An dri će ve re če ni ce / Asim 
Pe co.
Bi bli o gra fi ja: str. 27.
U: Zbor nik ra do va o go vo ru i je zi ku.  Gor nji Mi la no vac : 
Kul tur ni cen tar, 1979.  Str. 1727.

12833
     O ne kim spe ci fič no sti ma An dri će ve re če ni ce / Asim 
Pe co.
Ré su mé: De qu el qu es tra its spé ci fi qu es de la phra se d’An
drić: str. 311.
U: Trav nik i dje lo Ive An dri ća  za vi čaj no i uni ver zal no / 
[u red nik Mi lo sav Popadić].  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle
ša” : Uni ver zi tet, 1980.  Str. 299311.

12834
     О не ким спе ци фич но сти ма Ан дри ће ве ре че ни це / 
Асим Пе цо.
У: Пи сци и њи хов је зик / Асим Пе цо.  Бе о град : Про
све та, 1995.  Стр. 312332.

12835
     O ne kim spe ci fič no sti ma An dri će ve re če ni ce / Asim 
Pe co.
U: Je zik knji žev nog tek sta / Asim Pe co.  Sa ra je vo : Bo
san sko fi lo lo ško dru štvo : Aka de mi ja na u ka i umjet no sti 
BiH : Be must, 2007.  Str. 217235.

12836
     Сли ка бо сан ских го во ра у ро ма ни ма Иве Ан дри ћа 
/ Асим Пе цо.
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.  Би бли
о гра фи ја.  Ре зю ме.
У: Ју жно сло вен ски фи ло лог.  Књ. 49 (1993), стр. 95
110*.

12837
     Сли ка бо сан ских го во ра у ро ма ни ма Иве Ан дри ћа 
/ Асим Пе цо.
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.  Би бли
о гра фи ја: стр. 311.
У: Пи сци и њи хов је зик / Асим Пе цо.  Бе о град : Про
све та, 1995.  Стр. 286311.

12838
     Sli ka bo san skih go vo ra u ro ma ni ma Ive An dri ća / Asim 
Pe co.
Na po me ne i ob ja šnje nja u be le ška ma uz tekst.
U: Je zik knji žev nog tek sta / Asim Pe co.  Sa ra je vo : Bo
san sko fi lo lo ško dru štvo : Aka de mi ja na u ka i umjet no sti 
BiH : Be must, 2007.  Str. 191213.

12839
     Be son der he i ten der Sat zkon struk tion bei An drić / A. 
[A sim] Pe co ; über setzt von R. Ranft.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ze itschrift für Sla wi stik.  Bd. 25, H. 6 (1980), str. 841
851.

ПЕ ШИ КАНЉу шта но вић, Љи ља на
12840

     The bal lad of the fa tal be a uty / Lji lja na Pe ši kanLju šta
no vić ; tran sla ted by Zo ri ca Đer go vić.
Pri kaz dra me „De voj ka mo dre ko se” Vi de Og nje no vić, po 
mo ti vi ma pri po vet ke „Ne mir na go di na” Ive An dri ća.
U: Sce na.  No. 16 (Jan. 1996Dec. 1997), str. 127128.

ПЕ ШИЋ, Ми ло сав Слав ко
12841

     По ле ми ке без ду ха / Ми ло сав Слав ко Пе шић.
При каз књи ге: Ва си ли је Ка ле зић: Иво Ан дрић у на
шим спо ро ви ма, Бе о град, 1985.
У: Днев ник.  Год. 45, бр. 14123 (23. феб. 1986) = Кул
ту ра  на у ка  умет ност.  Бр. 320, стр. 18.

12842
     Bral sem, a ne bom več / Mi lo sav Slav ko Pe šić.
Sa dr ži pri ka ze knji ga me đu ko ji ma i: Va si li je Ka le zić: Ivo 
An drić u na šim spo ro vi ma, Be o grad, 1985.
U: Na ši raz gle di.  Letn. 36, št. 2(841) (30. jan. 1987), str. 
51.

ПЕ ШИЋ, Ми о драг
12843

     Иво Ан дрић / М. [Миодраг] М. Пе шић.
У: Жи вот и рад.  Год. 2, књ. 4, св. 21 (септ. 1929), стр. 
657664.

12844
     Иво Ан дрић / М. [Миодраг] М. Пе шић.
У: Са вре ме ни пи сци. Књ. 1 / М. [Миодраг] М. Пе шић. 
 Бе о град : К. Ми хај ло вић, 1940.  Стр. 2334.

ПЕ ШУТ, Пе тар С.
12845

     Лик же не твр ди це у Ан дри ће вом ро ма ну „Го спо ђи
ца” / Пе тар С. Пе шут.
У: Књи жев ност и је зик.  Год. 10, бр. 2 (1963), стр. 130
135.

ПИ ВЉА НИН, Ран ко
12846

     No vi ži vot An dri će ve ku će / Ran ko Pi vlja nin.
U: Blic.  Br. 2682 (1. avg. 2004), str. 24.

ПИ ЖУ РИ ЦА, Кр сто
12847

     Пје сма у Ан дри ће вом ро ма ну На Дри ни ћу при ја / 
Кр сто Пи жу ри ца.
Sum mary: Po ems in An drić’s no vel The brid ge on the Dri
na: стр. 311.
У: Lin gua Mon te ne gri na.  Бр. 4 (2009), стр. 301311.

ПИ ЖУ РИ ЦА, Сре тен
12848

     Иво Ан дрић / Сре тен Пи жу ри ца.
У: По ли ти ка.  Год. 76, бр. 23722 (20. окт. 1979), стр. 
16.



786

ПИ КРЕЛ, Пол
12849

     From va ri o us ro ots: so me re cent no vels from abroad / 
by Paul Pic krel.
Sa dr ži pri ka ze knji ga me đu ko ji ma i: Ivo An drić: Go spo
đi ca, Nju jork, 1965.
U: Har per’s Ma ga zi ne.  Vol. 231, no. 1384 (Sept. 1965), 
str. 130, 132, 134*.

ПИ ЛЕ ТИЋ, Ми ла на
12850

     О мо сто ви ма и љу ди ма : јед но ита ли јан ско ту ма че
ње Ан дри ћа / Ми ла на Пи ле тић.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 14, св. 11 
(септ. 1995), стр. 200202.

ПИ ЛЕ ТИЋ, Све то зар
12851

     Ве ли ки пут / Све то зар Пи ле тић.
У: Про свјет ни рад.  Год. 22, бр. 16 (15. окт. 1972), стр. 5.

ПИЛ СТРЕМ, Бенгст
12852

     En rik och mök tig bok : Ivo An drics „Kon su ler na” re
cen se ras av Bengst Pihlström.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Stok holm, 
1961.
U: Nya pres sen.  (27. okt. 1961)*.

12853
     No bel pri sta ga ren över ra skar oss / av Bengst Pihlst
röm.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Go spo đi ca, Hel sin ki, 1961.
U: Nya pres sen.  (27. dec. 1961)*.

ПИЛ ЧЕ ВИЋ, Ђор ђе
12854

     Za to če ni štvo u Bad Ša he nu : ne po zna to iz ži vo ta na šeg 
no be lov ca / Đor đe Pil če vić.
U: In ter vju.  Br. 184 (24. jun 1988), str. 2931.

12855
     Ivo An drić: Že lim da de lim sud bi nu svog na ro da : iz ja
ve o po vre di me đu na rod nog pra va / Đor đe Pil če vić.
U: In ter vju.  Br. 184 (24. jun 1988), str. 2931.

ПИ РАС, На та ли но
12856

     Il pon te sul la Dri na / Na ta li no Pi ras.
U: L’Uni o ne sar da.  (31 dic. 1993)*.

ПИР ЈЕ ВЕЦ, Ду шан
12857

     Ан дри ће ва „На Дри ни ћу при ја” / Ду шан Пир је вец.
Ré su mé: „Le pont sur la Dri na” d’An drić: стр. 496497.
У: Збор ник ра до ва о Иви Ан дри ћу / уред ник Ан то ни је 
Иса ко вић.  Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет
но сти, 1977.  Стр. 465497.

12858
     Ан дри ће ва „На Дри ни ћу при ја” / Ду шан Пир је вец.
Ré su mé: „Le pont sur la Dri na” d’Ivo An drić: стр. 496
497.
У: Збор ник ра до ва о Иви Ан дри ћу / уред ник Ан то ни је 
Иса ко вић.  Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет
но сти, 1979.  Стр. 465497.

12859
     An dri će va Na Dri ni ću pri ja / Du šan Pir je vec.
Od lo mak.
U: An dri ćev ro man Na Dri ni ću pri ja / [priređivač Mi ra 
Miljanović].  Sa ra je vo : Mu zej knji žev no sti i po zo ri šne 
umjet no sti Bo sne i Her ce go vi ne : Svje tlost, 1982.  Str. 
2628.

12860
     An dri ćev Na Dri ni most / Du šan Pir je vec.
Na po me ne i ob ja šnje nja u be le ška ma uz tekst.  Str. 144
145: Ré su mé / pre ve del Bo ris A. No vak.
U: Sla vi stič na re vi ja.  Letn. 26, št. 2 (apriljun. 1978), str. 
115145.

ПИР СОН, Га бри јел
12861

     Yugo slav chro nic ler / Ga briel Pe ar son.
Pri kaz knji ga: 1. Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Lon don, 
1959 ; 2. Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Lon don, 1959.
U: New Sta te sman.  Vol. 57, no. 1462 (21 March 1959), 
str. 422*.

ПИ РУ ЗЕТа сев ска, Ви о ле та
12862

     „Мра чај ски от про та” и „Му ста фа Ма џар”  две стра
ни на чо ве ко ва та оту ѓ е ност / Ви о ле та Пи ру зеТа сев ска.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Стре меж.  Год. 31, бр. 1/2 (јан.фев. 1987), стр. 57
59.

ПИ САР, Ми ли вој
12863

     Most ljud skog ra zu mi je va nja : kul tur na jav nost Tur ske 
o dje lu Ive An dri ća po vo dom umjet ni ko ve smr ti / Mi li voj 
Pi sar.
U: Od jek.  God. 28, br. 10 (1531. maj 1975), str. 5.

ПИ СА РЕВ, Ђор ђе
12864

     „Го спо дин Ан дрић је от пу то вао” / Ђ. П. [Ђорђе 
Писарев].
При каз члан ка: Ра до ван Зо го вић: Би ље шке о Ан дри ћу.
У: Днев ник.  Год. 50, бр. 15876 (9. јан. 1991), стр. 10.

12865
     Из гу бљен ро ман / Ђор ђе Пи са рев.
У: Днев ник.  Год. 53, бр. 17133 (5. окт. 1994), стр. 13.

12866
     На сун ча ној стра ни / Ђ. [Ђорђе] Пи са рев.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: На сун ча ној стра ни, Но ви 
Сад, 1994.
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У: Днев ник.  Год. 54, бр. 17274 (28. феб. 1995), стр. 
12.

ПИ СКО, Ер нест С.
12867

     An dric’s no vel las / by Er nest S. Pi sko.
Pri kaz knji ga: 1. Ivo An drić: Pro kle ta avli ja, Nju jork, 1962 
; 2. Ivo An drić: Pri ča o ve zi ro vom slo nu, Nju jork, 1962.
U: The Chri stian Sci en ce Mo ni tor.  (15 Nov. 1962), str. 
22.

12868
     A fri e ze of hu ma nity from Yugo sla via / by Er nest S. 
Pi sko.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Lon don, 
Nju jork, 1959.
U: The Chri stian Sci en ce Mo ni tor.  (2 Jan. 1960)*.

12869
     The he ro is a brid ge in a Bal kan chro nic le / by Er nest S. 
Pi sko.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Nju jork, 
1959.
U: The Chri stian Sci en ce Mo ni tor.  (9 July 1959), str. 7*.

ПИ ТЕРС, Џо
12870

     The No bel win ner / Joe Pe ters.
U: San Fran ci sco Chro nic le.  (11 Nov. 1961)*.

ПИ ТЛЕР, Ан дре ас
12871

     An drić, Kr le ža und Vo ranc : drei Auto ren, die Ver gan
ge nes ver kör pern: Ju go sla wi en und se i ne Li te ra tur / An
dre as Pit tler.
U: Wi e ner Ze i tung.  (6. Aug. 1993)*.

ПИ ТУ ЛИЋ, Ва лен ти на
12872

     Функ ци ја на род не пе сме у Ан дри ће вом ро ма ну „На 
Дри ни ћу при ја” / Ва лен ти на Пи ту лић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би
бли о гра фи ја: стр. 3233.  Sum mary: The fun ction of the 
folk po ems in the An drić’s no vel „The brid ge on the Dri
na”: стр. 34.
У: Збор ник Фи ло ло шког фа кул те та у При шти ни.  Књ. 
5/6 (1995/1996), стр. 1934.

ПИ ЦО ЛИ ТО, Ђан фран ко
12873

     Ivo An drić, scrit to re, di plo ma ti co, uomo di cul tu ra / di 
Gi an fran co Piz zo lit to.
U: Ivo An drić / a cu ra di Ma ri ja Mi tro vić.  Mon fal co ne 
: Co mu ne ; Tri e ste : Li ons club „Tri e ste Euro pa”, 2007.  
Str. 7*.

ПИ ШТА ЛО, Вла ди мир
12874

     Ма са жа сен ком / Вла ди мир Пи шта ло.
У: По ли ти ка.  Год. 107, бр. 34607 (13. март 2010) = 
Кул ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 54, бр. 48, стр. 1.

ПЈЕ ЈЕ, Евлин
12875

     Pe tit for mats / par Evelyne Pi e il ler.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Omer pa ša La tas, Pa riz, 1999.
U: La Qu in za i ne lit té ra i re.  No 769 (16 sept. 1999)*.

12876
     Le si len ce bo sni a que / Evelyne Pi e il ler.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Pa riz, 
1997.
U: Le Ma ga zi ne lit té ra i re.  No 351 (1er fé vr. 1997)*.

ПЈЕН ТАК, Ста ни слав
12877

     Bo ś ni ac ki ci emny świ at / Sta ni sł aw Pi ę tak.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Var ša va, 
1960.
U: Or ka.  Rocz. 6, nr. 25 (1960), str. 5*.

12878
     Świ etny epik / S. [Sta ni sł aw] Pi ę tak.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pro kle ta avli ja, Var ša va, 1959.
U: Or ka.  Rocz. 5, nr. 2 (1959), str. 8*.

ПЈО ТРОВ СКИ, Анд жеј
12879

     Awans li te ra tury / An dr zej Pi o trow ski.
U: Ki e run ki.  Nr. 48(285) (1961), str. 6*.

12880
     Ivo An drić: Ani ka, War sza wa, 1962 / A. [An dr zej] Pi
o trow ski.
Pri kaz knji ge: Ani ki na vre me na.
U: Ki e run ki.  Nr. 30 (1962), str. 8*.

ПЛАВ ШИЋ, З.
12881

     Пор трет ће оста ти не за вр шен / З. Плав шић.
У: По ли ти ка екс прес  Не дељ на ре ви ја.  Год. 10, бр. 
440 (16. март 1975), стр. 10.

ПЛА КА ЛО, Са фет
12882

     Te a tar le ti u ne bo / Sa fet Pla ka lo.
Pri kaz pred sta ve „Pri zo ri iz ži vo ta i sna jed nog ka rak te ra” 
Mi lo sa va Ma ri no vi ća, po mo ti vi ma ro ma na „Go spo đi ca” 
Ive An dri ća, u re ži ji Mi lo ša La zi na i u iz vo đe nju Na rod
nog po zo ri šta iz Mo sta ra.
U: Ve čer nje no vi ne.  God. 20 (13. okt. 1983)*.

ПЛЕ ШНИК, Мар ко
12883

     Ivo An drić / Mar ko Ple šnik.
U: Bo snien und Her ze go wi na / Mar ko Ple šnik.  Ber lin : 
Trescher, 2010.  Str. 106110*.

ПО ГА ЧИЋ, Вла ди мир
12884

     Ани ки на не ма дра ма : (филм пред Ан дри ће вим де
лом) / Вла ди мир По га чић.
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Одло мак.
У: Бор ба.  Год. 51, бр. 277 (7. окт. 1972), стр. 14.

12885
     Је дан тре ну так са Вла дом По га чи ћем / за бе ле
жио Д. А. [Драгослав Адамовић].
По во дом фил ма „Ани ки на вре ме на” по мо ти ви ма при
по вет ке Иве Ан дри ћа, у ре жи ји Вла ди ми ра По га чи ћа.
У: НИН.  Год. 4, бр. 200 (31. окт. 1954), стр. [7].

ПО ГАЧ НИК, Јо же
12886

     Ан дри ће ва ра ди ка ли за ци ја тра ди ци је ро ма на / Јо же 
По гач ник.
Одло мак. 
У: Днев ник.  Год. 39, бр. 12066 (5. јун 1980) = Кул ту ра 
 на у ка  умет ност.  Год. 2, бр. 23, стр. V.

12887
     An dri će va ra di ka li za ci ja tra di ci je ro ma na / Jo že Po
gač nik.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Iz raz.  God. 25, knj. 49, br. 5 (maj 1981), str. 415
423.

12888
     Ан дри ће ва ра ди ка ли за ци ја тра ди ци је ро ма на / Јо же 
По гач ник.
Ré su mé: Ra di ca li sa tion de la tra di tion ro ma ne sque chez 
An drić: стр. 120.
У: Де ло Иве Ан дри ћа у кон тек сту европ ске књи жев
но сти и кул ту ре / [уредник Дра ган Недељковић].  Бе
о град : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 1981.  Стр. 111120.

12889
     Ra di ka li za ci ja ro ma nesk ne tra di ci je / Jo že Po gač nik.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Knji žev ni su sre ti s dru gi ma / Jo že Po gač nik.  Ri je ka : 
Iz da vač ki cen tar Ri je ka, 1986.  Str. 227236.

ПО ЗНА НО ВИЋ, Ду шан
12890

     У хла до ви ни срем ских ма на сти ра : се ћа ње на Ива 
Ан дри ћа (18921992) / Д. [Душан] По зна но вић.
У: Срем ске но ви не.  Год. 32, бр. 1656 (14. окт. 1992), 
стр. 6.

ПОЈ КЕРТ, Хер берт
12891

     Иво Ан дрић, при ре дио Во ји слав Ђу рић, Бе о град, 
1962 / H. [Her bert] Pe u kert.
Pri kaz knji ge.  Tekst na nem. je zi ku.
U: Ze itschrift für Sla wi stik.  Bd. 11, H. 3 (1966), str. 457
460.

12892
     Re gi na Min de: Ivo An drić, Mün chen, 1962 / H. [Her
bert] Pe u kert.
Pri kaz knji ge.
U: Ze itschrift für Sla wi stik.  Bd. 11, H. 3 (1966), str. 460
463.

ПО ЛАК, Ка рел
12893

     Ju go sláv ské knihy / K. P. [Ka rel Po lák].
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Go spo đi ca, Prag, 1947.
U: Prá vo li du.  Roč. 50, č. 278 (1947), str. 3*.

ПО ЛЕ НА КО ВИЋ, Ха ра лам пи је
12894

     От крио је Бо сни ли це / Ха ра лам пи је По ле на ко вић.
In me mo ri am.
У: По ли ти ка.  Год. 72, бр. 22068 (14. март 1975), стр. 
13.

ПОЛ КУ НЕН, Мир јам
12895

     Vu o si sa to jen sil ta / Mir jam Pol ku nen.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Hel sin ki, 
1960.
U: Uusi su o mi.  N:o 322 (27. mar ras 1960), str. 19*.

12896
     Kak si mer kil li stä ne i tiä / Mir jam Pol ku nen.
Sa dr ži pri ka ze knji ga me đu ko ji ma i: Ivo An drić: Go spo
đi ca, Hel sin ki, 1961.
U: Uusi su o mi.  N:o 345 (22. jo u lu 1961), str. 17*.

12897
     Rot kon ka u pun gis sa / Mir jam Pol ku nen.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Hel sin ki, 
1962.
U: Uusi su o mi.  (9. jo u lu 1962)*.

ПО ЛО ВИ НА, Пе ра
12898

     Иво Ан дрић и стра ни је зи ци / Пе ра По ло ви на.
Би бли о гра фи ја: стр. 172.
У: Иво Ан дрић у сво ме вре ме ну. [Књ.] 1 / 22. на уч ни 
са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, 
Тр шић, 1520. септ. 1992.  Бе о град : Ме ђу на род ни 
сла ви стич ки цен тар на Фи ло ло шком фа кул те ту, 1994. 
 Стр. 165172.

ПОЛ ЦУХ, Ва лен тин
12899

     Ein Hodscha aus Bo snien / Va len tin Pol cuch.
In me mo ri am.
U: Die Welt.  (14. März 1975)*.

ПО ЉАК, Жељ ко
12900

     Ivo An drić  no be lo vac hr va to mr zac : por tret hr vat skog 
iz daj ni ka iz Trav ni ka / pi še Želj ko Po ljak.
U: ST.  God. 2, br. 54 (6. tra vanj 1991), str. 2223.

12901
     Hr vat ski knji žev nik Ivo An drić o svo joj bo le sti, Za gre
bu i li ječ ni ci ma : za gre bač ko do ba na te me lju do sad neo
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bja vlje nih An dri će vih pi sa ma iz 1913. go di ne : knji žev no
me di cin ski esej. [Deo 1] / Želj ko Po ljak.
Sa dr ži i pi sma Voj mi ru Dur be ši ću.
U: Li ječ nič ke no vi ne.  God. 23, br. 131 (li panj 1997), str. 
4145*.

12902
     Hr vat ski knji žev nik Ivo An drić o svo joj bo le sti, Za gre
bu i li ječ ni ci ma : za gre bač ko do ba na te me lju do sad neo
bja vlje nih pi sa ma iz 1913. go di ne : knji žev nome di cin ski 
esej. [De o] 2 / Želj ko Po ljak.
Sa dr ži i pi sma Voj mi ru Dur be ši ću.
U: Li ječ nič ke no vi ne.  God. 23, br. 133 (31. li sto pad 
1997), str. 3643*.

ПО ЉА КО ВИЋ, Џе ма ил
12903

     Po e zi ja re či / Dže mail Po lja ko vić.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Li ca, Za greb, 1960.
U: Po let.  God. 8, br. 6 (1961), str. 321322*.

ПО МЕР, Бел
12904

     Ivo An drić: The brid ge on the Dri na, New York, 1959 
/ Bel le Po mer.
Pri kaz knji ge: Na Dri ni ću pri ja.
U: Ca na dian Fo rum.  Vol. 39, no. 465 (Oct. 1959), str. 
165166*.

ПО ПА ДИЋ, Ми ло сав
12905

     Пр ви пут пре 59 го ди на / М. [Милосав] По па дић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 21, бр. 6996 (27. авг. 1983), 
стр. 8.

ПОП НО ВА КОВ, Дра го мир
12906

     Ве ли кан о ве ли ка ну / Дра го мир Поп но ва ков.
У: Днев ник.  Год. 30, бр. 9366 (26. нов. 1972), стр. 14.

12907
     Za ni mlji vi ži vo ti i sud bi ne / Dra go mir Pop no va kov.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Ku ća na osa mi, Be o grad, 
1976.
U: Ru ko vet.  God. 23, knj. 45, sv. 3/4 (martapril 1977), 
str. 251252.

12908
     За ни мљи ви жи во ти и суд би не / Дра го мир Поп но
ва ков.
У: Не ре ци да си књи жев ник / Дра го мир Поп но ва ков. 
 Но ви Сад : Па пи рус : Ivan Ivan com pany, 1996.  Стр. 
7072.

12909
     Иси до ра о ра ном Ан дри ћу / Дра го мир Поп но ва
ков.
У: Не ре ци да си књи жев ник / Дра го мир Поп но ва ков. 
 Но ви Сад : Па пи рус : Ivan Ivan com pany, 1996.  Стр. 
6469.

ПО ПОВ, Вла ди мир
12910

     Све тот на де ца та на Иво Ан дриќ / Вла ди мир По
пов.
У: Де ца / Иво Ан дриќ.  Ско пје : Фе никс, 2004.  Стр. 
201210*.

ПО ПОВ, Јо ван
12911

     Ле по та, ипак / Јо ван По пов.
При каз књи ге: Дра ган Сто ја но вић: Ле па би ћа Иве Ан
дри ћа, Но ви Сад, Под го ри ца, 2003.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 22, св. 20 
(окт. 2003), стр. 331335.

ПО ПОВ, Ра ша
12912

     O An dri će voj pri či ko ju sam či tao pre de vet na est go di
na / Ra ša Po pov.
U: Da nas.  God. 1, br. 14 (22. nov. 1961), str. 16.

ПО ПОВ, Че до мир
12913

     Ка кав је ди пло ма та био Иво Ан дрић / Че до мир По
пов.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Ди пло мат ски спи си, Бе о
град, 1992.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 169, књ. 451, св. 4 
(април 1993), стр. 594599.

12914
     Ка кав је ди пло ма та био Иво Ан дрић / Че до мир По
пов.
У: О исто ри ји и исто ри ча ри ма / Че до мир По пов.  
Срем ски Кар лов ци ; Но ви Сад : Из да вач ка књи жар ни
ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, 1999.  Стр. 295301.

12915
     Na gra ni ca ma isto ri je i li te ra tu re / Če da Po pov.
Pri kaz knji ge: Mid hat Ša mić: Isto rij ski iz vo ri Trav nič ke 
hro ni ke Ive An dri ća i nji ho va umjet nič ka tran spo zi ci ja, 
Sa ra je vo, 1962.
U: Da nas.  God. 2, br. 31 (18. jul 1962), str. 1011.

ПО ПО ВА, Та тја на Про то ге нов на
12916

     При лог пи та њу пре но ше ња тур ци за ма при пре во
ђе њу де ла Иве Ан дри ћа / Та тја на По по ва ; пре вео с 
ру ског Рад ми ло Ма ро је вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Мо сто ви.  Год. 12, бр. 1(45) (јан.март 1981), стр. 
19.

ПО ПО ВИЋ, Алек сан дар
12917

     Иво Ан дрић и „Ку ћа исла ма” / Алек сан дар По по
вић.
Ré su mé: Ivo An drić et le „Mon de de l’islam”: стр. 516.
У: Де ло Иве Ан дри ћа у кон тек сту европ ске књи жев
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но сти и кул ту ре / [уредник Дра ган Недељковић].  Бе
о град : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 1981.  Стр. 505516.

12918
     О јед ној ан тич кој сен тен ци ји код Ан дри ћа / Алек
сан дар По по вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Збор ник Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик.  
Књ. 33, св. 3 (1985), стр. 607608.

12919
     Страх ме је за ве ли чи не : (пла ни на у ма гли) / Алек
сан дар По по вић.
У: Бор ба.  Год. 51, бр. 277 (7. окт. 1972), стр. 14.

ПО ПО ВИЋ, Бог дан А.
12920

     An drić u Ame ri ci : ame rič ka kri ti ka o An dri će vom ro
ma nu „Na Dri ni ću pri ja” / B. [Bog dan] Po po vić.
U: Knji žev ne no vi ne.  N. s., god. 10, br. 106 (20. nov. 
1959), str. 2.

12921
     Ин тер пре та ци је / Бог дан А. По по вић.
При каз књи ге: Слав ко Ле о вац: Огле ди о Иви Ан дри ћу, 
Бе о град, 1993.
У: НИН.  Бр. 2247 (21. јан. 1994), стр. 45.

12922
     „Sve ča nost” Iva An dri ća / Bog dan A. Po po vić.
Pri kaz te le vi zij ske dra me „Sve ča nost” po mo ti vi ma pri
po vet ke I. An dri ća, u dra ma ti za ci ji Ivi ce Ivan ca i u re ži ji 
Ma ri ja Fa ne li ja.
U: Knji žev ne no vi ne.  N. s., god. 12, br. 157 (3. nov. 
1961), str. 6.

ПО ПО ВИЋ, Бран ко
12923

     Ан дрић у се ћа њи ма са вре ме ни ка / Бран ко По по
вић.
При каз књи ге: Ра до ван По по вић: Ка зи ва ња о Ан дри
ћу, Бе о град, 1976.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 29, бр. 536 (1. јун 1977), 
стр. 4.

12924
     Ан дри ће ва по е ти ка / Бран ко По по вић.
При каз књи ге: Иво Тар та ља: При по ве да че ва есте ти ка, 
Бе о град, 1979. 
У: По ли ти ка.  Год. 77, бр. 23865 (15. март 1980) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 2, бр. 37, стр. 11.

12925
     Ан дри ће ва по е ти ка / Бран ко По по вић.
У: Са мо свест кри ти ке / Бран ко По по вић.  Бе о град : 
„Вук Ка ра џић”, 1987.  Стр. 117120.

12926
     Ан дри ће во при по ве да ње / Бран ко По по вић.
У: Књи жев на реч.  Год. 4, бр. 36 (април 1975), стр. 21.

12927
     Ан дри ће во при по ви је да ње / Бран ко По по вић.
У: Мо сто ви / Иво Ан дрић.  Ти то град : Ре пу блич ки за
вод за уна пре ђи ва ње школ ства, 1977.  Стр. 125129.

12928
     Глас о су шти ни, су шти на јед ног „гла са” : (у тра га
њу за кон стан та ма Ан дри ће ва при по ве да ња) / Бран ко 
По по вић.
У: Књи жев ност.  Год. 28, књ. 56, св. 3 (март 1973), стр. 
281292.

12929
     Исто ри ја и по е зи ја у Ан дри ће вом де лу : (одло мак 
из ве ћег ра да) / Бран ко По по вић.
Пре да ва ње на Ко лар че вом на род ном уни вер зи те ту, Бе
о град, 3. нов. 1972.  Sum mary: Hi story and po e try in 
An drić’s work: стр. 206207.
У: Књи жев на исто ри ја.  Год. 5, бр. 18 (1972), стр. 193
207.

12930
     Јед на ин тер пре та ци ја Ан дри ћа / Бран ко По по вић.
При каз књи ге: Стан ко Ко раћ: Ан дри ће ви ро ма ни или 
Сви јет без Бо га, За греб, 1970.
У: Са мо свест кри ти ке / Бран ко По по вић.  Бе о град : 
„Вук Ка ра џић”, 1987.  Стр. 173185.

12931
     Kon stan te An dri će va pri po ve da nja / Bran ko Po po vić.
U: Umet nost i ume će / Bran ko Po po vić.  Be o grad : Pro
sve ta, 1977.  Str. 3147.

12932
     Po e zi ja i isto ri ja u An dri će vom de lu / Bran ko Po po
vić.
U: Umet nost i ume će / Bran ko Po po vić.  Be o grad : Pro
sve ta, 1977.  Str. 1130.

12933
     Раз го вор са Ан дри ћем : (бе ле шка из днев ни ка: по
не де љак, 19. јун 1972) / Бран ко По по вић.
У: Књи жев на реч.  Год. 4, бр. 35 (март 1975), стр. 34.

12934
     Ro man si jer ski „ob ra čun” s ne ga tiv nim ju na ci ma / 
Bran ko Po po vić.
U: Umet nost i ume će / Bran ko Po po vić.  Be o grad : Pro
sve ta, 1977.  Str. 7295.

12935
     Ро ман си јер ски „об ра чун” с не га тив ним ју на ци ма / 
Бран ко По по вић.
Sum mary: No ve li stic „duel” with ne ga ti ve he ro es: стр. 
539.
У: Књи жев на исто ри ја.  Год. 9, бр. 35 (1977), стр. 523
539.

12936
     Стан ко Ко раћ: Ан дри ће ви ро ма ни или Сви јет без 
Бо га, За греб, 1970 / Бран ко А. По по вић.
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При каз књи ге.
У: Књи жев на исто ри ја.  Год. 3, бр. 9 (1970), стр. 144
150.

12937
     Тај но ви ти Ан дрић / Бран ко По по вић.
При каз књи ге: Пре драг Па ла ве стра: Скри ве ни пе сник, 
Бе о град, 1981.
У: По ли ти ка.  Год. 79, бр. 24733 (14. авг. 1982), стр. 
910.

12938
     Тај но ви ти Ан дрић / Бран ко По по вић.
У: Са мо свест кри ти ке / Бран ко По по вић.  Бе о град : 
„Вук Ка ра џић”, 1987.  Стр. 8084.

ПО ПО ВИЋ, Бру но
12939

     Isto vet ni svi jet : umjet nost Iva An dri ća / Bru no Po po
vić.
U: Kul tur ni rad nik.  God. 16, br. 1/2 (si je čanjve lja ča 
1963), str. 1520.

12940
     Исто вет ни сви јет / Бру но По по вић.
Одло мак из тек ста „Над свим вр хун ци ма је мир”.
У: Ве нац.  Бр. 8 (нов. 1972), стр. 64.

12941
     Nad svim vr hun ci ma je mir : ep sko pje sni štvo Iva An
dri ća / Bru no Po po vić.
U: Fo rum.  God. 2, knj. 3, br. 1 (jan. 1963), str. 134148.

12942
     Ra dost i bri ge ep skog pri ča nja / Bru no Po po vić.
U: Knji žev na tri bi na.  Br. 12 (18. okt. 1959), str. 2*.

ПО ПО ВИЋ, Гор да на
12943

     Би бли о гра фи ја пр вих из да ња де ла Иве Ан дри ћа / 
[Гордана Поповић].
У: Све ске / Иво Ан дрић.  Бе о град [итд.] : Про све та 
[итд.], 1981.  Стр. 341403.

12944
     Bi bli o gra fi ja pr vih iz da nja de la Ive An dri ća / [Gor da na 
Popović].
U: Sve ske / Ivo An drić.  Sa ra je vo [etc.] : Svje tlost [etc.], 
1981.  Str. 345407.

12945
     Би бли о гра фи ја пр вих из да ња де ла Иве Ан дри ћа / 
[Гордана Поповић].
У: Све ске / Иво Ан дрић.  Бе о град [итд.] : Про све та 
[итд.], 1982.  Стр. 339402.

12946
     Bi bli o gra fi ja pr vih iz da nja de la Ive An dri ća / [Gor da na 
Popović].
U: Sve ske / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost ; Za greb : 
Mla dost, 1982.  Str. 345407.

12947
     Би бли о гра фи ја пр вих из да ња де ла Иве Ан дри ћа / 
[Гордана Поповић].
У: Све ске / Иво Ан дрић.  Бе о град [итд.] : Про све та 
[итд.], 1983.  Стр. 339402.

12948
     Bi bli o gra fi ja pr vih iz da nja de la Ive An dri ća / [Gor da na 
Popović].
U: Sve ske / Ivo An drić.  Sa ra je vo [etc.] : Svje tlost [etc.], 
1984.  Str. 345407.

12949
     Bi bli o gra fi ja pr vih iz da nja de la Ive An dri ća / [Gor da na 
Popović].
U: Sve ske / Ivo An drić.  Sa ra je vo [etc.] : Svje tlost [etc.], 
1986.  Str. 347407.

12950
     Би бли о гра фи ја пр вих из да ња де ла Иве Ан дри ћа / 
[Гордана Поповић].
У: Ста зе, ли ца, пре де ли / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та ; Са ра је во : Свје тлост, 1988.  Стр. 147199.

12951
     Bi bli o gra fi ja pr vih iz da nja de la Ive An dri ća / [Gor da na 
Popović].
U: Sta ze, li ca, pre de li / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost ; 
Be o grad : Pro sve ta, 1988.  Str. 145207.

12952
     Bi bli o gra fi ja pr vih iz da nja de la Ive An dri ća / [Gor da na 
Popović].
U: Sta ze, li ca, pre de li / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost ; 
Be o grad : Pro sve ta, 1989.  Str. 165224.

12953
     Би бли о гра фи ја пр вих из да ња де ла Иве Ан дри ћа / 
[Гордана Поповић].
У: Ста зе, ли ца, пре де ли / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та [итд.], 1991.  Стр. 147199.

12954
     Би бли о гра фи ја пр вих из да ња де ла Иве Ан дри ћа / 
[Гордана Поповић].
У: Ста зе, ли ца, пре де ли / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та, 1996.  Стр. 147199.

12955
     Би бли о гра фи ја пр вих из да ња де ла Иве Ан дри ћа / 
[Гордана Поповић].
У: Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под ути ца јем тур
ске вла да ви не / Иво Ан дрић.  Брош.  Бе о град : Про
све та, 1997.  Стр. 289332.

12956
     Би бли о гра фи ја пр вих из да ња де ла Иве Ан дри ћа / 
[Гордана Поповић].
У: Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под ути ца јем тур
ске вла да ви не / Иво Ан дрић.  Картон.  Бе о град : Про
све та, 1997.  Стр. 289332.
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12957
     Би бли о гра фи ја пр вих из да ња де ла Иве Ан дри ћа на 
срп ском је зи ку / [Гордана Поповић].
У: Пи сац го во ри сво јим де лом / Иво Ан дрић.  Бе о град 
: Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод : Срп ска књи
жев на за дру га, 1994.  Стр. 345356.

12958
     Би бли о граф ска на по ме на / Гор да на Бо јо вић.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 1, св. 1 (јун 
1982), стр. [356].

ПО ПО ВИЋ, Људ ми ла
12959

     Ан дрић на укра јин ском / Људ ми ла По по вић.
Ре фе рат на Окру глом сто лу „Пре во ђе ње Ан дри ће вих 
де ла у све ту” у окви ру 18. бе о град ских пре во ди лач ких 
су сре та, 30. мај 1992.
У: Пре вод на књи жев ност.  Бе о град : Удру же ње књи
жев них пре во ди ла ца Ср би је, 2001.  Стр. 371372.

ПО ПО ВИЋ, Мир ја на
12960

     An dri će vo shva ta nje vo ka ci je u „Mo stu na Že pi” upo
re đe no sa po stup kom Džordž Eli ot / Mir ja na Po po vić.
U: Stu dent.  God. 40, br. 25 (3. nov. 1976), str. 7.

ПО ПО ВИЋ, Не да
12961

     Gra dio je mo sto ve me đu lju di ma / Ne da Po po vić.
U: Glas Is tre.  God. 37, br. 61 (13. mart 1980), str. 8*.

12962
     Иво Ан дрић  пр ви Ју го сло вен но бе ло вац / Не да По
по вић.
У: За ви чај.  Год. 9, бр. 29 (мајјун 1962), стр. 1617.

12963
     Хро ни чар љу ди и вре ме на / Не да По по вић.
У: По бје да.  Год. 36, бр. 5122 (13. март 1980), стр. 13.

12964
     İvo An driç 80 yaşın da / Ne da Po po viç.
U: Var lık.  C. 40, sayı 794 (1973)*.

ПО ПО ВИЋ, Рад ми ла
12965

     Ан дри ће ве не пре кид не ми је не жи во та. [Део 1] / 
Рад ми ла По по вић.
У: Но ва Зо ра.  Бр. 6 (2005), стр. 279284.

12966
     Ан дри ће ве не пре кид не ми је не жи во та. [Део 2] / 
Рад ми ла По по вић.
У: Но ва Зо ра.  Бр. 8/9 (2005/2006), стр. 259263.

ПО ПО ВИЋ, Ра до ван
12967

     Ан дрић без ма ске / Ра до ван По по вић.
У: Жи во ти без ла жи / Ра до ван По по вић.  Бе о град : 
Слу жбе ни гла сник, 2008.  Стр. 1728.

12968
     Ан дрић и Ви ше град. [Део] 1, Чу де сна ћу при ја / пи
ше Ра до ван По по вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 52 (23. дец. 2005), стр. 31.

12969
     Ан дрић и Ви ше град. [Део] 2, Сла бу њав де чак Иво / 
пи ше Ра до ван По по вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 52 (24. дец. 2005), стр. 31.

12970
     Ан дрић и Ви ше град. [Део] 3, Пи во код Ло ти ке / пи
ше Ра до ван По по вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 52 (25. дец. 2005), стр. 27.

12971
     Ан дрић и Ви ше град. [Део] 4, Сту ди је у За гре бу / 
пи ше Ра до ван По по вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 52 (26. дец. 2005), стр. 31.

12972
     Ан дрић и Ви ше град. [Део] 5, При зна јем љу бав / 
пи ше Ра до ван По по вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 52 (27. дец. 2005), стр. 31.

12973
     Ан дрић и Ви ше град. [Део] 6, Пуц њи у Са ра је ву / 
пи ше Ра до ван По по вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 52 (28. дец. 2005), стр. 31.

12974
     Ан дрић и Ви ше град. [Део] 7, По хва ла од Кр ле же / 
пи ше Ра до ван По по вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 52 (29. дец. 2005), стр. 31.

12975
     Ан дрић и Ви ше град. [Део] 8, Све су Дри не кри ве / 
пи ше Ра до ван По по вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 52 (30. дец. 2005), стр. 31.

12976
     Ан дрић и Ви ше град. [Део] 9, Две ма ги је ћу при је / 
пи ше Ра до ван По по вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 52 (31. дец. 20052. јан. 
2006), стр. 61.

12977
     Ан дрић и Ви ше град. [Део] 10, Вест из Швед ске / 
пи ше Ра до ван По по вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 53 (3. јан. 2006), стр. 27.

12978
     Ан дрић и Ви ше град. [Део] 11, Ћу при ја цен тар све
та / пи ше Ра до ван По по вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 53 (4. јан. 2006), стр. 31.

12979
     Ан дрић и Ви ше град. [Део] 12, Дри на пре ко ко ле на 
/ пи ше Ра до ван По по вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 53 (5. јан. 2006), стр. 31.

12980
     Ан дрић о ми то ма ни ма / Ра до ван По по вић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: При че о ми то ма ни ма, Бе
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о град, 1996.
У: По ли ти ка.  Год. 93, бр. 29621 (8. април 1996), стр. 
20.

12981
     Ан дрић у вр ху свет ске књи жев но сти / Ра до ван По
по вић.
У: Пи сци у слу жби на ро да / Ра до ван По по вић.  Бе о
град : По ли ти ка, 1991.  Стр. 189199.

12982
     Ан дри ћев не спо ра зум са из да ва чем / Р. [Радован] 
По по вић.
У: По ли ти ка.  Год. 97, бр. 31178 (13. авг. 2000), стр. 
20.

12983
     Ан дри ћев од ла зак / Ра до ван По по вић.
У: Пи сци у слу жби на ро да / Ра до ван По по вић.  Бе о
град : По ли ти ка, 1991.  Стр. 303310.

12984
     Ан дри ћев пут из Бер ли на у Бе о град / Р. [Радован] 
По по вић.
У: По ли ти ка.  Год. 75, бр. 23353 (10. окт. 1978), стр. 
13.

12985
     Ан дри ће ва го ди на / Ра до ван По по вић.
У: По след ња во ља / Ра до ван По по вић.  Бе о град : Ате
ље Ра Пе шић, 2001.  Стр. 2331.

12986
     Ан дри ће ва мај ка Ка та / Ра до ван По по вић.
У: По ли ти кин за бав ник.  Год. 45, бр. 1712 (19. окт. 
1984), стр. 11.

12987
     An dri će va maj ka Ka ta / Ra do van Po po vić.
U: Po li ti kin za bav nik.  God. 45, br. 1712 (19. okt. 1984), 
str. 11*.

12988
     An dri će va pri ja telj stva. [Deo 1], Sta nov nik ho te la 
„Evro pa” / Ra do van Po po vić.
U: In ter vju.  Br. 280 (6. mart 1992), str. 4043.

12989
     An dri će va pri ja telj stva. [Deo 2], Na par tij skom za dat
ku / Ra do van Po po vić.
U: In ter vju.  Br. 281 (20. mart 1992), str. 3840.

12990
     An dri će va pri ja telj stva. [Deo 3], Trud be ni ci me đu trud
be ni ci ma / Ra do van Po po vić.
U: In ter vju.  Br. 282 (3. april 1992), str. 2224.

12991
     An dri će va pri ja telj stva. [Deo 4], Ob ra čun sa sop stve
nom pro šlo šću / Ra do van Po po vić.
U: In ter vju.  Br. 283 (17. april 1992), str. 3638.

12992
     An dri će va pri ja telj stva. [Deo 5], Ob no va isto rij skog 
mo sta / Ra do van Po po vić.
U: In ter vju.  Br. 284 (1. maj 1992), str. 3638.

12993
     An dri će va pri ja telj stva. [Deo 6], Va roš ur ne be sa i vi so
kog ne ba / Ra do van Po po vić.
U: In ter vju.  Br. 285 (15. maj 1992), str. 3637.

12994
     An dri će va pri ja telj stva. [Deo 7], Po to mak bo gu mi la / 
Ra do van Po po vić.
U: In ter vju.  Br. 286 (29. maj 1992), str. 3638.

12995
     An dri će va pri ja telj stva. [Deo 8], Pa ri ski da ni / Ra do
van Po po vić.
U: In ter vju.  Br. 287 (12. jun 1992), str. 3435.

12996
     An dri će va pri ja telj stva. [Deo 9], Na da re ni za mo no log 
/ Ra do van Po po vić.
U: In ter vju.  Br. 288 (26. jun 1992), str. 3335.

12997
     Ан дри ће во оду ше вље ње Со вјет ским Са ве зом / Ра
до ван По по вић.
У: Пи сци у слу жби на ро да / Ра до ван По по вић.  Бе о
град : По ли ти ка, 1991.  Стр. 3049.

12998
     Бал кан ски Хо мер : де тињ ство и мла дост Иве Ан
дри ћа / Ра до ван По по вић.
У: Омла дин ске но ви не.  Бр. 51 (29. март 1975), стр. 
17.

12999
     Би бли о те ка на шег но бе лов ца / Р. [Радован] По по вић.
У: По ли ти ка.  Год. 76, бр. 23712 (10. окт. 1979), стр. 
14.

13000
     Би ти на ци о нал ни рад ник. [Део] (2), Об ја шње ња 
Иве Ан дри ћа / Ра до ван По по вић.
У: Књи жев на реч.  Год. 15, бр. 277 (25. април 1986), 
стр. 4.

13001
     Bri ljant na ka ri je ra Ive An dri ća / Ra do van Po po vić.
U: Žud nja za fra kom / Ra do van Po po vić.  Be o grad : Na
rod na knji ga, 1988.  Str. 1539*.

13002
     Ве ли ка ни не ма ју ми ра / Р. [Радован] По по вић.
По во дом Са бра них де ла Иве Ан дри ћа, Бе о град [итд.], 
1982.
У: По ли ти ка.  Год. 79, бр. 24607 (8. април 1982), стр. 
10.

13003
     Ди пло мат ске го ди не Иве Ан дри ћа. [Део 1], Рим ски 
да ни / [приредио Ра до ван Поповић].
Са др жи и пи сма И. Ан дри ћа.
У: НИН.  Год. 28, бр. 1422 (9. април 1978), стр. 5658.

13004
     Ди пло мат ске го ди не Иве Ан дри ћа. [Део] 2, Сум ња 
ни је ла ка / [приредио] Ра до ван По по вић.
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Са др жи и пи сма И. Ан дри ћа.
У: НИН.  Год. 28, бр. 1423 (16. април 1978), стр. 60
61.

13005
     Ди пло мат ске го ди не Иве Ан дри ћа. [Део] 3, Трст, 
Грац, Мар сељ / [приредио] Ра до ван По по вић.
Са др жи и пи сма И. Ан дри ћа.
У: НИН.  Год. 28, бр. 1424 (23. април 1978), стр. 58
59.

13006
     Ди пло мат ске го ди не Иве Ан дри ћа. [Део] 4, По сла
ник у Бер ли ну / [приредио] Ра до ван По по вић.
Са др жи и пи сма И. Ан дри ћа.
У: НИН.  Год. 28, бр. 1425 (30. април 1978), стр. 57
58.

13007
     До бро до шли ца да ро ви ти ма : „По ли ти ка” и на ши 
ве ли ки пи сци / Ра до ван По по вић.
У: По ли ти ка.  Год. 86, бр. 27048 (25. јан. 1989), стр. 7.

13008
     До пу ње ни но ви ру ко пи си / Р. [Радован] По по вић.
При каз Са бра них де ла Иве Ан дри ћа, Бе о град [итд.], 
1980.
У: По ли ти ка.  Год. 77, бр. 24126 (5. дец. 1980), стр. 
14.

13009
     Жи во то пис Иве Ан дри ћа : при лог за би о гра фи ју / 
Ра до ван По по вић.
У: Де лат ност и до ку мен ти / За ду жби на Иве Ан дри ћа 
у Бе о гра ду.  Бе о град : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 1980. 
 Стр. 65127.

13010
     Жи во то пис Иве Ан дри ћа / Р. П. [Радован Попо
вић].
У: Све ске / Иво Ан дрић.  Бе о град [итд.] : Про све та 
[итд.], 1981.  Стр. 239337.

13011
     Ži vo to pis Ive An dri ća / R. P. [Ra do van Popović].
U: Sve ske / Ivo An drić.  Sa ra je vo [etc.] : Svje tlost [etc.], 
1981.  Str. 239343.

13012
     Жи во то пис Иве Ан дри ћа / Р. П. [Радован Попо
вић].
У: Све ске / Иво Ан дрић.  Бе о град [итд.] : Про све та 
[итд.], 1982.  Стр. 239337.

13013
     Ži vo to pis Ive An dri ća / R. P. [Ra do van Popović].
U: Sve ske / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost ; Za greb : 
Mla dost, 1982.  Str. 239343.

13014
     Жи во то пис Иве Ан дри ћа / Р. П. [Радован Попо
вић].
У: Све ске / Иво Ан дрић.  Бе о град [итд.] : Про све та 
[итд.], 1983.  Стр. 239337.

13015
     Ži vo to pis Ive An dri ća / R. P. [Ra do van Popović].
U: Sve ske / Ivo An drić.  Sa ra je vo [etc.] : Svje tlost [etc.], 
1984.  Str. 239343.

13016
     Ži vo to pis Ive An dri ća / R. P. [Ra do van Popović].
U: Sve ske / Ivo An drić.  Sa ra je vo [etc.] : Svje tlost [etc.], 
1986.  Str. 240343.

13017
     Жи во то пис Иве Ан дри ћа / Ра до ван По по вић.
У: Ста зе, ли ца, пре де ли / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та ; Са ра је во : Свје тлост, 1988.  Стр. 201284.

13018
     Ži vo to pis Ive An dri ća / Ra do van Po po vić.
U: Sta ze, li ca, pre de li / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost ; 
Be o grad : Pro sve ta, 1988.  Str. 209317.

13019
     Ži vo to pis Ive An dri ća / Ra do van Po po vić.
U: Sta ze, li ca, pre de li / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost ; 
Be o grad : Pro sve ta, 1989.  Str. 227333.

13020
     Жи во то пис Иве Ан дри ћа / Ра до ван По по вић.
У: Ста зе, ли ца, пре де ли / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та : БИГЗ : СКЗ : Но лит, 1991.  Стр. 201284.

13021
     Жи во то пис Иве Ан дри ћа / Ра до ван По по вић.
У: Ста зе, ли ца, пре де ли / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та, 1996.  Стр. 201284.

13022
     Жи во то пис Иве Ан дри ћа / Ра до ван По по вић.                       
У: Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под ути ца јем тур
ске вла да ви не / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про све та, 
1997.  Брош.  Стр. 171268. 

13023
     Жи во то пис Иве Ан дри ћа / Ра до ван По по вић.                  
У: Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под ути ца јем тур
ске вла да ви не / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про све та, 
1997.  Кар тон.  Стр. 171268.

13024
     Жи во то пис Иве Ан дри ћа  при лог за би о гра фи ју. 
[Део 1], Мо је здра вље је оди ста не по пра вљи во / Ра
до ван По по вић.
У: По ли ти ка.  Год. 77, бр. 23857 (7. март 1980), стр. 
19.

13025
     Жи во то пис Иве Ан дри ћа  при лог за би о гра фи ју. 
[Део] 2, Ју трос су ме из ве ли на сун це / Ра до ван По
по вић.
У: По ли ти ка.  Год. 77, бр. 23858 (8. март 1980), стр. 
23.

13026
     Жи во то пис Иве Ан дри ћа  при лог за би о гра фи ју. 
[Део] 3, Ја мо рам у Бе о град / Ра до ван По по вић.
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У: По ли ти ка.  Год. 77, бр. 23859 (9. март 1980), стр. 
21.

13027
     Жи во то пис Иве Ан дри ћа  при лог за би о гра фи ју. 
[Део] 4, По тре ба за при ја тељ ским гла сом / Ра до ван 
По по вић.
У: По ли ти ка.  Год. 77, бр. 23860 (10. март 1980), стр. 
23.

13028
     Жи во то пис Иве Ан дри ћа  при лог за би о гра фи ју. 
[Део] 5, Те шки ча со ви у ту ђи ни / Ра до ван По по вић.
У: По ли ти ка.  Год. 77, бр. 23861 (11. март 1980), стр. 
19.

13029
     Жи во то пис Иве Ан дри ћа  при лог за би о гра фи ју. 
[Део] 6, Пр ва књи га „При по вет ке” / Ра до ван По по
вић.
У: По ли ти ка.  Год. 77, бр. 23862 (12. март 1980), стр. 
21.

13030
     Жи во то пис Иве Ан дри ћа  при лог за би о гра фи ју. 
[Део] 7, До пи сни члан Ака де ми је на у ка / Ра до ван По
по вић.
У: По ли ти ка.  Год. 77, бр. 23863 (13. март 1980), стр. 
21.

13031
     Жи во то пис Иве Ан дри ћа  при лог за би о гра фи ју. 
[Део] 8, На ра ду у Же не ви / Ра до ван По по вић.
У: По ли ти ка.  Год. 77, бр. 23864 (14. март 1980), стр. 
19.

13032
     Жи во то пис Иве Ан дри ћа  при лог за би о гра фи ју. 
[Део] 9, Истин ска љу бав чо ве ко ва / Ра до ван По по вић.
У: По ли ти ка.  Год. 77, бр. 23865 (15. март 1980), стр. 
21.

13033
     Жи во то пис Иве Ан дри ћа  при лог за би о гра фи ју. 
[Део] 10, Има чуд них да на / Ра до ван По по вић.
У: По ли ти ка.  Год. 77, бр. 23866 (16. март 1980), стр. 
15.

13034
     Жи во то пис Иве Ан дри ћа  при лог за би о гра фи ју. 
[Део] 11, Куд чо век иде за сво јом ми шљу / Ра до ван 
По по вић.
У: По ли ти ка.  Год. 77, бр. 23867 (17. март 1980), стр. 
19.

13035
     Жи во то пис Иве Ан дри ћа  при лог за би о гра фи ју. 
[Део] 5 [тј. 12], Дај те нам реч ник / Ра до ван По по
вић.
У: По ли ти ка.  Год. 77, бр. 23868 (18. март 1980), стр. 
19.

13036
     Жи во то пис Иве Ан дри ћа  при лог за би о гра фи ју. 
[Део] 13, Но бе ло ва на гра да за књи жев ност / Ра до ван 

По по вић.
У: По ли ти ка.  Год. 77, бр. 23869 (19. март 1980), стр. 
19.

13037
     Жи во то пис Иве Ан дри ћа  при лог за би о гра фи ју. 
[Део] 14, Пу то ва ње у Грч ку и Еги пат / Ра до ван По по
вић.
У: По ли ти ка.  Год. 77, бр. 23870 (20. март 1980), стр. 
21.

13038
     Жи во то пис Иве Ан дри ћа  при лог за би о гра фи ју. 
[Део] 15, Пу то ва ње по Ита ли ји / Ра до ван По по вић.
У: По ли ти ка.  Год. 77, бр. 23871 (21. март 1980), стр. 
19.

13039
     Жи во то пис Иве Ан дри ћа  при лог за би о гра фи ју. 
[Део] 16, По ча сни гра ђа нин Ви ше гра да / Ра до ван По
по вић.
У: По ли ти ка.  Год. 77, бр. 23872 (22. март 1980), стр. 
21.

13040
     Жи во то пис Иве Ан дри ћа  при лог за би о гра фи ју. 
[Део] 17, Те шки по след њи да ни / Ра до ван По по вић.
У: По ли ти ка.  Год. 77, бр. 23873 (23. март 1980), стр. 
15.

13041
     Жуд ња за фра ком / Ра до ван По по вић.
У: Књи жев на реч.  Год. 13, бр. 247 (25. дец. 1984), стр. 
65.

13042
     Иво Ан дрић и Ма ти ца срп ска / Ра до ван По по вић.
Са др жи и пре пи ску И. Ан дри ћа са Ва сом Ста ји ћем, 
Жи ва ном Ми ли сав цем, Бо шком Пе тро ви ћем и Ла зом 
Ата нац ко ви ћем.  На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка
ма уз текст.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 182, књ. 478, св. 1/2 
(јулавг. 2006), стр. 189210.

13043
     Иво Ан дрић о Ву ку Стеф. Ка ра џи ћу / Р. П. [Радован 
Поповић].
При каз књи ге: Иво Ан дрић: О Ву ку, Бе о град, 1977. 
У: По ли ти ка.  Год. 74, бр. 23004 (20. окт. 1977) = У 
све ту књи ге.  Год. 2, бр. 103, стр. 11.

13044
     Је дан но ви Ан дрић / Р. [Радован] По по вић.
При каз ча со пи са: Све ске за ду жби не Иве Ан дри ћа, св. 
1, 1982. 
У: По ли ти ка.  Год. 79, бр. 24789 (9. окт. 1982) = Кул ту
ра  умет ност  на у ка.  Год. 3, бр. 165, стр. 7.

13045
     Је дан сим бол на ше кул ту ре  књи жар Све ти слав Б. 
Цви ја но вић. [Део] (10), Ја ни сам Иван не го Иво / Ра
до ван По по вић.
У: По ли ти ка.  Год. 77, бр. 24014 (13. авг. 1980), стр. 
18.
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13046
     Је дан сим бол на ше кул ту ре  књи жар Све ти слав Б. 
Цви ја но вић. [Део] (18), Ве ли ки успех „Гро зда ни ног 
ки ко та” / Ра до ван По по вић.
У: По ли ти ка.  Год. 77, бр. 24022 (21. авг. 1980), стр. 
18.

13047
     Ko me je šta osta vio Ivo An drić / Ra do van Po po vić.
U: In ter vju.  Br. 350 (9. dec. 1994), str. 5053.

13048
     Људ ска суд би на и исто ри ја / Р. П. [Радован Попо
вић].
При каз ма ни фе ста ци је: Ме ђу на род ни на уч ни скуп 
„Де ло Иве Ан дри ћа у кон тек сту европ ске књи жев но
сти и кул ту ре”, Бе о град, 2629. мај 1980.
У: По ли ти ка.  Год. 77, бр. 23939 (30. мај 1980), стр. 
12.

13049
     Ми зан троп из Бо сне / Ра до ван По по вић.
По во дом тек ста „Ри зик чи та ња” Ми ро сла ва Ка ра ул ца.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 45, бр. 864/865 (15. мај1. 
јун 1993), стр. 3.

13050
     Не и сти не и по лу и сти не : пр ља ве игре око Иве Ан
дри ћа / Ра до ван По по вић.
При каз пред го во ра По ла Гар да у књи зи: Иво Ан дрић: 
Трав нич ка хро ни ка, Па риз, 1997. 
У: По ли ти ка.  Год. 94, бр. 29975 (5. април 1997) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 40, бр. 52, стр. 25.

13051
     Отво ре на тај на ку ти ја Иве Ан дри ћа / Ра до ван По
по вић.
У: По ли ти ка.  Год. 96, бр. 30731 (15. мај 1999) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 43, бр. 5, стр. 26.

13052
     Оти ма ње Иве Ан дри ћа / Р. [Радован] По по вић.
У: По ли ти ка.  Год. 94, бр. 30151 (30. септ. 1997), стр. 
22.

13053
     От кри вен тај ни сеф Иве Ан дри ћа / Ра до ван По по
вић.
У: По ли ти ка.  Год. 89, бр. 28378 (8. окт. 1992), стр. 
12.

13054
     Пи сма при ја те љи ма : де тињ ство и мла дост Иве Ан
дри ћа / Ра до ван По по вић.
У: Омла дин ске но ви не.  Бр. 53 (26. април 1975), стр. 
13.

13055
     Pi sci u slu žbi na ro da. Deo 20, Umi ra nje no be lov ca / 
Ra do van Po po vić.
U: In ter vju.  Br. 225 (19. jan. 1990)*.

13056
     По сла нич ке го ди не Иве Ан дри ћа. [Део] 1, Умет
ност ни је ја ло ва игра / Р. [Радован] По по вић.

У: По ли ти ка.  Год. 78, бр. 24429 (8. окт. 1981), стр. 
12.

13057
     По сла нич ке го ди не Иве Ан дри ћа. [Део] 2, За ла га
ње за кул ту ру у сва ко днев ним од но си ма / Р. [Радован] 
По по вић.
У: По ли ти ка.  Год. 78, бр. 24430 (9. окт. 1981), стр. 
1213.

13058
     При зрен ска 9 / Ра до ван По по вић.
У: Књи жев на реч.  Год. 16, бр. 293 (25. јан. 1987), стр. 
10.

13059
     При по вет ке Иве Ан дри ћа / Р. П. [Радован Поповић].
При каз књи га: Иво Ан дрић: Из бор при по ве да ка. Књ. 
12, Бе о град, 1980.
 У: По ли ти ка.  Год. 77, бр. 23900 (19. април 1980) = 
Кул ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 2, бр. 42, стр. 11.

13060
     Pro tiv la ži i pre te ri va nja / [in ter vju vo di o] Mom či lo 
Sto ja no vić.
In ter vju sa Ra do va nom Po po vi ćem.
U: Vje snik.  God. 41, br. 11945 (25. stu de ni 1980), str. 8.

13061
     Пу на па жња де лу ве ли ка на / Р. [Радован] По по вић.
У: По ли ти ка.  Год. 77, бр. 23864 (14. март 1980), стр. 
14.

13062
     Raz go vo ri Ti to  An drić. [Deo 1] / Ra do van Po po vić.
U: In ter vju.  Br. 164 (11. sept. 1987), str. 4750.

13063
     Raz go vo ri Ti to  An drić. [Deo 2] / Ra do van Po po vić.
U: In ter vju.  Br. 165 (25. sept. 1987), str. 4950.

13064
     Ра на пи сма при ја те љуиз да ва чу / Ра до ван По по вић.
У: По ли ти ка.  Год. 73, бр. 22427 (13. март 1976) = Кул
ту ра  умет ност.  Год. 17, бр. 1074, стр. 1516.

13065
     Тај на ле пих књи га / [интервју водио] Јо сип Ба бел.
Ин тер вју са Ра до ва ном По по ви ћем.
У: Днев ник.  Год. 47, бр. 15261 (25. април 1989), стр. 
11.

13066
     Тај не пор тре ти са ња : под се ћа ња: Ми лен ко Шер бан 
/ за бе ле жио Р. [Радован] По по вић.
У: По ли ти ка.  Год. 94, бр. 30116 (26. авг. 1997), стр. 
22.

13067
     Tra ga ju ći za An dri ćem / R. P. [Ra do van Popović].
U: Ka zi va nja o An dri ću / [pri re di o] Ra do van Po po vić.  
Be o grad : Slo bo da, 1976.  Str. 5.
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13068
     Тра го ви при ја тељ ства : пре пи ска Раст ка Пе тро ви ћа 
и Иве Ан дри ћа / Р. [Радован] По по вић.
Са др жи и од лом ке из пи са ма.
У: По ли ти ка.  Год. 82, бр. 25657 (10. март 1985), стр. 
12.

13069
     Тра гом про шло сти. [Део] 1, Ан дри ће во „от кри ва
ње” из во ра / Р. [Радован] По по вић.
Са др жи и одло мак из пи сма И. Ан дри ћа Кло ду Авли
ну.
У: По ли ти ка.  Год. 77, бр. 24071 (9. окт. 1980), стр. 
12.

13070
     Тра гом про шло сти. [Део] 2, Ан дри ће ва ауто би о гра
фи ја / Р. [Радован] По по вић.
Са др жи и пи смо И. Ан дри ћа Кло ду Авли ну.
У: По ли ти ка.  Год. 77, бр. 24072 (10. окт. 1980), стр. 
14.

13071
     Трај но чу ва ње успо ме не / Р. [Радован] По по вић.
У: По ли ти ка.  Год. 82, бр. 25656 (9. март 1985) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 7, бр. 290, стр. 9.

13072
     У Бе о гра ду отво рен Спо менму зеј Иве Ан дри ћа / Р. 
[Радован] По по вић.
У: По ли ти ка.  Год. 73, бр. 22636 (11. окт. 1976), стр. 
12.

13073
     Узор на за ду жби на ве ли ког пи сца / Р. [Радован] По
по вић.
У: По ли ти ка.  Год. 97, бр. 31027 (12. март 2000), стр. 
23.

13074
     Умет ник пи са не ре чи / Р. [Радован] По по вић.
У: По ли ти ка.  Год. 74, бр. 22785 (13. март 1977), стр. 
10.

13075
     Умет ност ни је ја ло ва игра : по сла нич ке го ди не Иве 
Ан дри ћа / Ра до ван По по вић.
У: Го ми ли ца тај ни / Ра до ван По по вић.  Ва ље во : „Ми
лић Ра кић”, 1987.  Стр. 915.

13076
     Фраг мен ти ста рог име ни ка / Р. [Радован] По по вић.
Са др жи при ка зе књи га ме ђу ко ји ма и: Пре драг Па ла
ве стра: Скри ве ни пе сник, Бе о град, 1981.
У: По ли ти ка.  Год. 79, бр. 24527 (8. јан. 1982), стр. 
10.

13077
     An dri će va ma ti Ka ta / Ra do van Po po vić.
Pre vod tek sta „An dri će va maj ka Ka ta”.
U: Po li ti kin za bav nik.  God. 45, br. 1712 (19. okt. 1984), 
str. 11*.

13078
     Il bam bi no che gu ar da va il pon te sul la Dri na / Ra do van 
Po po vić.
U: Il Pic co lo.  (28 set. 2010), str. 26*.

13079
     The wri ter and his be qu est / Ra do van Po po vić ; (tran
sla ted by Fe li city Rosslyn and Sve to zar Ko lje vić).
U: Bo oks in Bo snia and Her ze go vi na.  Vol. 3, no. 5 
(1984), str. 317319.

13080
     Ži vo to pis Iva An dri će / Ra do van Po po vić ; př e lo ži la 
Mar ké ta Kranj če vi ćo vá ; upra vil Du šan Kar patský.
U: Zna me ní u cesty / Ivo An drić.  Pra ha : La sta vi ca, 2009. 
 Str. 270396.

13081
     A lun cheon in Pa ris / by Ra do van Po po vić.
Od lo mak pre ve den iz knji ge „An dri će va pri ja telj stva”.
U: The In ter na ti o nal We ekly.  Y. 3, no. 142/143 (518 
Dec. 1992), str. 10.

ПО ПО ВИЋ, Сло бо дан
13082

     Ан дрић у свом и ту ђем огле да лу. [Део] (1), Књи га  
сан си ро ма шног ђа ка / Сло бо дан По по вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 20, бр. 5903 (12. окт. 1972), 
стр. 23.

13083
     Ан дрић у свом и ту ђем огле да лу. [Део] (2), Че жња 
за књи гом / Сло бо дан По по вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 20, бр. 5904 (13. окт. 1972), 
стр. 25.

13084
     Ан дрић у свом и ту ђем огле да лу. [Део] (3), Да ни 
там но ва ња / Сло бо дан По по вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 20, бр. 5905 (14. окт. 1972), 
стр. 23.

13085
     Ан дрић у свом и ту ђем огле да лу. [Део] (4), Ни кад 
пре ви ше ре чи / Сло бо дан По по вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 20, бр. 5906 (16. окт. 1972), 
стр. 25.

13086
     Ан дрић у свом и ту ђем огле да лу. [Део] (4) [тј. 5], 
Ра зу мљив за све љу де све та / Сло бо дан По по вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 20, бр. 5907 (17. окт. 1972), 
стр. 23.

13087
     Ан дрић у свом и ту ђем огле да лу. [Део] (5) [тј. 6], 
Чо век ти ши не и скром но сти / Сло бо дан По по вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 20, бр. 5908 (18. окт. 1972), 
стр. 23.

13088
     Ан дрић у свом и ту ђем огле да лу. [Део] (7), „За тр
пан” но вим ру ко пи сом / Сло бо дан По по вић.
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У: Ве чер ње но во сти.  Год. 20, бр. 5909 (19. окт. 1972), 
стр. 23.

13089
     Јед на ана ли за ка рак те ра и њен зна чај за пси хо ло ги
ју и вас пи та ње лич но сти / Сло бо дан По по вић.
У: Књи жев ност.  Год. 11, књ. 26, св. 6 (јун 1958), стр. 
558559.

ПО ПО ВИЋ, Та тја на
13090

     Folk tra di tion in the storytel ling of Ivo An drić / Tatyana 
Po po vić.
No tes: str. 184186.
U: Ivo An drić re vi si ted / Wayne S. Vu ci nich, edi tor.  Ber
ke ley : In ter na ti o nal and Area Stu di es, 1995.  Str. 173
186.

ПО ПО ВИЋБје ли ца, Љу би ца
13091

     Ан дри ће ве не са ни це / Љу би ца По по вићБје ли ца.
При каз књи ге: Иван На сто вић: За пи си о не са ни ци Иве 
Ан дри ћа у све тлу ду бин ске пси хо ло ги је, Но ви Сад, 
2005.
У: Лу ча.  Год. 15, бр. 1 (јан. 2006), стр. 8384.

13092
     Ан дри ће ве не са ни це / Љу би ца По по вићБје ли ца.
У: Реч по сле, опет / Љу би ца По по вићБје ли ца.  Но ви 
Сад : Про ме теј, 2008.  Стр. 138141.

13093
     Иво Ан дрић / Љу би ца По по вићБје ли ца.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ули ће ва га ле ри ја срп ских спи
са те ља.
У: Раз го вор са сли ком / Љу би ца По по вићБје ли ца.  
Пе тро ва ра дин : Al fa graf, 2004.  Стр. 3839.

13094
     Не и мар му дро сти / Љ. П. [Љубица Поповић] Бје ли ца.
При каз књи ге: Иво Тар та ља: Пут по ред зна ко ва, Но ви 
Сад, 1991.
У: Ми сао.  Год. 17, бр. 19/20(435/436) (17. дец. 1991), 
стр. 5.

13095
     Не и мар му дро сти / Љ. [Љубица] По по вићБје ли ца.
При каз књи ге: Иво Тар та ља: Пут по ред зна ко ва, Но ви 
Сад, 1991.
У: Днев ник.  Год. 51, бр. 16268 (12. феб. 1992), стр. 
20.

13096
     Оно што зра чи и из ми че / Љу би ца По по вићБје ли
ца.
При каз књи ге: Дра ган Сто ја но вић: Ле па би ћа Иве Ан
дри ћа, Под го ри ца, Но ви Сад, 2003.
У: Днев ник.  Год. 61, бр. 20276 (23. јул 2003), стр. 21.

13097
     Оно што зра чи и из ми че / Љу би ца По по вићБје ли
ца.

У: Реч по сле, опет / Љу би ца По по вићБје ли ца.  Но ви 
Сад : Про ме теј, 2008.  Стр. 5961.

ПО ПО ВИЋРа до вић, Мир ја на
13098

     Krat ka pri ča Ive An dri ća iz me đu fan ta sti ke i re al no sti / 
Mir ja na Po po vić Ra do vić.
U: De lo.  God. 21, knj. 21, br. 8 (avg. 1975), str. 1199
1215.

ПО ПО ВИЋСр да но вић, Ду брав ка
13099

     Му зи ка у функ ци ји пси хо ло шке мо ти ва ци је ли ко ва 
у Ан дри ће вим при по вет ка ма / Ду брав ка По по вићСр
да но вић.
Sum mary: The ro le of mu sic in cha rac ters’ psycho lo gi cal 
mo ti va tion in An drić’s sto ri es: стр. 205.
У: Ан дрић у си сте му умет но сти / уред ник Ми ло слав 
Шу тић.  Бе о град : Ин сти тут за књи жев ност и умет
ност ; Ба ња Лу ка : Књи жев на за дру га, 2004.  Стр. 181
205.

13100
     Му зи ка у функ ци ји пси хо ло шке мо ти ва ци је ли ко ва 
у Ан дри ће вим при по вет ка ма / Ду брав ка По по вићСр
да но вић.
Те мат ски број: Ан дрић у си сте му умјет но сти.  Sum
mary: The ro le of mu sic in cha rac ters’ psycho lo gi cal mo
ti va tion in An drić’s sto ri es: стр. 205.
У: Збор ник срп ског је зи ка, књи жев но сти и умјет но
сти.  Год. 4 (2004), стр. 181205.

ПОР, Ва ле ри ја
13101

     Ан дрић као драм ски пи сац / В. [Валерија] Пор.
При каз ча со пи са: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа, св. 
3, 1985.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 23, бр. 7792 (13. нов. 1985), 
стр. 8.

13102
     Рад у три сек ци је : Ме ђу на род ни на уч ни скуп о Иви 
Ан дри ћу / В. П. [Валерија Пор].
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 18, бр. 5828 (28. мај 1980), 
стр. 13.

ПОТ, Иштван
13103

     Де ла Иве Ан дри ћа у Ма ђар ској / Is tván Póth.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Ре фе ра ти и са оп ште ња. [Књ.] 3, Ре цеп ци ја ју го сло
вен ских књи жев но сти у стра ним зе мља ма од 1918. 
го ди не до на ших да на / 13. на уч ни са ста нак сла ви ста 
у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, Тр шић, 1518. IX 
1983.  Бе о град : Фи ло ло шки фа кул тет, Ме ђу на род ни 
сла ви стич ки цен тар, 1984.  Стр. 8189.

13104
     De la Ive An dri ća u Ma đar skoj / Is tván Póth.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
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U: Sta za ma pri ja telj stva / Is tván Póth.  Bu dim pe šta : Tan
könyvki a dó, 1987.  Str. 240247.

13105
     Ivo An drić mű ve i nek magyaror szá gi fo gad ta tá sa / Póth 
Is tván.
Re zi me: De la Ive An dri ća u Ma đar skoj: str. 118.
U: A Hun ga ro ló gi ai In té zet Tu do mányos Kö zle ményei.  
3. évf., 5/6. sz. (1971. fe br.ápr.), str. 113118.

13106
     Ivo An drić mű ve i nek magyaror szá gi fo gad ta tá sa / Póth 
Is tván.
U: Dél szlávmagyar iro dal mi kapcso la tok. 1. [köt.] / [vá
lo gat ta Ve se li no vić Šulc Mag dol na].  Új vi dék : A Magyar 
Nyelv, Iro da lom és Hun ga ro ló gi ai Ku ta tá sok In té ze te, 
1982.  Str. 247251.

ПО ТИЋ, Ду ши ца
13107

     По рав на ње у ле по ти / Ду ши ца По тић.
При каз књи га: 1. Иво Ан дрић: По е зи ја, Срем ски Кар
лов ци, 1998 ; 2. Иво Ан дрић: Зна ко ви по ред пу та, 
Срем ски Кар лов ци, 1998.
У: Днев ник.  Год. 57, бр. 18555 (23. септ. 1998) = Кул
ту ра  на у ка  умет ност.  Бр. 949, стр. 15.

ПО ТИЋ, Ра ди во је
13108

     Но бе ло вац  за сва вре ме на / Р. [Радивоје] По тић.
У: Сло бо да.  Год. 54, бр. 2232 (29. авг. 1998), стр. 1.

ПО ТО КАР, То не
13109

     An dri će ve no ve le v slo ven šči ni / T. [To ne] Po to kar.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pri ča o ve zi ro vom slo nu i dru ge 
pri če, Lju blja na, 1951.
U: No va ob zor ja.  Letn. 5, št. 2 (1952), str. 138139*.

13110
     An dri će vi „Obra zi” / To ne Po to kar.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Li ca, Za greb, 1960.
U: De lo.  Le to 2, št. 153 (5. jun. 1960), str. 6*.

13111
     An dri če vo Pre kle to dvo ri šče / T. P. [To ne Po to kar].
U: Slo ven ski po ro če va lec.  Le to 16, št. 60 (13. mart 
1955), str. 5*.

13112
     Ivo An drić / T. P. [To ne Po to kar].
U: Po po to va nje Ali je Džér ze le za ; Most na Že pi / Ivo An
drić.  V Lju blja ni : Slo ven ski knji žni za vod, 1947.  Str. 
35.

13113
     O pi sa te lju in knji gi / T. P. [To ne Po to kar].
U: Na Dri ni most / Ivo An drić.  Lju blja na : Dr žav na za lo
žba Slo ve ni je, 1962.  Str. 351[352].

ПО ТО ЧАН, Бу ди мир
13114

     Сло бо да ства ра ла штва из над све га / Б. [Будимир] 
По то чан.
При каз ма ни фе ста ци је: На уч ни скуп „Ан дрић у све
тлу есте ти ке”, Бе о град, 18. нов. 1992.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 30, бр. 10309 (19. нов. 
1992), стр. 11.

ПОТ ХОФ, Вил фрид
13115

     An drić und Nje goš / Wil fri ed Pot thoff.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ivo An drić / he ra us ge ge ben von Pe ter Thi er gen.  Mün
chen : O. Sa gner, 1995.  Str. 91102.

13116
     Zur Ent ste hung sgeschic hte von Ivo An drićs Pro kle ta 
avli ja / von Wil fri ed Pot thoff.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Gat tun gen in den sla vischen Li te ra tu ren / he ra us ge ge
ben von HansBernd Har der und Hans Rot he.  Köln ; Wi
en : Bö hlau, 1988.  Str. 633655.

ПРАЈСЏо унс, Алан
13117

     The long and the short of it / by Alan PryceJo nes.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Ma ra mi lo sni ca i dru ge pri če, 
Nju jork, 1968.
U: Bo ok World.  Vol. 2, no. 25 (30 Ju ne 1968), str. 4*.

ПРА ЊИЋ, Кру но слав
13118

     An dri će va sti le ma ti ka / Kru no slav Pra njić.
U: Tre ći pro gram.  God. 2, br. 2 (1973), str. 3845.

13119
     An dri će vi stil ski po stup ci  is ko ri stlji vi u iz bor noj na
sta vi / Kru no slav Pra njić.
U: Iz bor na na sta va u gim na zi ji / gru pa auto ra.  Sa ra je vo : 
Za vod za iz da va nje udž be ni ka, 1973.  Str. 128144.

13120
     Vi do vi An dri će vih iz ra žaj nih vred no ta / Kru no slav 
Pra njić.
U: 15 da na.  God. 15, br. 6 (1972), str. 3941.

13121
     Ivi An dri ću / Kru no slav Pra njić.
In me mo ri am.
U: Od jek.  God. 28, br. 7 (115. april 1975), str. 18.

13122
     Ivi An dri ću / Kru no slav Pra njić.
U: Je zi kom i sti lom kro za knji žev nost / Kru no slav Pra
njić.  Za greb : Škol ska knji ga, 1986.  Str. 134136.

13123
     Ivi An dri ću / Kru no slav Pra njić.
U: Je zi kom i sti lom kro za knji žev nost / Kru no slav Pra
njić.  Za greb : Škol ska knji ga, 1991.  Str. 134136.
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13124
     Ivo An drić  30 go di šta na kon / Kru no Pra njić.
U: Bo sna fran ci sca na.  God. 13, br. 23 (2005), str. 135
150*.

13125
     Ivo An drić u pri je vo di ma / Kru no slav Pra njić.
U: Knji žev na smo tra.  God. 8, br. 24 (1976), str. 4548.

13126
     Ivo An drić u pri je vo di ma / Kru no slav Pra njić.
U: Je zi kom i sti lom kro za knji žev nost / Kru no slav Pra
njić.  Za greb : Škol ska knji ga, 1986.  Str. 122130.

13127
     Ivo An drić u pri je vo di ma / Kru no slav Pra njić.
U: Je zi kom i sti lom kro za knji žev nost / Kru no slav Pra
njić.  Za greb : Škol ska knji ga, 1991.  Str. 122130.

13128
     Iz An dri će ve sti le ma ti ke / Kru no slav Pra njić.
Ré su mé: De qu el qu es types de la stylé ma ti que de Ivo An
drić: str. 255256.
U: Knji žev na isto ri ja.  God. 5, br. 18 (1972), str. 246
256.

13129
     Iz An dri će ve sti le ma ti ke / Kru no slav Pra njić.
U: Je zi kom i sti lom kro za knji žev nost / Kru no slav Pra
njić.  Za greb : Škol ska knji ga, 1986.  Str. 107118.

13130
     Iz An dri će ve sti le ma ti ke / Kru no slav Pra njić.
U: Je zi kom i sti lom kro za knji žev nost / Kru no slav Pra
njić.  Za greb : Škol ska knji ga, 1991.  Str. 107118.

13131
     Iz An dri će vih iz vo ri šta : od goj na i spo znaj na vri jed
nost knji žev no sti / Kru no slav Pra njić.
U: 15 da na.  God. 15, br. 5 (1972), str. 3638.

13132
     Oda bra no iz mo je An dri ći a ne / Kru no Pra njić.
Bi bli o gra fi ja: str. 138.  Zu sam men fas sung: Aus ge wähltes 
aus me i ner An dri ći a ne: str. 138139.
U: Ivo An drić: Graz  Öster re ich  Euro pa / Bran ko To
šo vić (Hg.).  Graz : In sti tut für Sla wi stik der KarlFran
zensUni ver si tät ; Be o grad : Be o grad ska knji ga, 2009.  
Str. 127139.

13133
     Omer pa ša La tas  i stil / Kru no slav Pra njić.
U: Je zi kom i sti lom kro za knji žev nost / Kru no slav Pra
njić.  Za greb : Škol ska knji ga, 1986.  Str. 130134.

13134
     Omer pa ša La tas  i stil / Kru no slav Pra njić.
U: Je zi kom i sti lom kro za knji žev nost / Kru no slav Pra
njić.  Za greb : Škol ska knji ga, 1991.  Str. 130134.

13135
     Pred go vor / Kru no Pra njić.
U: Pri ča o ve zi ro vom slo nu i dru ge oda bra ne / Ivo An drić. 
 Za greb : Kon zor, 2005.  Str. 933*.

13136
     Pred go vor ni frak ta li / Kru no Pra njić.
U: Svje tlo ri je či.  (Okt. 2005), str. 69*.

13137
     Pri če, pri po vi jet ke/pri po vet ke Ive An dri ća / Kru no Pra 
njić.
U: Knji žev na re pu bli ka.  God. 1, br. 9/10 (2003), str. 163
173*.

13138
     Pro slov / Kru no slav Pra njić.
U: Pri ča iz Ja pa na i dru ge oda bra ne / Ivo An drić.  Za greb 
: Kon zor, 2003.  Str. 923.

13139
     Strah i mr žnja u Bo sni : (kroz bo san ska pi sme na) / 
Kru no slav Pra njić.
U: Re pu bli ka.  God. 50, br. 4/6 (1994), str. 105110*.

13140
     Strah i mr žnja u Bo sni / Kru no slav Pra njić.
Te mat ski broj: Ivo An drić  pro et con tra.
U: Hi ja tus.  Br. 6 (1996), str. 1114*.

13141
     Strah i mr žnja u Bo sni : (kroz bo san ska pi sme na) / 
Kru no slav Pra njić.
U: IzBosne k Euro pi / Kru no slav Pra njić.  Za greb : Ma
ti ca hr vat ska, 1998*.

13142
     Strah i mr žnja u Bo sni : (kroz bo san ska pi sme na) / 
Kru no slav Pra njić.
U: IzBosne k Euro pi / Kru no slav Pra njić.  Za greb ; Sa
ra je vo : Synop sis, 2006.  Str. 937*.

13143
     Strah i mr žnja u Bo sni : (is pod pe ra Ive An dri ća) / Kru
no Pra njić.
U: Re li gi o zna eko lo gi ja i no vi čo vjek / Fra njo Gr če vić ... 
[et al.].  Za greb : [s. n.], 2009.  Str. 273280*.

13144
     Ču do Aske i vu ka / Kru no slav Pra njić.
U: 15 da na.  God. 28, br. 8 (1985), str. 3435.

13145
     Ču do Aske i vu ka / Kru no slav Pra njić.
U: Je zi kom i sti lom kro za knji žev nost / Kru no slav Pra
njić.  Za greb : Škol ska knji ga, 1986.  Str. 118122.

13146
     Ču do Aske i vu ka / Kru no slav Pra njić.
U: Je zi kom i sti lom kro za knji žev nost / Kru no slav Pra
njić.  Za greb : Škol ska knji ga, 1991.  Str. 118122.

13147
     Ivo An drić dans les tra duc ti ons / Kru no slav Pra njić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
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U: Po etyka i stylistyka sł o wi a ń ska / zre da go wa ła Ste fa nia 
Skwarczyńska.  Wro cł aw [etc.] : Za kład Na ro dowy imi e
nia Os so li ń skich, 1973.  Str. 9196.

13148
     Fe ar and ha tred in Bo snia : (thro ugh Bo snian writs) / 
Kru no slav Pra njić ; tran sla ted by Gra ham McMa ster.
U: Most.  Br. 3/4 (1997), str. 192195*.

ПРАЊ КО ВИЋ, Иво
13149

     An drić i je zik / Ivo Pranj ko vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Je zik i be le tri sti ka / Ivo Pranj ko vić.  Za greb : Dis put, 
2003.  Str. 161168.

13150
     An dri će vi su sre ti s ri je či ma / Ivo Pranj ko vić.
U: Bo sna fran ci sca na.  God. 13, br. 23 (2005), str. 175
183*.

13151
     O lek si ku An dri će vih fra tar skih pri po vi je sti / Ivo Pranj
ko vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Je zik i be le tri sti ka / Ivo Pranj ko vić.  Za greb : Dis put, 
2003.  Str. 169177.

ПРА СЕЛ, Сал ва дор
13152

     Ivo An dric / Sal va dor Pra sel.
U: Bo lí var / Ivo An dric.  Ca ra cas : Co mi té Eje cu ti vo del 
Bi cen te na rio de Si món Bo lí var, 1982.  Str. 1525.

ПРЕ ДО ВИЋ, Је ле на
13153

     Pro ži ma nja raz li či tih kul tu ra u de lu Ive An dri ća / Je le
na Pre do vić.
U: Bal ca ni ca.  Br. 29 (1998), str. 339353*.

13154
     The in ter ac tion of dif fe rent cul tu res in the li te rary work 
of Ivo An dric / Je le na Pre do vic.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: The In ter na ti o nal Con fe ren ce on Di ver se Cul tu res In
ter ac ting wit hin Mo no lin gual and Mul ti lin gual So ci e ti es. 
 Chi ba : Chi ba Uni ver sity Fo rum of Euro pean Stu di es, 
1997.  Str. 4860.

ПРЕ ДРА ГО ВИЋ, Ми лен ко
13155

     „Ступ” хр ват ске књи жев но сти / Ми лен ко Пре дра
го вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 44, бр. 15968 (22. јул 1998), 
стр. 16.

13156
     Хај ка на Ан дри ћа : за што Хр ва ти и Му сли ма ни „се
ку” срп ског но бе лов ца / М. [Миленко] Пре дра го вић.

У: Ве чер ње но во сти.  Год. 44, бр. 28004 (28. април 
1996), стр. 21.

ПРЕ ЛЕ ВИЋ, Бран ка
13157

     Ко шар ка шка но ве ла / Бран ка Пре ле вић.
У: Бор ба.  Год. 53, бр. 71 (15. март 1975) = Свет кул ту
ре и умет но сти, стр. 10.

ПРЕ ЛЕ ВИЋ, Ра де
13158

     De te i de tinj stvo u An dri će vom de lu / Ra de Pre le vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Ré su mé: 
L’en fant et l’en fan ce dans l’oeuvre d’An drić: str. 338.
U: Trav nik i dje lo Ive An dri ća  za vi čaj no i uni ver zal no / 
[u red nik Mi lo sav Popadić].  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle
ša” : Uni ver zi tet, 1980.  Str. 323338.

13159
     Svet de tinj stva u knji žev nom de lu Ive An dri ća / Ra de 
Pre le vić.
U: Tre ći pro gram.  God. 11, br. 36 (1982), str. 507550*.

13160
     Fe no men de tinj stva u An dri će vom de lu / Ra de Pre le
vić.
U: Most.  God. 6, br. 26/27 (dec. 1979), str. 5765.

ПРЕ РА ДО ВИЋ, Ран ко
13161

     S An dri ćem u Pra du / R. [Ran ko] Pre ra do vić.
U: Glas.  God. 40, br. 3783 (2122. maj 1983), str. 15.

ПРЕ СКОТ, Ор вил
13162

     Ivo An drić: Bo snian story, Lon don, 1958 / by Or vil le 
Pre scott.
Pri kaz knji ge: Trav nič ka hro ni ka.
U: The New York Ti mes.  Vol. 109 (30 Nov. 1959), str. 
29*.

ПРИ БИЋ, Ни ко ла Р.
13163

     Ivo An drić and his hi sto ri cal no vel The brid ge on the 
Dri na / Ni ko la R. Pri bić.
U: The Flo ri da Sta te Uni ver sity Sla vic Pa pers.  Vol. 3 
(1969), str. 7780.

ПРИ ЈИЋ, Вељ ко
13164

     Pre vo đe nje i po jam „in vi si bi lity” / Velj ko Pri jić.
U: Pre vod na knji žev nost.  Be o grad : Udru že nje knji žev
nih pre vo di la ca Sr bi je, 2005.  Str. 137140.

ПРИ ЈО ВИЋ, Звон ко
13165

     По е зи ја Ива Ан дри ћа / З. [Звонко] При јо вић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: По е зи ја, Срем ски Кар
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лов ци, 1998.
У: Глас јав но сти.  Год. 1, бр. 30 (1. јун 1998), стр. 11.

13166
     Po e zi ja Ive An dri ća / Z. [Zvon ko] Pri jo vić.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Po e zi ja, Srem ski Kar lov ci, 
1998.
U: Da nas.  God. 2, br. 352 (28. maj 1998), str. 15.

ПРИ СТЛИ, Џон Бојн тон
13167

     J. B. Pri e stley con si ders The Dri na and Dons.
Sa dr ži pri ka ze knji ga me đu ko ji ma i: Ivo An drić: Na Dri ni 
ću pri ja, Lon don, 1959.
U: Reynolds News.  No. 5695 (22 March 1959)*.

ПР ЊАТ, Бран ко
13168

     Ан дрић о Бо ки / Бран ко Пр њат.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 49 (8. јул 2002), стр. 20.

13169
     Иво Ан дрић: „Про кле та авли ја”, Но ви Сад, 1954 / 
Бран ко Пр њат.
При каз књи ге.
У: По бје да.  Год. 12, бр. 35 (28. авг. 1955), стр. 9.

13170
     Мо сто ви у вре ме ну / Бран ко Пр њат.
По во дом до де ле Но бе ло ве на гра де за књи жев ност Иви 
Ан дри ћу.
У: Ко му нист.  Год. 19, бр. 236 (2. нов. 1961), стр. 1.

13171
     О са др жа ју и пси хо ло шкој осно ви јед не књи ге Ан
дри ће вих при по ве да ка / Бран ко Пр њат.
У: Ства ра ње.  Год. 11, бр. 1 (1956), стр. 5966.

13172
     Тај не умет нич ког ка зи ва ња / Б. П. [Бранко Прњат].
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Же на на ка ме ну, Бе о град, 
1962.
У: Ко му нист.  Год. 20, бр. 286 (18. окт. 1962), стр. 9.

13173
     Mo sto vi v ča su : ob po de li tvi No be lo ve na gra de Ivu 
An dri ću / Bran ko Pr njat.
U: Ko mu nist.  Letn. 19, št. 44 (3. nov. 1961), str. 1*.

13174
     Тај ни те на умет нич ко ис ка жу ва ње / Бран ко Пр њат.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Же на на ка ме ну, Бе о град, 
1962.
У: Ко му нист.  Год. 31 (19. окт. 1962), стр. 9*.

ПРО ДА НО ВИЋ, Ми ле та
13175

     Пи смо из 1992 / Ми ле та Про да но вић.
У: Књи жев на реч.  Год. 21, бр. 399 (јул 1992), стр. 5.

ПРОЈСЛ, Гер хард
13176

     Ivo An dric dis ser ti er te in Graz / Ger hard Proißl.
U: Die Pres se.  (9. März 1962), str. 8*.

ПРО ТИЋ, Жар ко
13177

     При ло зи Иве Ан дри ћа о књи зи и би бли о те ци / Жар
ко Про тић.
У: Би бли о те кар.  Год. 27, бр. 1/2 (јан.април 1975), 
стр. 911.

13178
     При ло зи Иве Ан дри ћа о књи зи и би бли о те ци / Жар
ко Про тић.
У: О књи зи и би бли о те ци / Иво Ан дрић.  Бе о град : 
Ча со пис „Би бли о те кар”, 1975.  Стр. 35.

13179
     Со вјет ска би бли о гра фи ја о Иви Ан дри ћу / Жар ко 
Про тић.
При каз књи ге: Љу бов П. Ли ха чо ва: Иво Ан дрић, Мо
сква, 1974.
У: Би бли о те кар.  Год. 27, св. 1/2 (јан.април 1975), 
стр. 175180.

ПРО ТИЋ, Ми о драг
13180

     Иво Ан дрић: „Про кле та авли ја”, Но ви Сад, 1954 / 
Ми о драг Про тић.
При каз књи ге.
У: Књи жев ност.  Год. 10, књ. 20, св. 4 (април 1955), 
стр. 348349.

ПРО ТИЋ, Пре драг
13181

     Авет не до вр ше но сти / Пре драг Про тић.
У: Бор ба.  Год. 61 [!], бр. 13 (16. јан. 1981) = Дру штво 
 кул ту ра  кри ти ка, стр. 10.

13182
     Ве ли ки пи сац и ње гов про ма шај / Пре драг Про тић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 28, бр. 524 (1. дец. 1976), 
стр. 1.

13183
     Ese ji i kri ti ke Iva An dri ća / (P. Pć [Pre drag Protić]).
U: Knji žev ne no vi ne.  N. s., god. 15, br. 191 (22. feb. 
1963), str. 10.

13184
     Kri ti ka o pr vim An dri će vim de li ma / P. Pć [Pre drag 
Protić].
Pri kaz član ka: Ra do van Vuč ko vić: Kri ti ka o An dri će vim 
pr vim me đu rat nim de li ma.
U: Knji žev ne no vi ne.  N. s., god. 19, br. 295 (18. feb. 
1967), str. 10.

13185
     Ljud ske sud bi ne u An dri će vim por tre ti ma / Pre drag 
Pro tić.
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U: Sa vre me nik.  God. 23, knj. 46, sv. 11 (nov. 1977), str. 
384387.

13186
     Не до вр ше на при ча / Пре драг Про тић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Омер па ша Ла тас, Са ра је
во, 1976.
У: Илу стро ва на по ли ти ка.  Бр. 950 (18. јан. 1977), стр. 
57.

13187
     No vo i sta ro o An dri ću / Pre drag Pro tić.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić, ured nik Vo ji slav Đu rić, Be o
grad, 1962.
U: Knji žev ne no vi ne.  N. s., god. 15, br. 193 (22. mart 
1963), str. 4.

13188
     Пре драг Па ла ве стра: Скри ве ни пе сник, Бе о град, 
1981 / Пре драг Про тић.
При каз књи ге.
У: Збор ник Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик.  
Књ. 30, св. 2 (1982), стр. 302304.

13189
     Суд би на и ора чи мо ра / Пре драг Про тић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 24, бр. 425 (16. окт. 1972), 
стр. 5.

13190
     Це ло ви тост ли те рар ног по ступ ка / Пре драг Про
тић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Ку ћа на оса ми, Бе о град, 
1976.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 153, књ. 420, св. 3 
(септ. 1977), стр. 401405.

ПРО ХА СКА, Дра гу тин
13191

     Ivan An drić: Put Ali je Đer ze le za, Be o grad, 1920 / D. P. 
[Dra gu tin Pro ha ska].
Pri kaz knji ge.
U: Ju go sla ven ska nji va.  God. 4, br. 23 (24. jul 1920), str. 
520.

13192
     Ivo An drić / Dra gu tin Pro ha ska.
U: Pre gled sa vre me ne hr vat skosrp ske knji žev no sti / na pi
sao Dra gu tin Pro ha ska.  Za greb : Ma ti ca hr vat ska, 1921. 
 Str. 365366.

13193
     Lju di ma ko ji ni je su na šli svo ga mje sta / Dra gu tin Pro
ha ska.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Ex Pon to, Za greb, 1918.
U: Hr vat ska nji va.  God. 2, br. 51/52 (1918), str. 851
853.

13194
     Lju di ma ko ji ni je su na šli svo ga mje sta / Dra gu tin Pro
ha ska.
U: Hr vat ska knji žev na kri ti ka. [Knj.] 5, Ne ha jev i su vre
me ni ci / iz bor Ši me Vu če tić.  Za greb : Ma ti ca hr vat ska, 
1964.  Str. 281289.

ПРО ХИЋ, Ка сим
13195

     Ži vot kao na da i pro klet stvo : knji žev na pa ra le la: An
drićSe li mo vić / Ka sim Pro hić.
U: Iz raz.  God. 16, knj. 32, br. 12 (dec. 1972), str. 452
460.

13196
     Ži vot kao pro klet stvo / Ka sim Pro hić.
U: Či ni ti i bi ti / Ka sim Pro hić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1972. 
 Str. 122132.

13197
     Сми сао људ ског тра ја ња / Ка сим Про хић.
У: По ли ти ка.  Год. 75, бр. 23252 (1. јул 1978), стр. 17.

ПРО ШИЋ, Лу ка
13198

     Са Ан дри ћем и по сле смр ти / Лу ка Про шић.
При каз књи ге: Ра до слав Вој во дић: Суд би на умет ни ка, 
Бе о град, 2000.
У: НИН.  Бр. 2605 (30. нов. 2000), стр. 4243.

ПРУНКЛ, Ер вин
13199

     Pi sac za vi je ko ve / [in ter vju vo di o] Mu sta fa Ga fić.
In ter vju sa Er vi nom Prun klom.
U: Od jek.  God. 33, br. 19 (115. okt. 1980), str. 6.

13200
     Eine ar chetypische Ge stalt bei An drić und Do sto ev skij 
/ Er win Prunkl.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Ре зи ме: 
Је дан ар хе тип ски лик код Ан дри ћа и До сто јев ског: str. 
729.
U: De lo Ive An dri ća u kon tek stu evrop ske knji žev no sti i 
kul tu re / [u red nik Dra gan Nedeljković].  Be o grad : Za du
žbi na Ive An dri ća, 1981.  Str. 721729.

13201
     Die Ge stalt Ani kas in „Ani ki na vre me na” von Ivo An
drić : Ver such einer ti e fenpsycho lo gischen In ter pre ta tion / 
E. [Er win] Prunkl.
U: Die Welt der Sla ven.  N. F., Jhg. 27, H. 1 (1982), str. 
341351*.

ПУ ВА ЧИЋ, Ду шан
13202

     Иво Ан дрић и Је вре ји / Ду шан Пу ва чић ; пре ве ла с 
ен гле ског Жељ ка Ка ла ња.
Ре фе рат на Ме ђу на род ном на уч ном ску пу о Иви Ан
дри ћу, Лон дон, 1012. јул 1984.  На по ме не и би бли о
граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 5, св. 4 
(1986), стр. 137148.

13203
     Иси дор Ка та нић: исти као Ан дрић / Ду шан Пу ва
чић.
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Одло мак из тек ста „Од је ци Дру гог свет ског ра та у Ан
дри ће вој про зи”.
У: Епо ха.  Бр. 52 (10. окт. 1992), стр. 12.

13204
     Иси дор Ка та нић: исти као Ан дрић / Ду шан Пу ва
чић.
Одло мак из тек ста „Од је ци Дру гог свет ског ра та у Ан
дри ће вој про зи”.
У: Бор ба.  Год. 74, бр. 345 (10. дец. 1996), стр. 10.

13205
     Иси дор Ка та нић исти као Ан дрић / Ду шан Пу ва
чић.
Одло мак из тек ста „Од је ци Дру гог свет ског ра та у Ан
дри ће вој про зи”.
У: Бор ба.  Год. 79, бр. 262 (19. септ. 2001), стр. 6.

13206
     Je da na est li ca tra ži pi sca ili An dri će va „Ku ća na osa
mi” / Du šan Pu va čić.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Ku ća na osa mi, Be o grad, 1976. 
 Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Sa vre me nik.  God. 23, knj. 46, sv. 11 (nov. 1977), str. 
326335.

13207
     Је да на ест ли ца тра жи пи сца или Ан дри ће ва „Ку ћа 
на оса ми” / Ду шан Пу ва чић.
У: Збор ник о Ан дри ћу / при ре дио Ра до ван Вуч ко вић. 
 Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1999.  Стр. 288
303.

13208
     Од је ци Дру гог свет ског ра та у Ан дри ће вој про зи / 
Ду шан Пу ва чић.
Ре фе рат на Ме ђу на род ном сим по зи ју му „Од је ци 
европ ске исто ри је у де лу Иве Ан дри ћа”, Нан си, 31. 
мај2. јун 1985.
У: Пу те ви.  Књ. 32, бр. 4 (јулавг. 1986), стр. 7078.

13209
     Po no vo po klo nje ni dar / Du šan Pu va čić.
Pri kaz knji ge: Kri ti ča ri o An dri ću, pri re dio Pe tar Dža džić, 
Be o grad, 1962.
U: Knji žev ne no vi ne.  N. s., god. 14, br. 173 (15. jun 
1962), str. 3.

13210
     Ec ho es of World War Two in An drić’s pro se / Du san 
Pu va čič.
U: Ac tes du Col lo que in ter na ti o nal „Re flets de l’hi sto i re 
euro pé en ne dans l’oeuvre d’Ivo An drić”, [Nancy], 31 mai, 
1er et 2 juin 1985 / so us la di rec tion de Dra gan Ne delj ko
vić.  Nancy : Pres ses Uni ver si ta i res de Nancy, 1987.  Str. 
187.

13211
     Ivo An drić and the Jews / Du šan Pu va čić.
No tes: str. 152154.

U: Ivo An drić / edi ted by E. C. [Ce li a] Haw ke sworth.  
Lon don : Uni ver sity of Lon don, School of Sla vo nic and 
East Euro pean Stu di es, 1985.  Str. 141154.

ПУ ДАР, Мо мо
13212

     Са вр шен ис тра жи вач ду ше / Мо мо Пу дар.
У: Осло бо ђе ње.  Год. 44, бр. 14018 (30. јун 1987), 
стр. 9.

ПУ ЉИ ЗЕ ВИЋ, Јо зо
13213

     Tra gom Je le ne  že ne ko je ne ma / Jo zo Pu lji ze vić.
Pri kaz te le vi zij ske emi si je „Ne po zna ti An drić” auto ra 
Dže va da Sa blja ko vi ća.
U: Ve čer nji list.  God. 30 (30. ru jan 1986)*.

13214
     Za kaj je imal rad Slo ve ni jo / Jo zo Pu lji ze vić.
U: De lo.  Le to 25, št. 69 (24. ma rec 1983), str. 9.

13215
     Kaj od kri va do slej ne zna na ko re spon den ca med Ivom 
An dri ćem in Zden ko Mar ko vić. [Del 1], Ži vlje nje v tu ji ni 
 ka zen in po ko ra / Jo zo Pu lji ze vić.
U: De lo.  Le to 23, št. 179 (6. avg. 1981), str. 9.

13216
     Kaj od kri va do slej ne zna na ko re spon den ca med Ivom 
An dri ćem in Zden ko Mar ko vić. [Del] (2), Ži vlje nje v tu ji
ni  ka zen in po ko ra / Jo zo Pu lji ze vić.
U: De lo.  Le to 23, št. 185 (13. avg. 1981), str. 5.

13217
     Kaj od kri va do slej ne zna na ko re spon den ca med Ivom 
An dri ćem in Zden ko Mar ko vić. [Del] (3), „Vi di te, ta ko 
ži vim” / Jo zo Pu lji ze vić.
U: De lo.  Le to 23, št. 191 (20. avg. 1981), str. 5.

13218
     Kaj od kri va do slej ne zna na ko re spon den ca med Ivom 
An dri ćem in Zden ko Mar ko vić. [Del] (4), „Vi di te, ta ko 
ži vim” / Jo zo Pu lji ze vić.
U: De lo.  Le to 23, št. 197 (27. avg. 1981), str. 9.

ПУ СЛО ЈИЋ, Адам
13219

     Ан дрић ни је ваш / Адам Пу сло јић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 24, бр. 7057 (24. јун 1976), 
стр. 15.

13220
     Шта са њам и шта ми се до га ђа / Адам Пу сло јић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 34, бр. 658 (11. нов. 1982), 
стр. 10.

ПУТ НИК, Ра до мир
13221

     Ан дрић и по зо ри ште / Ра до мир Пут ник.
При каз књи ге: Пе тар Зец: Ан дри ћев те а тар сен ки, Бе
о град, 1994.
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У: По ли ти ка.  Год. 91, бр. 29173 (7. јан. 1995), стр. 
19.

13222
     Ан дрић и по зо ри ште / Ра до мир Пут ник.
Од лом ци.
У: По зо ри шне дра ма ти за ци је де ла Иве Ан дри ћа. Део 
2, Дра ма ти за ци је у вре ме ну / Ве сна Крч мар.  Но ви 
Сад : Ма ти ца срп ска, 2008.  Стр. 278279.

13223
     О мла до ме Ан дри ћу / Ра до мир Пут ник.
При каз књи ге: Ми ро слав Ка ра у лац: Ра ни Ан дрић, Бе
о град, Са ра је во, 1980.  
У: Днев ник.  Год. 40, бр. 12314 (12. феб. 1981) = Кул
ту ра  на у ка  умет ност.  Год. 3, бр. 58, стр. 12.

13224
     Те а тро ло ги ја: јун 2007  јун 2008 / Ра до мир Пут ник.
Са др жи при ка зе књи га ме ђу ко ји ма и: Ве сна Крч мар: 
По зо ри шне дра ма ти за ци је де ла Иве Ан дри ћа, Но ви 
Сад, 2007.
У: Књи жев ност.  Год. 63, књ. 123, св. 3 (2008), стр. 
203219.

13225
     Ivo An drić / Mi ra Pu co va.
U: Kmeč ka že na.  Le to 4, št. 1 (1950), str. 2324*.

ПФО ЗЕР, Ал фред
13226

     Ge gen den Hang der Ge walt an geschri e ben / Al fred 
Pfo ser.
U: Sal zbur ger Nac hric hten.  (9. Okt. 1992)*.

ПШИ БОШ, Ју ли јан
13227

     Opo wi a da nia An dri cia / Ju lian Przyboś.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Le to va nje na ju gu, Var ša va, 
1966.
U: Życie War szawy.  Rocz. 23, nr. 104 (30. kwi e ci eń 
1966), str. 3*.

Р.
13228

     Ivo An drić : No bel pre i strä ger für Li te ra tur / Rr.
U: Bör sen blatt für den de utschen Buc hhan del.  Nr. 4 
(1961), str. 681*.

Р. В. Р.
13229

     Was wä re der Mensch, wenn / R. W. R.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: U za va di sa sve tom, Min hen, 
1963.
U: Öster re ic hische aka de mische Blät ter.  H. 6/7 (1964)*.

Р. К.
13230

     An dri će va de la in film / [pri pre mi o] R. K.
An ke ta.
U: TT.  Le to 9 (28. nov. 1961)*.

Р. Л.
13231

     Die Kon suln von Trav nik / RL.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Min hen, 
1961.
U: Öster re ic hische ne ue Ta ges ze i tung.  (5. Nov. 1961)*.

Р. Р.
13232

     Chro nik aus Ju go sla wi en / R. R.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Ber lin, 1961.
U: Mit tel de utsche ne u e ste Nac hric hten.  (1112. Nov. 
1961)*.

13233
     Пре да ва ње Иве Ан дри ћа о кул тур ном жи во ту у Со
вјет ском Са ве зу / Р. Р.
У: Бра зда.  Год. 1, бр. 1 (15. јан. 1948), стр. 7879.

Р. С.
13234

     Shyloc kin lu ok kaa sa i tu ri / RS.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Go spo đi ca, Hel sin ki, 1961.
U: Kan san uuti set.  (20. jo u lu 1961)*.

13235
     Ода бра не при по вет ке Иве Ан дри ћа / Р. С.
При каз књи га: Иво Ан дрић: Ода бра не при по вет ке. 
Књ. 12, Бе о град, 1954. 
У: За дру га.  Год. 6, бр. 288 (9. септ. 1954) = Књи жев ни 
при лог, стр. 8.

Р. СТАН КО
13236

     Ex Pon to / R. Stan ko.
U: Iskra.  God. 1, br. 2 (1918), str. 1617*.

Р. Т.
13237

     Al lo ju go sla vo An dric il No bel per la let te ra tu ra / R. T.
U: Il Мessaggero.  (27 ott. 1961)*.

Р. Ш.
13238

     Иво Ан дри чъ: Раз ка зи, Со фия, 1939 / Р. Ш.
При каз књи ге: При по вет ке.
У: XX век.  Год. 2, бр. 2 (феб. 1939), стр. 312313.

13239
     Си гур ност у ћу та њу / Р. Ш.
При каз окру глог сто ла Пе да го шке ака де ми је по во дом 
сто го ди шњи це ро ђе ња Иве Ан дри ћа, Ки кин да, 3. нов. 
1992.
У: Ко му на.  Бр. 1645 (5. нов. 1992), стр. 5.

РА БРЕ НО ВИЋ, Ра ди во је
13240

     „Де ло, одав но ушло у исто ри ју” / Р. Р. [Радивоје 
Рабреновић].
У: По бје да.  Год. 24, бр. 2658 (12. окт. 1967), стр. 9.
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РА ВА НАЛ, Ма ну ел М.
13241

     Ivo An dric, pre mio Nó bel / Ma nuel M. Ra va nal.
U: El Di a rio ilu stra do.  (28 oct. 1961)*.

РАВ БАР, Ми ро слав
13242

     Ivo An drić / Mi ro slav Rav bar.
U: Pre gled hr vat ske, srb ske in ma ke don ske knji žev no sti 
/ Mi ro slav Rav bar.  Ma ri bor : Ob zor ja, 1958.  Str. 348
352.

13243
     Ivo An drić / Mi ro slav Rav bar.
U: Pri mor ski dnev nik.  Le to 15, št. 254(4408) (25. okt. 
1959), str. 3*.

13244
     Ivo An drić / Mi ro slav Rav bar, Stan ko Ja než.
U: Pre gled ju go slo van skih knji žev no sti / Mi ro slav Rav
bar, Stan ko Ja než.  Ma ri bor : Ob zor ja, 1960.  Str. 442
446.

13245
     Ivo An drić / Mi ro slav Rav bar.
U: Po ti in mo sto vi / Ivo An drić.  Lju blja na : Mla din ska 
knji ga, 1967.  Str. 130135.

РА ГО, Ми ке ле
13246

     Ivo An dric pre mio No bel / M. R. [Mic he le Ra go].
U: L’Uni tà.  An no 38, n. 298 (27 ott. 1961), str. 3*.

РА ДА НО ВИЋ, Не над
13247

     An dri će va „Pro kle ta avli ja” / Ne nad Ra da no vić.
U: Ži vot.  God. 13, br. 2 (feb. 1964), str. 5665.

13248
     An dri će va Pro kle ta avli ja / Ne nad Ra da no vić.
U: Ogle di / Ne nad Ra da no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1976. 
 Str. 1931.

13249
     Дје ца у Ан дри ће вом књи жев ном дје лу / Не над Ра
да но вић.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 149, књ. 412, св. 2/3 
(авг.септ. 1973), стр. 246258.

13250
     Dje ca u An dri će vom knji žev nom dje lu / Ne nad Ra da
no vić.
U: Ogle di / Ne nad Ra da no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1976. 
 Str. 3247.

13251
     Je dan An dri ćev sim bol / Ne nad Ra da no vić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 20, br. 5372 (19. maj 1963), str. 9.

13252
     Је дан Ан дри ћев сим бол / Не над Ра да но вић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 25, бр. 452 (1. дец. 1973), 
стр. 3.

13253
     Je dan An dri ćev sim bol / Ne nad Ra da no vić.
U: Tre ći pro gram.  God. 2, br. 4 (juldec. 1973), str. 189
194.

13254
     Je dan An dri ćev sim bol / Ne nad Ra da no vić.
U: Ogle di / Ne nad Ra da no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1976. 
 Str. 1118.

13255
     Тра ги чан Ан дри ћев ју нак Ко ста ке Не ни ша ну / Не
над Ра да но вић.
У: Књи жев на реч.  Год. 7, бр. 107 (25. септ. 1978), стр. 
6.

13256
     Tra gič ni An dri ćev ju nak Ko sta ke Ne ni ša nu : (uz ob ja
vlji va nje ro ma na Omer pa ša La tas) / Ne nad Ra da no vić.
U: Zna ci u vre me nu / Ne nad Ra da no vić.  Sa ra je vo : Oslo
bo đe nje, 1984.  Str. 156164.

13257
     Umjet ni ci u An dri će voj pro zi / Ne nad Ra da no vić.
U: Iz raz.  God. 34, knj. 69, br. 9/10 (sept.okt. 1991), str. 
171183.

13258
     Umjet ni ci u An dri će voj pro zi / Ne nad Ra da no vić.
U: Tre ći pro gram.  God. 19, br. 70 (1991), str. 253265*.

РА ДВО ЉИ НА, Ида
13259

     Ли те ра тур ная жи знь Юго сла вии / И. [Ида] Ра дво
ли на.
У: Но вое вре мя.  Ном. 23 (1956), стр. 2124*.

13260
     Рас ска зы Иво Ан дри ча / И. [Ида] Ра дво ли на.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Про кле та авли ја, Мо сква, 
1967.
У: Ино стран ная ли те ра ту ра.  Ном. 3 (март 1968), стр. 
263265.

РА ДЕН КО ВИЋ, Ђор ђе
13261

     In di vi du al no i ti pič no u pri po ve ci Ive An dri ća „Bi fe 
Ti ta nik” / Đor đe Ra den ko vić.
U: Knji žev ne no vi ne.  God. 4, br. 7 (13. feb. 1951), str. 
3.

РА ДЕН КО ВИЋ, Љу би ша
13262

     Мо рал новред но сна зна че ња у књи жев но у мет нич
ком де лу Ива Ан дри ћа / Љу би ша Ра ден ко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Школ ски час срп ско хр ват ског је зи ка и књи жев но
сти.  Год. 4, бр. 2 (1986), стр. 3746.

13263
     Шта је Иво Ан дрић узео од Ву ка Сте фа но ви ћа Ка
ра џи ћа / Љу би ша Ра ден ко вић.
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У: Ву ку у част / [уредник Ми ла Стефановић].  Кра гу
је вац : За вод за уна пре ђи ва ње вас пи та ња и обра зо ва
ња, 1988.  Стр. 4149.

РА ДИ КИЋ, Ва си ли је
13264

     Зна ко ви и зна че ња / Ва си ли је Ра ди кић.
При каз књи ге: Иво Тар та ља: Пут по ред зна ко ва, Но ви 
Сад, 1991.
У: Баг да ла.  Год. 34, бр. 398/399 (авг.дец. 1992), стр. 
910.

РА ДИН, Ана
13265

     Нео мит ска књи жев ност / Ана Ра дин.
У: Днев ник.  Год. 56, бр. 18155 (13. авг. 1997) = Кул ту
ра  на у ка  умет ност.  Бр. 892, стр. 15.

РА ДИ СА ВЉЕ ВИЋ, Зо ран
13266

     Ан дрић као драм ски пи сац / З. Р. [Зоран Радисавље
вић].
Од лом ци.
У: По зо ри шне дра ма ти за ци је де ла Иве Ан дри ћа. Део 
2, Дра ма ти за ци је у вре ме ну / Ве сна Крч мар.  Но ви 
Сад : Ма ти ца срп ска, 2008.  Стр. 276.

13267
     Ан дри ће ва ди сер та ци ја / З. [Зоран] Ра ди са вље вић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Раз вој ду хов ног жи во та у 
Бо сни под ути ца јем тур ске вла да ви не, Бе о град, 1994.
У: По ли ти ка.  Год. 91, бр. 29055 (6. септ. 1994), стр. 
16.

13268
     Ан дри ће ве при че / З. Р. [Зоран Радисављевић].
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Аска и вук, Бе о град, 
1994.
У: По ли ти ка.  Год. 91, бр. 29147 (9. дец. 1994), стр. 
20.

13269
     Осва ја ње сло бо де / З. [Зоран] Ра ди са вље вић.
При каз ма ни фе ста ци је: На уч ни скуп „Ан дрић у све
тлу есте ти ке”, Бе о град, 18. нов. 1992.
У: По ли ти ка.  Год. 89, бр. 28420 (19. нов. 1992), стр. 
15.

13270
     Са бра на де ла Ан дри ћа / З. [Зоран] Ра ди са вље вић.
При каз Са бра них де ла И. Ан дри ћа, Бе о град, 1997.
У: По ли ти ка.  Год. 94, бр. 30235 (25. дец. 1997), стр. 
26.

13271
     Скром на уло га кри ти ке / З. [Зоран] Ра ди са вље вић.
При каз књи ге: Збор ник о Ан дри ћу, при ре дио Ра до ван 
Вуч ко вић, Бе о град, 1999.
У: По ли ти ка.  Год. 96, бр. 30944 (17. дец. 1999), стр. 
26.

13272
     Тај на Ан дри ће вог па ке та / Зо ран Ра ди са вље вић.
У: По ли ти ка.  Год. 89, бр. 28380 (10. окт. 1992), стр. 
20.

13273
     Те а тар сен ки : Ан дрић као драм ски пи сац / З. Р. 
[Зоран Радисављевић].
При каз књи ге: Пе тар Зец: Ан дри ћев те а тар сен ки, Бе
о град, 1994.
У: По ли ти ка.  Год. 91, бр. 29060 (11. септ. 1994), стр. 
18.

13274
     Чи тај те Ан дри ћа / З. [Зоран] Ра ди са вље вић.
При каз књи ге: Ол га Л. Ки ри ло ва: Из ме ђу ми та и игре, 
Гор њи Ми ла но вац, 1994.
У: По ли ти ка.  Год. 91, бр. 29019 (1. авг. 1994), стр. 
18.

РА ДИ СА ВЉЕ ВИЋ, Ма ри слав
13275

     Но бе ло вац и по зо ри ште / Ма ри слав Ра ди са вље вић.
У: На род не но ви не.  Год. 44, бр. 7786 (1213. март 
1988), стр. 6.

РА ДИЋ, Пр во слав
13276

     Иво Ан дрић из ме ђу Ис то ка и За па да : кул ту ро ло
шка ски ца / Пр во слав Ра дић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би
бли о гра фи ја: стр. 231233.  Sum mary: Ivo An drić bet
we en the East and West: стр. 233.
У: Књи жев ност и је зик.  Год. 56, бр. 3/4 (2009), стр. 
221233.

13277
     Но бе ло вац Иво Ан дрић  књи жев на по е ти ка, на ци
ја, је зик : кул ту ро ло шки и со ци о лин гви стич ки аспект 
/ Пр во слав Ра дић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би
бли о гра фи ја: стр. 204208.  Sum mary: No bel Pri ze win
ner Ivo An drić  li te rary po e tic, na tion and lan gu a ge: стр. 
208209.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 26, св. 24 
(септ. 2007), стр. 176209.

РА ДИЧ, Вик то ри ја
13278

     Ivo An drić / Ra dics Vik tó ria.
U: Magyar Ké pes Új ság.  41. évf., 34. sz. (1992. nov. 5.), 
str. 17*.

13279
     Ivo An drić fü ze tei / Ra dics Vik tó ria.
U: Átvál to zá sok.  8. sz. (1996), str. 55*.

РА ДИ ЧЕ ВИЋ, Бран ко В.
13280

     По но во са Ивом Ан дри ћем / Бран ко В. Ра ди че вић.
In me mo ri am.
У: Бор ба.  Год. 52, бр. 72 (16. март 1975), стр. 9.
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13281
     Цр ве ни ли сто ви / Б. В. Р. [Бранко В. Радичевић].
При каз те мат ског бло ка „Цр ве ни ли сто ви Иве Ан дри
ћа” у ча со пи су „Ко ра ци”. 
У: Бор ба.  Год. 54, бр. 36 (7. феб. 1976) = Свет кул ту ре 
и умет но сти, стр. 13.

РА ДИ ЧЕ ВИЋ, Љу бо мир
13282

     „Ани ки на вре ме на” / Љ. [Љубомир] Ра ди че вић.
При каз фил ма „Ани ки на вре ме на” по мо ти ви ма при
по вет ке Иве Ан дри ћа, у ре жи ји Вла ди ми ра По га чи ћа.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 2, бр. 328 (6. нов. 1954), 
стр. 5.

РА ДИ ЧЕ СКИ, На у ме
13283

     Иво Ан дриќ / На у ме Ра ди че ски.
У: Мо стот на Дри на / Иво Ан дриќ.  Ско пје : Дет ска 
ра дост, 1997.  Стр. 387403*.

13284
     Ма ке дон ски те хо ри зон ти на Иво Ан дриќ / На у ме 
Ра ди че ски.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ре
зю ме.
У: Спек тар.  Год. 22, бр. 43/44 (2004), стр. 105119*.

РА ДИ ШИЋ, Ђор ђе
13285

     Na ve tro me ti ni  čo vek / Đor đe Ra di šić.
U: Na rod na ar mi ja.  God. 17, br. 1161 (3. nov. 1961), str. 
7.

РА ДИ ШИЋ, Сне жа на
13286

     Умет ност  озбиљ на игра / Сне жа на Ра ди шић.
У: Днев ник.  Год. 55, бр. 17639 (6. март 1996) = Кул ту
ра  на у ка  умет ност.  Бр. 817, стр. 16.

РА ДО ВА НО ВИЋ
13287

     Кроз при по вет ке Ива Ан дри ћа / Ра до ва но вић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: При по вет ке, Бе о град, 
1931.
У: Ју го сло вен ска искра.  Год. 3, бр. 56/57 (1932), стр. 
3*.

РА ДО ВА НО ВИЋ, Ми ро слав
13288

     Не ке ан тро по ло шке ди мен зи је Ла та со вог пор тре та 
/ Ми ро слав Ра до ва но вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Са вре ме ник плус.  Бр. 158/160 (2008), стр. 8795.

13289
     Neo stva re ni umet nik : (je dan an tro po lo ški esej o sli ka
ru Ka ra su) / Mi ro slav Ra do va no vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.

U: Ži vot.  God. 35, knj. 69, br. 5/6 (majjun 1986), str. 
559569.

13290
     Fa tal no pre va zi la že nje ap sur da / Mi ro slav Ra do va no
vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Iz raz.  God. 31, knj. 62, br. 9/10 (sept.okt. 1987), str. 
292300.

РА ДО ВИЋ, Бран ка
13291

     Ан дрић и му зи ка / Бран ка Ра до вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: An drić and mu sic: стр. 166.
У: Ан дрић у си сте му умет но сти / уред ник Ми ло слав 
Шу тић.  Бе о град : Ин сти тут за књи жев ност и умет
ност ; Ба ња Лу ка : Књи жев на за дру га, 2004.  Стр. 153
166.

13292
     Ан дрић и му зи ка / Бран ка Ра до вић.
Те мат ски број: Ан дрић у си сте му умјет но сти.  На по
ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum mary: 
An drić and mu sic: стр. 166.
У: Збор ник срп ског је зи ка, књи жев но сти и умјет но
сти.  Год. 4 (2004), стр. 153166.

РА ДО ВИЋ, Да ни ца
13293

     Ан дри ће ва „Го спо ђи ца” / Да ни ца Ра до вић.
При каз те ле ви зиј ске дра ме „Го спо ђи ца” по мо ти ви ма 
ро ма на И. Ан дри ћа, по сце на ри ју Ле о пол да Ал зе на и 
у ре жи ји Вој те ха Ја сног.
У: Бор ба.  Год. 58, бр. 341 (12. дец. 1980), стр. 10.

РА ДО ВИЋ, Ђу за
13294

     Игра за жи вот / Ђу за Ра до вић.
При каз књи га: Иво Ан дрић: Ода бра не при по вет ке. 
Књ. 12, Бе о град, 1954.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 130, књ. 374, св. 6 
(дец. 1954), стр. 482502.

13295
     Igra za ži vot : Ivo An drić kao pri po ve dač / Đu za Ra
do vić.
U: Ogle di o ju go slo ven skim pi sci ma / pri re dio Mi len ko 
Po po vić.  Be o grad : Ko smos, 1955.  Str. 228251.

13296
     Игра за жи вот : раз го вор уз „Ода бра не при по вет ке” 
Ива Ан дри ћа / Ђу за Ра до вић.
У: Лич но сти и де ла / Ђу за Ра до вић.  Це ти ње : На род
на књи га, 1955.  Стр. 286311.

13297
     Игра за жи вот / Ђу за Ра до вић.
У: Кри ти ча ри о Ан дри ћу / при ре дио Пе тар Џа џић.  
Бе о град : Но лит, 1962.  Стр. 71102.
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13298
     Igra za ži vot / Đu za Ra do vić.
Od lo mak.
U: Trav nič ka hro ni ka.  God. 2, br. 16 (25. mart 1975), str. 
1011.

13299
     Igra za ži vot / Đu za Ra do vić.
Od lo mak.
U: Iza bra ne pri po vi jet ke ; Pro kle ta avli ja / Ivo An drić.  
Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle ša”, 1981.  Str. 390391.

13300
     Igra za ži vot / Đu za Ra do vić.
Od lo mak.
U: Iza bra ne pri po vi jet ke ; Pro kle ta avli ja / Ivo An drić.  
Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle ša”, 1983.  Str. 390391.

13301
     Игра за жи вот : раз го вор уз Ода бра не при по вет ке 
Ива Ан дри ћа (Бе о град, 1954) / Ђу за Ра до вић.
У: Сту ди је и огле ди / Ђу за Ра до вић.  Ти то град : Цр
но гор ска ака де ми ја на у ка и умјет но сти, 1983.  Стр. 
220238.

13302
     Igra za ži vot / Đu za Ra do vić.
Od lo mak.
U: Iza bra ne pri po vi jet ke ; Pro kle ta avli ja / Ivo An drić.  
Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle ša”, 1987.  Str. 390391.

13303
     Игра за жи вот / Ђу за Ра до вић.
У: Збор ник о Ан дри ћу / при ре дио Ра до ван Вуч ко вић. 
 Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1999.  Стр. 151
181.

13304
     При зна ње Иву Ан дри ћу / Ђу за Ра до вић.
У: Књи жев ност и је зик.  Год. 8, бр. 4 (1961), стр. 397
400.

13305
     По е ма на ду шев ния жи вот / Джу за Ра до вич.
У: Мост.  Бр. 22 (1972), стр. 3738.

РА ДО ВИЋ, Ми лен ко
13306

     Ан дрић о Не на до ви ћи ма из Бран ко ви не / Ми лен ко 
Ра до вић.
У: По ли ти ка.  Год. 74, бр. 22813 (10. април 1977), стр. 
17.

13307
     Пре драг Па ла ве стра: Скри ве ни пе сник, Бе о град, 
1981 / Ми лен ко Ра до вић.
При каз књи ге.
У: На пред.  Год. 37, бр. 1732 (2. април 1982), стр. 4.

13308
     Све та Лу кић: Спо мен на Ан дри ћа, Бе о град, 1986 / 
Ми лен ко Ра до вић.

При каз књи ге.
У: На пред.  Год. 43, бр. 1984 (30. јан. 1987), стр. 5.

РА ДО ВИЋ, Ми о драг
13309

     Ivo An drić  is ku še nja Ta na to sa / Mi o drag Ra do vić.
U: Ru ko vet.  God. 24, knj. 47, sv. 1/2 (jan.feb. 1978), 
str. 315.

13310
     На Ми нер ви ном пу ту  Ан дрић као му драц / Ми о
драг Ра до вић.
Ré su mé: Sur la vo ie de Mi ner ve ou la sa ges se d’Ivo An
drić: стр. 656.
У: Де ло Иве Ан дри ћа у кон тек сту европ ске књи жев
но сти и кул ту ре / [уредник Дра ган Недељковић].  Бе
о град : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 1981.  Стр. 647656.

13311
     Нан си у зна ку Иве Ан дри ћа / Ми о драг Ра до вић.
При каз ма ни фе ста ци је: Ме ђу на род ни сим по зи јум 
„Од је ци европ ске исто ри је у де лу Иве Ан дри ћа”, Нан
си, 31. мај2. јун 1985. 
У: Днев ник.  Год. 44, бр. 13879 (20. јун 1985) = Кул ту
ра  на у ка  умет ност.  Бр. 286, стр. 15.

13312
     Но ви под сти ца ји / Ми о драг Ра до вић.
При каз ма ни фе ста ци је: Ме ђу на род ни сим по зи јум 
„Од је ци европ ске исто ри је у де лу Иве Ан дри ћа”, Нан
си, 31. мај2. јун 1985.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 23, бр. 7632 (6. јун 1985), 
стр. 8.

13313
     Le mythe ar cha ï que et mo der ne dans Že na na ka me nu 
d’Ivo An drić : (I. An drić et J. Joyce) / Mi o drag Ra do vić.
U: Ac tes du Col lo que in ter na ti o nal „Re flets de l’hi sto i re 
euro pé en ne dans l’oeuvre d’Ivo An drić”, [Nancy], 31 mai, 
1er et 2 juin 1985 / so us la di rec tion de Dra gan Ne delj ko
vić.  Nancy : Pres ses Uni ver si ta i res de Nancy, 1987.  Str. 
7185.

РА ДО ВИЋ, Че до
13314

     Ra na in te re so va nja : knji žev nost u škol skim pro gra mi
ma / Če do Ra do vić.
Re fe rat na Sim po zi ju mu „An drić u ško li”, Vi še grad, 25
26. jun 1978.
U: Od jek.  God. 31, br. 17 (115. sept. 1978), str. 1011.

РА ДОЈ КО ВИЋ, Жи ван
13315

     Le Dr. Ivo An dritch, éc ri vain yougo sla ve / Ži van Ra
doj ko vić.
U: In terаute urs.  No 136 (1959), str. 99101*.

РА ДОЈ ЧИЋ, Мир ја на
13316

     Ис по ве да ње жи во та / Мир ја на Ра дој чић.
При каз књи ге: Ра до ван По по вић: Иво Ан дрић, Бе о
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град, 1989.
У: Бор ба.  Год. 67, бр. 222 (10. авг. 1989), стр. 8.

РА ДОЈ ЧИЋ, Ми ро слав
13317

     Ан дрић је чо век му дро сти, фи ло зоф и умет ник : од
јек у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма / Ми ро слав 
Ра дој чић.
У: По ли ти ка.  Год. 58, бр. 17263 (29. окт. 1961) = Кул
ту ра  умет ност.  Год. 5, бр. 238, стр. 19.

13318
     Људ ско ср це и људ ски дух су ње гов до мен : успех 
Иве Ан дри ћа / Ми ро слав Ра дој чић.
У: По ли ти ка.  Год. 56, бр. 16634 (22. нов. 1959), стр. 
17.

13319
     „Све ће се ме ња ти” / Ми ро слав Ра дој чић.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 138142.

РА ДО НИЋ, Ма ре
13320

     О Ан дри ће вој при по ви јет ци „Ани ки на вре ме на” / 
Ма ре Ра до нић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Дје ло Ива Ан дри ћа у но вом ми ле ни ју му / [уредник 
Ја сми на Вучетић].  Хер цег Но ви : Срп ско про свјет
но и кул тур но дру штво „Про свје та” ; Но ви Сад : Змај, 
2006.  Стр. 158165.

РА ДО НИЋ, На да
13321

     Gra đa za bi bli o gra fi ju de la Ive An dri ća / Na da Ra do
nić.
U: Bi bli o te kar ski go di šnjak Voj vo di ne.  God. 3 (1962), 
str. 279294.

13322
     Из ло жба „Де ло Иве Ан дри ћа” у Би бли о те ци Ма ти
це срп ске / Н. Р. [Нада Радонић].
При каз из ло жбе.
У: Би бли о те кар.  Год. 14, бр. 6 (1962), стр. 524525.

РА ДО ЊИЋ, Ми ро слав
13323

     Šaj lok u suk nji : Go spo đi ca Iva An dri ća  Dar ka Ta ti ća 
(Ra dioBe o grad) / Mi ro slav Ra do njić.
Pri kaz ra dio dra me.
U: Opred me će ni zvuk / Mi ro slav Ra do njić.  Irig ; No vi 
Sad : Srp ska či ta o ni ca i knji žni ca ; No vi Sad : Ra dio No vi 
Sad : Zma je ve deč je igre, 1988.  Str. 8384.

РА ДО ЊИЋРас, Све то зар
13324

     Но ви сјај Ан дри ћа / Све то зар Ра до њић Рас.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: При че из Са ра је ва, Бе о
град, 1999.

У: Све ске.  Год. 10, бр. 45/46 (март 1999), стр. 180
182.

РА ДО СА ВЉЕ ВИЋ, Вла дан
13325

     Хро ни ка лу та ња / Вла дан Ра до са вље вић.
При каз пред ста ве „Цр њан ски или ла ко је Ан дри ћу” 
Је ли це Зу панц, у ре жи ји Ми ло ша Ла зи на и у из во ђе
њу Ате љеа 212 из Бе о гра да.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 25, бр. 8450 (14. септ. 
1987), стр. 8.

РА ДО ШЕ ВИЋ, Мир ја на
13326

     Сим фо ни ја рас ко шних та ле на та / Мир ја на Ра до ше
вић.
При каз пред ста ве „Про кле та авли ја” по мо ти ви ма ро
ма на Иве Ан дри ћа, у дра ма ти за ци ји и ре жи ји Не бој ше 
Бра ди ћа и у из во ђе њу Кру ше вач ког по зо ри шта.
У: По ли ти ка.  Год. 96, бр. 30872 (3. окт. 1999), стр. 
23.

РА ДУЈ КОВ, Ра до мир
13327

     Ivo An drić  članosni vač Po zor ja / Ra do mir Ra duj
kov.
Iz ru ko pi sa knji ge „Ka zi va nja o An dri ću”.
U: Sce na.  God. 11, knj. 1, br. 2 (martapril 1975), str. 
51.

13328
     Ube đi vao nas je da ne ma slu ha za po zo ri šnu umet nost 
/ Ra do mir Ra duj kov.
U: Ka zi va nja o An dri ću / [pri re di o] Ra do van Po po vić.  
Be o grad : Slo bo da, 1976.  Str. 124126.

РА ДУ ЛО ВИЋ, Јо ван
13329

     Ан дри ћев при мер / Јо ван Ра ду ло вић.
Го вор при ли ком при ма ња Ан дри ће ве на гра де за 1988. 
год.
У: Је дин ство.  Год. 45, бр. 281/282 (1415. окт. 1989), 
стр. 10.

13330
     Мај стор и при по ви је дач / Јо ван Ра ду ло вић.
Го вор при ли ком при ма ња Ан дри ће ве на гра де за 1988. 
год.
У: Књи жев ност.  Год. 47, књ. 98, св. 8/10 (авг.окт. 
1992), стр. 13061307.

13331
     Пи сац  про бу ђен мје се чар / Јо ван Ра ду ло вић.
Го вор при ли ком при ма ња Ан дри ће ве на гра де за 1988. 
год.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 42, бр. 784 (15. окт. 1989), 
стр. 4.

РА ДУ ЛО ВИЋ, Ксе ни ја
13332

     Ан дрић у све тлу есте ти ке / Ксе ни ја Ра ду ло вић.
При каз књи ге: Ан дрић у све тлу есте ти ке, при ре дио 
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Ми ло слав Шу тић, Но ви Сад, Бе о град, 1994.
У: НИН.  Год. 45, бр. 2297 (6. јан. 1995), стр. 43.

13333
     Ан дри ћев те а тар сен ки / К. Р. [Ксенија Радуловић].
При каз књи ге: Пе тар Зец: Ан дри ћев те а тар сен ки, Бе
о град, 1994.
У: НИН.  Бр. 2282 (23. септ. 1994), стр. 34.

РА ДУ ЛО ВИЋ, Љу бо мир
13334

     Кон зу ли у „Трав нич кој хро ни ци” / Љу бо мир Ра ду
ло вић.
У: Ства ра ње.  Год. 52, бр. 11/12 (нов.дец. 1997), стр. 
13801390.

РА ДУ ЛО ВИЋ, Ми лан

13335
     Ан дри ћев умет нич ки син кре ти зам / Ми лан Ра ду ло
вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: An drić’s ar ti stic syncre tism: стр. 88.
У: Ан дрић у си сте му умет но сти / уред ник Ми ло слав 
Шу тић.  Бе о град : Ин сти тут за књи жев ност и умет
ност ; Ба ња Лу ка : Књи жев на за дру га, 2004.  Стр. 81
88.

13336
     Ан дри ћев умет нич ки син кре ти зам / Ми лан Ра ду ло
вић.
Те мат ски број: Ан дрић у си сте му умјет но сти.  На по
ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum mary: 
An drić’s ar ti stic syncre tism: стр. 88.
У: Збор ник срп ског је зи ка, књи жев но сти и умјет но
сти.  Год. 4 (2004), стр. 8188.

13337
     Ди ја ло шки спи си Иве Ан дри ћа / Ми лан Ра ду ло
вић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Пи сац го во ри сво јим де
лом, Бе о град, 1994.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 14, св. 11 
(септ. 1995), стр. 243250.

13338
     Есеј о еп ском ду ху Ан дри ће вом / Ми лан Ра ду ло
вић.
При каз књи ге: Ни ко ла Ко ље вић: На Дри ни ћу при ја 
Иве Ан дри ћа, Бе о град, 1982.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 3/4, св. 3 
(окт. 1985), стр. 281286.

13339
     О ге не зи и осно ва ма Ан дри ће ве по е ти ке / Ми лан 
Ра ду ло вић.
Sum mary: On the ge ne sis and ba sis of An drić’s po e tics: 
стр. 384.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 12/13, св. 
9/10 (1993/1994), стр. 343384.

13340
     О ге не зи и осно ва ма Ан дри ће ве по е ти ке / Ми лан 
Ра ду ло вић.
У: Кла си ци срп ског мо дер ни зма / Ми лан Ра ду ло вић.  
Бе о град : Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, 1995. 
 Стр. 205255.

13341
     Сту ди ја о Ан дри ће вим ду хов ним ви ди ци ма / Ми
лан Ра ду ло вић.
При каз књи ге: Све то зар Ко ље вић: При по вет ке Иве 
Ан дри ћа, Бе о град, 1983.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 3/4, св. 3 
(окт. 1985), стр. 287291.

РА ДУ ЛО ВИЋ, Оли ве ра
13342

     Ак тив на есте ти ка Иве Ан дри ћа / Оли ве ра Ра ду ло
вић.
При каз књи ге: Ми ло слав Шу тић: Злат но јаг ње, Бе о
град, 2007.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 186, књ. 486, св. 6 
(дец. 2010), стр. 12411252.

13343
     Ана ли за Ан дри ће ве но ве ле „Чу до у Оло ву” : (по
мо ћу под тек ста из „Је ван ђе ља по Јо ва ну”) / Оли ве ра 
Ра ду ло вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би
бли о гра фи ја: стр. 50.
У: Школ ски час срп ског је зи ка и књи жев но сти.  Год. 
21, бр. 5 (2003), стр. 4450.

13344
     Би блиј ска ле ген да у под тек сту ро ма на „Про кле та 
авли ја” Иве Ан дри ћа / Оли ве ра Ра ду ло вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би
бли о гра фи ја: стр. 271272.  Sum mary: Bi bli cal le gend 
in the subtext of no vel „The dam ned yard” by Ivo An drić: 
стр. 272.
У: Син хро ниј ско и ди ја хро ниј ско из у ча ва ње вр ста у 
срп ској књи жев но сти / [уредници Зо ја Ка ра но вић, 
Рад ми ла Ги кићПетровић].  Но ви Сад : Фи ло зоф ски 
фа кул тет : Днев ник, 2007.  Стр. 259272.

13345
     Би блиј ска ле ген да у под тек сту ро ма на Про кле та 
авли ја Иве Ан дри ћа / Оли ве ра Ра ду ло вић.
Би бли о гра фи ја: стр. 2223.  Sum mary: Bi bli cal le gend 
in the subtext of no vel The dam ned yard by Ivo An drić: 
стр. 23.
У: Ре чи са чи стих уса на / Оли ве ра Ра ду ло вић.  Бе о
град : Дру штво за срп ски је зик и књи жев ност Ср би је, 
2007.  Стр. 923.

13346
     Би блиј ски под текст Про кле те авли је Иве Ан дри ћа / 
Оли ве ра Ра ду ло вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би
бли о гра фи ја: стр. 371.
У: Ка са вре ме ној на ста ви срп ског је зи ка и књи жев но
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сти / уред ни ци Љи ља на Ба јић ... [и др.].  Бе о град : 
Дру штво за срп ски је зик и књи жев ност Ср би је, 2004. 
 Стр. 353371.

13347
     Би блиј ски под текст у ро ма ну На Дри ни ћу при ја / 
Оли ве ра Ра ду ло вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би
бли о гра фи ја: стр. 1112.  Sum mary: Bi bli cal sub text of 
the no vel „The brid ge on the Dri na”: стр. 12.
У: Књи жев ност и је зик.  Год. 47, бр. 1/2 (2000), стр. 
112.

13348
     Еле мен ти бај ке у при по вет ка ма Иве Ан дри ћа / Оли
ве ра Ра ду ло вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би
бли о гра фи ја: стр. 268269.  Sum mary: The ele ments of 
a fa iryta le whit hin the sto ri es of Ivo An dric: стр. 269.
У: Ме сто при по вет ке у срп ској књи жев но сти ; До си
теј Об ра до вић и Евро па. [Књ.] 2 / 38. на уч ни са ста нак 
сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, 47. 9. 2008.  Бе о
град : Ме ђу на род ни сла ви стич ки цен тар на Фи ло ло
шком фа кул те ту, 2009.  Стр. 258269.

13349
     На ра тив ни об ли ци у ро ма ну „На Дри ни ћу при ја” 
Иве Ан дри ћа / Оли ве ра Ра ду ло вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би
бли о гра фи ја: стр. 286287.  Sum mary: Plenty of nar ra
ti ve forms in the no vel „The brid ge on the Dri na” by Ivo 
An drić: стр. 287.
У: Син хро ниј ско и ди ја хро ниј ско из у ча ва ње вр ста у 
срп ској књи жев но сти. Књ. 2 / [уредници Зо ја Ка ра но
вић, Ива на Жи ван че вићСекеруш].  Но ви Сад : Фи ло
зоф ски фа кул тет, 2009.  Стр. 273287.

13350
     На ра тив ни об ли ци у ро ма ну На Дри ни ћу при ја Иве 
Ан дри ћа / Оли ве ра Ра ду ло вић.
Би бли о гра фи ја: стр. 328329.  Sum mary: Plenty of nar
ra ti ve forms in the no vel The brid ge on the Dri na by Ivo 
An drić: стр. 329.
У: Збор ник Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик.  
Књ. 57, св. 2 (2009), стр. 317329.

13351
     Пре ки ну та бај ка : (на род не бај ке и Ан дри ће ве при
по вет ке) / Оли ве ра Ра ду ло вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би
бли о гра фи ја: стр. 203204.
У: Ода бра не књи жев не ин тер пре та ци је / Оли ве ра Ра
ду ло вић.  Бе о град : За вод за уџ бе ни ке, 2009.  Стр. 
193204.

13352
     При по ве да чи слич ни је ван ђе ли сти ма : би блиј ска 
ле ген да у под тек сту ро ма на Про кле та авли ја Иве Ан
дри ћа / Оли ве ра Ра ду ло вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би
бли о гра фи ја: стр. 9293.
У: Ода бра не књи жев не ин тер пре та ци је / Оли ве ра Ра

ду ло вић.  Бе о град : За вод за уџ бе ни ке, 2009.  Стр. 
7893.

13353
     Ре ин тер пре та ци ја древ не при че : тра ди ци о нал ни 
об ли ци при по ве да ња у ро ма ну На Дри ни ћу при ја Иве 
Ан дри ћа / Оли ве ра Ра ду ло вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би
бли о гра фи ја: стр. 218219.
У: Ода бра не књи жев не ин тер пре та ци је / Оли ве ра Ра
ду ло вић.  Бе о град : За вод за уџ бе ни ке, 2009.  Стр. 
205219.

13354
     Шу тић, Ми ло слав: Злат но јаг ње: у ви до кру гу Ан
дри ће ве есте ти ке, Бе о град, 2007 / Оли ве ра Ра ду ло вић.
При каз књи ге.
У: Збор ник Ма ти це срп ске за сла ви сти ку.  Св. 77 
(2010), стр. 120125.

РАЗ БОР ШЕК, Лу дви ка
13355

     Ka ko pre vo de An dri ća / Lu dvi ka Raz bor šek.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pro kle ta avli ja, Frank furt na 
Maj ni, 1962.
U: Knji žev ne no vi ne.  N. s., god. 15, br. 193 (22. mart 
1963), str. 10.

РА ЗУ МОВ СКИ, Ан дре ас
13356

     Der Chro nist aus Bo snien / An dre as Ra zu movsky.
In me mo ri am.
U: Frank fur ter All ge me i ne. Aus ga be D.  Nr. 62 (14. März 
1975), str. 25*.

РА И ЧЕ ВИЋ, Го ра на
13357

     Де струк тив ност еро са : же на и пол ност у Ан дри ће
вом де лу / Го ра на Ра и че вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би
бли о гра фи ја: стр. 304.  Sum mary: De struc ti ve ness of 
eros: стр. 304.
У: Син хро ниј ско и ди ја хро ниј ско из у ча ва ње вр ста у 
срп ској књи жев но сти. Књ. 2 / [уредници Зо ја Ка ра но
вић, Ива на Жи ван че вићСекеруш].  Но ви Сад : Фи ло
зоф ски фа кул тет, 2009.  Стр. 289304.

13358
     Де струк тив ност еро са : же на и пол ност у Ан дри ће
вом де лу / Го ра на Ра и че вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Кро ти те љи суд би не / Го ра на Ра и че вић.  Бе о град : 
Ал те ра, 2010.  Стр. 131159.

13359
     Есен ци ја ствар но сти: Иво Ан дрић као ан га жо ва ни 
пи сац / Го ра на Ра и че вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би
бли о гра фи ја: стр. 415416.  Sum mary: Es sen ce of re a
lity: Ivo An dric as (non)ide o lo gi cal wri ter: стр. 416.
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У: Књи жев ност и ствар ност. [Књ.] 2 / 36. на уч ни са ста
нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, 1316. IX 2006. 
 Бе о град : Ме ђу на род ни сла ви стич ки цен тар, 2007.  
Стр. 407416.

13360
     Есен ци ја ствар но сти: Иво Ан дрић као ан га жо ва ни 
пи сац / Го ра на Ра и че вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Кро ти те љи суд би не / Го ра на Ра и че вић.  Бе о град : 
Ал те ра, 2010.  Стр. 93112.

13361
     Исто риј ски ро ман Ми ло ша Цр њан ског и Иве Ан
дри ћа: ауто по е тич ка ис хо ди шта жан ра / Го ра на Ра и
че вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би
бли о гра фи ја: стр. 333.  Sum mary: Mi los Cr njan ski’s 
and Ivo An dric’s hi sto ri cal no vels  auto po e ti cal ori gins of 
the gen re: стр. 334.
У: Жан ро ви срп ске књи жев но сти. Бр. 2 / [уредници 
Зо ја Ка ра но вић, Се ли мир Радуловић].  Но ви Сад : 
Фи ло зоф ски фа кул тет : Ор фе ус, 2005.  Стр. 319334.

13362
     Исто риј ски ро ман Ми ло ша Цр њан ског и Иве Ан
дри ћа: ауто по е тич ка ис хо ди шта жан ра / Го ра на Ра и
че вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Кро ти те љи суд би не / Го ра на Ра и че вић.  Бе о град : 
Ал те ра, 2010.  Стр. 732.

13363
     Су бјек ти ви за ци ја ствар но сти као из вор тра ги ке у 
Ан дри ће вом де лу / Го ра на Ра и че вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би
бли о гра фи ја: стр. 313.  Sum mary: In ter na li za tion of re
a lity as a so ur ce of tra gic in An dric’s work: стр. 313.
У: Књи жев ност и ствар ност. [Књ.] 2 / 37. на уч ни са ста
нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, 1215. IX 2007. 
 Бе о град : Ме ђу на род ни сла ви стич ки цен тар, 2008.  
Стр. 305313.

13364
     Су бјек ти ви за ци ја ствар но сти као из вор тра ги ке у 
Ан дри ће вом де лу / Го ра на Ра и че вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Кро ти те љи суд би не / Го ра на Ра и че вић.  Бе о град : 
Ал те ра, 2010.  Стр. 113130.

РА ИЧ КО ВИЋ, Сте ван
13365

     An drić je sve vi deo i sve znao / [in ter vju vo di la] Lju
bin ka Mi lin čić.
In ter vju sa Ste va nom Ra ič ko vi ćem.
U: Na da.  (28. dec. 1994), str. 910*.

13366
     Трип ти хон о Ан дри ће вој ку ћи у Хер цегНо вом : 
(одло мак) / Сте ван Ра ич ко вић.
У: Днев ник.  Год. 51, бр. 16511 (14. окт. 1992) = Кул
ту ра  на у ка  умет ност.  Бр. 651, стр. 17.

РА ЈИЋ, Љу би ша
13367

     Је зич ки ко ло рит Ан дри ће вог де ла у пре во ду на 
скан ди нав ске је зи ке / Љу би ша Ра јић.
Zu sam men fas sung: Der sprac hlic he Ko lo rit von An drićs 
Werk in der Über set zung in skan di na vische Sprac hen: 
стр. 889.
У: Де ло Иве Ан дри ћа у кон тек сту европ ске књи жев
но сти и кул ту ре / [уредник Дра ган Недељковић].  Бе
о град : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 1981.  Стр. 885889.

РА ЈИЋ, С.
13368

     Кар дељ и Ан дрић на дан ском / С. Ра јић.
У: По ли ти ка.  Год. 76, бр. 23505 (15. март 1979) = У 
све ту књи ге.  Год. 4, бр. 175, стр. 12.

РА ЈИЋ, То ми слав
13369

     Po što je Ivo An drić do bio No be lo vu na gra du / To
mi slav Ra jić.
U: Da nas.  God. 2, br. 18 (17. jan. 1962), str. 23.

РАЈ КО ВИЋ, Жар ко
13370

     Kao is po vi jest : frag ment tek sta „Dva zna čaj na dje la 
An dri će vog mla da lač kog stva ra la štva” / Žar ko Raj ko vić.
U: Od jek.  God. 26, br. 21 (115. nov. 1973), str. 21.

13371
     Ne ma pa ra za An dri ća : odi se ja jed nog pre vo da / Žar ko 
Raj ko vić.
O neo bja vlje nom pre vo du An to ni ja Se ke lja ro ma na „Na 
Dri ni ću pri ja” I. An dri ća na espe ran to.
U: Svi jet.  God. 23, br. 1161 (3. sept. 1980), str. 16.

13372
     Pet na est go di na če ka nja / Žar ko Raj ko vić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 34, br. 10492 (19. avg. 1977), str. 
9.

РАЈ КО ВИЋ, Љу би ша
13373

     По ру ка Ан дри ће ве при по вет ке „Мост на Же пи” / 
Љу би ша Рај ко вић.
У: Про свјет ни рад.  Год. 24, бр. 16 (15. окт. 1974), 
стр. 7.

РАЈС, Вал тер
13374

     Жи вот и по е зи ја у де лу Иве Ан дри ћа / Вал тер Рајс.
У: Стре мље ња.  Год. 26, бр. 3 (мајјун 1986), стр. 60
69.

13375
     Оби ље исе ча ка све та : део из сту ди је проф. др Вал
те ра Рај са о при по ве дач ком сти лу Иве Ан дри ћа.
У: Је дин ство.  Год. 38, бр. 261 (30. окт. 1982), стр. 9.
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13376
     При по вет ке Иве Ан дри ћа са гле ди шта есте ти ке ре
цеп ци је / Вал тер Рајс.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Zu
sam men fas sung: Die Er zä hlun gen von Ivo An drić vom 
Stand punkt der äst he tischen Re zep tion: стр. 804.
У: Де ло Иве Ан дри ћа у кон тек сту европ ске књи жев
но сти и кул ту ре / [уредник Дра ган Недељковић].  Бе
о град : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 1981.  Стр. 797804.

13377
     При по вет ке Иве Ан дри ћа са гле ди шта есте ти ке ре
цеп ци је / Вал тер Рејс.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Стре мље ња.  Год. 23, бр. 5 (септ.окт. 1982), стр. 
8895.

13378
     Li te ra turt he o re tische und phi lo sop hische Aspek te bei 
der Re zep tion des Wer kes von Ivo An drić in der DDR / 
W. [Wal ter] Re iss.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ze itschrift für Sla wi stik.  Bd. 28, H. 4 (1983), str. 574
578.

13379
     Omer pa ša La tas  eine Ga le rie er dic hte ter Ge mäl de / 
Wal ter Re iss.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ivo An drić / he ra us ge ge ben von Pe ter Thi er gen.  Mün
chen : O. Sa gner, 1995.  Str. 103114.

РАЈС МИ ЛЕР, Јо хан Ге орг
13380

     La voz de los cro a tas : „Ma ti ca hr vat ska” to ma la po si
ción fren te al ca so de Ivo An drić / Jo hann Ge org Reißmül
ler ; ver sión ca stel la na F. N. [Fra no Nevistić].
Pre vod tek sta „Die Stim me der Kro a ten”.
U: Stu dia Cro a ti ca.  Año 12, n. 40/41 (jun. 1971), str. 
8788.

13381
     Die Stim me der Kro a ten : die „Ma ti ca hr vat ska” nimmt 
Stel lung zu Ivo An dric / Jo hann Ge org Reißmül ler.
U: Frank fur ter All ge me i ne. Aus ga be D.  (24. Nov. 
1970)*.

РАЈХ, Бер нард
13382

     An dri će vo ustvar ja nje : knji žna raz sta va v Ma ri bo ru / 
Ber nard Rajh.
U: De lo.  Le to 24, št. 29 (5. feb. 1982), str. 5.

РАЈХРа ниц ки, Мар сел
13383

     Was küm mert uns Wische grad / Mar cel Re ichRa nic ki.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Min hen, 
1959.
U: Die Welt.  (19. März 1960)*.

РАЈ ЧИЋ, Би сер ка
13384

     Ка ко По ља ци да нас ви де Ан дри ћа / Би сер ка Рај
чић.
При каз књи ге: Ка зи мјеж Жо рав ски: Иво Ан дрић, Вар
ша ва, 1988.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 8, св. 6 (окт. 
1989), стр. 330337.

РАЈ ШЛИ, Еме ше
13385

     Jegyze tek a for dí tá sról / Raj sli Eme se.
U: Ex Sympo sion.  61/62. sz. (2007), str. 4751*.

РА КИ ТИЋ, Сло бо дан
13386

     Ан дри ће ви па ра док си : са ви ше град ског ску па о 
Иви Ан дри ћу / Сло бо дан Ра ки тић.
У: По ли ти ка.  Год. 92, бр. 29243 (18. март 1995), стр. 
16.

13387
     Бо сна  тај но вит, дво зна чан про стор / Сло бо дан 
Ра ки тић.
У: Ве сти.  Год. 54, бр. 2439 (8. април 1995) = Кул тур ни 
до да так.  Бр. 4, стр. II.

13388
     Li ri ka Ive An dri ća / Slo bo dan Ra ki tić.
U: Sa vre me nik.  God. 23, knj. 46, sv. 11 (nov. 1977), str. 
388398.

13389
     Ли ри ка Иве Ан дри ћа / Сло бо дан Ра ки тић.
У: Од Ита ке до при ви ђе ња / Сло бо дан Ра ки тић.  Бе о
град : Про све та, 1985.  Стр. 3955.

13390
     Ли ри ка Иве Ан дри ћа / Сло бо дан Ра ки тић.
У: Од Ита ке до при ви ђе ња / Сло бо дан Ра ки тић.  Бе о
град : Срп ска књи жев на за дру га : БИГЗ : „Дра га нић” ; 
Гор њи Ми ла но вац : Деч је но ви не, 1994.  Стр. 3957.

РА КИЋ, Бог дан
13391

     Ако ко за ла же, рог не ла же: о не ким аспек ти ма ре
цеп ци је књи жев ног дје ла Иве Ан дри ћа у Бо сни / Бог
дан Ра кић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 23, св. 21 
(септ. 2004), стр. 156170.

13392
     Ен гле ски пре вод На Дри ни ћу при је / Бог дан Ра
кић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 17, св. 14 
(април 1998), стр. 243270.
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13393
     The pro of is in the pud ding: Ivo An drić and his Bo sni
ak cri tics / Bog dan Ra kić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ser bian Stu di es.  Vol. 14, no. 1 (2000), str. 8191*.

РА КИЋ, Ми лан
13394

     Но ви при ло зи за би о гра фи ју књи жев ни ка Иве Ан
дри ћа. [Део] 1, Иле га лац / М. [Милан] Ра кић.
У: Но во сти плус.  Год. 1, бр. 19/21 (2325. јун 1990), 
стр. 3.

13395
     Но ви при ло зи за би о гра фи ју књи жев ни ка Иве Ан
дри ћа. [Део] 2, Под оком / М. [Милан] Ра кић.
У: Но во сти плус.  Год. 1, бр. 22 (26. јун 1990), стр. 
14.

13396
     Но ви при ло зи за би о гра фи ју књи жев ни ка Иве Ан
дри ћа. [Део] 3, Ва са Ду чић чо век Озне / Ми лан Ра кић.
У: Но во сти плус.  Год. 1, бр. 23 (27. јун 1990), стр. 6.

РА КИЋ, На да
13397

     Ne si gur na tra ga nja / Na da Ra kić.
Pri kaz pred sta ve „Ve o ma zbu njen u du ši” po mo ti vi ma 
pri po ve da ka Ive An dri ća, u dra ma ti za ci ji i re ži ji Ka će Če
lan i u iz vo đe nju po zo ri šta „Te a taram fi te a tar” iz Sa ra je
va.
U: Na ši da ni.  God. 34, br. 909 (6. mart 1987), str. [12].

РА КО ЧЕ ВИЋ, Ми лан
13398

     So dob ni ju go slo van ski knji žev ni ki : Ivo An drić / M. 
[Mi lan] Ra ko če vić.
U: Lju bljan ski dnev nik.  Letn. 1, št. 79 (1. okt. 1951), str. 
2*.

РА КУ ЗА, Ил ма
13399

     Bo snische Tra gö dien : „Buf fet Ti ta nic”: ein Er zä hlungs
band von Ivo An dric / Il ma Ra ku sa.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Bi fe „Ti ta nik”, Kla gen furt, 
Salc burg, 1995.
U: Ne ue Zür cher Ze i tung.  (11. Jan. 1996)*.

РА МАЧ, Ми хал
13400

     Ище єден Ан дри чов мост / Ми хал Ра мач.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: При по вет ке, Но ви Сад, 
1978.
У: Шве тлосц.  Рок 17, ч. 1 (ян.феб. 1979), стр. 8082.

РА МИЋ, Ри зо
13401

     An drić o Go ji / Ri zo Ra mić.
U: Od jek.  God. 15, br. 3 (1. nov. 1962), str. 8.

13402
     An drić o Go ji / Ri zo Ra mić.
U: Od jek.  God. 35, br. 21/22 (nov. 1982), str. 16.

13403
     Ivo An drić i Go ja / Ri zo Ra mić.
U: Bud na Bo sna / Ri zo Ra mić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 
1966.  Str. 110115.

РА МО, Шу кри
13404

     No bel ödül cü sü : İvo An dri çe se lâm / Şükrü Ra mo.
U: Bir lik.  Y. 18, sayı 448 (2 Ka sım 1961), str. 1.

РА МО ВИЋ, Го ран
13405

     О Про кле тој авли ји / Го ран Ра мо вић.
У: Ве нац.  Бр. 60/61 (јан.феб. 1978), стр. 7072.

РА МО УС, Озвал до
13406

     Ivo An dric / O. [O sval do] Ra mo us.
U: L’Euro pa let te ra ria.  An no 1 (giu. 1960)*.

13407
     Ivo An dric : can to re del la Bo snia / di Osval do Ra mo us.
U: La Fi e ra let te ra ria.  N. 44 (5 nov. 1961)*.

13408
     Ivo An dric non è mu sul ma no / O. [O sval do] Ra mo us.
U: La Fi e ra let te ra ria.  (2 dic. 1973)*.

13409
     In con tri con Ivo An dric / O. [O sval do] Ra mo us.
U: La Fi e ra let te ra ria.  (27 mar. 1977)*.

РАН КО ВИЋ, Ми лан
13410

     Де ло у вре ме ну : (фраг мен ти оп штег по гле да на 
Ан дри ће во ства ра ла штво) / Ми лан Ран ко вић.
У: Су сре ти.  Год. 10, бр. 5 (мај 1962), стр. 366373.

13411
     Не про ла зни сми сао про ла зног / Ми лан Ран ко вић.
Одло мак из тек ста „Де ло у вре ме ну”.
У: Ве нац.  Бр. 8 (нов. 1972), стр. 64.

РА ПО, Ду шан
13412

     Mid hat Be gić i Muh sin Ri zvić o Ivi An dri ću / Du šan 
Ra po.
Bi bli o gra fi ja: str. 153.  Zu sam men fas sung: Mid hat Be gić 
und Muh sin Ri zvić über Ivo An drić: str. 153154.
U: Ivo An drić: Graz  Öster re ich  Euro pa / Bran ko To
šo vić (Hg.).  Graz : In sti tut für Sla wi stik der KarlFran
zensUni ver si tät ; Be o grad : Be o grad ska knji ga, 2009.  
Str. 141154.

13413
     Ne ke kon tro ver ze i ne spo ra zu mi oko Ive An dri ća / Du
šan Ra po.



816

Bi bli o gra fi ja: str. 101102.  Zu sam men fas sung: Eini ge 
Kon tro ver sen und Mis sver ständ nis se über Ivo An drić: str. 
102.
U: Das Gra zer Opus von Ivo An drić / He ra us ge ber, ured
nik Bran ko To šo vić.  Be o grad : Be o grad ska knji ga ; Graz 
: In sti tut für Sla wi stik der KarlFran zensUni ver si tät, 
2010.  Str. 95102.

13414
     О Иви Ан дри ћу и око ње га / Ду шан Ра по.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 22, св. 20 
(окт. 2003), стр. 304322.

РАП ЧА ЊИ, Ла сло
13415

     Ivo An drić iro dal mi est Zom bor te stvér vá ro sá ban : 
Rapcsányi Lás zló nak be ve ze tő bes zé dé ből.
Od lo mak iz go vo ra na knji žev noj ve če ri u čast I. An dri ća, 
Ba ja, dec. 1961. 
U: Magyar Szó.  32. évf., 338. sz. (1975. dec. 10.) =  Du
na táj.  6. évf., 48. sz., str. 6.

РАСК Тер кил сен, Кјелд
13416

     Ivo An dric på vej til ha e der : No bel pri sta ger gjor de få 
mi nut ters op hold i Ka strup i går på vej til pri se de lin gen i 
Stoc kholm / Ti ki li [Kjeld Rask Ther kil sen].
U: Ber ling ske ti den de.  (6. dec. 1961)*.

РАЦ КОВ, Иван ка
13417

     Иво Ан дрић / Иван ка Рац ков.
У: При руч ник за на ста ву срп ско хр ват ског је зи ка за 
уче ни ке VI II раз ре да гим на зи је и IV раз ре да учи тељ
ске шко ле ко ји ма ни је ма тер њи је зик / Иван ка Рац ков. 
 Но ви Сад : Брат ствоје дин ство, 1959.  Стр. 252255.

13418
     Hro ni ka o zlu / Ivan ka Rac kov.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Omer pa ša La tas, Be o grad, 
1976.
U: Ru ko vet.  God. 23, knj. 46, sv. 11/12 (nov.dec. 1977), 
str. 709712.

РА ЧЕ ВА, Сиј ка
13419

     Ка то ста ри те зла та ри / Си й ка Ра че ва.
У: Ли те ра ту рен фо рум.  Год. 47, бр. 50 (1622. дек. 
1992) = Из вън ред но из да ние  100 го ди ни от ро жде ни
е то на Иво Ан дрич, стр. 2.

РЕД МАН, Бен Реј
13420

     Chro nic le of Bo snian bor der town / by Ben Ray Red
man.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Nju jork, 
1959.
U: Chi ca go Daily Tri bu ne.  (28 Ju ne 1959)*.

РЕ ЂЕП, Дра шко
13421

     Ан дрић / Дра шко Ре ђеп.
У: По след ња ве че ра / Дра шко Ре ђеп.  Вр шац : Књи
жев на оп шти на Вр шац, 2004.  Стр. 166167.

13422
     Ан дрић и Но ви Сад / Дра шко Ре ђеп.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 27, бр. 490/491 (1. јул 
1975), стр. 34.

13423
     An drić i No vi Sad / Dra ško Re đep.
U: Ka zi va nja o An dri ću / [pri re di o] Ra do van Po po vić.  
Be o grad : Slo bo da, 1976.  Str. 127130.

13424
     An dri će va ba šti na ili Va ri ja ci ja na te mu: mo guć nost iz
bo ra / Dra ško Re đep.
U: Is ku stvo za vi ča ja / Dra ško Re đep.  Irig ; No vi Sad : 
Srp ska či ta o ni ca i knji žni ca, 1980.  Str. 113118.

13425
     Ан дри ће ви гра до ви / Дра шко Ре ђеп.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 24, бр. 425 (16. окт. 1972), 
стр. 4.

13426
     An dri će vi gra do vi / Dra ško Re đep.
U: Kao pu to va nje / Dra ško Re đep.  Zre nja nin : Cen tar za 
kul tu ru, 1974.  Str. 122123.

13427
     Ан дри ће ви гра до ви / Дра шко Ре ђеп.
У: Књи жев ност.  Год. 47, књ. 98, св. 8/10 (авг.окт. 
1992), стр. 11391146.

13428
     Иво Ан дрић / Дра шко Ре ђеп.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 138, књ. 389, св. 1 
(јан. 1962), стр. 13.

13429
     Иво Ан дрић / Дра шко Ре ђеп.
У: У тми ну за гле дан / Дра шко Ре ђеп.  Но ви Сад : Ма
ти ца срп ска, 1963.  Стр. 128132.

13430
     Иво Ан дрић / Дра шко Ре ђеп.
При каз књи ге: Иво Ан дрић, уред ник Во ји слав Ђу рић, 
Бе о град, 1962.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 139, књ. 391, св. 4 
(април 1963), стр. 387389.

13431
     Иво Ан дрић: Же на на ка ме ну, Бе о град, 1962 / Дра
шко Ре ђеп.
При каз књи ге.
У: Три би на.  Год. 3, бр. 92 (17. јун 1962), стр. 8.

13432
     Ivo An drić: iz me đu Is to ka i Za pa da : va ri ja ci ja na te
mu: tre ći svet / Dra ško Re đep.
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U: Ru ko vet.  God. 26, knj. 53, sv. 6 (nov.dec. 1980), str. 
578583.

13433
     Иво Ан дрић: из ме ђу Ис то ка и За па да : (ва ри ја ци ја 
на те му: тре ћи свет) / Дра шко Ре ђеп.
Zu sam men fas sung: Ivo An drić: zwischen Osten und We
sten: стр. 523.
У: Де ло Иве Ан дри ћа у кон тек сту европ ске књи жев
но сти и кул ту ре / [уредник Дра ган Недељковић].  Бе
о град : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 1981.  Стр. 517523.

13434
     Иво Ан дрић: Је ле на, же на ко је не ма, Бе о град, 1962 
/ Дра шко Ре ђеп.
При каз књи ге.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 138, књ. 390, св. 1 
(јул 1962), стр. 8993.

13435
     Иво Ан дрић: Ли ца, За греб, 1960 / Дра шко Ре ђеп.
При каз књи ге.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 136, књ. 386, св. 1 
(јул 1960), стр. 6871.

13436
     Иво Ан дрић: Па но ра ма, Бе о град, 1958 / Дра шко Ре
ђеп.
При каз књи ге.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 135, књ. 383, св. 3 
(март 1959), стр. 285288.

13437
     Кри ти ча ри о Ан дри ћу / Дра шко Ре ђеп.
При каз књи ге: Кри ти ча ри о Ан дри ћу, при ре дио Пе тар 
Џа џић, Бе о град, 1962.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 138, књ. 390, св. 1 
(јул 1962), стр. 9395.

13438
     Кри ти ча ри о Ан дри ћу / Дра шко Ре ђеп.
При каз књи ге: Кри ти ча ри о Ан дри ћу, при ре дио Пе тар 
Џа џић, Бе о град, 1962.
У: Три би на.  Год. 3, бр. 92 (17. јун 1962), стр. 8.

13439
     Mo guć nost iz bo ra : ba šti na kao za du žbi na / Dra ško 
Re đep.
Re fe rat na Sim po zi ju mu „An drić u ško li”, Vi še grad, 25
26. jun 1978.
U: Od jek.  God. 31, br. 17 (115. sept. 1978), str. 11.

13440
     Пре де ли ти ши не или Тре ну ци кон тем пла ци је Иве 
Ан дри ћа / Дра шко Ре ђеп.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Ста зе, ли ца, пре де ли, Бе
о град, 1963.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 140, књ. 393, бр. 2 
(феб. 1964), стр. 177182.

13441
     Pre de li ti ši ne ili Tre nu ci kon tem pla ci je Ive An dri ća / 
Dra ško Re đep.

U: Kao pu to va nje / Dra ško Re đep.  Zre nja nin : Cen tar za 
kul tu ru, 1974.  Str. 712.

13442
     Ри нек, тач но у под не : се ћа ње на Ан дри ћа у Кра ко
ву / Дра шко Ре ђеп.
У: По ли ти ка.  Год. 59, бр. 17560 (26. авг. 1962) = Кул
ту ра  умет ност.  Год. 6, бр. 280, стр. 19.

13443
     Sta ze li ca, pre de li / Dra ško Re đep.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1977.  Str. 172178.

13444
     Sta ze li ca, pre de li / Dra ško Re đep.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1981.  Str. 172178.

13445
     Rynek, w sa mo po ł ud nie / Dra ško Re đep ; pr ze ł ożyła 
Ha li na Ka li ta.
U: Li te ra tu ra na Świ e cie.  Nr. 6(50) (1975), str. 3841.

РЕН ТЕР ГЕМ, Ма ри он ван
13446

     L’Euro pe s’ar rê te à Trav nik / Ma rion Van Ren terg hem.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Pa riz, 1997. 
U: Le Mon de.  (3 janv. 1997) = Le mon de des li vres*.

13447
     Ivo An dritch: Sig nes au bord du che min, La u san ne, 
1997 / Ma rion Van Ren terg hem.
Pri kaz knji ge: Zna ko vi po red pu ta.
U: Le Mon de.  (30 janv. 1998)*.

РЕ СЕЛ, Гер хард
13448

     „Свет као по зор ни ца” у мо дер ној срп ској књи жев
но сти / Ger hard Res sel, Sve tla na Res sel.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Zu
sam men fas sung: „Wel tthe a ter” in der mo der n[en] ser
bischen Li te ra tur: стр. 325.
У: Раз вој но ве срп ске књи жев но сти ; Срп ска књи жев
ност и кул ту ра у Евро пи то ком 19. и 20. ве ка ; Срп ска 
књи жев ност и стра не књи жев но сти у све тлу ком па ра
ти ви стич ких ис тра жи ва ња ; Сли ка дру гих кул ту ра у 
срп ској књи жев но сти 19. и 20. ве ка. [Књ.] 2 / 34. на
уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, 1518. 
9. 2004.  Бе о град : Ме ђу на род ни сла ви стич ки цен тар, 
2005.  Стр. 313325.

13449
     In di vi du um und Ge sellschaft im Ro man werk von Ivo 
An drić / Ger hard Res sel.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Bi bli o gra
fi ja: str. 129130.
U: Ivo An drić / he ra us ge ge ben von Pe ter Thi er gen.  Mün
chen : O. Sa gner, 1995.  Str. 115130.
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13450
     Par ti kel ge bra uch, Sat zbe de u tung und li te ra rischer 
Kon text : un ter sucht am Be i spiel der Er zä hlung „Pro kle ta 
avli ja” von I. An drić / Ger hard Res sel.
U: Sprac hen und Li te ra tu ren Ju go sla vi ens / he ra us ge ge
ben von Re in hard La u er.  Wi es ba den : O. Har ras so witz, 
1985.  Str. 2938*.

РЕ СЕЛ, Све тла на
13451

     Zur Rol le der Ze it in den Ro ma nen „Na Dri ni ću pri ja” 
und „Trav nič ka hro ni ka” von Ivo An drić / Sve tla na Res
sel.
Bi bli o gra fi ja: str 392393.
U: Sla vi stische Stu dien zum XI. In ter na ti o na len Sla vi
sten kon greß in Preßburg, Bra ti sla va, 1993 / he ra us ge ge
ben von Karl Gutschmidt ... [et al.].  Köln ; We i mar ; 
Wi en : Bö hlau, 1993.  Str. 379393*.

РЕ ТИГ, Клес фон
13452

     Ivo An dric har vun nit Sven ska aka de mi ens ge hör / 
Cla es von Ret tig.
U: Af ton bla det.  (26. okt. 1961)*.

РЕ ХАР, Во ја

13453
     „Ани ки на вре ме на” / Во ја Ре хар.
При каз фил ма „Ани ки на вре ме на” по мо ти ви ма при
по вет ке Иве Ан дри ћа, у ре жи ји Вла ди ми ра По га чи ћа.
У: Омла ди на.  Год. 10, бр. 47 (17. нов. 1954), стр. 10.

РЕ ШМАН, Ед гар
13454

     Les ju ifs dans les éc rits d’Ivo An dric : un prix No bel au 
co e ur des Bal kans / par Ed gar Re ic hmann.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Ti ta nik i dru ge je vrej ske pri če, 
Pa riz, 1987.
U: Ar che.  (Déc. 1987), str. 114115*.

13455
     Na u fra ge à Sa ra je vo / par Ed gar Re ic hmann.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Ti ta nik i dru ge je vrej ske pri če, 
Pa riz, 2001.
U: Le Mon de.  (8 juin 2001)*.

РИБ НИ КАР, Ја ра
13456

     Уну тра шњи мир / Ја ра Риб ни кар.
У: Књи жев ност.  Год. 47, књ. 98, св. 8/10 (авг.окт. 
1992), стр. 13901395.

РИ ВЕ РОС Ол мос, Еду ар до
13457

     Vi da y ob ra del nu e vo pre mio Nó bel / por Edu ar do Ri
ve ros Ol mos.
U: Las Ul ti mas no ti ci as.  (27 oct. 1961)*.

РИ ДЕР, Хајнц
13458

     An dric: OmerPascha La tas, Mün chen, 1980 / He inz 
Ri e der.
Pri kaz knji ge: Omer pa ša La tas.
U: Die Ze it im Buch.  Nr. 4 (1980)*.

13459
     Ivo An drič: We si re und Kon suln, Mün chen, 1961 / H. 
[He inz] Ri e der.
Pri kaz knji ge: Trav nič ka hro ni ka.
U: Wi e ner Büc her bri e fe.  H. 1 (1962), str. 49*.

РИ ЗВИЋ, Мух син
13460

     Bo san ski mu sli ma ni u An dri će vu svi je tu : An dri će va 
dok tor ska di zer ta ci ja: „Raz voj du hov nog ži vo ta u Bo sni 
pod uti ca jem tur ske vla da vi ne” / Muh sin Ri zvić.
Od lo mak.  Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Sve ske Za du žbi ne Ive An dri ća.  God. 16, sv. 13 (feb. 
1997), str. 159175.

13461
     Put Ali je Đer ze le za / Muh sin Ri zvić.
Te mat ski broj: Ivo An drić  pro et con tra.
U: Hi ja tus.  Br. 6 (1996), str. 4657*.

РИ ЗМОН ДО, Пје ро
13462

     Ver ges se ne Brüc ke in einem ver ges se nen Euro pa : in 
Wische grad schaf fen „Hof fnung und Zu fall” das Gle ich
nis der Welt : ein Me i ster ro man von Ivo An drić / Pi e ro 
Ri smon do.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Min hen, 1959.
U: Die Pres se.  (15. Nov. 1959), str. 19*.

13463
     We si re und Kon suln / Pi e ro Ri smon do.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Min hen, 
1961.
U: Ivo An drić.  Mün chen : C. Han ser, [1962].  Str. [4]*.

13464
     Ju go sla vische Dic htung  öster re ic hische Geschic hte / 
RO [Pi e ro Ri smon do].
U: Die Pres se.  (10. Okt. 1962), str. 7*.

13465
     Li te ra turNo bel pre is für Ivo An dric / Pi e ro Ri smon do.
U: Die Kul tur.  (27. Okt. 1961)*.

13466
     „Der Tod des Men schen sam mlers” : Ivo An drić, Dich
ter zwischen Ori ent und Ok zi dent, Kämp fer für Ju go sla
wi en, leb te in der Geschic hte Euro pas / Pi e ro Ri smon do.
In me mo ri am.
U: Die Pres se.  (14. März 1975)*.

РИ ЛЕ, Гин тер
13467

     Dic htung aus den bo snischen Ber gen : der No bel pre is 
für Li te ra tur an Ivo An drić / Gün ter Rü hle.
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U: Frank fur ter All ge me i ne. Aus ga be D.  Nr. 250 (27. Okt. 
1961), str. 32*.

РИ СО ЈЕ ВИЋ, Ран ко
13468

     Ан дри ћев до дир с дру ги ма / Ран ко Ри со је вић.
У: Ду хов ни тра го ви / Ран ко Ри со је вић.  Ба ња Лу ка : 
Бе сје да ; Бе о град : Ars li bri, 2008.  Стр. 4752.

13469
     Go ja  An dri ćev i Kr le žin / Ran ko Ri so je vić.
U: Pu te vi.  God. 14, br. 5 (sept.okt. 1968), str. 401405.

13470
     Ivo An drić i nje go vo dje lo / Ran ko Ri so je vić.
U: Glas.  God. 48, br. 5975 (2627. maj 1990), str. 11.

13471
     Knji žev nik i nje go vo dje lo / Ran ko Ri so je vić.
U: Od jek.  God. 43, br. 13/14 (131. jul 1990), str. 4.

13472
     Ne do seg nu ta „Ani ki na vre me na” / Ran ko Ri so je vić.
Pri kaz pred sta ve „Ani ki na vre me na” po mo ti vi ma pri po
vet ke Ive An dri ća, u re ži ji Gra di mi ra Mir ko vi ća i u iz vo đe
nju Na rod nog po zo ri šta Bo san ske Kra ji ne iz Ba nja lu ke.
U: Oslo bo đe nje.  God. 37, br. 10983 (3. jan. 1979), str. 7.

13473
     Ivo An drić, l’hom me et l’oeuvre / Ran ko Ri so je vić.
Pri kaz knji ge: Nje goš M. Pe tro vić: Ivo An drić, Mon treal, 
1969.
U: Iz raz.  God. 18, knj. 36, br. 10 (okt. 1974), str. 525
528.

РИ СТА НО ВИЋ, Љу бо мир
13474

     Ан дри ће ви мо сто ви пре ма љу ди ма / Љу бо мир Ри
ста но вић.
У: Име.  Бр. 2 (1975), стр. 5260.

13475
     Бо сан ска мр жња / Љ. [Љубомир] Ри ста но вић.
У: Пан че вац.  Год. 124, бр. 3439 (6. нов. 1992), стр. 
89.

13476
     Вре ло на род ног је зи ка / Љ. [Љубомир] Ри ста но вић.
У: Пан че вац.  Год. 124, бр. 3440 (13. нов. 1992), стр. 
89.

13477
     Ка та стро фа Ан дри ћа на шпан ском / Љ. [Љубомир] 
Ри ста но вић.
У: Пан че вац.  Год. 124, бр. 3441 (20. нов. 1992), стр. 
89.

13478
     Мо сто ви са рад ње / [интервју водио] Ф. Г. Ер ми да.
Ин тер вју са Љу бо ми ром Ри ста но ви ћем и Гу ста вом 
Три стом.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 31, бр. 588/589 (18. авг. 
1979), стр. 6.

РИ СТА НО ВИЋ, Цви је тин
13479

     Li ko vi že na u dje lu Ive An dri ća / Cvi je tin Ri sta no vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Pro vin ci ja.  God. 10, br. 31 (feb. 1979), str. 8187.

РИ СТИЋ, Љу би ша
13480

     Ivo An drić je ve či ti iz vor za po zo ri šte / [in ter vju vo di
la] Ta tja na Nje žić.
In ter vju sa Lju bi šom Ri sti ćem.
U: Blic.  God. 13, br. 4335 (7. mart 2009), str. 2021.

РИ СТИЋ, Ми ли во је
13481

     Бе ле шка о пи сцу / М. Р. [Миливоје Ристић].
У: При ча о ве зи ро вом сло ну / Иво Ан дрић.  Бе о град : 
На род на књи га, 1952.  Стр. 105[109].

13482
     Бр зо за бо ра вља мо љу де / Ми ли во је Ри стић.
Пр ви пут об ја вље но под ств. насл.: Два Ан дри ће ва ли
ка.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 185187.

13483
     Два Ан дри ће ва ли ка / Ми ли во је Ри стић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 24, бр. 425 (16. окт. 1972), 
стр. 4.

РИ СТО ВИЋ, Зо ран
13484

     Иво Ан дрић: Омер па ша Ла тас / дра ма ти зо вао Зо
ран Ри сто вић.
Пра и звед ба одр жа на 24. ма ја 1979. го ди не у На род ном 
по зо ри шту Зе ни ца.
У: Зо ран Ри сто вић / Ду шан Мар ти но вић.  Це ти ње : 
ИВ ПЕ, 2008.  Стр. 2573.

РИХ ТЕР, Ан ге ла
13485

     An drićs „Zna ko vi po red pu ta”: zum Ver hält nis von Öf
fen tlic hem und Pri va tem / An ge la Ric hter.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Bi bli o gra
fi ja: str. 163166.  Re zi me: An dri će vi „Zna ko vi po red pu
ta”: ka od no su jav nog i pri vat nog: str. 166.
U: Ivo An drić: Graz  Öster re ich  Euro pa / Bran ko To
šo vić (Hg.).  Graz : In sti tut für Sla wi stik der KarlFran
zensUni ver si tät ; Be o grad : Be o grad ska knji ga, 2009.  
Str. 155166.

РО ГА НО ВИЋ, Бо жи дар М.
13486

     Ча ро ли ја на стан ка бе се де / Бо жи дар М. Ро га но вић.
Са др жи и го вор Иве Ан дри ћа при ли ком при ма ња Но
бе ло ве на гра де за књи жев ност, Сток холм, 1961.
У: Ре то ри ка / Бо жи дар М. Ро га но вић.  Бе о град : Вој
ска ; Но ви Сад : Ма ти ца срп ска, 1995.  Стр. 228240.
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РО ГА НО ВИЋ, Ве сна
13487

     Gde su ne sta li An dri će vi di plo mat ski spi si. [Deo 1], Iz
bri sa no slu žbo va nje / Ve sna Ro ga no vić.
U: Bor ba.  God. 69, br. 51 (19. feb. 1990), str. 12.

13488
     Где су не ста ли Ан дри ће ви ди пло мат ски спи си. 
[Део] 2, На ли сти иш че злих фон до ва / Ве сна Ро га но
вић.
У: Бор ба.  Год. 69, бр. 53 (21. феб. 1990), стр. 10.

13489
     Rat mo že i da se omak ne : se ća nje pri ja te lja: Mi lan Đo
ko vić / [zabeležila] Ve sna Ro ga no vić.
U: Bor ba.  God. 70, br. 283 (8. okt. 1992) = Ivo An drić, 
vek od ro đe nja, str. VII.

13490
     Skraj nu ti ak ter isto ri je : kon tro ver ze oko An dri će ve di
plo mat ske ulo ge uoči Dru gog svet skog ra ta / Ve sna Ro
ga no vić.
U: Bor ba.  God. 69, br. 82 (22. mart 1990), str. 10.

РО ГО ШИЋ, Мир ко
13491

     An drić u Za gre bu / Mir ko Ro go šić.
U: Za gre bač ka pa no ra ma.  God. 2, br. 6 (1962), str. 17
19*.

РО ДЕ, Ма теј
13492

     Zgod nja re cep ci ja Iva An dri ća pri Slo ven cih / Ma tej 
Ro de.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Sum mary: 
An early re cep tion of An drić by the Slo ve nes: str. 54.
U: Je zik in slov stvo.  Letn. 31, št. 2/3 (nov.dec. 
1985/1986), str. 5154.

РО ДИЋ, Ве сна
13493

     Спрам Ис то ка, спрам За па да: ту ма че во ме сто у 
Трав нич кој хро ни ци / Ве сна Ро дић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 25, св. 23 
(септ. 2006), стр. 299307.

РО ДИЋ, И.
13494

     An drić i te le vi zi ja / I. Ro dić.
Pri kaz te le vi zij ske dra me „Le to va nje na ju gu” po mo ti vi
ma pri po vet ke I. An dri ća, u re ži ji Ma tja ža Klop či ča.
U: Škol ske no vi ne.  God. 31, br. 34 (4. stu de ni 1980), str. 
11.

РО ДРИ ГЕС, Еусе био Л.
13495

     The brid ge / by Euse bio L. Ro dri gu es.
U: The Bha rat Jyoti.  (5 Nov. 1961)*.

РОЈЦ, Ве ра
13496

     Me di ta ci je o „Trav nič koj hro ni ci” / Ve ra Rojc.
U: Pu te vi.  God. 10, br. 5 (sept.okt. 1964), str. 442454.

РОЈШ, Ур су ла
13497

     Mö glic hke i ten und Gren zen des Symbols  dar ge stellt 
am Ro man Die Brüc ke über die Dri na / Ur su la Ro isch.
U: Wis sen scha ftlic he Ze itschrift der Tec hnischen Uni ver
si tät Dres den.  H. 5 (1968), str. 14351442*.

РО МА ЊЕН КО, Алек сан дар Да ни ло вич
13498

     Иво Ан дрић о пи шче вом ра ду / Алек сан дар Ро ма
њен ко ; пре вео Дра го слав Му тав џић.
У: Син те за.  Н. с., год. 10, бр. 6 (1979), стр. 99103.

13499
     Иво Ан дрић о пи шче вом ра ду / Алек сан дар Ро ма
њен ко ; пре вео са ру ског Дра го слав Му тав џић.
У: Баг да ла.  Год. 34, бр. 398/399 (авг.дец. 1992), стр. 
89.

13500
     Зна ки вдо ль до ро ги / Алек сан др Ро ма нен ко.
У: Ино стран ная ли те ра ту ра.  Ном. 10 (окт. 1972), стр. 
203204.

13501
     Иво Ан дрич, пи са те ль и че ло век / Алек сан др Ро
ма нен ко.
У: Че ло ве ку и че ло ве че ству / Иво Ан дрич.  Мо сква : 
Ра ду га, 1983.  Стр. 456472.

13502
     „Я стою на по чве ре а ль но сти” / Алек сан др Ро
ма нен ко.
У: Во про сы ли те ра ту ры.  Ном. 7 (июль 1979), стр. 
199203.

13503
     Ли цо зе мли / Алек сан др Ро ма нен ко.
У: Ино стран ная ли те ра ту ра.  Ном. 11 (но яб. 1975), 
стр. 237239.

13504
     О жи зни и твор че стве Иво Ан дри ча / Алек сан др 
Ро ма нен ко.
У: Мост на Дри не ; По ве сти и рас ска зы / Иво Ан дрич. 
 Мо сква : Прав да, 1985.  Стр. 464470.

13505
     Об Иве Ан дри че и его кни гах / Алек сан др Ро ма
нен ко.
У: Пыт ка / Иво Ан дрич.  Мо сква : Па но ра ма, 2000.  
Стр. 518.

13506
     От пе ре вод чи ка / Алек сан др Ро ма нен ко.
У: Ино стран ная ли те ра ту ра.  Ном. 6 (июнь 1980), стр. 
154.
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13507
     От пе ре вод чи ка / Алек сан др Ро ма нен ко.
У: Ино стран ная ли те ра ту ра.  Ном. 5 (май 1995), стр. 
8485.

13508
     По сле сло вие / Алек сан др Ро ма нен ко.
У: Трав ниц кая хро ни ка / Иво Ан дрич.  Мо сква : Па
но ра ма, 1996*.

13509
     Пу те вые за пи си Иво Ан дри ча : по сле сло вие пе ре
вод чи ка / Алек сан др Ро ма нен ко.
У: На су ше и на мо ре / [составитель С. [Сергей] И. 
Ларин].  Мо сква : Мы сль, 1981.  Стр. 7880.

РО МИЋ, Д.
13510

     Ис тра жи ва ња Ан дри ће вог де ла / Д. Ро мић.
При каз ча со пи са: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа, св. 
1, 1982. 
У: Днев ник.  Год. 42, бр. 13025 (3. феб. 1983) = Кул ту
ра  на у ка  умет ност.  Бр. 159, стр. VI.

РОН ДО, Да ни јел
13511

     Bo snie 1789 / Da niel Ron de au.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Pa riz, 
1997.
U: Le No u vel ob ser va te ur.  No 1683 (2 fé vr. 1997), str. 
96*.

РОН ДО ЛИ НО, Фа бри цио
13512

     An drić, la sag gez za per du ta / Fa bri zio Ron do li no.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Mi la no, 
1999.
U: La Stam pa.  An no 133, n. 136 (20 mag. 1999), str. 
25*.

РОС, Вер нер
13513

     Ivo An drić  Ho mer in Bo snien : ein Autor, der viel 
weiß, stu di ert und an ti zi pi ert / von Wer ner Ross.
U: Die Ze it.  Jhg. 17, Nr. 31 (3. Aug. 1962), str. 10.

13514
     Na po leon aus der Tür kei : Ivo An drićs let zter Ro man / 
von Wer ner Ross.
U: Frank fur ter All ge me i ne. Aus ga be D.  (20. Dez. 
1980)*.

13515
     Das Frä u lein / Wer ner Ross.
Od lom ci iz tek sta „Ivo An dric  Ho mer in Bo snien”.
U: Ivo An drić.  Mün chen : C. Han ser, [1962].  Str. [4].

РО СИЋ, Мом чи ло
13516

     Ivo An drić: The wo man from Sa ra je vo, New York, 
1965 / Mom či lo Ro sić.

Pri kaz knji ge: Go spo đi ca.
U: Sla vic and East Euro pean Jo ur nal.  Vol. 10, no. 2 
(1966), str. 228229.

РО СИЋ, Рај ко
13517

     Од нос не по ре ме ће ног скла да / Р. [Рајко] Ро сић.
При каз те ле ви зиј ске дра ме „Зло ста вља ње” по мо ти ви
ма при по вет ке Иве Ан дри ћа, у ре жи ји Пе тра Зе ца.
У: Је дин ство.  Год. 48, бр. 303 (11. нов. 1992), стр. 9.

13518
     У спо мен Ан дри ћу / Р. [Рајко] Ро сић.
При каз те ле ви зиј ске дра ме „Про кле та авли ја” по мо
ти ви ма ро ма на И. Ан дри ћа, у ре жи ји Ми лен ка Ма ри
чи ћа.
У: Је дин ство.  Год. 48, бр. 76 (19. март 1992), стр. 9.

РО СИЋ, Та тја на
13519

     Го спо ђи ца Иве Ан дри ћа: про блем фо ка ли за ци је и 
при ступ „су бјектпо зи ци ји” / Та тја на Ро сић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: На сле ђе.  Год. 3, бр. 4 (2006), стр. 3954.

13520
     Два „не” у срп ској књи жев но сти / Та тја на Ро сић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: Two ti mes „no” in Ser bian li te ra tu re: стр. 110.
У: Срп ски је зик, књи жев ност, умет ност. Књ. 2, Ју жно
сло вен ске/европ ске па ра диг ме и срп ска књи жев ност / 
[уређивачки од бор Сло бо дан Ште тић ... и др.].  Кра
гу је вац : Фи ло ло шкоумет нич ки фа кул тет : Скуп шти
на гра да, 2009.  Стр. 97110.

13521
     Еле мен ти филм ске тех ни ке у Ан дри ће вој про зи / 
Та тја на Ро сић.
Sum mary: Ele ments of film tec hni que in An drić’s pro se: 
стр. 321.
У: Ан дрић у си сте му умет но сти / уред ник Ми ло слав 
Шу тић.  Бе о град : Ин сти тут за књи жев ност и умет
ност ; Ба ња Лу ка : Књи жев на за дру га, 2004.  Стр. 311
321.

13522
     Еле мен ти филм ске тех ни ке у Ан дри ће вој про зи / 
Та тја на Ро сић.
Те мат ски број: Ан дрић у си сте му умјет но сти.  Sum
mary: Ele ments of film tec hni que in An drić’s pro se: стр. 
321.
У: Збор ник срп ског је зи ка, књи жев но сти и умјет но
сти.  Год. 4 (2004), стр. 311321.

13523
     За мра че ње : ски ца о јед ном на ра тив ном по ступ ку у 
при по вет ка ма Иве Ан дри ћа / Та тја на Ро сић.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 16, св. 13 
(феб. 1997), стр. 139142.

13524
     Очи упр те у при чу : мо тив дво ри шта у при по вет ка
ма Иве Ан дри ћа / Та тја на Ро сић.



822

У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 14, св. 11 
(септ. 1995), стр. 185190.

РО СИЋ, Ти о дор
13525

     Ка ко би Ан дрић пре ко Бо сне / Ти о дор Ро сић.
У: Бор ба.  Год. 70, бр. 238 (24. авг. 1992), стр. 16.

РО СЛИН, Фе ли си ти
13526

     An dri će va ča rob na lju lja ška / Fe li si ti Ro slin ; pre veo 
Sve to zar Ko lje vić.
U: Iz raz.  God. 29, knj. 57, br. 6 (jun 1985), str. 472
479.

13527
     Auto bi o gra fi ja i do ka zni la nac / Fe li si ti Ro slin ; pre veo 
Sve to zar Ko lje vić.
U: De lo.  God. 32, knj. 32, br. 3 (mart 1986), str. 102
118.

13528
     Да ли је Ан дрић био сим бо ли ста / Фе ли си ти Ро
слин ; с ен гле ског пре ве ли Бог дан Ра кић и Све то зар 
Ко ље вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: Was An drić a symbo list: стр. 608.
У: Срп ски сим бо ли зам / уред ник Пре драг Па ла ве стра. 
 Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, 1985. 
 Стр. 603608.

13529
     Да ли је Ан дрић био сим бо ли ста / Фе ли си ти Ро
слин ; с ен гле ског пре ве ли Бог дан Ра кић и Све то зар 
Ко ље вић.
Одло мак.
У: Ан дри ће во ре мекде ло / Ни ко ла Ко ље вић.  Ба ња 
Лу ка : Глас срп ски, 1995.  Стр. 150153.

13530
     Иво Ан дрић и „Го спо ђи ца” / Фе ли си ти Ро слин ; 
(пре вео Ду шан Пу ва чић).
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 2, св. 2 (дец. 
1983), стр. 227248.

13531
     Ivo An drić, Or fej i Euri di ka / Fe li city Rosslyn ; pre veo 
Sve to zar Ko lje vić.
U: Tre ći pro gram.  God. 13, br. 50 (1985), str. 356363*.

13532
     Ivo An drić, Or fej i Euri di ka / Fe li city Rosslyn.
Te mat ski broj: Ivo An drić  pro et con tra.
U: Hi ja tus.  Br. 6 (1996), str. 410*.

13533
     Bal kan af fa irs / Fe li city Rosslyn.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pro kle ta avli ja i dru ge pri če, 
Lon don, Bo ston, Be o grad, 1992.

U: The Cam brid ge Qu ar terly.  Vol. 25, no. 1 (1996), str. 
6181*.

13534
     Ivo An drić, Orp he us and Eurydi ce / Fe li city Rosslyn.
No tes: str. 83.
U: Ivo An drić / edi ted by E. C. [Ce li a] Haw ke sworth.  
Lon don : Uni ver sity of Lon don, School of Sla vo nic and 
East Euro pean Stu di es, 1985.  Str. 7083.

13535
     Ivo An drić: Orp he us and Eurydi ce / Fe li city Rosslyn.
U: Re la ti ons.  N. s., no. 2 (1985), str. 720*.

13536
     The short sto ri es of Ivo An drić: auto bi o graphy and the 
chain of pro of / Fe li city Rosslyn.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: The Sla vo nic and East Euro pean Re vi ew.  Vol. 67, no. 
1 (Jan. 1989), str. 2941.

13537
     Clas si cism in the Bal kans / Fe li city Rosslyn.
U: The Cam brid ge Qu ar terly.  Vol. 15, no. 1 (1986), str. 
8994*.

РО ТАР, Ја нез
13538

     An dri će va Pro kle ta avli ja, stu panj u raz vo ju spe ci fič
nog ro ma nesk nog žan ra / Ja nez Ro tar.
Ré su mé: La co ur ma u di te d’An drić: un de gré dans l’évo
lu tion d’un gen re ro ma ne sque spé ci fi que: str. 352.
U: Trav nik i dje lo Ive An dri ća  za vi čaj no i uni ver zal no / 
[u red nik Mi lo sav Popadić].  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle
ša” : Uni ver zi tet, 1980.  Str. 339352.

13539
     Pro ces sa mo pre po zna va nja : „Pro kle ta avli ja”  stu panj 
u raz vo ju spe ci fič nog ro ma nesk nog žan ra / Ja nez Ro tar.
Re fe rat na Na uč nom sku pu „Trav nik i dje lo Ive An dri ća  
za vi čaj no i uni ver zal no”, Trav nik, 1214. okt. 1978.
U: Od jek.  God. 31, br. 23 (115. dec. 1978), str. 16.

13540
     An dri će vo Pre kle to dvo ri šče, stop nja v raz vo ju spe ci
fič ne ga ro man ske ga žan ra / Ja nez Ro tar.
U: Di a lo gi.  Letn. 15, št. 1 (jan. 1979), str. 3243.

РО ТАР, Не ма ња
13541

     Bli ski su sre ti po seb ne vr ste / pi še Ne ma nja Ro tar.
U: No va mi sao.  Br. 8 (okt. 2010), str. 4547.

РО ТЕР, Д.
13542

     Ivo An drić o du bro vač koj har mo ni ji / D. Ro ter.
U: Oslo bo đe nje.  God. 16, br. 4029 (24. maj 1959), str. 6.

13543
     Иво Ан дрић о ду бро вач кој хар мо ни ји / Д. Ро тер.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 8586.
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РОТ КО ВИЋ, Ра до слав
13544

     Мо ре, бес крај но и нео до љи во : Ан дрић у Хер цег
Но вом / Ра до слав Рот ко вић.
У: Бор ба.  Год. 53, бр. 71 (15. март 1975) = Свет кул ту
ре и умет но сти, стр. 11.

РО ХО ЗИЊ СКИ, Ја нуш
13545

     Ivo An drić / Ja nusz Ro ho zi ń ski.
U: Wid no krę gi.  Nr. 2 (1962), str. 6770*.

13546
     Ivo An drić: Wa ka cje na po ł ud niu, War sza wa, 1966 / 
Ja nusz Ro ho zi ń ski.
Pri kaz knji ge: Le to va nje na ju gu.
U: Tygod nik De mo kratyczny.  Rocz. 14, nr. 38 (1966), 
str. 3*.

13547
     Ivo An drić: Wa ka cje na po ł ud niu, War sza wa, 1988 / R 
[Ja nusz Ro ho zi ń ski].
Pri kaz knji ge.
U: Tygod nik Kul tu ralny.  Rocz. 28, nr. 17 (1989), str. 
12*.

РО ЏЕРС, В. Г.
13548

     Bal kan no velchro nic le is stir ring pa no ra ma / W. G. 
Ro gers.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Nju jork, 
1959.
U: The Co lum bus Dis patch.  (5 July 1959)*.

РУ ДИЛ, Пјер
13549

     Ivo An dric: La De mo i sel le, Pa ris, 1987 / Pi er re Ro u
dil.
Pri kaz knji ge: Go spo đi ca.
U: Le Fi ga ro ma ga zi ne.  (28 mai 1987)*.

РУ ДЈА КОВ, Па вло Ми ко ла јо вич
13550

     Ан дрић као ро ма но пи сац и ми сли лац / Па вел Ру дја
ков ; пре вео Алек сеј Ри ков ски.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Исто ри ја као ро ман / Па вел Ру дја ков.  Бе о град : За
вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства : Ву ко ва за ду жби
на ; Но ви Сад : Ма ти ца срп ска, 1998.  Стр. 914.

13551
     An dri ćev „mi to lo ški isto ri zam” i me sto „pri če” u nje mu 
/ Pa vel Ru dja kov.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Ре зю ме: 
„Ми то ло ги че ский исто ризм” Ан дри ча и по зи ция „по
ве сти” в ему: str. 166.
U: Isto rij ski ro man / ured nik Mi o drag Ma tic ki.  Be o grad 
: In sti tut za knji žev nost i umet nost ; Sa ra je vo : In sti tut za 
knji žev nost, 1996.  Str. 161166.

13552
     Иде ја ве зе ме ђу вре ме ни ма у исто риј ском ка зи ва
њу: Про кле та авли ја и Омер па ша Ла тас / Па вел Ру дја
ков ; пре вео Алек сеј Ри ков ски.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Исто ри ја као ро ман / Па вел Ру дја ков.  Бе о град : За
вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства : Ву ко ва за ду жби
на ; Но ви Сад : Ма ти ца срп ска, 1998.  Стр. 5676.

13553
     Лик ју на ка ко ји слу ша код Ан дри ћа и Па ви ћа : 
(пост мо дер ни стич ка вер зи ја ан дри ћев ске тра ди ци је) / 
Па вел Ру дя ков.
Ре зю ме: Образ „ге роя слу ша ю щ е го” у Иво Ан дри ча и 
Ми ло ра да Па ви ча: стр. 81.
У: Мо дер но у про зном дис кур су срп ске књи жев но сти 
20. ве ка. [Књ.] 1 / 23. на уч ни са ста нак сла ви ста у Ву
ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, Тр шић, 1419. 9. 1993. 
 Бе о град : Фи ло ло шки фа кул тет, Ме ђу на род ни сла ви
стич ки цен тар, 1995.  Стр. 7781.

13554
     На Дри ни ћу при ја / Па вел Ру дја ков ; пре вео Алек
сеј Ри ков ски.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Исто ри ја као ро ман / Па вел Ру дја ков.  Бе о град : За
вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства : Ву ко ва за ду жби
на ; Но ви Сад : Ма ти ца срп ска, 1998.  Стр. 3355.

13555
     Не ко ли ко осо би на срп ског исто риј ског ро ма на 40
60их го ди на XX ве ка : (Ан дрић, Се ли мо вић, Цр њан
ски) / Па вло Ру дја ков.
У: Раз вој про зних вр ста у срп ској књи жев но сти. [Књ.] 
2 / 29. на уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о
град, Но ви Сад, 1419. 9. 1999.  Бе о град : Фи ло ло шки 
фа кул тет, Ме ђу на род ни сла ви стич ки цен тар, 2000.  
Стр. 303308.

13556
     „Про кле та авли ја” као си стем зна ко ва / Па вел Ру
дја ков.
У: Иво Ан дрић у сво ме вре ме ну. [Књ.] 1 / 22. на уч ни 
са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, 
Тр шић, 1520. септ. 1992.  Бе о град : Ме ђу на род ни 
сла ви стич ки цен тар на Фи ло ло шком фа кул те ту, 1994. 
 Стр. 121127.

13557
     Трав нич ка хро ни ка / Па вел Ру дја ков ; пре вео Алек
сеј Ри ков ски.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Исто ри ја као ро ман / Па вел Ру дја ков.  Бе о град : За
вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства : Ву ко ва за ду жби
на ; Но ви Сад : Ма ти ца срп ска, 1998.  Стр. 1533.

13558
     Ан дрич как ро ма нист и мы сли те ль / П. [Павел] Н. 
Ру дя ков.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Ис то рия как ро ман / П. [Павел] Н. Ру дя ков.  Ки ев : 
На у ко ва дум ка, 1993.  Стр. 512.
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13559
     Від Ан дри ча до Кр ле жі : (па но ра ма юго слав сь ко
го ро ма ну) / П. [Павло] Ру дя ков.
При каз књи ге: На та ли ја Б. Ја ко вље ва: Са вре ме ни ју го
сло вен ски ро ман, Мо сква, 1980.
У: Ра дян сь ке ли те ра ту ро знав ство.  N° 11(251) (ли сто
пад 1981), стр. 9293.

13560
     Идея свя зи вре мен в исто ри че ском по ве ство ва нии: 
„Про кля тый двор”, „Омерпа ша Ла тас” / П. [Павел] Н. 
Ру дя ков.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Ис то рия как ро ман / П. [Павел] Н. Ру дя ков.  Ки ев : 
На у ко ва дум ка, 1993.  Стр. 6385.

13561
     Юго слав сь кий ро ман но віт нь о го ча су / Па вло Ру дя
ков.
У: На но вих ор бі тах.  Ки їв : [б. и.], 1990.  Стр. 250
294*.

13562
     „Мост на Дри не” / П. [Павел] Н. Ру дя ков.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Ис то рия как ро ман / П. [Павел] Н. Ру дя ков.  Ки ев : 
На у ко ва дум ка, 1993.  Стр. 3562.

13563
     Про де я кі осо бли во сті по бу до ви опо ві ді в ро ма ні І. 
Ан дри ча „Міст на Дри ні” / Па вло Ру дя ков.
У: Слов’ян сь ке лі те ра ту ро знав ство і фо ль кло ри сти ка. 
Вип. 17.  Ки їв : На у ко ва дум ка, 1989.  Стр. 3944*.

13564
     Ре а ли сти че ская и пост мо дер нистская вер сии ан
дри чев ской тра ди ции: Пе ре се ле ния М. Цр нян ско го  
Ха зар ский сло ва рь М. Па ви ча / Па вел Ру дя ков.
Ре зи ме: Ре а ли стич ка и пост мо дер ни стич ка вер зи ја ан
дри ћев ске тра ди ци је: Се о бе М. Цр њан ског  Ха зар ски 
реч ник М. Па ви ћа: стр. 300.
У: Из књи жев но сти / уре дио Ми о драг Ма тиц ки.  Бе
о град : Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, 1997.  
Стр. 293300.

13565
     Ро ман „Про кля тий двір” Іво Ан дри ча як си сте ма 
зна ків / Па вло Ру дя ков.
У: Сло во і час.  N° 4 (1993), стр. 6466*.

13566
     „Трав ниц кая хро ни ка” / П. [Павел] Н. Ру дя ков.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Ис то рия как ро ман / П. [Павел] Н. Ру дя ков.  Ки ев : 
На у ко ва дум ка, 1993.  Стр. 1235.

13567
     Фе но мен мов чан ня ге роя у твор чо сті Іво Ан дри ча / 
Па вло Ру дя ков.
Sum mary.  Би бли о гра фи ја: стр. 19.
У: Сло во і час.  N° 5 (тра ве нь 2008), стр. 1119.

РУ ДОЛФ, Бран ко
13568

     Utrin ki o ve li kem rap so du : ne kaj te ga, kar nam je za
pu stil Ivo An drić / Bran ko Ru dolf.
U: Na ši raz gle di.  Letn. 24, št. 6(557) (21. ma rec 1975), 
str. 141142.

РУ МА ЗО Гон за лез, Ал фон со
13569

     Ta bla de va lo res / por Al fon so Ru ma zo Gon zá lez.
U: El Uni ver sal.  (10 nov. 1961)*.

РУ ПЕЛ, Слав ко
13570

     Pre vod Go spo dič ne Iva An dri ća / Sl. Ru. [Slav ko Ru
pel].
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Go spo đi ca ; Pro kle ta avli ja, 
Lju blja na, 1958.
U: Pri mor ski dnev nik.  Le to 15, št. 34 (8. feb. 1959), str. 
3*.

РШУ МО ВИЋ, Иван
13571

     Ко при ча при чу у „Про кле тој авли ји” / Иван Ршу
мо вић.
Би бли о гра фи ја: стр. 46.
У: Ме ђај.  Год. 25, бр. 57/58 (2005), стр. 4146.

С.
13572

     Zwischen Ori ent und Ok zi dent / SR.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Ber lin, 1957.
U: Na ti o nalZe i tung.  Nr. 220 (20. Sept. 1957)*. 

13573
     Ivo An drić  la u re át No be lo vej ceny 1961 / SKE.
U: Mla dá tvor ba.  Roč. 7 (1962), str. 23*.

13574
     Иво Ан дрић: Пут Али је Ђер зе ле за, Бе о град, 1920 
/ „с”.
При каз књи ге.
У: Про грес.  Год. 1, бр. 55 (1920)*.

13575
     Ку хи ња на гла су / (С.).
По во дом тек ста „По след њи Ан дри ће ви да ни” Ери ха 
Ко ша.
У: Бор ба.  Год. 41, бр. 302 (6. нов. 1982), стр. 9.

С. А.
13576

     Ан дри ћев азбуч ник, Но ви Сад, 1975 / С. А.
При каз књи ге.
У: НИН.  Год. 26, бр. 1307 (25. јан. 1976), стр. 31.

С. А. Г.
13577

     Ta les from a No bel la u re a te / S. A. G.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Ma ra mi lo sni ca i dru ge pri če, 
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Lon don, 1969.
U: The Hin du.  (26 April 1970)*.

С. З.
13578

     Ivo An dric / SZ.
U: Süd de utsche Ze i tung.  (10. Okt. 1972)*.

13579
     No bel pre is für Ivo An dric / (SZ).
U: Süd de utsche Ze i tung.  (27. Okt. 1961), str. 15*.

С. Л.
13580

     Ве че по све ће но Иви Ан дри ћу : (на Ко лар че вом 
уни вер зи те ту) / С. Л.
У: Бор ба.  Год. 54, бр. 71 (13. март 1976), стр. 9.

С. М.
13581

     Bil der, Ab bil der, Por träts / S. M.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Li ca, Min hen, 1964.
U: Ki e ler Mor gen ze i tung.  (23. Jan. 1965)*.

С. П.
13582

     Шпе ди ци ја пре ча од Ан дри ћа / С. П.
У: Но во сти 8.  Год. 1, бр. 19 (916. авг. 1980), стр. 28
29.

СА БА ДИ, Шан дор
13583

     Két ség és re mény közt a Du na és Dri na völgyében / 
Sza ba di Sán dor.
U: Con fes sio.  25. évf., 1. sz. (2001), str. 4456*.

СА БЉА КО ВИЋ, Џе вад
13584

     Umjet ni ko vo je da stva ra / Dže vad Sa blja ko vić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 42, br. 13193 (14. mart 1985), str. 8.

СА БО, Адам
13585

     Egy kul csno vel la : (Ivo An drić: Le vél 1920ból) / Sza
bó Ádám.
U: Új Hol nap.  43. évf. (1997. júl.), str. 3036*.

СА БО, Ђу ро
13586

     Ivo An drić: Ex Pon to, Za greb, 1918 / Gj. [Gju ro] Sza bó.
Pri kaz knji ge.
U: Omla di na.  God. 2, br. 1/3 (1. stu de ni 1918), str. 68.

СА БОЛ ЧИ, Ми клош
13587

     Le pont et la pa ro le / Mi klós Sza bol csi.
Ре зи ме: Мост и реч: str. 702.

U: De lo Ive An dri ća u kon tek stu evrop ske knji žev no sti i 
kul tu re / [u red nik Dra gan Nedeljković].  Be o grad : Za du
žbi na Ive An dri ća, 1981.  Str. 699702.

СА ВИЋ, Дра га на
13588

     Sje ća nja na su sre te s Ivom An dri ćem / Dra ga na Sa vić.
U: Vi še grad ske no vi ne.  God. 1, br. 5 (29. maj 1981), str. 5.

СА ВИЋ, Ду брав ка
13589

     Ве зи ри у хи ља ду за пи са : ка ко је на ста ла Ан дри ће
ва „Трав нич ка хро ни ка” / Д. [Дубравка] Са вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 42, бр. 27292 (6. мај 1994), 
стр. 25.

13590
     Во ђа про тив на си ља / Д. [Дубравка] Са вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 42, бр. 27267 (12. април 
1994), стр. 20.

13591
     Но бе ло вац у 47.000 ли сто ва / Ду брав ка Са вић, Јо
ван Ке сар.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24482 (10. феб. 
1992), стр. 23.

СА ВИЋ, Кри сти на
13592

     О „Про кле тој авли ји” Иве Ан дри ћа / Кри сти на Са
вић.
У: Ал ма нах.  (1992), стр. 161163.

13593
     О Про кле тој авли ји Иве Ан дри ћа / Кри сти на Са
вић.
У: Срп ске на род не но ви не.  Н. с., год. 2, бр. 29 (16. јул 
1992), стр. 6.

СА ВИЋ, Ми лан
13594

     Če ški pre vod An dri će vog „Ex Pon ta” / S. [Mi lan 
Savić].
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Ex Pon to, Prag, 1919.
U: Knji žev ni jug.  God. 2, knj. 4, sv. 1(13) (1. jul 1919), 
str. 46.

СА ВИЋ, Ми ли сав
13595

     Дан те ов круг, на ње му авли ја / Ми ли сав Са вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 51 (7. април 2004) = Кул ту
ра, стр. II.

СА ВИЋ, Мом чи ло Д.
13596

     La vie po li ti coad mi ni stra ti ve de l’em pi re Ot to man re
flé tée dans l’oeuvre lit té ra i re de l’éc ri vain yougo sla ve Ivo 
An drić, va in qu e ur du prix No bel en 1961 / Mom či lo D. 
Sa vić.
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Bi bli o gra fi ja: str. 1235.
U: XI. Türk Ta rih Kon gre si, An ka ra, 59 Eylül 1990. [C. 
3] / [dü zen leyen] Türk Ta rih Ku ru mu.  An ka ra : Ata türk 
Kül tür, Dil ve Ta rih Yük sek Ku ru mu Türk Ta rih Ku ru mu 
Yayın la rı, 1994.  Str. 12231235*.

СА ВИЋ, Ол га
13597

     Raz go vor po vo dom pred sta ve „Li ca” / Ol ga Sa vić.
U: Ka zi va nja o An dri ću / [pri re di o] Ra do van Po po vić.  
Be o grad : Slo bo da, 1976.  Str. 131132.

13598
     Uop šte ni raz go vor / Ol ga Sa vić.
Iz ru ko pi sa knji ge „Ka zi va nja o An dri ću”.
U: Sce na.  God. 11, knj. 1, br. 2 (martapril 1975), str. 
59.

СА ВИЋ, Па вле
13599

     Ве ли ки ту мач оби ча ја на ших на ро да / Па вле Са
вић.
In me mo ri am.
У: Днев ник.  Год. 34, бр. 10189 (15. март 1975), стр. 
3.

13600
     Злат но тка ње дје ла / Па вле Са вић.
Го вор на ко ме мо ра ци ји по во дом смр ти Иве Ан дри ћа, 
Бе о град, 15. март 1975.
У: По бје да.  Год. 31, бр. 3432 (15. март 1975), стр. 8.

13601
     An drić tól búc sú zott az or szág : Pa vle Sa vić, Ro do ljub 
Čo la ko vić és Ki ro Gli go rov gyás zbes zé de.
In me mo ri am.
U: Magyar Szó.  32. évf., 72. sz. (1975. márc. 15.), str. 
1, 4.

СА ВИЦ КА, Ире на
13602

     Stan ko Ko rać: An dri će vi ro ma ni ili Svi jet bez Bo ga, 
Za greb, 1970 / I. S. [I re na Sa wic ka].
Pri kaz knji ge.  Tekst na polj. je zi ku.
U: Pa mi ęt nik Sł o wi a ń ski.  T. 22 (1972), str. 536538*.

СА ВОВ, Ган чо
13603

     Ivo An drić i bor ba pro tiv pro vin ci ja li zma / G. S. [Gančo 
Sa vov].
Po vo dom tek sta „Иво Ан дрич или Кра ят на един при
знак” Ton ča Že če va.
U: Knji žev ne no vi ne.  N. s., god. 16, br. 238 (11. dec. 
1964), str. 8.

13604
     Ата ка та на ин три ган ти те / Ган чо Са вов.
У: Век 21.  Год. 3, бр. 38 (2329. септ. 1992), стр. 7*.

13605
     Бал кан ски ят чо век / Ган чо Са вов.
У: Ли те ра ту рен фо рум.  Год. 47, бр. 50 (1622. дек. 

1992) = Из вън ред но из да ние  100 го ди ни от ро жде ни
е то на Иво Ан дрич, стр. 6.

13606
     Един стве ни ят дра ма тур ги чен опит на Иво Ан дрич : 
ед но акт на та пи е са „Кра ят на ко ме ди я та”, 1912 / Ган чо 
Са вов.
У: Ли те ра тур ни Бал ка ни.  N. 2 (2007), стр. 203209*.

13607
     Истин ски ят Ан дрич / Ган чо Са вов.
У: Век 21.  Год. 3 (2. дек. 1992)*.

СА ГЕР, Ви то мир
13608

     Бар ба Иво ме ђу Но вља ни ма / В. [Витомир] Са гер.
In me mo ri am.
У: По бје да.  Год. 31, бр. 3431 (14. март 1975), стр. 8.

13609
     Оста ће не из бри сив траг : Ан дрић у Хер цегНо вом 
/ Ви то мир Са гер.
У: По бје да.  Год. 34, бр. 4365 (4. феб. 1978), стр. 10.

САД КОВ СКИ, Вац лав
13610

     Ivo An drić / W. [Wa cł aw] Sad kow ski.
U: Ksi ą ż ka dla Ci e bie.  Rocz. 3, nr. 10 (1966), str. 89*.

13611
     Ivo An drić: Wa ka cje na po ł ud niu, War sza wa, 1988 / W. 
S. [Wa cł aw Sad kow ski].
Pri kaz knji ge: Le to va nje na ju gu.
U: Świ at Ksi ą ż ki.  Rocz. 2, nr. 13 (1989), str. 8*.

13612
     Ład ser ca / Wa cł aw Sad kow ski.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Le to va nje na ju gu, Var ša va, 
1966.
U: Trybu na Lu du.  Rocz. 19, nr. 133 (15. maj 1966), str. 
5*.

13613
     75le cie Ivo An dri cia / W. [Wa cł aw] Sad kow ski.
U: Trybu na Lu du.  Rocz. 20, nr. 281 (1967), str. 3*.

САЈ МОН, Џон
13614

     Af ter word / John Si mon.
U: The brid ge on the Dri na / Ivo An drić.  New York : 
New Ame ri can Li brary, 1967.  Str. 335351*.

13615
     Bo snia thro ugh the ages / John Si mon.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Ma ra mi lo sni ca i dru ge pri če, 
Nju jork, 1968.
U: The New York Ti mes Bo ok Re vi ew.  Vol. 73, no. 30 
(28 July 1968), str. 4, 31.

13616
     Ivo An dric: The pas ha’s con cu bi ne and ot her ta les, 
New York, 1968 / John Si mon.
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Pri kaz knji ge: Ma ra mi lo sni ca i dru ge pri če.
U: The Com mon we al.  Vol. 89, no. 10 (6 Dec. 1968), str. 
380381*.

СА КИЋ, Ибра хим
13617

     Sjen ke sna i vri je me ži vo ta / Ibra him Sa kić.
U: Na ši da ni.  God. 19, br. 387 (25. feb. 1972)*.

13618
     Sta za / Ibra him Sa kić.
U: Na ši da ni.  God. 19, br. 387 (25. feb. 1972)*.

САЛ ВИ НИ, Лу и ђи
13619

     Ivo An dric / [Lu i gi Sal vi ni].
U: La se te / Ivo An dric.  [Fi ren ze] : Val lec chi, 1954.  Str. 
12.

СА ЛИМ БЕ НИ, Фул вио
13620

     Il bo sni a co Ivo An dric in tel let tu a le euro pe i sta / di Ful
vio Sa lim be ni.
U: Mes sag ge ro ve ne to.  (1 ott. 2010), str. 15*.

САЛ МОН, Кри сти јан
13621

     La „De mo i sel le” ar gen tée / C. S. [Chri stian Sal mon].
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Go spo đi ca, Pa riz, 1987.
U: Li bé ra tion.  (18 juin 1987)*.

13622
     L’épi que épo que d’An drić / Chri stian Sal mon.
U: Li bé ra tion.  (18 juin 1987)*.

СА ЛО МА, Они
13623

     Sa i tu rin elä mää / On ni Sa lo maa.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Go spo đi ca, Hel sin ki, 1961.
U: Ma a se u dun tu le va i su us.  (20. ma a lis 1962)*.

САЛ СЕ ДОБа стар до, Хо се Лу ис
13624

     Pró lo go / J. L. [Jo sé Lu is] Sal ce doBa star do.
U: Bo lí var / Ivo An dric.  Ca ra cas : Co mi té Eje cu ti vo del 
Bi cen te na rio de Si món Bo lí var, 1982.  Str. 913.

13625
     Pró lo go = Pred go vor / J. L. [Jo sé Lu is] Sal ce doBa
star do.
Upo re do špan. tekst i srp. pre vod.
U: Bo li var / Ivo An drić.  Kru še vac : Bag da la, 1983.  Str. 
57.

САЛЦ МАНЧе лан, Ма ри ја
13626

     Zna če nje Vu ka Ka ra dži ća u An dri će vu dje lu / Ma ri ja 
Salz mannČe lan.

Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Zu sam
men fas sung: str. 103.
U: Wi e ner sla vi stisches Ja hr buch.  Bd. 33 (1987), str. 97
103.

13627
     O de struk tiv no sti ma u dje lu Ive An dri ća / Ma ri ja Salz
mannČe lan.
U: Ri ječ.  God. 7, sv. 2 (2001), str. 150167*.

13628
     Se li mo vi ćev Nu ru din i An dri ćev Ali de de / Ma ri ja Salz
mannČe lan.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Fo rum.  God. 24, knj. 50, br. 10/11 (li sto padstu de ni 
1985), str. 931941.

СА МАР ЏИ ЈА, Пе тар
13629

     Ан дри ћев из бор : све ча но обе ле жен Дан Ма ти це 
срп ске у Но вом Са ду / Пе тар Са мар џи ја.
Са др жи и одло мак из го во ра Бо ри сла ва Ми хај ло ви ћа 
Ми хи за.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 30, бр. 10037 (17. феб. 
1992)*.

СА МАР ЏИ ЈА, Сне жа на
13630

     Ан дри ће ви гу сла ри / Сне жа на Са мар џи ја.
Би бли о гра фи ја: стр. 23.
У: Свет ре чи.  Бр. 1 (1997), стр. 2023.

13631
     Зна ко ви по ред пу та и об ли ци усме не књи жев но сти 
/ Сне жа на Са мар џи ја.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: Zna ko vi po red pu ta and the forms of oral li te ra tu re: 
стр. 109.
У: Збор ник Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик.  
Књ. 41, св. 1 (1993), стр. 95109.

СА МАР ЏИЋ, Ра до ван
13632

     Ан дрић и исто ри ја / Ра до ван Са мар џић.
Ré su mé: An drić et hi sto i re: стр. 503.
У: Де ло Иве Ан дри ћа у кон тек сту европ ске књи жев
но сти и кул ту ре / [уредник Дра ган Недељковић].  Бе
о град : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 1981.  Стр. 497503.

13633
     Ан дрић и исто ри ја / Ра до ван Са мар џић.
У: Пи сци срп ске исто ри је. Књ. 3 / Ра до ван Са мар џић. 
 Бе о град : Про све та, 1986.  Стр. 259265.

13634
     Ан дрић и исто ри ја / Ра до ван Са мар џић.
Одло мак.
У: Бал кан ски Хо мер или Жи вот Иве Ан дри ћа / Ра до
ван По по вић.  Бе о град : За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства, 1991.  Стр. 127128.
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13635
     Ан дрић и исто ри ја / Ра до ван Са мар џић.
Одло мак. 
У: По ли ти ка.  Год. 89, бр. 28380 (10. окт. 1992) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 36, бр. 28, стр. 12.

13636
     Ан дри ћев Мост на Же пи / Ра до ван Са мар џић.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 2, св. 2 (дец. 
1983), стр. 214226.

13637
     Ан дри ћев „Мост на Же пи” / Ра до ван Са мар џић.
У: Пи сци срп ске исто ри је. Књ. 3 / Ра до ван Са мар џић. 
 Бе о град : Про све та, 1986.  Стр. 279290.

13638
     Ан дри ћев „Му ста фа Ма џар” / Ра до ван Са мар џић.
Ré su mé: Mu stap ha le Magyar d’Ivo An drić: стр. 280.
У: Де ло Иве Ан дри ћа у кон тек сту европ ске књи жев
но сти и кул ту ре / [уредник Дра ган Недељковић].  Бе
о град : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 1981.  Стр. 271280.

13639
     Ан дри ћев „Му ста фа Ма џар” / Ра до ван Са мар џић.
У: Пи сци срп ске исто ри је. Књ. 3 / Ра до ван Са мар џић. 
 Бе о град : Про све та, 1986.  Стр. 267277.

13640
     Ан дри ћев „Труп” / Ра до ван Са мар џић.
Sum mary: An drić’s shortstory „Body”: стр. 375.
У: Збор ник ра до ва о Иви Ан дри ћу / уред ник Ан то ни је 
Иса ко вић.  Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет
но сти, 1977.  Стр. 363375.

13641
     Ан дри ћев „Труп” / Ра до ван Са мар џић.
Sum mary: An drić’s shortstory „Body”: стр. 375.
У: Збор ник ра до ва о Иви Ан дри ћу / уред ник Ан то ни је 
Иса ко вић.  Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет
но сти, 1979.  Стр. 363375.

13642
     Ан дри ће ва при по вет ка Труп / Ра до ван Са мар џић.
У: Пи сци срп ске исто ри је. Књ. 2 / Ра до ван Са мар џић. 
 Бе о град : Про све та, 1981.  Стр. 283296.

13643
     Ан дри ће ва при по вет ка Труп / Ра до ван Са мар џић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 46, бр. 880 (15. феб. 1994), 
стр. 1, 3.

13644
     Исто ри чар кла сич ног ду ха / Ра до ван Са мар џић.
У: До си теј.  Бр. 11 (март 2000), стр. 26.

САНГ СТЕРВар нарс, Хри сти не В.
13645

     Ivo An drić / do or C. [Chri sti ne] W. Sang sterWar na ars.
U: Ver ha len ; De hel le hof ; als me de frag men ten uit De 
kro ni ek van Trav nik ; en De brug over de Dri na ; en Es

says over Goya / Ivo An drić.  Has selt : He i de land, 1969. 
 Str. 743.

САН ТА ВУ О РИ, Мар ти
13646

     An dri cin ih mi stut ki el ma / Mart ti San ta vu o ri.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Go spo đi ca, Hel sin ki, 1961.
U: Aamu leh ti.  (9. tam mi 1962)*.

13647
     Val vo vat kon su lit / Mart ti San ta vu o ri.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Hel sin ki, 
1962.
U: Aamu leh ti.  (17. huh ti 1963)*.

САН ЧЕ ВИЋ, Здрав ко
13648

     Utje caj ge o po li tič kog oko li ša na dje lo Ive An dri ća / 
Zdrav ko San če vić.
U: Hr vat ska re vi ja.  God. 44, br. 2/3(174/175) (1994), str. 
379388*.

САН ЧЕЗ Ли за рал де, Ра мон
13649

     Me mo ria de Bo snia : escla re ce dor re la to que ofre ce los 
an te ce den tes del con flic to yugo sla vo / Ra món Sán chez 
Li zar ral de.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Bar se lo na, 
1996.
U: El Mun do.  (7 mar zo 1997)*.

САН ШЕ, Серж
13650

     Ivo An dric: Ma ra la co ur ti sa ne et autres no u vel les, Pa
ris, 1999 / Ser ge San chez.
Pri kaz knji ge: Ma ra mi lo sni ca i dru ge pri če.
U: Le Ma ga zi ne lit té ra i re.  No 376 (1er mai 1999)*.

СА РА ТЛИЋ, Ра да
13651

     Иза зов, по др шка и на да / Ра да Са ра тлић.
При каз рас пра ве „О Ан дри ћу да нас” у окви ру Пар ла
мен та кул ту ре, Бе о град, 1991.
У: По ли ти ка.  Год. 88, бр. 27911 (21. јун 1991), стр. 
16.

13652
     Исто ри ја на ше ду ше : ако по сто ји књи га за све чи
та о це, он да су то „Зна ко ви по ред пу та” на шег но бе
лов ца Иве Ан дри ћа / Ра да Са ра тлић.
У: По ли ти ка.  Год. 102, бр. 32871 (13. мај 2005), стр. 
16.

13653
     Кра љев ски звук сев да лин ки : шест по себ них да на 
Иве Ан дри ћа / Ра да Са ра тлић.
У: По ли ти ка.  Год. 99, бр. 31714 (18. феб. 2002), стр. 
17.
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13654
     Над ре ком жи во та : не до сег ну ти „Зна ко ви по ред 
пу та”, за пи си Иве Ан дри ћа, на шег и свет ског књи жев
ног ве ли ка на и но бе лов ца / Ра да Са ра тлић.
У: По ли ти ка.  Год. 102, бр. 32864 (6. мај 2005), стр. 
16.

13655
     Но ва ак ту ел ност Ан дри ћа : скуп о на шем но бе лов
цу / Ра да Са ра тлић.
По во дом че тр де се то го ди шњи це до де ле Но бе ло ве на
гра де за књи жев ност И. Ан дри ћу.
У: По ли ти ка.  Год. 98, бр. 31649 (11. дец. 2001), стр. 
17.

13656
     Се ме из Ка ли фор ни је / Р. [Рада] Са ра тлић.
При каз ча со пи са: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа, св. 
19, 2002. 
У: По ли ти ка.  Год. 99, бр. 32016 (21. дец. 2002) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 54, бр, 37, стр. Б3.

13657
     Уга ђао је пи сцу у се би / Ра да Са ра тлић.
При каз све ча не ака де ми је по во дом сто го ди шњи це ро
ђе ња Иве Ан дри ћа, Бе о град, 11. окт. 1980.
У: Бор ба.  Год. 58, бр. 28382 (12. окт. 1980), стр. 15.

13658
     Уз бу дљи ва су сре та ња / Р. [Рада] Са ра тлић.
При каз ча со пи са: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа, св. 
18, 2001.
У: По ли ти ка.  Год. 98, бр. 31651 (13. дец. 2001), стр. 
15.

САР ДЕ ЛИ, Ђу зе пе
13659

     La vi ta e l’ope ra di Ivo An drić / di Gi u sep pe Sar del li.
U: [Ex Pon to e al tre ope re] / Ivo An drić.  Mi la no : Fab bri, 
1968.  Str. 2357.

СА РИА, Бал ду ин
13660

     Ivo An dric: We si re und Kon suln, Mün chen, 1961 / B. 
[Bal du in] Sa ria.
Pri kaz knji ge: Trav nič ka hro ni ka.
U: Sü dostFor schun gen.  (15. Ju ni 1965)*.

СА РИЋ, Го ран
13661

     Kom po zi ci ja ro ma na „Go spo đi ca” Ive An dri ća / Go ran 
Sa rić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ži vot.  God. 35, knj. 69, br. 5/6 (majjun 1986), str. 
541558.

СА РИЋ, Пе тар
13662

     Зам ка Ан дри ће ве умет но сти / Пе тар Са рић.
У: Књи жев ност.  Год. 47, књ. 98, св. 8/10 (авг.окт. 
1992), стр. 12431247.

САС, Иштван
13663

     Ivo An drić: A ve zír ele fán tja, Bu da pest, 1963 / Szász 
Is tván.
Pri kaz knji ge: Pri ča o ve zi ro vom slo nu.
U: Nagyvi lág.  8. évf., 9. sz. (1963. szept.), str. 1414
1415.

СА СА КИ, Ки и ћи
13664

     Ato ga ki / Sa sa ki Ki ic hi.
Tekst na jap. je zi ku i pi smu.
U: Do ri na no has hi / Ivo An dric hi.  To kio : Kô bun sha, 
1966*.

13665
     Ato ga ki / Sa sa ki Ki ic hi.
Tekst na jap. je zi ku i pi smu.
U: Do ri na no has hi / Ivo An dric hi.  To kio : Kô bun sha, 
1978*.

СА ФЈАН, Збиг њев
13666

     Most na Dri nie / Z. S. [Zbig ni ew Sa fjan].
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Var ša va, 
1956.
U: Ksi ą ż ka dla Ci e bie.  Rocz. 2, nr. 17 (1956), str. 23
24*.

СА ЧАН КА, Ба рис
13667

     Бу да ў нік ма стоў ча ла веч на сці / Ба рыс Са чан ка.
У: Тры во жны год / Іва Ан дрыч.  Мінск : Ма стац кая 
лі та ра ту ра, 1978.  Стр. 38.

СВАН, Свен Кри стер
13668

     1961: Ivo An dric / Sven Chri ster Swahn.
U: Sydsven skan.  (27. ju li 2001)*.

СВИ ЛЕ НОВ, Ата нас
13669

     В па мет на Иво Ан дрич / Ата нас Сви ле нов.
In me mo ri am.
У: Ли те ра ту рен фронт.  Год. 31, бр. 12 (20. март 1975), 
стр. 8.

13670
     Иво Ан дрич / Ат. [Атанас] Сви ле нов.
У: Пла мък.  Год. 6, бр. 11 (1962), стр. 46*.

СЕ ВЕР ЊАК, Се ра фим
13671

     Отли чие за сла вян ска та ли те ра ту ра / Се ра фим Се
вер няк.
У: Сла вя ни.  Год. 18, кн. 5 (1962), стр. 3*.
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СЕ ВЕ РО ВИЋ, Ми ле на
13672

     An dri ćev vek / Mi le na Se ve ro vić.
U: Mi ris ru že / Mi le na Se ve ro vić.  Srem ski Kar lov ci : 
Bran ko vo ko lo, 2004.  Str. 166172.

СЕ ДЛАК, Јан
13673

     Kro ni kár bo sni an skej kra jiny / Ján Se dlák.
U: Prav da.  Roč. 63, č. 240 (9. okt. 1982), str. 5.

СЕ КВИ, Ерос
13674

     Ан дрић, Ита ли ја и Ита ли ја ни / Ерос Се кви.
У: Иво Ан дрић / [уредник Во ји слав Ђурић].  Бе о град : 
Ин сти тут за те о ри ју књи жев но сти и умет но сти, 1962. 
 Стр. 287299.

СЕ КУ ЛИЋ, Алек сан дар
13675

     Gla so vi tost i strast ti hog stva ra nja / Alek san dar Se ku lić.
U: Mla dost.  God. 56, br. 991 (12. mart 1976), str. 11.

СЕ КУ ЛИЋ, Иси до ра
13676

     Бес крај но ин те ре со ва ње за Бо сну / Иси до ра Се ку
лић.
У: До си теј.  Бр. 11 (март 2000), стр. 25.

13677
     Еле гант ни про за ист и сти лист / Иси до ра Се ку лић.
Одло мак из тек ста „Ис ток у при по вет ка ма Ива Ан дри
ћа”.
У: Ве нац.  Бр. 8 (нов. 1972), стр. 6263.

13678
     [Занимљив је раз мак од Ан дри ћа ко ји је пи сао Ex 
Pon to...] / Иси до ра Се ку лић.
Одло мак из тек ста „Ис ток у при по вет ка ма Ива Ан дри
ћа”.
У: НИН.  Год. 22, бр. 1134 (1. окт. 1972), стр. 4243.

13679
     Ис ток у при по вет ка ма Ива Ан дри ћа / Иси до ра Се
ку лић.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 10, бр. 7 
(септ.дец. 1923), стр. 502511.

13680
     Ис ток у при по вет ка ма Ива Ан дри ћа / Иси до ра Се
ку лић.
У: Огле ди / Иси до ра Се ку лић.  Но ви Сад : Ма ти ца 
срп ска ; Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1959.  
Стр. 8394.

13681
     Ис ток у при по вет ка ма Ива Ан дри ћа / Иси до ра Се
ку лић.
У: Кри ти ча ри о Ан дри ћу / при ре дио Пе тар Џа џић.  
Бе о град : Но лит, 1962.  Стр. 5770.

13682
     Ис ток у при по вет ка ма Ива Ан дри ћа / Иси до ра Се
ку лић.
У: Из до ма ћих књи жев но сти. [Књ.] 1 / Иси до ра Се
ку лић.  Но ви Сад : Ма ти ца срп ска, 1964.  Стр. 125
137.

13683
     Ис ток у при по вет ка ма Ива Ан дри ћа / Иси до ра Се
ку лић.
У: Књи жев ност из ме ђу два ра та. Књ. 1 / при ре ди ла 
Све тла на Вел марЈан ко вић.  Бе о град : Но лит, 1965.  
Стр. 142151.

13684
     Ис ток у при по вет ка ма Ива Ан дри ћа / Иси до ра Се
ку лић.
У: Из књи жев них кри ти ка / А. [Антун] Ба рац ... [и др.]. 
 Бе о град : Про све та, 1968.  Стр. 133142.

13685
     Ис ток у при по вет ка ма Ива Ан дри ћа / Иси до ра Се
ку лић.
У: Књи жев ност из ме ђу два ра та. Књ. 1 / при ре ди ла 
Све тла на Вел марЈан ко вић.  Бе о град : Но лит, 1972.  
Стр. 126135.

13686
     Is tok u pri po vet ka ma Iva An dri ća / Isi do ra Se ku lić.
Od lo mak.
U: Od jek.  God. 25, br. 20 (1531. okt. 1972), str. 18.

13687
     Ис ток у при по вет ка ма Ива Ан дри ћа / Иси до ра Се
ку лић.
У: [Из бор из дела] / Иси до ра Се ку лић.  Бе о град : На
род на књи га, 1974.  Стр. 243250.

13688
     Ис ток у при по вет ка ма Ива Ан дри ћа / Иси до ра Се
ку лић.
У: Ода бра на де ла / Иси до ра Се ку лић.  Бе о град : Рад, 
1975.  Стр. 251265.

13689
     Ис ток у при по вет ка ма Ива Ан дри ћа / Иси до ра Се
ку лић.
У: Кри тич ки ра до ви Иси до ре Се ку лић / при ре дио 
Слав ко Ле о вац.  Но ви Сад : Ма ти ца срп ска ; Бе о град : 
Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, 1977.  Стр. 180
188.

13690
     Is tok u pri po vet ka ma Iva An dri ća / Isi do ra Se ku lić.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1977.  Str. 5058.

13691
     Ис ток у при по вет ка ма Ива Ан дри ћа / Иси до ра Се
ку лић.
У: Из до ма ћих књи жев но сти. [Књ.] 1 / Иси до ра Се ку
лић.  Бе о град : „Вук Ка ра џић”, 1977.  Стр. 143155.



831

13692
     Is tok u pri po vet ka ma Iva An dri ća / Isi do ra Se ku lić.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1981.  Str. 5058.

13693
     Is tok u pri po vet ka ma Iva An dri ća / Isi do ra Se ku lić.
Od lo mak.
U: Iza bra ne pri po vi jet ke ; Pro kle ta avli ja / Ivo An drić.  
Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle ša”, 1981.  Str. 387388.

13694
     Ис ток у при по вет ка ма Ива Ан дри ћа / Иси до ра Се
ку лић.
У: Ве нац.  Бр. 105 (окт. 1982), стр. 2628.

13695
     Ис ток у при по вет ка ма Ива Ан дри ћа / Иси до ра Се
ку лић.
У: Ода бра на де ла / Иси до ра Се ку лић.  Бе о град : Рад, 
1982.  Стр. 294308.

13696
     Is tok u pri po vet ka ma Iva An dri ća / Isi do ra Se ku lić.
Od lo mak.  Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Pri po vet ke Ive An dri ća / Sve to zar Ko lje vić.  Be o grad 
: Za vod za udž be ni ke i na stav na sred stva, 1983.  Str. 115
117.

13697
     Is tok u pri po vet ka ma Iva An dri ća / Isi do ra Se ku lić.
Od lo mak.
U: Iza bra ne pri po vi jet ke ; Pro kle ta avli ja / Ivo An drić.  
Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle ša”, 1983.  Str. 387388.

13698
     Ис ток у при по вет ка ма Ива Ан дри ћа / Иси до ра Се
ку лић.
У: Из до ма ћих књи жев но сти. [Књ.] 1 / Иси до ра Се ку
лић.  Бе о град : Ју го сла ви ја пу блик : „Вук Ка ра џић”, 
1985.  Стр. 143155.

13699
     Ис ток у при по вет ка ма Ива Ан дри ћа / Иси до ра Се
ку лић.
У: Пу то пи си, при по вет ке, есе ји / Иси до ра Се ку лић.  
Бе о град : Рад, 1986.  Стр. 268280.

13700
     Is tok u pri po vet ka ma Iva An dri ća / Isi do ra Se ku lić.
Od lo mak.
U: Iza bra ne pri po vi jet ke ; Pro kle ta avli ja / Ivo An drić.  
Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle ša”, 1987.  Str. 387388.

13701
     Ис ток у при по вет ка ма Ива Ан дри ћа / Иси до ра Се
ку лић.
Одло мак.
У: Бал кан ски Хо мер или Жи вот Иве Ан дри ћа / Ра до
ван По по вић.  Бе о град : За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства, 1991.  Стр. 127.

13702
     Ис ток у при по вет ка ма Ива Ан дри ћа / Иси до ра Се
ку лић.
У: Ан то ло ги ја Иси до ра / из бор Дра шко Ре ђеп.  Но ви 
Сад : Про ме теј : Гим на зи ја „Иси до ра Се ку лић”, 1995. 
 Стр. 334349.

13703
     Is tok u pri po vet ka ma Iva An dri ća / Isi do ra Se ku lić.
Te mat ski broj: Ivo An drić  pro et con tra.
U: Hi ja tus.  Br. 6 (1996), str. 4145*.

13704
     Ис ток у при по вет ка ма Ива Ан дри ћа / Иси до ра Се
ку лић.
У: Збор ник о Ан дри ћу / при ре дио Ра до ван Вуч ко вић. 
 Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1999.  Стр. 31
43.

13705
     Ис ток у при по вет ка ма Ива Ан дри ћа / Иси до ра Се
ку лић.
У: До ма ћа књи жев ност. [Књ.] 2 / Иси до ра Се ку лић.  
Но ви Сад : Stylos, 2002.  Стр. 219232.

13706
     Моћ су ге стив но сти / Иси до ра Се ку лић.
Одло мак из тек ста „Ис ток у при по вет ка ма Ива Ан дри
ћа”.
У: Бор ба.  Год. 53, бр. 70 (14. март 1975), стр. 9.

13707
     Од пи сца „Ex Pon to” до при по ве да ча Бо сне / Иси
до ра Се ку лић.
Одло мак из тек ста „Ис ток у при по вет ка ма Ива Ан дри
ћа”.
У: По ли ти ка.  Год. 58, бр. 17261 (27. окт. 1961), стр. 
10.

13708
     Pri po ve dač / Isi do ra Se ku lić.
U: Knji žev ne no vi ne.  N. s., god. 12, br. 157 (3. nov. 
1961), str. 2.

13709
     При че И. Ан дри ћа на не мач ком је зи ку : у пре во ду 
А. Шма у са / Иси до ра Се ку лић.
У: По ли ти ка.  Год. 36, бр. 11341 (26. дец. 1939), стр. 
10.

13710
     При че И. Ан дри ћа на не мач ком је зи ку : у пре во ду 
А. Шма у са / Иси до ра Се ку лић.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 58, бр. 6 
(1939), стр. 356360.

13711
     При че И. Ан дри ћа на не мач ком је зи ку : у пре во ду 
А. Шма у са / Иси до ра Се ку лић.
У: Из до ма ћих књи жев но сти. [Књ.] 1 / Иси до ра Се ку
лић.  Бе о град : „Вук Ка ра џић”, 1977.  Стр. 156162.
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13712
     При че И. Ан дри ћа на не мач ком је зи ку : у пре во ду 
А. Шма у са / Иси до ра Се ку лић.
У: Из до ма ћих књи жев но сти. [Књ.] 1 / Иси до ра Се ку
лић.  Бе о град : Ју го сла ви ја пу блик : „Вук Ка ра џић”, 
1985.  Стр. 156162.

13713
     У дру штву Ан дри ћа, Ду чи ћа и Вој но ви ћа / Иси до
ра Се ку лић.
Те мат ски број: 80 го ди на Ива Ан дри ћа.
У: Раз ви так.  Н. с., бр. 6 (1972), стр. 4344.

13714
     Из ток в раз ка зи те на Иво Ан дрич / Иси до ра Се ку
лич.
У: Мост.  Бр. 22 (1972), стр. 3336.

СЕ КУ ЛИЋ, Оли ве ра
13715

     Ани ки на вре ме на : иде ја и умет нич ка тран спо зи ци
ја / Оли ве ра Се ку лић.
У: Књи жев ност.  Год. 46, књ. 92, св. 6 (јун 1991), стр. 
628632.

СЕ КУ ЛО ВИЋ, Го ран
13716

     Ан дрић и жи вот / Г. С. [Горан Секуловић].
При каз сим по зи ју ма о И. Ан дри ћу одр жа ног у окви
ру 22. ју го сло вен ских књи жев них су сре та „Пје снич ка 
ри јеч на из во ру Пи ве”, Плу жи не, јул 1992.
У: По бје да.  Год. 47, бр. 9567 (20. јул 1992), стр. 13.

13717
     Ан дри ће ва по ет ска ме та фи зи ка / Го ран Се ку ло вић.
У: Мо сто ви.  Год. 25, бр. 126/127 (1993) = Пје снич ка 
ри јеч на из во ру Пи ве : на уч ни скуп по све ћен дје лу Ива 
Ан дри ћа, стр. 1834*.

13718
     Ду бо ка срод ност / Г. [Горан] Се ку ло вић.
При каз ма ни фе ста ци је: На уч ни скуп „Ње гош  Ан
дрић”, Хер цегНо ви, 1516. окт. 1992.
У: По бје да.  Год. 47, бр. 9657 (18. окт. 1992), стр. 11.

13719
     Ду хов ни сто же ри / Го ран Се ку ло вић.
При каз ма ни фе ста ци је: На уч ни скуп „Ње гош  Ан
дрић”, Хер цегНо ви, 1516. окт. 1992. 
У: По бје да.  Год. 47, бр. 9656 (17. окт. 1992) = Сви јет 
кул ту ре, стр. 10.

13720
     Ду хов но срод ство / Го ран Се ку ло вић.
У: По бје да.  Год. 47, бр. 9621 (12. септ. 1992) = Сви јет 
кул ту ре, стр. 10.

13721
     На ук из ми та / Г. [Горан] Се ку ло вић.
При каз ма ни фе ста ци је: На уч ни скуп „Ње гош  Ан
дрић”, Хер цегНо ви, 1516. окт. 1992.
У: По бје да.  Год. 47, бр. 9658 (19. окт. 1992), стр. 11.

13722
     О Ан дри ће вој по ет ској ме та мор фо зи / Го ран Се ку
ло вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Ства ра ње.  Год. 50, бр. 1/2 (јан.феб. 1995), стр. 90
103.

СЕ ЛА КО ВИЋ, Ми лан
13723

     An dri će vo dje lo pod lu pom hi sto rij ske na u ke / M. [Mi
lan] Se la ko vić.
Pri kaz knji ge: Mid hat Ša mić: Isto rij ski iz vo ri Trav nič ke 
hro ni ke Ive An dri ća i nji ho va umjet nič ka tran spo zi ci ja, 
Sa ra je vo, 1962.
U: Vje snik.  God. 23 (1962)*.

13724
     I. An drić : do bit nik po ve lje za ži vot no dje lo / M. [Mi
lan] Se la ko vić.
Po vo dom do de le na gra de Sa ve za knji žev ni ka Ju go sla vi je 
i Udru že nja iz da va ča FNRJ I. An dri ću.
U: Vje snik.  God. 17, br. 3644 (11. stu de ni 1956), str. 6.

13725
     No va knji ga Ive An dri ća / M. [Mi lan] Se la ko vić.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Li ca, Za greb, 1960.
U: Kul tur ni rad nik.  God. 13, br. 9/10 (ru janli sto pad 
1960), str. 8081.

13726
     О И. Ан дри ћу и ње го вој књи зи „На Дри ни ћу при ја” 
/ М. [Милан] Се ла ко вић.
У: На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  За греб : Срп
ско кул тур нопро свјет но дру штво „Про свје та”, 1951. 
 Стр. 367389.

13727
     60. ro đen dan knji žev ni ka Ive An dri ća / M. S. [Mi lan 
Selaković].
U: Ra dioZa greb.  God. 8, br. 41 (1952), str. 2*.

СЕ ЛА КО ВИЋ, На да
13728

     Су о че ни с не из ве сно шћу ве ка / На да Се ла ко вић.
При каз ску па пи са ца по во дом пе де сет го ди на ро ма на 
„На Дри ни ћу при ја” и два де сет го ди на од смр ти Иве 
Ан дри ћа, Ви ше град, март 1995.
У: Ве сти.  Год. 54, бр. 2438 (25. март 1995), стр. 67.

СЕ ЛЕ НИЋ, Сло бо дан
13729

     Без ко ле ба ња : се ћа ња Сло бо да на Се ле ни ћа на су
срет са Ан дри ћем.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 30, бр. 10269 (10. окт. 
1992), стр. 11.

13730
     При ре ди ти или пре ра ди ти / Сло бо дан Се ле нић.
При каз пред ста ве „Про кле та авли ја” по мо ти ви ма ро
ма на Иве Ан дри ћа, у дра ма ти за ци ји Јо ва на Ћи ри ло ва, 
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у ре жи ји Ма те Ми ло ше ви ћа и у из во ђе њу Ју го сло вен
ског драм ског по зо ри шта из Бе о гра да.
У: Бор ба.  Год. 27, бр. 333 (4. дец. 1962), стр. 8.

13731
     При ре ди ти или пре ра ди ти / Сло бо дан Се ле нић.
У: Драм ско до ба / Сло бо дан Се ле нић.  Но ви Сад : Ste
ri ji no po zor je, 2005.  Стр. 6567.

13732
     При ре ди ти или пре ра ди ти / Сло бо дан Се ле нић.
Одло мак.
У: По зо ри шне дра ма ти за ци је де ла Иве Ан дри ћа. Део 
2, Дра ма ти за ци је у вре ме ну / Ве сна Крч мар.  Но ви 
Сад : Ма ти ца срп ска, 2008.  Стр. 185187.

СЕ ЛИ ЈЕ, Етјен
13733

     Ivo An dritch: Il est un pont sur la Dri na, Pa ris, 1956 / 
Eti en ne Ce li er.
Pri kaz knji ge: Na Dri ni ću pri ja.
U: Etu des.  (Nov. 1957), str. 316*.

СЕ ЛИ МО ВИЋ, Ме ша
13734

     An drić je na ci o nal na in sti tu ci ja / Me ša Se li mo vić.
U: Ka zi va nja o An dri ću / [pri re di o] Ra do van Po po vić.  
Be o grad : Slo bo da, 1976.  Str. 133138.

13735
     Бо је и ни јан се / Ме ша Се ли мо вић.
Одло мак из тек ста „Че ти ри пе ри о да у Ан дри ће вом 
ства ра ла штву”.
У: НИН.  Год. 22, бр. 1134 (1. окт. 1972), стр. 43.

13736
     Ве ли ка људ ска де ла / Ме ша Се ли мо вић.
У: До си теј.  Бр. 11 (март 2000), стр. 25.

13737
     Де ло трај не ле по те као на Дри ни ћу при ја / Ме ша 
Се ли мо вић.
Го вор на све ча ној ака де ми ји по во дом осам де се тог ро
ђен да на Иве Ан дри ћа.
У: Ко му нист.  Год. 30, бр. 813 (12. окт. 1972), стр. 21.

13738
     Dje lo Ive An dri ća / M. [Meša] Se li mo vić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 9, br. 1859 (10. okt. 1952), str. 4.

13739
     Зло је веч на су шти на жи во та / Ме ша Се ли мо вић ; 
(из бор Ран ко Ђу кић).
Бе ле шка о ауто ру.
У: Бор ба.  Год. 74, бр. 336 (28. нов.1. дец. 1996), стр. 
16.

13740
     Иво Ан дрић, чо вјек и пи сац / Ме ша Се ли мо вић.
Одло мак из књи ге „Сје ћа ња”.

У: Књи жев не но ви не.  Год. 27, бр. 478 (1. јан. 1975), 
стр. 4, 9.

13741
     Iz me đu Is to ka i Za pa da / Me ša Se li mo vić.
U: Pi sci, mi šlje nja i raz go vo ri / Me ša Se li mo vić.  Be o
grad : Slo bo da ; Ri je ka : „Oto kar Ker šo va ni”, 1975.  Str. 
210223.

13742
     Iz me đu Is to ka i Za pa da / Me ša Se li mo vić.
U: Pi sci, mi šlje nja i raz go vo ri / Me ša Se li mo vić.  Be o
grad : Slo bo da, 1977.  Str. 210223.

13743
     Из ме ђу Ис то ка и За па да / Ме ша Се ли мо вић.
Ré su mé: En tre l’Ori ent et l’Oc ci dent: стр. 1011.
У: Збор ник ра до ва о Иви Ан дри ћу / уред ник Ан то ни је 
Иса ко вић.  Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет
но сти, 1977.  Стр. 411.

13744
     Iz me đu Is to ka i Za pa da / Me ša Se li mo vić.
U: Pi sci, mi šlje nja i raz go vo ri / Me ša Se li mo vić.  Be o
grad : Slo bo da, 1979.  Str. 210223.

13745
     Из ме ђу Ис то ка и За па да / Ме ша Се ли мо вић.
Ré su mé: En tre l’Est et l’Ouest: стр. 11.
У: Збор ник ра до ва о Иви Ан дри ћу / уред ник Ан то ни је 
Иса ко вић.  Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет
но сти, 1979.  Стр. 311.

13746
     Iz me đu Is to ka i Za pa da / Me ša Se li mo vić.
U: Pi sci, mi šlje nja i raz go vo ri / Me ša Se li mo vić.  Be o
grad : Slo bo da, 1981.  Str. 210223.

13747
     Iz me đu Is to ka i Za pa da / Me ša Se li mo vić.    
U: Pi sci, mi šlje nja i raz go vo ri / Me ša Se li mo vić.  Be o
grad : Be o grad ski iz da vač kogra fič ki za vod, 1983.  Broš. 
 Str. 187199.

13748
     Iz me đu Is to ka i Za pa da / Me ša Se li mo vić.             
U: Pi sci, mi šlje nja i raz go vo ri / Me ša Se li mo vić.  Be o
grad : Be o grad ski iz da vač kogra fič ki za vod, 1983.  Plast. 
 Str. 187199.

13749
     Iz me đu Is to ka i Za pa da / Me ša Se li mo vić.          
U: Pi sci, mi šlje nja i raz go vo ri / Me ša Se li mo vić.  Be o
grad : Be o grad ski iz da vač kogra fič ki za vod, 1983.  Plast. 
 2. izd.  Str. 187199.

13750
     Iz me đu Is to ka i Za pa da / Me ša Se li mo vić.
Od lom ci.
U: Pri po vet ke Ive An dri ća / Sve to zar Ko lje vić.  Be o grad 
: Za vod za udž be ni ke i na stav na sred stva, 1983.  Str. 110
113.
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13751
     Iz me đu Is to ka i Za pa da / Me ša Se li mo vić.
U: Pi sci, mi šlje nja i raz go vo ri / Me ša Se li mo vić.  Be o
grad : Be o grad ski iz da vač kogra fič ki za vod, 1986.  Str. 
187199.

13752
     Iz me đu Is to ka i Za pa da / Me ša Se li mo vić.
U: Pi sci, mi šlje nja i raz go vo ri / Me ša Se li mo vić.  Be o
grad : Be o grad ski iz da vač kogra fič ki za vod, 1988.  Str. 
187199.

13753
     „Iz me đu Is to ka i Za pa da” : (de lo vi) / Me ša Se li mo vić.
U: Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Be o grad : Be o grad ski 
iz da vač kogra fič ki za vod, 1990.  Str. 429431.

13754
     Iz me đu Is to ka i Za pa da / Me ša Se li mo vić.
U: Pi sci, mi šlje nja i raz go vo ri / Me ša Se li mo vić.  Be o
grad : Be o grad ski iz da vač kogra fič ki za vod ; Sa ra je vo : 
Svje tlost, 1990.  Str. 187199.

13755
     „Из ме ђу Ис то ка и За па да” : (де ло ви) / Ме ша Се ли
мо вић.
У: На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Бе о
град ски из да вач когра фич ки за вод, 1990.  Стр. 461
463.

13756
     Из ме ђу Ис то ка и За па да / Ме ша Се ли мо вић.
Одло мак.
У: Бал кан ски Хо мер или Жи вот Иве Ан дри ћа / Ра до
ван По по вић.  Бе о град : За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства, 1991.  Стр. 128.

13757
     Iz me đu Is to ka i Za pa da / Me ša Se li mo vić.
U: Pi sci, mi šlje nja i raz go vo ri / Me ša Se li mo vić.  Ze mun 
: Bo ok ; No vi Be o grad : Mar so, 2002.  Str. 159169.

13758
     Iz me đu Is to ka i Za pa da / Me ša Se li mo vić.
U: Pi sci, mi šlje nja i raz go vo ri / Me ša Se li mo vić.  Be o
grad : Bo ok & Mar so, 2006.  Str. 159169.

13759
     Из ме ђу Ис то ка и За па да / Ме ша Се ли мо вић.
У: Пи сци, ми шље ња и раз го во ри / Ме ша Се ли мо вић. 
 Под го ри ца : Ју ме диа монт : Ок то их, 2007.  Стр. 163
173.

13760
     Iz me đu Is to ka i Za pa da / Me ša Se li mo vić.
U: Pi sci, mi šlje nja i raz go vo ri / Me ša Se li mo vić.  Be o
grad : Mar so, 2009.  Str. 159169.

13761
     Ju bi lej na še kul tu re / Me ša Se li mo vić.
Go vor na aka de mi ji SKZ po vo dom osam de se tog ro đen da
na Ive An dri ća.  Ré su mé: Ju bi lé de no tre cul tu re: str. 11.

U: Ra do vi. Odje lje nje za knji žev nost i umjet nost.  (1973), 
str. 711.

13762
     Ju bi lej na še kul tu re / Me ša Se li mo vić.
U: Pi sci, mi šlje nja i raz go vo ri / Me ša Se li mo vić.  Be o
grad : Slo bo da ; Ri je ka : „Oto kar Ker šo va ni”, 1975.  Str. 
203209.

13763
     Ју би леј на ше кул ту ре / Ме ша Се ли мо вић.
У: По ли ти ка.  Год. 72, бр. 22069 (15. март 1975) = Кул
ту ра  умет ност.  Год. 17, бр. 1014, стр. 15.

13764
     Ju bi lej na še kul tu re / Me ša Se li mo vić.
U: Pi sci, mi šlje nja i raz go vo ri / Me ša Se li mo vić.  Be o
grad : Slo bo da, 1977.  Str. 203209.

13765
     Ju bi lej na še kul tu re / Me ša Se li mo vić.       
U: Pi sci, mi šlje nja i raz go vo ri / Me ša Se li mo vić.  Be o
grad : Be o grad ski iz da vač kogra fič ki za vod, 1983.  Broš. 
 Str. 181186.

13766
     Ju bi lej na še kul tu re / Me ša Se li mo vić.
U: Pi sci, mi šlje nja i raz go vo ri / Me ša Se li mo vić.  Be o
grad : Be o grad ski iz da vač kogra fič ki za vod, 1983.  Plast. 
 Str. 181186.

13767
     Ju bi lej na še kul tu re / Me ša Se li mo vić.
U: Pi sci, mi šlje nja i raz go vo ri / Me ša Se li mo vić.  Be o
grad : Be o grad ski iz da vač kogra fič ki za vod, 1983.  Plast. 
 2. izd. Str. 181186.

13768
     Ju bi lej na še kul tu re / Me ša Se li mo vić.
U: Pi sci, mi šlje nja i raz go vo ri / Me ša Se li mo vić.  Be o
grad : Be o grad ski iz da vač kogra fič ki za vod, 1986.  Str. 
181186.

13769
     Ju bi lej na še kul tu re / Me ša Se li mo vić.
U: Pi sci, mi šlje nja i raz go vo ri / Me ša Se li mo vić.  Be o
grad : Be o grad ski iz da vač kogra fič ki za vod, 1988.  Str. 
181186.

13770
     Ju bi lej na še kul tu re / Me ša Se li mo vić.
U: Pi sci, mi šlje nja i raz go vo ri / Me ša Se li mo vić.  Be o
grad : Be o grad ski iz da vač kogra fič ki za vod ; Sa ra je vo : 
Svje tlost, 1990.  Str. 181186.

13771
     Ju bi lej na še kul tu re / Me ša Se li mo vić.
U: Pi sci, mi šlje nja i raz go vo ri / Me ša Se li mo vić.  Ze mun 
: Bo ok ; No vi Be o grad : Mar so, 2002.  Str. 153157.

13772
     Ju bi lej na še kul tu re / Me ša Se li mo vić.
U: Pi sci, mi šlje nja i raz go vo ri / Me ša Se li mo vić.  Be o
grad : Bo ok & Mar so, 2006.  Str. 153157.
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13773
     Ју би леј на ше кул ту ре / Ме ша Се ли мо вић.
У: Пи сци, ми шље ња и раз го во ри / Ме ша Се ли мо вић. 
 Под го ри ца : Ју ме диа монт : Ок то их, 2007.  Стр. 157
161.

13774
     Ju bi lej na še kul tu re / Me ša Se li mo vić.
U: Pi sci, mi šlje nja i raz go vo ri / Me ša Se li mo vić.  Be o
grad : Mar so, 2009.  Str. 153157.

13775
     Ју би леј на ше кул ту ре / Ме ша Се ли мо вић.
У: Иво Ан дрић. [Књ.] 1 / при ре дио Слав ко Гор дић.  
Но ви Сад : Из да вач ки цен тар Ма ти це срп ске, 2010.  
Стр. 345348.

13776
     Нај це ло ви ти ја ми сао о жи во ту / Ме ша Се ли мо вић.
Одло мак из тек ста „Це ло ви та ми сао о жи во ту”.
У: Ве нац.  Бр. 7 (окт. 1972), стр. 62.

13777
     Оста ле су нам ве ли чан стве не књи ге / Ме ша Се ли
мо вић.
In me mo ri am. 
У: Бор ба.  Год. 53, бр. 71 (15. март 1975) = Свет кул ту
ре и умет но сти, стр. 11.

13778
     По но сан сам што сам му био са вре ме ник / Ме ша 
Се ли мо вић.
In me mo ri am.
У: По ли ти ка.  Год. 72, бр. 22068 (14. март 1975), стр. 
13.

13779
     Стра сна че жња за жи во том без зла / Ме ша Се ли
мо вић.
Го вор на све ча ној ака де ми ји у част Иве Ан дри ћа, Бе о
град, 10. окт. 1972.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 24, бр. 425 (16. окт. 1972), 
стр. 34.

13780
     У Ан дри ће вом све ту са мо је жи вот ве чан / Ме ша 
Се ли мо вић.
У: По ли ти ка.  Год. 69, бр. 21196 (7. окт. 1972) = Кул ту
ра  умет ност.  Год. 16, бр. 892, стр. 1112.

13781
     У Ан дри ће вом све ту са мо је жи вот ве чан / Ме ша 
Се ли мо вић.
Те мат ски број: 80 го ди на Ива Ан дри ћа.
У: Раз ви так.  Н. с., бр. 6 (1972), стр. 1116.

13782
     Upo ri šne tač ke An dri će vog dje la. [De o] 1 / Me ša Se
li mo vić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 29, br. 8745 (6. okt. 1972), str. 9.

13783
     Upo ri šne tač ke An dri će vog dje la. [De o] 2 / Me ša Se
li mo vić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 29, br. 8746 (7. okt. 1972), str. 7.

13784
     Upo ri šne tač ke An dri će vog dje la. [De o] 3 / Me ša Se
li mo vić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 29, br. 8747 (8. okt. 1972), str. 5.

13785
     Це ло ви та ми сао о жи во ту / Ме ша Се ли мо вић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 24, бр. 417 (16. јун 1972), 
стр. 8.

13786
     Cje lo vi ta mi sao o ži vo tu / Me ša Se li mo vić.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1977.  Str. 305309.

13787
     Cje lo vi ta mi sao o ži vo tu / Me ša Se li mo vić.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1981.  Str. 305309.

13788
     Cje lo vi ta mi sao o ži vo tu / Me ša Se li mo vić.
U: Iza bra ne pri po vi jet ke ; Pro kle ta avli ja / Ivo An drić.  
Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle ša”, 1981.  Str. 393397.

13789
     Cje lo vi ta mi sao o ži vo tu / Me ša Se li mo vić.
Od lo mak.
U: Iza bra ne pri po vi jet ke ; Pro kle ta avli ja / Ivo An drić.  
Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle ša”, 1983.  Str. 393397.

13790
     Cje lo vi ta mi sao o ži vo tu / Me ša Se li mo vić.
U: Iza bra ne pri po vi jet ke ; Pro kle ta avli ja / Ivo An drić.  
Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle ša”, 1987.  Str. 393397.

13791
     Че ти ри пе ри о да у Ан дри ће вом ства ра ла штву / Ме
ша Се ли мо вић.
Пре да ва ње по во дом осам де се тог ро ђен да на И. Ан дри
ћа, Бе о град, 1972.
У: Књи жев ност и је зик.  Год. 19, бр. 4 (1972), стр. 
17.

13792
     Vá šni vá tú žba po ži vo te bez zla / Me ša Se li mo vić ; 
[preložel Mic hal Ba bin ka].
Go vor na sve ča noj aka de mi ji u čast Ive An dri ća, Be o grad, 
10. okt. 1972.
U: Nový ži vot.  Roč. 24, č. 6 (nov.dec. 1972), str. 523
530.

13793
     Иво Ан дрич / Ме ша Се ли мо вич.
У: Из бран ное / Иво Ан дрич.  Мо сква : Ху до же ствен
ная ли те ра ту ра, 1976.  Стр. 516.
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13794
     Иво Ан дрич / Ме ша Се ли мо вич.
У: По ве сти и рас ска зы / Иво Ан дрич.  Мо сква : Ра ду
га, 1983.  Стр. 513.

13795
     Ne bo ten e An dri qit ve tem je ta es hte e am shu es hme / 
Mes ha Se li mo viq.
U: Fla ka e vël la zë ri mit.  V. 28, nr. 1276 (15. tet. 1972), 
str. 18.

СЕ МЈО НО ВА, Т. Ф.
13796

     Тур ци змы в ху до же ствен ном мы шле нии и язы ке 
Иво Ан дри ча : (к ти по ло гии функ ци о ни ро ва ния ори
ен та ль ных за им ство ва ний в сла вя нотюрк ской кон
такт ной зо не и пе ре ход ной зо не Во сток  За пад) / Т. Ф. 
Се ме но ва.
У: Твор че ство Иво Ан дри ча / [редак торсо ста ви те ль 
О. [Ольга] Л. Кириллова].  Мо сква : Ин сти тут сла вя
но ве де ния и бал ка ни сти ки РАН, 1992.  Стр. 3134.

СЕ МО, Марк
13797

     La gran de ar che d’An dric / Marc Se mo.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Pa riz, 1994.
U: Li bé ra tion.  (21 avr. 1994)*.

13798
     Les con suls de Trav nik / Marc Se mo.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Pa riz, 
1997.
U: Li bé ra tion.  (9 janv. 1997)*.

СЕН ДЕР, Ра мон Хо се
13799

     Ivo An dric, pre mio Nó bel / por Ra món J. [José] Sen der.
U: El Uni ver sal.  (12 nov. 1961)*.

13800
     Ivo An dric, pre mio Nó bel / Ra món Sen der.
U: Pa no ra ma.  (13 nov. 1961)*.

СЕН ДИЋ, Му нир
13801

     En glish tran sla ti ons of Ivo An dric’s Trav nic ka hro ni ka 
/ Mu nir Sen dich.
U: Ca na dian Sla vo nic Pa pers.  Vol. 40, no. 3/4 (Sept.
Dec. 1998), str. 379400*.

СЕН ТЕ ЛЕ КИ, Кор нел
13802

     Ivo An drić / Szen te leky Kor nél.
U: Új élet for mák fe lé / Szen te leky Kor nél.  Új vi dék : Fo
rum, 1999.  Str. 234.

СЕ ПЕ
13803

     Sil ta ja ih mi set / Sep pä.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Hel sin ki, 

1960.
U: Ka le va.  (10. jo u lu 1960)*.

СЕ ПЕШ, Маг да
13804

     У по се ти код Иве Ан дри ћа / Се пеш Маг да ; пре вео 
са ма ђар ског Ми хаљ Ја нош.
Пре вод тек ста „Lá to ga tás Ivo An drić nál”.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 226228.

13805
     Lá to ga tás Ivo An drić nál / Sze pes Mag da.
U: Or szágVi lág.  (1969. jan. 8.), str. 1617*.

СЕР ДЕ А НУ, Јон
13806

     Is to ria unei ta ri / Ion Ser de a nu.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Bu ku rešt, 
1961.
U: Tri bu nǎ.  An. 6, nr. 51 (20. dec. 1962), str. 2*.

СИ БИ НО ВИЋ, Ми о драг
13807

     Ан дри ће во схва та ње књи жев ног пре во да / Ми о драг 
Си би но вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Ан дрић у све тлу есте ти ке / уре дио Ми ло слав Шу
тић.  [Нови Сад] : Све то ви ; Бе о град : Ин сти тут за 
књи жев ност и умет ност : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 
1994.  Стр. 167171.

СИ ДИ КИ, М. А.
13808

     Yugo slav no vel in Ur du / M. A. Sid di qui.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Ka ra či, 
1981.
U: Pa ki stan Eco no mist.  (27 Feb. 1982), str. 35*.

СИ ДРАН, Ми ран да
13809

     An drić bez kan to na / M. [Mi ran da] Si dran.
U: Oslo bo đe nje.  (25. feb. 1992)*.

СИ ЈА РИЋ, Ћа мил
13810

     Ra do ji ca sa Li ma  ve li ki ve zir / Ća mil Si ja rić.
U: Od jek.  God. 38, br. 15/16 (avg. 1985), str. 13.

СИ КИ МИЋ, Би ља на
13811

     Те шко је ре ћи да ли је то Ан дрић ко га по зна је мо 
: др Би ља на Си ки мић иш чи та ва не по зна ту књи жев ну 
за о став шти ну Иве Ан дри ћа / [интервју водила] Је ле на 
Ко са но вић.
У: Бор ба.  Год. 78, бр. 76 (16. март 2000), стр. 6.
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СИ ЛАБ ХА ДРА
13812

     Ivo An dric / by Si lab ha dra.
U: The Hin du.  (14 Jan. 1962)*.

СИ ЛО НЕ, Иња цио
13813

     Пле ме ни то и из у зет но озбиљ но све до чан ство / Иг
на цио Си ло не.
По во дом до де ле Но бе ло ве на гра де за књи жев ност Иви 
Ан дри ћу.
У: Бор ба.  Год. 26, бр. 282 (28. окт. 1961), стр. 7.

СИ МИЋ, Бри ги те
13814

     Омерпа ша Ла тас на не мач ком / Бри ги те Си мић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Омер па ша Ла тас, Бер лин, 
1979.
У: Мо сто ви.  Год. 12, бр. 3(48) (окт.дец. 1981), стр. 
259.

СИ МИЋ, Ду шан
13815

     Ан дрић  срп ски Тол стој : кри ти чар „Ин ди пен ден
та” о но вом из да њу „На Дри ни ћу при ја” / Ду шан Си
мић.
У: По ли ти ка.  Год. 91, бр. 28941 (15. мај 1994), стр. 
16.

СИ МИЋ, Но вак
13816

     [De se ti de cem bra ove go di ne...] / No vak Si mić.
U: Re pu bli ka.  God. 17, br. 11 (stu de ni 1961), str. 1.

13817
     Zo re nje u ti ši ni / No vak Si mić.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pri po vet ke, Be o grad, 1936.
U: Sa vre me nik.  God. 26, br. 3 (ožu jak 1937), str. 112
113*.

13818
     Јед ног да на у Са ра је ву : (се ћа ња на су сре те) / Но вак 
Си мић.
У: Бор ба.  Год. 51, бр. 277 (7. окт. 1972), стр. 17.

13819
     Јед ног да на у Са ра је ву : (се ћа ња на су сре те) / Но вак 
Си мић.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 174175.

СИ МИЋ, Ра до је
13820

     О Ан дри ће вој умет нич кој крип то гра фи ји / Ра до је 
Си мић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Zu
sam men fas sung: Zur Krip to grap hie I. An drić’: стр. 359.
У: Иво Ан дрић у сво ме вре ме ну. [Књ.] 1 / 22. на уч ни 
са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, 

Тр шић, 1520. септ. 1992.  Бе о град : Ме ђу на род ни 
сла ви стич ки цен тар на Фи ло ло шком фа кул те ту, 1994. 
 Стр. 347359.

13821
     Про блем „уну тра шње” и „вањ ске” сти ли сти ке де
мон стри ран на тек сту Иве Ан дри ћа / Ра до је Си мић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: По ве ља.  Н. с., год. 22, бр. 3/4 (1992), стр. 3853.

13822
     Сти ли сти ка фо ниј ских струк ту ра у Ан дри ће вој 
Трав нич кој хро ни ци / Ра до је Си мић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Књи жев ност и је зик.  Год. 47, бр. 3/4 (2000), стр. 
1536.

СИ МИЋ, С.
13823

     Умет ник о умет ни ку : Ан дрић о Ко чи ћу, о бо сан
ској исто ри ји и о Бо сан ци ма / Св. Си мић.
У: Днев ник.  Год. 14, бр. 3256 (8. мај 1955), стр. 7.

СИ МИЋ, Слав ко
13824

     Bi bli o gra fi ja po seb no ob ja vlje nih dje la Ive An dri ća / 
Slav ko Si mić.
U: Pre gled.  God. 14, knj. 1, br. 3 (mart 1962), str. 229
251.

СИ МО ВИЋ, Дра гош
13825

     Исти на и ле ген да / Дра гош Си мо вић.
У: Спорт и свет.  Год. 6, бр. 263 (7. нов. 1961), стр. 
1617*.

СИ МО ВИЋ, Жи во мир
13826

     An dri ćev svi jet že ne. [De o] 1, Sli ka iz pred je la ča ro li ja 
/ Ži vo mir Si mo vić.
U: Glas.  God. 49, br. 6524 (13. feb. 1992), str. 9*.

13827
     An dri ćev svi jet že ne. [De o] 2, Iz gna nik iz svi je ta s lju
ba vlju o nje mu / Ži vo mir Si mo vić.
U: Glas.  God. 49, br. 6525 (14. feb. 1992), str. 9*.

13828
     An dri ćev svi jet že ne. [De o] 3, Gla so vi kao ru me ne la
ti ce / Ži vo mir Si mo vić.
U: Glas.  God. 49, br. 6526 (15. feb. 1992), str. 12*.

13829
     An dri ćev svi jet že ne. [De o] 4, Je dan dru gi ži vot / Ži
vo mir Si mo vić.
U: Glas.  God. 49, br. 6528 (17. feb. 1992), str. 9*.

13830
     An dri ćev svi jet že ne. [De o] 5, Lje po ta, duh i šarm / 
Ži vo mir Si mo vić.
U: Glas.  God. 49, br. 6529 (18. feb. 1992), str. 9*.
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13831
     An dri ćev svi jet že ne. [De o] 6, Za lju blje nost i cr ve ni lo 
u li cu no be lov ca / Ži vo mir Si mo vić.
U: Glas.  God. 49, br. 6530 (19. feb. 1992), str. 12*.

13832
     An dri ćev svi jet že ne. [De o] 7, Gu bi tak ži vot nog dru ga 
/ Ži vo mir Si mo vić.
U: Glas.  God. 49, br. 6531 (20. feb. 1992), str. 10*.

13833
     An dri ćev svi jet že ne. [De o] 8, Nje go ve „mno ge dra ga
ne” / Ži vo mir Si mo vić.
U: Glas.  God. 49, br. 6532 (21. feb. 1992), str. 12*.

13834
     An dri ćev svi jet že ne. [De o] 9, S po što va njem o pri ja te
lji ca ma / Ži vo mir Si mo vić.
U: Glas.  God. 49, br. 6533 (22. feb. 1992), str. 9*.

13835
     An dri ćev svi jet že ne. [De o] 10, Uvi jek u pu noj svje tlo
sti / Ži vo mir Si mo vić.
U: Glas.  God. 49, br. 6535 (24. feb. 1992), str. 9*.

13836
     Жен ски свет у ин тим ном и ду хов ном огле да лу Иве 
Ан дри ћа. [Део] (1), До сто јан ством шти тио до сто јан
ство / Жи во мир Си мо вић.
У: Је дин ство.  Год. 52, бр. 192/193 (1314. јул 1996), 
стр. 13.

13837
     Жен ски свет у ин тим ном и ду хов ном огле да лу Иве 
Ан дри ћа. [Део] (2), Ве ли ка не рав но прав ност же на / 
Жи во мир Си мо вић.
У: Је дин ство.  Год. 52, бр. 194 (15. јул 1996), стр. 12.

13838
     Жен ски свет у ин тим ном и ду хов ном огле да лу Иве 
Ан дри ћа. [Део] (3), На стра ни јед но став но сти, сло
бод ног и ду бо ког жи во та / Жи во мир Си мо вић.
У: Је дин ство.  Год. 52, бр. 195 (16. јул 1996), стр. 13.

13839
     Жен ски свет у ин тим ном и ду хов ном огле да лу Иве 
Ан дри ћа. [Део] (4), Де ла жи во пи сног ре а ли зма / Жи
во мир Си мо вић.
У: Је дин ство.  Год. 52, бр. 196 (17. јул 1996), стр. 13.

13840
     Жен ски свет у ин тим ном и ду хов ном огле да лу Иве 
Ан дри ћа. [Део] (5), Бо рац за по што ва ње људ ског до
сто јан ства / Жи во мир Си мо вић.
У: Је дин ство.  Год. 52, бр. 197 (18. јул 1996), стр. 13.

13841
     Не до вољ но по зна та Ан дри ће ва док тор ска ди сер та
ци ја / Жи во мир Си мо вић.
У: Ми сао.  Год. 18, бр. 5(441) (27. април 1992), стр. 5.

13842
     Фи зи о но ми ја сту ди ја бу ду ћег ве ли ка на / Жи во мир 
Си мо вић.

У: Је дин ство.  Год. 48, бр. 253/254 (1920. септ. 1992), 
стр. 8.

СИ МО ВИЋ, Љу бо мир
13843

     An dri ćev most / Lju bo mir Si mo vić.
U: Vi di ci.  God. 9, br. 62/63 (1961), str. 1.

СИ МО НО ВИЋ, Си мон
13844

     Два гла са за „Ани ки на вре ме на” / Си мон Си мо но
вић.
У: По ли ти ка.  Год. 76, бр. 23645 (4. авг. 1979), стр. 
14.

13845
     Зи ма, је дан вид / Си мон Си мо но вић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 45, бр. 862 (15. април 
1993), стр. 12.

13846
     Ми ро слав Ка ра у лац: Ра ни Ан дрић, Бе о град, Са ра
је во, 1980 / С. С. [Симон Симоновић].
При каз књи ге.
У: По ли ти ка.  Год. 77, бр. 24148 (27. дец. 1980), стр. 
12.

СИ МУ НО ВИЋ, Влат ко
13847

     Зна ко ви по ред пу та / В. С. [Влат ко Симуновић].
При каз ре ци та ла „Зна ко ви по ред пу та” Иве Ан дри ћа у 
из во ђе њу Дра ги це То мас.
У: По бје да.  Год. 66, бр. 15774 (9. нов. 2009), стр. 14.

СИНГ Му кер џи, Ва ни та
13848

     Исто ри ја и људ ска суд би на у ро ма ну На Дри ни ћу
при ја / Ва ни та Му кер џи ; пре ве ла Ва са Па вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 8, св. 6 (окт. 
1989), стр. 288298.

СИЧ, Имре
13849

     Ivo An drić / (szi) [Szűcs Imre].
U: Magyar Szó.  33. évf., 161. sz. (1976. jún. 13.), str. 
12.

13850
     Meg men tett gon do la tok / Szűcs Imre.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Sve ske, Beograd [etc.], 1982. 
U: Magyar Szó.  39. évf., 236. sz. (1982. aug. 28.) = Ki
lá tó, str. 15*.

СКА МЕЛ, Мајкл
13851

     Te ško na sli je đe / Majkl Ska mel ; pre veo Igor La kić.
U: Mo ni tor.  God. 4, br. 138 (11. jun 1993), str. 4142.
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СКОК, Јо жа
13852

     Ivo An drić: Sta ze, li ca, pre de li, Be o grad, 1963 / Jo ža 
Skok.
Pri kaz knji ge.
U: Škol ske no vi ne.  God. 15, br. 2 (10. jan. 1964)*.

СКО ТИ, Ђа ко мо
13853

     Ivo An drić : (no te bi o bi bli o gra fic he) / G. S. [Gi a co mo 
Scot ti].
U: La sto ria dell’aiduc co e al tri rac con ti con una scel ta 
di po e sie / di Ivo An drić.  Ro ma : Gre me se, 1973.  Str. 
XVIIXX*.

13854
     Ivo An drić, aste rischi ita li a ni / Gi a co mo Scot ti.
U: Ivo An drić, scrit to re e di plo ma ti co euro peo.  Go ri zia : 
[s. n.], 2010.  Str. 4152*.

13855
     Ivo An drić e la sua ope ra / Gi a co mo Scot ti.
U: Il Ba ret ti.  (Gen.apr. 1962), str. 147152*.

13856
     La re al tà leg gen da ria spec chio del la re al tà na sco sta : (i 
per so nag gi dei rac con ti di Ivo An drić) / Gi a co mo Scot ti.
U: La sto ria dell’aiduc co e al tri rac con ti con una scel ta 
di po e sie / di Ivo An drić.  Ro ma : Gre me se, 1973.  Str. 
VIIXVI*.

13857
     Uma ni tà di An drić po e ta / Gi a co mo Scot ti.
U: Auso nia.  An no 5, n. 21 (1966), str. 5662*.

СКРЕ ДЕ, Рагнвалд
13858

     Stor sla gen ro man fra Ju go sla via / Rag nvald Skre de.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Oslo, 1960.
U: Dag bla det.  (14. okt. 1960)*.

13859
     Hi sto risk ro man av Tol stoifor mat / Rag nvald Skre de.
U: Dag bla det.  (25. okt. 1960)*.

СКУ ЈЕ НИ ЈЕКС, Кнутс
13860

     Pe cvards / Knuts Sku je ni eks.
U: Ja un kun dre ; No lã de ta is pa galms / Ivo An dričs.  Ri ga 
: Li e sma, 1981*.

СЛАВ НИЋ, Иво
13861

     Tra ge di ja iden ti te ta : (te ma me đu na rod ne si tu a ci je u 
dje li ma E. M. For ste ra i Ive An dri ća) / Ivo Slav nić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Tre ći pro gram.  God. 7, br. 20 (jan.mart 1978), str. 
531557.

СЛАМ НИГ, Иван
13862

     „Ću pri ja” na šved skom / Ivan Slam nig.
U: Te le gram.  God. 1, br. 22 (23. sept. 1960), str. 16.

СЛАП ШАК, Све тла на
13863

     Ино ва ци је у кри тич ком жан ру / Све тла на Слап шак.
При каз књи ге: Пре драг Па ла ве стра: Скри ве ни пе сник, 
Бе о град, 1981.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 34, бр. 646 (22. април 
1982), стр. 25.

СМАЈ ЛО ВИЋ, Му ста фа
13864

     Na Lo ti ki nom gro bu / Mu sta fa Smaj lo vić.
U: Za dru gar.  Br. 2160 (2. jun 1990), str. 19*.

СМИ ЉА НИЋ, Д.
13865

     Пе сник, ху ма ни ста : Ка тја Јор да но ва из Бу гар ске 
пре ве ла је и „Го спо ђи цу”, „Ку ћу на оса ми” и „Зна ко ве 
по ред пу та” / Д. Сми ља нић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 18, бр. 5828 (28. мај 1980), 
стр. 13.

13866
     Спо зна ја све та : пољ ски пре во ди лац и на уч ник Јан 
Вје жбиц ки ви ше од две де це ни је про у ча ва Ан дри ће во 
де ло / Д. Сми ља нић.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 18, бр. 5827 (27. мај 1980), 
стр. 13.

СМИ ЉИЋ, Ни ко ла
13867

     По здра ви ти хог су се да / Н. [Никола] Сми љић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 43, бр. 27597 (12. март 
1995), стр. 21.

13868
     Та шта као  на след ник / Ни ко ла Сми љић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 43, бр. 27606 (21. март 
1995), стр. 15.

СМИЉ КО ВИЋ, Ста на
13869

     „Ан дри ће ва де ца” по ла жу ис пит хра бро сти пред 
веч ним за го нет ка ма све та / Ста на Смиљ ко вић.
Sum mary: „An dric’s chil dren” to pass the exa mi na ti on of 
co ur a ge be fo re the eter nal puz zles on the world: стр. 167 
; Ре зю ме: „Де ти Ан дри ча” сда ют эк за мен хра бро сти 
пе ред круп ны ми за гад ка ми ми ра: стр. 168.
У: На ста ва и вас пи та ње.  Год. 42, бр. 3/4 (1993), стр. 
163168.

13870
     Не ко ли ко ли ко ва у књи жев ном де лу Иве Ан дри ћа / 
Ста на Смиљ ко вић.
У: Збор ник ра до ва.  Бр. 2/3 (1985), стр. 2125*.
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СО А РЕС, Лу и за Су зе те Афон со
13871

     Се ћа ње на осе ћа ње у ро ма ну Иве Ан дри ћа На Дри
ни ћу при ја / Лу и за Афон со Со а реш ; са ен гле ског пре
ве ла Би ља на Ђор ђе вићМи ро ња.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би
бли о гра фи ја: стр. 116118.  Sum mary: The me mory of 
an emo tion in The brid ge over the Dri na by Ivo An drić: 
стр. 118.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 28, св. 26 
(јун 2009), стр. 107118.

СО БО ЉЕВ, Ле о нид Сер ге је вич
13872

     Pe cvards / Le o nids So bo levs.
U: Tilts par Dri nu / Ivo An dričs.  Ri ga : La tvi jas valsts 
iz dev ni e ci ba, 1958.  Str. 337[341].

13873
     Пре ди сло вие / Ле о нид Со бо лев.
У: Мост на Дри не / Иво Ан дрич.  Мо сква : Из да те ль
ство ино стран ной ли те ра ту ры, 1956.  Стр. 511.

13874
     Пре фа цэ / Ле о нид Со бо лев.
У: По дул де пе сте Дри на / Иво Ан дрич.  Ки ши нэу : 
Кар тя Мол до ве ня скэ, 1972.  Стр. 38.

СО КО ЛО ВИЋ, Ра до мир
13875

     Ра де, си не не мој мај ке за бо ра ви ти : јед на емо
ци о нал на ре че ни ца из ро ма на „На Дри ни ћу при ја” И. 
Ан дри ћа : (гра ма тич ко стил ска ана ли за) / Ра до мир Со
ко ло вић.
У: Про свет ни пре глед.  Год. 41, бр. 1550(35) (15. нов. 
1985) = Пе да го шка прак са.  Год. 2, бр. 16, стр. 12.

СО ЛАР, Ми ли вој
13876

     Od nos po e zi je i pro ze u ra nim dje li ma Ive An dri ća / 
Mi li voj So lar.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Sum mary: 
The re la tion bet we en po e tic and pro se struc tu ral ele ments 
in An drić’s early works: str. 463464.
U: Zbor nik ra do va o Ivi An dri ću / ured nik An to ni je Isa
ko vić.  Be o grad : Srp ska aka de mi ja na u ka i umet no sti, 
1977.  Str. 441464.

13877
     Od nos po e zi je i pro ze u ra nim dje li ma Ive An dri ća / 
Mi li voj So lar.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Sum mary: 
The re la tion bet we en po e tic and pro se struc tu ral ele ments 
in An drić’s early works: str. 463464.
U: Zbor nik ra do va o Ivi An dri ću / ured nik An to ni je Isa
ko vić.  Be o grad : Srp ska aka de mi ja na u ka i umet no sti, 
1979.  Str. 441464.

13878
     Ra na dje la Ive An dri ća / Mi li voj So lar.
U: Smrt San cha Pan ze / Mi li voj So lar.  Za greb : Na klad ni 
za vod Ma ti ce hr vat ske, 1981.  Str. 129159.

13879
     The re la tion bet we en po e try and pro se in the early 
works of Ivo An drić / Mi li voj So lar ; tran sla ted by Gra
ham McMa ster.
U: Most.  Br. 3/4 (1997), str. 118128*.

СО ЛЕВ, Ди ми тар
13880

     Иво Ан дриќ / Ди ми тар Со лев.
У: Ли те ра ту рен збор.  Год. 9, бр. 5 (1962), стр. 17.

13881
     Иво Ан дриќ / Ди ми тар Со лев.
У: Иво Ан дриќ / при ре дил Ди ми тар Со лев.  Ско пје : 
„Ко чо Ра цин”, 1963.  Стр. 514.

13882
     Иво Ан дриќ / Ди ми тар Со лев.
У: Мо стот на Дри на / Иво Ан дриќ.  Ско пје : Кул ту ра, 
1965.  Стр. 449457.

13883
     Иво Ан дриќ / Ди ми тар Со лев.
У: Мо стот на Дри на / Иво Ан дриќ.  Ско пје [итд.] : 
Ми сла [итд.], 1977.  Стр. 391[398].

13884
     Иво Ан дриќ / Ди ми тар Со лев.
У: Мо стот на Дри на / Иво Ан дриќ.  Ско пје : Ми сла, 
1981.  Стр. 368374.

13885
     Иво Ан дриќ / Ди ми тар Со лев.
У: Мо стот на Дри на / Иво Ан дриќ.  Ско пје : Ми сла : 
Ма ке дон ска кни га : Кул ту ра, 1984.  Стр. 387394.

СОР ДО, Ен ри ке
13886

     Ivo An dric : bi o gra fía / E. S. [En ri que Sor do].
U: Los pre mi os No bel de li te ra tu ra. Vol. 9 / Ger hart Ha
upt mann ... [et al.].  Bar ce lo na : Pla za & Ja nés, 1981. 
 Str. 937939.

СПА ХИЋ, Ве дад
13887

     Hljeb od ja vo ro ve ko re : ogled o An dri će voj dok tor
skoj di ser ta ci ji / Ve dad Spa hić.
Re fe rat na Na uč nom sku pu „Dje lo Ive An dri ća u hi sto rij
skom i dru štve nom kon tek stu”, Tu zla, 1314. nov. 1999.
U: An drić i Bo šnja ci / [glav ni ured nik Mu nib Maglajlić]. 
 Tu zla : Bo šnjač ka za jed ni ca kul tu re „Pre po rod”, Op ćin
sko dru štvo, 2000.  Str. 4663*.

СПЕК ТОР, Ро берт До налд
13888

     Fa bles in re spon se to a de stiny of de spo tism / by Ro
bert Do nald Spec tor.
Pri kaz knji ga: 1. Ivo An drić: Pri ča o ve zi ro vom slo nu, 
Nju jork, 1962 ; 2. Ivo An drić: Pro kle ta avli ja, Nju jork, 
1962. 
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U: New York He rald Tri bu ne.  (28 Oct. 1962) = New York 
He rald Tri bu ne. Bo oks.  Vol. 39, no. 13, str. 4, 15.

СРЕ БРО, Ми ли вој
13889

     En tre glo i re et oubli: Ivo An drić en Fran ce = Iz me đu 
sla ve i za bo ra va: Ivo An drić u Fran cu skoj / Mi li voj Sre
bro.
Upo re do franc. i srp. tekst.
U: Le con su lat de Fran ce en Bo snie 18062006 et La chro
ni que de Trav nik d’Ivo An drić / so us la di rec tion de Slo
bo dan Šo ja.  Sa ra je vo : Am bas sa de de Fran ce en Bo snie
Her zé go vi ne, 2006.  Str. 181193*.

13890
     Un pont en tre les mon des / Mi li voj Sre bro.
U: Euro pe.  An née 87, no 960 (avr. 2009), str. 300307*.

СРЕ ТЕ НО ВИЋ, Ста ни слав
13891

     Ду хов ни пад хри шћа на / Ста ни слав Сре те но вић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Раз вој ду хов ног жи во та у 
Бо сни под ути ца јем тур ске вла да ви не, Бе о град, 1994.
У: Књи жев на реч.  Год. 23, бр. 450/451 (1025. дец. 
1994), стр. 23.

СРЕЋ КО ВИЋ, Ми лу тин
13892

     Зло у ви до кру гу Ан дри ће вих те ма / Ми лу тин Срећ
ко вић.
У: Баг да ла.  Год. 14, бр. 164 (нов. 1972), стр. 1.

13893
     Тај но ви тост жи ве ре чи / Ми лу тин Срећ ко вић.
При каз књи ге: Љу бо Јан дрић: Са Ивом Ан дри ћем, Бе
о град, 1977.
У: Бор ба.  Год. 57, бр. 234 (26. авг. 1978), стр. 12.

13894
     Тај но ви тост жи ве ре чи / Ми лу тин Срећ ко вић.
У: На сло ви и зна че ња / Ми лу тин Срећ ко вић.  Кра гу
је вац : Све тлост, 1980.  Стр. 127129.

СТА ВРЕВ, Ми ха ил
13895

     An drič v še sti svaz cích / Mic hail Sta vrev.
Pri kaz Iza bra nih de la Ive An dri ća, Prag, 2009.
U: Li te rár ní no viny.  Roč. 21, č. 6 (10. únor 2010), str. 
19*.

СТАДЊИЦ КИ, Јан
13896

     Ivo An drić: Ani ka, War sza wa, 1962 / J. [Jan] Stad nic ki.
Pri kaz knji ge: Ani ki na vre me na.
U: Wi eź.  Rocz. 5, nr. 5 (1962), str. 143147*.

СТА КИЋ, Ми лан
13897

     Твор бе ни ли ко ви и син так сич ке функ ци је ап стракт
них име ни ца у Ан дри ће вом ро ма ну На Дри ни ћу при ја 
/ Ми лан Ста кић.

Ре зю ме: Ви ды обра зо ва ния аб стракт ных имен су щ е
стви те ль ных и их функ ции в пред ло же нии в ро ма не И. 
Ан дри ча „Мост на Дри не”: стр. 30.
У: Књи жев ност и је зик.  Год. 41, бр. 1/2 (1994), стр. 
2530.

СТА ЛЕВ, Ге ор ги
13898

     Ан дри ће ве же не / Ге ор ги Ста лев.
У: По ли ти ка.  Год. 69, бр. 21196 (7. окт. 1972) = Кул ту
ра  умет ност.  Год. 16, бр. 892, стр. 15.

13899
     Ан дри ќ е ва та веч на по тра га по чо ве кот / Ге ор ги 
Ста лев.
У: При бли жу ва ња / Ге ор ги Ста лев.  Ско пје : Ма ке дон
ска кни га, 1976.  Стр. 8691.

13900
     За жен ски те ли ко ви во де ла та на Иво Ан дриќ / Ге
ор ги Ста лев.
У: При бли жу ва ња / Ге ор ги Ста лев.  Ско пје : Ма ке дон
ска кни га, 1976.  Стр. 8185.

13901
     За жен ски те ли ко ви во де ла та на Иво Ан дриќ / Ге
ор ги Ста лев.
У: Ли те ра тур ни пор тре ти / Ге ор ги Ста лев.  Ско пје : 
Ма ти ца ма ке дон ска, 2003.  Стр. 141145.

13902
     За не кол ку ли ка од де ло то „Про кле та та авли ја” / Ге
ор ги Ста лев.
У: Ли те ра ту рен збор.  Год. 14, бр. 5 (но ем. 1967), стр. 
1721.

13903
     Иво Ан дриќ : гран ди о зна та фи гу ра на ју го сло вен
ска та ли те ра ту ра / Ге ор ги Ста лев.
У: Сту дент ски збор.  Год. 24, бр. 23/24 (9. окт. 1972), 
стр. 12*.

13904
     Иво Ан дриќ: Мо стот на Дри на / Ге ор ги Ста лев.
У: Ли те ра тур ни пор тре ти / Ге ор ги Ста лев.  Ско пје : 
Ма ти ца ма ке дон ска, 2003.  Стр. 135140.

13905
     Пеј заж на чо ве ко ва та оту ѓ е ност : за ли ко ви те во ро
ма нот „Трав нич ка хро ни ка” / Ге ор ги Ста лев.
У: При бли жу ва ња. [Кн.] 2 / Ге ор ги Ста лев.  Ско пје : 
Ма ке дон ска кни га, 1983.  Стр. 4046.

13906
     По ме ѓу по сто е ње то и стра да ње то : Иво Ан дриќ: Ex 
Pon to / Ге ор ги Ста лев.
У: При бли жу ва ња. [Кн.] 2 / Ге ор ги Ста лев.  Ско пје : 
Ма ке дон ска кни га, 1983.  Стр. 3439.

13907
     По сто ја но во по тра го по чо ве кот / Ге ор ги Ста лев.
У: Со вре ме ност.  Год. 25, бр. 3 (март 1975), стр. 21
25.
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13908
     Пр во то на вра ќ а ње на „Мо стот на Дри на” / Ге ор ги 
Ста лев.
У: При бли жу ва ња / Ге ор ги Ста лев.  Ско пје : Ма ке дон
ска кни га, 1976.  Стр. 7580.

13909
     Све тот во Ан дри ќ е ва та „Про кле та авли ја” / Ге ор ги 
Ста лев.
У: При бли жу ва ња / Ге ор ги Ста лев.  Ско пје : Ма ке дон
ска кни га, 1976.  Стр. 6774.

13910
     Чо ве кот и при ро да та во про за та на Иво Ан дриќ / 
Ге ор ги Ста лев.
У: Но ва Ма ке до ни ја.  Год. 27, бр. 9240 (11. окт. 1972), 
стр. 10*.

СТА МЕН КО ВИЋ, Вла ди мир
13911

     За ви чај пат ње / Вла ди мир Ста мен ко вић.
При каз пред ста ве „Про кле та авли ја” по мо ти ви ма ро
ма на Иве Ан дри ћа, у дра ма ти за ци ји и ре жи ји Не бој ше 
Бра ди ћа и у из во ђе њу Кру ше вач ког по зо ри шта.
У: НИН.  Год. 49, бр. 2551 (18. нов. 1999), стр. 43.

13912
     Људ ски слу чај / Вла ди мир Ста мен ко вић.
При каз пред ста ве „Де вој ка мо дре ко се” Ви де Ог ње но
вић, по мо ти ви ма при по вет ке „Не мир на го ди на” Иве 
Ан дри ћа, у ре жи ји В. Ог ње но вић и у из во ђе њу Ју го
сло вен ског драм ског по зо ри шта из Бе о гра да.
У: Крај уто пи је и по зо ри ште / Вла ди мир Ста мен ко вић. 
 Бе о град : От кро ве ње ; Но ви Сад : Сте ри ји но по зор је, 
2000.  Стр. 7072.

13913
     Не у спе ла дра ма ти за ци ја, про ма ше на пред ста ва / 
Вла ди мир Ста мен ко вић.
При каз пред ста ве „Про кле та авли ја” по мо ти ви ма ро
ма на Иве Ан дри ћа, у дра ма ти за ци ји Јо ва на Ћи ри ло ва, 
у ре жи ји Ма те Ми ло ше ви ћа и у из во ђе њу Ју го сло вен
ског драм ског по зо ри шта из Бе о гра да.
У: НИН.  Год. 12, бр. 622 (9. дец. 1962), стр. 9.

13914
     Не у спе ла дра ма ти за ци ја, про ма ше на пред ста ва / 
Вла ди мир Ста мен ко вић.
У: По зо ри шне дра ма ти за ци је де ла Иве Ан дри ћа. Део 
2, Дра ма ти за ци је у вре ме ну / Ве сна Крч мар.  Но ви 
Сад : Ма ти ца срп ска, 2008.  Стр. 187188.

СТА МЕН КО ВИЋ, Дра га на
13915

     По го вор / Дра га на Ста мен ко вић.
У: При че / Иво Ан дрић.  Бе о град : Пор тал, 2004.  
Стр. 143147.

СТА МЕН КО ВИЋ, Стан ко
13916

     Ан дри ће ва Ћу при ја на га ли циј ском / Стан ко Ста
мен ко вић.

У: По ли ти ка.  Год. 107, бр. 34607 (13. март 2010) = 
Кул ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 54, бр. 48, стр. 23.

СТА НА РЕ ВИЋ, Ра да
13917

     Од ствар но сти до ар те фак та : Ма нов и Ан дри ћев 
при по вје дач ки по сту пак / Ра да Ста на ре вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Zu
sam men fas sung: Von der Wir klic hke it zum Ar te fakt zur 
Tho mas Manns und Ivo An drićs Er zähltec hnik: стр. 422.
У: Књи жев ност и ствар ност. [Књ.] 2 / 36. на уч ни са ста
нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, 1316. IX 2006. 
 Бе о град : Ме ђу на род ни сла ви стич ки цен тар, 2007.  
Стр. 417422.

13918
     Уокви ре на при по ви јет ка из Ке ле ро ве и Ан дри ће ве 
ра ди о ни це / Ра да Ста на ре вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Zu
sam men fas sung: Rah me ner zä hlung aus der Werk statt von 
G. Kel ler und I. An drić: стр. 287.
У: Ме сто при по вет ке у срп ској књи жев но сти ; До си
теј Об ра до вић и Евро па. [Књ.] 2 / 38. на уч ни са ста нак 
сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, 47. 9. 2008.  Бе о
град : Ме ђу на род ни сла ви стич ки цен тар на Фи ло ло
шком фа кул те ту, 2009.  Стр. 279287.

СТА НИ СА ВЉЕ ВИЋ, Ву ка шин
13919

     Иво Ан дрић: Мост на Же пи / Ву ка шин Ста ни са
вље вић.
У: При ло зи на ста ви књи жев но сти у сред њем обра зо
ва њу / Ву ка шин Ста ни са вље вић.  Гор њи Ми ла но вац : 
Деч је но ви не, 1980.  Стр. 2730.

13920
     Иво Ан дрић: Мост на Же пи / Ву ка шин Ста ни са
вље вић.
У: При ло зи на ста ви књи жев но сти. Књ. 2 / Ву ка шин 
Ста ни са вље вић.  Гор њи Ми ла но вац : Деч је но ви не, 
1984.  Стр. 106109.

13921
     Иво Ан дрић: Мост на Же пи / Ву ка шин Ста ни са
вље вић.
У: При ло зи на ста ви књи жев но сти. Књ. 2 / Ву ка шин 
Ста ни са вље вић.  Гор њи Ми ла но вац : Деч је но ви не, 
1986.  Стр. 106109.

13922
     Иво Ан дрић: Мост на Же пи / Ву ка шин Ста ни са
вље вић.
У: При ло зи на ста ви књи жев но сти. Књ. 2 / Ву ка шин 
Ста ни са вље вић.  Гор њи Ми ла но вац : Деч је но ви не, 
1987.  Стр. 106109.

13923
     Иво Ан дрић: Мост на Же пи / Ву ка шин Ста ни са
вље вић.
У: При ло зи на ста ви књи жев но сти. Књ. 2 / Ву ка шин 
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Ста ни са вље вић.  Гор њи Ми ла но вац : Деч је но ви не, 
1991.  Стр. 256259.

13924
     Иво Ан дрић: Мост на Же пи / Ву ка шин Ста ни са
вље вић.
У: При ло зи на ста ви књи жев но сти. Књ. 2 / Ву ка шин 
Ста ни са вље вић.  Бе о град : На у ка, 1992.  Стр. 296
299*.

13925
     Иво Ан дрић: Мост на Же пи / Ву ка шин Ста ни са
вље вић.
У: При ло зи на ста ви књи жев но сти. Књ. 2 / Ву ка шин 
Ста ни са вље вић.  Бе о град : На у ка, 1994.  Стр. 296
299.

13926
     Иво Ан дрић: Мост на Же пи / Ву ка шин Ста ни са
вље вић.
У: При ло зи на ста ви књи жев но сти. Књ. 2 / Ву ка шин 
Ста ни са вље вић.  Бе о град : На у ка, [1995].  Стр. 296
299.

13927
     Иво Ан дрић: Мост на Же пи / Ву ка шин Ста ни са
вље вић.     
У: При ло зи на ста ви књи жев но сти. Књ. 2 / Ву ка шин 
Ста ни са вље вић.  Бе о град : На у ка, [1996].  10. изд.  
Стр. 296299.

13928
     Иво Ан дрић: Мост на Же пи / Ву ка шин Ста ни са
вље вић.    
У: При ло зи на ста ви књи жев но сти. Књ. 2 / Ву ка шин 
Ста ни са вље вић.  Бе о град : На у ка, 1996.  11. изд.  
Стр. 296299*.

13929
     Иво Ан дрић: Мост на Же пи / Ву ка шин Ста ни са
вље вић.
У: При ло зи на ста ви књи жев но сти. Књ. 2 / Ву ка шин 
Ста ни са вље вић.  Бе о град : На у ка, [1997].  Стр. 296
299*.

13930
     Иво Ан дрић: Мост на Же пи / Ву ка шин Ста ни са
вље вић.
У: При ло зи на ста ви књи жев но сти. Књ. 2 / Ву ка шин 
Ста ни са вље вић.  Бе о град : На у ка, 1999.  Стр. 296
299*.

13931
     Иво Ан дрић: На Дри ни ћу при ја / Ву ка шин Ста ни
са вље вић.
У: Књи жев ност и је зик.  Год. 22, бр. 1 (1975), стр. 92
102.

13932
     Иво Ан дрић: На Дри ни ћу при ја / Ву ка шин Ста ни
са вље вић.
У: При ло зи на ста ви књи жев но сти у сред њем обра зо

ва њу / Ву ка шин Ста ни са вље вић.  Гор њи Ми ла но вац : 
Деч је но ви не, 1980.  Стр. 4355.

13933
     Иво Ан дрић: На Дри ни ћу при ја / Ву ка шин Ста ни
са вље вић.
У: При ло зи на ста ви књи жев но сти. Књ. 2 / Ву ка шин 
Ста ни са вље вић.  Гор њи Ми ла но вац : Деч је но ви не, 
1984.  Стр. 118129.

13934
     Иво Ан дрић: На Дри ни ћу при ја / Ву ка шин Ста ни
са вље вић.
У: При ло зи на ста ви књи жев но сти. Књ. 2 / Ву ка шин 
Ста ни са вље вић.  Гор њи Ми ла но вац : Деч је но ви не, 
1986.  Стр. 118129.

13935
     Иво Ан дрић: На Дри ни ћу при ја / Ву ка шин Ста ни
са вље вић.
У: При ло зи на ста ви књи жев но сти. Књ. 2 / Ву ка шин 
Ста ни са вље вић.  Гор њи Ми ла но вац : Деч је но ви не, 
1987.  Стр. 118129.

13936
     Иво Ан дрић: На Дри ни ћу при ја / Ву ка шин Ста ни
са вље вић.
Би бли о гра фи ја: стр. 229.
У: При ло зи на ста ви књи жев но сти. Књ. 3 / Ву ка шин 
Ста ни са вље вић.  Гор њи Ми ла но вац : Деч је но ви не, 
1989.  Стр. 215229.

13937
     Иво Ан дрић: На Дри ни ћу при ја / Ву ка шин Ста ни
са вље вић.
Би бли о гра фи ја: стр. 229.
У: При ло зи на ста ви књи жев но сти. Књ. 3 / Ву ка шин 
Ста ни са вље вић.  Гор њи Ми ла но вац : Деч је но ви не, 
1990.  Стр. 215229.

13938
     Иво Ан дрић: На Дри ни ћу при ја / Ву ка шин Ста ни
са вље вић.
Би бли о гра фи ја: стр. 229.
У: При ло зи на ста ви књи жев но сти. Књ. 3 / Ву ка шин 
Ста ни са вље вић.  Гор њи Ми ла но вац : Деч је но ви не, 
1991.  Стр. 215229.

13939
     Иво Ан дрић: На Дри ни ћу при ја / Ву ка шин Ста ни
са вље вић.
Би бли о гра фи ја: стр. 215216.
У: При ло зи на ста ви књи жев но сти. Књ. 3 / Ву ка шин 
Ста ни са вље вић.  Бе о град : На у ка, 1992.  Стр. 205
216.

13940
     Иво Ан дрић: На Дри ни ћу при ја / Ву ка шин Ста ни
са вље вић.
У: При ло зи на ста ви књи жев но сти. Књ. 3 / Ву ка шин 
Ста ни са вље вић.  Бе о град : На у ка, 1994.  Стр. 242
252.
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13941
     Иво Ан дрић: На Дри ни ћу при ја / Ву ка шин Ста ни
са вље вић.
У: При ло зи на ста ви књи жев но сти. Књ. 3 / Ву ка шин 
Ста ни са вље вић.  Бе о град : На у ка, 1995.  Стр. 242
252.

13942
     Иво Ан дрић: На Дри ни ћу при ја / Ву ка шин Ста ни
са вље вић.
У: При ло зи на ста ви књи жев но сти. Књ. 3 / Ву ка шин 
Ста ни са вље вић.  Бе о град : На у ка, 1996.  Стр. 242
252.

13943
     Иво Ан дрић: На Дри ни ћу при ја / Ву ка шин Ста ни
са вље вић.
У: При ло зи на ста ви књи жев но сти. Књ. 3 / Ву ка шин 
Ста ни са вље вић.  Бе о град : На у ка, 1997.  Стр. 242
252.

13944
     Иво Ан дрић: На Дри ни ћу при ја / Ву ка шин Ста ни
са вље вић.
У: При ло зи на ста ви књи жев но сти. Књ. 3 / Ву ка шин 
Ста ни са вље вић.  Бе о град : На у ка, 1999.  Стр. 242
252.

13945
     Иво Ан дрић: Про кле та авли ја / Ву ка шин Ста ни са
вље вић.
У: При ло зи на ста ви књи жев но сти у сред њем обра зо
ва њу / Ву ка шин Ста ни са вље вић.  Гор њи Ми ла но вац : 
Деч је но ви не, 1980.  Стр. 5764.

13946
     Иво Ан дрић: Про кле та авли ја / Ву ка шин Ста ни са
вље вић.
У: При ло зи на ста ви књи жев но сти. Књ. 2 / Ву ка шин 
Ста ни са вље вић.  Гор њи Ми ла но вац : Деч је но ви не, 
1984.  Стр. 129136.

13947
     Иво Ан дрић: Про кле та авли ја / Ву ка шин Ста ни са
вље вић.
У: При ло зи на ста ви књи жев но сти. Књ. 2 / Ву ка шин 
Ста ни са вље вић.  Гор њи Ми ла но вац : Деч је но ви не, 
1986.  Стр. 129136.

13948
     Иво Ан дрић: Про кле та авли ја / Ву ка шин Ста ни са
вље вић.
У: При ло зи на ста ви књи жев но сти. Књ. 2 / Ву ка шин 
Ста ни са вље вић.  Гор њи Ми ла но вац : Деч је но ви не, 
1987.  Стр. 129136.

13949
     Иво Ан дрић: Про кле та авли ја / Ву ка шин Ста ни са
вље вић.      
Би бли о гра фи ја: стр. 184.
У: При ло зи на ста ви књи жев но сти. Књ. 4 / Ву ка шин 

Ста ни са вље вић.  Гор њи Ми ла но вац : Деч је но ви не, 
1990.  5. до пу ње но изд.  Стр. 179184.

13950
     Иво Ан дрић: Про кле та авли ја / Ву ка шин Ста ни са
вље вић.    
Би бли о гра фи ја: стр. 184.
У: При ло зи на ста ви књи жев но сти. Књ. 4 / Ву ка шин 
Ста ни са вље вић.  Гор њи Ми ла но вац : Деч је но ви не, 
1990.  5. до пу ње но изд., до штам па но.  Стр. 179184.

13951
     Иво Ан дрић: Про кле та авли ја / Ву ка шин Ста ни са
вље вић.
Би бли о гра фи ја: стр. 184.
У: При ло зи на ста ви књи жев но сти. Књ. 4 / Ву ка шин 
Ста ни са вље вић.  Гор њи Ми ла но вац : Деч је но ви не, 
1991.  Стр. 179184.

13952
     Иво Ан дрић: Про кле та авли ја / Ву ка шин Ста ни са
вље вић.
Би бли о гра фи ја: стр. 184.
У: При ло зи на ста ви књи жев но сти. Књ. 4 / Ву ка шин 
Ста ни са вље вић.  Бе о град : На у ка, 1992.  Стр. 179
184.

13953
     Иво Ан дрић: Про кле та авли ја / Ву ка шин Ста ни са
вље вић.
У: При ло зи на ста ви књи жев но сти. Књ. 4 / Ву ка шин 
Ста ни са вље вић.  Бе о град : На у ка, 1994.  Стр. 142
151.

13954
     Иво Ан дрић: Про кле та авли ја / Ву ка шин Ста ни са
вље вић.
У: При ло зи на ста ви књи жев но сти. Књ. 4 / Ву ка шин 
Ста ни са вље вић.  Бе о град : На у ка, [1995].  Стр. 142
151.

13955
     Иво Ан дрић: Про кле та авли ја / Ву ка шин Ста ни са
вље вић.     
У: При ло зи на ста ви књи жев но сти. Књ. 4 / Ву ка шин 
Ста ни са вље вић.  Бе о град : На у ка, 1996.  10. изд.  
Стр. 142151.

13956
     Иво Ан дрић: Про кле та авли ја / Ву ка шин Ста ни са
вље вић.  
У: При ло зи на ста ви књи жев но сти. Књ. 4 / Ву ка шин 
Ста ни са вље вић.  Бе о град : На у ка, [1996].  11. изд.  
Стр. 142151.

13957
     Иво Ан дрић: Пут Али је Ђер зе ле за / Ву ка шин Ста
ни са вље вић.
У: При ло зи на ста ви књи жев но сти у сред њем обра зо
ва њу / Ву ка шин Ста ни са вље вић.  Гор њи Ми ла но вац : 
Деч је но ви не, 1980.  Стр. 3141.
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13958
     Иво Ан дрић: Пут Али је Ђер зе ле за / Ву ка шин Ста
ни са вље вић.
У: При ло зи на ста ви књи жев но сти. Књ. 2 / Ву ка шин 
Ста ни са вље вић.  Гор њи Ми ла но вац : Деч је но ви не, 
1984.  Стр. 109118.

13959
     Иво Ан дрић: Пут Али је Ђер зе ле за / Ву ка шин Ста
ни са вље вић.
У: При ло зи на ста ви књи жев но сти. Књ. 2 / Ву ка шин 
Ста ни са вље вић.  Гор њи Ми ла но вац : Деч је но ви не, 
1986.  Стр. 109118.

13960
     Иво Ан дрић: Пут Али је Ђер зе ле за / Ву ка шин Ста
ни са вље вић.
У: При ло зи на ста ви књи жев но сти. Књ. 2 / Ву ка шин 
Ста ни са вље вић.  Гор њи Ми ла но вац : Деч је но ви не, 
1987.  Стр. 109118.

13961
     Иво Ан дрић: Пут Али је Ђер зе ле за / Ву ка шин Ста
ни са вље вић.
Би бли о гра фи ја: стр. 284285.
У: При ло зи на ста ви књи жев но сти. Књ. 2 / Ву ка шин 
Ста ни са вље вић.  Гор њи Ми ла но вац : Деч је но ви не, 
1988.  Стр. 276285.

13962
     Иво Ан дрић: Пут Али је Ђер зе ле за / Ву ка шин Ста
ни са вље вић.
Би бли о гра фи ја: стр. 284285.
У: При ло зи на ста ви књи жев но сти. Књ. 2 / Ву ка шин 
Ста ни са вље вић.  Гор њи Ми ла но вац : Деч је но ви не, 
1989.  Стр. 276285.

13963
     Иво Ан дрић: Пут Али је Ђер зе ле за / Ву ка шин Ста
ни са вље вић.
Би бли о гра фи ја: стр. 284285.
У: При ло зи на ста ви књи жев но сти. Књ. 2 / Ву ка шин 
Ста ни са вље вић.  Гор њи Ми ла но вац : Деч је но ви не, 
1990.  Стр. 276285.

13964
     Иво Ан дрић: Пут Али је Ђер зе ле за / Ву ка шин Ста
ни са вље вић.
У: При ло зи на ста ви књи жев но сти. Књ. 2 / Ву ка шин 
Ста ни са вље вић.  Гор њи Ми ла но вац : Деч је но ви не, 
1991.  Стр. 259267.

13965
     Иво Ан дрић: Пут Али је Ђер зе ле за / Ву ка шин Ста
ни са вље вић.
У: При ло зи на ста ви књи жев но сти. Књ. 2 / Ву ка шин 
Ста ни са вље вић.  Бе о град : На у ка, 1992.  Стр. 299
306*.

13966
     Иво Ан дрић: Пут Али је Ђер зе ле за / Ву ка шин Ста
ни са вље вић.

У: При ло зи на ста ви књи жев но сти. Књ. 2 / Ву ка шин 
Ста ни са вље вић.  Бе о град : На у ка, 1994.  Стр. 299
306.

13967
     Иво Ан дрић: Пут Али је Ђер зе ле за / Ву ка шин Ста
ни са вље вић.
У: При ло зи на ста ви књи жев но сти. Књ. 2 / Ву ка шин 
Ста ни са вље вић.  Бе о град : На у ка, [1995].  Стр. 299
307.

13968
     Иво Ан дрић: Пут Али је Ђер зе ле за / Ву ка шин Ста
ни са вље вић.      
У: При ло зи на ста ви књи жев но сти. Књ. 2 / Ву ка шин 
Ста ни са вље вић.  Бе о град : На у ка, [1996].  10. изд.  
Стр. 299306.

13969
     Иво Ан дрић: Пут Али је Ђер зе ле за / Ву ка шин Ста
ни са вље вић.         
У: При ло зи на ста ви књи жев но сти. Књ. 2 / Ву ка шин 
Ста ни са вље вић.  Бе о град : На у ка, 1996.  11. изд.  
Стр. 299306*.

13970
     Иво Ан дрић: Пут Али је Ђер зе ле за / Ву ка шин Ста
ни са вље вић.
У: При ло зи на ста ви књи жев но сти. Књ. 2 / Ву ка шин 
Ста ни са вље вић.  Бе о град : На у ка, [1997].  Стр. 299
306*.

13971
     Иво Ан дрић: Пут Али је Ђер зе ле за / Ву ка шин Ста
ни са вље вић.
У: При ло зи на ста ви књи жев но сти. Књ. 2 / Ву ка шин 
Ста ни са вље вић.  Бе о град : На у ка, 1999.  Стр. 299
306*.

13972
     Ме то дич ки при ступ при по ве ци по мо ћу ње не мо
тив ске струк ту ре / Ву ка шин Ста ни са вље вић.
У: Књи жев ност и је зик.  Год. 22, бр. 2 (1975), стр. 311
324.

13973
     На Дри ни ћу при ја у на род ној еп ској пе сми / Ву ка
шин Ста ни са вље вић.
У: Књи жев ност и је зик.  Год. 10, бр. 2 (1963), стр. 101
105.

СТА НИЋ, Во ји слав
13974

     Ан дрић у Хер цег Но вом / Во ји слав Ста нић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 27, бр. 490/491 (1. јул 
1975), стр. 3.

13975
     Dru go va nje u Her ceg No vom / Vo ji slav Sta nić.
U: Ka zi va nja o An dri ću / [pri re di o] Ra do van Po po vić.  
Be o grad : Slo bo da, 1976.  Str. 139142.
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СТА НИЋ, Миљ ко
13976

     Ва ја ње књи жев ног ли ка (ка рак те ра)  на при по ве ци 
„Ве ле тов ци” од Ива Ан дри ћа / Миљ ко М. Ста нић.
У: Огле ди / Миљ ко М. Ста нић.  Бе о град : Дру штво за 
срп ско хр ват ски је зик и књи жев ност СР Ср би је, 1969. 
 Стр. 151160.

13977
     „Не ми ри” Ива Ан дри ћа / Миљ ко Ста нић.
У: Школ ски час срп ско хр ват ског је зи ка и књи жев но
сти.  Год. 11, бр. 1/2 (1993), стр. 1114.

13978
     Об ра да Ан дри ће ве при по вет ке „Рзав ски бре го ви” / 
Миљ ко Ста нић.
У: Књи жев ност и је зик.  Год. 5, бр. 9 (дец. 1958), стр. 
464468.

13979
     Об ра да Ан дри ће ве при по вет ке „Рзав ски бре го ви” / 
Миљ ко М. Ста нић.
У: Огле ди / Миљ ко М. Ста нић.  Бе о град : Дру штво за 
срп ско хр ват ски је зик и књи жев ност СР Ср би је, 1969. 
 Стр. 140150.

СТА НИЋ, Ра де
13980

     Di ja log s ne vi dlji vim sa be sed ni kom : dr Rolf Klu ge o 
An dri ću, sa za pad nog gle di šta / R. [Ra de] Sta nić.
U: Na ša bor ba.  N. s., god. 73, br. 313 (19. dec. 1995), 
str. 11.

СТА НИЋ, Сте ван
13981

     Иво Ан дрић: „Про кле та авли ја”, Но ви Сад, 1954 / 
С. С. [Стеван Станић].
При каз књи ге.
У: Днев ник.  Год. 14, бр. 3185 (13. феб. 1955), стр. 
89.

13982
     Ма ла жи вот на ен ци кло пе ди ја / С. [Стеван] Ста
нић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Ли ца, За греб, 1960.
У: Днев ник.  Год. 18, бр. 4936 (24. јун 1960), стр. 7.

13983
     Нај не по зна ти ји по зна ти чо век : (трав нич ки па бир
ци) / Сте ван Ста нић.
У: Бор ба.  Год. 51, бр. 277 (7. окт. 1972), стр. 17.

13984
     Naj ne po zna ti ji po zna ti čo vek / Ste van Sta nić.
U: Sta ra gar da / Ste van Sta nić.  No vi Sad : Knji žev na za
jed ni ca No vog Sa da, 1989.  Str. 7984.

13985
     Оста ле ре чи про ро чан ске : спо менскуп у СА НУ 
по во дом 20. го ди шњи це од смр ти Иве Ан дри ћа / С. С. 
[Стеван Станић].

При каз ма ни фе ста ци је.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 47, бр. 27596 (11. март 
1995), стр. 22.

13986
     Ста ра гар да. [Део] 11, Нај не по зна ти ји по зна ти чо
век : (са Ивом Ан дри ћем) / Сте ван Ста нић.
У: Бор ба.  Год. 64, бр. 162 (11. јун 1986), стр. 13.

13987
     Ста ра гар да. [Део] 12, [Најнепознатији по зна ти чо
век : (са Ивом Ан дри ћем)] / Сте ван Ста нић.
У: Бор ба.  Год. 64, бр. 163 (12. јун 1986), стр. 15.

13988
     Ста ра гар да. [Део] 13, [Најнепознатији по зна ти чо
век : (са Ивом Ан дри ћем)] / Сте ван Ста нић.
У: Бор ба.  Год. 64, бр. 164 (13. јун 1986), стр. 15.

13989
     Уса мље ни чо век, Ан дрић / Сте ван Ста нић.
У: НИН.  Год. 25, бр. 1262 (16. март 1975), стр. 2728.

СТА НИЧ, Ста не
13990

     „Čast ve lja vsej do mo vi ni” : No be lov na gra je nec Ivo 
An drić med no vi nar ji / S. [Sta ne] Sta nič.
U: De lo.  Le to 3, št. 296 (28. okt. 1961), str. 3.

СТА НИ ШЕ ВА, Ека те ри на
13991

     Иво Ан дрич / Ека те ри на Ста ни ше ва.
У: Род на реч.  Год. 8, кн. 4 (1964), стр. 4041*.

СТА НИ ШИЋ, Бо жи дар
13992

     Ivo An drić  uno sgu ar do dai mar gi ni dell’Euro pa / Bo
ži dar Sta ni šić.
U: Ivo An drić, scrit to re e di plo ma ti co euro peo.  Go ri zia : 
[s. n.], 2010.  Str. 2030*.

13993
     Il pon te sul la Dri na di Ivo An dric : l’av ven tu ra del ro
man zo del la sto ria / Bo zi dar Sta ni sic.
U: Fin zi o ne e do cu men to nel ro man zo / a cu ra di Mas si mo 
Riz zan te, Wal ter Nar don, Ste fa no Zan gran do.  Tren to : 
Uni ver si tà de gli stu di di Tren to, Di par ti men to di stu di let
te ra ri, lin gu i sti ci e fi lo lo gi ci, 2008.  Str. 179186*.

СТА НИ ШИЋ, Ра до ман
13994

     Пред го вор / Ра до ман Ра цо Ста ни шић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Зна ко ви по ред пу та / Иво Ан дрић.  Под го ри ца : 
Фон да ци ја „Ра до ман Ра цо Ста ни шић”, 2005.  Стр. 
672.

13995
     Те ма ти за ци ја „Зна ко ва по ред пу та”. [Део] 1, Ме ди
та тив ни фраг мент жа нр Ан дри ће ве про зе / Ра до ман
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Ра цо Ста ни шић ; при ре ди ла С. Ћет ко вић.
У: Дан.  Год. 8, бр. 2504 (23. јан. 2006), стр. 34.

13996
     Те ма ти за ци ја „Зна ко ва по ред пу та”. [Део] 2, Ми сли 
на ра ста ју до ме ди та ци је / Ра до манРа цо Ста ни шић ; 
при ре ди ла С. Ћет ко вић.
У: Дан.  Год. 8, бр. 2505 (24. јан. 2006), стр. 33.

13997
     Те ма ти за ци ја „Зна ко ва по ред пу та”. [Део] 3, Ан
дри ће ве ми сли се бр зо пам те / Ра до манРа цо Ста ни
шић ; при ре ди ла С. Ћет ко вић.
У: Дан.  Год. 8, бр. 2506 (25. јан. 2006), стр. 35.

13998
     Те ма ти за ци ја „Зна ко ва по ред пу та”. [Део] 4, Ан
дри ће ва ми сао као бље сак / Ра до манРа цо Ста ни шић ; 
при ре ди ла С. Ћет ко вић.
У: Дан.  Год. 8, бр. 2507 (26. јан. 2006), стр. 33.

13999
     Те ма ти за ци ја „Зна ко ва по ред пу та”. [Део] 5, При
ко ван за зе мљу па диг нут у ви си ну / Ра до манРа цо 
Ста ни шић ; при ре ди ла С. Ћет ко вић.
У: Дан.  Год. 8, бр. 2508 (27. јан. 2006), стр. 33.

14000
     Те ма ти за ци ја „Зна ко ва по ред пу та”. [Део] 6, Ан
дрић је био оп сјед нут ри је чи ма / Ра до манРа цо Ста ни
шић ; при ре ди ла С. Ћет ко вић.
У: Дан.  Год. 8, бр. 2509 (28. јан. 2006), стр. 35.

14001
     Те ма ти за ци ја „Зна ко ва по ред пу та”. [Део] 7, Ис тан
чан осје ћај за ри јеч и је зик / Ра до манРа цо Ста ни шић 
; при ре ди ла С. Ћет ко вић.
У: Дан.  Год. 8, бр. 2510 (29. јан. 2006), стр. 18.

14002
     Те ма ти за ци ја „Зна ко ва по ред пу та”. [Део] 8, Сли ке 
би тан дио пи шче вих ме ди та ци ја / Ра до манРа цо Ста
ни шић ; при ре ди ла С. Ћет ко вић.
У: Дан.  Год. 8, бр. 2511 (30. јан. 2006), стр. 35.

14003
     Те ма ти за ци ја „Зна ко ва по ред пу та”. [Део] 9, „Сва
ну ло, а лам па го ри” / Ра до манРа цо Ста ни шић ; при
ре ди ла С. Ћет ко вић.
У: Дан.  Год. 8, бр. 2512 (31. јан. 2006), стр. 33.

14004
     Те ма ти за ци ја „Зна ко ва по ред пу та”. [Део] 10, Ми
сао спо на из ме ђу до га ђа ја и ма ште / Ра до манРа цо 
Ста ни шић ; при ре ди ла С. Ћет ко вић.
У: Дан.  Год. 8, бр. 2513 (1. феб. 2006), стр. 35.

СТАН КО ВИЋ, Де јан
14005

     Ан дрић на пор ту гал ском : „Про кле ту авли ју” пр ви 
пут са срп ског на пор ту гал ски пре ве ли Лу ци ја и Де јан 

Стан ко вић / [интервју водила] Ан ђел ка Цви јић.
Ин тер вју са Д. Стан ко ви ћем.
У: По ли ти ка.  Год. 100, бр. 32146 (7. мај 2003), стр. 
А15.

СТАН КО ВИЋ, Ду шан
14006

     Ан дрић по смрт но „раз ве ден” / Ду шан Стан ко вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 47, бр. 16455 (4. дец. 1999), 
стр. 12.

14007
     Ве ли кан пи са не ре чи / Ду шан Стан ко вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 33, бр. 9505 (13. март 1985), 
стр. 11.

14008
     Од бор за уми ра ње : ко је су по ру ке „Про кле те авли
је” Иве Ан дри ћа / Ду шан Стан ко вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 51 (21. март 2004), стр. 19.

14009
     Под ва ла Ан дри ћу : нео че ки ва ни спор око об ја вљи
ва ња за о став шти не на шег но бе лов ца / Д. [Душан] 
Стан ко вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 48 (13. феб. 2001), стр. 18.

14010
     Свет иза ре ше та ка / Ду шан Стан ко вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 51 (24. март 2004), стр. 12.

14011
     Там ни ца до мо ра : ка ко је Иво Ан дрић на пи сао 
„Про кле ту авли ју” / Ду шан Стан ко вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 51 (20. март 2004), стр. 27.

14012
     Ur ne pod „ma skom” / Du šan Stan ko vić.
U: Na da.  Br. 29 (dec. 1999), str. 14.

СТАН КО ВИЋ, Ми лан
14013

     До рат не при по вет ке Иве Ан дри ћа / Ми лан Стан ко
вић.
У: На ша ствар ност.  Год. 7, бр. 3/4 (мартаприл 1955), 
стр. 9.

СТАН КО ВИЋ, Си ни ша
14014

     Реч пред сед ни ка Са ве та ака де ми ја на у ка ФНРЈ ака
де ми ка Си ни ше Стан ко ви ћа.
У: Све ча ни скуп у част ака де ми ка Иве Ан дри ћа до бит
ни ка Но бе ло ве на гра де за књи жев ност за 1961. год. / 
уред ник Ми лан Бар тош.  Бе о град : На уч но де ло, 1962. 
 Стр. 1.

СТАН КО ВИЋЂор ђе вић, Мир ја на
14015

     Ски ца за пси хо ло шки пор трет: Иво Ан дрић / Мир
ја на Стан ко вићЂор ђе вић.
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Би бли о гра фи ја: стр. 540541.  Sum mary: An outli ne 
psycho lo gi cal por tra it: Ivo An drić: стр. 541 ; Ре зю ме: 
Эскиз пси хо ло ги че ско го пор тре та: Иво Ан дрич: стр. 
541.
У: Пе да го шка ствар ност.  Год. 51, бр. 7/8 (2005), стр. 
536541.

СТАН КО ВИЧ, Алек сан дра
14016

     Ivo An drić a pro blemy na ro do wo ś ci o we w byłej Ju go
sł a wii / A. [A lek san dra] Stan ko wicz.
U: Pra ce Ko mi sji Środ ko woEuro pej ski ej.  Nr. 6 (1999), 
str. 7381*.

14017
     Ivo An drić, re dak tor Ma rek Kle cel, War sza wa, 1988 / 
Alek san dra Stan ko wicz.
Pri kaz knji ge.
U: Ruch Li te rac ki.  Nr. 6 (1989), str. 498499*.

СТА НО ЈЕ ВИЋ, До бри во је
14018

     Од мо дер ни зма до мо дер ног ро ма на / До бри во је 
Ста но је вић.
При каз књи ге: Де ло Иве Ан дри ћа у кон тек сту европ
ске књи жев но сти и кул ту ре, при ре дио Дра ган Не дељ
ко вић, Бе о град, 1981.
У: Књи жев на реч.  Год. 11, бр. 197 (25. окт. 1982), стр. 
16.

СТА НО ЈЕ ВИЋ, Љу би сав
14019

     Иво Ан дрић  наш по нос и охра бре ње / Љу би сав 
Ста но је вић.
Одло мак из го во ра на књи жев ној ве че ри у част И. Ан
дри ћа, Ниш, 15. нов. 1961.
У: Гле ди шта.  Год. 9, бр. 9/10 (нов.дец. 1961), стр. 
15.

14020
     Мо сто ви му дро сти и ле по те / Љу би сав Ста но је вић.
У: На род не но ви не.  Год. 41, бр. 6769 (13. март 1985), 
стр. 7.

14021
     На лич је или пра во ли це Иве Ан дри ћа / Љу ба Ста
но је вић.
У: Гра ди на.  Год. 11, бр. 6 (јун 1976), стр. 4956.

14022
     Ствар ност и ле ген да Иве Ан дри ћа / Љ. [Љубисав] 
Ста но је вић.
Го вор на ко ме мо ра ци ји по во дом смр ти И. Ан дри ћа, 
Ниш, 14. март 1975.
У: Гра ди на.  Год. 10, бр. 3 (март 1975), стр. 37.

СТА НО ЈЕ ВИЋ, Ма ли ша
14023

     Ан дри ћев „Ex Pon to” у чи та њу и пи са њу Ми ли це 
Јан ко вић / Ма ли ша Ста но је вић.
У: Ве нац.  Бр. 12/1 (дец. 1987јан. 1988), стр. 12.

СТА НОЈ ЧИЋ, Жи во јин
14024

     Ан дри ћев је зик и нор ми ра ње књи жев ног срп ско хр
ват ског је зи ка / Жи во јин Ста ној чић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: An drić’s lan gu a ge and stan dar di za tion of the Ser bo
Cro a tian li te rary lan gu a ge: стр. 670.
У: Збор ник ра до ва о Иви Ан дри ћу / уред ник Ан то ни је 
Иса ко вић.  Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет
но сти, 1977.  Стр. 659670.

14025
     Ан дри ћев је зик и нор ми ра ње књи жев ног срп ско хр
ват ског је зи ка / Жи во јин Ста ној чић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: An drić’s lan gu a ge and stan dar di za tion of the Ser bo
Cro a tian li te rary lan gu a ge: стр. 670.
У: Збор ник ра до ва о Иви Ан дри ћу / уред ник Ан то ни је 
Иса ко вић.  Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет
но сти, 1979.  Стр. 659670.

14026
     Гра ма тич ке струк ту ре за озна ча ва ње не по зна тог 
(не но ми на тив ног и но ми на тив ног) аген са у је зи ку П. 
П. Ње го ша и Ива Ан дри ћа / Жи во јин С. Ста ној чић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би
бли о гра фи ја: стр. 7172.
У: Син так сич ке сту ди је / Жи во јин С. Ста ној чић.  Ник
шић : Уни вер зи тет ска ри јеч, 1990.  Стр. 5572.

14027
     Гра ма тич ке струк ту ре за озна ча ва ње не по зна тог 
(не но ми на тив ног и но ми на тив ног) аген са у је зи ку П. 
П. Ње го ша и Ива Ан дри ћа / Жи во јин С. Ста ној чић.
На по ме не: стр. 458.  Sum mary: Gram ma ti cal struc tu res 
de sig na ting unk nown (nonno mi na ti ve and no mi na ti ve) 
agent in the lan gu a ge of. P. P. Nje goš and I. An drić: стр. 
459.
У: Ре фе ра ти и са оп ште ња. [Књ.] 2, Ње го ше во пе снич
ко де ло / 18. на уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, 
Бе о град, Но ви Сад, 913. 9. 1988.  Бе о град : Ме ђу на
род ни сла ви стич ки цен тар на Фи ло ло шком фа кул те ту, 
1990.  Стр. 449459.

14028
     Иво Ан дрић о је зи ку и сти лу / Жи во јин Ста ној чић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: Ivo An drić on lan gu a ge and style: стр. 16.
У: Раз вој мо дер ног срп ског је зи ка. [Књ.] 1 / 34. на уч
ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град 1518. 9. 
2004.  Бе о град : Ме ђу на род ни сла ви стич ки цен тар, 
2005.  Стр. 516.

14029
     Иво Ан дрић о Ње го шу, Ву ку, Љ. Не на до ви ћу / Жи
во јин Ста ној чић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би
бли о гра фи ја: стр. 11.  Sum mary: Ivo An drić on Nje goš, 
Vuk, Lj. Ne na do vić: стр. 12.
У: Гла сник Одје ље ња умјет но сти.  Књ. 26 (2008), стр. 
512.
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14030
     Је зич ко стил ски аспект јед не по зајм ље ни це у тек
сту И. Ан дри ћа / Жи во јин Ста ној чић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: The lin gu i stic and styli stic aspects of a loanword in 
a text of Ivo An drić: стр. 136.
У: Ана ли Фи ло ло шког фа кул те та.  Књ. 19 (1992), стр. 
131136.

14031
     О Бо шко ви ће вом де фи ни са њу књи жев ног је зи ка / 
Жи во јин Ста ној чић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би
бли о гра фи ја: стр. 35.  Sum mary: On Bo ško vić’s de fi ni
ti ons of li te rary lan gu a ge: стр. 36.
У: Ше сти лин гви стич ки скуп „Бо шко ви ће ви да ни” / 
ре дак ци о ни од бор Бра ни слав Осто јић ... [и др.].  Под
го ри ца : Цр но гор ска ака де ми ја на у ка и умјет но сти, 
2005.  Стр. 2936.

14032
     Син так са Ан дри ће ве па рен те зе / Жи во јин Ста ној
чић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: The syntax of An drić’s pa rent he sis: стр. 377.
У: Иво Ан дрић у сво ме вре ме ну. [Књ.] 1 / 22. на уч ни 
са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, 
Тр шић, 1520. септ. 1992.  Бе о град : Ме ђу на род ни 
сла ви стич ки цен тар на Фи ло ло шком фа кул те ту, 1994. 
 Стр. 369377.

СТАР ДЕ ЛОВ, Ге ор ги
14033

     Естет ско то ис ку ство на Иво Ан дриќ : („Раз го вор со 
Го ја”  или Апо ло ни ско то на че ло во бал кан ска та есте
ти ка) / Ге ор ги Стар де лов.
У: Бал кан ска есте ти ка  ед на дру га есте ти ка / Ге ор ги 
Стар де лов.  Ско пје : Ма ке дон ска ака де ми ја на на у ки
те и умет но сти те, 2004.  Стр. 175189.

14034
     Ме ѓу до бро то и зло то, жи во тот и ап сур дот / Ге ор ги 
Стар де лов.
У: Про кле та авли ја / Иво Ан дриќ.  Ско пје : „Ко чо Ра
цин”, 1959.  Стр. 125[134].

14035
     Ме ѓу до бро то и зло то, жи во тот и ап сур дот / Ге ор ги 
Стар де лов.
У: Со вре ме ност.  Год. 9, бр. 1 (јан. 1959), стр. 3237.

14036
     Ме ѓу до бро то и зло то, жи во тот и ап сур дот / Ге ор ги 
Стар де лов.
У: Про кле та авли ја / Иво Ан дриќ.  Ско пје : Ма ке дон
ска кни га, 1967.  Стр. 101108.

14037
     Ме ѓу до бро то и зло то, жи во тот и ап сур дот / Ге ор ги 
Стар де лов.
У: Ан теј ба ра по чва / Ге ор ги Стар де лов.  Ско пје : Ма
ке дон ска кни га, 1971.  Стр. 7380.

14038
     Ме ѓу до бро то и зло то, жи во тот и ап сур дот / Ге ор ги 
Стар де лов.
У: Про кле та авли ја / Иво Ан дриќ.  Ско пје : Ма ке дон
ска кни га, 1974.  Стр. 101108.

14039
     Не кои етич ки и фи ло зоф ски пре о ку па ции во де ло
то на Иво Ан дриќ / Ге ор ги Стар де лов.
У: Кул ту рен жи вот.  Год. 6, бр. 11/12 (1961), стр. 
35*.

СТА РО ВА, Лу ан
14040

     Tri ro ma ne të ren de sis hme  tri sim bo le të qen dre ses / 
Luan Sta ro va.
U: Fla ka e vël la zë ri mit.  V. 37, nr. 2612 (19. prill 1981), 
str. 18.

СТА ФА, Кри сти на
14041

     Bo ś ni ac ki most / Krystyna Staf fa.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Var ša va, 
1956.
U: Życie Li te rac kie.  Rocz. 7, nr. 269 (17. mart 1957), 
str. 9*.

СТЕ ВА НО ВИЋ, Ди ми три је
14042

     Са Ивом Ан дри ћем / Ди ми три је Сте ва но вић.
У: Ве нац.  Бр. 88 (нов. 1980), стр. 2628.

14043
     Су срет / Ди ми три је Сте ва но вић.
У: Ве нац.  Бр. 88 (нов. 1980), стр. 33.

СТЕ ВА НО ВИЋ, Та тја на
14044

     Ан дри ће ва бе се да / Та тја на Сте ва но вић.
У: Школ ски час срп ско хр ват ског је зи ка и књи жев но
сти.  Год. 10, бр. 2 (1992), стр. 1522.

14045
     Оста вље не на о ча ри Ор му зда / Та тја на Сте ва но вић.
У: Школ ски час срп ско хр ват ског је зи ка и књи жев но
сти.  Год. 10, бр. 4 (1992), стр. 37.

СТЕ ЛИ, То мас Ф.
14046

     Ivo An drić: The wo man from Sa ra je vo, New York, 
1965 / by Tho mas F. Sta ley.
Pri kaz knji ge: Go spo đi ca.
U: The Pittsburg Press.  (11 April 1965)*.

СТЕ ПА НОВ, Стра хи ња
14047

     Par ce la ci ja u pri po ved nim i knji žev no pu bli ci stič kim 
de li ma iz grač kog opu sa Ive An dri ća / Stra hi nja Ste pa
nov.
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Na po me ne i ob ja šnje nja u be le ška ma uz tekst.  Bi bli o gra
fi ja: str. 426427.  Ре зю ме: Пар цел ля ция в рас ска зах и 
ли те ра тур нопу бли ци сти че ских ста ть ях Иво Ан дри ча, 
на пи сан ных в Гра це: str. 427.
U: Das Gra zer Opus von Ivo An drić / He ra us ge ber, ured
nik Bran ko To šo vić.  Be o grad : Be o grad ska knji ga ; Graz 
: In sti tut für Sla wi stik der KarlFran zensUni ver si tät, 
2010.  Str. 413427.

СТЕ ПА НО ВА, Е. В.
14048

     Иво Ан дрич и хор ват ский мо дерн / Е. В. Сте па но
ва.
У: Твор че ство Иво Ан дри ча / [редак торсо ста ви те ль 
О. [Ольга] Л. Кириллова].  Мо сква : Ин сти тут сла вя
но ве де ния и бал ка ни сти ки РАН, 1992.  Стр. 6668.

СТЕ ПА НО ВИЋ, Пре драг
14049

     Го ди на у Ан дри ће вом зна ку / П. С. [Предраг 
Степановић].
У: Срп ске на род не но ви не.  Н. с., год. 2, бр. 16 (16. 
април 1992), стр. 4.

14050
     Иво Ан дрић / Пре драг Сте па но вић.
У: Ал ма нах.  (1992), стр. 183191.

14051
     Иво Ан дрић. [Део 1] / Пре драг Сте па но вић.
У: Срп ске на род не но ви не.  Н. с., год. 2, бр. 41 (8. окт. 
1992), стр. 6.

14052
     Иво Ан дрић. [Део] 2 / Пре драг Сте па но вић.
У: Срп ске на род не но ви не.  Н. с., год. 2, бр. 42 (15. 
окт. 1992), стр. 6.

14053
     Иво Ан дрић. [Део 3] / [Предраг Степановић].
У: Срп ске на род не но ви не.  Н. с., год. 2, бр. 43 (22. 
окт. 1992), стр. 6.

14054
     Иво Ан дрић. [Део 4] / Пре драг Сте па но вић.
У: Срп ске на род не но ви не.  Н. с., год. 2, бр. 44 (29. 
окт. 1992), стр. 7.

14055
     О Ан дри ће вим Зна ко ви ма / Пре драг Сте па но вић.
У: Срп ске на род не но ви не.  Н. с., год. 2, бр. 17 (23. 
април 1992), стр. 4.

14056
     Пре во ди лач ки су сре ти у зна ку Иве Ан дри ћа / Пре
драг Сте па но вић.
При каз ма ни фе ста ци је: 18. бе о град ски пре во ди лач ки 
су сре ти, 2931. мај 1992.
У: Срп ске на род не но ви не.  Н. с., год. 2, бр. 25 (18. јун 
1992), стр. 7.

14057
     Ivo An drić / Pre drag Ste pa no vić.
U: Híd a Dri nán / Ivo An drić.  Bu da pest : Euró pa, 1982. 
 Str. 497[514].

14058
     Ivo An drić / Pre drag Ste pa no vić.
U: Híd a Dri nán / Ivo An drić.  Bu da pest : Ge ne ral Press, 
2007.  Str. 383[396].

14059
     Ivo An drić ha lá lá nak hí ré re / Sztepanov[ić] Pre drág.
In me mo ri am.
U: Nagyvi lág.  20. évf., 6. sz. (1975. jún.), str. 950.

14060
     Utós zó / Pre drag Ste pa no vić.
U: Híd a Dri nán / Ivo An drić.  Bra ti sla va : Ma dách ; Bu
da pest : Euró pa, 1982.  Str. 495[514].

СТЕ ФА НО ВИЋ, Ар са
14061

     „Ани ки на вре ме на” / Ар са Сте фа но вић.
При каз фил ма „Ани ки на вре ме на” по мо ти ви ма при
по вет ке Иве Ан дри ћа, у ре жи ји Вла ди ми ра По га чи ћа.
У: Бор ба.  Год. 19, бр. 270 (8. нов. 1954), стр. 4.

СТЕ ФА НО ВИЋ, В.
14062

     Ки шно сун це / В. Сте фа но вић.
При каз те ле ви зиј ске дра ме „Ки шно сун це” по мо ти
ви ма при по вет ке „Љу бав у ка са би” Иве Ан дри ћа, по 
сце на ри ју и у ре жи ји Ко ле та Ма ли но ва.
У: По ли ти ка.  Год. 75, бр. 23132 (1. март 1978), стр. 
17.

СТЕ ФА НО ВИЋ, Вла ди мир
14063

     Бро до лом ни ци на остр ву / Вла ди мир Сте фа но вић.
При каз ра дио дра ме „Раз го вор са Го јом” по мо ти ви ма 
есе ја Иве Ан дри ћа, у ре жи ји Ми ро сла ва Бе ло ви ћа.
У: По ли ти ка.  Год. 94, бр. 30190 (8. нов. 1997), стр. 
46.

14064
     По бед нич ки ур лик : исти на Иве Ан дри ћа / Вла ди
мир Сте фа но вић.
У: По ли ти ка.  Год. 88, бр. 27993 (11. септ. 1991), стр. 
18.

СТЕ ФА НО ВИЋ, Д.
14065

     Же на ко је има / Д. Сте фа но вић.
При каз књи ге: Дра го љуб Влат ко вић: Је ле на у жи во ту 
и де лу Иве Ан дри ћа, Бе о град, 1996.
У: Је дин ство.  Год. 52, бр. 156 (7. јун 1996), стр. 11.

14066
     Уџ бе ник жи во та : сим по зи јум о на шем но бе лов цу 
/ Д. Сте фа но вић.
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При каз ма ни фе ста ци је: Сим по зи јум „Ан дрић у шко
ли”, Ви ше град, 1978.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 16, бр. 5144 (2. јул 1978), 
стр. 8.

СТЕ ФА НО ВИЋ, Ди ми три је
14067

     Иво Ан дрић у Со ко ба њи / Ди ми три је Сте фа но вић.
У: Гра ди на.  Год. 19, бр. 3 (март 1984), стр. 167171.

СТЕ ФА НО ВИЋ, Дра гу тин А.
14068

     Иво Ан дрић / Дра гу тин А. Сте фа но вић, Ву ка шин 
Ста ни са вље вић.
У: Пре глед ју го сло вен ске књи жев но сти. Књ. 4, Књи
жев ност XX ве ка / Дра гу тин А. Сте фа но вић, Ву ка шин 
Ста ни са вље вић.  Бе о град : За вод за из да ва ње уџ бе ни
ка На род не Ре пу бли ке Ср би је, 1961.  Стр. 163179.

14069
     Иво Ан дрић / Дра гу тин А. Сте фа но вић, Ву ка шин 
Ста ни са вље вић.
У: Пре глед ју го сло вен ске књи жев но сти. Књ. 4, Књи
жев ност XX ве ка / Дра гу тин А. Сте фа но вић, Ву ка шин 
Ста ни са вље вић.  Бе о град : За вод за из да ва ње уџ бе ни
ка На род не Ре пу бли ке Ср би је, 1962.  Стр. 163179.

14070
     Иво Ан дрић / Дра гу тин А. Сте фа но вић, Ву ка шин 
Ста ни са вље вић.
У: Пре глед ју го сло вен ске књи жев но сти. Књ. 4, Књи
жев ност XX ве ка / Дра гу тин А. Сте фа но вић, Ву ка шин 
Ста ни са вље вић.  Бе о град : За вод за из да ва ње уџ бе ни
ка На род не Ре пу бли ке Ср би је, 1965.  Стр. 169187.

14071
     Иво Ан дрић / Дра гу тин А. Сте фа но вић, Ву ка шин 
Ста ни са вље вић.
У: Пре глед ју го сло вен ске књи жев но сти. Књ. 4, Књи
жев ност XX ве ка / Дра гу тин А. Сте фа но вић, Ву ка шин 
Ста ни са вље вић.  Бе о град : За вод за из да ва ње уџ бе ни
ка На род не Ре пу бли ке Ср би је, 1965.  Стр. 222239.

14072
     Иво Ан дрић / Дра гу тин А. Сте фа но вић, Ву ка шин 
Ста ни са вље вић.
У: Пре глед ју го сло вен ске књи жев но сти. Књ. 4, Књи
жев ност XX ве ка / Дра гу тин А. Сте фа но вић, Ву ка шин 
Ста ни са вље вић.  Бе о град : За вод за из да ва ње уџ бе ни
ка На род не Ре пу бли ке Ср би је, 1967.  Стр. 222239.

14073
     Иво Ан дриќ / Дра гу тин А. Сте фа но виќ, Ву ка шин 
Ста ни са вље виќ ; пре вод Ми ле Ќор ве зи ро ски.
У: Пре глед на ју го сло вен ска та ли те ра ту ра. Књ. 4, Ли
те ра ту ра та на XX век / Дра гу тин А. Сте фа но виќ, Ву
ка шин Ста ни са вље виќ.  Ско пје : Про свет но де ло, 
1967.  Стр. 209228.

14074
     Иво Ан дриќ / Дра гу тин А. Сте фа но виќ, Ву ка шин 
Ста ни са вље виќ ; пре вод Ми ле Ќор ве зи ров ски [тј. 
Ќорвезироски].

У: Пре глед на ју го сло вен ска та ли те ра ту ра. Кн. 4, Ли
те ра ту ра та на XX век / Дра гу тин А. Сте фа но виќ, Ву
ка шин Ста ни са вље виќ.  Ско пје : Про свет но де ло, 
1971.  Стр. 209224.

14075
     Иво Ан дриќ / Дра гу тин А. Сте фа но виќ, Ву ка шин 
Ста ни са вље виќ ; пре вод Ми ле Ќор ве зи ро ски.
У: Пре глед на ју го сло вен ска та ли те ра ту ра. Кн. 4, Ли
те ра ту ра та на XX век / Дра гу тин А. Сте фа но виќ, Ву
ка шин Ста ни са вље виќ.  Ско пје : Про свет но де ло, 
1973*.

СТЕ ФА НО ВИЋ, Не над
14076

     Re kvi jem za Bo snu : An ton Še rer pro na šao ot pi sa nu 
dok tor sku di ser ta ci ju Ive An dri ća iz 1924. go di ne / Ne nad 
Ste fa no vić.
U: Du ga.  God. 20, br. 1645 (519. jul 1996), str. 7981.

СТЕ ФА НО ВИЋ, Па вле
14077

     Po e zi ja An dri će ve pro ze / Pa vle Ste fa no vić.
U: Knji žev ne no vi ne.  N. s., god. 12, br. 157 (3. nov. 
1961), str. 1, 9.

СТЕ ФА НО СКИ, Го це
14078

     Рас ка зи за де ца  Иво Ан дриќ / Го це Сте фа но ски.
У: Рас ка зи / Иво Ан дриќ.  Ско пје : На ша кни га, 1970. 
 Стр. 4851.

СТЕ ФЕН СЕН, Еј гил
14079

     En bro ved ver dens en de : Ivo An drics be rom te ro man 
om en ju go sla vik pro vins gen nem fi re hun dre de aar fo re
lig ger om si der paa dansk / Eigil Stef fen sen.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Ko pen ha gen, 
1961.
U: In for ma tion.  (26. okt. 1961)*.

14080
     I frygt for li vet : Ivo An dric dis se ke rer i sin lil le ro man 
Frø ke nen ger rig he den son sympton / Eigil Stef fen sen.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Go spo đi ca, Ko pen ha gen, 
1963.
U: In for ma tion.  (9. sept. 1963)*.

СТИЛ ВЕЛ, Ро берт Л.
14081

     De ath was not the end of dying / by Ro bert L. Stil
well.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Go spo đi ca, Nju jork, 1965.
U: Sa tur day Re vi ew.  Vol. 48, no. 16 (17 April 1965), str. 
4950.

СТИП ЧЕ ВИЋ, Ник ша
14082

     Ан дрић и Фран цу зи / Ник ша Стип че вић.
При каз књи ге: Је ле на Но ва ко вић: Иво Ан дрић и фран
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цу ска књи жев ност, Бе о град, 2001.
У: Кри тич ке и дру ге ми ни ја ту ре / Ник ша Стип че вић.  
Но ви Сад : Пла то не ум, 2002.  Стр. 8390.

14083
     Ан дри ће во чи та ње из ве шта ја мле тач ких ам ба са до
ра / Ник ша Стип че вић.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 3/4, св. 3 
(окт. 1985), стр. 111115.

14084
     Ан дри ће во чи та ње из ве шта ја мле тач ких ам ба са до
ра / Ник ша Стип че вић.
У: По ре ђе ња / Ник ша Стип че вић.  Бе о град : За вод за 
уџ бе ни ке и на став на сред ства, 2000.  Стр. 129135.

14085
     Бур ће ла  још јед на Ан дри ће ва лек сич ка не до у ми ца 
/ Ник ша Стип че вић.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 22, св. 20 
(окт. 2003), стр. 285286.

14086
     Два пре во да Ли о не ла Ко стан ти ни ја / Ник ша Стип
че вић.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 12/13, св. 
9/10 (1993/1994), стр. 463464.

14087
     Иво Ан дрић и Фран че ско Гви чар ди ни / Ник ша 
Стип че вић.
Са др жи и: 1. Ис пи се из Ми ке лан ђе ло вих пи са ма ; 2. 
До дир са стран ци ма Иве Ан дри ћа.  На по ме не и би
бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Де ло Иве Ан дри ћа у кон тек сту европ ске књи жев
но сти и кул ту ре / [уредник Дра ган Недељковић].  Бе
о град : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 1981.  Стр. 659688.

14088
     Иво Ан дрић  пре во ди лац и ту мач Фран че ска Гви
чар ди ни ја / Ник ша Стип че вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ri
as sun to: Ivo An drić  tra dut to re ed in ter pre te del pen si e ro 
gu ic ci ar di ni a no: стр. 198199.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 2, св. 2 (дец. 
1983), стр. 155199.

14089
     Иво Ан дрић  пре во ди лац и ту мач Фран че ска Гви
чар ди ни ја / Ник ша Стип че вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Иве Ан дри ћа пре вод По ли тич ких и дру штве них на
по ме на Фран че ска Гви чар ди ни ја / при ре дио Ник ша 
Стип че вић.  Но ви Сад : Ма ти ца срп ска, 1986.  Стр. 
111165.

14090
     Иво Ан дрић  пре во ди лац и ту мач Фран че ска Гви
чар ди ни ја / Ник ша Стип че вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: По ре ђе ња / Ник ша Стип че вић.  Бе о град : За вод за 
уџ бе ни ке и на став на сред ства, 2000.  Стр. 137194.

14091
     Иво Ан дрић  пре во ди лац и ту мач Фран че ска Гви
чар ди ни ја / Ник ша Стип че вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Ан дри ћев Гви чар ди ни / [критички при ре дио и 
истумачио] Ник ша Стип че вић.  Бе о град : За ду жби на 
Иве Ан дри ћа, 2003.  Стр. 155197.

14092
     Иво Ан дрић  чи та лац По сла ни ца ми тро по ли та цр
но гор ског Пе тра I Пе тро ви ћа Ње го ша / Ник ша Стип
че вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ri as
sun to: Ivo An drić  let to re del le Epi sto le di Pe tar I Pe tro
vić Nje goš: стр. 72.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 28, св. 26 
(јун 2009), стр. 6172.

14093
     Из два „не ми ра ве ка” / Ник ша Стип че вић.
У: По ли ти ка.  Год. 77, бр. 23940 (31. мај 1980) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 2, бр. 47, стр. 9.

14094
     Но ва књи га о Ан дри ћу у Ита ли ји / Ник ша Стип че
вић.
При каз књи ге: Пер си да Ла за ре вићДи Ђа ко мо: I ro
man zicro nac he di Ivo An drić, Пе ска ра, 2000.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 20, св. 18 
(окт. 2001), стр. 291292.

14095
     П. Џа џић из ме ђу Ан дри ћа и Цви ји ћа / Ник ша Стип
че вић.
Го вор на про мо ци ји књи ге „Ho mo bal ca ni cus, ho mo he
ro i cus” Пе тра Џа џи ћа, Бе о град, 16. јан. 1995.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 171, књ. 456, св. 3 
(септ. 1995), стр. 294296.

14096
     Пе тар Џа џић из ме ђу Ан дри ћа и Цви ји ћа / Ник ша 
Стип че вић.
У: Усме но / Ник ша Стип че вић.  Бе о град : За вод за уџ
бе ни ке и на став на сред ства, 1996.  Стр. 264268.

14097
     Узо ри то ком па ра ти стич ко де ло : (реч при ли ком 
при ка зи ва ња књи ге Је ле не Но ва ко вић Иво Ан дрић и 
фран цу ска књи жев ност, у За ду жби ни Иве Ан дри ћа у 
Бе о гра ду 23. апри ла 2001. го ди не) / Ник ша Стип че
вић.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 20, св. 18 
(окт. 2001), стр. 293297.

14098
     Ivo An drić e Fran ce sco Gu ic ci ar di ni / Nik ša Stip če vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ita li ca Bel gra den sia.  N. 2 (1989), str. 111132.

СТИП ЧЕ ВИЋ, Све тла на
14099

     Иво Ан дрић у Срп ској књи жев ној за дру зи / [при
редила] Све тла на Стип че вић.
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Са др жи и пи сма И. Ан дри ћа.  На по ме не и об ја шње ња 
у бе ле шка ма уз текст.
У: Гла сник Срп ске књи жев не за дру ге.  Н. с., год. 29, 
бр. 9 (мај 1975), стр. 37.

14100
     Иво Ан дрић у Срп ској књи жев ној за дру зи / 
[приредила] Све тла на Стип че вић.
Са др жи и пи сма И. Ан дри ћа.  На по ме не и об ја шње ња 
у бе ле шка ма уз текст.
У: За дру га и ње ни пи сци / Све тла на Стип че вић, Ник
ша Стип че вић.  Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 
2004.  Стр. 144153.

СТО БЕР СКИ, Зиг мунт
14101

     Иво Ан дрић у очи ма пољ ске кри ти ке / Зиг мунт 
Сто бер ски ; (пре ве ла с пољ ског Ве ра Жи ван че вић).
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 144, књ. 402, св. 2/3 
(авг.септ. 1968), стр. 271291.

14102
     Ivo An drić : No bel 1961 / Zygmunt Sto ber ski.
U: Pr ze gląd Kul tu ralny.  Rok 10, nr. 45 (li sto pad 1961), 
str. 3.

14103
     Ivo An drić / Z. S. [Zygmunt Sto ber ski].
U: Twór czo ść.  Rocz. 18, nr. 1 (1962), str. 153154*.

СТО ЈА ДИ НО ВИЋ, Дра го љуб
14104

     Да вил и Де фо се / Дра го љуб Сто ја ди но вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 53 (20. феб. 2006), стр. 12.

14105
     Дра ма тур ги ја смр ти код Ан дри ћа и Кр ле же : је дан 
дав на шњи од јек на књи гу Ни ко ле Ми ло ше ви ћа „Ан
дрић и Кр ле жа као ан ти по ди” / Дра го љуб Сто ја ди но
вић.
У: Зна че ња и ту ма че ња / Дра го љуб Сто ја ди но вић.  Бе
о град : Чи го ја штам па, 2008.  Стр. 101157.

14106
     Зло би ва, зло про ла зи : ка кве се све по ру ке на зи ру у 
Ан дри ће вом ро ма ну / Дра го љуб Сто ја ди но вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 53 (23. феб. 2006), стр. 11.

14107
     Јед на Ан дри ће ва ре че ни ца и ње на ин тер пре та ци ја / 
Дра ган Сто ја ди но вић.
У: Књи жев на реч.  Год. 5, бр. 56 (11. мај 1976), стр. 
12.

14108
     Кон зул ска вре ме на / Дра го љуб Сто ја ди но вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 53 (19. феб. 2006), стр. 12.

14109
     Кри ти ка кри ти ке Ан дри ће вог де ла / [интервју 
водио] Ра де Ни ко лић.

Ин тер вју са Дра го љу бом Сто ја ди но ви ћем.
У: Ве нац.  Бр. 100 (март 1982), стр. 2223.

14110
     Moć vla da nja u ro ma nu Omerpa ša La tas / Dra go ljub 
Sto ja di no vić.
U: Knji žev na kri ti ka.  God. 8, br. 5 (sept.okt. 1977), str. 
8998.

14111
     Моћ вла да ња у ро ма ну „Омер па ша Ла тас” / Дра го
љуб Сто ја ди но вић.
У: Стре мље ња.  Год. 21, бр. 4 (јулавг. 1980), стр. 199
210.

14112
     Моћ и не моћ тер ми но ло ги је : јед на Ан дри ће ва ми
ни ја ту ра и јед но ње но ту ма че ње / Дра го љуб Сто ја ди
но вић.
У: Зна че ња и ту ма че ња / Дра го љуб Сто ја ди но вић.  Бе
о град : Чи го ја штам па, 2008.  Стр. 159176.

14113
     Му дро сти Про кле те авли је / Дра ган Сто ја ди но вић.
У: Стре мље ња.  Год. 11, бр. 1 (јан.феб. 1970), стр. 
3251.

14114
     Му дро сти Про кле те авли је / Дра ган Сто ја ди но вић.
У: Ко ра ци.  Год. 8, књ. 8, св. 7/8 (јулавг. 1973), стр. 
121131.

14115
     Му дро сти Про кле те авли је / Дра го љуб Сто ја ди но
вић.
У: Са вре ме на срп ска књи жев ност Ко со ва. [Књ.] 2, 
[Критика] / [приредили Дра го љуб Сто ја ди но вић, Пе
тар Са рић, Ра до слав Златановић].  Бе о град : Про све
та, 1973.  Стр. 85106.

14116
     Не по гре ши вост сми сла и зна че ња / Дра го љуб Сто
ја ди но вић.
Одло мак из тек ста „Да вил и Де фо се”.
У: Ве нац.  Бр. 7 (окт. 1972), стр. 63.

14117
     Ни чи ја до зо ре : „тај не по ру ке” Иве Ан дри ћа у 
„Трав нич кој хро ни ци” / Дра го љуб Сто ја ди но вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 53 (25. феб. 2006), стр. 11.

14118
     О је зи ку Иве Ан дри ћа / Дра ган Сто ја ди но вић.
У: Стра жи ло во.  Год. 4, бр. 28/29 (1973), стр. 910*.

14119
     Опа сан због књи ге : уочи из ла ска „Про кле те авли
је” Иве Ан дри ћа / Дра го љуб Сто ја ди но вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 51 (23. март 2004), стр. 27.

14120
     Опет о мо сту и ка са би / Дра ган Сто ја ди но вић.
У: Стре мље ња.  Год. 20, бр. 2 (мартаприл 1979), стр. 
4164.
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14121
     Пе ро уме сто сва ђе : шта је Ан дрић са ве то вао сво јој 
Ми ли ци Ба бић / Дра го љуб Сто ја ди но вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 53 (21. феб. 2006), стр. 11.

14122
     По глед Иве Ан дри ћа / Дра ган Сто ја ди но вић.
У: До ба.  Год. 3, бр. 3/4 (1976), стр. 19.

14123
     Свет ко ви на Иве Ан дри ћа / Дра ган Сто ја ди но вић.
У: Стре мље ња.  Год. 17, бр. 2 (мартаприл 1976), стр. 
214220.

14124
     Тра гич ни лик же не у де лу Ива Ан дри ћа / Дра ган 
Сто ја ди но вић.
У: Стре мље ња.  Год. 15, бр. 4 (јулавг. 1974), стр. 453
475.

СТО ЈА НО ВИЋ, Бра ни сла ва
14125

     Шулц и Ан дрић : две суд би не и јед но чи та ње / Бра
ни сла ва Сто ја но вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 25, св. 23 
(септ. 2006), стр. 308317.

СТО ЈА НО ВИЋ, Бран ко
14126

     На во ђе ње во де на ту ђе мли но ве. [Део 1] / Бран ко 
Сто ја но вић.
Са др жи при ка зе књи га ме ђу ко ји ма и: Ра до ван Вуч
ко вић: Ан дрић, па ра ле ле и ре цеп ци ја, Бе о град, 2006. 
 На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Но ва Зо ра.  Бр. 14 (2007), стр. 254263.

14127
     На во ђе ње во де на ту ђе мли но ве. [Део 2] / Бран ко 
Сто ја но вић.
Са др жи при ка зе књи га ме ђу ко ји ма и: Ра до ван Вуч
ко вић: Ан дрић, па ра ле ле и ре цеп ци ја, Бе о град, 2006. 
 На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Но ва Зо ра.  Бр. 15/16 (2007/2008), стр. 291301.

СТО ЈА НО ВИЋ, Вла дан
14128

     Мај стор срп ске про зе / Вла дан Сто ја но вић Зо ро ва
вељ.
У: Срп ски на род.  Год. 3, бр. 15 (8. април 1944), стр. 7.

СТО ЈА НО ВИЋ, Во ји сла ва
14129

     Od jek An dri će vog de la u ru mun skoj kul tu ri / Vo ji sla va 
Sto ja no vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Zu sam
men fas sung: Der Wi der hall von An drićs Werk in der ru
mä nischen Kul tur: str. 936.
U: De lo Ive An dri ća u kon tek stu evrop ske knji žev no sti i 
kul tu re / [u red nik Dra gan Nedeljković].  Be o grad : Za du
žbi na Ive An dri ća, 1981.  Str. 927936.

14130
     Osvrt na isto rij ske ro ma ne Mi ha i la Sa do ve a nua i Ive 
An dri ća / Vo ji sla va Sto ja no vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Mo sto vi.  God. 9, br. 36 (1977), str. 4348.

14131
     Ivo An drić / Vo i sla va Sto i a no vi ci.
U: Po ve stea cu ele fan tul vi zi ru lui / Ivo An drić.  Bu cu re ş ti 
: Edi tu ra pen tru li te ra tu rǎ uni ver sa lǎ, 1966.  Str. 520.

СТО ЈА НО ВИЋ, Дра ган
14132

     Ба рем обе ћа ње сре ће : о ле по ти у Ан дри ће вој про зи 
/ [интервју водила] Ан ђел ка Цви јић.
Ин тер вју са Дра га ном Сто ја но ви ћем.
У: По ли ти ка.  Год. 100, бр. 32168 (29. мај 2003), стр. 
А18.

14133
     Гдје је ље по та ту је и љу бав / [интервју водио] Ни
ко ла Ша ра но вић.
Ин тер вју са Дра га ном Сто ја но ви ћем. 
У: По бје да.  Год. 59, бр. 13417 (19. април 2003) = Кул
ту ра & дру штво, стр. 38.

14134
     Жи вот у злом сну, смрт : Ро би ња Иве Ан дри ћа / 
Дра ган Сто ја но вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Zu
sam men fas sung: Das Le ben im bö sen Tra um, der Tod: 
стр. 249.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 19, св. 16 
(март 2000), стр. 225249.

14135
     За мра че но ме сто : Не мир на го ди на Иве Ан дри ћа / 
Дра ган Сто ја но вић.
Zu sam men fas sung: Ver dun kel ter Ort: стр. 287.
У: Књи жев на исто ри ја.  Год. 31, бр. 109 (1999), стр. 
267287.

14136
     Књи жев ност и исто ри ја / Дра ган Сто ја но вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Исто риј ски из во ри Трав нич ке хро ни ке Иве Ан дри
ћа и њи хо ва умјет нич ка тран спо зи ци ја / Мид хат Ша
мић.  Бе о град : Гу тен бер го ва га лак си ја, 2005.  Стр. 
259266.

14137
     Ле по та и мр жња : Ани ки на вре ме на Иве Ан дри ћа / 
Дра ган Сто ја но вић.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 18, св. 15 
(окт. 1999), стр. 116162.

14138
     Ле по та у све ту му че ном злом и не сре ћом : Ма ра 
ми ло сни ца / Дра ган Сто ја но вић.
Zu sam men fas sung: Die Schön he it in einer durch das Bö se 
und das Un glück ge qu äl ten Welt: стр. 528529.
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У: Књи жев на исто ри ја.  Год. 28, бр. 100 (1996), стр. 
511529.

14139
     Naj ve će do bro : Most na Že pi Ive An dri ća / Dra gan 
Sto ja no vić.
Zu sam men fas sung: Das höc hste Gut: str. 192.
U: Go di šnjak za po e tič ka i her me ne u tič ka is tra ži va nja.  
(2000), str. 181192.

14140
     Naj dra že od svih bi ća : „Trup” Ive An dri ća / Dra gan 
Sto ja no vić.
Zu sam men fas sung: str. 188.
U: Go di šnjak za po e tič ka i her me ne u tič ka is tra ži va nja.  
(1997), str. 173188.

14141
     Opo zva ni opo ziv : „Sa ra či” Ive An dri ća / Dra gan Sto
ja no vić.
Zu sam men fas sung: Die zu rüc kge nom me ne Zu rüc knah
me: str. 128.
U: Go di šnjak za po e tič ka i her me ne u tič ka is tra ži va nja.  
(1999), str. 119128.

14142
     Очи ко је та ко гле да ју : Же на на ка ме ну Иве Ан дри
ћа / Дра ган Сто ја но вић.
Zu sam men fas sung: Die Augen, die so be trac hten: стр. 
293.
У: Књи жев на исто ри ја.  Год. 29, бр. 103 (1997), стр. 
283293.

14143
     Раз ми ну ће са ле по том / Дра ган Сто ја но вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Zu
sam men fas sung: Das Vor be i ge hen an der Schön he it: стр. 
313.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 19, св. 17 
(окт. 2000), стр. 281313.

14144
     С ким раз го ва ра Ан дри ћев Го ја / Дра ган Сто ја но
вић.
У: Ан дрић у све тлу есте ти ке / уре дио Ми ло слав Шу
тић.  [Нови Сад] : Све то ви ; Бе о град : Ин сти тут за 
књи жев ност и умет ност : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 
1994.  Стр. 133140.

14145
     С ким раз го ва ра Ан дри ћев Го ја / Дра ган Сто ја но
вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: По ве ре ње у Бо го ро ди цу / Дра ган Сто ја но вић.  Бе о
град : До си је, 2007.  Стр. 157166.

14146
     Smer nost i iza zov : Baj ron u Sin tri Ive An dri ća / Dra
gan Sto ja no vić.
Zu sam men fas sung: Sit tsam ke it und He ra us for de rung: str. 
271.
U: Go di šnjak za po e tič ka i her me ne u tič ka is tra ži va nja.  
(1998), str. 262271.

14147
     Či ta ti An dri ća / Dra gan Sto ja no vić.
U: Gle di šta.  God. 16, br. 7/8 (julavg. 1975), str. 589
593.

14148
     No ta tra du cǎ to ru lui / Dra gan Sto i a no vi ci.
U: Sem ne lân gǎ drum / Ivo An drić.  Bu cu re ş ti : Cur tea 
vec he, 2010.  Str. 433[435].

СТО ЈА НО ВИЋ, Ду шан
14149

     Из ми шље на љу бав / Ду шан Сто ја но вић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 44, бр. 28328 (20. март 
1997), стр. 22.

СТО ЈА НО ВИЋ, Зо ран
14150

     О мла дом Ан дри ћу / Зо ран Сто ја но вић.
При каз књи ге: Ми ро слав Ка ра у лац: Ра ни Ан дрић, Бе
о град, Са ра је во, 1980.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 156, књ. 426, св. 1/2 
(јулавг. 1980), стр. 185187.

СТО ЈА НО ВИЋ, Ми ле на
14151

     Му зич ка и ли ков на ци тат ност у Ан дри ће вој про зи / 
Ми ле на Сто ја но вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: Mu sic and fi ne arts ci ta ti ons in An drić’s pro se: стр. 
180.
У: Ан дрић у си сте му умет но сти / уред ник Ми ло слав 
Шу тић.  Бе о град : Ин сти тут за књи жев ност и умет
ност ; Ба ња Лу ка : Књи жев на за дру га, 2004.  Стр. 167
180.

14152
     Му зич ка и ли ков на ци тат ност у Ан дри ће вој про зи / 
Ми ле на Сто ја но вић.
Те мат ски број: Ан дрић у си сте му умјет но сти.  На по
ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum mary: 
Mu sic and fi ne arts ci ta ti ons in An drić’s pro se: стр. 180.
У: Збор ник срп ског је зи ка, књи жев но сти и умјет но
сти.  Год. 4 (2004), стр. 167180.

14153
     Му зич ка и ли ков на ци тат ност у Ан дри ће вој про зи / 
Ми ле на Сто ја но вић.
У: По глед на пи шчев рад ни сто / Ми ле на Сто ја но вић. 
 Пан че во : Ma li Ne mo, 2006.  Стр. 111123.

СТО ЈА НО ВИЋ, Ми о драг
14154

     Два грч ка на пи са о Иви Ан дри ћу / Ми о драг Сто ја
но вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: При ло зи за књи жев ност, је зик, исто ри ју и фол клор. 
 Књ. 73, св. 1/4 (2007), стр. 179182.

14155
     Иво Ан дрић у грч кој књи жев но сти / Ми о драг Сто
ја но вић.
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На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ré su
mé: Ivo An drić dans la lit té ra tu re grec que: стр. 915916.
У: Де ло Иве Ан дри ћа у кон тек сту европ ске књи жев
но сти и кул ту ре / [уредник Дра ган Недељковић].  Бе
о град : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 1981.  Стр. 901916.

14156
     Od Ri ge Ve le stin li sa do Ive An dri ća / Mi o drag Sto ja
no vić.
U: Bal ca ni ca.  Br. 29 (1998), str. 225235*.

14157
     Re cep tion of the works of Ivo An drić in Gre ek li te ra tu
re / Mi o drag Sto ja no vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Ре зи ме: 
Ре цеп ци ја де ла Иве Ан дри ћа у грч кој књи жев но сти: 
str. 211.
U: Bal ca ni ca.  Br. 24 (1993), str. 205211.

СТО ЈА НО ВИЋ, Ми ха и ло Н.
14158

     Пре во ди де ла Иве Ан дри ћа у ино стран ству / Ми ха
и ло Н. Сто ја но вић.
У: Би бли о те кар.  Год. 13, бр. 6 (1961), стр. 553557.

СТО ЈА НО ВИЋ, Ми хај ло С.
14159

     Де ла Иве Ан дри ћа у све ту / Ми хај ло С. Сто ја но
вић.
У: По ли ти ка.  Год. 58, бр. 17304 (10. дец. 1961) = Кул
ту ра  умет ност.  Год. 5, бр. 244, стр. 15.

СТО ЈА НО ВИЋ, Мом чи ло
14160

     Ve li ko za ni ma nje za dje la Ive An dri ća : u pro te kloj go
di ni ob ja vlje no je u ze mlji i ino zem stvu de se tak dje la na
šeg no be lov ca / Mom či lo Sto ja no vić.
U: Vje snik.  God. 39, br. 10930 (26. si je čanj 1978), str. 
14.

14161
     Ka ko dra ma ti zi ra ti An dri ća / Mom či lo Sto ja no vić.
U: Vje snik.  God. 42, br. 11983 (6. si je čanj 1981), str. 
10.

14162
     Mla de nač ka pi sma Ev ge ni ji / Mom či lo Sto ja no vić.
U: Vje snik.  God. 46, br. 13779 (20. si je čanj 1986), str. 
11.

14163
     Pi sac u ko vi tla cu po li tič kih do ga đa ja / Mom či lo Sto
ja no vić.
U: Vje snik.  God. 50, br. 15246 (28. ve lja ča 1990)*.

СТО ЈА НО ВИЋ, Ра до сав
14164

     Зна чај ни при ло зи / Р. С. [Радосав Стојановић].
При каз ча со пи са: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа, св. 
5, 1988. 

У: Је дин ство.  Год. 44, бр. 249/250 (1516. окт. 1988) = 
Не дељ ни до да так.  Год. 1, бр. 3, стр. 16.

СТО ЈА НО ВИЋ, Сло бо дан
14165

     Ivo An drić: Pro kle ta avli ja / za sce nu adap ti rao Slo bo
dan Sto ja no vić.
Od lo mak.  Te mat ski broj: Ivo An drić  pro et con tra.
U: Hi ja tus.  Br. 6 (1996), str. 3235*.

14166
     Код Ан дри ћа: ни шта но во / С. [Слободан] Сто ја но
вић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Про кле та авли ја, Но ви 
Сад, 1954.
У: Бра ни че во.  Год. 1, бр. 3 (септ. 1955), стр. 7576.

14167
     „Pro kle ta avli ja” i po zo ri šte: vo lje ti na dru gi na čin / 
Slo bo dan Sto ja no vić.
Te mat ski broj: Ivo An drić  pro et con tra.
U: Hi ja tus.  Br. 6 (1996), str. 2931*.

14168
     Чи та ње по зо ри шта / Сло бо дан Сто ја но вић.
При каз књи ге: Пе тар Зец: Ан дри ћев те а тар сен ки, Бе
о град, 1994.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 32, бр. 11100 (14. феб. 
1995), стр. 9.

СТО ЈАН ЧЕВ, Ср ђан В.
14169

     Ви ди ци са Акро по ља : уз јед но пу то ва ње: Иво Ан
дрић у Грч кој, 1962 / Ср ђан В. Сто јан чев.
У: Ср би ја.  Год. 1, бр. 1 (2007), стр. 3839.

14170
     Мо ли тве ни ша пат : не по зна ти Иво Ан дрић / Ср ђан 
В. Сто јан чев.
У: Но ви не бе о град ског чи та ли шта.  Н. с., бр. 36 (септ.
окт. 2008), стр. 1415.

СТО ЈАН ЧЕ ВИЋ, Ви до са ва
14171

     Ет нич ки про бле ми и на род на пре да ња у де ли ма 
Иве Ан дри ћа / Ви до са ва Сто јан че вић.
Zu sam men fas sung: Et hnische Pro ble me und Volk sü ber
liе  fe run gen im Werk von Ivo An drić: стр. 494.
У: Де ло Иве Ан дри ћа у кон тек сту европ ске књи жев
но сти и кул ту ре / [уредник Дра ган Недељковић].  Бе
о град : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 1981.  Стр. 483494.

14172
     Ет но ло шке ком по нен те књи жев ног ства ра ла штва 
Иве Ан дри ћа / Ви до са ва Сто јан че вић.
Ré su mé: Les élé ments et hno lo gi qu es dans la cré a tion lit
té ra i re de Ivo An drić: стр. 24.
У: Гла сник Ет но граф ског ин сти ту та.  Год. 24 (1975), 
стр. 124.



857

СТО ЈИ СА ВЉЕ ВИЋ, Мир ја на
14173

     Ан дри ће ва ди сер та ци ја у кул ту ро ло шком и је зич
ком кон тек сту / Мир ја на Сто ји са вље вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би
бли о гра фи ја: стр. 149.  Zu sam men fas sung: An drićs 
Dis ser ta tion im kul tu ro lo gischen und sprac hlic hen Kon
text: стр. 150.
U: Das Gra zer Opus von Ivo An drić / He ra us ge ber, ured
nik Bran ko To šo vić.  Be o grad : Be o grad ska knji ga ; Graz 
: In sti tut für Sla wi stik der KarlFran zensUni ver si tät, 
2010.  Стр. 103150.

СТО ЈИЋ, Ве ра
14174

     По глед у пи шче ву „ра ди о ни цу” / Ве ра Сто јић.
У: По ли ти ка.  Год. 78, бр. 24213 (4. март 1981), стр. 
14.

СТО ЈИЋ, Ми ле
14175

     Ži vje ti u Pro kle toj avli ji / Mi le Sto jić.
U: Pro kle ta avli ja / Ivo An drić.  Sa ra je vo : OKO : Oslo
bo đe nje, 2000.  Str. 511.

СТО ЈИ ЧИЋ, Ђо ко
14176

     Vra ta se otva ra ju / Đo ko Sto ji čić.
Po vo dom do de le No be lo ve na gra de za knji žev nost Ivi 
An dri ću.
U: Stu dent.  God. 25, br. 25 (31. okt. 1961), str. 1.

СТОЈ КА, Пе тре
14177

     Мост на Дри ни и мост у мо ме се лу / Пе тре Стој ка ; 
пре вео Не бој ша По по вић.
У: Раз ви так.  Год. 29, бр. 4/5 (јулокт. 1989), стр. 71
72.

СТОЈ КО ВИЋ, Бо ри во је С.
14178

     За на шу књи жев ну сту ди ју / Бо ри во је С. Стој ко
вић.
При каз књи ге: Ни ко ла Мир ко вић: Иво Ан дрић, Бе о
град, 1938.
У: Прав да.  Год. 34, бр. 12088 (11. јун 1938), стр. 15.

СТОЈ КО ВИЋ, Ду шан
14179

     [„По крет не” лич но сти у про зи Иве Андрића]. [Део 
1] / Ду шан Стој ко вић.
У: Ве нац.  Бр. 4 (мај 1972), стр. 1011.

14180
     „По крет не” лич но сти у про зи Иве Ан дри ћа. [Део 2] 
/ Ду шан Стој ко вић.
У: Ве нац.  Бр. 5 (јун 1972), стр. 27.

СТОЈ КО ВИЋ, Жи во рад
14181

     220 стра ни ца о Ан дри ћу / Ж. [Живорад] Стој ко вић.
При каз књи ге: Пе тар Џа џић: Иво Ан дрић, Бе о град, 
1957.
У: НИН.  Год. 7, бр. 362 (8. дец. 1957), стр. 9.

14182
     На те шком и ле пом по слу : уочи су тра шње ве ли ке 
све ча но сти у Сток хол му / Ж. [Живорад] Стој ко вић.
У: НИН.  Год. 11, бр. 570 (10. дец. 1961), стр. 8.

СТОЈ КО ВИЋ, М.
14183

     Ани ки на вре ме на : ни при ча ни филм / М. Стој ко
вић.
При каз фил ма „Ани ки на вре ме на” по мо ти ви ма при
по вет ке Иве Ан дри ћа, у ре жи ји Вла ди ми ра По га чи ћа.
У: Рад ник.  Год. 5, бр. 239 (18. нов. 1954), стр. 5.

СТОЈ КО ВИЋ, Ран ђел
14184

     Ка ри ка до бро те у лан цу зла у при по ве ци „Де ца” 
Иве Ан дри ћа / Ран ђел Стој ко вић.
У: Ве нац.  Год. 6, бр. 58 (нов. 1977), стр. 79.

14185
     Чо век и мост / Ран ђел Стој ко вић.
У: Баг да ла.  Год. 17, бр. 193 (април 1975), стр. 1516.

СТОЈ НИЋ, Ми ла
14186

     Те мат ско је дин ство и струк тур не раз ли ке : (Ф. М. 
До сто јев ски: За пи си из мр твог до ма, Иво Ан дрић: 
Про кле та авли ја и Да ни ло Киш: Гроб ни ца за Бо ри са 
Да ви до ви ча) / Ми ла Стој нић.
Би бли о гра фи ја: стр. 305.  Ре зю ме: Те ма ти че ское 
един ство и струк тур ные раз ли чия ро ма на Ф. М. До
сто ев ско го За пи ски из мер тво го до ма, Про кле та авли
ја Ан дри ча и Гроб ни ца за Бо ри са Да ви до ви ча Да ни ло 
Ки ша: стр. 306.
У: Ре фе ра ти и са оп ште ња. Св. 2, [Роман у срп ској 
књи жев но сти у од но су на ју го сло вен ски и европ ски 
роман] / 7. на уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, 
Бе о град, Но ви Сад, Тр шић, 1318. IX 1977.  Бе о град 
: Ме ђу на род ни сла ви стич ки цен тар, 1979.  Стр. 289
306.

14187
     Функ ци о ни са ње вре ме на у про зи Иве Ан дри ћа / 
Ми ла Стој нић.
Ре фе рат на Ме ђу на род ном сим по зи ју му „Од је ци 
европ ске исто ри је у де лу Иве Ан дри ћа”, Нан си, 31. 
мај2. јун 1985.  На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен
це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 5, св. 4 
(1986), стр. 224232.

14188
     Les for mes de l’évo lu tion tem po rel le dans le ro man Le 
pont sur la Dri na d’Ivo An drić / Mi la Stoj nić.
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Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ac tes du Col lo que in ter na ti o nal „Re flets de l’hi sto i re 
euro pé en ne dans l’oeuvre d’Ivo An drić”, [Nancy], 31 mai, 
1er et 2 juin 1985 / so us la di rec tion de Dra gan Ne delj ko
vić.  Nancy : Pres ses Uni ver si ta i res de Nancy, 1987.  Str. 
3340.

СТО ЛИЋ, Да ни ца
14189

     Ме то дич ки при ступ ро ма ну „Про кле та авли ја” И. 
Ан дри ћа / Да ни ца Сто лић.
У: Школ ски час срп ско хр ват ског је зи ка и књи жев но
сти.  Год. 10, бр. 5 (1992), стр. 3337.

СТО ШИЋ, Вла дан
14190

     Соп стве ним сна га ма : Ан дри ће ва за ду жби на / Вла
дан Сто шић.
У: НИН.  Бр. 2770 (29. јан. 2004) = Срп ско за ду жби
нар ство : тра ди ци ја оста вља ња и од у зи ма ња, стр. 30.

СТО ШИЋ, Ду шан
14191

     Ан дрић и власт / Ду шан Сто шић.
У: Освит.  Год. 6, бр. 17/18 (дец. 1996), стр. 7376.

14192
     Ан дрић и власт / Ду шан Сто шић.
У: Про зно књи жев но де ло / Ду шан Сто шић.  Бе о град 
: Ла кан прес, 2001.  Стр. 5054.

14193
     Ли ца и ма ске у де лу Иве Ан дри ћа / Ду шан Сто
шић.
У: Про зно књи жев но де ло / Ду шан Сто шић.  Бе о град 
: Ла кан прес, 2001.  Стр. 4449.

14194
     Li ca i ma ske u dje lu Ive An dri ća / Du šan Sto šić.
U: Od jek.  God. 22, br. 15/16 (avg. 1969), str. 12.

СТО ШИЋ, Сло бо дан ка
14195

     Иво Ан дрић дво стру ко вас пи та ва  и сво јим ства ра
ла штвом и сво јом би о гра фи јом / Сло бо дан ка Сто шић.
У: Збор ник ра до ва.  Бр. 2/3 (1985), стр. 2734*.

СТРА ЖИЋ, Иво
14196

     Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Be o grad, Sa ra je vo, 1958 
/ Ivo Stra žić.
Pri kaz knji ge.
U: Je din stvo.  God. 8, br. 343 (27. feb. 1960)*.

СТРЕМ БЕРГ, Ћел
14197

     Kle i ne Geschic hte der Zu er ken nung des No bel pre i ses 
an Ivo An drić / Kjell Ström berg.
U: We si re und Kon suln / Ivo An drić.  Zü rich : Co ron, 
[1968].  Str. 915*.

14198
     La „pe ti te hi sto i re” de l’at tri bu tion du prix No bel à Ivo 
An dritch / Kjell Ström berg.
U: La co ur ma u di te / Ivo An dritch.  Pa ris : Pres ses du 
com pag non na ge, 1965.  Str. 917*.

14199
     Po ur le No bel un fa vo ri: le Yougo sla ve Ivo An dritch / 
par Kjell Ström berg.
U: Le Fi ga ro lit té ra i re.  An née 16, no 809 (21 oct. 1961), 
str. 3.

14200
     Il con fe ri men to del pre mio No bel a Ivo An drić / di 
Kjell Ström berg.
U: [Ex Pon to e al tre ope re] / Ivo An drić.  Mi la no : Fab bri, 
1968.  Str. 513.

СТРИ КО ВИЋ, Јо ван
14201

     За љу бље ник Ав да ги них по гле да : ана ли за јед ног 
са мо у би ства у дје лу Иве Ан дри ћа На Дри ни ћу при ја 
/ Јо ван Стри ко вић.
У: Омла дин ски по крет.  Год. 5, бр. 53/54 (6. дец. 1979), 
стр. 19.

СТРИ ЧЕ ВИЋ, Јо ван
14202

     Ка зи ва ње оса мље ни ка / Јо ван Стри че вић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Ку ћа на оса ми, Бе о град, 
1976.
У: До ме ти.  Год. 3, бр. 7 (1976), стр. 117125.

14203
     На по чет ној тач ки три јум фал ног кру га / Јо ван 
Стри че вић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Омер па ша Ла тас, Бе о
град, 1976.
У: До ме ти.  Год. 4, бр. 9 (1977), стр. 133135.

СТРОНГ, Џон В.
14204

     The brid ge on the Dri na, Ivo An drić, Chi ca go, 1977 / J. 
W. S. [John W. Strong].
Pri kaz knji ge: Na Dri ni ću pri ja.
U: Ca na dian Sla vo nic Pa pers.  Vol. 29, no. 4 (Dec. 1977), 
str. 549.

СТРУ ГАР, В.
14205

     Гор ка пи шче ва ис ку ства / В. Стру гар.
При каз пред ста ве „Про кле та авли ја” по мо ти ви ма ро
ма на Иве Ан дри ћа, у дра ма ти за ци ји и ре жи ји Не бој ше 
Бра ди ћа и у из во ђе њу Кру ше вач ког по зо ри шта.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 51 (24. март 2004), стр. 12.

СТР ЧИЋ, Мир ја на
14206

     Ve li ka ni du ha ne umi ru / Mir ja na Str čić.
U: No vi list.  God. 39, br. 60 (13. ožu jak 1985), str. 7*.
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14207
     U slu žbi čo vje ku i čo vječ no sti / Mir ja na Str čić.
U: No vi list.  God. 36, br. 243 (1617. li sto pad 1982), 
str. 9.

СТУ БЛИ ЈА, Же ли мир
14208

     Na po vr ši ni An dri će va svi je ta / Že li mir Stu bli ja.
Pri kaz pred sta ve „Ani ki na vre me na” po mo ti vi ma pri po
vet ke I. An dri ća, u re ži ji Gra di mi ra Mir ko vi ća i u iz vo đe
nju Na rod nog po zo ri šta Bo san ske Kra ji ne iz Ba nja lu ke.
U: Vje snik.  God. 40, br. 11429 (20. li panj 1979), str. 6.

СТУ ПИ ЦА, Ми ра
14209

     Ан дрић жу део за са мо ћом : се ћа ње на је дан из лет... 
/ Ми ра Сту пи ца.
У: Глас јав но сти.  Год. 1, бр. 210 (31. дец. 19983. јан. 
1999), стр. 11.

СУ БО ТИН, Сто јан
14210

     Иво Ан дрић у Пољ ској / Сто јан Су бо тин.
У: По ли ти ка.  Год. 64, бр. 19310 (9. јул 1967) = Кул ту
ра  умет ност.  Год. 11, бр. 525, стр. 15.

14211
     По ља ци о Ан дри ћу : Вар ша ва: јед на зна чај на сту
ди ја о на шем но бе лов цу / Сто јан Су бо тин.
У: По ли ти ка.  Год. 62, бр. 18676 (3. окт. 1965) = Кул ту
ра  умет ност.  Год. 9, бр. 438, стр. 19.

14212
     Kil ka uwag na mar gi ne sie pol skich pr ze kł a dów ut wo
rów Iwo An dri cia / Sto jan Su bo tin.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Pa mi ęt nik Sł o wi a ń ski.  T. 13 (1963), str. 247256.

СУ ВАЈ ЏИЋ, Бо шко
14213

     Пре глед мо ти ва усме не књи жев но сти у ро ма ни ма 
Иве Ан дри ћа / Бо шко Су вај џић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ре
зю ме: Об зор мо ти вов уст ной ли те ра ту ры в ро ма нах 
Иво Ан дри ча: стр. 120.
У: Иво Ан дрић у сво ме вре ме ну. [Књ.] 1 / 22. на уч ни 
са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, 
Тр шић, 1520. септ. 1992.  Бе о град : Ме ђу на род ни 
сла ви стич ки цен тар на Фи ло ло шком фа кул те ту, 1994. 
 Стр. 111120.

14214
     Са мо и ска зи ва ње при че Иве Ан дри ћа / Бо шко Су
вај џић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Књи жев ност и је зик.  Год. 41, бр. 1/2 (1994), стр. 
8994.

14215
     Man fred Jäh nic hen: „O za ko nu pro tiv no sti” oder: Ivo 
An drić’ Ap pell zur To le ranz im Ro man Trav nič ka hro ni ka 
/ Bo ško Su vaj džić.

Pri kaz član ka.
U: An ze i ger für sla vische Phi lo lo gie.  Vol. 24 (1996), str. 
201204*.

СУ ВИН, Дар ко
14216

     An drić i jed na re cen zi ja i po ne što o čud nim me ta fo ra
ma / Dar ko Su vin.
Po vo dom tek sta „Un fa mi li ar ter ri tory”.
U: Knji žev ne no vi ne.  N. s., god. 10, br. 101 (11. sept. 
1959), str. 1, 4.

СУ ЛИ ЈЕ, Же рар
14217

     La dif fi ci le co e xi sten ce yougo sla ve à tra vers l’oeuvre 
d’Ivo An dric / Gé rard So u li er.
U: La co e xi sten ce, enjeu euro péen.  Pa ris : Pres ses uni
ver si ta i res de Fran ce, 1998.  Str. 197212*.

СУН ДИ УС, Ка трин
14218

     Dva šved ska pri je vo da „Pro kle te avli je” Ive An dri ća : 
(kom pa ra tiv na stu di ja) = Två oli ka sven ska över sät tnin gar 
av Ivo An drićs „Pro kle ta avli ja” : (en jä nö ran de stu die) / 
Ka trin Sun di us i Eva Šar če vić ; pri je vod [o dlom ka iz Pro
kle te avli je] Go ran ka An tu no vić, Sven Stol pe.
Upo re do srp. i šved. tekst.  Sa dr ži i od lo mak iz ro ma na 
„Pro kle ta avli ja”.
U: Zbor nik ra do va sa Sim po zi ja Ju go sla ven skošved ski 
pre vo di lač ki da ni / ure dio Mir ko Ru mac.  Za greb : Na
ci o nal na i sve u či li šna bi bli o te ka ; Stoc kholm : Sven ska 
in sti tu tet, 1990.  Str. 284321.

СУР ДУЧ КИ, Ми лан
14219

     An to ni je Isa ko vić (ed.), Zbor nik ra do va o Ivi An dri ću, 
Bel gra de, 1979 / Mi lan Sur duč ki.
Pri kaz knji ge.  Tekst na engl. je zi ku.
U: Ca na dian Sla vo nic Pa pers.  Vol. 23, no. 3 (Sept. 1981), 
str. 361362.

СУ ШИЋ, Вељ ко
14220

     Ан дри ћев по след њи су срет / Вељ ко Су шић.
У: По ли ти ка.  Год. 75, бр. 23357 (14. окт. 1978) = Кул
ту ра  умет ност.  Год. 19, бр. 1205, стр. 17.

14221
     Два су сре та са Ивом Ан дри ћем / Вељ ко Су шић.
У: По ли ти ка.  Год. 77, бр. 23881 (31. март 1980), стр. 
12.

14222
     Иво Ан дрић о спорт ском ду ху : из до сад нео бја
вље не про зе ве ли ког пи сца / Вељ ко Су шић.
У: По ли ти ка.  Год. 74, бр. 22724 (11. јан. 1977), стр. 
19.

Т. E.
14223

     Bo ri Imre: Ivo An drić, Új vi dék, 1992 / T. É.
Pri kaz knji ge.
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U: Magyar Szó.  49. évf., 203. sz. (1992. júl. 26.), str. 
12.

ТА ДИЋ, Ка ти ца
14224

     An drić i bo san sko her ce go vač ko bi bli o te kar stvo / Ka
ti ca Ta dić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Sum mary: 
Ivo An drić and Bo snianHer ze go vi nian li bra ri an ship: str. 
8.
U: Bi bli o te kar stvo.  God. 21, br. 1 (1975), str. 58.

ТА КАЧ, Жељ ко
14225

     No bel pri svin ne ren Ivo An drić / Želj ko Ta kač.
U: Dag bla det.  (27. okt. 1961)*.

ТАЛ МОР, Са ша
14226

     The brid ge on the Dri na / Sascha Tal mor.
U: Hi story of Euro pean Ide as.  No. 21 (1995), str. 247
260*.

14227
     Euro pe ends at Trav nik: Ivo An drić’s Bo snian chro nic
le / Sascha Tal mor.
U: The Euro pean Le gacy, To ward New Pa ra digms.  Vol. 
3, is sue 1 (1998), str. 8499*.

ТА МАШ, Иштван
14228

     Író és di plo ma ta / Ta más Is tván.
U: Néps za bad ság.  (1973. okt. 28.) = Va sár na pi mel lék
let, str. 8*.

ТА МАШ, Ју ли јан
14229

     Ґу 80роч нї ци на род зе ня Иви Ан дри ча / Юли ян Та
маш.
У: Шве тлосц.  Рок 10, ч. 4 (окт.дец. 1972), стр. 319
320.

ТА НА КА, Ка зуо
14230

     Иво Ан дрић на ја пан ском је зи ку / Ка зуо Та на ка.
У: Пре вод на књи жев ност.  Бе о град : Удру же ње књи
жев них пре во ди ла ца Ср би је, 1981.  Стр. 199202.

14231
     Су сре ти с Ан дри ћем / Ка зуо Та на ка.
Са др жи и пе сму Ср бе Ми тро ви ћа.  Бе ле шка о ауто
ру.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 23, св. 21 
(септ. 2004), стр. 4450.

14232
     Ivo An drić in Ja pa ne se / Ka zuo Ta na ka ; tran sla ted by 
Sre bren ka Ku nekHu ljev.
U: Most.  N. e., no. 1/2 (1981), str. 3638.

14233
     Yakuc hu / Ta na ka Ka zuo.
Tekst na jap. je zi ku i pi smu.
U: Sa ra e vo no on na / Ivo An dric hi.  Tokio : Kô bun sha, 
1982.  Str. 242246*.

14234
     Ka i set su, ato ga ki / Ta na ka Ka zuo.
Tekst na jap. je zi ku i pi smu.
U: Goya to no ta i wa / Ivo An dric hi.  To kio : Kô bun sha, 
1976.  Str. 87101*.

ТА НА СКО ВИЋ, Дар ко
14235

     Али би за по ко ље : о оспо ра ва њу Ан дри ћа / [интервју 
водио] С. Д. [Сава Даутовић].
Ин тер вју са Дар ком Та на ско ви ћем.
У: НИН.  Бр. 2178 (25. септ. 1992), стр. 3637.

14236
     An drić u islam skoj slo va ri ci / Dar ko Ta na sko vić.
U: Bor ba.  God. 70, br. 283 (8. okt. 1992) = Ivo An drić, 
vek od ro đe nja, str. VI.

14237
     Isto ri ja i knji žev nost kao ta o ci ide o lo gi je / Dar ko Ta
na sko vić.
Zu sam men fas sung: Geschic hte und Li te ra tur als Ge i seln 
der Ide o lo gie: str. 156.
U: Das Gra zer Opus von Ivo An drić / He ra us ge ber, ured
nik Bran ko To šo vić.  Be o grad : Be o grad ska knji ga ; Graz 
: In sti tut für Sla wi stik der KarlFran zensUni ver si tät, 
2010.  Str. 151156.

14238
     Ре цеп ци ја де ла Иве Ан дри ћа у ју го сло вен ској му
сли ман ској сре ди ни / Дар ко Та на ско вић.
У: Иво Ан дрић у сво ме вре ме ну. [Књ.] 1 / 22. на уч ни 
са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, 
Тр шић, 1520. септ. 1992.  Бе о град : Ме ђу на род ни 
сла ви стич ки цен тар на Фи ло ло шком фа кул те ту, 1994. 
 Стр. 221233.

ТА НО ВИЋ, Ариф
14239

     Мо сто ви од ја ве и сна / Ариф Та но вић.
У: Осло бо ђе ње.  Год. 44, бр. 13991 (3. јун 1987) = КУН 
[Култура  умјет ност  наука].  Год. 7, бр. 276, стр. 8.

ТА НО ВИЋ, Или јас
14240

     Ekvi va lent nost pre vo da fra ze o lo ških iz ra za sa srp sko
hr vat skog na ru ski je zik : (na ma te ri ja lu pre vo da An dri će
ve „Pro kle te avli je”) / Ili jas Ta no vić.
Ре зю ме: Экви ва лент но сть пе ре во да фра зе о ло ги че
ских со че та ний с сер бо хор ват ско го на рус ский язык: 
str. 111.
U: Sla vist.  God. 1, br. 1 (1990), str. 107111.

14241
     Про бле ми пре во ђе ња фра зе о ло шких је ди ни ца са 
срп ско хр ват ског на ру ски је зик / Или јас Та но вић.
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Ре зю ме: Про бле мы пе ре во да фра зе о ло ги че ских еди
ниц с сер бо хор ват ско го на рус ский язык: стр. 147.
У: При зма.  Год. 1, бр. 1 (1990), стр. 137147.

ТА РА НОВ СКИЏон сон, Ви да
14242

     Od pri po vet ke do ci klu sa : struk tur na i te mat ska po ve
za nost u An dri će voj „Ku ći na osa mi” / Vi da Ta ra nov ski 
Džon son.
U: Sa vre me nik.  God. 26, knj. 51, br. 6 (jun 1980), str. 
378387.

14243
     Омер па ша Ла тас: исто ри ја јед ног не за вр ше ног ро
ма на / Ви да Та ра нов скиЏон сон.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 1, св. 1 (јун 
1982), стр. 319336.

14244
     An drić’s Ku ća na osa mi („The ho u se in a sec lu ded pla
ce”): me mo ri es and ghosts of the wri ter’s past / Vi da Ta
ra nov ski Johnson.
No tes: str. 249250.
U: Fic tion and dra ma in Eastern and So ut he a stern Euro pe 
/ edi ted by Hen rik Bir nba um and Tho mas Eek man.  Co
lum bus [O hi o] : Sla vi ca Pu blis hers, 1980.  Str. 239250.

14245
     Bo snia demytho lo gi zed : cha rac ter and mo ti va tion in 
Ivo An dric’s sto ri es Ma ra mi lo sni ca and O sta rim i mla
dim Pa mu ko vi ći ma / Vi da Ta ra nov ski Johnson.
U: Die Welt der Sla ven.  N. F., Jhg. 25, Nr. 1 (1980), str. 
98108*.

14246
     The evo lu tion of An dric’s physi cal ima gery of Bo snia / 
Vi da Ta ra nov ski Johnson.
No tes: str. 122123.
U: Ivo An drić / edi ted by E. C. [Ce li a] Haw ke sworth.  
Lon don : Uni ver sity of Lon don, School of Sla vo nic and 
East Euro pean Stu di es, 1985.  Str. 109123.

14247
     Ivo An drić: Ku ća na osa mi, Bel gra de, 1976 / Vi da Ta
ra nov ski Johnson.
Pri kaz knji ge.  Tekst na engl. je zi ku.
U: World Li te ra tu re To day.  Vol. 52, no. 1 (1978), str. 
144.

14248
     Lju bo Jan drić: Sa Ivom An dri ćem, Bel gra de, 1977 / 
Vi da Johnson.
Pri kaz knji ge.  Tekst na engl. je zi ku.
U: World Li te ra tu re To day.  Vol. 53, no. 1 (1979), str. 
149.

14249
     Omer pa ša La tas: the hi story of an un fi nis hed no vel / 
Vi da Ta ra nov ski Johnson.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.

U: So ut he a stern Euro pe.  Vol. 9, pts. 1/2 (1982), str. 26
40.

14250
     Sa bra na de la Ive An dri ća, Bel gra de, 1976 / Vi da Ta ra
nov ski Johnson.
Pri kaz knji ga.  Tekst na engl. je zi ku.
U: World Li te ra tu re To day.  Vol. 52, no. 1 (1978), str. 
144145.

ТА РИ ТАШ, Ми лан
14251

     Vri jed nost sen ten ce u An dri će vu pri po vje da nju / Mi lan 
Ta ri taš.
Bi bli o gra fi ja: str. 117.
U: Zbor nik.  Pa krac : Pe da go ška aka de mi ja, 1968.  Str. 
109117.

ТАР НЕР, Де черд
14252

     Brid ge, bul lets, Bal kan set ting / by Dec herd Tur ner.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Nju jork, 
1959.
U: The Dal las Ti mes He rald.  (28 Ju ne 1959)*.

ТАР ТА ЉА, Гви до
14253

     Пе сни ков пут / Гви до Тар та ља.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Не ми ри, За греб, 1920.
У: Епо ха.  Год. 4, бр. 649 (7. март 1921), стр. 3*.

14254
     Су сре ти с Ан дри ћем / Гви до Тар та ља.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 27, бр. 490/491 (1. јул 
1975), стр. 4.

ТАР ТА ЉА, Иво
14255

     Ан дри ће ва бе се да О при чи и при ча њу / Иво Тар
та ља.
Ré su mé: An drić’s spe ech On the nar ra ti ve and nar ra tion: 
стр. 106.
У: Књи жев ност и је зик.  Год. 39, бр. 2/4 (1992), стр. 
101106.

14256
     Ан дри ће ва бе се да О при чи и при ча њу / Иво Тар
та ља.
У: При ло зи је зич ком и књи жев ном обра зо ва њу / при
ре ди ли Бо сиљ ка Ми лић, Вељ ко Бр бо рић.  Бе о град : 
Дру штво за срп ски је зик и књи жев ност Ср би је, 2010. 
 Стр. 257262.

14257
     Ан дри ће во при сту па ње ро ма ну / Иво Тар та ља.
У: Про кле та авли ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Но лит, 
1981.  Стр. 135182.

14258
     Ан дри ће во при сту па ње ро ма ну / Иво Тар та ља.
У: Про кле та авли ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Гу тен
бер го ва га лак си ја, 2001.  Стр. 91118.
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14259
     Гви чар ди ни и Ан дрић : пу те ви ма бри ге за ћу та ње о 
тај ни / Иво Тар та ља.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 7, св. 5 (јун 
1988), стр. 215224.

14260
     Где је пе сни ко ва по стој би на : (одло мак) / Иво Тар
та ља.
На по ме не: стр. 767769.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 153, књ. 420, св. 6 
(дец. 1977), стр. 754769.

14261
     До ча ра ва ње : јед на но ва есте тич ка ка те го ри ја / Иво 
Тар та ља.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 30, бр. 573 (23. дец. 1978), 
стр. 7.

14262
     Есе ји и за пи си Ива Ан дри ћа / Иво Тар та ља.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Иво Ан дрић / [уредник Во ји слав Ђурић].  Бе о град : 
Ин сти тут за те о ри ју књи жев но сти и умет но сти, 1962. 
 Стр. 151191.

14263
     Иво Ан дрић као чи та лац. [Део] 1, Не по зна те бе ле
жни це на шег по зна тог пи сца / Иво Тар та ља.
У: По ли ти ка.  Год. 77, бр. 23938 (29. мај 1980), стр. 
1213.

14264
     Иво Ан дрић као чи та лац. [Део] 2, Ми ни ја тур ни 
пла не та ри јум свет ске књи жев но сти / Иво Тар та ља.
У: По ли ти ка.  Год. 77, бр. 23939 (30. мај 1980), стр. 
1213.

14265
     Је дан Ан дри ћев ауто ци тат / Иво Тар та ља.
Sum mary: An An drić’s sta te ment qu o ted by the wri ter 
him self: стр. 80.
У: Све ске.  Год. 18, бр. 83 (март 2007), стр. 7880.

14266
     Је дан од зив на по зо ри шну есте ти ку Ста ни слав ског 
/ Иво Тар та ља.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 45, бр. 857 (1. феб. 1993), 
стр. 10.

14267
     Је згро при по ве да че ве есте ти ке / Иво Тар та ља.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ré su
mé: Noyau de l’est hé ti que du nar ra te ur: стр. 296297.
У: Збор ник ра до ва о Иви Ан дри ћу / уред ник Ан то ни је 
Иса ко вић.  Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет
но сти, 1977.  Стр. 235297.

14268
     Је згро при по ве да че ве есте ти ке / Иво Тар та ља.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ré
su mé: Le noyau de l’est hé ti que du ro man ci er: стр. 296
297.

У: Збор ник ра до ва о Иви Ан дри ћу / уред ник Ан то ни је 
Иса ко вић.  Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет
но сти, 1979.  Стр. 235297.

14269
     Ка ко је на ста ја ла Про кле та авли ја / Иво Тар та ља.
На по ме не: стр. 529530.
У: Збор ник Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик.  
Књ. 25, св. 3 (1977), стр. 515530.

14270
     Ко ло ња и Ћа мил / Иво Тар та ља.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Књи жев ност.  Год. 33, књ. 56, св. 10 (окт. 1978), 
стр. 17461753.

14271
     Ле ген да о Џемсул та ну / Иво Тар та ља.
У: Је дин ство.  Год. 41, бр. 60 (13. март 1985), стр. 10.

14272
     Ли ца тра же пи сца / Иво Тар та ља.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 153, књ. 419, св. 1 
(јан. 1977), стр. 2532.

14273
     Пи сац као по зо ри шни гле да лац / Иво Тар та ља.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: The wri ter as a the a tre go er: стр. 228.
У: Ан дрић у си сте му умет но сти / уред ник Ми ло слав 
Шу тић.  Бе о град : Ин сти тут за књи жев ност и умет
ност ; Ба ња Лу ка : Књи жев на за дру га, 2004.  Стр. 221
228.

14274
     Пи сац као по зо ри шни гле да лац / Иво Тар та ља.
Те мат ски број: Ан дрић у си сте му умјет но сти.  На по
ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum mary: 
The wri ter as a the a tre go er: стр. 228.
У: Збор ник срп ског је зи ка, књи жев но сти и умјет но
сти.  Год. 4 (2004), стр. 221228.

14275
     Пи сац као чи та лац и чи та лац као пи сац / Иво Тар
та ља.
Ré su mé: L’éc ri vain lec te ur et le lec te ur éc ri vain: стр. 25.
У: Де ло Иве Ан дри ћа у кон тек сту европ ске књи жев
но сти и кул ту ре / [уредник Дра ган Недељковић].  Бе
о град : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 1981.  Стр. 1525.

14276
     По ен та / Иво Тар та ља.
Одло мак из књи ге „При по ве да че ва есте ти ка”.
У: Иво Ан дрић. [Књ.] 1 / при ре дио Слав ко Гор дић.  
Но ви Сад : Из да вач ки цен тар Ма ти це срп ске, 2010.  
Стр. 355358.

14277
     По ла ве ка с Ан дри ћем : нео бја вље ни ру ко пис Си
ни ше Па у но ви ћа / Иво Тар та ља.
При каз ру ко пи са књи ге: Си ни ша Па у но вић: По ла ве ка 
с Ан дри ћем.
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У: Бе о град ски књи жев ни ча со пис.  Год. 1, бр. 1 (2005), 
стр. 129135.

14278
     PraĆu pri ja : pri pre ma nje ro ma na „Na Dri ni ću pri ja” / 
Ivo Tar ta lja.
U: Ži vot.  God. 30, knj. 59, br. 5 (maj 1981), str. 616
620.

14279
     PraĆu pri ja = Pro toBrid ge / Ivo Tar ta lja.
Upo re do srp. tekst i engl. pre vod.
U: Ivo An drić, Na Dri ni ću pri ja / [priređivač Mi ra Milja
nović].  Sa ra je vo : Mu zej knji žev no sti i po zo ri šne umjet
no sti BiH, 1984.  Str. [716].

14280
     PraĆu pri ja, pri pre ma nje ro ma na Na Dri ni ću pri ja / Ivo 
Tar ta lja.
Od lo mak.
U: An dri ćev ro man Na Dri ni ću pri ja / [priređivač Mi ra 
Miljanović].  Sa ra je vo : Mu zej knji žev no sti i po zo ri šne 
umjet no sti Bo sne i Her ce go vi ne : Svje tlost, 1982.  Str. 
3132.

14281
     При по ве да ње из ме ђу ми та и игре / Иво Тар та ља.
При каз књи ге: Ол га Л. Ки ри ло ва: Из ме ђу ми та и игре, 
Мо сква, 1992.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 12/13, св. 
9/10 (1993/1994), стр. 465469.

14282
     При по ве да ње из ме ђу ми та и игре / Иво Тар та ља.
У: Из ме ђу ми та и игре / Ол га Ки ри ло ва.  Гор њи Ми
ла но вац : Деч је но ви не, 1994.  Стр. 113117.

14283
     При по ве да че ва бе се да О при чи и при ча њу / Иво 
Тар  та  ља.
У: Ан дрић у све тлу есте ти ке / уре дио Ми ло слав Шу
тић.  [Нови Сад] : Све то ви ; Бе о град : Ин сти тут за 
књи жев ност и умет ност : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 
1994.  Стр. 100107.

14284
     Ре дак под виг / Иво Тар та ља.
Одло мак из тек ста „По ла ве ка с Ан дри ћем”.
У: НИН.  Год. 41 [!], бр. 2878 (23. феб. 2006), стр. 48.

14285
     Ри га од Фе ре у Ан дри ће вој при чи / Иво Тар та ља.
Ре зю ме: Ри га от Фе ры в рас ска зе Иво Ан дри ча: стр. 
63.
У: Књи жев ност и исто ри ја. [Књ.] 6, Тран спо зи ци ја 
исто риј ских до га ђа ја и лич но сти у при по ве ци код Сло
ве на / [з борник уре дио Ми ро љуб Стојановић].  Ниш : 
Цен тар за на уч на ис тра жи ва ња СА НУ и Уни вер зи те та 
у Ни шу, 2005.  Стр. 5963.

14286
     Sve do čan stvo o An dri ću / Ivo Tar ta lja.
Pri kaz knji ge: Lju bo Jan drić: Sa Ivom An dri ćem, Be o
grad, 1977.

U: Ži vot.  God. 29, knj. 58, br. 9 (sept. 1980), str. 517
519.

14287
     Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа, бр. 1/1982 и 2/1983 
/ Иво Тар та ља.
При каз ча со пи са.
У: При ло зи за књи жев ност, је зик, исто ри ју и фол клор. 
 Књ. 49/50, св. 1/4 (19831984), стр. 170172.

14288
     Си лу е та за тво ре ни ка из 1914 / Иво Тар та ља.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 44, бр. 850/851 (15. окт.1. 
нов. 1992), стр. 6.

14289
     Сим бо ли ка име на у Ан дри ће вој „Про кле тој авли
ји” / Иво Тар та ља.
У: При ло зи за књи жев ност, је зик, исто ри ју и фол клор. 
 Књ. 42, св. 1/4 (1976), стр. 459462.

14290
     Скром ност пред тај на ма / [интервју водио] Ми лан 
Жи ва но вић.
Ин тер вју са Ивом Тар та љом.
У: Днев ник.  Год. 51, бр. 16289 (4. март 1992), стр. 
18.

14291
     Скром ност пред тај на ма / [интервју водио] Ми лан 
Жи ва но вић.
Ин тер вју са Ивом Тар та љом.
У: Цр те и ре зе / [интервјуе водио] Ми лан Жи ва но вић. 
 Но ви Сад : Ма ти ца срп ска, 1994.  Стр. 279283.

14292
     Трав нич ки dot to re illyri co у „Зна ко ви ма по ред пу та” 
/ Иво Тар та ља.
На по ме не: стр. 697.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 154, књ. 422, св. 5 
(нов. 1978), стр. 689697.

14293
     Умет ност као до ча ра ва ње / Иво Тар та ља.
Ин тер вју.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 32, бр. 608 (12. јул 1980), 
стр. 38.

14294
     Уре зи ва ње зна ко ва / Иво Тар та ља.
У: Днев ник.  Год. 51, бр. 16511 (14. окт. 1992) = Кул
ту ра  на у ка  умет ност.  Бр. 651, стр. 15.

14295
     „Уре зи ва ње зна ко ва” / Иво Тар та ља.
Од лом ци.
У: По е зи ја / Иво Ан дрић.  Срем ски Кар лов ци : Ка и
рос, 1998.  Стр. 246248.

14296
     Фа мо зни Pa tri us и Ан дри ће ви псе у до ни ми. Део (1), 
Од го не та ње из ми шље них име на / Иво Тар та ља.
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У: По ли ти ка.  Год. 78, бр. 24160 (10. јан. 1981) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 2, бр. 78, стр. 8.

14297
     Фа мо зни Pa tri us и Ан дри ће ви псе у до ни ми. [Део] 
(2), Рас по зна ва ње пи са ца / Иво Тар та ља.
У: По ли ти ка.  Год. 78, бр. 24167 (17. јан. 1981) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 2, бр. 79, стр. 6.

14298
     Ча со пис „XX век” и ње го ви не пот пи са ни са рад ни
ци / Иво Тар та ља.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 3/4, св. 3 
(окт. 1985), стр. 173194.

14299
     Ivo An drić und Tho mas Mann / Ivo Tar ta lja ; Über set
zung aus dem Ser bo kro a tischen Gu drun Kri vo ka pić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Tho masMannJa hr buch.  Bd. 22 (2009), str. 265
277.

14300
     Nac hbe mer kung / Ivo Tar ta lja ; über setzt von Re in hard 
Fischer.
U: Weg ze ic hen / Ivo An drić.  Ber lin ; We i mar : Auf bau
Ver lag, 1982.  Str. 245249.

14301
     Nac hbe mer kung / Ivo Tar ta lja ; über setzt von Re in hard 
Fischer.
U: Weg ze ic hen / Ivo An drić.  Mün chen ; Wi en : C. Han
ser, cop. 1982.  Str. 245249.

14302
     Обо бщ е ние опы та од но го рас сказ чи ка. Сток го льм
ская ре чь И. Ан дри ча „О по ве ство ва нии и рас сказ чи
ке” / И. [Иво] Тар та ля ; пе ре вод О. [Ольги] Л. Ки рил
ло вой.
У: Твор че ство Иво Ан дри ча / [редак торсо ста ви те ль 
О. [Ольга] Л. Кириллова].  Мо сква : Ин сти тут сла вя
но ве де ния и бал ка ни сти ки РАН, 1992.  Стр. 812.

ТА СИЋ, Д.
14303

     Taj na skri va na kao ra na / D. Ta sić.
U: Blic.  God. 2, br. 228 (16. jun 1997), str. 12.

ТА СИЋ, Ми лу тин
14304

     Иво Ан дрић / Ми лу тин Та сић.
У: Срп ски ве ли ка ни умет но сти / Ми лу тин Та сић.  Бе
о град : Bo o kland, 2003.  Стр. 135179.

14305
     Иво Ан дрић / Ми лу тин Та сић.
У: Срп ски ве ли ка ни умет но сти / Ми лу тин Та сић.  Бе
о град : Bo o kland, 2007.  Стр. 135179.

ТА СО ВАЦ, То ма
14306

     Не га ци ја као при су ство од су ства у де ли ма Иве Ан
дри ћа / То ма Та со вац.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: Ne ga tion as the pre sen ce of ab sen ce in the works of 
Ivo An drić: стр. 224.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 19, св. 16 
(март 2000), стр. 161224.

ТА У БЕР, Рај нхолд
14307

     Wo al les ist, wie es war / Re in hold Ta u ber.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Bi fe „Ti ta nik”, Kla gen furt, 
Salc burg, 1995.
U: Obe rö ster re ic hische Nac hric hten.  (25. Ju li 1995)*.

ТА У ТО ВИЋ, Ра до ји ца
14308

     Ан дри ћев mar gi nal man : књи жев ни ју нак по сред
ник из ме ђу ауто ра и чи та о ца / Ра до ји ца Та у то вић.
У: Ства ра ње.  Год. 28, бр. 4 (април 1973), стр. 441
449.

14309
     Нов од јек ан дри ћев ске по ли фо ни је / Ра до ји ца Та у
то вић.
При каз књи ге: Ра до слав Вој во дић: Суд би на умет ни ка, 
Бе о град, 1976.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 29, бр. 538 (1. јул 1977), 
стр. 4.

ТАХ МИ ШЧИЋ, Ху се ин
14310

     Za pis o sa go vor ni štvu / Hu sein Tah mi ščić.
U: Pro svjet ni list.  (1530. april 1975) = „Ljud sko de lo 
je za du žbi na na oba sve ta” : pri log po sve ćen Ivi An dri ću, 
str. 810.

14311
     Lit tle cre a tu re / Hu sein Tah mi ščić.
Tekst na srp. je zi ku.
U: Da nas.  God. 1, br. 13 (8. nov. 1961), str. 7.

14312
     Ma lo stvo re nje / Hu sein Tah mi ščić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Iz bor i go vor / Hu sein Tah mi ščić.  Sa ra je vo : „Ve se lin 
Ma sle ša”, 1964.  Str. 7478.

14313
     Ма ло ство ре ње / Ху се ин Тах ми шчић.
У: По ли ти ка.  Год. 70, бр. 21283 (6. јан. 1973) = Кул ту
ра  умет ност.  Год. 17, бр. 905, стр. 13.

14314
     Ма ло ство ре ње / Ху се ин Тах ми шчић.
У: Књи жев ност.  Год. 47, књ. 98, св. 8/10 (авг.окт. 
1992), стр. 11461149.

14315
     Ni je be žao od raz go vo ra, od ne spu ta nog i neo ba ve znog 
raz go vo ra / Hu sein Tah mi ščić.
U: Ka zi va nja o An dri ću / [pri re di o] Ra do van Po po vić.  
Be o grad : Slo bo da, 1976.  Str. 143145.
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14316
     Lit tle cre a tu re / Ху се ин Тах ми шчиќ.
Текст на мак. је зи ку.
У: Раз гле ди.  Год. 4, сер. 3, бр. 3 (но ем. 1961), стр. 
234237.

ТА ШИЦ КИ, Ви толд
14317

     [Poštovani i dra gi go spo di ne...] / Vi told Ta šic ki ; s polj
skog pre veo Ne nad Vu ko vić.
Go vor pri li kom pro gla še nja Ive An dri ća za po ča snog dok
to ra Ja ge lon skog uni ver zi te ta, Kra kov, 1964.
U: Ži vot.  God. 31, knj. 62, br. 9/10 (sept.okt. 1982), str. 
171.

ТВА РА НО ВИЧ, Га ли на Па влав на
14318

     Мо сто ви : (Млеч ни пут Ку зме Чор ног  На Дри ни 
ћу при ја Иве Ан дри ћа) / Га ли на Тва ра но вич ; пре ве ла 
са ру ског Жа не та Ђу кић Пе ри шић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 9/10, св. 7 
(мај 1991), стр. 196207.

14319
     Исто ри че ский жа нр в бе ло рус ской ли те ра ту ре и 
Иво Ан дрич / Г. [Галина] П. Тво ро но вич.
При ме ча ния: стр. 90.
У: Твор че ство Иво Ан дри ча / [редак торсо ста ви те ль 
О. [Ольга] Л. Кириллова].  Мо сква : Ин сти тут сла вя
но ве де ния и бал ка ни сти ки РАН, 1992.  Стр. 8890.

14320
     Мо сты : („Млеч ный пу ть” Ку зь мы Чор но го  „Мост 
на Дри не” Иво Ан дри ча) / Га ли на Тво ро но вич.
У: Нрав ствен ный мир ге роя / Г. [Галина] П. Тво ро но
вич.  Минск : На у ка и тех ни ка, 1986.  Стр. 2239.

14321
     На вы ша град скай сцеж цы Іва Ан дри ча / Г. [Галіна] 
Тва ра но віч.
У: Ли те ра ту ра и ма стац тва.  (9. окт. 1992), стр. 7*.

ТЕ О ДО СИ ЈЕ ВИЋ, Ја сми на
14322

     Де ло за ве ко ве / Ја сми на Те о до си је вић.
У: Днев ник.  Год. 44, бр. 13782 (13. март 1985), стр. 
13.

14323
     „Dje lo ko je svi je tli vje ko vi ma” / Ja smi na Te o do si je
vić.
U: Slo bod na Dal ma ci ja.  God. 41, br. 12402 (13. ožu jak 
1985), str. 9.

ТЕ РЕ ШКО, Ј.
14324

     Кни га про ми ну ле юго слав сь ко го на ро ду / Ю. Те
ре шко.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: На Дри ни ћу при ја, Мо
сква, 1956.
У: Ку ль ту ра і жит тя.  (30. тра ве нь 1956), стр. 4*.

ТЕР ЗИЋ, Ај ла
14325

     An dri će va Go spo đi ca : ne ti pi čan žen ski lik ili ne što 
kao mo der na vje šti ca / Aj la Ter zić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Bi bli o gra
fi ja: str. 87.
U: Mo tri šta.  Br. 45/46 (si je čanjtra vanj 2009), str. 78
87*.

14326
     Hu mor u An dri će vim pri po vi jet ka ma (19231924) : ša
le, ma ska re / Aj la Ter zić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Bi bli o gra
fi ja: str. 61.
U: Bo sna fran ci sca na.  God. 18, br. 33 (2010), str. 53
61*.

ТЕР ЗИЋ, Ве ли мир
14327

     О ди пло мат ској ак тив но сти Иве Ан дри ћа уочи и у 
то ку Дру гог свет ског ра та / Ве ли мир Тер зић.
Zu sam men fas sung: Ivo An drićs di plo ma tische Tä tig keit 
in der Ze it vor und wä hrend des Zwe i ten Wel tkri e ges: стр. 
539.
У: Де ло Иве Ан дри ћа у кон тек сту европ ске књи жев
но сти и кул ту ре / [уредник Дра ган Недељковић].  Бе
о град : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 1981.  Стр. 531539.

ТЕ РИ, То мас
14328

     Auf der Grenzsche i de zwischen Aben dland und Ori ent 
: zu Per sön lic hke it und Werk Ivo An drics, des No bel pre is
trä gers für Li te ra tur 1961 / Tho mas Te rry.
U: Ta gesAn ze i ger.  (28. Okt. 1961)*.

14329
     Bo snien als Gle ic hnis der Welt / Tho mas Te rry.
U: Der Bund.  (10. Okt. 1962)*.

14330
     Bo snien als Gle ic hnis der Welt / Tho mas Te rry.
U: Ne u es Win tert hu rer Tag blatt.  (6. Okt. 1962)*.

14331
     Dic hter zwischen Mor gen land und Aben dland : zu deu
tschen Aus ga ben des ju go sla wischen No bel pre i strä gers 
Ivo An drić / Tho mas Te rry.
U: Na ti o nalZe i tung.  (14. Okt. 1962)*.

14332
     Zwischen Abend und Mor gen land / Tho mas Te rry.
U: Der Bund.  (27. Okt. 1961)*.

14333
     Im Stre it mit der Welt : zu Ivo An drics Er zä hlun gen 
aus dem al ten Bo snien / Tho mas Te rry.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: U za va di sa sve tom, Min hen, 
1963.
U: Ta gesAn ze i ger.  (29. Ju li 1964)*.
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14334
     Li te ra turNo bel pre is für den Ju go sla wen Ivo An dric / 
Tho mas Te rry.
U: Na ti o nalZe i tung.  (27. Okt. 1961)*.

14335
     No bel pre i strä ger An dric si eb zi gjä hrig : Chro nist und 
De u ter menschlic her Geschic hte mit hi sto rischem Hin ter
grund / Tho mas Te rry.
U: Ta gesAn ze i ger für Stadt und Kan ton Zü rich.  Nr. 238 
(10. Okt. 1962), str. 7*.

14336
     Schic ksa le im al ten Bo snien / Tho mas Te rry.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Omer pa ša La tas, Min hen, 
1980.
U: Der Ta ges spi e gel.  (3. Mai 1981)*.

14337
     Schic ksal slandschaft Bo snien : zum Ro man „We si re 
und Kon suln” von Ivo An dric / Tho mas Te rry.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Min hen, 
1961.
U: Ne u es Win tert hu rer Tag blatt.  Jhg. 84, Nr. 258 (4. Nov. 
1961)*.

14338
     Chro nik des Fremd se ins : Ivo An drics Nac hlas sro man 
/ Tho mas Te rry.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Omer pa ša La tas, Min hen, 
1980.
U: Rhe i nische Post.  Nr. 182 (8. Aug. 1981)*.

ТЕРЧ, Ер ман
14339

     Ivo An dric: Cró ni ca de Trav nik, Ma drid, 2001 / Her
mann Tertsch.
Pri kaz knji ge: Trav nič ka hro ni ka.
U: El Pa ís.  (22 sept. 2001) = Ba be lia*.

ТЕС, Та тја на
14340

     Вол шеб ни мост : са рад ни ца мо сков ског „Из ве сти
ја” о свом су сре ту са Ивом Ан дри ћем / Та тја на Тес ; 
(пре вео Ми лан Ни ко лић).
У: Књи жев не но ви не.  Год. 25, бр. 435 (16. март 1973), 
стр. 12.

ТЕ ШИЋ, Гој ко
14341

     Би бли о гра фи ја есе ја, кри ти ка, при ка за, чла на ка и 
раз го во ра Иве Ан дри ћа / Гој ко М. Те шић.
У: Књи жев на исто ри ја.  Год. 5, бр. 18 (1972), стр. 349
[365].

14342
     Би бли о граф ска гра ђа о Иви Ан дри ћу : ли те ра ту ра о 
Иви Ан дри ћу / Гој ко М. Те шић.
У: Раз ви так.  Н. с., бр. 7/8 (нов.дец. 1972), стр. 144
155.

14343
     Би бли о граф ска гра ђа о И. Ан дри ћу : Ан дрић у ино
стран ству / Гој ко М. Те шић.
У: Раз ви так.  Н. с., год. 3, бр. 1/2 (јан.феб. 1974), стр. 
7694.

14344
     Из бор из ли те ра ту ре о Иви Ан дри ћу / из бор са чи
нио Гој ко М. Те шић.
У: Ве нац.  Бр. 7 (окт. 1972), стр. 6364.

14345
     Из да ња „Про кле те авли је” / би бли о гра фи ју са чи
нио Гој ко Те шић.
У: Про кле та авли ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Но лит, 
1981.  Стр. 187[192].

14346
     Из да ња ро ма на „На Дри ни ћу при ја” / би бли о гра фи
ју са чи нио Гој ко Те шић.
У: На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Но лит, 
1981.  Стр. 363371.

14347
     Из да ња „Трав нич ке хро ни ке” / би бли о гра фи ју са
чи нио Гој ко Те шић.
У: Трав нич ка хро ни ка / Иво Ан дрић.  Бе о град : Но
лит, 1981.  Стр. 470475.

14348
     При лог би бли о гра фи ји Иве Ан дри ћа / Гој ко М. Те
шић.
Те мат ски број: 80 го ди на Ива Ан дри ћа.
У: Раз ви так.  Н. с., бр. 6 (1972), стр. 81[92].

ТЕ ШИЋ, Љу бо мир
14349

     „Бо шња ци” про го не и Иву Ан дри ћа : „мул ти ет нич
ка Бо сна” у огле да лу „Иве Ан дри ћа  ћет ни ка” / Љу
бо мир Те шић.
У: Бор ба.  Год. 74, бр. 126 (45. мај 1996), стр. 17.

14350
     У Бо сни наш но бе ло вац не по же љан : за што Му сли
ма ни и Хр ва ти де ло и успо ме ну на Иву Ан дри ћа за ти
ру и уни шта ва ју / Љу бо мир Те шић.
У: Је дин ство.  Год. 52, бр. 128 (10. мај 1996), стр. 12.

ТЕ ШИЋ, М.
14351

     Ан дри ће ва му дра и ти ха реч / М. Те шић.
У: Ве сти.  Год. 45, бр. 2081 (29. мај 1987), стр. 9.

ТИ ЈАН, Па вао
14352

     Ivo An drić, pre mio Nó bel de li te ra tu ra / por Pa blo Ti
jan.
U: La Esta fe ta li te ra ria.  (15 nov. 1961), str. 9*.

14353
     Ivo An drić, pre mio Nó bel de li te ra tu ra / P. [Pa blo] Ti
jan.
U: Ar bor.  Año 50, n. 194 (1962), str. 4546*.
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ТИ МО ТИ ЈЕ ВИЋЈо си фо вић, Дра га на
14354

     Ан дри ће ва и на ша „Про кле та авли ја” / Дра га на Ти
мо ти је вић Јо си фо вић.
У: Mисао.  Год. 18, бр. 15(451) (17. дец. 1992), стр. 6.

ТИМ ЧЕН КО, Ни ко лај
14355

     An drić u sve tlu kri ti ke / Ni ko laj Tim čen ko.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke, pri re dio Bran
ko Mi la no vić, Sa ra je vo, 1977.
U: Sa vre me nik.  God. 23, knj. 46, sv. 8/9 (avg.sept. 
1977), str. 193194.

14356
     Ан дрић у сво јим пи сми ма / Ни ко лај Тим чен ко.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Пи сма, Но ви Сад, 2000.
У: По мак.  Год. 5, бр. 17/18 (окт.дец. 2000), стр. 30.

14357
     Ан дри ће ве две го ди не : из „Днев ни ка јед ног чи та о
ца” / Ни ко лај Тим чен ко.
У: Је дин ство.  Год. 46, бр. 189 (16. јун 1990), стр. 
10*.

14358
     Be le ške o An dri će vom pri me ru / Ni ko laj Tim čen ko.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Sa vre me nik.  God. 23, knj. 46, sv. 11 (nov. 1977), str. 
361370.

14359
     Два за пи са из „Зна ко ва по ред пу та” / Ни ко лај Тим
чен ко.
У: По мак.  Год. 2, бр. 3/4 (априлсепт. 1997), стр. 4.

14360
     За пис о кме ту Си ма ну / Ни ко лај Тим чен ко.
У: Бра ни че во.  Год. 14, бр. 5/6 (септ.дец. 1968), стр. 
2021.

14361
     За пис о стра ху / Ни ко лај Тим чен ко.
Над ре ђе ни ств. насл.: Кри ти ча ри о Ан дри ћу / из бор 
М. Ж. [Милан Живановић].  Одло мак.
У: Днев ник.  Год. 51, бр. 16511 (14. окт. 1992) = Кул
ту ра  на у ка  умет ност.  Бр. 651, стр. 16.

14362
     За пис о стра ху и људ ској ду жно сти : (над фраг мен
ти ма Ан дри ће ве про зе) / Ни ко лај Тим чен ко.
У: Бра ни че во.  Год. 15, бр. 1/2 (јан.април 1969), стр. 
1419.

14363
     Za pis o stra hu i ljud skoj du žno sti / Ni ko laj Tim čen ko.
U: Sa vre me nik.  God. 18, knj. 36, sv. 11 (nov. 1972), str. 
355367.

14364
     Иво Ан дрић у „Срп ском књи жев ном гла сни ку” / 
Ни ко лај Тим чен ко.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Стре мље ња.  Год. 27, бр. 3 (мајјун 1987), стр. 34
47.

14365
     Кри ти ча ри о Ан дри ћу, при ре дио Пе тар Џа џић, Бе
о град, 1962 / Н. [Николај] Тим чен ко.
При каз књи ге.
У: Бор ба.  Год. 27, бр. 172 (24. јун 1962), стр. 10.

14366
     Ме та фи зич ки ква ли тет у де лу Иве Ан дри ћа / Ни ко
лај Тим чен ко.
У: Баг да ла.  Год. 14, бр. 164 (нов. 1972), стр. 24.

14367
     Ме та фи зич ки ква ли тет у де лу Иве Ан дри ћа / Ни ко
лај Тим чен ко.
У: Но ви свет.  Год. 5, бр. 28 (јан. 1973), стр. 11.

14368
     Ме та фи зич ки ква ли тет у де лу Иве Ан дри ћа / Ни ко
лај Тим чен ко.
У: Књи жев ни лист.  Год. 4, бр. 35/36 (1. јул1. авг. 
2005), стр. 19.

14369
     На мар ги на ма Ан дри ће вог де ла / Ни ко лај Тим чен
ко.
У: Баг да ла.  Год. 19, бр. 225 (дец. 1977), стр. 811.

14370
     No vi ra do vi o An dri ću / Ni ko laj Tim čen ko.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić, ured nik Vo ji slav Đu rić, Be o
grad, 1962.
U: De lo.  God. 9, knj. 9, br. 6 (jun 1963), str. 807811.

14371
     Ogle di i stu di je Dra gi še Živ ko vi ća / N. [Ni ko laj] Tim
čen ko.
Pri kaz knji ge: Dra gi ša Živ ko vić: Od Vu ka do An dri ća, 
Be o grad, 1965.
U: Pu te vi.  God. 12, br. 3 (majjun 1966), str. 308310.

14372
     Pred de lom Ive An dri ća / Ni ko laj Tim čen ko.
U: Iz raz.  God. 23, knj. 45, br. 6 (jun 1979), str. 475
487.

14373
     Про блем би ва ња чо ве ка у Ан дри ће вој при по ве ци 
„Зе ко” : (одло мак) / Ни ко лај Тим чен ко.
У: Гра ди на.  Год. 3, бр. 6/7 (јунјул 1968), стр. 6470.

14374
     Сми сао ства ра лач ког чи на / Ни ко лај Тим чен ко.
При каз књи ге: Бран ко Ми ла но вић: Ан дрић, За греб, 
1966.
У: Књи жев ност.  Год. 22, књ. 44, св. 9 (септ. 1967), 
стр. 416417.
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14375
     Ства ра лац и де ло / Ни ко лај Тим чен ко.
У: Пе сник и за ви чај / Ни ко лај Тим чен ко.  Кру ше вац : 
Баг да ла, 1969.  Стр. 45112.

14376
     Stva ra lač ki akt u An dri će vom de lu : (od lo mak iz ra da: 
„Pe snik i za vi čaj”) / Ni ko laj Tim čen ko.
U: Pu te vi.  God. 14, br. 4 (julavg. 1968), str. 345355.

14377
     Те о риј ска ми сао и дух ни јан си / Ни ко лај Тим чен
ко.
У: Књи жев на реч.  Год. 13, бр. 236 (25. јун 1984), стр. 
78.

14378
     Умет нич ки по ступ ци Ан дри ћа и Кр ле же / Ни ко лај 
Тим чен ко.
При каз књи ге: Ни ко ла Ми ло ше вић: Ан дрић и Кр ле жа 
као ан ти по ди, Бе о град, 1974.
У: Књи жев на реч.  Год. 3, бр. 32 (дец. 1974), стр. 13.

14379
     Umet nič ko i hro no lo ško vre me u Trav nič koj hro ni ci : 
(ski ca za stu di ju) / Ni ko laj Tim čen ko.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Ré su mé: 
Temps lit té ra i re et temps chro no lo gi que dans La chro ni
que de Trav nik: str. 364.
U: Trav nik i dje lo Ive An dri ća  za vi čaj no i uni ver zal no / 
[u red nik Mi lo sav Popadić].  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle
ša” : Uni ver zi tet, 1980.  Str. 353364.

ТИР ГЕН, Пе тер
14380

     Ро ман Го спо ђи ца Иве Ан дри ћа: пси хо ло ги ја, сим
бо ли ка, по ре ђе ње тек ста / Пе тер Тир ген ; пре ве ла са 
не мач ког Ду шан ка Ма риц ки.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 15, св. 12 
(мај 1996), стр. 281305.

14381
     Ivo An drićs Ro man Go spo đi ca: Psycho lo gie, Symbo
lik, Tex tver gle ich / Pe ter Thi er gen.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ivo An drić / he ra us ge ge ben von Pe ter Thi er gen.  Mün
chen : O. Sa gner, 1995.  Str. 131155.

ТИ У СА НЕН, Ти мо
14382

     Edes sä Turk ki, itä / Ti mo Ti u sa nen.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Hel sin ki, 
1960.
U: Hel sin gin sa no mat.  (9. mar ras 1960), str. 8, 18*.

ТИ ШЛЕР, Мак си ми ли јан Б.
14383

     Ivo An drić: Die Brüc ke über die Dri na, Mün chen, 1960 
/ t [Ma xi mi li an B. Tischler].

Pri kaz knji ge: Na Dri ni ću pri ja.
U: Öster re ic hische Ca ri tasZe itschrift.  (Mai 1960)*.

ТИ ШМА, Алек сан дар
14384

     Die Ohnmacht der Ein sa men / Alek san dar Ti šma.
U: Frank fur ter Rundschau.  (10. Okt. 1992)*.

ТИ ШМА, Вла ди слав
14385

     Pe tar Dža džić: „Ivo An drić”, Be o grad, 1957 / Vla di
slav Ti šma.
Pri kaz knji ge.
U: Кnjižеvne no vi ne.  N. s., god. 9, br. 69 (6. jun 1958), 
str. 4.

ТКА ЧЕН КО, Оле на Ми хај лив на
14386

     Лі рич носуб’єк тив не в по е ти ці Іво Ан дри ча та мі
сце обра зу жін ки / Оле на Тка чен ко.
Би бли о гра фи ја: стр. 262.
У: Ком па ра тив ні до слід жен ня слов’ян сь ких мов і лі те
ра тур.  Ки їв : [б. и.], 2006.  Стр. 255262*.

ТО БИ ЈАШ, Арон
14387

     Vér zi va ta ros tör té ne lem / Tó bi ás Áron.
Pri kaz knji ga: 1. Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, No vi 
Sad, 1962 ; 2.  Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, No vi Sad, 
1962.
U: Ju gos zláv iro da lom / [össze ál li tot ta Tó bi ás Áron].  
Bu da pest : Könyvtár tu do mányi és Móds zer ta ni Köz pont, 
1964.  Str. 1928.

14388
     Két élő klasszi kus / Tó bi ás Áron.
U: Ju gos zláv iro da lom / [össze ál li tot ta Tó bi ás Áron].  
Bu da pest : Könyvtár tu do mányi és Móds zer ta ni Köz pont, 
1964.  Str. 1214.

14389
     Két há bo rú kö zött / Tó bi ás Áron.
Sa dr ži pri ka ze knji ga me đu ko ji ma i: Ivo An drić: Go spo
đi ca, No vi Sad, 1962.
U: Ju gos zláv iro da lom / [össze ál li tot ta Tó bi ás Áron].  
Bu da pest : Könyvtár tu do mányi és Móds zer ta ni Köz pont, 
1964.  Str. 2942.

ТО ДО РО ВА, Ли лја на
14390

     Ме сто и функ ци ја фран цу ског еле мен та у пе снич
ком све ту Ан дри ће ве Трав нич ке хро ни ке / Ли лја на То
до ро ва.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ré
su mé: La pla ce et la fon ction de l’élé ment fran ça is dans 
le mon de po é ti que de La chro ni que de Trav nik d’An drić: 
стр. 719.
У: Де ло Иве Ан дри ћа у кон тек сту европ ске књи жев
но сти и кул ту ре / [уредник Дра ган Недељковић].  Бе
о град : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 1981.  Стр. 713719.
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ТО ДО РО ВИЋ, Дра го је
14391

     Ка та лог лич ног фон да Иве Ан дри ћа / Дра го је То
до ро вић.
При каз књи ге: Ол га Му ча ли ца, Ан ђе ли ја Дра гој ло вић: 
Иво Ан дрић (18921975), Бе о град, 1988.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 8, св. 6 (окт. 
1989), стр. 323329.

ТО ДО РО ВИЋ, Жи во јин
14392

     „Vre me mi je sve dra go ce ni je” : Ivo An drić / Ži vo jin 
To do ro vić.
U: Svet ski pi sci, va ši uči te lji / Ži vo jin To do ro vić.  Gor nji 
Mi la no vac : Deč je no vi ne, 1975.  Str. 1922.

14393
     За што је Перс био пре Ан дри ћа / Ж. [Живојин] То
до ро вић.
У: По ли ти ка.  Год. 73, бр. 22537 (3. јул 1976) = Кул ту
ра  умет ност.  Год. 17, бр. 1089, стр. 15.

14394
     Ivo An drić / Ži vo jin To do ro vić.
Sa dr ži i go vor I. An dri ća pri li kom pri ma nja No be lo ve na
gra de za knji žev nost, Stok holm, 1961.
U: Reč ima ju pi sci sve ta. Knj. 1 / [pri re di o] Ži vo jin To do
ro vić.  Kra gu je vac : Sve tlost, 1962.  Str. 715.

ТО ДО РО ВИЋ, Не ве на
14395

     Но бе ло вац Иво Ан дрић у Гра цу / Не ве на То до ро
вић.
При каз књи ге: Бран ко То шо вић: Но бе ло вац Иво Ан
дрић у Гра цу, Бе о град, Грац, 2008.  На по ме не и би
бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 29, св. 27 
(јул 2010), стр. 307313.

14396
     Пе пи та све ске И. Ан дри ћа / Не ве на То до ро вић.
У: НИН.  Год. 37, бр. 1977 (20. нов. 1988), стр. 41.

14397
     Са сим по зи ју ма о Иви Ан дри ћу / Не ве на То до ро
вић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Грац  Аустри ја  Евро па, 
при ре дио Бран ко То шо вић, Грац, 2009.  На по ме не и 
би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 29, св. 27 
(јул 2010), стр. 314323.

ТО ДО РО ВИЋ, Са ња
14398

     Бри са ње зна ка : о Ан дри ће вом „Мо сту на Же пи” / 
Са ња То до ро вић.
У: Књи жев на реч.  Год. 20, бр. 369 (10. феб. 1991), 
стр. 15.

ТО ДО РО ВИЋ, Сто јан
14399

     Апарт ман ко ји се по сре ћио но бе лов цу / Сто јан То
до ро вић.
У: По ли ти ка.  Год. 107, бр. 34850 (14. нов. 2010), стр. 
15.

14400
     Чо век из чи тан ке / Сто јан То до ро вић.
У: Со ко бањ ски спо ме нар / Сто јан То до ро вић.  Со ко
ба ња : Би бли о те ка „Сте ван Сре мац”, 1998.  Стр. 111
128.

ТО И ВО НЕН, Се по
14401

     Nä kö kul ma: Sep po To i vo nen mat ka kir je et Bal ka nil ta.
U: Yle i sra dion vu o si kir ja.  (1. elo 2008)*.

ТОЈТ, Ана
14402

     Gibt es ihn noch  den rec hten Weg / An na Te ut.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Min hen, 
1961.
U: Die Welt.  (13. Jan. 1962)*.

ТО КИН, Бо шко
14403

     Ни ко ла Мир ко вић: Иво Ан дрић, Бе о град, 1938 / Б. 
Т. [Бошк о Токин].
При каз књи ге.
У: XX век.  Год. 1, бр. 9 (септ. 1938), стр. 301302.

ТОЛ НАИ, Ото
14404

     Jegyzet a szfin xről: Ivo An drić / Tol nai Ot tó.
U: Magyar Szó.  29. évf., 277. sz. (1972. okt. 7.) = Ki lá
tó, str. 11.

ТО ЛУ СО, Ма ри Бар ба ра
14405

     Ivo An drić, la po e sia ol tre la Dri na / Mary B. [Bar ba ra] 
To lus so.
U: Il Pic co lo.  (12 mar. 2000)*.

ТО МА, ПолЛуј
14406

     L’aori ste, élé ment struc tu rant de La chro ni que de Trav
nik / PaulLo u is Tho mas = Aorist, struk tu ral ni ele ment 
Trav nič ke hro ni ke / PolLui To ma.
Upo re do franc. i srp. tekst.
U: Le con su lat de Fran ce en Bo snie 18062006 et La chro
ni que de Trav nik d’Ivo An drić / so us la di rec tion de Slo
bo dan Šo ja.  Sa ra je vo : Am bas sa de de Fran ce en Bo snie
Her zé go vi ne, 2006.  Str. 195209*.

ТО МА ШЕ ВИЋ, Бо шко
14407

     Фи ло соф ски и пси хо ло шки вид Ан дри ће вог књи
жев ног ства ра ња / Бо ри во је То ма ше вић.
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У: Ко ра ци.  Год. 7, св. 5/6 (мајјун 1972), стр. 249
278.

14408
     Fi lo sof sko sta nje pu ta : (ogled o „Polj skom pu tu” Mar
ti na He i deg ge ra i „Sta ze” Ive An dri ća) / Bo ško To ma še
vić.
U: Iz raz.  God. 33, knj. 66, br. 12 (dec. 1989), str. 734
744.

ТО МА ШЕ ВИЋ, Со ња
14409

     Је ле на, же на ко је не ма и ци клус про зе о сун цу / Со
ња То ма ше вић.
У: Ве нац.  Бр. 76 (септ. 1979), стр. 4647.

ТО МА ШИЋ, Стан ко
14410

     Knji žev nost Iva An dri ća / Stan ko To ma šić.
U: Kri ti ka.  God. 2, br. 4 (april 1921), str. 148149.

14411
     Knji žev nost Ive An dri ća / Stan ko To ma šić.
U: Zli vol šeb ni ci. Knj. 1, 19171929 / [pri re di o] Goj ko 
Te šić.  Be o grad : Slo vo ljub ve : Be o grad ska knji ga ; No vi 
Sad : Ma ti ca srp ska, 1983.  Str. 261262.

14412
     Na noć nom po ho du : či ta ju ći knji gu Ive An dri ća: Ex 
Pon to / Vi ćen ti je Mik ša.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Ex Pon to, Za greb, 1918.  Vi
ćen ti je Mik ša je pse u do nim Stan ka To ma ši ća.
U: No vi ne.  God. 5, br. 235 (27. li sto pad 1918), str. 2*.

ТО МЕ, Лу двиг
14413

     „Al les im Le ben ist eine Brüc ke” / L. [Lud wig] Tho
mé.
U: West de utsche All ge me i ne.  (11. Nov. 1961)*.

14414
     „Al les im Le ben ist eine Brüc ke” / Lud wig Tho mé.
U: Sa ar brüc ker Ze i tung.  (7. Nov. 1961)*.

14415
     „Al les im Le ben ist eine Brüc ke” / L. [Lud wig] Tho
mé.
U: Aac he ner Vol ksze i tung.  (7. Nov. 1961)*.

14416
     Al les im Le ben ist eine Brüc ke / Lud wig Tho mé.
U: Ne ue Ta ge spost.  (9. Dez. 1961)*.

ТО МЕ СКУ, Пе тру
14417

     Ivo An drić  cro ni ca ani lor / Pe tru To me scu.
U: Lu mi na.  An. 26, nr. 11/12 (1972), str. 44.

ТО МИ, Ал
14418

     Chro nic le of brid ge shows hu man tra its / by Al 
Thomy.

Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Nju jork, 
1959.
U: The Atlan ta Jo ur nal.  (5 July 1959)*.

ТО МИЋ, Алек сан дра
14419

     Sve što je već bi lo / A. T. [A lek san dra Tomić].
U: Front.  God. 47, br. 8 (24. april 1992)*.

ТО МИЋ, Бран ко
14420

     Ан дрић, Ку сту ри ца и ју го сло вен ство / Бран ко То
мић.
Са др жи и одло мак из го во ра Еми ра Ку сту ри це на отва
ра њу До ма пи са ца, Са ра је во, 6. мај 1990.
У: Днев ник.  Год. 48, бр. 15636 (13. мај 1990), стр. 4.

ТО МИЋ, Во ји слав
14421

     Bi lje ške o Ivi An dri ću / Vo ji slav To mić.
U: Ri ječ ki list.  God. 8, br. 13(2119) (17. jan. 1954), str. 
3*.

14422
     Esej o Ivi An dri ću / Vo ji slav To mić.
U: No vi list.  God. 14, br. 279 (29. nov. 1961)*.

14423
     Nad An dri će vom pro zom / Vo ji slav To mić.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pro kle ta avli ja, No vi Sad, 
1954.
U: No vi list.  God. 8, br. 56 (8. mart 1955), str. 3*.

ТО МИЋ, Љу бо мир
14424

     Író és em ber : Ivo An drić ról / Lju bo mir To mics ; Du dás 
Kál mán for dí tá sa.
U: Kri ti ka.  2. évf., 6. sz. (1964. jan.), str. 2732*.

ТО МИЋ, Ми ли ца
14425

     Жи вот из ме ђу ста рог и но вог / М. [Милица] То
мић.
Са др жи при ка зе фил мо ва ме ђу ко ји ма и: „Га зи ја” по 
мо ти ви ма при по ве да ка Иве Ан дри ћа, по сце на ри ју 
Ву ка Кр ње ви ћа и у ре жи ји Не на да Ди зда ре ви ћа.
У: По ли ти ка.  Год. 78, бр. 24344 (15. јул 1981), стр. 
13.

ТО МИЋ, Но во
14426

     Ан дрић ује ди ни тељ / Н. [Ново] То мић.
При каз ску па пи са ца по во дом пе де сет го ди на ро ма на 
„На Дри ни ћу при ја” и два де сет го ди на од смр ти Иве 
Ан дри ћа, Ви ше град, март 1995.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 43, бр. 27599 (14. март 
1995), стр. 18.
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14427
     Веч ни мо сто ви : са ску па у Ви ше гра ду / Н. [Ново] 
То мић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 43, бр. 27598 (13. март 
1995), стр. 21.

14428
     Зна чај из ре ка у „Про кле тој авли ји” : (Ан дрић на из
во ри ма усме ног ка зи ва ња) / Но во То мић.
Ré su mé: Le rô le des pro ver bes et des dic tons dans „La 
co ur ma u di te” d’ I. An drić: стр. 211.
У: Ре фе ра ти и са оп ште ња. [Књ.] 2, [Процеси и об ли
ци при по ве да ња у усме ној и пи са ној књижевности] / 
15. на уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, 
При шти на, Тр шић, 1016. IX 1985.  Бе о град : Фи ло
ло шки фа кул тет, Ме ђу на род ни сла ви стич ки цен тар, 
1986.  Стр. 205211.

14429
     Кри ве Дри не и ћу при је : по ла ве ка и јед на го ди на 
од об ја вљи ва ња три ве ли ка Ан дри ће ва ро ма на / Но во 
То мић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 44, бр. 28277 (9. дец. 1996), 
стр. 25.

14430
     Оста ви же не, учи ма те ма ти ку / Н. [Ново] То мић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 49 (15. дец. 2001), стр. 21.

14431
     При ча ње на ше на су шно / Но во То мић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 49 (9. дец. 2001), стр. 21.

ТО МИ ЧИЋ, Злат ко
14432

     I pi sac i čo vjek vi so kog sti la / Zlat ko To mi čić.
U: Glo bus.  God. 2, br. 47 (5. feb. 1955), str. 3*.

14433
     Сви не ма ју ухо за сва ког / Злат ко То ми чић.
Одло мак из тек ста „И пи сац и чо вјек ви со ког сти ла”.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 5053.

ТОМ КА, Бе а та
14434

     Pró za for mák vál to zá sai : a szerb, a hor vát és a magyar 
rö vid pró za egybe ve tő viz sgá la ta. [1. rész] / Thom ka Be
á ta.
U: Üze net.  21. évf., 5/6. sz. (1991. máj.jún.), str. 474
481.

14435
     Pró za for mák vál to zá sai : a szerb, a hor vát és a magyar 
rö vid pró za egybe ve tő viz sgá la ta. (2.) [rész] / Thom ka Be
á ta.
U: Üze net.  21. évf., 7/8. sz. (1991. júl.aug.), str. 596
601.

14436
     To po grá fia és re to ri ka : An drić má sik Euró pá ja / Thom
ka Be á ta.

U: До брый ве ли кан / [szer kes ztet te Jan ko vits Lás zló … 
et al.].  Pécs : Péc si Tu do mányegyetem, Böl csés zet tu do
mányi Kar, Iro da lom tu do mányi Tan szé kek, 2007.  Str. 
173180*.

14437
     To po grá fia és re to ri ka : An drić má sik Euró pá ja / Thom
ka Be á ta.
Bi bli o gra fi ja: str. 78.
U: Ex Sympo sion.  61/62. sz. (2007), str. 18*.

14438
     To po grá fia és re to ri ka : An drić má sik Euró pá ja / Thom
ka Be á ta.
Bi bli o gra fi ja: str. 6768.
U: Dé li té mák / Thom ka Be á ta.  Zen ta : Zet na, 2009.  Str. 
5368.

ТО МО ВИЋ, Сло бо дан
14439

     Струк ту ра па ра док сал ног ра су ђи ва ња у Ан дри ће
вом „Ex Pon tu”. [Део 1] / Сло бо дан То мо вић.
У: Ов дје.  Год. 8, бр. 91 (дец. 1976), стр. 1112.

14440
     Струк ту ра па ра док сал ног ра су ђи ва ња у Ан дри ће
вом „Ex Pon tu”. [Део] 2 / Сло бо дан То мо вић.
У: Ов дје.  Год. 9, бр. 92 (јан. 1977), стр. 1314.

14441
     Струк ту ра па ра док сал ног ра су ђи ва ња у Ан дри ће
вом „Ex Pon tu”. [Део] 1 / Сло бо дан То мо вић.
У: Књи жев ност и је зик.  Год. 27, бр. 3 (1980), стр. 271
282.

14442
     Струк ту ра па ра док сал ног ра су ђи ва ња у Ан дри ће
вом „Ex Pon tu”. [Део] 2 / Сло бо дан То мо вић.
Sum mary: The struc tu re of pa ra do xi cal re a so ning in „Ex 
Pon to” by I. An drić: стр. 446.
У: Књи жев ност и је зик.  Год. 27, бр. 4 (1980), стр. 437
446.

14443
     Ću ta nje kao po bu na : Ex Pon to i Ne mi ri / Slo bo dan 
To mo vić.
U: Ju nak ap sur da / Slo bo dan To mo vić.  Ti to grad : Po bje
da, 1980.  Str. 5377.

ТО МО ВИЋШун дић, Со ња
14444

     Знак вјеч но сти / Со ња То мо вићШун дић.
При каз књи ге: Дра ган Сто ја но вић: Ле па би ћа Иве Ан
дри ћа, Под го ри ца, Но ви Сад, 2003. 
У: По бје да.  Год. 59, бр. 13410 (12. април 2003) = Кул
ту ра & дру штво, стр. 39.

ТО НИЋ, Ја сми на
14445

     Ан дри ће ви Зна ко ви / Ја сми на То нић.
У: Зна ко ви по ред пу та. (Књ. 1) / Иво Ан дрић.  Бе о
град : По ли ти ка : На род на књи га, 2005.  Стр. 514.



872

ТО ПА ЛО ВИЋ, Вен це слав
14446

     Me mo ri jal ni mu zej Ive An dri ća u Trav ni ku / Vjen ce
slav To pa lo vić.
Ré su mé: Le Mu sée com mé mo ra tif Ivo An drić à Trav nik: 
str. 374.
U: Trav nik i dje lo Ive An dri ća  za vi čaj no i uni ver zal no / 
[u red nik Mi lo sav Popadić].  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle
ša” : Uni ver zi tet, 1980.  Str. 365374.

ТО ПИЋ, Ми ро слав
14447

     Pr va polj ska knji ga o An dri ću / Mi ro slav To pić.
Pri kaz knji ge: Jan Vje žbic ki: Ivo An drić, Var ša va, 1965.
U: Knji žev nost i je zik.  God. 14, br. 1 (1966), str. 8788.

ТОП ЧА ГИЋ, Му ста фа
14448

     Bo sna se od ri če Ive An dri ća / Mu sta fa Top ča gić.
U: ST.  (26. pro si nac 1990), str. 1819.

ТО СКА НИ, Кла у дио
14449

     Co gli e re idee dal la sto ria per la sci a re una pro pria sto ria 
del le idee / Cla u dio To sca ni.
U: L’Os ser va to re ro ma no.  (14 ott. 1992), str. 3*.

ТО ХОЉ, Ми ро слав
14450

     Ка ко пи са ти по сле Ан дри ћа / Ми ро слав То хољ.
Го вор при ли ком при ма ња Ан дри ће ве на гра де за 2002. 
год.
У: Књи жев ни лист.  Год. 2, бр. 14 (1. окт. 2003), стр. 
3.

14451
     Ка ко пи са ти по сле Ан дри ћа / Ми ро слав То хољ.
Го вор при ли ком при ма ња Ан дри ће ве на гра де за 2002. 
год.
У: Књи жев ност.  Год. 53 [!], књ. 109, св. 10/12 (окт.
дец. 2003), стр. 11921193.

14452
     Ка ко пи са ти по сле Ан дри ћа / Ми ро слав То хољ.
Го вор при ли ком при ма ња Ан дри ће ве на гра де за 2002. 
год.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 23, св. 21 
(септ. 2004), стр. 215216.

ТО ЦИ НОВ СКИ, Ва сил
14453

     Мо стот  све док на исто ри ја та / Ва сил То ци нов ски.
У: Мо стот на Дри на / Иво Ан дриќ.  Ско пје : АЕА из да
ва чи : Ми сла : Ма ти ца ма ке дон ска, 2000.  Стр. 712*.

ТО ШО ВИЋ, Бран ко
14454

     Ak tiv no sti od 2007. do 2009. go di ne u okvi ru pro jek ta 
„An drićIni ti a ti ve: Ivo An drić u evrop skom kon tek stu” / 

Bran ko To šo vić.
Na po me ne i ob ja šnje nja u be le ška ma uz tekst.  Bi bli o gra
fi ja: str. 506.  Zu sam men fas sung: Ak ti vi tä ten im Rah men 
des Pro jek tes „An drićIni ti a ti ve: Ivo An drić im euro pä
ischen Kon text” von 2007 bis 2009: str. 507.
U: Das Gra zer Opus von Ivo An drić / He ra us ge ber, ured
nik Bran ko To šo vić.  Be o grad : Be o grad ska knji ga ; Graz 
: In sti tut für Sla wi stik der KarlFran zensUni ver si tät, 
2010.  Str. 481507.

14455
     An drićIni ti a ti ve: Иво Ан дрић у европ ском кон тек
сту / Бран ко То шо вић.
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 28, св. 26 
(јун 2009), стр. 241265.

14456
     An dri će va grač ka pu bli ci sti ka (19231924) / Bran ko 
To šo vić.
Bi bli o gra fi ja: str. 288290.  Zu sam men fas sung: An drićs 
pu bli zi stische Wer ke aus der Gra zer Ze it (19231924): str. 
291.
U: Das Gra zer Opus von Ivo An drić / He ra us ge ber, ured
nik Bran ko To šo vić.  Be o grad : Be o grad ska knji ga ; Graz 
: In sti tut für Sla wi stik der KarlFran zensUni ver si tät, 
2010.  Str. 253291.

14457
     An dri će va pre pi ska iz 1923. i 1924. go di ne / Bran ko 
To šo vić.
Na po me ne i ob ja šnje nja u be le ška ma uz tekst.  Bi bli o gra
fi ja: str. 305306.  Zu sam men fas sung: An drićs Kor [r ] e
spon denz aus der Gra zer Ze it (19231924): str. 307.
U: Das Gra zer Opus von Ivo An drić / He ra us ge ber, ured
nik Bran ko To šo vić.  Be o grad : Be o grad ska knji ga ; Graz 
: In sti tut für Sla wi stik der KarlFran zensUni ver si tät, 
2010.  Str. 293307.

14458
     An dri će vi knji žev ni tek sto vi iz grač kog pe ri o da (1923
1924) / Bran ko To šo vić.
Na po me ne i ob ja šnje nja u be le ška ma uz tekst.  Bi bli o gra
fi ja: str. 229233.  Zu sam men fas sung: An drićs Wer ke aus 
der Gra zer Ze it (19231924): str. 234.
U: Das Gra zer Opus von Ivo An drić / He ra us ge ber, ured
nik Bran ko To šo vić.  Be o grad : Be o grad ska knji ga ; Graz 
: In sti tut für Sla wi stik der KarlFran zensUni ver si tät, 
2010.  Str. 157234.

14459
     Mu sta fa Ma džar / Bran ko To šo vić.
Bi bli o gra fi ja: str. 210212.  Zu sam men fas sung: str. 213
214.
U: Ivo An drić: Graz  Öster re ich  Euro pa / Bran ko To
šo vić (Hg.).  Graz : In sti tut für Sla wi stik der KarlFran
zensUni ver si tät ; Be o grad : Be o grad ska knji ga, 2009.  
Str. 179214.

14460
     An drićIni ti a ti ve: Ivo An drić im euro pä ischen Kon text 
/ Bran ko To šo vić, Ar no Wo nisch.
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Na po me ne i ob ja šnje nja u be le ška ma uz tekst.  Re zi me: 
An drićIni ti a ti ve: Ivo An drić u evrop skom kon tek stu: str. 
273.
U: Ivo An drić: Graz  Öster re ich  Euro pa / Bran ko To
šo vić (Hg.).  Graz : In sti tut für Sla wi stik der KarlFran
zensUni ver si tät ; Be o grad : Be o grad ska knji ga, 2009.  
Str. 251273.

14461
     Das Pro jekt „An drićIni ti a ti ve”: Ak ti vi tä ten zwischen 
dem zwe i ten und drit ten Sympo si um : (von Ok to ber 2009 
bis Ok to ber 2010) = Pro je kat „An drićIni ti a ti ve”: ak tu el
no sti iz me đu dru gog i tre ćeg sim po zi ju ma : (od ok to bra 
2009. do ok to bra 2010) / Bran ko To šo vić, Ar no Wo nisch.
Upo re do nem. i srp. tekst.
U: Das Gra zer Opus von Ivo An drić / He ra us ge ber, ured
nik Bran ko To šo vić.  Be o grad : Be o grad ska knji ga ; Graz 
: In sti tut für Sla wi stik der KarlFran zensUni ver si tät, 
2010.  Str. 509535.

ТО ШО ВИЋ, Ри сто
14462

     Ан дри ће во осе ћа ње жи во та / Ри сто То шо вић.
У: По ли ти ка.  Год. 58, бр. 17263 (29. окт. 1961) = Кул
ту ра  умет ност.  Год. 5, бр. 238, стр. 18.

14463
     Про за Иве Ан дри ћа / Ри сто То шо вић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Ода бра не при по вет ке, Бе
о град, 1954.
У: По ли ти ка.  Год. 51, бр. 14886 (30. јул 1954) = Књи
жев ност, стр. 9.

14464
     Pro za Ive An dri ća / Ri sto To šo vić.
U: No vi list.  God. 14, br. 7(3258) (10. jan. 1960), str. 
4*.

14465
     Pro za Ive An dri ća  no be lov ca / Ri sto To šo vić.
U: Dal ma ci ja ce ment.  God. 4, br. 39 (1961), str. 7*.

14466
     Ре а ли зам Иве Ан дри ћа / Ри сто То шо вић.
У: Па но ра ма / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про све та, 1958. 
 Стр. VII[XXI I I].

14467
     Re a li zam Ive An dri ća / Ri sto To šo vić.
U: Iz raz.  God. 3, knj. 5, br. 1 (jan. 1959), str. 516.

14468
     Ре а ли зам Иве Ан дри ћа / Ри сто То шо вић.
У: Кри ти ча ри о Ан дри ћу / при ре дио Пе тар Џа џић.  
Бе о град : Но лит, 1962.  Стр. 169187.

14469
     Ре а ли зам Иве Ан дри ћа / Ри сто То шо вић.
У: Па но ра ма / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про све та, 1964. 
 Стр. 723.

14470
     Ре а ли зам Иве Ан дри ћа / Ри сто То шо вић.
У: Па но ра ма / Иво Ан дрић.  2. изд.  Бе о град : Про
све та, 1964.  Стр. 723.

14471
     Re a li zam Ivа An dri ća / Ri sto To šo vić.
Od lo mak. 
U: Od jek.  God. 25, br. 20 (1531. okt. 1972), str. 13.

14472
     Re a li zam Ive An dri ća / Ri sto To šo vić.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1977.  Str. 95108.

14473
     Re a li zam Ive An dri ća / Ri sto To šo vić.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1981.  Str. 95108.

14474
     Smi sao An dri će ve pro ze / Ri sto To šo vić.
Od lo mak iz tek sta „Re a li zam Ive An dri ća”.
U: Оslobođenje.  God. 16, br. 3916 (11. jan. 1959), str. 6.

14475
     Traj nost ži vo ta : nad An dri će vom „Pro kle tom avli jom” 
/ Ri sto To šo vić.
U: Кnjiževne no vi ne.  N. s., god. 7, br. 18 (24. jun 1956), 
str. 5.

ТРАЈ КО ВИЋ, М.
14476

     „Ве ли па ши на ми ло сни ца” на не мач ком / М. Трај
ко вић.
У: Спорт и свет.  Год. 4, бр. 162 (1. дец. 1959), стр. 
5*.

ТРАП ЧА, Те о дор Н.
14477

     No te pe mar gi nea tra du ce rii Po ve stea cu ele fan tul vi zi
ru lui, Bu cu re ş ti, 1966 / The o dor N. Trǎp cea.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pri ča o ve zi ro vom slo nu.
U: Ori zont.  An. 18, nr. 3 (1967), str. 104*.

ТР БО ВИЋ, Ми лан
14478

     Ре чи ма не ма кра ја / Ми лан Тр бо вић.
У: Глас.  Год. 48, бр. 5908 (9. март 1990), стр. 10*.

14479
     Сло же ност ли ка Али је Ђер зе ле за / Ми лан Тр бо
вић.
У: Ве нац.  Бр. 4 (април 1989), стр. 813.

ТР ГОВ ЧЕ ВИЋ, Љу бин ка
14480

     Ма ње по зна ти Ан дрић / Љу бин ка Тр гов че вић.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 14, св. 11 
(септ. 1995), стр. 215220.
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ТРЕ БЈЕ ША НИН, Дра ги ца
14481

     Об ра да при по вет ке Ива Ан дри ћа Мост на Же пи / 
Дра ги ца Тре бје ша нин.
У: Kњижевност и је зик.  Год. 23, бр. 1/2 (1976), стр. 
8494.

ТРЕ БЈЕ ША НИН, Жар ко
14482

     Ка рак тер и усуд бал кан ског чо ве ка / Жар ко Тре бје
ша нин.
При каз књи ге: Пе тар Џа џић: Ho mo bal ca ni cus, ho mo 
he ro i cus, Бе о град, 1994.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 14, св. 11 
(септ. 1995), стр. 233242.

ТРИ ВУН ЧИЋ, Ми лан
14483

     Strah u no ve la ma za de cu Ive An dri ća / Mi lan Tri vun
čić.
Bi bli o gra fi ja: str. 65.  Sum mary: Fe ar in chil dren sto ri es 
by Ivo An drić: str. 66.
U: Pe da go ška stvar nost.  God. 29, br. 1/2 (1993), str. 62
66.

ТРИФ КО ВИЋ, Ри сто
14484

     An drić  in te gral nost čo vje ka i svi je ta / Ri sto Trif ko
vić.
U: Sa vre me nost.  God. 2, br. 3 (jun 1972), str. 127132.

14485
     An drić  sve vre me nik / Ri sto Trif ko vić.
U: Do me ti.  God. 8, br. 3 (1975), str. 8791.

14486
     Ан дрић  све вре ме ник / Ри сто Триф ко вић.
У: Чи та ју ћи / Ри сто Триф ко вић.  Са ра је во : Свје тлост, 
1976.  Стр. 105114.

14487
     An dri će va li ri ka / Ri sto Trif ko vić.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Ex Pon to ; Ne mi ri ; Li ri ka, Sa
ra je vo [etc.], 1976.
U: Re pu bli ka.  God. 33, br. 5 (svi banj 1977), str. 579
581.

14488
     Ан дри ћев ски ин те грал / Ри сто Триф ко вић.
У: Гра ди на.  Год. 14, бр. 5 (мај 1979), стр. 1524.

14489
     An dri ćev ski in te gral : (ili: kon kret nost svi je ta u An dri
će voj li te ra tu ri) / Ri sto Trif ko vić.
Ré su mé: La ré a li té in té gra le chez An drić: str. 385.
U: Trav nik i dje lo Ive An dri ća  za vi čaj no i uni ver zal no / 
[u red nik Mi lo sav Popadić].  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle
ša” : Uni ver zi tet, 1980.  Str. 375385.

14490
     Бли же исти ни о Ан дри ћу / Ри сто Триф ко вић.
У: Мла да кул ту ра.  Год. 3, бр. 29 (16. септ. 1954), стр. 
[56].

14491
     Vječ nost mo sto va : An dri će va Na Dri ni ću pri ja / Ri sto 
Trif ko vić.
U: Ži vot.  God. 11, br. 11/12 (nov.dec. 1962), str. 450
461.

14492
     Vječ nost mo sto va / Ri sto Trif ko vić.
U: Sa vre me na knji žev nost u Bo sni i Her ce go vi ni / Ri sto 
Trif ko vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1968.  Str. 229243.

14493
     Vječ nost mo sto va / Ri sto Trif ko vić.
U: Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 
1974.  Str. 513*.

14494
     Vječ nost mo sto va / Ri sto Trif ko vić.
U: Trav nič ka hro ni ka.  God. 2, br. 16 (25. mart 1975), 
str. 8.

14495
     Vječ nost mo sto va / Ri sto Trif ko vić.
U: Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 
1976.  Str. 513*.

14496
     Вјеч ност мо сто ва / Ри сто Триф ко вић.
У: Чи та ју ћи / Ри сто Триф ко вић.  Са ра је во : Свје тлост, 
1976.  Стр. 94105.

14497
     Vječ nost mo sto va / Ri sto Trif ko vić.
U: Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 
1978.  Str. 513.

14498
     Vječ nost mo sto va / Ri sto Trif ko vić.
U: Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 
1980.  Str. 513.

14499
     Vječ nost mo sto va / Ri sto Trif ko vić.
U: Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 
1983.  Str. 513.

14500
     Vječ nost mo sto va / Ri sto Trif ko vić.
U: Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 
1985.  Str. 514.

14501
     Vječ nost mo sto va / Ri sto Trif ko vić.
U: Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 
1988.  Str. 514.

14502
     Vječ nost mo sto va / Ri sto Trif ko vić.
U: Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 
1989.  Str. 514.
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14503
     Vječ nost mo sto va / Ri sto Trif ko vić.
U: Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 
1991.  Str. 514.

14504
     Dva li ca jed nog maj sto ra / Ri sto Trif ko vić.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Li ca, Za greb, 1960.
U: Ži vot.  God. 9, br. 7/8 (julavg. 1960), str. 564568.

14505
     Ivo An drić / Ri sto Trif ko vić.
U: Ula zni ca.  God. 8, br. 38/39 (martmaj 1974), str. 21
30.

14506
     Ivo An drić: Zna ko vi po red pu ta, Be o grad, 1976 / Ri sto 
Trif ko vić.
Pri kaz knji ge.
U: Мostovi.  God. 9, br. 36 (1977), str. 113115.

14507
     Ivo An drić: Ku ća na osa mi, Be o grad, 1976 / Ri sto Trif
ko vić.
Pri kaz knji ge.
U: Мostovi.  God. 9, br. 36 (1977), str. 115119.

14508
     Ko čić i An drić : iz me đu opre ke i slič no sti / Ri sto Trif
ko vić.
U: Od jek.  God. 25, br. 12 (1530. jun 1972), str. 7.

14509
     Ко чић и Ан дрић : (јед на књи жев на ре ла ци ја: из ме
ђу слич но сти и опре ке) / Ри сто Триф ко вић.
У: Чи та ју ћи / Ри сто Триф ко вић.  Са ра је во : Свје тлост, 
1976.  Стр. 8894.

14510
     Ко чић и Ан дрић : из ме ђу опре ке и слич но сти / Ри
сто Триф ко вић.
У: Пе тар Ко чић у па ра ле ла ма / [приредио] Јо ван Н. 
Ива но вић.  Ба ња Лу ка : Ма ти ца срп ска Ре пу бли ке 
Срп ске, 2002.  Стр. 217224.

14511
     Кри тич ка син те за / Ри сто Триф ко вић.
При каз књи ге: Ра до ван Вуч ко вић: Ве ли ка син те за, Са
ра је во, 1974.
У: По ли ти ка.  Год. 72, бр. 22242 (6. септ. 1975) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 17, бр. 1039, стр. 12.

14512
     Ма ло гра ђан ство као те ма у Ан дри ће вом де лу / Ри
сто Триф ко вић.
Zu sam men fas sung: Das Kle in bür ger tum im Werk von 
An drić: стр. 600.
У: Де ло Иве Ан дри ћа у кон тек сту европ ске књи жев
но сти и кул ту ре / [уредник Дра ган Недељковић].  Бе
о град : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 1981.  Стр. 589600.

14513
     Ме ха ни зам Ан дри ће ве при че / Ри сто Триф ко вић.
У: Ов дје.  Год. 4, бр. 37 (1972), стр. 15*.

14514
     Ме ха ни зам или мо дел Ан дри ће ве при че / Ри сто 
Триф ко вић.
У: Чи та ју ћи / Ри сто Триф ко вић.  Са ра је во : Свје тлост, 
1976.  Стр. 114120.

14515
     Mla do bo san ska epi zo da : nad An dri će vim dje lom / Ri
sto Trif ko vić.
U: Оslobođenje.  God. 32, br. 9653 (19. april 1975) = 
Ne dje lja, str. 7.

14516
     Но ва Ан дри ће ва дје ла, при је све га / Ри сто Триф ко
вић.
Од го вор на ан ке ту „Књи жев на го ди на 1976”.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 29, бр. 526 (1. јан. 1977), 
стр. 4.

14517
     O An dri ću pri po vje da ču i sli ka ru ma lo gra đa na / Ri sto 
Trif ko vić.
Pri kaz knji ge: Slav ko Le o vac: Pri po ve dač Ivo An drić, 
No vi Sad, 1979.
U: Iz raz.  God. 24, knj. 47, br. 2 (feb. 1980), str. 192
196.

14518
     O ne kim mo ti vi ma An dri će vog dje la vi đe nim kroz vi
zir nje go ve pri po vjet ke „Mla dić u po vor ci” / Ri sto Trif
ko vić.
U: Ži vot.  God. 7, knj. 10, sv. 11/12 (nov.dec. 1958), str. 
866876.

14519
     O fe no me nu tzv. bo san ske pri po vi jet ke  ju če, da nas / 
Ri sto Trif ko vić.
U: Ži vot.  God. 21, knj. 40, br. 1/2 (jan.feb. 1972), str. 
6168.

14520
     Po nov ni su sret s An dri će vom no ve lom / Ri sto Trif ko
vić.
U: Svi jet.  God. 3, br. 102 (10. maj 1960), str. 11.

14521
     По но во о истом: Се ли мо вић  Ан дрић / Ри сто Триф
ко вић.
У: Баг да ла.  Год. 32, бр. 378 (септ. 1990), стр. 1011.

14522
     Ра ни Ан дрић  без Ан дри ће ве во ље : уз по смрт но, 
ча со пи сно об ја вљи ва ње „Ex Pon ta” / Ри сто Триф ко
вић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 27, бр. 489 (16. јун 1975), 
стр. 1, 11.

14523
     Ро ман Ан дри ћев ских лич но сти / Ри сто Триф ко вић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Омер па ша Ла тас, Са ра је
во, 1976.
У: Ства ра ње.  Год. 32, бр. 1 (јан. 1977), стр. 155158.
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14524
     Ста ри и но ви Ан дрић : о че ти ри но ве књи ге у Са
бра ним де ли ма Иве Ан дри ћа / Ри сто Триф ко вић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 28, бр. 514 (1. јул 1976), 
стр. 6.

14525
     Stran ci, očaj ni ci i stra sni ci / Ri sto Trif ko vić.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Mu sta fa Ma džar i dru ge pri če, 
Sa ra je vo, 1965.
U: Оslobođenje.  God. 22, br. 6184 (22. avg. 1965), str. 8.

14526
     Tre ći su sret / Ri sto Trif ko vić.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pro kle ta avli ja, Be o grad, 
1960.
U: Оslobođenje.  God. 18, br. 5480 (8. mart 1961), str. 6.

14527
     Ćor kan  taj iz u zet ni lik / Ri sto Trif ko vić.
U: Оslobođenje.  God. 21, br. 5931 (6. dec. 1964), str. 6.

14528
     Të hu ejt, të dës hpru e mit dhe të pa si o nu e mit / R. T. [Ri
sto Trifković].
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Mu sta fa Ma džar i dru ge pri če, 
Sa ra je vo, 1965.
U: Ri lin dja.  V. 21, nr. 2312 (5. shtat. 1965), str. 13.

ТР НАВ СКИ, Вук
14529

     Два ли сти ћа : су срет са Ивом Ан дри ћем / Вук Тр
нав ски.
У: По ли ти ка.  Год. 52, бр. 15257 (7. окт. 1955) = Књи
жев ност, стр. 9.

14530
     Иво Ан дрић у се ћа њу ре пор те ра. [Део 1], Трав ник 
и со ба у При зрен ској / Вук Тр нав ски.
У: По ли ти ка.  Год. 90, бр. 28704 (8. септ. 1993), стр. 
16.

14531
     Иво Ан дрић у се ћа њу ре пор те ра. [Део] 2, Два дра
гу ља за „По ли ти ку” / Вук Тр нав ски.
У: По ли ти ка.  Год. 90, бр. 28705 (9. септ. 1993), стр. 
14.

14532
     Лак ше ми је да на пи шем књи гу не го да го во рим / 
Вук Тр нав ски.
Пр ви пут об ја вље но под ств. насл.: Два ли сти ћа.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 5659.

14533
     Мо лим, не сни мај те : су сре ти но ви на ра са слав ним 
пи сци ма / Вук Тр нав ски.
У: По ли ти ка.  Год. 93, бр. 29785 (21. септ. 1996) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 40, бр. 24, стр. 22.

ТРО ГРАН ЧИЋ, Фра њо
14534

     Ivo An drić / Fra njo Tro gran čić.
Bi bli o gra fi ja.
U: Nar ra to ri cro a ti / [pre mes sa di] Fra njo Tro gran čić.  
Ro ma : M. Bul zo ni, 1969.  Str. 181183*.

14535
     Pre sen ta zi o ne / Fra njo Tro gran čić.
U: Fra Pe tar e fra Mar co / Ivo An drić.  Ro ma : [s. n.], 
1974.  Str. 712*.

ТРУ МИЋ, Ма ри на
14536

     An drić o kri vi ci i prav di / M. [Ma ri na] Tru mić.
U: Оslobođenje.  God. 21, br. 5601 (5. jan. 1964), str. 6.

14537
     An dri će va vi zi ja pro šlo sti / Ma ri na Tru mić.
U: Ži vot.  God. 13, br. 3 (mart 1964), str. 5763.

14538
     An dri će vi li ko vi / Ma ri na Tru mić.
U: Оslobođenje.  God. 19, br. 4994 (12. maj 1962), str. 7.

14539
     Жи ви глас умјет ни ка : (про фи лом окре нут исто ри
ји, а ли цем да на шњи ци) / Ма ри на Тру мић.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 222225.

14540
     Ka ko ka za ti ti ši nu / Ma ri na Tru mić.
U: Оslobođenje.  God. 36, br. 10694 (13. mart 1978), str. 7.

14541
     Mi loš I. Ban dić, „Ivo An drić: za go net ka ve dri ne”, No
vi Sad, 1963 / Ma ri na Tru mić.
Pri kaz knji ge.
U: Оslobođenje.  God. 21, br. 5641 (16. feb. 1964), str. 
8.

14542
     Po e zi ja An dri će vog pri po vi je da nja / Ma ri na Tru mić.
U: Оslobođenje.  God. 32 [i. e. 31], br. 9466 (10. okt. 
1974), str. 11.

14543
     Пред мо стом / Ма ри на Тру мић.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 207210.

14544
     Uvek se vra ćao Bo sni / Ma ri na Tru mić.
U: Ka zi va nja o An dri ću / [pri re di o] Ra do van Po po vić.  
Be o grad : Slo bo da, 1976.  Str. 146152.

14545
     Us hi će ni An dri ćem : no va knji ga ve li kog ju go slo ven
skog pi sca pre ve de na na polj ski je zik / M. [Ma ri na] Tru
mić.
U: Оslobođenje.  God. 22, br. 6459 (29. maj 1966), str. 7.
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14546
     Spot ka nie z la u re a tem Na grody No bla. [Cz. 1], U źró
deł sztu ki I. An dri ća / Ma ri na Tru mić ; tł u mac ze nie J. [Ja
ni na] Lo ret.
U: Ku ri er Szcze ci ń ski.  Nr. 188 (8. si er peń 1966), str. 3.

14547
     Spot ka nie z la u re a tem Na grody No bla. [Cz.] 2, Mosty 
/ Ma ri na Tru mić ; tł u mac ze nie J. [Ja ni na] Lo ret.
U: Ku ri er Szcze ci ń ski.  Nr. 189 (9. si er peń 1966), str. 3.

14548
     Spot ka nie z la u re a tem Na grody No bla. [Cz.] 3, An drić i 
Vis ze grad / Ma ri na Tru mić ; tł u mac ze nie J. [Ja ni na] Lo ret.
U: Ku ri er Szcze ci ń ski.  Nr. 190 (10. si er peń 1966), str. 3.

ТУ БИЋ, Ри сто
14549

     Ан дри ће ве ме та фи зич ке фа сци на ци је / Ри сто Ту
бић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 53, бр. 1055 (115. април 
2001), стр. 1, 34.

14550
     An dri će ve me ta fi zič ke fa sci na ci je / Ri sto Tu bić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Knji žev nost i isto ri ja / Ri sto Tu bić.  No va Pa zo va : 
Bo nart, 2003.  Str. 564.

14551
     Ра до ван Са мар џић и Иво Ан дрић : (јед на па ра ле ла) 
/ Ри сто Ту бић.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 172, књ. 458, св. 1/2 
(јулавг. 1996), стр. 95103.

14552
     Ra do van Sa mar džić i Ivo An drić : (jed na pa ra le la) / 
Ri sto Tu bić.
U: Knji žev nost i isto ri ja / Ri sto Tu bić.  No va Pa zo va : 
Bo nart, 2003.  Str. 6574.

14553
     Су срет ци ви ли за ци ја у дје лу Иве Ан дри ћа / Ри сто 
Ту бић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: En co un ter of ci vi li za ti ons in the works of Ivo An
drić: стр. 418.
У: Су срет или су коб ци ви ли за ци ја на Бал ка ну.  Бе о
град : Исто риј ски ин сти тут СА НУ ; Но ви Сад : Пра во
слав на реч, 1998.  Стр. 407418.

ТУ КАН, Ду ми тру
14554

     Po ve stea „spa ţ i i lor im pu re” / Du mi tru Tu can.
Sum mary.
U: Tran sil va nia.  An. 37, nr. 12 (dec. 2008), str. 7477*.

ТУ ЛОН, Бе а трис
14555

     Ivo An dric le pas se ur / Bé a tri ce To u lon.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Pa riz, 1994.
U: La Cro ix.  No 33781 (1718 avr. 1994), str. 17*.

ТУ МИ ЈА ТИ, Га е та но
14556

     „La Stam pa” o Ivi An dri ću / [Ga e ta no Tu mi a ti] ; pre
veo M. B.
Pre vod tek sta „In ter vi sta re Ivo An drić ‘pre mio No bel’ è 
co me re vi ve re la sto ria del la Ju go sla via”.
U: Te le gram.  God. 4, br. 164 (14. jun 1963), str. 4.

14557
     In ter vi sta re Ivo An drić „pre mio No bel” è co me re vi ve
re la sto ria del la Ju go sla via / Ga e ta no Tu mi a ti.
U: La Stam pa.  An no 97, n. 119 (21 mag. 1963), str. 3*.

ТУ РИН СКИ, Жи во јин
14558

     Иво Ан дрић: „Про кле та авли ја”, Но ви Сад, 1954 / 
Жи во јин Ту рин ски.
При каз књи ге.
У: Зре ња нин.  Год. 4, бр. 131 (16. април 1955) = Зре
ња нин за омла ди ну.  Год. 1, бр. 3, стр. 9.

ТУР ЈА ЧА НИН, Зо ри ца
14559

     Dje lo u lek ti ri / Zo ri ca Tur ja ča nin.
Re fe rat na Sim po zi ju mu „An drić u ško li”, Vi še grad, 25
26. jun 1978.
U: Od jek.  God. 31, br. 20 (1531. okt. 1978), str. 1617.

ТУРН, Ханс
14560

     Bo snien  ein Mo del lfall für Euro pa : was Ivo An drić 
de utschen Le sern zu sa gen hat / von Hans Thurn.
U: Das Son ntag sblatt.  Nr. 51 (17. Dez. 1961), str. 7.

14561
     Brüc kenschlag : das Grund mo tiv im Werk und Le ben 
Ivo An dric’s / Hans Thurn.
U: Rhe i nischer Mer kur.  Jhg. 17, Nr. 42 (1962), str. 14*.

14562
     Ivo An drić / Hans Thurn.
U: Der Jung buc hhan del.  Jhg. 15, H. 12 (Dez. 1961), str. 
819821*.

14563
     Ivo An drić und die Be ric hter stat tung / Hans Thurn.
U: Der Jung buc hhan del.  Jhg. 15, H. 12 (Dez. 1961), str. 
832*.

14564
     Ivo An dric  und eine not wen di ge Kor rek tur / Hans 
Thurn.
U: Das Son ntag sblatt.  Nr. 45 (5. Nov. 1961), str. 6*.

14565
     Die Stim me eines Euro pä ers / Hans Thurn.
U: Der Jung buc hhan del.  Jhg. 16, H. 1 (1962), str. 14
17*.
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ТУ РО ВИЧ, Јан
14566

     Ivo An drić  No bel 1961 / Jt. [Jan Tu ro wicz].
U: Tygod nik Pow szechny.  Rocz. 15, nr. 46 (12. okt. 
1961), str. 1*.

ТУТ ЊЕ ВИЋ, Ста ни ша
14567

     Ан дрић и Му сли ма ни : о јед ном ви ду ре цеп ци је 
дје ла Иве Ан дри ћа / Ста ни ша Тут ње вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 21, св. 19 
(окт. 2002), стр. 221236.

14568
     Ан дрић и Фран цу зи / Ста ни ша Тут ње вић.
При каз књи ге: Сто јан Ђор ђић: Пре во ђе ње и чи та ње 
Ан дри ћа, Бе о град, 2003.
У: По ли ти ка.  Год. 100, бр. 32385 (3. јан. 2004) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 45, бр. 37, стр. В5.

14569
     Ан дри ћев ска сли ка сви је та и му сли ман ска/бо шњач
ка књи жев ност / Ста ни ша Тут ње вић.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 24, св. 22 
(септ. 2005), стр. 441450.

14570
     За го нет ност кне за са ту жним очи ма / Ста ни ша Тут
ње вић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Са бра не при по вет ке, Бе
о град, 2008. 
У: По ли ти ка.  Год. 106, бр. 34344 (20. јун 2009) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 54, бр. 10, стр. 2.

14571
     Иво Ан дрић и Гру па са ра јев ских књи жев ни ка / 
Ста ни ша Тут ње вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 16, св. 13 
(феб. 1997), стр. 179201.

14572
     Иво Ан дрић и Гру па са ра јев ских књи жев ни ка / 
Ста ни ша Тут ње вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Ди на ми ка срп ског књи жев ног про сто ра / Ста ни ша 
Тут ње вић.  Ба ња Лу ка : Глас срп ски, 2000.  Стр. 267
292.

14573
     „Ле то ва ње на ју гу” Иве Ан дри ћа и „Ор мар” То ма са 
Ма на / Ста ни ша Тут ње вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 26, св. 24 
(септ. 2007), стр. 261272.

14574
     На ци о нал ни аспект ре цеп ци је дје ла Иве Ан дри ћа / 
Ста ни ша Тут ње вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.

У: Ди на ми ка срп ског књи жев ног про сто ра / Ста ни ша 
Тут ње вић.  Ба ња Лу ка : Глас срп ски, 2000.  Стр. 183
243.

14575
     Не што о мр жњи у Ан дри ће вом дје лу, и по во дом 
ње га / Ста ни ша Тут ње вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: Ha tred in An drić’s work: стр. 243.
У: Иво Ан дрић у сво ме вре ме ну. [Књ.] 1 / 22. на уч ни 
са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, 
Тр шић, 1520. септ. 1992.  Бе о град : Ме ђу на род ни 
сла ви стич ки цен тар на Фи ло ло шком фа кул те ту, 1994. 
 Стр. 224243.

14576
     No ve pri po vi jet ke Ive An dri ća / Sta ni ša Tut nje vić.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Ku ća na osa mi, Be o grad, 
1976.
U: Iz raz.  God. 20, knj. 40, br. 9 (sept. 1976), str. 212
217.

14577
     Но ви „ро ман” Иве Ан дри ћа / Ста ни ша Тут ње вић.
При каз књи ге: Пре драг Па ла ве стра: Књи га о Ан дри ћу, 
Бе о град, 1992.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 45, бр. 863 (1. мај 1993), 
стр. 14.

14578
     O poj mu „bo san ska pri po vi jet ka” / Sta ni ša Tut nje vić.
U: Od jek.  God. 42, br. 7/8 (115. feb. 1989), str. 78.

14579
     По ли тич ки ста тус Иве Ан дри ћа у свје тлу јед ног но
вог из во ра / Ста ни ша Тут ње вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 12/13, св. 
9/10 (1993/1994), стр. 441459.

14580
     По ли тич ки ста тус Иве Ан дри ћа у свје тлу јед ног но
вог из во ра / Ста ни ша Тут ње вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Ди на ми ка срп ског књи жев ног про сто ра / Ста ни ша 
Тут ње вић.  Ба ња Лу ка : Глас срп ски, 2000.  Стр. 245
265.

14581
     Пред ста ва о Бо сни као там ном ви ла је ту као осно ва 
„по е ти ке” Гру пе са ра јев ских књи жев ни ка и „кри ви
ца” му сли ман ског на ро да за по сље ди це тур ске вла сти 
у Бо сни / Ста ни ша Тут ње вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би
бли о гра фи ја: стр. 255256.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 8, св. 6 (окт. 
1989), стр. 176256.

14582
     Re al nost i sno vi đe nje / Sta ni ša Tut nje vić.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Ku ća na osa mi, Be o grad, 
1976.
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U: Оslobođenje.  God. 33, br. 10072 (19. jun 1976) = Ne
dje lja, str. 5.

14583
     So ci jal na lo ka ci ja An dri će vog dje la u svje tlu knji žev ne 
kri ti ke / Sta ni ša Tut nje vić.
Ré su mé: Les lo ca li sa ti ons so ci a les de l’oeuvre d’An drić à 
la lu mi è re de la cri ti que lit té ra i re: str. 400.  Bi bli o gra fi ja: 
str. 401402.
U: Trav nik i dje lo Ive An dri ća  za vi čaj no i uni ver zal no / 
[u red nik Mi lo sav Popadić].  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle
ša” : Uni ver zi tet, 1980.  Str. 386402.

14584
     So ci jal na lo ka ci ja An dri će vog dje la u svje tlu knji žev ne 
kri ti ke / Sta ni ša Tut nje vić.
U: Pod istim uglom / Sta ni ša Tut nje vić.  Sa ra je vo : Oslo
bo đe nje, 1984.  Str. 180199.

14585
     Tekst o Ivi An dri ću / Sta ni ša Tut nje vić.
U: Ra di svo ga raz go vo ra / Sta ni ša Tut nje vić.  Sa ra je vo : 
Svje tlost, 1972.  Str. 69104.

ТУФ ТЕ, Лејф
14586

     Øster landsk fa bel / av Le if Tuf te.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pro kle ta avli ja, Oslo, 1972.
U: Af ten po sten.  (15. feb. 1972), str. 5*.

ТУ ЦА КО ВИЋ, Дин ко
14587

     Ми сте ри ја ре чи и тај на сли ке : о по сто је ћим и мо
гу ћим екра ни за ци ја ма де ла Иве Ан дри ћа / Дин ко Ту
ца ко вић.
Ре фе рат на Сим по зи ју му 27. фе сти ва ла филм ског сце
на ри ја, Вр њач ка Ба ња, 1416. авг. 2003.
У: По ве ља.  Год. 33, бр. 2 (2003), стр. 171175.

14588
     Mi ste ri ja re či i taj na sli ke : o po sto je ćim i mo gu ćim 
ekra ni za ci ja ma de la Ive An dri ća / Din ko Tu ca ko vić.
U: Ekra ni za ci je / Sim po zi jum 27. fe sti va la film skog sce
na ri ja, 14, 15 i 16. av gust 2003, Vr njač ka Ba nja.  Vr njač
ka Ba nja : Kul tur ni cen tar : Fe sti val film skog sce na ri ja, 
2004.  Str. 6774.

ТУ ШЕВ СКИ, Ван чо
14589

     Док то ра тот на Иво Ан дриќ / Ван чо Ту шев ски.
У: Со вре ме ност.  Год. 32, бр. 5 (април 1983), стр. 93
96.

14590
     Ед на па ра ле ла ме ѓу Гри гор Пр ли чев и Иво Ан дриќ 
/ Ван чо Ту шев ски.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Спек тар.  Год. 1, бр. 2 (дек. 1983), стр. 1731.

14591
     По зи ци ја та на на ра то рот во рас ка зот „Ле ген да за 
бун тот” от Иво Ан дриќ / Ван чо Ту шев ски.

У: Ли те ра ту рен збор.  Год. 35, бр. 6 (1988), стр. 35
39.

ЋА ЛО ВИЋ, Ба трић
14592

     Иво Ан дрић / Ба трић Ћа ло вић.
У: Окулт ни суд бе ник зна ме ни тих Ср ба / Ба трић Ћа
ло вић.  Но ви Сад : Књи жев на за дру га Но ва Сла ви ја, 
1998.  Стр. 157168.

ЋИ РИ ЛОВ, Јо ван
14593

     „Го спо ђи ца” као ко шмар / Јо ван Ћи ри лов.
При каз пред ста ве „При зо ри из жи во та и сна јед ног ка
рак те ра” Ми ло са ва Ма ри но ви ћа, по мо ти ви ма ро ма на 
„Го спо ђи ца” Иве Ан дри ћа, у ре жи ји Ми ло ша Ла зи на 
и у из во ђе њу На род ног по зо ри шта из Мо ста ра.
У: По ли ти ка.  Год. 80, бр. 25162 (24. окт. 1983), стр. 
10.

14594
     Др Ан дрић по др Зе цу / Јо ван Ћи ри лов.
При каз књи ге: Пе тар Зец: Ан дри ћев те а тар сен ки, Бе
о град, 1994. 
У: По ли ти ка.  Год. 91, бр. 29059 (10. септ. 1994) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 38, бр. 75, стр. 18.

14595
     Др Ан дрић по др Зе цу / Јо ван Ћи ри лов.
Од лом ци.
У: По зо ри шне дра ма ти за ци је де ла Иве Ан дри ћа. Део 
2, Дра ма ти за ци је у вре ме ну / Ве сна Крч мар.  Но ви 
Сад : Ма ти ца срп ска, 2008.  Стр. 275276.

14596
     Иво Ан дрић: Све ча ност / Јо ван Ћи ри лов.
При каз те ле ви зиј ске дра ме „Све ча ност” по мо ти ви ма 
при по вет ке И. Ан дри ћа, у дра ма ти за ци ји Иви це Иван
ца и у ре жи ји Ма ри ја Фа не ли ја.
У: Бор ба.  Год. 26, бр. 286 (1. нов. 1961), стр. 7.

14597
     Не бо бо је ра хатло ку ма / Јо ван Ћи ри лов.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 36, бр. 688 (15. мај 1985), 
стр.17.

14598
     О Ан дри ћу и по ма ло о Кр ле жи у ЈДП / Јо ван Ћи
ри лов.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 18, св. 15 
(окт. 1999), стр. 6574.

14599
     O An dri ću i po ma lo o Kr le ži u JDPu / Jo van Ći ri lov.
U: Svi mo ji sa vre me ni ci. Knj. 1 / Jo van Ći ri lov.  Be o grad 
: La gu na, 2010.  Str. 2638.

14600
     Пре и по сле „Про кле те авли је” / Јо ван Ћи ри лов.
У: По ли ти ка.  Год. 89, бр. 28380 (10. окт. 1992) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 36, бр. 28, стр. 13.
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14601
     Сви мо ји са вре ме ни ци. [Део] 2, Вар љи ве успо ме не 
/ Јо ван Ћи ри лов.       
У: По ли ти ка.  Год. 107, бр. 34785 (10. септ. 2010), стр. 
32.

14602
     Сви мо ји са вре ме ни ци. [Део] 3, Нај леп ши усме ни 
пу то пис / Јо ван Ћи ри лов.
У: По ли ти ка.  Год. 107, бр. 34786 (11. септ. 2010), стр. 
28.

14603
     Сви мо ји са вре ме ни ци. [Део] 4, Нај ве ћи не у спех у 
жи во ту / Јо ван Ћи ри лов.
У: По ли ти ка.  Год. 107, бр. 34787 (12. септ. 2010), стр. 
18.

ЋИ РИЋ, Со ња
14604

     Je dan ma li trik / So nja Ći rić.
Pri kaz pred sta ve „Pro kle ta avli ja” po mo ti vi ma ro ma na 
Ive An dri ća, u dra ma ti za ci ji i re ži ji Ne boj še Bra di ća i u 
iz vo đe nju Kru še vač kog po zo ri šta.
U: Vre me.  God. 10, br. 457 (9. okt. 1999), str. 3032.

ЋИР ЈА КО ВИЋ, Зо ран
14605

     Гор ски ви је нац као Мајн кампф : ка ко је Ње гош по
стао Хи тлер и за што је Иво Ан дрић „кан ди дат за Хаг” 
/ З. Ћ. [Зоран Ћирјаковић].
У: НИН.  Бр. 2878 (23. феб. 2006), стр. 33.

ЋИР ЈА НИЋ, Гор да на
14606

     Иво Ан дрић и Шпа ни ја / Гор да на Ћир ја нић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 44, бр. 850/851 (15. окт.1. 
нов. 1992), стр. 14.

14607
     Иво Ан дрић и Шпа ни ја / Гор да на Ћир ја нић.
У: Пи сма из Шпа ни је / Гор да на Ћир ја нић.  Но ви Сад 
: Ма ти ца срп ска, 1995.  Стр. 176185.

14608
     Нео бја вље ни ру ко пи си / [интервју водио] Р. [Рајко] 
Ђу рић.
Ин тер вју са Гор да ном Ћир ја нић.
У: По ли ти ка.  Год. 81, бр. 25455 (16. авг. 1984), стр. 
10.

14609
     Rad kao na do me štaj če žnje / Gor da na Ćir ja nić.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Ku ća na osa mi, Be o grad, 
1976.
U: Stu dent.  God. 41, br. 6 (9. mart 1977), str. 7.

ЋИР КО ВИЋ, Си ма
14610

     Ми шље ње о Ан дри ће вом док то ра ту / Си ма Ћир ко
вић.

У: Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под ути ца јем тур
ске вла да ви не / Иво Ан дрић.  Ба ња Лу ка : Коц ка, 1995. 
 Стр. 126128.

14611
     Ми шље ње проф. Си ме Ћир ко ви ћа о Ан дри ће вом 
док то ра ту.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 1, св. 1 (јун 
1982), стр. 247249.

14612
     О Ан дри ће вој ди сер та ци ји / Си ма Ћир ко вић.
У: Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под ути ца јем тур
ске вла да ви не / Иво Ан дрић.  Бе о град : Слу жбе ни гла
сник, 2009.  Стр. 133134.

ЋИР ЛИЋ, Бра ни слав
14613

     Prag ni e nie / B. [Bra ni slav] Ćir lić.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Žeđ, Var ša va, 1957.
U: No we Ksi ą ż ki.  Nr. 17 (1957), str. 10601061*.

ЋИ РО ВИЋ, Сло бо дан
14614

     Са Ан дри ћем на ста зи де тињ ства / Сло бо дан Ћи
ро вић.
Са др жи и од лом ке из при по вет ке „На оба ли” И. Ан
дри ћа.
У: Ка ко ре ћи сво ју тај ну / Сло бо дан Ћи ро вић.  Гор њи 
Ми ла но вац : Деч је но ви не, 1979.  Стр. 163168.

ЋО ПИЋ, Бран ко
14615

     Ve li ko pri zna nje : Ivo An drić  do bit nik No be lo ve na
gra de / na pi sao Bran ko Ćo pić.
U: Ma le no vi ne.  God. 6, br. 276 (6. nov. 1961), str. 12.

14616
     Знао је да да је дис крет не и не на ме тљи ве упу те пи
сцу / Бран ко Ћо пић.
In me mo ri am.
У: По ли ти ка.  Год. 72, бр. 22068 (14. март 1975), стр. 
13.

ЋО РИЋ, Бо жо
14617

     Ан дро ни ми у Ан дри ће вом је зи ку / Бо жо Ћо рић.
На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст.  Би бли
о гра фи ја: стр. 341.  Zu sam men fas sung: An dronyme in 
An drićs Sprac he: стр. 342.
U: Das Gra zer Opus von Ivo An drić / He ra us ge ber, ured
nik Bran ko To šo vić.  Be o grad : Be o grad ska knji ga ; Graz 
: In sti tut für Sla wi stik der KarlFran zensUni ver si tät, 
2010.  Стр. 335342.

ЋО РО ВИЋ, Вла ди мир
14618

     Ex Pon to / В. [Владимир Ћоровић].
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Ex Pon to, Бе о град, 1920.
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У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Н. с., књ. 1, бр. 1 (1. 
септ. 1920), стр. 79.

ЋО РО ВИЋ, Ми лош
14619

     „Бо сна, мо ја Бо сна и ње ни љу ди” / Ми лош Ћо ро
вић.
У: Бор ба.  Год. 53, бр. 20 (22. јан. 1975), стр. 9.

14620
     Re kor dan ti raž „Na Dri ni ću pri je” : ro man na šeg no be
lov ca do ži vio je pet iz da nja na ma đar skom je zi ku / Mi loš 
Ćo ro vić.
U: Оslobođenje.  God. 32, br. 9566 (22. jan. 1975), str. 9.

ЋО СИЋ, А.
14621

     Kr le ža i An drić ili „o uku si ma” / A. Ćo sić.
U: Glas.  God. 44, br. 5184 (13. nov. 1987), str. 10.

ЋО СИЋ, До бри ца
14622

     Ан дри ћев при јем код Ти та / До бри ца Ћо сић.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 21, св. 19 
(окт. 2002), стр. 9395.

14623
     Гла со ви и бе ли не / До бри ца Ћо сић.
Одло мак из го во ра на отва ра њу из ло жбе „Иво Ан дрић 
и ње го во вре ме”, Бе о град, 23. окт. 1992.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 30, бр. 10284 (25. окт. 
1992), стр. 11.

14624
     За пис До бри це Ћо си ћа о Иви Ан дри ћу / при ре ди ла 
Ана Ћо сићВу кић.
Из ру ко пи са књи ге „Пи сци мо га ве ка”.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 18, св. 15 
(окт. 1999), стр. 3742.

14625
     За пи си о Иви Ан дри ћу / До бри ца Ћо сић.
У: Пи сци мо га ве ка / До бри ца Ћо сић.  Бе о град : Вер
зал прес : Mr lješ, 2002.  Стр. 99114.

14626
     За пи си о Иви Ан дри ћу / До бри ца Ћо сић.
У: Пи сци мо га ве ка / До бри ца Ћо сић.  Бе о град : За вод 
за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 2004.  Стр. 1119.

14627
     Зло бал кан ских ве ко ва / До бри ца Ћо сић.
Го вор на ску пу пи са ца по во дом пе де сет го ди на ро ма на 
„На Дри ни ћу при ја” и два де сет го ди на од смр ти Иве 
Ан дри ћа, Ви ше град, март 1995.
У: Ве сти.  Год. 54, бр. 2438 (25. март 1995), стр. 5.

14628
     Иво Ан дрић и ње го во вре ме / До бри ца Ћо сић.
Го вор на отва ра њу из ло жбе „Иво Ан дрић и ње го во 
вре ме”, Бе о град, 23. окт. 1992.

У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 12/13, св. 
9/10 (1993/1994), стр. 79.

14629
     Пи сци мо га ве ка. [Део ] 1, Ни шта рав но сна зи ре чи 
/ До бри ца Ћо сић.
У: По ли ти ка.  Год. 100, бр. 32298 (6. окт. 2003), стр. 
Б7.

14630
     Пи сци мо га ве ка. [Део ] 2, Ивин та ле нат за жи вот / 
До бри ца Ћо сић.
У: По ли ти ка.  Год. 100, бр. 32299 (7. окт. 2003), стр. 
Б7.

14631
     Пи сци мо га ве ка. [Део ] 3, Тај не крио од све та / До
бри ца Ћо сић.
У: По ли ти ка.  Год. 100, бр. 32300 (8. окт. 2003), стр. 
Б7.

14632
     Po vo dom po la ve ka An dri će vog ro ma na „Na Dri ni ću
pri ja” / Do bri ca Ćo sić.
Go vor na sku pu pi sa ca po vo dom pe de set go di na ro ma na 
„Na Dri ni ću pri ja” i dva de set go di na od smr ti Ive An dri ća, 
Vi še grad, mart 1995.
U: Te le graf.  Br. 43 (15. mart 1995), str. 2122.

14633
     Склад лич ног и оп штег / До бри ца Ћо сић.
У: По ли ти ка.  Год. 96, бр. 30920 (20. нов. 1999) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 43, бр. 32, стр. 25.

14634
     Ску па исти на о Бо сни / До бри ца Ћо сић.
Го вор на ску пу пи са ца по во дом пе де сет го ди на ро ма на 
„На Дри ни ћу при ја” и два де сет го ди на од смр ти Иве 
Ан дри ћа, Ви ше град, март 1995.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 32, бр. 11127 (13. март 
1995), стр. 11.

14635
     Тра гич ни ту мач / До бри ца Ћо сић.
Одло мак из го во ра на отва ра њу из ло жбе „Иво Ан дрић 
и ње го во вре ме”, Бе о град, 23. окт. 1992.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 30, бр. 10284 (25. окт. 
1992), стр. 11.

14636
     У Бо сни се од лу чу је о бу дућ но сти овог де ла све та : 
го вор До бри це Ћо си ћа у Ви ше гра ду.
На ску пу пи са ца по во дом пе де сет го ди на од ро ма на 
„На Дри ни ћу при ја” и два де сет го ди на од смр ти Иве 
Ан дри ћа, Ви ше град, март 1995.
У: Ар гу мент.  Бр. 29 (24. март 1995)*.

14637
     Či taj mo An dri ća po no vo / pri re dio S. [Slo bo dan] Ko
stić.
Go vor Do bri ce Ćo si ća na otva ra nju iz lo žbe „Ivo An drić i 
nje go vo vre me”, Be o grad, 23. okt. 1992.
U: Bor ba.  God. 70, br. 299/300 (2425. okt. 1992), str. 7.
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ЋО СО ВИЋ, Сте во
14638

     Драж Ан дри ће вог ка зи ва ња / Сте во Ћо со вић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Пи сац го во ри сво јим де
лом, Бе о град, 1994.
У: Бор ба.  Год. 73, бр. 53 (23. феб. 1995) = Свет књи
ге, стр. I.

ЋУК, Алек сан дра
14639

     Ži vot i stva ra la štvo hro no lo škim re dom : Mu zej Ive 
An dri ća po no vo otvo ren za pu bli ku / A. [A lek san dra] 
Ćuk.
U: Da nas.  God. 8, br. 4393 (9. okt. 2009), str. 18.

ЋУ ЛУМ, Јо ван
14640

     Одло мак о Иви Ан дри ћу / Јо ван Ћу лум.
У: Ме ди та ци је, бе ле шке, за пи си / Јо ван Ћу лум.  Но ви 
Сад : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, Огра нак ; 
Бе о град : Пла то, 2006.  Стр. 168178.

ЋУ ПИЋ, Ми о драг
14641

     Су ро ви ме ха ни зми ре пре си је / Ми о драг Ћу пић.
У: Је дин ство.  Год. 48, бр. 299/300 (78. нов. 1992) = 
Па но ра ма.  Год. 5, бр. 43, стр. 9.

14642
     Су ро ви ме ха ни зми ре пре си је : за пис о Ан дри ћу / 
Ми о драг Ћу пић.
У: Ства ра ње.  Год. 47, бр. 6/8 (јунавг. 1992), стр. 666
670.

ЋУР ЧИН, Иво
14643

     Po je di nač no i op šte u de lu I. An dri ća / Ivo Ćur čin.
U: Iz raz.  God. 8, knj. 15, br. 4 (april 1964), str. 463
467.

У. В.
14644

     An dritsj over Goya / U. V.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Za pi si o Go ji, Min hen, 1962.
U: De Stan da ard.  (20. mei 1963)*.

УГРИ НОВ, Па вле
14645

     Ан дри ће во дво стра но огле да ло / Па вле Угри нов.
Го вор при ли ком при ма ња Ан дри ће ве на гра де за 1995. 
год.
У: Днев ник.  Год. 55, бр. 17858 (13. окт. 1996), стр. 
10.

14646
     Ан дри ће во дво стра но огле да ло : јед на ви зи ја / Па
вле Угри нов.
Го вор при ли ком при ма ња Ан дри ће ве на гра де за 1995. 
год. 

У: По ли ти ка.  Год. 93, бр. 29827 (2. нов. 1996) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 40, бр. 30, стр. 21.

14647
     Ан дри ће во дво стра но огле да ло : јед на ви зи ја / Па вле 
Угри нов.
Го вор при ли ком при ма ња Ан дри ће ве на гра де за 1995. 
год.
У: Књи жев ност.  Год. 51, књ. 102, св. 1/2 (јан.феб. 
1997), стр. 8384.

14648
     Ан дри ће во дво стра но огле да ло : јед на ви зи ја / Па
вле Угри нов.
Го вор при ли ком при ма ња Ан дри ће ве на гра де за 1995. 
год.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 16, св. 13 
(феб. 1997), стр. 221222.

УГРИ ЧИЋ, Сре тен
14649

     Пре посткњи жев но сти / Сре тен Угри чић.
У: Књи жев на реч.  Год. 21, бр. 399 (јул 1992), стр. 
67.

УДО ВИЧ КИ, Иван ка
14650

     Ан дрић и Ње гош : (ски ца) / Иван ка Ра зић Удо вич
ки.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Агон ства ра ла ца / Иван ка Ра зић Удо вич ки.  Но ви 
Сад : Ма ти ца срп ска, 1985.  Стр. 197217.

14651
     Ан дри ће во све до че ње о се би : „Зна ко ви по ред пу
та” / Иван ка Удо вич ки.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Зна ко ви по ред пу та, Бе о
град, 1978.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 156, књ. 426, св. 5 
(нов. 1980), стр. 768778.

14652
     Ан дри ће во све до че ње о се би / Иван ка Ра зић Удо
вич ки.
У: Агон ства ра ла ца / Иван ка Ра зић Удо вич ки.  Но ви 
Сад : Ма ти ца срп ска, 1985.  Стр. 284297.

14653
     Be le ška o An dri će vom „Slep cu” / Ivan ka Udo vič ki.
U: Sa vre me nik.  God. 25, knj. 49, sv. 1/2 (jan.feb. 1979), 
str. 6973.

УЗЕ ЛАЦ, Aна
14654

     Most na Dri ne sa zrú til / Ana Uze lac.
U: Sme.  Roč. 6, č. 22 (28. jan. 1998) = Sme v stred nej 
Euró pe.  Roč. 5, č. 1, str. 1, 4.

14655
     No we czyta nie An dri cia / Ana Uze lac.
U: Ga ze ta Wybor cza.  Nr. 252 (1997), str. 1213*.
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УЛ МАН, Кла ус
14656

     Ivo An dric ob tu vo el pre mio Nó bel li te ra rio / por Kla us 
Ul lman.
U: La Pren sa.  (27 oct. 1961)*.

УМИЊ СКИ, Жђи слав
14657

     Ani ka / Zdzi sł aw Umi ń ski.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Ani ki na ve me na, Var ša va, 
1978.
U: Ki e run ki.  Rocz. 26, nr. 37 (1980), str. 10*.

14658
     Ivo An drić: Dom na od lud ziu, War sza wa, 1979 / Z. 
[Zdzi sł aw] Umi ń ski.
Pri kaz knji ge: Ku ća na osa mi.
U: Ki e run ki.  Rocz. 26, nr. 31 (1980), str. 10*.

14659
     Opo wi a da nie bra ta Pe tra / Z. [Zdzi sł aw] Umi ń ski.
U: Życie i Myśl.  Rocz. 12, nr. 1/2 (1962), str. 233235*.

УН ГЕР, Гу нар
14660

     Strind berg och Ki er ke ga ard i An drics lit te rä ra ba ga ge 
/ Gun nar Un ger.
U: Sven ska dag bla det.  (27. okt. 1961), str. 18*.

УН СЕТ Свар стад, Кри сти ја на
14661

     У по се ти Иви Ан дри ћу / Кристијан[а] Унд сет Свар
стад.
У: Књи жев ни ма га зин.  Год. 1, бр. 4 (окт. 2001), стр. 
13.

14662
     På be søk hos Ivo An dric i hans hjem i Be o grad / Chri
sti an ne Und set Svar stad.
U: Af ten po sten.  (23. nov. 1961), str. 3*.

УР БАН, Зде њек
14663

     Novy pre klad z I. An dri će Sleč na dě lá pe ní ze / Zd. 
[Zde něk] Ur ban.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Go spo đi ca, Prag, 1947.
U: Kul tur ní po li ti ka.  Č. 8 (1947/1948), str. 7*.

УР БА НИ, Ум бер то
14664

     An dri ćev svet in čas : ka ko je bil Ivo An drič pr vič pri
ka zan ita li jan ske mu ob ščin stvu. [Del 1] / Um ber to Ur ba
ni.
U: Pri mor ski dnev nik.  Letn. 17, št. 269(5043) (12. nov. 
1961), str. 3*.

14665
     An dri ćev svet in čas : ka ko je bil Ivo An drič pr vič pri
ka zan ita li jan ske mu ob ščin stvu. [Del 2] / Um ber to Ur ba
ni.

U: Pri mor ski dnev nik.  Letn. 17, št. 270(5044) (14. nov. 
1961), str. 3*.

14666
     Ivo An drić : il can to re del la Bo snia mar to ri a ta / Um
ber to Ur ba nazUr ba ni.
U: Il Pic co lo del la se ra.  (15 giu. 1926)*.

14667
     Ivo An drić / Um ber to Ur ba nazUr ba ni.
U: Scrit to ri ju go sla vi. [Vol. 1] / Um ber to Ur ba nazUr ba ni. 
 Tri e ste : Par na so, 1927.  Str. 189200.

14668
     Uma na fra tel lan za nel po e ta di Sa ra je vo : Ivo An dric  
can to re del la Bo snia mar to ri a ta / Um ber to Ur ba ni.
U: Il Cor ri e re di Tri e ste.  (28 mar. 1953)*.

УРЕМ, Мла ден
14669

     Ivo An drić, po red Kr le že naj pre vo đe ni ji hr vat ski pi sac 
/ Mla den Urem.
U: Ri val.  God. 11, br. 3/4 (1998), str. 181*.

14670
     Abo ut Cro a tian No bel Pri ze la u re a te Ivo An drić / Mla
den Urem.
U: Ri val.  God. 11, br. 3/4 (1998), str. 182*.

УРО ШЕ ВИЋ, Љу би ца
14671

     Me to dič ki pri stup An dri će voj pri po ve ci „Most na Že
pi” / Lju bi ca Uro še vić.
U: Knji žev nost i je zik.  God. 24, br. 2/3 (1977), str. 268
273.

УРО ШЕ ВИЋ, Хил да
14672

     Ли ков ни еле мен ти у Ан дри ће вом ро ма ну Омер па
ша Ла тас : по глед на Омер па шу Ла та са / Хил да Уро
ше вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: Pic to rial ele ments in An drić’s no vel Omer pas ha La
tas: стр. 137.
У: Ан дрић у си сте му умет но сти / уред ник Ми ло слав 
Шу тић.  Бе о град : Ин сти тут за књи жев ност и умет
ност ; Ба ња Лу ка : Књи жев на за дру га, 2004.  Стр. 111
137.

14673
     Ли ков ни еле мен ти у Ан дри ће вом ро ма ну Омер па
ша Ла тас : по глед на Омер па шу Ла та са / Хил да Уро
ше вић.
Те мат ски број: Ан дрић у си сте му умјет но сти.  На по
ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum mary: 
Pic to rial ele ments in An drić’s no vel Omer pas ha La tas: 
стр. 137.
У: Збор ник срп ског је зи ка, књи жев но сти и умјет но
сти.  Год. 4 (2004), стр. 111137.

14674
     Функ ци ја све тло сти у Ан дри ће вом ро ма ну Омер
па ша Ла тас / Хил да Уро ше вић.
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На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 21, св. 19 
(окт. 2002), стр. 167194.

14675
     El iti ne na rio li te ra rio de Ivo An dric / Hil da Uro se vic.
U: Qu i me ra.  N. 248 (sept. 2004), str. 3335*.

Ф.
14676

     Ivo An driq / F.
U: Fla ka e vël la zë ri mit.  V. 16, nr. 547 (1961), str. 12*.

ФА БР, Еже ни
14677

     Ivo An dritch plus fa mi li er / Eugé nie Fa bre.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pro kle ta avli ja, Pa riz, 1962.
U: Jo ur nal de Ge nè ve.  No 168 (20 juil. 1962), str. 3.

ФА ЂИ, Ви ко
14678

     An drić, un vi ag gio nel la „Cor te del di a vo lo” / Vi co 
Fag gi.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pro kle ta avli ja, Mi la no 1992.  
Pra vo ime auto ra: Ales san dro Oren go. 
U: Cor ri e re del Ti ci no.  (4 apr. 1992)*.

14679
     La cor te del di a vo lo / Vi co Fag gi.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pro kle ta avli ja, Mi la no 1992. 
U: Gi or na le di Bre scia.  (10 lug. 1992)*.

ФАЈКС, Џ. Р.
14680

     Sta le pennypin cher / J. R. Fi a kes.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Go spo đi ca, Nju jork, 1965.
U: Bo ok We ek.  Vol. 2, no. 43 (4 July 1965), str. 14*.

ФАЈН, Џон В. А.
14681

     Ivo An drić: The de ve lop ment of spi ri tual li fe in Bo
snia un der the in flu en ce of Tur kish ru le, Dur ham, Lon don, 
1990 / John V. A. Fi ne, jr.
Pri kaz knji ge: Raz voj du hov nog ži vo ta u Bo sni pod uti ca
jem tur ske vla da vi ne.
U: Sla vic Re vi ew.  Vol. 51, no. 4 (1992), str. 834835*.

ФАН, Сјин лонг
14682

     Qi an yan / Fan Xin long.
Tekst na kin. je zi ku i pi smu.
U: Wa ne de jianyuan / An de li qi zhu.  Shang hai : Shang
hai yiwen chu ban she, 2001.  Str. 16.

ФА РА ГО, Кор не ли ја
14683

     Ком па ра тив на тро по ло ги ја стран ца у књи жев но сти 
: (по е ти ка упо ре ђи ва ња  Иво Ан дрић: Трав нич ка хро
ни ка) / Кор не ли ја Фа ра го.

На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би
бли о гра фи ја: стр. 147.  Sum mary: Com pa ra ti ve tro po
logy of fo re ig ner in the li te ra tu re: стр. 148.
У: Те о риј скоисто риј ски пре глед ком па ра ти стич ке тер
ми но ло ги је код Ср ба. Оглед на све ска бр. 1 / [уредници 
Бо ја на Сто ја но вићПан то вић, Ста ни ша Нешић].  Бе
о град : Књи жев но дру штво „Све ти Са ва”, 2006.  Стр. 
137148.

14684
     По ред бе ни про стор и ком па ра тив ни усло ви у оп ти
ци кул ту рал не на ра ци је : (сту па ње ка ме на у свет  Иво 
Ан дрић: На Дри ни ћу при ја) / Кор не ли ја Фа ра го.
Би бли о гра фи ја: стр. 243244.  Sum mary: Com pa ra ti ve 
spa ce and the com pa ra ti ve con di ti ons in the op tics of cul
tu ral nar ra tion: стр. 244.
У: Те о риј скоисто риј ски пре глед ком па ра ти стич ке тер
ми но ло ги је код Ср ба. Оглед на све ска бр. 2 / [уредници 
Бо ја на Сто ја но вићПан то вић, Ста ни ша Нешић].  Бе
о град : Књи жев но дру штво „Све ти Са ва”, 2007.  Стр. 
233244.

14685
     A kő vi lág ba lé pé se / Fa ra gó Kor né lia.
Bi bli o gra fi ja: str. 76.
U: Ex Sympo sion.  61/62. sz. (2007), str. 7276*.

14686
     A kő vi lág ba lé pé se : Ivo An drić: Híd a Dri nán / Fa ra gó 
Kor né lia.
U: A vis zo nos ság alak za tai / Fa ra gó Kor né lia.  Új vi dék : 
Fo rum, 2009.  Str. 118127.

ФЕД, Та тја на
14687

     Още вед нъж за „Сти хо тво ре ни я та в про за” от И. 
С. Тур ге нев и сръб ския пи са тел Иво Ан дрич / Та тя на 
Фед.
Би бли о гра фи ја: стр. 56.
У: Бал ка ни сти чен фо рум.  Год. 2, н. 2 (1993), стр. 52
56*.

ФЕЈ ЗИЋ, Не џад
14688

     Hro ni ka na ja vlje ne smr ti / Ne džad Fej zić.
Te mat ski broj: Ivo An drić  pro et con tra.
U: Hi ja tus.  Br. 6 (1996), str. 1523*.

ФЕ КЕ ТЕ, Јо жеф Ј.
14689

     A bal ká ni kró ni kás / Fe ke te J. Józ sef.
Pri kaz knji ge: Bo ri Imre: Ivo An drić, No vi Sad, 1992. 
U: Magyar Szó.  49. évf., 279. sz. (1992. okt. 10.) = Ki lá
tó.  31. évf., 42. sz., str. 14.

ФЕ КЕ ТЕ, Ју дит
14690

     Híd a Dri nán : Ivo An drics re génye / Fe ke te Ju dit.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Bu dim pe šta, 
1973.
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U: Magyar Nem zet.  30. évf., 98. sz. (1974. ápr. 28.), str. 
13.

ФЕЛКЛ, Зи грид Да рин ка
14691

     Sa ra je vo in der bo snischen Li te ra tur : die li te ra rische 
Ge stal tung der Stadt Sa ra je vo als Spi e gel bild Bo sni ens 
bei Ivo An drić, Me ša Se li mo vić und Dže vad Ka ra ha san / 
Si grid Da rin ka Völkl.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Wec hsel be zi e hun gen zwischen sla wischen Sprac hen, 
Li te ra tu ren und Kul tu ren in Ver gan gen he it und Ge gen wart 
/ he ra us ge ge ben von In ge borg Ohnhe i ser.  Innsbruck : In
sti tut für Sprac hwis sen schaft der Uni ver si tät, 1996.  Str. 
359374.

ФЕР ГУ СОН, Алан
14692

     Jav ni i pri vat ni sve to vi u „Trav nič koj hro ni ci” / Alan 
Fer gu son.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Iz raz.  God. 22, knj. 44, br. 6 (jun 1978), str. 855
865.

14693
     Pu blic and pri va te worlds in „Trav nik chro nic le” / Alan 
Fer gu son.
U: The Mo dern Lan gu a ge Re vi ew.  Vol. 70, no. 4 (1975), 
str. 830838.

ФЕР МИ, Ло ра
14694

     Cru elty ru led the land / by La u ra Fer mi.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Nju jork, 
1963.
U: Chi ca go Daily Tri bu ne.  (3 Nov. 1963)*.

ФЕР ТИ ЛИО, Да рио
14695

     An dric, il bu io ol tre il pon te dell’islam : nei su oi ro
man zi la dis tan za fra Oc ci den te e Bal ca ni è un abis so in
su pe ra bi le / Da rio Fer ti lio.
U: Cor ri e re del la se ra.  (6 gen. 2002), str. 27*.

ФЕР ТО НА НИ, Ро бер то
14696

     Qu e sti i ri bel li da Ivo An dric / Ro ber to Fer to na ni.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Ani ki na vre me na i dru ge pri če, 
Mi la no, 1966.
U: Il Gi or no.  (2 nov. 1966)*.

ФЕ СТИ НИ, Ма рио
14697

     Ivo An drić e la nu o va let te ra tu ra ju go sla va / Ma rio Fe
sti ni.
U: Tem po pre sen te.  N. 11 (nov. 1961), str. 831834*.

ФЕ ТА ХА ГИЋ, Се ад
14698

     Pre te žak za da tak / Sead Fe ta ha gić.
Pri kaz pred sta ve „Ex Pon to” po mo ti vi ma pe sa ma u pro zi 

Ive An dri ća, u iz vo đe nju Zi ja ha So ko lo vi ća.
U: Оslobođenje.  God. 33, br. 9964 (1. mart 1976), str. 8.

ФЕ ХЕР, Пал Е.
14699

     A hi dak meg ma rad nak / E. Fe hér Pál.
In me mo ri am.
U: Élet és Iro da lom.  19. évf., 12. sz. (1975. márc. 22.), 
str. 67.

ФЕ ХЕР, Фе ренц
14700

     Ré gó ta várt eli sme rés / Fe hér Fe renc.
U: Magyar Szó.  18. évf., 263. sz. (1961. okt. 27.), str. 4.

ФИ ЛИП, Ми хал
14701

     Ivo An drić / Mic hal Fi lip.
U: Po ku še nie a iné ro zprávky / Ivo An drić.  Pe tro vec : 
Kul tú ra, 1955.  Str. 7880.

ФИ ЛИ ПЕК, Мал го жа та
14702

     Ан дри ће ва сли ка Пољ ске / Ma ł gor za ta Fi li pek.
Streszcze nie: Iva An dri cia obraz Pol ski: стр. 154.
У: 110 го ди на по ло ни сти ке у Ср би ји / [уредник Пе
тар Буњак].  Бе о град : Сла ви стич ко дру штво Ср би је, 
2006.  Стр. 147154.

14703
     Im pre sje iberyjskie Ivo An dri cia / Ma ł gor za ta Fi li pek.
U: Ac ta Uni ver si ta tis Wra ti sla vi en sis. Sla vi ca Wra ti sla vi
en sia.  Nr. 122 (2003), str. 217222*.

14704
     Obraz sto sun ków rod zinnych w opo wi a da niu Ivo An
dri cia „Por tret rod zinny” / Ma ł gor za ta Fi li pek.
Ре зю ме: Те ма се мьи в рас ска зе И. Ан дри ча „Се ме й
ный пор трет”.
U: Ac ta Uni ver si ta tis Wra ti sla vi en sis. Sla vi ca Wra ti sla vi
en sia.  Nr. 84 (1995), str. 5359*.

ФИ ЛИ ПО ВИЋ, Вук
14705

     Ан дри ћев ро ман ли ка : одло мак / Вук Фи ли по вић.
У: Стре мље ња.  Год. 12, бр. 3 (јун 1971), стр. 225
256.

14706
     Ан дри ћев ро ман ли ка / Вук Фи ли по вић.
У: Сим бо ли еп ског про сто ра / Вук Фи ли по вић.  При
шти на : Је дин ство, 1972.  Стр. 221289.

14707
     Иво Ан дрић  не и мар ле по те и му дро сти / Вук Фи
ли по вић.
У: Стре мље ња.  Год. 16, бр. 2 (1975), стр. 191196*.

14708
     Иво Ан дрић : ства ра лач ки из во ри и про лог. [Део 1] 
/ Вук Фи ли по вић.
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У: Стре мље ња.  Год. 3, бр. 1 (јан.феб. 1962), стр. 34
51.

14709
     Иво Ан дрић : ства ра лач ки из во ри и про лог. [Део] 2 
/ Вук Фи ли по вић.
У: Стре мље ња.  Год. 3, бр. 3 (мајјун 1962), стр. 282
296.

14710
     Игра и ам би си у Ан дри ће вом све ту де тињ ства / Вук 
Фи ли по вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Огле ди и сту ди је / Вук Фи ли по вић.  При шти на : 
Је дин ство, 1985.  Стр. 1652.

14711
     Не и мар ле по те и му дро сти / Вук Фи ли по вић.
У: Бор ба.  Год. 53, бр. 71 (15. март 1975) = Свет кул ту
ре и умет но сти, стр. 10.

14712
     Па но ра ма све та : Иво Ан дрић / Вук Фи ли по вић.
У: У све ту књи жев ног де ла / Вук Фи ли по вић.  При
шти на : Је дин ство, 1966.  Стр. 162262.

14713
     По е ти ка игре и але го ри ја / Вук Фи ли по вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Огле ди и сту ди је / Вук Фи ли по вић.  При шти на : 
Је дин ство, 1985.  Стр. 515.

14714
     По е ти ка игре и але го ри ја / Вук Фи ли по вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Стре мље ња.  Год. 25, бр. 3 (мајјун 1985), стр. 
917.

14715
     Прин цип ан ти те зе у Трав нич кој хро ни ци Ива Ан
дри ћа / Вук Фи ли по вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Пи сци и вре ме / Вук Фи ли по вић.  При шти на : Је
дин ство, 1970.  Стр. 253327.

14716
     Про блем струк ту ре ро ма на Го спо ђи ца Ива Ан дри
ћа / В. [Вук] Фи ли по вић.
Ré su mé: стр. 90.
У: Збор ник Фи ло зоф ског фа кул те та у При шти ни.  
Сер. А, књ. 8 (1971), стр. 5590.

14717
     Про јек ци ја де тињ ства у ро ма ну Ива Ан дри ћа / Вук 
Фи ли по вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Пи сци и вре ме. [Књ.] 1 / Вук Фи ли по вић.  При шти
на : Је дин ство, 1981.  Стр. 317346.

14718
     Про кле та авли ја Ива Ан дри ћа / Вук Фи ли по вић.
Ре зю ме: „Про кля тый двор” И. Ан дри ча: стр. 195196.
У: Збор ник Фи ло зоф ског фа кул те та у При шти ни.  
Сер. А, књ. 5 (1968), стр. 169196.

14719
     Про кле та авли ја Ива Ан дри ћа / Вук Фи ли по вић.
У: Сим бо ли еп ског про сто ра / Вук Фи ли по вић.  При
шти на : Је дин ство, 1972.  Стр. 171220.

14720
     Pro fil dve sre di ne u ro ma nu „Go spo đi ca” Ive An dri ća 
/ Vuk Fi li po vić.
U: Knji žev nost i je zik.  God. 19, br. 2/3 (1972), str. 101
111.

14721
     Све тло сти „па но ра ме” у ро ма ну Ива Ан дри ћа / Вук 
Фи ли по вић.
У: Пи сци и вре ме. [Књ.] (2) / Вук Фи ли по вић.  При
шти на : Је дин ство, 1982.  Стр. 542.

14722
     Струк ту ра Ан дри ће вог ро ма на / Вук Фи ли по вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Стре мље ња.  Год. 14, бр. 2 (мартаприл 1973), стр. 
141165.

14723
     Струк ту ра ро ма на Ива Ан дри ћа / Вук Фи ли по вић.
У: По е ти ка тра ја ња / Вук Фи ли по вић.  При шти на : 
Је дин ство, 1973.  Стр. 743.

14724
     Pa ri mi i an ti te zës në Kro ni kën e Trav ni kut të Ivo An
dri qit. [Pje së 1] / Vuk Fi li po viq.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Për pa ri mi.  V. 12, nr. 7 (1967), str. 888918*.

14725
     Pa ri mi i an ti te zës në Kro ni kën e Trav ni kut të Ivo An
dri qit. [Pje së 2] / Vuk Fi li po viq.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Për pa ri mi.  V. 12, nr. 8 (1967), str. 10421065*.

ФИ ЛИ ПО ВИЋ, Му ха мед
14726

     Ni je An drić sve to slo vo / Mu ha med Fi li po vić.
U: Wal ter.  (21. avg. 1990)*.

ФИ ЛИ ПО ВИЋ, Не над
14727

     An drić ni je po zna vao Bo snu / Ne nad Fi li po vić.
Po vo dom in ter vjua Ab du la ha Si dra na u li stu „Ne dje lja”, 
14. april 1991.
U: Ne dje lja.  Br. 62 (28. april 1991), str. 2324.

ФИНК, Хум берт
14728

     Na po le o nisches Zwischen spi el auf dem Bal kan / Hum
bert Fink.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Min hen, 
1961.
U: Süd de utsche Ze i tung.  (4. Nov. 1961)*.
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ФИН ЦИ, Ђил бер то
14729

     Ivo An dric: La cro na ca di Trav nik, Mi la no, 1962 / G. 
[Gil ber to] Fin zi.
Pri kaz knji ge: Trav nič ka hro ni ka.
U: L’Euro pa let te ra ria.  An no 3, n. 13/14 (1962), str. 150
151*.

ФИН ЦИ, Ели
14730

     Коб на за блу да / Ели Фин ци.
При каз пред ста ве „Про кле та авли ја” по мо ти ви ма ро
ма на Иве Ан дри ћа, у дра ма ти за ци ји Јо ва на Ћи ри ло ва, 
у ре жи ји Ма те Ми ло ше ви ћа и у из во ђе њу Ју го сло вен
ског драм ског по зо ри шта из Бе о гра да.
У: По ли ти ка.  Год. 59, бр. 17658 (4. дец. 1962), стр. 
11.

14731
     Коб на за блу да / Ели Фин ци.
У: По зо ри шне дра ма ти за ци је де ла Иве Ан дри ћа. Део 
2, Дра ма ти за ци је у вре ме ну / Ве сна Крч мар.  Но ви 
Сад : Ма ти ца срп ска, 2008.  Стр. 184185.

14732
     Пе тао ко ји пе ва пре вре ме на : (Ан дри ће ва При ча о 
кме ту Си ма ну) / Ели Фин ци.
У: По ли ти ка.  Год. 65, бр. 19602 (30. април2. мај 
1968), стр. 6.

14733
     Про кле та авли ја у дра ма ти за ци ји Јо ва на Ћи ри ло ва 
/ Ели Фин ци.
При каз пред ста ве „Про кле та авли ја” по мо ти ви ма ро
ма на Иве Ан дри ћа, у дра ма ти за ци ји Ј. Ћи ри ло ва, у ре
жи ји Ма те Ми ло ше ви ћа и у из во ђе њу Ју го сло вен ског 
драм ског по зо ри шта из Бе о гра да.
У: Ви ше и ма ње од жи во та. [Књ.] 4 / Ели Фин ци.  Бе
о град : Про све та, 1965.  Стр. 4245.

ФЛАЈ ШЕР, Л.
14734

     Ivo An drić: The brid ge on the Dri na, Lon don, 1959 / 
L. Fle ischer.
Pri kaz knji ge: Na Dri ni ću pri ja.
U: Pu blis hers We ekly.  (28 Nov. 1959), str. 62*.

ФЛО РА, Ра ду
14735

     Ivo An drić / [Ra du Flo ra].
U: Din an to lo gia pro zei iugo sla ve con tem po ra ne / [a le ge
rea Zo ran Mišić].  Vî rş eţ : Li ber ta tea, 1961.  Str. 245
246.

ФО ИКС и Кар ни се, Љу ис
14736

     Un pu en te so bre el Dri na / Llu is Fo ix.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Bar se lo na, 
1996.
U: La Van gu ar dia.  (7 en. 1997)*.

ФО ЛИ ЈЕ РО, Сил ва на
14737

     Il cor ti le ma le det to di Ivo An dric : una nu o va ope ra del 
pre mio No bel ju go sla vo / Sil va na Fol li e ro.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pro kle ta avli ja, Mi la no 1962.
U: Avan ti.  (9 mar. 1962)*.

ФО ТЕЗ, Мар ко
14738

     Ivo An drić: Pro kle ta avli ja / TV adap ta ci ja Mar ko Fo
tez.
U: Mo guć no sti.  God. 23, br. 6 (li panj 1976), str. 533
572.

ФО ТО ПУ ЛУ, Ана ста си ја
14739

     Στο καζανι της σιωπης / Αναστασιας Φωτοπουλου.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Tравничка хро ни ка, Aти
на, 1999. 
У: Νεμεσις.  (28. ιουν. 2000)*.

ФОХТ, Иван
14740

     Ivo An drić pred be smi slom hi sto ri je : (po vo dom pro
mo ci je za po ča snog dok to ra Sa ra jev skog uni ver zi te ta) / 
Ivan Focht.
U: Od jek.  God. 15, br. 4 (15. nov. 1962), str. 8.

ФО ЧО, Мир зах
14741

     Most Meh medpa še So ko lo vi ća  pre gled opi sa u ra do
vi ma is tra ži va ča mo sta / Mir zah Fo čo.
U: Ba šti na.  Br. 2 (2006), str. 7787*.

ФРАН ГЕШ, Иво
14742

     Ivo An drić / Ivo Fran geš.
U: Lje to pis Ju go sla ven ske aka de mi je zna no sti i umjet no
sti.  Knj. 79 (1975), str. 663666.

14743
     San i pri ča u po e ti ci Ive An dri ća / Ivo Fran geš.
Re fe rat na Na uč nom sku pu „Trav nik i dje lo Ive An dri ća  
za vi čaj no i uni ver zal no”, Trav nik, 1214. okt. 1978.
U: Od jek.  God. 31, br. 23 (1531. nov. 1978), str. 1819.

14744
     U avli ji, u pro kle toj : pri ča i eg zi sten ci ja u An dri će voj 
umjet no sti / Ivo Fran geš.
U: Fo rum.  God. 17, knj. 35, br. 6 (jun 1978), str. 855
869.

14745
     U avli ji, u pro kle toj : pri ča i eg zi sten ci ja u An dri će voj 
umjet no sti / Ivo Fran geš.
U: Iza bra na dje la / Ivo Fran geš.  Za greb : Ma ti ca hr vat
ska, 1980.  Str. 474490.

14746
     U avli ji, u pro kle toj : pri ča i eg zi sten ci ja u An dri će voj 
umjet no sti / Ivo Fran geš.
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Ré su mé: Dans la co ur, dans la ma u di te co ur: str. 8182.
U: Trav nik i dje lo Ive An dri ća  za vi čaj no i uni ver zal no / 
[u red nik Mi lo sav Popadić].  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle
ša” : Uni ver zi tet, 1980.  Str. 6982.

14747
     U avli ji, u pro kle toj : (od lo mak) / Ivo Fran geš.
U: Pro kle ta avli ja ; Most na Že pi / Ivo An drić.  Sa ra je vo 
: Svje tlost, 1981.  Str. 191193.

14748
     U avli ji, u pro kle toj : (od lo mak) / Ivo Fran geš.
U: Pro kle ta avli ja ; Most na Že pi / Ivo An drić.  Sa ra je vo 
: Svje tlost, 1985.  Str. 191193.

14749
     U avli ji, u pro kle toj : (od lo mak) / Ivo Fran geš.
U: Pro kle ta avli ja ; Most na Že pi / Ivo An drić.  Sa ra je vo 
: Svje tlost, 1988.  Str. 191193.

14750
     U avli ji, u pro kle toj : (od lo mak) / Ivo Fran geš.
U: Pro kle ta avli ja ; Most na Že pi / Ivo An drić.  Sa ra je vo 
: Svje tlost, 1989.  Str. 191193.

14751
     U avli ji, u pro kle toj : (od lo mak) / Ivo Fran geš.
U: Pro kle ta avli ja ; Most na Že pi / Ivo An drić.  Sa ra je vo 
: Svje tlost, 1990.  Str. 191193.

ФРАН ЧИЋ, Ви лим
14752

     Gdy Ivo An drić stu den tem był / Vi lim Fran čić.
U: Dzi en nik Pol ski.  Rocz. 20, nr. 109 (9. maj 1964), str. 
3*.

14753
     Ivo An drić w Pol sce / Vi lim Fran čić.
U: Spra wo zda nia z Po si ed zeń Ko mi sji Na u kowych.  (Li
pi ecgrud zen 1961), str. 384388*.        

     14754
     Ivo An drić po e ta  sa mot nik i epik Bo ś ni / Vi lim Fran
čić.
U: Dzi en nik Pol ski.  Rocz. 2, nr. 231 (mar zec 1946), str. 
5*.

ФРЕ СКИ, Ма ри но
14755

     An dric : il sog no spez za to di qu el pon te tra Est e Ovest 
/ Ma ri no Freschi.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Ro man zi e rac con ti, Mi la no, 
2001.
U: Il Gi or na le.  (12 nov. 2001), str. 21*.

ФРИД, Иштван
14756

     Ivo An drić ha lá lá ra / Fried Is tván.
In me mo ri am.
U: Na pja ink.  5. sz. (1975), str. 11*.

14757
     A kon zu lok ko ra / Fried Is tván.
U: Tis za táj.  46. évf., 10. sz. (1992. okt.), str. 1729*.

14758
     A kon zu lok ko ra / Fried Is tván.
U: Írók, mű vek, irányok / Fried Is tván.  Sze ged : Tis za táj 
Ala pí tvány, 2002.  Str. 7696*.

14759
     Le gen da és va ló ság Ivo An drić Híd a Dri nán c. re
gényében / Fried Is tván.
U: Fol klór és Tra dí ció.  (1984), str. 169185*.

14760
     Le gen da és va ló ság Ivo An drić Híd a Dri nán cí mű re
gényében / Fried Is tván.
Jegyze tek: str. 295296.
U: Utak és té vu tak Ke letKö zépEuró pa iro dal ma i ban / 
Fried Is tván.  Bu da pest : Ma gve tő Könyvki a dó, 1989.  
Str. 282296.

14761
     A lő por to rony / Fried Is tván.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Ku la, No vi Sad, 1974.
U: Nagyvi lág.  20. évf., 5. sz. (1975. máj.), str. 791792.

ФРИ ДЕЦ КИ, Јан
14762

     Dr. Ivo An drič / Ján Frýdecký.
U: Slo ven ské po hĺady.  Roč. 64, č. 5 (máj 1948), str. 305
309.

ФРИЧ, Гер хард
14763

     Aus Trav nik, jen se its der Mo de / Ger hard Fritsch.
U: Wort in der Ze it.  H. 12 (Dez. 1961)*.          

14764
     Ivo An dric: Der Ele fant des We sirs, Mün chen, 1962 / 
Ger hard Fritsch.
Pri kaz knji ge: Pri ča o ve zi ro vom slo nu.
U: Wort in der Ze it.  H. 4 (April 1963), str. 60*.

ФР ЛЕ ТА, Зрин ка
14765

     Sud bi na že ne u kon tek stu dru štva i dvi ju kul tu ra : (Ivo 
An drić, „Ma ra mi lo sni ca”) / Zrin ka Fr le ta.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Bi bli o gra
fi ja: str. 446447.  Sum mary: The de stiny of a wo man in 
the con text of two so ci e ti es and cul tu res: str. 447.
U: Cro a ti ca et Sla vi ca Iader ti na.  Vol. 5 (2009), str. 431
447.

ФРОЈНД, Ми ха ел
14766

     Hin ter der verschlos se nen Tür : ein Er zählband fü hrt in 
den Ko smos von Ivo An dric ein / von Mic hael Fre und.
U: Der Stan dard.  (19. Sept. 2003)*.
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ФУ ЛЕР, Ед мунд
14767

     Tro u bled ti mes in the Bal kans / by Ed mund Ful ler.
Sa dr ži pri ka ze knji ga me đu ko ji ma i: Ivo An drić: Go spo
đi ca, Nju jork, 1965.
U: Chi ca go Daily Tri bu ne.  (18 April 1965)*.

Х. J.
14768

     Auf der Grenzsche i de zwe i er Wel ten : Mi li eu und At
mosp hä re in An drics Ro man We si re und Kon suln / H. J.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Min hen, 
1961.
U: Rhe i nische Post.  (27. Okt. 1961)*.

14769
     Psycho lo gie und Ta u sen dun de i ne nacht : zum er zä hle
rischen Werk des No bel pre i strä gers Ivo An dric / H. J.
U: Rhe i nische Post.  (27. Okt. 1961)*.

Х. K.
14770

     Ivo An dric: Die Brüc ke über die Dri na, Mün chen, 1959 
/ Hw. K.
Pri kaz knji ge: Na Dri ni ću pri ja.
U: Köl ner StadtAn ze i ger.  (23. Dez. 1959)*.

14771
     Schic ksa le im Schat ten einer Brüc ke : Ivo An drics 
gros ser Ro man aus Ju go sla wi en / hk.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ćur pi ja, 1960.
U: Die Rhe inp falz.  (18. März 1960)*.

Х. М.
14772

     Ivo An dritch  prix No bel de lit té ra tu re / H. M.
U: L’In dé pen dant.  (10 nov. 1961)*.

Х. Р.
14773

     Ivo An dric, Säm tlic he Er zä hlun gen in drei Bän den / hr.
Pri kaz knji ga: 1. Ivo An drić: Pri ča o ve zi ro vom slo nu, 
Min hen, 1962 ; 2. Ivo An drić: U za va di sa sve tom, Min
hen, 1963 ;  3. Ivo An drić: Li ca, Min hen, 1964.
U: Zo fin ger Tag blatt.  (27. Dez. 1966)*.

Х. Р. Б.
14774

     Die Brüc ke über die Dri na, Ber lin, Darm stadt, Wi en, 
1961 : No tiz zu Ivo An drics Ro man / hrb.
Pri kaz knji ge: Na Dri ni ću pri ja.
U: Ne ue Zür cher Ze i tung.  Jhg. 182, Nr. 307 (8. Nov. 
1961), str. 16*.

ХА ГИ УС, Хју
14775

     De sti ni es in ter we a ve in Bo snian town / Hugh Ha gi us.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Nju jork, 

1963.
U: The Kan sas City Star.  (20 Oct. 1963)*.

ХА ДРО ВИЧ, Ла сло
14776

     Ivo An drics: Híd a Dri nán, Bu da pest, 1947 / Ha dro vics 
Lás zló.
Pri kaz knji ge: Na Dri ni ću pri ja.
U: Dé li Csil lag.  1. évf., 1/2. sz. (1947. okt.nov.), str. 
72.

14777
     A No beldí jas Ivo An drić / Ha dro vics Lás zló.
U: Nagyvi lág.  6. évf., 12. sz. (1961), str. 18881890*.

14778
     Utós zó / Ha dro vics Lás zló.
U: A Ki sasszony ; Nyus zka / Ivo An drić.  Bra ti sla va : 
Szlo vá ki ai Szé pi ro dal mi Könyvki a dó, 1963.  Str. 333
[339]*.

14779
     Utós zó / Ha dro vics Lás zló.
U: A Ki sasszony ; Nyus zka / Ivo An drić.  Bu da pest : 
Euró pa, 1963.  Str. 333[339].

ХАЈ ДА РЕ ВИЋ, Ха џем
14780

     An drić kao sud bi na / Ha džem Haj da re vić.
Re fe rat na Na uč nom sku pu „Dje lo Ive An dri ća u hi sto rij
skom i dru štve nom kon tek stu”, Tu zla, 1314. nov. 1999.
U: An drić i Bo šnja ci / [glav ni ured nik Mu nib Maglajlić]. 
 Tu zla : Bo šnjač ka za jed ni ca kul tu re „Pre po rod”, Op ćin
sko dru štvo, 2000.  Str. 2124*.

ХАЈ ДУ КО ВИЋ, Лу ка
14781

     Две епи зо де : (идеј ностил ска ком па ра ци ја) / Лу ка 
Хај ду ко вић.
У: Гра ди на.  Год. 2, бр. 11 (нов. 1967), стр. 2027.

ХАЈН РИХ, К.
14782

     Ivo An drić dok tor „ho no ris ca u sa” UJ / K. He in rich.
U: Ki e run ki.  Rocz. 9, nr. 21 (1964), str. 34*.

ХА ЛАС, Ана
14783

     Utós zó / Ha lász An na.
U: A Ki sasszony ; Nyus zka / Ivo An drić.  Bu ka rest : Kri
te rion, 1975.  Str. 301[307].

ХА ЛЕР, Aлберт
14784

     Jed na iskre na knji ga / H. [Al bert Ha ler].
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Ex Pon to, Be o grad, 1920.
U: Rad.  God. 2, br. 58 (23. dec. 1920), str. 1*.
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ХА ЛИ КАЈ НЕН, Пер ти
14785

     Di plo ma at tien sil ta / Pert ti Hal li ka i nen.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Hel sin ki, 
1962.
U: Su o men so si a li de mo kra at ti.  Nro 344 (21. jo u lu 1962), 
str. 7*.

14786
     Ra hal la pal kit tu / Pert ti Hal li ka i nen.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Go spo đi ca, Hel sin ki, 1961.
U: Yli op pi la sleh ti.  (12. tam mi 1962)*.

ХА МЕР, Франц
14787

     Der Er zä hler Ivo An drić / Franz Ham mer.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Go spo đi ca, Ber lin, 1963.
U: Thü rin ger ne u e ste Nac hric hten.  Nr. 194 (19. Aug. 
1965)*.

14788
     Chro nik aus Ju go sla wi en / Franz Ham mer.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Ber lin, 1957.
U: Ne u es De utschland.  Nr. 212 (14. Sept. 1957)*.

ХА МО ВИЋ, Зо ран
14789

     О гра ди те љу и гра ђе ви ни / Зо ран Ха мо вић.
У: На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Рад, 
1990.  Стр. 57.

ХА МО ВИЋ, Ти ха на
14790

     И са мо људ ско по сто ја ње је там но ва ње / Ти ха на 
Ха мо вић.
У: Бор ба.  Год. 88, бр. 28859 (3. авг. 2009), стр. 27.

14791
     Мост као не ми све док тро шно сти људ ске суд би не / 
Ти ха на Ха мо вић.
У: Бор ба.  Год. 88, бр. 28859 (3. авг. 2009), стр. 27.

14792
     Свр ха умет но сти је у по ве зи ва њу су прот них оба ла 
жи во та / Ти ха на Ха мо вић.
У: Бор ба.  Год. 88, бр. 28859 (3. авг. 2009), стр. 2627.

ХАН ЗЕНКо ко руш, Ре на те
14793

     Iden ti tät skon strukt und de kon struk tion am Be i spiel 
von Mu sta fa Ma džar, oder: die De mon ta ge des Hel den
tums / Re na te Han senKo ko ruš.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Bi bli o gra
fi ja: str. 7475.  Re zi me: Kon struk ci ja i de kon struk ci ja 
iden ti te ta na pri mje ru Mu sta fe Ma dža ra, ili: de mon ta ža 
ju na štva: str. 75.
U: Das Gra zer Opus von Ivo An drić / He ra us ge ber, ured
nik Bran ko To šo vić.  Be o grad : Be o grad ska knji ga ; Graz 
: In sti tut für Sla wi stik der KarlFran zensUni ver si tät, 
2010.  Str. 6175.

14794
     Ra um und Per spek ti ve in Ivo An drićs „Trav nič ka hro
ni ka” / Re na te Han senKo ko ruš.
Bi bli o gra fi ja: str. 90.  Re zi me: Pro stor i per spek ti va u 
Trav nič koj hro ni ci Iva An dri ća: str. 91.
U: Ivo An drić: Graz  Öster re ich  Euro pa / Bran ko To
šo vić (Hg.).  Graz : In sti tut für Sla wi stik der KarlFran
zensUni ver si tät ; Be o grad : Be o grad ska knji ga, 2009.  
Str. 7791.

14795
     Fra u en ge stalt und Fra u en bild in den Er zä hlun gen von 
Ivo An drić / Re na te Han senKo ko ruš.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ivo An drić / he ra us ge ge ben von Pe ter Thi er gen.  Mün
chen : O. Sa gner, 1995.  Str. 2339.

ХАН СКОМ, Ле сли
14796

     A vi vid wri ter, a vi vid story / Le slie Han scom.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Nju jork, 
1959.
U: New York WorldTe le gram and the Sun.  (24 Ju ne 
1959), str. 27*.

ХА НУ ЛА, Ри сто
14797

     Trav ni kin kon su lit / Ri sto Han nu la.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Hel sin ki, 
1962.
U: Sa ta kun nan kan sa.  (14. jo u lu 1962)*.

14798
     Tur val li nen Ivo An drić / Ri sto Han nu la.
Pri kaz knji ga: 1. Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Hel sin ki, 
1960 ; 2. Ivo An drić: Go spo đi ca, Hel sin ki, 1961.
U: Sa ta kun nan kan sa.  (5. tam mi 1962)*.

ХАН ЏИЋ, Изет
14799

     Ан дри ће ва ин ти ма / Изет Хан џић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Шта са њам и шта ми се 
до га ђа, Бе о град, 1976.
У: Гра ди на.  Год. 12, бр. 9 (септ. 1977), стр. 114117.

14800
     Ivo An drić: Ese ji i kri ti ke, Sa ra je vo, 1977 [i. e. 1976] 
/ Izet Han džić.
Pri kaz knji ge.
U: Pre gled.  God. 68, br. 9 (sept. 1978), str. 11631165.

14801
     Иво Ан дрић: Есе ји и кри ти ке, Са ра је во, 1977 [тј. 
1976] / Изет Хан џић.
При каз књи ге.
У: По ве ља ок то бра.  Год. 7 [тј. 8], бр. 3(24) (1978), стр. 
8789.

14802
     Ivo An drić: Zna ko vi po red pu ta, Sa ra je vo, 1976 / Izet 
Han džić.
Pri kaz knji ge.
U: De lo.  God. 24, knj. 24, br. 1 (jan. 1978), str. 9699.
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14803
     Ivo An drić: Ku ća na osa mi, Be o grad, 1976 / Izet Han
džić.
Pri kaz knji ge.
U: De lo.  God. 22, knj. 22, br. 11 (nov. 1976), str. 104
106.

14804
     Ivo An drić: Omer pa ša La tas, Sa ra je vo, 1976 / Izet 
Han džić.
Pri kaz knji ge.
U: De lo.  God. 23, knj. 23, br. 4 (april 1977), str. 9095.

14805
     Ivo An drić: Šta sa njam i šta mi se do ga đa, Be o grad, 
1976 / Izet Han džić.
Pri kaz knji ge.
U: Knji žev na kri ti ka.  God. 8, br. 6 (nov.dec. 1977), str. 
83[86].

14806
     Пе тар Џа џић: О Про кле тој авли ји, Бе о град, 1975 / 
Изет Хан џић.
При каз књи ге.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 152, књ. 418, св. 4 
(окт. 1976), стр. 496499.

14807
     Уз при по ви јет ку „Ко са” Иве Ан дри ћа / Изет Хан
џић.
У: Гра ди на.  Год. 14, бр. 5 (мај 1979), стр. 3235.

ХАРТ, Лин
14808

     Dif fi cult to for get / Lyn Hart.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Go spo đi ca, Nju jork, 1965.
U: The Sun.  (6 Ju ne 1965)*.

ХАРТЛ, Едвин
14809

     Der Dic hter An dric über den Ma ler Goya / Ed win 
Hartl.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Za pi si o Go ji, Min hen, 1962.
U: Sal zbur ger Nac hric hten.  (30. Ju ni 1962)*.

14810
     Ein Er zä hler im klas sischen Sin ne / Ed win Hartl.
U: Sal zbur ger Nac hric hten.  (10. Okt. 1962), str. 8*.

ХА У СМАН, ФранкРут гер
14811

     Ein Ge spräch über Bloy im Ber lin des März 1941 : po
li tische The o lo gie im me hr sin ni gen Zi tat: Carl Schmitt 
und Ivo An dric / von FrankRut ger Ha u smann.
U: Frank fur ter All ge me i ne. Aus ga be D.  (21. März 2005), 
str. 40*.

ХАФ НЕР, Ге ма
14812

     Ne smrt ni rap sod sta re Bo sne / Ge ma Haf ner.
U: No va ob zor ja.  Letn. 15, št. 1/2 (1962), str. 1113.

ХА ЏИ По по вић, Ива на
14813

     Исто ри ја  „про на ђе но вре ме” или по ли тич ка ме та
фо ра / Ива на Ха џи По по вић.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 11, св. 8 (окт. 
1992), стр. 280286.

ХА ЏИ Тан чић, Са ша
14814

     Ве тро мет ни про сто ри / Са ша Ха џиТан чић.
Го вор при ли ком при ма ња Ан дри ће ве на гра де за 1990. 
год.
У: Књи жев ност.  Год. 47, књ. 98, св. 8/10 (авг.окт. 
1992), стр. 13091310.

14815
     Иси до ра и Ан дрић: јед на па ра ле ла / Са ша Ха џи Тан
чић.
У: Па ра лел ни све то ви / Са ша Ха џи Тан чић.  Ниш : 
Гра ди на, 1979.  Стр. 715.

14816
     Иси до ра и Ан дрић: јед на па ра ле ла / Са ша Ха џи Тан
чић.
У: Па ра лел ни све то ви / Са ша Ха џи Тан чић.  Ниш : 
Гра ди на, 1989.  Стр. 916.

14817
     Нај по у зда ни ји зна ко ви по ред пу та / Са ша Ха џи Тан
чић.
Го вор при ли ком при ма ња Ан дри ће ве на гра де за 1990. 
год.
У: На род не но ви не.  Год. 47, бр. 8900 (1213. окт. 
1991), стр. 7.

14818
     Ни шли ја, ју нак Ан дри ће ве при по вет ке / Са ша Ха
џи Тан чић.
У: На род не но ви не.  (23. јан. 1999)*.

14819
     Од смр ти ка жи во ту / Са ша Ха џи Тан чић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Ку ћа на оса ми, Бе о град, 
1976.
У: Гра ди на.  Год. 12, бр. 6 (јун 1977), стр. 8997.

14820
     Онај там ни глас во де ко ја про ти че ис под мо ста : 
Ан дрић мо је мла до сти / Са ша Ха џи Тан чић.
У: Књи жев на реч.  Год. 21, бр. 400 (10. септ. 1992), 
стр. 19.

14821
     Пи сац, чи стач обу ће и ауто мо бил / Са ша Ха џи Тан
чић.
У: Ле сков ча нин.  Год. 4, бр. 10 (јун 1999), стр. 19.

14822
     Су о ча ва ње са исто ри јом / Са ша Ха џи Тан чић.
У: Књи жев ност.  Год. 47, књ. 98, св. 8/10 (авг.окт. 
1992), стр. 12101212.



892

14823
     Су о ча ва ње са исто ри јом у ро ма ну „На Дри ни ћу
при ја” Иве Ан дри ћа / Са ша Ха џи Тан чић.
У: По вла шће на ме ста / Са ша Ха џи Тан чић.  Ниш : 
Ни шки кул тур ни цен тар, 2005.  Стр. 710.

ХА ЏИ МУ ХА МЕ ДО ВИЋ, Aмра
14824

     Most me đu lju di ma i uda lje nim svje to vi ma / Amra Ha
dži mu ha me do vić.
U: Ba šti na.  Br. 2 (2006), str. 115171*.

ХЕЛ МАН, Б.
14825

     Brüc ke zwischen den Völ kern : zum Ha up twerk des 
No bel pre i strä gers / B. Hel mann.
U: Die an de re Ze i tung.  (23. Nov. 1961), str. 14*.

ХЕ МЕ ЛЕЈ НЕН, Ка ле
14826

     Mu u ka la i nen ma a il mas sa / Kal le Hä mä lä i nen.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Go spo đi ca, Hel sin ki, 1961.
U: Kan san leh ti.  (26. tam mi 1962)*.

14827
     Mu u ka la i sia Bo sni as sa / Kal le Hä mä lä i nen.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Hel sin ki, 
1962.
U: Kan san leh ti.  (29. jo u lu 1962)*.

ХЕ МЛИ, Се сил
14828

     An dric wri tes in di rectly of Hi tler / by Ce cil He mley.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Nju jork, 
1963.
U: New York He rald Tri bu ne.  (5 Nov. 1963)*.

14829
     The cli ma te was bad, the pe o ple we re ru de / by Ce cil 
He mley.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Nju jork, 
1963.
U: Bo ok We ek.  Vol. 1, no. 8 (3 Nov. 1963), str. 21*.

14830
     The cli ma te was bad, the pe o ple we re ru de / by Ce cil 
He mley.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Nju jork, 
1963.
U: New York He rald Tri bu ne.  (3 Nov. 1963)*.

14831
     The cli ma te was bad, the pe o ple we re ru de / by Ce cil 
He mley.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Nju jork, 
1963.
U: Was hing ton Post.  (4 Nov. 1963)*.

ХЕН, Ханс
14832

     Be geg nung mit Ivo An dric / Hans Höhn.
U: Ru hrNac hric hten.  (1. Nov. 1961)*.                      

14833
     Edel sei der Mensch : Be geg nung mit No bel pre i strä ger 
Ivo An dric / Hans Höhn.
U: Bre mer Nac hric hten.  (3. Nov. 1961)*.

ХEНГ
14834

     Go tland fa sci ne ra de no bel pa ret An dric / Heng.
U: Sven ska dag bla det.  (21. ju li 1963)*.

ХЕН ЦЕ, Хе ле на
14835

     Ma ul wurf im Erd be ben / He le ne Hen ze.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Go spo đi ca, Min hen, 1962.
U: Frank fur ter All ge me i ne. Aus ga be D.  (23. Ju ni 
1962)*.

14836
     Ein ser bisches Schic ksa le pos / He le ne Hen ze.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Min hen, 
1960.
U: Frank fur ter All ge me i ne. Aus ga be D.  (14. Mai 
1960)*.

ХЕР ГЕ ШИЋ, Иво
14837

     Ivo An drić / Ivo Her ge šić.
U: Knji žev ni ci no be lov ci / Ivo Her ge šić.  Za greb : Ra dio
te le vi zi ja Za greb : Mla dost, 1969.  Str. 111136.

14838
     Ivo An drić u Gor ja no voj in ter pre ta ci ji / I. H. [I vo 
Hergešić].
U: Vje snik.  God. 37, br. 10364 (29. li panj 1976), str. 11.

14839
     Naš i svjet ski pi sac : uz naj ve ći uspjeh ju go sla ven ske 
knji ge / Ivo Her ge šić.
U: Vje snik.  God. 22, br. 5276 (29. li sto pad 1961), str. 6.

14840
     Naš i svjet ski pi sac / Ivo Her ge šić.
U: Vje snik.  God. 33, br. 9204 (12. li sto pad 1972) = Kul
tu ra.  Br. 233, str. 7.

14841
     Но бе ло ве на гра де за књи жев ност и пр ви наш књи
жев ни но бе ло вац / Иво Хер ге шић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Иво Ан дрић / [уредник Во ји слав Ђурић].  Бе о град : 
Ин сти тут за те о ри ју књи жев но сти и умет но сти, 1962. 
 Стр. 335[342].

14842
     No be lo ve na gra de za knji žev nost i pr vi naš no be lo vac 
/ Ivo Her ge šić.
Od lo mak.
U: Od jek.  God. 25, br. 20 (1531. okt. 1972), str. 17.

14843
     Skro vit ži vot i ose buj no dje lo / Ivo Her ge šić.
Od lom ci iz knji ge „Knji žev ni ci no be lov ci”.
U: Vje snik.  God. 35, br. 9942 (14. ožu jak 1975), str. 6.
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ХЕР МАН, Ру долф
14844

     Kle i nes For mat  gu te Pro sa / Ru dolf Her mann.
Sa dr ži pri ka ze knji ga me đu ko ji ma i: Ivo An drić: Pro kle ta 
avli ja, Ber lin, Frank furt na Maj ni, 1957.
U: Die Ze it.  Nr. 39 (26. Sept. 1957)*.

ХЕР МА НОВ СКИ, Ге орг
14845

     Ivo An drić: Ge sam mel te Er zä hlun gen, drei Bän de: 
Der Ele fant des We sirs; Im Stre it mit der Welt; Ge sic hter, 
Mün chen, 19621964 / Ge org Her ma now ski.
Pri kaz knji ga: 1. Ivo An drić: Pri ča o ve zi ro vom slo nu, 
Min hen, 1962 ; 2. Ivo An drić: U za va di sa sve tom, Min
hen, 1963 ;  3. Ivo An drić: Li ca, Min hen, 1964.
U: De utscher Ost di enst. Kul tur di enst.  (21. Dez. 1965)*.

ХЕР ЦЕГ, Ја нош
14846

     An drić tör té nel mi hi te les sé ge : (Her ceg Já nos bes zé
dé ből).
Od lo mak iz go vo ra na knji žev noj ve če ri u čast I. An dri ća, 
Ba ja, dec. 1961.
U: Magyar Szó.  32. évf., 338. sz. (1975. dec. 10.) = Du
na táj.  6. évf., 48. sz., str. 6.

14847
     Ivó An drics no vel lái / Her ceg Já nos.
U: Ka langya.  7. évf., 8/9. sz. (1938. aug.szept.), str. 
391393.

14848
     Fegyver te le nül a fegyve rek kö zött / Her ceg Já nos.
U: Ha zul ról / Her ceg Já nos.  No vi Sad : Fo rum, 1965.  
Str. 3335.

ХИ НЕР ФЕЛД, Па ул
14849

     Die Brüc ke vom Aben dland zum Mor gen land : ein hi
sto rischer Ro man aus Ju go sla wi en, der sich se hen las sen 
kann / von Paul Hüh ner feld.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Min hen, 
1960.
U: Die Ze it.  Nr. 13 (25. März 1960)*.

14850
     Die Li e be der Sec hzeh njä hri gen : An drics No vel len 
hal ten, was der Ro man ver sprach / von Paul Hüh ner feld.
U: Die Ze it.  Nr. 28 (8. Ju li 1960)*.

ХИР ТЕР, Јо ха нес
14851

     Ein mal Bo snien, zwe i mal Ju go sla wi en und übe rall die 
Welt : Ivo An drić und sein Ro man „Die Brüc ke über die 
Dri na” (1945) / Jo han nes Hür ter.
U: Epos Ze it geschic hte / he ra us ge ge ben von Jo han nes 
Hür ter und Jür gen Za rusky.  Mün chen : R. Ol den bo urg, 
2010.  Str. 5572*.

ХИ ТРЕЦ, Јо сип
14852

     In tro duc tion / Jo seph Hi trec.
U: The pas ha’s con cu bi ne and ot her ta les / Ivo An drić.  
Lon don : G. Al len and Un win, 1969.  Str. VXV.

14853
     Spe a king of bo oks / by Jo seph Hi trec.
U: The New York Ti mes Bo ok Re vi ew.  Vol. 46, no. 46, 
pt. 1 (12 Nov. 1961), str. 2.

14854
     Tran sla tor’s no te / J. H. [Jo seph Hi trec].
U: Bo snian chro nic le / by Ivo An drić.  New York : A. A. 
Knopf, 1963.  Str. VVI II.

14855
     Tran sla tor’s no te / J. H. [Jo seph Hi trec].
U: Bo snian chro nic le / by Ivo An drić.  New York : Ar ca
de Pu blis hing, 1993.  Str. VVI II.

ХО ГАН, Ви ли јам
14856

     Bac kgro und on No bel Pri ze win ner / Wil li am Ho gan.
U: San Fran ci sco Chro nic le.  (30 Oct. 1961)*.

14857
     Hi story mo ves ac ross a Yugo sla vian brid ge / Wil li am 
Ho gan.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Nju jork, 
1959.
U: San Fran ci sco Chro nic le.  (13 July 1959)*.

ХО ДЕЛ, Ро берт
14858

     Ан дри ћев „Пут Али је Ђер зе ле за”  из ме ђу по ру ге и 
тра ги ке / Ro bert Ho del.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би
бли о гра фи ја: стр. 382383.  Zu sam men fas sung: An drićs 
„Put Ali je Đer ze le za”: zwischen Hohn und Tra gik: стр. 
383.
У: Реч  мор фо ло шки, син так сич ки, се ман тич ки и 
фор мал ни аспек ти у срп ском је зи ку ; Ху мо ри стич ка и 
са ти рич на тра ди ци ја у срп ској књи жев но сти. [Књ.] 2 
/ 35. на уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град 
710. 9. 2005.  Бе о град : Ме ђу на род ни сла ви стич ки 
цен тар, 2006.  Стр. 373383.

14859
     An dri ćev „Put Ali je Đer ze le za”  iz me đu po ru ge i tra
gi ke / Ro bert Ho del.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Bi bli o gra
fi ja: str. 122123.
U: Dis kurs (srp ske) mo der ne / Ro bert Ho del.  Be o grad : 
Fi lo lo ški fa kul tet : In sti tut za knji žev nost i umet nost : Či
go ja štam pa, 2009.  Str. 113123.

14860
     За јед ни ца и дру штво у Ан дри ће вом ро ма ну На Дри
ни ћу при ја / Ро берт Хо дел ; пре ве ле Со фи ја Но ва ко вић 
и Ол га Сто ја но вић.
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Би бли о гра фи ја: стр. 170171.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 27, св. 25 
(септ. 2008), стр. 157171.

14861
     Иво Ан дрић као „ме сто се ћа ња” („li eu de mé mo i re”) 
(у Ју го сла ви ји, а да нас) / Ро берт Хо дел ; са не мач ког 
пре ве ла Ол га Елер ма јерЖи во тић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би
бли о гра фи ја: стр. 151153.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 26, св. 24 
(септ. 2007), стр. 129153.

14862
     Ivo An drić kao „me sto se ća nja” („li eu de mé mo i re”) (u 
Ju go sla vi ji, a da nas) / Ro bert Ho del ; sa ne mač kog pre ve la 
Ol ga El ler meyerŽi vo tić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Bi bli o gra
fi ja: str. 141142.
U: Dis kurs (srp ske) mo der ne / Ro bert Ho del.  Be o grad : 
Fi lo lo ški fa kul tet : In sti tut za knji žev nost i umet nost : Či
go ja štam pa, 2009.  Str. 125142.

14863
     Lju bav u kon flik tu iz me đu dva so ci je te ta : (La za re vić, 
Stan ko vić, An drić, Kr le ža, Ru dan) / Ro bert Ho del ; pri je
vod Se a da Po ro bi ća.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Bi bli o gra
fi ja: str. 228.
U: Dar stel lung der Li e be in bo snischer, kro a tischer und 
ser bischer Li te ra tur / Ro bert Ho del (Hrsg.).  Frank furt am 
Main [etc.] : P. Lang, 2007.  Str. 211228.

14864
     Lju bav u kon flik tu iz me đu dva so ci je te ta : (La za re vić, 
Stan ko vić, An drić, Kr le ža, Ru dan) / Ro bert Ho del ; pri je
vod Se a da Po ro bi ća.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Bi bli o gra
fi ja: str. 5859.
U: Dis kurs (srp ske) mo der ne / Ro bert Ho del.  Be o grad : 
Fi lo lo ški fa kul tet : In sti tut za knji žev nost i umet nost : Či
go ja štam pa, 2009.  Str. 4359.

14865
     Wa rum ist An drić zum Vor ze i ge a u tor der So zi a li stischen 
Fö de ra ti ven Re pu blik Ju go sla wi en ge wor den / Ro bert Ho
del.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Bi bli o gra
fi ja: str. 237238.
U: Geschic hte (ge)bra uc hen / An ge la Ric hter, Bar ba ra 
Beyer (Hg.).  Ber lin : Frank & Tim me, 2006.  Str. 221
238.

14866
     Die Ver wo ben he it von Su bjekt und Welt in Za mja tins 
„Zna me nie” und An drićs „Na Dri ni ću pri ja” / Ro bert Ho
del.
U: Schwe i ze rische Be i trä ge zum XI. In ter na ti o na len Sla
vi sten kon gress in Bra ti sla va, Sep tem ber 1993 / he ra us ge
ge ben von Jan Pe ter Loc her.  Bern [etc.] : Lang, 1994. 
 Str. 171208*.

14867
     Ge me in schaft und Ge sellschaft in An drićs Ro man
Chro nik Die Brüc ke über die Dri na / Ro bert Ho del.
Na po me ne i ob ja šnje nja u be le ška ma uz tekst.  Bi bli o gra
fi ja: str. 323.
U: Sprac he  Li te ra tur  Kul tur / he ra us ge ge ben von Tho
mas Bruns und Hen ri e ke Stahl.  Frank furt am Main [etc.] 
: P. Lang, 2005.  Str. 311323.

14868
     Epische An fän ge in der Pro sa von Ivo An drić und Ivan 
Ol bracht : (Na Dri ni ću pri ja und Ni ko la Šu haj lo u pe žník) 
/ Ro bert Ho del.
U: Schwe i ze rische Be i trä ge zum XII. In ter na ti o na len Sla
vi sten kon gress in Kra kau, August 1998 / he ra us ge ge ben 
von Jan Pe ter Loc her.  Bern [etc.] : P. Lang, 1998.  Str. 
213233*.

14869
     Ivo An drić, he ra us ge ge ben von Pe ter Thi er gen, Mün
chen, 1995 / bes proc hen von R. [Ro bert] Ho del.
Pri kaz knji ge.
U: Ze itschrift für sla vische Phi lo lo gie.  Bd. 56, H. 1 
(1997), str. 255261*.

ХО ЖА, Ева
14870

     „A Mont Blanc sem jó dís zlet nek” : a szé tron csolt híd 
mint folyókö zve tí tő / Hóz sa Éva.
Bi bli o gra fi ja: str. 54.
U: Ex Sympo sion.  61/62. sz. (2007), str. 5154*.

ХО ЈЕР, Франц Ал фонс
14871

     Zwischen Ori ent und Ok zi dent / Franz A. Hoyer.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Min hen, 
1959.
U: Ec ho der Ze it.  (14. Feb. 1960)*.

ХОЈ СЕР МАН, Бер нхард
14872

     Elf Pfe i ler tra gen eine Welt / Ber nhard Häußer mann.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Min hen, 
1959.
U: Han no ver sche all ge me i ne Ze i tung.  (24. Okt. 1959)*.

ХОК СВОРТ, Си ли ја
14873

     Ан дрић  глас му дро сти / раз го вор во ди ла Мир ја на 
Јо ва но вићЛа зић.
Ин тер вју са Си ли јом Хок сворт.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 44, бр. 850/851 (15. окт.1. 
нов. 1992), стр. 1617.

14874
     Ан дрић и Ен гле зи / [интервју во ди ла и превела] Да
ни ца Ди ко вићЋур гуз.
Ин тер вју са Си ли јом Хок сворт. 
У: По ли ти ка.  Год. 89, бр. 28380 (10. окт. 1992) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 36, бр. 28, стр. 14.
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14875
     Иво Ан дрић  цр ве на ма ра ма у по ли тич кој аре ни / 
Си ли ја Хок сворт ; с ен гле ског пре ве ла Би ља на Ђор ђе
вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 23, св. 21 
(септ. 2004), стр. 138155.

14876
     Не ки ви до ви упо тре бе сим бо ла у де лу Иве Ан дри
ћа / Си ли ја Хок сворт.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: So me aspects of the use of symbols in the work of 
Ivo An drić: стр. 618.
У: Срп ски сим бо ли зам / уред ник Пре драг Па ла ве стра. 
 Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, 1985. 
 Стр. 609618.

14877
     To je svi jet / [in ter vju vo di o] Mu sta fa Ga fić.
In ter vju sa Si li jom Hok svort.
U: Od jek.  God. 33, br. 19 (115. okt. 1980), str. 67.

14878
     Tu mač ljud ske pat nje / Si li ja Hok svort.
U: Bor ba.  God. 70, br. 283 (8. okt. 1992) = Ivo An drić, 
vek od ro đe nja, str. I.

14879
     Ту мач људ ске пат ње / Си ли ја Хок сворт.
Над ре ђе ни ств. насл.: Кри ти ча ри о Ан дри ћу / из бор 
М. Ж. [Милан Живановић].
У: Днев ник.  Год. 51, бр. 16511 (14. окт. 1992) = Кул
ту ра  на у ка  умет ност.  Бр. 651, стр. 16.

14880
     Vu ci nich, Wayne S. (ed.), Ivo An drić re vi si ted, Ber ke
ley, 1995 / C. [Ce li a] Haw ke sworth.
Pri kaz knji ge.
U: The Sla vo nic and East Euro pean Re vi ew.  Vol. 75, no. 
3 (July 1997), str. 526527.

14881
     Ivo An drić: a cri ti cal bi o graphy, Va ni ta Singh Mu ker ji, 
Lon don, 1990 / Ce lia Haw ke sworth.
Pri kaz knji ge.
U: Sla vic Re vi ew.  Vol. 50, no. 4 (1991), str. 10651066.

14882
     Ivo An drić as red rag and po li ti cal fo ot ball / Ce lia 
Haw ke sworth.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: The Sla vo nic and East Euro pean Re vi ew.  Vol. 80, no. 
2 (April 2002), str. 201216.

14883
     Ivo An drić’s unob tru si ve nar ra ti ve tec hni que with spe
cial re fe ren ce to „Ku ća na osa mi” / Ce lia Haw ke sworth.
U: An na li.  Vol. 20, no. 1 (1979), str. 131153*.

14884
     In tro duc tion / Ce lia Haw ke sworth.
U: Con ver sa tion with Goya ; Brid ges ; Signs / Ivo An

drić.  Lon don : The Me nard Press ; Uni ver sity of Lon don, 
School of Sla vo nic & East Euro pean Stu di es, 1992.  Str. 
VXII.

14885
     In tro duc tion / Ce lia Haw ke sworth.
U: The dam ned yard and ot her sto ri es / Ivo An drić.  Lon
don ; Bo ston : Fo rest Bo oks ; Bel gra de : De re ta, 1992. 
 Str. VIX.

14886
     In tro duc tion / Ce lia Haw ke sworth.
U: The dam ned yard and ot her sto ri es / Ivo An drić.  Be o
grad : De re ta, 2000.  Str. VIX.

14887
     In tro duc tion / Ce lia Haw ke sworth.
U: The dam ned yard and ot her sto ri es / Ivo An drić.  Be o
grad : De re ta, 2003.  Str. VIX.

14888
     In tro duc tion / Ce lia Haw ke sworth.
U: The dam ned yard and ot her sto ri es / Ivo An drić.  Be o
grad : De re ta, 2007.  Str. 1117.

14889
     In tro duc tion / Ce lia Haw ke sworth.
U: The dam ned yard and ot her sto ri es / Ivo An drić.  Be o
grad : De re ta, 2009.  Str. 1117.

14890
     Omer pa ša La tas en tant que ro man hi sto ri que / Ce lia 
Haw ke sworth.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ac tes du Col lo que in ter na ti o nal „Re flets de l’hi sto i re 
euro pé en ne dans l’oeuvre d’Ivo An drić”, [Nancy], 31 mai, 
1er et 2 juin 1985 / so us la di rec tion de Dra gan Ne delj ko
vić.  Nancy : Pres ses Uni ver si ta i res de Nancy, 1987.  Str. 
175186.

14891
     Pre fa ce / Ce lia Haw ke sworth.
U: The sla ve girl and ot her sto ri es abo ut wo men / Ivo An
drić.  Bu da pest ; New York : Cen tral Euro pean Uni ver sity 
Press, 2009.  Str. XIXV.

14892
     The the me of il lu sion in Omer pa ša La tas / Ce lia Haw
ke sworth.
Ре зи ме: Те ма об ма не у Омер па ши Ла та су: str. 247.
U: De lo Ive An dri ća u kon tek stu evrop ske knji žev no sti i 
kul tu re / [u red nik Dra gan Nedeljković].  Be o grad : Za du
žbi na Ive An dri ća, 1981.  Str. 237247.

14893
     Hu mo ur in the work of Ivo An drić / Ce lia Haw ke
sworth.
No tes: str. 59.
U: Ivo An drić / edi ted by E. C. [Ce li a] Haw ke sworth.  
Lon don : Uni ver sity of Lon don, School of Sla vo nic and 
East Euro pean Stu di es, 1985.  Str. 4859.
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ХОЛ БЕРС, Пит
14894

     Er zä hler aus dem ori en ta lischen Euro pa / Pitt Hol bers.
U: Schaffha u ser Nac hric hten.  (24. März 1962)*.

ХОЛ МКВИСТ, Бенгт
14895

     Da ta om No bel pri sta ga ren / B Ht [Bengt Hol mqvist].
U: Da gens nyhe ter.  (27. okt. 1961)*.

14896
     Ivo An dric  pro fet i sitt fä der ne sland / Bengt Hol
mqvist.
U: Da gens nyhe ter.  (28. okt. 1961)*.

14897
     Skräc ker och bro ar na / Bengt Hol mqvist.
U: Da gens nyhe ter.  (27. okt. 1961)*.

ХО ЛО ДОВ СКИ, Вал де мар
14898

     Da ge rotyp wspó łc zesny / Wal de mar Cho ł o dow ski.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Po ro dič na sli ka, Var ša va, 
1966.
U: Kul tu ra.  Rok 5, nr. 21(206) (21. maj 1967), str. 9.

ХОЛСТ, Кнуд
14899

     Ka er lig he dens tor so / Knud Holst.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trup, Ko pen ha gen, 1966.
U: Ak tu elt.  (23. dec. 1966)*.

14900
     Ka er lig he dens tor so / Knud Holst.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trup, Ko pen ha gen, 1966.
U: Fyens stiftsti den de.  (Dec. 1966)*.

ХО МА, Бра ни слав
14901

     Ako sme spo zná va li An dri ča / Bra ni slav Cho ma.
U: Li te rárny týžden ník.  Roč. 14, č. 21 (2001), str. 3*.

14902
     An dri čov Most na Dri ne v slo ven či ne / B. Ch. [Bra ni
slav Cho ma].
U: Prav da.  (21. maj 1948)*.

14903
     Ivo An drić / Bra ni slav Cho ma.
U: Kul túrny ži vot.  Roč. 22, č. 41 (3. okt. 1967), str. 10*.

14904
     Ivo An drić / Bra ni slav Cho ma.
U: Most na Dri ne a iné prózy / Ivo An drić.  Bra ti sla va : 
Slo venský spi so va teĺ, 1970.  Str. 737750.

14905
     Ivo An drić a sú ča snost / Bra ni slav Cho ma.
U: Sleč na / Ivo An drić.  Bra ti sla va : Slo ven ské vyda va
te ĺ stvo krá snej li te ra túry ; Pe tro vec : Ob zor, 1963.  Str. 
240253.

14906
     Po vi ed kár Ivo An drić / Bra ni slav Cho ma.
U: Ani ki ne časy / Ivo An drić.  Bra ti sla va : Slo venský spi
so va teĺ, 1963.  Str. 301[311].

ХОР ВАТ, Ан тун
14907

     Древ ни да ни го ди не веч но сти / Ан тун Хор ват.
У: НИН.  Год. 25, бр. 1262 (16. март 1975), стр. 2627.

14908
     Stok holm ska kro ni ka Ive An dri ća / A. [An tun] Hor vat.
U: Glo bus.  Br. 129 (17. dec. 1961), str. 46.

ХОР ВАТ, Јо сип
14909

     Ma gi ja du še is to ka / JH [Jo sip Hor vat].
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pri po vet ke, Be o grad, 1931.
U: Ju tar nji list.  God. 20, br. 6902 (22. tra vanj 1931), str. 
8*.

ХОР ВАТ, Пи тер
14910

     Ge o graf du še / [in ter vju vo di o] Mu sta fa Ga fić.
In ter vju sa Pi te rom Hor va tom.
U: Od jek.  God. 33, br. 19 (115. okt. 1980), str. 6.

14911
     The cri ti cal re cep tion of the works of Ivo An drić by the 
press in the Ame ri cas / Pe ter Hor wath, Na o mi Lind strom.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Ре зи ме: 
При јем де ла Иве Ан дри ћа у штам пи Се вер не и Ју жне 
Аме ри ке: str. 850.
U: De lo Ive An dri ća u kon tek stu evrop ske knji žev no sti i 
kul tu re / [u red nik Dra gan Nedeljković].  Be o grad : Za du
žbi na Ive An dri ća, 1981.  Str. 835850.

ХОР ВА ТИЋ, Ду брав ко
14912

     Ivo An drić u sklo pu hr vat ske knji žev no sti / Du brav ko 
Hor va tić.
U: Sve ske Za du žbi ne Ive Аndrića.  God. 17, sv. 14 (april 
1998), str. 273278.

14913
     Ivo An drić u sklo pu hr vat ske knji žev no sti / Du brav ko 
Hor va tić.
U: Ex Pon to ; Ne mi ri ; No ve le / Ivo An drić.  Za greb : 
Mo sta, 2003.  Str. 511*.

14914
     Od nos Ive An dri ća pre ma hr vat skom je zi ku i hr vat skoj 
knji žev no sti / Du brav ko Hor va tić.
U: Ex Pon to ; Ne mi ri ; No ve le / Ivo An drić.  Za greb : 
Mo sta, 2003.  Str. 246255*.

14915
     Od nos Ive An dri ća pre ma hr vat skom je zi ku i hr vat skoj 
knji žev no sti / Du brav ko Hor va tić.
U: Trav nič ka hro ni ka / Ivo An drić.  Za greb : Mo sta, 2003. 
 Str. 542551*.
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14916
     Po go vor / Du brav ko Hor va tić.
U: Trav nič ka hro ni ka / Ivo An drić.  Za greb : Mo sta, 2003. 
 Str. 523538*.

14917
     Pro slov / Du brav ko Hor va tić.
U: Pro kle ta avli ja / Ivo An drić.  Za greb : Mo sta, 1998.  
Str. 58*.

ХО СТОВ СКИ, Егон
14918

     On the sto ne span of eter nity / by Egon Ho stovsky.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Nju jork, 
1959.
U: Sa tur day Re vi ew.  (11 July 1959), str. 16.

ХО ЋИ ЛОВ СКИ, Је жи
14919

     Ivo An drić: Ani ka, War sza wa, 1962 / Jerzy Cho ci ł ow
ski.
Pri kaz knji ge: Ani ki na vre me na. 
U: Trybu na Ma zo wi ec ka.  Rocz. 9, nr. 215 (1962), str. 6*.

14920
     Ju go sł o wi a ń ski la u re at Na grody No bla / Choc. [Jerzy 
Cho ci ł ow ski].
U: Nas za Trybu na.  (6. li sto pad 1961)*.

14921
     Szaj lok w spód nicy / Jerzy Cho ci ł ow ski.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Go spo đi ca, Var ša va, 1962. 
U: Trybu na Ma zo wi ec ka.  Nr. 105 (1963), str. 3*.

ХОФ, Ханс
14922

     Ivo An dric und die Ge gen wart : drit ter Band der Er
zä hlun gen des ju go sla wischen No bel pre i strä gers / Hans 
Hof.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Li ca, Min hen, 1964.
U: Obe rö ster re ic hische Nac hric hten.  (16. April 1965)*.

ХО ФЕ, Оли вер фом
14923

     Die vi e len Gloc ken Sa ra je wos / von Oli ver vom Ho ve.
U: Die Pres se.  (22. Mai 2004)*.

ХОФ МАН, Па ул Те о дор
14924

     Der bo snischen He i mat einen Platz in der Wel tli te ra tur 
ver schafft / Paul The o dor Hof fmann.
In me mo ri am.
U: Ham bur ger Abend blatt.  (14. März 1975), str. 13*.

14925
     Dic htung aus den bo snischen Ber gen / Paul The o dor 
Hof fmann.
U: Ham bur ger Abend blatt.  Nr. 236 (9. Okt. 1962), str. 
13*.

ХО ХОФ, Курт
14926

     An dric und die Ge gen wart / Curt Ho hoff.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Li ca, Min hen, 1964.
U: Rhe i nische Post.  (17. Okt. 1964)*.

14927
     An dric und die Ge gen wart / Curt Ho hoff.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Li ca, Min hen, 1964.
U: Süd de utsche Ze i tung.  (34. Okt. 1964)*.

14928
     An dric und die Ge gen wart : der drit te Band Er zä hlun
gen des No bel pre i strä gers / Curt Ho hoff.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Li ca, Min hen, 1964.
U: Köl nische Rundschau.  (27. Nov. 1964)*.

ХО ЏА, Мех мет
14929

     Pa rat ha nje / Meh met Hox ha.
Na po me ne i ob ja šnje nja u be le ška ma uz tekst.
U: Ura e Dri nës / Ivo An driq.  Pris hti në : Ri lin dja, 1960. 
 Str. 58.

ХР ВАТ, Сми ља
14930

     Упо тре ба ин фи ни тив них гла гол ских об ли ка у при
по ве ци „Ма ра ми ло сни ца” и у од го ва ра ју ћем пре во ду 
на не мач ки је зик / Сми ља Хр ват.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Zu
sam men fas sung: Der Ge bra uch der in fi ni ten Verb for
men in der Er zä hlung „Ma ra Mi lo sni ca” und in der ent
sprechen den Über set zung ins De utsche: стр. 416.
У: Иво Ан дрић у сво ме вре ме ну. [Књ.] 1 / 22. на уч ни 
са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, 
Тр шић, 1520. септ. 1992.  Бе о град : Ме ђу на род ни 
сла ви стич ки цен тар на Фи ло ло шком фа кул те ту, 1994. 
 Стр. 409416.

ХР ГИЋ, Љу бо мир
14931

     Je dan omi lje ni lik fra njev ca u An dri će vu dje lu / Hr vo je 
Bor.
Hrvoje Bor je pseudonim Lju bo mira Hr gića.
U: Ma ru lić.  God. 6, br. 2 (li panj 1973), str. 3841.

14932
     Su sret s Ivom An dri ćem / Lju bo Hr gić.
U: Do bri pa stir.  God. 11/12, sv. 1/4 (1962), str. 401
402*.

14933
     Су срет у ђач кој би бли о те ци / Љу бо Хр гић.
Пр ви пут об ја вље но под ств. насл.: Су срет с Ивом Ан
дри ћем.
У: Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат
ко вић.  Ниш : Про све та, 1996.  Стр. 108110.

ХРИ СТИЋ, Јо ван
14934

     Ан дри ће ва при по вет ка / Јо ван Хри стић.
У: Књи жев ност.  Год. 27, књ. 55, св. 8 (авг. 1972), стр. 
114117.
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14935
     Ан дри ће ва при по вет ка / Јо ван Хри стић.
У: Мост на Же пи / Иво Ан дрић.  Бе о град : Но лит, 
1972.  Стр. 715.

ХРИ СТОВ, Сто јан
14936

     Gu ilt, sin, abo ve all, fe ar / Stoyan Chri sto we.
Pri kaz knji ga: 1. Ivo An drić: Pri ča o ve zi ro vom slo nu, 
Nju jork, 1962 ; 2. Ivo An drić: Pro kle ta avli ja, Nju jork, 
1962.
U: The New York Ti mes Bo ok Re vi ew.  Vol. 67, no. 43 
(28 Oct. 1962), str. 4, 36.

14937
     Na po leon sends a con sul to Trav nik / by Stoyan Chri
sto we.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Nju jork, 
1963.
U: The New York Ti mes Bo ok Re vi ew.  Vol. 68, no. 29 
(20 Oct. 1963), str. 48.

14938
     One ti me in Trav nik / by Stoyan Chri sto we.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Nju jork, 
1959.
U: The New York Ti mes Bo ok Re vi ew.  Vol. 64, no. 44, 
pt. 1 (1 Nov. 1959), str. 4, 26*.

14939
     Trav nik / Stoyan Chri sto we.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Nju jork, 
1959.
U: The New York Ti mes.  Vol. 109 (1 Nov. 1959)*.

14940
     The he ro is Ser bia / Stoyan Chri sto we.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Nju jork, 
1959.
U: The New York Ti mes Bo ok Re vi ew.  (28 Ju ne 1959), 
str. 5, 2223*.

ХРИ СТО ВА, Ина
14941

     Иво Ан дрич / Ина Хри сто ва.
У: Иво Ан дрич и не го ва та Бо сна / [съставители Ка
тя Йор да но ва, Ина Христова].  Со фия : „Св. Кли мент 
Охрид ски”, 2003.  Стр. 251252.

14942
     Иво Ан дрич и „не го ва та Бо сна” у нас : (вър ху ед на 
кон кре ти за ция на Ан дри че ва та ро ма ни сти ка у нас) / 
Ина Хри сто ва.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Иво Ан дрич и не го ва та Бо сна / [съставители Ка
тя Йор да но ва, Ина Христова].  Со фия : „Св. Кли мент 
Охрид ски”, 2003.  Стр. 243250.

ХР КА ЛО ВИЋ, Јан ко
14943

     U an ti kva ri ja tu se in te re so vao za sta re knji ge o Bo sni i 
za ori jen ta li sti ku / Jan ko Hr ka lo vić.

U: Ka zi va nja o An dri ću / [pri re di o] Ra do van Po po vić.  
Be o grad : Slo bo da, 1976.  Str. 153.

ХРУ СТАН БЕ ГО ВИЋ, М.
14944

     Пре ма же љи пи сца / М. Хру стан бе го вић.
У: Бор ба.  Год. 63, бр. 72 (13. март 1985), стр. 8.

ХУ БАЧ, Жељ ко
14945

     To tal no po zo ri šte / Želj ko Hu bač.
Pri kaz pred sta ve „Pro kle ta avli ja” po mo ti vi ma ro ma na 
Ive An dri ća, u dra ma ti za ci ji i re ži ji Ne boj še Bra di ća i u 
iz vo đe nju Kru še vač kog po zo ri šta.
U: Da nas.  God. 3, br. 733 (4. okt. 1999), str. 13.

ХУ КО ВИЋ, Му ха мед
14946

     Knji žev no dje lo Ive An dri ća u svje tlu Ma drid ske de
kla ra ci je / Mu ha med Hu ko vić.
Re fe rat na Na uč nom sku pu „Dje lo Ive An dri ća u hi sto rij
skom i dru štve nom kon tek stu”, Tu zla, 1314. nov. 1999.
U: An drić i Bo šnja ci / [glav ni ured nik Mu nib Maglajlić]. 
 Tu zla : Bo šnjač ka za jed ni ca kul tu re „Pre po rod”, Op ćin
sko dru štvo, 2000.  Str. 109114*.

14947
     Se ra ske ro vi pr vi da ni u Sa ra je vu u An dri će vom ro ma
nu Omerpa ša La tas / Mu ha med Hu ko vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Ré su mé: 
Les pre mi ers jo urs du se ra sker à Sa ra je vo dans le ro man 
Omerpac ha La tas, d’An drić: str. 87.
U: Trav nik i dje lo Ive An dri ća  za vi čaj no i uni ver zal no / 
[u red nik Mi lo sav Popadić].  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle
ša” : Uni ver zi tet, 1980.  Str. 8387.

ХУ СИЋ, Мех мед
14948

     „Го спо ђи ца” ла жног ли ца / Мех мед Ху сић.
При каз те ле ви зиј ске дра ме „Го спо ђи ца” по мо ти ви ма 
ро ма на Иве Ан дри ћа, по сце на ри ју Ле о пол да Ал зе на и 
у ре жи ји Вој те ха Ја сног.
У: Осло бо ђе ње.  Год. 37, бр. 11687 (16. дец. 1980), 
стр. 9.

ХУ СИЋ, Џа вид
14949

     Zar An drić pre šu ćen / Dža vid Hu sić.
Po vo dom tek sta „Pre šu će ni Ivo An drić” Va si li ja Ka le zi
ća.
U: Svi jet.  God. 23, br. 1176 (17. dec. 1980), str. 23.

Ц. В.
14950

     Јед на при по вет ка Ива Ан дри ћа / Ц. В.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Про кле та авли ја, Са ра је
во, 1956.
У: Гле ди шта.  Год. 4, бр. 3 (нов. 1956), стр. 4446.
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Ц. Д.
14951

     Ro man sta le ti / cd.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Prag, 1948.
U: Rov nost.  Roč. 65, č. 72 (26. mart 1949), str. 3*.

14952
     Šes de sát pet let do žil významný ju go sláv ski spi so va tel 
Ivo An drić / cd.
U: Čer vený květ.  Č. 2 (1957), str. 296*.

Ц. И.
14953

     Kon sul und Li te rat / c. i.
U: Der Abend.  (10. Okt. 1972)*.

Ц. J. E.
14954

     Uskyldi ge fan ger / C. J. E.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pro kle ta avli ja, Ko pen ha gen, 
1964.
U: Po li ti ken.  (7. dec. 1964)*.

ЦА ЛИЋВајс, Ве сна
14955

     По ре кло иде је о еветефен ди ји и ње на умет нич ка 
тран спо зи ци ја у Ан дри ће вом ро ма ну Омерпа ша Ла
тас / Ве сна Ца лићВајс.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би
бли о гра фи ја: стр. 206208.  Sum mary: The bac kgro und 
of the idea of evetefen di ja and the ar ti stic tran spo si tion of 
that idea in An drić’s no vel Omerpa ša La tas: стр. 209210.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 28, св. 26 
(јун 2009), стр. 176210.

ЦАМ БАЛ ДИ, Ама ли ја
14956

     Al la sco per ta del la Bo snia : pre sen ta zi o ne del la ope ra 
di Ivo An drić / A. [A ma li a] Zam bal di.
U: Stu di um.  Fasc. 5 (mag. 1963)*.

ЦАМ ПА, Ђор ђо
14957

     Al lo scrit to re ju go sla vo Ivo An dric il pre mio No bel per 
la let te ra tu ra / Gi or gio Zam pa.
U: Cor ri e re del la se ra.  (27 ott. 1961)*.

ЦАН КО ВА, Да ни е ла
14958

     Ко смо гра ма та на чо ве ка Иво Ан дрич / Да ни е ла Цан
ко ва.
У: Ли те ра ту рен фо рум.  Год. 47, бр. 50 (1622. дек. 
1992) = Из вън ред но из да ние  100 го ди ни от ро жде ни
е то на Иво Ан дрич, стр. 8.

ЦАР, Ду шко
14959

     Li ca  ri je či ma oko va na / Du ško Car.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Li ca, Za greb, 1960.
U: Te le gram.  God. 1, br. 4 (21. maj 1960), str. 6.

ЦА РИЋ, Во ја
14960

     Ivo An drić / Vo ja Ca rić.
U: Pri ča o kme tu Si ma nu / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svjet
lost, 1960.  Str. 36.

14961
     Ivo An drić / Vo ja Ca rić.
U: Pri ča o kme tu Si ma nu / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svjet
lost, 1961.  Str. 36.

14962
     Ivo An drić / Vo ja Ca rić.
U: Pri ča o kme tu Si ma nu / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svjet
lost, 1963.  Str. 36.

ЦА ЦО, Ана
14963

     Ivo An dric no vel li e re tra dot to in ita li a no / An na Za zo.
U: Il Gaz zet ti no.  (1 nov. 1966)*.

ЦВЕ ТИ ЋА НИН, Ра ди вој
14964

     Ан дрић је наш / Ра ди вој Цве ти ћа нин.
У: НИН.  Год. 30, бр. 1513 (6. јан. 1980), стр. 29.

14965
     Ди мен зи је јед ног пре ћут ки ва ња / Ра ди вој Цве ти ћа
нин.
При каз члан ка: Ва си ли је Ка ле зић: Пре шу ће ни Иво 
Ан дрић. 
У: По ли ти ка.  Год. 77, бр. 24087 (25. окт. 1980) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 2, бр. 68, стр. 8.

ЦВЕТ КО ВИЋ, К.
14966

     Ća mil, pe snik i sa njar / K. Cvet ko vić.
U: Bor ba.  God. 70, br. 76 (16. mart 1992), str. 31.

ЦВЕТ КО ВИЋ, Ни ко ла
14967

     Бор бе нопре га лач ки дух, до при нос по друштвља ва
њу кул ту ре и књи жев на ми сао Ву ка Стеф. Ка ра џи ћа у 
ви ђе њу Ан дри ћа и Цр њан ског / Ни ко ла Цвет ко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Дру штве на и по ли тич ка ми сао Ву ка Ка ра џи ћа / 
[уредник Ми ха и ло Марковић].  Бе о град : За вод за уџ
бе ни ке, 2008.  Стр. 315331.

14968
     Ви до ви ра не по е ти ке М. Цр њан ског у по гле ди ма на 
„Ex Pon to” И. Ан дри ћа / Ни ко ла Цвет ко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Књи жев нопо е тич ке сту ди је II / Ни ко ла Цвет ко вић. 
 При шти на : Но ви свет : На род на и уни вер зи тет ска 
би бли о те ка ; у Ја го ди ни : Учи тељ ски фа кул тет, 1995. 
 Стр. 3049.

14969
     Ете ри стич ка ви зи ја же не и љу ба ви у ра ној ли ри ци 
Цр њан ског („Но ве сен ке”) и Ан дри ћа („Ex Pon to”) / 
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Ни ко ла Цвет ко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Стре мље ња.  Год. 27, бр. 1 (јан.феб. 1987), стр. 
90107.

ЦВЕТ КО ВИЋ, Пе тар
14970

     Пут Али је Ђер зе ле за / Пе тар Цвет ко вић.
У: Књи жев на реч.  Год. 10, бр. 169 (25. јун 1981), стр. 
22.

ЦВИ ЈЕ ТИЋ, Љу бо мир
14971

     Ivo An drić u Ban di će voj in ter pre ta ci ji / Lju bo mir Cvi
je tić.
Pri kaz knji ge: Mi loš I. Ban dić: Ivo An drić: za go net ka ve
dri ne, No vi Sad, 1963.
U: Ži vot.  God. 13, br. 5 (maj 1964), str. 9095.

14972
     Ka ko tu ma či ti An dri ća / Lju bo mir Cvi je tić.
Re fe rat na Sim po zi ju mu „An drić u ško li”, Vi še grad, 25
26. jun 1978.
U: Od jek.  God. 31, br. 13/14 (jul 1978), str. 6, 9.

14973
     Ka ko tu ma či ti An dri ća / Lju bo mir Cvi je tić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Ré su mé: 
Com ment in ter pré ter An drić: str. 68.
U: Trav nik i dje lo Ive An dri ća  za vi čaj no i uni ver zal no / 
[u red nik Mi lo sav Popadić].  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle
ša” : Uni ver zi tet, 1980.  Str. 6068.

14974
     Ka ko tu ma či ti An dri ća / Lju bo mir Cvi je tić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Stu di je i su di je / Lju bo mir Cvi je tić.  Za greb : Na klad
ni za vod Ma ti ce hr vat ske, 1983.  Str. 719.

14975
     Mi loš I. Ban dić. [De o] 1 / Lju bo mir Cvi je tić.
U: Pre va re ne ri je či / Lju bo mir Cvi je tić.  Sa ra je vo : Svje
tlost, 1973.  Str. 6572.

14976
     Опи ра ње три ма по губ ним си ла ма / Љу бо мир Цви
је тић.
Одло мак из тек ста „Ка ко ту ма чи ти Ан дри ћа”.
У: Бор ба.  Год. 57, бр. 178 (1. јул 1978) = Свет кул ту ре 
и умет но сти, стр. 11.

14977
     Pi sac i sje ća nja / Lju bo mir Cvi je tić.
Pri kaz knji ge: Ka zi va nja o An dri ću, pri re dio Ra do van Po
po vić, Be o grad, 1976.
U: Od jek.  God. 30, br. 20 (1531. okt. 1977), str. 20.

14978
     Ка ко да се тол ку ва Ан дриќ / Љу бо мир Цви е тиќ ; 
пре вод Ев тим Ма нев.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.

У: Кон пи са те лот и де ло то / Љу бо мир Цви е тиќ.  Ско
пје : Ми сла, 1982.  Стр. 7589.

ЦВИ ЈЕ ТИЋ, Ми ћо
14979

     Ан дрић и Ми ли ца : љу бав на би о гра фи ја / М. [Мићо] 
Цви је тић.
При каз књи ге: Гор да на Бра јо вић: Ан дрић и Ми ли ца, 
Бе о град, 1997.
У: Бор ба.  Год. 75, бр. 163 (12. јун 1997) = Свет књи ге, 
стр. 7.

14980
     Bi o graf ski mo za ik / Mi ćo Cvi je tić.
Pri kaz knji ge: Ra do van Po po vić: Ivo An drić, Be o grad, 
1989. 
U: Оslobođenje.  God. 47, br. 15015 (8. april 1990) = Se
dam da na.  Br. 9, str. 7.

14981
     Епи сто ле Цр њан ског Иви Ан дри ћу / Ми ћо Цви је
тић.
При каз ча со пи са: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа, св. 
16, 2000.
У: Кроз вре ме на и књи ге / Ми ћо Цви је тић.  Ру ма : 
Срп ска књи га, 2007.  Стр. 112114.

14982
     Иво Ан дрић, Лу Син и Ла за К. Ла за ре вић / Ми ћо 
Цви је тић.
У: Са вре ме ник плус.  Бр. 105/106 (2003), стр. 9499.

14983
     In spi ra tiv no pod ne blje me di te ran sko / Mi ćo M. Cvi
je tić.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na ka me nu, u Po či te lju, Mo
star, 1974.
U: Pu te vi.  God. 21, br. 3 (majjun 1975), str. 219221.

14984
     Омерпа ша Ла тас на не мач ком / Ми ћо Цви је тић.
У: По ли ти ка.  Год. 77, бр. 23926 (17. мај 1980) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 2, бр. 45, стр. 12.

14985
     Пре гле да но и акри бич но : ре цеп ци ја књи жев ног де
ла Иве Ан дри ћа у Фран цу ској / М. [Мићо] Цви је тић.
При каз књи ге: Сто јан Ђор ђић: Пре во ђе ње и чи та ње 
Ан дри ћа, Бе о град, 2003.
У: Бор ба.  Год. 81, бр. 240 (28. авг. 2003), стр. 13*.

14986
     При ча њу не ма кра ја / Ми ћо Цви је тић.
При каз ча со пи са: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа, св. 
18, 2001.
У: Кроз вре ме на и књи ге / Ми ћо Цви је тић.  Ру ма : 
Срп ска књи га, 2007.  Стр. 115118.

14987
     Ре чи као про ро чан ства : спо менскуп о Иви Ан дри
ћу у СА НУ / М. [Мићо] Цви је тић.
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При каз ма ни фе ста ци је.
У: Бор ба.  Год. 73, бр. 69/70 (1112. март 1995), стр. 4.

14988
     У Ан дри ће вом кру гу / М. [Мићо] Цви је тић.
При каз ча со пи са: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа, св. 
20, 2003.
У: Бор ба.  Год. 83, бр. 60 (4. март 2004) = Свет књи ге, 
стр. 11.

14989
     No vi nar po sta ne (sa mo) bi o graf in iz da svo jo osmo 
knji go : po no vo o Ivu An dri ću / Mi ćo Cvi je tić.
Pri kaz knji ge: Ra do van Po po vić: Ivo An drić, Be o grad, 
1989.
U: De lo.  Le to 32, št. 86 (12. april 1990), str. 14.

ЦВИ ЈЕ ТИЋ, Ра то мир
14990

     Ан дри ће ва реч му дро сти и ле по те. [Део 1] / Ра то
мир Цви је тић.
У: Про свјет ни рад.  Год. 23, бр. 3 (1. феб. 1973), стр. 7.

14991
     Ан дри ће ва реч му дро сти и ле по те. [Део] (2) / Ра то
мир Цви је тић.
У: Про свјет ни рад.  Год. 23, бр. 4 (15. феб. 1973), стр. 7.

14992
     Ан дри ће ви „Ру ђан ски бе го ви” / Ра то мир Цви је тић.
У: Мо сто ви.  Год. 20, бр. 101/102 (1988), стр. 8589.

14993
     Ivo An drić  Aska i vuk / Ra to mir Cvi je tić.
U: Škol ski čas srp sko hr vat skog je zi ka i knji žev no sti.  
God. 3, br. 4 (1985), str. 2428.

14994
     Иво Ан дрић  ка сун ча ној стра ни жи во та / Ра то мир 
Цви је тић.
У: Мо сто ви.  Год. 25, бр. 128/129 (1993), стр. 1320.

14995
     Олу ја ци  при по вет ка од јед ног ко ма да / Ра то мир 
Цви је тић.
У: Про свјет ни рад.  Год. 23, бр. 9 (1. мај 1973), стр. 7.

14996
     Олу ја ци  при по вет ка од јед ног ко ма да / Ра то мир 
Цви је тић.
У: Мо сто ви.  Год. 17, бр. 86/87 (1985), стр. 111115.

ЦВИ ЈИЋ, Ан ђел ка
14997

     Ан дрић на фран цу ском : Сто јан Ђор ђић о угле ду 
Ан дри ћа, а Ми ро слав Ка ра у лац о не по зна тим де та љи
ма из мла до сти / А. [Анђелка] Цви јић.
При каз књи га: 1. Сто јан Ђор ђић: Пре во ђе ње и чи та ње 
Ан дри ћа, Бе о град, 2003. 2. Ми ро слав Ка ра у лац: Ра ни 
Ан дрић, Бе о град, 2003.
У: По ли ти ка.  Год. 100, бр. 32165 (26. мај 2003), стр. 
А14.

14998
     За јед нич ка ба шти на : Иво Ан дрић и фран цу ска ли
те ра ту ра / А. [Анђелка] Цви јић.
При каз књи ге: Је ле на Но ва ко вић: Иво Ан дрић и фран
цу ска књи жев ност, Бе о град, 2001. 
У: По ли ти ка.  Год. 98, бр. 31401 (31. март 2001) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 44, бр. 51, стр. IV.

14999
     Лир ски пе сник у сен ци / Ан ђел ка Цви јић.
При каз књи ге: Пре драг Па ла ве стра: Скри ве ни пе сник, 
Бе о град, 1981.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 19, бр. 6344 (1. нов. 1981), 
стр. 10.

15000
     Суд би на умет ни ка / А. Ц. [Анђелка Цвијић].
При каз књи ге: Ра до слав Вој во дић: Суд би на умет ни ка, 
Бе о град, 2000.         
У: По ли ти ка.  Год. 97, бр. 31031 (16. март 2000), стр. 
24.

15001
     Умет нич ка рас пра ва / А. Ц. [Анђелка Цвијић].
При каз те ле ви зиј ске дра ме „Ан дрић и Го ја” по мо ти
ви ма књи ге „За пи си о Го ји” Иве Ан дри ћа, у адап та ци
ји Му ха ре ма Пер ви ћа и у ре жи ји Сла вен ка Са ле то ви
ћа.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 22, бр. 7460 (12. дец. 1984), 
стр. 19.

15002
     Ча ри и му дрост при по ве да ња / А. Ц. [Анђелка 
Цвијић].
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Са бра не при по вет ке, Бе
о град, 2008. 
У: По ли ти ка.  Год. 106, бр. 34472 (26. окт. 2009) = 
Свет књи ге, стр. 7.

ЦВИ ЈО ВИЋ, Дра ган
15003

     Тје ско бе пи шче вог за ви ча ја / Д. [Драган] Цви јо
вић.
При каз пред ста ве „Де вој ка мо дре ко се” Ви де Ог ње но
вић, по мо ти ви ма при по вет ке „Не мир на го ди на” Иве 
Ан дри ћа, у ре жи ји В. Ог ње но вић и у из во ђе њу Ју го
сло вен ског драм ског по зо ри шта из Бе о гра да.
У: По бје да.  Год. 51, бр. 10197 (27. април 1994), стр. 
10.

ЦВИ ТАН, Да ли бор
15004

     Mir pro ma tra nja / Da li bor Cvi tan.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Li ca, Za greb, 1960.
U: Re pu bli ka.  God. 16, br. 7/8 (sr panjko lo voz 1960), 
str. 53.

ЦЕ КИЋ, Ве ра
15005

     Са Ивом Ан дри ћем у ку ли де тињ ства / Ве ра Це кић.
У: Збор ник ра до ва.  Бр. 2/3 (1985), стр. 519*.
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ЦЕР МА ТЕН, Мо рис
15006

     Il est un pont sur la Dri na / Ma u ri ce Zer mat ten.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Pa riz, 1962. 
U: Jo ur nal et fe u il le d’avis du Va la is et de Sion.  (3 mars 
1962)*.

ЦЕ РО ВИЋ, Ва си ли је
15007

     Ан дри ћев по глед на рат / Ва си ли је Це ро вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Вој но де ло.  Год. 48, бр. 6 (нов.дец. 1996), стр. 
153163.

15008
     Ан дри ће ви пор тре ти / Ва си ли је Це ро вић.
У: На род на ар ми ја.  Год. 47, бр. 2770 (5. март 1992), 
стр. 2627.

ЦЕ РО ВИЋ, Вук
15009

     Dže la li je / Vuk Ce ro vić.
U: Ži vot.  God. 21, br. 8 (avg. 1972), str. 151160.

ЦЕ РО ВИЋ, Д.
15010

     Taj na lič ne ga lak si je / D. Ce ro vić.
Pri kaz knji ge: Ra do van Po po vić: Ivo An drić, Be o grad, 
1989.
U: Oslo bo đe nje.  God. 46, br. 14631 (14. mart 1989), str. 
10.

ЦЕ РО ВИЋ, Рај ко
15011

     Ан дри ће во дје ло син те за тра ди ци о нал них и мо дер
них ври јед но сти на шег је зи ка / Рај ко Це ро вић.
In me mo ri am.
У: Про свјет ни рад.  Бр. 7 (1. април 1975), стр. 2.

ЦЕ РО ВИЋ, Стан ко
15012

     An dri ćev po li tič ki te sta ment. [Deo 1] / Stan ko Ce ro
vić.
U: Vre me.  God. 2, br. 53 (28. okt. 1991), str. 5657.

15013
     An dri ćev po li tič ki te sta ment. [De o] (2), Za pad na umet
nost is toč ne du še / Stan ko Ce ro vić.
U: Vre me.  God. 2, br. 54 (4. nov. 1991), str. 5657.

15014
     Po lityczny te sta ment An dri cia / Stan ko Ce ro vić ; pr ze
ł ożył To masz Wyszkow ski.
U: Kra sno gru da.  Nr. 7 (1997), str. 121132*.

15015
     Le te sta ment po li ti que d’An dric / Stan ko Ce ro vic.
U: Le dé sir d’Euro pe / Car re fo ur des lit té ra tu res euro pé
en nes, [Stras bo urg, 811 no vem bre 1991].  Stras bo urg : 

Car re fo ur des lit té ra tu res euro pé en nes ; Pa ris : La Dif fé
ren ce, 1992.  Str. 153167*.

ЦИ БЕН КО, О. В.
15016

     Ми фы в твор че стве Иво Ан дри ча и Та де у ша Но ва
ка : (по ве сть „Про кля тый двор” и ро ман „Чер ты”) / О. 
В. Цы бен ко.
У: Твор че ство Иво Ан дри ча / [редак торсо ста ви те ль 
О. [Ольга] Л. Кириллова].  Мо сква : Ин сти тут сла вя
но ве де ния и бал ка ни сти ки РАН, 1992.  Стр. 7072.

ЦИ ВИ
15017

     Ver den sbe rømt for fat ter i H. C. An der sens Hus : no bel
pri sta ge ren, den ju go sla vi ske for fat ter Ivo An dric, be sø ger 
Oden se i dag / Ci vi.
U: Fyens stiftsti den de.  (10. aug. 1963)*.

15018
     „H. C. An der sens Hus er en værdig at trak tion” : den ju
go sla vi ske no bel pri sta ger og ver den sbe røm te for fat ter Ivo 
An dric ud ta ler sig smukt om H. C. An der sens Hus / Ci vi.
U: Fyens stiftsti den de.  (11. aug. 1963)*.

ЦИ ВЈАН, Та тја на Вла ди ми ров на
15019

     Го ре и во де  ин тер и јер бал кан ског све та / Т. 
[Татјана] В. Ци вјан ; пре ве ла Не да Ни ко лић Бо бић.
Ре фе рат на На уч ном ску пу „Ства ра ла штво Иве Ан
дри ћа”, Мо сква, 1992.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 12/13, св. 
9/10 (1993/1994), стр. 322326.

15020
     Го ры и во ды  ин тер ь ер бал кан ско го ми ра / Т. 
[Татьяна] В. Ци вь ян.
У: Твор че ство Иво Ан дри ча / [редак торсо ста ви те ль 
О. [Ольга] Л. Кириллова].  Мо сква : Ин сти тут сла вя
но ве де ния и бал ка ни сти ки РАН, 1992.  Стр. 48.

ЦИ КО ТА, Љи ља на
15021

     Iza bra na pro za Ive An dri ća / Lji lja na Ci ko ta.
U: Iza bra na pro za / Ivo An drić.  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma
sle ša”, 1981.  Str. 912.

15022
     Iza bra na pro za Ive An dri ća / Lji lja na Ci ko ta.
U: Iza bra na pro za / Ivo An drić.  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma
sle ša”, 1984.  Str. 58.

15023
     Iza bra na pro za Ive An dri ća / Lji lja na Ci ko ta.
U: Iza bra na pro za / Ivo An drić.  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma
sle ša”, 1987.  Str. 58.

15024
     Iza bra na pro za Ive An dri ća / Lji lja na Ci ko ta.
U: Iza bra na pro za / Ivo An drić.  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma
sle ša”, 1989.  Str. 58.
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15025
     Sim bo lič nost pje snič kog je zi ka i po jam sim bo la  me
to dič ki pri stup i in ter pre ta ci ja / Lji lja na Ci ko taĐa pa.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Bi bli o gra
fi ja: str. 312.
U: Me to dič ki pri stup pri po vjed noj pro zi / gru pa auto ra. 
 Sa ra je vo : Za vod za iz da va nje udž be ni ka, 1974.  Str. 
293312.

15026
     Sim bo lič nost pje snič kog je zi ka i po jam sim bo la  me
to dič ki pri stup i in ter pre ta ci ja / Lji lja na Ci ko taĐa pa.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Bi bli o gra
fi ja: str. 303.
U: Me to dič ki pri stup pri po vjed noj pro zi / gru pa auto ra.  
Sa ra je vo : Svje tlost, Za vod za udž be ni ke i na stav na sred
stva, 1983.  Str. 285303.

ЦИ ЛИХ, Хајн рих
15027

     Ivo An drić: Ge sic hter, Mün chen, 1964 / He in rich Zil
lich.
Pri kaz knji ge: Li ca.
U: Sü dost de utsche Vi er te lja hre sblät ter.  Jhg. 14, Fol ge 3 
(1965)*.

ЦИН ДО РИ, Ма ри ја
15028

     Иво Ан дрић: Ле то ва ње на ју гу : по ку шај фе но ме но
ло шке ана ли зе / Ма ри ја Цин до ри.
Zu sam men fas sung: Ivo An drić: Som me ra u fent halt auf 
dem Sü den: стр. 548.
У: Књи жев на исто ри ја.  Год. 6, бр. 23 (1974), стр. 541
548.

ЦИНК, Ан дреа
15029

     A gen der per spec ti ve on Ivo An drić’s li te rary work / 
An drea Zink.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Bi bli o gra
fi ja: str. 6566.  Re zi me: An dri ćev knji žev ni rad iz per
spek ti ve rod nih stu di ja: str. 6667.
U: Ser bian Stu di es Re se arch.  God. 1, br. 1 (2010), str. 
5167.                   

15030
     Ivo An dric: „Das Frä u lein” („Go spo di ca”)  Po e sie des 
Außen se i ter tums / An drea Zink.
U: Ze itschrift für Sla wi stik.  Bd. 52, H. 1 (2007), str. 14
26*.

15031
     Mit Ni etzsche ge gen die Post mo der ne: Ivo An drićs 
Pro kle ta avli ja / An drea Zink.
Bi bli o gra fi ja: str. 381382.
U: Con tri bu ti ons su is ses au XI Ve con grès mon dial des 
sla vi stes à Ohrid, sep tem bre 2008 / Pa trick Sé ri ot (éd.).  
Bern [etc.] : P. Lang, 2008.  Str. 363382*.

ЦИРШ, Ро ланд
15032

     Bei An dric sind die Fra uen stär ker / Ro land Zi ersch.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Li ca, Min hen, 1964.
U: Münchner Mer kur.  (78. Aug. 1965)*.

ЦИЦ МИЛ, Рат ко
15033

     Јед на мо гућ ност ту ма че ња све вре мен ског зна че ња 
Ан дри ће ве При че о кме ту Си ма ну / Рат ко Циц мил.
У: Умет нич ка при по вет ка у на ста ви књи жев но сти 
/ Рат ко Циц мил.  Но ви Сад : Про ме теј, 1999.  Стр. 
149163.

ЦРН КО ВИЋ, Гор да на П.
15034

     Ex Pon to and Un rest: vic ti mi za tion and „eter nal art” / 
Gor da na P. Crn ko vić.
No tes: str. 7981.
U: Ivo An drić re vi si ted / Wayne S. Vu ci nich, edi tor.  Ber
ke ley : In ter na ti o nal and Area Stu di es, 1995.  Str. 6381.

ЦР НО БО РИ, Ма ри ја
15035

     Ni šta ni je ra dio na pre čac / Ma ri ja Cr no bo ri.
U: Ka zi va nja o An dri ću / [pri re di o] Ra do van Po po vić.  
Be o grad : Slo bo da, 1976.  Str. 154157.

15036
     Sje ća nje na An dri ća / Ma ri ja Cr no bo ri.
U: Svi jet glu me / Ma ri ja Cr no bo ri.  No vi Sad : Ste ri ji no 
po zor je, 1991.  Str. 161162.

15037
     Сје ћа ње на Ан дри ћа / Ма ри ја Цр но бо ри.
У: Књи жев ност.  Год. 47, књ. 98, св. 8/10 (авг.окт. 
1992), стр. 13951397.

15038
     Šta o nje mu re ći / Ma ri ja Cr no bo ri.
Iz ru ko pi sa knji ge „Ka zi va nja o An dri ću”.
U: Sce na.  God. 11, knj. 1, br. 2 (martapril 1975), str. 
52.

ЦР ЊАК, Ди ја на
15039

     Гла гол ски при лог са да шњи у Ан дри ће вом грач ком 
опу су и ње го ви пре вод ни екви ва лен ти на ње мач ки / 
Ди ја на Цр њак.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би
бли о гра фи ја: стр. 333334.  Sum mary: Pre sent par ti ci
ple in An drić’s Graz opus and its tran sla tion equ i va lents in 
Ger man: стр. 334.
U: Das Gra zer Opus von Ivo An drić / He ra us ge ber, ured
nik Bran ko To šo vić.  Be o grad : Be o grad ska knji ga ; Graz : 
In sti tut für Sla wi stik der KarlFran zensUni ver si tät, 2010. 
 Стр. 319334.

ЦР ЊАН СКИ, Ми лош
15040

     Ан дрић у по сле рат ној књи жев но сти / Ми лош Цр
њан ски.
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Те мат ски број: 80 го ди на Ива Ан дри ћа.
У: Раз ви так.  Н. с., бр. 6 (1972), стр. 4748.

15041
     Ivo An drić / Ми лош Цр њан ски.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Ex Pon to, За греб, 1918.
У: Је дин ство.  Год. 1, бр. 55 (28. јун 1919), стр. 6.

15042
     Иво Ан дрић / Ми лош Цр њан ски.
У: Есе ји и члан ци. [Књ.] 1, Књи жев ност, умет ност / 
Ми лош Цр њан ски.  Бе о град : За ду жби на Ми ло ша 
Цр њан ског ; La u san ne : L’Age d’Hom me, 1999.  Стр. 
279281.

15043
     Иво Ан дрић / Ми лош Цр њан ски.
У: Есе ји / Ми лош Цр њан ски.  Бе о град : Штам пар Ма
ка ри је : Ок то их, 2008.  Стр. 370373.

15044
     Ivo An drić: Ex Pon to, Za greb, 1918 / Mi loš Cr njan
ski.
Pri kaz knji ge.
U: Knji žev ni jug.  God. 2, knj. 3, sv. 8 (16. april 1919), 
str. 361367.

15045
     Ivo An drić: Ex Pon to, Za greb, 1918 / Mi loš Cr njan
ski.
Pri kaz knji ge.
U: Dan.  God. 1, br. 11/12 (20. mart 1920), str. 203206.

15046
     Ivo An drić: Ex Pon to, Za greb, 1918 / Mi loš Cr njan
ski.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1977.  Str. 2128.

15047
     Ivo An drić: Ex Pon to, Za greb, 1918 / Mi loš Cr njan
ski.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1981.  Str. 2128.

15048
     Ivo An drić: Ex Pon to, Za greb, 1918 / Mi loš Cr njan
ski.
U: Ese ji / Mi loš Cr njan ski.  Be o grad : No lit, 1983.  Str. 
93100.

15049
     Иво Ан дрић: Ex Pon to, За греб, 1918 / Ми лош Цр
њан ски.
У: Есе ји и при ка зи / Ми лош Цр њан ски.  Но ви Сад 
: Књи жев на за јед ни ца Но вог Са да, 1991.  Стр. 141
147.

15050
     Иво Ан дрић: Ex Pon to, За греб, 1918 / Ми лош Цр
њан ски.
Од лом ци.
У: По е зи ја / Иво Ан дрић.  Срем ски Кар лов ци : Ка и
рос, 1998.  Стр. 225228.

15051
     Иво Ан дрић: Ex Pon to, За греб, 1918 / Ми лош Цр
њан ски.
У: Есе ји и члан ци. [Књ.] 1, Књи жев ност, умет ност / 
Ми лош Цр њан ски.  Бе о град : За ду жби на Ми ло ша 
Цр њан ског ; La u san ne : L’Age d’Hom me, 1999.  Стр. 
273278.

15052
     Иво Ан дрић: Ex Pon to, За греб, 1918 / Ми лош Цр
њан ски.
У: Збор ник о Ан дри ћу / при ре дио Ра до ван Вуч ко вић.  
Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1999.  Стр. 312.

15053
     Иво Ан дрић: Ex Pon to, За греб, 1918 / Ми лош Цр
њан ски.
У: Есе ји / Ми лош Цр њан ски.  Бе о град : Штам пар Ма
ка ри је : Ок то их, 2008.  Стр. 362369.

15054
     Ми лош Цр њан ски  Ни ку Бар ту ло ви ћу / [приредио 
Ми ро слав Караулац].
Пи смо.  На по ме не и об ја шње ња у бе ле шка ма уз текст. 
 Бе ле шка о Н. Бар ту ло ви ћу.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 5, св. 4 
(1986), стр. 3943.

15055
     На пи сао је ван ред не ства ри / Ми лош Цр њан ски.
In me mo ri am.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 23, бр. 6664 (14. март 1975), 
стр. 3.

15056
     При ја тељ ство кроз цео жи вот / Ми лош Цр њан ски.
In me mo ri am.
У: По ли ти ка.  Год. 72, бр. 22068 (14. март 1975), стр. 
13.

15057
     Раз го во ри са ду шом / Ми лош Цр њан ски.
Одло мак из тек ста „Иво Ан дрић: Ex Pon to”.
У: Ве нац.  Бр. 8 (нов. 1972), стр. 62.

15058
     Цр њан ски, 1919: „An drić est ar ri vé”.
Одло мак из тек ста „Иво Ан дрић: Ex Pon to”.
У: Бор ба.  Год. 53, бр. 70 (14. март 1975), стр. 9.

15059
     Ivo An drić / Mi loš Cr njan ski.
Od lo mak pre ve den iz tek sta „Ivo An drić: Ex Pon to”.
U: Híd.  39. évf., 3. sz. (1975. márc.), str. 269.

ЦУ ПА, Вје ран
15060

     Li ce čo vje ko vo / V. Z. [Vje ran Zup pa].
U: Stu dent ski list.  God. 16, br. 23 (31. okt. 1961), str. 1.
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15061
     Po ti ca ji ne mi ra : bi lje ške o An dri će vom so lip si zmu / 
Vje ran Zup pa.
U: Stu dent ski list.  God. 16, br. 23 (31. okt. 1961), str. 6*.

15062
     Trag isti ne : (bi lje ške o An dri će vu stva ra nju) / Vje ran 
Zup pa.
U: Raz log.  God. 1, br. 4 (stu de ni 1961), str. 325331.

ЧА БАР КА ПА, Пе тар
15063

     Функ ци је жр та ва у ро ма ну „На Дри ни ћу при ја” / 
Пе тар Ча бар ка па.
У: Рас кр шћа / Пе тар Ча бар ка па.  Би је ло По ље : Од зи
ви, 1976.  Стр. 518.

ЧА ЛОВ СКИ, То дор
15064

     Иво Ан дриќ : ве ли кан на ју го сло вен ска та со вре ме
на ли те ра ту ра / То дор Ча лов ски.
In me mo ri am.
У: Стре меж.  Год. 19, бр. 2/3 (1975), стр. 9497.

ЧА МО, Ед хем
15065

     Истин ским људ ским ср цем осве тља вао је љу де и 
до га ђа је / Ед хем Ча мо.
In me mo ri am.
У: По ли ти ка.  Год. 72, бр. 22068 (14. март 1975), стр. 
13.

ЧА НАД, Бе ла
15066

     Ivo An drić / Csa nád Bé la.
U: Vi gi lia.  2. sz. (1964. fe br.), str. 109111*.

ЧА НА ДА НО ВИЋ, Мир ко
15067

     Пе снич ком ста зом Иве Ан дри ћа / Мир ко Ча на да
но вић.
Го вор при ли ком до де ле Ву ко ве на гра де И. Ан дри ћу, 
Бе о град, 25. април 1972.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 24, бр. 414 (1. мај 1972), 
стр. 12.

15068
     Pe snič kom sta zom Ive An dri ća / Mir ko Ča na da no vić.
Go vor pri li kom do de le Vu ko ve na gra de I. An dri ću, Be o
grad, 25. april 1972.
U: Sa vre me nost.  God. 2, br. 3 (jun 1972), str. 121123.

ЧА НО ВИЋ, Зо ран
15069

     Сту ди је о Ан дри ће вом де лу / Зо ран Ча но вић.
При каз књи ге: Вук Фи ли по вић: Де ло Ива Ан дри ћа, 
При шти на, 1976.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 153, књ. 419, св. 3 
(март 1977), стр. 429432.

ЧА ЊИ, Ер же бет
15070

     Kró ni ka és me ta nar rá ció / Csányi Er zsé bet.
U: Szö ve gvi lá gok: a fik ció fö lénye / Csányi Er zsé bet.  
Új vi dék : A Magyar Nyelv, Iro da lom és Hun ga ro ló gi ai 
Ku ta tá sok In té ze te, 1992.  Str. 3957.

15071
     Ne ga tív utó pia Ivo An drić és Ker tész Imre ki sre
gényeiben / Csányi Er zsé bet.
Bi bli o gra fi ja: str. 76.  Sum mary: Ne ga ti ve uto pia in the 
short no vels by Ivo An drić and Imre Ker tész: str. 77.
U: Hun ga ro ló gi ai Kö zle mények.  Ú. f., 8. évf., 2. sz. 
(2002), str. 7277.

15072
     A szö vegön me gje le ní tés mint ha son más szer ke zet / 
Csányi Er zsé bet.
U: A re gény ön tu da ta / Csányi Er zsé bet.  Új vi dék : Fo rum 
: Uro bo ros, 1996.  Str. 2940.

15073
     Ha son másnar rá to rok és ha son másszer ke zet : Ivo An
drić: Elát ko zott udvar / Csányi Er zsé bet.
Bi bli o gra fi ja: str. 1020.
U: Híd.  60. évf., 12. sz. (1996. dec.), str. 10091020.

15074
     Ha son másnar rá to rok és ha son másszer ke ze tek : Ivo 
An drić: Elát ko zott udvar / Csányi Er zsé bet.
U: Fi lo ló gi ai Kö zlöny.  44. évf., 1/2. sz. (1998), str. 56
65*.

ЧА ЊИ, Ла сло
15075

     Ivo An drić / Csányi Lás zló.
U: Könyvtá ros.  13. évf., 11. sz. (1963. nov.), str. 677
678.

15076
     Ivo An drić: A ve zír ele fán tja, Bu da pest, 1963 / Csányi 
Lás zló.
Pri kaz knji ge: Pri ča o ve zi ro vom slo nu.
U: Könyvtá ros.  13. évf., 9. sz. (1963. szept.), str. 557
558.

ЧАР КИЋ, Ми ло сав
15077

     Mo de li ri me u An dri će voj li ri ci / Mi lo sav Čar kić.
U: Stylistyka.  Nr. 3 (1994), str. 7787*.

ЧА РО ТА, Иван
15078

     Веч ныя пра бле мы і по шук уні вер са ль ных ме та фар 
/ Іван Ча ро та.
У: Мост на Дры не ; Пра кля ты двор / Іва Ан дрыч.  
Мінск : Ма стац кая лі та ра ту ра, 1993.  Стр. 518.

ЧЕ ЛАН, Jошк о
15079

     Ekra ni zi ra ni An drić / Jo ško Če lan.
Pri kaz fil ma „Ga zi ja” po mo ti vi ma pri po ve da ka I. An dri
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ća, po sce na ri ju Vu ka Kr nje vi ća i u re ži ji Ne na da Di zda
re vi ća.
U: Slo bod na Dal ma ci ja.  God. 39 (30. sr panj 1981)*.

ЧЕ ЛАР, Jосип
15080

     Sit na za pa ža nja o hi sto rij skim ro ma ni ma / Jo sip Če lar.
U: Hr vat sko ko lo.  God. 5, br. 4 (tra vanj 1952), str. 230
233.

ЧЕ ЛЕ БИЋ, Гој ко
15081

     Ан дрић и Зма је вић / Гој ко Че ле бић.
У: По бје да.  Год. 47, бр. 9670 (31. окт. 1992) = Сви јет 
кул ту ре, стр. 13.

15082
     Не ми нов ност суд би не / Гој ко Че ле бић.
У: Омла дин ски по крет.  Год. 6, бр. 58 (22. феб. 1980), 
стр. 15.

15083
     Ivo An dric  escri tor y di plo má ti co / por Goj ko Ce le bic.
U: La Re vi sta Di plo ma ti ca Pla cet.  Año 22, n. 112 (abr. 
2001)*.

ЧЕН ГИЋ, Ху сни ја
15084

     Ivo An drić: Pri po vi jet ke, Be o grad, 1931 / H. [Hu sni ja] 
Čen gić.
Pri kaz knji ge.
U: Knji žev nik.  God. 4, br. 7 (sr panj 1931), str. 301302.

ЧЕ РЕШ, Ти бор
15085

     A ve zír ele fán tja : Ivo An drics el bes zé lé sei / Cse res Ti
bor.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pri ča o ve zi ro vom slo nu, Bu
dim pe šta, 1963.
U: Élet és Iro da lom.  7. évf., 23. sz. (1963. jún. 8.), str. 6.                              

ЧЕР НА, Ми ла да
15086

     Ivo An drić: Raz voj du hov nog ži vo ta u Bo sni pod uti
ca jem tur ske vla da vi ne, Be o grad, 1994 / Mi la da Čer ná.
Pri kaz knji ge.  Tekst na češ. je zi ku.
U: Sla via.  Roč. 66, seš. 3 (1997), str. 372.

15087
     Li te rár ní obraz bal kán ské ženy ja ko so u část tra gi smu 
srb ské ho po vá leč né ho ex pre si o ni smu / Mi la da Čer ná.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Sla via.  Roč. 63, seš. 3 (1994), str. 277286.

ЧЕР НИ, Јан
15088

     Ivo An drić v slo ven či ne / J. F. [Ján Fe ke te].
Jan Fe ke te je pse u do nim Ja na Čer nog.
U: Nový ži vot.  Roč. 1, č. 1 (jan.ma rec 1949), str. 42.

ЧИ БОРПјо тров ски, А.
15089

     Nie do ko ńc zo ne arcydzi e ło / A. Czi borPi o trow ski.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Omer pa ša La tas, Var ša va, 
1983.
U: Tu i Te raz.  Rocz. 2, nr. 36 (1983), str. 10*.

ЧИП КАР, Ан дреј
15090

     Ivo An drić šest de si a tročný / A. Č. [An drej Čipkár].
U: Nový ži vot.  Roč. 4, č. 4 (okt.dec. 1952), str. 232.

ЧИ ПЛИЋ, Бог дан
15091

     Ћу та ње са Ан дри ћем / Бог дан Чи плић.
У: Днев ник.  Год. 35, бр. 10576 (11. април 1976), стр. 
16.

ЧИ ЧИЧ, Си би слав
15092

     V edi ci Klu bu čte na ru vyjde ro mán Trav nic ká kro ni ka 
od Ivo An dri će / Sibyslav Či čič.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Prag, 1958.
U: Nový ži vot.  Roč. 10 (1958), str. 156*.

ЧО ВИЋ, Бра ни мир
15093

     „Ин стинкт смр ти” код Ан дри ћа и Бу њи на / Бра ни
мир Чо вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би
бли о гра фи ја: стр. 227228.  Ре зю ме: „Ин стинкт смер
ти” у Ан дри ча и Бу ни на: стр. 228.
У: Збор ник Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик.  
Књ. 40, св. 2 (1992), стр. 213228.

15094
     Кон струк тив на до ми нан та као по сту пак у ре а ли за
ци ји мо ти ва ин стинк та смр ти код Иве Ан дри ћа и Ива
на А. Бу њи на / Бра ни мир Чо вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ре
зю ме: Кон струк тив ная до ми нан та как общ ий при ем в 
ре а ли за ции мо ти ва ин стинкт смер ти у Иво Ан дри ча и 
Ива на А. Бу ни на: стр. 140.
У: Иво Ан дрић у сво ме вре ме ну. [Књ.] 1 / 22. на уч ни 
са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, 
Тр шић, 1520. септ. 1992.  Бе о град : Ме ђу на род ни 
сла ви стич ки цен тар на Фи ло ло шком фа кул те ту, 1994. 
 Стр. 129140.

15095
     Мо тив „ин стинкт смр ти” код Ан дри ћа и Бу њи на / 
Бра ни мир Чо вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ре
зю ме: Мо тив ин стинкт смер ти у Ан дри ча и Бу ни на: 
стр. 261262.
У: Гла сник Одје ље ња умјет но сти.  Vol. 12, књ. 12 
(1993), стр. 243262.

15096
     Мо тив „ин стинкт смр ти” код Иве Ан дри ћа и И. А. 
Бу њи на / Бра ни мир Чо вић.
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Би бли о гра фи ја: стр. 104105.  Ре зю ме: Мо тив „ин
стинкт смер ти” у Иво Ан дри ча и Ива на Бу ни на: стр. 
105.
У: Књи жев не па ра ле ле / Бра ни мир Чо вић.  Бе о град : 
Ве дес, 2002.  Стр. 87105.

15097
     О „сиг на ли ма” ска за у Ан дри ће вој „Ку ћи на оса ми” 
у кон тек сту изо морф них на ра тив них мо де ла мо дер не 
ру ске про зе : (ком па ра тив ни при ступ) / Бра ни мир Чо
вић.
Би бли о гра фи ја: стр. 249250.  Ре зю ме: О „сиг на лах” 
ска за в „До ме на от ши бе” Иво Ан дри ча и изо морф ные 
фор мы по ве ство ва ния в со вре мен ной рус ской про зе: 
стр. 250252.
У: Књи жев не па ра ле ле / Бра ни мир Чо вић.  Бе о град : 
Ве дес, 2002.  Стр. 241252.

15098
     O „sig na li ma” ska za u An dri će voj „Ku ći na osa mi” u 
kon tek stu izo morf nih na ra tiv nih mo de la mo der ne ru ske 
pro ze / Bra ni mir Čo vić.
U: Re to ri ka / Bra ni mir Čo vić.  Ba nja Lu ka : Pa ne vrop
ski uni ver zi tet „Ape i ron” za mul ti di sci pli nar ne i vir tu el ne 
stu di je, 2007.  Str. 256264.

15099
     Струк тур ни па ра ме три по е ти ке Иве Ан дри ћа / Бра
ни мир Чо вић.
При каз књи ге: Ол га Л. Ки ри ло ва: Из ме ђу ми та и игре, 
Мо сква, 1992.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 168, књ. 450, св. 6 
(дец. 1992), стр. 843846.

15100
     Фол клор ни еле мен ти у струк ту ри сли ке „Ти хог До
на” и „На Дри ни ћу при је” Иве Ан дри ћа : (ка по е ти ци 
ро ма наепо пе је) / Бра ни мир Чо вић.
Би бли о гра фи ја: стр. 194196.  Ре зю ме: Фо ль клор
ные эле мен ты в обра зной струк ту ре „Ти хо го До на” и 
„Мост на Дри не” Иво Ан дри ча: стр. 197.
У: Књи жев не па ра ле ле / Бра ни мир Чо вић.  Бе о град : 
Ве дес, 2002.  Стр. 161197.

ЧО ВИЋ, Тон ка
15101

     Most za sva vre me na pa i du lje / Ton ka Čo vić, Mom
či lo Po pa dić.
Pri kaz iz lo žbe „Ivo An drić  Na Dri ni ću pri ja”, Sa ra je vo, 
1984.
U: Slo bod na Dal ma ci ja.  God. 40, br. 12078 (21. ve lja ča 
1984), str. 6.

ЧО КОР, Франц Те о дор
15102

     Mensch zwischen den Völ kern : die Chro nik des Ivo 
An drić / Franz The o dor Cso kor.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Min hen, 
1961.
U: Die an de re Ze i tung.  (8. März 1962)*.

15103
     Mensch zwischen den Völ kern : die Chro nik des Ivo 
An dric / von Franz The o dor Cso kor.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Trav nič ka hro ni ka, Min hen, 
1961.
U: Die an de re Welt.  (8. März 1962)*.

ЧО ЛАК, То де
15104

     Ан дрић, Ex Pon to / Т. Ч. [Тоде Чолак].
У: Ве нац.  Бр. 2 (март 1972), стр. 2.

15105
     Ži vo ti i lju ba vi / To de Čo lak.
U: Pra vo na sre ću / To de Čo lak.  Be o grad : Za pis, 1979. 
 Str. 3335.

15106
     In me mo ri am / To de Čo lak.
U: Ve nac.  God. 3, br. 33 (april 1975), str. 21.

15107
     О Ан дри ће вој умет но сти / То де Чо лак.
При каз књи ге: Иво Ан дрић, уред ник Во ји слав Ђу рић, 
Бе о град, 1962.
У: Бор ба.  Год. 28, бр. 75 (17. март 1963), стр. 10.

15108
     Sa i da i Ka ras / To de Čo lak.
U: Pra vo na sre ću / To de Čo lak.  Be o grad : Za pis, 1979. 
 Str. 9698.

15109
     Три Ан дри ће ва би се ра / То де Чо лак.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: При че из де тињ ства, За
греб, 1967.
У: По ли ти ка.  Год. 64, бр. 19415 (22. окт. 1967), стр. 
16.

15110
     Ća mil iz Smir ne : Ivo An drić: Pro kle ta avli ja / To de Čo
lak.
U: Front.  God. 23, br. 12 (4. jun 1967), str. 11.

ЧО ЛА КО ВИЋ, Ро до љуб
15111

     Vje ran sin svo ga za vi ča ja / Ro do ljub Čo la ko vić.
In me mo ri am.
U: Trav nič ka hro ni ka.  God. 2, br. 16 (25. mart 1975), 
str. 3.

15112
     Ду жност пред жи во том / Ро до љуб Чо ла ко вић.
Одло мак из го во ра на све ча ној ака де ми ји по во дом пе
то го ди шњи це смр ти Иве Ан дри ћа. 
У: Бор ба.  Год. 58, бр. 73 (15. март 1980) = Свет кул ту
ре и умет но сти, стр. 9.

15113
     Ma ti com no vog ži vo ta / Ro do ljub Čo la ko vić.
U: Ka zi va nja o An dri ću / [pri re di o] Ra do van Po po vić.  
Be o grad : Slo bo da, 1976.  Str. 158160.
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15114
     Не над ма шно све до че ње о чо ве ко вој суд би ни / Ро
до љуб Чо ла ко вић.
In me mo ri am.
У: Днев ник.  Год. 34, бр. 10189 (15. март 1975), стр. 3.

ЧО ЛА НО ВИЋ, Во ја
15115

     За ма гље ни сми сао / Во ја Чо ла но вић.
У: Књи жев ност.  Год. 48, књ. 99, св. 11/12 (нов.дец. 
1993), стр. 11461147*.

15116
     Po ve lja za ži vot no de lo : Ivo An drić do bio po ve lju 
na Pr vom ju go slo ven skom saj mu knji ga / V. Č. [Vo ja 
Čolanović].
U: Knji žev ne no vi ne.  N. s., god. 7, br. 28 (11. nov. 1956), 
str. 1, 9.

15117
     Реч на до де ли Ан дри ће ве на гра де / Во ја Чо ла но вић.
Го вор при ли ком при ма ња Ан дри ће ве на гра де за 1991. 
год.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 12/13, св. 
9/10 (1993/1994), стр. 477479.

ЧО ЛИЋ, Ми лу тин
15118

     Ан дрић на фил му / Ми лу тин Чо лић.
При каз фил ма „Га зи ја” по мо ти ви ма при по ве да ка И. 
Ан дри ћа, по сце на ри ју Ву ка Кр ње ви ћа и у ре жи ји Не
на да Ди зда ре ви ћа.
У: По ли ти ка.  Год. 78, бр. 24359 (30. јул 1981), стр. 
13.

15119
     „Ани ки на вре ме на” / М. [Милутин] Чо лић.
При каз фил ма „Ани ки на вре ме на” по мо ти ви ма при
по вет ке Иве Ан дри ћа, у ре жи ји Вла ди ми ра По га чи ћа.
У: По ли ти ка.  Год. 51, бр. 14980 (15. нов. 1954), стр. 9.

15120
     У по хо де исто ри ји / Ми лу тин Чо лић.
Са др жи при ка зе фил мо ва ме ђу ко ји ма и: „И то ће про
ћи” по мо ти ви ма при по вет ке „Зе ко” Иве Ан дри ћа, по 
сце на ри ју Аб ду ла ха Си дра на и у ре жи ји Не на да Ди
зда ре ви ћа.
У: По ли ти ка.  Год. 82, бр. 25789 (22. јул 1985), стр. 9.

ЧО ЛО ВИЋ, Иван
15121

     Но ва кри тич ка и те о риј ска осве тље ња / Иван Чо ло
вић.
При каз књи ге: Ни ко ла Ми ло ше вић: Ан дрић и Кр ле жа 
као ан ти по ди, Бе о град, 1974.
У: По ли ти ка.  Год. 72, бр. 22083 (29. март 1975) = Кул
ту ра  умет ност.  Год. 17, бр. 1016, стр. 14.

ЧО ХО, На и ла
15122

     Об ра да од лом ка из Ан дри ће ве по ет ске про зе Мо
сто ви у основ ној шко ли / На и ла Чо хо.

У: Школ ски час срп ског је зи ка и књи жев но сти.  Год. 
19, бр. 2 (2001), стр. 3343.

ЧУ ДИ НА, Mарија
15123

     Gu me ne po le mi ke / Ma ri ja Ču di na.
U: Ne djelj na Dal ma ci ja.  God. 6 (11. sr panj 1976)*.

ЧУ КА, Зол тан
15124

     Аши ко ва ње на ма ђар ском : (у ћу та њу је са зре ва ње) 
/ Зол тан Чу ка.
У: Бор ба.  Год. 51, бр. 277 (7. окт. 1972), стр. 16.

15125
     Opro štaj od Ive An dri ća / Zol tán Csu ka.
In me mo ri am.
U: Na rod ne no vi ne.  God. 29, br. 13 (27. mart 1975), str. 
4.

15126
     Búc sú Ivo An drić tól / Csu ka Zol tán.
In me mo ri am.
U: Üze net.  5. évf., 4. sz. (1975. ápr.), str. 263265.

15127
     A gyer me kvi lág Ivo An drić el bes zé lé se i ben / Csu ka 
Zol tán.
U: A lő por to rony / Ivo An drić.  Új vi dék : Fo rum, 1974.  
Str. 287[291].

15128
     Ivo An drić / Csu ka Zol tán.
U: Híd a Dri nán / Ivo An drić.  Bu da pest : Euró pa, 1973. 
 Str. 361365.

15129
     Ivo An drić: A ve zír ele fán tja, Bu da pest, 1963 / Csu ka 
Zol tán.
Pri kaz knji ge: Pri ča o ve zi ro vom slo nu.
U: A Könyv.  3. évf., 8. sz. (1963), str. 29*.

15130
     Ivo An dric az új No beldí jas / Csu ka Zol tán.
U: A Könyv.  1. évf., 12. sz. (1961. dec.), str. 10*.

15131
     Ivo An drics / Csu ka Zol tán.
U: Könyvtá ros.  8. évf., 4. sz. (1958. ápr.), str. 287288.

15132
     Ivo An drics / Csu ka Zol tán.
U: Elát ko zott udvar / Ivo An drics.  [Bu da pest] : Szé pi ro
dal mi Könyvtár, 1959.  Str. 236240.

15133
     Ivo An dric snál az Adria par tján / Csu ka Zol tán.
U: Élet és Iro da lom.  7. évf., 25. sz. (1963. jún. 23.), str. 
12.

15134
     Ju gos zlá vi ai kör kép. 2. [rész] / Csu ka Zol tán.
U: Je len kor.  18. évf., 7. sz. (1975. júl.), str. 648654.
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15135
     A No beldí jas Ivo An dric / Csu ka Zol tán.
U: Élet és Iro da lom.  5. évf., 44. sz. (1961. nov. 4.), str. 
12.

15136
     Ős zi uta zás Bel grád tól Bel grá dig / Csu ka Zol tán.
U: Néps za bad ság.  (1972. nov. 4.), str. 67*.

15137
     Az újabb szerb iro da lom / Csu ka Zol tán.
U: A ju gos zláv né pek iro dal má nak tör té ne te / Csu ka Zol
tán.  Bu da pest : Gon do lat, 1963.  Str. 419428.

15138
     Hi tval lás az ele set tek mel lett / Csu ka Zol tán.
U: Üze net.  2. évf., 12. sz. (1972. dec.), str. 751753.

15139
     Hi tval lás az ele set tek mel lett / Csu ka Zol tán.
U: Magyar Szó.  32. évf., 72. sz. (1975. márc. 15.), str. 
11.

ЧУР ЧИЋ, Ла зар
15140

     [„Ex Pon to” je iz raz...] / L. [La zar] Čur čić.
U: Po lja.  God. 1, br. 1 (jul 1955), str. 13.

15141
     Пе ва ње не пре ки ну то / Ла зар Чур чић.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Шта са њам и шта ми се 
до га ђа, Бе о град, 1976.
У: Днев ник.  Год. 35, бр. 10665 (11. јул 1976), стр. 16.

ЏАМ БО, Јо зо
15142

     Čar ši ja i pri po vje dač ka umjet nost Ive An dri ća / Jo zo 
Džam bo.
U: Su sre ti.  God. 4, br. 4 (1978), str. 1128.

ЏАН КО, Му хи дин
15143

     Mo guć nost ge ne ra cij skog ko mu ni ci ra nja sa An dri
će vim dje lom ili Ivo An drić u ozrač ju knji žev ne kri ti ke 
(19201995) / Mu hi din Džan ko.
Te mat ski broj: Ivo An drić  pro et con tra.
U: Hi ja tus.  Br. 6 (1996), str. 2425*.

ЏА ЏИЋ, Пе тар
15144

     An drić  ro man si jer / Pe tar Dža džić.
U: De lo.  God. 3, knj. 4, br. 1 (jan. 1957), str. 123142.                                 

15145
     Ан дрић и Кр ле жа: тач ка су ко ба. [Део 1], Ми ран чо
век, сред бу ре / Пе тар Џа џић.
У: Бор ба.  Год. 67, бр. 342 (6. дец. 1988), стр. 10.

15146
     Ан дрић и Кр ле жа: тач ка су ко ба. [Део] 2, Шо кант
ни, сло је ви ти удар / Пе тар Џа џић.
У: Бор ба.  Год. 67, бр. 343 (7. дец. 1988), стр. 8.

15147
     Ан дрић је уга ђао пи сцу у се би / [интервју водио] 
Го ран Се ку ло вић.
Ин тер вју са Пе тром Џа џи ћем.
У: По бје да.  Год. 51, бр. 10319 (30. авг. 1994), стр. 
13*.

15148
     Ан дрић као при по ве дач / Пе тар Џа џић.
У: Књи жев ност из ме ђу два ра та. Књ. 1 / при ре ди ла 
Све тла на Вел марЈан ко вић.  Бе о град : Но лит, 1965.  
Стр. 170185.

15149
     Ан дрић као при по ве дач / Пе тар Џа џић.
У: Књи жев ност из ме ђу два ра та. Књ. 1 / при ре ди ла 
Све тла на Вел марЈан ко вић.  Бе о град : Но лит, 1972.  
Стр. 154169.

15150
     „Ан дрић ни је био про тив”.
Ин тер вју са Пе тром Џа џи ћем.
У: Из да на у дан. [Књ.] 3 / Пе тар Џа џић.  Бе о град : 
За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1996.  Стр. 
395400.

15151
     Ан дрић у Бер ли ну (19391941) и у „Да на су” (1990) 
/ Пе тар Џа џић.
По во дом тек ста „Хла дан ам ба са дор” Жељ ка Кру ше
ља.
У: Но ва уста шка др жа ва? / Пе тар Џа џић.  Бе о град : 
По ли ти ка, Из да вач ка де лат ност, 1990.  Стр. 7789.

15152
     Ан дрић у Бер ли ну (19391941) и у „Да на су” (1990) 
/ Пе тар Џа џић.
По во дом тек ста „Хла дан ам ба са дор” Жељ ка Кру ше
ља.  Из раз го во ра о књи зи „Иво Ан дрић у Бе рли ну 
193941.” Же ли ми ра Бо ба Ју ри чи ћа.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 9/10, св. 7 
(мај 1991), стр. 222236.

15153
     Ан дрић у Бер ли ну (19391941) и у „Да на су” (1990). 
Део (1), Нео др жи ва твр ђе ња / Пе тар Џа џић.
По во дом тек ста „Хла дан ам ба са дор” Жељ ка Кру ше
ља.
У: По ли ти ка.  Год. 87, бр. 27433 (20. феб. 1990), стр. 
12.

15154
     Ан дрић у Бер ли ну (19391941) и у „Да на су” (1990). 
Део (2), Ан дри ћу на ци зам ни је био сла бост / Пе тар 
Џа џић.
По во дом тек ста „Хла дан ам ба са дор” Жељ ка Кру ше
ља.
У: По ли ти ка.  Год. 87, бр. 27434 (21. феб. 1990), стр. 
16.

15155
     Ан дрић у Бер ли ну (19391941) и у „Да на су” (1990). 
Део (3), Ме ђу беч ким зва ни ца ма / Пе тар Џа џић.
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По во дом тек ста „Хла дан ам ба са дор” Жељ ка Кру ше
ља.
У: По ли ти ка.  Год. 87, бр. 27435 (22. феб. 1990), стр. 
12.

15156
     Ан дрић у Бер ли ну (19391941) и у „Да на су” (1990). 
Део (4), СИП тре ба да из не се кар те на сто / Пе тар Џа
џић.
По во дом тек ста „Хла дан ам ба са дор” Жељ ка Кру ше
ља.
У: По ли ти ка.  Год. 87, бр. 27436 (23. феб. 1990), стр. 
1213.

15157
     Ан дрић у Бер ли ну (19391941) и у „Да на су” (1990). 
Део (5), Па три о та и Ју го сло вен / Пе тар Џа џић.
По во дом тек ста „Хла дан ам ба са дор” Жељ ка Кру ше
ља.
У: По ли ти ка.  Год. 87, бр. 27437 (24. феб. 1990), стр. 
12.

15158
     Ан дри ћев „Сле пац” и умет ност ћу та ња / Пе тар Џа
џић.
У: Бор ба.  Год. 41, бр. 276 (9. окт. 1982), стр. 10.

15159
     Ан дри ће ви пу то ка зи / Пе тар Џа џић.
У: По ли ти ка.  Год. 72, бр. 22069 (15. март 1975) = Кул
ту ра  умет ност.  Год. 17, бр. 1014, стр. 1314.

15160
     Ан дри ће ви пу то ка зи / Пе тар Џа џић.
У: Из да на у дан. [Књ.] 2 / Пе тар Џа џић.  Бе о град : 
Рад, 1976.  Стр. 230241.

15161
     An dri će vi pu to ka zi / Pe tar Dža džić.
U: Bor ba.  God. 70, br. 216 (3. avg. 1992), str. 20*.

15162
     Ан дри ће во ме сто у хр ват ској књи жев но сти / Пе тар 
Џа џић.
У: Из да на у дан. [Књ.] 3 / Пе тар Џа џић.  Бе о град : 
За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1996.  Стр. 
352370.

15163
     Ви ше град ском ста зом у свет / Пе тар Џа џић.
У: НИН.  Год. 22, бр. 1134 (1. окт. 1972), стр. 3540, 
4243.

15164
     Глас пред ска за ња и упо зо ре ња / [интервју водила] 
Алек сан дра То мић.
Ин тер вју са Пе тром Џа џи ћем.
У: Вој ска.  Год. 1, бр. 21 (15. окт. 1992), стр. 1416.

15165
     Ети ка жи вље ња / Пе тар Џа џић.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 40, бр. 24724 (10. окт. 1992), 
стр. 14.

15166
     Жи вот је не схва тљи во чу до / Пе тар Џа џић.
Одло мак из пред го во ра књи ге „Кри ти ча ри о Ан дри
ћу”.
У: Бор ба.  Год. 53, бр. 70 (14. март 1975), стр. 9.

15167
     За пис о две смр ти / Пе тар Џа џић.
У: НИН.  Год. 31, бр. 1566 (4. јан. 1981), стр. 4446.

15168
     За пис о две смр ти / Пе тар Џа џић.
У: Из да на у дан. [Књ.] 3 / Пе тар Џа џић.  Бе о град : 
За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1996.  Стр. 76
83.

15169
     За пи си о Ан дри ћу. [Део] 1, Шта би ре као Ан дрић / 
Пе тар Џа џић.
У: По ли ти ка.  Год. 89, бр. 28312 (3. авг. 1992) = Кул ту
ра  умет ност  на у ка.  Год. 36, бр. 16, стр. 19.

15170
     За пи си о Ан дри ћу. [Део] 2, Ан дри ће ва умет ност и 
жи вот не вред но сти / Пе тар Џа џић.
У: По ли ти ка.  Год. 89, бр. 28317 (8. авг. 1992) = Кул ту
ра  умет ност  на у ка.  Год. 36, бр. 17, стр. 15.

15171
     За пи си о Ан дри ћу. [Део] 3, Ре пре си ја као под сти цај 
/ Пе тар Џа џић.
У: По ли ти ка.  Год. 89, бр. 28324 (15. авг. 1992) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 36, бр. 18, стр. 15.

15172
     За пи си о Ан дри ћу. [Део] 4, Мит, ле ген да, при ча / 
Пе тар Џа џић.
У: По ли ти ка.  Год. 89, бр. 28331 (22. авг. 1992) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 36, бр. 19, стр. 15.

15173
     За пи си о Ан дри ћу. [Део] 5, О жр тве ном јар цу / Пе
тар Џа џић.
У: По ли ти ка.  Год. 89, бр. 28338 (29. авг. 1992) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 36, бр. 20, стр. 15.

15174
     За пи си о Ан дри ћу. [Део] 6, Пи сац и ње го во вре ме / 
Пе тар Џа џић.
У: По ли ти ка.  Год. 89, бр. 28345 (5. септ. 1992) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 36, бр. 21, стр. 15.

15175
     За пи си о Ан дри ћу. [Део] 7, Не про ми шљен го вор / 
Пе тар Џа џић.
У: По ли ти ка.  Год. 89, бр. 28352 (12. септ. 1992) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 36, бр. 22, стр. 15.

15176
     За пи си о Ан дри ћу. [Део] 8, О „бра ћи не при ја те љи
ма” / Пе тар Џа џић.
У: По ли ти ка.  Год. 89, бр. 28359 (19. септ. 1992) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 36, бр. 23, стр. 13.
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15177
     За пи си о Ан дри ћу. [Део] 9, Успа ва на ду ша ре не га та 
/ Пе тар Џа џић.
У: По ли ти ка.  Год. 89, бр. 28366 (26. септ. 1992) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 36, бр. 26 [!], стр. 13.

15178
     За пи си о Ан дри ћу. [Део] 10, Кад и ка ко  два пи та
ња о „Про кле тој авли ји” / Пе тар Џа џић.
У: По ли ти ка.  Год. 89, бр. 28373 (3. окт. 1992) = Кул ту
ра  умет ност  на у ка.  Год. 36, бр. 27, стр. 13.

15179
     За пи си о Ан дри ћу. [Део] 11, Мо сто ви као сим бол / 
Пе тар Џа џић.
У: По ли ти ка.  Год. 89, бр. 28380 (10. окт. 1992) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 36, бр. 28, стр. 13.

15180
     За пи си о Ан дри ћу. [Део 12], Ан дри ће ва по е ти ка / 
Пе тар Џа џић.
У: По ли ти ка.  Год. 89, бр. 28387 (17. окт. 1992) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 36, бр. 29, стр. 13.

15181
     За пи си о Ан дри ћу. [Део] 13, Цр на жр тва и џи нов ска 
пти ца / Пе тар Џа џић.
У: По ли ти ка.  Год. 89, бр. 28394 (24. окт. 1992) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 36, бр. 30, стр. 15.

15182
     „Za pi si o Go ji” / Pe tar Dža džić.
U: Iz da na u dan / Pe tar Dža džić.  No vi Sad : Pro gres, 
1962.  Str. 117120.

15183
     Ivo An drić / [Pe tar Džadžić].
U: Iz bor / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1959.  Str. 
310.

15184
     Ivo An drić / Pe tar Dža džić.
U: Iz bor / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1960.  Str. 
39.

15185
     Ivo An drić / Pe tar Dža džić.
U: Iz bor / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1961.  Str. 
310.

15186
     Ivo An drić / Pe tar Dža džić.
U: Iz bor / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1963.  Str. 
39.

15187
     Иво Ан дрић / Пе тар Џа џић.
У: Аска и вук / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про све та, 
1968.  Стр. 525.

15188
     Иво Ан дрић / Пе тар Џа џић.
У: Аска и вук / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про све та, 
1972.  Стр. 527.

15189
     Ivo An drić / Pe tar Dža džić.
Od lom ci.
U: Od jek.  God. 25, br. 20 (1531. okt. 1972), str. 17.

15190
     Иво Ан дрић / Пе тар Џа џић.
У: 100 нај зна ме ни ти јих Ср ба / [приређивач Зво ни мир 
Костић].  Бе о град : Прин цип ; Но ви Сад : ШЈу пу
блик, 1993.  Стр. 553560.

15191
     Иво Ан дрић / Пе тар Џа џић.
Одло мак.
У: По е зи ја / Иво Ан дрић.  Срем ски Кар лов ци : Ка и
рос, 1998.  Стр. 235236.

15192
     Иво Ан дрић / Пе тар Џа џић.
У: 100 нај зна ме ни ти јих Ср ба / [приређивач Зво ни мир 
Костић].  Бе о град : Прин цип, 2001.  Стр. 553560.

15193
     Ivo An drić / Pe tar Dža džić.
Od lo mak.
U: Na Dri ni ću pri ja / [I vo Andrić].  Be o grad : Lo gos art : 
Agen ci ja Sve ti o nik, 2006.  Str. 366367.

15194
     Ivo An drić / Pe tar Dža džić.
Od lo mak.
U: Trav nič ka hro ni ka / [I vo Andrić].  Be o grad : Lo gosart 
: Agen ci ja Sve ti o nik, 2006.  Str. 488489.

15195
     Иво Ан дрић  по сле че тр де сет го ди на. [Део 1], Пр
ва оп шир ни ја сту ди ја о Ан дри ћу по сле ра та / Пе тар 
Џа џић.
У: По ли ти ка.  Год. 93, бр. 29669 (28. мај 1996), стр. 
27.

15196
     Иво Ан дрић  по сле че тр де сет го ди на. [Део] (2), 
Пре тра га са свим обе леж ји ма пре те ри ва ња / Пе тар 
Џа џић.
У: По ли ти ка.  Год. 93, бр. 29670 (29. мај 1996), стр. 
29.

15197
     Иво Ан дрић  по сле че тр де сет го ди на. [Део] (3), 
Су коб „мо дер ни зам”  „ре а ли зам” / Пе тар Џа џић.
У: По ли ти ка.  Год. 93, бр. 29671 (30. мај 1996), стр. 
25.

15198
     Иво Ан дрић  по сле че тр де сет го ди на. [Део] (4), 
Кре та ње исто ри је у зна ку об на вља ња истог / Пе тар 
Џа џић.
У: По ли ти ка.  Год. 93, бр. 29672 (31. мај 1996), стр. 
29.

15199
     Иво Ан дрић  по сле че тр де сет го ди на. [Део] (5), 
Но бе ло ва на гра да и по че так ра да на са бра ним де ли ма 
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/ Пе тар Џа џић.
У: По ли ти ка.  Год. 93, бр. 29673 (1. јун 1996), стр. 33.

15200
     Иво Ан дрић  по сле че тр де сет го ди на. [Део] (6), 
Бде ње над сва ком сит ни цом / Пе тар Џа џић.
У: По ли ти ка.  Год. 93, бр. 29674 (2. јун 1996), стр. 33.

15201
     Иво Ан дрић  по сле че тр де сет го ди на. [Део] (7), 
Еди ци ја До бит ни ци Но бе ло ве на гра де / Пе тар Џа џић.
У: По ли ти ка.  Год. 93, бр. 29675 (3. јун 1996), стр. 27.

15202
     Иво Ан дрић  по сле че тр де сет го ди на. [Део] (8), 
Осам де се ти Ан дри ћев ро ђен дан  зна ча јан кул тур ни 
до га ђај / Пе тар Џа џић.
У: По ли ти ка.  Год. 93, бр. 29676 (4. јун 1996), стр. 25.

15203
     Иво Ан дрић  по сле че тр де сет го ди на. [Део] (9), 
По сто ји „ениг ма” Ан дрић / Пе тар Џа џић.
У: По ли ти ка.  Год. 93, бр. 29677 (5. јун 1996), стр. 27.

15204
     Иво Ан дрић  по сле че тр де сет го ди на. [Део] (10), 
На ук ко ји је Ан дрић из ву као из ми та / Пе тар Џа џић.
У: По ли ти ка.  Год. 93, бр. 29678 (6. јун 1996), стр. 27.

15205
     Иво Ан дрић  по сле че тр де сет го ди на. [Део] (11), 
Рас кр чио је пу те ве за не сме тан ства ра лач ки рад / Пе
тар Џа џић.
У: По ли ти ка.  Год. 93, бр. 29679 (7. јун 1996), стр. 29.

15206
     Иво Ан дрић  по сле че тр де сет го ди на. [Део] (12), 
Шта ни је про ма кло Ра до ва ну Зо го ви ћу / Пе тар Џа
џић.
У: По ли ти ка.  Год. 93, бр. 29680 (8. јун 1996), стр. 31.

15207
     Иво Ан дрић  по сле че тр де сет го ди на. [Део] (13), 
Же на по све ће на ства ра ла штву јед ног чо ве ка / Пе тар 
Џа џић.
У: По ли ти ка.  Год. 93, бр. 29681 (9. јун 1996), стр. 33.

15208
     Иво Ан дрић  по сле че тр де сет го ди на. [Део] (14), 
Бри га о сво јој ду хов ној де ци / Пе тар Џа џић.
У: По ли ти ка.  Год. 93, бр. 29682 (10. јун 1996), стр. 
27.

15209
     Иво Ан дрић  по сле че тр де сет го ди на. [Део] (15), 
Сву хра брост чу вао је за де ло / Пе тар Џа џић.
У: По ли ти ка.  Год. 93, бр. 29683 (11. јун 1996), стр. 
29.

15210
     [I vo An drić. Deo 1], An dri će vi mo sto vi : u tra že nju lič
ne i stva ra lač ke sin te ze / Pe tar Dža džić.
U: De lo.  God. 1, knj. 2, br. 9 (nov. 1955), str. 273292.

15211
     Ivo An drić. [De o] 2, Pred li cem stran ca / Pe tar Dža
džić.
U: De lo.  God. 2, knj. 3, br. 3 (mart 1956), str. 244265.

15212
     Ivo An drić. [De o] 3, Zlo / Pe tar Dža džić.
U: De lo.  God. 2, knj. 3, br. 5 (maj 1956), str. 533556.

15213
     Иво Ан дрић: За пи си о Го ји, Но ви Сад, 1961 / Пе тар 
Џа џић.
При каз књи ге. 
У: По ли ти ка.  Год. 29, бр. 17358 (4. феб. 1962) = Кул
ту ра  умет ност.  Год. 6, бр. 252, стр. 16.

15214
     Иво Ан дрић: За пи си о Го ји, Но ви Сад, 1961 / Пе тар 
Џа џић.
У: Из да на у дан. [Књ.] 1 / Пе тар Џа џић.  Бе о град : 
За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1996.  Стр. 
402406.

15215
     Иво Ан дрић и Му сли ма ни / Пе тар Џа џић.
У: Но ва уста шка др жа ва? / Пе тар Џа џић.  Бе о град : 
По ли ти ка, Из да вач ка де лат ност, 1990.  Стр. 9094.

15216
     Иво Ан дрић и Му сли ма ни / Пе тар Џа џић.
У: Из да на у дан. [Књ.] 3 / Пе тар Џа џић.  Бе о град : 
За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1996.  Стр. 
252260.

15217
     Иво Ан дрић: ле ген да, при ча, мит, исто ри ја / Пе тар 
Џа џић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та ; Са ра је во : Свје тлост, 1988.  Стр. 7102.

15218
     Ivo An drić: le gen da, pri ča, mit, isto ri ja / Pe tar Dža
džić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost ; 
Be o grad : Pro sve ta, 1988.  Str. IXCI II.

15219
     Ivo An drić: le gen da, pri ča, mit, isto ri ja / Pe tar Dža
džić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Na Dri ni ću pri ja / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost ; 
Be o grad : Pro sve ta, 1989.  Str. 9101.

15220
     Иво Ан дрић: ле ген да, при ча, мит, исто ри ја / Пе тар 
Џа џић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та [итд.], 1991.  Стр. 7102.



913

15221
     Иво Ан дрић: ле ген да, при ча, мит, исто ри ја / Пе тар 
Џа џић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та : БИГЗ : СКЗ ; [Титоград] : Ок то их, 1992.  Стр. 
7102.

15222
     Иво Ан дрић: ле ген да, при ча, мит, исто ри ја / Пе тар 
Џа џић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та, 1996.  Брош.  Стр. 7102.

15223
     Иво Ан дрић: ле ген да, при ча, мит, исто ри ја / Пе тар 
Џа џић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та, 1996.  Кар тон.  Стр. 7102.

15224
     Иво Ан дрић: Ли ца, За греб, 1960 / Пе тар Џа џић.
При каз књи ге.
У: По ли ти ка.  Год. 57, бр. 16811 (19. јун 1960), стр. 
16.

15225
     Иво Ан дрић: Ли ца, За греб, 1960 / Пе тар Џа џић.
У: Из да на у дан. [Књ.] 1 / Пе тар Џа џић.  Бе о град : 
За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1996.  Стр. 
240244.

15226
     Иво Ан дрић: Ли ца, За греб, 1960 / Пе тар Џа џић.
У: Збор ник о Ан дри ћу / при ре дио Ра до ван Вуч ко вић. 
 Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1999.  Стр. 221
224.

15227
     Иза зов про шло сти / Пе тар Џа џић.
У: По ли ти ка.  Год. 59, бр. 17602 (7. окт. 1962) = Кул ту
ра  умет ност.  Год. 6, бр. 286, стр. 15.

15228
     Иза зов про шло сти / Пе тар Џа џић.
У: Из да на у дан. [Књ.] 2 / Пе тар Џа џић.  Бе о град : 
Рад, 1976.  Стр. 8791.

15229
     Иза зов про шло сти / Пе тар Џа џић.
У: Из да на у дан. [Књ.] 1 / Пе тар Џа џић.  Бе о град : 
За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1996.  Стр. 
437443.

15230
     Is trg nu ti li sto vi: o sa ta ni za ci ji Sr ba. [De o] 3, Ivo An
drić i Mu sli ma ni / Pe tar Dža džić.
U: Svet.  God. 11, br. 213 (1326. jun 1990), str. 89.

15231
     Is trg nu ti li sto vi: o sa ta ni za ci ji Sr ba. [De o] 4, „Po vi je
sne gra ni ce” i mi to ma ni ja / Pe tar Dža džić.

U: Svet.  God. 11, br. 214 (27. jun11. jul 1990), str. 40
41.

15232
     Јед на реч у Омер па ши Ла та су / Пе тар Џа џић.
У: Књи жев ност.  Год. 33, књ. 56, св. 10 (окт. 1978), 
стр. 17541760.

15233
     Је ле на, же на ко је не ма : је дан де таљ из де ла на шег 
ве ли ког пи сца / Пе тар Џа џић.
У: По ли ти ка.  Год. 64, бр. 19401 (8. окт. 1967), стр. 
17.

15234
     Је ле на, же на ко је не ма / Пе тар Џа џић.
У: Из да на у дан. [Књ.] 2 / Пе тар Џа џић.  Бе о град : 
Рад, 1976.  Стр. 101104.

15235
     Је ле на, же на ко је не ма / Пе тар Џа џић.
У: Из да на у дан. [Књ.] 2 / Пе тар Џа џић.  Бе о град : 
За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1996.  Стр. 
128132.

15236
     Кад и ка ко  два пи та ња у „Про кле тој авли ји” : одло
мак из сту ди је / Пе тар Џа џић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 23, бр. 384 (13. феб. 1971), 
стр. 7.

15237
     „Li ca” / Pe tar Dža džić.
U: Iz da na u dan / Pe tar Dža džić.  No vi Sad : Pro gres, 
1962.  Str. 103106.

15238
     Mit i po et ska vi zi ja / Pe tar Dža džić.
U: Knji žev ne no vi ne.  N. s., god. 12, br. 157 (3. nov. 
1961), str. 3.

15239
     Мо сто ви / Пе тар Џа џић.
У: Са вре ме на про за / при ре дио Ми лош И. Бан дић.  
Бе о град : Но лит, 1965.  Стр. 6777.

15240
     Мо сто ви / Пе тар Џа џић.
У: Са вре ме на про за / при ре дио М. [Милош] И. Бан
дић.  Бе о град : Но лит, 1973.  Стр. 131141.

15241
     „На Дри ни ћу при ја” Иве Ан дри ћа / Пе тар Џа џић.
У: На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та : Но лит : За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 
1978.  Стр. 722.

15242
     „На Дри ни ћу при ја” Иве Ан дри ћа / Пе тар Џа џић.
У: На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та : Но лит : За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 
1981.  Стр. 722.
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15243
     „На Дри ни ћу при ја” Иве Ан дри ћа / Пе тар Џа џић.
У: На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та : Но лит : За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 
1983.  Стр. 722.

15244
     „На Дри ни ћу при ја” Иве Ан дри ћа / Пе тар Џа џић.
У: На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та : Но лит : За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 
1985.  Стр. 722.

15245
     „На Дри ни ћу при ја” Иве Ан дри ћа / Пе тар Џа џић.
У: На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та, 1987.  Стр. 722.

15246
     „На Дри ни ћу при ја” Иве Ан дри ћа / Пе тар Џа џић.
У: На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та, 1988.  Стр. 722.

15247
     „На Дри ни ћу при ја” Иве Ан дри ћа / Пе тар Џа џић.
У: На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та, 1990.  Стр. 722.

15248
     На стра ни оскуд ног сја ја : о Ан дри ће вом кон фор
ми зму / Пе тар Џа џић.
У: НИН.  Бр. 2180 (9. окт. 1992), стр. 4244.

15249
     На по ме не / [Петар Џаџић].
У: Ex Pon to ; Не ми ри ; Ли ри ка / Иво Ан дрић.  Бе о град 
[итд.] : Про све та [итд.], 1977.  Стр. 245253.

15250
     Не про ми шље ни го вор / Пе тар Џа џић.
У: НИН.  Год. 18, бр. 930 (3. нов. 1968), стр. 13.

15251
     No ve hr vat ske bit ke za An dri će vo de lo / pi še Pe tar 
Dža džić.
U: Te le graf.  Br. 43 (15. mart 1995), str. 2327.

15252
     О мај сто ру при по ве да чу / Пе тар Џа џић.
У: По ли ти ка.  Год. 69, бр. 21196 (7. окт. 1972) = Кул ту
ра  умет ност.  Год. 16, бр. 892, стр. 14.

15253
     О ми то ма ни ма / Пе тар Џа џић.
У: При че о ми то ма ни ма / Иво Ан дрић.  Бе о град : 
Књи гако мерц, 1996.  Стр. 716.

15254
     О пи сцу / Пе тар Џа џић.
У: Аска и вук [Брајево писмо]. Св. 3 / Иво Ан дрић.  
Бе о град : „Фи лип Ви шњић”, 1973.  Стр. 99106.

15255
     О Про кле тој авли ји / Пе тар Џа џић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.

У: Про кле та авли ја / Иво Ан дрић.  Бе о град [итд.] : 
Про све та [итд.], 1972.  Стр. 15122.

15256
     О Про кле тој авли ји / Пе тар Џа џић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Са вре ме на про за / при ре дио М. [Милош] И. Бан
дић.  Бе о град : Но лит, 1973.  Стр. 182222.

15257
     O „Pro kle toj avli ji”. [De o] 1 / Pe tar Dža džić.
U: Оslobođenje.  God. 29, br. 8748 (9. okt. 1972), str. 7.

15258
     O „Pro kle toj avli ji”. [De o] 2 / Pe tar Dža džić.
U: Oslo bo đe nje.  God. 29, br. 8749 (10. okt. 1972), str. 9.

15259
     O „Pro kle toj avli ji”. [De o] 3, Na vre lu le gen de / Pe tar 
Dža džić.
U: Оslobođenje.  God. 29, br. 8750 (11. okt. 1972), str. 11.

15260
     O „Pro kle toj avli ji”. [De o] 4, Traj na vri jed nost pr vo
bit no sti / Pe tar Dža džić.
U: Оslobođenje.  God. 29, br. 8751 (12. okt. 1972), str. 9.

15261
     O „Pro kle toj avli ji”. [De o] 5, Le lu jav lik sa fre ske / 
Pe tar Dža džić.
U: Оslobođenje.  God. 29, br. 8752 (13. okt. 1972), str. 5.

15262
     O „Pro kle toj avli ji”. [De o] 6, Čo vjek su to na / Pe tar 
Dža džić.
U: Оslobođenje.  God. 29, br. 8753 (14. okt. 1972), str. 7.

15263
     O „Pro kle toj avli ji”. [De o] 7, Su ton svi je sti / Pe tar 
Dža džić.
U: Оslobođenje.  God. 29, br. 8754 (15. okt. 1972), str. 7.

15264
     О Про кле тој авли ји Иве Ан дри ћа : де ло са ду гом 
ге не зом зре ња / Пе тер Џа џић.
У: Кри ти ке и огле ди / Пе тар Џа џић.  Бе о град : Срп ска 
књи жев на за дру га, 1973.  Стр. 293390.

15265
     Od „Ex Pon ta” ka „Ba šti ni dje do va” / Pe tar Dža džić.
U: Оslobođenje.  God. 18, br. 4873 (31. dec. 19612. jan. 
1962), str. 45.

15266
     Od „Ex Pon ta” ka „Ba šti ni dje do va” / Pe tar Dža džić.
U: Iz da na u dan / Pe tar Dža džić.  No vi Sad : Pro gres, 
1962.  Str. 111116.

15267
     Од Ex Pon ta ка „Ба шти ни дје до ва” / Пе тар Џа џић.
У: Из да на у дан. [Књ.] 1 / Пе тар Џа џић.  Бе о град : 
За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1996.  Стр. 
386394.
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15268
     От кри ћа и ви ђе ња / Пе тар Џа џић.
При каз ма ни фе ста ци је: Ме ђу на род ни сим по зи јум 
„Од је ци европ ске исто ри је у де лу Иве Ан дри ћа”, Нан
си, 31. мај2. јун 1985. 
У: По ли ти ка.  Год. 82, бр. 25752 (15. јун 1985) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 7, бр. 304, стр. 10.

15269
     Пе сник не про ла зног у про ла зном : по сле од лу ке о 
до де љи ва њу Но бе ло ве на гра де Иви Ан дри ћу / Пе тар 
Џа џић.
У: По ли ти ка.  Год. 58, бр. 17263 (29. окт. 1961) = Кул
ту ра  умет ност.  Год. 5, бр. 238, стр. 15.

15270
     Pe snik ne pro la znog u pro la znom : (na vest o do de lji va
nju No be lo ve na gra de) / Pe tar Dža džić.
U: Iz da na u dan / Pe tar Dža džić.  No vi Sad : Pro gres, 
1962.  Str. 106110.

15271
     Пе сник не про ла зног у про ла зном : на вест о до де
љи ва њу Но бе ло ве на гра де / Пе тар Џа џић.
У: Из да на у дан. [Књ.] 1 / Пе тар Џа џић.  Бе о град : 
За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1996.  Стр. 
371377.

15272
     Пи сац и ње го во до сто јан ство : за што је Иво Ан дрић 
од био да се ње го ва књи га лир ске про зе „Ex Pon to” об
ја ви 1938. го ди не у Фран цу ској / Пе тар Џа џић.
Са др жи и пре пи ску И. Ан дри ћа са Ми ла ном Мар ко ви
ћем и Ан дре Ма зо ном. 
У: По ли ти ка.  Год. 77, бр. 23865 (15. март 1980) = Кул
ту ра  умет ност  на у ка.  Год. 2, бр. 37, стр. 9.

15273
     Пи сац и ње го во до сто јан ство / Пе тар Џа џић.
Са др жи и пре пи ску Иве Ан дри ћа са Ми ла ном Мар ко
ви ћем и Ан дре Ма зо ном.
У: Из да на у дан. [Књ.] 3 / Пе тар Џа џић.  Бе о град : 
За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1996.  Стр. 63
71.

15274
     Po vest o zlu i do bru / Pe tar Dža džić.
U: Pro kle ta avli ja / Ivo An drić.  Be o grad : Rad, 1982.  
Str. 93[99].

15275
     По вест о злу и до бру / Пе тар Џа џић.
У: Про кле та авли ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Рад, 
1988.  Стр. 511.

15276
     По вест о злу и до бру / Пе тар Џа џић.
У: Про кле та авли ја / Иво Ан дрић.  Бе о град : Књи га 
ко мерц, 1995.  Стр. 713.

15277
     По го вор / П. Џ. [Петар Џаџић].
У: Ex Pon to ; Не ми ри ; Ли ри ка / Иво Ан дрић.  Бе о град 
[итд.] : Про све та [итд.], 1976.  Стр. 249253.

15278
     По го вор / П. Џ. [Петар Џаџић].
У: Шта са њам и шта ми се до га ђа / Иво Ан дрић.  Бе
о град : Про све та, 1976.  Стр. 123128.

15279
     Po go vor / [Pe tar Džadžić].
U: Ex Pon to ; Ne mi ri ; Li ri ka / Ivo An drić.  Sa ra je vo 
[etc.] : Svje tlost [etc.], 1976.  Str. 249254.

15280
     По го вор / П. Џ. [Петар Џаџић].
У: Шта са њам и шта ми се до га ђа / Иво Ан дрић.  Бе
о град : Про све та, 1977.  Стр. 123128.

15281
     По го вор / Пе тар Џа џић.
У: Шта са њам и шта ми се до га ђа [Брајево писмо] / 
Иво Ан дрић.  Бе о град : „Фи лип Ви шњић”, 1977.  
Стр. 120130*.

15282
     Po go vor / [Pe tar Džadžić].
U: Ex Pon to ; Ne mi ri ; Li ri ka / Ivo An drić.  Sa ra je vo : 
Svje tlost ; Za greb : Mla dost, 1977.  Str. 249254.

15283
     По го вор / Пе тар Џа џић.
У: Шта са њам и шта ми се до га ђа / Иво Ан дрић.  Бе
о град : Гра ма тик, 2003.  Стр. 144150.

15284
     По го вор / Пе тар Џа џић.
У: Шта са њам и шта ми се до га ђа / Иво Ан дрић.  Бе
о град : Гра ма тик, 2003.  Стр. 159167.

15285
     Пред го вор / Пе тар Џа џић.
У: Кри ти ча ри о Ан дри ћу / при ре дио Пе тар Џа џић.  
Бе о град : Но лит, 1962.  Стр. IXXLIV.

15286
     Pred go vor / Pe tar Dža džić.
U: Pro kle ta avli ja / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost ; Be
o grad : Pro sve ta, 1967.  Str. 744.

15287
     Пред го вор / Пе тар Џа џић.
У: Про кле та авли ја / Иво Ан дрић.  Са ра је во : Свје
тлост ; Бе о град : Про све та, 1967.  Стр. 747.

15288
     Пред го вор / Пе тар Џа џић.
У: Аска и вук [Брајево писмо]. Св. 1 / Иво Ан дрић.  
Бе о град : „Фи лип Ви шњић”, 1973.  Стр. 158*.

15289
     Пред го вор збор ни ку „Кри ти ча ри о Ан дри ћу” / Пе
тар Џа џић.
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У: Бал кан ски Хо мер или Жи вот Иве Ан дри ћа / Ра до
ван По по вић.  Бе о град : За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства, 1991.  Стр. 129.

15290
     Пре драг Па ла ве стра: Скри ве ни пе сник, Бе о град, 
1981 / Пе тар Џа џић.
При каз књи ге.
У: Из да на у дан. [Књ.] 3 / Пе тар Џа џић.  Бе о град : 
За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1996.  Стр. 95
99.

15291
     Пре по зна ва ње ру ке ко ја пи ше / Пе тар Џа џић.
У: По ли ти ка.  Год. 76, бр. 23505 (15. март 1979), стр. 
910.

15292
     При по вет ке Ива Ан дри ћа / Пе тар Џа џић.
У: При по вет ке. [Књ.] 1 / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та, 1961.  Стр. 732.

15293
     При ро да и по за ди на „слу ча ја” у Ан дри ће вом де лу 
/ Пе тар Џа џић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Год. 1, бр. 1 (јул 1992), 
стр. 6069.

15294
     Раз ми шља ња о Ан дри ћу / Пе тар Џа џић.
У: Гла сник Одје ље ња умјет но сти.  Vol. 12, књ. 12 
(1993), стр. 223236.

15295
     Ре ал но и мит ско у ро ма ну „На Дри ни ћу при ја” / 
Пе тар Џа џић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ré su
mé: Le réel et le mythi que dans le ro man „Le pont sur la 
Dri na”: стр. 361362.
У: Збор ник ра до ва о Иви Ан дри ћу / уред ник Ан то ни је 
Иса ко вић.  Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет
но сти, 1977.  Стр. 317362.

15296
     Ре ал но и мит ско у ро ма ну „На Дри ни ћу при ја” / 
Пе тар Џа џић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ré su
mé: Le réel et le mythi que dans le ro man „Le pont sur la 
Dri na”: стр. 361362.
У: Збор ник ра до ва о Иви Ан дри ћу / уред ник Ан то ни је 
Иса ко вић.  Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет
но сти, 1979.  Стр. 317362.

15297
     Re al no i mit sko u ro ma nu „Na Dri ni ću pri ja” / Pe tar 
Dža džić.
Od lo mak.  Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Na Dri ni ću pri ja Ive An dri ća / Ni ko la Ko lje vić.  Be o
grad : Za vod za udž be ni ke i na stav na sred stva, 1982.  Str. 
8999.

15298
     Re al no i mit sko u ro ma nu Na Dri ni ću pri ja / Pe tar Dža
džić.
Od lo mak.
U: An dri ćev ro man Na Dri ni ću pri ja / [priređivač Mi ra 
Miljanović].  Sa ra je vo : Mu zej knji žev no sti i po zo ri šne 
umjet no sti Bo sne i Her ce go vi ne : Svje tlost, 1982.  Str. 
2122.

15299
     Ре ал но и мит ско у ро ма ну „На Дри ни ћу при ја” / 
Пе тар Џа џић.
Одло мак.  На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз 
текст.
У: Ан дри ће во ре мекде ло / Ни ко ла Ко ље вић.  Ба ња 
Лу ка : Глас срп ски, 1995.  Стр. 114117.

15300
     Ре пре си ја као под сти цај / Пе тар Џа џић.
У: Из да на у дан. [Књ.] 3 / Пе тар Џа џић.  Бе о град : 
За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1996.  Стр. 
282285.

15301
     Ро ма ни Ива Ан дри ћа / Пе тар Џа џић.
У: Трав нич ка хро ни ка / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та, 1961.  Стр. VII[XXIV].

15302
     Ро ма ни Ива Ан дри ћа / [Петар Џаџић].
У: Трав нич ка хро ни ка / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та, 1964.  Стр. VII[XXIV].

15303
     Ро ма ни Ива Ан дри ћа / [Петар Џаџић].
У: Трав нич ка хро ни ка / Иво Ан дрић.  Бе о град : Про
све та, 1972.  Стр. VII[XXIV].

15304
     Све док и са у че сник / Пе тар Џа џић.
Одло мак из го во ра на све ча ној ака де ми ји по во дом пе
то го ди шњи це смр ти Иве Ан дри ћа. 
У: Бор ба.  Год. 58, бр. 73 (15. март 1980) = Свет кул ту
ре и умет но сти, стр. 9.

15305
     Свет као сли ка / Пе тар Џа џић.
У: Ан дрић у све тлу есте ти ке / уре дио Ми ло слав Шу
тић.  [Нови Сад] : Све то ви ; Бе о град : Ин сти тут за 
књи жев ност и умет ност : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 
1994.  Стр. 108117.

15306
     Све тло сти и све то сти / Пе тар Џа џић.
У: Из да на у дан. [Књ.] 3 / Пе тар Џа џић.  Бе о град : 
За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1996.  Стр. 
293306.

15307
     Све тло сти и све то сти Ан дри ће вог де ла / Пе тар Џа
џић.
У: Срп ски књи жев ни гла сник.  Т. с., год. 1, бр. 4 (окт. 
1992), стр. 516.



917

15308
     Ства ра лач ка ла бо ра то ри ја стра сног ис тра жи ва ча : 
нео бја вље но ства ра ла штво на шег но бе лов ца Ан дри ћа 
ну ди још мно го дра го це ног ли те рар ног шти ва / Пе тар 
Џа џић.
У: Днев ник.  Год. 39, бр. 11991 (20. март 1980) = Кул
ту ра  на у ка  умет ност.  Год. 2, бр. 14, стр. V

15309
     У Ан дри ће вој га лак си ји / Пе тар Џа џић.
При каз књи ге: Пре драг Па ла ве стра: Скри ве ни пе сник, 
Бе о град, 1981. 
У: Бор ба.  Год. 40 [!], бр. 320 (21. нов. 1981) = Дру
штво  кул ту ра  кри ти ка, стр. 10.

15310
     Увод и за кљу чак за сту ди ју „О Про кле тој авли ји” / 
Пе тар Џа џић.
У: Књи жев на реч.  Год. 3, бр. 27 (јун 1974), стр. 1, 4.

15311
     Укле ти пе сник и укле ти про го ни тељ / Пе тар Џа
џић.
У: Из да на у дан. [Књ.] 3 / Пе тар Џа џић.  Бе о град : 
За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1996.  Стр. 
117120.

15312
     Укро ће на вре ме на / [интервју водила] Ви шња Ву
ко тић.
Ин тер вју са Пе тром Џа џи ћем.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 32, бр. 11026 (27. нов. 
1994), стр. 12.

15313
     Хи пер бо ла о пат њи / Пе тар Џа џић.
Го вор на Стру шким ве че ри ма по е зи је, 1983.
У: Бор ба.  Год. 61, бр. 249/250 (1011. септ. 1983), стр. 
11.

15314
     Хра сто ва гре да у ка ме ној ка пи ји / Пе тар Џа џић.
У: Бор ба.  Год. 58, бр. 141 (24. мај 1980) = Свет кул ту
ре и умет но сти, стр. 10.

15315
     Хра сто ва гре да у ка ме ној ка пи ји / Пе тар Џа џић.
У: Де ло Иве Ан дри ћа у кон тек сту европ ске књи жев
но сти и кул ту ре / [уредник Дра ган Недељковић].  Бе
о град : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 1981.  Стр. 211217.

15316
     Цр на пру га / Пе тар Џа џић.
Одло мак из књи ге „Хра сто ва гре да у ка ме ној ка пи ји”. 
 На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Књи жев ност.  Год. 38, књ. 75, св. 3/4 (мартаприл 
1983), стр. 417433.

15317
     Цр на пру га или о „не из ре ци вом” / Пе тар Џа џић.
Одло мак из тек ста „Ре ал но и мит ско у ро ма ну ‘На 
Дри ни ћу при ја’”.  На по ме не и би бли о граф ске ре фе
рен це уз текст.

У: Ан дри ће во ре мекде ло / Ни ко ла Ко ље вић.  Ба ња 
Лу ка : Глас срп ски, 1995.  Стр. 118126.

15318
     Če mu strah od An dri ća / Pe tar Dža džić.
U: Wal ter.  (21. avg. 1990)*.

15319
     Чо век у слу жби де ла / Пе тар Џа џић.
Го вор на све ча ној ака де ми ји по во дом сто го ди шњи це 
ро ђе ња Иве Ан дри ћа, Бе о град, 28. окт. 1992.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 44, бр. 853 (1. дец. 1992), 
стр. 5.

15320
     Ша ман ско ек ста тич но ис ку ство / Пе тар Џа џић.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 24, бр. 425 (16. окт. 1972), 
стр. 12.

15321
     Ša man sko ek sta tič no is ku stvo / Pe tar Dža džić.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1977.  Str. 291297.

15322
     Ša man sko ek sta tič no is ku stvo / Pe tar Dža džić.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1981.  Str. 291297.

15323
     Ša man sko ek sta tič no is ku stvo : (od lo mak) / Pe tar Dža
džić.
U: Pro kle ta avli ja ; Most na Že pi / Ivo An drić.  Sa ra je vo 
: Svje tlost, 1981.  Str. 188190.

15324
     Ša man sko ek sta tič no is ku stvo : (od lo mak) / Pe tar Dža
džić.
U: Pro kle ta avli ja ; Most na Že pi / Ivo An drić.  Sa ra je vo 
: Svje tlost, 1985.  Str. 188190.

15325
     Ša man sko ek sta tič no is ku stvo : (od lo mak) / Pe tar Dža
džić.
U: Pro kle ta avli ja ; Most na Že pi / Ivo An drić.  Sa ra je vo 
: Svje tlost, 1988.  Str. 188190.

15326
     Ša man sko ek sta tič no is ku stvo : (od lo mak) / Pe tar Dža
džić.
U: Pro kle ta avli ja ; Most na Že pi / Ivo An drić.  Sa ra je vo 
: Svje tlost, 1989.  Str. 188190.

15327
     Ša man sko ek sta tič no is ku stvo : (od lo mak) / Pe tar Dža
džić.
U: Pro kle ta avli ja ; Most na Že pi / Ivo An drić.  Sa ra je vo 
: Svje tlost, 1990.  Str. 188190.

15328
     Шта Ан дрић ви ди у исто ри ји / Пе тар Џа џић.
Го вор на све ча ној ака де ми ји по во дом сто го ди шњи це 
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ро ђе ња И. Ан дри ћа, Бе о град, 28. окт. 1992.
У: Из да на у дан. [Књ.] 3 / Пе тар Џа џић.  Бе о град : 
За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1996.  Стр. 
286292.

15329
     Шта Ан дрић ви ди у исто ри ји. [Део 1], Вје чи то вра
ћа ње / Пе тар Џа џић.
У: По бје да.  Год. 47, бр. 9717 (19. дец. 1992) = Сви јет 
кул ту ре, стр. 11.

15330
     Шта Ан дрић ви ди у исто ри ји. [Део 2], Тра ги ка сти
ла / Пе тар Џа џић.
У: По бје да.  Год. 47, бр. 9719 (21. дец. 1992), стр. 11.

15331
     Шта би ре као Ан дрић / Пе тар Џа џић.
У: Из да на у дан. [Књ.] 3 / Пе тар Џа џић.  Бе о град : 
За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1996.  Стр. 
277281.

15332
     Шта ка зу је чо ве ко ва спо ља шњост : одло мак из нео
бја вље не књи ге / Пе тар Џа џић.
У: Бор ба.  Год. 53, бр. 71 (15. март 1975) = Свет кул ту
ре и умет но сти, стр. 11.

15333
     Шта са њам и шта ми се до га ђа / Пе тар Џа џић.
У: По ли ти ка.  Год. 73, бр. 22475 (30. април2. мај 
1976), стр. 19.

15334
     Шта са њам и шта ми се до га ђа / Пе тар Џа џић.
У: Из да на у дан. [Књ.] 3 / Пе тар Џа џић.  Бе о град : 
За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1996.  Стр. 22
30.

15335
     An dri će vi ka ži po ti / Pe tar Dža džić ; pre ve del Jo že Sta
bej.
U: Ex Pon to ; Ne mi ri ; Li ri ka / Ivo An drić.  Lju blja na 
[etc.] : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je [etc.], 1977.  Str. 448
454.

15336
     La vie et l’oeuvre de Ivo An dritch / Pe tar Dža džić.
U: La co ur ma u di te / Ivo An dritch.  Pa ris : Pres ses du 
com pag non na ge, 1965.  Str. 2770*.

15337
     Dvoj na mo ti va ci ja / Pe tar Dža džić ; pre ve del Jo že Sta
bej.
U: Ex Pon to ; Ne mi ri ; Li ri ka / Ivo An drić.  Lju blja na 
[etc.] : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je [etc.], 1977.  Str. 405
419.

15338
     Dvo ri šče se ne spre mi nja ni ko li / Pe tar Dža džić ; pre
ve del Jo že Sta bej.

U: Ex Pon to ; Ne mi ri ; Li ri ka / Ivo An drić.  Lju blja na 
[etc.] : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je [etc.], 1977.  Str. 356
366.

15339
     De lo z dol go ge ne zo zo re nja / Pe tar Dža džić ; pre ve del 
Jo že Sta bej.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ex Pon to ; Ne mi ri ; Li ri ka / Ivo An drić.  Lju blja na 
[etc.] : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je [etc.], 1977.  Str. 290
299.

15340
     Де ло со дол га ге не за на зре е ње / Пе тар Џа џиќ ; пре
вод од срп ско хр ват ски Дра ги ца Стар де ло ва.
У: Про кле та авли ја / Иво Ан дриќ.  Ско пје : Ми сла : 
Ма ке дон ска кни га, 1985.  Стр. 99106.

15341
     Ivo An drić / Pe tar Dža džić.
U: Synthè ses.  An née 13, no 147/148 (aoûtsept. 1958), 
str. 133136*.

15342
     İvo An driç / Pe tar Ca ciç ; (çe vi ren Niyazi Sü leyman).
U: Çe vren.  Y. 3, no. 6 (Tem muz 1975), str. 812.

15343
     Iz zi va nje pre te klo sti / Pe tar Dža džić ; pre ve del Jo že 
Sta bej.
U: Po ti, obra zi, po kra ji ne / Ivo An drić.  Lju blja na [etc.] : 
Dr žav na za lo žba Slo ve ni je [etc.], 1966.  Str. 200204.

15344
     Iz zi va nje pre te klo sti / Pe tar Dža džić ; pre ve del Jo že 
Sta bej.
U: Ex Pon to ; Ne mi ri ; Li ri ka / Ivo An drić.  Lju blja na 
[etc.] : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je [etc.], 1977.  Str. 266
269.

15345
     In tro du ção / Pe tar Dzad zic.
U: O pá tio mal di to e qu a tro con tos / Ivo An dritch.  Rio de 
Ja ne i ro : Edo to ra Del ta, RJ, 1969*.

15346
     In tro du ção / Pe tar Dzad zic.
U: O pá tio mal di to e qu a tro con tos / Ivo An dritch.  Rio de 
Ja ne i ro : Ope ra Mun di, 1971*.

15347
     In tro du ção / Pe tar Dzad zic.
U: O pá tio mal di to e qu a tro con tos / Ivo An dritch.  Rio de 
Ja ne i ro : Ope ra Mun di, 1973*.

15348
     Kaj pri po ve du je člo ve ko va zu na njost / Pe tar Dža džić ; 
pre ve del Jo že Sta bej.
U: Ex Pon to ; Ne mi ri ; Li ri ka / Ivo An drić.  Lju blja na 
[etc.] : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je [etc.], 1977.  Str. 347
352.
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15349
     Kdaj in ka ko  vpra ša nji v Pre kle tem dvo ri šču / Pe tar 
Dža džić ; pre ve del Jo že Sta bej.
U: Ex Pon to ; Ne mi ri ; Li ri ka / Ivo An drić.  Lju blja na 
[etc.] : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je [etc.], 1977.  Str. 300
313.

15350
     Le ben und Werk von Ivo An drić / Pe tar Dža džić.
U: We si re und Kon suln / Ivo An drić.  Zü rich : Co ron, 
[1968]*.

15351
     Lju dje z na pač nim pr vim ko ra kom / Pe tar Dža džić ; 
pre ve del Jo že Sta bej.
U: Ex Pon to ; Ne mi ri ; Li ri ka / Ivo An drić.  Lju blja na 
[etc.] : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je [etc.], 1977.  Str. 325
331.

15352
     A ma ra dan dó ság po é zi se a mu lan dó ban / Pe tar Dža džić 
; for dí tot ta Csu ka Zol tán.
U: Ve zí rek és kon zu lok / Ivo An drić.  No vi Sad : Fo rum, 
1962.  Str. XIXVI.

15353
     Mo sto vi / Pe tar Dža džić ; pre ve del Jo že Sta bej.
U: Po ti, obra zi, po kra ji ne / Ivo An drić.  Lju blja na [etc.] : 
Dr žav na za lo žba Slo ve ni je [etc.], 1966.  Str. 205217.

15354
     Mo sto vi / Pe tar Dža džić ; pre ve del Jo že Sta bej.
U: Ex Pon to ; Ne mi ri ; Li ri ka / Ivo An drić.  Lju blja na 
[etc.] : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je [etc.], 1977.  Str. 270
276.

15355
     Myth in the work of Ivo An drić / Pe tar Dža džić.
No tes: str. 30.
U: Ivo An drić / edi ted by E. C. [Ce li a] Haw ke sworth.  
Lon don : Uni ver sity of Lon don, School of Sla vo nic and 
East Euro pean Stu di es, 1985.  Str. 2230.

15356
     „Ne po mir lji vi sve to vi” / Pe tar Dža džić ; pre ve del Jo že 
Sta bej.
U: Po ti, obra zi, po kra ji ne / Ivo An drić.  Lju blja na [etc.] : 
Dr žav na za lo žba Slo ve ni je [etc.], 1966.  Str. 218223.

15357
     „Ne po mir lji vi sve to vi” / Pe tar Dža džić ; pre ve del Jo že 
Sta bej.
U: Ex Pon to ; Ne mi ri ; Li ri ka / Ivo An drić.  Lju blja na 
[etc.] : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je [etc.], 1977.  Str. 277
283.

15358
     Ne pre mi šljen go vor / Pe tar Dža džić ; pre ve del Jo že 
Sta bej.
U: Ex Pon to ; Ne mi ri ; Li ri ka / Ivo An drić.  Lju blja na 
[etc.] : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je [etc.], 1977.  Str. 338
346.

15359
     No va de la, „ne zna ni” An drić / Pe tar Dža džić ; pre ve del 
Jo že Sta bej.
U: Ex Pon to ; Ne mi ri ; Li ri ka / Ivo An drić.  Lju blja na 
[etc.] : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je [etc.], 1977.  Str. 438
447.

15360
     O moj stru pri po ve do val cu / Pe tar Dža džić ; pre ve del 
Jo že Sta bej.
U: Ex Pon to ; Ne mi ri ; Li ri ka / Ivo An drić.  Lju blja na 
[etc.] : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je [etc.], 1977.  Str. 332
337.

15361
     „O smi slu in po me nu zma go vi te ga mo stu” / Pe tar Dža
džić ; pre ve del Jo že Sta bej.
U: Ex Pon to ; Ne mi ri ; Li ri ka / Ivo An drić.  Lju blja na 
[etc.] : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je [etc.], 1977.  Str. 389
404.

15362
     Od Abe lo ve ga ro du do Ah ba ba / Pe tar Dža džić ; pre ve
del Jo že Sta bej.
U: Ex Pon to ; Ne mi ri ; Li ri ka / Ivo An drić.  Lju blja na 
[etc.] : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je [etc.], 1977.  Str. 314
324.

15363
     Od Ex Pon ta k „De di šči ni pred ni kov” / Pe tar Dža džić ; 
pre ve del Jo že Sta bej.
U: Po ti, obra zi, po kra ji ne / Ivo An drić.  Lju blja na [etc.] : 
Dr žav na za lo žba Slo ve ni je [etc.], 1966.  Str. 172179.

15364
     Od Ex Pon ta k „De di šči ni pred ni kov” / Pe tar Dža džić ; 
pre ve del Jo že Sta bej.
U: Ex Pon to ; Ne mi ri ; Li ri ka / Ivo An drić.  Lju blja na 
[etc.] : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je [etc.], 1977.  Str. 241
247.

15365
     Od se vi mi ta v ro ma nu „Most na Dri ni” / Pe tar Dža džić 
; pre ve del Jo že Sta bej.
U: Ex Pon to ; Ne mi ri ; Li ri ka / Ivo An drić.  Lju blja na 
[etc.] : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je [etc.], 1977.  Str. 376
378.

15366
     От „Ex Pon to” к На сле дию де дов / Пе тар Джад
жич.
У: По ве сти и рас ска зы / Иво Ан дрич.  Бел град : Про
све та ; Мо сква : Ху до же ствен ная ли те ра ту ра, 1974.  
Стр. 513.

15367
     Pi sa telj  člo vek v ča su / Pe tar Dža džić ; pre ve del Jo že 
Sta bej.
U: Ex Pon to ; Ne mi ri ; Li ri ka / Ivo An drić.  Lju blja na 
[etc.] : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je [etc.], 1977.  Str. 420
437.
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15368
     Po vrat nost do ga ja nja / Pe tar Dža džić ; pre ve del Jo že 
Sta bej.
U: Ex Pon to ; Ne mi ri ; Li ri ka / Ivo An drić.  Lju blja na 
[etc.] : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je [etc.], 1977.  Str. 372
375.

15369
     По эт не пре хо дя щ е го в пре хо дя щ ем / Пе тар Джад
жич.
У: По ве сти и рас ска зы / Иво Ан дрич.  Бел град : Про
све та ; Мо сква : Ху до же ствен ная ли те ра ту ра, 1974.  
Стр. 1320.

15370
     Un po è te de l’éter nel dans l’ép hè me re / Pe tar Dža džić.
U: No u vel es sai yougo sla ve / cho ix fa it par Alek san dar 
Ste fa no vić.  Ma ri bor : Ob zor ja, 1965.  Str. 2935*.

15371
     „Pr vin ska, naj glo blja plast” in „Pre kle to dvo ri šče” / 
Pe tar Dža džić ; pre ve del Jo že Sta bej.
U: Ex Pon to ; Ne mi ri ; Li ri ka / Ivo An drić.  Lju blja na 
[etc.] : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je [etc.], 1977.  Str. 284
289.

15372
     Pred go vor / Pe tar Dža džić ; sa en gle skog na hin du pre
veo Ram Pal Singh.
Tekst na hin. je zi ku i pi smu.
U: Raj ka / Ivo An drić.  New Del hi : Mo ti lal Ba nar si Das, 
1957*.

15373
     Pre kle to dvo ri šče  tre nu tek pre te klo sti in sta len opo
min / Pe tar Dža džić ; pre ve del Jo že Sta bej.
U: Po ti, obra zi, po kra ji ne / Ivo An drić.  Lju blja na [etc.] : 
Dr žav na za lo žba Slo ve ni je [etc.], 1966.  Str. 224228.

15374
     So ci al ni upor in dra ma eks i sten ce / Pe tar Dža džić ; pre
ve del Jo že Sta bej.
U: Po ti, obra zi, po kra ji ne / Ivo An drić.  Lju blja na [etc.] : 
Dr žav na za lo žba Slo ve ni je [etc.], 1966.  Str. 180199.

15375
     So ci al ni upor in dra ma eks i sten ce / Pe tar Dža džić ; pre
ve del Jo že Sta bej.
U: Ex Pon to ; Ne mi ri ; Li ri ka / Ivo An drić.  Lju blja na 
[etc.] : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je [etc.], 1977.  Str. 248
265.

15376
     Sprem na be se da / P. Dž. [Pe tar Džadžić] ; pre ve del Jo
že Šmit.
U: Ex Pon to ; Ne mi ri ; Li ri ka / Ivo An drić.  Lju blja na 
[etc.] : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je [etc.], 1977.  Str. 457
[462].

15377
     Ure ja nje zgod be / Pe tar Dža džić ; pre ve del Jo že Sta
bej.

U: Ex Pon to ; Ne mi ri ; Li ri ka / Ivo An drić.  Lju blja na 
[etc.] : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je [etc.], 1977.  Str. 353
355.

15378
     L’hi sto i re, la lé gen de et le mythe dans l’oeuvre d’Ivo 
An drić : le pas sé ré pond aux qu e sti ons po sé es par le pré
sent / Pe tar Dža džić.
U: Ac tes du Col lo que in ter na ti o nal „Re flets de l’hi sto i re 
euro pé en ne dans l’oeuvre d’Ivo An drić”, [Nancy], 31 mai, 
1er et 2 juin 1985 / so us la di rec tion de Dra gan Ne delj ko
vić.  Nancy : Pres ses Uni ver si ta i res de Nancy, 1987.  Str. 
5763.

15379
     Čr na za re za ali o „ne iz re klji vem” / Pe tar Dža džić ; pre
ve del Jo že Sta bej.
U: Ex Pon to ; Ne mi ri ; Li ri ka / Ivo An drić.  Lju blja na 
[etc.] : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je [etc.], 1977.  Str. 379
388.

15380
     Šti ri „kra ji ne” v Pre kle tem dvo ri šču / Pe tar Dža džić ; 
pre ve del Jo že Sta bej.
U: Ex Pon to ; Ne mi ri ; Li ri ka / Ivo An drić.  Lju blja na 
[etc.] : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je [etc.], 1977.  Str. 367
371.

ЏЕЈН ВЕЈ, Ели за бет
15381

     A ti me less ta le told fa ul tlessly in the gre at Euro pean 
tra di tion / re vi e wed by Eli za beth Ja ne way.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pro kle ta avli ja, Nju jork, 1962.
U: Chi ca go Daily Tri bu ne.  (21 Oct. 1962)*.

ЏЕ ФРИС, Ијан
15382

     Ivo An drić: The wo man from Sa ra je vo, New York, 
1965 / Ian Jef fe ri es.
Pri kaz knji ge: Go spo đi ca.
U: New Sta te sman.  (9 Sept. 1966), str. 359.

ЏИН ДО, Ја смин
15383

     Av vi ci na re e tra dur re : due ver si o ni del Pon te sul la Dri
na di Ivo An drić. [Par te] 1 / Ja smin Džin do.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Il Con fron to let te ra rio.  Vol. 23, n. 47 (2007), str. 195
224*.

15384
     Av vi ci na re e tra dur re : due ver si o ni del Pon te sul la Dri
na di Ivo An drić. [Par te] 2 / Ja smin Džin do.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Il Con fron to let te ra rio.  Vol. 23, n. 48 (2007), str. 433
453*.

ЏОН СТОН, Ке нет
15385

     Tran sla tor’s no te / Ken neth Johnsto ne.
U: Bo snian story / Ivo An drić.  Lon don : Lin colnsPra ger, 
1958.  Str. 912.



921

15386
     Tran sla tor’s no te / Ken neth Johnsto ne.
U: Bo snian story / Ivo An drić.  Lon don : Lin colnsPra
ger ; New York : Lon don Ho u se & Max well, [1959].  Str. 
912*.

15387
     Tran sla tor’s no te / Ken neth Johnsto ne.
U: Bo snian story / Ivo An drić.  Lon don : Lin colnsPra ger, 
1961.  Str. 912.

15388
     Tran sla tor’s no te / Ken neth Johnsto ne.
U: Bo snian story / Ivo An drić.  Lon don : J. Cal ver, 1979. 
 Str. 912*.

ЏУМ ХУР, Зу ко
15389

     Ан дрић је био хра бар чо век / Зу ко Џум хур ; за бе ле
жио Му ста фа Га фић.
Те мат ски број: Иво Ан дрић : сто го ди шњи ца ро ђе ња.
У: Деч је но ви не.  Год. 36, бр. 1200 (31. март 1992), 
стр. 8.

15390
     Ан дрић мо га де тињ ства / Зу ко Џум хур.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 24, бр. 425 (16. окт. 1972), 
стр. 4.

15391
     Ne u hva tlji vi An dri ćev lik / Zu ko Džum hur.
Te mat ski broj: Ivo An drić  pro et con tra.
U: Hi ja tus.  Br. 6 (1996), str. 5859*.

15392
     Се ћа ње из Је вре мо ве ули це / Зу ко Џум хур.
Те мат ски број: 80 го ди на Ива Ан дри ћа.
У: Раз ви так.  Н. с., бр. 6 (1972), стр. 7879.

15393
     Taj ti hi, po vu če ni usa mlje nik / Zu ko Džum hur.
U: Ka zi va nja o An dri ću / [pri re di o] Ra do van Po po vić.  
Be o grad : Slo bo da, 1976.  Str. 161171.

15394
     Тај ти хи, по ву че ни уса мље ник / Зу ко Џум хур.
Одло мак из књи ге „Ка зи ва ња о Ан дри ћу”.
У: Осло бо ђе ње.  Год. 37, бр. 11055 (14. март 1979), 
стр. 10.

15395
     Тај ти хи уса мље ник / Зу ко Џум хур ; [приредио] Ра
до ван По по вић.
У: НИН.  Год. 26, бр. 1314 (14. март 1976), стр. 3334.

ЏУ НОВ, Бра ни сла ва
15396

     Од при зна тог до но вог де ла : Ан дри ће ва про за на 
фил му, ТВ, ра ди ју и сце ни / Б. [Бранислава] Џу нов.
При каз ма ни фе ста ци је: Скуп о књи жев ном де лу у дру
гим ме ди ји ма, Бе о град, 1213. дец. 1980.

У: По ли ти ка.  Год. 77, бр. 24136 (15. дец. 1980), стр. 
12.

ША БО ТИЋ, Да мир
15397

     Gra ni ca, most i iden ti tet u ro ma nu „Na Dri ni ću pri ja” 
I. An dri ća / Da mir Ša bo tić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Bi bli o gra fi
ja: str. 175177.  Zu sam men fas sung: Gren ze, Brüc ke und 
Iden ti tät im Ro man „Na Dri ni ću pri ja” von Ivo An drić: str. 
177.
U: Ivo An drić: Graz  Öster re ich  Euro pa / Bran ko To
šo vić (Hg.).  Graz : In sti tut für Sla wi stik der KarlFran
zensUni ver si tät ; Be o grad : Be o grad ska knji ga, 2009.  
Str. 167177.

15398
     To pos gra ni ce i me ta fo ra mo sta u ro ma nu Na Dri ni ću
pri ja Ive An dri ća / Da mir Ša bo tić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Bo sna fran ci sca na.  God. 13, br. 23 (2005), str. 45
55*.

15399
     A híd di a lek ti kus fi gu rá ja / Da mir Ša bo tić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ex Sympo sion.  61/62. sz. (2007), str. 3947*.

ША ГОЉ, Мир ко
15400

     Књи га  у гла ву ста нов ни ка / М. [Мирко] Ша гољ.
У: Не дељ не но во сти.  Год. 10, бр. 462 (23. март 1975), 
стр. 12.

ША ЈА ТО ВИЋ, Б.
15401

     U svje tlu na rod ne mu dro sti / B. Ša ja to vić, E. Di zdar.
Pri kaz ma ni fe sta ci je: Na uč ni skup „Trav nik i dje lo Ive An
dri ća  zavičajno i univerzalno”, Trav nik, 14. okt. 1978.
U: Oslo bo đe nje.  God. 36, br. 10907 (15. okt. 1978), 
str. 9.

ША ЛА МОН, Бра не
15402

     Od ju žnih Slo va nov le An drić / Bra ne Ša la mon.
U: Ve čer.  Letn. 47, št. 238 (12. okt. 1991), str. 34*.

ША МИЋ, Мид хат
15403

     Док то рат Иве Ан дри ћа / Мид хат Ша мић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: При ло зи за књи жев ност, је зик, исто ри ју и фол клор. 
 Књ. 41, св. 3/4 (1975), стр. 260266.

15404
     Док то рат Иве Ан дри ћа / Мид хат Ша мић.
У: По ли ти ка.  Год. 74, бр. 22992 (8. окт. 1977) = Кул ту
ра  умет ност.  Год. 18, бр. 1153, стр. 14.
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15405
     Dok to rat Ive An dri ća / Mid hat Ša mić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Stu di je i ogle di / Mid hat Ša mić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 
1982.  Str. 7483.

15406
     Ivo An drić kao na uč nik: nje gov dok to rat i dok tor ska 
di ser ta ci ja / Mid hat Ša mić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Ré su mé: 
str. 98.
U: Na uč ni skup Knji žev nost Bo sne i Her ce go vi ne u svje tlu 
do sa da šnjih is tra ži va nja, (Sa ra je vo, 26. i 27. ma ja 1976) 
/ ured nik Mid hat Be gić.  Sa ra je vo : Aka de mi ja na u ka i 
umjet no sti Bo sne i Her ce go vi ne, 1977.  Str. 9398.

15407
     Ivo An drić   pje snik Bo sne / Mid hat Ša mić.
Ré su mé: str. 23.
U: Trav nik i dje lo Ive An dri ća  za vi čaj no i uni ver zal no / 
[u red nik Mi lo sav Popadić].  Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle
ša” : Uni ver zi tet, 1980.  Str. 1923.

15408
     Ivo An drić pje snik Bo sne / Mid hat Ša mić.
U: Stu di je i ogle di / Mid hat Ša mić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 
1982.  Str. 6773.

15409
     Isto rij ski iz vo ri i nji ho va tran spo zi ci ja / Mid hat Ša mić.
Od lo mak iz knji ge „Isto rij ski iz vo ri Trav nič ke hro ni ke Ive 
An dri ća i nji ho va umjet nič ka tran spo zi ci ja”.
U: Trav nič ka hro ni ka / Ivo An drić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 
1985.  Str. 391392.

15410
     Isto rij ski iz vo ri „Trav nič ke hro ni ke” / Mid hat Ša mić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1977.  Str. 208218.

15411
     Isto rij ski iz vo ri „Trav nič ke hro ni ke” / Mid hat Ša mić.
U: Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko 
Mi la no vić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 1981.  Str. 208218.

15412
     Je zik i stil Iva An dri ća u pri po vi je ci Pri ča o kme tu Si
ma nu / Mid hat Ša mić.
U: Pi ta nja sa vre me nog knji žev nog je zi ka.  God. 2, knj. 1, 
sv. 2 (1950), str. 171181*.

15413
     Не пре ки дај те ма ги ју на дах ну ћа, али : Иво Ан
дрић о књи жев ном сти лу и је зи ку / Мид хат Ша мић.
У: Осло бо ђе ње.  Год. 37, бр. 11083 (11. април 1979), 
стр. 10.

15414
     Ne ki mo men ti iz ži vo ta i dje lat no sti jed nog fran cu skog 
kon zu la u Trav ni ku po čet kom XIX vi je ka / Mid hat Ša
mić.

Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Pre gled.  God. 6, knj. 2, br. 9 (sept. 1954), str. 129
135.

15415
     Ne ki po gle di Ive An dri ća na knji žev no stva ra la štvo i 
stil ski iz raz / Mid hat Ša mić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Stu di je i ogle di / Mid hat Ša mić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 
1982.  Str. 84101.

15416
     O Ži du, o „Trav nič koj hro ni ci” : sje ća nje na je dan bo
ra vak Ive An dri ća u Pa ri zu / Mid hat Ša mić.
U: Od jek.  God. 28, br. 9 (115. maj 1975), str. 9.

15417
     O Ži du, o „Trav nič koj hro ni ci” / Mid hat Ša mić.
U: Ka zi va nja o An dri ću / [pri re di o] Ra do van Po po vić.  
Be o grad : Slo bo da, 1976.  Str. 172175.

15418
     Pje snik Bo sne : Ivo An drić  pi sac mi sli lac / Mid hat 
Ša mić.
U: Od jek.  God. 31, br. 20 (1531. okt. 1978), str. 1, 8.

15419
     По гле ди Иве Ан дри ћа на не ке фран цу ске пи сце / 
Мид хат Ша мић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ré
su mé: Les vu es d’Ivo An drić sur qu el qu es éc ri va ins fran
ça is: стр. 711.
У: Де ло Иве Ан дри ћа у кон тек сту европ ске књи жев
но сти и кул ту ре / [уредник Дра ган Недељковић].  Бе
о град : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 1981.  Стр. 703711.

15420
     Po gle di Ive An dri ća na ne ke fran cu ske pi sce / Mid hat 
Ša mić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Stu di je i ogle di / Mid hat Ša mić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 
1982.  Str. 102113.

15421
     При по ви јет ка ни је пи смо при ја те љу / Мид хат Ша
мић.
Одло мак.
У: Осло бо ђе ње.  Год. 37, бр. 11055 (14. март 1979) = 
Кул ту ра  умјет ност  на у ка, стр. 10.

15422
     Sje ća nje na je dan bo ra vak Ive An dri ća u Pa ri zu / Mid
hat Ša mić.
U: Stu di je i ogle di / Mid hat Ša mić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 
1982.  Str. 114117.

15423
     Stil u funk ci ji mi sli / Mid hat Ša mić.
U: Оslobođenje.  God. 37, br. 11069 (28. mart 1979) = 
Kul tu ra  umjet nost  na u ka, str. 11.
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15424
     „Trav nič ka hro ni ka” Ive An dri ća na fran cu skom : ne
ko li ko za pa ža nja o pre vo du / Mid hat Ša mić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Iz raz.  God. 2, knj. 4, br. 7/8 (julavg. 1958), str. 94
100.

15425
     Trav nič ka hro ni ka Ive An dri ća na fran cu skom : ne ko li
ko za pa ža nja o pre vo du / Mid hat Ša mić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Iz stra ne i upo red ne knji žev no sti / Mid hat Ša mić.  Sa
ra je vo : Svje tlost, 1968.  Str. 1826.

15426
     Фран цу ски пре вод „Трав нич ке хро ни ке” Иве Ан
дри ћа и не ки про бле ми у ве зи с пре во ђе њем ово га дје
ла на фран цу ски / Мид хат Ша мић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ré su
mé: La tra duc tion fran ça i se de „La chro ni que de Trav nik”, 
d’Ivo An drić et qu el qu es pro blè mes en rap port avec la tra
duc tion de cet te oeuvre en fran ça is: стр. 698699.
У: Збор ник ра до ва о Иви Ан дри ћу / уред ник Ан то ни је 
Иса ко вић.  Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет
но сти, 1977.  Стр. 671699.

15427
     Фран цу ски пре вод „Трав нич ке хро ни ке” Иве Ан
дри ћа и не ки про бле ми у ве зи с пре во ђе њем ово га дје
ла на фран цу ски / Мид хат Ша мић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ré su
mé: La tra duc tion fran ça i se de „La chro ni que de Trav nik” 
d’Ivo An drić et cer ta ins pro blè mes que po se la tra duc tion 
de cet te oeuvre en fran ça is: стр. 698699.
У: Збор ник ра до ва о Иви Ан дри ћу / уред ник Ан то ни је 
Иса ко вић.  Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет
но сти, 1979.  Стр. 671699.

15428
     Fran cu ski pre vod Trav nič ke hro ni ke Ive An dri ća i ne ki 
pro ble mi u ve zi s pre vo đe njem ovo ga dje la na fran cu ski / 
Mid hat Ša mić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Stu di je i ogle di / Mid hat Ša mić.  Sa ra je vo : Svje tlost, 
1982.  Str. 118153.

15429
     Un con sul fran ça is en Bo snie et La chro ni que de Trav
nik d’Ivo An dric / M. [Mid hat] Ša mić.
U: An na les de l’In sti tut fran ça is de Za greb.  No 1 (1952), 
str. 6980*.

ШАН СЕ, ЖанПол
15430

     Vi sa ges à li re, in stants à sa i sir / par JeanPaul Champ
se ix.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Li ca, Pa riz, 2006.
U: La Qu in za i ne lit té ra i re.  No 923 (16 mai 2006)*.

15431
     De stins en qu ê te d’aute ur / par JeanPaul Champ se ix.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Con tes de la so li tu des, Pa riz, 

2001.
U: La Qu in za i ne lit té ra i re.  No 825 (16 fé vr. 2002)*.

15432
     Un pont dans la to ur men te bal ka ni que : Ivo An drić et 
Ismaïl Ka da ré / JeanPaul Champ se ix.
U: Re vue de lit té ra tu re com pa rée.  No 305 (janv.mars 
2003), str. 4960*.

15433
     Le Ti ta nic en esca le à Sa ra je vo / par JeanPaul Champ
se ix.
Pri kaz knji ga: 1. Ivo An drić: Ma ra mi lo sni ca i dru ge pri če, 
Pa riz, 1999 ; 2. Ivo An drić: Ti ta nik i dru ge je vrej ske pri če, 
Pa riz, 1999.
U: La Qu in za i ne lit té ra i re.  No 761 (1er mai 1999)*.

ШАН ТИЋ, Б.
15434

     Го спо ђи ца на сце ни / Б. Шан тић.
При каз пред ста ве „Го спо ђи ца” по мо ти ви ма ро ма на 
Иве Ан дри ћа, у ре жи ји Ми ло ша Ла зи на и у из во ђе њу 
На род ног по зо ри шта из Мо ста ра.
У: Бор ба.  Год. 61, бр. 280 (11. окт. 1983), стр. 9.

ША РАН ЧИЋ, Бран ка
15435

     Usa ge sub ver sif de l’hi sto i re dans l’oeuvre d’Ivo An
drić / par Bran ka Ša ran čić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Ouvra ges 
et ar tic les cri ti qu es con sac rés à l’oeuvre d’Ivo An drić: str. 
117.
U: Re vue des étu des sla ves.  T. 79, fasc. 1/2 (2008), str. 
103117.

ША РАН ЧИЋЧу ту ра, Сне жа на
15436

     Јо ван Скер лић у Ан дри ће вим есе ји ма и кри ти ка ма 
/ Сне жа на Ша ран чићЧу ту ра.
Би бли о гра фи ја: стр. 59.
У: Ме ђај.  Год. 25, бр. 57/58 (2005), стр. 4759.

ШАР НАГЛ, Јо зеф
15437

     Ivo An drić: Die Brüc ke über die Dri na, Ber lin, 1957 / 
Jo sef Schar nagl.
Pri kaz knji ge: Na Dri ni ću pri ja.
U: Ne ue Volk sbil dung.  H. 5 (1958)*.

ШАР ЧЕ ВИЋ, Иван
15438

     Ivo An drić : od sti da do bes ko nač no sti / Ivan Šar če
vić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Bo sna fran ci sca na.  God. 13, br. 23 (2005), str. 2536*.

ША У ЛИЋ, Ани ца
15439

     Јед на књи га о Иви Ан дри ћу / Ани ца Ша у лић.
При каз књи ге: Ње гош М. Пе тро вић: Иво Ан дрић, 
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Мон тре ал, 1969.
У: Мо сто ви.  Год. 4, св. 1(13) (јан.март 1973), стр. 
6366.

15440
     О не ким фол клор ним мо ти ви ма код Ива Ан дри ћа / 
Ани ца Ша у лић.
У: Есе ји / Ани ца Ша у лић.  Бе о град : Ј. Ша у лић, 1989. 
 Стр. 108116.

15441
     При ме ри сме ло сти као књи жев ни мо тив / Ани ца 
Ша у лић.
У: Есе ји / Ани ца Ша у лић.  Бе о град : Ј. Ша у лић, 1989. 
 Стр. 5964.

ШЕ БЕК, Мар ко
15442

     Жи вот пун сми сла и вје ре / Мар ко Ше бек.
У: Бје ло пољ ске но ви не.  Год. 16, бр. 453 (1. нов. 1992), 
стр. 6.

ШЕ БЕ КО ВИЋ, Ми ли ја
15443

     An dri ću Iva nu / Mi li ja Še be ko vićŠe bek.
Epi taf.
U: Na šim ve li ka ni ma. Knj. 1 / Mi li ja Še be ko vićŠe bek.  
Su bo ti ca : M. Še be ko vić, 1985.  Str. 89.

ШЕ БЕРГ, Мар лин
15444

     The use of the aorist ten se in Ivo An drić’s no vel „Na 
Dri ni ću pri ja” / Marylin Sjo berg.
U: Xe nia Sla vi ca / edi ted by Ra do L. Len cek ... [et al.].  
The Ha gue ; Pa ris : Mo u ton, 1975.  Str. 195202*. 

ШЕ ВАР ЛИЋ, Ми ла дин
15445

     Бом бар дан / пи ше Ми ла дин Ше вар лић.
У: Бор ба.  Год. 77, бр. 100/101 (1011. април 1999), 
стр. 7.

ШЕ ВО, Љи ља на
15446

     Sta ri vi še grad ski most u na rod noj tra di ci ji, pu to pi si ma 
i umjet no sti / Lji lja na Še vo.
U: Ba šti na.  Br. 2 (2006), str. 173191*.

ШЕ ВРЕЛ, Ив
15447

     Ava tars d’une lit té ra tu re de lan gue „nonuni ver sel le”: 
la cas Ivo An drić / Yves Che vrel.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Ре зи ме: 
Пре о бра жа ји јед не ли те ра ту ре „не у ни вер зал ног је зи
ка”: слу чај Иво Ан дрић: str. 796.
U: De lo Ive An dri ća u kon tek stu evrop ske knji žev no sti i 
kul tu re / [u red nik Dra gan Nedeljković].  Be o grad : Za du
žbi na Ive An dri ća, 1981.  Str. 781796.

15448
     „Le pont sur la Dri na” en tre Oc ci dent et Ori ent, ou: 
Com ment li re un ro man des Bal kans / Yves Che vrel.
No tes: str. 297298.
U: Etu des bal ka ni qu es.  An née 37, no 2/3 (2001), str. 
290298.

ШЕВ ЧИК, Вил хелм
15449

     Świ at Ivo An dri cia / Wil helm Szewczyk.
U: Trybu na Ro bot nic za.  Nr. 266 (9. li sto pad 1961), str. 
3*.

ШЕ ГА, Дра го
15450

     Ob po de li tvi No be lo ve na gra de / Dra go Še ga.
U: Na ša so dob nost.  Le to 9, št. 12 (1961), str. 1057
1058.

ШЕ ГА, Mилан
15451

     Ivo An drić / M. Š. [Mi lan Šega].
U: Ob zor nik.  Letn. 5, št. 4 (1950), str. 164165.

ШЕ ЛЕ МЕ КОВ, Ру си
15452

     Про къл на ти ят двор / Ру си Ше ле ме ков.
При каз књи ге: Иво Ан дрић: Про кле та авли ја, Со фи ја, 
1956.
У: На род на мла деж.  Год. 13, нр. 302 (19. дек. 1956), 
стр. 3*.

ШЕЛ ЦЕЛ, Кри сти јан
15453

     Mi loš Cr njan ski und Ivo An drić : zwei ju go sla wische 
Dic hter se hen We i mar / Chri stian Schöl zel.
U: We i marKul turJo ur nal.  Jhg. 6, Nr. 5 (1997), str. 
15*.

ШЕЛ ЦИГ, А.
15454

     Ivo An drić: Ge sic hter, Mün chen, 1964 / A. Schel zig.
Pri kaz knji ge: Li ca.
U: Ba dische Ze i tung.  (30. Dez. 1966)*.

15455
     Im Stre it mit der Welt : Er zä hlun gen von Ivo An drić / 
A. Schel zig.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: U za va di sa sve tom, Min hen, 
1963.
U: Ba dische Ze i tung.  (2829. Nov. 1964)*.

ШЕ ПАР, КлодАр ман
15456

     Ivo An dric, prix No bel de lit té ra tu re 1961 / par Cla u de
Ar mand Shep pard.
U: Le De vo ir.  (4 nov. 1961), str. 1011*.
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ШЕР, Бер нард
15457

     Ivo An dric: De vil’s yard, Lon don, 1964 / by Ber nard 
Sha re.
Pri kaz knji ge: Pro kle ta avli ja.
U: Irish Ti mes.  (15 May 1965), str. 11*.

ШЕР БАН, Ми лен ко
15458

     Ne do vr šen por tret / Mi len ko Šer ban.
U: Ka zi va nja o An dri ću / [pri re di o] Ra do van Po po vić.  
Be o grad : Slo bo da, 1976.  Str. 176178.

ШЕ РЕР, Ан тон
15459

     Ivo An dric als Hi sto ri ker : der No bel pre i strä ger im 
Lichte eines Gu tac htens von H. F. Schmid / An ton Sche
rer.
An mer kun gen: str. 393.
U: Öster re ic hische Ost hef te.  Jhg. 5, H. 5 (1963), str. 389
393*.

ШЕР ЛА И МО ВА, Све тла на А.
15460

     Исто ри че ский ро ман как жа нр со вре мен но го ми фо
твор че ства / С. [Светлана] А. Шер ла и мо ва.
У: Твор че ство Иво Ан дри ча / [редак торсо ста ви те ль 
О. [Ольга] Л. Кириллова].  Мо сква : Ин сти тут сла вя
но ве де ния и бал ка ни сти ки РАН, 1992.  Стр. 7679.

ШЕ ФЛЕР, Леонорe
15461

     Ein le i tung / Le o no re Schef fler.
An mer kun gen: str. XXIVXXV.
U: Ex Pon to ; Un ru hen / Ivo An drić.  Frank furt am Main 
[etc.] : P. Lang, 1988.  Str. VIIXXV.

ШЕ ХО ВИЋ, Му ха рем
15462

     Ака дем ски чи сто / М. [Мухарем] Ше хо вић.
При каз те ле ви зиј ске дра ме „Про кле та авли ја” по мо
ти ви ма ро ма на Иве Ан дри ћа, у ре жи ји Ми лен ка Ма
ри чи ћа.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 22, бр. 7467 (19. дец. 1984), 
стр. 19.

15463
     При чам ти Ан дри ћа / М. [Мухарем] Ше хо вић.
При каз те ле ви зиј ска дра ме „Зло ста вља ње” по мо ти ви
ма при по вет ке И. Ан дри ћа, у ре жи ји Пе тра Зе ца.
У: По ли ти ка екс прес.  Год. 30, бр. 10301 (11. нов. 
1992), стр. 23.

ШИ ЈА КО ВИЋ, Ми о драг
15464

     По нос на ше књи жев но сти / Ми о драг Ши ја ко вић.
У: Мла да кул ту ра.  Год. 2, бр. 17 (31. дец. 1953), стр. 
[3].

ШИ ЛЕР, Гер хард
15465

     Der Dic hter : eine ver däc hti ge Per sön lic hke it : An mer
kun gen zur Le sung über Ivo An drić im De utschen The a ter 
/ Ger hard Schü ler.
U: Göt tin ger Ta ge blatt.  (10. Dez. 1975)*.

ШИ ЉЕ ГО ВИЋ, Све тла на
15466

     Де ло за бу дућ ност / Све тла на Ши ље го вић.
При каз ма ни фе ста ци је: Књи жев ни раз го во ри су сре
та Пе снич ко и при по ве дач ко де ло Иве Ан дри ћа, При
шти на, септ. 1992.
У: Је дин ство.  Год. 48, бр. 259 (25. септ. 1992), стр. 5.

ШИ МЕНЦ, Стан ко
15467

     An drić  ustvar ja lec na me ji dveh ci vi li za cij / Stan ko 
Ši menc.
U: Na ši raz gle di.  Letn. 21, št. 20(499) (27. okt. 1972), 
str. 556557.

15468
     An dri će va Go spo dič na in Za kle to dvo ri šče / Sta ne Ši
menc.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Go spo đi ca ; Pro kle ta avli ja, 
Lju blja na, 1958.
U: Na ši raz gle di.  Letn. 8, št. 2(169) (31. jan. 1959), str. 
45.

15469
     Ivo An drić / Stan ko Ši menc.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Di a lo gi.  Letn. 1, št. 7/8 (1965), str. 331346.

15470
     Ivo An drić: Trav ni ška kro ni ka, Lju blja na, 1977 / Stan
ko Ši menc.
Pri kaz knji ge.
U: Di a lo gi.  Letn. 13, št. 9 (sept. 1977), str. 557558.

15471
     O se bi je mol čal, češ da je pra va umet ni ko va po do ba 
nje go vo de lo / Stan ko Ši menc.
U: De lo.  Le to 34, št. 245 (22. okt. 1992), str. 15*.

15472
     Sprem na be se da o av tor ju / Stan ko Ši menc.
U: Iz bra na kraj ša pro za / Ivo An drić.  V Lju blja ni : Can
kar je va za lo žba, 1985.  Str. 441463.

ШИ МИЋ, Ан тун Бран ко
15473

     Lir ski felj to ni zam : po sve će no Ivi An dri ću / A. B. [An
tun Bran ko] Ši mić.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Ex Pon to, Za greb, 1918.
U: Vi ja vi ca.  Br. 4 (ve lja ča 1919)*.

15474
     Lir ski felj to ni zam : po sve će no Ivi An dri ću / An tun 
Bran ko Ši mić.
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U: Pro za. Knj. 1 / An tun Bran ko Ši mić.  Za greb : Zna nje, 
1960.  Str. 122127.

15475
     Lir ski felj to ni zam : po sve će no Ivi An dri ću / An tun 
Bran ko Ši mić.
U: Zli vol šeb ni ci. Knj. 1, 19171929 / [pri re di o] Goj ko 
Te šić.  Be o grad : Slo vo ljub ve : Be o grad ska knji ga ; No vi 
Sad : Ma ti ca srp ska, 1983.  Str. 99103.

15476
     „Лир ски фељ то ни зам” / Ан тун Бран ко Ши мић.
Од лом ци.
У: По е зи ја / Иво Ан дрић.  Срем ски Кар лов ци : Ка и
рос, 1998.  Стр. 229231.

ШИ МИЋ, Кре ши мир
15477

     Jo bov ska sa zvuč ja u Ive An dri ća / Kre ši mir Ši mić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Knji žev na Ri je ka.  God. 9, br. 4 (2004), str. 7984*.

15478
     Jo bov ska sa zvuč ja u Ive An dri ća / Kre ši mir Ši mić.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Ma ru lić.  God. 37, br. 5 (2004), str. 838844*.

ШИ МУН ЏА, Дра го
15479

     Ka to lič ka Bo sna i re li gij ska mo ti vi ka u dje li ma Ive 
An dri ća / Dra go Ši mun dža.
U: Bog u dje li ma hr vat skih pi sa ca. Sv. 1 / Dra go Ši mun
dža.  Za greb : Ma ti ca hr vat ska, 2004.  Str. 489524*.

ШИМ ЧИК, Ан тун
15480

     Ivo An drić u pri je vo du če škom i polj skom / An tun 
Šim čik.
Pri kaz knji ga: 1. Ivo An drić: Ma ra mi lo sni ca i dru ge pri če, 
Prag, 1936 ; 2. Ivo An drić: Pri po vet ke, Var ša va, 1937.
U: Hr vat ska re vi ja.  God. 10, br. 12 (1937), str. 649650.

ШИ НИ КО ВИЋ, Де јан
15481

     Čast ko ju na gra da no si pri pa da ci je loj ze mlji : kon fe
ren ci ja za štam pu no be lov ca Ive An dri ća / De jan Ši ni ko
vić.
U: Vje snik.  God. 22, br. 5275 (28. li sto pad 1961), str. 5.

ШИН КО ВИЧ, Пе тер
15482

     Ivo An drić / S. P. [Sin ko vits Pé ter].
In me mo ri am.
U: Dol go zók.  28. évf., 11. sz. (1975. márc. 14.), str. 11.

ШИ ПО ВАЦ, Не ђо
15483

     An drić, i olim pij ski pri po vje dač / Ne đo Ši po vac.
U: Svi jet.  Br. 1341 (13. feb. 1984), str. 27.

15484
     An drić u Trav ni ku / Ne đo Ši po vac.
Pri kaz knji ge: Trav nik i dje lo Ive An dri ća  za vi čaj no i 
uni ver zal no, pri re dio Mi lo sav Po pa dić, Sa ra je vo, 1980.
U: Оslobođenje.  God. 38, br. 11718 (21. jan. 1981), str. 8.

15485
     Za pis o no be lov cu i nje go voj je di noj her ce go vač koj 
knji zi / Ne đo Ši po vac.
Na po me ne i ob ja šnje nja u be le ška ma uz tekst.
U: Za pi si o ze mlji / Ne đo Ši po vac.  Be o grad : „27. ju li”, 
1979.  Str. 151164.

15486
     За пис о но бе лов цу и ње го вој „хер це го вач кој” књи
зи / Не ђо Ши по вац.
У: За пи си о зе мљи / Не ђо Ши по вац.  Са ра је во : Осло
бо ђе ње, 1977.  Стр. 93103.

15487
     Jed no her ce go vač ko ve če u An dri će vom do mu / Ne đo 
Ši po vac.
U: Pro svjet ni list.  (1530. april 1975) = „Ljud sko de lo 
je za du žbi na na oba sve ta” : pri log po sve ćen Ivi An dri ću, 
str. 1214.

15488
     Ka že nam „pu bli ci tet je go ri od bo le sti” / Ne đo Ši
po vac.
U: Ka zi va nja o An dri ću / [pri re di o] Ra do van Po po vić.  
Be o grad : Slo bo da, 1976.  Str. 179184.

15489
     Knji ga ko ja ot kri va stva ra o ca i dje lo / Ne đo Ši po vac.
Pri kaz knji ge: Lju bo Jan drić: Sa Ivom An dri ćem, Be o
grad, 1977.
U: Оslobođenje.  God. 36, br. 10671 (18. feb. 1978) = 
Ne dje lja, str. 5.

15490
     Мар ге рит Јур се нар и Иво Ан дрић / Не ђо Ши по
вац.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Но ва Зо ра.  Бр. 13 (2007), стр. 217226.

15491
     На Дри ни ћу при ја и Трав нич ка хро ни ка у све тлу 
брат ства и је дин ства : крат ка исто ри ја бо шњач ке агре
си је на Иву Ан дри ћа / Не ђо Ши по вац.
Одло мак из књи ге „Тај не и стра хо ви Иве Ан дри ћа”.
У: НИН.  Бр. 3008 (21. авг. 2008), стр. 7175.

15492
     По сла ник Иво Ан дрић пр ви пут у На род ној скуп
шти ни де мо крат ске Ср би је / Не ђо Ши по вац.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 59, бр. 1162 (феб. 2009), 
стр. 5.

15493
     По сла ник у Скуп шти ни де мо крат ске Ср би је / Не ђо 
Ши по вац.



927

У: Глас јав но сти.  Год. 11, бр. 3766 (29. дец. 2008), 
стр. 6.

15494
     По сљед ње при че / Не ђо Ши по вац.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 62, бр. 1177 (мај 2010), 
стр. 45.

15495
     С Ивом Ан дри ћем у за кр ва вље ној Бо сни / Не ђо 
Ши по вац.
У: Књи жев не но ви не.  Год. 52, бр. 1033 (115. мај 
2001), стр. 2223.

15496
     Све же не Иве Ан дри ћа. [Део] 1, Мај ка на тро ну / 
Не ђо Ши по вац.
Из ру ко пи са књи ге „Тај не и стра хо ви Иве Ан дри ћа”.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 53 (18. септ. 2006), стр. 31.

15497
     Све же не Иве Ан дри ћа. [Део] 2, Љу бав опа са на 
стра хом / Не ђо Ши по вац.
Из ру ко пи са књи ге „Тај не и стра хо ви Иве Ан дри ћа”.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 53 (19. септ. 2006), стр. 31.

15498
     Све же не Иве Ан дри ћа. [Део] 3, Ми ли ца као ико на 
/ Не ђо Ши по вац.
Из ру ко пи са књи ге „Тај не и стра хо ви Иве Ан дри ћа”.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 53 (20. септ. 2006), стр. 31.

15499
     Све же не Иве Ан дри ћа. [Део] 4, Из гре шне ве зе у  
брак / Не ђо Ши по вац.
Из ру ко пи са књи ге „Тај не и стра хо ви Иве Ан дри ћа”.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 53 (21. септ. 2006), стр. 31.

15500
     Све же не Иве Ан дри ћа. [Део] 5, Оглед из љу ба ви / 
Не ђо Ши по вац.
Из ру ко пи са књи ге „Тај не и стра хо ви Иве Ан дри ћа”.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 53 (22. септ. 2006), стр. 31.

15501
     Све же не Иве Ан дри ћа. [Део] 6, Ве ле дар за сам ца / 
Не ђо Ши по вац.
Из ру ко пи са књи ге „Тај не и стра хо ви Иве Ан дри ћа”.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 53 (23. септ. 2006), стр. 31.

15502
     Све же не Иве Ан дри ћа. [Део] 7, Очи ма там ни ча ра 
/ Не ђо Ши по вац.
Из ру ко пи са књи ге „Тај не и стра хо ви Иве Ан дри ћа”.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 53 (24. септ. 2006), стр. 27.

15503
     Све же не Иве Ан дри ћа. [Део] 8, Ра ме за не ми ре / 
Не ђо Ши по вац.
Из ру ко пи са књи ге „Тај не и стра хо ви Иве Ан дри ћа”.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 53 (25. септ. 2006), стр. 31.

15504
     Све же не Иве Ан дри ћа. [Део] 9, Го спо ђа из сен ке / 
Не ђо Ши по вац.
Из ру ко пи са књи ге „Тај не и стра хо ви Иве Ан дри ћа”.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 53 (26. септ. 2006), стр. 31.

15505
     Све же не Иве Ан дри ћа. [Део] 10, На да за Ве ру / Не
ђо Ши по вац.
Из ру ко пи са књи ге „Тај не и стра хо ви Иве Ан дри ћа”.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 53 (27. септ. 2006), стр. 31.

15506
     Све же не Иве Ан дри ћа. [Део] 11, Ко зер и кал ку лант 
/ Не ђо Ши по вац.
Из ру ко пи са књи ге „Тај не и стра хо ви Иве Ан дри ћа”.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 53 (28. септ. 2006), стр. 29.

15507
     Све же не Иве Ан дри ћа. [Део] 12, Пи ши, имаш ко ме 
/ Не ђо Ши по вац.
Из ру ко пи са књи ге „Тај не и стра хо ви Иве Ан дри ћа”.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 53 (29. септ. 2006), стр. 31.

15508
     Све же не Иве Ан дри ћа. [Део] 13, Љу бав без по љуп
ца / Не ђо Ши по вац.
Из ру ко пи са књи ге „Тај не и стра хо ви Иве Ан дри ћа”.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 53 (30. септ. 2006), стр. 31.

15509
     Све же не Иве Ан дри ћа. [Део] 14, Ко рак са жи во том 
/ Не ђо Ши по вац.
Из ру ко пи са књи ге „Тај не и стра хо ви Иве Ан дри ћа”.
У: Ве чер ње но во сти.  Год. 53 (1. окт. 2006), стр. 27.

ШИ РО КО ВА, Л. Ф.
15510

     Кон стан ты и из мен чи во сть : сим во лы ис то рии в ро
ма нах М. Фи гу ли „Ва ви лон” и И. Ан дри ча „Мост на 
Дри не” / Л. Ф. Ши ро ко ва.
У: Твор че ство Иво Ан дри ча / [редак торсо ста ви те ль 
О. [Ольга] Л. Кириллова].  Мо сква : Ин сти тут сла вя
но ве де ния и бал ка ни сти ки РАН, 1992.  Стр. 8486.

ШИТ, ХансДи тер
15511

     Der ge vi er te il te Autor / von HansDi e ter Schütt.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Frank furt na 
Maj ni, 2003.
U: Ne u es De utschland.  (11. Ju ni 2005)*.

ШИ ТА, Ве хап
15512

     „Gju ha  shpre sa dhe ngushlli mi ynë” / Ve hap Shi ta.
U: Ri lin dja.  V. 17, nr. 927 (29. tet. 1961), str. 13.

15513
     Me di ce, cu ra te ip sum / Ve hap Shi ta.
Be le ška o auto ru.
U: Je ta e re.  V. 6, nr. 4 (ko rr.gusht 1954), str. 302312.
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15514
     Të vër te tat uni ver za le në ngjyra lo ka le / Ve hap Shi ta.
U: Ri lin dja.  V. 18, nr. 1266 (7. tet. 1962), str. 13.

ШИ ФЛЕР, Љер ка
15515

     Ivo An drić: Li ca, Za greb, 1960 / Ljer ka Ši fler.
Pri kaz knji ge.
U: Po let.  God. 8, br. 2 (1960), str. 98*.

15516
     Put jed ne in spi ra ci je / Ljer ka Ši fler.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Za pi si o Go ji, No vi Sad, 1961.
U: Po let.  God. 9, br. 8 (li panj 1962), str. 433.                                           

ШИ ЦЕЛ, Ми ро слав
15517

     I. An drić: Pri ča o kme tu Si ma nu / Mi ro slav Ši cel.
U: Me tod ske upu te za ob ra đi va nje do ma ćeg šti va / pri re
di li Kar men Mi la čić ... [et. al].  Za greb : Škol ska knji ga, 
1961.  Str. 109133.

15518
     Ivo An drić: „Bi fe Ti ta nik” / Mi ro slav Ši cel.
U: Me tod ske upu te za ob ra đi va nje do ma ćeg šti va / pri re
dio Dra gu tin Ro san dić.  Za greb : Škol ska knji ga, 1965. 
 Str. 195203*.

15519
     Ivo An drić: „Pri ča o kme tu Si ma nu” / Mi ro slav Ši cel.
U: Me tod ske upu te za ob ra đi va nje do ma ćeg šti va / pri re
dio Dra gu tin Ro san dić.  Za greb : Škol ska knji ga, 1965. 
 Str. 181195*.

15520
     „Ma li lju di, ko je mi zo ve mo ‘de ca’ ima ju svo je ve li ke 
bo lo ve i du ge pat nje” / Mi ro slav Ši cel.
U: De ca, Knji ga i dru ge pri če / Ivo An drić.  Za greb : 
Škol ska knji ga, 1988.  Str. 510.

15521
     „Ma li lju di ko je mi zo ve mo ‘de ca’, ima ju svo je ve li ke 
bo lo ve i du ge pat nje” / Mi ro slav Ši cel.
U: De ca, Knji ga i dru ge pri če / Ivo An drić.  Za greb : 
Škol ska knji ga, 1991.  Str. 510*.

15522
     Mo der ni stič ka fa za Ive An dri ća / Mi ro slav Ši cel.
Sum mary: An drić’s mo der nist pha se: str. 137.
U: De lo Ive An dri ća u kon tek stu evrop ske knji žev no sti i 
kul tu re / [u red nik Dra gan Nedeljković].  Be o grad : Za du
žbi na Ive An dri ća, 1981.  Str. 129137.

ШКВОРЦ, Бо рис
15523

     „Dru štve no dje lo va nje” i po zi ci o ni ra nje auto ra: iro ni ja 
Kr le že i iro ni ja An dri ća / Bo ris Škvorc.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Bi bli o gra
fi ja: str. 226229.  Sum mary: str. 230.
U: Znan stve no dje lo prof. dr. sc. Mi li vo ja So la ra ; Hr vat

ska knji žev nost 20. sto lje ća, raz li či te ide je i funk ci je knji
žev no sti.  Za greb : Al ta ga ma, 2006.  Str. 199230.

15524
     Kon struk ci ja, pre no še nje i pre o bli ko va nje pri če(a) o 
na ci o nal nim iden ti te ti ma : o Kr le ži nom Star če vi ću i An
dri će vom Nje go šu / Bo ris Škvorc.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.  Bi bli o gra
fi ja: str. 331334.  Sum mary.
U: Lin gua Mon te ne gri na.  God. 3, br. 5 (2009), str. 297
334*.

15525
     Kr le ža i An drić, lo kal na i glo bal na iden ti fi ka ci ja: fik ci
o na li za ci ja fak to graf skog, po e ti ka kao (i) po li ti ka / Bo ris 
Škvorc.
Bi bli o gra fi ja: str. 384387.  Sum mary: str. 388.
U: Lin gua Mon te ne gri na.  God. 3, br. 6 (2010), str. 345
388*.

ШКРЕБ, Зден ко
15526

     Što je Ivo An drić unio no vo u svjet sku knji žev nost / 
Zden ko Škreb.
Na po me ne i bi bli o graf ske re fe ren ce uz tekst.
U: Sve ske Za du žbi ne Ive An dri ća.  God. 3/4, sv. 3 (okt. 
1985), str. 215229.

15527
     L’ap port d’Ivo An drić à l’art du ro man / Zden ko 
Škreb.
U: Ac tes du Col lo que in ter na ti o nal „Re flets de l’hi sto i re 
euro pé en ne dans l’oeuvre d’Ivo An drić”, [Nancy], 31 mai, 
1er et 2 juin 1985 / so us la di rec tion de Dra gan Ne delj ko
vić.  Nancy : Pres ses Uni ver si ta i res de Nancy, 1987.  Str. 
58.

ШЛАЈ ХЕР, Ха ри
15528

     Ju go sla wi ens ein zi ger No bel pre i strä ger / Ha rry Schlei
c her.
In me mo ri am.
U: Frank fur ter Rundschau.  (14. März 1975)*.

ШЛОС БЕРГ, Ј.
15529

     Vir tu o zni por tret : „Go spo đi ca” Ive An dri ća na nje
mač kom / J. Šlos berg.
U: Svi jet.  God. 3, br. 86 (19. jan. 1960), str. 6.

ШЛО ЦЕР, Кри сти ја на
15530

     Ivo An drics „Brüc ke über die Dri na” : Geschic hten am 
grü nen Fluss in einem Epoc hen über span nen den Ro man 
zwischen Ok zi dent und Ori ent / Chri sti a ne Schlo zer.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Na Dri ni ću pri ja, Min hen, 
2007.
U: Der Stan dard.  (28. Dez. 2007)*.
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ШЉИ ВИЋ, Фе рид
15531

     Dje lo naj vi še vri jed no sti / F. [Fe rid] Šlji vić.
U: Front slo bo de.  God. 39, br. 2172 (16. feb. 1982), str. 
11.

ШМА УС, Алојз
15532

     Der ju go sla wische Er zä hler Ivo An drić / Alo is Schma
us.
U: Der ge tre ue Ec kart.  Jhg. 16, H. 10 (1939)*.

ШМИД, Хајн рих Фе ликс
15533

     Оце не ре фе ре на та  / Хајн рих Фе ликс Шмит, [Рај
мунд Фридрих] Кајндл ; пре вео Зо ран Кон стан ти но
вић.
У: Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под ути ца јем тур
ске вла да ви не / Иво Ан дрић.  Бе о град : Слу жбе ни гла
сник, 2009.  Стр. 127129.

15534
     Ре фе рат о ди сер та ци ји Иве Ан дри ћа „Раз вој ду
хов ног жи во та у Бо сни под ути ца јем тур ске вла да ви
не” / Хајн рих Фе ликс Шмит, Рај мунд Ф. [Фридрих] 
Кајндл.
У: Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под ути ца јем тур
ске вла да ви не / Иво Ан дрић.  Ба ња Лу ка : Коц ка, 1995. 
 Стр. 123125.

15535
     Gu tac hen über Ivo An drićs Dis ser ta tion „Die Ent wick
lung des ge i sti gen Le bens in Bo snien un ter der Ein wir
kung der tür kischen He rrschaft” = Re fe rat o di ser ta ci ji 
Ive An dri ća „Raz voj du hov nog ži vo ta u Bo sni pod uti
ca jem tur ske vla da vi ne” / He in rich Fe lix Schmidt, [Rai
mund Fri e drich] Ka indl ; [Ü ber set zung, pre vod Zo ran 
Konstantinović].
Upo re do nem. tekst i srp. pre vod.
U: No be lo vac Ivo An drić u Gra cu / Bran ko To šo vić.  Be
o grad : Be o grad ska knji ga ; Graz : In sti tut für Sla wi stik 
der KarlFran zensUni ver si tät, 2008.  Str. 364368.

ШМИТ, Ани
15536

     Пре мо шћа ва ње ја за: раз у ме ва ње ми та, иден ти те та 
и ори јен та ли зма у Ан дри ће вом ро ма ну На Дри ни ћу
при ја / Ани Шмит ; с ен гле ског пре ве ла Је ле на Ста
кић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би
бли о гра фи ја: стр. 285.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 26, св. 24 
(септ. 2007), стр. 273285.

ШМИТ, Ли сјен
15537

     La lit té ra tu re yougo sla ve se mé ri te un prix No bel / Lu
cien Schmidt.
U: La Pres se.  (27 oct. 1961), str. 89*.

ШМИ ТРАН, Стев ка
15538

     Ан дри ће ви „Зна ко ви” за но са и за бо ра ва / Stev ka 
Šmi tran.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Раз вој про зних вр ста у срп ској књи жев но сти. [Књ.] 
2 / 29. на уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о
град, Но ви Сад, 1419. 9. 1999.  Бе о град : Фи ло ло шки 
фа кул тет, Ме ђу на род ни сла ви стич ки цен тар, 2000.  
Стр. 251258.

15539
     Иво Ан дрић у ита ли јан ској штам пи по сли је до дје
љи ва ња Но бе ло ве на гра де / Стев ка Шми тран.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Som
ma rio: Ivo An drić nel la stam pa ita li a na do po l’as seg na zi
o ne del pre mio No bel: стр. 556.
У: Срп ски је зик.  Год. 1, бр. 1/2 (1996), стр. 549556*.

15540
     По е ти ка Ан дри ће ве при по ви јет ке „Аска и вук” / 
Стев ка Шми тран.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Ri as
sun to: La po e ti ca del rac con to di An drić „Aska e il lu po”: 
стр. 278.
У: Ме сто при по вет ке у срп ској књи жев но сти ; До си
теј Об ра до вић и Евро па. [Књ.] 2 / 38. на уч ни са ста нак 
сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, 47. 9. 2008.  Бе о
град : Ме ђу на род ни сла ви стич ки цен тар на Фи ло ло
шком фа кул те ту, 2009.  Стр. 271278.

15541
     In tro du zi o ne / Stev ka Šmi tran.
U: Po e sie scel te / Ivo An drić.  Fi ren ze : Le let te re, 2000. 
 Str. 527.

ШНАЈ ДЕР, Вол фганг
15542

     Das Gymna si um der Got tlo sig ke it : ge sam mel te Er
zä hlun gen des No bel pre i strä gers Ivo An drić / Wol fgang 
Schne i der.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Za tvo re na vra ta, Beč, 2003.
U: Frank fur ter All ge me i ne. Aus ga be D.  (2. April 
2004)*.

ШО ЛА ЈА, Сте во
15543

     Le che min d’Ivo An dritch / Ste vo Šo la ja.
U: Euro pe.  An née 43, no 429/430 (1965), str. 374382*.

ШО ЛАК, Здрав ко
15544

     Ан дри ће ва но ве ла „Ко са” и са вре ме на еко ном
ска де скрип ци ја по тро ша че ве пер цеп ци је ква ли те та / 
Здрав ко Шо лак.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би
бли о гра фи ја: стр. 305306.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 26, св. 24 
(септ. 2007), стр. 286306.
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15545
     Еко но ми ја и ди се ко но ми ја ре чи и из ра за у Ан дри
ће вим при по вет ка ма и ро ма ни ма : ча роб ни број се дам 
/ Здрав ко Шо лак.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би
бли о гра фи ја: стр. 233234.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 27, св. 25 
(септ. 2008), стр. 213234.

15546
     Еко но мич ност ис ка за и ре че нич ни склоп  на при
ме ру упо тре бе ре чи „не ви дљив” у де лу Иве Ан дри ћа / 
Здрав ко Шо лак.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary.  Би бли о гра фи ја.
У: Књи жев на исто ри ја.  Год. 42, бр. 140/141 (2010), 
стр. 145188*.

15547
     Ли ко ви у Ан дри ће вом де лу и про блем с бо јом ли ца 
/ Здрав ко Шо лак.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би
бли о гра фи ја: стр. 135.  Sum mary: Cha rac ters in An
drić’s works and pro blems with the fa ce co lo ur: стр. 136.
У: Збор ник Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик.  
Књ. 57, св. 1 (2009), стр. 111136.

15548
     Од еко но ми је ре чи до еко но ми је ми сли  ин тен зив
на упо тре ба кључ не ре чи у Ан дри ће вим при по вет ка ма 
/ Здрав ко Шо лак.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary.  Би бли о гра фи ја.
У: Књи жев на исто ри ја.  Год. 40, бр. 136 (2008), стр. 
501529*.

15549
     Ра фо Кон фор ти, Го спо ђи ца, и еко но ми ја да ва ња / 
Здрав ко Шо лак.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Би
бли о гра фи ја: стр. 303.  Sum mary: Ra fo Kon for ti, The 
wo man from Sa ra je vo and the eco no mics of gi ving: стр. 
304.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 29, св. 27 
(јул 2010), стр. 286304.

15550
     Re zer vi sa ne, grup ne, di fe ren ci ra ju će i su prot ne oso bi
ne li ko va u An dri će voj Pro kle toj avli ji / Zdrav ko Šo lak.
Bi bli o gra fi ja: str. 462463.  Iz vle ček ; Ab stract ; Pov ze
tek.
U: Sla vi stič na re vi ja.  Letn. 58, št. 4 (okt.dec. 2010), str. 
445463*.

15551
     The city and ci ti es in the sto ri es, no vels, es says and 
let ters wri ten by the No bel Pri ze win ner Ivo An dric / Z. 
[Zdrav ko] Šo lak ; pre veo sa srp skog na en gle ski Ni ko la 
Do brić.
Na po me ne i ob ja šnje nja u be le ška ma uz tekst.  Bi bli o gra
fi ja: str. 261.  Ано та ція: str. 261 ; Ан но та ция: str. 261
262.

У: Ак ту а ль ні про бле ми слов’ян сь кої фі ло ло гії. Вип. 
23. Ч. 2.  Бер дян ськ : Бер дян сь кий дер жав ний пе да го
гіч ний уні вер си тет, 2010.  Str. 250262.

ШО МЛО, Ана
15552

     Lju bav u olu ja ma mr žnje / Ana Šo mlo.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Je vrej ske pri če, Be o grad, 
1991.
U: Bor ba.  God. 69, br. 298 (24. okt. 1991) = Svet knji ge, 
str. V.

ШОП, Љи ља на
15553

     Ни про кле та ни авли ја / Љи ља на Шоп.
При каз пред ста ве „Про кле та авли ја” по мо ти ви ма ро
ма на Иве Ан дри ћа, у дра ма ти за ци ји и ре жи ји Не бој ше 
Бра ди ћа и у из во ђе њу Кру ше вач ког по зо ри шта.
У: Бе о град ске но ви не.  Бр. 135 (17. март 2000), стр. 
35.

ШОТ, Веб стер
15554

     An dric  an in tel lec tual mo ra list / by Web ster Schott.
Pri kaz knji ga: 1. Ivo An drić: Pro kle ta avli ja, Nju jork, 1962 
; 2. Ivo An drić: Pri ča o ve zi ro vom slo nu, Nju jork, 1962.
U: The Kan sas City Star.  (28 Oct. 1962)*.

ШО ТРА, Ми ле на
15555

     Јед но ви ђе ње Иве Ан дри ћа. [Део 1], „Све ве ли ке 
ства ри из гле да ју јед но став но” / Ми ле на Шо тра.
У: По бје да.  Год. 37, бр. 5796 (24. јан. 1982), стр. 6.

15556
     Јед но ви ђе ње Иве Ан дри ћа. [Део] 2, „Ве ли ке ства
ри су уви јек јед но став не” / Ми ле на Шо тра.
У: По бје да.  Год. 37, бр. 5803 (31. јан. 1982), стр. 6.

ШПЕР, Ханс Ер хард
15557

     An drić, Ivo: Die Brüc ke über die Dri na, Ber lin, 1957 / 
Hans Er hard Spe er.
Pri kaz knji ge: Na Dri ni ću pri ja.
U: Der Bi bli ot he kar.  Jhg. 11, H. 9 (Sept. 1957), str. 944
945.

ШПИ РО, Ђерђ
15558

     Ivo An drić : ke leteuró pai író por trék II. / Spi ró 
György.
U: Je len kor.  25. évf., 10. sz. (1982. okt.), str. 920926.

ШРАМ, Волф
15559

     Dic htung über ein Ge fäng nis / Wolf Schramm.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Pro kle ta avli ja, Ber lin, Frank
furt na Maj ni, 1957.
U: Stut tgar ter Nac hric hten.  (24. Aug. 1957)*.
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ШРЕП ФЕР, Јо хан
15560

     No bel pre is für Li te ra tur / Jo hann Schröp fer.
Na po me ne i ob ja šnje nja u be le ška ma uz tekst.
U: Ru per toCa ro la.  Jhg. 14, Nr. 31 (1962), str. 1216*.

ШРИМПФ, Франц
15561

     Glo bo ka iz po ved nost An dri ća / Franc Šrimpf.
U: Ve čer.  Le to 31, št. 61 (14. ma rec 1975), str. 6.

ШТА ДЕЛ МА ЈЕР, Пе тер
15562

     Das Frä u lein des No bel pre i strä gers / Pe ter Sta del mayer.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Go spo đi ca, Min hen, 1962.
U: Münchner Mer kur.  (7. April 1962)*.

ШТАЈ НИЦ, Ти бор
15563

     A magyarok nak kös zön he tem / Ste i nitz Ti bor.
U: Magyar Szó.  32. évf., 73. sz. (1975. márc. 16.), str. 
12.

ШТА КА, Ацо
15564

     Ivo An drić: Pro kle ta avli ja, No vi Sad, 1954 / Aco Šta ka.
Pri kaz knji ge.
U: Od jek.  God. 6, br. 4 (1955), str. 2*.

15565
     Oslo ba đa nje Isi do ra Ka ta ni ća / Aco Šta ka.
Pri kaz fil ma „I to će pro ći” po mo ti vi ma pri po vet ke „Ze
ko” Ive An dri ća, po sce na ri ju Ab du la ha Si dra na i u re ži ji 
Ne na da Di zda re vi ća.
U: Оslobođenje.  God. 42, br. 13398 (7. okt. 1985), str. 5.

15566
     Уса мље ник и коб ник / Ацо Шта ка.
При каз фил ма „Га зи ја” по мо ти ви ма при по ве да ка Иве 
Ан дри ћа, по сце на ри ју Ву ка Кр ње ви ћа и у ре жи ји Не
на да Ди зда ре ви ћа.
У: Осло бо ђе ње.  Год. 38, бр. 12005 (27. нов. 1981), 
стр. 9.

ШТАМ ПАР, Eмил
15567

     Ivo An drić / Emil Štam par.
Tekst na hrv. je zi ku.
U: Po go vo ri o je zi ku in slov stvu / [u re dil An ton Slod njak]. 
 Ma ri bor : Ob zor ja, 1955.  Str. 111122.

15568
     Ivo An drić sve tov ni kla sik / Emil Štam par.
U: Je zik in slov stvo.  Letn. 7, št. 4 (25. jan. 1962), str. 
100108.

15569
     Sprem na be se da / Emil Štam par.
U: Trav ni ška kro ni ka. [Knj.] 2 / Ivo An drić.  Lju blja na : 
Mla din ska knji ga, 1975.  Str. 301323.

ШТЕ РИЋ, Сло бо дан
15570

     Pro kle ta avli ja / Slo bo dan Šte rić.
Pri kaz te le vi zij ske dra me „Pro kle ta avli ja” po mo ti vi ma 
ro ma na Ive An dri ća, u dra ma ti za ci ji i re ži ji Mi len ka Ma
ri či ća.
U: Stu dio.  Br. 1080 (15. dec. 1984)*.

ШТЕРН, Ани
15571

     Aus dem Land der be droh ten Exi stenz / von An ni 
Stern.
U: Die Fur che.  Nr. 42 (15. Okt. 1992), str. 8*.

ШТЕ ФАН, Фло ри ка
15572

     Ан дри ће ва „Го спо ђи ца” / Ф. Ш. [Флорика Ште
фан].
Са др жи и одло мак из ро ма на „Го спо ђи ца”.
У: Днев ник.  Год. 51, бр. 16546 (18. нов. 1992), стр. 
16.

15573
     Ан дри ће ва „Го спо ђи ца” / Фло ри ка Ште фан.
У: Бла го у мо јој ду ши / Фло ри ка Ште фан.  Но ви Сад : 
Ма ти ца срп ска, 1997.  Стр. 139141.

15574
     Иво Ан дрић из гим на зиј ских да на и по то њих го ди
на / Фло ри ка Ште фан.
У: Бла го у мо јој ду ши / Фло ри ка Ште фан.  Но ви Сад : 
Ма ти ца срп ска, 1997.  Стр. 7982.

15575
     „Слу ша те цео свет” : Иво Ан дрић из гим на зиј ских 
да на и по то њих го ди на / Фло ри ка Ште фан.
У: Днев ник.  Год. 50, бр. 16077 (31. јул 1991), стр. 18.

ШТИ ГЛИЋ, Д.
15576

     Ivo An drić: Li ca, Za greb, 1960 / D. Šti glić.
Pri kaz knji ge.
U: 15 da na.  God. 4, br. 1 (1960), str. 1213*.

ШТО ФЕЛ, ХансПе тер
15577

     Ivo An dric: a Yugo slav ca re er / HansPe ter Stof fel.
Pri kaz knji ga: 1. Ivo An drić: Raz voj du hov nog ži vo ta u 
Bo sni pod uti ca jem tur ske vla da vi ne, Da ram, Lon don, 
1990. 2. Že li mir Bob Ju ri čić: Ivo An drić u Ber li nu 1939
41, Sa ra je vo, 1989. 3. Va ni ta Sing Mu ker dži: Ivo An drić, 
Dže fer son, Lon don, 1990.  No tes: str. 170.
U: New Ze a land Sla vo nic Jo ur nal.  Vol. 26 (1992), str. 
159170*.

15578
     Nonna ti ve spe ech in Ivo An dric’s Na Dri ni cu pri ja  
The brid ge on the Dri na / HansPe ter Stof fel and Mark 
Ut ting.
U: New Ze a land Sla vo nic Jo ur nal.  Vol. 31 (1997), str. 
7582*.
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ШТРАУ, И.
15579

     Ro ma ne, Er zä hlun gen u. a. / I. Strau.
Sa dr ži pri ka ze knji ga me đu ko ji ma i: Ivo An drić: Go spo
đi ca, Min hen, 1962.
U: Die Ze it im Buch.  H. 11/12 (1962), str. 6*.

ШТР БАЦ, Да ни ло
15580

     Ка да се но бе ло вац играо звр ка : Ај ку на Хре љић, 
96го ди шња ста ри ца ко ја је би ла да ди ља Иви Ан дри
ћу, пред ми кро фо ни ма Ра диоБе о гра да / [забележио] 
Да ни ло Штр бац.
У: Ра дио ТВ ре ви ја.  Год. 7, бр. 307 (12. јан. 1973), стр. 
2829.

ШТРЕМ, Карл Гу став
15581

     Ein großer, mit fü hlen der Mensch / von Carl Gu staf 
Ströhm.
U: Christ und Welt.  Nr. 44 (3. Nov. 1961), str. 21*.

ШЋАСТ НИ, Ј.
15582

     Bo sna v po vi ed kah / J. Šťastny.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Ani ki na vre me na, Bra ti sla va, 
1963.
U: Ro ĺ níc ke no viny.  (30. jún 1963), str. 4*.

ШУ ВАР, Сти пе
15583

     Је дан од нај ве ћих ства ра ла ца сло вен ског ју га / Сти
пе Шу вар.
In me mo ri am.
У: По ли ти ка.  Год. 72, бр. 22068 (14. март 1975), стр. 
13.

ШУ КА ЛО, Мла ден
15584

     Bi o graf sko ka zi va nje / Mla den Šu ka lo.
Pri kaz knji ge: Mi ro slav Ka ra u lac: Ra ni An drić, Be o grad, 
Sa ra je vo, 1980.
U: Iz raz.  God. 26, knj. 51, br. 1/2 (jan.feb. 1982), str. 
145146.

15585
     Vla snik ku će u Bo na rev skoj / Mla den Šu ka lo.
U: Glas.  God. 42, br. 4349 (13. mart 1985), str. 7.

15586
     Dvo stru ko po i ma nje vre me na / M. [Mla den] Šu ka lo.
Pri kaz pred sta ve „Ani ki na vre me na” po mo ti vi ma pri po
vet ke Ive An dri ća, u re ži ji Gra di mi ra Mir ko vi ća i u iz vo đe
nju Na rod nog po zo ri šta Bo san ske Kra ji ne iz Ba nja lu ke.
U: Glas.  God. 36, br. 2800 (27. dec. 1978), str. 4.

15587
     Ђа во љи ду кат : или о XII по гла вљу На Дри ни ћу
при ја Иве Ан дри ћа као мо гу ћем струк ту рал ном мо де
лу при по ве да ња / Мла ден Шу ка ло.

У: Књи жев ност.  Год. 46, књ. 92, св. 6 (јун 1991), стр. 
623628.

15588
     „Зар вре ди због Бо сне пла ка ти” / Мла ден Шу ка ло.
У: Књи жев ност.  Год. 47, књ. 98, св. 8/10 (авг.окт. 
1992), стр. 12701281.

15589
     Ко ор ди на те кри тич ког ми шље ња : (аура Иве Ан
дри ћа и дје ло Ра до ва на Вуч ко ви ћа) / Мла ден Шу ка ло.
Sum mary: Co or di na tes of cri ti cal thin king: стр. 83.
У: Збор ник ра до ва у част ака де ми ка Ра до ва на Вуч ко
ви ћа / уред ник Љу бо мир Зу ко вић.  Ба ња Лу ка : Ака де
ми ја на у ка и умјет но сти Ре пу бли ке Срп ске, 2006 [тј.] 
2007.  Стр. 7583.

15590
     Кра ков ско дру штво Иве Ан дри ћа : (при ло зи за би о
гра фи ју) / Мла ден Шу ка ло.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Све ске Ма ти це срп ске. Се ри ја књи жев но сти и је зи
ка.  Св. 12(43) (2005), стр. 4350.

15591
     Окви ри срп ске књи жев не исто ри је: Ње гош и Ан
дрић / Мла ден Шу ка ло.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: Sco pes of the Ser bian li te ra tu re: Nje goš and An
drić: стр. 184.
У: Ње го шев збор ник Ма ти це срп ске.  Бр. 1 (2010), 
стр. 175184.

15592
     По зо ри ште  ме та фо ра стра но сти / Мла ден Шу ка ло.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Li ber ami co rum / [уредник Ми о драг Радовић].  Но
ви Сад : Фи ло зоф ски фа кул тет : Змај, 2001.  Стр. 230
240.

15593
     По зо ри ште  ме та фо ра стра но сти : (код Ње го ша и 
Ан дри ћа) / Мла ден Шу ка ло.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Об ли ци и ис ка зи / Мла ден Шу ка ло.  Ба ња Лу ка : 
Арт принт, 2007.  Стр. 8095.

ШУ КЉЕ, Ра па
15594

     Ve solj stvo v ma lem / Ra pa Šu klje.
Pri kaz knji ge: Ivo An drić: Go spo đi ca ; Pro kle ta avli ja, 
Lju blja na, 1958.
U: TT.  Le to 6, št. 43 (29. okt. 1958), str. 7.

15595
     Trav nik, kon zu la, kro ni ka in mi / Ra pa Šu klje.
U: TT.  Le to 10, št. 20 (22. maj 1962), str. 7*.

ШУ КРИУ, Бур хан
15596

     Ivo An dri qi  no be list i pa re ju go sllav për le ter si. [Pje së 
1] / Bur han Shu kriu.
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U: Fla ka e vël la zë ri mit.  V. 31, nr. 1659 (16. prill 1975), 
str. 12.

15597
     Ivo An dri qi  no be list i pa re ju go sllav për le ter si. [Pje
së] 2 / Bur han Shu kriu.
U: Fla ka e vël la zë ri mit.  V. 31, nr. 1660 (18. prill 1975), 
str. 11.

15598
     Ivo An dri qi  no be list i pa re ju go sllav për le ter si. [Pje
së] 3 / Bur han Shu kriu.
U: Fla ka e vël la zë ri mit.  V. 31, nr. 1661 (20. prill 1975), 
str. 12.

ШУ КУ ЉЕ ВИЋМар ко вић, Ксе ни ја
15599

     Иво Ан дрић на по зо ри шној сце ни / Ксе ни ја Шу ку
ље вићМар ко вић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Teaтрон.  Год. 18, бр. 84/86 (1994), стр. 141144.

ШУЛЦ, Бру но
15600

     Pro za tł u mac zo na / Bru no Schulz.
Sa dr ži pri ka ze knji ga me đu ko ji ma i: Ivo An drić: Pri po
vet ke, Var ša va, 1937.
U: Wi a do mo ś ci Li te rac kie.  Nr. 38 (1937), str. 4*.

ШУ ТИЋ, Ми ло слав
15601

     An dri ćev im pre si o ni zam / Mi lo slav Šu tić.
U: De lo.  God. 21, knj. 21, br. 5/6 (majjun 1975), str. 
946948.

15602
     An dri ćev „Put Ali je Đer ze le za” / Mi lo slav Šu tić.
U: De lo.  God. 12, knj. 12, br. 10 (okt. 1966), str. 1196
1207.

15603
     An dri ćev „Put Ali je Đer ze le za” / Mi lo slav Šu tić.
U: Mi sao ko ja ne od u sta je / Mi lo slav Šu tić.  Be o grad : 
No lit, 1971.  Str. 89104.

15604
     Ан дри ћев „Пут Али је Ђер зе ле за” / Ми ло слав Шу
тић.
У: Ве нац.  Бр. 79 (дец. 1979) = Вен че ва школ ска лек
ти ра, стр. 9196.

15605
     Ан дри ће ва ар хе тип ска есте ти ка / Ми ло слав Шу
тић.
Ре зю ме: Ан дри че ва ар хе ти пи че ская эсте ти ка: стр. 
360.
У: Збор ник ра до ва у част ака де ми ка Ра до ва на Вуч ко
ви ћа / уред ник Љу бо мир Зу ко вић.  Ба ња Лу ка : Ака де
ми ја на у ка и умјет но сти Ре пу бли ке Срп ске, 2006 [тј.] 
2007.  Стр. 347360.

15606
     Ан дри ће ва есте ти ка де та ља / Ми ло слав Шу тић.
У: По дрх та ва ње сми сла / Ми ло слав Шу тић.  Бе о град 
: Слу жбе ни гла сник, 2009.  Стр. 227231.

15607
     Ан дри ће ва есте ти ка при род но ле пог / Ми ло слав 
Шу тић.
У: Све ске.  Год. 14, бр. 68 (јун 2003), стр. 127132.

15608
     Ан дри ће ва по е ти ка де та ља / Ми ло слав Шу тић.
У: Књи жев ност.  Год. 52 [!], књ. 107, св. 10/12 (окт.
дец. 2002), стр. 890893.

15609
     Ан дри ће ва при ча о „естет ском чо ве ку” : је дан вид 
пи шче ве ар хе тип ске есте ти ке / Ми ло слав Шу тић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 183, књ. 479, св. 5 
(мај 2007), стр. 800829.

15610
     Ан дри ће ва хер це го вач ка ин спи ра ци ја / Ми ло слав 
Шу тић.
У: Иво Ан дрић у Хер це го ви ни / Не ђо Ши по вац.  Бе о
град : Бе ок њи га, 2009.  Стр. 351356.

15611
     Ан дри ће ве ре флек си је о умет нич ком ства ра њу / 
Ми ло слав Шу тић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: An drić’s re flec ti ons on ar ti stic cre a tion: стр. 33
34.
У: Ан дрић у си сте му умет но сти / уред ник Ми ло слав 
Шу тић.  Бе о град : Ин сти тут за књи жев ност и умет
ност ; Ба ња Лу ка : Књи жев на за дру га, 2004.  Стр. 11
34.

15612
     Ан дри ће ве ре флек си је о умет нич ком ства ра њу / 
Ми ло слав Шу тић.
Те мат ски број: Ан дрић у си сте му умјет но сти.  На по
ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum mary: 
An drić’s re flec ti ons on ar ti stic cre a tion: стр. 3334.
У: Збор ник срп ског је зи ка, књи жев но сти и умјет но
сти.  Год. 4 (2004), стр. 1134.

15613
     Ан дри ће ви књи жев ни об ли ци естет ског до жи вља ја 
/ Ми ло слав Шу тић.
Sum mary: An drić’s li te rary forms of aest he tic ex pe ri en ce: 
стр. 78.
У: Ин тер ди сци пли нар ност те о ри је књи жев но сти / 
уред ник Ми ло слав Шу тић.  Бе о град : Ин сти тут за 
књи жев ност и умет ност, 2001.  Стр. 5378.

15614
     Ан дри ће ви књи жев ни об ли ци естет ског до жи вља ја 
/ Ми ло слав Шу тић.
У: Лед и пла мен / Ми ло слав Шу тић.  Бе о град : Ин сти
тут за књи жев ност и умет ност : Чи го ја штам па, 2002. 
 Стр. 223284.
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15615
     An dri će vi „Olu ja ci”  iz vo ri i struk tu ra / Mi lo slav Šu
tić.
U: De lo.  God. 14, knj. 14, br. 12 (dec. 1968), str. 1397
1414.

15616
     An dri će vi „Olu ja ci”  iz vo ri i struk tu ra / Mi lo slav Šu
tić.
U: Mi sao ko ja ne od u sta je / Mi lo slav Šu tić.  Be o grad : 
No lit, 1971.  Str. 118143.

15617
     An dri će vi „Olu ja ci”  iz vo ri i struk tu ra / Mi lo slav Šu
tić.
U: Na rod na baj ka u mo der noj knji žev no sti / pri re di la Mir
ja na Drn dar ski.  Be o grad : No lit : In sti tut za knji žev nost 
i umet nost, 1978.  Str. 110121.

15618
     Ан дри ће ви „Олу ја ци”  из во ри и струк ту ра / Ми ло
слав Шу тић.
У: Ан то ло ги ја срп ске књи жев не кри ти ке и есе ји сти ке 
Ре пу бли ке Срп ске / [приредио] Бо го мир Ђу кић.  Ба ња 
Лу ка : Ма ти ца срп ска Ре пу бли ке Срп ске, 2001.  Стр. 
443459.

15619
     Ан дри ће во схва та ње хар мо ни је / Ми ло слав Шу тић.
У: Ис точ ник.  Год. 3, бр. 11/12 (1994), стр. 132136*.

15620
     Ar he tip ski obra sci u An dri će vim pri po vet ka ma : (Mu
sta fa Ma džar, Ču do u Olo vu) / Mi lo slav Šu tić.
U: Vi zi ja, dvo stru ko uko re nje na / Mi lo slav Šu tić.  No vi 
Sad : Brat stvoJe din stvo, 1990.  Str. 170202.

15621
     Ар хе тип ски обра сци у Му ста фи Ма џа ру / Ми ло
слав Шу тић.
Sum mary: Ar chetypal pat terns in Mu sta fa Ma džar: стр. 
291.
У: Де ло Иве Ан дри ћа у кон тек сту европ ске књи жев
но сти и кул ту ре / [уредник Дра ган Недељковић].  Бе
о град : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 1981.  Стр. 281291.

15622
     Ар хе тип ски обра сци у при по ве дач кој про зи : (Иво 
Ан дрић, Чу до у Оло ву) / Ми ло слав Шу тић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.  Sum
mary: Ar chetypal mo dels in nar ra ti ve pro se: стр. 162.
У: Књи жев на исто ри ја.  Год. 15, бр. 57/58 (1982), стр. 
143162.

15623
     Ар хе тип ски обра сци у при по ве дач кој про зи : (Иво 
Ан дрић, Чу до у Оло ву) / Ми ло слав Шу тић.
Sum mary: Ar chetypal mo dels in nar ra ti ve pro se: стр. 
166.
У: Ме ђу рат на срп ска књи жев ност / уред ник Мар ко 
Не дић.  Бе о град : Ин сти тут за књи жев ност и умет
ност : „Вук Ка ра џић”, 1983.  Стр. 147166.

15624
     Есте ти ка ри зич них при зо ра : (јед но ве ли ко Ан дри ће
во ства ра лач ко ис ку ше ње). [Део 1] / Ми ло слав Шу тић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Но ва Зо ра.  Бр. 15/16 (2007/2008), стр. 273283.

15625
     Есте ти ка ри зич них при зо ра : (јед но ве ли ко Ан дри
ће во ства ра лач ко ис ку ше ње). [Део 2] / Ми ло слав Шу
тић.
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.
У: Но ва Зо ра.  Бр. 17 (2008), стр. 244255.

15626
     Пи сац и естет ски до жи вљај / Ми ло слав Шу тић.
Sum mary: The wri ter and the aest he tic im pres sion: стр. 
324.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 19, св. 17 
(окт. 2000), стр. 314324.

15627
     Пи сац и осе ћа ња : Ан дри ћев до при нос есте ти ци 
осе ћа ња / Ми ло слав Шу тић.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске.  Год. 179, књ. 471, св. 4 
(април 2003), стр. 556560.

15628
     По во дом Ан дри ћа  јед но ко ри сно кри тич ко ука зи
ва ње / Ми ло слав Шу тић.
При каз књи ге: Ми ло рад Р. Бле чић: Но ва ви ђе ња, Бе о
град, 1990.
У: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа.  Год. 9/10, св. 7 
(мај 1991), стр. 239242.

15629
     По ку шај са гле да ва ња основ них еле ме на та Ан дри
ће ве есте ти ке / Ми ло слав Шу тић.
У: Ан дрић у све тлу есте ти ке / уре дио Ми ло слав Шу
тић.  [Нови Сад] : Све то ви ; Бе о град : Ин сти тут за 
књи жев ност и умет ност : За ду жби на Иве Ан дри ћа, 
1994.  Стр. 2972.

15630
     По ку шај са гле да ва ња основ них еле ме на та Ан дри
ће ве есте ти ке / Ми ло слав Шу тић.
У: Ве тар и ме лан хо ли ја / Ми ло слав Шу тић.  Бе о град : 
Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, 1998.  Стр. 155
202.

ШЧЕР БИ НА, Н.
15631

     Син так сич на екві ва лент ні сть на пів пре ди ка тив них 
син так сем у серб сь кій, укра їн сь кій та ро сі й сь кій мо
вах на ма те рі а лі ху до жнь ої про зи Іво Ан дри ча та ії пе
ре кла дів / Н. Щер би на.
У: Мо ва та істо рія. Вып. 44.  Ки їв : [б. и.], 1999.  Стр. 
2225*.
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276, 289, 297, 298, 325, 341, 342, 362, 384, 401, 403, 409, 410, 419, 
425, 426, 436, 452, 472, 484, 497, 511, 522, 527, 541, 544, 545, 552, 
558, 577, 584586, 591, 594, 612, 615, 616, 618, 619, 627, 628, 636, 
638640, 643, 657, 662, 664, 683, 684, 711, 712, 719, 720, 726, 739, 
744, 745, 747749, 757, 760, 768, 773, 774, 782, 789, 797, 835, 850, 
854, 856, 1938, 2313, 2314, 2415, 2549, 3641, 3819 

Деца и друге приповетке 710712, 768, 835 
Deca, Knjiga i druge priče 586, 640 
Divna je to bila omladina, velika u ljubavi prema narodu  još veća 

u borbi protiv neprijatelja 2181  
Diplomata nalik književnom liku [Свеске; одло мак] 3820 
Дипломатски списи 652, 32503255 
Diplomatski spisi Ive Andrića [Дипломатски списи; одло мак] 

32513255 
Discours [О причи и причању; одло мак] 2923 
Дјевојачка пјесма 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 473, 

498, 523, 559, 713, 714, 740, 787, 788, 791, 805, 857, 3413 
Дјеца [Немири; одло мак] 3, 288, 293, 300, 301, 343345, 385, 

427, 428, 473, 498, 523, 559, 713, 714, 734, 791, 805, 857, 1767, 
1830, 2072, 2688 

Дневник са пута по Кини 3667 
Дневник  Сокобања, лето 1942. 3425, 3426 
Догађаји у Бугарској 438, 439, 477, 503, 528, 563, 676, 717, 718, 

869, 1848 
Додир са злом [На сунчаној страни; одло мак] 3256 
Додир са странцима 3037, 3567 
Додири неба и земље 3427 
Dolazak [Омерпаша Латас; одло мак] 2387 
Долином Радике, и даље 463, 464, 490, 517, 538, 574, 706, 772, 

801, 2459, 3082 
Донијели су ме крвава и блиједа 3150, 3257
Допринос штампе и радија нашој књижевности 468, 469, 493, 

519, 542, 576, 732, 733, 1736 
Др Томо Кумичић: Ерна Кристен 468, 469, 493, 519, 542, 576, 

732, 733, 1736 
Драгојло Дудић: Дневник 1941. 299, 335, 336, 377379, 407, 

468, 469, 493, 519, 542, 576, 732, 733, 1962, 2182, 2689, 2966, 
2967 

Драгоцени прилог култури нове Југославије 2183 
Драгутин Домјанић: Кипци и попевке 335, 336, 377379, 407, 

468, 469, 493, 519, 542, 576, 732, 733, 1737 
Дубровачка вејавица 314, 315, 359361, 393, 442, 443, 479, 505, 

530, 565, 721, 722, 854, 2527, 2529
Дубровник 772 
Duga jezovita istorija Bosne [Развој духовног живота у Босни 

под утицајем турске владавине;  одло мак] 3348 

Đerzelez na putu [Пут Алије Ђерзелеза; одло мак] 1768 
Ђерзелез у хану [Пут Алије Ђерзелеза; одло мак] 876, 1738 
Ђовани Амендола 676, 869, 1867, 3030 

Ђорђе Ђорђевић 68, 101103, 138140, 171, 172, 211, 212, 304, 
305, 348, 349, 431, 432, 475, 500, 525, 561, 589, 590, 614, 642, 
687, 688, 819, 854, 879, 880, 2274 

Египат 772 
EženEmanijel Lemersje: Pisma jednog vojnika (Lettres d'un 

soldat), Zürich, 1918 види Писма једног војника 1739 
Ex Ponto 1, 2, 287, 288, 300, 301, 343345, 385, 427, 428, 473, 498, 

523, 559, 636, 670672, 713, 714, 734, 740, 761, 775, 776, 791, 805, 
857, 866, 867, 873, 1735, 1740, 1741, 1745, 1809, 1887, 1890,  1939, 
1951, 2102, 2103, 2210, 2215, 2217, 2223, 2247, 2316, 2317, 2326, 
2334, 2418, 2422, 2438, 2441, 2453, 2531, 2552, 2578, 2600, 2601, 
2663, 2670, 2683, 2694, 2704, 2706, 2707, 2711, 2715, 2717, 2739, 
2761, 2767, 2789, 2806, 2812, 2873, 2876, 2881, 2882, 2886, 2890
2892, 2895, 2897, 2907, 2940, 2944, 2945, 2976, 2979, 2995, 3008, 
3038, 3047, 3050, 3106, 3107, 3111, 3112, 3127, 3128, 3155, 3187, 
3188, 3206, 3269, 3331, 3334, 3349, 3375, 3376, 3378, 3379, 3398, 
3414, 3415, 3429, 3431, 3450, 3451, 3453, 3471, 34753477, 3481, 
3491, 34933495, 3510, 3511, 3513, 3519, 3520, 3548, 35503552, 
3563, 3570, 3572, 35753578, 3587, 3595, 35993601, 36083610, 
3620, 3622, 3623, 3644, 3645, 3649, 3650, 3669, 3670, 3686, 3687, 
36893692, 36993702, 3705, 3708, 3710, 3720, 37223729, 3742, 
3748, 3751, 3756, 3767, 3773, 3777, 3783, 3794, 3796, 3798, 3799, 
3818, 3821, 38233825, 38273829, 3840

Екскурзија 58, 9597, 132134, 151, 152, 167, 168, 207, 208, 297, 
298, 341, 342, 425, 426, 472, 497, 522, 558, 584, 585, 612, 638, 639, 
664, 683, 684, 745, 747, 757, 854, 2184, 2208, 2510, 2599 

Електробих 37, 854, 1999, 2158, 26902693, 2902, 2924, 2925, 
3005 

Епилог [Ex Ponto; одло мак] 2217, 2418, 3047, 3106, 3128, 3331, 
3375, 3450, 3510, 3691, 3692, 3794, 3821 

Eseji i kritike 299 
Eto, tu su negde nicale moje prve zamisli pripovedaka i romana 

2315 

Жеђ (приповетка) 9, 17, 18, 45, 46, 84, 98100, 135137, 169, 170, 
183, 184, 209, 210, 215, 216, 237, 255, 258, 262, 302, 303, 346, 347, 
386, 413, 429, 430, 474, 499, 512, 524, 535, 560, 570, 587, 588, 613, 
635, 636, 641, 657, 685, 686, 719, 748, 762, 782, 789, 793, 820, 844, 
854, 1928, 2318, 2639, 3452, 3568

Жеђ (стихови) 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 473, 498, 
523, 559, 713, 714, 740, 787, 788, 791, 805, 857, 3428, 3490, 3546, 
3547, 3569, 3597, 3598, 3642, 3643, 3668, 36933696, 3795, 3822    

Жеђ савршенства 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 473, 
498, 523, 559, 713, 714, 787, 788, 791, 805, 857, 1839, 3697, 3698 

Жена на камену 58, 84, 105108, 141143, 151, 152, 173, 174, 194, 
213, 214, 237, 258, 281, 310, 311, 356358, 392, 414, 440, 441, 478, 
504, 512, 529, 535, 564, 570, 592, 593, 617, 644, 667, 689, 690, 719, 
758, 771, 777, 812, 813, 838, 844, 854, 860, 2159, 2640

Жена од слонове кости 105107, 141143, 173, 174, 213, 214, 310, 
311, 356358, 392, 440, 441, 478, 504, 529, 564, 592, 593, 617, 644, 
667, 689, 690, 758, 777, 782, 812, 813, 838, 854, 860, 1849 

Жене, ја не знам коме сте ви биле блага киша [Ex Ponto; одло
мак] 3376, 3414, 3429, 3453, 3491, 3511, 3548, 3570, 35993601, 
3620, 3644, 3645, 3669, 3699, 3700, 3796, 3823, 3824 

Женски је смијех ујутро као бијело платно [Немири; одло мак] 
3512 

Živeti [Знакови поред пута; одло мак] 412, 516 
Живот и смрт 2695 
Живот је дуг и мучан [Ex Ponto; одло мак] 2873, 3701 
Животи 312315, 359361, 393, 442, 443, 479, 505, 530, 565, 721, 

722, 778, 782, 854, 879, 880 
Žilavka види Вино звано жилавка 2511
Žudnje dječačkih godina 2248 

За логоровања 6, 114116, 148150, 175, 181, 182, 221, 222, 320, 
321, 365, 366, 399, 413, 448, 449, 482, 509, 533, 568, 599, 600, 622, 
647, 693, 694, 771, 782, 793, 831, 854, 876, 1818, 2696, 3430 

За писца [Знакови поред пута; одло мак] 306, 307, 350352, 388, 
389, 390, 433435, 476, 501, 526, 546, 562, 653, 665, 715, 716, 735, 
736, 756, 769, 792, 806, 808810, 836, 837, 849, 858, 859, 874 

Za pravilno shvatanje odnosa među narodima 2027 
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Zabeleženo u Brezi 2016 
Zabeleške za pisca види Белешке за писца 2388 
Закони за рају [Развој духовног живота у Босни под утицајем 

турске владавине; одло мак] 3151, 3399 
Замишљени коњаници 3602 
За ни мљи во је по сма тра ти не жност [Ex Pon to; одло мак] 3702 
За нос и стра да ње То ме Га лу са 123125, 158160, 189, 190, 229, 

230, 330, 331, 373, 374, 405, 442, 443, 453, 479, 505, 530, 553, 565, 
607, 608, 625, 649, 668, 707, 721, 722, 801, 854, 1912 

За но сно ве ро ва ње 2926 
За пис о Мо ста ру 284, 290292, 2968, 2969, 3006, 3603, 3797 
За пи си о Го ји 76 
За пи си о Го ји ви ди Го ја 278, 279, 309, 355, 755
За тво ре на вра та 45, 46, 58, 101103, 138140, 151, 152, 171, 172, 

211, 212, 304, 305, 348, 349, 431, 432, 475, 500, 525, 561, 589, 590, 
614, 642, 687, 688, 854, 871, 872, 2050 

За точ ник ми ра 29272933, 2956, 2963, 2984, 2992, 2993, 3014, 
3015, 3027, 3286

Za hval nost oni ma pri je nas 2565 
Зах те ви мај стор ства и про фе си о нал не са ве сти ви ди О Ву ку 

као пи сцу 3189 
За што се не по зна је мо 2185 
Зво на 3332 
Зво но 2288 
Зе ко 22, 28, 34, 45, 46, 59, 60, 80, 114116, 148150, 181, 182, 215, 

216, 221, 222, 320, 321, 365, 366, 399, 448, 449, 482, 509, 533, 568, 
599, 600, 622, 647, 693, 694, 793, 854, 871, 872, 20732100, 2460, 
2661, 2874 

Зе ле на књи га I 195356.  2970 
Зе мља 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 473, 498, 523, 

559, 713, 714, 740, 787, 788, 791, 805, 857, 3571 
Зе мља, љу ди и је зик код Пе тра Ко чи ћа 299, 335, 336, 377379, 

407, 468, 469, 493, 519, 542, 576, 732, 733, 2056, 2059, 2196, 2213, 
2319, 2416, 2437, 2461, 2462, 2490, 2530, 2579, 2602, 2662, 2697, 
2829, 2869, 3012, 3152, 3194, 3400, 3604, 3605, 3621, 3646 

Зе мља мр жње [Писмо из 1920. го ди не; одло мак] 3258 
Зе мља на се ве ру 463, 464, 490, 517, 538, 574, 706, 772, 801, 2463, 

3083 
Зи ми 68, 101103, 138140, 171, 172, 211, 212, 304, 305, 348, 349, 

431, 432, 475, 500, 525, 561, 589, 590, 614, 642, 687, 688, 793, 854, 
876, 2186 

Зло ста вља ње 22, 28, 30, 34, 45, 46, 58, 101103, 108, 138140, 151, 
152, 171, 172, 194, 211, 212, 215, 216, 281, 304, 305, 348, 349, 414, 
431, 432, 475, 500, 525, 561, 589, 590, 614, 642, 657, 687, 688, 699, 
723, 762, 771, 777, 854, 879, 880, 1966 

Зми ја 22, 28, 34, 37, 45, 46, 51, 58, 9597, 108, 132134, 151, 152, 
167, 168, 183, 184, 194, 207, 208, 255, 297, 298, 341, 342, 425, 426, 
437, 453, 472, 497, 502, 522, 535, 553, 558, 578, 584, 585, 612, 635, 
638, 639, 658, 683, 684, 698, 744, 745, 748, 777, 820, 844, 854, 876, 
1967, 2238 

Зна ко ви 45, 46, 58, 84, 101103, 138140, 151, 152, 171, 172, 211, 
212, 304, 305, 348, 349, 387, 414, 431, 432, 475, 500, 525, 561, 589, 
590, 614, 642, 687, 688, 699, 723, 740, 762, 854, 879, 880, 2051, 
2417 

Зна ко ви по ред пу та 306, 307, 350352, 388390, 412, 414, 433435, 
476, 501, 516, 526, 546, 562, 653, 654, 665, 666, 715, 716, 735, 736, 
756, 769, 792, 806811, 836, 837, 849, 858, 859, 874, 1850, 1883, 
1923, 1944, 2064, 2101, 2190, 2265, 2303, 2322, 2472, 2512, 2523, 
2566, 2570, 2604, 2664, 2830, 2831, 2863, 2875, 2921, 2935, 2936, 
2948, 2971, 2980, 3109, 3147, 3159, 3160, 3181, 3182, 3185, 3190, 
3204, 32593266, 32923315, 3326, 3377, 3387, 3392, 3406, 3454
3470, 3474, 3479, 3484, 3497, 3518, 3549, 3557, 3558, 3561, 3615, 
3628, 3636, 3639, 36543656, 3735, 3769, 3826, 3838, 3842, 3843 

Зо ра 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 473, 498, 523, 559, 
713, 714, 740, 788, 791, 805, 857, 2209, 2550, 2551, 2698 

Зу ја 312315, 359361, 393, 442, 443, 479, 505, 530, 565, 721, 722, 
758, 778, 854 

Зу ко Џум хур: Не кро лог јед ној чар ши ји 335, 336, 377379, 407, 
468, 469, 493, 519, 542, 576, 732, 733, 2281 

И ми слим 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 473, 498, 523, 
559, 713, 714, 787, 788, 791, 805, 857, 3703, 3704 

I mi slim da je do bro ви ди И ми слим 3704
I mo sto vi me đu lju di ma [Мостови, Ex Pon to; одломци] 2438 
И не ма дру ге исти не до јед не [Немири; одло мак] 2699 
I sam pi sac [Знакови по ред пу та; одло мак] 2875 
И што по гле дам све је пје сма [Ex Pon to; одло мак] 2210, 2531, 

2663, 2876, 3038, 3107, 3471, 3572, 3705,  
Иво Ан дрић 875, 2603 
Ivo An drić go vo ri stu den ti ma 2464 
Иво Ан дрић го во рио је у име Са ве за књи жев ни ка Ју го сла ви је 

2052 
Ivo An drić i Vi še grad 3039 
Иво Ан дрић и Нилс Бор, квант на те о ри ја и те о ри ја и исто ри ја 

умет но сти 679 
Иво Ан дрић над не пре глед ном ре ком жи во та [Знакови по ред 

пу та; одло мак] 654 
Иво Ан дрић о Ву ку Ка ра џи ћу 260 
Иво Ан дрић о Гор ком [Мој пр ви су срет са де лом М. Гор ког; 

одло мак] 2320 
Ivo An drić o kul tu ri 2700 
Ivo An drić o se bi, o svom dje lu, o Bo sni 2389 
Иво Ан дрић: по гле ди и ми шље ња 2701 
Ivo An drić pre vo di o ci ma [Са ма ги јом по не кад гра ни чи и на пра

ве под ви ге ли чи рад до брог пре во ди о ца; одло мак] 2491 
Игра 68, 105107, 141143, 173, 174, 213, 214, 310, 311, 356358, 

392, 414, 440, 441, 478, 504, 529, 564, 570, 592, 593, 617, 644, 
667, 689, 690, 758, 777, 812, 813, 838, 854, 860, 2211, 2321, 2702, 
3647 

Из Ан дри ће вих де ла 2703 
Из „Ан дри ће вог азбуч ни ка” 3108 
Из Ан дри ће вог Рат ног днев ни ка [Ратни днев ник Иве Ан дри ћа; 

одло мак] 3007 
Iz Dnev ni ka Ive An dri ća od 8. VI 1912. g, ko je su kon fi sko va le 

austrougar ske vla sti u Bo sni 2160 
Из „Ex Pon ta” 2102, 2103, 2552, 2704, 3513 
Из за гре бач ке бе ле жни це 3153 
Из за о став шти не 2934 
Iz zbir ke Ex Pon to 2316 
Iz zbir ke Ne mi ri 2339 
Из „Зна ко ва по ред пу та” 2322, 2512, 2604, 2664, 2935, 2936, 

3377 
Из „Зна ко ва по ред пу та” и „Све за ка” 3109 
Из књи ге „Цр ве ни ли сто ви” (Де зер тер) 300, 301, 337, 343345, 

380, 385, 427, 428, 473, 498, 523, 559, 713, 714, 787, 788, 791, 805, 
857, 1742, 2705 

Из ма ло по зна тих по ли тич ких спи са Иве Ан дри ћа [Бенито 
Му со ли ни; одло мак] 2877, 2878, 2879 

Из ма ло по зна тих по ли тич ких спи са Иве Ан дри ћа ви ди Слу чај 
Ма те о ти 2880 

Из „Не ми ра” 2605, 2832
Из нео бја вље них бе ле жа ка 2903 
Из нео бја вље них ру ко пи са 2937, 2938 
Из „При че о кме ту Си ма ну” 2104 
Из рат ног днев ни ка [Ратни днев ник Иве Ан дри ћа; одло мак] 

3267 
Из ро ма на „Го спо ђи ца” 2665 
Из ста ре ма ха ле и чар ши је 1851 
Из „Трав нич ке хро ни ке” 2105 
Из „Цр не све ске” 29722974 
Iza bra na dje la 737 
Iza bra na pro za 436, 527, 577, 615 
Иза бра не при по вет ке 11, 34, 591, 616, 628, 748 
Iza bra ne pri po vi jet ke 437, 502, 578 
Iz bor 64, 67, 77, 104 
Из бор при по ве да ка 413, 414 
Из лет 68, 9597, 132134, 167, 168, 197, 207, 208, 238, 248, 274, 

297, 298, 325, 341, 342, 403, 425, 426, 472, 497, 522, 558, 584, 
585, 612, 638, 639, 683, 684, 747, 757, 797, 854, 876, 2134, 2227, 
3633, 3634 

Из над по бје да [Немири; одло мак] 3, 288, 293, 300, 301, 343
345, 385, 427, 428, 473, 498, 523, 559, 713, 714, 734, 791, 805, 
857, 1769, 3110, 3205, 3246, 3706 
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Iz po vied ви ди Ис по ви јед 1959 
Има да на и но ћи кад тај на ис пу ни мој кут [Ex Pon to; одло мак] 

3206 
Има не што, што и оне ко ји су ду шев но нај ја чи [Ex Pon to; одло

мак] 2706 
Име ник по Ан дри ћу [Андрићев азбуч ник; одло мак] 2606 
Ин же ње ро ва при ча о па но ра ми сви је та ви ди Па но ра ма 854, 

2239
Исак Са мо ко вли ја 299, 335, 336, 377379, 407, 468, 469, 493, 519, 

542, 576, 732, 733, 2187 
Isak Sa mo ko vli ja i bo san ski Je vre ji Se far di 3492 
Ис ку ше ње у ће ли ји број 38 123125, 158160, 189, 190, 229, 230, 

330, 331, 373, 374, 405, 442, 443, 479, 505, 530, 565, 607, 608, 625, 
649, 668, 707, 721, 722, 801, 854, 1840, 3166, 3707 

Ис пи си и ски це за пред го вор о Гви чар ди ни ју 3040, 3573 
Ис пи си из Ми ке лан ђе ло вих пи са ма 3041, 3574 
Ис по ви јед 7, 34, 43, 44, 51, 69, 87, 98100, 117, 135137, 169, 170, 

185, 201, 202, 209, 210, 302, 303, 346, 347, 386, 429, 430, 474, 499, 
524, 535, 560, 587, 588, 613, 641, 657, 685, 686, 748, 793, 820, 844, 
854, 881, 1886, 1959 

Ис под мог про зо ра шу ми ри је ка  [Ex Pon to; одло мак] 2707, 
3708 

Исто ри ја за пад но е вроп ске књи жев но сти 1894 
Исто ри ја и ле ген да 308, 309, 353355, 391, 438, 439, 477, 503, 528, 

563, 717, 718 

Ја бла го си вљем, а сјен мо јих дла но ва [Немири; одло мак] 2212, 
3042 

Ја пре зи рем бље сак го спод ства [Ex Pon to; одло мак] 1809, 
3575

Ja pre la zim [Ex Pon to; одло мак] 1887 
Ja, čo vjek ne stal na sr ca [Ex Pon to; одло мак]  2881 
Јад ни не мир 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 473, 498, 

523, 559, 713, 714, 787, 788, 791, 805, 857, 1714, 2465, 2607, 2939, 
3709 

Ја ков, друг из де тињ ства 312315, 359361, 393, 442, 443, 479, 
505, 530, 565, 721, 722, 778, 782, 854, 879, 880, 3472 

Је ли вам се икад до го ди ло [Ex Pon to; одло мак] 3710 
Је вреј ске при че 643, 749 
Је дан бо сан ски по сла ник из про шлог сто ле ћа ви ди О Га ври 

Вуч ко  ви ћу и по во дом ње га 1906
Је дан дан у Са ра је ву кра јем ју ла 1878. го ди не ви ди Јул ски дан 

854, 1888 
Је дан из лог с књи га ма 294 
Je dan li sto pad ви ди Је дан но вем бар 1770, 1800, 1819
Је дан но вем бар 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 473, 

498, 523, 559, 713, 714, 787, 788, 791, 805, 857, 1770, 1800, 1819, 
3648, 3711 

Је дан по глед на Са ра је во 330, 331, 373, 374, 405, 463, 464, 490, 
517, 538, 574, 706, 772, 801, 2135, 2249, 2439, 2466, 2532, 2567, 
2708, 3084, 3085, 3268, 3712 

Је ди на свје тлост [Његош као тра гич ни ју нак ко сов ске ми сли; 
одло мак] 3207 

Jed na že lja no vo go di šnja 2261 
Јед на књи га о мо дер ној по е зи ји 1895 
Јед на мла да же на го во ри ви ди Ле па мла да же на го во ри 3008, 

3111, 3378 
Јед на ноћ 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 473, 498, 523, 

559, 713, 714, 740, 787, 788, 791, 805, 857, 2106, 2471, 2553, 2580, 
2641, 2709, 3167, 3713 

Јед на рат на књи га Га бри е ла Д’Анун ци ја 308, 309, 353355, 391, 
438, 439, 477, 503, 528, 563, 676, 717, 718, 869, 1820 

Јед но ве че сам ви дио уну тра шњост свих ства ри [Немири; 
одло мак] 3515 

Jed no krat ko se ća nje ви ди Волт Вит ман 3516 
Jed no svi ta nje ви ди Сви та ње 1801
Jed no se ća nje na Iva Voj no vi ća 1896, 2904 
Је зик  на ша на да и уте ха [Земља, љу ди и је зик код Пе тра Ко 

чи ћа; одло мак] 2213 
Је ле на 667, 2323 
Је ле на, же на ко је не ма 84, 105108, 141143, 173, 174, 194, 213, 

214, 281, 310, 311, 356358, 392, 414, 415, 440, 441, 459, 478, 504, 
529, 535, 554, 564, 570, 592, 593, 606, 617, 624, 634, 644, 658, 667, 
668, 689, 690, 719, 748, 757, 758, 771, 777, 782, 812, 813, 819, 829, 
838, 844, 854, 860, 1929, 2194, 2195, 2262, 2324, 2492, 2558, 2710, 
2734, 3168, 3606 

Je sen ska noć i cvi je to vi 1954 
Је се њи пред је ли 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 473, 

498, 523, 559, 713, 714, 787, 788, 791, 805, 857, 1782, 1823, 3714 
Јо ван Скер лић 335, 336, 377379, 407, 468, 469, 493, 519, 542, 576, 

732, 733, 3607, 3715 
Јо сип Ко сор: Ми ме 335, 336, 377379, 407, 468, 469, 493, 519, 542, 

576, 732, 733, 1743 
Ју го сла ви ја 3333 
Ју го сло вен ски дво број „Но ве ли те ра ту ре” 1897 
Јул ски дан 314, 315, 359361, 393, 442, 443, 479, 505, 530, 565, 721, 

722, 752, 854, 1888 
Ју тар ња мо ли тва [Ex Pon to; одло мак] 3825 
Ју тро 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 473, 498, 523, 559, 

713, 714, 787, 788, 791, 805, 857, 3043, 3716, 3717 

Кад је реч о ар хи ви ма 308, 309, 353355, 391, 468, 469, 493, 519, 
542, 576, 732, 733, 2289, 2325, 3390 

Кад сам ви дио ка ко су сви је тле ма гле [Немири; одло мак] 2214, 
3044, 3473 

Кад се је ма ли ро дио [Ex Pon to; одло мак] 3269 
Кад се ме ни пла ка ло 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 

473, 498, 523, 559, 713, 714, 787, 788, 791, 805, 857, 3718 
Kad se po mo li pro lje će [Ex Pon to; одло мак] 2711 
Кад се успех стр мом го ле ти [Немири; одло мак] 3517 
Кад слу шам ри је чи око се бе [Немири; одло мак] 3719 
Кад те ма би ра пи сца 2975 
Ка жи те ми гдје има љу ба ви [Ex Pon to; одло мак] 3720 
Ка кав је то ве тар [Знакови по ред пу та; одло мак] 3190, 3474, 

3518 
Ка ко је те шко би ло би ти ву ко вац, а ка ко тек Вук 2440 
Ка ко сам ула зио у свет књи ге и књи жев но сти 223, 224, 294, 330, 

331, 373, 374, 405, 436, 463, 464, 490, 517, 527, 538, 574, 577, 615, 
706, 720, 726, 797, 801, 850, 2136, 2161, 2240, 2290, 2291, 2335, 
2535, 27122714, 2764, 2833, 2914, 3017, 3018, 3100

Ка ко се до ла зи до иде је за јед ну при по вет ку [Знакови по ред 
пу та; одло мак] 3826 

Ка лен дар „Про све та” 1852 
Као зе мља во ду, ја пи јем ври је ме ко је про ла зи [Немири; одло

мак]  3721 
Као пче лар пче ла ма  [Знакови по ред пу та; одло мак] 3549
Као што би ва у је сен [Ноћ; одло мак] 3154 
Ка сно у ноћ [Ex Pon to; одло мак] 3722 
Ки ша у сеп тем бру [Ex Pon to; одло мак]  2715 
Кнез са ту жним очи ма 314, 315, 359361, 393, 442, 443, 479, 

505, 530, 565, 721723, 782, 854, 879, 880, 1802 
Knut Ham sun: Pod je se njim zve zda ma, Za greb, [s. a.] 1771 
Књи га 22, 28, 34, 45, 46, 48, 51, 59, 60, 65, 66, 80, 9597, 119, 132

134, 154, 167, 168, 197, 199, 200, 207, 208, 238, 240, 245248, 250, 
254, 256, 257, 261, 262, 264, 274276, 285, 289, 294, 297, 298, 325, 
326, 341, 342, 362, 401403, 409, 410, 419, 425, 426, 436, 452, 454, 
472, 484, 497, 511, 522, 527, 541, 544, 545, 552, 558, 577, 584586, 
591, 594, 612, 615, 616, 618, 619, 627, 628, 636, 638640, 657, 662, 
664, 683, 684, 698, 711, 712, 719, 720, 726, 739, 744, 745, 747, 757, 
768, 773, 774, 789, 797, 831, 835, 850, 854, 856, 1968, 2716, 2755, 
3169, 3583 

Књи га, Ку ла, Де ца и дру ге при по ви јет ке 594, 618, 619, 750 
Књи га ни је лук суз 294 
Књи ге су до бре; не ка и љу ди [Ex Pon to; одло мак] 3723 
Књи жев не на гра де у Фран цу ској 2162 
Књи жев ник по ред ра диопри јем ни ка 468, 469, 493, 519, 542, 

576, 732, 733, 2493, 2494, 3401 
Књи жев ност мла дих  на го ве сти на ше су тра шње књи жев но

сти 2028 
Ко га ли љу би са да она мла да же на [Ex Pon to; одло мак] 1939, 

2215, 2326, 2441, 2717, 2882, 2940, 2976, 3112, 3155, 3334, 3349, 
3379, 3415, 3431, 34753477, 34933495, 3519, 3520, 35503552, 
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35763578, 36083610, 3622, 3623, 3649, 3650, 3670, 37243729, 
3798, 3799, 38273829 

Код ка за на 7, 17, 18, 34, 43, 44, 59, 60, 69, 79, 84, 87, 98100, 117, 
135137, 169, 170, 175, 183185, 201, 202, 209, 210, 255, 302, 303, 
346, 347, 386, 429, 430, 453, 474, 499, 524, 553, 560, 587, 588, 613, 
641, 657, 685, 686, 748, 782, 793, 820, 844, 854, 881, 1907 

Код ле ка ра 314, 315, 359361, 393, 442, 443, 479, 505, 530, 565, 
721, 722, 854, 879, 880, 2442, 2905, 3611 

Код Сје но ви тог ха на [Омерпаша Ла тас; одло мак] 2137 
Ко ја је зе мља то 3270, 3612 
Ko lo si jek sa vre me nog svi je ta [Трасом омла дин ске пру ге Ша

мацСа ра је во; одло мак] 2642 
Ко нац ко ме ди је 3101, 3496, 3730
Kon su lov od la zak [Травничка хро ни ка; одло мак] 2327 
Ко ра чам још као да идем 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 

428, 473, 498, 523, 559, 713, 714, 740, 787, 788, 791, 805, 857, 
2834, 3113, 3114, 3271, 3731 

Ко са 34, 37, 45, 46, 68, 70, 81, 101103, 118, 138140, 171, 172, 198, 
211, 212, 239, 249, 254, 262, 304, 305, 348, 349, 362, 401, 419, 431, 
432, 452, 475, 500, 511, 525, 552, 561, 589591, 614, 616, 628, 635, 
642, 687, 688, 793, 854, 876, 2029, 2030, 2138, 2139, 2163, 2263, 
2443, 2906 

Крај 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 473, 498, 523, 559, 
713, 714, 740, 787, 791, 805, 857, 2835, 3272, 3732 

Крај ре ке 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 473, 498, 523, 
559, 713, 714, 787, 788, 791, 805, 857, 3170, 3733 

Крај све тлог Охрид ског је зе ра 123125, 158160, 189, 190, 229, 
230, 330, 331, 373, 374, 405, 463, 464, 490, 517, 538, 574, 607, 608, 
625, 649, 706, 707, 772, 801, 2188, 2449, 3086 

Kra tak su sret [Прокле та авли ја; одло мак] 2390, 2444, 2533 
Krat ki su sret [Прокле та авли ја; одло мак] 2554, 2568, 2608 
Kr va vi cve to vi ви ди Кр ва ви цве то ви В. Или ћа Мла ђег 1715 
Кр ва ви цве то ви В. Или ћа Мла ђег 299, 335, 336, 377379, 407, 

468, 469, 493, 519, 542, 576, 732, 733, 1715, 2718 
Кри за фа ши зма  кри за Ита ли је 438, 439, 477, 503, 528, 563, 676, 

717, 718, 869, 1853, 2883 
Кроз Аустри ју 330, 331, 373, 374, 405, 463, 464, 490, 517, 538, 574, 

706, 772, 801, 1831, 3734 
Крч ма Код че ти ри ве тра 3273, 3274, 3432 
Ку ла 9597, 132134, 167, 168, 197, 207, 208, 238, 247, 248, 261, 

274, 276, 289, 297, 298, 325, 341, 342, 403, 409, 410, 425, 426, 436, 
472, 484, 497, 522, 527, 541, 544, 545, 558, 577, 584, 585, 594, 612, 
615, 618, 619, 627, 638, 639, 662, 664, 683, 684, 698, 711, 712, 720, 
726, 739, 744, 745, 747, 760, 768, 773, 774, 789, 797, 835, 850, 854, 
856, 876, 2292, 2555, 2836 

Ku la i dru ge pri po vet ke 247, 261, 289 
Ку лу ча ри [На Дри ни ћу при ја; одло мак] 3141 
Ку ћа на оса ми 312315, 359361, 393, 442, 443, 479, 505, 530, 565, 

721, 722, 778 
Ку ћа на оса ми и дру ге при по вет ке 314, 315, 359361, 393, 442, 

443, 479, 505, 530, 565 

Лаж [Омерпаша Ла тас; одло мак] 2250, 3335 
Лањ ска пје сма 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 473, 498, 

523, 559, 713, 714, 740, 787, 788, 791, 805, 857, 1707, 1716, 2216, 
2328, 2467, 2513, 2609, 2666, 2884, 2941, 3045, 3416, 3671 

Ла ста ви це [Знакови по ред пу та; одло мак] 3735 
Ле ген да ви ди Ле ген да о по бу ни 2556 
Ле ген да о Ла у ри и Пе трар ки 299, 308, 309, 353355, 391, 438, 

439, 477, 503, 528, 563, 717, 718, 1882, 2329, 2445 
Ле ген да о по бу ни 442, 443, 479, 505, 530, 565, 721, 722, 854, 2556, 

2581 
Ле ген да о св. Фран ци ску из Аси зи ја 308, 309, 353355, 391, 438, 

439, 477, 503, 528, 563, 717, 718, 782, 1868, 3350
Ле па мла да же на го во ри 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 

428, 473, 498, 523, 559, 713, 714, 787, 788, 791, 805, 857, 3008, 
3111, 3378 

Ле по опе ва но  до бро бра ње но [Свеске; одло мак] 2977 
Ле те ћи над мо рем 123125, 158160, 189, 190, 229, 230, 330, 331, 

373, 374, 405, 463, 464, 490, 517, 538, 574, 607, 608, 625, 649, 706, 
707, 772, 801, 1918, 2610, 2643, 3830 

Лет њи дан 335, 336, 377379, 407, 468, 469, 493, 519, 542, 576, 732, 
733, 2189 

Ле то [Омерпаша Ла тас; одло мак] 2053, 2864 
Le to na po mo lu [На Дри ни ћу при ја; одло мак] 37 
Ле то ва ње на ју гу 68, 84, 98100, 135137, 169, 170, 183, 184, 209, 

210, 237, 255, 258, 262, 302, 303, 346, 347, 386, 414, 429, 430, 474, 
499, 524, 535, 560, 570, 587, 588, 613, 635, 641, 657, 685, 686, 748, 
771, 793, 819, 844, 854, 2264, 2644, 2645, 2942, 3046, 3087, 3171, 
3417, 3478, 3579, 3613, 3624, 3651 

Лик срп ског стар ца у де ли ма Ива Ан дри ћа [На Дри ни ћу при ја, 
Трав нич ка хро ни ка, Ве ле тов ци; одломци] 3336

Ли ко ви 123125, 158160, 189, 190, 229, 230, 330, 331, 373, 374, 
405, 438, 439, 477, 503, 528, 563, 607, 608, 625, 649, 707, 717, 718, 
801, 1948, 2495, 3831 

Ли ли Ла ла у на 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 473, 498, 
523, 559, 713, 714, 787, 788, 791, 805, 857, 3172, 3173, 3208, 3275, 
3337, 3736 

Ли ри ка 300, 301, 343345, 385, 427, 428, 473, 498, 523, 559, 713, 
714, 775, 791, 805, 857 

Li ri ka: Šta sa njam i šta mi se do ga đa 301, 345 
Ли сто ви 740 
Ли ца 68, 123125, 158160, 189, 190, 229, 230, 272, 273, 330, 331, 

373, 374, 405, 442, 443, 463, 464, 479, 490, 505, 517, 530, 538, 565, 
574, 607, 608, 625, 649, 706, 707, 721, 722, 801, 854, 2140, 2293, 
2330, 2331, 2611, 2646, 2647, 27192722, 3009, 3832, 3833 

Ли це зе мље [Знакови по ред пу та; одло мак] 2190, 2265 
Лов на те тре ба 68, 101103, 138140, 171, 172, 198, 211, 212, 239, 

249, 254, 304, 305, 348, 349, 401, 419, 431, 432, 452, 475, 500, 511, 
525, 552, 561, 589591, 614, 616, 628, 642, 687, 688, 793, 819, 854, 
876, 2266, 3521 

Ло ти ка [На Дри ни ћу при ја; одло мак] 643, 749, 2468 

Љу ба Не на до вић о Ње го шу у Ита ли ји 299, 335, 336, 377379, 
407, 468, 469, 493, 519, 542, 576, 673, 695, 732, 733, 2054, 3380 

Љу бав [Травничка хро ни ка; одло мак] 1869, 3088 
Lju bav jed nog da na 2267 
Љу бав у ка са би 6, 11, 17, 18, 45, 46, 105108, 141143, 173, 174, 

194, 213216, 281, 310, 311, 357, 358, 392, 437, 440, 441, 453, 478, 
502, 504, 512, 529, 535, 553, 564, 578, 592, 593, 617, 636, 643, 644, 
657, 689, 690, 723, 748, 749, 762, 771, 777, 812, 813, 820, 829, 831, 
838, 844, 854, 860, 876, 1832, 1913, 3625, 3672, 3737 

Љу бав у ка са би и дру ге ви ше град ске при че 876 
Lju bav u ka sa bi i dru ge tra gič ne lju ba vi 723 
Љу ба ви 312315, 359361, 393, 442, 443, 479, 505, 530, 565, 721, 

722, 758, 778, 854 
Љу бав на ли ри ка Пе тра Пре ра до ви ћа 299, 335, 336, 377379, 407, 

468, 469, 493, 519, 542, 576, 732, 733, 1744, 2534, 2569 
Lju bi ša Jo va no vić 2251, 2254
Љу ди из ле ген де [Његош као тра гич ни ју нак ко сов ске ми сли; 

одло мак] 3209 

M. Ra bin son: An to lo gi ja no vo he brej ske knji žev no sti, Za greb, 
1933 1930 

М. Цр. 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 473, 498, 523, 
559, 713, 714, 740, 787, 788, 791, 805, 857, 3338 

Maj ka [Ex Pon to; одло мак] 1745
Ма ке до ни ја 772 
Mak sim Gor ki: Dje tinj stvo, Za greb, 1918 1772 
Мак сим Гор ки: Јед на го ди на ре во лу ци је 438, 439, 477, 503, 528, 

563, 717, 718, 1773, 2723
Ма ли град на две ре ке 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 

473, 498, 523, 559, 713, 714, 740, 787, 788, 791, 805, 857, 2055, 
2332, 2557, 2582, 2724, 3522 

Ma ni fe sta ci ja so ci ja li stič ke so li dar no sti 2031 
Ма ра ми ло сни ца 7, 11, 17, 18, 43, 44, 105108, 141143, 173, 174, 

194, 201, 202, 213, 214, 281, 310, 311, 357, 358, 392, 413, 440, 441, 
478, 504, 529, 535, 564, 592, 593, 617, 644, 658, 689, 690, 748, 758, 
777, 812, 813, 829, 838, 844, 854, 860, 1854, 18701873, 2514 

Ma rin Stu din: Skulp tu re, Za greb, 1919 1774 
Мар та мје се ца 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 473, 498, 

523, 559, 713, 714, 787, 788, 791, 805, 857, 1775, 1821, 2391, 3553, 
3738 

Ма тош, Дис, Ује вић 1898 
Ма хо ви на као пу стињ ски пе сак 2978 
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Me ni su go vo ri li če sto, go vo ri li i pi sa li [Разговор са Го јом; одло
мак] 2333 

Мех медпа шин мост 3276 
Ми ла и Пре лац 9, 17, 18, 34, 45, 46, 58, 84, 9597, 108, 132134, 

151, 152, 167, 168, 194, 207, 208, 262, 276, 281, 297, 298, 341, 342, 
409, 410, 425, 426, 472, 484, 497, 522, 535, 541, 544, 545, 558, 584, 
585, 594, 612, 618, 619, 627, 638, 639, 662, 664, 683, 684, 711, 712, 
745, 747, 748, 757, 768, 773, 774, 777, 797, 829, 835, 844, 854, 856, 
876, 1945, 1947, 2943 

Mi lo sav Je lić: Sr bi jan ski ve nac, No vi Sad, 1919 1776 
Mi lu tin Bo jić: Kain, Niš, 1915 1777 
Мир не ју тар ње ми сли [Ex Pon to; одло мак] 2907, 2944, 2945, 

2979 
Ми сао 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 473, 498, 523, 

559, 713, 714, 740, 787, 788, 791, 805, 857 
Mi sao u šu mi [Знакови по ред пу та; одло мак] 1883 
Ми сли 2837, 3523, 3580, 3739, 3834
Mi sli prog na ni ka [Ex Pon to; одло мак] 2334 
Mla dić u po vor ci [Омерпаша Ла тас; одло мак] 2164, 2294 
Мле чар [Знакови по ред пу та; одло мак] 2570 
Мно ги је од нас, ле же ћи по тр бу шке на јев ти ном ћи ли му ви ди 

Пе ва ни ја 2908 
Mno go sam knji ga vi deo u svom ve ku, do sta pro či tao, a ne ko li ko 

sam i sam na pi sao ви ди Ка ко сам ула зио у свет књи ге и књи
жев но сти 2335 

Мно го са му јеш и ду го ћу тиш, си не мој ви ди Епи лог 2217, 
2418, 3047

Moj pr vi pro zor u svet ви ди Ка ко сам ула зио у свет књи ге и 
књи жев но сти 2240 

Мој пр ви су срет са де лом М. Гор ког 294, 299331, 373, 374, 405, 
463, 464, 490, 517, 538, 574, 706, 1969, 2320, 2725, 2726 

Moj pro zor u svet ви ди Ка ко сам ула зио у свет књи ге и књи жев
но сти 2535 

Мо ли тва Иве Ан дри ћа [Знакови по ред пу та; одло мак] 2980 
Мор до Ати јас 643, 749 
Мо ре 772 
Мост на Же пи 7, 15, 17, 18, 34, 43, 44, 51, 59, 60, 64, 67, 69, 70, 77, 

79, 81, 84, 87, 98100, 104, 117119, 135137, 154, 169, 170, 175, 
183185, 198200, 209, 210, 215, 216, 237, 239, 240, 245, 246, 249
251, 254258, 262, 264, 275, 276, 285, 302, 303, 326, 346, 347, 362, 
386, 401, 402, 409, 413, 419, 429, 430, 436, 437, 452454, 459, 474, 
484, 499, 502, 511, 524, 527, 535, 544, 545, 552 554, 560, 570, 577, 
578, 586588, 591, 594, 606, 613, 615, 616, 618, 619, 624, 628, 634
636, 640, 641, 658, 680, 685, 686, 719, 720, 726, 746, 748, 754, 762, 
771, 782, 789, 793, 820, 843, 844, 850, 854, 866868, 1855, 1889, 
2107, 2191, 2192, 2218, 2295, 2336, 2496, 2515, 2648, 2649, 2727, 
2728, 3524, 3581, 3626 

Мо сто ви 123125, 158160, 189, 190, 229, 230, 330, 331, 362, 373, 
374, 405, 436, 463, 464, 490, 517, 527, 538, 574, 577, 607, 608, 615, 
625, 649, 706, 707, 772, 801, 1924, 2219, 2392, 2438, 2516, 2729, 
2730, 2744, 2865, 3010, 3089, 3381, 3480, 3614, 3629, 3788, 3835 

Мрак над Са ра је вом 1914 
Мур тадта бор [Омерпаша Ла тас; одло мак] 2241 
Му ста фа Ма џар 6, 17, 18, 43, 44, 58, 69, 84, 87, 114117, 148152, 

175, 181185, 215, 216, 221, 222, 237, 255, 258, 320, 321, 365, 366, 
399, 413, 437, 448, 449, 453, 482, 502, 509, 533, 535, 553, 568, 570, 
578, 599, 600, 622, 635, 647, 657, 680, 693, 694, 699, 746, 748, 754, 
762, 771, 793, 820, 844, 854, 868, 1833, 2268, 2517, 2650, 2651, 
2946, 3627, 3740 

Mu sta fa Ma džar i dru ge pri če 175 

На Ва ве лу и Скал ки 463, 464, 490, 517, 538, 574, 706, 772, 801, 
1717 

На вест да је Бру са по го ре ла 330, 331, 373, 374, 405, 463, 464, 
490, 517, 538, 574, 706, 772, 801, 2252 

Na glas o smr ti mo ga uči te lja Lju bo mi ra [Учитељ Љу бо мир; 
одло мак] 3090 

На др жав ном има њу 68, 84, 98100, 135137, 169, 170, 209, 210, 
237, 258, 302, 303, 346, 347, 386, 429, 430, 474, 499, 524, 560, 587, 
588, 613, 641, 685, 686, 793, 854, 2269, 2270 

На Дри ни ћу при ја 12, 14, 16, 21, 27, 31, 35, 41, 49, 50, 56, 57, 64, 
67, 73, 77, 78, 85, 86, 104, 109113, 144147, 176180, 195, 196, 

217220, 244, 252, 253, 263, 282, 283, 316318, 363, 364, 394398, 
416418, 444447, 480, 481, 506508, 531, 532, 547551, 566, 567, 
579, 595598, 620, 621, 629632, 643, 645, 646, 655, 691, 692, 724, 
725, 738, 749, 751, 763765, 770, 779, 780, 794796, 814817, 827, 
828, 839, 840, 851, 861864, 875, 877, 878, 2000, 2271, 2348, 2351, 
2366, 2468, 2583, 2612, 2731, 2838, 2981, 3141, 3165, 3336, 3800 

На дру ги дан Бо жи ћа 98100, 135137, 169, 170, 209, 210, 429, 
430, 474, 499, 524, 560, 587, 588, 613, 641, 685, 686, 782, 793, 854, 
1841, 3741 

Na za pa du ni šta no vo 1899 
На је вреј ском гро бљу у Са ра је ву 330, 331, 373, 374, 405, 436, 

463, 464, 490, 517, 527, 538, 574, 577, 615, 643, 706, 749, 772, 801, 
2165, 2193, 2497, 3129 

На ка ме ну, у По чи те љу 123125, 158160, 189, 190, 229, 230, 262, 
284, 290292, 319, 330, 331, 373, 374, 405, 463, 464, 490, 517, 538, 
574, 607, 608, 625, 649, 706, 707, 772, 801, 2166, 2337, 2419, 2584, 
2652, 2732, 2733, 2736, 2743, 2866, 3091, 3525, 3801 

На ла ђи 101103, 138140, 171, 172, 211, 212, 305, 349, 431, 432, 
475, 500, 525, 561, 589, 590, 614, 642, 687, 688, 793, 854, 879, 
880, 1919 

На лан цу [Омерпаша Ла тас; одло мак] 2220, 2253, 2571 
На Ла тин ској ћу при ји 442, 443, 479, 505, 530, 565, 721, 722, 752, 

854, 1900 
На мје се чи ни 3277 
На мо ру 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 473, 498, 523, 

559, 713, 714, 787, 788, 791, 805, 857, 1822, 1856, 1931
На Нев ском про спек ту 330, 331, 373, 374, 405, 463, 464, 490, 517, 

538, 574, 706, 772, 801, 1970 
На оба ли 45, 46, 84, 9597, 119, 132134, 154, 167, 168, 197, 199, 

200, 207, 208, 238, 245, 246, 248, 256, 257, 274, 276, 297, 298, 325, 
326, 341, 342, 362, 409, 410, 425, 426, 472, 484, 497, 522, 535, 541, 
544, 545, 558, 584, 585, 594, 612, 618, 619, 627, 638, 639, 662, 664, 
683, 684, 711, 712, 745, 747, 757, 768, 773, 774, 819, 831, 835, 843, 
854, 856, 876, 21082112, 2141, 2667, 2885, 3048, 3174 

На пе ри фе ри ји 2032, 2272 
На Пе тро ва ра дин ској твр ђа ви [Знакови по ред пу та; одло мак] 

3479, 3615, 3628 
На по чет ку свих ста за и пу те ва [Стазе; одло мак] 3278 
На пред ста ви у Ху до же стве ном те а тру 3339 
На пу то ва њу [Јелена, же на ко је не ма; одло мак] 2194, 2195, 

2558, 2734 
Na sva koj knji zi ko ja zna či [Знакови по ред пу та; одло мак] 3497 
На ста ди о ну  68, 98100, 135137, 169, 170, 198, 209, 210, 239, 249, 

254, 302, 303, 346, 347, 386, 401, 419, 429, 430, 452, 474, 499, 511, 
524, 552, 560, 587, 588, 591, 613, 616, 628, 641, 685, 686, 793, 854, 
2221, 2222, 2338, 3382 

На сун ча ној стра ни 68, 123125, 158160, 189, 190, 229, 230, 330, 
331, 373, 374, 405, 442, 443, 479, 505, 530, 565, 607, 608, 625, 649, 
668, 707, 721, 722, 801, 854, 2113, 3115, 3130, 32173221, 3256, 
3351 

На те ме љи ма жи вот не ствар но сти и ра зу ма 2735 
На Шиљ те ту [Немирна го ди на; одло мак] 2114 
Над Ње го ше вом пре пи ском 299, 335, 336, 377379, 407, 468, 469, 

493, 519, 542, 576, 673, 695, 732, 733, 2420, 2421, 2839, 3116, 
3433 

Нај ве ћи пје сник на шег је зи ка ви ди Над Ње го ше вом пре пи
ском 3116 

Нај вред ни ја људ ска гра ђе ви на [Мостови; одло мак] 3480, 3629 
На јед ном, по сли је сви је тла и ра до сна да на [Немири; одло мак] 

3526 
Нај леп ше при по вет ке Ива Ан дри ћа 771 
Нај но ви ји ро ман F. T. Ma ri net tia 676, 869, 1810 
На паст 9, 43, 44, 58, 98100, 135137, 151, 152, 169, 170, 209, 210, 

302, 303, 346, 347, 386, 429, 430, 474, 499, 524, 560, 587, 588, 613, 
635, 641, 685, 686, 782, 854, 881, 1925 

На пу шта ју ћи По чи тељ [На ка ме ну, у По чи те љу; одло мак] 
2736 

Na rod ni za jam i knji žev ni ci 2001 
Na stu pi la je pra zni na [Омерпаша Ла тас; одло мак] 2947 
На ша књи жев ност и рат 299, 308, 309, 353355, 391, 468, 469, 

493, 519, 542, 576, 732, 733, 1746, 2737, 3049 
Na ši „Zna ko vi po red pu ta” [Андрићев азбуч ник; одло мак] 3279 
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Ne bez uz bu đe nja i s ose ća njem ve li ke za hval no sti 3011 
Не, жи вот ни је ис тр га но по вје смо [Ex Pon to; одло мак] 2886, 

3742 
Не дељ но ју тро ви ди Пра знич но ју тро 854, 2296
Не до вр ше на про за 442, 443, 479, 505, 530, 565, 721, 722 
Не зва ни не ка шу те 438, 439, 477, 503, 528, 563, 717, 718, 869, 

1747, 3191 
Не кад, у Ал пи ма 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 473, 

498, 523, 559, 713, 714, 740, 787, 788, 791, 805, 857
Не мач ка 772 
Не мир 442, 443, 479, 505, 530, 565, 721, 722, 762, 854, 2033 
Не мир да на 3, 288, 293, 300, 301, 343345, 385, 427, 428, 473, 498, 

523, 559, 713, 714, 734, 791, 805, 857 
Не мир од ви је ка [Немири; одло мак] 3, 288, 293, 300, 301, 343

345, 385, 427, 428, 473, 498, 523, 559, 713, 714, 734, 740, 782, 791, 
805, 841, 854, 857, 1785, 2769, 2770, 3280, 3527, 3802 

Не ми ри 3, 288, 293, 300, 301, 343345, 385, 427, 428, 473, 498, 523, 
559, 636, 672, 713, 714, 734, 740, 775, 776, 791, 805, 857, 1752, 
1753, 1767, 1769, 17781780, 1830, 1834, 2072, 2204, 2212, 2214, 
2232, 2339, 2542, 2585, 2605, 2613, 2671, 2688, 2699, 2738, 2790, 
2832, 2841, 2898, 2982, 3033, 3042, 3044, 3074, 3075, 3110, 3131, 
3192, 3199, 3205, 3246, 3402, 3449, 3473, 3483, 3502, 3512, 3515, 
3517, 3526, 3534, 3535, 3585, 3616, 3706, 3721, 3755

Не ми ри од ви је ка [Знакови по ред пу та; одло мак] 306, 307, 350
352, 388390, 433435, 476, 501, 526, 546, 562, 653, 665, 715, 716, 
735, 736, 756, 769, 792, 806, 808810, 836, 837, 849, 858, 859, 874 

Не мир на го ди на 43, 44, 114116, 148150, 181, 182, 221, 222, 237, 
258, 320, 321, 365, 366, 399, 448, 449, 453, 482, 509, 533, 553, 568, 
599, 600, 622, 647, 658, 693, 694, 723, 793, 819, 829, 854, 876, 
2114, 2142 

Нео бја вље не бе ле шке Иве Ан дри ћа 29092912 
Не са ни ца 306, 307, 350352, 388390, 433435, 476, 501, 526, 546, 

562, 653, 665, 715, 716, 735, 736, 756, 769, 792, 806, 808, 809, 811, 
836, 837, 849, 858, 859, 874

Не спо ра зу ми [Знакови по ред пу та; одло мак] 2948 
Не у мо љи во кру те и не по мич не пла ни не [Ex Pon to; одло мак] 

2223, 2422, 3050, 3481 
Не у спех на по зор ни ци 223, 224, 463, 464, 490, 517, 538, 574, 706, 

801, 876, 2273, 2848, 2983, 3676 
Не што о Ко чи ће вој бор би за на род ни је зик [Земља, љу ди и је

зик код Пе тра Ко чи ћа; одло мак] 2056 
Не што о Ње го шу као пи сцу 335, 336, 377379, 407, 468, 469, 493, 

519, 542, 576, 673, 695, 732, 733, 2057, 3434 
Не што о пре во ђе њу 3352 
Не што о сти лу и је зи ку 299, 308, 309, 353355, 391, 438, 439, 477, 

503, 528, 563, 717, 718, 2017, 2021, 2787, 3652 
Ни бо го ва ни мо ли та ва 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 

473, 498, 523, 559, 713, 714, 740, 787, 788, 791, 805, 857, 2840, 
3117, 3175, 3281, 3383, 3482, 3743, 3744 

Ни ко ла Ло пи чић: Се ља ци 468, 469, 493, 519, 542, 576, 732, 733, 
1952, 3554 

Ни ска се о ска со ба [Ex Pon to; одло мак] 2739 
Но ве при по вет ке 22, 28 
No ve le 672, 776 
Но вем бар ска се ћа ња 463, 464, 490, 517, 538, 574, 706, 801 
Ноћ 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 473, 498, 523, 559, 

713, 714, 740, 787, 788, 791, 805, 857, 1748, 2740, 2855, 3154 
Ноћ у Ал хам бри 6, 101103, 138140, 171, 172, 211, 212, 305, 349, 

431, 432, 475, 500, 525, 561, 589, 590, 614, 642, 687, 688, 793, 854, 
3745, 3803 

Ноћ у во зу [Немири; одло мак] 3, 288, 293, 300, 301, 343345, 385, 
427, 428, 473, 498, 523, 559, 713, 714, 734, 791, 805, 857, 1780, 
1834, 2841, 3131, 3483 

Ноћ цр ве них зви је зда 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 
473, 498, 523, 559, 713, 714, 787, 788, 791, 805, 857, 1718, 1719, 
2469, 2614, 2949 

Ноћ ни раз го вор 1941. 427, 428, 473, 498, 523, 559, 713, 714, 791, 
805, 857, 1971, 2913, 3210 

Ње го ва пе сма 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 473, 498, 
523, 559, 713, 714, 740, 787, 788, 791, 805, 857, 3746, 3747 

Ње гош 1932 

Ње гош је у на шим бор ба ма ко је ни су пре ста ја ле 2423 
Ње гош као тра гич ни ју нак ко сов ске ми сли 8, 299, 335, 336, 377

379, 407, 468, 469, 493, 519, 542, 576, 673, 695, 732, 733, 1940, 
2741, 3142, 3156, 3176, 3193, 3207, 3209, 3215, 3216, 3403, 3435, 
3528, 3673 

Ње гош у Ита ли ји 299, 335, 336, 377379, 407, 468, 469, 493, 519, 
542, 576, 673, 695, 732, 733, 1857, 2842, 3211 

Ње го шев од нос пре ма кул ту ри 299, 335, 336, 377379, 407, 468, 
469, 493, 519, 542, 576, 673, 695, 732, 733, 2058, 2167, 2843, 
3436 

Ње го ше ва чо веч ност 299, 335, 336, 377379, 407, 468, 469, 493, 
519, 542, 576, 673, 695, 732, 733, 1989, 3437 

Ње го шев ска сна га Ан дри ће ве бе се де ви ди О при чи и при ча њу 
3340

Ње го шев ска чо веч ност ви ди Ње го ше ва чо веч ност 299, 336, 
379, 1989

О Ву ку 367 
О Ву ку као пи сцу 32, 260, 299, 335, 336, 367, 377379, 407, 468, 

469, 493, 519, 542, 576, 732, 733, 1972, 2297, 2446, 2518, 2536, 
2559, 2742, 3143, 3157, 3189, 3404, 3653 

О Ву ку као ре фор ма то ру 32 
О Ву чо вом Рас пу сту 2867 
О Га ври Вуч ко ви ћу и по во дом ње га 299, 335, 336, 377379, 407, 

468, 469, 493, 519, 542, 576, 732, 733, 1906, 2115, 3158, 3405 
О гдје је она му кла ри јеч [Ex Pon to; одло мак] 3748 
О II кон гре су књи жев ни ка Ју го сла ви је 2034 
O Đor đu Đor đe vi ću ви ди Ђор ђе Ђор ђе вић 2274 
O jed nom da tu mu i jed nom gra du 2143 
О ка ме ну [На ка ме ну, у По чи те љу; одло мак] 2743
О књи зи и би бли о те ци 294 
О књи зи нео бја вље них Иго о вих тек сто ва 3836 
О ле то ва њу у Сло ве ни ји 463, 464, 490, 517, 538, 574, 706, 772 
O li ku Pe tra Ko či ća [Земља, љу ди и је зик код Пе тра Ко чи ћа; 

одло мак] 3012 
О лич но сти П. Ко чи ћа [Земља, љу ди и је зик код Пе тра Ко чи ћа; 

одло мак] 2059, 2196 
О мај сто ру при по ве да чу 299, 335, 336, 377379, 407, 468, 469, 

493, 519, 542, 576, 732, 733, 2116, 2340, 2998, 3384, 3438, 3804 
О мо сто ви ма [Мостови; одло мак] 2744 
О на стан ку Трав нич ке хро ни ке 3282 
О не ким про бле ми ма у ве зи са књи гом и књи жев но шћу 294, 

2060, 2745 
О Ње го шу [Вечна при сут ност Ње го ше ва; одло мак] 2746 
О пар ти зан ским днев ни ци ма 294, 468, 469, 493, 519, 542, 576, 

732, 733, 1963, 2747, 2844, 2845 
О пет па рач кој ли те ра ту ри 294, 468, 469, 493, 519, 542, 576, 732, 

733 
O po be di [Знакови по ред пу та; одло мак] 3654 
O po no su [Знакови по ред пу та; одло мак] 3655
О по тре би по пу ла ри са ња на у ке и на уч них ра до ва 294, 2035, 

2748 
О пре во ди о ци ма и ту ма чи ма 3353 
О пре во ђе њу ви ди Са ма ги јом по не кад гра ни чи и на пра ве 

под ви ге ли чи рад до брог пре во ди о ца 294, 2749 
О пре де ли ма 772 
О при ча ли ма [Прокле та авли ја; одло мак] 2750
О при чи и при ча њу 119, 200, 246, 257, 299, 308, 309, 326, 353355, 

391, 413, 438, 439, 477, 503, 528, 563, 717719, 782, 2308,  2311, 
2343, 2353, 2354, 2379, 2407, 2560, 2618, 2686, 2771, 2772, 2775, 
2776, 2820, 2887, 2923, 3340, 3439, 3514, 35293531, 3538, 3539, 
3555, 3582, 36303632, 3660, 3674, 3749, 3805 

О ре чи ма [Знакови по ред пу та; одло мак] 2470, 2653, 2654, 2751
2753 

O sa mo vo lji [Знакови по ред пу та; одло мак] 3656 
О Се ве ру 772 
О Скер ли ћу 1842 
О ста рим и мла дим Па му ко ви ћи ма 442, 443, 479, 505, 530, 565, 

721, 722, 752, 844, 854, 2002 
О Ста ту ту Са ве за књи жев ни ка 468, 469, 493, 519, 542, 576, 732, 

733, 1973, 1974, 2754 
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O stra hu ви ди Књи га 3583 
О Тол сто ју 3283 
O uslo vi ma knji žev nog stva ra nja [О Ста ту ту Са ве за књи жев ни

ка; одло мак] 2754 
Об ја вље ње 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 473, 498, 

523, 559, 713, 714, 740, 787,  788, 791, 805, 857, 3750 
Ova kvi po bed ni ci ži ve več no 2003 
Ogle da lo 1749 
Од ја дар ског се ља че та до ве ли ког исто риј ског по бед ни ка за го

вор и пи смо 2447 
Od re vo lu ci o nar ne omla di ne do OR JU NE 1858 
Ода бра не при по вет ке 4346, 51 
Od i sko na ви ди О при чи и при ча њу 2560
Од ла зак На по ле о но вог кон зу ла 643, 749 
Одло мак из при по вет ке „Ани ки на вре ме на” 1884 
Od lo mak iz pri po vet ke Ive An dri ća „Knji ga” 2755
Od lo mak iz „Pro kle te avli je” 2426 
Одло мак из „Пу та Али је Ђер зе ле за” 2144 
Одло мак о Ву ку 367 
Od lom ci iz An dri će vih de la 415 
Од лом ци из днев ни ка са пу та по Ки ни 29502954  
Окру жен да ма ма [Његош у Ита ли ји; одло мак] 3211 
Олу ја ци 9, 17, 18, 34, 37, 43, 44, 59, 60, 79, 98100, 135137, 169, 

170, 183, 184, 209, 210, 255, 302, 303, 346, 347, 386, 413, 429, 430, 
474, 499, 524, 535, 560, 587, 588, 613, 635, 641, 680, 685, 686, 723, 
746, 793, 854, 876, 1933, 2197, 2224, 2225, 2498, 2756, 3806 

Омер па ша Ла тас 34, 284, 290292, 322324, 368370, 400, 450, 
451, 483, 510, 534, 569, 601, 656, 696, 697, 781, 818, 842, 865, 
2045, 2053, 2137, 2164, 2220, 2237, 2241, 2250, 2253, 2259, 2294, 
2301, 2365, 2387, 2424, 2488, 2507, 2511, 2545, 2571, 2685, 2846, 
2864, 2922, 2947, 3202, 3335, 3791, 3816 

Они ни су има ли сна ге 3177, 3284, 3285  
Оно што је ма ти ца у ро ју пче ла [Белеш ка за пи сца; одло мак] 

3556 
Ono što je ova ko iz ne na di lo pi sca mo ra obo ga ti ti nje go vo de lo 

2018 
Опа ти ја 772 
Оп ти ми зам Ву ка Ка ра џи ћа 260, 335, 336, 367, 377379, 407, 468, 

469, 493, 519, 542, 576, 732, 733, 2448, 2847, 3144, 3146, 3440, 
3657 

Ори јент 772 
Ору жа на бор ба про тив над моћ ног за во је ва ча [Заточник ми ра; 

одло мак] 3286 
Оса ти ча ни 58, 84, 101103, 138140, 151, 152, 171, 172, 211, 212, 

304, 305, 348, 349, 431, 432, 437, 475, 500, 502, 525, 535, 561, 578, 
589, 590, 614, 642, 687, 688, 699, 819, 854 

Осје ћам ча со ви ту, али не из мјер ну сре ћу  [Ex Pon to; одло мак] 
3751 

Оста ви те увек је дан про зор у пре де ле умет но сти 468, 469, 493, 
519, 542, 576, 732, 733, 2198  

Oscar Wil de: Mla di kralj i dru ge pri po vi je sti, Za greb, 1918 1781 
От кри ва ње 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 473, 498, 

523, 559, 713, 714, 740, 787, 788, 791, 805, 857, 3385, 3752 
Отон Жу пан чич 299, 2019 

Па као 314, 315, 359361, 393, 442, 443, 479, 505, 530, 565, 721, 722, 
782, 854, 1874, 1915 

Па но ра ма 58, 9597, 132134, 151, 152, 167, 168, 197, 207, 208, 238, 
248, 254, 262, 274, 297, 298, 341, 342, 401, 403, 410, 419, 425, 426, 
436, 452, 472, 497, 511, 522, 527, 541, 552, 558, 577, 584, 585, 591, 
612, 615, 616, 627, 628, 638, 639, 657, 683, 684, 698, 711, 712, 720, 
726, 739, 744, 745, 748, 768, 774, 797, 819, 835, 843, 850, 854, 
2239, 2275 

Пе ва ни ја 299, 335, 336, 377379, 407, 468, 469, 493, 519, 542, 576, 
732, 733, 2168, 2908 

Пе де сет го ди на од смр ти Јо ва на Јо ва но ви ћаЗма ја ви ди Пе ва
ни ја 299 

Пеј заж ви ди Је се њи пред је ли 1782, 1823 
Пе ку ши ћи 442, 443, 479, 505, 530, 565, 721, 722, 854, 2586 
Пе њем се, пе њем стр мим ули ца ма [Крај све тлог Охрид ског је

зе ра; одло мак] 2449 

Пе ро Сли јеп че вић: По мен Вла ди ми ру Га ћи но ви ћу 335, 336, 
377379, 407, 468, 469, 493, 519, 542, 576, 732, 733, 1783 

Пе сма 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 473, 498, 523, 559, 
713, 714, 740, 788, 791, 805, 857, 2226 

Pe tar Gr gec: Ju go sla ven ski ar go na u ti, Za greb, 1918 1784 
Пе тар Ко чић [Земља, љу ди и је зик код Пе тра Ко чи ћа; одло мак] 

3194
Пет на е сти ме ђу на род ни са јам књи га 294, 2572, 2757 
Пи са ти, зна чи че сто жи ве ти у пу сти њи 2276, 2341
Пи сма јед ног вој ни ка 299, 308, 309, 353355, 391, 438, 439, 477, 

503, 528, 563, 717, 718, 1739, 2758 
Pi sma mla dog He i nea ви ди Хај не у пи сми ма 1720 
Пи смо Иве Ан дри ћа 2450 
Пи смо Иве Ан дри ћа јед ном мла дом пи сцу 2342 
Пи смо из 1920. го ди не 22, 28, 34, 45, 46, 59, 60, 80, 9597, 132134, 

167, 168, 207, 208, 297, 298, 341, 342, 425, 426, 472, 497, 522, 558, 
584, 585, 612, 638, 639, 643, 658, 683, 684, 698, 719, 739, 749, 819, 
820, 844, 854, 1975, 2370, 3258, 32873289, 3328, 3341, 3386 

Пи смо из Кра ко ва 330, 331, 373, 374, 405 
Пи смо из Ри ма ви ди По зо ри ште из не на ђе ња 308, 309, 353355, 

391, 1812
Pi smo iz Ri ma [о књи зи Д. Прохаске] 1811 
Пи смо ни ко ме 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 473, 498, 

523, 559, 713, 714, 740, 787, 788, 791, 805, 857, 3753 
Пи сца тре ба пу сти ти да сло бод но при ча ви ди О при чи и при 

ча њу 2343
Пи сци о је зи ку ви ди Ве чи ти ка лен дар ма тер њег је зи ка 3557
Пи сци о је зи ку [Травничка хро ни ка, Го спо ђи ца; одломци] 

3584
Пи сцу књи ге „Кри ва Дри на” на књи зи „На Дри ни ћу при ја” 

3807  
Пи ше се и пи са ће се ви ди Љу би ша Јо ва но вић 2254 
Пјер  ве ли ки умет ник 468, 469, 493, 519, 542, 576, 732, 733, 2169, 

2171 
Пје сма вре те на 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 473, 

498, 523, 559, 713, 714, 787, 788, 791, 805, 857, 1750, 2759  
Пје сма над пјесмама^ 308, 309, 353355, 391, 782 
По јед ном ста ром до бром ре ду 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 

427, 428, 473, 498, 523, 559, 713, 714, 787, 788, 791, 805, 857, 
1803, 1813, 1814, 1875, 2344  

По свим ма дрид ским ка фа на ма [Знакови по ред пу та; одло мак] 
3484 

По бед ник 314, 315, 359361, 393, 427, 428, 473, 498, 523, 559, 643, 
713, 714, 749, 791, 805, 854, 857, 1824, 2345, 3092 

По вра так 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 473, 498, 523, 
559, 713, 714, 740, 787, 788, 791, 805, 857, 1751, 2393, 3658, 
3754 

По глед на Са ра је во ви ди Је дан по глед на Са ра је во 2471
По греб на пје сма [Немири; одло мак] 3, 288, 293, 300, 301, 343

345, 385, 427, 428, 473, 498, 523, 559, 713, 714, 734, 791, 805, 857, 
1752, 1753, 3755 

Под гра би ћем ви ди Сан и ја ва Под гра би ћем 34, 37, 45, 46, 1976, 
2346, 2394

Pod istim kro vom 2760 
Под рињ ски ал ма нах 1902 
По е зи ја 740 
По жар у пла ни ни [Знакови по ред пу та; одло мак] 2472 
По зив 3837 
По зо ри ште из не на ђе ња 299, 308, 309, 353355, 391, 438, 439, 477, 

503, 528, 563, 717, 718, 1812 
По и мам и схва ћам не ви дљи ву ло ги ку свих до га ђа ја [Ex Pon to; 

одло мак] 3756 
По и ма ње вре ме на [Знакови по ред пу та; одло мак] 3387 
По мен Кал ми ју Ба ру ху 335, 336, 377379, 407, 468, 469, 493, 519, 

542, 576, 732, 733, 2347 
По пла ва [На Дри ни ћу при ја; одло мак] 2348 
По под не 314, 315, 359361, 393, 442, 443, 479, 505, 530, 565, 721, 

722, 854, 879, 880, 1721 
По ро дич на сли ка 45, 46, 101103, 138140, 171, 172, 211, 212, 304, 

305, 348, 349, 431, 432, 475, 500, 525, 561, 589, 590, 614, 642, 687, 
688, 854, 871, 872, 2036, 3354 
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Пор ту гал, зе ле на зе мља 123125, 158160, 189, 190, 229, 230, 330, 
331, 373, 374, 405, 463, 464, 490, 517, 538, 574, 607, 608, 625, 649, 
706, 707, 772, 801, 1916, 1920, 2655, 3675 

Po ru ka mla di ma 2349 
Po ru ka mla di ma i oni ma ko ji do la ze 2350, 2519 
По руч ник Му рат 442, 443, 479, 505, 530, 565, 721, 722, 752, 782, 

854, 1950, 2615 
По све те 3617 
По сле [Омерпаша Ла тас; одло мак] 2424 
По сле два де сет го ди на [Ex Pon to; одло мак] 1951 
По стру жни ко во цар ство ви ди Сун це 668
По то ну ло 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 473, 498, 523, 

559, 713, 714, 787, 788, 791, 805, 857, 1708, 1722, 2451, 2473, 
2537, 2616, 2955, 3290, 3757 

По шта се ни нај ве ћег пе сни ка на шег је зи ка 673 
По што сам у оскуд ном сје ћа њу пре шао жи вот [Ex Pon to; одло

мак]  2761 
ПраЋу при ја 3758 
Пра ви сми сао на гра да 2573 
Пра знич но ју тро 101103, 138140, 171, 172, 211, 212, 304, 305, 

348, 349, 431, 432, 475, 500, 525, 561, 589, 590, 614, 635, 642, 687, 
688, 698, 739, 744, 854, 2296 

Пр ва књи га 294 
Пр ва про љет на пје сма 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 

473, 498, 523, 559, 713, 714, 740, 787, 788, 791, 805, 857, 1723, 
1754, 1903, 2762, 3759 

Пр ве стра ни це из књи ге „На Дри ни ћу при ја” 2351 
Пр ви дан у ра до сном гра ду 123125, 158160, 189, 190, 229, 230, 

330, 331, 373, 374, 405, 442, 443, 479, 505, 530, 565, 607, 608, 625, 
649, 707, 721, 722, 801, 854, 1876 

Пр ви дан у сплит ској там ни ци 330, 331, 373, 374, 405, 463, 464, 
490, 517, 538, 574, 706, 801, 1755, 1859, 1860, 1877, 2395, 2763, 
3760 

Пр ви и по след њи пут на по зор ни ци ви ди Не у спех на по зор ни
ци 223, 224, 2848, 2983, 3676 

Пр ви ко ра ци на пу ту у свет књи ге и књи жев но сти ви ди Ка ко 
сам ула зио у свет књи ге и књи жев но сти 223, 224, 2764, 2914 

Пр ви пут у цир ку су ви ди Цир кус 223, 224, 2520 
Пр ви су сре ти 442, 443, 479, 505, 530, 565, 721, 722, 854, 2020, 

2037, 2765 
Пр ви школ ски да ни [Учитељ Љу бо мир; одло мак] 2766 
Пр ви школ ски час 463, 464, 490, 517, 538, 574, 706, 801, 876 
1. и 3. ма ја 330, 331, 373, 374, 405, 463, 464, 490, 517, 538, 574, 706, 

772, 801, 1724 
Пре не сре ће 442, 443, 479, 505, 530, 565, 721, 722, 819, 854, 2117, 

2449 
Пре под не ра дим свеж и чио, пре чи та вам оно што је на пи са но 

[Знакови по ред пу та; одло мак] 3838 
Pre vo đe nje ви ди Са ма ги јом по не кад гра ни чи и на пра ве под

ви ге ли чи рад до брог пре во ди о ца 2425 
Пред пор тре том пре кор на по гле да 300, 301, 337, 343345, 380, 

385, 427, 428, 473, 498, 523, 559, 713, 714, 740, 787, 788, 791, 805, 
857, 3659, 3761, 3808 

Pred sam su ton je pre stao sni jeg [Ex Pon to; одло мак] 2767 
Пре да ва ње о Ву ку 367 
Пре да ја 308, 309, 353355, 391, 463, 464, 490, 517, 538, 574, 706, 

854, 2004, 2170, 3485 
Пред ве чер њи час 314, 315, 359361, 393, 442, 443, 479, 505, 530, 

565, 721, 722, 854, 2352 
Пред го вор ви ди Пјер – ве ли ки умет ник 2171 
Пред го вор ви ди Спо ме ник пе сни ку жи вот не ра до сти и мла да

лач ке ту ге 2915
Pred go vor [о књи зи З. Џумхура] 2255, 2656, 2668, 3013, 3051, 

3212, 3618 
Пред гра ђе на ше мла до сти 427, 428, 473, 498, 523, 559, 713, 714, 

791, 805, 857, 2474, 2617, 3839 
Пре де ли 123125, 158160, 189, 190, 229, 230, 330, 331, 373, 374, 

405, 463, 464, 490, 517, 538, 574, 607, 608, 625, 649, 706, 707, 772, 
801, 2038, 2768, 3093 

Пре де ли и ста зе 772 
Pred sed nik Ti to ви ди За точ ник ми ра 2956, 2984, 3014, 3015 

Pre o bra žaj jed nog gra da 2005, 2475 
При зна ња до ла зе са за доц ње њем 2985 
При по ве дач и ње го во де ло не слу же ни чем ако на је дан или 

дру ги на чин не слу же чо ве ку и чо веч но сти ви ди О при чи и 
при ча њу 2325

При по ве дач и ње го во де ло не слу же ни чем ако на не ки на
чин не слу же чо ве ку и чо веч но сти ви ди О при чи и при ча њу 
2354 

При по ве дач и ње го во де ло слу же чо ве ку и чо веч но сти ви ди О 
при чи и при ча њу 2618 

При по вет ке 6, 7, 9, 59, 60, 79, 80, 183, 184, 197, 198, 238240, 248
250, 254, 255, 264, 274, 275, 285, 325, 401, 402, 419, 452454, 511, 
552, 553, 570, 657, 658, 726, 757 

При по ви јет ке 17, 18, 276, 409, 484, 535, 844 
При ступ на бе се да по во дом Но бе ло ве на гра де ви ди О при чи и 

при ча њу 3660 
При ча 312315, 359361, 393, 442, 443, 479, 505, 530, 565, 721, 722, 

748, 752, 778, 782, 854, 2849, 3486 
При ча из Ја па на [Немири; одло мак] 3, 288, 293, 300, 301, 343

345, 385, 427, 428, 473, 498, 523, 559, 713, 714, 734, 782, 791, 805, 
854, 857, 1785, 2769, 2770 

Pri ča iz Ja pa na i dru ge oda bra ne 782 
Pri ča je pra va isto ri ja ви ди О при чи и при ча њу 2771 
При ча ко ју да на шњи при по ве дач ка зу је ви ди О при чи и при

ча њу 2772 
При ча о ве зи ро вом сло ну 23, 34, 38, 43, 44, 59, 60, 69, 79, 87, 114

117, 148150, 181185, 201, 202, 221, 222, 240, 250, 255, 264, 275, 
285, 320, 321, 362, 365, 366, 399, 402, 414, 437, 448, 449, 454, 459, 
482, 502, 509, 512, 533, 535, 554, 568, 578, 599, 600, 606, 622, 624, 
634, 635, 647, 658, 663, 680, 693, 694, 746, 748, 819, 820, 844, 854, 
1990, 2298, 2521, 2773, 2774, 3441 

Pri ča o ve zi ro vom slo nu i dru ge oda bra ne 819 
Pri ča o ve zi ro vom slo nu i dru ge pri po vet ke 69, 87, 117, 185 
Pri ča o ve zi ro vom slo nu i dru ge pri po vi jet ke 820 
Pri ča o ve zi ro vom slo nu i dru ge pri če 512 
При ча о кме ту Си ма ну 22, 28, 29, 33, 34, 3739, 42, 45, 46, 48, 51, 

53, 59, 60, 63, 70, 71, 79, 81, 82, 101103, 118, 119, 138140, 153, 
154, 171, 172, 183, 184, 193, 198, 199200, 211, 212, 215, 216, 239, 
240, 243, 245247, 249, 250, 254257, 261, 264, 271, 275, 280, 285, 
289, 304, 305, 319, 326, 340, 348, 349, 383, 401, 402, 408, 411, 419, 
424, 431, 432, 436, 437, 452, 454, 471, 475, 496, 500, 502, 511, 521, 
525, 527, 543, 552, 561, 577, 578, 586, 589591, 614616, 628, 636, 
640, 642, 658, 687, 688, 719, 726, 762, 793, 854, 2006, 2039, 2040, 
2104, 2118, 21452148, 2299, 23552357, 2396, 2397, 2500, 3016 

При ча о кме ту Си ма ну и дру ге при по вет ке 119, 200, 246, 257, 
326 

При ча о со ли 68, 101103, 138140, 171, 172, 211, 212, 304, 305, 
348, 349, 431, 432, 475, 500, 525, 561, 589, 590, 614, 642, 687, 688, 
752, 793, 854, 2200, 3213 

Pri ča o sud bi ni čo vje ko voj ви ди О при чи и при ча њу 2775 
При ча њу кра ја не ма ви ди О при чи и при ча њу 2776 
При че 797 
При че из де тињ ства 223, 224 
При че из Са ра је ва 752 
Pri če o že ni sa moj se bi ne zna noj 758 
При че о љу ба ви 829 
При че о ми то ма ни ма 699 
Pri če o oso be nja ci ma i ma lim lju di ma 879, 880 
Про ба 43, 44, 98100, 135137, 169, 170, 209, 210, 302, 303, 346, 

347, 386, 429, 430, 474, 499, 524, 560, 587, 588, 613, 641, 685, 686, 
819, 820, 844, 854, 881, 2061, 3809 

Про зор 45, 46, 58, 70, 81, 9597, 118, 119, 132134, 151, 152, 154, 
167, 168, 197, 199, 200, 207, 208, 238, 245248, 256, 257, 261, 274, 
276, 289, 297, 298, 325, 326, 341, 342, 403, 409, 410, 425, 426, 436, 
472, 484, 497, 522, 527, 541, 544, 545, 558, 577, 584, 585, 594, 612, 
615, 618, 619, 627, 638, 639, 658, 662, 664, 683, 684, 711, 712, 720, 
745, 747, 757, 760, 768, 773, 774, 797, 835, 843, 850, 854, 856, 
2149, 2277, 2358, 2561, 2850, 2851, 2916, 2986 

Про зор ко ји гле да у пре де ле умет но сти 2619 
Pro zor sa dvo stru kim vi di kom 2574 
Про зор у свет ви ди Ка ко сам ула зио у свет књи ге и књи жев

но сти 3017 
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Про зор у сви јет ви ди Ка ко сам ула зио у свет књи ге и књи жев
но сти 3018 

Про кле та авли ја 47, 52, 64, 67, 72, 77, 88, 89, 104, 120122, 155
157, 186, 187, 225228, 241, 265, 266, 327329, 371, 372, 404, 420, 
437, 455459, 485, 486, 502, 513, 514, 535, 536, 554, 571, 572, 578, 
580, 602606, 623, 624, 633635, 648, 659, 660, 674, 675, 700704, 
727, 728, 741, 742, 753, 759, 766, 780, 783785, 798800, 821823, 
830, 845, 846, 852, 853, 866, 867, 875, 2172, 2179, 2228, 2359, 
2390, 2426, 2444, 2533, 2554, 2568, 2587, 2608, 2620, 2750, 2777, 
2778, 2861, 2957, 3118 

Pro kle ta avli ja i iza bra ne pri po vet ke 635 
Про кле та исто ри ја 668 
Про клет ство ho mo bal ca ni cu sa [Знакови по ред пу та; одло мак] 

3159, 3160, 3406 
Про ла зак по ред смр ти [Ратни днев ник Иве Ан дри ћа; одло мак] 

3019 
Про ла зност 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 473, 498, 

523, 559, 713, 714, 740, 787, 788, 791, 805, 857, 1725, 2476, 2501, 
2621, 2958, 3052, 3661 

Pro le će Gre go ra Fe du na [На Дри ни ћу при ја; одло мак] 73 
Про све та: Ал ма нах за го ди ну 1918. 335, 336, 377379, 407, 468, 

469, 493, 519, 542, 576, 732, 733, 1786, 2779 
Про сла вља ти пје сни ка [Његош као тра гич ни ју нак ко сов ске 

ми сли; одло мак] 673 
Про стра но и бо га то са зве жђе 2360 
Пр стен [Изл ет; одло мак] 2227, 3633, 3634 
Псалм сум ње 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 473, 498, 

523, 559, 713, 714, 787, 788, 791, 805, 857, 3762 
Пу по љак ди вљег ке сте на 3810 
Пут 2987 
Пут Али је Ђер зе ле за 4, 5, 17, 18, 24, 43, 44, 51, 58, 69, 87, 101103, 

108, 117, 119, 138140, 151, 152, 171, 172, 175, 183185, 188, 194, 
200, 211, 212, 237, 240, 246, 250, 255, 257, 258, 262, 264, 275, 281, 
285, 304, 305, 326, 348, 349, 402, 413, 431, 432, 437, 453, 454, 459, 
475, 500, 502, 525, 535, 553, 554, 561, 570, 578, 589, 590, 606, 614, 
624, 634636, 642, 657, 680, 687, 688, 719, 723, 746, 748, 754, 771, 
782, 793, 820, 831, 844, 854, 868, 876, 1738, 1768, 1960, 2144, 
21732175, 2199, 2522, 2588, 2657, 2917, 3178, 3487, 3498 

Пут Али је Ђер зе ле за и дру ге при по вет ке 754, 868 
Put ni ci na is to ku ви ди У ама му 2562, 2589, 2780
Пут ни ци са ис то ка 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 473, 

498, 523, 559, 713, 714, 740, 787, 788, 791, 805, 857 
Пут нич ка пје сма 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 473, 

498, 523, 559, 713, 714, 740, 787, 788, 791, 805, 857, 3214 
Пу то ва ња 772 
Пу ту јем и знам да не ма  [Уј Дом бо вар; одло мак] 2781 

Ра ђа ње фа ши зма 676, 869 
Ра за ра ња 68, 114116, 148150, 181, 182, 221, 222, 320, 321, 365, 

366, 399, 448, 449, 482, 509, 533, 568, 599, 600, 622, 647, 693, 694, 
819, 854, 871, 872, 2007, 2888, 2889, 2959, 2988, 3094, 3291 

Ра за ра ње ви ди Ра за ра ња 2007 
Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под ути ца јем тур ске вла да

ви не 669, 677, 678, 729, 730, 870, 3020, 3151, 32253239, 3348, 
33553370, 3388, 3399 

Раз го вор 68, 101103, 138140, 171, 172, 211, 212, 304, 305, 348, 
349, 431, 432, 475, 500, 525, 561, 589, 590, 614, 642, 687, 688, 752, 
793, 819, 854, 2008, 2041, 2042, 2119, 2120 

Раз го вор о со ли ви ди При ча о со ли 854, 2200 
Раз го вор пред ве че 314, 315, 359361, 393, 442, 443, 479, 505, 530, 

565, 721, 722, 752, 854, 2502 
Раз го вор са Го јом 76, 123125, 158160, 189, 190, 229, 230, 278, 

279, 299, 308, 309, 353355, 391, 438, 439, 477, 503, 528, 563, 607, 
608, 625, 649, 707, 717719, 755, 801, 854, 1934, 1941, 2333, 2361, 
2398, 2622, 27822784, 2815, 3053, 3635

Ра ја у ста ром Са ра је ву 463, 464, 490, 517, 538, 574, 706, 772, 801, 
1942 

Ра ње ник у се лу 314, 315, 359361, 393, 442, 443, 479, 505, 530, 
565, 721, 722, 854, 2590, 3811 

Раст ко Пе тро вић: Бур ле ска го спо ди на Пе ру на бо га гро ма 299, 
335, 336, 377379, 407, 468, 469, 493, 519, 542, 576, 732, 733, 
1825, 2785 

Rat 3161 
Рат ни днев ник Иве Ан дри ћа 3007, 3019, 3021, 3024, 3244, 3267
Ре фе рат о Ста ту ту Са ве за књи жев ни ка Ју го сла ви је 1977 
Ре фор ма тор 2176 
Ре цен зи ја о [Десанкином] пре во ду Пу шки на 3371 
Реч ака де ми ка Иве Ан дри ћа 2399 
Реч би бли о те ка ри ма Бо сне и Хер це го ви не 294, 2786 
Реч Иве Ан дри ћа 2062, 2063, 2623
Реч Иве Ан дри ћа [Неш то о сти лу и је зи ку; одло мак] 2021, 

2787 
Ре чи 68, 101103, 138140, 171, 172, 211, 212, 304, 305, 348, 349, 

431, 432, 475, 500, 525, 561, 589, 590, 614, 642, 643, 687, 688, 698, 
739, 749, 819, 854, 879, 880, 2177, 2300, 2362 

Ре чи, је зик и ис ку ше ња при по ве да ча [Знакови по ред пу та; 
одло мак] 414 

Реч ник одо ма ће них ре чи и из ра за 3407 
Рзав ски бре го ви 6, 1719, 34, 45, 46, 98100, 135137, 169, 170, 

175, 209, 210, 215, 216, 262, 302, 303, 346, 347, 386, 413, 429, 430, 
460, 474, 499, 524, 560, 586588, 613, 635, 640, 641, 685, 686, 782, 
793, 831, 854, 876, 1843, 1955, 2363, 3132, 3532, 3763 

Ri ječ bi bli o te ka ri ma Bo sne i Her ce go vi ne 3022 
Ri ječ Ive An dri ća 2400, 2575, 2788 
Ri ječ u Kra ko vu 2452 
Рит ми без сја ја 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 473, 498, 

523, 559, 713, 714, 787, 788, 791, 805, 857, 1787, 3342, 3442 
Ро би ња 312315, 359361, 393, 414, 442, 443, 479, 505, 530, 565, 

721, 722, 758, 778, 854, 3812 
Рој као знак по ред пу та [Знакови по ред пу та; одло мак] 3558 
Ро ман Пе тро вић 299, 335, 336, 377379, 407, 468, 469, 493, 519, 

542, 576, 732, 733, 2278, 2658
Ру ђан ски бе го ви 314, 315, 359361, 393, 442, 443, 479, 505, 530, 

565, 721, 722, 782, 820, 844, 854, 1943, 2960 
Ру ке ми че сто пре ко да на [Ex Pon to; одло мак] 2789 
Ру ко пис му дра ца [Знакови по ред пу та; одло мак] 32923315
Ру ко пи си из ку ти је 3499, 3500 
Ру му ни ја 772 

С вје тро ви ма и зи мом ја сам во дио бор бу сам [Немири; одло
мак] 2790, 3585 

С љу ди ма 442, 443, 479, 505, 530, 565, 721, 722, 854, 871, 872, 
1991 

С оне стра не сна 3533 
Са ма ги јом по не кад гра ни чи и на пра ве под ви ге ли чи рад до

брог пре во ди о ца 294, 308, 309, 353355, 391, 468, 469, 493, 519, 
542, 576, 732, 733, 2425, 2427, 2491, 2749, 3372 

Sa pe ri fe ri je [Знакови по ред пу та; одло мак] 2064 
Sa pu ta po Azer baj dža nu 2009 
Са пу та по Ки ни 772 
Са сун цем и без ње га [Знакови по ред пу та; одло мак] 2523 
Са би то ва пе сма 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 473, 

498, 523, 559, 713, 714, 740, 787, 788, 791, 805, 857, 3764 
Са бра не при по вет ке 854 
Sa ma či nje ni ca da ži vim da ri va me mir nom ra do sti [Ex Pon to; 

одло мак] 2890 
Сан [Госпођица; одломак] 22, 28, 34, 1992, 2121, 2364 
Сан (стихови) 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 473, 498, 

523, 559, 713, 714, 787, 788, 791, 805, 857, 1756, 1826, 2791 
Сан бе га Кар чи ћа 114116, 148150, 181, 182, 221, 222, 320, 321, 

365, 366, 399, 448, 449, 482, 509, 533, 599, 600, 622, 647, 693, 694, 
854, 1861, 2792, 2793, 3095 

Сан и ја ва Под гра би ћем 34, 37, 45, 46, 68, 101103, 138140, 171, 
172, 198, 211, 212, 239, 249, 254, 304, 305, 348, 349, 401, 419, 431, 
432, 452, 475, 500, 511, 525, 552, 561, 589591, 614, 616, 628, 642, 
687, 688, 793, 854, 876, 1976, 2346, 2394, 3119 

Сан Ма ри но 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 473, 498, 
523, 559, 713, 714, 740, 787, 788, 791, 805, 857, 1757 

Сан о гра ду 330, 331, 373, 374, 405, 463, 464, 490, 517, 538, 574, 
706, 772, 801, 1835, 3765 

Сан о Ма ри ји 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 473, 498, 
523, 559, 713, 714, 787, 788, 791, 805, 857, 1788, 2401, 3023, 3120, 
3389, 3586, 3766 
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Са ра је во 772 
Са ра чи 314, 315, 359361, 393, 442, 443, 479, 505, 530, 565, 721, 

722, 752, 819, 854, 2503, 2868 
Свад ба 9, 11, 15, 17, 18, 34, 45, 46, 59, 60, 80, 114116, 148150, 181, 

182, 221, 222, 320, 321, 365, 366, 399, 448, 449, 482, 509, 533, 568, 
599, 600, 622, 647, 680, 693, 694, 746, 782, 854, 876, 2022, 2504 

Сва ка за тво ре на вра та ми се чи не као ни је ма при јет ња [Ex Pon
to; одло мак] 3587, 3767 

Sva ki dan sre tam ve za ne lju de ви ди Цр ве ни ли сто ви 2852 
Сва то ви [Омерпаша Ла тас; одло мак] 2365 
Све ви ше, све бли же 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 

473, 498, 523, 559, 713, 714, 740, 787, 788, 791, 805, 857, 2853, 
3179, 3316, 3768 

Sve se u va ro ši od mah ba ci lo na rad [На Дри ни ћу при ја; одло
мак] 2366 

Све што по сто ји ов дје [Немири; одло мак] 3534 
Sve do čan stva Na ran dža ste sve ske 3443 
Све ске 461, 462, 487489, 515, 516, 537, 573, 705, 731, 2977, 3109, 

3148, 3395, 3820 
Све тлост исти не [Кад је реч о ар хи ви ма; одло мак] 3390 
Све тлост Ње го ше вог де ла 299, 335, 336, 377379, 407, 468, 469, 

493, 519, 542, 576, 673, 695, 732, 733, 2065, 3444 
Све то зар Ћо ро вић: Као ви хор 335, 336, 377379, 407, 468, 469, 

493, 519, 542, 576, 732, 733, 1758, 3445 
Све ча ност 68, 84, 101103, 138140, 171, 172, 183, 184, 211, 212, 

255, 304, 305, 348, 349, 414, 431, 432, 475, 500, 525, 561, 589, 590, 
614, 642, 657, 687, 688, 699, 854, 879, 880 

Svi, ko ji stra da ju i umi ru [Ex Pon to; одло мак] 2891 
Сви та ње 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 473, 498, 523, 

559, 713, 714, 740, 787, 788, 791, 805, 857, 1789, 1801, 1804, 2402, 
2505, 2794, 3054, 3559 

Сву да има мр твих [Ратни днев ник Иве Ан дри ћа; одло мак] 
3024 

Се вер 463, 464, 490, 517, 538, 574, 706, 772, 801, 2477, 2591, 3055, 
3096 

Се ћа ње 2043, 2044, 3121 
Se ća nje na Ba ru ha ви ди Се ћа ње на Кал ми ја Ба ру ха 2367, 2538 
Се ћа ње на Кал ми ја Ба ру ха 299, 335, 336, 377379, 407, 468, 469, 

493, 519, 542, 576, 732, 733, 2122, 2279, 2367, 2538, 2624 
Се ћа ње на учи те ља Љу бо ми ра [Учитељ Љу бо мир; одло мак] 

3317 
Си ма Пан ду ро вић: Око ва ни сло го ви 299, 335, 336, 377379, 407, 

468, 469, 493, 519, 542, 576, 732, 733, 1790, 2795 
Си мон Бо ли вар Осло бо ди лац 299, 308, 309, 353355, 391, 438, 

439, 477, 503, 528, 563, 717, 718, 743, 19081910, 2796, 3056
3066

Си ноћ 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 473, 498, 523, 559, 
713, 714, 740, 787, 788, 791, 805, 857, 3067, 3662 

Си ро ти ња [Знакови по ред пу та; одло мак] 3769 
Сје ме из Ка ли фор ни је 25, 854, 3560
Скер цо у цр ни ни 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 473, 

498, 523, 559, 713, 714, 740, 787, 788, 791, 805, 857, 3588 
Ски ни те ми ауре о лу 3162, 3318, 3319 
Скри ве на и не ис црп на бо гат ства ста ро га гра да 772 
Sla va ti, Bo že, za mu ku da na i no ći [Ex Pon to; одло мак] 2892 
Слап на Дри ни 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 473, 498, 

523, 559, 713, 714, 787, 788, 791, 805, 857, 1844, 2506, 2625, 2854, 
3068, 3770, 3771 

Сле пац 314, 315, 359361, 393, 442, 443, 453, 479, 505, 530, 553, 
565, 721, 722, 819, 854, 2797, 3320 

Sli ka [Омерпаша Ла тас; одло мак] 2507 
Сли ка ње [Омерпаша Ла тас; одло мак] 34, 2045 
Сли ке, при зо ри, рас по ло же ња 306, 307, 350352, 388390, 433

435, 476, 501, 526, 546, 562, 653, 665, 715, 716, 735, 736, 756, 769, 
792, 806, 808, 809, 811, 836, 837, 849, 858, 859, 874 

Сло ве ни ја 772 
Слу чај Ма те о ти 438, 439, 477, 503, 528, 563, 676, 717, 718, 869, 

1845, 2880, 2893, 3391, 3813
Слу чај Сте ва на Ка ра ја на 442, 443, 479, 505, 530, 565, 721, 722, 

854, 871, 872, 1965, 2023, 2123 
Смрт у Си на но вој те ки ји 9, 43, 44, 58, 69, 84, 87, 98100, 108, 117, 

135137, 151, 152, 169, 170, 175, 185, 194, 209, 210, 215, 216, 237, 

258, 262, 281, 302, 303, 346, 347, 386, 429, 430, 474, 499, 524, 535, 
560, 587, 588, 613, 635, 641, 657, 685, 686, 723, 748, 777, 782, 820, 
844, 854, 1921, 2659, 2961 

Смр ти не ма [Знакови по ред пу та; одло мак] 3636 
Сно пи ћи 22, 28, 45, 46, 51, 59, 60, 70, 80, 81, 101103, 138140, 171, 

172, 211, 212, 304, 305, 348, 349, 431, 432, 436, 475, 500, 525, 527, 
561, 577, 589, 590, 614, 615, 642, 687, 688, 854, 2024, 21242126, 
2368, 2403, 2428 

Спа ље на љу бав [Његош као тра гич ни ју нак ко сов ске ми сли; 
одло мак] 3215 

Спас 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 473, 498, 523, 559, 
713, 714, 787, 788, 791, 805, 857, 3772 

Спо ме ник Бо ри Стан ко ви ћу 335, 336, 377379, 407, 468, 469, 493, 
519, 542, 576, 732, 733, 2178 

Спо ме ник ко ји смо ду жни да по диг не мо 673 
Спо ме ник пе сни ку жи вот не ра до сти и мла да лач ке ту ге 299, 

335, 336, 377379, 407, 468, 469, 493, 519, 542, 576, 732, 733, 
2242, 2915, 3814 

Сре тен Сто ја но вић 335, 336, 377379, 407, 468, 469, 493, 519, 542, 
576, 732, 733 

Сре ћа мо ја, о Бо же, уви јек бо ра ви он дје гдје ме не не ма [Ex 
Pon to; одло мак] 3840

Ста зе 123125, 158160, 189, 190, 229, 230, 330, 331, 373, 374, 405, 
463, 464, 490, 517, 538, 574, 607, 608, 625, 649, 706, 707, 772, 
801, 820, 844, 876, 1956, 2404, 2798, 27992802, 2989, 3025, 3026, 
3069, 3097, 3278, 3841 

Ста зе, ли ца, пре де ли 123125, 158160, 189, 190, 229, 230, 330, 
331, 373, 374, 405, 463, 464, 490, 517, 538, 574, 607, 608, 625, 649, 
706, 707, 801 

Ста ње у Ита ли ји 438, 439, 477, 503, 528, 563, 676, 717, 718, 869, 
1862, 2894 

Ста ри пје сни ци 335, 336, 377379, 407, 468, 469, 493, 519, 542, 
576, 732, 733, 1726 

Ства ра лач ка искра 299, 308, 309, 353355, 391, 438, 439, 477, 503, 
528, 563, 717, 718, 1978, 2539 

Ства ра лач ка ру ка 299, 308, 309, 353355, 391, 438, 439, 477, 503, 
528, 563, 717, 718, 1979, 2256, 2405, 2540, 2803 

Ства ра лач ке ру ке [Стваралачка ру ка; одло мак] 2256 
Ство ре ње 442, 443, 479, 505, 530, 565, 721723, 854, 879, 880, 

1863 
Сте пе ни це 2990, 3501 
Сто ко на ка да ле ко од све та [Прокле та авли ја; одло мак] 2228 
Strah od No be la 3321 
Stra šna že na 2280 
Стро фа 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 473, 498, 523, 

559, 713, 714, 740, 787, 788, 791, 805, 857, 1805, 1806, 1815, 1816, 
1878, 2229, 2541, 2563, 2626, 2804, 2805, 3070, 3071, 3122, 3343, 
3446, 3488 

Стро фе у но ћи 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 473, 498, 
523, 559, 713, 714, 740, 787, 788, 791, 805, 857

Су ди је (19141920) 427, 428, 473, 498, 523, 559, 713, 714, 791, 805, 
857, 1807 

Су мрак ви ди У су мрак 3322
Сун це 68, 123125, 158160, 189, 190, 229, 230, 330, 331, 373, 374, 

405, 436, 442, 443, 479, 505, 527, 530, 565, 577, 607, 608, 615, 625, 
649, 668, 707, 721, 722, 801, 854, 2127, 2369, 2429 

Sun ce za đe [Ex Pon to; одло мак] 2806 
Sun ce nad gra dom [Травничка хро ни ка; одло мак] 2991 
Сун це овог да на 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 473, 

498, 523, 559, 713, 714, 787, 788, 791, 805, 857, 1864, 1926 
Сун цо крет [Знакови по ред пу та; одло мак] 3561 
Су се ди 22, 28, 34, 45, 46, 84, 101103, 138140, 171, 172, 211, 

212, 304, 305, 348, 349, 431, 432, 475, 500, 525, 561, 589, 590, 614, 
642, 658, 687, 688, 699, 793, 819, 854, 879, 880, 1980 

Су срет 300, 301, 314, 315, 337, 343345, 359361, 380, 385, 393, 
427, 428, 442, 443, 473, 479, 498, 505, 523, 530, 559, 565, 713, 714, 
721, 722, 740, 787, 788, 791, 805, 854, 857, 2230, 2478 

Су срет у Ки ни 294, 330, 331, 373, 374, 405, 463, 464, 490, 517, 538, 
574, 706, 772, 801, 2243, 2807 

Сце на риј о Ву ку Ка ра џи ћу 367, 3145 

Тај дан 442, 443, 479, 505, 530, 565, 721, 722, 854, 871, 872, 1981 
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Тај дан је био не де ља [Знакови по ред пу та; одло мак] 3392 
Ta ko gla si Član 1 2918 
Та ко се те шко жи ви [Ex Pon to; одло мак] 2895, 3773 
Та ма 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 473, 498, 523, 559, 

713, 714, 740, 787, 788, 791, 805, 857, 1709, 1727, 2479, 2627, 
2669, 2808, 2896, 2962, 3072, 3323, 3589, 3663, 3774 

Te be, krup ni po gnu ti te ža če [Ex Pon to; одло мак] 1890 
Те шко је би ло би ти ву ко вац, а ка ко тек  Вук 3408 
Ти ни си исти ују тро и уве че [Немири; одло мак] 3535 
Ти то  за точ ник ми ра ви ди За точ ник ми ра 2963, 2992 
Ti tu  No be lo va na gra da za mir 3373 
Ти ши на [Травничка хро ни ка; одло мак] 1946 
To je Bo sna [Писмо из 1920. го ди не; одло мак] 2370 
То пли на ко ја оча ра ва [Учитељ Љу бо мир; одло мак] 3324 
Трав нич ка хро ни ка 13, 20, 36, 61, 62, 64, 67, 77, 83, 90, 91, 104, 

126128, 161164, 191, 192, 231236, 242, 267, 277, 332334, 375, 
376, 406, 421, 465467, 491, 492, 518, 539, 540, 555, 575, 609, 610, 
626, 650, 661, 708, 709, 767, 786, 802, 803, 824, 825, 832, 833, 847, 
848, 855, 1869, 1946, 2105, 2207, 2327, 2592, 2628, 2991, 3088, 
3195, 3325, 3336, 3447, 3584

Тра ге ди ја 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 473, 498, 
523, 559, 713, 714, 740, 787, 788, 791, 805, 857, 1728, 2480, 2629, 
2964 

Тра гом де тињ ства 744 
Tra som omla din ske pru ge Ša macSa ra je vo 1993, 2642 
Тре ну так у То плој 463, 464, 490, 517, 538, 574, 673, 706, 801, 

2430 
Тре ну ци над Ње го ше вом пре пи ском 2431, 2524, 2809, 3815 
Tre ća do mo vi na 3664 
Три де ча ка 442, 443, 479, 505, 530, 565, 721, 722, 752, 854, 1994, 

3418 3420
Три збир ке пе са ма 1904 
Три зна ка по ред пу та 2432, 2433 
Три из ло жбе 330, 331, 373, 374, 405, 463, 464, 490, 517, 538, 574, 

706, 772, 801, 1729 
Три не мач ке све ске 3665 
Три сли ке из жи во та Ву ка Ка ра џи ћа 335, 336, 367, 377379, 407, 

468, 469, 493, 519, 542, 576, 732, 733, 2046 
Труп 43, 44, 70, 81, 98100, 118, 135137, 169, 170, 209, 210, 262, 

302, 303, 346, 347, 386, 413, 429, 430, 453, 474, 499, 524, 553, 560, 
570, 587, 588, 613, 635, 641, 658, 685, 686, 723, 748, 754, 771, 782, 
820, 844, 854, 868, 881, 1949, 3073, 3637 

Ту сам ја за сно вао сво ју ми сао 2371 

Ća mil iz Smir ne [Прокле та авли ја; одло мак] 2179 
Ћи лим 22, 28, 34, 45, 46, 114116, 148150, 181, 182, 221, 222, 247, 

261, 289, 320, 321, 365, 366, 399, 436, 448, 449, 482, 509, 527, 533, 
568, 577, 599, 600, 615, 622, 647, 693, 694, 752, 819, 854, 1995, 
2128, 2129 

Ћи ли му ше пе ва ју ви ди Штрајк у тка о ни ци ћи ли ма 2201 
Ћор кан и Шва би ца 6, 17, 18, 45, 46, 59, 60, 80, 84, 105108, 119, 

141143, 173, 174, 183, 184, 194, 200, 213216, 246, 255, 257, 281, 
310, 311, 326, 357, 358, 392, 437, 440, 441, 459, 478, 502, 504, 529, 
535, 554, 564, 570, 578, 592, 593, 606, 617, 624, 634, 636, 644, 658, 
680, 689, 690, 723, 746, 748, 771, 777, 812, 813, 829, 831, 838, 844, 
854, 860, 876, 1817, 2810 , 3421, 3536

Ћор ка но ва смрт [Мила и Пре лац; одло мак] 1947 

У ама му 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 473, 498, 523, 
559, 713, 714, 740, 787, 788, 791, 805, 857, 2066, 2130, 2372, 2562, 
2589, 2780, 3537 

У ауди јен ци ји [Омерпаша Ла тас; одло мак] 3816 
U ve čer njim ča so vi ma [Омерпаша Ла тас; одло мак] 2301 
У во де ни ци 43, 44, 98100, 135137, 169, 170, 209, 210, 302, 303, 

346, 347, 386, 429, 430, 474, 499, 524, 560, 587, 588, 613, 641, 658, 
685, 686, 782, 793, 854, 881, 1958, 2231 

У. До на ди ни: Ка ме на с ра ме на 299, 335, 336, 377379, 407, 468, 
469, 493, 519, 542, 576, 732, 733, 1759, 2811 

U du hu Vu ko vih na sto ja nja 2630 
U du hu mi ra ви ди За точ ник ми ра  2993, 3027
У за ва ди са све том 68, 9597, 132134, 167, 168, 197, 207, 208, 238, 

248, 274, 297, 298, 325, 341, 342, 403, 410, 425, 426, 472, 497, 522, 

541, 558, 584, 585, 612, 627, 638, 639, 657, 662, 683, 684, 711, 712, 
720, 726, 739, 745, 747, 757, 768, 773, 774, 797, 835, 850, 854, 856, 
876, 2257, 2994, 3098, 3562 

У зин да ну 6, 15, 17, 18, 34, 43, 44, 51, 59, 60, 69, 70, 79, 81, 87, 
98100, 117, 118, 135137, 169, 170, 175, 185, 201, 202, 209, 210, 
302, 303, 346, 347, 386, 429, 430, 453, 474, 499, 524, 553, 560, 587, 
588, 613, 636, 641, 657, 680, 685, 686, 746, 793, 854, 881, 1865, 
1927, 3775 

У из вр ша ва њу сво јих ви со ких за да та ка ви ди О при чи и при
ча њу 3538, 3539

U jed nom ku tu vr ta [Ноћ; одло мак] 2855 
У му са фир ха ни 6, 17, 18, 34, 43, 44, 59, 60, 69, 79, 87, 98100, 117, 

135137, 169, 170, 183185, 201, 202, 209, 210, 255, 262, 302, 303, 
346, 347, 386, 429, 430, 437, 474, 499, 502, 524, 560, 578, 587, 588, 
613, 636, 641, 657, 685, 686, 793, 820, 844, 854, 881, 1836, 1905, 
2434, 3776 

У на шој ку ћи мо ра да је већ по лу мрак [Ex Pon to; одло мак] 
2453, 2670, 2812, 2897, 2995 

У но ћи. Ума ра ме ми сао [Немири; одло мак] 2232, 2542, 2671, 
2898, 3074, 3075, 3502 

У осно ви же ли мо са мо јед но: исти ну [Знакови по ред пу та; 
одло мак] 3326

U oče ki va nju kon zu la [Травничка хро ни ка; одло мак] 3195 
У Пре пи сци има до ста ова квих при ме ра ко ји... [Оптимизам 

Ву ка Ка ра џи ћа; одло мак] 3146 
У при ста ни шту на зе ле ном остр ву 427, 428, 473, 498, 523, 559, 

713, 714, 791, 805, 857, 2067, 2131, 2373 
У сва кој про вин ци ји има је дан оча јан страх од до са де [Ex Pon

to; одло мак] 3777 
U spo men ŽanRi šar Blo ka 1996 
У су да ру са зби љом [Његош као тра гич ни ју нак ко сов ске ми

сли; одло мак] 3216 
У су мрак 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 473, 498, 523, 

559, 713, 714, 740, 787, 788, 791, 805, 857, 1705, 2233, 23742376, 
2481, 2508, 2525, 2631, 2632, 2813, 2856, 2857, 3028, 3123, 3322, 
3422, 3503, 3540, 3590, 3591 

У су тон ви ди У су мрак 2376, 2631, 2632 
У ће ли ји број 115 123125, 158160, 189, 190, 229, 230, 330, 331, 

373, 374, 405, 442, 443, 479, 505, 530, 565, 607, 608, 625, 649, 668, 
707, 721, 722, 801, 854, 2302 

У ули ци Да ни ла Или ћа 330, 331, 373, 374, 405, 463, 464, 490, 517, 
538, 574, 706, 1879, 3374 

У Шо пе но вој род ној ку ћи 330, 331, 373, 374, 405, 436, 463, 464, 
490, 517, 527, 538, 574, 577, 615, 706, 772, 801, 2010, 3099, 3592 

Увод (приповетка) 312315, 359361, 393, 442, 443, 479, 505, 530, 
565, 721, 722, 748, 778, 854, 881, 2858, 3327 

Uvod za či ta nje knji ge pu to pi sa Zu ke Džum hu ra „Pi sma iz Azi je” 
2672 

Уз ве ли ко сла вље 673, 2068 
Uz „Ne kro log jed noj čar ši ji” ви ди Зу ко Џум хур: Не кро лог јед

ној чар ши ји 2281 
Уза луд уче на ве шти на 2996 
Уј Дом бо вар 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 473, 498, 

523, 559, 713, 714, 787, 788, 791, 805, 857, 1791, 2406, 2781, 
3778 

Ukrat ko: bi ti čo vek ви ди О при чи и при ча њу 2407 
Умет ник и ње го во де ло 299, 335, 336, 377379, 407, 468, 469, 493, 

519, 542, 576, 732, 733, 2244, 2454, 2633, 2634 
Умет ник, умет ност 3423 
Ус крс 427, 428, 473, 498, 523, 559, 713, 714, 791, 805, 857, 1808
Us pon i pro past pi sca i nje go vog de la [Знакови по ред пу та; одло

мак] 3842 
Уте ха сно ва 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 473, 498, 

523, 559, 713, 714, 787, 788, 791, 805, 857, 1866, 3029, 3541, 
3779 

Ути сци из Ста љин гра да 330, 331, 373, 374, 405, 463, 464, 490, 
517, 538, 574, 706, 772, 801, 1997  

Учи тељ Љу бо мир 330, 331, 373, 374, 405, 463, 464, 490, 517, 538, 
574, 706, 876, 1911, 2766, 2814, 3090, 3317, 3324 

Фа ши зам, стра шни „спа си лац” ви ди Ђо ва ни Амен до ла 2407 
Фа ши стич ка ре во лу ци ја 438, 439, 477, 503, 528, 563, 676, 717, 

718, 869, 1837, 2899, 3780  
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Fe riPi za ni: Srp ska dra ma, So lun, 1917 1792 
Frag men ti iz An dri će vih dje la 2408 
Фраг мен ти из не по зна тог Ан дри ће вог ру ко пи са На сун ча ној 

стра ни 32173221 
Frag men ti iz Raz go vo ra sa Go jom 2815 
Фраг мен ти о Ње го шу 673 
Фран цу ска 772 
Fra tar ske pri če 881 

Ха зна дар Ба ки [Травничка хро ни ка; одло мак] 3447 
Хај не у пи сми ма 308, 309, 353355, 391, 438, 439, 477, 503, 528, 

563, 717, 718, 1720
Хар фа из је зе ра 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 473, 

498, 523, 559, 713, 714, 740, 787, 788, 791, 805, 857, 2069, 2132, 
2377, 2564, 2593, 2673, 2816, 3542 

Ha dži Lo ja od B. Nu ši ća 1793 
He i ne u pi smi ma ви ди Хај не у пи сми ма 309, 355
He nry Bor de a ux: Otvo ri oči, Za greb, 1918 ви ди Ан ри Бор до: 

Отво ри очи! 1760 
Хер ман Вен дел: Хајн рих Хај не 299, 438, 439, 477, 503, 528, 563, 

717, 718, 1794, 2817 
1915. [Хиљаду девет сто пе тнаеста] 300, 301, 337, 343345, 380, 

385, 427, 428, 473, 498, 523, 559, 713, 714, 740, 787, 788, 791, 805, 
857, 1761, 2818 

1914. [Хиљаду деветс то четр наеста] 300, 301, 337, 343345, 380, 
385, 427, 428, 473, 498, 523, 559, 713, 714, 740, 787, 788, 791, 805, 
857, 3543, 3781 

Ho mo bal ka ni cus 3076 
Хр ват ска из ло жба 463, 464, 490, 517, 538, 574, 706, 772, 801, 

1730 

Цар ски со не ти и Ко сов ски бо жу ри 468, 469, 493, 519, 542, 576, 
732, 733, 1795 

Цир кус 223, 224, 312315, 359361, 393, 414, 436, 442, 443, 479, 
505, 527, 530, 565, 577, 615, 721723, 778, 797, 854, 2520 

Ци та ти 3593 
Ци та ти из Ма ки а ве лиа 3077, 3594 
Цр вен цвет 34, 154, 199, 245, 256, 276, 314, 315, 359361, 393, 409, 

436, 442, 443, 479, 484, 505, 527, 530, 544, 545, 565, 577, 594, 615, 
618, 619, 721, 722, 854, 2025, 2245 

Цр ве ни ли сто ви 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 473, 
498, 523, 559, 713, 714, 787, 788, 791, 805, 857, 17961798, 2282, 
2283, 2378, 2455, 2819, 2852, 2859, 2860, 3782 

Цр на књи га 3393 
Цр ни теф тер 3163 

Ча со ви цр та ња [Омерпаша Ла тас; одло мак] 2259 
Ча ша 43, 44, 84, 98100, 135137, 169, 170, 209, 210, 284, 290292, 

302, 303, 346, 347, 386, 429, 430, 453, 474, 499, 524, 553, 560, 587, 
588, 613, 635, 641, 658, 685, 686, 782, 789, 793, 820, 844, 854, 881, 
1957, 3817 

Че му ми стра шни дар, о Бо же [Ex Pon to; одло мак] 3563, 3595 

Че сто ми се чи ни да ни је све из гу бље но на вје тро ви ма [Ex 
Pon to; одло мак] 3783 

Че сто тек из ре чи до брог при по ве да ча са зна је мо шта смо учи
ни ли  ви ди О при чи и при ча њу 2379

Че тр де сет го ди на од смр ти Си ме Ма та ву ља 299, 335, 336, 377
379, 407, 468, 469, 493, 519, 542, 576, 732, 733, 2011 

Че тр де сет пе та ноћ 300, 301, 337, 343345, 380, 385, 427, 428, 473, 
498, 523, 559, 713, 714, 787, 788, 791, 805, 857, 3784 

Či ni mi se da je uz pr ve knji ge ko je sam či tao  [Како сам ула зио у 
свет књи ге и књи жев но сти; одло мак] 3100 

Чи та ју ћи до бре пи сце, де ша ва ју нам се по не кад чу да [Знакови 
по ред пу та; одло мак] 3843 

Čo ve ko va pri ča [О при чи и при ча њу; одло мак] 2820 
Чу до у Оло ву 7, 34, 43, 44, 59, 60, 79, 98100, 135137, 169, 170, 

201, 202, 209, 210, 302, 303, 346, 347, 386, 413, 429, 430, 474, 499, 
524, 535, 560, 587, 588, 613, 635, 641, 657, 685, 686, 744, 793, 820, 
844, 854, 1880, 2260, 2380, 2577 

Џем сул тан [Прокле та авли ја; одло мак] 2861 

Ша ла у Сам са ри ном ха ну 34, 43, 44, 59, 60, 79, 98100, 135137, 
169, 170, 201, 202, 209, 210, 302, 303, 346, 347, 386, 429, 430, 474, 
499, 524, 560, 587, 588, 613, 641, 658, 685, 686, 748, 820, 844, 854, 
881, 1982 

Швај цар ска 772 
Шет ња 45, 46, 101103, 138140, 171, 172, 211, 212, 300, 301, 304, 

305, 337, 343345, 348, 349, 380, 385, 427, 428, 431, 432, 473, 475, 
498, 500, 523, 525, 559, 561, 589, 590, 614, 635, 642, 687, 688, 713, 
714, 740, 787, 788, 791, 793, 805, 854, 857, 879, 880, 1935, 2862, 
3031, 3677, 3785 

Шет ње 330, 331, 373, 374, 405, 463, 464, 490, 517, 538, 574, 706, 
772, 801, 1731 

Шет ње по Бе о гра ду 772 
Шпа ни ја 772 
Шпан ска ствар ност и пр ви ко ра ци у њој 123125, 158160, 189, 

190, 229, 230, 330, 331, 373, 374, 405, 463, 464, 490, 517, 538, 574, 
607, 608, 625, 649, 706, 707, 772, 801, 1936, 2635 

Шта зна чи пи са ти 2381 
Шта је Иво Ан дрић у Сток хол му ствар но ре као ви ди О при чи 

и при ча њу 3514 
Шта са њам и шта ми се до га ђа 300, 301, 337, 343345, 380, 381, 

385, 427, 428, 473, 498, 523, 559, 713, 714, 740, 787, 788, 791, 805, 
857, 1827, 1838, 1881, 1917, 2234, 2382, 2383, 2435, 2456, 2543, 
2636, 2821, 2900, 2997, 3078, 3079, 3124, 3196, 3344, 3489, 3504, 
3786 

Што и ка мен род ног се ла [Земља, љу ди и је зик код Пе тра Ко
чи ћа; одло мак] 2869 

Штрајк у тка о ни ци ћи ли ма 68, 114116, 148150, 181, 182, 221, 
222, 320, 321, 365, 366, 399, 448, 449, 482, 509, 533, 568, 599, 600, 
622, 647, 693, 694, 854, 2047, 2201, 2246, 2822, 2965 

Штрајк у ткач ни ци ћи ли ма ви ди Штрајк у тка о ни ци ћи ли ма 
2822 

Шу ме, ре ке и мо ра [Знакови по ред пу та; одло мак] 2303 
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Албански 
Aska dhe uj ku = [Аска и вук] 885, 886, 891, 3856 
Bri gjet e Rza vës = [Рзавски брегови] 882 
Bu fe ja „Ti ta nik” = [Бифе „Ти та ник”; одло мак] 3857 
Çka ën dr roj dhe çka më ngjet = [Шта са њам и шта ми се догађа] 

3889 
Das hu ria në ka sa bë = [Љубав у касаби] 889, 890
Da sma = [Свадба] 3844 
Dri tar ja = [Прозор] 885, 886, 891
Du ert a ar ta të zo njes Da vil = [Травничка хро ни ка; одло мак] 

3870  
Eks kur si o ni = [Ек скурзија] 886, 891
Ek ze ku ti mi = [На Дри ни ћу при ја; одло мак] 3875 
Ele fan ti i ve zi rit = [Прича о ве зи ро вом слону] 3901 
Elek tro bih 882 
Era = [Ветар] [Омерпаша Ла тас; одло мак] 3852 
Etje = [Жеђ]  (сти хо ви) 3890 
Ex Pon to [одло мак] 3880
Fë mi jët = [Деца] 885, 886, 891, 3864
Fun din mo tit kush mun det m'ia dij të = [Ко ће зна ти вре ме ну крај] 

[Шта са њам и шта ми се до га ђа; одло мак] 3865  
Gjarp ni = [Змија] 3866 
Gjer ze le zi = [Пут Али је Ђер зе ле за; одло мак] 3867    
Gju ha  shpre sa dhe ngushlli mi ynë = [Земља, љу ди и је зик код 

Пе т ра Ко чи ћа; одло мак] 3848 
Ha pat e pa rë në rru gën e bo tës së li brit dhe le tër si së = [Како сам 

ула зио у свет књи ге и књижевности] 3873 
Hi sto ria e ele fan tit të ve zi rit = [Прича о ве зи ро вом слону] 3898 
Je le na gru a ja që nuk ek zi ston = [Јелена, же на ко је не ма; одло

мак] 3876 
Kal lë zim prej Ja po nie = [Прича из Јапана] [Немири; одло мак] 

3858 
Ko ha e Ani kës = [Аникина времена] 889, 890
Ko hë rat e Ani kës = [Аникина времена] 893 
Ko sa 882, 3845, 3859, 3881
Kro ni ka e Trav ni kut = [Травничка хроника] 887, 896
Kul la = [Кула] 886, 891
Ku pa = [Чаша] 3899 
Kus htri mi = [Травничка хро ни ка; одло мак] 3871  
Le gjen da për La u ren dhe Pe trar kën = [Легенда о Ла у ри и Пет

рар ки] 3896 
Le tër nga vi ti 1920 = [Писмо из 1920. године] 3900 
Li bri = [Књига] 885, 886, 891, 3878 
Lo ja = [Игра] 3849, 3897
Lu lja e ku qe = [Црвен цвет] 885 
Mbi fja lët = [О речима] [Знакови по ред пу та; одло мак] 3879, 

3882
Mbi gu rë në Po çi tel = [На ка ме ну, у Почитељу] 3891 
Mën gje zi = [Јутро] 3892 

Mu sta fa Max ha ri = [Мустафа Маџар] 889, 890, 3874, 3877
Në breg të lu mit = [На обали] 885 
Në di mën = [Зими] 3860 
Në mul li = [У воденици] 3883 
Në muzg = [У сумрак] 3850 
Në mysa fir ha ne = [У мусафирхани] 882 
Në zin da në = [У зиндану] 882 
Nga „Ex Pon to” = [Ex Pon to; одло мак] 3884 
Nga „She njat bu zë rru gës” = [Знакови по ред пу та; одло мак] 

3885 
Ngus hël li mi i ën dr ra ve = [Утеха снова] 3893 
Nje tu fe rre ze dri te = [О при чи и причању] 3886 
N’orët e mbra mjes = [Један по глед на Са ра је во; одло мак] 3855 
Obor ri i mall ku em = [Прокле та авлија] 883, 888, 894, 3847, 

3851  
Olu ja kët = [Олујаци] 882, 3846 
Për çil të ri të frymës së li rë të nje ri ut = [О при чи и при ча њу; одло

мак] 3861 
Përkthyesit  ndërm jet sit ma të mi rë në bo tën e nda me = [Са ма

ги јом по не кад гра ни чи и на пра ве под ви ге ли чи рад до брог 
пре во ди о ца; одло мак] 3869 

Për mbled hje tre gi mesh të zgjed hu na 882 
Qylymi = [Ћилим] 882 
Rrë fi mi për çif çiun Si man = [Прича о кме ту Симану] 889, 890
Rru ga e Gjer gje lez Ali së = [Пут Али је Ђерзелеза] 889, 890
She tia = [Шетња] 3894 
Shkrim ta rë ve të rij 3868 
Tre gi me 889, 890 
Tre gi me nga Sa ra je va 895 
Tre gi mi mbi çif çiun Si man = [Прича о кме ту Симану] 882, 885  
Tre gi mi në shër bim të nje ri ut = [О при чи и причању] 3887 
Tru pi = [Труп] 882 
Ura e Dri nes = [На Дри ни ћуприја] 884, 892, 3853, 3854, 3862   
Ura e Zhe pës = [Мост на Жепи] 882, 885, 889, 890, 3888 
Vde kja në te qen e Si na nit = [Смрт у Си на но вој текији] 889, 890
Ve le tov cit = [Велетовци] 882 
Zbu li mi = [От кривање] 3895 
Ze ka = [Зеко] 882, 3863 
Ze mri mi i çar shi së = [Травничка хро ни ка; одло мак] 3872    

Арапски
Aha li Usa tit sa = [Осатичани] 900 
AlFa na’llain  = [Прокле та авлија] 902 
AlGid’ = [Труп] 900 
[Алипаша] 900 
Gi sr ‘ala na hri Dri na  = [На Дри ни ћуприја] 897, 903  
Hi kaya = [Прича] 900 
Hi kayat fil alwa zir = [Прича о ве зи ро вом слону] 900 
Hi kayat min alBu sna 900 

Наслови преведених књига и преведених прилога Иве Андрића
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Ima’at  = [Знакови] 901 
Muh zayat alBa ša  = [Омерпаша Латас] 899 
[Прича о кмету Симану] 900 
Wa qa’i’ ma di na Trav nik  = [Травничка хроника] 898 

Азербејџански
He kaya = [Прича] 3902 
Yanği = [Жеђ] (при по вет ка) 3903 

Баскијски
Zu bi bat Dri na ren ga i nean  = [На Дри ни ћуприја] 904 

Белоруски
Ад на ноч = [Једна ноћ] 3911 
Апа вя дан не пра кме та Сі ма на = [Прича о кме ту Симану] 905, 

906, 3905, 3906 
Апо ве сць пра со ль = [Прича о соли] 905, 906 
Ар хіў ду мак 3919 
Ве ле та ў цы = [Велетовци] 905, 906, 3904 
Ві но = [Вино] (крат ка про за) 905, 906  
Вэ люм = [Вео] 3917 
Вя сел ле = [Свадба] 905, 906 
Екс Пон то = [Ex Pon to; одло мак] 3921 
Замк ну тыя дзве ры = [Затворена врата] 905, 906, 3910 
Зна кі па ўз да ро гу = [Знакови по ред пу та; одло мак] 3918 
Ка нец = [Крај] 3913 
Ка са = [Коса] 905, 906 
Кра я ві ды = [Предели] 905 
Ли ли Ла ла у на 3922 
Мост 3907 
Мост на Дры не = [На Дри ни ћуприја] 906 
Мост на Жэ пе = [Мост на Жепи] 905, 906 
Мя стэч ка на дзвюх рэ ках = [Мали град на две реке] 3914 
На ка ме ні, у Па чы тэ лі = [На ка ме ну, у Почитељу] 905, 906 
Не спа кои = [Немири; одло мак] 3923
Ні ба гоў, ні ма лі тваў = [Ни бо го ва ни молитава] 3915 
Па на ра ма = [Панорама] 905, 906 
Пра кля ты двор = [Прокле та авлија] 905, 906 
Прыт ча пра ві зі ра ва га сла на = [Прича о ве зи ро вом слону] 905, 

906, 3908 
Смер ць у Сі на на вай тэ кіі = [Смрт у Си на но вој текији] 905, 

906 
Тры во жны год = [Немирна година] 905, 906, 3909  
Ту ла ва = [Труп] 905, 906 
Усë бо льш, усë блі жэй = [Све ви ше, све ближе] 3916 
Ци хия ра ни шния дум ки = [Мирне ју тар ње мисли] [Ex Pon to; 

одло мак] 3920 
Шля хі = [Стазе] 905, 906
Яшчэ кро чу, яшчэ іду = [Корачам још као да идем] 3912 

Бугарски
А. Г. Ма тош 922 
Али па ша = [Алипаша] 919 
Април 1917 3928 
Аска и въл кът = [Аска и вук] 915, 922, 39423944  
Ба й рон в Син тра = [Бајрон у Синтри] 913, 922, 923, 3946, 

3974  
Ба ро нът = [Барон] 919 
Без по ко й ства од пам ти ве ка = [Немири од вијека] [Знакови по

ред пу та; одло мак] 921 
Без по ко й ство = [Јадни немир] 3976 
Без съ ни ца = [Несаница] 921 
Бе леж ка за ду ми те = [Белеш ка о речима] 919 
Бе леж ки за пи са те ля = [Белеш ке за писца] 922 
Бон вал па ша = [Бонвалпаша] 919 

Бре го ви те да леч ни = [Брегови у даљини] [Немири; одло мак] 
3934  

Бю фет „Ти та ник” = [Бифе „Ти та ник”] 915, 3948 
В ки лия но мер 115 = [У ће ли ји број 115] 915 
В род на та къ ща на Шо пен = [У Шо пе но вој род ној кући] 922 
Ве ле тов ци 912 
Ве ле тов ча ни = [Велетовци] 913 
Ви но (крат ка про за) 922, 926, 3973
Вре ме то на Ани ка = [Аникина времена] 913 
Вук ре фор ма то рът = [Вук, реформатор] 922 
Въ му са фир ха на та = [У мусафирхани] 907 
Го йя = [Гоја] 922 
Го спо жи ца та  = [Госпођица] 917, 926  
Гоя = [Гоја] 915, 926 
Да бъ деш чо век = [О при чи и при ча њу; одло мак] 922, 3958, 

3969 
Два жи во та = [Животи] 919, 923 
Две за пи ски на бо снен ския пи сар Дра же слав = [Два за пи са бо

сан ског пи са ра Дражеслава] 923, 3968 
Джер зе лез в ха на = [Ђерзелез у хану] [Пут Али је Ђер зе ле за; 

одло мак] 3950 
Днев ни кът на дя до то = [Дедин дневник] 3932 
Един по глед към Са ра е во = [Један по глед на Сарајево] 922 
Екс Пон то = [Ex Pon to] 924, 3929, 3959  
Еле на  же на та, ко я то на съ щ е ству ва = [Јелена, же на ко је нема] 

913, 923  
Еле на  же на та, ко я то я ня ма = [Јелена, же на ко је нема] 926 
Жа жда = [Жеђ] (при по вет ка) 907, 913, 3954 
Же на та вър ху ка мъ ка = [Жена на камену] 3956 
Же на та на ка мъ ка = [Жена на камену] 913, 923, 926 
Же на та од сло но ва кост = [Жена од сло но ве кос ти] 915 
За во й на та в Бо сна и Хер це го ви на 3964 
За пи са те ля = [За писца] [Знакови по ред пу та; одло мак] 921 
За първ и по сле ден път на сце на та = [Неуспех на позорници] 

918 
За пър ви път на цирк = [Циркус] 918 
За тво ре на вра та 3949 
Зе ко 912, 923 
Зе мле ме рът и Юл ка = [Геометар и Јулка] 919 
Змия = [Змија] 915 
Зна ци край пъ тя = [Знакови по ред пута] 919 
Зуя = [Зуја] 919 
Игра 923, 3957, 3960, 3970   
Из „Го спо жи ца та” = [Госпођица; одло мак] 926 
Из „Мо стът на Дри на” = [На Дри ни ћу при ја; одло мак] 926 
Из „Омер па ша Ла тас” = [Омерпаша Ла тас; одло мак] 926 
Из „Трав ни шка хро ни ка” = [Травничка хро ни ка; одло мак] 926 
Из по вѢ дъ = [Исповијед] 907  
Ис пан ска та де й стви тел ност и пър ви крач ки в нея = [Шпанска 

ствар ност и пр ви ко ра ци у њој] 922 
Ис то ри я та на из по ли ча ря Си ман = [Прича о кме ту Симану] 

913, 3951 
Как на вли зах в све та на кни га та и ли те ра ту ра та = [Како сам 

ула зио у свет књи ге и књижевности] 922, 926, 3975 
Ка кво съ ну вам и ка кво ми се слу чва = [Шта са њам и шта ми се 

до  га ђа; одло мак] 3967
Ка ко сте сне то гне здо = [Мали град на две реке] 3935
Ко го го лю би се га таа мла да же на = [Кога ли љу би са да она 

мла да жена] [Ex Pon to; одло мак]3936  
Край све тло то Охрид ско езе ро = [Крај све тлог Охрид ског 

језера] 3965 
Крь вен де ньк = [Данак у крви] [На Дри ни ћу при ја; одло мак] 

3938 
Лан ска пе сен = [Лањска пјесма] 3977 
Ле ген да за Ла у ра и Пе трар ка = [Легенда о Ла у ри и Петрарки] 

922, 926 
Ле ген да за све ти Фран циск Асиз ки = [Легенда о св. Фран ци

ску из Асизија] 922 
Ле ту ва не на юг = [Летовање на југу] 923, 926, 3955  
Ли те ра ту ра та мо же да осве тли и об лек чи пъ тя 3952  
Ли ца 915, 922 
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Лю бов = [Љубави] 919 
Лю бов ни ца та на Ве ли па ша = [Мара милосница] 907 
Ма ра  лю бов ни ца та на ве зи ра = [Мара милосница] 913 
Ми ла и Пре лац 913 
Мла де жьт от Смир на = [Прокле та авли ја; одло мак] 3937
Мо сто ве = [Мостови] 915, 922, 926, 3953, 3961, 3971   
Мо стът на Дри на = [На Дри ни ћуприја] 908, 911, 925927, 

3930 
Мо стът на Же па = [Мост на Жепи] 912, 3939, 3966  
Му ста фа Мад жар = [Мустафа Маџар] 913 
На бре га = [На обали] 923 
На евре й ско то гро би ще в Са ра е во = [На је вреј ском гро бљу у 

Са рајеву] 922 
На ка мъ ка в По чи тел = [На ка ме ну, у Почитељу] 922 
На Нев ския про спект = [На Нев ском проспекту ] 922 
На ша та ли те ра ту ра и во й на та = [Наша књи жев ност и рат] 922 
Не гош в Ита лия = [Његош у Италији] 922 
Не гош ка то тра ги чен ге рой на ко сов ска та ми съл = [Његош као 

тра гич ни ју нак ко сов ске мисли] 922 
Ни то бо же ства, ни то мо ли тви = [Ни бо го ва ни молитава] 3962 
Но ве ли 915 
Но ща на чер ве ни те зве зди = [Ноћ цр ве них звијезда] 3978 
Обра зи = [Ликови] 922 
Обра зи, кар ти ни, на стро е ния = [Слике, при зо ри, расположења] 

921 
Олу я ци = [Олујаци] 907 
Олу я ча ни = [Олујаци] 915 
Омер па ша Ла тас = [Омерпаша Латас] 920, 926 
Оса ти ча ни 913 
Пе сен на песните^ = [Пјесма над пјесмама] 922, 926 
Пи смо от 1920 го ди на = [Писмо из 1920. године] 922, 923 
Под пал ки = [Снопићи] 912 
По лет над мо ре то = [Летећи над морем] 922, 923, 3963, 3972    
Пор ту га лия, зе ле на зе мя = [Португал, зе ле на земља] 922, 923 
По тъ на ло = [Потонуло] 3979 
Пре де ли 922 
Пре ди сло вие = [Увод] (при по вет ка) 919 
При вест та, че Бру са е из го ря ла = [На вест да је Бру са погорела] 

922 
При ка за на = [Код казана] 907 
При ве чер = [Предвечерњи час] 923, 3980 
При каз ка за сло на и ве зи ра = [Прича о ве зи ро вом слону] 915 
Про зо рец = [Прозор] 3940 
Про къл на тия двор = [Прокле та авлија] 909, 916 
Пър ви стъп ки по пъ тя към све та на кни га та и ли те ра ту ра та = 

[Како сам ула зио у свет књи ге и књижевности] 918 
Пъ те ки = [Стазе] 922 
Пъ тят на Али Джер зе лез = [Пут Али је Ђерзелеза] 913, 3947 
Раз го вор с Гоя = [Разговор са Гојом] 915, 922, 926 
Раз каз = [Прича] 919 
Раз ка зи 907 
Раз ка зи от дет ство то 918 
Ро би ня = [Робиња] 919 
Ръ зав ски те хъл мо ве = [Рзавски брегови] 915 
С ма гия по ня ко га гра ни чи = [Са ма ги јом по не кад гра ни чи и на 

пра ве под ви ге ли чи рад до брог преводиоца] 922 
Сват ба = [Свадба] 3945 
Сле пе цът = [Слепац] 915 
Смърт та в Си на но во то те ке = [Смрт у Си на но вој текији] 913 
Сре ща = [Сусрет] 923, 3981 
Сън = [Сан] [Госпођица; одло мак] 3933 
Твор че ска та искра = [Стваралачка искра] 919, 922 
Твор че ска та ръ ка = [Стваралачка рука] 919, 922 
Трав ни шка хро ни ка = [Травничка хроника] 910, 914, 926, 

3941 
Труп 915 
Тъ ма = [Тама] 3982 
Уне сът и стра да ни е то на То ма Га лус = [Занос и стра да ње То ме 

Галуса] 923 
Усил на го ди на = [Немирна година] 915 
Ха й не в пи сма та си = [Хајне у писмима] 922 

Цирк = [Циркус] 919 
Ча ша та = [Чаша] 915 
Чу до то въ Оло во = [Чудо у Олову] 907, 915, 39243927, 3931 
Ше га в Сам са ри ния хан = [Шала у Сам са ри ном хану] 915 
Яков, при я те лят от де тин ство = [Јаков, друг из детињства] 

919 
Чешки

Ali pa ša 944 
Ani činy časy = [Аникина времена] 929, 930, 943, 945 
Aska a vlk = [Аска и вук] 938, 4007 
Banjský sle pec = [Бањски слепац] 4028 
Ba ron 944 
Bon val pa ša 944 
Bu fet Ti ta nic = [Бифе „Ти та ник”] 948, 4008 
Byron v Sin trě = [Бајрон у Синтри] 945 
Být člo vě kem = [О при чи и причању] 4009 
Ce sta Ali ji Djer ze le za = [Пут Али је Ђерзелеза] 936, 943, 945, 

4011  
Cir kus 944 
Co se mi zdá a co se mi dě je = [Шта са њам и шта ми се до га ђа] 

949 
Ćor kan a ta neč ni ce = [Ћоркан и Швабица] 943, 945 
Čí še = [Чаша] 948 
Den v Římě = [Дан у Риму] 3985, 3988, 3989 
Djer ze lez na ce stách = [Ђерзелез на путу] [Пут Али је Ђер зе ле

за; одло мак] 4012, 4013   
Do pis z ro ku 1920 = [Писмо из 1920. године] 939, 943, 948  
Do vo len ka na ji hu = [Летовање на југу] 4014 
Dům o sa mo tě = [Кућа на осами] 944 
Ex Pon to 928, 949, 4016, 4029  
Ge o me tr a Jul ka = [Геометар и Јулка] 944 
Hor ní mě sto = [Горњи град] 949 
Hra = [Игра] 945 
Ja kov, ka ma rád z dět ství = [Јаков, друг из детињства] 944 
Jdu a jdu stá le, ja ko bych šel = [Корачам још као да идем] 949 
Je den po hled na Sa ra je vo = [Један по глед на Сарајево] 4017 
Jed no no vo roč ni př á ní = [Једна же ља новогодишња] 4006 
Jed no oč ka a Švá bi ce = [Ћоркан и Швабица] 3986
Je le na, že na, kte rá ne ní = [Јелена, же на ко је нема] 945 
Jsou dny a no ci, kdy můj ko ut vyplní ta jem ství = [Има да на и но

ћи кад тај на ис пу ни мој кут] [Немири; одло мак] 949 
Kni ha = [Књига] 948 
Kra ji na = [Јесењи предјели] 3983, 3993, 3995 
Lá ska v mě steč ku = [Љубав у касаби] 939, 943, 945 
Lásky = [Љубави] 944 
Le gen da o La u ře a Pe trar ko vi = [Легенда о Ла у ри и Петрарки] 

949 
Le gen da o sva tém Fran ti šku z As si si = [Легенда о св. Фран ци ску 

из Асизија] 949  
Ma ra mi lost ni ce = [Мара милосница] 929, 930, 939, 943, 945, 

3987 
Ma ra mi lost ni ce a ji né po vídky 929, 930 
Mé ok no do svě ta = [Како сам ула зио у свет књи ге и 

књижевности] 4018 
Mi la a Pre lac = [Мила и Прелац] 945, 4010 
Mlýn = [У воденици] 948 
Most na Dri ně = [На Дри ни ћуприја] 941, 946 
Most na Že pe = [Мост на Жепи] 3992, 4015  
Most př es Dri nu = [На Дри ни ћуприја] 933 
Most př es Že pu = [Мост на Жепи] 929, 930, 939, 943, 948, 4005     
Mosty = [Мостови] 949, 4026, 4027 
Mu sta fa Ma ď ar = [Мустафа Маџар] 948 
Na ka me ni, v Po či te lji = [На ка ме ну, у Почитељу] 949 
Na mo ři = [На мору] 949, 3999 
Na sa ra jev ském ži dov ském hř bi to vě = [На је вреј ском гро бљу у 

Сарајеву] 4019 
Na stát ním stat ku = [На др жав ном имању] 939, 948 
Na ve slech se udr že lo je ště ma lič ko svě tla = [Још је ма ло сја ја на 

веслима] [Немири; одло мак] 949  
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Nad ví těz ství mi = [Изнад побједа] [Немири; одло мак] 949 
Na jed nou po mi nu lo svě tlo a ra dostný den = [Наједном, по сли је 

сви је тла и ра до сна дана] [Немири; одло мак] 949 
Ne klidný rok = [Немирна година] 943, 945 
Ne po ko je = [Немири; одло мак] 949, 4020, 4030 
Nje goš ja ko tra gický hr di na ko sov ské myšlenky = [Његош као 

тра  гич ни ју нак ко сов ске мисли] 949 
O A. G. Ma to šo vi = [А. Г. Мат ош] 949 
O com snim a co mne ne mi ne = [Шта са њам и шта ми се 

догађа] 4000 
O čem sním a co se mi př i há zí = [Шта са њам и шта ми се 

догађа] 4021 
O náv ště vě Se go vie s Kal mim Ba ru hem = [Сећање на Кал ми ја Ба

руха] 949 
O př e klá dá ní = [Са ма ги јом по не кад гра ни чи и на пра ве под ви

ге ли чи рад до брог преводиоца] 949 
O př í bě hu a vyprá vě ní = [О при чи и причању] 949 
O Vu ku Ste fa no vi ći Ka ra dži ćo vi 949    
O Ži dech v Bo sně = [На је вреј ском гро бљу у Сарајеву] 949 
Obrazy, výjevy, ná lady = [Слике, при зо ри, расположења] 949 
Ok no = [Прозор] 948 
Olu ja ci 943, 948 
Omer pa ša La tas 940, 944 
Otrokyně = [Робиња] 944 
Pod zim ní kra jiny = [Јесењи предјели] 949 
Po víd ka ze Ža pon ska = [Прича из Јапана] [Немири; одло мак] 

3984 
Po znám ka o slo vech = [Белеш ка о речима] 949 
Po známky pro spi so va te le = [Белеш ке за писца] 949 
Prázd niny na ji hu = [Летовање на југу] 939, 948 
Pro spi so va te le = [За писца] [Знакови по ред пу та; одло мак] 949 
Pro kletý dvůr = [Прокле та авлија] 935, 943, 948 
Př e dá ní = [Предаја] 949
Rá no je ženský smích ja ko bí lé plát no = [Женски је сми јех ују тро 

као би је ло платно] [Немири; одло мак] 949
Roz hodl jsem se, že se už ne bu du otra vo vat = [Одлучио сам да се 

не трујем] [Немири; одло мак] 949 
Roz ho vor s Goyou = [Разговор са Гојом] 949 
Rud ští be go vé = [Руђански бегови] 943, 948 
Říjen = [Један новембар] 3996 
Sen = [Сан] (стихови) 949, 4004 
Sen o Ma rii = [Сан о Марији] 3998, 4001 
Sleč na = [Госпођица] 945 
Sleč na dě lá pe ní ze = [Госпођица] 931, 932 
Smrt v Si na no vě klá šte rě = [Смрт у Си на но вој текији] 943 
Smrt v Si na no vě te ki ji = [Смрт у Си на но вој текији] 948 
Snad zí tra 3994 
Stáv ka v tkal cov ně ko ber ců = [Штрајк у тка о ни ци ћилима] 939, 

948 
Stezky = [Стазе] 949 
Stro fa 949, 4022 
Svat ba = [Свадба] 943, 948 
Šá te ček = [Марамица] 3997 
Tá bo ř e ní = [За логоровања] 3990
1914. 949 
Trav nic ká kro ni ka = [Травничка хроника] 934, 937, 942, 947 
Trup 948 
U ko tle = [Код казана] 929, 930, 948 
U řeky = [Крај реке] 949 
Úvod = [Увод] (при по вет ка) 944 
V mu sa fir ha ně = [У мусафирхани] 948
V no ci. Una vu je mě pomyšle ní = [У но ћи. Ума ра ме мисао] 

[Немири; одло мак] 949 
V zi mě = [Зими] 945 
V ža lá ři = [У зиндану] 943, 948 
Ve vla ku = [Ноћ у возу] [Немири; одло мак] 4002 
Věčný ne klid = [Немири од вијека] [Знакови по ред пу та; одло

мак] 949 
Ve le tov ci 948 
Ve zí rův slon = [Прича о ве зи ро вом слону] 943, 948 

Všechny vás děl níky mám rád = [Тебе, круп ни по гну ти тежаче] 
[Ex Pon to; одло мак] 4003 

Vyprá vě ní = [Прича] 944 
Z ča sů Aniky = [Аникина времена] 936 
Zá pisky o Goyovi = [Гоја] 949 
Zá voj = [Вео] 949 
Za vř e né dve ře = [Затворена врата] 939, 948 
Zá zrak v Olo vu = [Чудо у Олову] 929, 930, 945 
Zko u ška = [Проба] 943, 948 
Zmi ze lo v hlo u bi = [Потонуло] 4031 
Zmi ze lo v hlu bi nách = [Потонуло] 949, 4023  
Zna me ní u cesty = [Знакови по ред пута] 949, 4025  
Zpo věd = [Исповијед] 929, 930, 948 
Zu ja 944
Žád né bohy ani mo dlitby = [Ни бо го ва ни молитава] 949 
Že na, kte rá ne ní = [Јелена, же на ко је нема] 939 
Že na na ka me ni = [Жена на камену] 945, 4024  
Že na ze slo no vé ko sti = [Жена од сло но ве кос ти] 945, 3991  
Žert v Sam sa ro vě zá jezd ním ho stin ci = [Шала у Сам са ри ном 

хану] 948 
Ži voty = [Животи] 944 
Ží zeň = [Жеђ] (при по вет ка) 943, 948 

Дански
Ali ja Djer ze lez’ rej se = [Пут Али је Ђерзелеза] 952 
Ani ka = [Аникина времена] 956
Brændek nip per = [Снопићи] 4032, 4037, 4039  
Broen over Dri na = [На Дри ни ћуприја] 950, 951, 953, 958, 959  
Broen over Ze pa = [Мост на Жепи] 952   
Čor han og li ne dan se rin den = [Ћоркан и Швабица] 956 
Dø den i si nan klo stret = [Смрт у Си на но вој текији] 956 
For ban del sens gård = [Прокле та авлија] 955 
Fortællin ger fra Ju go sla vien 952 
Fortællin ger om fæste bon den Si man = [Прича о кме ту Си ма ну] 

952 
For vist til Bo snien = [Травничка хроника] 957 
Frø ke nen = [Госпођица] 954 
Hvad jeg drøm mer og hvad der sker mig = [Шта са њам и шта ми 

се до га ђа; одло мак] 4035 
Kærlig hed i ka sa ben = [Љубав у касаби] 956 
Leen = [Коса] 4034 
Lej ren = [За логоровања] 956 
Mi la og Pre lac = [Мила и Прелац] 956 
Na bo er = [Суседи] 4033, 4038 
Olu ja ci 956 
Sam ta le med Goya = [Разговор са Гојом] 4036, 4040 
Tor so = [Труп] 956 
Un de ret i Olo vo = [Чудо у Олову] 956 

Енглески
Ac cep tan ce spe ech = [О при чи и причању] 4075 
Ali pas ha = [Алипаша] 989, 997, 1001, 1006, 1010, 4101    
Ani ka’s ti mes = [Аникина времена] 967, 978, 1011 
At a he alth spa = [Бањски слепац] 4123  
Bar Ti ta nic = [Бифе „Ти та ник”] 975, 977 
Bo snian chro nic le = [Травничка хроника] 968, 991, 995, 4077, 

4118  
Bo snian story = [Травничка хроника] 960, 961, 965, 983, 985
The brid ge = [На Дри ни ћу при ја; одло мак] 4051
The brid ge on the Dri na = [На Дри ни ћуприја] 962964, 974, 979, 

982, 984, 996, 999, 1000, 1003, 1004, 1007, 1009, 4047, 4076, 
4078, 4119

The brid ge on the Že pa = [Мост на Жепи] 975, 977, 986, 989, 
997, 1001, 1006, 1010, 4065, 4072    

The brid ge over the Dri na = [На Дри ни ћуприја] 993, 994, 1005 
Brid ges = [Мостови] 988, 4049, 4070, 4089 
The bur le sque of mi ster Pe run the God of thun der = [Растк о Пе

тро вић: Бур ле ска го спо ди на Пе ру на бо га грома] 4086  
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By the brandy still = [Код казана] 975, 977 
Byron in Sin tra = [Бајрон у Синтри] 1011 
Cham pion of pe a ce = [Заточник мира] 4084
The clim bers = [Осатичани] 989, 997, 1001, 1006, 1010, 4066 
Con fes sion = [Исповијед] 975, 977 
Con ver sa tion with Goya = [Разговор са Гојом] 988 
Ćor kan and the Ger man tig htro pe wal ker = [Ћоркан и Шва би ца] 

1011
The dam ned yard = [Прокле та авлија] 997, 989, 1001, 1006, 1010, 

4102   
Dark ness = [Тама] 4090
The days of the con suls = [Травничка хроника] 990, 992, 998, 

1002, 1008, 1012  
De ath in Si nan’s tek ke = [Смрт у Си на но вој текији] 989, 997, 

1001, 1006, 1010, 4103
The de ve lop ment of spi ri tual li fe in Bo snia un der the in flu en ce of 

Tur kish ru le = [Развој ду хов ног жи во та у Бо сни под ути ца јем 
тур ске владавине] 987 

De vil’s yard  = [Прокле та авлија] 966, 969, 981 
A di a lo gue = [Епилог] [Ex Pon to; одло мак] 4055 
Ex Pon to 4093, 4104 
A fa mily por tra it = [Породична слика] 1011 
Fi re wo od = [Снопићи] 4045 
For the wri ter = [За писца] [Знакови по ред пу та; одло мак] 988
The ga me = [Игра] 1011, 4067 
Gjer ze lez at the gypsy fa ir = [Ђерзелез на путу] [Пут Али је Ђер

зе ле за; одло мак] 4043 
Gjer ze lez at the inn = [Ђерзелез у хану] [Пут Али је Ђер зе ле за; 

одло мак] 4042
A glan ce at Sa ra je vo = [Један по глед на Сарајево] 4060
The gu estho u se = [У мусафирхани] 4105 
Has anyone ever lo ved the world as I do = [Је ли још ко во лео 

свет као ја] [Знакови по ред пу та; одло мак] 4081 
Ho li day in the So uth = [Летовање на југу] 4071
The ho u se on its own = [Кућа на осами] 989, 997, 1001, 1006, 

1010 
I climb, climb up the ste ep stre ets = [Пењем се, пе њем стр мим 

улицама] [Крај све тлог Охрид ског је зе ра; одло мак] 4059
I ha ve to knock on your do or to night = [Ја мо рам но ћас да би јем 

на тво ја врата] [Немири; одло мак] 4099   
Ima ges, sce nes, mo ods = [Слике, при зо ри, расположења] 988 
In the camp = [За логоровања] 975, 977, 1011 
In the gu estho u se = [У мусафирхани] 989, 997, 1001, 1006, 1010 
In the mu sa fir ha na = [У мусафирхани] 4096
Ine xo rably ste ep and mo ti on less, the mo un ta ins = [Неумољиво 

кру те и не по мич не планине] [Ex Pon to; одло мак] 4056  
In tro duc tion = [Исак Самоковлија] 4106 
In tro duc tion = [Увод] (при по вет ка) 989, 997, 1001, 1006, 1010 
It was a sunny day = [Дан је био сунчан] [Омерпаша Ла тас; 

одло мак] 4082, 4094
The ivory wo man = [Жена од сло но ве кос ти] 1011, 4080 
Je le na, the wo man who is not = [Јелена, же на ко је нема] 1011
The jo ur ney of Ali Djer ze lez = [Пут Али је Ђерзелеза] 975, 977, 

986, 4097
A let ter from 1920 = [Писмо из 1920. године] 989, 997, 1001, 

1006, 1010, 4087, 4100, 4107, 4113, 4116, 4120      
Le van ti nes = [Травничка хро ни ка; одло мак] 4052 
Lo ve in the ka sa ba = [Љубав у касаби] 1011 
Lo ves = [Љубави] 1011 
Mal tre at ment = [Злостављање] 1011 
Mi rac le at Olo vo = [Чудо у Олову] 1011, 4061 
Miss Ade li na Irby = [Госпођица Аде ли на Ирби] 4044
The most va lu a ble con struc tion ma de by man = [Највреднија 

људ ска грађевина] [Мостови; одло мак] 4114 
Mu stap ha Magyar = [Мустафа Маџар] 975, 977, 986 
Ne ig hbors = [Суседи] 4057, 4062 
Nje goš and cul tu re = [Његошев од нос пре ма култури] 4048 
Nje goš’s hu ma nism = [Његошева човечност] 4121 
No bel lec tu re = [О при чи и причању] 4073
A no te abo ut words = [О речима] [Знакови по ред пу та; одло мак] 

4108 

No tes for the wri ter = [Белеш ке за писца] 4109 
Of words = [О речима] [Знакови по ред пу та; одло мак] 4068 
Oh I know = [Шта са њам и шта ми се до га ђа; одло мак] 4053 
Olu ja ci 1011, 4122 
On story and storytel ling = [О при чи и причању] 4110
The pas ha’s con cu bi ne = [Мара милосница] 975, 977, 986, 1011  
Pri son = [Прокле та авли ја; одло мак] 4054 
Pu pils and stu dents from Wische grad = [На Дри ни ћу при ја; одло

мак] 4117
The scythe = [Коса] 975, 977, 4058
Signs 988  
Signs by the road = [Знакови по ред пута] 988, 4085, 4091 
The sla ve girl = [Робиња] 1011  
Sle e ples sness = [Несаница] 988
The sna ke = [Змија] 975, 977, 1011 
A story = [Прича] 989, 997, 1001, 1006, 1010 
The story of a brid ge = [Мост на Жепи] 4050, 4063 
The story of the vi zi er’s elep hant = [Прича о ве зи ро вом слону] 

989, 997, 1001, 1006, 1010, 4111 
A sum mer in the So uth = [Летовање на југу] 975, 977
Sunk = [Потонуло] 4092 
The sur veyor and Jul ka = [Геометар и Јулка] 1011 
The tan ners = [Сарачи] 1011
The re are so me tra di ti o nal sto ri es = [Знакови по ред пу та; одло

мак] 988 
The re was an emp ti ness = [Наступила је празнина] [Омерпаша 

Ла тас; одло мак] 4083, 4095
Thirst = [Жеђ] (при по вет ка) 975, 977, 986, 1011, 4064, 4069, 

4079, 4098 
A Trav nik chro nic le = [Травничка хро ни ка; одло мак] 4112
An une asy year = [Немирна година] 1011
A vi ew of Sa ra je vo = [Један по глед на Сарајево] 4046, 4074, 

4088   
The vi zi er’s elep hant = [Прича о ве зи ро вом слону] 967, 978      
Who are di plo mats 4115
The wo man from Sa ra je vo = [Госпођица] 970973, 976, 980    
Wo man on the rock = [Жена на камену] 975, 977, 986, 1011 
Ze ko 967, 978
Zu ja 1011 
The Že pa brid ge = [Мост на Жепи] 4041

Есперанто
Byron en Sin tra = [Бајрон у Синтри] 1014 
Ĉasa do de te tro = [Лов на тетреба] 1013 
De tru oj = [Разарања] 1014 
Dum vin tre = [Зими] 1013 
Eks kur so = [Изл ет] 1013 
El la „Ex Pon to” = [Ex Pon to; одло мак] 4128 
En akvo mu e le jo = [У воденици] 1015 
En kve re lo kun la mon do = [У за ва ди са светом] 1013 
Ex Pon to [одло мак] 4127, 4131, 4134 
Fa lĉ i lo = [Коса] 1013
La fe sto = [Свечаност] 1013 
Ĝor ge Ĝor ge viĉ= [Ђорђе Ђорђевић] 1013 
La in fa noj = [Дјеца] [Немири; одло мак] 4124 
In ter pa ro lo = [Разговор] 1013  
La mon toj ĉe Rzav = [Рзавски брегови] 1015     
Mor to en la te kio de Si nan = [Смрт у Си на но вој текији] 1015 
Olu ja ci a noj = [Олујаци] 4130
La pa li su mo = [На Дри ни ћу при ја; одло мак] 4132 
Pon to su per la Dri no = [На Дри ни ћу при ја; одло мак] 4135
La pon to trans Ĵepa = [Мост на Жепи] 1015 
Pon toj = [Мостови] 1014
La pon tu sur Ĵepa = [Мост на Жепи] 4129  
Pri la ven koj = [Изнад побједа] [Немири; одло мак] 4125 
Ra kon to el Ja pa nio = [Прича из Јапана] [Немири; одло мак] 

4126 
Ra con to pri la sa lo = [Прича о соли] 1013 
So i fo = [Жеђ] (при по вет ка) 1015 
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So me ru ma do en la su do = [Летовање на југу] 1014 
So nĝo kaj mal dor mo Sub la kar pe ne to = [Сан и ја ва Под грабићем] 

1013 
Stri ko en la tek se jo de ta pi ŝ oj = [Штрајк у тка о ни ци ћилима] 

1014
La su no = [Сунце] 1013  
Sur la sta di o no = [На стадиону] 1014 
Sur la ŝta ta bi e no = [На др жав ном имању] 1013 
Sur la su na flan ko = [На сун ча ној страни] 1013 
Vin tre = [Прозор] 4133 
Vi za goj = [Лица] 1014 
Vor toj = [Речи] 1014 

Естонски
Ja nu = [Жеђ] (при по вет ка) 1016 
Küt te puud = [Снопићи] 1016 
Lu gu ve si i ri ele van dis = [Прича о ве зи ро вом слону] 1016 
Mu i na sjutt ve si i ri ele van dist = [Прича о ве зи ро вом слону] 1018 
Sild Dri na jõel = [На Дри ни ћуприја] 1017 
Sild Že pa jõel = [Мост на Жепи] 1016 
Van gi kon gis = [У зиндану] 4136 
Ve le e to vla sed = [Велетовци] 1016 

Фински
Dri najoen sil ta = [На Дри ни ћуприја] 1019, 1020, 1022, 1025
Kon su lit = [Травничка хроника] 1023, 1024
Ne i ti = [Госпођица] 1021 
Tyrmäs sä = [У зиндану] 4137, 4139 
Vi si i rin nor su = [Прича о ве зи ро вом слону] 4138 

Француски  
À la fer me d’état = [На др жав ном имању] 1068 
À l’auber ge du mo na stè re = [У мусафирхани] 1056 
Ali pac ha = [Алипаша] 1060, 1067
Un amo ur à Vic he grad = [Љубав у касаби] 1043, 1055, 1059, 

1062, 1071 
Amo urs = [Љубави] 1060, 1067
Une an née dif fi ci le = [Немирна година] 1035, 1063, 1069 
Aska et le lo up = [Аска и вук] 1064, 4152 
Au ci me ti è re ju if de Sa ra je vo = [На је вреј ском гро бљу у Сарајеву] 

1043, 1055, 1059, 1062, 1071 
Au cré pu scu le = [Предвечерњи час] 1060, 1067 
Au cré pu scu le = [У сумрак] 4182 
Au mo u lin = [У воденици] 1031, 1034 
Au sta de = [На стадиону] 1068 
Au temps d’Ani ka = [Аникина времена] 10361038, 1041, 1045   
Au temps d’Ani ka su i vi de La so if et autres no u vel les 1038 
Au temps du can ton ne ment = [За логоровања] 1056
Aujo urd’hui com me au temps de ma cap ti vi té = [Данас, као и у 

свим те шким да ни ма заточења] [Ex Pon to; одло мак] 4143
L’aute ur et la tra duc tion de son oeuvre = [Са ма ги јом по не кад 

гра ни чи и на пра ве под ви ге ли чи рад до брог преводиоца] 
4163  

Auto ur de l’alam bic = [Код казана] 1056
Le ba ron = [Барон] 1060, 1067
Les beys de Ro u do = [Руђански бегови] 1038, 1039, 1048  
Bon ne val pac ha = [Бонвалпаша] 1056, 1060, 1067  
Byron à Sin tra = [Бајрон у Синтри] 1038, 1039, 1048, 1068, 

4177   
Ce pe u ple ne mé ri te pas un tel sort = [Травничка хро ни ка; одло

мак] 4195 
Ce que je rê ve et ce qui m’ar ri ve = [Шта са њам и шта ми се до

га ђа; одло мак] 4183 
Cé lé bra tion = [Свечаност] 1068 
Chant fu nè bre = [Погребна пјесма] [Немири; одло мак] 1047
La chas se au té tras = [Лов на тетреба] 1068

La chro ni que de Trav nik = [Травничка хроника] 1026, 1027, 1030, 
1040, 1049, 1052, 1065

Le cir que = [Циркус] 1060, 1067 
Col li nes = [Брегови] [Немири; одло мак] 1047
La con fes sion = [Исповијед] 1066 
Con tes au fil du temps 1066   
Con tes de la so li tu de 1060, 1067        
Con ver sa tion = [Разговор] 1068 
Con ver sa tion du so ir = [Разговор предвече] 1060, 1067
Un co up d’oeil sur Sa ra je vo = [Један по глед на Сарајево] 4149, 

4171, 4174  
La co u pe = [Чаша] 1031, 1034, 1066
La co ur ma u di te = [Прокле та авлија] 1031, 1034, 1044
Dans le zin dan = [У зиндану] 4141
La dan se = [Игра] 1068 
De qui est épri se à pré sent cet te je u ne fem me = [Кога ли љу би са

да она мла да жена] [Ex Pon to; одло мак] 4198
La de mo i sel le = [Госпођица] 1042
Le dé part du con sul de Na po léon = [Одлазак На по ле о но вог кон

зула] 1043, 1055, 1059, 1062, 1071     
De ux éc rits du scri be bo sni a que Dra že slav = [Два за пи са бо сан

ског пи са ра Дражеслава] 1060, 1067 
Dé va sta ti ons = [Разарања] 1068 
Djor dje Djor dje vić = [Ђорђе Ђорђевић] 1066 
Dra me à Olo u ï ak = [Олујаци] 1033, 4158 
Du cô té où le so leil don ne = [На сун ча ној страни] 1068
L’élép hant du vi zir = [Прича о ве зи ро вом слону] 1035, 1063, 

1069 
En ba te au = [На лађи] 1066 
En con flit avec le mon de = [У за ва ди са светом] 1068 
En hi ver = [Зими] 1068 
En pri son = [У зиндану] 4142
Les en fants = [Деца] 1043, 1055, 1059, 1062, 1071
Les en fants = [Дјеца] [Немири; одло мак] 1047 
En tre tien avec Goya = [Разговор са Гојом] 1035, 1063, 1069 
Épi lo gue = [Епилог] [Ex Pon to; одло мак] 4199
L’escla ve = [Робиња] 1056, 1060, 1067 
Ex Pon to 1047, 4146, 4184
L’ex cur si on = [Изл ет] 1064, 1068 
Fa go tins = [Снопићи] 4148, 4156
Une far ce à l’auber ge de Sam sa ra = [Шала у Сам са ри ном хану] 

1031, 1034 
La fa ux = [Коса] 1038, 1039, 1048, 1068
La fem me en ivo i re = [Жена од сло но ве кос ти] 1038, 1039, 1048, 

4172 
Fem mes, je ne sa is po ur qui vo us avez été bon ne plu ie = [Жене, 

ја не знам ко ме сте ви би ле бла га киша] [Ex Pon to; одло мак] 
4200

La fe nje tre = [Прозор] 1066   
Fe u il les ro u ges = [Црвени листови] 4185 
Fi gu res = [Ликови] 1035, 1063, 1069 
Fin = [Крај] 4186, 4201 
Fjac hé avec le mon de = [У за ва ди са светом] 1064 
Fu i te = [Бежање] 4187 
Gens de Ve le to vo = [Велетовци] 1066 
Gens d’Osa tit sa = [Осатичани] 1035, 1063, 1069
Le gé o mè tre et Jul ka = [Геометар и Јулка] 1060, 1067 
Ge or ges Ge or gé vitch = [Ђорђе Ђорђевић] 1068 
Grè ve à la ma nu fac tu re de ta pis = [Штрајк у тка о ни ци ћилима] 

1068
L’he u re cré pu scu la i re = [Предвечерњи час] 4164
L’hi sto i re du kmet Si man = [Прича о кме ту Симану] 1056
Hi sto i re du paysan Si man = [Прича о кме ту Симану] 4155 
Hi sto i re ja po na i se = [Прича из Јапана] [Немири; одло мак] 1035, 

1047, 1063, 1069, 4180 
Les hom mes de Ve le to vo = [Велетовци] 1033, 4159 
Il est un pont sur la Dri na = [На Дри ни ћуприја] 1028, 1029, 1032, 

4150, 4165, 4212  
Il fa ut la is ser l’éc ri vain par ler li bre ment = [О при чи и причању] 

4166
Ima ges, scè nes, hu me urs = [Слике, при зо ри, расположења] 

1054 
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In no cen ce et châ ti ment 1064   
In qu i é tu des 1047 
In som nie = [Несаница] 1054, 4173, 4179 
Ja lons = [Знакови по ред пу та; одло мак] 4178, 4181, 4188, 4196
Je mar che en co re com me si j’al la is = [Корачам још као да идем] 

4189, 4202 
Je le na, cel le qui n’éta it pas = [Јелена, же на ко је нема] 4211
Le jeu = [Игра] 1066 
Je ux de pi eds = [Игра] 4167
Une let tre de 1920 = [Писмо из 1920. године] 1043, 1055, 1059, 

1062, 1071 
Le li e u te nant Mu rat = [Поручник Мурат] 1056 
Le li vre = [Књига] 1064, 1066
Lo ti ka 1043, 1055, 1059, 1062, 1071
Ma ra la co ur ti sa ne = [Мара милосница] 1056
Ma ra la co ur ti sa ne et autres no u vel les 1056 
Mi la et Pré lats = [Мила и Прелац] 1038, 1039, 1048 
Un mi rac le à Olo vo = [Чудо у Олову] 1066
Les mon tag nes du Rzav = [Рзавски брегови] 1056 
Mor do Ati as = [Мордо Атијас] 1043, 1055, 1059, 1062, 1071
Une mort dans la tek ké de Si nan = [Смрт у Си на но вој текији] 

1038, 1039, 1048 
Les mots = [Речи] 1038, 1039, 1043, 1048, 1055, 1059, 1062, 

1071 
Mu stap ha le Magyar = [Мустафа Маџар] 1038, 1039, 1048 
Nje goš et la cul tu re = [Његошев од нос пре ма култури] 4151 
No us de vri ons prê ter be a u co up plus d’at ten tion = [Много би ви ше 

тре ба ло да припазимо] [Ex Pon to; одло мак] 4203
Une nu it = [Ноћ] 4190 
Nu it dans un train = [Ноћ у возу] [Немири; одло мак] 1047
Oh, où est cet te pa ro le so ur de = [О гдје је она му кла ријеч] [Ex 

Pon to; одло мак] 4204  
Omer pac ha La tas = [Омерпаша Латас] 1046, 1057, 1061, 1070 
Où l’on par le de sel = [Прича о соли] 1068 
Parde là les vic to i res = [Изнад побједа] [Немири; одло мак] 

1047 
Pa ro les = [Речи] 1068
Pen sé es tran qu il les au ma tin = [Мирне ју тар ње мисли] [Ex Pon

to; одло мак] 4144
Le pont sur la Dri na = [На Дри ни ћуприја] 1050, 1051, 1053, 

1058
Le pont sur la Jé pa = [Мост на Жепи] 1033, 4153, 4157, 4160, 

4161, 4175, 4197
Les ponts = [Мостови] 4154, 4169, 4213
Po ur l’éc ri vain = [За писца] [Знакови по ред пу та; одло мак] 

1054
Le prin ce aux yeux tri stes = [Кнез са ту жним очима] 1060, 1067  
Pro lo gue = [Увод] (при по вет ка) 1060, 1067 
La pro me na de = [Шетња] 1066
Qu and j’ava is en vie de ple u rer = [Кад се ме ни плакало] 4191
Qu oi que je re gar de, to ut m’est po è me = [И што по гле дам све је 

пјесма] [Ex Pon to; одло мак] 4205 
Re gard sur Sa ra je vo = [Један по глед на Сарајево] 4168 
Re to ur = [Повратак] 4140, 4145 
Le rê ve du bey Kar čić = [Сан бе га Карчића] 1056 
Sa ra je vo = [Један поглед на Сарајево] 1060, 1067 
Sen ti ers = [Стазе] 1038, 1039, 1048, 4176 
Le ser pent = [Змија] 1066 
Sig nes au bord du che min = [Знакови по ред пута] 1054 
So if = [Жеђ] (при по вет ка) 1038, 1039, 1048
So if = [Жеђ] (сти хо ви) 4192, 4206
La so if de per fec tion = [Жеђ савршенства] 4193
La so if et autres no u vel les 1038, 1039, 1048
Le so leil = [Сунце] 1068 
Som meil et ve il le So us le pe tit char me = [Сан и ја ва Под 

грабићем] 1068
Sur l’en fant qui ve na it de na î tre = [Кад се је ма ли родио] [Ex Pon

to; одло мак] 4207 
Le ta pis = [Ћилим] 1066
Té nè bres = [Тама] 4194 
Ti ta nic = [Бифе „Ти та ник”] 1043, 1055, 1059, 1062, 1071 

Ti ta nic et autres con tes ju ifs 1043 
Ti ta nic et autres con tes ju ifs de Bo snie 1055, 1059, 1062, 1071 
La to ur = [Кула] 1064 
Tro is con tes 1033
Le tronc = [Труп] 1031, 1034, 1066, 4162
Les tro u bles = [Немири] 1047 
Tro u bles de to u jo urs = [Немир од вијека] [Немири; одло мак] 

1047
Tro u bles des jo urs = [Немир дана] 1047
Tro u bles du si èc le = [Немири од вијека] [Знакови по ред пу та; 

одло мак] 1054
L’ul ti me ex pres si on de to u te pen sée = [Посљедњи из раз свих 

мис ли] [Ex Pon to; одло мак] 4208  
Va can ces dans le Mi di = [Летовање на југу] 1038, 1039, 1048, 

4170 
Va can ces d’été dans le sud = [Летовање на југу] 1068
Le va in qu e ur = [Победник] 1043, 1055, 1059, 1060, 1062, 1067, 

1071
La vie est lon gue et du re = [Живот је дуг и мучан] [Ex Pon to; 

одло мак] 4209 
Vi sa ges = [Лица] 1068
La vi tre = [Прозор] 1064
Vi vre est si dur = [Тако се те шко живи] [Ex Pon to; одло мак] 

4210 
Les vo i sins = [Суседи] 1066 
Voyage d’Ali Djer ze lez = [Пут Али је Ђерзелеза] 4147 
Yele na, cel le qui n’éta it pas = [Јелена, же на ко је нема] 1035, 

1063, 1069 
Zouya = [Зуја] 1060, 1067 

Галицијски
A pon te so bre o Dri na = [На Дри ни ћуприја] 1072 

Грчки
Ο Αληπασας = [Алипаша] 1081 
Η απεργια στο υφαντηριο = [Штрајк у тка о ни ци ћилима] 1080 
Απογευμα = [Поподне] 1081
Ο Βαρονος = [Барон] 1081
Το βιβλιο = [Књига] 1081 
Βιοι ανθρωπων = [Животи] 1081
Τα βουνα του Ρζαβ = [Рзавски брегови] 1080 
Γελενα  μια γυναικα που δεν υπαρχει = [Јелена, же на ко је нема] 

1081 
Γεφυρες = [Мостови] 1081
Το γεφυρι της Ζιεπα = [Мост на Жепи] 1080 
Το γεφυρι του Δρινου = [На Дри ни ћуприја] 1076, 1082    
Ο Γιακοβ, ενας παιδικος φιλος = [Јаков, друг из детињства] 

1081 
Γιναικα πανω σε πετρα = [Жена на камену] 1081
Η Γιουλκα και ο γεωμετρης = [Геометар и Јулка] 1081
Το γραμμα απο το 1920 = [Писмо из 1920. године] 1080   
Η Δεσποινιδα = [Госпођица] 1079, 1084 
Διψα = [Жеђ] (при по вет ка) 1083 
Ειναι ενα γεφυρι στον Δρινο = [На Дри ни ћуприја] 1073 
Εισαγωγη = [Увод] (при по вет ка) 1081 
Ερωτες = [Љубави] 1081    
Η εξομολογηση = [Исповијед] 1080
Η Ζουγια = [Зуја] 1081 
Ο θανατος στον τεκε του Σιναν = [Смрт у Си на но вој текији] 

1077
Η ιστορια του κολιγου Σιμαν = [Прича о кме ту Симану] 1080      
Καταραμενη αυλη = [Прокле та авлија] 1074, 1075
Το κιλιμι = [Ћилим] 1080 
Κουβεντουλα = [Разговор] 1080
Το κρασι = [Вино] (кратка проза) 1081 
Η Μιλα και ο Αδραχτης = [Мила и Прелац] 1077    
Μονοπατια = [Стазе] 1081 
Μουσταφα ο Ουγγρος = [Мустафа Маџар] 1077    
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Οι μπεηδες του Ρουντο = [Руђански бегови] 1080 
Ο Μπονβαλπασας = [Бонвалпаша] 1081   
Ονειρο κατω απο τη βαλανιδια = [Сан и ја ва Под грабићем] 

1080 
Παιχνιδια = [Игра] 1081
Το πανοραμα = [Панорама] 1081 
Η πορεια του Αλια Γκερζελεζι = [Пут Али је Ђерзелеза] 1077
Η προβα = [Проба] 1080  
Προσωπα = [Лица] 1081 
Σαν παραμυθι = [Прича] 1081
Η σκλαβα = [Робиња] 1081
Το σπιτι στην ακρη της πολης 1081 
Στο μουσαφιρχανι = [У мусафирхани] 1077
Στο ζιντανι = [У зиндану] 1077 
Στο ρακοκαζανο = [Код казана] 1080  
Ταραγμενοι καιροι = [Немирна година] 1080
Ο Τσιορκαν και η Γερμανιδα = [Ћоркан и Швабица] 1077     
Το τσιρκο = [Циркус] 1081
Τοπια = [Предели] 1081
Τα τρια παιδια = [Три дечака] 1080   
Το χρονικο του Τραβνικ = [Травничка хроника] 1078 

Грузијски
Мост на Дри не = [На Дри ни ћуприја] 1085 

Хебрејски
‘Aha vah bek kas sa bah = [Љубав у касаби] 1089 
‘Anik kah = [Аникина времена] 1088 
Bet tah ha nah = [У воденици] 1088 
Ge šer Ha dri na = [На Дри ни ћуприја] 1086, 1087 
Ha’Al mah = [Госпођица] 1091 
Ha gu fah = [Труп] 1088 
Hak koss = [Чаша] 1088 
Hha cer ha me’arah = [Прокле та авлија] 1088 
Ma’asehha la con beS sa’mssa’rinhha’n = [Шала у Сам са ри ном 

хану] 1088 
Si pu rim niv hha rim 1088 
Yeme hak kon su lim = [Травничка хроника] 1090 

Хинди
Ani ka ka za ma na = [Аникина времена] 1093 
Dri na na di ka pul = [На Дри ни ћуприја] 1094
Raj ka = [Госпођица] 1092 

Холандски
Aska en de wolf = [Аска и вук] 1102
De bi echt = [Исповијед] 1102 
Bri ef uit het ja ar 1920 = [Писмо из 1920. године] 1102 
De brug over de Dri na = [На Дри ни ћуприја] 10961099, 1101

1104, 11061108   
De brug over de Že pa = [Мост на Жепи] 1102, 4215 
Het cir cus = [Циркус] 4217 
De dood in het klo o ster van Si nan = [Смрт у Си на но вој текији] 

1102
Dorst = [Жеђ] (при по вет ка) 1102, 4216
Es says over Goya 1102 
Fran ci sco de Goya = [Гоја] 1102 
De geschi e de nis van de oli fant van de vi zi er = [Прича о ве зи ро

вом слону] 1102 
De geschi e de nis van het zo ut = [Прича о соли] 1102
Ge sprek met Goya = [Разговор са Гојом] 1102
Ge zic hten = [Лица] 1102 
De hel le hof = [Прокле та авлија] 1095, 1102
De kro ni ek van Trav nik = [Травничка хроника] 1100, 1102, 

1105

Met de we reld in strijd = [У за ва ди са светом] 1102
Mi la en Pre lac = [Мила и Прелац] 1102   
Pa no ra ma 1102 
Ver ha len 1102
De vro uw op de steen = [Жена на камену] 1102
De ze is = [Коса] 4214 

Исландски
Brúin á Drí nu = [На Дри ни ћуприја] 1109, 4219 
Kraf ta ver kið í Olo vo = [Чудо у Олову] 4218 

Италијански
A M. C. = [М. Цр.] 1159
L’ac cam pa men to = [За логоровања] 1156 
Ahi Dom bo var = [Уј Домбовар] 1159 
Al cre pu sco lo = [У сумрак] 1159 
Al mu li no = [У воденици] 1140 
Al ba = [Свитање] 4220, 4238  
Al ba = [Зора] 1159 
All’ini zio = [Стазе] 1139 
Al lo spun tar dell’al ba = [Јутро] 1139, 4270 
Al ti tu di ne = [Висина] 1159
L’amo re di Rif ka = [Љубав у касаби] 1110, 1118, 1134, 4241
L’amo re nel vil lag gio = [Љубав у касаби] 1156
L’amo re nel la ka sa ba = [Љубав у касаби] 1164
Un an no in qu i e to = [Немирна година] 1156 
Aska e il lu po = [Аска и вук] 1139, 1161, 1164, 4231, 4262, 4263, 

4274, 4276, 4285
L’at tri ce = [Још јед но лице] [Лица; одло мак]1139 
I beg di Trav nik = [Травничка хро ни ка; одло мак] 4243 
Buf fet „Ti ta nic” = [Бифе „Ти та ник”] 1139, 4260, 4264, 4265 
Ca du ci tà del la vi ta = [Пролазно ст] 1139
Il caf fè di Lu tic = [Травничка хро ни ка; одло мак] 4244 
Cam mi no an co ra co me se an das si = [Корачам још као да идем] 

1159 
Can to d’amo re di lui = [Његова песма] 1159
Il can to dell’an no pas sa to = [Лањска пјесма] 1159  
Ca sca ta sul fi u me Dri na = [Слап на Дрини] 1139
La ca sca ta sul la Dri na = [Слап на Дрини] 1159 
Ci so no gi or ni in cui il mio an go lo è col mo di mi ste ri = [Има да на 

и но ћи кад тај на ис пу ни мој кут] [Немири; одло мак] 1159
Il cir ko = [Циркус] 4261 
Cit tà al ta = [Горњи град] 1159
La cit tà gi o i o sa = [Први дан у ра до сном граду] 1139
La con fes si o ne = [Исповијед] 1110, 1118, 1134, 1140   
Con for to dei sog ni = [Утеха снова] 1159 
Con tro tut ti = [У за ва ди са светом] 1161 
Con ver sa zi o ne con Goya = [Разговор са Гојом] 1164
La cop pa = [Чаша] 1140, 1156 
La cor te del di a vo lo = [Прокле та авлија] 1149, 1158, 1164, 1167 
Il cor ti le ma le det to = [Прокле та авлија] 1119, 1131, 1139, 1140, 

4245, 4253 
Co sa sog no e co sa mi ac ca de = [Шта са њам и шта ми се догађа] 

1159
La cro na ca di Trav nik = [Травничка хроника] 1112, 1113, 1120, 

1162, 1164, 1169, 1170   
Ćor kan e la te de sca = [Ћоркан и Швабица] 1132
Dal la par te del so le = [На сун ча ној страни] 1172 
Dal la stan za ac can to = [Суседи] 4254 
Dall’abis so il pas sa to = [Потонуло] 1139 
Da van ti al ri trat to dal lo sgu ar do am mo ni to re = [Пред пор тре том 

пре кор на погледа] 1159 
Di a lo go del la vi ta = [Епилог] [Ex Pon to; одло мак] 1139 
Djer ze lez nel la lo can da = [Ђерзелез у хану] [Пут Али је Ђер зе

ле за; одло мак] 1139 
Don ne, le vos tre ma ni = [Жене, ва ше би је ле руке] [Ex Pon to; 

одло мак]1139 
Due ri fles si o ni = [Две теме] 1159
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È ot to bre = [Један новембар] 1139 
Eb brez za e cal va rio di To ma Ga lus = [Занос и стра да ње То ме 

Галуса] 4280 
Esal ta zi o ne e ro vi na di To ma Ga lus = [Занос и стра да ње То ме 

Га луса] 1172, 4284 
Ex Pon to 1134, 4258 
Ex Pon to e al tre ope re 1134
Le fa sci ne = [Снопићи] 1151
Il fe ro ce vi zir = [Травничка хро ни ка; одло мак] 4247
La fe sta = [Свечаност] 1151
La fi ne = [Крај] 1159
La fi ne stra = [Прозор] 1161 
Fra Pe tar e fra Mar co 1140
La fu ga = [Бежање] 1159 
Fu ga ci tà = [Пролазно ст] 1159
Il gi o co = [Игра] 4291 
Ieri = [Синоћ] 1159 
Im ma gi ni, sce na ri, sta ti d’ani mo = [Слике, при зо ри, располо же

ња] 1164
L’im pe ro di Po stru žnik = [Сунце] 1172 
In car ce re = [У зиндану] 1140 
In ca te ne ver so Co stan ti no po li = [На ланцу] [Омерпаша Ла тас; 

одло мак] 1139, 4248 
In mu sa fir ha na = [У мусафирхани] 1140 
In pri gi o ne = [У зиндану] 4223 
In qu i e tu di ni = [Немири; одло мак] 4271
L’in son nia = [Несаница] 1164
Io be ne di co e l’om bra dei mi ei pal mi = [Ја бла го си вљем, а сјен 

мо јих дланова] [Немири; одло мак] 1159 
Je le na, la don na che non c’è = [Јелена, же на ко је нема] 1164 
La leg gen da del la ri bel li o ne = [Легенда о побуни] 1161 
Let te ra a nes su no = [Писмо никоме] 1159 
Una let te ra del 1920 = [Писмо из 1920. године] 1151, 1164, 4281, 

4283, 4286  
Il ma e stro Lju bo mir = [Учитељ Љубомир] 1161 
Ma ra la con cu bi na = [Мара милосница] 1164 
Mar zo = [Марта мјесеца] 1139
Il ma tri mo nio = [Свадба] 1132  
Mat ti no = [Јутро] 1159, 4235, 4249 
Me se di mar zo = [Марта мјесеца] 4225 
Mi la e Pre lac = [Мила и Прелац] 1132
1914. 1159 
1915. 1159 
Mi ra co lo a Olo vo = [Чудо у Олову] 1156
La mi se ria = [Што да ме отпус тите] [Лица; одло мак]1139
Mor mo ra no le ac que = [Гласно во де шуме] 1159 
La mor te del brac ci an te = [Нису ви си ле заставе] [Ex Pon to; одло

мак] 1139
La mor te di Ali de de = [Смрт у Си на но вој текији] 1110, 1118, 

1134  
Mor te nel la te ki ja di Si nan = [Смрт у Си на но вој текији] 1132, 

1135, 1142, 1143 
Mu sta fa l’Ung he re se = [Мустафа Маџар] 1132
Né dei né preg hi e re = [Ни бо го ва ни молитава] 1159 
Nel me se di mar zo = [Марта мјесеца] 1159, 4221 
Nel ve spro = [У сумрак] 1139
Nel la not te. Mi spos sa il pen si e ro = [У но ћи. Ума ра ме мисао] 

[Не мири; одло мак] 1159  
Not te = [Ноћ] 1139 
Not te del le stel le ros se = [Ноћ цр ве них звијезда] 1159 
Not te di ieri = [Један новембар] 4228 
Not te di og gi = [Једна ноћ] 4229 
No vem bre = [Један новембар] 1159
Le ope re 1143
Gli Osa ti ca ni = [Осатичани] 1132 
L’oscu ri tà = [Тама] 1159
Pa e sag gio = [Јесењи предјели] 1139, 4236, 4240, 4250, 4268, 

4272 
Par la una bel la don na gi o va ne = [Лепа мла да же на говори] 1159 
Pa ro le ver so se ra = [Разговор предвече] 1151
La pas seg gi a ta = [Шетња] 1159

Pen so = [И мислим] 1159 
Per lo scrit to re = [За писца] [Знакови по ред пу та; одло мак]1164 
Pic co la cit tà tra due fi u mi = [Мали град на две реке] 1159 
Più vi ci no, sem pre più = [Све ви ше, све ближе] 1159 
Po e sia e do lo re = [Ex Pon to] 1139 
Po e sie scel te 1159 
Il pon te sul fi u me = [Мост на Жепи] 4277
Il pon te sul fi u me Že pa = [Мост на Жепи] 1139, 4287
Il pon te sul la Dri na = [На Дри ни ћуприја] 1111, 11141117, 1121 

1125, 11271130, 1133, 11351138, 11411147, 1150, 1152
1155, 1157, 1160, 1163, 1164, 1166, 1171

Il pon te sul la Ze pa = [Мост на Жепи] 1110, 1118, 1134, 1156, 
1164, 4222, 4230, 4259 

I pon ti = [Мостови] 1139, 1156, 1164, 4267
Pres so la cal da ia = [Код казана] 1140, 4269 
Pri mi in con tri = [Први сусрети] 1110, 1118, 1134, 4232 
Le pro ve ge ne ra li = [Проба] 4289
Qu an do io sof fri vo = [Кад се ме ни плакало] 1159 
Qu an do tut to è per du to = [Мирне ју тар ње мисли] [Ex Pon to; 

одло мак] 1139 
Qu el li di Olu ja ci = [Олујаци] 1139, 4255 
Rac con ti 1161  
Rac con ti di Bo snia 1156 
Rac con ti di Sa ra je vo 1151 
Rac con to dal Gi ap po ne = [Прича из Јапана] [Немири; одло мак] 

1164 
Ra gaz zi = [Деца] 1161 
Ri cor do di Rus sia = [Кога ли љу би са да она мла да жена] [Ex 

Pon to; одло мак]1139 
Ri me nel la no te = [Строфе у ноћи] 1159 
Rit mi sen za splen do re = [Ритми без сјаја] 1159
Il ri tor no = [Повратак] 1159 
Ri ve la zi o ne = [От кривање] 1159 
Ro man zi e rac con ti 1164
Il sal mo del dub bio = [Псалм сумње] 1159
La sal vez za = [Спас] 1159 
San Ma ri no = [Сан Марино] 1159
Una scam pag na ta = [Изл ет] 1161  
Scher zo in ne ro = [Скерцо у црнини] 1159
Lo scher zo nel la lo can da di Sam sa ra = [Шала у Сам са ри ном 

хану] 1140 
Scin til le nel le te ne bre = [Знакови по ред пута] 1139
Seg ni lun go il cam mi no = [Знакови по ред пута] 1164  
I sel lai = [Сарачи] 1151 
Sen ti e ri = [Стазе] 1156, 1164 
La ser pe = [Змија] 1161 
Il ser pen te = [Змија] 1132, 1135, 1142, 1143, 115 
La se te = [Жеђ] (при по вет ка) 1110, 1118, 1134, 1156, 4224, 

4233
La se te = [Жеђ] (сти хи ви) 1159
La sig no ri na = [Госпођица] 1126, 1173 
Sog no di Ma ria = [Сан о Марији] 1159
Il sog no di Raj ka = [Сан] [Госпођица; одло мак] 4256
La spo sa se vi zi a ta = [Злостављање] 4251
La sto ria dell’aiduc co = [Велетовци] 1139, 4266, 4275, 4288
La sto ria dell’aiduc co e al tri rac con ti con una scel ta di po e sie 

1139 
Sto ria dell’ele fan te del vi zir = [Прича о ве зи ро вом слону] 1110, 

1118, 1132, 1134, 1135, 1142, 1143, 1156, 1164
La sto ria di Si man il co lo no = [Прича о кме ту Симану] 1135, 

1142, 1143
La sto ria di un pon te = [Мост на Жепи] 4252
Una sto ria gi ap po ne se = [Прича из Јапана] [Немири; одло мак] 

4279 
La sto ria ma le det ta = [Прокле та историја] 1172, 4290
La stro fa = [Строфа] 1159 
Sul la ri va = [На обали] 1161 
Sven tu ra = [Напаст] 1132, 1135, 1142, 1143 
Il tap pe to = [Ћилим] 1151 
I tem pi di Ani ka = [Аникина времена] 1132, 1148, 1164, 1165, 

1168
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I tem pi di Ani ka e al tri rac con ti 1132 
Ter ra = [Земља] 1159
Tor men ti del se co lo = [Немири од вијека] [Знакови по ред пу та; 

одло мак] 1164
La tor re = [Кула] 1161, 4278 
Tre ra gaz zi = [Три дечака] 1161 
Tri bu to di san gue = [Данак у крви] [На Дри ни ћу при ја; одло

мак] 1139, 4234 
Il tron co = [Труп] 1156
Il tron co ne = [Труп] 1140 
Un autun no = [Један новембар] 4242 
Un ot to bre = [Један новембар] 4226, 4237, 4239 
Una del le sue pa gi ne = [На Дри ни ћу при ја; одло мак] 4246 
Una gi or na ta di lu glio = [Јулски дан] 1151   
Una vol ta, sul le Al pi = [Некад, у Алпима] 1159 
Uno scher zo al la lo can da di Sam sa ra = [Шала у Сам са ри ном ха

ну] 1132 
Ur la, bot te, lan cio di ra pe = [Позориште изненађења] 4282 
Va can ze esti ve = [Летовање на југу] 1161
Una ve du ta di Sa ra je vo = [Један по глед на Сарајево] 4273 
Il ve lo = [Вео] 1159 
Ve ra sa lu trix 1159 
Ver set ti an tic hi  = [Ex Pon to, Не ми ри; одломци] 4257
Vi ag gi a to ri dell’est = [Путници са исто ка] 1159
Il vi ag gio di Ali ja Gjer ze lez = [Пут Али је Ђерзелеза] 1134, 

4227
La vi ta e la mor te = [Пре мно го година] [Лица; одло мак] 1139 
Vo lan do sul ma re = [Летећи над морем] 1139 
We i mar 1932 = [Вајмар 1932] 1159 

Јапански
Bo snia mo no ga ta ri 1175, 1178
Do ri na no has hi = [На Дри ни ћуприја] 1174, 1177 
Goya to no ta i wa = [Записи о Гоји] 1176 
No ro wa re ta na ka ni wa = [Прокле та авлија] 1180, 4292 
Sa ra e bo no ka ne 1181
Sa ra e vo no on na = [Госпођица] 1179 

Каталонски
El pont so bre el Dri na = [На Дри ни ћуприја] 11821185 

Казашки
Би кеш = [Госпођица] 1186 
Дри на да ғы кө пір = [На Дри ни ћуприја] 1187 

Кинески
[Аутобиографија] (при по вет ка) 1192 
[Бифе Титаник] 1192 
[Ћилим] 1192, 1194 
De li na he shang de qi ao = [На Дри ни ћуприја] 1190, 1191 
De li na he zhi qi ao  = [На Дри ни ћуприја] 1188, 1189
Huo ji ang yan shuo = [O причи и причању] 4293 
[Књига] 1192 
[Коса] 1192 
[Мара милосница] 1192, 1194  
[Мост на Жепи] 1192 
[Прича о кмету Симану] 1192, 1194 
[Прича о везировом слону] 1192, 1194 
[Проклета авлија] 1194
Qing fu Ma la 1192 
[Свадба] 1194 
[Труп] 1192, 1194      
Tu la fu ni ke fengyun 1193
[Велетовци] 1192, 1194     
Wa ne de jianyuan = [Проклета авлија] 1188, 1189, 1194

[За логоровања] 1192, 1194 
[Зеко] 1194     

Корејски
1920 njo ne su jo đin pjon đi = [Писмо из 1920. године] 1195 
Ani kau đon song si de = [Аникина времена] 1195 
Dri na gangu da ri = [На Дри ни ћуприја] 1196 
Gal đung = [Жеђ] (при по вет ка) 1195   
Nong bu Si man ija gi = [Прича о кме ту Симану] 1195 
Rzav gangbjo nu on dukdul = [Рзавски брегови] 119  
Že pa gangu da ri = [Мост на Жепи] 1195 

Летонски
Ja un kun dre = [Госпођица] 1198
No lã de ta is pa galms = [Прокле та авлија] 1198
Tilts par Dri nu = [На Дри ни ћуприја] 1197 

Литвански
Ani kos la i kai = [Аникина времена] 1200 
Dri nos til tas = [На Дри ни ћуприја] 1199, 1201 
Je le na, mo te ris, ku ri os ne ra = [Јелена, же на ко је нема] 1200 
Pa ne le = [Госпођица] 1202 
Pra ke ik tas ki e mas = [Прокле та авлија] 1200 
Sak me apie vi zi rio dram bli = [Прича о ве зи ро вом слону] 1200
„Ti ta ni ko” ba ras = [Бифе „Ти та ник”] 1200 

Лужичкосрпски
Lu bosć w mě stač ku = [Љубав у касаби] 4296 
Móst př ez Že pu = [Мост на Жепи] 4297
W jastwje = [У зиндану] 4294 
Wal čki = [Снопићи] 4295 

Мађарски
Az ablak = [Прозор] 1221, 1225, 1226, 1230, 1234  
Ali Gyer ze lez útja = [Пут Али је Ђерзелеза] 1209, 4317, 4358 
Al konyat ban = [У сумрак] 4395 
Ál ma tlan ság = [Несаница] [Знакови по ред пу та; одло мак] 4463, 

4474
Az álom = [Сан] [Госпођица; одло мак] 4306  
Álom és va ló = [Шта са њам и шта ми се догађа] 4363 
Álom Má ri á ról = [Сан о Марији] 4353, 4359 
Amam ban = [У амаму] 4329
Ami kor lát tam a kö dök fényét = [Кад сам ви дио ка ко су сви је тле 

магле] [Немири; одло мак] 4338 
Ami ről ál mo dom és ami tör té nik ve lem = [Шта са њам и шта ми 

се догађа] 4299, 4318, 4372, 4451, 4477 
Ani ka ide jé ben = [Аникина времена] 1208, 1209 
Ar cok = [Лица] 1215, 4350 
Aska és a far kas = [Аска и вук] 1215, 1221, 4367, 4406 
Asszony a kö vön = [Жена на камену] 1211
Asszonyok, nem tu dom ki nek vol ta tok csen des reg ge li eső = 

[Жене, ја не знам ко ме сте ви би ле бла га киша] [Ex Pon to; 
одло мак] 4319  

Áta dás = [Предаја] 4449
Bal la gok, mint ha va la mi még = [Корачам још као да идем] [Шта 

са њам и шта ми се до га ђа; одло мак] 4396 
Bes zél ge tés Goyával = [Разговор са Гојом] 1222, 4351, 4376 
Byron Sin trá ban = [Бајрон у Синтри] 1215 
Cé du lák = [Свеске; одло мак] 4470 
Cso da = [Чудо у Олову] 1215 
Ćor kan és a sváb lány = [Ћоркан и Швабица] 1209 
Di ák tu ri sták = [Ек скурзија] 1221  
Egy nap Ró má ban = [Дан у Риму] 4304 
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Egy pil lan tás Sza ra je vó ra = [Један по глед на Сарајево] 4448
Az éj ben. Fá raszt a gon do lat = [У но ћи. Ума ра ме мисао] 

[Немири; одло мак] 4339  
Éj sza ka = [Једна ноћ] 4310 
Elát ko zott udvar = [Прокле та авлија] 1208, 1209, 1232, 4313 
El mú lás = [Крај] [Шта са њам и шта ми се до га ђа; одло мак] 

4397
Az em ber fo hás za = [Човекова молитва] [Знакови по ред пу та; 

одло мак] 4441 
Epi ló gus = [Епилог] [Ex Pon to; одло мак] 4419, 4434 
És ami re né zek, dal lá vá lik = [И што по гле дам све је пјесма] [Ex 

Pon to; одло мак] 4354, 4398, 4435 
Ex Pon to (одло мак) 4381, 4382, 4409, 4471, 4475 
Az Ex Pon to cí mű kö tet ből = [Ex Pon to; одло мак] 4300  
Fáj = [Крчма Код че ти ри ветра] 4443 
Fe ljegyzé sek írók szá má ra = [Белеш ке за писца] 4450 
Goya = [Гоја] 1222 
Gyalo gö svények = [Стазе, Ви но; одломци] 4360 
Gyere kek = [Деца] 1221, 1225, 1226, 1230, 1234, 4452 
Gyer ze lez Sza ra je vó ban = [Ђерзелез у Сарајеву] [Пут Али је 

Ђер  зе ле за; одло мак] 4321 
Gyónás = [Исповијед] 4303 
Gyötrés = [Злостављање] 1211 
Há bo rús na pló ‘44 = [Ратни днев ник Иве Ан дри ћа; одло мак] 

4436 
Ha lál Szi nán ko lo sto rá ban = [Смрт у Си на но вој текији] 1209, 

1215 
Ha rag ban a vi lág gal = [У за ва ди са светом] 1215, 1221, 1225, 

1226, 1230, 1234,  
Ha rangszó 4298 
Hegyla kók = [Олујаци] 1215 
Híd a Dri nán = [На Дри ни ћуприја] 1203, 1207, 1210, 12161220, 

1227, 1228, 1231, 1233, 1235, 43224324, 4330, 4383, 4384 
Híd a Že pán = [Мост на Жепи] 1209, 4340, 4420
Egy híd tör té ne te = [Мост на Же пи; одло мак] 4320 
Hi dak = [Мостови] 4364, 4385, 4404, 4444, 4445 
Hogy meg té vesszük a gyil kost = [О при чи и при ча њу; одло мак] 

4386 
In ter jú (есеј) 4468    
Írók nak = [За писца] [Знакови по ред пу та; одло мак] 4472 
Ja pán me se = [Прича из Јапана] [Немири; одло мак] 4377 
Já ték = [Игра] 1215, 4331, 4341, 4362, 4373, 4387, 4464 
Jegyze tek az író nak = [Белеш ке за писца] 4307 
Je lek = [Знакови] 1211 
Je lek az út men tén = [Знакови по ред пута] 4461, 4465, 4467, 

4469, 4476 
Je le na, az asszony, aki nincs = [Јелена, же на ко је нема] 1211
A jel te len híd = [Мост на Жепи] 1215, 4332 
Kar csics bég ál ma = [Сан бе га Карчића] 4442 
Ka ró ba hú zás = [На Дри ни ћу при ја; одло мак] 4388
A kér lel he te tle nül me rev és mo zdu la tlan hegyek = [Неумољиво 

кру те и не по мич не планине] [Ex Pon to; одло мак] 4342, 4368  
A kígyó = [Змија] 1221 
Ki hall ga tás = [У аудијенцији] [Омерпаша Ла тас; одло мак] 

4405 
Ki rán du lás = [Ек скурзија] 1215 
Ki rán du lás = [Изл ет] 1221 
Kis vá ros két folyó kö zött = [Мали град на две реке] 4333
A Ki sasszony = [Госпођица] 1205, 1211, 1213, 1214, 1223, 1224 
Ki svá ros két folyó par tján = [Мали град на две реке] 4399
Könyör te le nül ke mény és mo zdu la tlan hegysé gek = [Неумољиво 

кру те и не по мич не планине] [Ex Pon to; одло мак] 4325, 4355, 
4400, 4437

A könyv = [Књига] 1221, 1225, 1226, 1230, 1234  
Kö vön, Po či telj ben = [На ка ме ну, у Почитељу] 4473 
Kü lö nös uta zá sok = [На путовању] [Јелена, же на ко је не ма; 

одло мак] 4352
Lenyugs zik a nap = [Сунце зађе] [Ex Pon to; одло мак] 4438 
Le vél 1920ból = [Писмо из 1920. године] 1215, 1221, 4410, 

4446 
A lő por to rony = [Кула] 1221, 1225, 1226, 1230, 1234, 4389, 4390, 

4411  

Magyar Mus zta fa = [Мустафа Маџар] 1209, 1232, 44124417
Már ci us ban = [Марта мјесеца] 4356, 4391
Mi kor a kis fiú megs zü le tett = [Кад се је ма ли родио] [Ex Pon to; 

одло мак] 4425, 4453  
Mi la és Pre lac = [Мила и Прелац] 1211, 1215, 1221, 1225, 1226, 

1230, 1234,  
Mi lo je bác si = [Велетовци] 1209, 4343 
Min din kább, mind kö ze lebb = [Све ви ше, све ближе] 4401
Mon djá tok meg né kem, hol van a sze re tet = [Кажите ми гдје има 

љубави] [Ex Pon to; одло мак] 4426, 4454 
Mor zsák az úton = [Знакови по ред пу та; одло мак] 4402 
Mu lan dó ság = [Пролазно ст] 4369
A mus za fir ha ná ban = [У мусафирхани] 1209, 4302  
Mus zta fa Madz sar = [Мустафа Маџар] 1215 
Nagyapa na pló ja = [Дедин дневник] 4308, 4314 
A nap = [Сунце] 1215, 4326
A na pok nyug ta lan ság gal súj ta nak = [Бију ме да ни немиром] 

[Немири; одло мак] 4344
A „Ne mi ri” (Nyug ta lan sá gok) cí mű kö tet ből [Немири; одло мак] 

4301 
Nyara lás dé len = [Летовање на југу] 4462 
Nyug ta lan es zten dő = [Немирна година] 1209 
Nyug ta lan gon do la tok = [Немири; одло мак] 4334 
Nyug ta lan sá gok = [Немири] 4301, 4335, 4378 
Nyus zi = [Зеко] 1204 
Nyus zka = [Зеко] 1213, 1214, 1223, 1224 
Ó, ha tud nám = [Кад бих ја мо гао да знам] [Немири; одло мак] 

4427, 4455
Ó, hol van az a re kedt szó = [О гдје је она му кла ријеч] [Ex Pon to; 

одло мак] 4428, 4456
Ó, so ké ves sze re lem = [Ах, љу бав мно гих година] [Ex Pon to; 

одло мак] 4429, 4457 
Az olo vói cso da = [Чудо у Олову] 4374
Az olo vói lá to más = [Чудо у Олову] 4305   
Omér pa sa = [Омерпаша Латас] 1229 
Pá lin ka fő zés = [Код казана] 1209, 1215 
A pa no rá ma = [Панорама] 1221, 1225, 1226, 1230
A par ton = [На обали] 1211, 1221, 1225, 1226, 1230, 1234, 4315
A pa sa és a fe stő = [Омерпаша Ла тас; одло мак] 4421
Pil lan tás Sza ra je vó ra = [Један по глед на Сарајево] 4365 
Po či telj kö vein = [На ка ме ну, у Почитељу] 4392 
Pos ztu musz írá sok 4418 
Rés zle tek Ivo An drič elő a dá sá ból = [Са ма ги јом по не кад гра ни

чи и на пра ве под ви ге ли чи рад до брог пре во ди о ца; одло мак] 
4345 

Rom bo lá sok = [Разарања] 1215
S ami re né zek, min den dal = [И што по гле дам све је пјесма] [Ex 

Pon to; одло мак] 4346
Se Isten, se imád ság = [Ни бо го ва ни молитава] 4403 
Si man job bágy tör té ne te = [Прича о кме ту Симану] 1209, 1221, 

4375, 4422, 4423
So kat ma gányoskodsz és hosszan hall gatsz, fi am = [Епилог] [Ex 

Pon to; одло мак] 4347
Soks zor órá kig ülök = [Често сје дим сате] [Ex Pon to; одло мак] 

4430, 4458 
Stró fa = [Строфа] 4348, 4349, 4407, 4424 
A sza ra je vói zsi dó te me tő ben = [На је вреј ском гро бљу у Сарајеву] 

4447
A sza va król = [О речима] [Знакови по ред пу та; одло мак] 4379, 

4433 
Szi mán aga tör té ne te = [Прича о кме ту Си ма ну; одло мак] 4466 
Szo mjú ság = [Жеђ] (при по вет ка) 1209, 1215 
Té li dő ben = [Зими] 4380
Ti ta nic büf fé = [Бифе „Ти та ник”] 1211, 4311
Ti ze negy óra, éj jel = [Једанаест са ти ноћи] [Ex Pon to; одло мак] 

4431, 4459 
A tó mélyén lelt hár fa = [Харфа из језера] 4336
A tö mlöc ben = [У зиндану] 4366 
To mo Ga lus má mo ra és szen ve dé se = [Занос и стра да ње То ме 

Галуса] 4393 
To mo Ga lusz ra jon gá sa és szen ve dé se = [Занос и стра да ње То ме 

Галуса] 4408 
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Trav ni ki kró ni ka = [Травничка хроника] 4312, 4327 
Út men ti je lek = [Знакови по ред пу та; одло мак] 4440 
Úton = [На путовању] [Јелена, же на ко је не ма; одло мак] 4337 
Ün nep ség = [Свечаност] 1211
Va jon most kit sze ret az a fi a tal nő = [Кога ли љу би са да она мла

да жена] [Ex Pon to; одло мак] 4357, 4439 
A vak = [Слепац] 4394
Van nak nap pa lok és éj je lek, ami kor a ti tok be töl ti zu go mat = [Има 

да на и но ћи кад тај на ис пу ни мој кут] [Немири; одло мак] 
4432, 4460

A ve le to vó i ak = [Велетовци] 4309 
Vé ra dó = [Данак у крви] [На Дри ни ћу при ја; одло мак] 4328
A ve zír ele fán tja = [Прича о ве зи ро вом слону] 1209, 1215, 1232  
Ve zí rek és kon zu lok = [Травничка хроника] 1212 
Vi har a völgy fe lett = [Травничка хроника] 1206, 4370 
Vir ra dat = [Јутро] 4371 
Vissza té rés = [Повратак] 4361 
Vö rös le ve lek = [Црвени листови] 4316 

Македонски
А. Г. Ма тош 1254 
Ав то би о гра фи ја = [Аут обиографија] (при по вет ка) 1265 
Али па ша 1258 
Ан дро Ко ва че виќ: По след ни от Не на диќ = [Андро Ко ва че вић: 

По сљед њи Ненадић] 1254 
Ани ки ни те вре ми ња = [Аникина времена] 1248, 1252 
Ан те Пе тра виќ: Тре ти сту дии и пор тре ти = [Анте Пе тра вић: 

Тре ће сту ди је и портрети] 1254 
Аска и вол кот = [Аска и вук] 1249, 1251, 12711273, 1278, 1281, 

4533 
Бај рон во Син тра = [Бајрон у Синтри] 1252, 4489 
Бањ ски сле пец = [Бањски слепац] 4545 
Ба рон 1258 
Бе га ње = [Бежање] 1255      
Бе ле шка за збо ро ви те = [Белеш ка о речима] 1253, 4498  
Бе ле шки за пи са те лот = [Белеш ке за писца] 1253
Бес со ни ци = [Несаница] 1257   
Би фе то „Ти та ник” = [Бифе „Ти та ник”] 1260 
Бла га и до бра ме се чи на 1255 
Бон вал па ша 1258 
Бран ко Ма шиќ: Сли ки и впе ча то ци од вој на та = [Бранко Ма

шић: Рат не сли ке и утисци] 1254 
Бре го ви [Немири; одло мак] 1255 
Бур на ноќ = [Бурна ноћ] 1255 
В са мрак = [У сумрак] 1255 
В. ЦарЕмин: Зад пли ма та = [Вик тор Цар Емин: Иза плиме] 

1254 
Вај мар 1932. 1255 
Ве ле тов ци 1245, 1260 
Ve ra sa lu trix 1255 
Веч на та при сут ност на Ње гош = [Вечна при сут ност Његошева] 

1254
Веч ни от ка лен дар на мај чи ни от ја зик = [Вечити ка лен дар ма

тер њег језика] [Знакови по ред пу та; одло мак] 1257   
Ви но (крат ка про за) 1264 
Ви со чи на = [Висина] 1255 
Вла ди мир Ќоро виќ: Бо сна и Хер це го ви на = [Владимир Ћо ро

вић: Бо сна и Херцеговина] 1254 
Во во де ни ца та = [У воденици] 1266 
Во зан да на = [У зиндану] 1266 
Во му са фир ха на = [У мусафирхани] 1266 
Во ќели ја та број 115 = [У ће ли ји број 115] 1264
Во Охрид на еден ли мар ски ду ќ ан = [У Охри ду има ова кав 

нат пис на јед ној ли мар ској радњи] [Знакови по ред пу та; 
одло мак] 4530 

Во ули ца та Да ни ло Илиќ = [У ули ци Да ни ла Илића] 1264 
Во Шо пе но ва та род на ку ќа = [У Шо пе но вој род ној кући] 

1264 
Волт Вит мен 1253 

Впе ча то ци од Ста лин град = [Утисци из Стаљинграда] 1264 
Вра ќ а ње = [Повратак] 1255 
Вр ви ци = [Стазе] 1264, 4517   
Вр ви ци, ли ца, пре де ли = [Стазе, ли ца, предели] 1264 
Вук, ре фор ма тор 1254 
Вук и стран ство = [Вук и иностранство] 1254 
Ву ко ви от при мер = [Вуков пример] 1254 
Ге о ме та рот и Јул ка = [Геометар и Јулка] 1258
Гла сно шу мат во ди = [Гласно во де шуме] 1255  
Го ја 1253 
Гор ни от град = [Горњи град] 1255, 4519  
Го спо ѓ и ца = [Госпођица] 1256 
Да нок во крв = Да нак у кр ви [На Дри ни ћу при ја; одло мак] 

1240, 1243  
Два за пи са на бо сан ски от пи сар Дра же слав = [Два за пи са бо

сан ског пи са ра Дра же сла ва; одло мак] 4502 
Два за пи сни ка на бо сан ски от пи сар Дра же слав = [Два за пи са 

бо сан ског пи са ра Дражеслава] 1258 
Две те ми = [Две теме] 1255 
Де до ви от днев ник = [Дедин дневник] 4478 
Ден во Рим = [Дан у Риму] 1265 
Де ца = [Дјеца] [Немири; одло мак] 1255 
Де ца 1236, 1249, 1251, 12711273, 1275, 1278, 1279, 1281, 1284, 

4531    
Днев ни кот на де до то = [Дедин дневник] 1236 
Дра гој ло Ду диќ: Днев ник = [Драгојло Ду дић: Дневник] 1254 
Дра гу тин М. До мја ниќ: Кип ци и по пев ки = [Драгутин М. До

мја нић: Кип ци и попевке] 1254 
Ду бров нич ка ви у ли ца = [Дубровачка вејавица] 1258 
Ѓорѓе Ѓорѓ е виќ = [Ђорђе Ђорђевић] 1265 
Еден бо сан ски пра те ник во Ца ри град = [О Га ври Вуч ко ви ћу и 

по во дом њега] 4509 
Еден но ем ври = [Један новембар] 1255 
Еден по глед на Са ра е во = [Један по глед на Сарајево] 1264 
Ед на во е на кни га на Га бри е ле Д’Анун цио = [Једна рат на књи

га Га бри е ла Д’Анунција] 1253 
Ед на но во го ди шна жел ба = [Једна же ља новогодишња] 4487 
Ед на ноќ = [Једна ноћ] 1255 
Ex Pon to 1246, 1255   
Екс кур зи ја 1251, 12711273, 1278, 1281, 4484  
Еле на, же на што ја не ма = [Јелена, же на ко је нема] 1252  
Епи лог [Ex Pon to; одло мак] 4479 
Есеи I [Историја и легенда] 1253 
Есеи II [Уметник и ње го во дело] 1254 
Есен ски пре де ли = [Јесењи предјели] 1255
Жед = [Жеђ] (при по вет ка) 1266, 4482  
Жед = [Жеђ] (сти хо ви) 1255
Жед та на со вр шен ство то = [Жеђ савршенства] 1255 
Же на на ка мен = [Жена на камену] 1245 
Же на на ка ме нот = [Жена на камену] 1248, 1252  
Же на од сло но ва ко ска = [Жена од сло но ве кос ти] 1252  
Жи во ти 1258 
За Вук ка ко пи са тел = [О Ву ку као писцу] 1254 
За Га вро Вуч ко виќ и по не гов по вод = [О Га ври Вуч ко ви ћу и 

по во дом њега] 1254 
За кул ту ра та 4504 
За ло го ру ва ње то = [За логоровања] 1260 
За мај сто рот рас ка жу вач = [О мај сто ру приповедачу] 1254
За пи са те лот = [За писца] [Знакови по ред пу та; одло мак] 1257 
За рас ка зот и рас ка жу ва ње то = [О при чи и причању] 1253 
За не сот и стра да ње то на То мас Га лус = [Занос и стра да ње То

ме Галуса] 1264 
За тво ре на вра та 1265 
За то че ник на ми рот = [Заточник мира] 4528 
Збо ро ви = [Речи] 1265 
Зе ко 1260 
Зе мја = [Земља] 1255 
Зе мја та, лу ѓ е то и ја зи кот кај Пе тар Ко чиќ = [Земља, љу ди и је

зик код Пе тра Кочића] 1254 
Зи ме = [Зими] 1265 
Зми ја 1236, 1241, 1251, 12711273, 1278, 1281 
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Зна ци = [Знакови] 1245, 1265 
Зна ци по крај па тот = [Знакови по ред пута] 1283 
Зу ја 1258 
Зу ко Џум хур: Не кро лог на ед на чар ши ја = [Зуко Џум хур: Не

кро лог јед ној чаршији] 1254
И ми слам = [И мислим] 1255     
Игра 1248, 1252, 4490, 4503, 4520 
Из лет 1251, 12711273, 1278, 1281 
Из ма чу ва ње = [Злостављање] 1236
1915. 1255           
1914. 1255
Исак Са мо ко вли ја 1254 
Ис ку ше ние во ќели ја та број 38 = [Иску шење у ће ли ји број 38] 

1264 
Ис по вед = [Исповијед] 1266 
Ја ков, дру гар од дет ство то = [Јаков, друг из детињства] 1258
Јас бла го сло ву вам, а сен ка та од мо и те длан ки = [Ја бла го си

вљем, а сјен мо јих дланова] [Немири; одло мак] 4537, 4546  
Јо ван Скер лиќ = [Јован Скерлић] 1254 
Јо сип Ко сор: Ми ми = [Јосип Ко сор: Миме] 1254 
Јул ски ден = [Јулски дан] 1258 
Кај ка за нот = [Код казана] 1266 
Кај ле ка рот = [Код лекара] 1258 
Ка ко на вле гов во све тот на кни га та и кни жев но ста = [Како сам 

ула зио у свет књи ге и књижевности] 4491 
Ки лим = [Ћилим] 1236, 1260  
Кме тот Си мон = [Прича о кме ту Симану] 4485 
Кнез со та жни очи = [Кнез са ту жним очима] 1258 
Кни га = [Књига] 1236, 1241, 1248, 1249, 1251, 12711273, 1278, 

1281
Ко га ви дов кол ку се све тли ма гли те = [Кад сам ви дио ка ко су 

сви је тле магле] [Немири; одло мак] 4538, 4547
Ко га ме не ми се пла че ше = [Кад се ме ни плакало] 1255    
Ко га ста ну ва збор за ар хи ви те = [Кад је реч о архивима] 1253 
Ко го љу би се га таа мла да же на = [Кога ли љу би са да она мла да 

жена] [Ex Pon to; одло мак] 4539
Ко са 1265, 4480  
Крај 1255 
Крај све тло то Охрид ско езе ро = [Крај све тлог Охрид ског 

језера] 1264, 4488, 4510, 4515, 4529 
Крај пат ни зна ци [Знакови по ред пута] 1257 
Кр ва ви цве то ви: од В. Илиќ По мла ди от = [Крвави цве то ви В. 

Или ћа Млађег] 1254 
Ку ла 1251, 12711273, 1278, 1281 
Ку тар не мир = [Јадни немир] 1255 
Ку ќа во са мо та = [Кућа на осами] 1258 
Лан ска пе сна = [Лањска пјесма] 4521 
Лан шна пе сма = [Лањска пјесма] 1255 
Ле ген да за св. Фран ци ско од Аси зи = [Легенда о св. Фран ци

ску из Асизија] 1253 
Ле ген да та за Ла у ра и Пе трар ка = [Легенда о Ла у ри и Петрарки] 

1253 
Ле та јќи над мо ре то = [Летећи над морем] 1264 
Ле тен ден = [Летњи дан] 1254 
Ле ту ва ње на југ = [Летовање на југу] 1266, 4518  
Ли ко ви 1264 
Ли ли Ла ла у на 1255 
Ли ри ка 1255 
Ли ца 1245, 1264 
Лов на те треб = [Лов на тетреба] 1265 
Љу ба Не на до виќ за Ње гош во Ита ли ја = [Љуба Не на до вић о 

Ње го шу у Италији] 1254 
Љу бов во ка са ба та = [Љубав у касаби] 1245, 1252  
Љу бо ви = [Љубави] 1258 
Љу бов на та ли ри ка на П. Пре ра до виќ = [Љубавна ли ри ка Пе

тра Прерадовића] 1254 
Љу бов та на па ша та = [Мара милосница] 4534 
Мал тре ти ра ње = [Злостављање] 1265 
Ма ра ми ло сни ца та = [Мара милосница] 1252 
Ме сец март = [Марта мјесеца] 1255 
Миг во То пла = [Тренутак у Топлој] 4499 

Ми ла и Пре лац 1245, 1251, 12711273, 1278, 1281 
Мин ли вост = [Пролазно ст] 1255 
Ми сла = [Мисао] 1255
Мно гу са му ваш и дол го мол чиш, си не мој = [Епилог] [Ex Pon

to; одло мак] 4540, 4548  
Мо сто ви 1264 
Мо стот на Дри на = [На Дри ни ћуприја] 1237, 1239, 1241, 1244, 

1259, 1267, 1268, 1274, 1276   
Мо стот на Же па = [Мост на Жепи] 1245, 1248, 1266 
Му гра = [Свитање] 1255 
Му ста фа Ма џар 1245, 1260 
На бре гот = [На обали] 1251, 12711273, 1278, 1281, 4481 
На ве ста де ка из го ре ла Бру са = [На вест да је Бру са погорела] 

1264 
На втор ден Бо жик = [На дру ги дан Божића] 1266 
На др жав но то сто пан ство = [На др жав ном имању] 1266 
На Дри ни ќупри ја = [На Дри ни ћуприја] 4483 
На евреј ски те гро би шта во Са ра е во = [На је вреј ском гро бљу у 

Сарајеву] 1264 
На ка ме нот, во По чи тељ = [На ка ме ну, у Почитељу] 1264 
На ла ѓ а та = [На лађи] 1265 
На мо ре = [На мору] 1255 
На Нев ски от про спект = [На Нев ском проспекту ] 1264 
На сон ча на та стра на = [На сун ча ној страни] 1264 
На ста ди он = [На стадиону] 1266 
Над по бе ди те = [Изнад побједа] [Немири; одло мак] 1255 
Над пре пи ска та на Ње гош = [Над Ње го ше вом преписком] 

1254 
На паст 1266  
На сме вот на Ба де мли ќи = [Чудо у Оло ву; одло мак] 4492 
На ша та ли те ра ту ра та и вој на та = [Наша књи жев ност и рат] 

1253 
Не го ва та пе сна = [Његова песма] 1255 
Не мир на де нот = [Немир дана] 1255 
Не мир од век = [Немир од вијека] [Немири; одло мак] 1255 
Не ми ри 1255
Не ми ри од ве кот = [Немири од вијека] [Знакови по ред пу та; 

одло мак] 1257 
Не мир на го ди на 1260  
Не што за Ње гош ка ко пи са тел = [Неш то о Ње го шу као писцу] 

1254 
Не што за сти лот и ја зи кот = [Неш то о сти лу и језику] 1253, 

4493  
Низ Ав стри ја = [Кроз Аустрију] 1264
Ни ту бо го ви ни ту мо ли тви = [Ни бо го ва ни молитава] 1255   
Но ви рас ка зи 1236 
Ноќ = [Ноћ] 1255  
Ноќ во Ал хам бра = [Ноћ у Алхамбри] 1265 
Ноќ во во зот = [Ноћ у возу] [Немири; одло мак] 1255 
Ноќ на цр ве ни ѕве зди = [Ноћ цр ве них звијезда] 4522 
Ноќ на цр ве ни те ѕве зди = [Ноћ цр ве них звијезда] 1255 
Ње гош во Ита ли ја = [Његош у Италији] 1254 
Ње гош ка ко тра ги чен ју нак на ко сов ска та ми сла = [Његош као 

тра гич ни ју нак ко сов ске мисли] 1254 
Ње го ше ва та чо веч ност = [Његошева човечност] 1254 
Ње го ше ви от од нос спре ма кул ту ра та = [Његошев од нос пре ма 

култури] 1254 
Об ја ву ва ње = [Објављење] 1255 
Од кни га та „Цр ве ни ли сто ви” (Де зер тер) = [Из књи ге „Цр ве ни 

ли сто ви” (Де зер тер)] 1255 
Од бра ни рас ка зи = [Приповетк е] 1245 
Олу ја ци 1266 
Омерпа ша Ла тас 1261 
Оп ти ми змот на Вук Ка ра џиќ = [Оптимизам Ву ка Караџића] 

1254 
Оса ти ча ни 1265, 4486, 4494 
От кри ва ње 1255 
Па но ра ма 1245, 1248, 1251, 12711273, 1278, 1281 
Пат ни ци од ис ток = [Путници са исто ка] 4505 
Пат нич ка пе сна = [Путничка пјесма] 1255  
Па тот на Али ја Ѓер зе лез = [Пут Али је Ђерзелеза] 1245, 1265, 

4516  
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Пе ја ни ја = [Певанија] 1254 
Пе кол = [Пакао] 1258 
Пе ро Сли јеп че виќ: По мен за Вла ди мир Га ќ и но виќ = [Перо 

Сли јеп че вић: По мен Вла ди ми ру Гаћиновићу] 1254 
Пе сна на зе ле ни от остров = [У при ста ни шту на зе ле ном 

острву] 4506 
Пе сна над песните^ = [Пјесма над пјесмама] 1253 
Пе сна та на вре те но то = [Пјесма вретена] 1255 
Пе сна та на Са бит = [Сабитова песма] 1255 
Пи јан ка = [Вино] (кратка проза) 4507 
Пи сма од Кра ков = [Писмо из Кракова] 1264 
Пи сма та на еден вој ник = [Писма јед ног војника] 1253 
Пи смо ни ко му = [Писмо никоме] 1255 
Пи смо од 1920 го ди на = [Писмо из 1920. године] 1236, 1251, 

12711273, 1278, 1281 
Пи смо од Рим = [Писмо из Рима] 1253 
По до ли на та на Ра ди ка и на та му = [Долином Ра ди ке, и даље] 

4513 
По еден стар и до бар ред = [По јед ном ста ром до бром реду] 

1255 
По бед ник 1258  
По греб на пе сна = [Погребна пјесма] [Немири; одло мак] 

1255 
По крај ре ка та = [Крај реке] 1255 
По мен на Кал ми Ба рух = [Помен Кал ми ју Баруху] 1254 
По плад не = [Поподне] 1258 
Пор ту га ли ја, зе ле на зе мја = [Португал, зе ле на земља] 1264 
По руч ни кот Му рат и не го ви от чу вар = [Поручник Мурат] 

4514  
По то на то = [Потонуло] 1255, 4523 
Пра знич но утро = [Празнично јутро] 1265, 4495 
Прв ден во ра до сни от град = [Први дан у ра до сном граду] 

1264 
Прв ден во сплит ски от за твор = [Први дан у сплит ској тамници] 

1264 
Прв и по сле ден пат на сце на = [Неуспех на позорници] 1249
Прв пат во цир кус = [Циркус] 1249 
Пр ва про лет на пе сна = [Прва про љет на пјесма] 1255
1 и 3 мај = [1. и 3. маја] 1264 
Пр ви те че ко ри на па тот во све тот на кни га та = [Како сам ула

зио у свет књи ге и књижевности] 4535 
Пр ви те че ко ри на па тот во све тот на кни га та и ли те ра ту ра та = 

[Како сам ула зио у свет књи ге и књижевности] 1249 
Пре вез = [Вео] 1255 
Пред пор тре тот со пре ко рен по глед = [Пред пор тре том пре кор

на погледа] 1255 
Пре да ва ње = [Предаја] 1253 
Пред ве че рен час = [Предвечерњи час] 1258 
Пред гра ди е то на на ша та мла дост = [Предграђе на ше младости] 

4511 
Пре де ли 1264  
При ка зна = [Прича] 1258 
При ка зна за ве зи ро ви от слон = [Прича о ве зи ро вом слону] 

1260 
При ка зна за кре по сни от се ла нец Си ман = [Прича о кме ту 

Симану] 1265 
При ка зна за Си ма на чиф чи ја та = [Прича о кме ту Симану] 

1236 
При ка зна за сол та = [Прича о соли] 1265 
При ка зна од Ја по ни ја = [Прича из Јапана] [Немири; одло мак] 

1255 
Про ба 1266 
Про зор 4500 
Про зо рец = [Прозор] 1249, 1251, 12711273, 1278, 1281, 4501, 

4524 
Про кле та авли ја 1238, 1241, 1247, 1250, 1262, 1270, 1277, 1280, 

1282, 1286 
Про све та: Ал ма нах за го ди на та 1918. = [Просвета: Ал ма нах за 

го ди ну 1918] 1254 
Про шет ка = [Шетња] 1255, 1265 
Про шет ки = [Шетње] 1264 

Псалм на сом неж = [Псалм сумње] 1255 
Раз го вор 1265 
Раз го вор пред ве чер = [Разговор предвече] 1258 
Раз го вор со Го ја = [Разговор са Гојом] 1253 
Раз го во ри со Го ја = [Разговор са Гојом] 4512 
Ра зур ну ва ња = [Разарања] 1260 
Ра нет во се ло = [Рањеник у селу] 1258 
Рас ка зи 1249  
Рас ка зу ва чот и не го ви те де ла тре ба един стве но да им слу жат 

на чо ве кот и на чо веч но ста = [О при чи и причању] 4496 
Раст ко Пе тро виќ: Бур ле ска на го спо ди нот Пе рун бог на гро

мот = [Растк о Пе тро вић: Бур ле ска го спо ди на Пе ру на бо га 
грома] 1254 

‘Рзав ски те ри до ви = [Рзавски брегови] 1266
Ри до ви во да ле чи на та = [Брегови у даљини] [Немири; одло

мак] 4541, 4549  
Рит мо ви без сјај = [Ритми без сјаја] 1255 
Ро бин ка = [Робиња] 1258 
Ро ман Пе тро виќ = [Роман Петровић] 1254 
Ру дов ски бе го ви = [Руђански бегови] 1258 
Сан Ма ри но 1255 
Са ра чи 1258 
Свад ба 1245, 1260  
Све тли на та на Ње го ше во то де ло = [Светл ост Ње го ше вог 

дела] 1254 
Све то зар Ќоро виќ: Ка ко ви ор = [Свет озар Ћо ро вић: Као вихор] 

1254 
Све че ност = [Свечаност] 1265 
Се по ве ќе, се по бли ску = [Све ви ше, све ближе] 1255 
Се ќ а ва ње на Кал ми Ба рух = [Сећање на Кал ми ја Баруха] 1254 
Си ма Пан ду ро виќ: Око ва ни сло го ви = [Сима Пан ду ро вић: 

Око ва ни слогови] 1254 
Си мон Бо ли вар Осло бо ди тел = [Симон Бо ли вар 

Ослободилац] 1253 
Ска ран со све тот = [У за ва ди са светом] 1251, 12711273, 1278, 

1281 
Скер цо во цр но = [Скерцо у црнини] 1255 
Слап на Дри на = [Слап на Дрини] 1255 
Сле пец = [Слепац] 1258 
Сле пи от = [Слепац] 4532
Сли ки, глет ки, рас по ло же ни ја = [Слике, при зо ри, расположе

ња] 1257 
Смрт во Си на но во то те ќе = [Смрт у Си на но вој текији] 1245, 

1266, 4536  
Сноп чи ња = [Снопићи] 1236, 1265  
Сно шти = [Синоћ] 1255 
Со ма ги ја та по не ко гаш гра ни чи и на ви стин ски под ви зи при

ле га ра бо та та на до бри от пре ве ду вач = [Са ма ги јом по не кад 
гра ни чи и на пра ве под ви ге ли чи рад до брог преводиоца] 
1253

Со не мир де но ви те ме би јат = [Бију ме да ни немиром] [Немири; 
одло мак] 4542 

Сон = [Сан] (при по вет ка) 1236
Сон = [Сан] (сти хо ви) 1255 
Сон за гра дот = [Сан о граду] 1264 
Сон за Ма ри ја = [Сан о Марији] 1255 
Сон и ја ве Под га бре то = [Сан и ја ва Под грабићем] 1265 
Со нот на бе гот Кар чиќ = [Сан бе га Карчића] 1260 
Сон це = [Сунце] 1264, 4508  
Со се ди = [Суседи] 1236, 1265  
Спас 1255 
Спо ме ник на Бо ра Стан ко виќ = [Споменик Бо ри Станковићу] 

1254 
Спо ме ник на по е тот на жи вот на та ра дост и на мла де шка та та

га = [Споменик пе сни ку жи вот не ра до сти и мла да лач ке туге] 
1254 

Сред ба = [Сусрет] 1258 
Сред ба во Ки на = [Сусрет у Кини] 1264 
Сре тен Сто ја но виќ = [Сретен Стојановић] 1254 
Ста ри те по е ти = [Стари пјесници] 1254 
Стро фа 1255, 4525, 4543, 4550 
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Стро фи во но ќ та = [Строфе у ноћи] 1255, 4526 
Тво реч ка искра = [Стваралачка искра] 1253 
Тво реч ка ра ка = [Стваралачка рука] 1253 
Тем ни на = [Тама] 1255, 4527  
Трав нич ка хро ни ка 1241, 1242, 1263, 1269, 1285 
Тра ге ди ја 1255 
Три из ло жби = [Три изложбе] 1264 
Три сли ки од жи во тот на Вук Ка ра џиќ = [Три сли ке из жи во та 

Ву ка Караџића] 1254 
Труп 1266
Ќор кан и Шва би ца та = [Ћоркан и Швабица] 1245, 1252  
У. До на ди ни: Ка ме ња од ра ме ња = [У. До на ди ни: Ка ме на с 

рамена] 1254 
Уба ва мла да же на збо ру ва = [Лепа мла да же на говори] 1255 
Увод (при по вет ка) 1258
Uj Dom bo var 1255 
Умет ни кот и не го во то де ло = [Уметник и ње го во дело] 1254 
Уте ха та на со ни шта та = [Утеха снова] 1255 
Утро = [Јутро] 1255  
Учи те лот Љу бо мир = [Учитељ Љубомир] 1264 
Фа ми ли јар на сли ка = [Породична слика] 1265 
Фа та Ав да ги на = [На Дри ни ћу при ја; одло мак] 4497 
Хај не во пи сма та = [Хајне у писмима] 1253 
Цир кус 1258 
Цр вен цвет 1258 
Цр ве ни ли сто ви 1255 
Ча ша 1266
Че ко рам ка ко уште да одам = [Корачам још као да идем] 1255  
Че ти ри е сет го ди ни од смрт та на Си мо Ма та вуљ = [Четрдесет 

го ди на од смр ти Си ме Матавуља] 1254 
Че ти ри е сет и пет та ноќ = [Четрдесетпе та ноћ] 1255 
Чу до то во Оло во то = [Чудо у Олову] 1266 
Ше га та во Сам са ри но ви от ан = [Шала у Сам са ри ном хану] 

1266 
Шпан ска та ствар ност и пр ви те че ко ри во неа = [Шпанска 

ствар ност и пр ви ко ра ци у њој] 1264 
Што со ну вам и што ми се слу чу ва = [Шта са њам и шта ми се 

догађа] 1255, 4544, 4551 
Штрајк во тка јач ни ца та на ки ли ми = [Штрајк у тка о ни ци 

ћилима] 1260 

Молдавски
По дул де пе сте Дри на = [На Дри ни ћуприја] 1287 

Монголски
Дри на го лын гу ур = [На Дри ни ћуприја] 1288 
Ны гли йн орон = [Прокле та авлија] 4552 

Немачки
AliPascha = [Алипаша] 1403, 1436  
Am Kes sel = [Код казана] 1289, 1305, 1332, 1333, 1338, 1339, 

1359, 1436, 4593, 4618, 4632, 4649, 4669 
Am Ufer = [На обали] 1305, 13371339, 1346, 1349, 1353, 1359, 

1420, 1428 
An je nem No vem ber tag, als man ihn nach Stam bul fü hr te = [На 

Дри ни ћу при ја; одло мак] 4727 
An M(iloš) Cr(njan ski) = [M. Цр.] 4715 
Ani kas Ze i ten = [Аникина времена] 1312, 1332, 1333, 1369, 

1371 
Aska und der Wolf = [Аска и вук] 1305, 13371339, 1353, 1354, 

1359, 1397, 1420, 1428, 1436, 4623, 4633, 4639, 4656, 4690, 
4705, 4706, 4708, 4709  

Audi enz be im We sir = [Травничка хроника] 1298, 1306, 1319, 
1343, 1367, 1368 

Auf dem jü dischen Fri ed hof von Sa ra je vo = [На је вреј ском гро
бљу у Сарајеву] 1421, 4728  

Auf dem Sta at sgut = [На др жав ном имању] 1340, 1349  

Auf der Son nen se i te = [На сун ча ној страни] 1349
Der Aus flug = [Изл ет] 1340, 1349, 1354
Die Auto bi o grap hie = [Аут обиографија] (при по вет ка) 1305, 

13371339, 1353, 1354, 1359, 1389, 1420, 1428, 1436, 4640 
Der Ba ron = [Барон] 1403, 1436
Die Be ic hte = [Исповијед] 1289, 1332, 1333 
Ber ge = [Брегови] [Немири; одло мак] 1404    
Blick auf Sa ra je vo = [Један по глед на Сарајево] 4610, 4643, 

4657 
Bon valPascha = [Бонвалпаша] 1403
Die Botschaft des Ati jas = [Одлазак На по ле о но вог кон зула] 

1421 
Bri ef aus dem Ja hre 1920 = [Писмо из 1920. године] 1305, 1312, 

13371339, 1353, 1354, 1359, 1371, 1420, 1421, 1428, 1436, 4711, 
4716, 4729            

Die Brüc ke über die Dri na = [На Дри ни ћуприја] 12901293, 1299, 
13001304, 1307, 1308, 13201331, 1344, 1345, 13561358, 1362, 
1363, 1375, 1377, 13791383, 1385, 1388, 1392, 1394, 1400, 1401, 
14061413, 1415, 14171419, 1423, 14251427, 1429, 1434, 1437, 
1439, 1440, 4615, 4641, 4737

Die Brüc ke über die Že pa = [Мост на Жепи] 1289, 1294, 1305, 
1312, 1332, 1333, 13371339, 1346, 1347, 1353, 1359, 1371, 1389, 
1402, 4588, 4594, 4613, 4660, 4700  

Brüc ken = [Мостови] 4614, 4670, 4682
Das Buch = [Књига] 1312, 1349, 1371, 4597, 4624  
Buf fet „Ti ta nic” = [Бифе „Ти та ник”] 1305, 13371339, 1353, 

1354, 1359, 1389, 1420, 1421, 1428, 1436, 1441, 4658 
Byron in Sin tra = [Бајрон у Синтри] 1354 
Cha rak ter bil der und Im pres si o nen 1395, 1396   
Ćor kan, der Einä u gi ge, und die Frem de = [Ћоркан и Швабица] 

1289, 1305, 13371339, 1349, 1353, 1359, 4642
Di e ser Tag = [Тај дан] 4596
Din ge des Le bens 1395, 1396  
Djor dje Djor dje vić = [Ђорђе Ђорђевић] 1340, 1354, 1436 
Dun kel = [Tама] 4567, 4570  
Dun kel he it über die Stadt = [Мрак над Сарајевом] 4578 
Durst = [Жеђ] (при по вет ка) 1289, 1312, 1347, 1349, 1369, 1371, 

1402, 4589
Der Ele fant des We sirs = [Прича о ве зи ро вом слону] 1312, 1332, 

1333, 1347, 1371, 1389, 1402, 1416 
Der Ele fant des We sirs und an de re Me i ste rer zä hlun gen 1389, 

1416
Er zä hlung aus Ja pan = [Прича из Јапана] [Немири; одло мак] 

1404 
Es bil de te sich eine Le e re = [Наступила је празнина] [Омерпаша 

Ла тас; одло мак] 4702 
Es duf ten stark die weißen Blu men = [Лањска пјесма] 4717 
Es war ein son ni ger Tag = [Дан је био сунчан] [Омерпаша Ла тас; 

одло мак] 4703
Ex Pon to 1404     
Ein Fa mi li en bild = [Породична слика] 1354, 1436  
Der Fe i er tag = [Свечаност] 1340, 4625  
Das Fen ster = [Прозор] 1349
Fe rien im Sü den = [Летовање на југу] 1354, 1436  
Das Fest = [Свечаност] 1349, 1369, 1389
Fran ci sco de Goya = [Записи о Гоји] 1334 
Die Frau auf dem Stein = [Жена на камену] 1354, 1369, 1370, 

1402
Die Frau aus El fen bein = [Жена од сло но ве кос ти] 1370, 4692  
Das Frä u lein = [Госпођица] 1296, 1297, 1309, 1335, 1336, 1348, 

1352, 1364, 1365, 1374, 1386, 1387, 1399, 1405, 1435, 1438, 
1442, 4616, 

Die ge he im ni svol len Ze ic hen = [Знакови] 1312, 1371
Die ge i sti ge Ent wic klung in Bo snien un ter der Ein wir kung der 

tür kischen He rrschaft = [Развој ду хов ног жи во та у Бо сни под 
ути ца јем тур ске владавине] 4735

Die Ge li eb te des Ve li Pascha = [Мара милосница] 1289, 1305, 
1310, 1311, 13371339, 1349, 1353, 1359, 1402, 4619, 4644

Geschic hte er zä hlen = [Прича] 1403  
Die Geschic hte vom Salz = [Прича о соли] 1332, 1333, 1340, 

1369, 4650
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Die Geschic hte vom Zin sba u ern Si man = [Прича о кме ту Симану] 
1312, 1349, 1371, 1389, 4684

Ge sic hter = [Лица] 1340, 1354  
Das Ge spräch = [Разговор] 1332, 1333, 4635, 4645 
Das Glas = [Чаша] 1305, 1332, 1333, 13371339, 1353, 1359, 

1420, 1428
Grab ge sang = [Погребна пјесма] [Немири; одло мак] 1404 
Häschen = [Зеко] 1354, 1369, 4725   
Das Ha us in der Ein sam ke it = [Кућа на осами] 1403
He im ke hr = [Повратак] 4685
Herbstlandschaft = [Јесењи предјели] 4554, 4556, 4572 
Herbstlic he Landschaft = [Јесењи предјели] 4579     
Der Him mel über Bel grad = [Госпођица; одло мак] 4726
Der Him mel über Bel grad ist we it = [Госпођица; одло мак] 

4626
Die Hoc hze it = [Свадба] 1289, 1305, 13371339, 1353, 1354, 

1359, 1389, 46024608, 4611
Die Hol zbün del = [Снопићи] 1305, 13371339, 1353, 1354, 1359, 

1420, 1428, 4599
Ich sah, wie eine Grup pe jun ger Män ner aus Kor ču la = [Гледао 

сам ка ко гру па кор чу лан ских младића] [Знакови по ред пу та; 
одло мак] 4723 

Ich weiß nicht, wo hin denn me i ne Ta ge ge hen = [Тама] 4718
Im Bra u sen des Sta di ons = [На стадиону] 4671 
Im Dun kel = [Тама] 4558, 4580 
Im Ker ker = [У зиндану] 1289, 1305, 1332, 1333, 1338, 1339, 

1359, 4573, 4627 
Im Mo nat März = [Марта мјесеца] 4559, 4581  
Im Sta dion = [На стадиону] 1354 
Im Stre it mit der Welt = [У за ва ди са светом] 1349, 1369   
Im Win ter = [Зими] 1340, 1349, 1389 
In der Däm me rung = [У сумрак] 4730 
In der Klo ster her ber ge = [У мусафирхани] 1289, 1332, 1333, 

4595, 4651, 4675, 4677, 4681, 4686 
In der Mu sa fir ha na = [У мусафирхани] 4560 
In der Was ser mü hle = [У воденици] 1332, 1333   
Jagd auf den Auer hahn = [Лов на тетреба] 1349, 1389  
Ja kov, ein Ge fä hr te aus der Kind he it = [Јаков, друг из детињства] 

1403  
Je le na 1370 
Je le na, die Frau, die es nicht gibt = [Јелена, же на ко је нема] 

1370
Die Kin der = [Деца] 1349, 1421, 4628, 4652
Kin der = [Дјеца] [Немири; одло мак] 1404  
Kunst und Kün stler 1395, 1396
Land des Has ses = [Писмо из 1920. го ди не; одло мак] 4719 
Landschaft = [Јесењи предјели] 4561, 4582    
Der Lan dver mes ser und Jul ka = [Геометар и Јулка] 1403
Le ben und Le ben = [Животи] 1403    
Die Le u te von Osa ti ca = [Осатичани] 1349, 1389  
Li e be im Städtchen = [Љубав у касаби] 1312, 1347, 1371
Li e be in der Kle in stadt = [Љубав у касаби] 1349, 1420, 1421, 

1428, 1436, 4620, 4636
Li e be und Li e be = [Љубави] 1403        
Ein Li e be slied und ein Stre ik = [Штрајк у тка о ни ци ћилима] 

4634
Das Lied vom vo ri gen Ja hr = [Лањска пјесма] 4568, 4571        
Lot ti ka = [Лотика] 1421
Die Lü ge = [Лаж] [Омерпаша Ла тас; одло мак] 4621 
Die Män ner von Ve le to vo = [Велетовци] 1312, 1332, 1333, 1347, 

1371, 4637, 4661, 4693  
Ma ra, die Oda li ske = [Мара милосница] 4562 
Mär chen aus Ja pan = [Прича из Јапана] [Немири; одло мак] 

4687 
Mar ko geht zum We sir = [У зин да ну; одло мак] 4591
Ein Me i ster sein = [Осатичани; одло мак]  4691 
Men schen ge sic hter = [Лица] 4704 
Mi la und Pre lac = [Мила и Прелац] 1289, 1349
Mil der und gu ter Mondschein = [Блага и до бра месечина] 4720 
Die Mißhan dlung = [Злостављање] 1312, 1354, 1371, 1389, 1436, 

46624666, 4672, 4694

Mor do Ati jas 1421    
Mu sta fa Magyar = [Мустафа Маџар] 1305, 1312, 1332, 1333, 

13371339, 1353, 1359, 1371, 1402, 1420, 1428, 1436, 4667, 4695 
Die Nac hbarn = [Суседи] 1312, 1349, 1371, 4696  
Nacht = [Ноћ] 4622
Die Nacht der ro ten Ster ne = [Ноћ цр ве них звијезда] 4563
Die Nacht im Zug = [Ноћ у возу] [Немири; одло мак] 1404
1914  4731 
Nje goš und sein Ver ha elt nis zur Kul tur = [Његошев од нос пре ма 

култури] 4600 
Nje goš und se i ne Be zi e hung zur Kul tur = [Његошев од нос пре ма 

култури] 4612
Die No vel len 1289
Oft sit ze ich stun den lang = [Често сје дим сате] [Ex Pon to; одло

мак] 4564 
Olu ja ci 1289, 1349, 4629, 4630 
OmerPascha La tas = [Омерпаша Латас] 1391, 1393, 1398, 1432 
Oran ges Heft 4712 
Pa no ra ma 1354
Die Pro be = [Проба] 1332, 1333, 1369  
Die Re i se des Ali Djer se les = [Пут Али је Ђерзелеза] 4598
Der Rumpf = [Труп] 1312, 1332, 1333, 1361, 1371 
Rüc kke hr = [Повратак] 4569
Die Rza ver Ber ge = [Рзавски брегови] 1312, 1347, 1349, 1371
Sal kos er ste Li e be = [Травничка хро ни ка; одло мак] 4646 
Schen ke „Ti ta nic” = [Бифе „Ти та ник”] 1312, 1371  
Schlaf = [Сан] (сти хо ви) 4577, 4583 
Die Schlan ge = [Змија] 1312, 1349, 1371, 4710 
Selbstbe trac htun gen 1395, 1396 
Die Sen se = [Коса] 1340, 1349, 1389, 4601, 4738
Der Si e ger = [Победник] 1421
Die Skla vin = [Робиња] 1403  
So alt wie die menschlic he Se e fa hrt über ha upt 4736
Die Son ne = [Сунце] 1349, 1369, 4697
Der Spaß in der Her ber ge = [Шала у Сам са ри ном хану] 1312, 

1332,1333, 1361, 1371
Der Spa zi er gang = [Шетња] 1354, 4678  
Das Spiel = [Игра] 4638, 4647, 4668
Stre ik in der Tep pic hwe be rei = [Штрајк у тка о ни ци ћилима] 

1349, 1436
Die Strop he = [Строфа] 4653 
Sün de der Nacht = [Трагедија] 4555
Der Tanz = [Игра] 1354, 1389  
Der Tep pich = [Ћилим] 1349 
Der Tod im Si nan klo ster = [Смрт у Си на но вој текији] 1289, 

1305, 1332, 1333, 1338, 1339, 1346, 1359, 1389, 4587
Tra u er be deckt mich = [Ex Pon to; одло мак] 4698 
Tra um und Wir klic hke it = [Сан и ја ва Под грабићем] 1349, 1389, 

4699  
Tra um und Wir klic hke it Un ter der Buc he = [Сан и ја ва Под гра

бићем] 1340 
Tra um von Ma ria = [Сан о Марији] 4565, 4574, 4584 
Über al len Si e gen = [Изнад побједа] [Немири; одло мак] 4713 
Über den Si e gen = [Изнад побједа] [Немири; одло мак] 1404
Uner bit tlich schaun he rab aus Wol ken hö he ste i fe und un be we

glic he Ber ge = [Неумољиво кру те и не по мич не планине] [Ex 
Pon to; одло мак] 4654 

Die Un ru he des Ta ges = [Немир дана] 1404  
Un ru he vor der Ze it = [Немир од вијека] [Немири; одло мак] 

1404 
Un ru hen = [Немири] 1404
Ein un ru hi ges Ja hr = [Немирна година] 1332, 1333, 4680 
Ur la ub im Sü den = [Летовање на југу] 4673
Der ver dam mte Hof = [Прокле та авлија] 1295, 1313, 1341, 1342, 

1350, 1360, 1366, 1384, 1424, 1433   
Das Ver hör = [Прокле та авли ја; одло мак] 4617
Die verschlos se ne Tür = [Затворена врата] 1354, 1389, 1436 
Das Ver sprec hen = [Госпођица; одло мак] 4631
Die Ver suc hung = [Напаст] 1289, 1332, 1333, 4676, 4679, 4683, 

4689 
Ver sun ken = [Потонуло] 4721 
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Vor jä hri ges Lied = [Лањска пјесма] 4557, 4585   
Was für ein Land ist di es = [Која је зе мља то] 4734 
Was ich trä u me und was ich er le be = [Шта са њам и шта ми се 

догађа] 4566 
Was ich trä u me und was mir be geg net = [Шта са њам и шта ми 

се догађа] 4575 
Was trä u me ich und was geschi eht mit mir = [Шта са њам и шта 

ми се догађа] 4655 
Was ser fall an der Dri na = [Слап на Дрини] 4688
We der Göt ter noch Ge be te = [Ни бо го ва ни молитава] 4701 
Der Weg des Ali ja Djer ze lez = [Пут Али је Ђерзелеза] 1312, 1332, 

1333, 1361, 1371, 1389, 1402 
Der Weg des Ali ja Djer ze lez und an de re Er zä hlun gen 1361 
Weg ze ic hen = [Знакови по ред пута] 1395, 1396 
We i mar 1932 = [Вајмар 1932] 4722 
Wer den 4553 
We si re und Kon suln = [Травничка хроника] 13141318, 1351, 

1355, 1372, 1373, 1376, 1378, 1390, 1414, 1422, 1430, 1431, 4714 
Wie soll Li te ra tur geschic hte ge le hrt wer den = [О не ким про бле

ми ма у ве зи са књи гом и књижевношћу] 4609
Wir sind nicht geschaf fen für we i te Re i sen = [Нисмо ми ство ре ни 

да пу ту је мо далеко] [Знакови по ред пу та; одло мак] 4724  
Wische gra der Schü ler und Stu den ten = [На Дри ни ћу при ја; одло

мак] 4732 
Wor te = [Речи] 1354, 1369, 1421 
Wo von der Er zä hler er zählt = [О при чи и причању] 4648
Das Wun der in Olo vo = [Чудо у Олову] 1289, 1305, 1332, 1333, 

13371339, 1353, 1359, 1389, 4674,  
Das Wun der von Olo vo = [Чудо у Олову] 4586, 4590, 4592, 

4733 
Das Wun der zu Olo vo = [Чудо у Оло ву; одло мак] 4576           
Ze ic hen = [Знакови по ред пута] 4659 
Ze ic hen = [Знакови] 1305, 13371339, 1353, 1354, 1359, 1436 
Ze ic hen auf dem Weg = [Знакови по ред пута] 4707 
Der Zi ge u ner und die Auslän dische = [Ћоркан и Швабица] 1312, 

1361, 1371                   
Zir kus = [Циркус] 1403 
Zu ja 1403  

Норвешки
Ali Djer ze lez’ vei gjen nom li vet = [Пут Али је Ђерзелеза] 1451 
Broen over Dri na = [На Дри ни ћуприја] 14431445, 1450, 1452 
Bryllu pet = [Свадба] 1451  
Et brev fra 1920 = [Писмо из 1920. године] 1451 
Ex Pon to 1448
Den for ban ne de går den = [Прокле та авлија] 1447 
For tel lin gen om hu sman nen Si man = [Прича о кме ту Симану] 

1451 
For tel lin gen om ve si rens ele fant = [Прича о ве зи ро вом слону] 

1451 
For tel lin ger fra Bo snia 1451 
Hi sto rien om en bro 4740 
Kjærlig het i en småby = [Љубав у касаби] 1451 
Kon su le ne = [Травничка хроника] 1446, 1453  
Kvin nen på stran den = [Жена на камену] 1449 
Olu jat si = [Олујаци] 4739 
Omerpa sja La tas = [Омерпаша Латас] 1454 
Pa sja ens el ske rin ne = [Мара, милосница] 1449 
Pa sja ens el ske rin ne og an dre no vel ler 1449
En sam ta le med Goya = [Разговор са Гојом] 1449 
Si gøyne ren og li ne dan se rin nen = [Ћоркан и Швабица] 1449
En som mer fe rie i Syden = [Летовање на југу] 1449 
Tørst = [Жеђ] (при по вет ка) 1449, 4741 
Un de ret i Olo vo = [Чудо у Олову] 1451 

Персијски
Kha nu mi az Sa rayuvu = [Госпођица] 1458
Po li bar rud ha neye Dri na = [На Дри ни ћуприја] 14551457  

Пољски
Ali pas za = [Алипаша] 1474
Ani bo gów, ani mo dlitw = [Ни бо го ва ни молитава] 1476, 4816 
Ani ka = [Аникина времена] 1464, 1471, 4753, 4813 
Aska i wilk = [Аска и вук] 1461, 4754  
Bar „Ti ta nic” = [Бифе „Ти та ник”] 1467, 1480, 4764, 4769 
Ba ron 1474
Bez sen no ść = [Несаница] 1478 
Bon wal pas za = [Бонвалпаша] 1474 
Byron w Sin tr ze = [Бајрон у Синтри] 4755, 4765   
Co raz bard zi ej, co raz bli ż ej = [Све ви ше, све ближе] 1476, 4817, 

4818 
Cud w Olo wie = [Чудо у Олову] 1459 
Cyrk = [Циркус] 1474 
Cza ra = [Чаша] 1470 
Czer wo ne kart ki = [Црвени листови] 1476 
Czer wo ne listy = [Црвени листови] 4742, 4770  
Dla pi sar za = [За писца] [Знакови по ред пу та; одло мак] 1478, 

4814 
Dom na od lud ziu = [Кућа на осами] 1474 
Dr zeewo, drzewo = [Снопићи] 1461 
Dr ze wo, dr ze wo = [Снопићи] 4756 
Dwa te maty = [Две теме] 1476, 4819  
Dzi e ci = [Дјеца] [Немири; одло мак] 1476 
Dzi ord zie Dzi ord zi e wić = [Ђорђе Ђорђевић] 1466 
Ex Pon to 1476, 4757, 4766, 4771, 4791, 4820  
Ge o me tra i Jul ka = [Геометар и Јулка] 1474, 4806  
Har fa z je zi o ra = [Харфа из језера] 1476   
He le na, ko bi e ta, któ rej nie ma = [Јелена, же на ко је нема] 1467, 

1468, 1480, 4782        
Ja kov  druh z dzi e ci ńst wa = [Јаков, друг из детињства] 1474 
Je go wi ersz = [Његова песма] 4821
Jeszcze chod zę jakbym sze dł = [Корачам још као да идем] 4822 
Ka dł ub = [Труп] 1470 
Kiedyś w Al pach = [Некад, у Алпима] 1476   
Ko bi e ta na ka mi e niu = [Жена на камену] 1467, 1468, 1480, 4785, 

4790 
Ko bi e ta z ko ś ci sł o ni o wej = [Жена од сло но ве кос ти] 4789 
Ko go te raz ca ł u je ta mł o da dzi ewczyna = [Кога ли љу би са да она 

мла да жена] [Ex Pon to; одло мак] 4792 
Ko ni ec = [Крај] 1476, 4823  
Kon su lo wie ich ce sar skich mo ś ci = [Травничка хроника] 1463, 

1469, 1472 
Ksi ą ż ka = [Књига] 1461 
List z 1920 ro ku = [Писмо из 1920. године] 1461, 4824  
Ma le ń ka isto ta = [Бајрон у Синтри] 1467, 4758, 4802 
Ma łe mi a sto nad dwi e ma rze ka mi = [Мали град на две реке] 

1476 
Ma ra koc ha ni ca = [Мара милосница] 1461 
Mi ł o ść = [Љубави] 1474 
Most = [Мост на Жепи] 1467, 1479, 1480  
Most na Dri nie = [На Дри ни ћуприја] 1460, 1473, 1477, 1481, 

1482  
Most na Že pie = [Мост на Жепи] 1459, 4752, 4786, 4829 
Mu sta fa Mad zi ar = [Мустафа Маџар] 1467, 1480 
Na pa ńst wowym go spo darst wie = [На др жав ном имању] 1467 
Nie mamy im co dać 4751
Nie zwi sały cho rąg wie = [Нису ви си ле заставе] [Ex Pon to; одло

мак] 4749   
Ni e po kój dnia = [Немир дана] 1476 
Ni e po kój od wi e ków = [Немир од вијека] [Немири; одло мак] 

1476
Ni e po ko je = [Немири] 1476, 4767, 4793 
Ni e u bł a ga ne, twar de i ni e ruc ho me gór skie zwa li ska = [Неумољиво 

кру те и не по мич не планине] [Ex Pon to; одло мак] 4794 
Ni e wol ni ca = [Робиња] 1474 
Nje goš ja ko tra giczny bo ha ter ko sow ski ej idei = [Његош као тра

гич ни ју нак ко сов ске мисли] 4805 
Noc = [Ноћ] 1476 
Noc czer wonych gwi azd = [Ноћ цр ве них звијезда] 1476 
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Noc w po ci ą gu = [Ноћ у возу] [Немири; одло мак] 1476 
No cą = [Ноћ] 4825
No we le 1459  
O czym śnię i co mi się wydar za = [Шта са њам и шта ми се до

га ђа] 4795 
O czym śnię, i co mi się zdar za = [Шта са њам и шта ми се 

догађа] 1476 
O zmro ku = [У сумрак] 1476
Obrazy, sceny, na stro je = [Слике, при зо ри, расположења] 1478
Od wi eczny ni e po kój = [Немири од вијека] [Знакови по ред пу та; 

одло мак] 1478      
Omerpas za La tas = [Омерпаша Латас] 1475 
Opo wi a da nia o bra cie Pi o tr ze 1470 
Opo wi e ść = [Прича] 1474 
Opo wi e ść ja po ń ska = [Прича из Јапана] [Немири; одло мак] 

1476 
Opo wi e ść o chł o pie Si ma nie = [Прича о кме ту Симану] 1461 
Opo wi e ść o sł o niu wezyra = [Прича о ве зи ро вом слону] 1461, 

1467, 1480 
Opo wi e ść z Ja po nii = [Прича из Јапана] [Немири; одло мак] 

4796 
Osa tic za nie = [Осатичани] 1480 
Pan na = [Госпођица] 1465 
Pej zaż = [Јесењи предјели] 4743, 4746  
Pi erw sza wi o sen na pi o sen ka = [Прва про љет на пјесма] 1476 
Pi e śń żałob na = [Погребна пјесма] [Немири; одло мак] 1476 
Pi o sen ka = [Песма] 1476 
Pi o sen ka wr ze ci o na = [Пјесма вретена] 1476 
Po sł o nec znej stro nie = [На сун ча ној страни] 4759 
Po ci ec ha snów = [Утеха снова] 1476 
Pod róż = [Уј Домбовар] 4744, 4747  
Po nad zwyci ęst wa = [Изнад побједа] [Немири; одло мак]  1476 
Po nad zwyci ęst wa mi = [Изнад побједа] [Немири; одло мак] 

4745 
Pop Vu ja din = [Аникина вре ме на; одло мак] 4760 
Por tret rod zinny = [Породична слика] 1466, 1479  
Por tret rod zinny i in ne opo wi a da nia 1479  
Prag ni e nie = [Жеђ] (при по вет ка) 1459, 1461 
Pró ba = [Проба] 1461 
Pr zec had zka = [Шетња] 1461 
Pr zed por tre tem pa tr zącym z wyrzu tem = [Пред пор тре том пре

кор на погледа] 1476 
Pr ze klę te pod wór ze = [Прокле та авлија] 1462, 1470, 1479  
Pr ze mi ja nie = [Пролазно ст] 4772 
Pr ze mó wi e nie do stu den tów UJ podczas pobytu w Kra ko wie = 

[Говор на Ја ге лон ском универзит ету] 4773 
Przy ko tle = [Код казана] 1459, 1461, 1467, 1480 
Przydro ż ne zna ki = [Знакови по ред пута] 1478 
Ro zmo wa z Goyą = [Разговор са Гојом] 1470 
Ro zmowy z dus zą = [Ex Pon to; одло мак] 4748 
Ruiny = [Разарања] 1466, 4787  
Rytmy bez bla sku = [Ритми без сјаја] 1476 
Sen o Ma rii = [Сан о Марији] 1476, 4797   
Sł o ń ce = [Сунце] 4774, 4783, 4784
Sł ón ce te go dnia = [Сунце овог дана] 1476 
Sł o wa = [Речи] 4815     
Spot ka nie = [Сусрет] 1476 
Spo wi e dź = [Исповијед] 1459
Stą pam jeszcze, jakbym sze dł = [Корачам још као да идем] 

1476
Sza rak = [Зеко] 1466 
Śle poń i Szwab ka = [Ћоркан и Швабица] 1467 
Śmi erć w tek kie Si na na = [Смрт у Си на но вој текији] 1467, 1479, 

1480  
Świ ta nie = [Свитање] 4775 
Ta ni ec = [Игра] 1480 
Tra ge dia = [Трагедија] 4776 
Traw nic zka kro ni ka = [Травничка хроника] 4750 
Twar ze = [Лица; одло мак] 4761 
U le kar za = [Код лекара] 4788 
Udrę ka = [Злостављање] 1461 

Uj Dom bo var 1476, 4777, 4778  
Uwa gi dla pi sar za = [Белеш ке за писца] 4779 
Ve le tovcy = [Велетовци] 1461, 4768  
W go spo darst wie pa ńst wowym = [На др жав ном имању] 1480 
W klas ztor nej go spod zie = [У мусафирхани] 1459, 4762  
W łańcuc hu = [На ланцу] [Омерпаша Ла тас; одло мак] 4810 
W mar cu = [Марта мјесеца] 1476 
W mi e si ą cu mar cu = [Марта мјесеца] 4780 
W przyklas ztor nej go spod zie = [У мусафирхани] 1467 
W tu rec ki ej łaźni = [У амаму] 1476 
W wi ę zi e niu = [У зиндану] 1459  
Wa ka cje na po ł ud niu = [Летовање на југу] 1467, 1468, 1479, 

1480, 4763, 4781  
We młynie = [У воденици] 1470, 4803, 4804 
We i mar 1932 = [Вајмар 1932] 4828 
We lon = [Вео] 1476, 4826  
We se le = [Свадба] 1461 
Wę drowcy ze Wscho du = [Путници са исто ка] 1476 
Wę drów ki Alii Dzi erd zi e le za = [Пут Али је Ђерзелеза] 1459, 

1461  
Wi a tr = [Ветар] [Омерпаша Ла тас; одло мак] 4811 
Wi ec zor ne chwi le = [У ве чер њим часовима] [Омерпаша Ла тас; 

одло мак] 4798 
Wi no zwa ne żilav ka = [Вино зва но жилавка] [Омерпаша Ла тас; 

одло мак] 4812 
Wstęp = [Увод] (при по вет ка) 1474
Wszystko na co spo jr zę jest pi e ś nią = [И што по гле дам све је 

пјес ма] [Ex Pon to; одло мак] 4799  
Wzgór za = [Брегови] [Немири; одло мак] 1476, 4800, 4827 
Zamk ni ę te dr zwi = [Затворена врата] 1466 
Zna ki przydro ż ne = [Знакови по ред пута] 4807, 4809  
Zor za = [Зора] 1476 
Zu ja 1474, 4808   
Żart w Sam su rowym za je źd zie = [Шала у Сам са ри ном хану] 

1470, 4801 
Żywoty = [Животи] 1474 

Португалски
O ano in tran qü i lo = [Немирна година] 1491 
Byron em Sin tra = [Бајрон у Синтри] 4830 
Ca fé Ti ta nic = [Бифе „Ти та ник”] 1491
Uma car ta do ano de 1920 = [Писмо из 1920. године] 1491  
Con to so bre o co lo no Si man = [Прича о кме ту Симану] 1491
A cró ni ca de Trav nik = [Травничка хроника] 1492
O de lí rio e o so fri men to de To ma Ga lus = [Занос и стра да ње То ме 

Галуса] 1491 
Far sa na esta la gem de Sam sa ra = [Шала у Сам са ри ном хану] 

14851487
O ma tri mô nio = [Свадба] 1491 
Mu sta fá Hún ga ro = [Мустафа Маџар] 1491 
No mo in ho = [У воденици] 14851487 
No tem po dos acam pa men tos = [За логоровања] 1491    
O pá tio mal di to = [Прокле та авлија] 14851488, 1493 
O pá tio mal di to e qu a tro con tos 14851487
A pon te so bre o Dri na = [На Дри ни ћуприја] 1483, 1490
A pon te so bre o Je pa = [Мост на Жепи] 1491
A ta ça = [Чаша] 14851487 
O tron co = [Труп] 14851487  
A vel ha me ni na = [Госпођица] 1484, 1489
A vi a gem de Áliya Dyer ze lêz = [Пут Али је Ђерзелеза] 1491    

Румунски
An drić de spre pri ma sa car te 4854 
Aska şi lu pul = [Аска и вук] 1494, 1497, 4865 
Bu fe tul „Ti ta nic” = [Бифе „Ти та ник”] 1494 
Car tea = [Књига] 1494, 14991501 
Co a sa = [Коса; одло мак] 1494, 1497, 4872 
Con vor bi re cu Goya = [Разговор са Гојом] 4834 
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Co pi ii = [Деца] 14991501 
Cro ni ca din Trav nik = [Травничка хроника] 1498, 4855, 4878, 

4884, 4886 
Cu la = [Кула] 14991501  
Cur tea ble ste ma tǎ = [Прокле та авлија] 1495, 1502, 4838, 4856, 

4857, 4887, 4891 
De spre cu vin te = [О речима] [Знакови по ред пу та; одло мак] 

4866 
De spre fru mos şi cre a ţ ie = [Знакови по ред пу та; одло мак] 4892 
Din ma nu scri se le ne pu bli ca te 4879 
Dru mul lui Ali Ger ze lez = [Пут Али је Ђерзелеза] 1497 
E un pod pe Dri na = [На Дри ни ћуприја] 1496, 4858  
Elec tro bih = [Елек тробих] 1494 
Fe me ia de fil deş = [Жена од сло но ве кос ти] 4889 
Fe re a stra = [Прозор] 14991501 
Gîn du ri 4859 
Gre vǎ la ţesǎ to ria de co vo a re = [Штрајк у тка о ни ци ћилима] 

1497, 4874  
Ha i du cul din Ve le to vo = [Велетовци] 1494, 4831    
Ima gi ni, pri ve li ş ti, umo ri = [Слике, при зо ри, расположења] 

1503    
În amurg = [У сумрак] 4835, 4860  
În ce ar tǎ cu lu mea = [У за ва ди са светом] 14991501 
În zbor de a su pra mǎ rii = [Летећи над морем] 4843, 4849, 4861, 

4875 
În zo ri = [Свитање] 4851, 4852, 4880 
In ce put de va rǎ = [Лето на помолу] 1494
In som nia = [Несаница] 1503   
Jo cul pi ci o a re lor = [Игра] 4844 
La bi bli o te cǎ = [Књига; одло мак] 4867 
Lem ne de vîn za re = [Снопићи] 1494, 4832  
Mi la şi Pre lac = [Мила и Прелац] 14991501 
Ne li ni ş ti din ve ac = [Немири од вијека] [Знакови по ред пу та; 

одло мак] 1503  
Nu ve le şi schi ţe 1494 
O fe me ie pe stîn ci = [Жена на камену] 1497 
O uşǎ în chi sǎ = [Затворена врата] 1497 
Pa no ra ma 1497, 14991501 
Pe pi a tra din Po či telj = [На ка ме ну, у Почитељу] 4868 
Pe ţǎrm = [На обали] 14991501 
Pe i sa je = [Предели] 4862
Pen tru scri i tor = [За писца] [Знакови по ред пу та; одло мак] 

1503 
Po dul de pe Je pa = [Мост на Жепи] 1494, 1497, 4833, 4836, 4839, 

4883 
Po du ri le = [Mостови] 4853  
Po ve stea clǎ ca ş u lui Si man = [Прича о кме ту Симану] 1497 
Po ve stea cu ele fan tul vi zi ru lui = [Прича о ве зи ро вом слону] 

1497  
Po ve stea lui Si man sǎ ra cul = [Прича о кме ту Симану] 1494 
Pri mul con tact cu car tea = [Како сам ула зио у свет књи ге и књи

жев но сти; одло мак] 4863 
Ru gǎ ci u nea mea de di mi ne a ţa = [Молитва ујутро] [Ex Pon to; 

одло мак] 4890 
Sa ra je vo = [Један по глед на Сарајево] 4842 
Sa tul Olu i a ţi = [Oлујаци] 1494 
Scri so a rea din anul 1920 = [Писмо из 1920. године] 1497, 4882  
Sem ne lîn gǎ drum = [Знакови по ред пута] 1503, 4876  
Sfî rş it = [Крај] 4870 
So a re, vînt şi plo a ie = [Знакови по ред пу та; одло мак] 4864 
So a re le = [Сунце] 4869 
Sub car pen = [Сан и ја ва Под грабићем] 1494, 4837  
Sur ce le = [Снопићи] 1497, 4841  
Şar pe le = [Змија] 1494 
Ta i fas = [Разговор] 1497 
Tot mai mult, tot mai apro a pe = [Све ви ше, све ближе] 4871 
Va ca nţǎ în sud = [Летовање на југу] 4845, 4881, 4888 
Ve le to ve nii = [Велетовци] 1497 
Vi nul = [Вино] (кратка проза) 4846, 4850, 4873, 4877 
Vis de spre Ma ria = [Сан о Марији] 4847, 4848 

Vis şi re a li ta te, Sub car pen = [Сан и ја ва Под грабићем] 1497, 
4885  

Vi sul dom ni ş o a rei Ra i ka = [Сан] [Госпођица; одло мак] 4840 
Vre mu ri le Ani kǎi = [Аникина времена] 1497 

Русински
Аска и вовк = [Аска и вук] 1504 
Ве ле тов ци 1504 
Гад = [Змија] 1504 
Дзе ци = [Деца] 1505 
Дра га Алиї Дєр зе ле за = [Пут Али је Ђерзелеза] 1504 
Кнїж ка = [Књига] 1505 
Ко са 1504, 4902, 4903  
Лю бов у ка са би = [Љубав у касаби] 1504 
Ми ла и Пре лац 1504, 1505  
Мост на Же пи 1504, 4904  
Му ста фа Мад жар = [Мустафа Маџар] 1504 
На по бре жю = [На обали] 1505 
Облак = [Прозор] 1505 
Об ла ки = [Прозор] 48984900 
Па но ра ма 1505 
Пер сце нь = [Прстен] [Изл ет; одло мак] 4894 
Пер ши раз у цир ку зу = [Циркус] 4901
По ви нь = [Поплава] [На Дри ни ћу при ја; одло мак] 4896  
При по вед ка о кме то ви Си ма но ви = [Прича о кме ту Симану] 

1504 
При по вед ка о кри па ко ви Си ма но ви = [Прича о кме ту Симану] 

4893 
При по вед ки 1504   
Сми яд = [Жеђ] (при по вет ка) 1504, 4897  
Твер ди ня = [Кула] 1505 
У зва ди зоз шве том = [У за ва ди са светом] 1505  
Чер ве ни лїст ки = [Црвени листови] 4895 
Чор кан и Шва би ца = [Ћоркан и Швабица] 1504 

Руски
Ав то би о гра фия = [Аут обиографија] (при по вет ка) 1507 
Адам Миц ке вич = [Адам Мицкјевич] 1520 
Алипа ша = [Алипаша] 1521, 1522, 4948 
Аска и волк = [Аска и вук] 1507, 1511, 1516, 1518, 1521, 1522, 

1531, 4958  
Ба й рон в Син тре = [Бајрон у Синтри] 1520, 1522, 1531, 4932 
Ба рон 1522 
Ба ры шня = [Госпођица] 1510, 1515, 1519, 1522, 1529  
Бег ство = [Бежање] 4968 
Би бли о те ка 1520 
Би бли о те ка на ша на су щ ная = [Библиоте ка на ша насушна] 

1520 
Бон ва льпа ша = [Бонвалпаша] 1522
Бу ду щ ие! Сво бод ные де ти = [Будући! Сло бод на дјецо] [Ex 

Pon to; одло мак] 4969 
Бур ная но чь = [Бурна ноћ] 4970 
В до ме Шо пе на = [У Шо пе но вој род ној кући] 1520, 4939
В лю бой про вин ции всег да жи вет от ча ян ный страх ску ки = 

[У сва кој про вин ци ји има је дан оча јан страх од досаде] [Ex 
Pon to; одло мак] 5021 

В му са фир ха не = [У мусафирхани] 1516, 1531  
В раз ла де с ми ром = [У за ва ди са светом] 1516, 1518  
В тем ни це = [У зиндану] 1507, 1511, 1512, 1523, 1526 
Ве ле тов цы = [Велетовци] 1507, 1511, 1512, 1516, 1521, 1523, 

1524, 1526, 1531, 4905 
Взгляд на Са ра е во = [Један по глед на Сарајево] 1518, 1520, 

4923, 4942 
Взле тая над мо рем = [Летећи над морем] 1520, 4957  
Вид на Са ра е во = [Један по глед на Сарајево] 4912 
Ви но (крат ка про за) 4956 
Во до пад на Дри не = [Слап на Дрини] 5022 
Во звра щ е ние = [Повратак] 5024 
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Вос кре се ние = [Ускрс] 5023 
Впе ча тле ния о Ста лин гра де = [Утисци из Стаљинграда] 1518, 

1520, 1522, 4940, 4945 
Вре ме на Ани ки = [Аникина времена] 1516, 1518, 1521, 1523, 

1531 
Все бли же, бли же = [Све ви ше, све ближе] 5025
Все мы жи вем так тя же ло = [Тако се те шко живи] [Ex Pon to; 

одло мак] 5026 
Встре ча в Ки тае = [Сусрет у Кини] 1520, 4941  
Всту пле ние = [Увод] (при по вет ка) 1521, 1522, 4952
Вся кая за пер тая две рь ка жет ся мне не мой угро зой = [Свака 

за тво ре на вра та ми се чи не као ни је ма пријетња] [Ex Pon to; 
одло мак] 5027 

Ву а ль = [Вео] 5028 
Вук и за гра ни ца = [Вук и иностранство] 1520
Вы, те, кто ду ма ет, что взял на от куп исти ну = [Ви, ко ји ми сли

те да сте узе ли у за куп истину] [Ex Pon to; одло мак] 5029 
Вы да ча = [Предаја] 1520 
Вы со та = [Висина] 5030 
Выс ту пле ние на IV кон грес се Все мир ной фе де ра ции пе ре вод

чи ков = [Са ма ги јом по не кад гра ни чи и на пра ве под ви ге ли
чи рад до брог преводиоца] 1520 

Выс ту пле ние на Ягел лон ском уни вер си те те = [Говор на Ја ге
лон ском универзит ету] 1520 

Го рь кое смя те ние = [Јадни немир] 4977 
Гу ма низм Не го ша = [Његошева човечност] 1520 
Двад ца тое ок тя бря в Бел гра де = [Двадесети ок то бар у Београду] 

1518, 1520, 1522, 1524, 1531, 4944
Двад ца ть че ты ре ча са во мне ца рил ха ос = [Двадесет и че ти ри 

са та је био у ме ни хаос] [Ex Pon to; одло мак] 4974  
Две жи зни = [Животи] 1521, 1522, 4949 
Де ло Мат те от ти = [Случај Мат еоти] 1520 
Де ти = [Деца] 1531
Дни мои про хо дят впу стую = [Дани ми про ла зе узалуд] [Ex 

Pon to; одло мак] 4972  
До брый и ла ско вый лун ный свет = [Блага и до бра месечина] 

4973 
До ли ной Ра ди ки и да ль ше = [Долином Ра ди ке, и даље] 1520, 

4933  
Дом на от ши бе = [Кућа на осами] 1521, 1522  
Дро ва = [Снопићи] 1507, 1512, 1521, 1522, 1524, 1526, 4906 
Еле на, же нщ и на, ко то рой нет = [Јелена, же на ко је нема] 1521, 

1531
Есть мно го хо ро ших книг, и хо ро ших лю дей = [Књиге су до

бре; не ка и људи] [Ex Pon to; одло мак] 4975 
Еще ша гаю, как буд то иду = [Корачам још као да идем] 4976 
Жа жда = [Жеђ] (при по вет ка) 1507, 1511, 1516, 1518, 1521, 

1523, 1531, 4907  
Жа жда со вер шен ства = [Жеђ савршенства] 5032 
Же нщ и на из сло но вой ко сти = [Жена од сло но ве кос ти] 4943
Жи знь длин на и му чи те ль на = [Живот је дуг и мучан] [Ex Pon

to; одло мак] 5033  
За мет ки о пи са те ль ском тру де = [Белеш ке за писца] 1520
За нят но на блю да ть, с ка кой не жно стью = [Занимљиво је по

сма тра ти њежност] [Ex Pon to; одло мак] 5031  
За пер тая две рь = [Затворена врата] 1511, 1512, 1516, 1522, 

1524, 1526, 1531, 4914 
За яц = [Зеко] 1507, 1509, 1515, 1516, 1519, 1521, 1522, 1529    
Зе мле мер и Юл ка = [Геометар и Јулка] 1522 
Зе мля, лю ди и язык у Пе тра Ко чи ча = [Земља, љу ди и је зик код 

Пе тра Кочића] 1520 
Змея = [Змија] 1511, 1518, 1523, 4963 
Зна ки вдо ль до ро ги = [Знакови по ред пута] 1516, 1518, 1522, 

4964, 4967 
Зуя = [Зуја] 1522, 4953  
И ду маю я = [И мислим] 4979
И на что ни взгля ну  все пе сня = [И што по гле дам све је пјесма] 

[Ex Pon to; одло мак] 4980 
Игра 1521 
Из кни ги „Зна ки вдо ль до ро ги” = [Знакови по ред пу та; одло

мак] 1520, 4925, 4947  

Из ста тьи „Дра го й ло Ду дич, Днев ник 1941 го да” = [Драгојло 
Ду дић: Днев ник 1941; одло мак] 1520 

Из ста тьи „Уолт Уит мен” = [Волт Вит ман; одло мак] 1520 
Из бран ное 1507, 1516  
Искра со зи да ния = [Стваралачка искра] 1516, 1518  
Искры = [Стваралачка искра] 4919 
Искры со зи да ния = [Стваралачка искра] 1520 
Ис пан ская де й стви те ль но сть и пер вые ша ги в ней = [Шпанска 

ствар ност и пр ви ко ра ци у њој] 1520, 4934  
Ис по ве дь = [Исповијед] 1511, 1512, 1526, 1531  
Испы та нье = [Проба] 1523 
Ис то рия мо ста = [Мост на Жепи] 1507 
Ис тя за ние = [Злостављање] 4908 
К ве сти о том, что сго ре ла Бру са = [На вест да је Бру са пого

рела] 1520 
Ка фе „Ти та ник” = [Бифе „Ти та ник”] 1511, 1531  
Кни га = [Књига] 1511, 1512, 1516, 1521, 1526, 1531, 4959 
Кни га о во й не Га бри е ле Д’Ан нун цио = [Једна рат на књи га Га

бри е ла Д’Анунција] 1520 
Ко вер = [Ћилим] 1507, 1521  
Ког да я пла кал = [Кад се ме ни плакало] 4984  
Ко нец = [Крај] 4985 
Ко са 1507, 1521  
Кра сные ли стья = [Црвени листови] 4986 
Лет ний от дых на юге = [Летовање на југу] 4915 
Ли ки = [Ликови] 1520 
Ли ца 1516, 1518, 1520, 1522, 4910 
Лю бо вь = [Љубави] 1522 
Лю бо вь в ме стеч ке = [Љубав у касаби] 1511, 1518  
Март = [Марта мјесеца] 4987 
Мгно ве нья над пе ре пи ской Не го ша = [Над Ње го ше вом пре

пис ком] 1516, 1518, 1520, 4926 
Меч та о го ро де = [Сан о граду] 1520 
Ми ла и Пре лац 1511
Мне ча сто ка жет ся, что не все по те ря но на ве трах = [Често 

ми се чи ни да ни је све из гу бље но на вјетровима] [Ex Pon to; 
одло мак] 4988 

Мое ок но в мир = [Како сам ула зио у свет књи ге и књижевности] 
1518, 1520, 1522, 4927 

Мост на Дри не = [На Дри ни ћуприја] 1506, 1513, 1517, 1524, 
1525, 1528         

Мост на Же пе = [Мост на Жепи] 1511, 1512, 1516, 1521, 1523, 
1526, 1531  

Мо сты = [Мостови] 1516, 1518, 1520, 1522, 1531, 4916, 4928  
Моя пер вая встре ча с твор че ством М. Го рь ко го = [Мој пр ви су

срет са де лом М. Горког] 1516, 1518, 1520, 1522  
Му ста фа Ма дь яр = [Мустафа Маџар] 1511, 1516, 1521, 1531 
На бе ре гу = [На обали] 1523 
На евре й ском клад би ще в Са ра е ве = [На је вреј ском гро бљу у 

Са рајеву] 4965 
На ка ме не в По чи те ле = [На ка ме ну, у Почитељу] 1520, 4954 
На ме ль ни це = [У воденици] 1521 
На Нев ском про спек те = [На Нев ском проспекту ] 1518, 1520, 

4917  
Над по бе да ми = [Изнад побједа] [Немири; одло мак] 4989 
Над гроб ное сло во = [Погребна пјесма] [Немири; одло мак] 

4990 
На ло жни ца Ма ра = [Мара милосница] 1507, 1511  
На па сть = [Напаст] 1521, 1531 
На пе вы = [Певанија] 1520 
На ша ли те ра ту ра и во й на = [Наша књи жев ност и рат] 1520 
Не гош в Ита лии = [Његош у Италији] 1520 
Не гош всег да с на ми = [Вечна при сут ност Његошева] 1520 
Не ско ль ко слов о Не го ше как пи са те ле = [Неш то о Ње го шу као 

писцу] 1520
Нет, жи знь это сов сем не выр ван ный кло чок пря жы = [Не, жи

вот ни је ис тр га но повјесмо] [Ex Pon to; одло мак] 4991  
Ни бо гов, ни мо литв = [Ни бо го ва ни молитава] 4992   
Ноч ной раз го вор в 1941 го ду = [Ноћни раз го вор 1941] 1531, 

4966, 4993 
Но я брь = [Један новембар] 4994 
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Но я брь ские вос по ми на ния = [Новембарска сећања] 1520 
О Ву ке как пи са те ле = [О Ву ку као писцу] 1516, 1520  
О Ву ке как ре фор ма то ре = [Вук, реформатор] 1516, 1520
О, где то без мол вное сло во = [О гдје је она му кла ријеч] [Ex 

Pon to; одло мак] 4995   
О днев ни ках пар ти зан = [О пар ти зан ским дневницима] 1520  
О кни ге пу те вых очер ков Зу ко Джум ху ра = [Зуко Џум хур: Не

кро лог јед ној чаршији] 1520 
О ма сте рено вел ли сте = [О мај сто ру приповедачу] 1520 
О низ ко проб ной ли те ра ту ре = [О пет па рач кој литератури] 

1520 
О по ве сти и по ве ство ва нии = [О при чи и причању] 1520  
Об Уста ве Со ю за пи са те лей = [О Ста ту ту Са ве за књижевника] 

1520 
Объ я вле ние = [Објављење] 4996  
Од на но чь = [Једна ноћ] 4998 
Ок но = [Прозор] 1507, 1521, 4960 
Олу я ков цы = [Олујаци] 1507, 1523, 1531  
Оса ти ча не = [Осатичани] 4911 
Осен ние пе й за жи = [Јесењи предјели] 4999 
От дых в Сло ве нии = [О ле то ва њу у Словенији] 1520 
От кро ве ние = [От кривање] 5000
Оче нь ча сто слу ча ют ся но чи, ког да ду шев ное смя те ние не да

ет усну ть = [Веома су че сте но ћи кад не мир не да уснути] 
[Ex Pon to; одло мак] 4997

Очер ки 1518 
Па но ра ма 1511, 1512, 1526, 4909, 4961 
Пе й за жи = [Предели] 4955 
Пер вая ве сен няя пе сня = [Прва про љет на пјесма] 5002 
Пер вая встре ча = [Мој пр ви су срет са де лом М. Горког] 4920 
Пе ред пор тре том, ко то рый гля дит с упре ком = [Пред пор тре

том пре кор на погледа] 5001 
Пе сня Са би та = [Сабитова песма] 5003 
Пи сь ма од но го сол да та = [Писма јед ног војника] 1520 
Пи сь мо из Ри ма = [Позориште изненађења] 4935 
Пи сь мо ни ко му = [Писмо никоме] 5004 
Пи сь мо, да ти ро ван ное 1920 го дом = [Писмо из 1920. године] 

1516, 1518, 1523, 1524, 1531, 4962 
По ве сти 1522 
По ве сти и рас ска зы 1512, 1521, 1524, 1526 
По ве сть о со ли = [Прича о соли] 1512, 1521, 1523, 1526, 1531, 

4913
Под мо им ок ном шу мит ре ка = [Испод мог про зо ра шу ми 

ријека] [Ex Pon to; одло мак] 5005 
По езд ка в Азер ба йд жан = [Са пу та по Азербајџану] 1520, 

4936
Позд няя но чь = [Касно у ноћ] [Ex Pon to; одло мак] 5006 
Пор ту га лия  зе ле ная стра на = [Португал, зе ле на земља] 1520, 

4937   
Пре да ние о сло не ви зи ря = [Прича о ве зи ро вом слону] 1507 
Пре де лы = [Предели] 1522 
Пред ме стье на шей мо ло до сти = [Предграђе на ше младости] 

1520, 4929  
Про гул ка = [Шетња] 5007 
Про кля тый двор = [Прокле та авлија] 1511, 1512, 1516, 1519, 

1521, 1523, 1526, 1531, 4946  
Пса лом сом не ния = [Псалм сумње] 5008 
Пу ть Алии Джер зе ле за = [Пут Али је Ђерзелеза] 1507, 1511, 

1516, 1521, 1523, 1531 
Пыт ка = [Злостављање] 1511, 1516, 1518, 1521, 1523, 1531 
Ра бы ня = [Робиња] 1521, 1522, 4950  
Раз го вор 1516 
Раз го вор с Го й ей = [Разговор са Гојом] 1516, 1518, 1520, 1522, 

1531 
Рас сказ = [Прича] 1522 
Рас сказ о кме те Си ма не = [Прича о кме ту Симану] 1507, 1511, 

1512, 1516, 1521, 1523, 1524, 1526, 1531  
Рас сказ о сло не ви зи ря = [Прича о ве зи ро вом слону] 1511, 

1512, 1516, 1521, 1523, 1524, 1526, 1531 
Рас сказ чик = [Прича] 4951 
Рас ска зы 1518, 1522 

Рас ска зы и по ве сти 1523  
Рзав ские хол мы = [Рзавски брегови] 1521, 1523, 1531  
Ро ман Пе тро вич = [Роман Петровић] 1520 
Ру ки со зи да ния = [Стваралачка рука] 1516, 1518, 1520  
Ру ки со зи да ю щ ие = [Стваралачка рука] 4921 
Сва дь ба = [Свадба] 1507, 1511, 1512, 1516, 1521, 1523, 1526, 

1531 
Се вер 1520, 4930  
Се ме й ный пор трет = [Породична слика] 1523
Ска жи те, где лю бо вь = [Кажите ми гдје има љубави] [Ex Pon to; 

одло мак] 5009 
Сло ва = [Речи] 1523 
Сло во о сло вах = [Белеш ка о речима] 1518, 1520, 4918
Слу ча ло сь ли вам бы ть = [Је ли вам се икад догодило] [Ex Pon

to; одло мак] 5010   
Сон о Ма рии = [Сан о Марији] 5011 
Со рок пя тая но чь = [Четрдесетпе та ноћ] 5012 
Со се ди = [Суседи] 1507, 1511 
Спа се ние = [Спас] 5013 
Ста рые по э ты = [Стари пјесници] 1520 
Стач ка в ко вро вой ма стер ской = [Штрајк у тка о ни ци ћилима] 

4938 
Стач ка на ко вро вой фа бри ке = [Штрајк у тка о ни ци ћилима] 

1523, 1524  
Те а тр нео жи дан но стей = [Позориште изненађења] 1520 
Трав ниц кая хро ни ка = [Травничка хроника] 1508, 1513, 1514, 

1519, 1525, 1527, 1530 
Тре во жный год = [Немирна година] 1511, 1518  
Тро пы = [Стазе] 1516, 1518, 1520, 1522, 1531, 4931 
Тро пы, ли ца, пре де лы = [Стазе, ли ца, предели] 1522 
Ту ло ви ще = [Труп] 1507, 1511, 1512, 1521, 1523, 1526, 1531
1914  5015   
Ть ма = [Тама] 5014 
У ко тла = [Код казана] 1511, 1512, 1526, 1531  
У све тло го Охрид ско го озе ра = [Крај све тлог Охрид ског језера] 

1520, 4922  
Уй Дом бо вар = [Уј Домбовар] 5016 
Ус тье ре ки = [Крај реке] 5017 
Уте ше ние сном = [Утеха снова] 5018 
Уто нув шее = [Потонуло] 5019 
Утро = [Јутро] 5020 
Хол мы = [Брегови] [Немири; одло мак] 4978 
Ху до жник и его тво ре ние = [Уметник и ње го во дело] 1520, 

4924  
Цирк = [Циркус] 1522 
Че ло ве ку и че ло ве че ству 1520 
Чор кан и Шва би ца = [Ћоркан и Швабица] 1507 
Чор кан и шва боч ка = [Ћоркан и Швабица] 1511, 1518, 1521, 

1523, 1531
Что мне снит ся и что сбы ва ет ся = [Шта са њам и шта ми се до

гађа] 4971 
Шут ка на Сам са ри ном за ез жем дво ре = [Шала у Сам са ри ном 

хану] 1511, 1512, 1516, 1526 
Э. М. Ре марк „На за пад ном фрон те без пе ре мен” = [На за па ду 

ни шта ново] 1520
Эс се 1518, 1522     
Я вер нул ся = [Повратио сам се] [Ex Pon to; одло мак] 4983
Я ощущаю ми мо лет ное, но без мер ное шча стье = [Осјећам ча

со ви ту, али не из мјер ну срећу] [Ex Pon to; одло мак] 4981 
Я по ни маю не зри мую ло ги ку со бы тий = [Поимам и схва ћам 

не ви дљи ву ло ги ку свих догађаја] [Ex Pon to; одло мак] 4982 
Яков, друг из дет ства = [Јаков, друг из детињства] 1522 

Словачки
Ani ki ne časy = [Аникина времена] 1535, 1538, 1543, 1545  
Aten tát = [Госпођица; одло мак] 5058 
Ba rón = [Барон] 1543, 1545 
Bu fet Ti ta nic = [Бифе „Ти та ник”] 1535 
Byron = [Бајрон у Синтри] 5043  
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Ce sta Ali ju Djer ze le za = [Пут Али је Ђерзелеза] 1535, 1538, 
1543, 1545, 5055 

Cir kus 1535, 1543, 1545  
Ćor kan a Šváb ka = [Ћоркан и Швабица] 1538, 1543, 1545 
Deň v Rí me = [Дан у Риму] 1535, 5040  
Der ze lez v krč me = [Ђерзелез у хану] [Пут Али је Ђер зе ле за; 

одло мак] 5051 
De ti = [Деца] 1539, 1542, 5063 
Dom na sa mo te = [Кућа на осами] 1543, 1545  
Do vo len ka na ju hu = [Летовање на југу] 5072 
Ešte ne sko ro v no ci = [Касно у ноћ] [Ex Pon to; одло мак] 5079 
Ešte stá le krá čam = [Корачам још као да идем] 5092, 5093 
Ex Pon to 5090 
Ge o me ter a Jul ka = [Геометар и Јулка] 1543, 1545  
Had = [Змија] 1533 
Ja kov, pri a teľ z det stva = [Јаков, друг из детињства] 1543, 1545  
Je le na, že na ne je stvu jú ca = [Јелена, же на ко је нема] 1538, 1543, 

1545 
Jú lový deň = [Јулски дан] 1543, 1545 
Ked ru kou roz hr ni em = [Кад ру ком разгрнем] [Ex Pon to; одло

мак] 5080 
Kni e ža so smutnými oča mi = [Кнез са ту жним очима] 1543, 

1545 
Kni ha = [Књига] 1539, 1542 
Ko ho že ľúbi te raz tá mla dá že na = [Кога ли љу би са да она мла да 

жена] [Ex Pon to; одло мак] 5081 
Ko sa 5064, 5065 
Krá sna Fa ti ma = [На Дри ни ћу при ја; одло мак] 5052 
Lá ska v me steč ku = [Љубав у касаби] 1535 
Lásky = [Љубави] 1543, 1545, 5094 
Le to va nie na ju hu = [Летовање на југу] 1538, 1543, 1545 
Li te ra tú ra a pre kla da teľ = [Са ма ги јом по не кад гра ни чи и на 

пра ве под ви ге ли чи рад до брог преводиоца] 5059 
Ma ra mi lost ni ca = [Мара милосница] 1538, 1543, 1545 
Mi la a Pre lec = [Мила и Прелац] 1539, 1542  
Most na Dri ne = [На Дри ни ћуприја] 1532, 1538, 1544, 1546 
Most na Dri ne a iné prózy 1538 
Most na Že pe = [Мост на Жепи] 1535, 1538, 1543, 1545, 5037, 

5041, 5044, 5045, 5091 
Mu sta fa Ma ď ar = [Мустафа Маџар] 1538, 1543, 1545 
Na bre hu ri eky = [На обали] 1535, 1539, 1542, 5047 
Na lo di = [На лађи] 1543, 1545  
Na štát nom ma jet ku = [На др жав ном имању] 1535 
Na úvod = [Увод] (при по вет ка) 1543, 1545  
Nech spi so va teľ slo bod ne vyprá va = [О при чи и причању] 5053 
Ne šť ast ní sú mo ji bra tia = [Несрећни су мо ја браћа] [Ex Pon to; 

одло мак] 5087 
Noc v Al ham bre = [Ноћ у Алхамбри] 5073 
Oblok = [Прозор] 5066 
Ok no = [Прозор] 1539, 1542,   
Olu jaky = [Олујаци] 1533, 1538, 1543, 1545, 5056 
Omer pa ša La tas 1540, 1541 
Osla va = [Свечаност] 1538, 1543, 1545, 5067 
Oti epky = [Снопићи] 1543, 1545  
Otrokyňa = [Робиња] 1543, 1545 
Pa no rá ma = [Панорама] 1539, 1542  
Pa ša Ali = [Алипаша] 1543, 1545  
Pa ša Bon val = [Бонвалпаша] 1543, 1545  
Pa ša Omer La tas = [Омерпаша Латас] 1543, 1545  
Pe klo = [Пакао] 1543, 1545  
Pod hra bí kom = [Сан и ја ва Под грабићем] 5068, 5069 
Po ku še nie = [Напаст] 1533, 5042  
Po ku še nie a iné ro zprávky 1533 
Po ľ o vač ka na hluc há ňa = [Лов на тетреба] 1543, 1545       
Po po lud nie = [Поподне] 1543, 1545   
Po vi edky o de ť och 1539, 1542   
Pre jav Iva An dri ća pri pre be ra ní No be lo vej ceny = [О при чи и 

причању] 1538 
Pre kli aty dvor = [Прокле та авлија] 1534, 1538, 1543, 1545
Pre kli aty dvor a iné 1543, 1545       
Pri ko tle = [Код казана] 5050 

Pri Ti e ni stom ho stin ci = [Код Сје но ви тог хана] [Омерпаша Ла
тас; одло мак] 5095 

Prvý deň vo ve se lom me ste = [Први дан у ра до сном граду] 
5034 

Ra nený v de di ne = [Рањеник у селу] 5088  
Ro zprá va nie o se dli a ko vi Si ma no vi = [Прича о кме ту Симану] 

1543, 1545  
Ro zpráv ka = [Прича] 1543, 1545  
Ro zpráv ka o ve zí ro vom slo no vi = [Прича о ве зи ро вом слону] 

1538, 1543, 1545 
Ro zví re ná hla di na = [На Дри ни ћу при ја; одло мак] 5054 
Ru di an ski be go via = [Руђански бегови] 1543, 1545  
Ruky mi cez deň = [Руке ми че сто пре ко дана] [Ex Pon to; одло

мак] 5082 
Rzav ské vrchy = [Рзавски брегови] 5046 
Sen a sku toč no sť Pod hrab com = [Сан и ја ва Под грабићем] 

1543, 1545  
Sleč na = [Госпођица] 945, 1536 
Slo vá = [Речи] 5074  
Smäd = [Жеђ] (при по вет ка) 1533, 1538, 1543, 1545, 5075 
Smrť v Si na no vej kaplnke = [Смрт у Си на но вој текији] 5038 
Smrť v Si na no vom klá što re = [Смрт у Си на но вој текији] 1538, 

1543, 1545, 5076 
Spo veď = [Исповијед] 5048 
Sú ho diny, keď sa vo mne du ša zví ja = [Има ча со ва кад се у ме ни 

ду ша пјени] [Ex Pon to; одло мак] 5083 
Sú mrak za sta vil pohyb sne hu = [Пред сам су тон је пре стао 

снијег] [Ex Pon to; одло мак] 5084 
Su se dia = [Суседи] 5078 
Svad ba 1533, 1535, 1538, 1543, 1545, 5036 
Štrajk v tká čov ni = [Штрајк у тка о ни ци ћилима] 5057 
Štrajk v tká čov ni ko ber cov = [Штрајк у тка о ни ци ћилима] 1535 
Trav nic ká kro ni ka = [Травничка хроника] 1537, 1544, 1546, 

50605062 
Týra nie = [Злостављање] 1543, 1545  
Úva ha o ro zpráv ke = [О при чи и причању] 5089 
V me si a ci mar ci = [Марта мјесеца] 5035, 5096  
V roz po re so sve tom = [У за ва ди са светом] 1539, 1542  
V tem no tách = [Тама] 5039, 5097  
Ve ža = [Кула] 1539, 1542  
Ví no = [Вино] (кратка проза) 5070 
Ví ť az = [Победник] 1543, 1545  
Všet ko, na čo sa po zri em = [И што по гле дам све је пјесма] [Ex 

Pon to; одло мак] 5085  
Za tvo re né dve re = [Затворена врата] 1535 
Zá zrak v Olo ve = [Чудо у Олову] 5049 
Zi ma = [Зими] 5077 
Že na na ka me ni = [Жена на камену] 1538, 1543, 1545, 5086 
Že na zo slo no vej ko sti = [Жена од сло но ве кос ти] 5071  
Ži voty = [Животи] 1543, 1545 
Žlat ka = [Зуја] 1543, 1545 

Словеначки
A. G. Ma toš 1599 
Ali pa ša 1584, 1606  
An drić o pi sa telj stvu 5122   
An dro Ko va če vić: Zad nji Ne na dić = [Андро Ко ва че вић: По сљед

њи Ненадић] 1599 
Ani ki ni ča si = [Аникина времена] 1559, 1569, 1585, 1606 
An te Pe tra vić: Tre tje štu di je in por tre ti = [Анте Пе тра вић: Тре ће 

сту ди је и портрети] 1599 
Aska in volk = [Аска и вук] 1557, 1562, 1572, 1589, 5105, 5119 
Ba ron 1584 
Beg = [Бежање] 1595, 5171  
Be se de = [Речи] 1566, 1576, 1593, 5120 
Be se de Ive An dri ća mla dim knji žev ni kom 5098 
Bi fe „Ti ta nik” 1561, 1571, 1587, 1605, 1606 
Bi le so po ti in mo sto vi 5183 
Bla ga in do bra me se či na = [Блага и до бра месечина] 1595 
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Bon val pa ša 1584 
Bran ko Ma šić: Voj ne sli ke in vti si = [Бранко Ма шић: Рат не сли ке 

и утисци] 1599 
Bu ta ri ce = [Снопићи] 1550, 1566, 1576, 1578, 1593 
Byron v Cin tri = [Бајрон у Синтри] 1559, 1569, 1585, 5123
CarEmin: Za pli mo = [Вик тор Цар Емин: Иза плиме] 1599 
Cir kus 1584 
Ča ša 1567, 1577, 1594  
Ču dež v Olo vu = [Чудо у Олову] 1567, 1577, 1594 
Ćor kan in Nem ka = [Ћоркан и Швабица] 1551, 1559, 1569, 1585, 

1605
Dan je bil son čen = [Дан је био сунчан] [Омерпаша Ла тас; одло

мак] 5181 
Dan v Ri mu = [Дан у Риму] 1566, 1576, 1593 
De dov dnev nik = [Дедин дневник] 5106 
De kli ška pe sem = [Дјевојачка пјесма] 1595  
Djor dje Djor dje vić = [Đorđe Đorđević] 1566, 1576, 1593, 5140

5143   
Do mo vi na = [Земља] 1595 
Do pust na ju gu = [Летовање на југу] 1567, 1577, 1594 
Dra goj lo Du dić: Dnev nik 1599 
Dra gu tin M. Do mja nić: Sli ke in po pev ke = [Драгутин М. До мја

нић: Кип ци и попевке] 1599  
Dru žin ski por tret = [Породична слика] 1566, 1576, 1593 
Du brov ni ški sne žni me tež = [Дубровачка вејавица] 1584 
Dva za pi ska bo san ske ga taj ni ka Dra že sla va = [Два за пи са бо сан

ског пи са ра Дражеслава] 1584 
Dve te mi = [Две теме] 1595    
Eks kur zi ja 1562, 1572, 1578, 1589, 5124 
Elek tro bih 1550, 1578, 5111, 5165, 5170, 5176 
Ex Pon to 1595  
Fa ti na smrt = [На Дри ни ћу при ја; одло мак] 5125 
Ge o me ter in Jul ka = [Геометар и Јулка] 1584
Gla sno šu me vo de = [Гласно во де шуме] 1595 
Go do va nje = [Свечаност] 1566, 1576, 1593 
Go re = [Брегови] 1595 
Gor nje me sto = [Горњи град] 1595 
Go spo dar Za kle te ga dvo ri šča = [Прокле та авли ја; одло мак] 

5114 
Go spo dič na = [Госпођица] 1552, 1558, 1568, 1583 
Goya = [Гоја] 1563, 1573, 1600  
Goya 1580   
Grem, ko da sto pam = [Корачам још као да идем] 1595 
Har fa iz je ze ra 1595 
He i ne v pi smih = [Хајне у писмима] 1600 
He le na, že na ki je ni = [Јелена, же на ко је нема] 5155 
Hi ša na sa mem = [Кућа на осами] 1584 
Hi ša na sa mem in dru ge no ve le 1584
In mi slim = [И мислим] 1595 
Isak Sa mo ko vli ja 1599 
Isak Sa mo ko vli ja: „Sa lo mo no va čr ka” = [Исак Самоковлија] 

5107 
Iz knji ge „Rde či li sti” (De zer ter) = [Из књи ге „Цр ве ни ли сто ви” 

(Де зер тер)] 1595 
Iz bra na kraj ša pro za 1606 
Iz ku šnja v ce li ci šte vil ka 38 = [Иску шење у ће ли ји број 38] 1563, 

1573, 1590 
Iz let 1562, 1572, 1589, 5112 
Iz ro či tev = [Предаја] 1600 
Ja kov, vr snik iz mla dih let = [Јаков, друг из детињства] 1584 
Ja pon ska pri po ved ka = [Прича из Јапана] [Немири; одло мак] 

1595  
Je le na, žen ska, ki je ni = [Јелена, же на ко је нема] 1559, 1569, 

1585, 1605, 1606   
Je sen ska po kra ji na = [Јесењи предјели] 1595 
Jo sip Ko sor: Mi me 1599 
Jo van Sker lić 1599 
Ju lij ski dan = [Јулски дан] 1584 
Ju tro 1595  
Ka ča = [Змија] 1550, 1551, 1562, 1572, 1578, 1589, 1605  

Kaj sa njam in kaj je re sni ca = [Шта са њам и шта ми се догађа] 
1595 

Ka ra džoz = [Прокле та авли ја; одло мак] 5113  
Knez z ža lost ni mi oč mi = [Кнез са ту жним очима] 1584 
Knji ga 1550, 1562, 1572, 1589, 1606 
Ko go vo ri mo o ar hi vih = [Кад је реч о архивима] 1600 
Ko le tim nad mor jem = [Летећи над морем] 1563, 1573, 1590
Ko sem se kri vil pod bre me nom = [Кад се ме ни плакало] 1595, 

5178 
Ko nec = [Крај] 1595 
Ko sa 1550, 1566, 1576, 1593, 5115, 5126 
Kr va vi cve to vi V. Ili ća Mlaj še ga = [Крвави цве то ви В. Или ћа 

Млађег] 1599 
Lan ska pe sem = [Лањска пјесма] 1595 
Laž [Омерпаша Ла тас; одло мак] 5127 
Le gen da o La vri in Pe trar ki = [Легенда о Ла у ри и Петрарки] 

1600 
Le gen da o sve tem Fran či šku iz As si si ja = [Легенда о св. Фран ци

ску из Асизија] 1600 
Le pa mla da že na go vo ri 1595 
Li li La la u na 1595, 5172, 5186 
Li ri ka 1595 
Lju ba Ne na do vić o Nje go šu v Ita li ji = [Љуба Не на до вић о Ње го

шу у Италији] 1599 
Lju be zen v ka sa bi = [Љубав у касаби] 1551 
Lju be zen v me ste cu = [Љубав у касаби] 1559, 1569, 1585, 1605 
Lju be zen ska li ri ka Pe tra Pre ra do vi ća = [Љубавна ли ри ка Пе тра 

Прерадовића] 1599 
Lju be zni = [Љубави] 1584  
Lov na di vje ga pe te li na = [Лов на тетреба] 5128 
Luč Nje go še va de la = [Светл ост Ње го ше вог дела] 1599 
M. Cr. 1595  
Ma ra, tur ška lju bi ca = [Мара милосница] 1559, 1569, 1585 
Mar ca me se ca = [Марта мјесеца] 1595 
Med ta bor je njem = [За логоровања] 1561, 1571, 1587 
Me sto ob dveh re kah = [Мали град на две реке] 1595 
Mi la in Pre lac = [Мила и Прелац] 1551, 1562, 1572, 1589 
Min lji vost = [Пролазно ст] 1595 
Mi sel = [Мисао] 1595 
Mi sel, uje ta v di vji ni 1605 
Mi sli 5144  [Ex Pon to; одломци] 
Most na Dri ni = [На Дри ни ћуприја] 1548, 1560, 1570, 1586, 

1603, 1604, 1609   
Most na Že pi 1547, 1551, 1567, 1577, 1578, 1594, 1605, 1606, 

5129, 5184, 5185 
Mo sto vi 1563, 1573, 1578, 1606, 5117, 5156, 5163 
Mu če nje = [Злостављање] 1566, 1576, 1593 
Mu sta fa Ma džar 1551, 1561, 1571, 1587, 1605 
Na bre gu = [На обали] 1562, 1572, 1589  
Na Dri ni most = [На Дри ни ћуприја] 1553, 1555 
Na dru gi dan Bo ži ča = [На дру ги дан Божића] 1567, 1577, 1594 
Na dr žav nem po se stvu = [На др жав ном имању] 1567, 1577, 

1594, 5130 
Na ju dov skem po ko pa li šču v Sa ra je vu = [На је вреј ском гро бљу 

у Сарајеву] 1590 
Na kam nu, na Po či te lju = [На ка ме ну, у Почитељу] 1563, 1573, 

1590 
Na la dji = [На лађи] 1566, 1576, 1593 
Na ma gi jo vča sih me ji in pra vo ju na štvo se zdi de lo do bre ga pre va

jal ca = [Са ма ги јом по не кад гра ни чи и на пра ве под ви ге ли чи 
рад до брог преводиоца] 1600 

Na mor ju = [На мору] 1595, 5173 
Na Nev skem pro spek tu = [На Нев ском проспекту ] 1590 
Na pe te li na = [Лов на тетреба] 1566, 1576, 1593 
Na son čni stra ni = [На сун ча ној страни] 1563, 1573, 1590, 5131, 

5145, 5157, 5166, 5168 
Na sta di o nu 1567, 1577, 1594 
Na ve ri gi = [На ланцу] [Омерпаша Ла тас; одло мак] 5132 
Nad zma ga mi = [Изнад побједа] [Немири; одло мак] 1595 
Naj lep ši spo me nik 5162          
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Na sta la je pra zni na = [Наступила је празнина] [Омерпаша Ла
тас; одло мак] 5182 

Na ša knji žev nost in voj na = [Наша књи жев ност и рат] 1600
Ne bo gov, ne mo li tev = [Ни бо го ва ни молитава] 1595 
Ne ka noč = [Једна ноћ] 1595 
Ne kaj mi sli o slo gu in je zi ku = [Неш то о сти лу и језику] 1600 
Ne kaj o Nje go šu pi sa te lju = [Неш то о Ње го шу као писцу] 1599 
Ne ki no vem ber = [Један новембар] 1595 
Ne koč v Al pah = [Некад, у Алпима] 1595 
Ne mir dne va = [Немир дана] 1595 
Ne mi ri 1595
Ne mi ri od nek daj = [Немири од вијека] [Знакови по ред пу та; 

одло мак] 1597  
Ne mir no le to = [Немирна година] 1561, 1571, 1587
Ne speč nost = [Несаница] 1597  
Ne sreč ni ne mir = [Јадни немир] 1595
Ni ti bo gov ni ti mo li tev = [Ни бо го ва ни молитава] 5188 
Nje goš kot tra gič ni ju nak ko sov ske mi sli = [Његош као тра гич ни 

ју нак ко сов ске мисли] 1599 
Nje goš v Ita li ji = [Његош у Италији] 1599 
Nje go šev od nos do kul tu re = [Његошев од нос пре ма култури] 

1599 
Nje go še va člo več nost = [Његошева човечност] 1599 
Nje go še va več na nav zoč nost = [Вечна при сут ност Његошева] 

1599 
Nje go va pe sem = [Његова песма] 1595 
Noč = [Ноћ] 1595, 5174 
Noč na vla ku = [Ноћ у возу] [Немири; одло мак]1595 
Noč rde čih zvezd = [Ноћ цр ве них звијезда] 1595 
Noč v Al ham bri = [Ноћ у Алхамбри] 1566, 1576, 1593 
Noč ni ver zi = [Строфе у ноћи] 1595 
Nor či ja v Sam sa ro vi go stil ni = [Шала у Сам са ри ном хану] 1567, 

1577, 1594 
No ve le 1550 
O Ga vru Vuč ko vi ću in ob tej pri lo žno sti = [О Га ври Вуч ко ви ћу и 

по во дом њега] 1599 
O le to va nju v Slo ve ni ji = [О ле то ва њу у Словенији] 5177 
O moj stru pri po ved ni ku = [О мај сто ру приповедачу] 1599  
O pri po ve di in pri po ve do va nju = [О при чи и причању] 1600 
O Vu ku kot pi sa te lju = [О Ву ку као писцу] 1599 
Ob Nje go še vi ko re spon den ci = [Над Ње го ше вом преписком] 

1599 
Ob no vi ci, da je po go re la Bru sa = [На вест да је Бру са погорела] 

1590 
Ob pre bi ra nju Nje go še vih pi sem = [Над Ње го ше вом преписком] 

5158 
Ob re ki = [Крај реке] 1595, 5175  
Ob sve tlem Ohrid skem je ze ru = [Крај све тлог Охрид ског језера] 

1563, 1573, 1590 
Obra zi = [Лица] 1563, 1573, 1590, 5118, 5121, 5133, 5134, 5146     
Od kri va nje = [От кривање] 1595  
Ok no = [Прозор] 1562, 1572, 1589 
Olu ja ci 1551, 1567, 1577, 1594 
Omer pa ša La tas 1588   
Op ti mi zem Vu ka Ka ra dži ća = [Оптимизам Ву ка Караџића] 

1599 
Osa ti ča ni 1566, 1576, 1593 
Otro ci = [Деца] 1550, 1562, 1572, 1589, 5135,  
Otro ci = [Дјеца] [Немири; одло мак] 1595, 5102, 5103, 5108  
Pa no ra ma 1562, 1572, 1578, 1589 
Pe kel = [Пакао] 1584 
Pe ro Sli jep če vić: V spo min Vla di mir ju Ga ći no vi ću = [Перо Сли

јеп че вић: По мен Вла ди ми ру Гаћиновићу] 1599 
Pe sem = [Песма] 1595 
Pe sem vre te na = [Пјесма вретена] 1595 
Pe sma ri ca = [Певанија] 1599 
Pe tin šti ri de se ta noč = [Четрдесетпе та ноћ] 1595  
Pi sma [i. e. Pi smo] iz Kra ko va 1590 
Pi sma ne ke ga vo ja ka = [Писма јед ног војника] 1600 
Pi smo iz le ta 1920 = [Писмо из 1920. године] 1562, 1572, 1589, 

1606  

Pi smo iz Ri ma 1600 
Pi smo ni ko mur = [Писмо никоме] 1595 
Ples = [Игра] 1559, 1569, 1585, 5159 
Po Av stri ji = [Кроз Аустрију] 1590 
Po sta rem do brem re du = [По јед ном ста ром до бром реду] 1595 
Pod ga br cem = [Сан и ја ва Под грабићем] 1550, 1566, 1576, 

1593 
Po do be = [Ликови] 1563, 1573, 1590 
Po gled na Sa ra je vo = [Један по глед на Сарајево] 1590 
Po go vor = [Разговор] 1566, 1576, 1593 
Po go vor pred ve če rom = [Rазговоr предвече] 1584 
Po go vor z Goyo = [Разговор са Гојом] 1563, 1573, 1580, 1600, 

5147 
Po greb na pe sem = [Погребна пјесма] [Немири; одло мак] 1595 
Po kra ji ne = [Предели] 1563, 1573, 1590 
Po le tje = [Лето] [Омерпаша Ла тас; одло мак] 5104 
Po let ni dan = [Летњи дан] 1599 
Po pold ne = [Поподне] 1584 
Po pot na pe sem = [Путничка пјесма] 1595 
Po pot ni z vzho da = [Путници са исто ка] 1595 
Po po to va nje Ali je Djer ze le za = [Пут Али је Ђерзелеза] 1547, 

1551  
Por tu gal ska, ze le na de že la = [Португал, зе ле на земља] 1563, 

1573, 1590 
Po ti = [Стазе] 1563, 1573, 1578, 1590, 1606, 5164  
Po ti in mo sto vi 1578  
Po ti, obra zi, po kra ji ne = [Стазе, ли ца, предели] 1563, 1573, 

1590  
Po to va nje Ali je Djer ze le za = [Пут Али је Ђерзелеза] 1566, 1576, 

1593, 1605, 1606 
Po vest o so li = [Прича о соли] 5136 
Po vest o ve zir je vem slo nu = [Прича о ве зи ро вом слону] 1561, 

1571, 1578, 1587, 1606   
Po zi mi = [Зими] 5137, 5148, 5149 
Pra znič no ju tro 1566, 1576, 1593 
Pred por tre tom s ka ra jo čim po gle dom = [Пред пор тре том пре

кор на погледа] 1595 
Pred ve če rom = [Предвечерњи час] 1584  
Pre kle to dvo ri šče = [Прокле та авлија] 1564, 1574, 1591, 1598, 

1606 
Pre pro ga = [Ћилим] 1550, 1561, 1571, 1587 
Pre te klost = [Потонуло] 1595 
Pri ko tlu = [Код казана] 1551, 1567, 1577, 1594 
Pri zdrav ni ku = [Код лекара] 1584 
Pri le žni ca Ma ra = [Мара милосница] 1551  
Pri po ved ka o ve zir je vem slo nu = [Прича о ве зи ро вом слону] 

1551 
Pri po ved ka o ve zir je vem slo nu in dru ge zgod be 1551 
Pro sve ta: Al ma nah za le to 1918 = [Просвета: Ал ма нах за го ди ну 

1918] 1599 
Pr va po mlad na pe sem = [Прва про љет на пјесма] 1595 
Pr vi dan v split ski tem ni ci = [Први дан у сплит ској тамници] 

1590 
Pr vi dan v ve se lem me stu = [Први дан у ра до сном граду] 1563, 

1573, 1590
1. in 3. ma ja = [1. i 3. маја] 1590 
Pr vi ko ra ki na po ti v svet knji ge in knji žev no sti = [Како сам ула

зио у свет књи ге и књижевности] 1578 
Pr vi ko ra ki na po ti v svet knji ge in le po slo vja = [Како сам ула зио 

у свет књи ге и књижевности] 1579 
Pr vič in zad njič na od ru = [Неуспех на позорници] 1578, 1579  
Pr vič v cir ku su = [Циркус] 1578, 1579  
Psalm dvo ma = [Псалм сумње] 1595 
Ra nje nec v va si = [Рањеник у селу] 1584 
Rast ko Pe tro vić: Bur le ska go spo da Pe ru na bo ga gro ma = [Растк о 

Пе тро вић: Бур ле ска го спо ди на Пе ру на бо га грома] 1599 
Raz de ja nja = [Разарања] 1561, 1571, 1587  
Raz o de tje = [Објављење] 1595 
Rde ča ro ža = [Црвен цвет] 1584 
Rde či li sti = [Црвени листови] 1595 
Re ši tev = [Спас] 1595 
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Rit mi brez le ska = [Ритми без сјаја] 1595 
Ro man Pe tro vić 1599 
Ru jan ski be gi = [Руђански бегови] 1584 
Rzav ski hri bi = [Рзавски брегови] 1551, 1567, 1577, 1578, 1594, 

1606, 5100 
Sa bi to va pe sem = [Сабитова песма] 1595 
Sa nje = [Сан] [Госпођица; одломак] 5109  
Sa nje = [Сан] (приповетка) 1550 
Sa nje be ga Kar či ća = [Сан бе га Карчића] 1561, 1571, 1587 
Sa nje o me stu = [Сан о граду] 1590 
Scher zo v čr nem = [Скерцо у црнини] 1595 
Se dlar ji = [Сарачи] 1584 
Sen = [Сан] (стихови) 1595 
Sen o Ma ri ji = [Сан о Марији] 1595  
Si ma Pan du ro vić: Vko va ni zlo gi = [Сима Пан ду ро вић: Око ва ни 

слогови] 1599 
Si mon Bo li var Osvo bo di telj = [Симон Бо ли вар Ослободилац] 

1600 
Si no či = [Синоћ] 1595 
Sku šnja = [Проба] 1567, 1577, 1594 
Sku šnja va = [Напаст] 1567, 1577, 1594 
Slap na Dri ni 1595 
Sle pec = [Слепац] 1584
Sli ke, pri zo ri, ras po lo že nja 1597 
Slu čaj Ste va na Ka ra ja na 1550 
Smrt v Si na no vem sa mo sta nu = [Смрт у Си на но вој текији] 1567, 

1577, 1594, 1606 
Son ce = [Сунце] 1563, 1573, 1590, 51505152 
Son ce te ga dne = [Сунце овог дана] 1595 
So se da = [Суседи] 1566, 1576, 1593 
Spo me nik Bo ri Stan ko vi ću 1599 
Spo me nik pe sni ku ži vljenj ske ra do sti in mla dost ne ža lo sti = [Спо

меник пе сни ку жи вот не ра до сти и мла да лач ке tu ge] 1599 
Spo min na Kal mi ja Ba ru ha = [Сећање на Кал ми ја Баруха] 1599 
Spo ved = [Исповијед] 1567, 1577, 1594 
Spre hod = [Шетња] 1566, 1576, 1590, 1593, 1595 
Spre jem pri ve zir ju = [Травничка хро ни ка; одло мак] 5153  
Sprt s sve tom = [У за ва ди са светом] 1562, 1572, 1589 
Sre ča nje = [Сусрет] 1584 
Sre ča nje na Ki taj skem = [Сусрет у Кини] 1590 
Sre če nje = [Сусрет] 1595 
Sre ten Sto ja no vić 1599 
Sta ri pe sni ki = [Стари пјесници] 1599 
Stav ka v tkal ni ci pre prog = [Штрајк у тка о ни ци ћилима] 1561, 

1571, 1587 
Stro fa 1595 
Su žnja = [Робиња] 1584 
Svat ba = [Свадба] 1551, 1561, 1571, 1587 
Sve tlo ba Nje go še ve ga de la = [Светл ост Ње го ше вог дела] 5101 
Sve to zar Ćo ro vić: Ka kor vi har = [Свет озар Ћо ро вић: Као вихор] 

1599 
Svi ta nje 1595 
Špan ska stvar nost in pr vi ko ra ki v njej = [Шпанска ствар ност и 

пр  ви ко ра ци у њој] 1563, 1573, 1590   
Šti ri de set let od smr ti Si me Ma ta vu lja = [Четрдесет го ди на од 

смр ти Си ме Матавуља] 1599 
Te ma = [Тама] 1595 
Ten či ca = [Вео] 1595
1914. 1595 
1915. 1595 
To la žba sna = [Утеха снова] 1595 
Tra ge di ja 1595  
Trav ni ška kro ni ka = [Травничка хроника] 1549, 1554, 1556, 

1565, 1575, 1581, 1582, 1592, 1596, 1601, 1602, 1608
Trd nja va = [Кула] 1562, 1572, 1589 
Tre nu tek v To ploj = [Тренутак у Топлој] 5160 
Tri raz sta ve = [Три изложбе] 1590 
Tri sli ke iz ži vlje nja Vu ka Ka ra dži ća = [Три сли ке из жи во та Ву

ка Караџића] 1599 
Trup 1567, 1577, 1594 
U. Do na di ni: Ka men z ra men = [У. До на ди ни: Ка ме на с рамена] 

1599 

Uči telj Lju bo mir 1590 
Uj Dom bo var 1595 
Umet nik in nje go vo de lo = [Уметник и ње го во дело] 1599  
Ure ri sa nja = [Часови цртања] [Омерпаша Ла тас; одло мак] 

5116  
Ustvar jal na iskra = [Стваралачка искра] 1600 
Ustvar jal na ro ka = [Стваралачка рука] 1600 
Uvod 1584 
Uvod na be se da = [Исак Самоковлија] 5110 
V ce li ci šte vil ka 115 = [У ће ли ји број 115] 1563, 1573, 1590  
V Cho pi no vi rojst ni hi ši = [У Шо пе но вој род ној кући] 1590 
V ha ma mu = [У амаму] 1595 
V mli nu = [У воденици] 1567, 1577, 1594 
V mra ku = [У сумрак] 1595 
V mu sa fir ha ni = [У мусафирхани] 1551, 1567, 1577, 1594 
V spo min Kal mi ju Ba ru hu = [Помен Кал ми ју Баруху] 1599 
V tem ni ci = [У зиндану] 1551, 1567, 1577, 1594 
V uli ci Da ni la Ili ća = [У ули ци Да ни ла Илића] 1590
V ve ri gi = [На ланцу] [Омерпаша Ла тас; одло мак] 5187
Več ni ko le dar ma te rin šči ne = [Вечити ка лен дар ма тер њег језика] 

[Знакови по ред пу та; одло мак] 1597   
Več ni ne mir = [Немир од вијека] [Немири; одло мак] 1595
Ve le tov ci 1550, 1561, 1571, 1578, 1587, 5099 
Ve ra sa lu trix 1595 
Vi har na noč = [Бурна ноћ] 1595 
Vi no 1563, 1573, 1590 
Vi so ka pe sem^ = [Пјесма над пјесмама] 1600 
Vi ši na = [Висина] 1595 
Vla di mir Ćo ro vić: Bo sna in Her ce go vi na = [Владимир Ћо ро вић: 

Бо сна и Херцеговина] 1599 
Voj na knji ga Ga bri e la D’An nun zia = [Једна рат на књи га Га бри

је ла Д’Анунција] 1600 
Vr ni tev = [Повратак] 1595 
Vsak do mo ral no od go var ja za ti sto, kar pri po ve du je = [О при чи и 

причању] 5154 
Vse hi tre je, vse bli že = [Све ви ше, све ближе] 1595 
Vti si iz Sta lin gra da = [Утисци из Стаљинграда] 1590 
Vuk in tu ji na = [Вук и иностранство] 1599 
Vuk re for ma tor 1599 
Vu kov zgled = [Вуков пример] 1599  
Walt Whit man = [Волт Витмен] 1600 
We i mar 1932 = [Вајмар 1932] 1595, 5179 
Za pi sa te lja = [За писца] [Знакови по ред пу та; одло мак] 1597
Za kle to dvo ri šče = [Прокле та авлија] 1552
Za nos in tr plje nje To ma sa Ga lu sa = [Занос и стра да ње То ме 

Галуса] 1563, 1573, 1590  
Za pi sek o be se dah = [Белеш ка о речима] 1600 
Za pi ski iz tem ni ce = [Ex Pon to; одло мак] 5138 
Za pi ski o Goyi = [Гоја] 1580 
Za pi ski o Goyi = [Записи о Гоји] 1563, 1573 
Za pi ski za pi sa te lja = [Белеш ке за писца] 1600 
Za pr ta vra ta = [Затворена врата] 1566, 1576, 1593 
Ze ko 1550, 1561, 1571, 1587 
Ze mlja, lju dje in je zik pri Pe tru Ko či ću = [Земља, љу ди и је зик 

код Пе тра Кочића] 1599 
Zgod ba = [Прича] 1584 
Zgod ba o so li = [Прича о соли] 1566, 1576, 1593, 1605, 5180 
Zgod ba o tla ča nu Si ma nu = [Прича о кме ту Симану] 1551, 1566, 

1576, 1593, 1606 
Zgod be iz otro ških let 1579 
Zgo do vi na in le gen da = [Историја и легенда] 1600 
Zi ma = [Зими] 1566, 1576, 1593 
Zma go va lec = [Створење] 1584 
Zna me nja = [Знакови] 1566, 1576, 1593, 5139 
Zna me nja ob po ti = [Знакови по ред пута] 1597, 1607  
Zo ra 1595 
Zu ja 1584 
Zu ko Džum hur: Ne kro log ne ki čar ši ji = [Зуко Џум хур: Не кро лог 

јед ној чаршији] 1599 
Že ja = [Жеђ] (при по вет ка) 1551, 1567, 1577, 1594, 1605
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Že ja = [Жеђ] (сти хо ви) 1595 
Že ja po po pol no sti = [Жеђ савршенства] 1595 
Že na iz slo no ve ko sti = [Жена од сло но ве кос ти] 5167, 5169  
Žen ska iz slo no ve ko sti = [Жена од сло но ве кос ти] 1559, 1569, 

1585, 5161 
Žen ska na pe či ni = [Жена на камену] 1559, 1569, 1585 
Ži vlje nja = [Животи] 1584  
Ži vlje nje pis = [Аут обиографија] (при по вет ка) 1566, 1576, 1593

Шпански
Amor en la ci u dad = [Љубав у касаби] 1641 
Bo lí var = [Симон Бо ли вар Ослободилац] 1627  
Ca fé Ti ta nic = [Бифе „Ти та ник”] 1641
Ca fé Ti ta nic (y otras hi sto ri as) 1641 
Una car ta de 1920 = [Писмо из 1920. године] 1641 
Cró ni ca de Trav nik = [Травничка хроника] 1633, 1636, 1643
Cu en tos 1621 
Di ver sión en la po sa da = [Шала у Сам са ри ном хану] 1616, 

5199         
En el ce men te rio ju dío de Sa ra je vo = [На је вреј ском гро бљу у 

Са рајеву] 1641 
En el mo li no = [У воденици] 1616, 5200   
Goya = [Записи о Гоји] 1615
El lu gar mal di to = [Прокле та авлија] 1616, 1617, 1621, 1624, 

5189, 5192, 5193, 5201, 5205
El lu gar mal di to y otros re la tos 1616     
La mu jer de mar fil = [Жена од сло но ве кос ти] 5197  
Ni ños = [Деца] 1641 
Pa la bras = [Речи] 1641
Un pu en te so bre el Dri na = [На Дри ни ћуприја] 1610, 1612, 1618

1620, 1622, 1623, 16281632, 1635, 1637, 1640, 1642, 1644, 
5190, 5191, 5202, 5206

La se ño ri ta = [Госпођица] 1613, 1621, 1625, 1638, 1639, 5194  
Si món Bo lí var Li ber ta dor = [Симон Бо ли вар Ослободилац] 

5198 
Su ce dió en Bo snia = [Травничка хроника] 1611, 1614, 1626, 

1634 
El tor so = [Труп] 1616, 5203, 5207   
Va ca ci o nes me ri di o na les = [Летовање на југу] 5195
El va so = [Чаша] 1616, 5204
El ven ce dor = [Победник] 1641
Una vi sta de Sa ra je vo = [Један по глед на Сарајево] 5196 

Шведски
Ali ja Djer ze lez’ väg = [Пут Али је Ђерзелеза] 1654 
Barn = [Деца] 1654, 5211  
Be rät tel sen om ve si rens ele fant = [Прича о ве зи ро вом слону] 

1658 
Bo ken = [Књига] 1654
Ett brev året 1920 = [Писмо из 1920. године] 1658, 5232, 5233   
Bro ar = [Мостови] 5230 
Bron över Dri na = [На Дри ни ћуприја] 1646, 1647, 1650, 1651, 

1657 
Bron över Ze pa = [Мост на Жепи] 1658, 5208, 5121 
Buf fé „Ti ta nik” = [Бифе „Ти та ник”] 1658 
Byron i Sin tra = [Бајрон у Синтри] 1656, 5209  
Ćor kan och lin dan ser skan = [Ћоркан и Швабица] 1658   
Dö den i Si nans klo ster = [Смрт у Си на но вој текији] 1656, 5213     
Fe sten = [Свечаност] 1656 
Fön stret = [Прозор] 1654, 5214
De för döm das stad = [Прокле та авлија] 1645  
Hel ve tets för gård = [Прокле та авлија] 1652, 1653, 1655  
Hi sto rien om ve si rens ele fant = [Прича о ве зи ро вом слону] 

5215  
I fän gel set = [У зиндану] 1654, 5216 
I klo ster här bär get = [У мусафирхани] 1656 
Ivo An dric på no bel fe sten: „Sa gans käl la si nar al drig” = [О при чи 

и причању] 5217 

Je le na och an dra be rät tel ser 1656 
Je le na, kvin nan som in te finns = [Јелена, же на ко је нема] 1656, 

52255228 
Kon su ler na = [Травничка хроника] 1648, 1649 
Kvin nan på sten häl len = [Жена на камену] 1658, 5218, 5219 
Kär lek i en små stad = [Љубав у касаби] 1654 
Lek med föt ter na = [Игра] 5231 
Lien = [Коса] 5210, 5220  
Ma ra, äl ska rin nan = [Мара милосница] 1656 
Mi la och Pre lac = [Мила и Прелац] 1658 
Misshan del = [Злостављање] 1654, 5229  
Mu sta fa Magyar = [Мустафа Маџар] 1654 
Män nen från Ve le to vo = [Велетовци] 1654 
Män nen från Ve le to vo och an dra no vel ler 1654 
Olu ja ker na = [Олујаци] 5221 
Or men = [Змија] 1656
Det oro li ga året = [Немирна година] 1656 
Osa ti ca ner na = [Осатичани] 1658 
Por trät tmål ning = [Сликање] [Омерпаша Ла тас; одло мак] 1658 
På An ni kas tid = [Аникина времена] 1654 
På kant med he la värl den = [У за ва ди са светом] 5222 
På kant med värl den = [На обали] 1654 
Se me ster i sö dern = [Летовање на југу] 1654, 5223  
Skol re sa = [Ек скурзија] 1658 
Snör ma ka re Aljo får en idé 1658  
Tec ken = [Знакови] 1658 
Törst = [Жеђ] (при по вет ка) 1654 
Un dret i Olo vo = [Чудо у Олову] 1654, 5224  
Vid brän nvin span nan = [Код казана] 1656 

Турски
Ağanin eri kli ği = [Прича о кме ту Симану] 5255
Al da tıyor dü ş le rim be nim = [Бију ме да ни немиром] [Немири; 

одло мак] 5244 
An driç’in ölüm ve yaşam üs tü ne dü ş ün ce le ri 5343     
Ani ka yaşar ken = [Аникина времена] 1672, 5357  
Aska ile kurt = [Аска и вук] 1674, 5344, 5369 
Ba tik = [Потонуло] 5345 
Bo sna hi kâyele ri 1663 
Bur sa yan gı nı üs tü ne = [На вест да је Бру са погорела] 5235
Büyük ve zir = [Травничка хро ни ка; одло мак] 5256 
Cam baz ha ne de ilk kez = [Циркус] 1667, 1674, 1677, 5322 
Ço cu klar = [Деца] 1667, 1674, 1677, 5245, 5308
Çok ga rip ga rip du ruyor = [Епилог] [Ex Pon to; одло мак] 5246 
De me tler = [Снопићи] 1667, 1677, 5316, 5323 
Dri na ça ğ layanı = [Слап на Дрини] 5324 
Dri na kö prü sü = [На Дри ни ћуприја] 1659, 1660, 1664, 1666, 

16681671, 1673, 1675, 1680, 1682, 16851689, 5236, 5237, 
5247, 52585304, 5309, 5373     

Düş = [Сан] [Госпођица; одло мак] 5257, 5310
„Ex Pon to”dan = [Ex Pon to; одло мак] 5311 
Fil di şi ka dın = [Жена од сло но ве кос ти] 5365, 5367, 5378 
Ge zi = [Изл ет] 1667, 1677 
Gün ba tar ken = [Травничка хроника] 1661 
Gü na ğ ar tı sı = [Јутро] 5336 
Gü nah çı kar ma = [Исповијед] 5337, 5338 
Gün ba tı mın da = [У сумрак] 5346 
Hu zur su zlu klar = [Немири] 5347 
Ir gat Si man = [Прича о кме ту Симану] 1672, 1676, 1678, 1683, 

5358  
İlen çli avlu = [Прокле та авлија] 5248   
Je pa kö prü sü = [Мост на Жепи] 1672, 5249  
Je pa üs tün de ki kö prü = [Мост на Жепи] 5250, 5315  
Kar çiç beyin dü şü = [Сан бе га Карчића] 5348, 5370
Kim bi lir za ma nın so nu na = [Ко ће зна ти вре ме ну крај] [Шта са

њам и шта ми се до га ђа; одло мак] 5238
Ki mi mi se viyor o genç ka dın şim di = [Кога ли љу би са да она 

мла да жена] [Ex Pon to; одло мак] 5251
Ki mi se viyor şim di o genç ka dın = [Кога ли љу би са да она мла да 
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жена] [Ex Pon to; одло мак] 5239  
Ki tap = [Књига] 1674, 5359 
Ki tap ve ede biyat dünyası na atı lan ilk adı mlar = [Како сам ула зио 

у свет књи ге и књижевности] 1667, 1674, 1677 
Ko lonya = [Травничка хро ни ка; одло мак] 1667, 1677  
Kö prü bir de Çin ge ne = [На Дри ни ћу при ја; одло мак] 1667, 

1677, 5362  
Kör = [Слепац] 5355  
Ma car Mu sta fa = [Мустафа Маџар] 1663, 53255335 
Ne dü ş le rim ve ba ş ı ma ne ler ge lir = [Шта са њам и шта ми се 

догађа] 5349 
Ne dü ş lüyorum, ne ler ge liyor ba ş ı ma oysa = [Шта са њам и шта 

ми се догађа] 5366 
Ne dü ş lüyorum, oysa ne ler ge liyor ba ş ı ma = [Шта са њам и шта 

ми се догађа] 5341, 5350 
Ne dü ş lüyorum, oysa ne ler ola ge liyor ba na = [Шта са њам и шта 

ми се догађа] 5252 
Ne ol du ba na, dü ş le rim ne = [Шта са њам и шта ми се догађа] 

5240 
Oyun = [Игра] 5253, 5372, 5374 
Öğret men Lu bo mir = [Учитељ Љубомир] 1674, 5360, 5371 
Ölüm ve yaşam üze ri ne dü ş ün ce ler 5351   
Ömer pa şa = [Омерпаша Латас] 1684  
Pen ce re = [Прозор] 1667, 1674, 1677, 5234, 5241, 5305, 5306 
Rüya ve ger çek = [Сан и ја ва Под грабићем] 5317, 5364, 5368, 

5375 
Sah ne de ilk ve son kez = [Неуспех на позорници] 1667, 1674, 

1677, 5363, 5379 
Si nan’ın tek ke sin de ölüm = [Смрт у Си на но вој текији] 5312 
Söz cü kler üs tü ne no tlar = [Белеш ка о речима] 5313 
Söz cü kle re de ğ gin = [Белеш ка о речима] 5352 
Sür gün den no tlar = [Ex Pon to; одломци] 1672, 5318, 5319, 5321 
Tek gö zlü Cor kan ile yaban cı ka dın = [Ћоркан и Швабица] 1663, 

5339 
Tır pan = [Коса] 5353, 5354 
Trav nik gün lü ğü = [Травничка хроника] 1681
„Trav nik kro ni ği”nden = [Травничка хро ни ка; одло мак] 5314  
Trav nik olayla rı = [Травничка хроника] 1665 
Tuz = [Прича о соли] 5307 
Tuz öykü sü = [Прича о соли] 1667, 1677, 5361 
Uğur suz avlu = [Прокле та авлија] 1662
Uza klar da, çok uza klar da gü ne ş le = [Брегови у даљини] [Немири; 

одло мак] 5254
Uza klar da, kar dan taç ta kan = [Брегови у даљини] [Немири; 

одло мак] 5242 
Ve le to vo er ke kle ri = [Велетовци] 5320 
Ve li pa şa’nın oyna şı = [Мара милосница] 1663, 1679 
Ver eli ni ço cu kluk 1674 
Ve zi rin emri üze ri ne  = [На Дри ни ћу при ја; одло мак] 5243 
Yazar ola rak Vuk = [О Ву ку као писцу] 5376 
Yük se klik = [Висина] 5356 
Zın dan da = [У зиндану] 5340, 5342, 5377 

Украјински
Алєк 1696 
Ані ки ні ча си = [Аникина времена] 1692 
Аска і вовк = [Аска и вук] 1696, 5395 
Ве жа = [Кула] 1696 
Ве ле тов ці = [Велетовци] 1692, 1693, 1696, 5396, 5399 
Ви но 1693, 5387 
Вік но = [Прозор] 1696 
Га дю ка = [Змија] 1693 
Дра ма в Олу я ку = [Олујаци] 5381 
Древ ця = [Снопићи] 1692 
Дрів ця = [Снопићи] 5380
Ex Pon to [одло мак] 5392 

Жарт у Сам са ри но му за ї зді = [Шала у Сам са ри ном хану] 1693 
Зе ко 1692  
Зна ки = [Знакови] 1692 
Зна ки вздовж до ро ги = [Знакови по ред пута] 1696  
Зну шан ня = [Злостављање] 1692 
Ки лим = [Ћилим] 1693 
Кни га = [Књига] 1692 
Книж ка = [Књига] 1696 
Кня зь із сум ни ми очи ма = [Кнез са ту жним очима] 5401
Ко го ни ні ці лує ота жін ка мо ло да = [Кога ли љу би са да она 

мла да жена] [Ex Pon to; одло мак] 5388, 5393
Ко го ни ні ці лує та мо ло да жін ка = [Кога ли љу би са да она мла

да жена] [Ex Pon to; одло мак] 5397 
Ко са 1693, 5391 
Ко хан ня в мі стеч ку = [Љубав у касаби] 1692 
Кра є ви ди = [Предели] 1693, 5382 
Міст на Дри ні = [На Дри ни ћуприја] 1690, 1694  
Міст на Же пі = [Мост на Жепи] 1693, 1696 
Мо сти = [Мостови] 1693, 5383 
Му ста фа Мад жар = [Мустафа Маџар] 1693 
На бе ре зі = [На обали] 1693  
На ка ме ні, у По чи те лі = [На ка ме ну, у Почитељу] 1693, 5384 
Не спо ко й ний рік = [Немирна година] 1692 
Об лич чя = [Лица] 1693, 5385, 5390 
Опо від ки з ди тин ства 1695 
Оса ти ча ни 1693 
Оцу пок = [Труп] 1693 
Па но ра ма 1696 
Пер ші кро ки у світ кни ги та лі те ра ту ри = [Како сам ула зио у 

свет књи ге и књижевности] 1695 
Під гра боч ком = [Сан и ја ва Под грабићем] 1692 
Прит ча про ві зи ро во го сло на = [Прича о ве зи ро вом слону] 

1692, 1693  
Прит ча про ві зи ро во го сло на та ін ші но ве ли 1693 
Про що мрію і що збу ва є ть ся = [Шта са њам и шта ми се догађа] 

5398 
Про кля тий двір = [Прокле та авлија] 1691 
Рзав скі го ри = [Рзавски брегови] 1692 
Ро змо ва з Го й єю = [Разговор са Гојом] 5400 
Роз по ві дь про кме тя Си ма на = [Прича о кме ту Симану] 1693  
Сі ме й ний пор трет = [Породична слика] 1692 
Смер ть у Си на но вії те кії = [Смрт у Си на но вој текији] 1693  
Спо ві дь = [Исповијед] 1693 
Спра га = [Жеђ] (при по вет ка) 1692, 1696 
Трак тир „Ти та ник” = [Бифе „Ти та ник”] 1692 
У до ро зі = [На путовању] [Јелена, же на ко је не ма; одло мак] 

5402 
У не зла го ді зі сві том = [У за ва ди са светом] 1696
У ха ті на шій = [У на шој ку ћи мо ра да је већ полумрак] [Ex 

Pon to; одло мак] 5389 
У хо лод нії = [У зиндану] 1693 
Упер ше в цир ку = [Циркус] 1695 
Упер ше й во стан нє на сце ні = [Неуспех на позорници] 1695 
Шля хи = [Стазе] 1693, 5386 
Що мрію, що збу ва є ть ся = [Шта са њам и шта ми се догађа] 

5394 

Урду
Da ri na na di ka pul = [На Дри ни ћуприја] 1697, 1698 

Вијетнамски
Chiếc cầu trên sông Dri na = [На Дри ни ћуприја] 1699, 1701

1704
Nhip cầu trên sông Dri na = [На Дри ни ћуприја] 1700
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1963 
Сабрана дела. Кожа 

92, 96, 99, 102, 106, 109, 115, 120, 123, 126
Сабрана дела. Пл. 

93, 97, 100, 103, 107, 110, 116, 121, 124, 127
Sabrana djela. Pl. 

94, 95, 98, 101, 105, 112, 114, 122, 125, 128
Dela. Pl. sa omotom 

15581567

1964
Сабрана дела. Брош.  

129, 133, 136, 139, 142, 144, 149, 155, 158, 161
Сабрана дела. Брош. ; варијанта повеза 

130, 134, 137, 140, 143, 145, 150, 156, 159, 162
Sabrana djela. Broš. Džepno izd.  

131, 132, 135, 138, 141, 147, 148, 157, 160, 163

1965
Сабрана дела. Брош.  

165, 168, 170, 172, 174, 177, 182, 186, 189, 191
Sabrana djela. Plast. 

166, 167, 169, 171, 173, 178, 181, 187, 190, 192 

1966
Dela. Pl. sa omotom 

15681577

1967
Сабрана дела. Пл. 

203, 208, 210, 212, 214, 217, 222, 225, 229, 232
Sabrana djela. Plast. 

206, 207, 209, 211, 213, 218, 221, 226, 230, 231

1976
Сабрана дела. Пласт. 

295, 298, 300, 303, 305, 307, 308, 311, 314, 316, 321, 322, 
328, 330,

333, 335
Sabrana djela. Plast. 

296, 297, 301, 302, 304, 306, 309, 310, 315, 317, 320, 323, 
329, 331, 332, 336

1976-1978
Zbrano delo. Pl. sa omotom 

15831595, 1597, 1599, 1600

1977
Сабрана дела. Пласт. 

338, 342, 344, 347, 349, 351, 354, 358, 360, 363, 366, 369, 
371, 373, 376, 378

Sabrana djela. Plast. 
339, 341, 345, 346, 348, 352, 355, 357, 361, 364, 365, 370, 
372, 374, 375, 379

Собрани дела. Пл. 
12511266

1978
Сабрана дела. Пласт. 

382, 384388, 391393, 396, 399, 400, 404407 

1981
Сабрана дела. Допуњено изд. Пласт. 

422, 425, 427, 429, 431, 433, 438, 440, 442, 446, 448, 450, 
457, 461, 463, 466, 468

Sabrana djela. Dopunjeno izd. Plast. 
423, 426, 428, 430, 432, 434, 439, 441, 443, 447, 449, 451, 
458, 462, 464, 467, 469

1982
Сабрана дела. Допуњено изд,  Фототипско из 1981. Пласт. 

470, 472479, 481483, 486, 488, 490, 491, 493

1983
Сабрана дела. Допуњено изд,  Фототипско из 1981. Пласт. 

495, 497501, 503505, 507, 509, 510, 514, 515, 517519 

1984
Sabrana djela. Dopunjeno izd. Plast. 

520, 522526, 528530, 532534, 536538, 540, 542

1986
Sabrana djela. Dopunjeno izd. Plast. 

557566, 568, 569, 572576

1988
Сабрана дела. Пласт. 

582, 584, 587, 589, 592, 597, 599, 604, 607, 609
Sabrana djela. Plast. 

583, 585, 588, 590, 593, 598, 600, 605, 608, 610
Sabrana djela. Plast. 

611614, 617, 621623, 625, 626

Сабрана дела
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1991
Сабрана дела. Фототипско изд. из 1988. Пласт. 

637, 639, 641, 642, 644, 646650

1992
Сабрана дела. Јубиларно изд, фототипско изд. из 1988. Брош. 

651, 655, 656, 660, 661

1996-1997
Сабрана дела. Фототипско изд. из 1981. Брош. 

681, 683, 685, 687, 689, 691, 693, 696, 703, 707, 708, 713, 
715, 717, 721, 729, 731, 732

Сабрана дела. Фототипско изд. из 1981. Картон 
682, 684, 686, 688, 690, 692, 694, 697, 704, 705, 706, 709, 
714, 716, 718, 722, 730, 733
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A. 6441, 6442 
А. Б. 6443, 6444 
А. В. 6445 
A. Г. 6446 
A. Д. 6447 
A. И. 6448, 6449 
A. K. 6450 
А. К. Н. 4508 
А. Н. 4524, 6451 
A. П. 6452, 6453 
А. Ш. 6454 
Абаџијев, Ђорђи (Абаджиев, Ѓорѓи) 9452 
Абдулах, Авни (Abdullah, Avni) 5369 
Абилдгорд, Уве (Abildgaard, Ove) 6455 
Авлин, Клод (Aveline, Claude) 1026, 1030, 6093, 64566460, 

6810, 8573, 9130, 10095, 12102, 13069, 13070 
Аврамеску, Михај (Avramescu, Mihai) 6461, 6462 
Аврамовић, Зоран 64636470 
Агапкина, Тамара П. 6471, 6472 
Агачевић, Русмир 492 
Агић, Нихад 64736482 
Агја, Сахидананда Ватсјајан 1093 
Агнон, Шмел Јосеф (Agnon, Shmuel Yosef) 4075, 4076, 6289, 

8868  
Адам, Жорж (Adam, George) 5444, 5446, 8573 
Адамовић, Ана 4027, 6483, 6484
Адамовић, Драгослав 916, 5512, 5513, 5533, 5540, 64856491, 

12885 
Адамовић, Марина 7811  
Адамс, Фиби (Adams, Phoebe) 6492 
Адемовић, Фадил 2471, 4060, 4168, 4657, 4912 
Адер, Лоран (Adert, Laurent) 6493 
Адлер, Јасна (Adler, Jasna) 6493 
Ажам, Пјер (Ajame, Pierre) 64946496 
АјалаДип, Ернесто Х. (AyalaDip, Ernesto J.) 6497 
Ајгенман, Ерик (Eigenmann, Eric) 6493 
Ајдачић, Дејан 6498, 6499, 10427, 11458
Ајсман, Волфганг (Eismann, Wolfgang) 6500, 6501 
Акерман, Хелмут (Ackermann, Helmut) 1377 
Акор, А. Екмел (Akkor, A. Ekmel) 6502 
Акшамија, Алија 2516, 4070, 4169, 4267, 4670, 4916, 5856
Алавантић, Раде 5435, 5534, 5576 
Алангу, Тахир (Alangu, Tahir) 1661, 1681, 6503 
Алауповић, Љубица 5643 
Алауповић, Тугомир 5600, 5643, 8472  
Албахари, Давид 65046506 
Алвар, Мануел (Alvar, Manuel) 65076509 
Алго, Лауро (Algo, Lauro) 6510 
Александер, Ронел (Alexander, Ronelle) 989, 997, 1001, 1006, 

1010, 4105, 65116515 

Александрова, Надежда 6516 
Алексијев, Ацо (Алексиев, Ацо) 6517 
Алексијевић, Властоје М. 6518 
Алексић, Живојин 6519, 6520 
Алечковић, Мира 7973 
Алзен, Леополд (Ahlsen, Leopold) 7069, 8544, 8545, 10665, 

11099, 13293, 14948 
Алић, Џемалудин 65216524, 7485
Алиу, Али (Aliu, Ali) 6525 
Алихоџић, Амела 6526 
Аличић, Ахмед С. 6527 
Алкалај, Хаим 6528, 6529
Алковић, М. 6837 
Алмажан, Славко (Almǎjan, Slavco) 4860, 4870, 4871 
Алмаши, Чила (Almásy, Csilla) 4464 
Алстердал, Алвар (Alsterdal, Alvar) 6530 
Алтанзагас, Ч. 4552 
Алтанхујаг, Д. (Алтанхуяг, Д.) 4552 
Алтикијери, Алесио (Altichieri, Alessio) 6531 
Амброзић, Катарина 6532, 6533 
Амендола, Ђовани (Amendola, Giovanni) 676, 869, 1867, 3030, 

9883 
Амери, Жан (Améry, Jean) 6534 
Амоја, Алба дела Фација (Amoia, Alba della Fazia) 6535
Анастасијевић, С. 6536 
Андерсен, Ханс Кристијан (Andersen, Hans Christian) 15017, 

15018 
Андерсон, Патрик (Anderson, Patrick) 6537 
Анджејевски, Јежи (Andrzejewski, Jerzy) 8782 
Андоновски, Венко 4534 
Андрејевић, Даница 65386541 
АндрејевићКун, Ђорђе 2386 
Андрес, Дерте (Andres, Dörte) 65426544 
Андрић, Антун 9898 
Андрић, Бојана 6545  
Андрић, Јово 7586, 7593 
Андрић, Катарина 12986, 12987, 13077 
Андрић, Љубисав 3249, 3380, 3503, 5448, 5584 
Андрић, Милка 65466553, 8257 
Андрић, Надежда 5774, 5797, 5807 
Андрић, Радомир 2993, 3027  
Анђал, Ендре (Angyal, Endre) 6554, 6555 
Анђелић, Теодор 65566576 
Анић, Младен 5805 
Антал, Габор (Antal, Gábor) 6577, 6578 
Антић, Данијела 3523, 3580, 3739 
Антић, Драган 6579 
Антић, Перо 6580
Антич, Иво 51865188
Антковјак, Барбара (Antkowiak, Barbara) 6581, 10167 

Именски регистар
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Антоан, Робер (Antoine, Robert) 1034, 1485 
Антонијевић, Бојана 6582 
Антонијевић, Дамњан 65836586 
Антонијевић, Драгослав 8061  
Антонић, Здравко 5624, 5808, 6587, 6588, 8792, 8793, 9147 
Антонић, Милорад 65896594, 10765, 10766 
Антош, Георг (Antosch, Georg) 6595 
Антуновић, Горанка 14218 
Анџић, Душко 11132 
Арагон, Луј (Aragon, Louis) 6088 
Аралица, Иван 9020, 11273 
Аралица, Стојан 6422, 6596, 6597 
Аранда, Алфредо (Aranda, Alfredo) 6598 
Арвидсон, Барбро (Arvidson, Barbro) 6599 
Арежина, Душко 636, 66006602 
Арманини, Анте 6603 
Арсенијевић, Војислав 744 
Арсенић, Радоје 6604 
Арсић, Љубица 3651, 6606   
Арсић Ивков, Маринко 6605  
Арсовски, Георги 4519, 45214523, 45254527 
Асановић, Сретен 66076611 
Асенов, Петко 3967 
Асилјазиџи, Хајати (Asılyazicế, Hayati) 1675
Асимакопулос, Костас (Ασημακοπουλος, Κωστας) 1075, 6612, 

6613 
Асоди, Ева Т. (Aszódi, Éva T.) 4367, 4406 
Атанасијевић, Ксенија 6614 
Атанасова, Маја (Атанасова, Мая) 6615 
Атанасова, Нели 3949 
Атанацковић, Лаза 13042 
Атинг, Марк (Utting, Mark) 15578 
Аторпс, Јеста (Attorps, Gösta) 6616 
Аћимовић, Тихомир 3905 
Аћин, Јовица 6617, 6618 
Ахматова, Ана Андрејевна (Ахматова, Анна Андреевна) 5886 
Ахметагић, Јасмина 6619 
Ацел, Тамаш (Aczél, Tamás) 6620 
Ач, Карољ (Ács, Károly) 4325, 43534357, 4381, 4382, 4398, 

4400, 4405, 4409, 4419, 4434, 4435, 44374439, 6621 
Аџароглу, Тиркер (Acaroğlu, Türker) 1670, 1671, 1675 
Ашкерц, Антон 335, 336, 377379, 407, 1254, 1599, 1726 

Б. 6622, 6623 
Б. Б. 6624 
Б. Д. 6625 
Б. Ј. 6626, 6627 
Б. П. 6628, 6629
Бабац, Јасна 5789, 6630, 6631, 6685, 10371  
Бабел, Јосип 13065 
Бабенишева, С. (Бабенышева, С.) 6632 
Бабин, Радомир 6633 
Бабинка, Михал (Babinka, Michal) 13792 
Бабић, Анто 6356 
Бабић, Биљана 6634 
Бабић, Бора 6635 
Бабић, Владимир Ђ. 6636 
Бабић, Горан 3671, 3677 
Бабић, Жарко 66376639 
Бабић, Миланка 6640 
Бабић, Сава 66416648 
Бабић, Сеја 3213 
Бабић, Тамара 6649 
БабићАндрић, Милица 3169, 5617, 5632, 5638, 5643, 5650

5652, 5662, 5671, 5815, 5816, 6293, 6650, 6651, 71947221, 
72267237, 7557, 7558, 8147, 96539656, 9945, 10370, 11632, 
14121, 14979, 15498 

Баблер, Ото Франтишек (Babler, Otto František) 934, 937, 942, 
947, 3983, 3984, 3990, 5629, 6652 

Бабовић, Бошко 66536656 

Бабовић, Милосав 8738, 9833 
Бавчић, Узеир 6657 
Багић, Крешимир 11228 
Бадњевић, Дуња 1151, 1156, 1162, 1164, 1169, 1170, 1172, 1173, 

66586663   
Баздуљ, Мухарем 66646670 
Базилевски, Андреј Борисович (Базилевский, Андрей Бори

сович) 3679, 36813690, 3692, 3697, 37013703, 3705, 3706, 
37083711, 3713, 3714, 37163723, 37313733, 3738, 3742, 3744, 
3748, 37503757, 3759, 3761, 3762, 3764, 37663768, 3770, 3772
3774, 37773779, 37813786, 38303832, 3835, 3839, 3841, 4968, 
4969, 4971, 4972, 49744976, 49794984, 4986, 49884991, 4993, 
4995, 4997, 4999, 50025010, 5012, 5014, 5015, 5019, 5021, 5025
5027, 5029, 5031, 5033 

Баисеро, Пио (Baissero, Pio) 5789 
Бајерсдерфер, Франк (Beyersdörfer, Frank) 6671 
Бајић, Јово 66726674 
Бајић, Љиљана 66756677, 7169, 13346 
Бајић, Мато 5593 
Бајић, Тодор 4598 
Бајовић, Бранко 6678 
Бајрон, Џорџ Гордон (Byron, George Gordon) 7173, 11736, 

12443 
Бак (Bák) 6679 
Бакер Хавген, Брит (Bakker Haugen, Brit) 1454 
Баковић, Даворка 6680 
Бал, Мустафа 6681 
Балан, Јон (Bǎlan, Ion) 1494, 1495, 48324834, 4836, 4839, 4856, 

4857, 4865, 48674869, 6682, 6683 
Балаши, Ласло (Balássy, László) 4374 
Балвановић, Владимир 6684 
Балдочи, Пасквале Антонио (Baldocci, Pasquale Antonio) 5789, 

6685 
Балзак, Оноре де (Balzac, Honoré de) 4410, 12272 
Балић, Смаил 6686 
Балцани, Соња (Balzani, Sonia) 6687 
Бан, Гезане (Bán, Gézáné) 4317  
Банашчик, Ева (Banaszczyk, Ewa) 1470
Бандић, Милош И. 416, 480, 549, 680, 5538, 5540, 5559, 5573, 

5809, 5810, 6290, 6299, 6322, 66886717, 7667, 7795, 7837, 
7894, 9332, 9758, 10567, 11678, 11917, 14541, 14971, 14975, 
15239, 15240, 15256  

Банистер, Дон (Bannister, Don) 4093, 4104 
Бановић, Гојко 6718, 6719, 6720 
Банџовић, Сафет 6721 
Бањаи, Јанош (Bányai, János) 6722, 6723 
Бањанин, Љиљана 6724 
Бањац, Зорица 6725, 6726 
Бао, Јеџ 1194  
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Барбуловић, Гордана 6737, 6738 
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6744  
Барток, Павел (Bartok, Pavel) 5046 
Бартолић, Звонимир 6745 
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Бартулица, Милостислав 6746 
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Бегић, Мидхат 418, 437, 459, 502, 508, 550, 554, 578, 596, 606, 

620, 624, 634, 645, 6356, 6397, 67726816, 13412, 15406  
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Бекић, Томислав 9506, 10010 
Белан, Бранко 6821 
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Берић, Гојко 6846, 6847
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Бехам, Мира 6855 
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Билик, Наталија (Білик, Наталія) 68606864 
Билип, Витолд (Billip, Witold) 6865 
Билјановски, Димче 1253, 1258 
Билкић, Слободан 3127 
Билоног, Ј. (Білоног, Ю.) 6866 
Бингел, Хорст (Bingel, Horst) 6867 
Биорац, Драган 6868 
Бирикоа, Кристијана (Burucoa, Christianne) 6869 
Бирнбаум, Хенрик (Birnbaum, Henrik) 14244 
Бисенић, Драган 6870, 6871 
Битерман, Валтер (Bittermann, Walter) 6872 
Битнер, Вилијам (Bittner, William) 6873 
БихаљиМерин, Лиза 4614, 4682 
БихаљиМерин, Ото 76, 4682, 6874 
Бицек, Франц (Bicek, Franc) 3991 
Бичковски, Силвија (Bitschkowski, Silvia) 1405, 6875 
Бишоф, Барбара (Bischoff, Barbara) 6876 
Бјанки, Оливијеро Оноре (Bianchi, Oliviero Honoré) 6221
Бјелица, Драгиша 6877 
Бјелица, Исидора 6878 
Бјелогрлић, Александар 6879 
Бјерг, Ане Мари (Bjerg, Anne Marie) 3502 
Бјернсон, Андрес (Björnsson, Andrés) 4218 
Бјернсон, Бјернстјерне (Bjørnson, Bjørnstjerne) 4137 
Благоески, Борис 1266 
Благонадеждин, В. 1507, 1521, 4960 
Блажек, Павле 6880, 6881 
Блажетин, Стјепан 6882 
Бланко Мело, Ектор (Blanco Melo, Hector) 6883 
Блашковић, Ласло 710712, 768, 835, 68846889 
Блечић, Милорад Р. 654, 2921, 3330, 68906895, 6915, 15628  
Блечић, Михаило 68966906 
Блоа, Леон (Bloy, Léon) 12274, 12295, 14811 
Блок, ЖанРишар (Bloch, JeanRichard) 1996 
Блонски, Вадим (Блонський, Вадим) 1695 
Бо, Карло (Bo, Carlo) 6907 
Боасен, Анри (Boissin, Henri) 4153, 4157, 4160, 4175, 6908  
Бобровњицка, Марија (Bobrownicka, Maria) 6909, 6910 
Бован, Владимир 5802, 69116914, 7745, 7748, 12409 
Богавац, Милован 69156917 
Богавац, Небојша 3726, 3827 
Богатај, Борис 6918 
Богдан, Иво 6919, 6920 
Богданов, М. 1510, 69216923 
Богдановић, Милан 59, 60, 242, 418, 437, 459, 502, 508, 550, 554, 

555, 578, 596, 606, 620, 624, 634, 645, 740, 828, 833, 1237, 1455, 
5841, 5885, 5943, 69247028, 8945, 10361, 12175  

Богданфи, Шандор (Bogdánfi, Sándor) 4320 
Богерт, Ралф (Bogert, Ralph) 7029 
Богетић, Бошко 7030 
Богићевић, Војислав 2160 
Богићевић, Миодраг 418, 508, 550, 596, 620, 645, 70317044  
Богишић, Влахо 7045 
Боглић, Мира 70467049 
Богнар, Зоран 3639, 36543656, 3664, 7050 
Богнер, Иво 7051, 7052 
Богнер, Уте (Bogner, Ute) 4708 
Богосављевић, Срдан 3442, 3446, 10288 
Богутовац, Дубравка 7053 
Богутовић, Драган 3019, 70547058 
Бодирога, Милан 70597061 
Боднаров, Стеван 7062 
Бодрич, Иштван (Bodrits, István) 8753 
Божинова, Драгица 7063 
Божиновска, Невенка 7064 
Божић, Милан 8537 
Божић, Мирко 1602, 7065 
Божић, Павле 5787 
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Божичковић, Олга 70667072, 7156 
Божовић, Гојко 748, 70737079, 7913 
Божовић, Раде 902, 7080, 7081  
БожовићМанојловић, Даница 7082 
Бозкурт, Турхан (Bozkurt, Turhan) 1675 
Бозоки, Марта (Bozóky, Márta) 1207 
Бојаџијев, Златју (Бояджиев, Златю) 5886 
Бојаџијева, Јордана (Бояджиева, Йордана) 907, 39253927 
Бојић, Душица 3386 
Бојић, Јасмина 7083, 7084 
Бојић, Милутин 1777 
Бојић, Мирко 7085 
Бојић, Нада 7086, 7087 
Бојић, Никола 7088 
Бојку, Фејзи (Bojku, Fejzi) 886, 891, 3873, 3878, 7089, 7090 
Бојовић, Војислав 7091, 7092 
Бојовић, Гордана види Поповић, Гордана 
Бојовић, Жељко 7093 
Бојовић, Злата 7094, 7095 
Бојтар, Ендре Б. (Bojtár, Endre B.) 4446 
БокЛејтинг, Нел де (BockLuiting, Nell de) 7096 
Бокан, Бранко Ј. 7097 
Бокоњић, Ристо 7098 
Болгар, Бојан (Болгар, Боян) 7099 
Боливар, Симон (Bolívar, Simón) 299, 308, 309, 353355, 391, 438, 

439, 477, 494, 503, 528, 563, 717, 718, 743, 1253, 1600, 1627, 1908
1910, 2796, 30563066, 5198, 1090910913, 11730, 12431, 13152, 
13624, 13625  

Бонгарцони, Орета (Bongarzoni, Oretta) 7100 
Бонђорно, Ариго (Bongiorno, Arrigo) 1137, 1138, 1141, 1144, 

1147, 1150, 1152, 1154, 1155, 1157, 1163, 1171, 71017112 
Бонђорно, Кристина (Bongiorno, Cristina) 7113
Боне, Жак (Bonnet, Jacques) 7114 
Боне, Жослин (Bonnet, Jocelyne) 7348 
Бонифачић, Антун 5041 
Бонџолов, Христо (Бонджолов, Христо) 7115 
Бор, Нилс (Bohr, Niels) 679, 12533 
Бор, Хрвоје види Хргић, Љубомир 
Борбељ, Јанош (Borbély, János) 4402, 4448, 6816, 12700 
Борбељ, Јанош Иштван (Borbély, János István) 4474, 4476, 

10172 
Бордије, ЖанМарк (Bordier, JeanMarc) 41824187, 41894194, 

41984210 
Бордо, Анри (Bordeaux, Henry) 438, 439, 477, 503, 528, 563, 

717, 718, 1760 
Бордон, Радо 5158 
Бори, Имре (Bori, Imre) 1232, 44254432, 5813, 5814, 7116

7147, 14223, 14689 
Борић, Арас 7148 
Боричић, Чедо 7149 
Борко, Божидар 7150, 7151 
Борковска, Ева (Borkowska, Ewa) 7152 
Борсето, Лучана (Borsetto, Luciana) 7153 
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Бос, Јозеф (Bos, Josef) 7154 
Босанац, Миливој 7155 
Боске, Ален (Bosquet, Alain) 6093, 71567159 
Ботев, Христо 9026 
Ботић, Павле 7160 
Ботица, Стипе 7161 
Ботичели, Сандро (Botticelli, Sandro) 7648  
Боци, Босиљка 2670 
Бошков, Димитар 7162 
Бошков, Живојин 71637165               
Бошков, Стојко (Божков, Стойко) 7166 
Бошковић, Велизар 11172, 11173 
Бошковић, Драган 7167 
Бошковић, Драгана 7168 
Бошковић, Зорана 7169 
Бошковић, Милорад 71707174 

Бошковић, Радосав 14031 
Бошковски, Јован 1245 
Бошнаков, Димитар К. (Бошнаков, Димитър К.) 7175 
Бошњак, Бранимир 7176 
Бошњаковић, Г. 7177  
Браво, Реуф 7178 
Браво, Хосе Антонио (Bravo, José Antonio) 1616, 1617, 1621, 

1624, 5189, 5192, 5193, 5201, 5205 
Брадашевић, Саша 6856 
Брадић, Небојша 7168, 71797183, 7298, 8660, 9639, 9664, 10489, 
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12160, 12791, 13326, 13911, 14205, 14604, 14945, 15553 
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Будимир, Милан 7317, 7318, 11720 
Будимлија, Анка 7319 
Будимовски, Будим 59445948  
Буено, Салвадор (Bueno, Salvador) 1623, 1626, 7320, 7321 
Бузура, Аугустин (Buzura, Augustin) 7322 
Буквалт, Милош (Bukwalt, Miłosz) 7323 
Букић, Фадил 73247327 
Булајић, Горан 7328 
Булатовић, Божо 7329 
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Булатовић, Миодраг 73307335, 10171, 10463, 11589 
Булаховски, Леонид Арсенијович (Булаховський, Леонід 

Арсенійович) 6860, 14386 
Булик, Ђеорђе (Bulic, George) 14991501 
Булић, М. 7336 
Буља, Тодор 7337 
Бунушевац, Радмила 7338, 7339 
Буњак, Петар 7340, 9019, 14702 
Буњаку, Шабан (Bunjaku, Shaban) 3896 
Буњевац, Милан 73417343 
Буњин, Иван Алексејевич (Бунин, Иван Алексеевич) 15093

15096 
Бурањи, Нада 7344 
Бурбулон, Изабел (Bourboulon, Isabelle) 7345 
Буркхарт, Дагмар (Burkhart, Dagmar) 73467348 
Бурсаћ, Славица 11821185 
Бутита, Пјетро А. (Buttitta, Pietro A.) 7349 
Бутлар Москон, Алфред фон (Buttlar Moscon, Alfred von) 4619, 

4632, 4649, 4656, 4669, 73507354 
Бутуровић, Ђенана 7355 
Бутуровић, Лада 7355 
Бучис, Алгимантас (Bučys, Algimantas) 1201, 7356 
Бучко, Ахнета (Бучко, Агнета) 1505 
Буш, Гинтер (Busch, Günther) 7357 
Буш, Џефри (Bush, Geoffrey) 7358 

В. 7359, 7360  
В. А. 7361, 7362 
В. В. 12084 
В. Д. Н. 7363 
В. К. 73647366 
В. Л. 7367, 7368 
В. М. Р. 7369 
В. П. 7370, 7371 
В. Х. 7372 
В. Х. Х. 7373  
Вагапова, Наталија Михајловна (Вагапова, Наталья 

Михайловна) 1507, 1511, 1512, 1516, 1518, 1521, 1523, 1524, 
1526, 1530, 4962, 7374, 7375 

Вагнер, Франсоа (Wagner, François) 7376 
Вагнер, Фред (Wagner, Fred) 1370 
Вазов, Иван 9026 
Ваић, Федор 23 
Вајгел, Зигрид (Weigel, Sigrid) 9298 
Вајда, Габор (Vajda, Gábor) 7377 
Вајдеманис, Харијс (Veidemanis, Harijs) 1198  
Вајденхајм, Јоханес (Weidenheim, Johannes) 1349, 1369, 1389, 

1436, 4659, 4691 
Вајлд, Оскар (Wilde, Oscar) 1781, 56935695, 8929, 9215 
Вајс, Кристијан (Weiss, Christian) 7378 
Вакаро, Лаура (Vaccaro, Laura) 7379 
Валент, Милко 7380 
Валзер, Паул Л. (Walser, Paul L.) 7381 
Валихора, Јозеф (Valihora, Jozef) 10274 
Валко, Ђерђ (Walkó, György) 4370 
Валмарин, Луиза (Valmarin, Luisa) 7382 
Валтер, Данијел (Walther, Daniel) 7383 
Валх, ХансЈоахим (Walch, HansJoachim) 1370 
ВалчакМиколајчакова, Мариола (WalczakMikołajczakowa, 

Mariola) 9023  
Ваљо, Лука (Vaglio, Luca) 7384, 7385 
Ванг, Сен 1192            
Вандов, Иван 7386 
Вандрај, Хорст (Wandrey, Horst) 4662, 4672 
Ваноик, Божидар 4129 
Варга, Јожеф (Varga, József) 73877391 
ВаргаОсвалд, Тина (VargaOswald, Tina) 7302, 7392 
Вардар, Хисаметин (Vardar, Hüsamettin) 5370 
Вардић, М. 7393 
Вари, Герда (Vári, Gerda) 1215

Варнењска, Моника (Warneńska, Monika) 7394, 7395 
ВарницаНенин, Невена 5849, 7396 
Варошлија, Бранко 7397, 7398 
Василева, Светлана 7399 
Василевски, Марек Антони (Wasilewski, Marek Antoni) 7400 
Василић, Оливера 7401 
Васиљевић, Војислава 7402 
Васиљенко, П. (Василенко, П.) 7403 
Васита, Ришард (Wasita, Ryszard) 7404, 7405 
Васкез, Јоел Мануел Л. (Vázquez, Yoel Manuel L.) 1634, 7406  
Ваупотић, Mирослав 7407 
Вахтел, Ендру Барух (Wachtel, Andrew Baruch) 74087411 
Вашак, Бохумил (Vašák, Bohumil) 935 
Вашек, Владимир види Безруч, Петар         
Вашкјевич, Анджеј К. (Waśkiewicz, Andrzej K.) 4816, 4818

4820, 4823, 4827 
Вегел, Ласло (Végel, László) 7412 
Вегнер, Михаел (Wegner, Michael) 7413 
Ведерби, Вилијам Џ. (Weatherby, William J.) 7414 
Велашевић, Дубравка 1602 
Велебит, Јосип 4131 
Великић, Драган 7415 
Величковић, Маристела 9950 
Величковић, Станиша 85508561 
Велковска, Мирјана 1283 
ВелмарЈанковић, Владимир 7416 
ВелмарЈанковић, Светлана 6100, 6928, 6929, 6969, 6970, 6981, 

6982, 6991, 6992, 74177423, 11380, 12518, 12519, 12751, 13683, 
13685, 15148, 15149 

Вељковић, Драгица 7424 
Вемић, Бранко 4070 
Вендел, Херман (Wendel, Hermann) 299, 438, 439, 477, 503, 

528, 563, 717, 718, 1794, 2817 
Вервес, Григориј Давидович (Вервес, Григорій Давидович) 

7425, 7426 
Вере, Ги (Verret, Guy) 7427, 7428 
Веренк, Шарл Жак (Veyrenc, Charles Jacques) 7429, 7430 
Вереш, Петер (Veres, Péter) 74317433 
Вереш, Саша 7434 
ВермеленДајамант, К. (VermeulenDijamant, K.) 10961108 
ВермутАткинсон, Џудит (WermuthAtkinson, Judith) 7435, 

7436 
Вернић, Зденко 7437, 7438 
Вертхајмер, Јирген (Wertheimer, Jürgen) 10128 
Весели, Адолф (Veselý, Adolf) 3998, 3999 
ВеселиновићШулц, Магдалена 13106 
Весовић, Велимир 7439 
Вест, Антони (West, Anthony) 7440 
Вест, Ричард (West, Richard) 7441 
Вестре, Бернт (Vestre, Bernt) 7442 
Вешовић, Марко 2661 
Вешовић, Радоња 7443 
Вибранд, Арита (Wybrands, Harita) 1054, 4178, 4181, 4188, 

4196 
Вибранд, Франсис (Wybrands, Francis) 4178, 4181, 4196 
Вигорели, Ђанкарло (Vigorelli, Giancarlo) 7444, 7445 
Видаковић, Л. 4041 
Видаковић, Милош 1795, 5643 
ВидаковићПетров, Кринка 7446, 7510  
Видан, Иво 74477455 
Видмар, Жива 1595 
Видмар, Јосип 916, 15581577, 1602, 5415, 6340, 74567460
Видмар, Тит 7461 
Видовић, Драго 7462 
Визнер, Љубо (Wiesner, Ljubo) 7463 
Викингур, Свејдн (Víkingur, Sveinn) 1109, 7464 
Вилен, Дренка (Willen, Drenka) 967, 978 
Вилијамс, Силија види Хоксворт, Силија            
Вилк, Вернер (Wilk, Werner) 74657473 
Вилхелми, Јануш (Wilhelmi, Janusz) 7474 
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Виљанић, М. 7475 
Винавер, Станислав 5407, 74767480  
Винкјерути, Весна (Vinchierutti, Vesna) 751, 775 
Винклер, Ото (Winkler, Otto) 7481 
Винстон, Ричард (Winston, Richard) 7482 
Винтер, Балдуин (Winter, Balduin) 74837485 
Винтерхалтер, Вилко 74867488 
Випотник, Цене 1578 
Вираг, Агнеш (Virág, Ágnes) 74897491 
Вирмсер, Андре (Wurmser, André) 7492  
Вирта, Татјана (Вирта, Татьяна) 1507, 1509, 15111513, 1515

1518, 15211526, 1528, 1529, 1531, 4958 
Вискари, Вернер (Wiskari, Werner) 7493 
Висковић, Велимир 742, 751, 775, 74947501 
Витез, Григор 15581577 
Витезић, Иван 7502 
Витезица, Војин 9991 
Витезовић, Милован 2905, 3736 
Витман, Волт (Whitman, Walt) 299, 308, 309, 353355, 391, 438, 

439, 477, 503, 528, 563, 717, 718, 1253, 1520, 1600, 1765, 3036, 
3347, 3516, 56965711 

Виторио Емануеле III, италијански краљ (Vittorio Emanuele) 
10662 

Витошевић, Драгиша 7503 
Вицко, Арпад (Vickó, Árpád) 5813 
Вицковић, Иво 75047506 
Вишковски, Томаш (Wyszkowski, Tomasz) 15014 
Вишњевски, Јозеф Хенрик (Wiśniewski, Józef Henryk) 7507 
Вишњић, Филип 6763, 10033, 1004610048 
Вједина, В. П. (Вєдіна, В. П.) 7508 
Вјежбицка, Катажина (Wierzbicka, Katarzyna) 7509 
Вјежбицка, Малгожата (Wierzbicka, Małgorzata) 1476, 4816, 

4818, 4819, 4823, 7510 
Вјежбицки, Јан (Wierzbicki, Jan) 1462, 1469, 1470, 1472, 1476, 

1479, 4788, 4798, 4803, 4804, 4807, 4824, 5818, 5841, 75117529, 
7936, 8789, 11119, 11190, 13866, 14447 

ВладивГловер, Слободанка 7530, 7531  
Владимиров, Симеон 7532 
Владимирски, А. К. (Владимирский, А. К.) 9335 
Владић, Владо 7533, 7534 
Владић, Милена 7535 
Владушић, Слободан 75367543 
Влаисављевић, Уго 7544 
Влајчић, Милан  75457552 
Влатковић, Драгољуб 2701, 3401, 55525572, 55745582, 5595, 

5637, 5801, 5819, 6173, 6348, 6352, 6420, 6490, 6737, 7225, 7362, 
7505, 75537640, 7886, 8158, 8357, 8400, 8528, 9244, 9433, 10002, 
10098, 10101, 10107, 10203, 10271, 10673, 10753, 11059, 11238, 
11294, 11612, 11714, 11765, 12399, 12613, 12618, 12620, 12742, 
13319, 13482, 13543, 13804, 13819, 14065, 14433, 14532, 14539, 
14543, 14933 

Вогринец, Маријан 7641 
Водник, Валентин 1764 
Војводић, Радослав 414, 3008, 3023, 3111, 3120, 3378, 3389, 

5501, 5525, 5526, 5540, 58205822, 76427650, 11574, 12007, 
13198, 14309, 15000 

Војиновић, Станиша 7651, 7652 
Војнић, Томислав 7653 
Војновић, Иво 330, 331, 373, 374, 405, 463, 464, 490, 517, 538, 

574, 706, 801, 1264, 1835, 1896, 2904, 3765, 5614, 5645, 7654, 
7655, 13713 

Вол, Стивен (Wall, Stephen) 6269, 7656, 12058 
Волконски, М. (Волконский, М.) 1508, 1513, 1514, 1525, 1527, 

1530 
Волман, Славомир (Wollman, Slavomír) 7657 
Володина, И. 7658 
Волтер, Герхард (Wolter, Gerhard) 4646, 4647 
Волчич, Деметрио (Volcic, Demetrio) 7659 
Вониш, Арно (Wonisch, Arno) 3680, 3698, 3707, 3734, 3741, 

3745, 3760, 3765, 3771, 3780, 3813, 5775, 76607662, 14460, 
14461 

Вончина, Никола 7064 
Вордсворт, Кристофер (Wordsworth, Christopher) 7663 
Ворол, Ирвинг (Warole, Irving) 7664 
Вотерс, Бари (Waters, Barry) 7665 
Вотруба, Франтишек (Votruba, František) 5035, 5096 
Вранеш, Бранко 7666 
Врбацки, Андреј (Vrbacký, Andrej) 15341536, 1538, 1543, 1545, 

50365038, 50405042, 5044, 5047, 5051, 5055, 5057, 5058, 5060
5062, 5070, 5073, 5074, 5077, 5078, 7667, 7668, 10691 

Врдољак, Антун 7669 
Врег, Франце 5415 
Врљић, Стојан 5823, 5824, 76707673   
Вроцлавски, Кшиштоф (Wrocławski, Krzysztof) 7674 
Ву, Анлан 1188, 1189 
Ву, Кели 1193 
Вудхаус, Кристофер Монтагју (Woodhouse, Christopher 

Montague) 7675 
Вујадиновић, Јасмина 7676 
Вујанић, Михаило 7677 
Вујановић, Војислав 7678, 7679 
Вујатовић, Рајко 7680 
Вујачић, Слободан 5465, 5583, 7681 
Вујић, Владимир 7682 
Вујичић, Драгомир 7683, 7684 
Вујичић, Маријета (Vujicsics, Marietta) 10114 
Вујичић, Петар 7685 
Вујичић, Стојан 1215, 1222, 3449, 3450, 3471, 3473, 3476, 3481, 

3482, 3488, 3489, 4334, 4335, 4338, 4339, 4341, 4342, 4344, 4346, 
4347, 4349, 4363, 4367, 4368, 4404, 4406, 4444, 4445, 5480, 5623, 
76867695 

Вујновић, Станислава 76967699 
Вујовић, Анђелија 4080 
Вујовић, Н. 4155 
Вујовић, Раде 7700 
Вукановић, Јованка 7701, 7702 
Вукашиновић, Верољуб 12792 
Вукић, Миодраг 1349, 1354, 1389, 1421, 4637, 4638, 4647, 4652, 

4661, 4668, 4716, 4728, 77037705 
Вукићевић, Љ. 7706 
Вукићевић, Милосав 7707, 7708 
Вукићевић, Милош 7681, 77097713 
ВукићевићЈанковић, Весна 77147716 
Вукмановић, Велимир 3788, 3800 
Вукмановић, Љуба 7717 
Вукмировић, Владо 7718 
Вуков, Петар 7719 
Вуковић, Божо 3472, 5825, 77207740 
Вуковић, Владета 5802, 6913, 77417765, 12409 
Вуковић, Владислав 7766 
Вуковић, Ђорђије 7767 
Вуковић, Јован 7768 
Вуковић, Јово 5421 
Вуковић, Миодраг 7769 
Вуковић, Ненад 2452, 3011, 77707772, 14317 
Вуковић, Ново 77737776 
Вуковић, Чедо 77777782 
Вукомановић, Славко 7783 
Вукотић, Вишња 7784, 15312 
Вукотић, Манојло 7785 
Вуксановић, Миро 7786, 7787 
Вуксановић, Слободан 77887790 
Вукчевић, Јован Б. 7791 
Вукчевић, Лидија 7792 
Вулевић, Јован 7793, 7794 
Вулетић, Анђелко 7795 
Вулетић, Витомир 77967798 
Вулетић, Елза 814, 815, 851 
Вуловић, Мира 7799 
Вуловић, Тихомир 9551, 9557, 11008, 11009, 12257, 12265 
Вулф, Хенри К. (Wolfe, Henry C.) 7800 
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Вуонг Ђанг (Vương Đăng) 1700
Вученов, Димитрије 78017807
Вучетић, Јасмина 7714, 7772, 7808, 8543, 8585, 9170, 9286, 

9491, 9827, 9835, 10272, 10562, 11192, 13320 
Вучетић, Шиме 7809, 7810, 13194 
Вучинић, Вејн С. (Vucinich, Wayne S.) 5793, 6515, 7083, 7410, 

7531, 7811, 7812, 8165, 8788, 10641, 10801, 11001, 12727, 13090, 
14880, 15034 

Вучинић, Гордана 5774, 5797 
Вучинић, Срђан 7813 
Вучић, Саво 7814 
Вучићевић, Мишо 78157817 
Вучковић, Гаврило 299, 335, 336, 377379, 407, 468, 469, 493, 519, 

542, 576, 732, 733, 1254, 1599, 1906, 2115, 3158, 3405, 4509, 7818, 
9264 

Вучковић, Мирољуб 7819 
Вучковић, Михаило 1904 
Вучковић, Радован 154, 199, 245, 256, 276, 288, 300, 301, 306309, 

314, 315, 322324, 335, 336, 343, 345, 350355, 359361, 368370, 
377379, 393, 395, 400, 407, 409, 416, 418, 422, 423, 425434, 438
443, 446451, 457459, 461464, 466470, 472484, 486491, 493, 
495, 497501, 503505, 507510, 514, 515, 517520, 522526, 528
540, 542, 544, 545, 549, 550, 554, 555, 557566, 568, 569, 572576, 
594, 596, 601, 606, 618620, 624, 634, 645, 651, 655, 656, 660, 661, 
669, 678, 682, 690, 696, 697, 704, 714, 727, 729, 730, 735, 740, 752, 
756, 761, 769, 781, 806, 828, 833, 852, 870, 873, 875, 885, 1253
1255, 1257, 1258, 1261, 15831595, 1597, 1599, 1600, 2667, 2885, 
3048, 3092, 3174, 5540, 5777, 58265828, 5834, 58835885, 5987, 
5988, 6942, 6946, 6949, 7165, 78207972, 8099, 8633, 8915, 8936, 
9518, 9574, 10336, 10553, 11081, 11169, 11801, 11929, 12478, 
12549, 12558, 12631, 12638, 12639, 12685, 13184, 13207, 13271, 
13303, 13704, 14126, 14127, 14511, 15043, 15052, 15053, 15226, 
15589, 15605 

Вучо, Александар 1901, 2867, 5635, 7973, 12467 
Вучо, Вук 7974 
Вучо, Јулијана 7975 

Г. 7976, 7977
Г. Б. 7978 
Г. П. 7979, 7980 
Г. Ц. 7981 
Гаадамба, Ш. 1288 
Габерц, Славко 7982, 7983 
Габорович, Нада 7984 
Гавела, Бранко Б. 79857987 
Гавран, Игнације 7988, 7989 
Гаврилов, Аурел 1495, 7990, 7991 
Гавриловић, Зоран 79927998
Гавриловић, Радослав 79998004 
Газдик, Теофил (Gazdík, Teofil) 5039, 5097 
Гајер, Драган 8005, 8381 
Гајић, Милорад 8006 
Гајић, Оливера 8007 
Гајтани, Адем 8008 
Гал, Јелена (Gall, Jelena) 8009 
Гал, Ласло (Gál, László) 8010 
Галина, Лада 912, 3939 
Галис, Арне (Gallis, Arne) 14471449, 1451, 80118017 
Галић, Драго 2992 
Галкина, Г. 1520 
Гамара, Пјер (Gamarra, Peirre) 8018 
Ган, Жилбер (Ganne, Gilbert) 8019 
Ганем, Рита (Ganem, Rita) 8020 
Ганчева, Бистра 8021 
Гард, Пол (Garde, Paul) 1052, 8022, 13050 
Гаридо Рамос, Луиса Фернанда (Garrido Ramos, Luisa Fernanda) 

1633, 1636, 1638, 1641, 1643, 1644, 8023 
Гаријани, Жерар (Ghariani, Gérard) 8024 
Гарић, Дарко 736 
Гарсија Галијано, Анхел (Garcia Galiano, Angel) 8025 
Гастер, Берил (Gaster, Beryl) 8026 

Гаталица, Александар 8027, 8028    
Гаћиновић, Владимир 335, 336, 377379, 407, 468, 469, 493, 519, 

542, 576, 732, 1254, 1599, 1783        
Гаћиновић, Војислав 5829, 10827, 12466 
Гаус, КарлМаркус (Gauß, KarlMarkus) 1436, 4711, 8029, 8030 
Гафић, Мустафа 3282, 5475, 5522, 5569, 7511, 7689, 80318039, 

9301, 9327, 9719, 10063, 10586, 13199, 14877, 14910, 15389 
Гацери, Марио (Gazzeri, Mario) 8040 
Гвичардини, Франческо (Guicciardini, Francesco) 3040, 3125, 

3567, 3573, 3574, 5684, 57125715, 7396, 7415, 1408714091, 
14098, 14259 

Гвоздановић, Мирјана 8041 
Гевилер, Клаудија (Gähwiler, Claudia) 4712 
Гелин, Јан (Gehlin, Jan) 8042 
Георгијев, Емил Иванов (Георгиев, Емил Иванов) 8043 
Георгијев, Љубен (Георгиев, Любен) 8044 
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1523, 1525, 9273, 93279337, 10446, 13559 
Јаковљевић, Бранислав 9338 
Јаковљевић, Гордана 5458, 5540 
Јаковљевић, Снежана 7183 
Јакшић, Ђура 7648 
Јакшић, Милета 5663 
ЈакшићПровчи, Бранка 9339 
Јалимам, Салих 9340 
Јамазаки, Хироши 1181 
Јамбрек, Петер 11937 
ЈанашекИваничкова, Халина (JanaszekIvaničková, Halina) 
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Јандрић, Љубо 299, 5540, 5655, 5855, 5856, 8684, 9136, 93419420, 
13893, 14248, 14286, 15489 

Јанев, Симон (Янев, Симон) 9421 
ЈаневаСтојановић, Вера 9422, 9423 
Јаневски, Славко 1046510467 
Јанеж, Станко 13244 
Јанес, Ели (Jannes, Elly) 9424, 9425 
Јанигро, Николе (Janigro, Nicole) 4281 
Јанићијевић, Јован 9426
Јанковић, Арсеније М. 8537 
Јанковић, Босиљка 9427 
Јанковић, Владета 9428 
Јанковић, Владимир 652 
Јанковић, Драгољуб 5540, 94299433 
Јанковић, Драгомир 9893 
Јанковић, Милица 94349436, 14023 
Јанковић, Оливера 9437 
Јанковић, Пол (Yankovitch, Paul) 9438 
Јанковић, Славица 9439 
Јанкович, Анджеј (Jankowicz, Andrzej) 4774, 4783, 4784 
Јанкович, Јан (Jankovič, Ján) 5096, 5097 
Јанкович, Ласло (Jankovits, László) 14436 
Јаноушова, Јарослава (Janoušová, Jaroslava) 4017, 4018 
Јанчар, Драго 9440 
Јанчић, Миро 9441 
Јањић, Душан 94429444 
Јањић, Ђорђе Ј. 5987, 9445, 9446 
Јањич, Фран 41244126 
Јарошка, Маркус (Jaroschka, Markus) 4117, 4732 
Јарц, Миран 9447 
Јасни, Војтјех (Jasný, Vojtěch) 7069, 8544, 8545, 10665, 11099, 

13293, 14948 
Јашкјевич, Валтер Ц. (Jaskiewicz, Walter C.) 9448 
Јеврић, Бране 9449 
Јеврић, Даринка 9450, 9451 
Јевстратова, Ана Јевгењевна (Евстратова, Анна Евгеньевна) 

9452 
Јевтић, Атанасије 3141, 3142 
Јевтић, Боривоје 5607, 5643, 94539455, 10334, 12445 
Јевтић, Милош 9456 
Јевтић, Мирјана 9457 
Јевтић, Мирољуб 5857, 94589475, 11257 
Јевтовић, Бранислава 9476 
Једлинска, Ана Н. (Едлинская, Анна Н.) 9477 
Јежић, Славко 5692 
Јекел, Гинтер (Jäckel, Günter) 5858, 5859 
Јекнић, Драгољуб 94789485 
Јекнић, Радован 3796, 3798 
Јелавић, Чарлс (Jelavich, Charles) 9551, 9557, 11008, 11009, 

12257, 12265 
Јелен, Ан (Yélen, Anne) 10361038, 1041, 1045 
Јелић, Иван 6001 
Јелић, Милосав 1776 
Јелушић, Божена 9486 
Јелушић, Елизабета 7082 
Јелушић, Синиша 94879494 
Јелчић, Дубравко 3080, 94959503, 10792, 10793  
Јенджејчик, Олгјерд (Jędrzejczyk, Olgierd) 9504 
Јенихен, Манфред (Jähnichen, Manfred) 4660, 4684, 4700, 9505

9512, 14215 
Јенсен, Брикт (Jensen, Brikt) 9513, 9514 
Јент, Луис (Jent, Louis) 9515 
Јерај, Вида 5720, 5721
Јеремић, Драган М. 78, 108, 183, 184, 194, 255, 281, 418, 456, 508, 

513, 550, 580, 596, 602, 620, 645, 680, 1602, 5841, 5885, 5943, 
6322, 95169557  

Јеремић, Љубиша 601, 631, 632, 653, 665, 763, 770, 828, 6391, 
95589585 

Јеремић, Маша 9586 
Јерков, Александар 723, 740, 758, 3327, 3354, 95879600, 12560 

Јерковић, Душан 7554 
Јерковић, Јован 2901, 2906, 2914, 2916 
Јеротић, Владета 96019616 
ЈефтимијевићМихајловић, Марија 9617, 9618 
Јешилај, Кемал (Yeşilay, Kemal) 5317, 5364, 5368, 5375 
Јованић, Гвозден 59445948, 6350, 96199622, 11594 
Јованов, Светислав 9623 
Јовановић, Александар 1491, 9624 
Јовановић, Бојан 96259628 
Јовановић, Бранко 9629 
Јовановић, Виолета 9630 
Јовановић, Војислав Марамбо 5620, 5675, 10827, 12466 
Јовановић, Димитрије 3565, 3570, 3571, 3576, 3588, 3589, 3620, 

3622 
Јовановић, Драган 6520, 9631 
Јовановић, Ђорђе 96329636 
Јовановић, Жарко 9637 
Јовановић, Жељко 5844, 96389642 
Јовановић, Живорад П. 5800, 96439647 
Јовановић, Иванка 9648 
Јовановић, Ивко 9649 
Јовановић, Јелена 9650 
Јовановић, Љубиша 2251, 2254 
Јовановић, Милан С. 9651, 9652 
Јовановић, Милан Ч. 2022 
Јовановић, Миливоје Р. 5816, 96539656 
Јовановић, Миодраг 96579661 
Јовановић, Младен 3140 
Јовановић, Ненад 7209, 7218 
Јовановић, Петар 9662 
Јовановић, Рашко В. 96639668 
Јовановић, Славица 745, 9669 
Јовановић, Слободан 8314 
ЈовановићЗмај, Јован 299, 2168, 2908, 9766 
ЈовановићЛазић, Мирјана 14873 
ЈовановићСтојимировић, Милан 9670 
Јовановска, Билјана 10997 
Јованцаи, Марија 875, 9671 
Јовашевић, Драган 96729679 
Јовић, Бојан 8473, 9680, 9681 
Јовић, Драган 10459, 10460 
Јовић, Драгољуб 5459, 5540 
Јовић, Душан 9682, 9683 
Јовић, Јована 9684 
Јовичић, Владимир 96859688 
Јововић, Јелена 8593, 96899698 
Јововић, Јелица 5849 
Јокановић, Данило 3493, 3494, 3530, 3578, 3619, 3623, 3631, 3632, 

3638, 3647, 3799 
Јокић, Бранко 2928, 9699 
Јоковић, Мирољуб 97009705, 12292  
Јоксимовић, Зоран 9706 
Јонас, Ернст Е. (Jonas, Ernst E.) 12901293, 12991304, 1307, 

1308, 13201331, 1344, 1345, 13561358, 1362, 1363, 1375, 1377, 
13791383, 1385, 1388, 1392, 1394, 1400, 1401, 14061413, 1415, 
14171419, 1423, 14251427, 1429, 1434, 1437, 1439, 1440, 4615, 
4727, 4732, 4737 

Јор, Фин (Jor, Finn) 9707 
Јорданова, Катја (Йорданова, Катя) 913, 915, 917, 919, 922, 923, 

926, 3954, 9223, 9708, 9709, 9878, 12194, 12202, 13865, 14941, 
14942 

Јосимовић, Радослав 5630, 5633, 9710, 9711 
Јосимчевић, Марица 762, 9712, 9713 
Јосић Вишњић, Мирослав 3478, 3487, 97149717 
Јосифов, Веселин (Йосифов, Веселин) 9718 
Јохан, Снежана 9719, 9720 
Јохансен, Јорген (Johansen, Jorgen) 9721 
Јохо, Волфганг (Joho, Wolfgang) 9722 
ЈунБрода, Ина (JunBroda, Ina) 4628, 4634, 4685, 4687, 4688, 

97239726 
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Јунг, Карољ (Jung, Károly) 1225, 1226, 1230, 4441, 4442, 11954
11956 

Јунгер, Ференц (Junger, Ferenc) 8752 
Јурић, Јагода 9727 
Јуричић, Желимир Боб 987, 4090, 5601, 5860, 5861, 6564, 9132, 

97289754, 10606, 11581, 11834, 12448, 12475, 15152, 15577 
Јуришевић, Миодраг 5985, 9755 
Јуришић, Блаж 9756 
Јуришић, Шимун 5862, 8222, 97579769 
Јурковић, Маријан 9770 
Јурсенар, Маргерит (Yourcenar, Marguerite) 12275, 12277, 12289, 

15490 
Јусуф, Малик Махамад 1697 
Јусуф, Суреја (Yusuf, Süreyya) 5237, 9771 
Јухас, Геза (Juhász, Géza) 4313, 11936 
Јухас, Ержебет (Juhász, Erzsébet) 4376, 97729774 
Јушчук, Иван (Ющук, Іван) 1693, 1694, 53825387, 5390, 5391, 

5396, 5399, 97759777 

K. 2169, 9778, 9779 
K. J. 4312 
K. K. 9780 
К. К. С. 9781 
К. Л. 9782 
К. Р. 9783 
Кавецка, Зофја (Kawecka, Zofia) 9784 
Кадаре, Исмаил (Kadaré, Ismaïl) 5879, 8947, 11065, 15432 
Кадић, Анте 97859789 
Казаз, Енвер 750, 97909798, 11105 
Казанцакис, Никос (Καζαντζακης, Νικος) 5879 
Казмер, Ерне (Kázmér, Ernő) 9799 
Каја, Фахри (Kaya, Fahri) 5253 
Кајда, Володимир (Кайда, Володимир) 9800 
Каје, ПјерФрансоа (Caillé, PierreFrançois) 5474 
Кајзер, Јанез 5124, 5132 
Кајндл, Клаус (Kaindl, Klaus) 6543 
Кајндл, Рајмунд Фридрих (Kaindl, Raimund Friedrich) 677, 870, 

1553315535 
Калања, Жељка 8413, 9732, 13202 
Калач, Исо 484, 9801  
Калдеира Родригез, Педро (Caldeira Rodrigues, Pedro) 9802

9804 
Калеб, Вјекослав 9805 
Калезић, Василије 5834, 5863, 5864, 6064, 8129, 8362, 8922, 

98069822, 10980, 12841, 12842, 14949, 14965 
Калезић, Димитрије 5865, 5866, 98239825 
Калезић, Драгиша 3538 
Калезић, Загорка 9826 
Калезић, Светлана 98279829 
Калезић, Слободан 673, 98309849 
Каленић, Ватрослав 9850 
Калеши, Хасан (Kaleshi, Hasan) 882, 3845, 3846, 9851, 9852 
Калита, Халина (Kalita, Halina) 1460, 1463, 1465, 1469, 1472

1474, 1477, 1481, 1482, 4791, 4792, 4796, 4800, 4806, 4808, 4820, 
4827, 98539856, 13445 

Калмер, Јозеф (Kalmer, Josef) 4569 
Калуђеровић, Драган 9857 
Калуђеровић, М. 2603 
Камерино, Алдо (Camerino, Aldo) 9858 
Ками, Албер (Camus, Albert) 4292, 10181 
КампањолоБувије, Мишел (CampagnoloBouvier, Michelle) 

9859 
Камхи, Самуел 2497 
Каназир, Душан 9860 
Кандић, Борис 9861 
Канети, Елијас (Canetti, Elias) 6493 
Канић, Марина 9862 
Кантавеља, Хуан (Cantavella, Juan) 9863 
Кантел, Маија (Cantell, Maija) 9864 
Кантер, Робер (Kanters, Robert) 9865 

Канцедал, Људмила Дмитривна (Канцедал, Людмила Дмитрів
на) 5395 

Кањух, Наталија (Канюх, Наталия) 8754 
Капасо, Данило (Capasso, Danilo) 9866 
Капдевила, Сио (Capdevila, Sió) 11821185, 98679869 
Капито, Ханс (Capito, Hans) 9870 
Капичић, Јован 5681 
КапиџићОсманагић, Ханифа 6776 
КапиџићХаџић, Насиха 527, 577, 615, 9871 
Капон, Ален (Cappon, Alain) 1064, 4211, 9872 
Капор, Момо 5880, 9873 
Капуја, Емил (Capouya, Emile) 9874 
Капушан, Корнел (Cǎpuşan, Cornel) 9875 
Карабалић, Владимир 9876 
Карабег, Омер 6347 
Карађозов, Панајот (Карагьозов, Панайот) 926, 9877, 9878 
Карађорђе 3485 
Карајанов, Илија 9879 
Каралић, Аница 4673, 7242 
Карамехмедовић, Мухамед 2922, 2947, 4082, 4083, 4094, 4095, 

4702, 4703, 5181, 5182  
КаранХоџалар, Лејла (KaranHocalar, Leylâ) 5376 
Карановић, Зоја 7542, 9339, 13344, 13349, 13357, 13361 
Карасјова, Марина Љвовна (Карасева, Марина Львовна) 4970, 

4973, 4994, 5013, 5017, 5018, 5020, 5023, 5024, 5032, 9880 
Караулац, Мирослав 676, 869, 3169, 5602, 56065615, 5617, 5622, 

5625, 5636, 5640, 5643, 5644, 5658, 58675873, 6701, 7628, 7654, 
8192, 9125, 9137, 9278, 9753, 98819952, 10186, 10414, 11329, 
11808, 11969, 11972, 12141, 12536, 12537, 12782, 13049, 13223, 
13846, 14150, 14997, 15054, 15584 

Карахасан, Џевад 5853, 6398, 99539956, 14691 
Караџић, Вук Стефановић 32, 260, 299, 335, 336, 367, 377379, 

407, 468, 469, 493, 519, 542, 576, 732, 733, 922, 949, 1254, 1516, 
1520, 1599, 1972, 19851987, 2046, 22852287, 2297, 2440, 2446
2448, 2489, 2518, 2536, 25462548, 2559, 2630, 2742, 2827, 2847, 
2872, 31333140, 3143, 31443146, 3149, 3157, 3189, 3330, 3396, 
3404, 3408, 3440, 3653, 3657, 5162, 5376, 5908, 5930, 6540, 6653, 
6655, 7094, 71907193, 7249, 7515, 77427747, 7761, 7765, 7798, 
7814, 8284, 8303, 8314, 8422, 8437, 8474, 8588, 8688, 87208722, 
8783, 87978799, 8878, 8881, 8902, 8904, 8906, 8911, 8967, 9015, 
9017, 9019, 9040, 9096, 9159, 9160, 9260, 9263, 9281, 9306, 9318, 
9442, 9596, 9620, 9630, 9746, 9994, 1003510037, 10041, 10131, 
10188, 10225, 10290, 10291, 10310, 10376, 10426, 10575, 10578, 
10581, 10582, 10602, 10899, 11075, 11300, 11369, 11378, 11382, 
11456, 11457, 11495, 11590, 11692, 11694, 11805, 11973, 11986, 
11998, 12078, 12079, 12269, 12279, 12281, 12283, 12284, 12287, 
12431, 12432, 12452, 12627, 12641, 12658, 12664, 12667, 12670, 
12820, 12826, 12829, 12898, 13043, 13103, 13263, 13348, 13359, 
13363, 13448, 13553, 13555, 13556, 13626, 13820, 13917, 13918, 
1402714029, 14032, 14186, 14213, 14238, 14371, 14428, 14575, 
14858, 14930, 14967, 15094, 15538, 15540

Караџић, Радован 9957 
Кардељ, Едвард 1602, 9059, 13368 
Карела, Марија (Καρελα, Μαρια) 9958, 9959 
Каринти, Фриђеш (Karinthy, Frigyes) 14435 
Карлсон, С. (Carlson, S.) 9960 
Каролев, Стојан (Каролев, Стоян) 99619963 
Карољи, Андраш (Károlyi, András) 1221 
Карпатски, Душан (Karpatský, Dušan) 941949, 1537, 4009, 

4016, 40204023, 4025, 4026, 40294031, 99649975, 13080 
КарпјукДомагала, Марија (KarpiukDomagała, Maria) 9976 
Карпова, Т. 1507, 1511 
КарподиниДимитриадис, Ефи (ΚαρποδινηΔημητριαδς, Εφη) 

7348 
Каршаи, Александер (Karšay, Alexander) 9977 
Касла, Доминик (Cassela, Dominique) 4167 
Кастиљо Арагон, Луис дел (Castillo Aragón, Luis del) 1610, 

1612, 16181620, 1622, 1623, 16281632, 1635, 1637, 1640, 1642, 
5190, 5202, 5206 

Каталано, Франко (Catalano, Franco) 9978 
Каталинић Јеретов, Рикард 9979 
Катан БенЦион, Дина (Kkattan BenCion, Dinah) 10891091, 

9980 
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Катанео, Руђеро (Cattaneo, Ruggero) 9503 
Катанић, Ксенија 9981 
Катлен, Жан (Cathelin, Jean) 9982 
Катона, Тамаш (Katona, Tamás) 9983 
Катунац, Драгољуб 9984 
Кафка, Франц (Kafka, Franz) 6637, 6638, 7366, 10181 
Кахидзе, Медеја (Кахидзе, Медея) 1085 
Кацкова, Лилија (Кацкова, Лилия) 908, 909, 911, 913, 915, 916, 

925, 926, 39303932, 3945, 3947, 3948, 9985 
Каш, Миклош (Kass, Miklós) 9986 
Кашињска, Кристина (Kaszyńska, Krystyna) 4759, 4761, 9987 
Кашињски, Станислав (Kaszyński, Stanisław) 9988 
Каштелан, Јуре 2552, 2563, 9989, 9990 
Квазимодо, Салваторе (Quasimodo, Salvatore) 4714, 6322, 9991 
Квам, Рагнар (Kvam, Ragnar) 9992, 9993, 11086 
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Келер, Ернст (Köhler, Ernst) 10005 
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Кељменди, Рамиз (Kelmendi, Ramiz) 3849 
Кељменди, Ћазим (Kelmendi, Qazim) 5453, 5540 
Кембел, Мери (Campbell, Mary) 10007, 10008 
Кемп, Фридхелм (Kemp, Friedhelm) 4690 
Кенебек, Едвин (Kennebeck, Edwin) 10009 
Кенигсле, Јоахим (Königslöw, Joachim) 10010 
Керблер, Јурај 1001110015 
КеречкиМустур, Деса 664 
Кермаунер, Тарас (Kermauner, Taras) 1001610025 
Кертес, Имре (Kertész, Imre) 15071 
Кесар, Јован 9655, 13591 
Кесић, Весна 6350 
Кестен, Херман (Kesten, Hermann) 4640 
Кецман, Здравко 10026 
Кецмановић, Илија 2039, 5639, 10027 
Кијовски, Анджеј (Kijowski, Andrzej) 5841, 10028, 10029 
Кијурина, Злата 10805, 12312 
Кикић, Геза 10030, 10031 
Килибарда, Новак 1003210048 
Ким, Ђи Хјанг 1196, 5874, 5875, 1004910053 
Кимура, Шоићи 1174, 1177, 10054, 10055 
Кинг, Мартин Лутер (King, Martin Luther) 5483 
Кињко, Тарас (Кінько, Тарас) 10056 
Киперс, Бернхард (Küppers, Bernhard) 1005710059 
Киплинг, Радјард (Kipling, Rudyard) 5724, 5725 
Киратли, Махмут (Kiratlı, Mahmut) 5312, 5337, 5338, 5340, 

5373, 5377 
Кирзи, Лисјен (Curzi, Lucien) 10060, 10061 
Кирилова, Олга Леонидовна (Кириллова, Ольга Леонидовна) 

5804, 58765878, 6472, 6850, 7375, 8236, 9033, 9274, 9477, 9558, 
9567, 9880, 1006210074, 10299, 10599, 11449, 12526, 13274, 
13796, 14048, 14281, 14282, 14302, 14319, 15016, 15020, 15099, 
15460, 15510 

Киров, Кирил 1007510077 
Кирова, Лилија (Кирова, Лилия) 10078, 10079 
Кирст, Ханс Хелмут (Kirst, Hans Hellmut) 8439 
Киршнерова, Милена (Kirschnerová, Milena) 10080, 10081 
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Микитенко, Оксана 1145611458
Микић, Душан 11459 
Микић, Радивоје 810, 811, 5981, 1146011476 
Миколајчак, Александер Војћех (Mikołajczak, Aleksander Wojci

ech) 9023 
Мику, Думитру (Micu, Dumitru) 1496, 11477 
Микулић, Марио 11478 
Микша, Вићентије види Томашић, Станко 
Милани, Нелида (Milani, Nelida) 11479 
Миланков, Момчило 11480, 11481 
Милано, Паоло (Milano, Paolo) 11482 
Милановић, Александар 11483 
Милановић, Бранко 334, 418, 421, 508, 550, 555, 596, 620, 645, 

2578, 25832585, 2587, 2588, 2592, 5795, 5796, 5883, 5884, 5910, 
6056, 6602, 6707, 6708, 6729, 6730, 6798, 6799, 6930, 6931, 6973, 
6974, 6987, 6988, 6993, 6995, 7636, 7952, 7953, 8111, 8113, 8630, 
8631, 8815, 8816, 8895, 8896, 8933, 8934, 9082, 9083, 9547, 9548, 
10347, 10348, 10881, 10882, 11161, 11164, 1148411532, 11922, 
11924, 12067, 12069, 12111, 12112, 12218, 12219, 12689, 12690, 
13443, 13444, 13690, 13692, 13786, 13787, 14355, 14374, 14472, 
14473, 15046, 15047, 15321, 15322, 15410, 15411 
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Милановић, Милена 494, 11533 
Милановић, Мирољуб 1153411538 
Милановић, Славко 11539 
Милања, Цвјетко 11540 
Миларов, Светослав 9226 
Милатовић, Вељко 11541, 11542 
Милатовић, Вук 356, 664, 724, 779, 861, 5911, 1154311552, 

12165 
Милачић, Божо 9853, 1155311555  
Милачић, Драгослав 11643 
Милачић, Душан 11556, 11557 
Милачић, Кармен 15517 
Милачић, М. 5484, 5540 
Милбергер, Јозеф (Mühlberger, Josef) 1155811561 
Миленковић, Димитрије 11562, 11563 
Миленковић, Драган 11564 
Миленковић, Светислав 5504 
Миленковић, Србислав 3550, 11565 
Миленковић Шум, Милорад 3334, 3475 
Милер, Бела (Müller, Béla) 4302 
Милер, Михаел (Müller, Michael) 5912 
Милер, Моника (Miller, Monika) 9556 
Милетић, Гојко 11566 
Милетић, Светлана 11567 
Милетић, Слободан 5851 
Миливојевић, В. 11568 
Миливојевић, Драган 40774079 
Миливојевић, Никита 8807 
Милидраговић, Божидар 32923315, 1156911583 
Милијић, Бранислава 11584 
Милинковић, Миомир 9069, 1158511587 
Милинковић, Снежана 11385, 11386 
Милинчевић, Васо 5843, 1158811591 
Милинчић, Љубинка 1159211595, 13365 
Милисавац, Живан 5670, 11596, 11597, 13042 
Милић, Босиљка 11299, 11552, 14256 
Милић, Владимир А. 11598 
Милић, Живко 11599 
Милић, Зорка 11600 
Милић, Новица 1160111603 
Милић, Слободан 3572, 3575, 3585, 3587 
Милићевић, Блажо 1160411606 
Милићевић, Живко 5601, 5678, 11607 
Милићевић, Ника 37 
Миличевић, Јован 5910 
Миличић, Владимир 11608, 11609 
Миловановић, Ана 11610 
Миловановић, Драгиша 11611, 11612 
Миловановић, Љупка 11613 
Миловановић, Мирослав 11614 
Милојевић, Милоје 11615 
Милојевић, Миодраг 11616, 11617 
Милојевић, Снежана 5913, 11618 
Милојковић, Раде 59445948 
Милорадовић, Мирко 1161911626 
Милосављевић, Александар 1162711631 
Милосављевић, Бошко 4100 
Милосављевић, Мила 11632 
Милосављевић, Маргот (Milosavljević, Margot) 4100 
Милосављевић, Петар 1163311638 
МилосављевићМилић, Снежана 12669 
Милош, Јон (Miloş, Ion) 5231 
Милош, Миодраг (Miloş, Miodrag) 6716 
Милошевић, Бранислав 7439, 7503, 8337, 11639 
Милошевић, Велимир 5430, 5540 
Милошевић, Дарко 11640 
Милошевић, Љубодраг 12778 
Милошевић, Мата 7974, 9187, 11778, 12106, 12108, 12418, 13730, 

13913, 14730, 14733 
Милошевић, Миладин 652, 1164111647 

Милошевић, Милош 8343, 8344, 1164811664 
Милошевић, Нада види МилошевићЂорђевић, Нада  
Милошевић, Никола 5798, 5883, 5884, 59145918, 5929, 6391, 

6409, 6603, 8549, 8566, 9177, 1166511687, 14105, 14112, 14378, 
15121 

Милошевић, Петар 1168811690 
МилошевићЂорђевић, Нада 11691, 11692 
Милутиновић, Зоран 1011, 1169311701
Милутиновић, Коста 11702, 11703 
Милутиновић, Светлана 7799 
Милчиновић, Андрија 928, 1170411706 
Миљановић, Мира 3010, 3089, 5770, 5773, 5792, 6043, 6964, 7900, 

8076, 10263, 10349, 11486, 1170711710, 12070, 12113, 12859, 
14279, 14280, 15298 

Миљковић, Душанка 5969 
Минарик, Иван (Minárik, Ivan) 1537, 1544, 1546 
Минати, Иван (Minatti, Ivan) 1595, 51715175, 5178, 5179 
Минде, Регина (Minde, Regina) 5919, 8843, 9509, 9544, 10422, 

12892 
Миндеровић, Чедомир 2309 
Минић, Војислав 5510, 5511, 5920, 5921, 8682, 9176, 11711

11725 
Минић, Милош 10075 
МинтЋурчија, Милица 8784 
Миовић, Даринка 5807 
МираториФилип, Ан (MuratoriPhilip, Anne) 11726, 11727 
Мирковић, Градимир 9294, 9953, 11728, 13472, 14208, 15586 
Мирковић, Милосав 85, 90, 111, 146, 195, 244, 252, 282, 5922, 

5923, 9480, 1172911790 
Мирковић, Никола 907, 1459, 45594561, 4564, 4565, 4567, 4568, 

4570, 4571, 45744577, 45814584, 5924, 11259, 1179111804, 
14178, 14403 

Мирковић, Радован 11805 
Мирковић, Чедомир 1180611811 
Миросављевић, Биљана 850 
Миросављевић, Вера 11812, 11813 
Мирски, З. (Mirski, Z.) 10605   
Мирчић, Спасоје Д. 11814 
Мисаиловић, Миленко 5925, 6605, 10459, 10460, 11620, 11815

11824 
Мисони, Лилијана (Missoni, Liliana) 4251, 4254, 4257 
Мистакимоглу, Нурије (Müstakimoğlu, Nuriye) 1659, 1660, 

1664, 1666, 16681671, 1673, 1675, 1680, 1682, 16851689 
Митић, Бранислав 7344 
Митић, Милан 11825 
Митић, Милунка 11826 
Митић, Миодраг 5926, 1182711829, 12821, 12822 
МитићРорић, Љиљана 789, 798, 11830, 11831 
Митрев, Димитар 2501, 2505, 2506, 11832 
Митриновић, Вера 11833 
Митровић, Андреј 10415, 1183411837 
Митровић, Анђелка 11838 
Митровић, Живан 11839, 11840 
Митровић, Марија 1172, 4284, 4289, 4290, 5788, 6301, 8193, 

11338, 1184111847, 12873 
Митровић, Митра 2460 
Митровић, Срба 14231 
Митропан, Петар 11848 
МићићДимовска, Милица 6100 
Мићовић, Војислав 11849 
Мићуновић, Владо 11850 
Михаиловић, Васа 40774079, 5834, 1185111853 
Михаиловић, Дејан 5876, 10066, 10071 
Михаиловић, ДрагољубДража 8285 
Михаиловић, Драгослав 11854 
Михајлов, Е. (Михайлов, Е.) 1520, 4922 
Михајловић, Богољуб 11855 
МихајловићМихиз, Борислав 72, 241, 327, 680, 2204, 2205, 2210, 

2212, 2214, 2215, 2217, 2223, 2229, 2232, 2234, 5943, 6322, 6579, 
10762, 1185611938, 13629  

Михаљ, Јанош (Mihály, János) 13804 
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Михаљи, Габор (Mihályi, Gábor) 4370 
Михановић, Недјељко 8645 
Михановић, Хрвојка 11939 
Михелич, Мира 1194011942 
Михелич, Мојца  9179 
Мицић, Стеван 410, 541, 627, 662, 1225, 1226, 1230, 14991501, 

1505, 1539, 1542, 1194311959 
Мицић, Татјана 11960 
Мицкјевич, Адам (Mickiewicz, Adam) 438, 439, 477, 503, 528, 

563, 717, 718, 1520, 3345, 57345737 
Мицковић, Слободан 1255, 11961 
Миџовић, Марија 11962 
Мишић, Зоран 4836, 14735 
Мишић, Милутин 1196311967 
Мишић, Снежана 9505 
Мишић, Сузана С. 12406 
Мишовић, Зорица 3386 
Мјешчањска, Лилијана (Mieszczańska, Liliana) 11968 
Младенов, Марин 3938 
Младеновић, Добривоје 1196911972 
Младеновић, Живомир 11973 
Младеновић, Јован 11974 
Младеновић, Ранко 1893 
Младеновић, Танасије 1197511983 
Млакић, Јосип 11984 
Млачник, Милан 4702, 4703 
Млинк, Јуриј (Młynk, Jurij) 4296 
Модер, Јанко 1551, 1559, 1561, 1562, 1566, 1567, 1569, 1571, 1572, 

15761578, 1584, 1585, 15871589, 1593, 1594, 1597, 1599, 1600, 
16051607  

Модест, Јулијан (Modest, Julian) 11985 
Можејко, Едвард (Możejko, Edward) 7685 
Мојашевић, Миљан 1198611988 
Мојовић, Драган 32513255 
МојсијеваГушева, Јасмина (МојсиеваГушева, Јасмина)

 1198911993 
Мојсиловић, Видоје 5807 
Молезини, Андреа (Molesini, Andrea) 11994, 11995 
Молина, Сесар Антонио (Molina, César Antonio) 1072, 11996, 

11997 
Молкуц, Мојсе (Molcuţ, Moise) 4831 
Молнар, Агнеш (Molnár, Ágnes) 1208 
Момировић, Тома Ђ. 3424, 34333437, 3444 
Момчиловић, Бранко 11998, 11999 
Момчиловић, Радица 12000 
Мон, Франц (Mon, Franz) 1421, 4716, 4728, 7703, 12001 
Монмани, Мерседес (Monmany, Mercedes) 12002 
МонросСтојаковић, Силвија (MonrosStojaković, Silvia) 5945 
Монтењ, Мишел де (Montaigne, Michel de) 12294 
Монтерлан, Анри де (Montherlant, Henri de) 9391, 12271 
Монтефорте Толедо, Марио (Monteforte Toledo, Mario) 5469 
Мопасан, Ги де (Maupassant, Guy de) 12291 
Моравски, Казимјеж (Morawski, Kazimierz) 12003 
Моравчевић, Никола 1200412007 
МорањакБамбураћ, Нирман 10823 
Морачић, Дамњан 3090, 3100, 1200812011 
Мориц, Жигмонд (Móricz, Zsigmond) 14434 
Морс, Џосаја Мичел (Morse, Josiah Mitchell) 12012 
Москаљенко, В. (Москаленко, В.) 12013 
Московљевић, Олга 12014 
Мраз, Андреј (Mráz, Andrej) 1534, 12015 
МразовићВајнбек, Милана (MrazovićWeinbeck, Milana)

 10809, 12016 
Мрвош, Богдан 1201712020 
МрдежаАнтонина, Дивна 12021 
Мрђа, Николај 3165 
Мрђен, Марина 12022 
Мркић, Ден (Mrkich, Dan) 4121 
Мугоша, Драгица 12023 
Муђа, Ђиђи (Muggia, Gigi) 12024 

Мужић, Иван 12025 
Музбег, Искендер (Muzbeğ, İskender) 5324 
Мујезиновић, Исмет 1202612028 
Мујичић, Кемал 12029 
Мујчиновић, Авдо 9006, 1203012033, 12347, 12489 
Муминовић, Расим 5927, 12034 
Мунда, Јоже 1606, 12035 
Мунитић, Ранко 12036, 12037 
Муниф, Абдерахман 900, 12038, 12039 
Мунишић, Душанка 4170 
Мунћан, Иво (Muncian, Ivo) 12040 
МуратагићТуна, Хаснија 12041 
Муратспахић, Изет 5233 
Мурашов, Јуриј (Мурашев, Юрий) 12042, 12043 
МурнАлександров, Јосип 5738, 5739 
Муса, Шимун 5776, 7061, 7161, 7301, 7534, 7988, 8266, 8457, 

9014, 9141, 9500, 10137, 10220, 11061, 12021, 12044  
МусараШредер, Ула (MusarraSchroeder, Ulla) 12289 
Мусић, Срђан 12045 
Мусовић, Богдан В. 12046 
Мусовић, Смајо 891 
Мусолини, Бенито (Mussolini, Benito) 438, 439, 477, 503, 528, 

563, 676, 717, 718, 869, 1828, 2870, 28772879, 3680, 10642, 
10668, 10669 

Мустеданагић, Лидија 3615 
Мусулин, Драган 12047 
Мутавџић, Драгослав 13498, 13499 
Мутафов, Енчо 1204812050 
Мутафчијева, Вера Петрова (Мутафчиева, Вера Петрова) 9272, 

9274 
Мутић, Зоран 1077, 12051 
Мутић, Миле 12052 
Мутон, Оливије (Mouton, Olivier) 12053 
Мучаји, Павел (Mučaji, Pavel) 1539, 1542 
Мучалица, Олга 5928, 12054, 12055, 14391 
Мучи, Вирђил (Muçi, Virgjil) 896, 3899 
Мушија, Санела 12056 
Мушченко, Јекатерина Г. (Мущенко, Екатерина Г.) 7972 

Н. К. 12057 
Н. М. 5493 
Н. П. 12058, 12059 
Н. Р. 12060 
Н. С. 12061 
Наби, Јашар (Nabi, Yaşar) 1663, 12062 
Наг, Мартин (Nag, Martin) 1206312065 
Нагијев, Кемил (Nağiyev Cəmil) 3902, 3903 
Назечић, Салко 416, 418, 480, 508, 549, 550, 596, 620, 645, 2039, 

2049, 1206612072 
Назор, Владимир 2486, 2496, 2498, 2504, 2889, 2959, 2988, 3094, 

49584963, 6141 
Наполеон Бонапарта I, француски цар (Napoléon Bonaparte) 

5806 
Направник, Карло 26 
Нардон, Валтер (Nardon, Walter) 13993 
Настасијевић, Момчило 5407, 1163511637 
Настић, Владимир 12073 
Настовић, Иван 5929, 7546, 9625, 10462, 13091 
Наум, Ђелу (Naum, Gellu) 1496, 1497, 4858, 4874, 4882, 4883, 

4885 
Наумовић, Милорад 12074, 12075 
Наумовски, Борислав 4528 
Наумоски, Душко 11131 
Начиновић, Даниел 12076 
Нгујен Хијен Ле (Nguyễn Hiến Le) 1699, 17021704 
Невистић, Франо 10354, 12077, 13380 
Негришорац, Иван 5660 
Недвједова, Милада (Nedvědová, Milada) 939, 941, 943, 945, 

946, 948, 4024, 12078 
Неделку, Октавија (Nedelcu, Octavia) 12079, 12080 
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Неделчев, Михаил 921, 12081 
Недељковић, Драган 5882, 5909, 5996, 6820, 6881, 6911, 7051, 

7098, 7305, 7343, 7382, 7413, 7428, 7430, 7449, 7516, 7525, 7797, 
7830, 7998, 8050, 8132, 8229, 8263,  8351, 8652,  8692, 8736, 8755, 
9101, 9162, 9305, 9323, 9336, 9510, 9511, 9529, 9708, 9720, 9740, 
9741, 9747, 9768, 9859, 9957, 10038, 10048, 10062, 10158, 10178, 
10226, 10250, 10262, 10297, 10304, 10309, 10342, 10458, 10471, 
10591, 10774, 10808, 10812, 11030, 11359, 11438, 11609, 11820, 
11851, 1208212105, 12258, 12292, 12301, 12323, 12479, 12525, 
12643, 12652, 12807, 12888, 12917, 13200, 13210, 13310, 13313, 
13367, 13376, 13433, 13587, 13632, 13638, 14018, 14087, 14129, 
14155, 14171, 14188, 14275, 14327, 14390, 14512, 14890, 14892, 
14911, 15315, 15378, 15419, 15447, 15522, 15527, 15621 

Недељковић, Драгољуб види Недељковић, Драган                                     
Недељковић, Душан 1895 
Недељковић, Миле 1210612108 
Недић, Владан 1210912114 
Недић, Марко 754, 868, 2680, 2697, 2741, 2742, 2782, 2785, 

1211512118, 15623 
Недић, Мато 12119 
Незведа, Вилем (Nezveda, Vilém) 4001 
Незировић, Адмир 12120 
Немец, Крешимир 841, 3421, 3536, 1212112126 
Ненадовић, Љубомир 299, 335, 336, 377379, 407, 468, 469, 493, 

519, 542, 576, 673, 695, 732, 733, 1254, 1599, 2054, 3380, 13306, 
14029 

Ненадовић, Матеја 13306 
Ненин, Миливој 773, 856, 1234, 5663, 1212712132 
Неноју, Санда (Nenoiu, Sanda) 4843, 4845, 4846, 4849, 4850, 

4861, 4873, 4875, 4877, 4881 
Непорожња, Нађа Олександривна (Непорожня, Надія Олексан

дрів на) 12133 
НеранџићЧанда, Лидија 12134 
Нервал, Жерар де (Nerval, Gérard de) 12290 
Нереж, Јон (Nerej, Ion) 4840 
Неретрандерс, Бјарне (Nørretranders, Bjarne) 12135 
Нери, Бруно (Neri, Bruno) 4220, 4221, 4223 
Неруда, Пабло (Neruda, Pablo) 494, 743 
Нетум, Ролф Н. (Nettum, Rolf N.) 12136 
Нехајев, Милутин 13194 
Нешић, Станиша 14683, 14684 
НешићСпасић, Биљана 12137 
Нешковић, Јасмина 33453347, 3350, 3352, 3353, 3371, 3372, 

5619, 5621, 56265634, 5685, 5687, 5688, 5691, 5695, 5698, 5702, 
5706, 5709, 5711, 5717, 5719, 5721, 5723, 5725, 5727, 5728, 5731, 
57335737, 5739, 5742, 5744, 5746, 5748, 5750, 5751, 5753, 5755, 
5761, 5763, 5767, 5769, 5784, 5785, 6650, 8049, 8410, 12138, 
12139, 12738 

Нешовић, Слободан 12140 
Нижетић, Маја види НижетићЧулић, Маја  
НижетићЧулић, Маја 5612, 5643, 12141, 12142 
Низетео, Антон 12143 
Никачевић, Душица 12144, 12145 
Никић, Љубомир 12146, 12147 
Николај, епископ далматински види Мрђа, Николај          
Николић, Александар 12148 
Николић, Б. 12149 
Николић, Берислав 1215012156 
Николић, Винко 12157 
Николић, Данило 12158 
Николић, Даринка 1215912161 
Николић, Љиљана 12162 
Николић, Марина 12163 
Николић, Милан 14340 
Николић, Милија 1216412167 
Николић, Мирко 12168 
Николић, Раде 12169, 12170, 14109 
Николић, Радивој 5196 
Николић, Радојко 1217112173 
Николић, Светислав 12174, 12175 
НиколићБобић, Неда 6471, 7374, 9032, 9272, 10067, 10069, 

15019 
НиколићМицки, Драгослав 12176, 12177 
Николов, Миле 1217812181 
Николс, Џон (Nicholls, John) 12182 
Николсон, Ајрин (Nicholson, Irene) 12183 
Никчевић, Желидраг 12184, 12185 
Никчевић, Тамара 5681 
Нилсен, Бо (Nielsen, Bo) 4039 
Нилсон, Нилс Оке (Nillson, Nils Åke) 12186, 12187 
Нинић, Фрањо 9902 
Нинковић, Адам 12188 
Нинковић, Живко 12189 
Нинковић, Јована 3429, 35973600, 3608, 3609, 3643, 3644, 

3649, 36683670, 3695, 3699, 3728, 3822, 3823, 3828 
Нинковић, Јово 3428, 3431 
Нисен, Гунар (Nissen, Gunnar) 954, 957, 1219012192 
Ниче, Фридрих (Nietzsche, Friedrich) 9251, 9252, 15031 
Ничев, Бојан (Ничев, Боян) 911913, 915, 923, 926, 3955, 3956, 

1219312202 
Ноавил, Флоранс (Noiville, Florence) 12203 
Новак, Борис А. 12860 
Новак, Грга 12204 
Новак, Пјотр (Nowak, Piotr) 12205 
Новак, Слободан 2492, 12206, 12207 
Новак, Тадеуш (Nowak, Tadeusz) 15016 
Новаков, Драгољуб 12208 
Новаков, Предраг 5897 
Новаковић, Бошко 197, 198, 238, 239, 248, 249, 254, 274, 325, 

401, 419, 452, 511, 552, 591, 616, 628, 1220912265 
Новаковић, Јелена 3836, 5931, 5932, 8411, 12101, 1226612297, 

14082, 14097, 14998 
Новаковић, Ненад 3724, 3727 
Новаковић, Слободан 12298, 12299 
Новаковић, Софија 14860 
Новалић, Ђуро 12300 
Новачињски, П. (Nowaczyński, P.) 10374 
Новосел, Крешимир 7066, 7068, 10617 
Ного, Рајко Петров 601, 1230112307, 12730 
Нонев, Богомил 1230812310 
Норд, Макс (Nord, Max) 12311 
Норис, Дејвид (Norris, David) 1231212314 
Нуркјевич, Јадвига (Nurkiewicz, Jadwiga) 1460, 12315 
Нусбаум, Е. В. (Nuszbaum, E. W.) 12316 
Нушић, Бранислав 1793, 5535, 10691 

Њежић, Татјана 13480 
Њитраи, Иштван (Nyitrai, István) 1232 
Њуман, Вивијан Д. (Newman, Vivian D.) 12317 

О. Г. 5439 
О. Р. 12318                
О. С. 12319 
Обадовић, Милорад 1232012322 
Обен, Мишел (Aubin, Michel) 12323 
Облак, Радосав 12324 
Обрадовић, Вера 12325, 12326 
Обрадовић, Доситеј 3593, 7249, 10188, 13348, 13448, 13918, 

15540 
Обрадовић, Драгољуб П. 12327 
Обрадовић, Радмила 12328 
Обрадовић, Славољуб 12329, 12330 
Обреновић, Раде 3331, 3337 
ОбреновићДелипашић, Вера 5601 
Овадија, Младен 8545, 8546 
Огњановић, Драгутин 1233112341 
Огњев, В. (Огнєв, В.) 12342 
Огњеновић, Вида 11628, 11963, 1234312347, 12787, 12840, 

13912, 15003 
Огризек, Борис 12348 
Огро, Мишел (Augros, Michèle) 8279 
Озрен, Драган 7738 
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Оказаки, Јошиаки 1175, 1178 
Окука, Милош 3508, 3510, 3524, 3525, 3532, 3540, 3543, 4727

4731, 4733, 12349 
Олбрахт, Иван (Olbracht, Ivan) 14868 
Оле (Olle) 12350 
Олсхаузен, Екарт (Olshausen, Eckart) 10485 
Олшевска, Ирена (Olszewska, Irena) 1461, 1470, 4754, 4801, 

12351 
Олшевски, Игнац (Olszewski, Ignaz) 4578 
Ољача, Младен 2956, 2984, 3014, 1235212354 
Онхајзер, Ингеборг (Ohnheiser, Ingeborg) 14691 
Опачић, Зорана 12355 
ОпачићКостић, Дубравка 12356 
Опуљски, А. (Опульский, А.) 9963 
Ораци, Мануела (Orazi, Manuela) 1156, 1173 
ОрациБашић, Мануела види Ораци, Мануела  
Орген, Маријан М. (Orgain, Marian M.) 12357 
Оренго, Алесандро види Фађи, Вико 
Орлић, Милан 12358 
Орловић, Драган 1235912366 
Орловић, Драгутин 12367 
Орта Манзано, Маријано (Orta Manzano, Mariano) 1613, 1621, 

1625, 1638, 1639 
Оруш, Константин 12368 
Осипов, Владимир 5805 
Османагић, Мурис 5805 
Остаховски, Емилијан (Ostachowski, Emilian) 12369 
Остендорф, Роланд (Ostendorff, Roland) 12370, 12371 
Остерман, Роберт (Ostermann, Robert) 12372 
Ости, Јосип 3173, 3175, 3179 
Остоја, Иво 12373 
Остојић, Бранислав 14031 
Остојић, Карло види ЕренрајхОстојић, Максимилијан 
Остојић, Стево 2475 
Оташевић, Бранка 1237412376 
Отеро Силва, Мигел (Otero Silva, Miguel) 494, 743 

П. 12377 
П. В. 12378, 12379 
П. Г. П. 12380, 12381 
П. Д. 12382 
П. К. 12383 
П. Л. 12384 
П. Л. Т. 12385 
П. М. 12386 
Пабле, Елизабет (Pablé, Elisabeth) 12387 
Павел, Ернст (Pawel, Ernst) 12388 
Павић, Васа 13848 
Павић, Милорад 83158317, 1238912395, 13553, 13564 
Павићевић, Бранко 12396, 12397 
Павичић, Драгутин 12398, 12399 
Павковић, Васа 810, 811, 1240012402 
Павковић, М. 12403, 12404 
Павковић, М. С. 5450, 5452, 5523, 5540 
Павлова, Нина Сергејевна (Павлова, Нина Сергеевна) 9333 
Павловић, Александар 12405 
Павловић, Горица 12406 
Павловић, Живојин 12407, 12408 
Павловић, Зоран 5802, 6913, 7745, 7748, 1240912413 
Павловић, Коста Ст. 12414 
Павловић, Лепосава 12415 
Павловић, Лука 1241612418 
Павловић, Миливоје 12419, 12420 
Павловић, Милорад 12421 
Павловић, Миодраг 631, 632, 5943, 1242212429 
Павловић, Михајло 12430 
Павловић, Ненад 5843, 5844 
ПавловићМарковић, Иванка 4173 
ПавловићСамуровић, Љиљана 12431, 12432 
Павловски, Борислав 12433 

Павчек, Тоне 1607, 12434 
Пажђерски, Лех (Paździerski, Lech) 4773, 12435 
Пајин, Душан 828, 1243612443 
Пајић, Миленко 12444 
Пакиа Татомиреску, Јон (Pachia Tatomirescu, Ion) 4891 
Пакуланка, Алицја (Pakulanka, Alicja) 6717 
Палавестра, Јован 12445, 12446 
Палавестра, Предраг 631, 632, 740, 828, 833, 2441, 2453, 2456

2458, 2465, 2467, 2469, 2473, 2476, 24792481, 2639, 2645, 2649, 
2651, 2657, 2659, 3021, 3101, 3168, 3171, 3244, 3425, 3426, 3496, 
3560, 5600, 5620, 5635, 5657, 5782, 5885, 5933, 5934, 5943, 6322, 
9021, 9815, 9816, 11243, 11806, 1244712526, 12563, 12937, 
13076, 13188, 13307, 13528, 13863, 14577, 14876, 14999, 15290, 
15309 

Паласиос Море, Рене (Palacios More, René) 16301632, 1635, 
1640 

Палме, Свен Улрик (Palme, Sven Ulric) 12527, 12528 
Палудан, Јакоб (Paludan, Jacob) 12529, 12530 
Паљетак, Луко 12531 
Пампалони, Ђено (Pampaloni, Geno) 1147 
Панајотопулос, Василис (Παναγιωτοπουλος, Βασιλης) 12532 
Пандуровић, Сима 299, 335, 336, 377379, 407, 468, 469, 493, 519, 

542, 576, 732, 733, 1254, 1599, 1790, 1875, 1878, 1881, 2795 
ПанићСуреп, Милорад 5665 
Панкаричан, З. (Pancaricean, Z.) 7807 
Панковић, Владан 679, 1253312535 
Пантелић, Василије 5910 
Пантић, Мирослав 7883, 8738, 9833, 1253612538 
Пантић, Михајло 570, 771, 829, 3417, 3505, 36243627, 3637, 3672, 

3678, 4028, 4123, 4545, 1253912572 
Пањина, Н. А. (Панина, Н. А.) 12573 
Пањко, Семјон (Панько, Семен) 1690, 1691, 1694, 12574, 

12575 
Паовица, Марко 12576 
Пап, Ђерђ (Papp, György) 12577, 12578 
Пап, Иштван (Papp, István) 12579 
Папић, Радивој 12580, 12581 
Папић, Радивоје 2965 
Папјерковски, Станислав К. (Papierkowski, Stanisław K.) 4749, 

4757, 4771, 12582, 12583 
Паплер, Алберт 12584, 12585 
Паповић, С. 12586 
Папхархаји, Ђура (Папгаргаї, Дюра) 1504, 4897, 12587 
Параскивеско, Мојра (Paraschivesco, Moira) 12588 
Параушић, Момчило 12589 
Парацоли, Феручо (Parazzoli, Ferruccio) 12590 
Парежанин, Ратко 12591 
Парин, Паул (Parin, Paul) 12592, 12593 
Парк, Мати (Pärk, Matti) 1018 
Паркер, Џон (Parker, John) 960, 965 
Пармаксизоглу, Абас (Parmaksızoğlu, Abbas) 1670, 1671, 1675 
Пармеђани, Аличе (Parmeggiani, Alice) 1172, 4284 
Пасилина, Ерно (Paasilinna, Erno) 12594 
Пасула, Марија (Pǎsulǎ, Maria) 4864, 4866 
Патерова, Јана (Paterová, Jana) 12595 
Патрашкова, Кристина 9216 
Пауер, Габријела (Pauer, Gabriele) 9333 
Паул, Волфганг (Paul, Wolfgang) 12596, 12597 
Паул, Лени 1259812600 
Пауновић, Зоран 12601 
Пауновић, Синиша 5528, 5535, 5540, 6709, 8289, 1260212616, 

14277 
Пахор, Борис 6221 
Пашалић, Есад 6356 
Пашић, Феликс 5461, 5578, 8134, 9640, 11412, 1261712622 
Пашку, Антон (Pashku, Anton) 3867 
Пашченко, Јевген (Пащенко, Євген) 1695, 1696, 12623, 12624 
Певуља, Душко 11522 
Педишић, Анте 12625 
Пеић, Бранко 12626 
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Пејак, Душан 12627 
Пејић, Драган 12628 
Пејовић, Божидар 1262912634 
Пејчић, Јован 3563, 3595 
Пекић, Борислав 11351, 11352, 12559, 12560 
Пекле, ЖанКлод (Péclet, JeanClaude) 12635 
Пековић, Ратко 12636 
Пековић, Слободанка 1263712641 
Пелеш, Гајо 5883, 5884, 1264212650 
Пелишек, Јозеф (Pelíšek, Josef) 928, 6753, 11706 
Пенанен, Јарно (Pennanen, Jarno) 12651 
Пенгили, Мигена (Pengili, Migena) 895 
Пенчић, Сава 1265212671 
Первић, Мухарем 84, 92103, 105107, 109, 110, 112, 114116, 120

145, 147150, 155163, 165174, 176178, 181, 182, 186, 187, 189
192, 203, 206214, 217, 218, 221, 222, 225, 226, 229232, 295298, 
300311, 314317, 320323, 328333, 335, 336, 338, 339, 341355, 
357361, 363366, 368, 369, 371379, 385, 386, 393, 396, 399, 400, 
404, 405, 407, 412, 422, 423, 425434, 438443, 446451, 457, 458, 
461464, 466470, 472479, 481483, 486491, 493, 495, 497501, 
503505, 507, 509, 510, 514520, 522526, 528530, 532534, 536
538, 540, 542, 557566, 568, 569, 572576, 582585, 587590, 592, 
593, 597600, 604, 605, 607614, 617, 621623, 625, 626, 631, 632, 
637, 639, 641, 642, 644, 646651, 655, 656, 660, 661, 682, 684, 686, 
688, 690, 692, 694, 697, 704706, 709, 714, 716, 718, 722, 730, 733, 
12511266, 15581577, 15831595, 1597, 1599, 1600, 5885, 6282, 
7718, 11404, 11573, 1267212701, 15001 

Первић, Петар 370 
Перек, Жорж (Perec, Georges) 12702 
Перинац, Стева (Perinaţ, Steva) 1502, 4891, 12703 
Перић, Раша 3187, 3201, 3202, 3214, 3392, 3479, 3735, 3810, 

3814, 3818, 3821 
Перић, Хрвоје 12704 
Перић, Цецилија (Peric, Cecilie) 4034 
Перишић, Зоран 3538 
Перишић, Миодраг 12705 
Перковић, Маринко 12706 
Перовић, Драгиша 5436, 5540 
Перовић, Предраг С. 1270712711 
Перовић, Радојка 638, 12712 
Перовић, Сретен 1271312715 
Перомис, Арно (Peromies, Aarno) 1021, 41374139 
Перуничић, Зорица 12716 
Петар, дабробосански митрополит види Зимоњић, Петар     
Петелин, Мирослав 12717 
Петер, Ласло (Péter, László) 1271812724 
Петерс, ЈохенУлрих (Peters, JochenUlrich) 12725 
Петефи, Шандор (Petőfi, Sándor) 8484 
Петковић, Зденка 8785, 9122, 1272612728 
Петковић, Јован 5935 
Петковић, Мирко 12729 
Петковић, Новица 5876, 11636, 1273012732 
Петковић, Радивоје 12733 
Петковић, Радослав 5784, 5785, 1273412736 
Петковић, Синиша 5566, 5575, 12737 
ПетковићДис, Владислав 1898 
Петравић, Анте 335, 336, 377379, 407, 468, 469, 493, 519, 542, 

576, 732, 733, 1254, 1599, 1733, 1819, 1821, 1823, 1826 
Петрарка, Франческо (Petrarca, Francesco) 299, 308, 309, 353

355, 391, 438, 439, 477, 503, 528, 563, 717, 718, 922, 926, 949, 
1253, 1600, 1882, 2329, 2445, 3896, 7301, 12531 

Петриновић, Фрања 1273812740 
ПетрићПетковић, Мира 12741 
Петричевић, Марија 12742 
Петров, Александар 2820, 1274312755 
Петров, Јелкица 12756, 12757 
Петрова, Ирена 12758 
Петровачки, Љиљана 1275912765 
Петровић, Александар 1276612768 
Петровић, Бошко 5660, 9333, 1276912771, 13042 
Петровић, Бранислав 1277212777 

Петровић, Вељко 6073, 6400 
Петровић, Видосав 6012, 6170, 6171, 12778, 12779 
Петровић, Вице види Петровић, Видосав      
Петровић, Горан 8661, 12780 
Петровић, Дамњан 12781 
Петровић, Ђорђе види Карађорђе       
Петровић, Зоран 12782 
Петровић, Ивица 12783 
Петровић, Јован 1278412787 
Петровић, Ксенија 12788 
Петровић, Миле 12789 
Петровић, Милош 1279012793 
Петровић, Милутин 5784, 5785 
Петровић, Миодраг 1279412807 
Петровић, Нада 8279 
Петровић, Ненад 12808, 12809 
Петровић, Новица 3792 
Петровић, Његош М.  5936, 12810, 13473, 15439 
Петровић, Раде 12811 
Петровић, Растко 299, 335, 336, 377379, 407, 468, 469, 493, 519, 

542, 576, 732, 733, 1254, 1599, 1825, 2785, 4086, 13068 
Петровић, Роман 299, 335, 336, 377379, 407, 468, 469, 493, 519, 

542, 576, 732, 733, 1254, 1520, 1599, 2278, 2634, 2658 
Петровић, Сима 7044                    
Петровић, Сретен 12812 
Петровић, Тихомир 3660, 1281312824 
Петровић Његош, Петар I 14092
Петровић Његош, Петар II 8, 299, 335, 336, 377379, 407, 468, 

469, 493, 519, 542, 576, 673, 695, 732, 733, 922, 949, 1254, 1516, 
1518, 1520, 1599, 1857, 1932, 1940, 1984, 1989, 2052, 2054, 2057, 
2058, 2062, 2063, 2065, 2068, 2167, 2411, 2412, 2420, 2421, 2423, 
2431, 2524, 2684, 2741, 2746, 2809, 2825, 2839, 2842, 2843, 3116, 
3142, 3156, 3176, 3193, 3200, 3207, 3209, 3211, 3215, 3216, 3380, 
3403, 3424, 34333437, 3444, 3528, 3673, 3815, 4048, 4121, 4151, 
4600, 4612, 4805, 4926, 5101, 5158, 6338, 6614, 6762, 71707174, 
7186, 7714, 7741, 77487750, 77737775, 7825, 8310, 8540, 8667, 
8737, 8738, 9055, 9074, 9075, 9159, 9160, 9246, 9699, 98319834, 
98379849, 10225, 10787, 10788, 10856, 12629, 12630, 13115, 
13718, 13719, 13721, 14026, 14027, 14029, 14605, 14650, 15524, 
15591, 15593 

Петровски, Трајан 1260 
Петрони, Паоло (Petroni, Paolo) 12825 
Петронијевић, Божинка 12826 
Пецо, Асим 1282712839 
ПешиканЉуштановић, Љиљана 12840 
Пешић, Весна 3564, 3568, 3579 
Пешић, Милосав Славко 12841, 12842 
Пешић, Миодраг 9455, 12843, 12844 
Пешут, Петар С. 325, 12845 
Пивит, Херман (Piwitt, Hermann) 1349, 1354, 1389, 4638, 4647, 

4668 
Пивљанин, Ранко 12846 
Пижурица, Крсто 10788, 12847 
Пижурица, Сретен 12848 
Пијаде, Моша 2169 
Пијановић, Петар 12560 
Пиколи, Виторио (Piccoli, Vittorio) 5788 
Пикрел, Пол (Pickrel, Paul) 12849 
Пилетић, Милана 10387, 11436, 12850 
Пилетић, Светозар 12851 
Пилстрем, Бенгст (Pihlström, Bengst) 12852, 12853 
Пилчевић, Ђорђе 12854, 12855        
Пирагић, Фарук 8545, 8548 
Пирандело, Луиђи (Pirandello, Luigi) 57405742 
Пирас, Наталино (Piras, Natalino) 12856 
Пирјевец, Душан 1285712860
Пирсон, Габријел (Pearson, Gabriel) 12861 
ПирузеТасевска, Виолета 12862 
Писар, Миливој 12863 
Писарев, Ђорђе 3351, 1286412866 
Писко, Ернест С. (Pisko, Ernest S.) 1286712869 
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Питерс, Џо (Peters, Joe) 12870 
Питлер, Андреас (Pittler, Andreas) 12871 
Питулић, Валентина 10394, 12872 
Пицолито, Ђанфранко (Pizzolitto, Gianfranco) 5788, 12873 
Пиштало, Владимир 12874 
Пиштелек, Тихомир 1633, 1636, 1638, 1641, 1643, 1644 
Пјеје, Евлин (Pieiller, Evelyne) 12875, 12876 
Пјентак, Станислав (Piętak, Stanisław) 12877, 12878 
Пјотровски, Анджеј (Piotrowski, Andrzej) 12879, 12880 
Плавшић, З. 12881 
Плакало, Сафет 12882 
Платиша, Гордана 4099 
Платон 12534, 12535 
Плеша, Бранко 5910 
Плешник, Марко 12883 
Плисон, Габријел (Plisson, Gabriel) 4159 
Погачић, Владимир 6033, 6034, 8242, 9250, 11019, 11771, 12299, 

12384, 12766, 12884, 12885, 13282, 13453, 14061, 14183, 15119 
Погачник, Богдан 10448 
Погачник, Јоже 9179, 10763, 1288612889 
Подгорец, Видое 1255 
Познановић, Дејан 10016, 10021, 10022 
Познановић, Душан 12890 
Појкерт, Херберт (Peukert, Herbert) 12891, 12892 
Полак, Карел (Polák, Karel) 12893 
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12095, 12924, 13094, 13095, 13264, 1425514302 

Тасић, Д. 14303 
Тасић, Јелена 8969 
Тасић, Милутин 14304, 14305 
Тасовац, Тома 14306 
Татаренко, Ала (Татаренко, Алла) 5401 
Татић, Дарко 8544, 8545, 8547, 8619, 13323 
Татомиреску, Јон Пакја (Tatomirescu, Ion Pachia) 1502, 12703 
Таубер, Рајнхолд (Tauber, Reinhold) 14307 
Таубман, Роберт (Taubman, Robert) 4072 
Таунсенд, Ерика В. (Townsend, Erica W.) 10696 
Таутовић, Радојица 14308, 14309 
Тахмишчић, Хусеин 2531, 2532, 2535, 2537, 2538, 25412544, 

2549, 2555, 2561, 2567, 40164023, 4074, 4171, 4273, 4923, 
5196, 1431014316   

Тачи, Хилми (Thaçi, Hilmi) 882, 3845, 3846, 9852 
Ташицки, Витолд (Taszycki, Witold) 14317 
Ташкова, Русалка 39423944 
Тваранович, Галина Павлавна (Тварановіч, Галіна Паўлаўна) 

4964, 1431814321 
Тенс, И. Е. (Thoens, I. E.) 1372 
Теодореску, Вирђил (Teodorescu, Virgil) 1498, 4855, 4878, 4884, 

4886 
Теодосијевић, Јасмина 14322, 14323 
Терек, Ендре (Török, Endre) 4370 
Терешко, Ј. (Терешко, Ю.) 14324 
Терзић, Ајла 14325, 14326 
Терзић, Велимир 14327 
Тери, Томас (Terry, Thomas) 1432814338 
Терпешев, Добри 1961 
Терч, Ерман (Tertsch, Hermann) 14339 
Тес, Татјана (Тэсс, Татьяна) 14340 
Тешановић, Бошко 3987 
Тешић, Гојко 445, 455, 465, 810, 811, 3106, 3107, 3110, 3112, 3122, 

3124, 3166, 3178, 33423344, 9120, 10609, 1434114348, 14411, 
15475 

Тешић, Љубомир 14349, 14350 
Тешић, М. 14351 
Тијан, Павао 14352, 14353 
Тикили види Раск Теркилсен, Кјелд   
Тил, Ханс (Thiel, Hans) 4678 
Тилар, Жан (Tulard, Jean) 5799 
Тимотијевић, Биљана 11600 
ТимотијевићЈосифовић, Драгана 14354 
Тимченко, Николај 1435514379 
Тир, Михал (Týr, Michal) 50635068 
Тирген, Петер (Thiergen, Peter) 4715, 4717, 4718, 47204722, 

5786, 8133, 8813, 9508, 10698, 10815, 10847, 13115, 13379, 13449, 
14380, 14381, 14795, 14869 

Тито, Јосип Броз 26902693, 2902, 2924, 2925, 2927, 2933, 2956, 
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2963, 2984, 2992, 2993, 3005, 3014, 3015, 3027, 3373, 4528, 5165, 
5170, 5176, 6052, 6288, 6327, 7399, 11133, 12047, 12808, 13062, 
13063, 14622  

Тиусанен, Тимо (Tiusanen, Timo) 14382 
Тишевски, Зузане (Tischewski, Susanne) 1403 
Тишлер, Максимилијан Б. (Tischler, Maximilian B.) 14383 
Тишљар, Златко 1013 
Тишма, Александар 6100, 14384 
Тишма, Владислав 14385 
Ткаченко, Олена Михајливна (Ткаченко, Олена Михайлівна) 

5967, 14386 
Тобијаш, Арон (Tóbiás, Áron) 4420, 1438714389 
Тобијаш, Кристијан (Tóbiás, Krisztián) 4475 
Тогнер, Владимир (Togner, Vladimír) 933, 948, 4008, 4010 
Тодорова, Лилјана 14390 
Тодоровић, Гордана Б. 8786 
Тодоровић, Драгоје 14391 
Тодоровић, Живојин 1439214394 
Тодоровић, Миодраг 5968 
Тодоровић, Невена 1439514397 
Тодоровић, Сања 14398 
Тодоровић, Стојан 3425, 14399, 14400 
Тодоровски, Гане  45374544, 45464551 
Тоивонен, Сепо (Toivonen, Seppo) 14401 
Тојт, Ана (Teut, Anna) 14402 
Токин, Бошко 4140, 14403 
Толнаи, Ото (Tolnai, Ottó) 14404 
Толстој, Лав Николајевич (Толстой, Лев Николаевич) 3283, 

3341, 4100, 5886, 6010, 7091, 7092, 12099, 12101, 12103 
Толусо, Мари Барбара (Tolusso, Mary Barbara) 14405 
Тома, ПолЛуј (Thomas, PaulLouis) 14406 
Томандл, Миховил  5613, 5643 
Томас, Драгица 8665, 13847 
Томасовић, Мирко 12531 
Томашевић, Боривоје види Томашевић, Бошко   
Томашевић, Бошко 14407, 14408 
Томашевић, Ђорђе Вид 5957 
Томашевић, Соња 14409 
Томашић, Станко 1441014412 
Томе, Лудвиг (Thomé, Ludwig) 5540, 1441314416  
Томеску, Петру (Tomescu, Petru) 14417 
Томи, Ал (Thomy, Al) 14418 
Томић, Александра 12496, 14419, 15164 
Томић, Бранко 14420 
Томић, Војислав 4233, 4234, 7064, 1442114423 
Томић, Даринка 5774, 5797, 5969 
Томић, Дејан 6146 
Томић, Љубомир 14424 
Томић, Милица 14425 
Томић, Ново 1442614431 
ТомићЋурић, Тања 3279 
Томичић, Златко 14432, 14433 
Томка, Беата (Thomka, Beáta) 1443414438 
Томовић, Слободан 1443914443 
ТомовићШундић, Соња 14444 
Тонгуч, Е. (Tonguç, E.) 5307 
Тонић, Јасмина 810, 14445 
Тонтић, Стеван 31973199, 3206, 3208 
Топаловић, Венцеслав 5970, 14446 
Топић, Мирослав 14447 
Топчагић, Мустафа 14448 
Тоскани, Клаудио (Toscani, Claudio) 14449 
Тохољ, Мирослав 8311, 8312, 1445014452 
Тоциновски, Васил 1276, 14453 
Тошић, Алис види КоплТошић, Алис  
Тошић, Вера 11972 
Тошковић, Љубица 401, 419, 452, 511, 552 
Тошовић, Бранко 3680, 3698, 3707, 3715, 3734, 3737, 3740, 3741, 

3745, 3760, 3763, 3765, 3771, 3775, 3776, 3780, 3813, 4735, 5675
5679, 5683, 5775, 5791, 5971, 6500, 6634, 7300, 7302, 7308, 7309, 

7392, 7539, 76607662, 7961, 8304, 8366, 8599, 9456, 9866, 10149, 
10211, 10620, 11193, 11483, 12120, 12134, 12163, 12545, 13132, 
13412, 13413, 13485, 14047, 14173, 14237, 14395, 14397, 14454
14461, 14617, 14793, 14794, 15039, 15397, 15535 

Тошовић, Ристо 58, 151, 152, 1248, 6322, 1446214475  
Трајб, Вилијам (Tribe, William) 4085, 4089, 4092 
Трајковић, М. 14476 
Трапча, Теодор Н. (Trǎpcea, Theodor N.) 14477 
Трбовић, Милан 14478, 14479 
Трговчевић, Љубинка 14480 
Требеш, Јохен (Trebesch, Jochen) 5972 
Требјешанин, Драгица 14481 
Требјешанин, Жарко 14482 
Требст, Штефан (Troebst, Stefan) 10818 
Тривунчић, Милан 14483 
Триста, Густаво (Trista, Gustavo) 13478 
Трифковић, Ристо 283, 318, 398, 418, 508, 550, 596, 620, 645, 2637, 

2640, 2644, 2648, 2650, 2663, 2666, 2669, 2671, 2876, 2884, 2896, 
2898, 3038, 3045, 3072, 3075, 6322, 1448414528 

Трифуновић, Лазар 2495 
Трнавски, Вук 1452914533 
Трогранчић, Фрањо 1140, 4269, 14534, 14535 
Трумић, Марина 5540, 7512, 1453614548
Тубић, Ристо 1454914553 
Тукан, Думитру (Tucan, Dumitru) 14554 
Тулон, Беатрис (Toulon, Béatrice) 14555 
Тумијати, Гаетано (Tumiati, Gaetano) 14556, 14557 
Тургењев, Иван Сергејевич (Тургенев, Иван Сергеевич) 12652

12654, 14687 
Турински, Живојин 14558 
Турјачанин, Зорица 14559 
Туркони, Серђо (Turconi, Sergio) 4261, 4273 
Турлаков, Слободан 3592 
Турн, Ханс (Thurn, Hans) 1294, 1306, 13141319, 1343, 1351, 1355, 

1367, 1368, 1372, 1373, 1376, 1378, 1390, 1414, 1422, 1430, 1431, 
4646, 11135, 1456014565 

Турович, Јан (Turowicz, Jan) 14566 
Турудић, Милица 9473 
Тутњевић, Станиша 7951, 10705, 1456714585 
Туфегџић, Јанко 1904, 5406, 5540 
Туфте, Лејф (Tufte, Leif) 14586 
Туцаковић, Динко 14587, 14588 
Тушевски, Ванчо 1458914591 
Тушјак, Јурај (Tušiak, Juraj) 5094 

Ћаловић, Батрић 14592 
Ћетковић, С. 1399514004 
Ћин, Лонг 1190, 1191 
Ћирилов, Јован 2495, 3730, 7974, 9187, 11778, 12106, 12108, 

12418, 13730, 13913, 1459314603, 14730, 14733 
Ћирић, Соња 14604 
Ћирјаковић, Зоран 14605 
Ћирјанић, Гордана 8662, 11996, 1460614609 
Ћирковић, Сима 677, 870, 1461014612 
Ћирлић, Бранислав 4769, 4781, 4829, 14613  
Ћирлић, Дорота Јованка 6846, 6847, 10108 
Ћирлић, Елжбјета (Ćirlić, Elżbieta) 4829 
ЋирлићСтрашињска, Данута (ĆirlićStraszyńska, Danuta)

10115 
Ћировић, Слободан 14614 
Ћо, Ђун Ре 1195 
Ћопић, Бранко 25, 6391, 7941, 9264, 10545, 12225, 14615, 14616 
Ћорвезироски, Миле (Ќорвезироски, Миле) 1407314075 
Ћорић, Божо 14617 
Ћоровић, Владимир 335, 336, 377379, 407, 468, 469, 493, 519, 

542, 576, 732, 733, 1254, 1599, 1847, 1922, 11495, 14618 
Ћоровић, Милош 14619, 14620 
Ћоровић, Светозар 335, 336, 377379, 407, 468, 469, 493, 519, 542, 

576, 732, 733, 1254, 1599, 1758, 3445, 7941, 8976, 12446 
Ћосић, А. 14621 
Ћосић, Добрица 6322, 6340, 8945, 11102, 1462214637 
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ЋосићВукић, Ана 14624 
Ћосовић, Стево 14638 
Ћук, Александра 14639 
Ћулавкова, Катица (Ќулавкова, Катица) 4536   
Ћулум, Јован 14640 
Ћупић, Миодраг 14641, 14642 
ЋурчијаПродановић, Нада 4068 
Ћурчин, Иво 14643 
Ћурчић, Агица 5440 

У. В. 14644     
Убори, Адријан (Ubori, Adrián) 4466 
Угринов, Павле 1464514648 
Угринова, Голупка 4502, 4509, 4513 
УгриноваСкаловска, Радмила 4481 
Угричић, Сретен 14649 
Удовички, Иванка 5973, 9108, 11066, 11376, 12797, 1465014653 
Узелац, Ана 14654, 14655 
Ујевић, Тин 1898, 12531 
Ујкани, Ћерим (Ujkani, Qerim) 3876 
Улић, Доброслав 13093 
Улман, Клаус (Ullman, Klaus) 14656 
Умињски, Жђислав (Umiński, Zdzisław) 1465714659 
Унгарети, Ђузепе (Ungaretti, Giuseppe) 10464 
Унгер, Гунар (Unger, Gunnar) 14660 
Унсет Сварстад, Кристијана (Undset Svarstad, Christianne) 

14661, 14662 
Унсет, Сигрид (Undset, Sigrid) 5194 
Урбан, Здењек (Urban, Zdeněk) 14663 
Урбани, Умберто (Urbani, Umberto) 4222, 1466414668 
Урбанова, Ана (Urbanová, Anna) 3995, 3996 
Урем, Младен 14669, 14670 
Урошевић, Влада 4518 
Урошевић, Љубица 14671 
Урошевић, Тања 1257, 4518, 4545 
Урошевић, Хилда 7435, 1467214675
Усмани, Анџум 1698 

Ф. 14676 
Ф. И. Г. 6315, 11267 
Ф. М. 42284230 
Фабр, Ежени (Fabre, Eugénie) 14677 
Фадиман, Клифтон (Fadiman, Clifton) 4098 
Фађи, Вико (Faggi, Vico) 14678, 14679 
Фај, Арпад (Fáy, Árpád) 4362 
Фајкс, Џ. Р. (Fiakes, J. R.) 14680 
Фајн, Џон В. А. (Fine, John V. A.) 14681 
Фалот, Желимир 10680 
Фан, Сјинлонг 1194, 14682 
Фанели, Марио (Fanelli, Mario) 9242, 10677, 12922, 14596 
Фараго, Корнелија (Faragó, Kornélia) 1468314686 
Фасен, Лоран (Fassin, Laurent) 6233, 6235 
Фед, Татјана (Фед, Татяна) 14687 
Федерман, Рајнхард (Federmann, Reinhard) 1295, 1305, 1313, 

1332, 1333, 13371339, 1341, 1342, 1346, 1349, 1350, 1353, 1354, 
1359, 1360, 1366, 1384, 1389, 1420, 1428, 1433, 1436, 1441, 3737, 
3740, 4617, 4620, 4623, 4633, 4636, 4639, 4640, 4658, 4667, 4690, 
4708, 4711, 4729 

Фејзић, Неџад 14688 
Фекете, Јан види Черни, Јан    
Фекете, Јожеф Ј. (Fekete, József J.) 14689 
Фекете, Јудит (Fekete, Judit) 14690 
Фелдхорн, Јулијуш (Feldhorn, Juliusz) 4743, 4744, 4746, 4747 
Фелкл, Зигрид Даринка (Völkl, Sigrid Darinka) 14691 
Фергусон, Алан (Ferguson, Alan) 14692, 14693 
Фереира, Фернандо Мореира (Ferreira, Fernando Moreira) 1483 
ФериПизани, Камиј Огист Анатол (FerriPisani, Camille Augus

te Anatole) 1792 
Ферми, Лора (Fermi, Laura) 14694 
Фертилио, Дарио (Fertilio, Dario) 14695 
Фертонани, Роберто (Fertonani, Roberto) 14696 
Фесенко, Ирина 4915 

Фестини, Марио (Festini, Mario) 14697 
Фестић, Сулејман 3055 
Фетахагић, Сеад 14698 
Фехер, Калман (Fehér, Kálmán) 4353, 4356, 4391 
Фехер, Пал Е. (Fehér, Pál E.) 14699 
Фехер, Ференц (Fehér, Ferenc) 4329, 4331, 4333, 4336, 4387, 

14700 
Фигули, Маргита (Figuli, Margita) 15510 
Фидлер, Јиржи (Fiedler, Jiří) 940, 944, 4019 
Физелије, Ремон (Fuzellier, Raymond) 1047, 1068, 9112 
Филимоновић, Слободан 2717, 2812, 2821 
Филип, Емил (Filip, Emil) 4879 
Филип, Михал (Filip, Michal) 1533, 50485050, 14701 
Филипек, Малгожата (Filipek, Małgorzata) 1470214704 
Филиповић, Вук 5974, 5975, 9030, 12663, 1470514725, 15069 
Филиповић, Драгољуб Ј. 1795 
Филиповић, Мухамед 14726 
Филиповић, Ненад 14727 
Филипс, Меџ (Phillips, Madge) 4071 
Филипсен, Астрид (Philippsen, Astrid) 4705 
Финк, Хумберт (Fink, Humbert) 14728 
Финци, Ђилберто (Finzi, Gilberto) 14729 
Финци, Ели 1473014733 
Фишер, Геро (Fischer, Gero) 47274731, 4733 
Фишер, Рајнхард (Fischer, Reinhard) 1395, 1396, 4723, 4724, 

14300, 14301 
Фишт, Милан (Füst, Milán) 7145 
Флајшер, Л. (Fleischer, L.) 14734 
Флере, Павле (Flerè, Pavle) 1552, 1558, 1564, 1568, 1574, 1583, 

1591, 1598, 1606, 5114, 5128, 5130, 5136, 5145, 51505152 
Флобер, Гистав (Flaubert, Gustave) 12286 
Флора, Раду (Flora, Radu) 14735 
Флорес, Ернесто (Flores, Ernesto) 5191 
Фоикс и Карнисе, Љуис (Foix i Carnicé, Lluis) 14736 
Фојгт, ФрицГеорг (Voigt, FritzGeorg) 5603
Фокнер, Вилијам (Faulkner, William) 11600 
Фолијеро, Силвана (Folliero, Silvana) 14737 
Форстер, Едвард Морган (Forster, Edward Morgan) 13861 
Фотез, Марко 14738 
Фотопулу, Анастасија (Φωτοπουλου, Αναστασια) 14739 
Фохт, Иван (Focht, Ivan) 6356, 14740 
Фочо, Мирзах 14741 
Франгеш, Иво 459, 554, 606, 624, 634, 1474214751 
Франзен, ЛарсОлоф (Franzén, LarsOlof) 6838 
Франчић, Вилим 4742, 4745, 4750, 4770, 4779, 1475214754 
Фрањо Асишки, свети 308, 309, 353355, 391, 438, 439, 477, 503, 

528, 563, 717, 718, 782, 922, 949, 1253, 1600, 1868, 3350, 5751, 
7301, 7307, 7310 

Фрањо, Золтан (Franyó, Zoltán) 4359, 4361 
Френц, Хорст (Frenz, Horst) 4073 
Фрески, Марино (Freschi, Marino) 14755 
Фрид, Иштван (Fried, István) 1475614761 
Фридецки, Јан (Frýdecký, Ján) 14762 
Фрич, Герхард (Fritsch, Gerhard) 14763, 14764 
Фрлета, Зринка 14765 
Фродесен, Лејв (Frodesen, Leiv) 1446, 1453 
Фројнд, Михаел (Freund, Michael) 14766 
Фулер, Едмунд (Fuller, Edmund) 14767 

Х. Ј. 14768, 14769 
Х. К. 14770, 14771 
Х. М. 14772 
Х. Р. 14773 
Х. Р. Б. 14774 
Хавелкова, Јана (Havelková, Jana) 938 
Хагенау, Герда (Hagenau, Gerda) 4620, 4624 
Хагиус, Хју (Hagius, Hugh) 14775 
Хадек, Карел (Hádek, Karel) 4000 
Хадрович, Ласло (Hadrovics, László) 1213, 1214, 4307, 14776

14779 
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Хајдар, Ибрахим Нагиб (Haydar, Ibrahim Nagib) 899 
Хајдаревић, Хаџем 6347, 14780
Хајдегер, Мартин (Heidegger, Martin) 14306, 14408 
Хајдуковић, Лука 14781 
Хајне, Хајнрих (Heine, Heinrich) 299, 308, 309, 353355, 391, 438, 

439, 477, 503, 528, 563, 717, 718, 922, 1253, 1600, 1720, 1794, 
2817, 8208 

Хајнрих, К. (Heinrich, K.) 14782 
Халамкова, Јармила (Halámková, Jarmila) 938 
Халас, Ана (Halász, Anna) 1223, 14783 
Халер, Алберт 14784 
Халикајнен, Перти (Hallikainen, Pertti) 14785, 14786 
Халити, Сабедин (Haliti, Sabedin) 3883 
ХамаданиДабаг, Розвита (HamadaniDabagh, Roswitha) 5976 
Хамер, Франц (Hammer, Franz) 14787, 14788 
Хамовић, Зоран 629, 14789 
Хамовић, Тихана 1479014792 
Хамсун, Кнут (Hamsun, Knut) 1771 
ХанзенКокоруш, Ренате (HansenKokoruš, Renate) 14793

14795 
Ханл, Ханс Хајнц (Hahnl, Hans Heinz) 1349, 4597, 4624 
Ханском, Лесли (Hanscom, Leslie) 14796 
Хантингтон, Самјуел П. (Huntington, Samuel P.) 8582 
Ханула, Ристо (Hannula, Risto) 14797, 14798 
Ханџић, Изет 1479914807 
Харви, Ендру (Harvey, Andrew) 988 
Хардер, ХансБернд (Harder, HansBernd) 13116 
Харди, Ирина (Гарди, Ирина) 4901 
Харт, Лин (Hart, Lyn) 14808 
Хартл, Едвин (Hartl, Edwin) 14809, 14810 
Хартунг, Рудолф (Hartung, Rudolf) 4622 
Хатипи, Тајар (Hatipi, Tajar) 883, 888 
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12576, 1258112583, 12592, 1259812600, 12615, 12621, 12624
12626, 1262812632, 12636, 12638, 12639, 1265212654, 12656, 
12662, 12663, 12674, 12676, 12677, 12695, 12699, 12701, 12703, 
12707, 12708, 12711, 1271312715, 12719, 12727, 12729, 12732, 
12734, 12736, 12742, 12752, 12754, 12769, 12770, 12776, 12777, 
12780, 12782, 12784, 12789, 1279412797, 12801, 12808, 12823, 
1284112844, 12848, 12851, 12864, 12870, 12873, 12874, 12883, 
12891, 12892, 12894, 12899, 12900, 12905, 12906, 12909, 12911, 
12916, 12919, 12921, 12923, 12925, 12930, 1293712939, 12961
12979, 12982, 12983, 12986, 12987, 1300313007, 13041, 13044, 
1304713050, 13053, 1305513058, 1306013063, 13065, 13067, 
1307113079, 1309113097, 13101, 13102, 13108, 1311213114, 
1312013124, 13132, 13135, 13138, 13148, 13152, 13156, 13176, 
13179, 13184, 13187, 13188, 13192, 1319513198, 13209, 13213, 
13219, 1322113226, 13228, 13233, 1323913246, 13259, 13262
13264, 13266, 13269, 1327113274, 13276, 1327813281, 13283, 
13285, 13286, 13305, 13307, 13308, 13311, 13312, 1331413316, 
1332913333, 13338, 13341, 13342, 13354, 13356, 13365, 13369, 
13374, 13382, 13386, 13398, 13406, 13408, 1341013415, 13417, 
13419, 13424, 1342813430, 13432, 13433, 1343713439, 13452, 
13457, 13466, 13467, 13470, 13471, 13473, 13474, 13480, 13481, 
13491, 13495, 13500, 13501, 1350313507, 13510, 13513, 13525, 
13526, 13545, 13564, 13568, 13569, 13575, 13576, 13578, 13580, 
13584, 13590, 13595, 13596, 1359913602, 13604, 13605, 13607, 
13608, 13610, 13613, 13614, 1361713620, 13622, 13626, 13629, 
13645, 13648, 13651, 13652, 13654, 1365613659, 13662, 13664, 
13665, 1366713673, 13675, 13676, 13708, 13716, 1371813721, 
13724, 13727, 13728, 1373513738, 1374013752, 13754, 13756
13795, 13802, 13809, 13812, 13816, 13823, 13825, 13842, 13843, 
13846, 13849, 1385313855, 13857, 13863, 13866, 13870, 13878, 
1388013885, 13890, 1389213894, 13899, 13903, 13907, 13916, 
13980, 13985, 13991, 13992, 14005, 14007, 14012, 1401414020, 
14022, 14029, 1403414039, 14045, 1404914054, 1405814060, 
1406414066, 1406814075, 14082, 14092, 1409414097, 14109, 
1412114123, 1412514127, 1413114133, 14147, 14150, 14160, 
14164, 14168, 14178, 14181, 14185, 14199, 14206, 14207, 14211, 
14217, 14219, 1422314225, 14228, 14229, 14233, 14234, 14237, 
14239, 14248, 14261, 14266, 1427314275, 14277, 14281, 14282, 
14284, 1428614288, 1429314295, 1429914301, 14303, 14308, 
14309, 14317, 1432114323, 1432814331, 14334, 14335, 14340, 
14349, 14355, 14357, 14358, 1436514372, 14374, 14377, 14378, 
14384, 14385, 14388, 14391, 14394, 14395, 14397, 14403, 14413
14417, 1441914422, 14424, 14426, 14427, 1443614438, 14444, 
1444614452, 14454, 14458, 14461, 14462, 14478, 14482, 14484
14486, 14505, 14511, 14516, 14517, 14534, 14535, 14541, 14549, 
14550, 14553, 1455914566, 14571, 14572, 14577, 14578, 14581, 
14585, 14590, 14594, 14595, 14616, 14621, 14623, 14627, 14629
14637, 14639, 1464514649, 1465414656, 1466014662, 14666
14670, 14675, 14676, 14682, 1468714689, 14695, 14697, 14699
14701, 1470714709, 14711, 14727, 14735, 14740, 14742, 14752, 
14754, 14756, 14762, 14769, 1477714780, 14782, 14792, 14806, 
14810, 14811, 14814, 14817, 14820, 14821, 14834, 14837, 14843, 
14846, 14848, 14850, 1485214856, 14865, 14869, 14873, 14874, 
1487814881, 14884, 14891, 1489414897, 14901, 1490314905, 
14916, 14917, 1492314925, 14941, 14944, 14946, 14952, 14953, 
14956, 14957, 1496014962, 14967, 1497114981, 1498614991, 
14994, 1499815000, 1501015015, 15017, 15018, 15040, 15054
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15056, 1506015062, 1506415069, 15075, 15078, 15081, 15083, 
15090, 15099, 15106, 15107, 15111, 15112, 15114, 15116, 15117, 
15121, 15123, 15126, 15128, 15130, 15131, 1513315137, 15140, 
15147, 1515915166, 1516915171, 1518315190, 15192, 15195
15211, 1521715223, 1522715229, 15251, 15254, 1526815271, 
1528515291, 15294, 15300, 15304, 1530615309, 1531115313, 
15331, 15335, 15336, 1534215347, 1535015352, 15356, 15357, 
15359, 15362, 15369, 15370, 15374, 15375, 15378, 1538515388, 
15391, 15401, 15402, 15407, 15408, 15413, 15415, 15418, 15421, 
15423, 15438, 15439, 15442, 15443, 15451, 15456, 1546415467, 
15469, 15471, 15472, 15477, 15478, 15482, 15484, 15489, 15490, 
15495, 15514, 1552215525, 15528, 15531, 15532, 15537, 15543, 
15558, 15560, 15561, 1556715569, 15571, 15572, 1558315585, 
15588, 15589, 15591, 1559615598, 15605, 15610, 15627, 15628 

  19141922 13000 
  „1915” 10196 
  19171919 9944 
  Албанско питање 3409, 6001, 6871, 8813, 10394, 10488, 11065, 

11070, 11394
  „Алипаша”  Верзије  Текстололошка анализа 11960 
  Ангажована књижевност 13359, 13360 
  „Аникина времена” 6035, 6184, 7836, 8018, 8100, 8120, 8121, 

8355, 8408, 8411, 8570, 8687, 8797, 8810, 9996, 9998, 10061, 
10123, 10153, 10154, 10158, 10393, 11022, 11122, 11493, 12880, 
13200, 13320, 13715, 13896, 13918, 1450814510, 14657, 14919, 
15582 

    Драматизација 9454 
    Ликови 12074, 12075, 14137 
      Аника 7698, 13201 
      Михаило 10394 
      Поп Вујадин 11362, 11363 
    Методика наставе 8642 
    Мотиви 
      Љубав 14137 
      Мржња 14137 
    Психоаналитички аспект 10355 
    Структурална анализа 10360 
    Сценско извођење 9294, 9953, 11728, 12445, 13472, 14208, 

15586 
    Филмска адаптација 11019 
    Филмско извођење 6033, 6034, 8242, 9250, 11771, 12299, 

12384, 12766, 12767, 12884, 12885, 13282, 13453, 14061, 14183, 
15119 

    Француски преводи 13844 
  „Аникина времена и друге приче” 6219, 6220, 7349, 7981, 

8291, 10592, 11211, 11389, 14696 
  Античка књижевност 7317 
  Арапски преводи 7080, 9851, 11838 
  „Аска и вук” 8944, 9262, 10152, 10763, 11024, 11504, 11826, 

12082, 12083, 12087, 12090, 12096, 12144, 13268, 14713, 14714, 
15441, 15540 

    Методика наставе 6546, 7799, 9205, 9648, 10754, 14993 
    Мотиви  Смрт 8211 
    Стил 1314413146 
    Сценско извођење 10459, 10460 
    Телевизијско извођење 7363 
  Атина  1962 14169 
  Аутобиографија 3169 
  Афоризми 81378139 
  „Бајрон у Синтри” 8574, 8575, 11736, 12252, 12443, 14146, 

1431114314, 14316 
  „Балкански рат и Арбанија” 6001, 6870, 8813, 10394, 10488, 

11065, 11070, 11394 
  Београд 75687572, 9148 
    19191920 9884 
  Беседе 13486 
  Библиографије 5770, 5896, 5903, 5938, 6042, 6044, 6045, 6168, 

8032, 9426, 9643, 9646, 9647, 9671, 10457, 10713, 11353, 11707, 
11996, 1200812011, 12035, 1294312957, 13321, 13824, 14341
14343, 14348 

  „Библиотека” 6185 
  Биобиблиографије 323, 461, 462, 488, 489, 515, 537, 573, 607, 

608, 625, 649, 707, 729, 730, 5849, 6013, 6128, 9644, 9645, 10927, 
12115, 14344 

  Биографије 742, 751, 822, 863, 864, 866, 867, 1164, 1172, 3897, 
5815, 5816, 58715873, 5904, 5939, 59415948, 60476050, 6118, 
61476149, 6337, 6346, 6357, 6414, 6485, 65896594, 6662, 6663, 
71947221, 7404, 7495, 7496, 7854, 7855, 7863, 8602, 8806, 8878, 
91149116, 9129, 9133, 9134, 9562, 9563, 9673, 9674, 9677, 9679, 
99159939, 10725, 10726, 10765, 10766, 11494, 11845, 12984, 
1298812996, 12998, 1300913040, 13054, 13080, 13081, 13394
13396, 13886, 14304, 14305, 14392, 15590 

    Сценско извођење 11629, 13325
  „Бифе Титаник” 8237, 8384, 9998, 13261, 13399, 14307 
    Методика наставе 15517, 15518 
    Телевизијско извођење 7072, 8172 
  „Благовијести” 10783 
  Блед  У успоменама 6020 
  „Бонвалпаша” 7770 
  Босна 14350 
  Бугарски преводи 6516, 12198, 13865 
  Бурћела (лексема) 14085 
  „Вајмар 1932” 15453 
  „Велетовци” 6831, 7030, 8707, 9722, 9724 
    Методика наставе 8462, 8636, 11371, 13976 
  Вишеград 12398, 12399 
  Власт 1277212775 
  Време 6248 
  Вукова награда 7177, 10550 
  Вучо, Александар 10537 
  Гвичардини, Франческо 14093 
    Књижевно превођење 5684, 57125714, 7396, 7415, 14087

14091, 14098, 14259 
  Гимназија „Стеван Сремац” (Ниш)  1968 12733 
  „Говор на Јагелонском универзитету” 8880 
  Говори 11615 
  Годишњице 6272, 9450, 12735 
  „Гоја” 7137, 7306, 9174, 9175, 9680, 9681, 13469 
  „Госпођица” 581, 917, 932, 1042, 1092, 1510, 6071, 6072, 6089, 

6150, 6156, 6199, 6208, 6222, 6232, 6269, 6275, 6292, 6336, 6431, 
6449, 6455, 6496, 6537, 6626, 6694, 6717, 6740, 6777, 6794, 6808, 
6809, 6876, 6922, 7129, 7248, 7372, 7389, 7440, 7471, 7474, 7490, 
7540, 7541, 7656, 7657, 7978, 8058, 8092, 8153, 8154, 8196, 8197, 
8201, 8245, 8293, 8295, 8427, 8446, 8710, 8781, 8840, 9034, 9091, 
9109, 9230, 9308, 9309, 9649, 9722, 9782, 9864, 9959, 9993, 10112
10116, 10118, 10155, 10276, 10329, 10335, 10336, 10495, 10694, 
10707, 10708, 10716, 10807, 10812, 10915, 10934, 11021, 11086, 
11097, 11101, 11124, 11125, 11147, 11531, 11727, 12058, 12135, 
12179, 12180, 12216, 12357, 12372, 12386, 12481, 12594, 12845, 
12849, 12853, 12893, 12896, 13182, 13234, 13515, 13516, 13519, 
13530, 13549, 13570, 13621, 13623, 13646, 13661, 13860, 14046, 
14080, 14081, 14380, 14381, 14389, 14663, 14680, 14705, 14706, 
14720, 14767, 14786, 14787, 14798, 14808, 14826, 14835, 14921, 
15030, 15372, 15382, 15468, 15562, 15573, 15579, 15594 

    Драматизација 6037, 8874, 9956, 10674, 12031, 12882, 14593 
    Енглески преводи 6624 
    Језик 10619 
    Књижевна рецепцијa
      Немачка 15529 
      Француска 13212 
    Ликови
      Јованка 13089 
      Рајка Радаковић 9312, 9313, 14325 
      Рафо Конфорти 10392, 15549 
    Мотиви  Тврдичлук 7323 
    Радио адаптација 10199, 10200, 13323 
    Радио извођење 8544, 8545, 8547, 8548, 8619 
    Стваралачки поступак 1139911401 
    Структура 14716 
    Сценско извођење 9638, 10603, 10618, 12161, 15434 
    Телевизијско извођење 7069, 8544, 8545, 10665, 11099, 13293, 

14948 
    Француски преводи 7086 
  Грац  19231924 5971 
  Грчки преводи 14157 
  Дански преводи 10908 
  Датум рођења 8035, 8039 
  XX век (часопис)  Псеудоними 14949, 14298 
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  Делa
    Адаптација 11049, 15396 
    Актуелност 6527, 6531, 8606, 8870, 9948, 9951, 12097, 

12098, 14628 
    Аутобиографски мотиви 9943 
    Васпитна улога 5925 
    Глаголски вид  Немачки преводи 7672 
    Драматизација 5897, 8978, 9641, 10609, 1182011822, 

14161 
    Драмски елементи 5842 
    Егзистенцијализам 6526, 10342, 10343 
    Екранизација 8206, 89799000 
    Естетика 5998, 8260, 11584, 12267, 12268, 12812, 15305, 

15611, 15612, 15629, 15630 
    Естетски доживљај 15626 
      Жене 15613, 15614 
    Етнички аспект 14171 
    Етнолошки аспект 14172 
    Заменице 7662 
    Интертекстуалност 5932, 6468, 12275  
    Историјски извори 91389141, 11836, 13551, 1363213635 
      Зборници 5882 
    Историјски мотиви 8299, 8300, 8829, 9521, 95529554, 

11298, 11299, 11692, 12277, 12929, 12932, 13464, 13550, 
13558, 13644, 14813, 15435 

    Легенде 59865988, 8410, 8412, 15172, 15181, 15314, 15315 
    Методика наставе 5851, 5852, 5911, 7325, 7326, 7369, 8257, 

91999201, 11397, 11398, 13119, 11402
    Митови 5879, 59865988, 70337036, 10067, 12104, 13551, 

15172, 15181, 15314, 15315, 15355 
    Митски простор 8354 
    Мотиви 5976, 7899, 12105, 14518 
      Алкохолизам 5825 
      Алтруизам 11989, 11990 
      Архитектура 8407 
      Аустроугарска 10847, 10850, 13115 
      Аустроугарска и Турска 9297  
      Бескућништво 10064, 10065 
      Беч 9333 
      Биљке 6893, 6894 
      Бока Которска 13168 
      Босна 5870, 5898, 6518, 7031, 7032, 7037, 7044, 7454, 7629, 

78727877, 8502, 91399141, 9877, 9878, 9911, 10238, 10298, 
10695, 10699, 10797, 10955, 10972, 10973, 10988, 10989, 11001, 
11991, 12310, 12473, 12706, 1313913143, 13387, 13407, 14246, 
14490 

         Актуелност 8272 
      Браћа непријатељи 15176 
      Ватра 12168 
      Вишеград 876, 5940, 8609 
      Градови 1342513427, 15551 
      Давање 15549 
      Деструктивност 13627 
      Детињство 5949, 7271, 8052, 9233, 1124911252, 12332

12335, 12341, 12602, 12820, 12824, 1315813160, 13249, 
13250 

      Доживљај предела 10554 
      Државна власт 8822, 8823 
      Дубровник 7094, 7095 
      Ерос 13357, 13358 
      Жене 356, 8425, 9107, 11543, 15087 
      Живот 6891, 6892 
      Жртва 15173 
      Затвори 1172, 7449, 11277, 11841, 11844, 12323 
      Звона 7270 
      Зло 10240, 10241, 11357, 15212 
      Игра 9492, 9494, 10274, 12325, 12326 
      Изгнанство 8783 
      Ислам 5857, 94589474, 12917 
      Италија 9457, 9768, 9769, 11386 
      Јунаштво 8301 
      Лепота природе 15607 
      Лудило 11362, 11363 
      Љубав 723, 6464, 7633, 8836, 9524, 9594, 9754, 10901, 

11275, 11358 

      Мали човек 7530, 7531 
      Малограђанштина 14512 
      Мит о Орфеју и Еуридики 13531, 13532, 13534, 13535 
      Мостови 6025, 6539, 85148516, 9773, 10273, 11456, 12785, 

13170, 13173, 13587, 15179, 15239, 15240, 15353, 15354, 
15361 

      Мржња 7832, 13136, 13475 
      Музика 9984 
      Мултикултуралност 10149 
      Мучеништво 8301 
      Национализам 9017 
      Ноћ 12755 
      Отуђење 81498151 
      Повлачење у себе 81498151 
      Пољска 14702 
      Португалија 12252 
      Први светски рат 19141918  Историјска грађа 9302, 

9323 
      Први српски устанак 18041813 10033, 10048 
      Превара 15177 
      Рат 7637, 15007 
      Ратна мржња  Босна 14575 
      Самоћа 8562, 8563 
      Сарајево 7826, 10528, 10556, 10557, 10562, 14691 
      Смрт 8837, 9734, 11357, 11358, 12440, 12641, 13309 
      Средоземље 11842 
      Стваралаштво 14376 
      Страдање Срба 7832 
         Босна 7824 
      Страх 8748, 1436114363 
      Сунце 6703, 11842, 14409 
      Тишина 1031010312, 13567 
      Трагично 13363, 13364 
      Туга 7530, 7531, 12440 
      Усамљеност 11275 
      Фанатизам 11676 
      Херцеговина 5995 
      Хотели 8883, 8884 
      Чаршија 15142  
    Мултикултуралност 13153, 13154 
    Наративна структура 12928, 12931 
    Народна предања 11692 
    Народне умотворине 6911 
    Негативне граматичке реченице 14306 
    Односна заменица „који”  Фреквенција 8420 
    Позоришна адаптација 12030 
    Политичке импликације 9275, 9276, 11239, 14875, 14882    
    Предикати 
      Руски преводи 15631 
      Украјински преводи 15631 
    Простор и време 7247, 8297 
    Радио адаптација 8335, 8336, 8518, 9667, 10452, 10453 
    Религија 10693 
    Религијски мотиви 15479  
    Речца „где”  Фреквенција 8420 
    Социјални аспект 14583, 14584 
    Социјални мотиви 8592 
    Социолингвистички аспект 13277 
    Стоицизам 10342, 10343 
    Сценско извођење 5896, 9665, 9666, 11030, 11031, 11051, 

11056, 11295, 11620, 11818, 11819, 12793, 15599 
    Телевизијска адаптација 8518, 89708973, 11054, 12030, 

14587, 14588 
    Телевизијско извођење 6545, 10207, 10951 
    Топоними 10956, 10957 
    Тумачења 9820
    Филмска адаптација 5844, 8518, 89708973, 1052410526, 

11030, 11031, 11051, 11056, 12030, 12036, 12037, 14587, 
14588 

    Филмско извођење 13230 
    Филозофија 13310 
    Фолклорни мотиви 6914, 7477, 10583, 13090 
    Фразеологизми  Руски преводи 14241 
    Хумор 14893 
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  „Деца” 638, 1271, 1272, 8476, 8477, 8799, 9478, 9479, 10189, 
11733, 11744, 12355, 12712, 13869, 14184 

    Методика наставе 7788 
    Наративна структура 9070, 9071 
      Прошла глаголска времена 12328 
         Француски преводи 12328 
  Дипломатија 652, 32503255, 5867, 5868, 5926, 5977, 6562, 6563, 

6630, 6631, 6685, 6858, 6859, 7584, 7784, 8442, 9675, 9676, 9881, 
98859888, 9895, 9910, 10371, 10631, 10768, 11063, 11450, 11641, 
11644, 11646, 11647, 1182711829, 12718, 12821, 12822, 13001, 
13490, 14163, 14327 

    19391940 11234 
    19391941 97299731 
    1941 9745 
    Берлин  19391941 5860, 9733, 11581, 11834, 12448, 12482, 

12788, 1515115157 
  Дипломатски имунитет  Кршење  1941 12855 
  „Дипломатски списи” 8005, 8160, 8794, 10402, 10403, 10415, 

10769, 11643, 11837, 12913, 12914, 14480 
  Дипломатски списи 6721 
  Дневници 2160, 8672 
    Београд  1944 3007, 3019, 3021, 3024, 3244, 3267, 4436, 7694, 

12488,  15445  
    Берлин  19391941 6564, 97359737, 9741, 9742 
    Кина  1956 29502954 
    Сокобања  1942 3425, 3426, 11067, 12449 
  Докторске студије  Грац  19231924 1540315406 
  Донације 12704, 15400 
    Републички фонд за развој библиотекарства Босне и 

Херцеговине 7487, 7488 
  „Драгојло Дудић: Дневник 1941” 8669 
 Драматургија 11823, 11824 
  Други светски рат 19391945  Пољаци  Помоћ  1939 6761 
  Друштвени односи 10424 
  Дубровник 7504, 7505, 7566, 7582, 7583 
  Дубровчани 7566 
  „Ђовани Амендола” 9883 
  Едиција „Хрватска књижевност Босне и Херцеговине у 100 

књига” 7045, 11260 
 „Ex Ponto” 1, 2, 287, 288, 670, 671, 761, 734, 873, 928, 6445, 6636, 

67476753, 6857, 69266934, 6936, 6937, 6956, 7004, 7017, 7311, 
7416, 7437, 7857, 78607862, 8405, 8406, 8504, 8643, 8644, 8683, 
8805, 9019, 9035, 9111, 9435, 9436, 9484, 9485, 96019604, 9999, 
10201, 10322, 10612, 10900, 10936, 11183, 11316, 11514, 11526, 
11648, 11649, 11660, 11661, 1170411706, 12349, 1274312745, 
12753, 13193, 13194, 13236, 13370, 13586, 13906, 14023, 14410
14412, 1443914443, 14522, 14524, 14618, 14784, 14968, 15034, 
1504115053, 1505715059, 15104, 15191, 1526515267, 15363, 
15364, 15366, 1547315476 

    Апострофе 6640 
    Верзије дела 9122 
    Драматизација 11818, 11819 
    Методика наставе 8550, 8551 
    Метрика 12747 
    Мотиви  Жене 9738, 9739, 9743, 14969 
    Сценско извођење 12061, 14698 
    Филозофскоантрополошки аспект 9018 
    Француски преводи 15272, 15273 
    Чешки преводи 13594 
  „Ex Ponto; Немири; Лирика” 11325, 11326, 14487 
 „Екскурзија” 14743 
    Радио извођење 9668 
  Експресионизам 11540 
  Енглески преводи 10381, 11010, 11962, 12728
  Есеји 299, 1253, 5973, 6700, 7834, 7912, 7971, 8222, 8954, 9159

9163, 9269, 9346, 9764, 11167, 11168, 1149911501, 11513, 12193, 
12194, 13183, 14262, 15436 

    Француски утицаји 12287 
  „Есеји и критике” 10558, 14800, 14801 
  Естетика 8259, 8261 
  Етнопсихологија 10076 
  „Жеђ” 7100, 7395, 9770, 9978, 11395, 12048, 14613 
    Телевизијско извођење 7068, 10617 
  „Жеђ и друге приче” 6494, 10060, 10824 

  „Жеђ савршенства” 7308 
  „Жена на камену” 7397, 7885, 9073, 9637, 10152, 10547, 10878, 

11754, 13172, 13174, 13313, 13431, 14142 
    Антички мотиви 8659 
    Језик 10356, 10357 
    Ликови  Марта 8661 
  „Жена од слонове кости” 11290 
  Жене 10765, 10766, 1382613835, 1549615509 
  „Животи”  Аутоцитати 14265 
  „За логоровања” 10359, 11077 
  Заоставштина 6726, 8287, 8539, 11710, 12000, 13051, 13582, 

13591, 13868, 14190, 14396 
    Каталози 5928 
  „Записи о Гоји” 76, 6030, 6201, 6532, 6533, 6874, 7550, 7937, 

8142, 8218, 8219, 8247, 8711, 95169518, 10645, 11435, 11640, 
11755, 12060, 12150, 12151, 12336, 1247612478, 12675, 13401
13403, 14644, 14809, 15182, 15213, 15214, 15516 

    Естетика 8140 
    Телевизијско извођење 7718, 11404, 11573, 15001 
  „Затворена врата” 6268, 7260, 11206, 14766, 14923, 15542 
  Заточеништво  19141915 10196, 11062 
  Зборници 5770, 5771, 5773, 57755780, 5782, 5783, 5786, 

5791, 57935796, 5800, 58035805, 5909 
  „Звона” (рукопис) 8334 
  „Зеко” 6150, 7389, 7490, 10764, 11097, 1320313205, 13208, 

13210, 14373 
    Наративна структура 8568 
    Простор (семиотика) 8568 
    Филмско извођење 7047, 8383, 10651, 15120, 15565 
  „Земља, људи и језик код Петра Кочића” 15512 
  „Злостављање” 8184, 11415 
    Мотиви  Емотивно злостављење 6619 
    Телевизијско извођење 7676, 8517, 9338, 12374, 13517, 

15463 
  „Змија” 12433 
  „Знакови” 7767 
    Телевизијско извођење 11571, 12375 
  „Знакови поред пута” 412, 516, 653, 665, 735, 756, 769, 806, 

810, 858, 6083, 6169, 6583, 6584, 6642, 7161, 7176, 7420, 7422, 
7697, 7786, 79447948, 8364, 8490, 8510, 8512, 8576, 8920, 8924, 
8925, 9123, 9169, 9170, 9288, 9489, 9490, 9564, 9565, 9650, 9662, 
10529, 10732, 10770, 10811, 10889, 11226, 11325, 11326, 11408, 
11467, 11491, 11502, 11503, 11729, 11752, 11753, 11780, 12559, 
12560, 12586, 1268212685, 12756, 12757, 13107, 13447, 13485, 
13498, 13499, 13502, 1399514055, 14292, 14359, 14445, 14506, 
14524, 14640, 14651, 14652, 14802, 15538 

    Драматизација 11058 
    Мотиви 
      Изгнанство 12279, 12280 
      Смрт 11805 
      Старост 11565, 11805 
      Сунцокрет 6641 
    Народна књижевност 13631 
    Негација (синтакса)  Руски преводи 8967 
    Психолошки аспект 5929 
    Сценско извођење 9441, 10490, 12033, 13847 
  Изабрана дела 7127, 7390, 13895 
  „Изабране приповетке” 8098, 8099 
  „Избор” 7329 
  „Избор приповедака” 13059 
  Издања  У свету 8045, 14158, 14159  
  Изјаве 5406, 5407, 54105415, 54175419, 54215425, 5427, 5433

5435, 5437, 5442, 5443, 5457, 5461, 5468, 5471, 5476, 5482, 5483, 
5485, 5487, 5490, 5508, 5509, 5512, 5513, 5517, 5520, 5521, 5524, 
5533, 5534, 5552, 5553, 5555, 5558, 55605563, 5565, 5567, 5570, 
5572, 55765579, 5581 

  „Излет” 14743 
    Поетика 8686 
  Изложба 6249, 6608, 8141, 8508, 8618, 9779, 10411, 10492, 

10767, 11084, 11102, 11242, 11383, 13322 
  Изложбени каталози 5773, 5774, 5797, 5890, 5969 
  Импресионизам 9857 
  Индијска поезија  Књижевно превођење 8594 
  Интервјуи 54035405, 5408, 5409, 5416, 5420, 5426, 54285432, 

5436, 54385441, 54445456, 54585460, 54625467, 5469, 5470, 
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54725475, 54775481, 5484, 5486, 5488, 5489, 54915507, 5510, 
5511, 55145516, 5518, 5519, 55225532, 55355551, 5554, 5556, 
5557, 5559, 5564, 5566, 5568, 5569, 5571, 55735575, 5580, 5582
5592, 5801, 58205822 

  „Исповијед” 7988 
  „Историја и легенда” 11325, 11326 
  Историјски роман 13361, 13362, 14130 
  Италијанска књижевност 9768, 9769, 11267, 13674 
    Књижевно превођење 9760, 9761 
  Италијански преводи 6447, 6658, 9039, 9104, 12850, 14086, 

14664, 14665, 14963 
  Јапански преводи 14230, 14232 
  „Јеврејске приче” 6504, 6897 
  Јеж (календар)  1949 9444 
  Језик 5960, 65126514, 6634, 7708, 8267, 8273, 10131, 11373, 

12152, 12153, 12164, 12810, 12827, 1283212835, 12839, 13149, 
13150, 13277, 13476, 14024, 14025, 14028, 14031, 14047, 14118, 
14128, 14617, 15546 

    Глаголи  Суфикси 5839 
    Заменице 8235 
    Зборници 5930 
    Позајмљенице 14030 
  „Јелена, жена које нема” 6119, 6689, 6696, 6697, 83878389, 

8505, 8571, 9171, 9172, 9684, 9749, 10254, 10255, 10351, 
10702, 10790, 10948, 11469, 12595, 13434, 14409 

    Ликови  Јелена 1523315235 
    Поетска фантастика 12479, 12480 
  Југословенство 7608, 7617, 1132111324, 11331, 11332, 

11385 
 „Књига” 6477, 12079 
    Украјински преводи  Лингвистички аспект 5895 
  „Књига необјављених текстова Виктора Ига” 12278 
  Књиге с посветом  Изложбени каталози 5889 
  Књижевна заоставштина 9105, 13181 
  Књижевна критика 299, 5973, 6700, 7827, 7971, 8954, 9155, 

91619163, 9173, 9346, 9764, 10873, 1149911501, 11566 
  Књижевна рецепција 6279, 6567, 7891, 7902, 7903, 7907, 8331, 

8332, 8958, 91399141, 10297, 10548, 10549, 11481, 12469, 12783, 
13376, 13377, 14861, 14862 

    19201995 15143 
    Босна и Херцеговина 6347, 6669 
    Бугарска 6281, 9219, 12637, 13603, 14942 
    Велика Британија 8234, 11998, 14877 
    Грчка 1415414157 
    Данска 9301 
    Енглеско говорно подручје 11851, 11853 
    Индија 6623 
    Источна Немачка 7162, 9510, 10471, 10586 
    Италија 6255, 6658, 8474, 90399041, 9979, 13674, 15539 
    Јапан 6242 
    Јужна Америка 14911 
    Косово и Метохија 15513 
    Куба 13478 
    Мађарска 7116, 7118, 7119, 7689, 8246, 1310313106, 14619 
    Муслимани 14567, 14574 
      Босна и Херцеговина 13391, 13393 
      Југославија 14235, 14238 
    Немачка 9719, 10296, 13199, 13378 
    Немачко говорно подручје 9720 
    Норвешка 11438, 12140 
    Пољска 7340, 7509, 7514, 7523, 88878889, 8940, 11188, 

13384, 14101, 14210, 14753 
    Румунија 7382, 14129 
    Русија 11448 
    САД 6021, 6088, 9728, 11008, 11009, 11599, 13317, 13318, 

14216, 14910  
    СССР 6471, 6472, 6851, 10068, 12659, 12660 
    Северна Америка 14911 
    Турска 12863 
    У свету 6099, 6253, 6401, 6407, 6466, 6467, 8842, 12321 
    Украјина 6862 
    Француска 5837, 6654, 7086, 8573, 8583, 8584, 9443, 9710, 

9711, 13889, 14568, 14985, 14997 
    Хрватска 6669 

  Књижевна хроника 9308, 9309 
    Наративна структура 9318 
    Структура 9319 
  Књижевни југ (часопис) 9651 
  Књижевни сусрети  Крагујевац  1970 6868 
  Књижевно превођење 3353, 5688, 6643, 6644, 7556, 7604, 

7625, 8929, 9215, 9757, 9763, 10417, 10588, 12138, 12139, 
12738, 13164, 13807 

  Књижевност за децу 12819 
  „Конац комедије” 12032, 12450, 12451, 12489, 13606 
  Констанца  1941 12854 
  Конформизам 15248 
  „Коса” 14807, 15544 
    Методика наставе 7327, 11265, 12330 
  Космограм 14958 
  Кошарка 13157 
  Крагујевац 12137 
  Краков 8841 
    1964  У успоменама 8880 
  „Кула” 10159, 14761 
  Културна политика 11849 
  Културне везе  Пољска 7511, 7772 
  Културнонационални идентитет 6725, 11410, 13277, 14861, 

14862 
    Полемике 7503, 13052, 14964 
  „Кућа на осами” 6177, 6617, 6647, 7524, 7527, 8576, 8798, 9150, 

9151, 9273, 9481, 10538, 10539, 11285, 11302, 11579, 11749, 
11767, 12367, 12907, 12908, 13190, 13206, 13207, 14202, 14242, 
14244, 14247, 14272, 14507, 14524, 14576, 14582, 14609, 14658, 
14803, 14815, 14816, 14819, 15105 

    Ликови 7893, 11073, 13185 
    Наративна структура 7893, 8668, 15097, 15098 
  „Кућа на осами и друге приповетке” 11325, 11326 
  „La storia dell’aiducco e altri racconti con una scelta di poesie” 

8292 
  Латиноамеричка књижевност 10066 
  Латински цитати 12282 
  „Легенда о побуни”  Наративна структура 14591 
  „Легенда о св. Франциску из Асизија” 7307 
  Легенде 7301 
  Лектира 14263, 14264 
  „Летовање на југу” 6705, 6743, 7314, 9143, 9422, 9423, 11121, 

11144, 11188, 11388, 12205, 13227, 13546, 13547, 13611, 13612, 
14573, 15028 

    Пољски преводи 14545 
    Простор и време 7699 
    Радио извођење 9663 
    Телевизијско извођење 7048, 7070, 7336, 9117, 10653, 

11539, 13494 
  Летопис Матице српске (часопис) 8882, 12016 
  Ликови 7401, 7798, 9079, 9086, 9264, 10032, 10229, 11213, 

13739, 14179, 14180, 14538, 15008, 15009, 15082, 15547 
    Аника 7836 
    Аустријанци 8132 
    Аустријски официри 10300, 10301 
    Брижни људи 12307 
    Гестовни говор 7673 
    Гуслари 13630 
    Деца 10914 
    Етнопсихологија 8437 
    Жене 108, 194, 281, 758, 5819, 5967, 7399, 8163, 8165, 9236

9238, 9265, 9266, 9296, 9300, 9524, 95379539, 9599, 10050, 
10729, 10730, 10901, 11414, 12232, 12717, 13357, 13358, 
13479, 1383613840, 13898, 13900, 13901, 14124, 14795 

      Психоаналитички аспект 11361 
      Студије рода 15029 
    Зимоњићи 5865, 5866 
    Италијани 1172, 9457, 11386, 11841, 11844 
    Јевреји 643, 5957, 8502, 8595, 9980, 10306, 10307, 13202, 

13211 
    Јелена 7561, 7562, 10830, 10831 
    Методика наставе 9198, 92029204 
    Мехмедпаша Соколовић  Психолошка анализа 15316, 

15317, 15379 
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    Мимика 7673 
    Муслимани 5952, 5953, 6347, 8502, 15215, 15216, 15230 
    Мустафа Маџар 6526, 9197, 11616 
    Немци 8132 
    Пљевљаци 6817 
    Потурице 7140 
    Православни свештеници 9824, 9825 
    Психолошки аспект 14407 
    Психопатологија 10075, 10077 
    Рајка Радаковић 15029 
    Свештеници 9185, 9186 
    Султан Џем 12781 
    Тома Галус 12260 
    Турци 10940 
    Ћоркан 9734, 9754, 11785, 11786, 12209 
    Уметници 13257, 13258 
    Фра Марко Крнета 82238225, 8821, 14931 
    Фра Петар 7384, 11724, 12225, 15252, 15360 
    Фрањевци 6844, 9135, 9142, 97859787, 10859, 10925, 10971, 

12119 
  „Лили Лалауна”  Језик 10126 
  „Лица” 6085, 6086, 6106, 6155, 6236, 6441, 6629, 6684, 6789

6791, 6818, 6819, 6836, 7046, 7154, 7469, 7753, 7755, 7993, 7994, 
8057, 8170, 8328, 8329, 8454, 8703, 8903, 9164, 9520, 9722, 9778, 
10775, 11512, 11756, 11757, 11985, 12023, 12176, 12337, 12340, 
12483, 12486, 12709, 12737, 12903, 13110, 13435, 13581, 13725, 
13982, 14504, 14773, 14845, 14922, 1492614928, 14959, 15004, 
15027, 15032, 1522415226, 15237, 15430, 15454, 15515, 15576 

    Ликови 10427, 10428 
    Немачки преводи 10419 
    Стваралачки поступак 86288633 
    Сценско извођење 11784, 12622 
  Лична библиотека  Посвете 8598, 9692, 10410, 12999 
  Лично име  Деклинације 12828 
  „Лов на тетреба”  Ликови  Витомир Тасовац 12225 
  „Љуба Ненадовић о Његошу у Италији” 13306 
  „Љубав у касаби” 
    Немачки преводи 8238 
    Пољски преводи 12134 
    Телевизијско извођење 14062 
  Мађарски преводи 6019, 7116, 7118, 7119, 7125, 7130, 7131, 

13103, 13104, 13385, 14619, 15124 
  Македонски преводи 11993 
  „Мара милосница” 6108, 6867, 7696, 8100, 8838, 9491, 9581

9584, 9724, 11022, 12387, 14245, 14765, 14863, 14864 
    Ликови 14138 
      Велипаша 11465, 11466 
    Немачки преводи 14476 
      Инфинитив 14930 
    Фолклорни мотиви 11457 
  „Мара милосница и друге приповетке”  Чешки преводи 

8965, 11442 
  „Мара милосница и друге приче” 6028, 6190, 6492, 8194, 8204, 

9781, 10119, 11011, 12012, 12203, 12317, 13117, 13577, 13615, 
13616, 13650, 15433, 15480 

  Матица српска 5660, 11596, 11597, 13042
  Матица хрватска 13380, 13381 
  Медитативна проза 807, 5849, 13994 
  Мемоари 8672 
  Метафоре 9850 
  „Мила и Прелац”  Методика наставе 15025, 15026 
  Млада Босна 11062 
  „Младић у поворци” 14518 
  Младост 10937, 10938 
  Млетачки дипломатски извештаји 14083, 14084 
  Модернизам 7530, 7531  
  „Мост на Жепи” 6031, 6304, 6770, 7076, 7787, 7819, 8325, 8637, 

9124, 10194, 10195, 10724, 10728, 10867, 11633, 11634, 11722, 
12148, 12534, 12535, 12730, 12731, 12912, 13373, 13636, 13637, 
1391913930, 14139, 14398, 14434 

    Библијски мотиви 9823 
    Језик 9682, 9683 
    Ликови 12960 
      Везир Јусуф 8305, 12411 
         Методика наставе 11943 
      Методика наставе 11360 

    Методика наставе 66756677, 7789, 85528554, 12162, 12763, 
12764, 14481, 14671 

    Француски преводи 9442 
  Мостар  У успоменама 10001, 10002 
  „Мостови”  Методика наставе 7790, 15122 
  Музеј књижевности БиХ 6852 
  Музика 13291, 13292 
  Муслиманске теме 14567, 14569 
  „Мустафа Маџар” 6305, 7042, 7043, 7392, 7539, 8304, 10328, 

10359, 11191, 11602, 12327, 12862, 13638, 13639, 14459, 14793, 
15620, 15621 

      Ликови  Мустафа Маџар 12411 
      Мотиви  Ратно насиље 6667 
      Наративна структура 7256 
      Стил 11663 
      Структура 11461 
  „Мустафа Маџар и друге приче” 14525, 14528 
  „На Дрини ћуприја” 35, 83, 85, 111, 146, 164, 195, 244, 252, 267, 

282, 283, 318, 394, 395, 397, 398, 416, 418, 444, 506, 508, 548, 550, 
579, 595, 596, 620, 629632, 645, 763765, 770, 779, 828, 861, 911, 
982, 1197, 1276, 1287, 1460, 1506, 1659, 1682, 3758, 5817, 5884, 
6000, 6017, 60576061, 6065, 6081, 6087, 6104, 6113, 6114, 6164, 
6179, 61966198, 6210, 62156217, 6234, 6262, 6306, 6307, 6310, 
6393, 6408, 6414, 6421, 6426, 6443, 6497, 6510, 6530, 6535, 6555, 
6595, 6620, 6681, 6690, 6691, 6699, 6770, 6822, 6840, 6845, 6856, 
6861, 6869, 6872, 6873, 6938, 6939, 69576965, 7021, 7022, 7114, 
7151, 7152, 7249, 7252, 7253, 7259, 7285, 7287, 7348, 7367, 7368, 
7371, 7373, 7376, 7381, 7383, 7394, 7402, 7426, 7428, 7441, 7442, 
7461, 7465, 7470, 7481, 7482, 7491, 7492, 7674, 7675, 7700, 7801, 
7802, 7829, 7859, 7865, 7888, 78957901, 7949, 7950, 7966, 7977, 
7980, 79857987, 8025, 8030, 8042, 8051, 8054, 8076, 80858087, 
8112, 8114, 8115, 8171, 8178, 8181, 8199, 8233, 8243, 8244, 8282, 
8283, 8290, 8324, 8343, 8344, 8465, 8651, 8706, 8724, 8725, 8771, 
8772, 8811, 8819, 8828, 8844, 8845, 8873, 8886, 8939, 8941, 8950, 
8966, 9022, 9280, 9289, 9299, 9321, 9424, 9448, 9512, 9513, 9560, 
95709577, 9706, 9707, 9722, 9856, 9863, 9875, 9960, 9975, 9982, 
9986, 10009, 10016, 10023, 10024, 10052, 10053, 10078, 10079, 
10117, 10124, 10173, 10213, 10222, 1026210264, 10275, 10324, 
10349, 10350, 1053110533, 10593, 10639, 10700, 1070410706, 
10714, 10721, 10722, 10736, 10785, 10798, 1082010823, 10835, 
10838, 10839, 10841, 10842, 10851, 10854, 10857, 10858, 10863, 
10874, 10886, 10892, 10916, 10933, 11079, 11090, 11094, 11096, 
11100, 11116, 11140, 11141, 11143, 11203, 11207, 11208, 11245, 
1130311307, 11309, 11317, 11351, 11352, 11428, 11443, 11463, 
1148411486, 11519, 1154611548, 1155911561, 11600, 11609, 
1166511667, 11699, 11742, 11743, 1177311777, 11996, 11997, 
12002, 12004, 12042, 12043, 12064, 12065, 12136, 12179, 12180, 
12183, 12196, 12197, 12208, 12230, 12231, 12300, 12311, 12312, 
1231412316, 12319, 12351, 12366, 12370, 12371, 12377, 12385, 
12386, 12406, 12441, 12442, 12499, 12529, 12530, 12579, 12584, 
12596, 12603, 12635, 12646, 1264812651, 12702, 12741, 12856
12861, 12869, 12871, 12895, 12904, 13131, 13163, 13167, 13353, 
13383, 13420, 13451, 13462, 13497, 13512, 13548, 13554, 13561
13563, 13572, 13649, 13666, 13726, 13733, 13753, 13755, 13797, 
13803, 13806, 13808, 13848, 13858, 1387213874, 13904, 13908, 
1393113944, 13973, 13993, 14040, 14041, 14079, 14120, 14177, 
14196, 14201, 14204, 14226, 14252, 1427814280, 14320, 14324, 
14382, 14383, 14387, 14401, 14418, 14453, 1449114503, 14515, 
14554, 14555, 14605, 14690, 14721, 14734, 14736, 14741, 14759, 
14760, 14770, 14771, 14774, 14776, 14781, 14788, 14789, 14791, 
14796, 14798, 1482214825, 14836, 14849, 14851, 14857, 14860, 
1486614868, 1487014872, 14918, 14929, 14940, 14951, 15006, 
15070, 15080, 15174, 15193, 1524115247, 1529515299, 15301
15303, 15337, 15365, 15367, 1539715399, 15432, 15437, 15446, 
15448, 15483, 15510, 15511, 15530, 15536, 15557, 15578 

    Америчка штампа 12322 
    Анализа реченице 13875 
    Аорист 15444 
    Апстрактне именице  Синтаксичке функције 13897 
    Библијски мотиви 13347 
    Библиографије 445, 6043, 14346 
    Васпитна улога 11949 
    Време 67136715, 14187, 14188 
    Герунд 9326 
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    Глаголски облици 12811 
    Драматизација 10608 
    Енглески преводи 13392, 13815 
    Есперанто преводи 13371, 13372 
    Изложба 10192, 15101 
    Изложбени каталози 5792 
    Ијекавизми 12041 
    Италијански преводи 5992, 10463, 15383, 15384 
    Кинески преводи 10899 
    Књижевна рецепција 
      Немачка 10503 
      САД 6007, 12920  
      Француска 11557 
      Шведска 6103, 6525 
    Колективно сећање 13871 
    Културни идентитет 6465 
    Ликови 10228, 10230 
      Алихоџа Мутевелић 12506 
      Јевреји 65076509 
      Лотика 7088, 7337, 12210, 13864 
      Методика наставе 8957 
      Мехмедпаша Соколовић 8021, 8305, 13810 
      Муслимани 7680 
      Поп Никола 5865, 5866 
      Турци 12181  
      Ћоркан 14527 
      Фата Авдагина 6582, 13290, 13520, 14643 
    Мађарски преводи 14620 
    Методика наставе 6549, 6550, 7681, 8560, 8561, 86388640, 

9439, 11948, 12167 
    Мотиви
      Жртве 15063 
      Жртвовање  Методика наставе 9206 
      Инстинкт смрти 1509315096 
      Лудило 7098 
      Миграције 10485 
      Митови 8732, 15238, 15293 
      Модернизација 11694, 11695 
      Мостови 10675, 10737, 10941, 12068, 1207012072, 14318 
      Набијање на колац 9298, 10650, 15624, 15625 
      Приношење жртве 11458 
      Фантастика 1003810040 
    Наративна структура 13349, 13350, 13871 
    Народна поезија, епска 1003510037, 10045, 12847, 12872 
    Народна поезија, лирска 8061 
    Негација (синтакса)  Руски преводи 8967 
    Немачки преводи 6450, 7670, 8379, 12826 
      Конjуктив 9281 
    Поетика 1468414686 
    Политичке импликације 15491 
    Пољски преводи 6353 
    Прва реченица  Анализа 11534 
    Преводи 6077, 12320, 13164 
      Идеолошки аспект 8451 
      Компаративна анализа 15447 
    Простор и време 11638, 1264212644 
    Руски преводи 8959, 10214 
    Симболи 12633, 12634 
      Црна пруга 15316, 15317, 15379 
    Синтакса 7255 
    Словачки преводи 14902 
    Социјалнопсихолошки аспект 1168411686 
    Стваралачки поступак 11668 
    Стил 6950, 13118, 1312813130 
    Структура 7427, 9268, 11529, 11530, 14722, 14723, 15587 
    Сценско извођење 8807, 10368, 10598, 11825, 12417 
    Турцизми 5812, 10461 
         Преводи 10456, 10457 
    Филмска адаптација 12149 
    Фолклорни мотиви 15100, 15440 
    Француски преводи 5902 
    Хинди преводи 7269 
    Шведски преводи 13862 
    Штампарске грешке 8275, 8276 

  „На камену, у Почитељу” 7955, 8681, 9536, 10723, 14983, 
15485, 15486 

    Стил 6523, 6524 
    Структура 11475 
  „На обали” 14614 
  „На сунчаној страни” 668, 6182, 7835, 7961, 8593, 8600, 8607, 

8612, 10413, 11474, 12056, 12549, 12865, 12866 
    Ликови  Тома Галус 5838, 8319 
  Награда Фонда Љубомира М. Михаиловића 12147 
  Награде 9678 
  Народна књижевност 6877, 9095, 9097, 10239, 10249, 10250, 

10267, 1210912114, 12942 
    Компаративна анализа 12664, 12665 
  Народна поезија, епска 6763 
  Нацизам 12482 
  Национална припадност 6228, 6437, 6501, 7483, 7484, 7587, 

7606, 7607, 7611, 8273, 8680, 94989500, 9698, 10354, 10762, 
10792, 10793, 12567, 14875, 14882 

  Национално питање  Муслимани 6347, 6686, 10486, 11256, 
14726, 15318 

  Немачка издања 5781 
  Немачка књижевност 8928 
  Немачки преводи 5823, 5824, 5831, 6011, 6285, 7660, 8176, 

10418, 10423, 10602, 11135, 11353, 11590, 12373, 14984 
    Глаголски прилог садашњи 15039 
  „Немири” 288, 734, 6580, 6746, 69406942, 69666975, 7023, 

7311, 7463, 7862, 8643, 8644, 9019, 9035, 96019604, 9999, 10511, 
10900, 10936, 11514, 12324, 12349, 12591, 13370, 13977, 14253, 
14410, 14411, 14443, 15034 

    Језик 9305 
    Мотиви  Трагично 6880, 6881 
    Филозофскоантрополошки аспект 9018 
  „Немирна година” 8466, 9958, 14135 
    Драматизација 11628, 11963, 12787, 12840, 13912, 15003 
  „Несаница” 12758 
  Нестали дипломатски списи 13487, 13488 
  „Неуспех на позорници” 1075810761 
  „Нешто о стилу и језику” 13306 
  Ниш 
    1965 9430, 11974, 12779 
    1968 11562, 11974 
  Нобелова награда 6002, 6005, 6006, 6032, 6036, 6039, 6068, 

6079, 6093, 6124, 6134, 6138, 6153, 6167, 6202, 6203, 6224, 6243, 
6244, 6246, 6256, 6264, 6287, 6288, 6311, 6317, 6318, 6321, 6322, 
6343, 6345, 6354, 6381, 6405, 6433, 6448, 6452, 65686575, 6656, 
6834, 6883, 7262, 7354, 7439, 7545, 7669, 8027, 8127, 8131, 8174, 
82528254, 8492, 8495, 8525, 88468848, 88518853, 88558862, 
88668869, 8875, 8876, 8938, 8951, 9193, 9240, 9241, 9247, 9530, 
9672, 9784, 9800, 9997, 10085, 10103, 10104, 10332, 10429, 10455, 
10464, 10516, 10630, 10647, 10648, 10718, 10719, 10780, 11074, 
11083, 11224, 11274, 11614, 11639, 11746, 11747, 11781, 11942, 
12020, 12381, 12705, 12879, 12981, 13237, 13304, 13404, 13416, 
13465, 13573, 13579, 13655, 13799, 13800, 13813, 13990, 14102, 
14103, 14176, 14182, 14197, 14198, 14200, 14352, 14353, 14393, 
14615, 14763, 14772, 1483914842, 14908, 14920, 15450, 15481, 
15581 

  Нобелова награда  У успоменама 8358, 8359, 92439245, 
13653, 14431, 14907 

  „Нове приповетке” 71637165, 8095 
  „Новеле” 10204 
  Новинарство 11839 
  „Ноћ у возу” 10783 
  „Његош као трагични јунак косовске мисли” 6614, 7186, 

77737775, 8540, 10394 
  „Његошев однос према култури” 6338 
  „О Вуку” 13043 
  „О Вуку као писцу” 6073, 77427747, 7765 
  „О Гаври Вучковићу и поводом њега” 10027 
  „О летовању у Словенији” 6186, 13214 
  „О неким проблемима књиге и књижевности” 6095 
  „О партизанским дневницима” 8669, 8671 
  „О причи и причању” 9339, 14255, 14256, 14283, 14302 
      Методика наставе 8555, 8556, 12761, 14044 
  „О старим и младим Памуковићима” 14245 
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  „Одабране приповетке” 7658, 1187211875, 11937, 12503, 
13235, 1329413303, 1446314465 

  Окултизам 14592 
  „Олујаци” 14995, 14996 
    Методика наставе 11222, 11223 
    Структура 1561515618 
  „Омерпаша Латас” 322, 324, 368, 370, 450, 451, 483, 510, 534, 

569, 601, 656, 696, 697, 781, 920, 944, 1261, 6038, 6074, 6187, 
6188, 6300, 6339, 6396, 6423, 6581, 6646, 6832, 7149, 7378, 7412, 
7537, 7835, 78387848, 7858, 7883, 79047906, 79087911, 7961, 
7967, 7969, 7970, 8280, 8433, 8485, 8577, 8921, 92219223, 9972, 
10058, 10059, 10337, 10338, 1055110553, 1098210984, 11162, 
11163, 11288, 1132511328, 11617, 11688, 12003, 1230112306, 
12577, 12578, 12768, 12805, 12806, 12875, 13186, 13379, 13418, 
13458, 13514, 13552, 13560, 14143, 14203, 14243, 14249, 14336, 
14338, 14523, 14524, 14672, 14673, 14804, 14890, 14892, 14947, 
15089, 15108, 15232 

    Библијски мотиви 7972 
    Драматизација 10608, 10610 
    Историјски мотиви 12661 
    Ликови 13185 
      Богдан Зимоњић 70777079, 1004110044, 12804, 12807 
      Вјекослав Карас 6498, 8318, 13289 
      Костаке Ненишану 13255, 13256 
      Мухсинефендија 14955 
      Омерпаша Латас 6674, 8021, 9381, 10611, 13288 
      Социолингвистички аспект 10193 
    Мотиви 
      Власт 14110, 14111 
      Издајство 9957 
    Муртадтабор 10251, 10252, 12670, 12671 
    Народна поезија, лирска 8061 
    Немачки преводи 10591, 13814 
    Стваралачки поступак 14955 
    Стил 13133, 13134 
    Сценска адаптација 9009 
    Сценско извођење 10611, 11132 
    Текстолошка анализа 9303, 9304 
    Туђице  Чешки преводи 6483 
    Турцизми  Чешки преводи 6483 
    Улога светлости 14674 
  „Осатичани” 6632 
    Ликови  Риста Нишлија 14818 
  Охрид  У успоменама 10633 
  „Панорама” 6189, 6444, 9182, 11175, 11758, 12174, 12234, 12400, 

12402, 13436, 14710, 14743 
    Мотиви  Детињство 86948697, 8702 
  Петровић Његош, Петар I  „Посланице Црногорцима, Брђа

нима и Приморцима”  Тумачења 14092 
  „Писац говори својим делом” 7820, 7935, 11593, 12547, 12548, 

12740, 13337, 14638 
    Филозофија историје 14551, 14552 
  „Писма” 12538, 14356 
  „Писма Војмиру Дурбешићу” 12130, 12131 
  „Писмо из Кракова” 11490 
  „Писмо из 1920. године” 7653, 8006, 9914, 9949, 10546, 10572, 

10573, 10981, 11072, 12593, 13175, 13585 
    Телевизијско извођење 11964 
  „Поезија” 12739, 13107, 13165, 13166 
  Поезија 300, 337, 380, 381, 740, 787, 788, 791, 1159, 5906, 5935, 

5956, 6796, 6900, 7138, 7153, 7521, 7754, 77597764, 7830, 7831, 
7934, 8268, 8269, 8279, 9220, 9447, 9597, 9814, 9871, 9900, 10326, 
10362, 10363, 10365, 10373, 10374, 10515, 10690, 10879, 10887, 
11064, 11225, 11227, 11231, 11356, 11418, 11527, 1173911741, 
11992, 11995, 1245912463, 12716, 13220, 1338813390, 13722, 
14405, 15249, 1527715284, 15333, 15334, 15376, 15461, 15541 

    Версификација 10804, 10815, 15077 
    Проза 13876, 13877, 13879 
    Семантика  Пасивне конструкције 14026, 14027 
  „Poesie scelte” 11994 
  Поетика 183, 184, 255, 5876, 6793, 7574, 7697, 7782, 8306, 8307, 

8691, 8692, 8701, 8942, 9254, 9255, 95329535, 9556, 10069, 
10071, 10074, 1152311525, 12049, 12524, 12924, 12929, 12932
12935, 13189, 13339, 13340, 13553, 14077, 14193, 14194, 14214, 
14375, 14386, 14542, 15606, 15608 

  Поетска метафизика 13717 
  Поетска фантастика 12465 
  Позоришна критика 7057, 7579, 7580, 8975, 8976, 9003, 

12446 
  Позориште 6827, 13275 
  Појам предео 11296, 11300 
  Полемике  1953  У успоменама 15145, 15146 
  Политичка мисао 11846 
  Политичка припадност  19401946 8285 
  Политичка публицистика 9813, 9817, 11229, 11483, 14965 
  Политички списи 9891 
  Политички статус 14579, 14580 
  Пољска 6758, 7405, 8475, 8491, 9853 
  Пољски преводи 7526, 12435, 14212 
  Пољски утицаји 7771 
  „Породична слика” 6865, 11129, 11185, 14704, 14898 
  „Португал, зелена земља” 12252 
  „Поручник Мурат” 11745 
  Посланички мандат  19501953 15492, 15493 
  „Празнично јутро” 8271 
  „Прва прољетна пјесма” 7563, 7615 
  „Први дан у сплитској тамници” 7300 
  Преводи 6098, 6101, 6324, 6342, 6673, 7510, 7619, 7671, 8588, 

8881, 9144, 10297, 12078, 1312513127, 13147, 14056 
    Кондиционал 11833 
  „Предаја”  Историјски мотиви 14285 
  „Предели и стазе” 7535 
  Преписка 415, 657, 55935613, 56165626, 56285632, 5635, 

5636, 56385644, 56485663, 5666, 56685671, 5673, 56755683, 
5808, 7145, 7292, 7651, 7686, 7808, 8288, 8654, 8656, 8658, 8709, 
9750, 9890, 9941, 99459947, 1001110015, 10407, 10782, 10784, 
10827, 1100311005, 11180, 11405, 11406, 11709, 12054, 12466, 
12467, 12901, 12902, 13064, 1306813070, 1321513218, 14457 

  „Приповетке” 6728, 6984, 6985, 7026, 7682, 8096, 8294, 8402, 
8511, 96339636, 10451, 10836, 11215, 11403, 11425, 11446, 
11459, 11703, 1180011802, 12143, 12217, 12220, 12589, 13171, 
13287, 13400, 13817, 14909, 15084, 15480, 15600 

    Ликови 11075 
  Приповетке 58, 79, 84, 151, 152, 262, 453, 553, 570, 699, 754, 762, 

771, 797, 854, 868, 900, 989, 997, 1001, 1006, 1010, 1249, 1421, 
1451, 1459, 1466, 1504, 1535, 5813, 5874, 5885, 6110, 6399, 6482, 
6577, 6680, 6683, 6702, 6727, 67296733, 6918, 6943, 69776983, 
69866988, 7016, 7024, 7058, 7120, 7139, 7166, 7451, 7452, 7455, 
7515, 7630, 7631, 7649, 7703, 7952, 7953, 7960, 8017, 8107, 8349, 
8456, 8487, 8569, 8579, 8580, 8587, 8601, 8605, 8615, 8784, 8785, 
8788, 8790, 8879, 9025, 9027, 9126, 9181, 9428, 9712, 9713, 9798, 
9799, 9976, 10005, 10034, 10062, 10141, 10150, 1016010162, 
10164, 10165, 10243, 10248, 10253, 10314, 10425, 1043710439, 
1046510467, 10545, 10560, 10561, 10596, 10888, 10893, 10897, 
10898, 10935, 10949, 11178, 11272, 11291, 11374, 11436, 11521, 
11586, 11587, 11607, 11792, 11797, 11803, 11852, 12039, 12044, 
1211612118, 12193, 12194, 12212, 12218, 12219, 12226, 12262, 
12263, 12342, 12358, 12409, 12410, 1254412546, 1255312556, 
12565, 12566, 12587, 12681, 1268612691, 1269612698, 12700, 
1279812800, 13098, 13137, 13238, 13348, 13351, 13527, 13533, 
13536, 1367713707, 13714, 13915, 14013, 14078, 1446614474, 
14513, 14514, 14519, 14712, 14847, 14883, 1488514889, 14906, 
14934, 14935, 1514815180, 15253, 15292 

    Драматизација 7328 
    Италијански преводи 11390 
    Језик 13151, 15548 
    Књижевна рецепција 7889, 7890 
    Ликови 1139, 5963, 6735, 7144, 11798, 13856 
      Деца 6094, 1281412818 
      Жене 6115, 6538, 6724, 8380, 1033910341 
      Мотивација  Музика 13099, 13100 
      Психопатолошки аспект 10932 
      Сељаци 10923 
      Турци 10865 
      Физиономија 12173 
    Методика наставе 10755, 12759, 12760, 13972 
    Мотиви 8348, 12284 
      Брак 8565 
      Дворишта 13524 
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      Детињство 410, 541, 586, 627, 640, 662, 664, 745, 750, 773, 
789, 856, 886, 891, 1221, 1225, 1226, 1230, 1234, 1279, 1284, 
14991501, 1505, 1539, 1542, 1674, 7089, 7090, 8693, 8961, 8962, 
8964, 9232, 9253, 9482, 9669, 9794, 10130, 11544, 11585, 11831, 
1194411947, 1195011959, 12127, 12128, 12132, 12401, 12813, 
12910, 15127, 15520, 15521 

      Жене 12080 
      Рат 8739, 8740 
      Страх 14483 
      Трагично 12171 
      Хумор 14326 
    Наративна структура 13523 
    Немачки преводи 10420, 10421, 1370913712 
    Ортографија 10211 
    Пантеизам 7933 
    Поетика 89318936, 12561 
    Пољски преводи 7360 
    Социјалистички реализам 9015 
    Структура 10070 
    Сценско извођење 6018, 8155, 8156, 11020, 13397 
    Тема  Уметност 11528, 11532 
    Филмска адаптација 8209, 8210 
    Филмско извођење 8381, 8382, 14425, 15079, 15118, 15566 
    Фокализација 7250 
    Француски преводи 10383 
  „Прича из Јапана и друге одабране” 7385 
  „Прича о везировом слону” 663, 6082, 6107, 6126, 6163, 6383, 

6739, 7156, 7158, 7251, 7267, 7312, 7391, 7466, 8056, 9103, 
9106, 9249, 9496, 9497, 9975, 10007, 10008, 10056, 10313, 
10328, 10682, 10715, 11128, 11254, 12434, 12867, 13663, 
13888, 14191, 14192, 14477, 14520, 14764, 14773, 14845, 
14936, 15076, 15085, 15129, 15554 

    Ликови  Џелалудинпаша 12411 
    Мотиви  Зло 1325113254 
    Стваралачки поступак 10389 
  „Прича о везировом слону и друге одабране” 7385 
  „Прича о везировом слону и друге приче” 13109 
  „Прича о кмету Симану” 6384, 9519, 11421, 14360, 14732 
    Драматизација 8809 
    Језик 11189, 15412 
    Методика наставе 11194, 12166, 15033, 15517, 15519 
    Стил 11189 
    Сценско извођење 11131 
  „Приче из детињства” 11253, 11279, 11807, 11811, 12338, 

15109 
  „Приче из Сарајева” 10493, 13324 
  „Приче о митоманима” 12980 
  „Проба” 9101, 10584 
  Проза 362, 436, 527, 577, 615, 1217, 1218, 1228, 1358, 1375, 

1379, 1385, 1436, 1623, 5913, 5959, 6515, 6722, 6765, 6766, 
6908, 7320, 7375, 7516, 7716, 7751, 77567758, 7833, 8029, 
8188, 8189, 8311, 8312, 8374, 83758377, 8578, 8786, 8791, 
9167, 9596, 9598, 9700, 9774, 10072, 10083, 10257, 10808, 
10866, 10876, 10884, 11283, 11284, 11320, 11606, 11618, 
11968, 12184, 12257, 12265, 1242212428, 12509, 12672, 
12673, 1269212694, 12786, 12926, 12927, 13910, 14057, 
14251, 14488, 14489, 14537, 1502115024, 15449 

    Време 8625, 12005, 12006 
    Драматизација 80738075 
    Језик 7768, 7783, 15545 
    Ликови 11145, 11232 
    Митови 7374, 11127, 13265 
    Мотиви 10266 
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11651, 11664, 11697, 11698, 1171611720, 11732, 11734, 11735, 
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12379, 12383, 12412, 12413, 1253912541, 12557, 12597, 12710, 
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13405, 13448, 13533, 1353813540, 13552, 13556, 13560, 13565, 
13570, 13571, 13592, 13593, 13845, 13860, 13888, 13909, 13917, 
1394513956, 13981, 14008, 14010, 14011, 1411214115, 14119, 
14166, 14175, 14186, 14269, 14276, 14354, 14423, 14475, 14526, 
14558, 14586, 14641, 14642, 14659, 1467714679, 14718, 14719, 
14737, 1474414751, 14790, 14844, 14936, 14950, 14954, 14966, 
15016, 15031, 1507115074, 15110, 15175, 15178, 15236, 15250, 
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15349, 15358, 15368, 15371, 15373, 15377, 15380, 15381, 15452, 
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    Наративна структура 6769, 7498, 7543, 9595, 14267, 14268  
    Народна књижевност 14428 
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  Роман 15527 
  „Romanzi e racconti” 6849, 11201, 11312, 12590, 12825, 14755 
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    Народна поезија, епска 10046, 10047 
    Немачки преводи 10420, 10421 
    Поетика 9335, 9592, 9595 
    Симболи 5811 
    Стил 6768 
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  „Сан о граду” 7300 
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  Сликари 11313, 11314 
  Сликарство 6532, 6533, 11640 
  Слободно зидарство 10487, 12809 
  Словачки преводи 10691, 15088 
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    Дихотомија 9320, 9324 
    Енглески преводи 13801 
    Зборници 5799 
    Изложбени каталози 5806 
    Историјски извори 5993, 5994, 6695, 9118, 11624, 12055, 

12915, 13069, 13070, 13589, 13723, 1540915411 
    Јапански преводи 6418 
    Језик 7683, 7684, 1089410896, 13822 
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8616, 8641, 86738677, 8792, 8796, 88308832, 8892, 8948, 9042
9066, 9145, 9154, 9180, 9189, 9284, 9295, 9341, 9343, 9344, 9347, 
9348, 93509420, 9429, 9432, 9433, 9449, 9456, 9527, 9545, 9621, 
9622, 96579661, 9670, 9854, 9855, 10000, 10090, 10093, 10094, 
1009710102, 1010610108, 1013210136, 10169, 10171, 10185, 
10202, 10203, 1026910271, 10278, 10283, 10284, 10434, 10436, 
10440, 10441, 10446, 10473, 10476, 10479, 10482, 10634, 10635, 
10672, 10673, 10740, 10741, 10745, 10748, 1075110753, 10776, 
10777, 10789, 10903, 10908, 11007, 11014, 11015, 1103211048, 
11052, 1117111174, 1123511238, 11244, 11258, 11261, 11292
11294, 11310, 1136511368, 11384, 11391, 11392, 11409, 11419, 
11426, 11427, 11478, 11480, 11556, 11563, 11564, 11589, 11594, 
11611, 11612, 11619, 1162111623, 11713, 11714, 11731, 11751, 
11763, 11764, 11772, 11788, 1181511817, 1185811871, 11879
11893, 1189511908, 1191111914, 1193111935, 1197511983, 
1202612028, 12141, 12142, 12188, 1234412346, 1235212354, 
12404, 12414, 12415, 12421, 12464, 12492, 12493, 12574, 12580, 
1260412613, 1261612620, 1272012724, 12771, 12881, 12890, 
12933, 12985, 13045, 13046, 13066, 1308213088, 13319, 13327, 
13328, 13409, 1342113423, 13442, 13445, 13456, 13482, 13483, 
13489, 13542, 13543, 13583, 13588, 13597, 13598, 13713, 13729, 
13734, 13804, 13805, 13818, 13819, 1382613835, 13867, 13974, 
13975, 13983, 13984, 1398613989, 14006, 14042, 14043, 14067, 
14149, 14170, 14209, 14220, 14221, 14231, 14254, 14290, 14291, 
14310, 14315, 14351, 14429, 14432, 14433, 1452914533, 14539, 
14540, 14543, 14544, 1454614548, 14556, 14557, 1459814603, 
14622, 1462414626, 14812, 14832, 14833, 14932, 14933, 14943, 
1503515038, 15091, 15113, 15125, 15389, 15390, 1539215395, 
15416, 15417, 15422, 15458, 1548515488, 15555, 15556, 15563, 
15574, 15575, 15580 

  Украјинска књижевност 6863 
  Украјински преводи 6860, 6864, 11848, 12623, 12959 
  „Уметник и његово дело” 11325, 11326 
  Уметност 8589, 8590, 9156, 9157, 9166, 9178, 1165211657, 

13335, 13336 
    Зборници 5772 
  Утицаји  Фрањевци 10952, 10959, 10960, 10985, 10986, 10990, 

10995, 10997 
  Фашизам 676, 869, 7785, 9866, 9904, 9905, 10642, 10669 
    Италија 1065610664, 10668 
  Филозофија 9529, 95499551, 9557 
  Филозофија историје 8299, 8300, 9282, 9521, 95529554, 11321

11324, 11331, 11332, 11702, 12457, 12458, 12525, 12526, 15319, 
1532815330 

  Фолклорни мотиви 6913, 11691 
  „Fortellinger fra Bosnia” 6429 
  „Fra Petar e fra Marco” 12077 
  Француска књижевност 5931, 9710, 9711, 11369, 11370, 12266, 

12283, 12285, 12292, 12296, 15419, 15420 
  Француски преводи 5837, 7581, 9697, 11570, 12382 
  Фрањо Асишки, свети  Књижевно превођење 9765 
  Хармонија 15619 
  ХерцегНови 13544 
    У успоменама 12846, 13609 
  Хрватска 14350 
  Хрватска издања 6604 
  Хрватска књижевност 776, 786, 7029, 1097410978, 10996, 

13155, 14048, 1491214915 

  Хрватски језик 776, 786, 14914, 14915 
  „Царски сонети и Косовски божури”  Латинска сентенца  

Штам парска грешка 12918 
  Цетиње 9149 
  „Contes au fil du temps” 10121, 11333 
  „Contes de la solitudes” 15431 
  „Чаша” 7536, 10967, 10968 
    Симболи 7115 
  Чешки преводи 9994, 11186, 11590 
  „Чудо у Олову” 15620, 15622, 15623 
    Библијски мотиви 13343 
  Шведски преводи 6838 
  Шпанија 14606, 14607 
  Шпански преводи 12432, 13477 
  Шпански утицаји 8662 
  „Шта сањам и шта ми се догађа” 72387240, 7419, 7489, 9153, 

9194, 10543, 10731, 11165, 11166, 11287, 12359, 12746, 14021, 
14799, 14805, 15141, 15150 

  „Штрајк у ткаоници ћилима”  Телевизијска адаптација 
6545 

Андрићиницијатива: Иво Андрић у европском контексту (про
јекат) 14455, 14460

  20072009 14454 
  20092010 14461 
Андрић, Јово 7586, 7593 
Андрић, Катарина 12986, 12987, 13077 
Андрић, Милка 8257 
„Андрићев азбучник” 9067, 13576 
Андрићева награда  Добитници  19751999 8597 
Аникина времена (филм) 6033, 6034, 8242, 9250, 11771, 12299, 

12384, 12766, 12767, 12884, 12885, 13282, 13453, 14061, 14183, 
15119 

Аникина узбуна (позоришна представа) 12445 
Антонић, Здравко  „Иво Андрић у дневнику Родољуба Чо ла

ковића” 8792, 8793, 9147 
Анџић, Душко 11132 
Арагон, Луј 6088 
Аралица, Иван 11273 
  Романи 9020 
Архиви 2289, 2325, 3390 
Ахматова, Ана Андрејевна 5886 
Ашкерц, Антон  „Изабране пјесме” 1726 

БабићАндрић, Милица 6293, 72267237, 7557, 7558, 9653
9656, 9945, 10370, 11632, 14121, 14303, 14979, 1549815501 

  Биографије 5815, 5816, 71947221 
  Дневници 6650, 6651 
Бадњевић, Дуња  Интервјуи 6659 
Бајрон, Џорџ Гордон 12443 
Балзак, Оноре де 12272 
Бандић, Милош И. 7424, 12470 
  „Иво Андрић: загонетка ведрине” 6290, 6299, 7667, 7795, 

7837, 7894, 9332, 9758, 9759, 10567, 10568, 14541, 14971, 
14975 

Барес, Морис 12293 
Бартуловић, Нико  „Од револуционарне Омладине до ОРЈУНЕ” 

1858 
Барух, Калми 299, 335, 336, 377379, 407, 468, 469, 493, 519, 

542, 576, 732, 733, 949, 1254, 1599 
  У успоменама 2122, 2279, 2347, 2367, 2538, 2624 
Бегић, Мидхат 13412 
  Интервјуи 6776 
Беговић, Милан 12531 
Бели, Андреј  „Петроград” 7348 
Белић, Александар  Преписка 5661 
Беловић, Мирослав 9293, 14063 
Белоруска књижевност  Историјски роман 14319 
Бењамин, Валтер  „Берлинско детињство” 12400, 12402 
Београд  Споменик Иви Андрићу 11598 
Београдски преводилачки сусрети (18 ; 1992) 14056 
Беран, Јан 8545, 8546, 8620 
Бергман, Гун 
  Интервјуи 6837, 6838 
  Преписка 5619, 5621, 5627 
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Библиотекарство  Босна и Херцеговина 14224, 15400 
Бијелић, Јован 299, 335, 336, 377379, 407, 468, 469, 493, 519, 

542, 576, 732, 733, 1254, 1520, 1599, 2244, 2454, 2633, 4924, 
10197 

Блечић, Милорад Р.  „Нова виђења” 6915, 15628 
Блоа, Леон 12274, 12295, 14811 
Блок, ЖанРишар 1996 
Бобровски, Јоханес 5858, 5859 
Богдановић, Милан 8945, 12175, 12468 
  „Иво Андрић: Немири, Загреб, 1920” 10361 
  У успоменама 13482, 13483 
Бојаџијев, Златју 5886 
Бојић, Милутин  „Каин” 1777 
Боливар, Симон 299, 308, 309, 353355, 391, 438, 439, 477, 494, 

503, 528, 563, 717, 718, 743, 1253, 1600, 1627, 19081910, 
2796, 30563066, 5198, 10652, 1090910913, 11730, 12431, 
13624, 13625 

Бор, Нилс 679, 12533 
Бордо, Анри  „Отвори очи!” 438, 439, 477, 503, 528, 563, 717, 

718, 1760 
Бори, Имре 
  Библиографије 5813 
  „Иво Андрић” 14223, 14689 
Босанскохерцеговачка књижевност  20. в. 14578, 14581 
Босанскохерцеговачка народна поезија, лирска  Мотиви  

Браћа Морић 10574 
Босна  Културна историја  1519. в. 669, 677, 678, 729, 730, 

870, 987, 3020, 32253239, 33553370, 3388, 4735 
Ботев, Христо 9026 
Ботичели, Сандро 7648 
Бошковић, Радосав 14031 
Бошњаци  Национално питање 14605, 15491 
Бошњачка књижевност  Утицаји 14569 
Брадић, Небојша 7168, 7182, 7298, 8660, 9639, 9664, 10489, 

10491, 10607, 11196, 11197, 11411, 11627, 11630, 11631, 
11965, 12159, 12160, 1279012792, 13326, 13911, 14205, 
14604, 14945, 15553 

  Интервјуи 7179, 7183 
Брајовић, Гордана  „Андрић и Милица” 8146, 96539656, 

11632, 14979 
Брајовић, Тихомир  „Заборав и понављање” 7865 
Бретон, Андре 10364 
Бугарска  Политичке прилике 1848 
Булатовић, Миодраг 10171 
  Интервјуи 73307335 
  „Људи са четири прста” 12934 
  У успоменама 11589 
  „Црвени петао лети према небу”  Италијански преводи 

10463 
Булгаков, Михаил Афанасјевич  „Псеће срце”  Драматизација 

5897 
Буњин, Иван Алексејевич  „Раскошни дах”  Мотиви  

Инстинкт смрти 1509315096 

Вазов, Иван 9026 
Вајда, Анджеј  У успоменама 11052 
Вајлд, Оскар 
  „Балада о Рединшкој тамници”  Српски преводи 8929 
  „Млади краљ и друге приповијести” 1781 
  Српски преводи 9215 
„Велика енциклопедија”  Француска 3412 
Велимировић, Николај  „Молитве на језеру” 6857 
ВелмарЈанковић, Светлана  „Лагум” 1137811380 
Вендел, Херман  „Heinrich Heine” 299, 438, 439, 477, 503, 528, 

563, 717, 718, 1794, 2817  
Видаковић, Милош  „Царски сонети” 468, 469, 493, 519, 542, 

576, 732, 733, 1795 
Винавер, Станислав 12471 
Витман, Волт 299, 308, 309, 353355, 391, 438, 439, 477, 503, 

528, 563, 717, 718, 1253, 1520, 1600, 1765, 3036, 3347, 3516 
Виторио Емануеле III, италијански краљ 10662 
Вишеград  Мост на Дрини 14741, 14824, 15446 
  Путописи 14401 
Вишњић, Филип 6763, 10046, 10047 

  Мотиви  Први српски устанак 18041813 10033, 10048 
Вјежбицки, Јан 13866 
  „Иво Андрић” 7936, 8789, 11119, 11190, 14447 
  Интервјуи 7511 
Влатковић, Драгољуб 12742 
  „Јелена у животу и делу Иве Андрића” 11059, 14065 
Водник, Валентин 1764 
Војводић, Радослав  „Судбина уметника” 11574, 12007, 13198, 

14309, 15000 
Војновић, Иво 1896, 2904 
  Дневници 7655 
  Преписка 5614, 5645, 7654 
  У успоменама 12421, 13713 
Вол, Стивен  „A Yugoslav Balzac” 6269, 12058 
Вончина, Никола 7064 
Врбацки, Андреј  Књижевно превођење 10691 
Вујичић, Стојан  Интервјуи 7689 
Вучковић, Гаврило 299, 335, 336, 377379, 407, 468, 469, 493, 

519, 542, 576, 732, 733, 1254, 1599, 1906, 2115, 3158, 3405, 
4509 

  У литератури 9264 
Вучковић, Михаило  „Беле вране” 1904 
Вучковић, Радован
  „Андрић” 85418543, 12639 
  „Андрић  историја и личност” 12558 
  „Андрић и Његош” 8130 
  „Андрић, паралеле и рецепција” 12638, 14126, 14127 
  „Велика синтеза” 11081, 11169, 12631, 12632, 14511, 15589 
  Интервјуи 7821, 7913 
  „Критика о Андрићевим првим међуратним делима” 13184 
Вучо, Александар 
  „Ако се још једном сетим или Начела” 1901 
  Преписка 12467 
  „Распуст” 2867 
  „Растурање” 11790 
  У успоменама 7975 

Гавриловић, Зоран 12472 
Газија (филм) 8381, 8382, 14425, 15079, 15118, 15566 
Гард, Пол 13050 
Гарсија Маркес, Габријел 
  „Генерал у свом лавиринту” 10652 
  „Сто година самоће”  Прва реченица  Анализа 11534 
Гаћиновић, Владимир 733, 1783 
Гаћиновић, Војислав  Преписка 12466 
Гвичардини, Франческо 3040, 3125, 3573, 7415, 14093 
  „Политичке и друштвене напомене” 57125714, 14259 
      Српски преводи 5684, 7396, 1408714091, 14098 
Георгијевски, Љубиша 9183, 9954, 9955, 10367 
Гете, Јохан Волфганг фон 3665 
Глигорић, Велибор  „Матош, Дис, Ујевић” 1898 
Глуховски, А. 10378, 10379 
Глушчевић, Зоран 12472 
  Интервјуи 8145 
Гогољ, Николај Васиљевич 10063 
Гој, Едвард Денис  „Дело Иве Андрића” 11998 
Гоја и Лусиентес, Франциско Хосе де 76, 123125, 158160, 189, 

190, 229, 230, 278, 279, 299, 308, 309, 353355, 391, 438, 439, 477, 
503, 528, 563, 607, 608, 625, 649, 707, 717719, 755, 801, 854, 915, 
922, 926, 949, 988, 1035, 1063, 1069, 1102, 1164, 1176, 1222, 1253, 
1334, 1449, 1470, 1516, 1518, 1520, 1522, 1531, 1563, 1573, 1580, 
1600, 1615, 1892, 1934, 1941, 2333, 2361, 2398, 2597, 2622, 2782
2784, 2815, 3053, 3635, 4036, 4040, 4351, 4376, 4512, 4834, 5147, 
5400, 5922, 6030, 6201, 6649, 6755, 6874, 7137, 7306, 7387, 7547, 
7550, 7937, 8140, 8142, 8218, 8219, 8247, 8711, 9158, 9174, 9175, 
9487, 9488, 9493, 95169518, 9555, 9680, 9681, 9989, 9990, 10004, 
10279, 10280, 10645, 10688, 10689, 11435, 11453, 11755, 11783, 
12060, 12150, 12151, 12336, 12675, 1340113403, 13469, 14033, 
14144, 14145, 14234, 14644, 14809, 15182, 15213, 15214, 15516 

Гојковић, Милан 14741 
Гојмерац, Евгенија 7203, 10765, 10782, 10784, 1100311005, 

14162, 15502, 15506, 15507 
Гончар, Олес Терентијович  „Собор” 6861 
Горјан, Златко  Књижевно превођење 14838 
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Горки, Максим 294, 299, 308, 309, 330, 331, 353355, 373, 374, 391, 
405, 463, 464, 490, 517, 538, 574, 706, 919, 922, 1253, 1516, 1518, 
1520, 1522, 1600, 1969, 1978, 1979, 2256, 2320, 2405, 2539, 2540, 
2725, 2726, 2803, 49194921, 10375 

  „Детињство” 1772 
  „Једна година револуције” 438, 439, 477, 503, 528, 563, 717, 

718, 1773, 2723 
Госпођица (филм) 8545 
Грас, Гинтер  „Лимени бубањ” 8438 
Гргец, Петар  „Југославенски аргонаути” 1784 
Грол, Милан 7572 
Гросман, Василиј Семјонович 8049, 8050 
Група сарајевских књижевника  19281933 14571, 14572 
Грчевић, Фрањо  „Симболизам, екологија, есхатологија” 

10148 

Давид, Пјер 7339, 15414 
Давичо, Оскар 10191 
  „Без наслова: уопште” 7439, 8127, 8131, 10647, 10648, 11074, 

11639, 12705 
Дамњановић, Милан  Естетика 12438, 12439 
Данко, Анђело 11704 
Д‘Анунцио, Габријеле 1065710659 
  „Notturno” 308, 309, 353355, 391, 438, 439, 477, 503, 528, 563, 

676, 717, 718, 869, 1253, 1520, 1600, 1820 
Дедијер, Владимир 9048 
Дело Иве Андрића у контексту европске књижевности и кул

туре (зборник) 9747, 14018 
Десница, Владан 
  Преписка 5667 
  „Прољећа Ивана Галеба” 7859 
Деспот, Илија  „На угару” 1726 
Дидро, Дени 12273 
Диздаревић, Зија 9801 
Диздаревић, Ненад 7047, 10651, 14425, 15079, 15118, 15120, 

15565, 15566 
  Интервјуи 8381, 8382 
Димитријевић, Коста 8403, 9821 
  „Иво Андрић” 10187 
Динуловић, Предраг 9441, 10490, 12033 
Дипломате 11450 
Дипломатија 4115, 11450 
  Југославија  19301941 32503255 
      20. в. 5867, 5868 
      Историјска грађа 652  
Доде, Алфонс  „Коза господина Сегена” 8944, 11024, 11826, 

12082, 12083, 12090, 12096, 15441 
Домјанић, Драгутин  „Кипци и попевке” 335, 336, 377379, 

407, 468, 469, 493, 519, 542, 576, 732, 733, 1254, 1599, 1737 
Донадини, Улдерико  „Камена с рамена” 299, 335, 336, 377

379, 407, 468, 469, 493, 519, 542, 576, 732, 733, 1254, 1599, 1759, 
2811 

Достојевски, Фјодор Михајлович 7813, 9806, 9809 
  „Браћа Карамазови”  Ликови  Грушењка 7698 
  Драматизација 5897 
  „Записи из мртвог дома” 14186 
      Ликови  Мајор 7711 
  „Идиот” 13200 
Драгојловић, Анђелија  „Иво Андрић (18921975)” 14391 
Друштво библиотекара Босне и Херцеговине. Скупштина 

(1962 ; Сарајево) 7462 
Друштво европске културе (Венеција) 9859 
Дугалић, Небојша  Интервјуи 8480 
Дудић, Драгојло  „Дневник 1941” 299, 335, 336, 377379, 407, 

468, 469, 493, 519, 542, 576, 732, 733, 1254, 1520, 1599, 1962, 
2182, 2689, 2966, 2967, 12551, 12552 

Дурбешић, Војмир  Преписка 5606 
Дурсун К., Тарик 8809, 11131  
Дучић, Јован 3180 
  У успоменама 12421, 13713 

Ђилас, Милован 8947, 9047, 9058 
Ђорђић, Стојан  „Превођење и читање Андрића” 11588, 

14568, 14985, 14997 

ЂукићПеришић, Жанета 10413 
  „Иви Андрићу, с поштовањем” 9692 
  Интервјуи 8593, 8613 
  „Каваљер светог духа” 9591, 11474 
Ђурашевић, Милош  Изложба 7486 
Ђурић, Војислав 8041 

Еко, Умберто  „Отворено дело” 8921 
Елиот, Џорџ  „Мидлмарч”  Ликови 12960 
Еренбург, Иља Григорјевич 5482, 5886 
ЕренрајхОстојић, Максимилијан  „Андрићево превазила

же ње апсурда” 6274, 6454, 7932, 8360, 10122, 12636, 12732, 
12789 

Естерлинг, Андерс  Интервјуи 8850 
Етнички односи  Балканске државе 12094 

Жечев, Тончо 6281 
  „Иво Андрич или Краят на един признак” 13603 
Живковић, Драгиша 8726, 8727 
  „Лирски и епски стил прозе Иве Андрића” 7917, 7918 
  „Неколико стилских одлика прозе Иве Андрића” 7917, 7918 
  „Од Вука до Андрића” 14371 
  „‘Ћутати‘ или ‚говорити‘  једна антиномија у Андрићевом 

делу” 7917, 7918 
Живојиновић, Велимир Massuka 12469 
Жид, Андре 8408, 8411, 15416, 15417, 15422 
Жоравски, Казимјеж 
  „Иво Андрић” 6271, 13384 
  Интервјуи 8940 
Жубер, Жозеф 12269, 12270 
Жупанчич, Отон 299, 1998, 2019 
  Српски преводи 9763 

Задужбина Иве Андрића (Београд) 5784, 5785, 6566, 8286, 
10632, 12169, 12498, 13061, 13071, 13073, 13079, 13582, 13916, 
14190, 14944 

  Годишњице  1992 6272 
  Делатност 
    19761979 9812 
    19801982 6359 
    19831985 6361 
    19851986 6362 
    19861988 6363 
    19891991 6364 
    19951996 6366 
    1996 6368 
    19961998 6370 
    19981999 6360 
    19992000 6365 
    2000 6369 
    20002001 6371 
    20012002 6372 
    20022003 6373 
    20032004 6374 
    20042005 6375 
    20052006 6376 
    20072008 6377 
    20082009 6378 
    20092010 6367 
Замјатин, Јевгениј Иванович  „Знамење” 14866 
Зборник о Андрићу 7871, 13271 
Зборник радова о Иви Андрићу 14219 
Зборник семинарских радова студената југословенских књи

жевности  1972 11971 
Земљак, Васиљ  Романи 9477 
Зец, Петар 7676, 8517, 9208, 9338, 11571, 11591, 12374, 12375, 

12627, 13517, 15463 
  „Андрићев театар сенки” 7184, 9207, 11568, 12550, 12784, 

13221, 13222, 13266, 13273, 13333, 14168, 14594, 14595 
    Интервјуи 8978 
  „Андрићеве маске” 7050 
  Интервјуи 8969, 8973, 8974, 9004, 9006, 9010 
  Режија  У успоменама 5843 
Зимоњић, Богдан 5865, 5866 
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Зимоњић, Петар 5865, 5866 
Змајевић, Андрија 15081 
Зоговић, Радован 
  „Биљешке о Андрићу” 9209, 9210, 12864 
  Интервјуи 90649066 
Зорић, Павле 12470 
Зупанц, Јелица  „Црњански или лако је Андрићу”  Сценско 

изво ђење 11629, 13325 

И то ће проћи (филм) 7047, 8383, 10651, 15120, 15565 
Иванац, Ивица 9242, 10677, 12922, 14596 
Ивановић, Радомир В. 5849 
  „Андрићева мудроносна проза” 7715, 7716, 7915, 7916, 8541

8543, 9286, 9486, 9617, 9618 
Ивањи, Иван 6398 
Иво Андрић: Грац  Аустрија  Европа (зборник) 14397 
Иво Андрић (зборник) 7881, 8041, 8133, 9094, 10698, 12089, 

12339, 12891, 13187, 13430, 14017, 14370, 14869, 15107 
Иво Андрић над непрегледном реком живота (антологија мис

ли) 6916, 6917, 7185, 10638, 11569  
Ivo Andrić revisited (зборник) 7083, 12727, 14880 
Иво Андрић у свјетлу критике (зборник) 6056, 7636, 11161, 

11164, 14355 
Иво Андрић у своме времену (зборник) 8536 
Игњатовић, Јаков  „Вечити младожења”  Драматизација 

5897 
Иго, Виктор 12278, 12288 
  „Pierres” 3836 
Игов, Светлозар 
  „Иво Андрич” 10636, 12637 
  Интервјуи 9216 
Избори  Југославија  1950 2027 
Изложба „Андрић и његово време” (1992 ; Београд) 11102 
Изложба „Андрић  човек и дело” (1980 ; Београд) 11084 
Изложба „Дело Иве Андрића” (1962 ; Нови Сад) 6249, 9779, 

13322 
Изложба „Иво Андрић  живот и дело” ; 1992 ; Београд 8141, 

8618, 10411, 11055 
Изложба „Иво Андрић и Нобелова награда” (1998 ; Београд) 

10492  
Изложба „Иво Андрић  На Дрини ћуприја” (1984 ; Сарајево) 

10192, 15101 
Изложба „Иво Андрић, нобеловац из осаме” ; 2010 ; Аликанте 

(Шпа нија) 8508 
Изложба „Иво Андрић  О причи и причању” (2001 ; Бања Лу

ка) 11242 
Изложба „Иво Андрић  О причи и причању” (2002 ; Београд) 

11383 
Изложба „Иво Андрић у Стокхолму 1961” (1962 ; Сарајево) 

7486 
Илић, Војислав 13041 
Илић, Војислав Млађи  „Крвави цветови” 299, 335, 336, 377

379, 407, 468, 469, 493, 519, 542, 576, 732, 733, 1254, 1599, 
1715, 2718 

Илић, Данило 330, 331, 373, 374, 405, 463, 464, 490, 517, 538, 
574, 706, 1264, 1590, 1879, 3374, 7679 

Илић, Павле  „У свету Андрићеве уметности” 8161, 8320, 
9981 

Иљеш, Ђула 6645, 6648 
Ирби, Аделина Паулина 463, 464, 490, 517, 538, 574, 706, 3596, 

4044 
Иржиковска, Јелена 5819, 6352, 10766, 12742 
Исаковић, Антоније 9273, 10258 
Историјски роман 7428 
  Надрационално 7997, 7998 
  Структура 7427 
Историографија  Босна и Херцеговина 5419 
Италија  Политичке прилике 869 
  19141921 1837, 2899, 3780 
  19211925 676, 1853, 1862, 2883, 2894 

Јагодић, Милош 9663 
Јаковљева, Наталија Борисовна 
  Интервјуи 9327 
  „Савремени југословенски роман” 13559 

Јакшић, Ђура 7648 
Јандрић, Љубо 
  Преписка 5655 
  „Са Ивом Андрићем” 8684, 9136, 13893, 13894, 14248, 14286, 

15489 
Јаневски, Славко  Приповетке 1046510467 
Јанковић, Арсеније М.  „Записи о догађајима и људима од 

1915. до 1975. године” 8537 
Јанковић, Драгомир 9892, 9893, 9906, 9907 
  Рукописи  Графолошко вештачење 6519, 6520 
  „Самуило Фај” 9631 
Јанковић, Милица 14023 
Јасни, Војтех 7069, 8544, 8545, 10665, 11099, 13293, 14948 
Јевтић, Боривоје 10334, 12445, 12469 
  „Белешке о Иву Андрићу” 9903 
Јевтић, Мирољуб 
  Интервјуи 9475 
  „Ислам у делу Иве Андрића” 11257 
    Интервјуи 9473 
Јелић, Милосав  „Србијански венац” 1776 
Јелчић, Дубравко  „Андрићеве хрватске теме и Андрић као 

хрватска тема” 10792, 10793 
Јенихен, Манфред  „О закону противности или позив Иве Ан

дрића на толеранцију у роману Травничка хроника” 14215 
Јеремић, Драган М. 12470 
Јерковић, Душан 7554 
Јовановић, Војислав М.  Преписка 12466 
Јовановић, Ђорђе 12469 
Јовановић, Љубиша 2251, 2254 
Јовановић, Ненад 7209, 7218 
Јовановић, Слободан 8314  
ЈовановићЗмај, Јован  „Певанија” 299, 335, 336, 377379, 407, 

468, 469, 493, 519, 542, 576, 732, 733, 1254, 1520, 1599, 2168, 
2908, 9766 

Јовић, Драган 10459, 10460 
Јовков, Јордан 12308 
Јоковић, Мирољуб 
  Интервјуи 9700 
  „Профетски аспекти Андрићеве уметности” 9700 
Јорданова, Катја 13865 
Јосимовић, Радослав  Преписка 5633 
Јохан, Снежана  Интервјуи 9719 
Југославија
  Културна историја  19181941 7409  
  Политичке прилике  1937 8203 
Југословенска књижевност 
  20. в. 6632 
  Књижевна рецепција  САД 11008, 11009 
Југословенска проза 12257, 12265 
Југословенски књижевни сусрети „Пјесничка ријеч на извору 

Пиве” (22 ; 1992 ; Плужине) 13716 
Јунг, Карл Густав 15605 
Јуричић, Желимир Боб 6564 
  „Иво Андрић у Берлину 193941” 9132, 9733, 10606, 11834, 

12448, 14357, 15152, 15577 
  Интервјуи 9733 
  „The man and the artist” 12475 
Јуришић, Шимун  „На трагу Иве Андрића” 8222 
Јурсенар, Маргерит 12275, 12289, 15490 
  „Хадријанови мемоари” 12277 
Јухослованска књижњица (eдиција) 11186 

Кадаре, Исмаил 8947, 11065 
  Дела  Митови 5879 
  „Тврђава” 14040 
  „Ura me tri harqe” 15432 
Казаз, Енвер  „Егзистенцијалност/повијесност Босне  интер

претација у замци идеологије” 11105 
Казанцакис, Никос 12308 
  Дела  Митови 5879 
  „Капетан Михалис” 14040 
Казивања о Андрићу (зборник) 14977 
Калезић, Василије 
  „Иво Андрић у нашим споровима” 6064, 8129, 8362, 8922, 

12841, 12842 
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  „Прешућени Иво Андрић” 14949, 14965 
  „Удружени издавачи као севиљски бријачи” 10980 
Калита, Халина  Интервјуи 9853 
Ками, Албер  „Странац” 10181 
Канети, Елијас 6493 
Караулац, Мирослав 12536, 12537 
  „Андрић у дипломатији” 9278 
  Интервјуи 9901, 9902, 9912, 9913, 9950 
  „Рани Андрић” 6701, 7628, 8192, 8655, 9125, 9137, 9753, 

10186, 10414, 11329, 11808, 11969, 11972, 12782, 13223, 
13846, 14150, 14997, 15584 

  „Ризик читања” 13049 
Карахасан, Џевад 5853, 6398 
  Дела  Мотиви  Сарајево 14691 
Караџић, Вук Стефановић 32, 260, 299, 335, 336, 367, 377379, 

407, 468, 469, 493, 519, 542, 576, 732, 733, 922, 949, 1254, 1516, 
1520, 1599, 1972, 19851987, 22852287, 2297, 2440, 24462448, 
2489, 2518, 2536, 25462548, 2559, 2630, 2742, 2827, 2847, 2872, 
31333140, 31433146, 3149, 3157, 3189, 3330, 3396, 3404, 3408, 
3440, 3653, 3657, 5162, 5376, 5973, 6653, 6655, 71877193, 7742
7747, 7765, 7814, 8303, 8314, 8422, 8437, 87208722, 9096, 9159, 
9160, 9263, 9630, 9746, 10575, 10581, 10582, 11495, 13043, 13263, 
13626, 14029, 14967 

  У литератури 2046 
  „Удаја сестре Душанове” 1003510037, 10045 
Кардељ, Едвард 9059 
Каринти, Фриђеш  „Циркус” 14435 
Кафка, Франц 
  „Процес” 10181 
    Методика наставе 6637, 6638 
Квазимодо, Салваторе  Интервјуи 9991 
Квам, Рагнар  „Frøkenen  Gospodjica, Ivo Andric‘s nye roman” 

11086 
Квантна теорија  Цитати 679 
Келер, Готфрид  „Хадлауб” 13918 
Кертес, Имре  „Detektívtörténet” 15071 
Кинг, Мартин Лутер 5483 
Кирилова, Олга Леонидовна 
  „Између мита и игре” 9558, 9567, 10599, 13274, 14281, 14282, 

15099 
  Интервјуи 10063 
Киров, Кирил  Интервјуи 10076 
Кирст, Ханс Хелмут 8439 
Киш, Данило 8308, 8309, 10163, 10167, 10168, 10170, 10330 
  „Башта, пепео” 13448 
  „Гробница за Бориса Давидовича” 14186 
  „Дуг” 12206, 12207 
  „Рани јади” 14435 
Кјеркегор, Серен 9631 
Клопчич, Матјаж 7048, 7070, 7336, 9117, 10653, 11539, 13494 
Клуге, РолфДитер 9693, 13980 
Књижевна критика 5858, 5859 
  1914 7939 
  после 1945 7938 
Књижевни југ (часопис) 8220, 8221, 9651, 11382 
Књижевни разговори сусрета Песничко и приповедачко дело 

Иве Андрића (1992 ; Приштина) 10399, 15466 
Књижевници  Друштвени положај 2754 
  Југославија 1973, 1974, 1977 
Књижевно дело 
  Адаптација 7341 
  Аутобиографски мотиви 12283 
  Драматизација 5897, 9665, 9666 
Књижевно превођење 2427, 2491, 2749, 3352, 3372, 4163, 

4345 
Књижевнонаучни семинар београдских и гетингенских сту

де ната славистике (1986 ; Гетинген) 9121 
Књижевност 
  Историја 14649 
  Масовни медији 8545 
  Мотиви  Ћутање 14259 
  Поетика 10544 
Ковач, Лоран  Интервјуи 10157 

Ковачевић, Андрија  „Посљедњи Ненадић” 299, 335, 336, 377
379, 407, 468, 469, 493, 519, 542, 576, 732, 733, 1254, 1599, 1711, 
2678 

Ковачевић, Божидар  Преписка 7651 
Ковачевић, Урош 7067, 10646 
Козарац, Јосип  „Тена” 8797 
Кољевић, Никола  „На Дрини ћуприја Иве Андрића” 13338 
Кољевић, Светозар  „Приповетке Иве Андрића” 13341 
Конески, Блаже 6890 
  „Бела недеља”  Мотиви  Детињство 86948697, 8702 
  Мотиви  Алтруизам 11989, 11990 
  Поезија 11992 
  Приповетке  Мотиви  Детињство 8693 
Конрад, Џозеф  „Срце таме” 7450 
Константинов, Георги 6516 
Константинов, Константин 10637 
Константиновић, Радивоје  „Истраживање тишине и други 

огле ди” 12430 
Константиновић, Радомир  „Време сваког времена” 6248 
Конференција о Иви Андрићу (1992 ; Бамберг) 8812 
Конфино, Жак 9444 
Кораћ, Станко  „Андрићеви романи или Свијет без Бога” 

7641, 9334, 12930, 12936, 13602 
Коротињски, Хенрик  Преписка 5637 
Косор, Јосип  „Миме” 335, 336, 377379, 407, 468, 469, 493, 519, 

542, 576, 732, 733, 1254, 1599, 1743 
Костантини, Лионело  Књижевно превођење 14086 
Костић, Звонимир 9664 
Костић, Лаза  Дунђерски, Ленка 10830, 10831 
Кохан, Петар Семјонович  „Историја западноевропске књи

жевности” 1894 
Кочић, Петар 299, 335, 336, 377379, 407, 468, 469, 493, 519, 542, 

576, 732, 733, 1254, 1520, 1599, 2056, 2059, 2196, 2213, 2319, 
2416, 2437, 2461, 2462, 2490, 2530, 2579, 2602, 2662, 2697, 2829, 
2869, 3012, 3152, 3194, 3400, 3604, 3605, 3621, 3646, 3848, 5973, 
9767, 10542, 13823 

  Ликови 9264, 12225 
  „Мрачајски прото” 12862, 1450814510 
  Приповетке 10545 
Кош, Ерих 
  Интервјуи 10448 
  „Последњи Андрићеви дани” 12029, 13575 
Крижанић, Пјер 468, 469, 493, 519, 542, 576, 732, 733, 2169 
  Карикатуре 2171 
Кризман, Богдан  „Елаборат дра Ива Андрића о Албанији из 

1939. године” 6001 
Крипалани, Кришна 6623 
Критичари о Андрићу (зборник) 6283, 6402, 7621, 8455, 10733, 

13209, 13437, 13438, 14365 
Крклец, Густав 10784 
  Преписка 5605 
Крлежа, Мирослав 1201, 59145918, 6409, 6493, 6589, 6603, 6727, 

7288, 7380, 7502, 7692, 8253, 8254, 8549, 8566, 9177, 9195, 9348, 
9381, 9401, 9899, 10081, 10302, 10789, 10818, 10846, 11594, 
11671, 11681, 11687, 12496, 12871, 12974, 14377, 14378, 14388, 
14621, 15121, 1552315525 

  „Господа Глембајеви”  Мотиви  Смрт 14105 
  Књижевна рецепција  САД 11008, 11009 
  Мотиви  Детињство 5949 
  „На рубу памети” 11666 
  Немачки преводи 5831 
  „Повратак Филипа Латиновића” 14863, 14864 
  Полемике  1953  У успоменама 15145, 15146 
  Преводи 7510 
  Приповетке 14434 
  Проза 12257, 12265 
    Радио адаптација 10454 
    Радио извођење 5894 
  Романи 13559 
  У успоменама 6588, 10278, 14533, 14598, 14599 
  Филозофија 9550, 9551, 9557 
  „Francisco José Goya y Lucientes” 6755, 7306, 13469 
Крњевић, Вук 14425, 15079, 15118, 15566 
Кројцигер, Вернер  Интервјуи 10585 



1034

Крушељ, Жељко  „Хладан амбасадор” 1515115157 
Крчмар, Весна  „Позоришне драматизације дела Иве Андрића” 

8506, 9196, 11264, 13224 
Кршић, Јован 12471 
Кубуровић, Предислав  „Historische Novelle als Zeugnis der 

Gegen wart” 8143 
Куленовић, Скендер 10082 
  Језик  Заменице 8235 
Култура 2677, 2700 
Културни идентитет  Босна и Херцеговина 10981 
Културни односи  Југославија  Немачка  19371939 6858 
Кумичић, Томо  „Ерна Кристен” 468, 469, 493, 519, 542, 576, 

732, 733, 1736 
Кустурица, Емир 6278, 7072, 8172, 12149, 14420 

Лазаревић, Бранко 10542 
Лазаревић, Лаза К. 
  Приповетке  Немачки преводи 14982 
  „Швабица” 14863, 14864 
ЛазаревићДи Ђакомо, Персида  „I romanzicronache di Ivo 

An drić” 14094 
Лазин, Милош 6037, 8874, 9956, 10674, 11629, 12031, 12882, 

13325, 14593, 15434 
Лалић, Михаило 10191 
Ларни, Марти  „Ihmisyyden puolesta” 6023 
Ласта, Вишња 7363 
ЛеблАлбала, Паулина  Преписка 5657 
Лемерсје, ЕженЕманијел  „Lettres d’un soldat” 299, 308, 309, 

353355, 391, 438, 439, 477, 503, 528, 563, 717, 718, 1253, 1520, 
1600, 1739, 2758 

Ленц, Зигфрид  „Завичајни музеј” 8438 
Леовац, Славко 7956, 12472 
  „Огледи о Иви Андрићу” 11595, 12361, 12921 
  „Приповедач Иво Андрић” 7551, 8744, 8745, 9483, 11170, 

14517 
Леонов, Леонид Максимович 10331 
Леопарди, Ђакомо 8643, 8644 
Лесковац, Младен  Преписка 5641 
Ливерсејџ, Тони 
  Интервјуи 10902 
  Преписка 5634, 5653  
Лисе, Вјекослав  „Иво Андрић” 9213 
Литературнаја газета (часопис) 10378, 10379 
Лихачова, Љубов Петровна  „Иво Андрић” 13179 
Ловреновић, Иван 
  „Иво Андрић, парадокс о шутњи” 6397, 8496, 8497 
  „Шест деценија тајне” 6742 
Лопичић, Никола  „Сељаци” 468, 469, 493, 519, 542, 576, 732, 

733, 1952, 3554 
Лу, Син  „Ковање мача и друге приповетке” 14982 
Лукач, Ања  Преписка 5664 
Лукач, Бранко  Преписка 5664 
Лукић, Света 9441, 10490, 12033 
  „Спомен на Андрића” 12329, 12364, 13308 

Љубимов, А.  „Неваљали Андрић” 7439, 11639 
Љубојев, Петар 6821, 7049, 10742, 11813, 11850 

Мазон, Андре  Преписка 5673 
Максимовић, Десанка 10191 
  Књижевно превођење 3371 
  У успоменама 14533 
Малинов, Коле 14062 
Малро, Андре  „Алтенбуршки ораси” 7447, 7448 
Ман, Томас 7650, 12129, 14299 
  „Јосиф и његова браћа” 13917 
  „Ормар” 14573 
  Приповетке 9428 
  „Смрт у Венецији”  Простор и време 7699 
Манојловић, Тодор 12471 
Манцони, Алесандро 8473 
Марабини, Клаудио  „La narrativa di Ivo Andrić” 12045 
Маринети, Филипо Томазо 299, 308, 309, 353355, 391, 438, 439, 

477, 503, 528, 563, 717, 718, 1253, 1520, 1812, 4282, 4935, 9003, 
10657 

  „Алковен од челика” 676, 869, 1810 
Мариновић, Милосав  „Призори из живота и сна једног 

карактера”  Сценско извођење 6037, 8874, 9956, 10674, 
12031, 12882, 14593 

Маричић, Миленко 7552, 11575, 11812, 11966, 11967, 13518, 
15462, 15570 

Марко Аурелије  „Самом себи” 11805 
Марковић, Зденка 5625, 9750, 10407, 15503, 15508, 15509 
Марковић, Милан  Преписка 5673 
Марковић, Светозар 9762 
Марушић, Данијел 7066, 10680 
Марушић, Јоаким 7068, 10617 
Маслеша, Веселин 7735 
Матавуљ, Симо 299, 335, 336, 377379, 407, 468, 469, 493, 519, 

542, 576, 732, 733, 1254, 1520, 1599, 2011, 2116, 2340, 2998, 3384, 
3438, 3804, 5973 

  „Бакоња фра Брне” 7160 
  Мотиви  Алкохолизам 5825 
Матеоти, Ђакомо 438, 439, 477, 503, 528, 563, 676, 717, 718, 869, 

1520, 1845, 2880, 2893, 3391, 3813, 10661 
Матијон, Жанин 11570 
Матић, Војин  „Прасцена у делима Иве Андрића” 7365 
Матић, Душан 10191, 11763 
Матош, Антун Густав 299, 335, 336, 377379, 407, 468, 469, 493, 

519, 542, 576, 732, 733, 922, 949, 1254, 1599, 1710, 2384, 2409, 
2436, 2457, 2660, 2674, 3080, 3544 

Машић, Бранко  „Ратне слике и утисци” 335, 336, 377379, 407, 
468, 469, 493, 519, 542, 576, 732, 733, 1254, 1599, 1712 

Међународни научни састанак слависта у Вукове дане (22 ; 
1992 ; Београд ; Нови Сад ; Тршић) 8284 

Међународни научни скуп Дело Иве Андрића у контексту 
европске књижевности и културе (1980 ; Београд) , 10832, 
13048, 13102  

Међународни научни скуп посвећен Иви Андрићу (1984 ; 
Лондон) 6298 

Међународни односи  Национални интереси 3037, 3567, 
14087 

Међународни симпозијум „Одјеци европске историје у делу 
Иве Андрића” (1985 ; Нанси) 65566561, 8650, 8802, 12093, 
12100, 13311, 13312, 15268 

Међународни херменеутски скуп „Иво Андрић 30 година 
након” (2005 ; Загреб) 11006 

Међунационални односи  Босна  1519. в. 15231 
Меморијални музеј Иве Андрића (Травник) 5970, 14446  
Мерџо, Божена  Књижевно превођење 8965, 11442 
Мештровић, Иван 7409 
Микеланђело Буонароти 7648 
Милановић, Бранко 
  „Андрић” 6602, 14374 
  Интервјуи 11522 
Миларов, Светослав 9226 
Милатовић, Вук  „Књижевно дело Иве Андрића у настави” 

12165 
Миливојевић, Никита 8807 
Милошевић, Бранислав  „Уместо полемике” 7439 
Милошевић, Љубодраг 12778 
Милошевић, Мата 7974, 9187, 11778, 11779, 1210612108, 12418, 

1373013732, 13913, 13914, 14730, 14731, 14733 
Милошевић, Миладин  Интервјуи 11643, 11646 
Милошевић, Никола 12472 
  „Андрић и Крлежа као антиподи” 6409, 6603, 8549, 8566, 9177, 

14105, 14112, 14377, 14378, 15121 
    Интервјуи 11671, 11681 
  „Антрополошки есеји” 11463 
  Интервјуи 11687 
Мимар Синан 14824 
Минде, Регина 
  „Ivo Andrić” 8843, 9509, 9544, 10422, 12892
Минић, Војислав  „Поетика Проклете авлије” 8682, 9176 
Мирковић, Градимир 9294, 9953, 13472, 14208, 15586 
  Интервјуи 11728 
Мирковић, Милосав  „Слап на Дрини” 9480 
Мирковић, Никола  „Иво Андрић” 11259, 14178, 14403  
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Мисаиловић, Миленко 10459, 10460, 11620 
  „Андрић и васпитање” 6605 
Митић, Бранислав 7344 
Митић, Миодраг  „Поете у фраку” 12821, 12822 
Митровић, Андреј 10415 
Михаилов, Ванчо 8442 
Михаиловић, ДрагољубДража 8285 
Мицкјевич, Адам 438, 439, 477, 503, 528, 563, 717, 718, 1520, 

3345 
Мишковић, Душан  Портрети  Андрић, Иво 72957297 
Младеновић, Ранко  „Гривна” 1893 
Мон, Франц  Интервјуи 12001 
Монтењ, Мишел де 12294 
Монтерлан, Анри де 9391, 12271  
Мопасан, Ги де 12291 
Мориц, Жигмонд  Приповетке 14434 
Московски художествени театар 3339 
Музеј књижевности и позоришне умјетности (Сарајево) 11709, 

11710 
Мујезиновић, Мехмед 14741 
Мултикултурализам  Босна и Херцеговина 10981 
Муслимани  Босна и Херцеговина 5952, 5953 
Мусолини, Бенито 438, 439, 477, 503, 528, 563, 676, 717, 718, 869, 

1828, 2870, 28772879, 3680, 10642, 10660, 10668, 10669 
Мутафчијева, Вера Петрова  „Случаят Джем” 9272, 9274 
Мучалица, Олга  „Иво Андрић (18921975)” 14391 

На Андрићевом прагу (1978 ; Београд) 8653 
Народ  Положај  Сарајево  1518. в. 1942 
Народна поезија, епска 
  Ликови 11075, 11076
    Алија Ђерзелез 8503, 9740, 1057610579 
  Мотиви  Мост на Дрини 13973 
Настасијевић, Момчило 5407, 1163511637 
  „Хроника моје вароши” 7249, 7252, 7253 
Настовић, Иван  „Записи о несаници Иве Андрића у светлу 

дубинске психологије” 7546, 9625, 10462, 13091, 13092 
Наумоски, Душко 11131 
Научни скуп „Андрић у светлу естетике” (1992 ; Београд) 

6627, 13114, 13269 
Научни скуп „Његош  Андрић” (1992 ; ХерцегНови) 13718, 

13719, 13721 
Научни скуп „Травник и дјело Иве Андрића  завичајно и уни

верзално” (1978 ; Травник) 3301, 6309, 8501, 15401 
Национални односи  Југославија  1937 8203 
Недељковић, Душан  „Психологија лирског стварања” 1895 
Ненадовић, Љубомир 299, 335, 336, 377379, 407, 468, 469, 493, 

519, 542, 576, 673, 695, 732, 733, 1254, 1599, 2054, 3380, 13306, 
14029 

Ненадовић, Матеја 13306 
Непознати Андрић (телевизијска емисија) 8205, 13213 
Нервал, Жерар де 12290 
Несаница  Дубинска психологија 5929 
НижетићЧулић, Маја 12141 
Низами 13233 
Ниче, Фридрих 9251, 9252, 15031 
Нобелова награда  Књижевност  Добитници 
 19011961 14841 
 1961 13304 
Нобеловац у новинама (зборник) 7886 
Нова Европа (часопис) 9732, 9748 
Нова литература (часопис) 1897 
Новак, Тадеуш  „Diabły” 15016 
Новаковић, Бошко 12469 
Новаковић, Јелена  „Иво Андрић и француска књижевност” 

11476, 14082, 14097, 14998 
Новосел, Крешимир 7066, 7068, 10617 
Нушић, Бранислав 13041 
  Словачки преводи 10691 
  „Хаџи Лоја” 1793 

Овадија, Младен 8545, 8546 
Огњеновић, Вида 
  „Девојка модре косе” 12840 
    Сценско извођење 11628, 11963, 12787, 13912, 15003 

  Интервјуи 12343, 12347 
Одјек (часопис) 6174 
Озрен, Драган 7738 
Олбрахт, Иван  „Хајдук Никола Шухај” 14868 
Олујић, Гроздана  „Гласам за љубав” 12355 

Павић, Милорад 83158317, 12013 
  Поетика 13553 
  „Хазарски речник” 12368, 13561, 13564 
Павловић, Лепосава 14170 
Палавестра, Предраг 
  „Андрићева маска” 14012 
  Интервјуи 12489, 12496 
  „Књига о Андрићу” 11243, 11806, 14577 
  „Послератна српска књижевност” 12133 
  „Скривени песник” 9021, 9815, 9816, 12563, 12937, 12938, 

13076, 13188, 13307, 13863, 14999, 15290, 15309  
Пандуровић, Сима  „Оковани слогови” 299, 335, 336, 377379, 

407, 468, 469, 493, 519, 542, 576, 732, 733, 1254, 1599, 1790, 
2795 

ПанићСуреп, Милорад  Преписка 5665 
Пантић, Михајло  Интервјуи 12567 
Партизански дневник 1963, 2747, 2844, 2845 
Пауновић, Синиша  „Пола века с Андрићем” 6709, 8289, 

14277, 14284 
Педагошка академија. Округли сто (1992 ; Кикинда) 13239 
Пекић, Борислав 
  „Време чуда” 11351, 11352 
  „Маргиналије и моралије” 12559, 12560 
Первић, Мухарем 7718, 11404, 11573, 15001 
  „Приповетке Ива Андрића” 7548 
Песма над песмама 7309, 7310 
Петравић, Анте  „Треће студије и портрети” 335, 336, 377379, 

407, 468, 469, 493, 519, 542, 576, 732, 733, 1254, 1599, 1733 
Петрарка, Франческо 299, 308, 309, 353355, 391, 438, 439, 477, 

503, 528, 563, 717, 718, 922, 926, 949, 1253, 1600, 1882, 2329, 
2445, 3896, 12531 

Петров, Александар  Интервјуи 12752 
Петровић Његош, Петар II 8, 299, 335, 336, 377379, 407, 468, 

469, 493, 519, 542, 576, 673, 695, 732, 733, 922, 949, 1254, 1516, 
1518, 1520, 1599, 1857, 1932, 1940, 1984, 1989, 2052, 2054, 2057, 
2062, 2063, 2065, 2068, 2411, 2412, 2423, 2684, 2741, 2746, 2825, 
2842, 3142, 3156, 3176, 3193, 3200, 3207, 3209, 3211, 3215, 3216, 
3380, 3403, 3424, 3434, 3435, 3437, 3444, 3528, 3673, 4121, 4600, 
4805, 4926, 5101, 5973, 6614, 6762, 71707174, 7186, 7714, 7741, 
77487750, 77737775, 7780, 7781, 7825, 8310, 8540, 8667, 8737, 
8738, 9055, 9074, 9075, 9159, 9160, 9246, 9699, 9762, 98319834, 
98379849, 10787, 10788, 10856, 12629, 12630, 13115, 13718
13721, 14029, 14605, 14650, 15524, 15591 

    „Горски вијенац”  Мотиви  Позориште 15592, 15593 
    Језик 14031 
    Култура 2058, 2167, 2843, 3436, 4048, 4151, 4612, 6338 
    „Писма” 5158 
    Поезија  Семантика  Пасивне конструкције 14026, 14027 
    Преписка 2420, 2421, 2431, 2524, 2809, 2839, 3116, 3433, 

3815 
Петровић, Бошко 
  Мотиви  Беч 9333 
  Преписка 5660 
Петровић, Вељко 6400, 10191 
  „Две поеме” 6073 
Петровић, Горан  „Сунчаница” 8661 
Петровић, Његош М.  „Иво Андрић” 13473, 15439 
Петровић, Растко 13041 
  „Бурлеска господина Перуна бога грома” 299, 335, 336, 377

379, 407, 468, 469, 493, 519, 542, 576, 732, 733, 1254, 1599, 1825, 
2785, 4086 

  Мотиви  Жене 15087 
  Преписка 13068 
Петровић, Роман 299, 335, 336, 377379, 407, 468, 469, 493, 

519, 542, 576, 732, 733, 1254, 1520, 1599, 2278, 2634, 2658 
Пешић, Миодраг  „Иво Андрић” 9455 
Пирагић, Фарук 8545, 8548 
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Платон  „Држава”  Андрић, Иво  „Мост на Жепи”  Концепту
ална аналогија 12534, 12535 

Погачић, Владимир 6033, 6034, 8242, 9250, 11771, 12299, 12384, 
12766, 12767, 12885, 13282, 13453, 14061, 14183, 15119 

Подрињски алманах (часопис) 1902 
Подружница за српскохрватски језик и књижевност Косова и 

Метохије. Семинар (1992 ; Приштина) 10398 
Политика (новине) 11840 
Политички роман 10180 
Пољак, Жељко  „Хрватски књижевник Иво Андрић” 10953 
Попа, Васко 12543, 12570, 12571 
Поповић, Гордана  „Иво Андрић” 7559, 7560, 8032, 11018 
Поповић, Зарија  „Неоплакани гроб” 7696 
Поповић, Јован 6410 
Поповић, Љубомир 330, 331, 373, 374, 405, 463, 464, 490, 517, 

538, 574, 706, 876, 1161, 1264, 1590, 1674, 5360 
  У успоменама 1911, 2766, 2814, 3090, 3317, 3324, 5371 
Поповић, Радован 
  „Андрић и Вишеград” 7828 
  „Андрићева пријатељства” 9940, 10826, 10828, 11104, 12365 
  „Гомилица тајни” 10829 
  „Животопис Иве Андрића” 7549 
  „Иво Андрић” 6896, 7863, 7864, 9146, 10188, 12017, 12059, 

12360, 13316, 14980, 14989, 15010 
  Интервјуи 13060, 13065 
  „Казивања о Андрићу” 12923 
  „Мизантроп из Босне” 9909 
ПотаКољевић, Мелина 9668 
Прањић, Крунослав 11228 
Преводилачка свеска (зборник) 12738 
Прежихов Воранц 12871 
Прерадовић, Петар 299, 335, 336, 377379, 407, 468, 469, 493, 

519, 542, 576, 732, 733, 1254, 1599 
  Поезија 1744, 2534, 2569 
Приповетка  Драматизација 80738075 
Прличев, Григор 14590 
Просвета (Београд) 79857987, 12366 
Просвета (алманах)  1918 1786, 1852, 2779 
Прохаска, Драгутин  „Преглед савремене хрватскосрпске 

књижевности” 1811 
Прункл, Ервин  Интервјуи 13199 
Пруст, Марсел  „У потрази за изгубљеним временом” 12005, 

12006 
Путник, Јован 10368, 10598, 11825, 12417 
  Драматизација 10608    
Пушкин, Александар Сергејевич  Српски преводи 3371 

Рабинсон, М.  „Антологија новохебрејске књижевности” 
1930 

Радивојевић, Радослав 12787 
Радисављевић, Марислав 12778 
Радичевић, Бранко 299, 335, 336, 377379, 407, 468, 469, 493, 

519, 542, 576, 732, 733, 1254, 1599, 2242, 2915, 3814 
Радовић, Ђуза 12175 
Раичковић, Стеван  Интервјуи 13365 
Ратни роман  Негативни ликови 12934, 12935 
Ремарк, Ерих Марија  „На западу ништа ново” 1520, 1899 
Ренан, Ернест 12281 
Рига од Фере 308, 309, 353355, 391, 463, 464, 490, 517, 538, 

574, 706, 854, 949, 1253, 1520, 1600, 2004, 2170, 3485, 4449, 
14285 

Ризвић, Мухсин 13412 
  „Босански муслимани у Андрићеву свијету” 14688 
Рилке, Рајнер Марија 10302 
РимскиКорсаков, Николај Андрејевич 8202 
Ристановић, Љубомир  Интервјуи 13478 
Ристић, Љубиша 8134, 8135, 9638, 9640, 9642, 10603, 10618, 

11412, 11413, 12161 
  Интервјуи 13480 
Ристић, Марко  Преписка 5646, 5672 
Ристовић, Зоран  Драматизација 10608, 10610 
Рос, Вернер  „Ivo Andrić  Homer in Bosnien” 6427 
Рудан, Ведрана  „Ухо, грло, нож” 14863, 14864 

Рудјаков, Павло Миколајович 
  „Историја као роман” 6499, 8368, 11447 
  „Між вічністю и часом” 6866 
Руми, Џелалудин  Поезија 14260 

Сабљаковић, Џевад 8205, 13213 
Савез књижевника Југославије 
  Активности  19461952 5415 
  Статут  1946 1973, 1974, 1977 
Савез књижевника Југославије. Конгрес (1 ; 1946 ; Београд) 

6358 
Савез књижевника Југославије. Конгрес (2 ; 1949 ; Загреб) 

2034 
Савић, Олга 11784, 12622 
Савић, Сања 9663 
СавићБенгијат, Душица  „Јеврејски портрети у делима Иве 

Андрића” 8166, 9279 
Садовеану, Михаил  Историјски роман 14130 
Салвини, Луиђи  Превођење 9770 
Салетовић, Славенко 7718, 11404, 11573, 11964, 15001 
Самарџић, Радован  „На рубу историје”  Филозофија историје 

14551, 14552 
Самоковлија, Исак 299, 335, 336, 377379, 407, 468, 469, 493, 

519, 542, 576, 732, 733, 1254, 1599, 2189, 3492, 5107, 5110, 
5912, 7951 

  Приповетке 2187, 4106 
Сахај, Рагхувир  Интервјуи 7269 
Свеске Задужбине Иве Андрића (часопис) 6566
  1981 13044 
  1982 11023, 13510, 14287  
  1983 8066, 14287 
  1985 13101 
  1988 8657, 14164 
  2000 7055, 14981 
  2001 11087, 13658, 14986 
  2002 13656 
  2003 14988 
  2007 11377 
  Ауторски регистар  19821999 8624 
  Регистар наслова  19821999 8624 
Секељ, Антоније 13371 
Секулић, Исидора 6776, 7585, 7597, 9046, 9056, 9060, 10528, 

1055510557, 10563, 10564 
  „Госпа Нола” 7248 
    Ликови  Нола 12210 
  „Исток у приповеткама Ива Андрића” 5875, 12906, 12909 
  „Кроника паланачког гробља” 7249, 7252, 7253, 14815, 

14816 
  „Молитве у Топчидерској цркви” 6857 
  У успоменама 14533 
Селимовић, Меша 5853, 6479, 6480, 6813, 6909, 7814, 10082, 

10258, 11495, 12013, 1279412796, 13195, 13196 
  Дела  Мотиви 
    Босна 12473 
    Сарајево 14691 
    Страх 14363 
  „Дервиш и смрт” 1137811380, 13555, 13561, 14521 
    Ликови  Ахмед Нурудин 11372, 13628 
  Романи 7508 
  „Тврђава”  Мотиви  Ратно насиље 6667 
Семинар о Андрићу (1986 ; Гетинген) 11693 
СенЏон Перс 14393 
Сеферис, Јоргос 11246 
Сидран, Абдулах 7047, 10651, 14727, 15120, 15565 
Сијарић, Изет 8490 
Сикимић, Биљана  Интервјуи 13811 
Симпозијум „Андрић у школи” (1978 ; Вишеград) 14066 
Синг Мукерџи, Ванита  „Ivo Andrić” 7085, 12640, 14881, 

15577 
Скарић, Владислав  „Из старе махале и чаршије” 1851 
Скерлић, Јован 335, 336, 377379, 407, 468, 469, 493, 519, 542, 

576, 732, 733, 1254, 1599, 1842, 3607, 3715, 11973, 15436 
Слијепчевић, Перо 11986 
  „Помен Владимиру Гаћиновићу” 335, 336, 377379, 407, 468, 

469, 493, 519, 542, 576, 732, 733, 1254, 1599, 1783 
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Словенске књижевности 
  Историјски роман 15460 
  Мотиви  Приношење жртве 11458 
Соколовић, Зијах 12061, 14698 
Соколовић, Мехмед, турски паша 14824 
Солжењицин, Александар Исајевич 12752 
Споменмузеј Иве Андрића (Београд) 5807, 5891, 7794, 13072, 

14639 
  Водичи 5892 
Срби 
  Етнопсихологија 3159, 3160, 3181, 3182, 3406 
  Пољаци  Културне везе 10197 
Срж (антологија) 1891 
Српска академија наука и уметности (Београд). Архив  Фонд 

Иве Андрића 5928 
Српска грађанска поезија  18. в. 1238912391 
Српска књижевност 5405 
  1920. в. 377 
  20. в. 14578 
  19181945 6923  
  Бугарски преводи 12198 
  Први светски рат 19141918 1746, 2689, 2737, 3049 
Српска приповетка  Ликови  Народни приповедачи 12225 
Српска проза  Митови  20. в. 13265 
Српски историјски роман  20. в. 13555 
Српски књижевници  Дипломатија  20. в. 5926 
Српскохрватски језик 
  Правопис 5421 
Станев, Емилијан 99619963 
Станишић, Радоман 9650 
  „Медитативни фрагмент као жанр Андрићеве прозе” 8341, 

11381 
Станковић, Борисав 335, 336, 377379, 407, 468, 469, 493, 519, 

542, 576, 732, 733, 1254, 1599, 2178, 5528, 5535, 5550 
  „Нечиста крв” 14863, 14864 
    Ликови  Софка 13520 
Станковић, Дејан  Интервјуи 14005 
Станојчић, Живојин  „Језик и стил Ива Андрића” 7707, 

12573 
Старац Милија  „Сестра Леке капетана”  Ликови  Марко 

Краљевић 11076 
Старчевић, Анте 15524 
Стендал 12276 
Стојадиновић, Драгољуб 
  Интервјуи 14109 
  „Романи Ива Андрића” 7752, 12656, 12662 
Стојановић, Драган 
  „Лепа бића Иве Андрића” 7813, 96139615, 10129, 12405, 

12911, 13096, 13097, 14444 
    Интервјуи 14132, 14133 
  „Рајски ум Достојевског” 7813 
Стојановић, Сретен 335, 336, 377379, 407, 468, 469, 493, 519, 

542, 576, 732, 733, 1254, 1599, 2386 
Стојић, Вера 8526, 15207, 15504, 15505 
  Преписка 5616, 5618 
Стриндберг, Аугуст  „Исповести једног лудака” 1762, 3346 
Студин, Марин  „Скулптуре” 1774 
Суботин, Стојан 7526 

Тадић, Љуба  У успоменама 11621 
Танака, Казуо 11564 
Танасковић, Дарко  Интервјуи 14235 
Тартаља, Иво 
  Интервјуи 14290, 14291 
  „Приповедачева естетика” 6692, 6693, 8191, 8306, 8307, 

8572, 9254, 9255, 12095, 12924, 12925 
    Интервјуи 14293 
  „Пут поред знакова” 8306, 8307, 92549566, 9585, 13094, 

13095, 13264 
Татић, Дарко 8544, 8545, 8547, 8619, 13323 
Тито, Јосип Броз 29272933, 2956, 2963, 2984, 2992, 2993, 3014, 

3015, 3027, 3286, 3373, 4084, 4528, 6052, 6327, 12047, 12808, 
13062, 13063, 13590 

  У успоменама 14622 

Толстој, Лав Николајевич 3283, 5886, 7091, 7092 
  „Рат и мир” 12099, 12101, 12103 
Томас, Драгица   8665, 13847 
Томаш, Стјепан  „Златоусти”  Драматизација 5897 
Томић, Војислав 7064 
Тохољ, Мирослав  „Мала Азија и приче о болу” 8311, 8312 
Тошовић, Бранко  „Нобеловац Иво Андрић у Грацу” 14395 
Травник и дјело Иве Андрића  завичајно и универзално (збор

ник) 6476, 15484 
Трибуна луду (часопис) 6063 
Триста, Густаво  Интервјуи 13478 
Тургењев, Иван Сергејевич 1265212654 
  „Песме у прози” 14687 
Турн, Ханс 11135 
Туфегџић, Јанко  „Звездани хлад” 1904 

Ћирилов, Јован 7974, 9187, 11778, 11779, 1210612108, 12418, 
1373013732, 13913, 13914, 14730, 14731, 14733 

Ћирјанић, Гордана 
  Андрић, Иво  Утицаји 8662 
  Интервјуи 14608 
Ћопић, Бранко 
  Ликови 9264, 12225 
  Приповетке 10545 
Ћоровић, Владимир 11495 
  „Босна и Херцеговина” 335, 336, 377379, 407, 468, 469, 493, 

519, 542, 576, 732, 733, 1254, 1599, 1847 
  „Мостар и његова Српска православна општина” 1922 
 Ћоровић, Светозар 
  „Као вихор” 335, 336, 377379, 407, 468, 469, 493, 519, 542, 

576, 732, 733, 1254, 1599, 1758, 3445, 8976, 12446 
Ћосић, Добрица 8945 
  Беседе 13486 
  „Време смрти” 12004 

Удовички, Иванка  „Критичкоесејистичко дело Иве Андри
ћа” 9108, 11066, 11376, 12797  

Удружење пријатеља уметности „Цвијета Зузорић” (Београд) 
7554, 7623, 7624, 7626  

Ујевић, Тин 12531 
Украјинска народна књижевност  Мотиви  Мостови 11456 
Улић, Доброслав  Портрети  Андрић, Иво 13093 
Уметничко дело  Естетика 14261, 15627 
Уметност 
  Мотиви  Мост на Дрини 15446 
  Наука 12533 
Универзитет (Ниш)  Оснивање  1965 9430 
Универзитет (Сарајево)  Оснивање  1949 2918 
Универзитетски професори  Прогони  Пољска  19391940 

11234 

Фалот, Желимир 10680 
Фанели, Марио 9242, 10677, 12922, 14596 
Фашизам  Италија 1828, 1837, 2870, 2899, 3680, 3780 
  19211925 676, 869 
ФериПизани, Камиј Огист Анатол  „Српска драма” 1792 
Фигули, Маргита  „Babylon” 15510 
Филиповић, Вук  „Дело Ива Андрића” 85418543, 9030, 

12663, 15069 
Филиповић, Драгољуб Ј.  „Косовски божури” 468, 469, 493, 

519, 542, 576, 732, 733, 1795 
Филозофија науке  Цитати 679 
Филозофија уметности  Цитати 679 
Фишт, Милан 7145 
Флобер, Гистав 12286 
Фокнер, Вилијам 13471 
  „Авесаломе, Авесаломе” 11600 
Форстер, Едвард Морган  Тема  Међународна ситуација 

13861 
Француски конзулат (Босна и Херцеговина)  18062006 
  Зборници 5799 
  Изложбени каталози 5806 
Франчић, Вилим 8841 
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Фрањо Асишки, свети 308, 309, 353355, 391, 438, 439, 477, 503, 
528, 563, 717, 718, 782, 922, 949, 1253, 1600, 1868, 3350, 7310 

  „Химна сунцу”  Српски преводи 9765 
Фриш, Макс 5858 

Хајдегер, Мартин 14306 
  „Пољски пут” 14408 
Хајне, Хајнрих 922, 1253, 1600, 1794, 2817, 8208 
  Преписка 299, 308, 309, 353355, 391, 438, 439, 477, 503, 528, 

563, 717, 718, 1720 
Хамсун, Кнут  „Под јесењим звездама” 1771 
Хантингтон, Самјуел П.  „Сукоб цивилизација и преобли ки

вање светског поретка” 8582 
Хемли, Сесил  „The climate was bad, the people were rude” 

8704 
Херцог, Вернер 8278 
Хисторијски архив (Сарајево) 12120 
Хоксворт, Силија 12318 
  „Ivo Andrić” 10227, 11998, 11999, 12475 
  Интервјуи 14873, 14874, 14877 
Хорват, Питер  Интервјуи 14910 
Хрватска књижевност 9764 
  20. в. 377 
  Први светски рат 19141918 1746, 2689, 2737, 3049 
Хришћани  Свакодневни живот  Прописи  Босна  1519. в. 

3151, 3399 
Хумо, Хамза  У успоменама 13046 

Цар Емин, Виктор  „Иза плиме” 335, 336, 377379, 407, 468, 
469, 493, 519, 542, 576, 732, 733, 1254, 1599, 1713 

Цветићанин, Радивој  „Димензије једног прећуткивања” 
9813 

Цвијановић, Светислав Б. 13064 
Црњански, Милош 5951, 6858, 8459, 10258, 10268, 10302, 

10846, 12447, 12471, 12496, 12497, 12508, 12754, 14967 
  Биографије  Сценско извођење 11629, 13325 
  „Вајмар” 15453 
  Дела 
    Мотиви 
      Бескућништво 10064, 10065 
      Беч 9333 
      Драматизација 5897
      Жене 15087 
  „Дневник о Чарнојевићу” 9019, 10612, 12549, 12753 
  „Друга књига Сеоба” 10351 
  Историјски роман 13361, 13362 
  Књижевна критика 12743 
  Књижевна рецепција  У свету 6466, 6467 
  Ликови  Чарнојевић 9197 
  Необјављени рукописи 8458 
  „Нове сенке”  Мотиви  Жене 14969 
  Поезија 14968 
  Преводи 7556, 7625, 12078 
  Преписка 5615, 5626, 5647, 5674, 8654, 8658, 14981, 15054 
  Проза 
    Радио адаптација 10454 
    Радио извођење 5894 
  „Роман о Лондону” 13448 
  Романи 7508, 12313 
  „Сеобе” 7859, 12004, 13555, 13564, 14781 
    Социјалнопсихолошки аспект 1168411686 

Челан, Каћа 6018, 8155, 8156, 11020, 13397 
Челић, Џемал 14741 
Чехов, Антон Павлович 8690, 8700, 10331
 „Три сестре”  Сценско извођење 3339, 14266, 14273, 14274 
Чолаковић, Родољуб 8792, 8793, 9147 
  Дневници 14579, 14580 
  Преписка 5624, 5808 
Чорни, Кузма 
  „Млечни пут” 14320 
    Мотиви  Мостови 14318 
Чуанг Це 12437 
Чука, Золтан 
  Књижевно превођење 6882 
  Преписка 5666 

Џаџић, Петар 5981, 7822, 7823, 9445, 9626, 12470 
  „Иво Андрић” 7117, 7123, 7421, 8277, 8814, 9188, 12490, 

12711, 13369, 14181, 14385 
  „Иво Андрић: човек, дело” 9628, 11473 
  Интервјуи 15147, 15150, 15164, 15312 
  „Нова усташка држава” 10644 
  „О Проклетој авлији” 9627, 9755, 10569, 11029, 14806 
  „Homo balcanicus, homo heroicus” 14095, 14096, 14482 
  „Храстова греда у каменој капији” 5987, 5988, 7914, 8144, 

8698, 8699, 9616, 9627, 10400, 12356, 12362 
Џејмс, Хенри  Тема  Међународна ситуација 7293, 7294 
Џојс, Џејмс 13313 
Џумхур, Зуко 8031 
  „Некролог једној чаршији” 335, 336, 377379, 407, 468, 469, 

493, 519, 542, 576, 732, 733, 1254, 1520, 1599, 2255, 2281, 3013, 
3618 

  „Писма из Азије” 2656, 2668, 2672, 3051, 3212 

Шамић, Мидхат  „Историјски извори Травничке хронике Иве 
Ан дрића и њихова умјетничка транспозиција” 6695, 6853, 
6854, 7964, 8731, 9092, 9118, 11511, 11624, 12392, 12915, 
13723 

Шаушпилхаус (Диселдорф) 8807 
Шекспир, Вилијам 9057 
Шеноа, Аугуст  Дела  Драматизација 5897 
Шербан, Миленко  Портрети  Андрић, Иво 12881, 13066 
Шерер, Антон 14076 
Шестов, Лав Исакович 9032, 9033 
Шиповац, Неђо 5995 
  „Иво Андрић у Херцеговини” 15610 
  „Тајне и страхови Иве Андрића” 12085 
Шмаус, Алојз  Књижевно превођење 1370913712 
Шмит, Карл 14811 
Шолохов, Михаил Александрович 5858, 5859 
  „Тихи Дон”  Фолклорни мотиви 15100 
Шоп, Никола 7307, 7792 
Шоћ, Перо  „Bibliografia del Montenegro” 1846 
Штампар, Емил 9762 
Штедимлија, Савић Марковић  „Руб јаве” 1904  
Шукало, Младен  „Ђавољи дукат” 8507 
Шулц, Бруно 14125 
Шутић, Милослав 
  „Златно јагње” 9862, 13342, 13354 
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Књиге у којима су Андрићеви радови и радови о њему

Avan gard na po e zi ja / Ra do van Vuč ko vić 7831 
Агон ства ра ла ца / Иван ка Ра зић Удо вич ки 14650, 14652 
Adi ós a las ar mas / Er nest He ming way 5192, 5193 
Ak ten des VI. In ter na ti o na len Ger ma ni stenKon gres ses, Ba sel, 1980 

/ he ra us ge ge ben von He inz Rupp und HansGert Ro loff 8208 
Ак ту а ль ні про бле ми слов’ян сь кої фі ло ло гії 15551 
Ак ци ја кри ти ке / Дам њан Ан то ни је вић 6583 
AlFa na’llain / Ivo An drić 7081 
Al ma nah Knji žev nog ju ga 1800 
Al ma nah Sa ve za knji žev ni ka Ju go sla vi je 2141, 2150, 2194, 2208, 

2253, 2269, 2275, 11878, 12222  
Al ma nach svě to vé li te ra tury 4025 
Das An ge bot / [he ra us ge ge ben von] Al fred und Eli sa beth Kumpf 

4675, 4677, 4681, 4686 
An de li qi / Zheng En bo 4293, 8869 
Ан дрић, Да ви чо, Цр њан ски у истом по ет ском огле да лу / Зо ри

ца Б. Пе ру ни чић 12716 
An drić i Bo šnja ci / [glav ni ured nik Mu nib Maglajlić] 6527, 6657, 

6721, 7355, 8500, 9115, 9340, 10706, 11106, 11108, 11394, 
11707, 12034, 13887, 14780, 14946 

Ан дрић и Ми ли ца / Гор да на Бра јо вић 5638, 5662, 8146, 8147, 
9654, 9656 

Ан дрић у све тлу есте ти ке / уре дио Ми ло слав Шу тић 8140, 
8260, 9487, 9667, 11584, 11601, 12812, 13807, 14144, 14283, 
15305, 15629 

Ан дрић у си сте му умет но сти / уред ник Ми ло слав Шу тић 7180, 
8209, 8514, 8589, 8971, 9489, 9680, 10452, 10525, 10614, 10759, 
11313, 11823, 12036, 12267, 12325, 13099, 13291, 13335, 13521, 
14151, 14273, 14672, 15611 

Ан дри ћев азбуч ник / иза брао Сло бо дан Глу мац 8138, 8139
Ан дри ћев Гви чар ди ни / [критички приредио] Ник ша Стип че

вић 3567, 3573, 3574, 3594, 5714, 14091 
An dri ćev ro man Na Dri ni ću pri ja / [priređivač Mi ra Miljanović] 

3010, 6043, 6964, 7900, 8076, 10263, 10349, 11486, 12070, 
12113, 12859, 14280, 15298 

An dri će ve ma ske / Pe tar Zec 11591 
Ан дри ће во ре мекде ло / Ни ко ла Ко ље вић 7950, 8150, 10240, 

10858, 11530, 11668, 12647, 13529, 15299, 15317 
An đeo iza ogle da la / pri re di la Ža ne ta Đu kić Pe ri šić 56485652 
Ан ђео љу ба ви / [приредио] Ди ми три је Јо ва но вић 3570, 3576, 

3620, 3622 
Ан ђео ту ге / [приредио] Ди ми три је Јо ва но вић 3565, 3571, 

3588, 3589 
Ani ki ne časy / Ivo An drić 14906 
Ан теј ба ра по чва / Ге ор ги Стар де лов 14037 
An to lo gia no we li ju go sł o wi a ń ski ej / wybo ru do ko nał Bro ni sł aw 

Cir lić 4769, 4781 
An to lo gi ja Al ba tros / [pri re di o] Goj ko Te šić 3106, 3107, 3110, 

3112, 3122, 3124 
Ан то ло ги ја бе о град ске при че / при ре дио Алек сан дар Јер ков 

3354 

Ан то ло ги ја екс пре си о ни стич ке ли ри ке / при ре дио Ср дан Бо
го  са вље вић 3442, 3446 

An to lo gi ja i ko men ta ri sa vre me ne ju go slo ven ske mi sa o ne po e zi je 
/ [pri re di o] Vi to Mar ko vić 2944, 2979 

Ан то ло ги ја Иси до ра / из бор Дра шко Ре ђеп 13702 
Ан то ло ги ја ло вач ке му дро сти и ле по те / при ре дио Ми та Го

лић 3521 
Ан то ло ги ја љу бав не ли ри ке / иза брао Бо жи дар Ко ва че вић 

1939 
An to lo gi ja lju bav ne po e zi je / pri re di la Vi o le ta Ilić 3693, 3746 
Ан то ло ги ја нај но ви је ли ри ке 18131816                 
Ан то ло ги ја нај но ви је ли ри ке / у ре дак ци ји С. [Симе] Пан ду ро

ви ћа 1875, 1878, 1881 
Ан то ло ги ја пе сни штва срп ске аван гар де / [приредио] Гој ко Те

шић 33423344 
Ан то ло ги ја пје сни ка но бе ло ва ца / при пре мио Сло бо дан Ми

лић 3572, 3575, 3585, 3587 
An to lo gi ja pri po vje da ča iz Bo sne i Her ce go vi ne / [pri re di o] Vuk 

Kr nje vić 2514, 2515, 2517, 2521, 2522 
An to lo gi ja sa vre me ne ju go slo ven ske li ri ke / [pri re di li] Mir ko De

a no vić i An te Pe tra vić 1819, 1821, 1823, 1826 
An to lo gi ja sa vre me ne srp ske sa ti rič ne pri če / [pri re di o] Mi lo van Vi 

te  zo vić 2905 
An to lo gi ja svjet ske li ri ke / ure di li Slav ko Je žić i Gu stav Kr klec 

5692 
Ан то ло гия серб ской по э зии / [редак торсо ста ви те ль Ан дрей Б. 

Ба зилевский] 49685033 
An to lo gi ja srp ske avan gard ne pri po vet ke / [pri re di o] Goj ko Te šić 

3166, 3178 
Ан то ло ги ја срп ске књи жев не кри ти ке и есе ји сти ке Ре пу бли ке 

Срп ске / [приредио] Бо го мир Ђу кић 3528, 7946, 9943, 11516, 
11792, 12456, 12535, 15618 

Ан то ло ги ја срп ске по е зи је / при ре дио Сло бо дан Глу мац 3033, 
3034, 3042, 3044, 3047, 3050, 3052, 3054, 3068, 3070, 3074, 
3078 

Ан то ло ги ја срп ске при по вет ке / при ре дио Ми хај ло Пан тић 
3417 

Ан то ло ги ја срп ске при по вет ке пр ве по ло ви не XX ве ка / при ре
дио Ми хај ло Пан тић 3624, 3626, 3627, 3637 

An to lo gi ja srp ske pro ze / sa sta vio Ve li bor Gli go rić 2180, 2191, 
2199 

Ан то ло ги ја срп ске про зе пост мо дер ног до ба / [приредио] 
Алек сан дар Јер ков 3327 

Ан то ло ги ја срп ских при по ве да ча XIX и XX ве ка / [приредио] 
Ми ро слав Јо сић Ви шњић 3478, 3487 

Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / при ре дио Ми ро слав Еге рић 
3691, 3725, 3743 

Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва / [састављач Ан дреј Базилевски] 
3679, 36813690, 3692, 3697, 37013703, 3705, 3706, 37083711, 
3713, 3714, 37163723, 37313733, 3738, 3742, 3744, 3748, 3750
3757, 3759, 3761, 3762, 3764, 37663768, 3770, 37723774, 3777
3779, 37813786 
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An to lo gi ja fan ta stič ke pri po vi jet ke u Bo sni i Her ce go vi ni / [pri re
di o] Ne nad Ra da no vić 3606, 3611, 3613 

An to lo gi ja hr vat ske krat ke pri če / [pri re di o] Mi ro slav Ši cel 3527 
An to lo gi ja hr vat ske no ve le / [pri re di o] Kre ši mir Ne mec 3421 
An to lo gi ja hr vat skog knji žev nog ese ja XX. sto lje ća / [pri re di o] 

Mi ro slav Ši cel 3544 
An to lo gij ske lju bav ne pe sme / pri re dio Ve li mir Co lić 3519     
An tro po lo ški ese ji / Ni ko la Mi lo še vić 11670 
An ant ho logy of mo dern Yugo slav po e try / edi ted by Jan ko La vrin 

4055, 4056 
Ant ho lo gie de la no u vel le ser be / cho ix de no u vel les par Mi li voj 

Sre bro 4211 
Ant ho lo gie de la po é sie yougo sla ve des XI Xe et XXe si èc les 4143

4145 
Ant ho lo gie de la pro se yougo sla ve con tem po ra i ne / avantpro pos 

de Jean Cas sou 4157 
Ant ho lo gie des po è mes yougosla ves con tem po ra ins / tra duc ti ons 

Phi lé as Le bes gue & B. [Boško] To ki ne 4140 
Ant ho lo gie des con te urs cro a tes 4142 
Ar gu men ti i oce ne / Če do mir Mir ko vić 11808, 11811 
Ар хе о ло ги ја књи жев ног де ла / Ра до ман Кор дић 10357, 10360 
Аска и вук / Иво Ан дрић 9669, 11544, 15187, 15188, 15254, 

15288 
Aska i vuk i dru ge pri po vi jet ke / Ivo An drić 11831 
At ti del se con do con veg no / a cu ra di Aure lia Gru ber Ben co 

10302 
Ауто би о гра фи ја  о дру ги ма / Бо ри слав Ми хај ло вићМи хиз 

1185911862, 1186411871, 1188011883, 1188511888, 11890
11893, 1189811901, 1190311906, 1191111914, 1193211935  

Ауто пор тре ти с пи са ма / Жи ван Ми ли са вац 11597 
Ac tes du Col lo que in ter na ti o nal „Re flets de l’hi sto i re euro pé en ne 

dans l’oeuvre d’Ivo An drić”, [Nancy], 31 mai, 1er et 2 juin 1985 
/ so us la di rec tion de Dra gan Ne delj ko vić 7343, 7428, 7430, 7525, 
7998, 8050, 8351, 8652, 8755, 9323, 9511, 9741, 10048, 10158, 
10304, 10812, 11609, 12103, 12525, 13210, 13313, 14188, 14890, 
15378, 15527 

Ba ğ ban / [tərti ba çi C. [Cəmil] Na ğiyev] 3902, 3903 
Baz sa li kom / [vá lo gat ta] De brec ze ni Józ sef, Szen te leky Kor nél 

4299, 4477  
Бај пас / Ми о драг Ку јун џић 10669 
Ба ко ња фра Бр не; При по вет ке / Си мо Ма та вуљ 3438  
Bal kan / he ra us ge ge ben von Do ris Bar ba ra Grießner 4737, 4738 
Bal kans en feu / Ömer Seyfet tin ... [et al.] 4212 
Бал кан ска есте ти ка  ед на дру га есте ти ка / Ге ор ги Стар де лов 

14033 
Бал кан ски Хо мер или Жи вот Иве Ан дри ћа / Ра до ван По по вић 

6932, 9554, 10236, 11926, 12427, 12462, 13634, 13701, 13756, 
15289 

Bar „Ti ta nic” / An drić ... [et al.] 4764 
Ба ры шня / Иво Ан дрич 6922  
Без мер ни хо ри зон ти / Ми ле Ни ко лов 12180 
Без съ ни ци / Иво Ан дрич 12081 
Bel grad / he ra us ge ge ben von Jörg Schul te 4725, 4726 
Бе ле шке о лек ти ри / Сло бо дан Вук са но вић 77887790 
Бе о град у мо јим ми сли ма / [приредио Сло бо дан Шоргић] 

3792 
Бе о град ско огле да ло / Ста ни слав Ви на вер 7477 
Бе се де до бит ни ка Но бе ло ве на гра де за књи жев ност / при ре

ди ли Дра ги ша Ка ле зић, Зо ран Пе ри шић, Ду шан Ба ти ни ца 
3538 

Бе се де до бит ни ка Но бе ло ве на гра де за књи жев ност / при ре
ди ли Ду шан Ба ти ни ца, Ву ка шин Ба ти ни ца, Ка та ри на Ко ва
че вић 3539 

Бе сје де о Ко чи ћу / при ре ди ла Ру жи ца Шу ка ло 3621 
Bet tlek tü re für Li e ben de / aus ge wählt von Kat ha ri na Ste i ner 4674 
Би се ри по е ти ке / Ми о мир Ми лин ко вић 11587 
Bi će i je zik / Ra do mir Kon stan ti no vić 10322 
Bi će po zo ri šta / Ve li bor Gli go rić 8074 
Бла го у мо јој ду ши / Фло ри ка Ште фан 15573, 15574 
Bog u dje li ma hr vat skih pi sa ca / Dra go Ši mun dža 15479 

Bo li var / Ivo An drić 10910, 11533, 13625 
Bo lí var / Ivo An dric 13152, 13624 
Бо ра Стан ко вић и Бра ни слав Ну шић иза за ве се / Си ни ша Па

у но вић 5535 
Bo san sko her ce go vač ka knji žev na hre sto ma ti ja / [pri re di o] Bran ko 

Mi la no vić 2578, 25832585, 2587, 2588, 2592, 11513, 11514, 
1151711521 

Bo san sko her ce go vač ka po e zi ja / iz bor Ri sto Trif ko vić 2663, 2666, 
2669, 2671, 2876, 2884, 2896, 2898, 3038, 3045, 3072, 3075

Bo san skoher ce go vač ka po e zi ja / [pri re dio Ran ko Risojević] 3167, 
3170, 3172 

Бо сан скохер це го вач ка про за / при ре дио Ра до ван Вуч ко вић 
2667, 2885, 3048, 3174 

Bo sna hi kâyele ri / İvo An driç 12062 
Bo snia mo no ga ta ri / Ivo An dric hi 10701 
Bo snian story / Ivo An drić 1538515388 
Bo snian chro nic le / by Ivo An drić 14854, 14855 
Bo snien und Her ze go wi na / Mar ko Ple šnik 12883 
Bo snienHer ze go vi na: in ter kul tu rel ler Synkre ti smus / [Hrsg. Nir

man Mo ra njakBamburać] 10823 
The brid ge over the Dri na / Ivo An drić 8762, 8763, 8768, 11149, 

11150, 11155    
The brid ge on the Dri na / Ivo An drić 87578761, 87648767, 8769, 

8770, 11148, 1115111154, 1115611158, 13614                 
Brid ges of No vi Sad / [e di tor Zo ran Kolundžija] 4114 
Broen over Dri na / Ivo An drić 10906, 10907 
De brug over de Dri na / Ivo An dric 84298431 
Brúin á Dri nu / Ivo An dric 7464 
Die Brüc ke über die Dri na / Ivo An drić 83748377, 10006       
Brüc ken der Welt / he ra us ge ge ben von Oto Bi ha ljiMe rin 4682 
Bud na Bo sna / Ri zo Ra mić 13403 
Бу ђе ње са из ме ње ним ли цем / Во ји сла ва Ва си ље вић 7402 
Bu me rang / Vuk Kr nje vić 10539, 10552 
Das Buch der Rän der / he ra us ge ge ben von KarlMar kus Gauß 

4711 

В ін тер на ці о на ль них лі те ра тур них зв’яз ках / Г. [Григорій] Д. 
Вер  вес 7425 

Ва ви лон ски иза зо ви / Све то зар Ко ље вић 10238, 10247 
Va žno je ima ti sti la / ure dio Kre ši mir Ba gić 11228 
Wa ka cje na po ł ud niu / Ivo An drić 8489 
Der Vampyr / he ra us ge ge ben von Ric hard Hof fmann und W. A. 

[Wil helm An ton] Oer ley 4630 
Wa ne de jianyuan / An de li qi zhu 14682 
Var gar nas öm het 5231 
Va ri e dad y uni dad del espa ñol / Ma nuel Al var 6508 
Вас крс у срп ској књи жев но сти / при ре дио Зо ран Ђе рић 3641, 

3819 
Va ca nţǎ în sud / an to lo gie de Ma ri a na Şte fǎ ne scu 4888 
We and they / edi tors Kri sti ne Helt berg ... [et al.] 9324 
We wł asnych oc zach / wybo ru do ko na ła Ha li na Ja nas zekIva nič

ko vá 4805 
Weg ze ic hen / Ivo An drić 14300, 14301
A ve zír ele fán tja / Ivo An drić 7691 
Ve zí rek és kon zu lok / Ivo An drić 15352 
Ve zí rův slon / Ivo An drić 9966 
Ve zí rův slon a no ve la Pro kletý dvůr / Ivo An drić 9967   
Ve le bit / An tun Bo ni fa čić 5041 
Ve li ka me ta fo ra / Ra zi ja La gum dži ja 10730 
Ver eli ni ço cu kluk! / İvo An driç 8964 
Der ver dam mte Hof / Ivo An drić 8449 
Ver sek, mű for dí tá sok / Illyés Gyula 4424 
Ver ses vi lá gjá rás / [vá lo gat ta Rá ba György] 4368 
Die verschlos se ne Tür / Ivo An drić 8029 
Ver ha len; De hel le hof, als me de frag men ten uit De kro ni ek van 

Trav nik en De brug over de Dri na en Es says over Goya / Ivo 
An drić 13645 

We si re und Kon suln / Ivo An drić 8859, 14197, 15350 
Ve si rens ele fant / [I vo An drić ... et al.] 5212, 5213, 5215, 5220, 

5221 
West und Süd sla wische Er zä hler / [die Auswahl be sorg te Ernst 

Bac h mann] 4650 
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Ве тар и ме лан хо ли ја / Ми ло слав Шу тић 15630 
Wec hsel be zi e hun gen zwischen sla wischen Sprac hen, Li te ra tu ren 

und Kul tu ren in Ver gan gen he it und Ge gen wart / he ra us ge ge ben 
von In ge borg Ohnhe i ser 14691 

Výber zo sú ča snej ju ho slo van skej prózy 5044 
Ви ђе ња и сно ви ђе ња / Све то зар Ко ље вић 10246, 10255, 10258, 

10264 
Ви ђе ње ра та / [из бор Ми тра Митровић] 2460 
Wi en als Mag net? / He ra us ge be rin nen Ger traud Ma ri nel liKö nig, 

Ni na Pa vlo va 9333 
Vi zi ja, dvo stru ko uko re nje na / Mi lo slav Šu tić 15620 
Vi lá gi ro dal mi an to ló gia / [szer kes ztet te Lut ter Ti bor, Gyergyai Al

bert] 4330 
A vis zo nos ság alak za tai / Fa ra gó Kor né lia 14686 
Ви хор но раз до бље / Бо шко Но ва ко вић 12259, 12263 
Ви ше и ма ње од жи во та / Ели Фин ци 14733 
Вјеч на зу бља / Све то зар Ко ље вић 10239 
Вјеч ни сјај ле ген де / [приредио] Бран ко Јо кић 2928 
Vla ti tra ve / Volt Vit men 3516, 5697, 5708 
Во дич кроз лек ти ру / Ла сло Бла шко вић 6884 
Во лим те / из бор Мир ко М. Дал ма ци ја 3410, 3411, 3413, 3422 
Von Po e sie und Po li tik / Wert he i mer Jür gen (Hg.) 10128 
Во про сы со ци а ль ной, по ли ти че ской и ку ль тур ной ис то рии 

ЮгоВо сточ ной Евро пы 10072   
The world of the short story / edi ted by Clif ton Fa di man 4098 
Вре ме за бра на / Ко ста Ди ми три је вић 8395 
Вре ме књи ге / Иван Брат ко 2712 
Вре ме не про ла зно / из бор Пе тар Џа џић 2483 
Вр лет на ста за пре о бра же ња / Дра ган Не дељ ко вић 12088 
Врт ди вљих ру жа / [приредио] Јо сип Ости 3173, 3175, 3179 
Вук Ка ра џић / [приредили Ђу ро Га ве ла, Ђор ђе Игњатовић] 

2489 
Ву ко ва пе сма ри ца о биљ ка ма / [приредио] Ми ло рад Р. Бле чић 

3330 
Ву ку Ан дрић / при ре дио Ми лан Ђо ко вић 3133, 3136, 3137, 

3143, 3144        
Ву ку у част / [уредник Ми ла Стефановић] 13263  

Gat tun gen in den sla vischen Li te ra tu ren / he ra us ge ge ben von 
HansBernd Har der und Hans Rot he 13116 

Der ge zähmte Was ser te u fel / he ra us ge ge ben von Astrid Phi lip psen 
4705 

Gen res as re po si to ri es of cul tu ral me mory / edi ted by Hen drik van 
Gorp and Ul la Mu sar raSchro e der 12289 

Ge sam mel te Ge dic hte / Sal va to re Qu a si mo do 4714 
Geschic hte (ge)bra uc hen / An ge la Ric hter, Bar ba ra Beyer (Hg.) 

14865 
Глас из вре ме на / Љу би ша Је ре мић 9573, 9579, 9581 
Гла со ви и се ћа ња / Ђур ђе вић Ђор ђе 8621 
Гла со ви не у мр ли / [приредио] Дра го мир Брај ко вић 3826, 3833, 

3837, 3838, 3843 
Гла со ви про шло сти / Па вле Илић 9264, 9266 
Го вор по е зи је / Во ји слав Ђу рић 8625, 8627, 8629 
Goya to no ta i wa / Ivo An dric hi 14234 
Go li oto ci Jo va Ka pi či ća / [ra zgo vor vo di la] Ta ma ra Nik če vić 

5681 
Го ми ли ца тај ни / Ра до ван По по вић 13075 
Go spo đi ca / Ivo An drić 11021 
Го спо жи ца та / Иво Ан дрич 9230 
Graz / edi ted by Mar kus Ja roschka and Ger hard Di e nes 4117 
Graz / he ra us ge ge ben von Mar kus Ja roschka und Ger hard Di e nes 

4732 
Das Gra zer Opus von Ivo An drić / He ra us ge ber Bran ko To šo vić 

5683, 6634, 7300, 7308, 7392, 7539, 7662, 8304, 8366, 9866, 
10211, 10620, 11193, 11483, 12120, 12134, 12163, 13413, 
14047, 14173, 14237, 14454, 1445614458, 14461, 14617, 
14793, 15039 

Гро зни те па те та / Све тло зар Игов 9222, 9228 
Das gros se Aben te u er buch / [he ra us ge ge ben von Man fred Hof

fmann und Wal ter Le we renz] 46934696 
Die gros sen Me i ster 4667 

Да или не / Во ја Мар ја но вић 11252 
Dal ma tien / he ra us ge ge ben von Jo hann Strutz 4723, 4724 
The dam ned yard and ot her sto ri es / Ivo An drić 1488514889   
La dan za con la vi ta / Ivo An drić, Iva na Br lićMa žu ra nić 4276

4278 
Да ни, се ћа ња / Де јан Ме да ко вић 11409, 11410 
Да нок во крв / Иво Ан дриќ 8776, 8777 
Да ро ви на ших ро ђа ка / Вла де та Је ро тић 96019603, 96069608, 

9610, 9612 
Dar stel lung der Li e be in bo snischer, kro a tischer und ser bischer Li

te ra tur / Ro bert Ho del (Hrsg.) 14863 
Da ske ko je ži vot zna če / [pri re di o] Ra do slav La zić 3676, 10761 
Dva de set go di na ju go sla ven ske pro ze / [u red ni ci Ivan Ku šan, Slo

bo dan No vak, Če do Pri ca] 2492 
Dvě sto le tí srb ské ho ro má nu / Jan Do le žal 8433 
De ath of a sim ple gi ant and ot her mo dern Yugo slav sto ri es / edi ted 

by Bran ko Len ski 40614063 
The de ve lop ment of spi ri tual li fe in Bo snia un der the in flu en ce of 

Tur kish ru le / Ivo An drić 9751 
Де ла и да ни / Ми ро слав Еге рић 8714, 8733, 8751 
Де ла и да ни (III) / Ми ро слав Еге рић 8722, 8737, 8740 
Де ла и да ни (IV) / Ми ро слав Еге рић 8725, 8745 
Де ла и да ни (V) / Ми ро слав Еге рић 8718 
Де лат ност и до ку мен ти / За ду жби на Иве Ан дри ћа у Бе о гра ду 

13009 
Dé li szlávmagyar szel le mi kapcso la tok / Lő kös Is tván 10850 
Dé li té mák / Thom ka Be á ta 14438 
De li na he zhi qi ao; Wa ne de jianyuan / Yiwo An de li qi 8857, 8858 
Де ло Иве Ан дри ћа у кон тек сту европ ске књи жев но сти и кул

ту ре / [уредник Дра ган Недељковић] 6820, 6881, 6911, 7051, 
7098, 7305, 7382, 7413, 7449, 7516, 7797, 7830, 8132, 8229, 8263, 
8692, 8736, 9101, 9162, 9305, 9336, 9510, 9529, 9708, 9720, 9740, 
9768, 9859, 9957, 10038, 10062, 10178, 10226, 10250, 10262, 
10297, 10309, 10342, 10458, 10471, 10591, 10774, 10808, 11030, 
11359, 11438, 11820, 11851, 12258, 12301, 12323, 12479, 12643, 
12652, 12807, 12888, 12917, 13200, 13310, 13367, 13376, 13433, 
13587, 13632, 13638, 14087, 14129, 14155, 14171, 14275, 14327, 
14390, 14512, 14892, 14911, 15315, 15419, 15447, 15522, 15621 

De lo po to plje no stra hom i smr ću / Mi loš Mi lo še vić 11648, 11651, 
11655 

Dél szlávmagyar iro dal mi kapcso la tok / [vá lo gat ta Ve se li no vić 
Šulc Mag dol na] 13106 

La de mo i sel le / Ivo An drić 10116 
Де сет го ди на Уни вер зи те та у Ни шу / [уредник Ми лу тин Жив

ко вић] 2735 
De set ju go slávských no vel / Ivo An drić ... [et al.] 4024 
Le dé sir d’Euro pe / Car re fo ur des lit té ra tu res euro pé en nes, [Stras

bo urg, 811 no vem bre 1991] 9949, 10170, 15015 
Desk / Da niel Na či no vić 12076 
Де ца / Иво Ан дриќ 8052, 8476, 8477, 12910 
Де ца / Иво Ан дрић 7927, 7928, 12712 
Де ца и дру ге при по вет ке / Иво Ан дрић 68856889          
De ca, Knji ga i dru ge pri če / Ivo An drić 15520, 15521 
Деч је до ба / Дра гу тин Ог ња но вић 12335 
Di zi o na rio di un pa e se che scom pa re / a cu ra di Ni co le Ja ni gro 

4281 
Di ja log s vre me nom / Mi li vo je Mar ko vić 11283 
Din an to lo gia pro zei iugo sla ve con tem po ra ne / [a le ge rea Zo ran 

Mi šić] 4836, 14735 
Din pro za iugo sla vǎ 4831 
Ди на ми ка срп ског књи жев ног про сто ра / Ста ни ша Тут ње вић 

14572, 14574, 14580 
Ди пло мат ски спи си / Иво Ан дрић 11647 
Dip ti hon / Ta ras Ker ma u ner 10017 
Dis kurs (srp ske) mo der ne / Ro bert Ho del 14859, 14862, 14864 
Дје ло Ива Ан дри ћа у но вом ми ле ни ју му / [уредник Ја сми на 

Вучетић] 7714, 7772, 7808, 8543, 8585, 9170, 9286, 9491, 9827, 
9835, 10272, 10562, 11192, 13320 

Dje lo Me še Se li mo vi ća u knji žev noj kri ti ci / pri re di la Ra zi ja La
gum dži ja 12796 

Днев ник 1941 / Дра гој ло Ду дић 2966 
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Днев ник јед но га ни ко га / Бран ко Ла за ре вић 10740 
Dnev nik so ci ja li zma / ure dio Ste vo Osto jić 2475 
До бра зе мљо шап ни кроз згње че не вла ти / [приредио] Ми лош 

Оку ка 3508, 3510, 3524, 3525, 3532, 3540, 3543 
До бри де мон / Ра до слав Јо си мо вић 9711 
До брый ве ли кан / [szer kes ztet te Jan ko vits Lás zló, Pap Ba lázs, V. 

Gil bert Edit] 14436 
Do gle di / Želj ko Ivan ko vić 9135 
Dol metscher als li te ra rische Fi gu ren / Dör te An dres 6544 
Dom na sa mo te; Pa ša Omer La tas; Pre kli aty dvor a iné / Ivo An drić 

10920, 10921 
До ма ћа књи жев ност / Иси до ра Се ку лић 13705 
Do mo vin ska ri ječ / An te Ka dić 9785 
Die Do nau / he ra us ge ge ben von Hed wig He ger 4736 
Do ri na no has hi / Ivo An dric hi 10054, 10055, 13664, 13665      
До ро ги, дру зі / Се мен Па нь ко 12575 
Do ti ca ji i zra če nja / Bran ko Mi la no vić 11502, 11532 
Do ti ca ji i su o če nja / Na zif Ku stu ri ca 10708 
Драм ско до ба / Сло бо дан Се ле нић 13731 
Dri na kö prü sü / İvo An driç 87718775              
Dri nos til tas / Ivas An dri či us 7356 
Dri tar ja / Ivo An driq 7089, 7090                 
Drob ni ese ji / Jo sip Vid mar 7460 
II на уч на ди ску си ја, (Охрид, 1920 ав густ 1975) / Се ми нар за 

ма ке дон ски ја зик, ли те ра ту ра и кул ту ра 12086 
Дру зья ок тя бря и ми ра 4945 
Дру штве на и по ли тич ка ми сао Ву ка Ка ра џи ћа / [уредник Ми

ха и ло Марковић] 14967 
Ду бо ка реч / Ми о драг Д. Иг ња то вић 9200 
Dům o sa mo tě; Omer pa ša La tas / Ivo An drić  9972 
Ду нав ски мо сто ви / Ве ли мирВе ља Вук ма но вић 3788, 3800 
Duh iz sin dži ra / Ivan Lo vre no vić 10954, 10957, 10958, 10960, 

10978, 10979, 10984, 10987, 10994 
Duh ro ma na / Pa vle Zo rić 9086 
Ду хов ни тра го ви / Ран ко Ри со је вић 13468 
Ду хов ност пи са не кул ту ре Ср ба у кон тек сту кул ту ре бал кан

ских Сло ве на 11615 

E un pod pe Dri na / Ivo An drić 11477 
East Euro pean li te ra tu re / edi ted by Evelyn Bri stol 9738 
Évek so rán / Ve res Pé ter 7433 
Европ ски окви ри срп ске књи жев но сти / Дра ги ша Жив ко вић 

7918, 8726, 89078909, 89128914, 8917, 8918 
Ekra ni za ci je / Sim po zi jum 27. fe sti va la film skog sce na ri ja, 14, 15 

i 16. av gust 2003, Vr njač ka Ba nja 8970, 14588 
Ex Pon to / Иво Ан дрић 67486753, 7521, 7860, 7861, 8015, 11

706                                                
Ex Pon to; Не ми ри / Иво Ан дрић 7862, 9999
Ex Pon to; Не ми ри; Ли ри ка / Иво Ан дрић 7494, 11225, 15249, 

15277, 15279, 15282, 15335, 1533715339, 15344, 15348, 15349, 
15351, 15354, 1535715362, 15364, 15365, 15367, 15368, 15371, 
1537515377, 15379, 15380

Ex Pon to; Ne mi ri; No ve le / Ivo An drić 14913, 14914
Ex Pon to; Un ru hen / Ivo An drić 15461 
Ex Pon to e al tre ope re / Ivo An drić 8860, 13659, 14200 
Екс кур зи ја / Иво Ан дрић 10771 
Екс пли ка ци ја струк ту рал ног при сту па / Зо ран Па вло вић 12411, 

12412 
Elát ko zott udvar / Ivo An drics 15132  
L’élép hant du vi zir / Ivo An drić 1134411346
Der Ele fant des We sirs / Ivo An drić 10590 
Az el te me tett ka to na / [ír ta Ivo An drić ... et al.] 4408 
Emir Ku stu ri ca / Go ran Go cić 8172 
Emo zi o ni e con fi ni / Mic he le Co la fa to 10221 
Ének fü stje, füst éne ke / Ács Ká roly 4398, 4400 
Epos Ze it geschic hte / he ra us ge ge ben von Jo han nes Hür ter und Jür

gen Za rusky 14851 
Er leb tes Dal ma tien / he ra us ge ge ben von Her bert Oer tel 4590 
Az erőd be vé te le / [ír ta Ho no ré de Bal sac ... et al.] 4410 
Есе ји / Ани ца Ша у лић 15440, 15441 

Есе ји / Да ни ло Киш 10113 
Есе ји / Ми лош Цр њан ски 15043, 15048, 15053 
Ese ji / Sken der Ku le no vić 10686, 10687 
Ese ji i kri ti ke / Ivo An drić 9346, 9349 
Есе ји и при ка зи / Ми лош Цр њан ски 15049 
Есе ји и члан ци / Ми лош Цр њан ски 15042, 15051 
Ese ji in kri ti ke / Mi lan Bog da no vić 7022, 7024, 7028 
Есе ји о срп ским пи сци ма / Слав ко Ле о вац 10856, 10862, 

10884 
Есе ји о умет но сти / [припремили Јо ван Ћи ри лов, Ста на Ђу

рићКлајн, Ла зар Трифуновић] 2495 
Ese ji od ne mi ra / Mi lo sav Mir ko vić 11786 
Есе ји сти и кри ти ча ри / [из бор Дра шко Ређеп] 11918 
Espa ña y el mun do esla vo / (edi tor) Fer nan do Pre sa Gon zá lez 

8023 
Es says in So uth Sla vic li te ra tu re / An te Ka dić 9787 
Естет ски диг ни тет ре чи / Дам њан Ан то ни је вић 6586 
Это про кля тое пи са те ль ское ре ме сло / Эрих Кош 10446 
Euro pa / [zu sam men ge stellt von Fri ed helm Den ningsha us ... et al.] 

4704 
Euro pa he u te / he ra us ge ge ben von Her mann Ke sten 4640                         
Az euró pai ön tu dat írói / [szer kes ztet te Laurеnt Fas sin] 6235 
Euro pä ische Lyrik der Ge gen wart 4569 
Ehe geschic hten aus zwei Ja hr hun der ten / aus ge wählt von Horst 

Wan drey 4662, 4672 
Les éc ri va ins de la con sci en ce euro pé en ne / [é di te ur La u rent Fas

sin] 6233 

Жа жда / Иво Ан дрич 12195 
Жан ро ви срп ске књи жев но сти / [уредници Зо ја Ка ра но вић, 

Се ли мир Радуловић] 7542, 13361 
Же же но зла то мо га је зи ка / [приредио] Го ран Ба бић 3671, 3677 
Že na, kte rá ne ní / Ivo An drić 10628 
Же на на ка ме ну / Иво Ан дрић 12691 
Ži vi pa limp se sti ili O usme noj po e zi ji / Ha ti dža Kr nje vić 10577, 

10579, 10581 
Živ no stenský ka len dár 1944 / so sta vil Gu stáv Mar ko vič 5042 
Жи во ти без ла жи / Ра до ван По по вић 12967 
Žu bor ži vo ta / [pri re dio Jo van Jerković] 2901, 2906, 2914, 2916 
Žud nja za fra kom / Ra do van Po po vić 13001 

За брат ство Ју го сла ви је и Бу гар ске / До бри Тер пе шев ... [и др.] 
1961 

Za vu glom pro vin ci ja / Zvo ni mir Bar to lić 6745 
За отаџ би ну, за сло бо ду / [из бор Ви да Лат ко ви ћа и Рад ми ла 

Димитријевића] 2073 
За блу де мо дер ни зма / Дра ган Бо шко вић 7167 
За ве са па да / Ми ле Не дељ ко вић 12108 
За ве шта ње / [Доситеј Об ра до вић ... и др.] 3593 
За дру га и ње ни пи сци / Све тла на Стип че вић, Ник ша Стип че

вић 14100 
За ду жби не Ко со ва / [одговорни уред ник Ата на си је Јевтић] 

3141, 3142 
За мак осве тљен сун цем / при ре ди ла Се ја Ба бић 3213 
Za pi si i ese ji / Mi ro slav Kr le ža 10521 
За пи си из књи жев но сти / Вла де та Ву ко вић 7753 
За пи си о Го ји / Иво Ан дрић 6874 
За пи си о зе мљи / Не ђо Ши по вац 15485, 15486 
За пи сник / Вла ди мир Јо ви чић 9686 
За ру бе жные сла вян ские ли те ра ту ры 6923 
Zbor nik / Pe da go ška aka de mi ja, Pa krac 14251 
Збор ник во чест на Бла же Ко не ски 12262 
Збор ник 23. књи жев них су сре та Са вре ме на срп ска про за, 10

11. но вем бар 2006, Тр сте ник / [главни уред ник Ве ро љуб 
Вука шиновић] 12792 

Збор ник Два на е стих књи жев них су сре та „Са вре ме на срп ска 
про  за”, 1011. но вем бар 1995, Тр сте ник 7076, 7274, 7758, 
7824, 8319, 8505, 8717, 9580, 11676, 12565 

Zbor nik Ivo An drić i nje go vo dje lo / [glav ni ured nik Ši mun Mu sa] 
7061, 7161, 7301, 7534, 7988, 8266, 8457, 9014, 9141, 9500, 
10137, 10220, 11061, 12021, 12044 
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Збор ник Кру ше вач ке фи ло зоф скокњи жев не шко ле / [уредник 
Љу  би ша Ђидић] 10535 

Збор ник на тру до ви те од V на уч на ди ску си ја, Охрид, 2831. 
VI II 1978 / [уредник То ме Саздов] 7033 

Збор ник о Ан дри ћу / при ре дио Ра до ван Вуч ко вић 6942, 6946, 
6949, 7165, 7827, 7907, 8099, 8633, 8915, 8936, 9518, 9574, 10336, 
10553, 11801, 11929, 12478, 12549, 12685, 13207, 13303, 13704, 
15052, 15226 

Zbor nik ob se dem de se tlet ni ci Fran ce ta Ber ni ka / [glav ni ured nik 
Jo  že Pogačnik] 10763 

Zbor nik Pre šer no ve knji žni ce 1952 5104 
Збор ник ра до ва / [Научни скуп] Срп ска ре во лу ци ја 18041815. 

и Бо сна и Хер це го ви на 9102 
Збор ник ра до ва / Срп ска ака де ми ја на у ка 2115 
Збор ник ра до ва на став ни ка и сту де на та / Фи ло ло шки фа кул

тет, Од сек за оп шту књи жев ност и те о ри ју књи жев но сти, 
Бе о град 12673         

Zbor nik ra do va o go vo ru i je zi ku 12832 
Збор ник ра до ва о Иви Ан дри ћу / уред ник Ан то ни је Иса ко вић 

6532, 6533, 6696, 6697, 7118, 7119, 7295, 7296, 7451, 7452, 8299, 
8300, 8694, 8695, 8749, 8750, 9074, 9075, 9552, 9553, 10021, 
10022, 10233, 10235, 10285, 10286, 10339, 10340, 10420, 10421, 
10437, 10438, 11322, 11324, 11484, 11485, 12082, 12083, 12389, 
12390, 12422, 12423, 12459, 12461, 12648, 12649, 12857, 12858, 
13640, 13641, 13743, 13745, 13876, 13877, 14024, 14025, 14267, 
14268, 15295, 15296, 15426, 15427 

Збор ник ра до ва о Иса ку Са мо ко вли ји / [уредник Ста ни ша 
Тутњевић] 7951 

Zbor nik ra do va o pre vo đe nju 2491 
Zbor nik ra do va sa Sim po zi ja Ju go sla ven skošved ski pre vo di lač ki 

da ni / ure dio Mir ko Ru mac 14218 
Zbor nik ra do va XXXIV kon gre sa Sa ve za udru že nja fol klo ri sta Ju

go sla vi je, Tu zla, 22. do 26. IX 1987. / [u red nik Mi li voj Rodić] 
11076 

Збор ник ра до ва XXXVI кон гре са Савез[а] удру же ња фол кло
ри ста Ју го сла ви је, Со ко ба ња, 1989. 2529. IX / [главни уред
ник Дра го слав Антонијевић] 8061 

Збор ник ра до ва у част ака де ми ка Ра до ва на Вуч ко ви ћа / уред
ник Љу бо мир Зу ко вић 12558, 15589, 15605 

Збор ник ра до ва у част ака де ми ка Слав ка Ле ов ца / уред ник Ра
до ван Вуч ко вић 7956 

Збор ник са вре ме не бо сан скохер це го вач ке про зе / [уредници 
Или ја Кец ма но вић, Мар ко Мар ко вић, Сал ко Назечић] 2039 

Збор ник у част Во ји сла ва Ђу ри ћа / [главни уред ник Иво 
Тартаља] 8409 

Das XX. Ja hr hun dert / An ge la Ric hter, Eka te ri na G. Mu ščen ko 
(Hrsg.) 7972 

Зве зда ра те а тар / при ре дио Фе ликс Па шић 8134, 9640, 11412 
Зве зде на не бу со ци ја ли зма / Све та Лу кић 11052 
Zwischen Dis teln re ift die Ana nas / [die Auswahl be sorg te Ger hard 

Wol ter] 4646, 4647 
Zgod be iz otro ških let / Ivo An drić 10513 
Zgo do vi na in le gen da / Ivo An drić 7971 
Здра ви ца / при ре дио Ра ша Пе рић 3201, 3202, 3214 
Зе ко / Иво Ан дрич 12200 
Ze le no ostr vo dje tinj stva / pri re dio Mu ris Idri zo vić 2919, 3032 
Ze mlji ce maj ko / Mi le Bu dak 1913 
Зи да ни ца на пе ску / Ни ко ла Ми ло ше вић 11675, 11680, 11685  
Зла го да / За хар Вла со вич Гон ча рук 53925394 
Злат на књи га де тињ ства све та / при ре дио Ми ло ван Ви те зо вић 

3736 
Zli vol šeb ni ci / [pri re di o] Goj ko Te šić 14411, 15475 
Зна ки вздовж до ро ги / Іво Ан дрич 12624 
Зна ко ви по ред пу та / Иво Ан дрић 7944, 7945, 7947, 7948, 9564, 

9565, 11226, 12683, 13994, 14445 
Zna me ní u cesty / Ivo An drić 9968, 13080 
Zna me ni ti Ze mun ci i Sri jem ci / [u red nik Vlat ko Ru ka vi na] 9758 
Зна ме ни ти Ср би у анег до та ма / са брао Де јан То мић 6146 
Znan stve no dje lo prof. dr. sc. Mi li vo ja So la ra; Hr vat ska knji žev

nost 20. sto lje ća, raz li či te ide je i funk ci je knji žev no sti 15523 
Zna ci u vre me nu / Ne nad Ra da no vić 13256 

Зна че ња и ту ма че ња / Дра го љуб Сто ја ди но вић 14105, 14112 
Zoon grap hi con / To mi slav La dan 10735 
Зо ра 2556 
Зо ран Ри сто вић / Ду шан Мар ти но вић 10610, 13484 
Zu bi bat Dri na ren ga i nean / Ivo An dritx 8946 

Ivo An drić 6040, 6107, 9299, 13463, 13515 
Иве Ан дри ћа пре вод По ли тич ких и дру штве них на по ме

на Фран че ска Гви чар ди ни ја / при ре дио Ник ша Стип че вић 
3125, 14089 

Иво Ан дриќ / при ре дил Ди ми тар Со лев 13881 
Ivo An drić / a cu ra di Ma ri ja Mi tro vić 4289, 4290, 8193, 11338, 

11845, 11847, 12873 
Ivo An drić / edi ted by E. C. [Ce li a] Haw ke sworth 6514, 8151, 8791, 

9325, 9786, 10266, 10298, 10816, 12314, 12524, 13211, 13534, 
14246, 14893, 15355 

Иво Ан дрић / при ре дио Слав ко Гор дић 7901, 8162, 9671, 13775, 
14276 

Ivo An drić / [re dak tor Ma rek Kle cel] 6910, 7522, 7674, 9976, 
11113, 11128, 11968 

Ivo An drić / [te sti, tek sto vi Ja sna Ba bac ... et al.] 6631, 6685, 
10371 

Иво Ан дрић / [уредник Во ји слав Ђурић] 7293, 7317, 8093, 8220, 
8531, 8626, 8628, 8905, 8928, 9549, 9710, 10418, 10738, 11523, 
11677, 12014, 12109, 12152, 12212, 13674, 14262, 14841 

Ivo An drić / he ra us ge ge ben von Pe ter Thi er gen 4715, 4717, 4718, 
47204722, 8813, 9508, 10815, 10847, 13115, 13379, 13449, 14381, 
14795 

Ivo An drić: Graz  Öster re ich  Euro pa / Bran ko To šo vić (Hg.) 
3813, 6500, 7302, 7309, 7660, 7961, 8599, 9456, 10149, 12545, 
13132, 13412, 13485, 14459, 14460, 14794, 15397 

Ivo An drić, Na Dri ni ću pri ja / [priređivač Mi ra Miljanović] 3089, 
11708, 14279 

Иво Ан дрић над не пре глед ном ре ком жи во та / [приредио] Ми
ло рад Р. Бле чић 6891, 6895 

Ivo An drić re vi si ted / Wayne S. Vu ci nich, edi tor 6515, 7410, 7531, 
7812, 8165, 8788, 10641, 10801, 11001, 13090, 15034 

Ivo An drić, scrit to re e di plo ma ti co euro peo 6630, 9440, 11846, 
13854, 13992 

Иво Ан дрић у днев ни ку Ро до љу ба Чо ла ко ви ћа / Здрав ко Ан
то нић 5624 

Ivo An drić u svje tlu kri ti ke / iz bor i re dak ci ja Bran ko Mi la no vić 
6707, 6708, 6729, 6730, 6798, 6799, 6930, 6931, 6973, 6974, 6987, 
6988, 6993, 6995, 7952, 7953, 8111, 8113, 8630, 8631, 8815, 8816, 
8895, 8896, 8933, 8934, 9082, 9083, 9547, 9548, 10347, 10348, 
10881, 10882, 11500, 11501, 11506, 11507, 11922, 11924, 12067, 
12069, 12111, 12112, 12218, 12219, 12689, 12690, 13443, 13444, 
13690, 13692, 13786, 13787, 14472, 14473, 15046, 15047, 15321, 
15322, 15410, 15411 

Иво Ан дрић у сво ме вре ме ну / 22. на уч ни са ста нак сла ви ста у 
Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, Тр шић, 1520. септ. 1992. 
6540, 7094, 7761, 7798, 8474, 8588, 8878, 8967, 9017, 9040, 9260, 
9281, 9442, 9596, 10131, 10290, 10376, 10602, 11075, 11300, 
11369, 11378, 11382, 11456, 11590, 11692, 11694, 11973, 11986, 
11998, 12269, 12431, 12641, 12670, 12820, 12826, 12829, 12898, 
13556, 13820, 14032, 14213, 14238, 14575, 14930, 15094 

Иво Ан дрић у Хер це го ви ни / Не ђо Ши по вац 3787, 3791, 3793, 
3797, 3801, 3803, 3806, 3809, 3811, 3812, 3816, 3817, 15610 

Иво Ан дрич / [составитель Л. [Любовь] П. Лихачева] 8453 
Иво Ан дрич и не го ва та Бо сна / [съставители Ка тя Йор да но ва, 

Ина Христова] 9223, 9709, 9878, 12194, 12202, 14941, 14942 
Igra i zbi lja / Mu ris Idri zo vić 9235 
Yди йн ха лу ун / ре дак тор Д. Ал тан ху яг 4552 
Из ве ли ких да на 1955 
Из да на у дан / Пе тар Џа џић 15150, 15160, 15162, 15168, 15182, 

15214, 15216, 15225, 15228, 15229, 15234, 15235, 15237, 15266, 
15267, 15270, 15271, 15273, 15290, 15300, 15306, 15311, 15328, 
15331, 15334 

Из до ма ћих књи жев но сти / Иси до ра Се ку лић 13682, 13691, 
13698, 13711, 13712 

Из дру гог угла / Ксе ни ја Ма риц ки Га ђан ски 11246 
Из књи жев них кри ти ка / А. [Антун] Ба рац ... [и др.] 13684 
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Из књи жев ног и по зо ри шног жи во та / Ве ли бор Гли го рић 
8107 

Из књи жев но сти / уре дио Ми о драг Ма тиц ки 7422, 8353, 8782, 
10584, 13564 

Из књи жев но сти и је зи ка / Ди ми три је М. Ка ле зић 9823, 9825 
Из ко ри је на усме но сти / Но вак Ки ли бар да 10046 
Iz kul tur ne i po li tič ke isto ri je Bo sne i Her ce go vi ne / Ri sto Be sa

ro vić 6854 
Из лек ти ре / [т ек стове при ре ди ли Сло бо дан Мар ко вић ... и др.] 

2482, 2485, 2500, 11291 
Iz na še i stra ne knji žev no sti za de cu / [sa sta vi o] Vo ja Mar ja no vić 

2983, 2986 
Iz no ći u noć / Du ško Are ži na 6600, 6602 
Из срп ске књи жев но сти XX ве ка / Вла де та Ву ко вић 7751, 

7762 
Iz stra ne i upo red ne knji žev no sti / Mid hat Ša mić 15425 
Iz ti je sna vre me na / Du šan Ma rin ko vić 11229 
Иза бра на де ла / Ан тун Гу став Ма тош 2409 
Иза бра на де ла / Пе тар Ко чић 3646 
Иза бра на де ла / Пе тар Пе тро вић Ње гош 3673 
Иза бра на де ла / Си мо Ма та вуљ 2340 
Iza bra na dje la / Vla di mir Ko va čić 12157 
Iza bra na dje la / Ivo An drić 11407 
Iza bra na dje la / Ivo Fran geš 14745 
Iza bra na dje la / Ha im Al ka laj 6528 
Иза бра на пи сма / Пе тар II Пе тро вић Ње гош 2524 
Iza bra na pro za / Ivo An drić 1502115024 
Иза бра не при по вет ке / Иво Ан дрић 7074, 1224512247 
Iza bra ne pri po vi jet ke; Pro kle ta avli ja / Ivo An drić 67316733, 

6800, 6801, 6803, 6997, 6998, 7000, 1025910261, 13299, 13300, 
13302, 13693, 13697, 13700, 1378813790  

Иза бра не стра ни це / Пе тар Ко чић 2319 
Иза бра не сту ди је и кри ти ке / Ни ко ла Мир ко вић 11793, 11802 
Иза бра ни огле ди / Вла де та Је ро тић 9609, 9611 
Iz bor / Ivo An drić 1518315186 
Из бор / Ми лан Бог да но виќ 7017, 7021, 7023, 70257027 
Iz bor i go vor / Hu sein Tah mi ščić 14312 
Из бор из де ла / Вук Сте фа но вић Ка ра џић 3440, 3657 
Из бор из де ла / Иси до ра Се ку лић 13687 
Из бор из дје ла / Вук Сте фа но вић Ка ра џић 3146 
Iz bor knji žev nih ra do va / [u red ni ci Mar ko Mar ko vić, Sal ko Na ze

čić, Meh med Selimović] 2049 
Из бор пе са ма за ре ци та то ре ста ри јег уз ра ста / [изабрао] Вла

ди слав Ма тић 3196 
Из бор при по ве да ка / Иво Ан дрић 7649 
Iz bor pri po vi je da ka iz bo san sko her ce go vač ke knji žev no sti za dje

cu / [i zbor Lju bo mir Ru dan] 2994, 3098 
Iz bor na na sta va u gim na zi ji / gru pa auto ra 13119 
IzBosne k Euro pi / Kru no slav Pra njić 13141, 13142 
Iz bra na kraj ša pro za / Ivo An drić 12035, 15472 
Из бран ное / Иво Ан дрич 13793 
Iz me đu dog me i ap sur da / Ši me Vu če tić 7810 
Iz me đu za bo ra va i sje ća nja / Če do Ki sić 1008610089, 10099, 

10100 
Из ме ђу ми та и игре / Ол га Ки ри ло ва 14282 
Из ну ђе не ис по ве сти / Ми ло ван Да ној лић 8273 
Ико но бор ци и ико но бра ни те љи / Ни ко ла Ко ље вић 10229 
Il est un pont sur la Dri na / Ivo An dritch 1094310945 
Im Tak te des Ra detzkymarschs / he ra us ge ge ben von Jo seph P. 

Strel ka 10300 
Им пре си је из књи жев но сти и по зо ри шта / Бран ко Ла за ре вић 

10739 
In un se ren Se e len flat tern schwar ze Fah nen / he ra us ge ge ben von 

Hol ger Si e gel 4713 
În ce ar tǎ cu lu mea / Ivo An drić 1195711959 
In qu i é tu des / Ivo An drić 9112 
In no cen ce et châ ti ment / Ivo An drić 9872 
Ins Wort ge setzt, ins Bild ge setzt / In grid HotzDa vi es, Scham ma 

Scha ha dat (Hg.) 9296 
Ин тер ди сци пли нар ност те о ри је књи жев но сти / уред ник Ми

ло слав Шу тић 15613 

In ter jú! / [vá lo gat ta Ku lin Ka ta lin] 5480 
The In ter na ti o nal Con fe ren ce on Di ver se Cul tu res In ter ac ting wit

hin Mo no lin gual and Mul ti lin gual So ci e ti es 13154 
Ин тер пре та ци је из на ста ве књи жев но сти и је зи ка / Ста ни ша 

Ве лич ко вић, Ча слав Ђор ђе вић 8555, 8556 
Ин тер пре та ци је из на ста ве књи жев но сти и је зи ка / Ста ни ша 

Ве лич ко вић, Ча слав Ђор ђе вић, Пре драг Лу чић 8550, 8551, 
8560, 8561 

Ин тер пре та ци је из на ста ве књи жев но сти и је зи ка / Ча слав 
Ђор ђе вић, Ста ни ша Ве лич ко вић, Пре драг Лу чић 85528554, 
85578559 

In ter pre ta cij ski kon tekst / Zvon ko Ko vač 10150 
In ter pre ta cja li te rac ka na te re nie zac hod ni ej i po ł ud ni o wej Sł o wi a

ńszczyzny / pod re dak cją Ma rii Dą brow ski ejPartyki 6717 
In tro duc tion to Yugo slav li te ra tu re / edi ted by Bran ko Mi ka si no

vich, Dra gan Mi li vo je vić and Va sa D. Mi ha i lo vich 40774079 
Ir gat Si man / İvo An driç 8780, 8805 
Írók, mű vek, irányok / Fried Is tván 14758 
Иси до ри не опо ме не / Вук Кр ње вић 10540, 10541, 10556, 10557, 

10563, 10564 
Is ku stvo za vi ča ja / Dra ško Re đep 13424 
Ис сле до ва ния по эсте ти ке сло ва и сти ли сти ке ху до же ствен ной 

ли те ра ту ры / [редак тор И. С. Яворская] 8420 
Ис сле до ва ния по сер бо хор ват ско му язы ку 12573 
Ис то рия как ро ман / П. [Павел] Н. Ру дя ков 13558, 13560, 13562, 

13566 
Исто ри ја као ро ман / Па вел Ру дја ков 13550, 13552, 13554, 

13557 
Исто ри ја срп ске књи жев но сти / Јо ван Де ре тић 8338, 8339 
Исто ри ја срп ске књи жев но сти за де цу / Ти хо мир Пе тро вић 

12815, 12817, 12818 
Исто ри ја, ста леж и стил / Ми ло рад Па вић 12391 
Исто риј ски из во ри Трав нич ке хро ни ке Иве Ан дри ћа и њи хо ва 

умјет нич ка тран спо зи ци ја / Мид хат Ша мић 14136 
Исто риј ски ро ман / уред ник Ми о драг Ма тиц ки 10608, 12313, 

13551 
Ис тра жи ва ње ти ши не и дру ги огле ди / Ра ди во је Кон стан ти но

вић 10308, 10312 
Iš či ta va nje zna če nja / Ga jo Pe leš 12644, 12650 

Ја блан / Пе тар Ко чић 3194 
Ядран / упо ряд ку ван ня За ха ра Гон ча ру ка 5397, 5398 
Ja dran v so u do bé ji ho slo van ské lyri ce / us po ř a dal Adolf Ve selý 

3999 
Ja dran ska an to lo gi ja / [pri re di o] Ni ko Bar tu lo vić 1931 
Ја за вац пред су дом / Пе тар Ко чић 2416, 2437, 2461, 2490, 2579, 

3605  
Як лі те ра ту ра са мо у тверд жу є ть ся у сві ті / Гри го рій Вер вес 

7426 
Ја то / [приредио] Ра ша Пе рић 3735 
Ja un kun dre; No lã de ta is pa galms / Ivo An dričs 13860 
Ја у ци са Зми ја ња / Пе тар Ко чић 2602 
Je vrej ske pri če / Ivo An drić 10306 
Je zik i be le tri sti ka / Ivo Pranj ko vić 13149, 13151 
Je zik i knji žev no dje lo / Zden ko Le šić 1089410896 
Je zik knji žev nog tek sta / Asim Pe co 12835, 12838 
Język, li te ra tu ra i kul tu ra Sł o wi an daw ni ej i dziś  III / pod re dak cją 

Bo gu sł a wa Zi e li ń ski e go 8435 
Је зик у до ли ни оно стра ног / Ми ро љуб Јо ко вић 9703, 9704 
Je zi kom i sti lom kro za knji žev nost / Kru no slav Pra njić 13122, 

13123, 13126, 13127, 13129, 13130, 13133, 13134, 13145, 13146 
Је зи ци и књи жев но сти ју го сло вен ских на ро да и на род но сти 

у XX ве ку / 32. ју го сло вен ски се ми нар за стра не сла ви сте, 
Бе о град, 1981 11232 

Je le na / Ivo An drić 9037 
Je le na, že na ko je ne ma / Ivo An drić 11543 
Ji ho slo van ská lyri ka / př e klady Kar la Hád ka 4000 
Jo e go sla vië / van Ivo An drić ... [et al.] 4217 
Jo sip Broz Ti to / [u re di li Dra go Ga lić, Ma ri jan Mat ko vić, Vla di mir 

Stipetić] 2992 
Jo si pu Bro zu Ti tu pe sni ci Ju go sla vi je / iz bor Mom či lo Đer ko vić 

2927 
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Юга сла ў скія апа вя дан ні / [укладаьнік Ці ха мір Ачымавіч] 
3905 

Ju gos zláv el bes zé lők 4309 
Ju gos zláv iro da lom / [össze ál li tot ta Tó bi ás Áron] 1438714389 
Ju gos zláv köl tők an to ló gi á ja / [vá lo gat ta Vu jic sics D. Szto ján] 

4338, 4339, 4342, 4344, 4346, 4347, 4349 
A ju gos zláv né pek iro dal má nak tör té ne te / Csu ka Zol tán 15137 
Ju go sla a via mä gi sma ilt / va li nud Ber nhard Lin de 4136 
Yugo slav short sto ri es / se lec ted by Sve to zar Ko lje vić 4065, 4066 
Ju go sla wi en er zählt / aus ge wählt von Al fred von But tlar Mo scon 

4632, 4649, 4669 
Юго сла вия вче ра и се год ня / [составители Б. Та ра сов ... и др.] 

4910 
Ju go sla vi ske no vel ler / over sat af Gun nar O. Sva ne 4032, 4033  
Ju go sla vi ske stem mer / over sat af Gun nar O. Sva ne og Li se R. 

Iver sen 4037, 4038 
Yugo sla vism / edi tor De jan Đo kić 7409  
Ју го сла ви стич ке те ме / Ман фред Је ни хен 9506 
Ju go sla vische Dic hter 45814584 
Ju go sla wische Er zä hler / he ra us ge ge ben von Man fred Jäh nic hen 

4660, 4700 
Ju go sla wische Er zä hler der Ge gen wart / he ra us ge ge ben von Mi o

drag Vu kić 4637, 4638, 4661, 4668 
Ju go sla wische Lyrik der Ge gen wart / he ra us ge ge ben von Her bert 

Gottschalk 46534655 
Ju go sla wische No vel len / he ra us ge ge ben von Sa va D. Ze rem ski 

4588, 4594 
Юго слав ски мор ски но ве ли / съ ста ви Бо ян Ни чев 3955, 3956       
Ју го сло вен ска ли ри ка из ме ђу два ра та / [изабрао Хри сто Геор

ги јевски] 2940 
Ju go slo ven ska pro za 2012 
Ју го сло вен ски пи сци / Мар ко С. Мар ко вић 11278 
Ју го сло вен ски при по ве да чи / [из бор Ми ла на Ч. Јовановића] 

2022 
El ju deoespa ñol I / Ma nuel Al var 6509 
Ju dith / he ra us ge ge ben von Ger da Zschoc ke 4710 
Ju žné slnko / zo sta vil Ján Jan ko vič 5096, 5097 
Ju žno slo ven ske te me / Per Ja kob sen 9302, 9304, 9307, 9309, 9311, 

9313, 9314, 9317, 9319, 9320 
Ju nak ap sur da / Slo bo dan To mo vić 14443 
Ju nak na šeg do ba / Mom či lo Mi lan kov 11480 

Ka este to u mi ju / Mi lan Dam nja no vić 8261 
Ка са вре ме ној на ста ви срп ског је зи ка и књи жев но сти / уред

ни ци Љи ља на Ба јић ... [и др.] 7169, 13346 
Kad sam bio đak / [pri re di o] Dam njan Mo ra čić 3090, 3100 
Ка зи ва ња и ука зи ва ња / Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз 11894 
Ka zi va nja o An dri ću / [pri re di o] Ra do van Po po vić 6487, 6597, 

6720, 7041, 7459, 7817, 8102, 8522, 9295, 9545, 9621, 10185, 
10284, 10789, 11171, 11244, 11258, 11367, 11419, 11478, 11622, 
11673, 11731, 11817, 11976, 12027, 12142, 12771, 13067, 13328, 
13423, 13597, 13734, 13975, 14315, 14544, 14943, 15035, 15113, 
15393, 15417, 15458, 15488 

21 No belkir ja i li jaa Björnstjer ne Björn so ni sta Ivo An dri ćiin / to i
mit ta nut Jarl Hel le mann 4137 

27 No belker to jaa / to i mit ta nut Jarl Hel le mann 4139     
Ка ко ре ћи сво ју тај ну / Сло бо дан Ћи ро вић 14614 
Kao da sam te sa njao / pri re dio Pe ro Zu bac 3155 
Kao pu to va nje / Dra ško Re đep 13426, 13441 
Ка ра ка зан / Вук Кр ње вић 10546, 10549, 10561 
Καταραμενη αυλη / Ιβο Αντριτς 6613 
Kelj föl és járj! / [szer kes ztet te] Ba lássy Lás zló, Hor váth Lás zló 

4374 
Ki á sott kard / [szer kes ztet te] Ács Ká roly 4434, 4435, 44374439 
A Ki sasszony; Nyus zka / Ivo An drić 14778, 14779, 14783 
A kí sért ha jó utol só útja / [vá lo gat ta Tó bi ás Áron] 4420 
Кла си ци срп ског мо дер ни зма / Ми лан Ра ду ло вић 13340 
Кни га при год 5396, 5399 
Кни же вен кон текст / [приредиле Ана ста си ја Ѓур чи но ва, Алек

сан дар Прокопиев] 11992 
Know led ge and di plo macy / edi ted by Jo van Kur ba li ja 4115 

Knji ga de se ta / [i lu stro va li Kar lo Mi jić ... et al.] 1926 
Књи га и жи вот / Ве ли бор Гли го рић 8094, 8109, 8121 
Књи га, Ку ла, Де ца и дру ге при по ви јет ке / Иво Ан дрић 7929

7931, 9794
Књи га о Ма та ву љу / при ре дио Ду шан Ива нић 3804 
Књи га срп ске фан та сти ке / из бор Пре драг Па ла ве стра 3168, 

3171 
Књи го љу бац из мрач ног ду ћа на / Ра до ван По по вић 5680, 5682 
Књи жев на ви ђе ња / Во ји слав Бо јо вић 7091 
Књи жев на кри ти ка у на ста ви / Ми о драг Д. Иг ња то вић 9205 
Knji žev na pro ži ma nja / Mir ka Zo go vić 9041 
Књи жев на раз ма тра ња / Дра го љуб Зо рић, Ми о мир Ми лин ко

вић 9069 
Knji žev ne ana li ze / Ra do van Vuč ko vić 7888 
Књи жев не па ра ле ле / Бра ни мир Чо вић 15096, 15097, 15100 
Knji žev ne te me / Pre drag Pa la ve stra 12516 
Knji žev ni za pi si / Ni ko la Di so pra 8418, 8419 
Knji žev ni pri ka zi / Ivo Bog ner 7052 
Књи жев ни раз го во ри / Бо ри слав Ми хај ло вић 11874, 11920 
Knji žev ni su sre ti s dru gi ma / Jo že Po gač nik 12889 
Књи жев ни ци и је зик / Бе ри слав М. Ни ко лић 12150, 12153, 

12156 
Knji žev ni ci no be lov ci / Ivo Her ge šić 14837 
Knji žev ni ci o Ti tu / [i zbor Mla den Olja ča i Če do Radović] 2956, 

2984, 3014 
Knji žev no de lo u mo ral nom i estet skom vas pi ta nju uče ni ka / Ste

van Mi cić 11949 
Књи жев но де ло у на став ној прак си / Ми ли ја Ни ко лић 12164, 

12166 
Књи жев но пре во ђе ње: те о ри ја и исто ри ја / уред ник Крин ка 

Ви  да  ко вићПе тров 7510 
Knji žev no kri tič ki i este tič ki ra do vi / [priređivači Vo ji slav Mak si

mo vić, Franc Cen gle i Arif Tanović] 3036, 3049, 3053  
Књи жев нопо е тич ке сту ди је II / Ни ко ла Цвет ко вић 14968 
Knji žev nost za dje cu u Bo sni i Her ce go vi ni / Mu ris Idri zo vić 2850, 

9234  
Књи жев ност и исто ри ја 6767, 6770, 7115, 7883, 8687, 10611, 

12661, 14285
Knji žev nost i isto ri ja / Ri sto Tu bić 14550, 14552 
Књи жев ност и ме та фи зи ка / Ни ко ла Ми ло ше вић 11686 
Књи жев ност и ствар ност / 36. на уч ни са ста нак сла ви ста у Ву

ко ве да не, Бе о град, 1316. IX 2006. 13359, 13917 
Књи жев ност и ствар ност / 37. на уч ни са ста нак сла ви ста у Ву

ко ве да не, Бе о град, 1215. IX 2007. 12079, 13363 
Књи жев ност из ме ђу два ра та / при ре ди ла Све тла на Вел мар

Јан ко вић 6928, 6929, 6969, 6970, 6981, 6982, 6991, 6992, 
12518, 12519, 12751, 13683, 13685, 15148, 15149 

Књи жев ност, исто ри ја, са вре ме ност / [уредник Бра ни слав Ми
ло шевић] 7503, 8337 

Књи жев ност  кри ти ка иде о ло ги је / Пре драг Па ла ве стра 12458, 
12508 

Knji žev nost Mla de Bo sne / [sa sta vi o] Pre drag Pa la ve stra 2457, 
2458, 2465, 2467, 2469, 2473, 2476, 24792481 

Knji žev nost na ras kr sni ci / Vo ja Mar ja no vić 11251 
Књи жев ност раз ли ке / Љу би ша Је ре мић 9559, 9566, 9567  
Књи жев но сти на ро да Ју го сла ви је / Јо ван Кр шић 10616 
Ко вер ти ра на књи жев ност / при ре дио Ра до ван По по вић 5667

5672, 5674 
Ko ma da nje Or fe ja / Dže ma lu din Alić 6522, 6524 
Ко ме мо ра тив ни скуп по во дом смр ти ака де ми ка Сре те на Сто

ја но ви ћа / уред ник Ђор ђе Ан дре је вићКун 2386 
Ком па ра тив ні до слід жен ня слов’ян сь ких мов і лі те ра тур 6860, 

14386 
Ком па ра тив ни сту дии / Ми лан Ѓур чи нов 8700  
Кон пи са те лот и де ло то / Љу бо мир Цви е тиќ 14978 
Könyv a könyvről / vá lo gat ta Més zá ros Józ sef 4468 
Kon su lo wie ich ce sar skich mo ś ci / Ivo An drić 7519, 7520, 8486 
Kon tro verz ni me ta tekst / Ti ho mir Bra jo vić 7258 
Ko ráb ko rá lový / us po ř á dal Du šan Kar patský 40294031 
Ko rok, né ze tek, al ko tá sok / [vá lo gat ta Pe tar Džadžić] 11936 
Ко ро лів сь кий ліс / упо ряд ник Іван Лу чук 5402 
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Ко со во и Ме то хи ја у ци ви ли за циј ским то ко ви ма / [уредник 
Ва лен ти на Питулић] 10394 

Ко сов ска на род на чи тан ка 1989 / [уредник епи скоп дал ма тин
ски Николај] 3165 

Ко сов ски бој у срп ској књи жев но сти / [приредио] Во ји слав 
Ђу рић 3193 

Ко сто лач ки пе снич ки врт / при ре дио Ра ша Пе рић 3810 
Крај уто пи је и по зо ри ште / Вла ди мир Ста мен ко вић 13912 
Крат ка исто ри ја срп ске књи жев но сти / Јо ван Де ре тић 8340 
Крат ке, кра ће и нај кра ће дра ме на све ту / при ре дио Јо ван Ћи

ри лов 3730 
Kre a tiv na dra ma tur gi ja / Mi len ko Mi sa i lo vić 11821 
Kri ti ka i avan gar da u mo der noj srp skoj knji žev no sti / Pre drag Pa

la ve stra 12460 
Kri ti ka i kre a ci ja / Slav ko Le o vac 10880 
Кри ти ка кри ти ке / при ре дио Ми лош Ђор ђе вић 7916 
Кри ти ке / Ве ли бор Гли го рић 8077, 8078 
Кри ти ке / Ми лан Бог да но вић 6954, 6955, 6957, 6960, 6962, 

6967, 6971, 6977, 6979, 6983, 7006, 7009, 7011 
Кри ти ке и огле ди / Ми лан Бог да но вић 6963, 6984, 6994, 7013 
Кри ти ке и огле ди / Пе тар Џа џић 15264 
Kri ti čar i estet ski ideal / Dra gan M. Je re mić 9517 
Кри ти ча ри из по кре та со ци јал не ли те ра ту ре 9636 
Кри ти ча ри о Ан дри ћу / при ре дио Пе тар Џа џић 6927, 6961, 

6968, 6980, 6990, 7010, 8081, 8825, 9646, 10871, 11916, 12517, 
12687, 13297, 13681, 14468, 15285 

Кри ти че ский ре а лизм XX ве ка и мо дер низм / [редакционная 
кол ле гия Н. Н. Же га лов ... и др.] 9337 

Кри тич ка књи жев ност / Пре драг Па ла ве стра 12522 
Кри тич ке ал тер на ти ве / Са ва Пен чић 12656 
Кри тич ке и дру ге ми ни ја ту ре / Ник ша Стип че вић 14082 
Kri tič ki di ja lo zi / Vuk Kr nje vić 10568 
Кри тич ки ра до ви Иси до ре Се ку лић / при ре дио Слав ко Ле о вац 

13689 
Кри тич ки ра до ви Ми ла на Бог да но ви ћа / при ре дио Вук Кр ње

вић 6937, 6939, 6941, 6943, 6945, 6948 
Kro a tische Dic htung / [he ra us ge ge ben von] Zlat ko Gor jan 4579, 

4580, 4585 
Kro a tische und bo snische No vel len / [he ra us ge ge ben von Franz 

Hil le] 4595 
Кроз бор бу и стра да ња 1995 
Кроз вре ме на и књи ге / Ми ћо Цви је тић 14981, 14986 
Кро ти те љи суд би не / Го ра на Ра и че вић 13358, 13360, 13362, 

13364 
Кр сто па ти / Мид хат Бе гиќ 6814 
Kru go vi / Sre ten Pe ro vić 12715
Xe nia sla vi ca / edi ted by Ra do L. Len cek ... [et al.] 15444  
Qu el qu es pro sa te urs yougo sla ves 4150 
Kul tur ni be sti ja rij / ured ni ce Su za na Mar ja nić i An to ni ja Za ra di ja 

Kiš 12433 
Ку ћа на оса ми / Иво Ан дрић 8519, 8520, 8646, 8647 

Das Land der Ser ben er zählt / über setzt von To dor Ba itsch 
4598  

Lá ska na mo ri / [zo sta vil Bra ni slav Cho ma] 5086 
Ла у ре а ти Но бе лів сь кої пре мії з лі те ра ту ри / О. П. Кущ 10713 
Le più bel le pa gi ne del la let te ra tu ra ser bocro a ta / a cu ra di Ar tu ro 

Cro nia 4258, 4259 
Ле ген да и по е зи ја / Но вак Ки ли бар да 10036 
Ле ген да о зи ду / Ми лан Влај чић 7546 
Лед и пла мен / Ми ло слав Шу тић 15614 
Лек сич косе ман тич ки си стем срп ско хр ват ског је зи ка / [редак

тори Да рин ка Гор танПремк ... и др.] 11833 
Lek ti ra / Tvrt ko Ku le no vić 10689 
Let ters / Ivo An drić 9750 
Ле ту ва не на юг / Иво Ан дрич 9217 
Li ber ami co rum / [уредник Ми о драг Радовић] 15592 
Li ber ami co rum de Dra gan Ne delj ko vić / ré dac te ur Mi ro ljub Jo

ko vić 12292 
Li e be in einer kle i nen Stadt / Ivo An drić 7703, 10314 
Li e bes geschic hten der sla wischen Völ ker / he ra us ge ge ben von 

Ger da Ha ge nau 4620 

Lin gvo sti li stič ke ana li ze / Du šan Jo vić 9683 
Lí rai vi lág tá jak / [szer kes ztet te] Franyó Zol tán 4359  
Ли ри ка во де / [приредио] Ми лан С. Ко со вић 3545 
Lyric ká du še Ju go slá vie / us po ř á dal Adolf Ve selý 3998 
Лир ска дра ма сло вен ског мо дер ни зма / Сло бо дан ка Вла див

Гло вер 7530 
Li te ra tu ra po gra nic za, po gra nic za li te ra tury / Ma ria Dą brow ska

Partyka 84368439 
Лі те ра ту ра прав ди і про гре су 9273 
Лі те ра ту ра, фо ль клор, про бле ми по е ти ки 6863 
Li te ra tu re / edi ted by Horst Frenz 4073 
Ли те ра тур ни пор тре ти / Ге ор ги Ста лев 13901, 13904 
Лі те ра ту ро знав чі сту дії 6864 
Lit tle box / se lec ted by Mi haj lo Pan tić 4123 
Лич но сти и де ла / Ђу за Ра до вић 13296 
Ло ма ча за Sen sa / Пре драг Пу зић 5659 
A lő por to rony / Ivo An drić 15127 

Lju bav je za kon / pri re di li Sne ža na Sam če vićCvet ko ski, Ste van 
Kr stecStar čin ski 3546, 3547, 3694 

Lju bav je kao / [i za brao Ne boj ša Bo ga vac] 3726 
Lju bav u ka sa bi / Ivo An drić 95379539 
Љу бав у ка са би и дру ге ви ше град ске при че / Иво Ан дрић 

8609 
Lju bav u ka sa bi i dru ge tra gič ne lju ba vi / Ivo An drić 9594 
Љу бов и страст / [из бор Вен ко Андоновски] 4534       
Lju di / [pri re di li Ju re Ka šte lan ... et al.] 2552, 2563 
Lju di i pri ro da u na šim pla ni na ma 2265 
Љу ди, књи ге, да ту ми / Ми ро слав Еге рић 8741
Lju di sje ve ra / Su lej man Fe stić 3055 
Ljud ska mi lo šta / Mla den Olja ča 12353 

Magyar Mus zta fa; Elát ko zott udvar; A ve zír ele fán tja / Ivo An drić 
7141  

The ma gi cal and aest he tic in the fol klo re of Bal kan Slavs / edi tor 
De jan Aj da čić 11458 

A mai in tel lek tu á lis pró za / Sve ta Lu kić 11058 
Mai ju gos zláv el bes zé lők / for dí tot ta Bán Gé zá né ... [et al.] 4317 
Maj ka / pri re dio Ra ša Pe rić 3187 
Maj ka / [priređivači Slo bo dan Bil kić ... et al.] 3127 
Ma king a na tion, bre a king a na tion / An drew Ba ruch Wac htel 

7411 
Ма ла ан то ло ги ја љу бав не по е зи је / уред ник Та ка рић Ро берт 

3349 
Ma lá kra bič ka / se sta vil Mi haj lo Pan tić 4028 
Ма ла ку ти ја / [приредио] Ми хај ло Пан тиќ 4545 
Ма ла ку ти ја / [приредио] Ми хај ло Пан тић 3505, 3678
Ma pa sve ta Pe tro va ra din ske tvr đa ve / [pri re di li] Bo ri voj Po pr žan 

… [et al.] 3628 
MärtyrerPor träts / Si grid We i gel (Hg.) 9298 
Ма та вуљ & Ан дрић / Бо жо Ву ко вић 3472 
Ma toš / Du brav ko Jel čić 3080 
Med re snič no stjo in snom / [i zbral Vuk Krnjević] 5178, 5179 
Ме ди та ци је, бе ле шке, за пи си / Јо ван Ћу лум 14640 
Me đu ja vom i med snom / [pri re di o] Vuk Kr nje vić 3103, 3113 
Ме ђу ја вом и мед сном / [приредио] Пе ро Зу бац 3553 
Me đu ja vom i med snom / [sa sta vi o] To de Čo lak 3128 
Ме ђу са вре ме ни ци ма / Ве ли мир Жи во ји но вић 8932 
Ме ђу рат на срп ска књи жев ност / уред ник Мар ко Не дић 15623 
Ме ђу рат ни кри ти ча ри / при ре дио Ми лан Ра ду ло вић 8935, 

11791, 12224 
Me e sters der Jo e go sla vische ver tel kunst / Wil lem Ma i jer (sa men

stel ling) 4215, 4216 
Mer sad Ber ber / [Stu di e] Mu ha med Ka ra meh me do vić 4702, 4703 
Mer sad Ber ber / [stu di es Mu ha med Karamehmedović] 4082, 4083, 

4094, 4095   
Mer sad Ber ber / [stu di ja Mu ha med Karamehmedović] 2922, 2947 
Mer sad Ber ber / [študije Mu ha med Karamehmedović] 5181, 5182 
Ме сто при по вет ке у срп ској књи жев но сти; До си теј Об ра до

вић и Евро па / 38. на уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, 
Бе о град, 47. 9. 2008.  7249, 13348, 13918, 15540 
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Me ta mor fo za či nje ni ca i taj no zna nje / Re na te Lac hmann 10822 
Ме та фи зи ка у бе лом оде лу / Ми ро слав Лу кић 11026 
Ме та фо ри на оту ѓ у ва ње / Ве ра Ја не ваСто ја но виќ 9422 
Ме то ди ка на ста ве срп ског је зи ка и књи жев но сти / Ми ли ја Ни

ко лић 12167 
Ме то дич ка ис тра жи ва ња у на ста ви срп ског је зи ка и књи жев

но сти / Љи ља на Пе тро вач ки 12760, 12761, 12764 
Ме то дич ке апли ка ци је / Љи ља на Пе тро вач ки, Гор да на Шта сни 

12765 
Me to dič ki pri stup knji žev no u mjet nič kom tek stu / Zvo ni mir Di klić 

... [et al.] 9648 
Me to dič ki pri stup pri po vjed noj pro zi / gru pa auto ra 7325, 7326, 

15025, 15026  
Ме то дич ки си сте ми у на ста ви срп ског је зи ка и књи жев но сти / 

Љи ља на Пе тро вач ки, Гор да на Шта сни 12762 
Me tod ske upu te za ob ra đi va nje do ma ćeg šti va / pri re di li Kar men 

Mi la čić ... [et al.] 15517 
Me tod ske upu te za ob ra đi va nje do ma ćeg šti va / pri re dio Dra gu tin 

Ro san dić 15518, 15519 
Mi put svoj zna mo / [pri re di li Mir ko Mar ja no vić, Ah med Mu ha

med Ima mo vić, Mar ko Vešović] 2661 
Ми смо Ти то ви, Ти то је наш / [из бор Дра го Здунић] 26902692  
Mi smo Ti to vi, Ti to je naš / [i zbor Dra go Zdunić] 5165, 5170          
Mi gra ti on ser fa hrun gen  Mi gra ti onsstruk tu ren / Ale xan der Schun

ka, Ec kart Ol sha u sen (Hrsg.) 10485 
Milyen kri ti ka a for dí tá skri ti ka? / Papp György 12578 
Ми лош Цр њан ски / уред ник Ми ло слав Шу тић 10065 
„Min den em ber ki rály” / vá lo gat ta Bu dai Éva 4452 
Mi ris ki še na Bal ka nu / Gor da na Ku ić 3129 
Mi ris ru že / Mi le na Se ve ro vić 13672 
Mi sao ko ja ne od u sta je / Mi lo slav Šu tić 15603, 15616 
Mi sel, uje ta v di vji ni / Ivo An drić 11349 
Ми сли зна ме ни тих Ср ба / при ре ди ла Да ни је ла Ан тић 3523, 

3580, 3739
Mi sli zna me ni tih Sr ba / [u red nik Jo si pa Žerjav] 3834 
Міст на Дри ні / Іво Ан дрич 9775 
Мит 8732 
Mit te le u ro pa  mit ten in Euro pa / Ge org Gimpl (Hrsg.) 8054 
Mythes, ima ges, re pré sen ta ti ons / re cu e il lis par JeanMa rie Gras

sin 12104
Mla da Bo sna / za štam pu pri pre mio Vo ji slav Bo gi će vić 2160 
Mla de re či / Dra go ljub Jek nić 9478 
Мо ва і ку ль ту ра 6862 
Мо ва та істо рія 15631 
Mo der ne Er zä hler der sla wischen Völ ker / he ra us ge ge ben von 

Ger da Ha ge nau 4624 
Mo der ne Kur zgeschic hten der Wel tli te ra tur / he ra us ge ge ben von 

An ne Bec ker und Hans Thiel 4678 
Мо дер ни прав ци у књи жев но сти / из бор Ра до ван Вуч ко вић 

3092 
Мо дер ни ро ман два де се тог ве ка / Ра до ван Вуч ко вић 7859 
Mo der ni stič ko pri po ve da nje / Mi haj lo Pan tić 12556 
Mo der no i tra di ci o nal no / Mi o drag Bo gi će vić 7035 
Мо дер но срп ско пје сни штво / [приредио] Сте ван Тон тић 3197

3199, 3206, 3208 
Мо дер но у про зном дис кур су срп ске књи жев но сти 20. ве ка / 

23. на уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви 
Сад, Тр шић, 1419. 9. 1993. 8798, 11457, 13553 

Мо за ик у зна ку кри на / Љи ља на Ма тић 11370 
Мост на Дри не / Иво Ан дрич 13873 
Most na Dri ně / Ivo An drić 9964, 9965 
Мост на Дри не; По ве сти и рас ска зы / Иво Ан дрич 13504 
Мост на Дры не; Пра кля ты двор / Іва Ан дрыч 15078  
Most na Dri ne; Trav nic ká kro ni ka / Ivo An drić 10917, 10918 
Most na Dri ne a iné prózy / Ivo An drić 14904 
Most na Dri nie / Ivo An drić 10372, 12315  
Мост на Же пи / Иво Ан дрић 9713, 14935 
Mo star / [a u to ri Ivo An drić ... et al.] 3603 
Mo star / [tek sto vi Ivo An drić ... et al.] 3006 
Мо сто ве / Иво Ан дрич 9224 
Мо сто ви / Иво Ан дрић 12927 

Mo sto vi / [fo to gra fi je Ak ša mi ja Ali ja ... et al. ] 2516, 4070, 4169, 
4267, 4670, 4916 

Мо сто ви Но вог Са да / [уредник Зо ран Колунџија] 3480, 3629  
Mo sto vi uza jam no sti / An draš Da vid 2865, 8246 
Мо стот на Дри на / Иво Ан дриќ 7018, 13283, 1388213885, 

14453 
Мо стът на Дри на / Иво Ан дрич 12197 
Моћ ре чи / Ми о драг Д. Иг ња то вић 9198, 9201, 9204, 9206 
Mo un tain la u rel / Pe tar Pe tro vić Nje goš 4121  
Mul ti kul tu rel le Ge sellschaft / Frank Beyer sdör fer 6671 

На бје ли на ма вре ме на / Че до Ву ко вић 7781 
На Ву ко вој ста зи / Рај ко Пе тров Но го 12302 
Na Dri ni most / Ivo An drić 13113 
На Дри ни ћу при ја / Иво Ан дрић 67136715, 6965, 7496, 7854, 

7855, 78957898, 7940, 7966, 80858087, 8112, 8114, 8115, 8136, 
88518853, 9528, 9560, 9562, 9563, 9571, 9572, 9575, 9576, 10350, 
10532, 10874, 1154611551, 11742, 11743, 1177311777, 12068, 
12071, 12072, 12425, 12426, 12441, 12499, 12500, 12506, 12693, 
12694, 13726, 13753, 13755, 14346, 14493, 14495, 1449714503, 
14789, 15193, 1521715223, 1524115247 

Na Dri ni ću pri ja Ive An dri ća / Ni ko la Ko lje vić 7949, 10857, 11529, 
11667, 12646, 15297 

На из во ру жи ве во де / Но ви ца Пет ко вић 12731 
На ли ти ци / Да ни ца Ди ко вићЋур гуз 8387, 8388 
На но вих ор бі тах 13561 
На рас кр шћу вре ме на / Вла де та Ву ко вић 7747, 7750 
Na smrt osu đe ni / Ma ri no Zurl 2838 
Na son čni stra ni / [I vo An drić ... et al.] 5168, 5169, 11348 
Na sta za ma dje tinj stva / [pri re di o] Hu sein Tah mi ščić 2544, 2549, 

2555, 2561 
На сун ча ној стра ни / Иво Ан дрић 8607 
На су ше и на мо ре / [составитель С. [Сергей] И. Ларин] 4954

4957, 13509 
Na tra gu Mi la na Be go vi ća / Ši mun Ju ri šić 9759 
Na tra gu Mi ro sla va Kr le že / Ši mun Ju ri šić 8222 
Nagyvi lág / vá lo gat ta Fáy Ár pád 4362 
Na dah nu ća i zna če nja / Sto jan Đor đić 8575 
Na de i ohra bre nja / sa sta vio Žar ko Br zić 2871, 2873, 2881, 2886, 

28902892, 2895 
Na zorKo larAn drić 2486, 2496, 2498, 2504, 6141 
Нај ве ћи љу бав ни ци серб ски / Иси до ра Бје ли ца 6878 
Нај кра ће срп ске при че за де цу / [приредио] Игор Ко ла ров 

3807 
Нај леп ше бе се де књи жев ни ка но бе ло ва ца / [из бор Јо ван Раду

ло вић] 3630, 3749 
Нај леп ше бе се де срп ско га је зи ка / [изабрао Да ни ло 

Јокановић] 3530, 3619, 3631, 3632 
Нај леп ше љу бав не пе сме / при ре дио Ра до ван Јек нић 3796, 

3798 
Нај леп ше љу бав не пе сме срп ско га је зи ка / иза брао Да ни ло Јо

ка но вић 3493, 3494, 3578, 3623, 3638, 3647, 3799 
Нај леп ше мо ли тве срп ско га је зи ка / [изабрала Ка та ри на Стоја

но вић] 3825, 3840 
Нај леп ше мо ли тве срп ско га је зи ка / при ре дио Јо ван Пеј чић 

3563, 3595 
Нај леп ше при по вет ке Ива Ан дри ћа / из бор Ми хај ло Пан тић 

12553 
Нај леп ше срп ске при че / из бор Ми ли сав Са вић 3452 
Na pja ink éne ke / [össze ál lí tot ta Ács Ká roly] 43534357 
Na rod na baj ka u mo der noj knji žev no sti / pri re di la Mir ja na Drn

dar ski 15617 
На род не при по вет ке / при ре ди ла Сне жа на Са мар џи ја 3486 
Nar ra to ri bo sni a ci / an to lo gia a cu ra di Gi a co mo Scot ti 4274, 

4275 
Nar ra to ri cro a ti / [pre mes sa di] Fra njo Tro gran čić 4269, 14534 
На сло ви и зна че ња / Ми лу тин Срећ ко вић 13894 
На ста ва срп ског је зи ка и књи жев но сти / Мил ка Ан дрић 6546 
Na sta va srp sko hr vat skog je zi ka u osnov noj ško li 8462, 11371 
Na su prot pro ro čan stvu / Vi da Og nje no vić 12346 
На у чи те пје сан / Дра ган Не дељ ко вић 12098 
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Na uč ni skup Knji žev nost Bo sne i Her ce go vi ne u svje tlu do sa da
šnjih is tra ži va nja, (Sa ra je vo, 26. i 27. ma ja 1976) / ured nik Mid
hat Be gić 15406 

На црт за пе ри о ди за ци ју срп ске књи жев но сти за де цу / Ми о
мир Ми лин ко вић 11585 

Naš ro man / Mi lo sav Mir ko vić 11735 
Naš Ti to / [av tor ji tek stov Gu stav Kr klec ... et al.] 5176 
Наш Ти то / [из бор Дра го Здунић] 2924, 2925, 3005 
На ше го ре лист / Иво Мун ћан 12040 
На ши при по ве да чи / при ре дио Рад ми ло Ди ми три је вић 2284, 

2299 
Na šim ve li ka ni ma / Mi li ja Še be ko vićŠe bek 15443 
Nga pro za Ju go slla ve 3844 
Не ре ци да си књи жев ник / Дра го мир Поп но ва ков 12908, 

12909 
Ne vi dlji vi ar hi pe lag / Alek san dar Bje lo gr lić 6879 
Ne ga tiv na i po zi tiv na po e ti ka / Zo ran Mi lu ti no vić 11698 
Ne iz ve sno sti / Zo ran Ga vri lo vić 7994, 7996 
Не из гу бље но вре ме / Ми хај ло Пан тић 12546, 12552, 12559, 

12564 
Ne ka pre su di vri je me / Vo ji slav Mak si mo vić 11161, 11163, 11166, 

11169 
Ne kro log jed noj čar ši ji / Zu ko Džum hur 2255, 3013, 3212, 3618 
Не кро по ље / Пре драг Па ла ве стра 12492, 12493 
Ne mir od vi je ka / Ivo An drić 12121 
Не по зна ти Ла лић / са ку пио Кр сто Р. Пи жу ри ца 10788 
Ne po u zda ni pri po vje dač / Ivo Vi dan 7453 
Не се би чан му зеј / [приредио] Ми ро слав Лу кић 3501, 3794, 

3802 
Ни шка гим на зи ја / Ра ди во је М. Пет ко вић 12733 
Ни шке анег до те XIX и XX ве ка / ода брао Ви до сав Пе тро вић 

6012, 6170, 6171 
Ни шки есе ји сти и кри ти ча ри / [приредила] Сне жа на Ми ло са

вље вићМи лић 12669 
No bel i no be lov ci / Stje pan Ive zić 9193 
No be li stët për fë mi jët / zgjod hi Mu sta fa Spa hiu 3897 
No belkir ja i li jat 4138 
No be lo vac Ivo An drić u Gra cu / Bran ko To šo vić 3680, 3698, 3707, 

3715, 3734, 3737, 3740, 3741, 3745, 3760, 3763, 3765, 3771, 3775, 
3776, 3780, 4735, 56755679, 7661, 15535 

Но бе ло вац у но ви на ма / [приредио] Дра го љуб Влат ко вић 3401, 
55525572, 55745582, 5637, 6173, 6420, 6490, 6737, 7225, 7362, 
7505, 8158, 8357, 8400, 8528, 9244, 9433, 10002, 10098, 10101, 
10107, 10203, 10271, 10673, 10753, 11238, 11294, 11612, 11714, 
11765, 12399, 12613, 12618, 12620, 13319, 13482, 13543, 13804, 
13819, 14433, 14532, 14539, 14543, 14933 

Но бе лов ци / Ђор ђе Ран дељ, Ми лан Жи ва но вић 8885 
No be lov ci / [i zbor Mo ma Dimić] 3498 
No be rus ho bun ga ku zen shu / Ha ru do ru Ki riyan Rak ku su ne su, 

Aru be ru Kamyu, Ivo An dric hi 4292 
Но ва ви ђе ња / Ми ло рад Р. Бле чић 6893 
Но ва уста шка др жа ва? / Пе тар Џа џић 15151, 15215 
No we le / Ivo An drić 11803 
No we le i opo wi a da nia po ł ud ni o wo sł o wi a ń skie / przygo to wa li 

Bran ko Ćir lić, Elż bi e ta Ćir lić 4829
Но ве ли / Иво Ан дрич 12193 
No vel ler från Bo snienHer ce go vi na / av Izet Mu rat spa hić 5233 
No vel li e ri sla vi / a cu ra di Et to re Lo Gat to ed En ri co Da mi a ni 

4227 
No vi je van đe li sti / Pre drag Pa la ve stra 12477 
Но ви при ло зи на ста ви ма тер њег је зи ка у сред њим шко ла ма / 

Или ја Ма му зић 11194 
Но ви Сад, зе мљи рај II / при ре ди ли Са ва Да мја нов, Ли ди ја 

Му сте да на гић 3615 
No vi ja ju go sla ven ska po e zi ja / [sa sta vi li Vla di mir Po po vić ... et al.] 

2391, 2393, 2401, 2402, 2406 
No vi ja ju go sla ven ska po e zi ja / [sa sta vi li Di mi tar Mi trev ... et al.] 

2501, 2505, 2506 
No vo noć no iver je / Gu stav Kr klec 10505 
Noć no iver je / Gu stav Kr klec 10507 
No u vel es sai yougo sla ve / cho ix fa it par Alek san dar Ste fa no vić 

4166, 15370 

Нрав ствен ный мир ге роя / Г. [Галина] П. Тво ро но вич 14320 

Ње гош као тра гич ни ју нак ко сов ске ми сли / Иво Ан дрић 9832 
Ње го ше ви би се ри му дро сти из свих де ла Ње го ше вих / [при

редио] To ma Đ. Mo mi ro vić 3424, 34333437, 3444 
Nyitott aj tó / [for dí tot ta] Illyés Gyula 4348      
Nyitott aj tók / [for dí tot ta] Illyés Gyula 4407        

О бал кан ским пси хич ким ти по ви ма / Јо ван Цви јић, Иво Ан
дрић 3148, 3149, 3151, 3152, 31563158, 3160, 3395, 3396, 
3399, 3400, 34033406 

О Ву ку / Иво Ан дрић 8422 
О Ву ку Ка ра џи ћу / Љ. [Љубомир] Сто ја но вић ... [и др.] 2536 
О исто ри ји и исто ри ча ри ма / Че до мир По пов 12914 
O knji žev nom iz ra zu / Če do Ki sić 10092 
О књи зи и би бли о те ци / Иво Ан дрић 13178 
О пре во ђе њу по е зи је и дру ги огле ди / Ра ди во је Кон стан ти но

вић 10307 
О Про кле тој авли ји / Пе тар Џа џић 9755 
О срп ским пи сци ма / Љу би ша Је ре мић 9582 
О срп ској про зи / Ми о драг Ма тиц ки 11379 
О усме ној књи жев но сти / Но вак Ки ли бар да 10039, 10042 
О усме ном пе сни штву / Вла дан Не дић 12110 
Об ли ци и ис ка зи / Мла ден Шу ка ло 15593 
Об ли ци мо дер ни зма / Ти хо мир Бра јо вић 7253, 7256 
Об но ва по ет ског го во ра / Ра до мир В. Ива но вић 9172, 9175 
Огле ди / Иси до ра Се ку лић 13680 
Огле ди / Миљ ко М. Ста нић 13976, 13979 
Ogle di / Ne nad Ra da no vić 13248, 13250, 13254 
Огле ди и ана ли зе у на ста ви књи жев но сти / Дра го љуб П. Ђу

рић 86368638, 8640, 8642 
Огле ди и кри ти ке / Ти хо мир Пе тро вић 12821 
Огле ди и сту ди је / Ве ли бор Гли го рић 8080, 8082 
Огле ди и сту ди је / Вук Фи ли по вић 14710, 14713 
Огле ди из књи жев но сти и умет но сти / То дор Ма ној ло вић 

11198 
Ogle di o ju go slo ven skim pi sci ma / pri re dio Mi len ko Po po vić 

13295 
Од Ву ка до Ан дри ћа / Дра ги ша Жив ко вић 8902, 8906, 8911 
Od de se ter ca do hi per tek sta / Pe tar Mi lo še vić 11688 
Od igre do mi šlje nja / Bra ni slav Kra vlja nac 10460 
Од истог слу ша о ца / Ра шко В. Јо ва но вић 9664, 9668 
Од истог чи та о ца / Бо ри слав Ми хај ло вић 11873, 11877 
Од Ита ке до при ви ђе ња / Сло бо дан Ра ки тић 13389, 13390 
Od re a li zma do mo der ne / Bran ko Mi la no vić 11498, 11505, 

11524 
Od sim bo li zma do avan gar de / Mi loš Mi lo še vić 8343, 8344, 

1165811661 
Od strep nje do po bu ne / Mi loš Mi lo še vić 11649, 11650, 11654 
Od Ćo ro vi ća do Ćo pi ća / Ra do van Vuč ko vić 7941 
Ода бра на де ла / Иси до ра Се ку лић 13688, 13695 
Ода бра не књи жев не ин тер пре та ци је / Оли ве ра Ра ду ло вић 

1335113353 
Ода бра не на став не ин тер пре та ци је / Љи ља на Ба јић 6676, 6677 
Ода бра не при по вет ке / Иво Ан дрић 8079 
Oda bra ne stra ne / Vuk Ste fa no vić Ka ra džić 2518 
Od bra na kri ti ke / P. [Pre drag] Pa la ve stra 12483 
Од бра ни рас ка зи / Иво Ан дриќ 10840 
Од го не та ње тај не ства ра ња / Ди ми три је Л. Ма ша но вић 11400, 

11402 
Од је ци ре чи / Све то зар Ко ље вић 10244 
Од лом ци се ћа ња, пи сци / Ерих Кош 10434, 10441 
Око сто же ра / Дра го мир Брај ко вић 7187, 7188 
Окулт ни суд бе ник зна ме ни тих Ср ба / Ба трић Ћа ло вић 14592 
L’Om bra dei mi na re ti / [a cu ra di Gi a co mo Scot ti] 42704272 
Омер па ша Ла тас / Иво Ан дрич 9221 
Omerpas za La tas / Ivo An drić 8494 
Омерпа ша Ла тас / Иво Ан дриќ 7967  
Омер па ша Ла тас / Иво Ан дрић 78387848, 79047906, 79087911, 

7969, 7970, 9561, 12303      
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XI. Türk ta rih kon gre si, An ka ra, 59 Eylül 1990 / [dü zen leyen] 
Türk Ta rih Ku ru mu 13596  

Ona je to li ko le pa / iza brao Ne boj ša Bo ga vac 3827 
Ona pod ovim ne bom / [i zbor pe sa ma Bo silj ka Bo ci] 2670 
Она кви ка кве сам их знао / Ко ста Ст. Па вло вић 12414 
Le ope re / Ivo An dric 1143911441 
Opo wi a da nia o bra cie Pi o tr ze; Ro zmo wa z Goyą / Ivo An drić 

7529  
Opred me će ni zvuk / Mi ro slav Ra do njić 13323 
Op ho đe nje sa mno go stru ko šću / Mi lan Dam nja no vić 8264 
Ein Or den für Ar gil / Auswahl Mi lo Dor 4658, 4659 
Ор фе је ви са пут ни ци / Ми ли во је Мар ко вић 11287 
Осве тље ни спру до ви / Све то зар Бр кић 7297 
Освр ти / Вла де та Ву ко вић 7752 
Osla vu je me Ju go sla vii / us po ř á dal Fran ti šek Po u lí ček a Jo sef Spil

ka 4003 
Das Osma nische Re ich und die Hab sbur ger mo nar chie / he ra us ge

ge ben von Mar le ne Kurz ... [et al.] 9297 
Осно ве и раз вој мо дер не по е зи је / То дор Ма ној ло вић 11199 
Ohrid / [tekst Ri sto Ku zma nov ski] 2449 
Ohrid / [text Ri sto Ku zma nov ski] 4059 
L’oc chio ra pa ce / An drea Mo le si ni 11995 
Очер ки по ис то рия на сла вян ски те ли те ра ту ри / Емил Ге ор ги

ев 8043 
Очи ју тво јих да ни је / [приређивач] Ву кај ло Ђо кић 3569, 3577, 

3591 

Па и си е ви че те ния / Ме жду на род на сла ви стич на кон фе рен ция 
Ин тер кул тур ни ят ди а лог  тра ди ции и пер спек ти ви, 2728. 
но ем ври 2008, Плов див 9026 

Па но ра ма / Вла ди мир На зор, Пре жи хов Во ранц, Иво Ан дрич 
49584963 

Па но ра ма / Иво Ан дрић 14466, 14469, 14470 
Pa no ra ma mo der ner Lyrik / in Zu sam me nar be it mit Ru dolf Har

tung he ra us ge ge ben von Günt her Ste in brin ker 4622 
Па но ра ма мо но дра ма / при ре дио Ра до мир Пут ник 10198 
Pa pers for the V Con gress of So ut he ast Euro pean Stu di es, Bel gra

de, Sep tem ber, 1984 / edi ted by Kot K. Shan gri lad ze and Eri ca 
W. Tow nsend 10696 

Па ра ле ле и укр шта ња / Ра до ван Вуч ко вић 7835 
Па ра лел ни све то ви / Са ша Ха џи Тан чић 14815, 14816 
Пар нас ис ко са / [приредио] До бри во је Ста но је вић 3642, 3662 
Pa sja ens el ske rin ne og an dre no vel ler / Ivo An drić 8016 
The pas ha’s con cu bi ne and ot her ta les / Ivo An drić 14852 
O pá tio mal di to e qu a tro con tos / Ivo An dritch 8862, 15345

15347 
Pat nja i na da / Stan ko Ko rać 10341, 10343 
Пе ва ни ја / Јо ван Јо ва но вић Змај 2908 
Пе ва ње и сне ва ње / Ми ло сав Мир ко вић 11741 
Пе де сет го ди на [Стеријиног позорја] 11627, 12790 
Пе де сет го ди на умет нич ког ра да Пје ра Кри жа ни ћа 2171 
The Pen guin bo ok of mo dern Euro pean short sto ri es / edi ted by 

Ro bert Ta ub man 4072 
Pen ce re / İvo An driç 9271 
Për mbled hje tre gi mesh të zgjed hu na / Ivo An driq 9852 
Пе сма ме ђу пе сни ци ма / [уредници Јо ван Ке сар, Ми ли во је Р. 

Јовановић] 9655 
Пе сме / Бран ко Ра ди че вић 2915 
Пе сник и за ви чај / Ни ко лај Тим чен ко 14375 
Пе сник у ко жи ме две да и дру ги но вин ски члан ци / Ми о драг 

Ку  јун  џић 10649, 10655, 10667, 10671 
Пе сни ци / Ми ло ван Да ној лић 8269 
Пе сни ци о Но вом Са ду / при ре дио Ра ша Пе рић 3479 
Пе снич ки пре во ди / [из бор Иван В. Лалић] 5700, 5701, 5704, 

5705, 5757, 5758, 5764, 5765 
Пе тар II Пе тро вић Ње гош / уред ни ци Ми ло сав Ба бо вић, Ми

ро слав Пан тић 8738, 9833 
Пе тар Ко чић / [из бор Рад ми ло Димитријевић] 2462 
Pe tar Ko čić / pri re dio To dor Kru še vac 2196 
Пе тар Ко чић у па ра ле ла ма / [приредио] Јо ван Н. Ива но вић 

14510 

Pe trar ca i pe trar ki zam u hr vat skoj knji žev no sti / ure di li Bra ti slav 
Lu  čin i Mir ko To ma so vić 12531 

Pe tres Lied / [he ra us ge ge ben von Man fred Jäh nic hen] 4684 
Пи са те ли за твор че ство то / Вен це слав Кон стан ти нов 10279, 

10280 
Пи са те ли те за Ти то / [составил] Бо ри слав На у мов ски 4528 
Пи сац го во ри сво јим де лом / Иво Ан дрић 6045, 7943, 12957 
Пи сма / Иво Ан дрић 9947 
Пи сма Вој ми ру Дур бе ши ћу / Иво Ан дрић 9941 
Pi sma iz Azi je / Zu ko Džum hur 2656, 2668, 3051 
Пи сма из Шпа ни је / Гор да на Ћир ја нић 14607 
Пи сма срп ским пи сци ма / Ми ро слав Јо сић Ви шњић 9714 
Пи сци вер ти ка ле II / Све тла на Бран ко вић 7264, 7266 
Пи сци вер ти ка ле и дру ги есе ји / Све тла на Бран ко вић 7265  
Pi sci go vo re / Ni ko la Dre no vac 5478 
Пи сци и вре ме / Вук Фи ли по вић 14715, 14717, 14721 
Pi sci i dje la / Gu stav Kr klec 10506 
Пи сци и њи хов је зик / Асим Пе цо 12830, 12834, 12837 
Pi sci i pro ble mi / Ra do mir Iva no vić 9163 
Пи сци као кри ти ча ри по сле Пр вог свет ског ра та / при ре дио 

Мар  ко Не дић 2680, 2697, 2741, 2742, 2782, 2785, 12115 
Пи сци, ми шље ња и раз го во ри / Ме ша Се ли мо вић 13741, 

13742, 13744, 1374613749, 13751, 13752, 13754, 13757
13760, 13762, 1376413774 

Пи сци мо га ве ка / До бри ца Ћо сић 14625, 14626 
Пи сци срп ске исто ри је / Ра до ван Са мар џић 13633, 13637, 13639, 

13642 
Пи сци у слу жби на ро да / Ра до ван По по вић 12981, 12983, 12997 
Пыт ка / Иво Ан дрич 13505  
Пле ме ни та Мис Ир би до бро твор ка срп ског на ро да / Да ни ца 

Ка  ћа Чо ло вић, Ср ђан Чо ло вић 3596 
По бу на и при ла го ђа ва ње / Па вле Зо рић 9084 
По ве ре ње у Бо го ро ди цу / Дра ган Сто ја но вић 14145 
Po ve stea cu ele fan tul vi zi ru lui / Ivo An drić 14131 
По ве сти и рас ска зы / Иво Ан дрич 13794, 15366, 15369 
По ве сти и рас ска зы юго слав ских пи са те лей 4906, 4907, 6921 
По ве сти и рас ска зы юго слав ских пи са те лей / [составление Г. 

[Галины] Я. Ильиной] 4946 
Po vi edky o de ť och / Ivo An drić 11951, 11952 
Po vi jest hr vat ske knji žev no sti / Du brav ko Jel čić 9501, 9502 
Po vi jest hr vat skog ro ma na / Kre ši mir Ne mec 12122 
По вла шће на ме ста / Са ша Ха џи Тан чић 14823 
По глед кроз про зу / Ва са Пав ко вић 12400 
По глед на пи шчев рад ни сто / Ми ле на Сто ја но вић 14153 
Po go vo ri o je zi ku in slov stvu / [u re dil An ton Slod njak] 15567 
Pod istim uglom / Sta ni ša Tut nje vić 14584 
По дрх та ва ње сми сла / Ми ло слав Шу тић 15606 
Под сет ник са др жа ја / Спа со је Д. Мир чић 11814 
По дул де пе сте Дри на / Иво Ан дрич 13874 
По е зи ја / Иво Ан дрић 6747, 6933, 6975, 7857, 9597, 10323, 

11231, 12463, 14295, 15050, 15191, 15476 
По е зи ја / [приредили] Не дељ ко Ми ју шко вић, То де Чо лак 2882, 

2897, 2900, 2976, 2995, 2997 
По е зи ја и кри ти ка / [приредили] Не дељ ко Ми ју шко вић, Сло

бо дан Фи ли мо но вић 2717, 2812, 2821 
По е зи ја и про за 4481 
Po e zi ja Sa ra je va / [pri re di o] Hu sein Tah mi ščić 2531, 2532, 2535, 

2537, 2538, 25412543 
По е зи ја Цр њан ског и срп ско пе сни штво / Алек сан дар Пе тров 

12743 
Po è mes ser bes 41984210  
Po e sia ju go sla va con tem po ra nea / a cu ra di Osval do Ra mo us 4238

4240 
Po e sie scel te / Ivo An drić 15541 
Po e ti cro a ti mo der ni / a cu ra di Lu i gi Sal vi ni 4225, 4226 
По е ти ка Бо ри сла ва Пе ки ћа / уре ди ли Пе тар Пи ја но вић, Алек

сан дар Јер ков 12560 
Po e ti ka i ide o lo gi ja / Re in hard La u er 10806, 10807, 10810 
Po etyka i stylistyka sł o wi a ń ska / zre da go wa ła Ste fa nia Skwarczyń

ska 13147
По е ти ка мо дер ног / Ми о драг Па вло вић 12424 
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Po e ti ka pro ze / Sa va Pen čić 12653, 12659, 12668 
Po e ti ka su vre me nog ju go sla ven skog ro ma na / Ga jo Pe leš 12645 
По е ти ка тра ја ња / Вук Фи ли по вић 14723 
По е ти ка ћут ње / Сте ван Кор дић 10363, 10364 
По е тич ки об ли ци / Си ни ша Је лу шић 9488, 9494 
Po et ske ča ro li je / pri re dio Ra de Obre no vić 3331, 3337 
Po e ci no bli ś ci / wybrał An dr zej K. Wa ś ki e wicz przy wspó ł pracy 

Jer ze go Ko per ski e go 4816, 48184820, 4823, 4827 
Po zdrav do mo vi ni / Pe tar Pre ra do vić 2534, 2569 
По зла та жи во та / са ста вио Ми лу тин Лу јо Да ној лић 3795, 3808 
По зо ри шне дра ма ти за ци је де ла Иве Ан дри ћа / Ве сна Крч

мар 6830, 7304, 7342, 8075, 8336, 9666, 9955, 10773, 11031, 
11049, 11779, 11816, 11819, 11822, 12107, 12548, 12767, 
13222, 13266, 13732, 13914, 14595, 14731 

По зо ри шне кри ти ке / Ав до Муј чи но вић 12033 
По зо ри шни кри ти ча ри / Три би на Сте ри ји ног по зор ја, 31. мај1. 

јун 1992. 8976 
Po zo ri šni me ri di ja ni / Pe tar Zec 9002 
Po ku še nie a iné ro zprávky / Ivo An drić 14701 
По ла ве ка ћу та ња / Ми ро љуб Ми ла но вић 11536, 11538 
Po la zi šta / pri re di li Zo ran Ži le tić, Slo bo dan Gru ba čić, Sr dan Bo

go sa vlje vić 10288 
Po li bar rud ha neye Dri na / Ivo An drić 7020 
Po lo ni ca / Ми ло рад Жи ван че вић 8888 
Po lo nosla vi ca var so vi en sia / pod re dak cja na u ko wa Jó ze fa Mag

nus zew ski e go 7523 
Pol skoju go sł o wi a ń skie sto sun ki li te rac kie / pod re dak cją Jer ze go 

Śli zi ń ski e go 7509 
El pont so bre el Dri na / Ivo An drić 98679869 
Le pont sur la Dri na / Ivo An drić 1133911341, 11343 
A pon te so bre o Dri na / Ivo An drić 11997 
Il pon te sul la Dri na / Ivo An drić 71017112  
Il pon te sul la Že pa ed al tre no vel le ser bocro a to / tra dot te da Um

ber to Ur ba ni 4222 
Po po to va nje Ali je Džér ze le za; Most na Že pi / Ivo An drić 13112 
Po red be na i/ili in ter kul tu ral na po vi jest knji žev no sti / Zvon ko Ko

vač 10147 
По ре ђе ња / Ник ша Стип че вић 14084, 14090 
Po rok pi sa nja / Zdrav ko Zi ma 9013 
Por tret rod zinny / Ivo An drić 8487 
Por tret rod zinny i in ne opo wi a da nia / Ivo An drić 7528 
Пор трет хер ме не у ти ча ра у тран зи ци ји / Сло бо дан Вла ду шић 

75367538, 7541 
Пор тре ти / Бо ри слав Ми хај ло вић 11875, 11925 
Пор тре ти / Ве ли бор Гли го рић 8083 
Por tre ti i pam fle ti / Mi ro slav Ege rić 8731, 8746 
Пор тре ти пре ма жи вим мо де ли ма / Ми лан Јо ва но вић Сто и ми

ро вић 9670 
Пор тре ти срп ских пи са ца за де цу / Во ја Мар ја но вић 11255 
По све те срп ских пи са ца / [приредио] Ра до ван По по вић 3617 
По след ња ве че ра / Дра шко Ре ђеп 13421 
По след ња во ља / Ра до ван По по вић 12985 
Po sle rat na srp ska pri po vet ka / [pri re di o] Pe tar Dža džić 2298 
По ста ја ње и по сто ја ње / Ра до ван Зо го вић 9045 
Po ti in mo sto vi / Ivo An drić 13245 
Po ti, obra zi, po kra ji ne / Ivo An drić 15343, 15353, 15356, 15363, 

15373, 15374 
Pra vo na sre ću / To de Čo lak 15105, 15108  
Пр ви и Дру ги срп ски уста нак; Жи вот и оби ча ји на ро да срп ског 

/ Вук Стеф. Ка ра џић 22852287, 2297, 25462548, 2559  
Pr vi hr vat ski sla vi stič ki kon gres / [u red nik Stje pan Damjanović] 

9020 
Pre va re ne ri je či / Lju bo mir Cvi je tić 14975 
Пре во ди лач ка све ска / при ре ди ла Ја сми на Не шко вић 3345

3347, 3350, 3352, 3353, 3371, 3372, 56275634, 5685, 5687, 5691, 
5695, 5698, 5702, 5706, 5709, 5711, 5717, 5719, 5721, 5723, 5725, 
5727, 5728, 5731, 5733, 5736, 5737, 5739, 5742, 5744, 5746, 5748, 
5750, 5751, 5753, 5755, 5761, 5763, 5767, 5769, 12138 

Пре вод на књи жев ност 6483, 9761, 9855, 10908 , 12959, 13164, 
14230 

Pre gled ju go slo van skih knji žev no sti / Mi ro slav Rav bar, Stan ko Ja
než 13244 

Пре глед ју го сло вен ске књи жев но сти / Дра гу тин А. Сте фа но
вић, Ву ка шин Ста ни са вље вић 1406814072 

Пре глед на ју го сло вен ска та ли те ра ту ра / Дра гу тин А. Сте фа
но виќ, Ву ка шин Ста ни са вље виќ 1407314075 

Pre gled sa vre me ne hr vat skosrp ske knji žev no sti / na pi sao Dra gu
tin Pro ha ska 13192 

Pre gled hr vat ske, srb ske in ma ke don ske knji žev no sti / Mi ro slav 
Rav  bar 13242 

Pred svo jim vre me nom / Če do Ki sić 5481 
Пре де ли и ста зе / Иво Ан дрић 8611 
Pre kle to dvo ri šče / Ivo An drić 7281 
Pre kli aty dvor / Ivo An drić 12015 
Pre ko gra ni ca / Sve ta Lu kić 11053 
Pre ma no vom kul tur nom stva ra la štvu / Pre drag Ma tve je vić 11323 
Los pre mi os Nó bel de li te ra tu ra / An dré Gi de, Ivo An dric, John 

Ste in  beck 5205, 5206 
Los pre mi os Nó bel de li te ra tu ra / Ger hart Ha up tmann ... [et al.] 

5189, 5190, 51995204, 13886 
Pre mi os Nó bel de li te ra tu ra / La u ra Vac ca ro 7379 
Пре пе ви / Га не То до ров ски 45464551 
Př e hled srb ské a char vát ské li te ra tury / Mi ro slav Kva pil 9995 
Przydro ż ne zna ki / Ivo An drić 8488 
При бли жу ва ња / Ге ор ги Ста лев 13899, 13900, 13905, 13906, 

13908, 13909 
При зи ви и од зи ви / Па вле Илић 9255, 9257, 9261, 9263 
При я те ли на при ли ва / Бо го мил Но нев 12308 
При ка зи и пре по ру ке / Вла де та Је ро тић 9613, 9614 
При ло зи је зич ком и књи жев ном обра зо ва њу / при ре ди ла Бо

сиљ ка Ми лић 11299 
При ло зи је зич ком и књи жев ном обра зо ва њу / при ре ди ли Бо

сиљ ка Ми лић, Вељ ко Бр бо рић 11552, 14256 
При ло зи на ста ви књи жев но сти / Ву ка шин Ста ни са вље вић 

1392013930, 1393313944, 1394613956, 1395813971 
При ло зи на ста ви књи жев но сти у сред њем обра зо ва њу / Ву ка

шин Ста ни са вље вић 13919, 13932, 13945, 13957 
При ло зи о књи жев ном де лу Ива Ан дри ћа / Вла де та Ву ко вић, 

Вла ди мир Бо ван, Зо ран Па вло вић 6913, 7745, 7748, 12409 
При по ве да ње и ми шље ње / Му ха рем Пер вић 12692 
При по вед ки / Иво Ан дрич 12587 
Pri po vet ka / Sve to zar Ko lje vić 10248 
При по вет ка и при по ве да ње / Ерих Кош 10439 
При по вет ке / Иво Ан дрић 6951, 6952, 8579, 8580, 8648, 9533

9535, 1223512244, 1224812251, 12554, 15292  
При по вет ке / Пе тар Ко чић 2530 
Pri po vet ke Ive An dri ća / Sve to zar Ko lje vić 6727, 7016, 7962, 

9519, 10345, 10867, 12480, 12681, 13696, 13750 
При по вет ке о Бе о гра ду / [приредили] Мит ко Ма џун ков, Ја сми

на Рац ко вић 2874, 2888 
Pri po vi jet ke / Isak Sa mo ko vli ja 3492 
Pri po vi jet ke / Pe tar Ko čić 3012 
Pri po vi jet ke; Ku la / Ivo An drić 79247926 
Pri po vi jet ke pi sa ca Bo sne i Her ce go vi ne / [pri pre mio Ri sto 

Trifković] 2637, 2640, 2644, 2648, 2650 
Pri po vi jet ke pi sa ca ju go slo ven skih na ro da / [i zbor i re dak ci ja Pre

drag Pa la ve stra] 2639, 2645, 2649, 2651, 2657, 2659 
Pri po vje da či / Zden ko Le šić 10898 
При руч ник за на ста ву срп ско хр ват ског је зи ка за уче ни ке VI II 

раз ре да гим на зи је и IV раз ре да учи тељ ске шко ле ко ји ма ни је 
ма тер њи је зик / Иван ка Рац ков 2271, 13417 

Pri stu pi / Vuk Kr nje vić 10533, 10537, 10560 
Pri sut no sti / Mi o drag Bo gi će vić 7043 
Прит ча про ві зи ро во го сло на та ін ші но ве ли / Іво Ан дрич 

9777 
Pri ča i vri je me / Iso Ka lač 9801 
Pri ča iz Ja pa na i dru ge oda bra ne / Ivo An drić 7310, 13138 
При ча о ве зи ро вом сло ну / Иво Ан дрић 9249, 13481 
Pri ča o ve zi ro vom slo nu i dru ge oda bra ne / Ivo An drić 13135 
Pri ča o ve zi ro vom slo nu i dru ge pri po vet ke / Ivo An drić 8069

8072 
Pri ča o ve zi ro vom slo nu i dru ge pri če / Ivo An drić 10151 
Pri ča o kme tu Si ma nu / Ivo An drić 79207923, 1496014962 
При че / Иво Ан дрић 13915 
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Pri če za pre pri ča va nje / pri re dio Sto jan Ri stić 3583 
При че из де тињ ства / Иво Ан дрић 10509, 10510 
При че из Са ра је ва / Иво Ан дрић 7826 
При че о вам пи ри ма / из бор Ана Ра дин 3430, 3447 
Pri če o že ni sa moj se bi ne zna noj / Ivo An drić 9599 
При че о ми то ма ни ма / Иво Ан дрић 15253 
Pro blem dra ma ti za ci je pri po vi jet ke i ro ma na u hr vat skoj i srp skoj 

knji žev no sti XX sto lje ća / Bran ka Br le nićVu jić 7303 
Pro ble mi, pi sci i de la / Ra do van Vuč ko vić 7894, 7903 
Про бле мы сла вя но ве де ния в тру дах мо ло дых уче ных / 

[редколлегия С. [Светлана] И. Дан чен ко ... и др.] 9452 
Про бле ми слов’яно знав ства 12133 
Про блем ски огле ди / Бо жи дар Пе јо вић 12630 
Про жи ма ња / Ми лан Ђур чи нов 8696 
Pro za / An tun Bran ko Ši mić 15474 
Pro za no vog sti la / Lju bi ša Je re mić 9568 
Про зно књи жев но де ло / Ду шан Сто шић 14192, 14193 
Про кле та авли ја / Иво Ан дриќ 8053, 14034, 14036, 14038, 15340 
Про кле та авли ја / Иво Ан дрић 7254, 7495, 7497, 7878, 7879, 

7942, 8478, 95409543, 10961, 11830, 11915, 11919, 11921, 14175, 
14257, 14258, 14345, 14917, 15255, 1527415276, 15286, 15287  

Pro kle ta avli ja; Most na Že pi / Ivo An drić 6782, 6783, 67856787, 
6996, 6999, 70017003, 78497853, 78667870, 88978901, 14747
14751, 1532315327    

Pro kle ta avli ja i iza bra ne pri po vet ke / Ivo An drić 10160 
Pro kletý dvůr / Ivo An drić 8426 
Про кля тый двор / Иво Ан дрич 10145 
Про къл на тия двор / Иво Ан дрич 9225 
Про ник ну ва ња / Ми лан Ѓур чи нов 8699, 8701, 8702 
Про план ци и маг но ве ња / Ми ро слав Еге рић 8729 
Про све та / уре дио Пе ро Сл[иј]епчевић 1809 
Pro sve ti na knji ga lju bav ne po e zi je / pri re dio Mi ro slav Mak si mo

vić 3586 
Pro sve ti na knji ga lju bav ne pri če / pri re dio Mi haj lo Pan tić 3625, 

3672 
Про сто ри и по ја ве / Во ји слав Мак си мо вић 11160 
Про у ча ва ње оп ште књи жев но сти да нас / уред ни ци Адри ја на 

Мар че тић и Та ња По по вић 8307 
Про шлост ду го тра је / Ду шан Ма тић 11368 
Пр сти не вер ног То ме / Дра ган М. Је ре мић 9526 
Psi ho a na li za mit ske pro šlo sti / Vo jin Ma tić 11363 
Un pu en te so bre el Dri na / Ivo An dric 7320 
Put Ali je Đer ze le za / Ivo An drić 6601 
Пут Али је Ђер зе ле за и дру ге при по вет ке / Иво Ан дрић 12117, 

12118 
Put po red zna ko va / Ivo Tar ta lja 8306 
Пу те ви ре чи / Све то зар Ко ље вић 10234, 10251 
Pu to pi si / [pri re di li Ali ja Isa ko vić, Ivan Lovrenović] 30823084, 

3086, 3091, 3093, 3096, 3099 
Пу то пи си, при по вет ке, есе ји / Иси до ра Се ку лић 13699 
The phe no me non of lo ve in Bal kan li te ra tu res and cul tu res / [e di ted 

by Ja smi na Moj si e vaGus he va, Alek san dar Pro ko pi ev] 11990 

Рад IXог кон гре са Са ве за фол кло ри ста Ју го сла ви је у Мо ста ру 
и Тре би њу 1962. 11691 

Ra di svo ga raz go vo ra / Sta ni ša Tut nje vić 14585 
Ra do vi o tur ci zmi ma / Asim Pe co 12831 
Ра ђа ње фа ши зма / Иво Ан дрић 9904, 9905 
Ра за бра ти у пле ти ву / Са ва Ба бић 6644 
Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под ути ца јем тур ске вла да

ви не / Иво Ан дрић 7872, 78747877, 10293, 10294, 12955, 
12956, 13022, 13023, 14610, 14612, 15533, 15534 

Раз вој мо дер ног срп ског је зи ка / 34. на уч ни са ста нак сла ви ста 
у Ву ко ве да не, Бе о град 15.18. 9. 2004. 14028 

Раз вој но ве срп ске књи жев но сти; Срп ска књи жев ност и кул ту
ра у Евро пи то ком 19. и 20. ве ка; Срп ска књи жев ност и стра
не књи жев но сти у све тлу ком па ра ти ви стич ких ис тра жи ва
ња; Сли ка дру гих кул ту ра у срп ској књи жев но сти 19. и 20. 
ве ка / 34. на уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, 
1518. 9. 2004. 13448 

Раз вој про зних вр ста у срп ској књи жев но сти / 29. на уч ни са
ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, 1419. 9. 
1999. 12281, 13555, 15538 

Раз го вор о тај на ма Бо шка Пе тро ви ћа / уред ни ци Слав ко Гор
дић, Иван Не гри шо рац 5660 

Раз го вор са сли ком / Љу би ца По по вићБје ли ца 13093 
Раз го во ри и ћу та ња Иве Ан дри ћа / Ко ста Ди ми три је вић 7935, 

8403, 8404, 9821 
Раз го во ри са са вре ме ни ци ма / [интервјуе водио] Дра го слав 

Ада  мо вић 5533 
Раз ка зи / Иво Ан дри чъ 11804 
Раз ка зи от дет ство то / Иво Ан дрич 10512 
Raj ka / Ivo An drić 15372 
Рам за тво је ср це / при ре дио Ср би слав Ми лен ко вић 3550 
Рас ка зи / Ан дриќ ... [и др.] 4497 
Рас ка зи / Иво Ан дриќ 14078 
Ras kr šća / Mid hat Be gić 6774, 6776, 6780, 6784, 6790, 6791, 

6797, 6802, 68076809, 6812 
Рас кр шћа / Пе тар Ча бар ка па 15063 
Рас ска зы и по ве сти / Иво Ан дрич 9330 
Рат на про за / Вла ди мир На зор ... [и др.] 2889, 2959, 2988, 

3094 
Rat na pro za / oda brao Če do mir Min de ro vić 2309 
Rac con ti dal la Bo snia / scel ti da Gi a co mo Scot ti 42854288 
Rac con ti di Bo snia / Ivo An drić 6660 
Rac con ti di Sa ra je vo / Ivo An drić 6661 
A re gény ön tu da ta / Csányi Er zsé bet 15072 
Re gények, drá mák, re mények / Kri stó Nagy Is tván 10496 
Re di telj ska di le ma / Mi ro slav Be lo vić 6829 
Re li gi o zna eko lo gi ja i no vi čo vjek / Fra njo Gr če vić ... [et al.] 8225, 

13143 
Re ports on Ame ri canYugo slav [U ni ver sity] Se mi nar, Za dar, Ju ne, 

18th23rd 1963 / edi tors Char les Je la vich and Ti ho mir Vu lo vić 
9551, 9557, 11008, 11009, 12257, 12265 

Ре то ри ка / Бо жи дар М. Ро га но вић 13486 
Re to ri ka / Bra ni mir Čo vić 15098 
Ре то ри ка / Ти хо мир Пе тро вић 3660 
Ре фе ра ти и са оп ште ња / 6. на уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко

ве да не, Бе о град, При шти на, Тр шић, 1319. IX 1976. 10578, 
12667 

Ре фе ра ти и са оп ште ња / 7. на уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко
ве да не, Бе о град, Но ви Сад, Тр шић, 1318. IX 1977. 10041, 
10291, 10310, 14186

Ре фе ра ти и са оп ште ња / 10. на уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко
ве да не, Бе о град, Но ви Сад, Тр шић, 1114. IX 1980. 9994 

Ре фе ра ти и са оп ште ња / 12. на уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко
ве да не, Бе о град, Но ви Сад, Тр шић, 1519. IX 1982. 12452 

Ре фе ра ти и са оп ште ња / 13. на уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко
ве да не, Бе о град, Но ви Сад, Тр шић, 1518. IX 1983. 12078, 
12432, 13103 

Ре фе ра ти и са оп ште ња / 14. на уч ни са ста нак сла ви ста у Ву
ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, При шти на, Тр шић, 1116. IX 
1984. 7515 

Ре фе ра ти и са оп ште ња / 15. на уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко
ве да не, Бе о град, При шти на, Тр шић, 1016. IX 1985. 9306, 
10899, 12664, 14428  

Ре фе ра ти и са оп ште ња / 16. на уч ни са ста нак сла ви ста у Ву
ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, Тр шић, 1014. IX 1986. 8881, 
9318, 12658 

Ре фе ра ти и са оп ште ња / 17. на уч ни са ста нак сла ви ста у Ву
ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, Тр шић, 1420. IX 1987. 8721, 
9746, 11495 

Ре фе ра ти и са оп ште ња / 18. на уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко
ве да не, Бе о град, Но ви Сад, 913. 9. 1988. 14027 

Ре фе ра ти и са оп ште ња / 20. на уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко
ве да не, Бе о град, Пан че во, Но ви Сад, Тр шић, 1116. 9. 1990. 
8783, 12279 

Reč i ko re la tiv / Pe tar Mi lo sa vlje vić 11634 
Реч и сми сао / Жи ван Жив ко вић 8925 
Reč ima ju pi sci sve ta / [pri re di o] Ži vo jin To do ro vić 14394 
Реч  мор фо ло шки, син так сич ки, се ман тич ки и фор мал ни 

аспек ти у срп ском је зи ку; Ху мо ри стич ка и са ти рич на тра ди
ци ја у срп ској књи жев но сти / 35. на уч ни са ста нак сла ви ста у 
Ву ко ве да не, Бе о град 710. 9. 2005. 14858 

Реч по сле, опет / Љу би ца По по вићБје ли ца 13092, 13097 
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Re či na de lu / [pri re dio Ži vo rad Stojković] 2367 
Ре чи са чи стих уса на / Оли ве ра Ра ду ло вић 13345 
Рзав ски бре го ви / Иво Ан дрић 8678, 11027  
Ри га од Фе ре и Ка ра ђор ђе / при ре дио Ми о драг Сто ја но вић 

3485 
Ri ječ po ri ječ / Du brav ko Jel čić 9497 
Ri ječ ki fi lo lo ški da ni / [glav ni ured nik Di a na Sto lac] 6882 
Ро ди тељ / [приредио] Ра ша Пе рић 3821 
Ро ди тељ ка / [приредио] Ра ша Пе рић 3818 
Ro man / pri re dio Alek san dar Pe trov 2820 
Ро ман, исто ри ја, по ли ти ка / Ни ко ла Ко вач 10179 
Ro man Me še Se li mo vi ća / Mi o drag Pe tro vić 12795 
Ro man zi e rac con ti / Ivo An drić 6662, 11347 
Ро ман ти зам и ре а ли зам у срп ској и европ ској књи жев но сти / 

Ми лош Ми ло ше вић 11653, 11656, 11657 
Рус скосерб ские те мы / Бог дан Ко са но вич 10380 
Ruhm und Ehre / [he ra us ge ge ben von Rolf Hoc hhut und Her bert 

Re i noss] 4680 

S. Y. Ag non [and] Ivo An drić 4075, 4076, 6289, 8868 
С оне стра не ду ге / [приредио] Пе ро Зу бац 3648 
С пла ни не и ис под пла ни не / Ко чић Пе тар 3604 
Са стра на за ма гље них / [предговор на пи сао Јо ван Кршић] 

1889     
Са бра не при по вет ке / Иво Ан дрић 8601 
Sa vre me na knji žev nost u Bo sni i Her ce go vi ni / Ri sto Trif ko vić 

14492 
Са вре ме на про за / при ре дио Ми лош И. Бан дић 6710, 6711, 

11678, 11917, 15239, 15240, 15256   
Са вре ме на про у ча ва ња је зи ка и књи жев но сти / [уређивачки 

од  бор Ми лош Ко ва че вић ... и др.] 7053 
Са вре ме на срп ска књи жев ност Ко со ва / [приредили Дра го љуб 

Сто ја ди но вић, Пе тар Са рић, Ра до слав Златановић] 14115 
Sa vre me na srp ska pri po vet ka / [pri re di o] Pa vle Zo rić 3046 
Sa vre me ni ju go slo ven ski ro man / N. [Na ta li ja] B. Ja ko vlje va 

9328 
Са вре ме ни пи сци / М. [Миодраг] М. Пе шић 12844 
La sal va ción de un Forsyte / John Gals worthy 5194 
Sa lo mo no va čr ka / Isak Sa mo ko vli ja 5110 
Са мо свест кри ти ке / Бран ко По по вић 12925, 12930, 12938 
San nin gen och an dra no vel ler / [ut gi ven] av Mår ten Edlund 5229 
Sa njaš li / pri re dio Ne nad No va ko vić 3724, 3727 
Са ра е во / [главный ре дак тор Фа дил Адемович] 4912 
Са ра е во / [Х. [Хусеин] Тахмишчич] 4923 
Sa ra e vo no on na / Ivo An dric hi 14233 
Sa ra je vo / [ve rant wor tlic her Re dak te ur Fa dil Ademović] 4657 
Sa ra je vo / [glav ni ured nik Fa dil Ademović] 2471 
Sa ra je vo / [e di torinchi ef Fa dil Ademović] 4060 
Sa ra je vo / [ré dac te ur en chef Fa dil Ademović] 4168 
Sa ra je vo / [tekst H. [Hu se in] Tah ma ščić [i. e. Tahmiščić]] 2567 
Sa ra je vo / Hu sein Tah mi ščić 4273, 4074, 4171, 5196
Sa ra je vo, mě sto po e zie / us po ř á dal Hu sein Tah mi ščić 40164023 
Sa ra jev ská jar / zo sta vil Mak Di zdar 50795085 
Sac rum w li te ra tu rach sł o wi a ń skich / re dak cja J. Got fryd, P. No

waczyński 10374 
Све не жне ре чи све та 3428, 3429, 3431, 3490, 3491, 3495 
Све не жне ре чи све та / [приређивач Јо ва на Нинковић] 3597

3600, 3608, 3609, 3643, 3644, 3649, 36683670, 3695, 3699, 
3728, 3822, 3823, 3828 

Све ске / Иво Ан дрић 1294312949, 1301013016 
Sve ske; Zna ko vi po red pu ta / Ivo An drić 12682 
Свет ме ди ја Пе тра Зе ца / Ср ба Иг ња то вић 9207 
Свет у џе пу / [приредио] Ми лу тин Ђу рич ко вић 3712 
Све тла ло ви на / Све то зар Бр кић 7294 
Sve tlo i tam no / Slav ko Le o vac 10870 
Svet ski pi sci, va ši uči te lji / Ži vo jin To do ro vić 14392 
Све ча ни скуп у част ака де ми ка Иве Ан дри ћа до бит ни ка Но бе

ло ве на гра де за књи жев ност за 1961. год. / уред ник Ми лан 
Бар тош 2399, 7458, 8110, 8663, 10205, 14014 

Сви мо ји пе сни ци / Ми ло сав Мир ко вић 11740 

Svi mo ji sa vre me ni ci / Jo van Ći ri lov 14599 
Svi jet glu me / Ma ri ja Cr no bo ri 15036 
Се дам при по ве да ка / Иво Ан дрић ... [и др.] 1905 
Сед ми дан / [приредио] Ра ша Пе рић 3392 
Se lec ted es says / Ni ko la Mo rav če vić 12006 
Се ља ци / Ни ко ла М. Ло пи чић 3554 
Sem ne lân gǎ drum / Ivo An drić 14148 
Ser ben und De utsche / Ga bri el la Schu bert (Hrsg.) 12788 
Сер биа и ко мен та ри / [уредник Жи во рад Стојковић] 11684, 

12447 
Ser bia  the cul tu ral brid ge bet we en East and West / [e di tor in chi ef 

Če do  mir Po pov] 6147 
Ser bien  kul tu rel le Brüc ke zwischen Ost und West / [ve rant wor

tlic her Che fre dak te ur Če do mir Po pov] 6148 
Ser boCro a tian pro se and ver se / a se lec tion by Ve ra Ja va rek 2258, 

2260, 2576, 2577 
Serb ska po wi e ść hi storyczna / Bo gu sł aw Zi e li ń ski 9028 
Серб ская па э зія / [укладальнікі Мом чы ла Џэр ка віч і Іван 

Чарота] 39113917 
La se te / Ivo An dric 8180, 13619 
100 hí res re gény / [szer kes ztet te Tö rök En dre, Mi hályi Gá bor, 

Wal kó György] 4370 
A szerb hor vát iro da lom ki stü kre / [szer kes ztő bi zot tság Csu ka Zol

tán ... et al.] 4363, 4364, 4366 
Sze re lem Ró má ban / Szen te leky Kor nél 4451, 44534460 
Szö ve gvi lá gok: a fik ció fö lénye / Csányi Er zsé bet 15070 
Си ла прав ды / Е. [Евгения] Кни по вич 10144 
Сим бо ли еп ског про сто ра / Вук Фи ли по вић 14706, 14719 
Sim bo li zam, eko lo gi ja, es ha to lo gi ja / Fra njo Gr če vić 8217, 8218, 

8224, 8228, 8230 
Си мон Бо ли вар Осло бо ди лац / Иво Ан дрић 10913 
Син так сич ке сту ди је / Жи во јин С. Ста ној чић 14026 
Син хро ниј ско и ди ја хро ниј ско из у ча ва ње вр ста у срп ској књи

жев но сти / [уредници Зо ја Ка ра но вић, Ива на Жи ван че вић
Секеруш] 13349, 13357 

Син хро ниј ско и ди ја хро ниј ско из у ча ва ње вр ста у срп ској 
књи жев но сти / [уредници Зо ја Ка ра но вић, Рад ми ла Ги кић
Петровић] 9339, 13344 

Si pu rim niv hha rim / Ivo An dric’ 8866 
Сит не књи ге / Ми ли вој Не нин 12131 
Скер ли ће ва спо ме ни ца / [сарадници Ве ли бор Гли го рић ... и 

др.] 2442 
Ski ce, lajt mo ti vi / Ivan Lo vre no vić 10956, 10968, 10973, 10983, 

10985, 10989, 10992 
The sla ve girl and ot her sto ri es abo ut wo men / Ivo An drić 11700, 

14891 
The Sla vic verb / edi tors Per Ja cob sen ... [et al.] 9326 
Sla vi stische Stu dien zum XI. In ter na ti o na len Sla vi sten kon greß in 

Preßburg, Bra ti sla va, 1993 / he ra us ge ge ben von Karl Gutschmidt 
... [et al.] 13451 

Сла ви стич ке ком па ра тив не те ме / Бог дан Ко са но вић 10377 
Сла ви стич ни из сле два ния 9219 
Sla vi ske no vel ler / [ud gi vet af] Bo Ni el sen 4039 
Сла вян ские ку ль ту ры и ми ро вой ку ль тур ный про цесс 10305 
Sleč na / Ivo An drić 14905 
Sleč na dě lá pe ní ze / Ivo An drić 8427 
Сли ка дру гог у бал кан ским и сред њо е вроп ским књи жев но сти

ма / уре дио Ми о драг Ма тиц ки 7248, 9796 
Сло вен ске ком па ра тив не те ме / Са ва Пен чић 12654, 12660 
Sł o wi a ńszczyzna zac hod nia i po ł ud ni o wa / Jó zef Mag nus zew ski 

11114 
Слов’ян сь ке лі те ра ту ро знав ство і фо ль кло ри сти ка 13563 
Слов’ян сь кі лі те ра ту ри 7508 
Слов’ян сь кі лі те ра ту ри / XI мі жна род ний з’їзд сла ві стів, Бра

ти сла ва, 30 сер пе нь8 ве ре се нь 1993 р. 12013 
Сло во љу ба ви / [приредио] Сто јан Ву ји чић 3449, 3450, 3471, 

3473, 3476, 3481, 3482, 3488, 3489 
Slo vo o lju ba vi / pri re di la Vi o le ta Ilić 3696, 3747 
Smi sao i lju bav / Na da Ma rin ko vić 11235 
Smrt San cha Pan ze / Mi li voj So lar 13878 
Со вре мен ная юго слав ская но вел ла 4911, 6632 
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Со вре мен ный ро ман Юго сла вии / Н. [Наталья] Б. Яко вле ва 
9331 

So dob ni ma ke don ski esej / [e se je iz bral Jo že Pogačnik] 9179 
Со ко бањ ски спо ме нар / Сто јан То до ро вић 3425, 14400 
So me Yugo slav no ve lists 4047, 4050 
So ne ti i kan co ne / Fran če sko Pe trar ka 2445 
So uth Slav per spec ti ves / [e di ted by Lju bi ša Đi dić ... et al.] 9748, 

10803 
Spe cjalny wysł an nicy 4788 
Спо мен на Гво зде на Јо ва ни ћа / [приредио Ра до ван Поповић] 

9622 
Spo me ni ca / [glav ni ured nik Sa muel Kam hi] 2497 
Спо ме ни ца ака де ми ку Но ви ци Пет ко ви ћу / уред ник Рај ко Пе

тров Но го 12730 
Спо ме ни ца Ме ше Се ли мо ви ћа / уред ник Пре драг Па ла ве стра 

12473 
Спо ме ни ца о сто лет ни ци Љу бо ми ра П. Не на до ви ћа / при ре ди

ли Ве ли бор Бер ко Са вић, Љу би сав Ан дрић 3380 
Спо ме ни ца по све ће на 150го ди шњи ци ро ђе ња Пе тра Пе тро

ви ћаЊе го ша / уред ник Ми лан Бар тош 2420 
Sprac he  Li te ra tur  Kul tur / he ra us ge ge ben von Tho mas Bruns 

und Hen ri e ke Stahl 14867 
Sprac hen und Li te ra tu ren Ju go sla vi ens / he ra us ge ge ben von Re in

hard La u er 8231, 13450 
Ср би ја  кул тур на спо на Ис то ка и За па да / [главни уред ник Че

до мир Попов] 6149 
Сръб ски раз ка зи / [редак тор Си й ка Рачева] 3947 
Срп ска ауто би о граф ска књи жев ност / 27. на уч ни са ста нак сла

ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, Ма на си ја, 913. 9. 
1997. 9019, 11805, 12283 

Srp ska este ti ka u XX ve ku / ured nik Mir ko Zu ro vac 12439 
Srp ska i hr vat ska po e zi ja dva de se tog ve ka / sa sta vio Pre drag Pa la

ve stra 2441, 2453, 2456 
Срп ска књи жев ност и бал кан ске књи жев но сти; Исто ри ја и 

исто ри ча ри срп ске књи жев но сти / 32. на уч ни са ста нак сла
ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, 1115. 9. 2002. 
8797  

Срп ска књи жев ност и Ни че / Љи ља Илић 9252 
Срп ска књи жев ност и Све то пи смо / 26. на уч ни са ста нак сла

ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Ма на си ја, 914. 9. 1997. 8799 
Срп ска књи жев ност у европ ском окви ру / Дра ги ша Жив ко вић 

8919 
Срп ска књи жев ност у кон тек сту европ ске књи жев но сти / 30. 

на уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, 
1217. 9. 2000. 12287 

Срп ска љу бав на по е зи ја / при ре ди ла Вла ди сла ва Ко си јер 3376, 
3379, 3414, 3415, 3453, 3477, 3511, 3520, 3548, 3551, 3601, 
3610, 3645, 3650, 3700, 3729, 3824, 3829 

Срп ска љу бав на по е зи ја / [приредио] Сто јан Бер бер 3552 
Срп ска при по вет ка / 31. на уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да

не, Бе о град, Но ви Сад, 1216. 9. 2001. 9015, 10426, 12284 
Срп ска про за да нас / Ћо ро ви ће ви су сре ти про зних пи са ца у 

Би ле ћи [и] На уч ни скуп у Гац ку, 19. и 20. сеп тем бар 1997. 
3445 

Срп ска про за да нас / Ћо ро ви ће ви су сре ти про зних пи са ца у Би
ле ћи [и] На уч ни скуп у Гац ку, 1819. сеп тем бар 1999. 7078, 
10193, 12073, 12304 

Срп ска та по е зи ја во XIX и XX век / со ста ви ле Га не То до ров
ски, Па скал Ги лев ски 45374544 

Срп ске при по вет ке / [приредили Ве сна Пе шић, Ни ко ла 
Ђурђевић] 3564, 3568, 3579 

Срп ске про за и де / [приредила] Бо ја на Сто ја но вићПан то вић 
3512, 3515, 3517, 3518, 3522, 3526, 3534, 3535, 3537, 3542 

Срп ски ве ли ка ни умет но сти / Ми лу тин Та сић 14304, 14305 
Срп ски је зик, књи жев ност, умет ност / [одговорни уред ник Ми 

лош Ковачевић] 6640 
Срп ски је зик, књи жев ност, умет ност / [уређивачки од бор Сло

бо дан Ште тић ... и др.] 13520 
Srp ski pe sni ci iz me đu dva ra ta / sa sta vio Bo ri slav Mi haj lo vić 2204, 

2205, 2210, 2212, 2214, 2215, 2217, 2223, 2229, 2232, 2234 
Срп ски при по ве да чи XX ве ка / [Радоје До ма но вић ... и др.] 

3581 

Срп ски ро ман / Јо ван Де ре тић 8346 
Срп ски сим бо ли зам / уред ник Пре драг Па ла ве стра 13528, 

14876 
Срп ски Си он / [приредио] Ра ша Пе рић 3814 
Срп ско љу бав но пе сни штво / [приредио] Ра до слав Вој во дић 

3008, 3023, 3111, 3120, 3378, 3389 
Срп скору ски круг / [уредник Ан дреј Базилевски] 38303832, 

3835, 3839, 3841 
Sta za ma pri ja telj stva / Is tván Póth 13104 
Sta za ma usme no sti / Lju bo mir Zu ko vić 9095 
Ста зе, ли ца, пре де ли / Иво Ан дрић 1295012954, 1301713021 
Sta ra gar da / Ste van Sta nić 13984 
Ста ра и но ва чи та ња и ту ма че ња / Ми ло ван Ј. Бо га вац 6916 
Ста ри Ду бров ник у срп ској књи жев но сти / Зла та Бо јо вић 

7095 
Ста ри и но ви / Ми лан Бог да но вић 6926, 6953, 6958, 6959, 6966, 

6978, 6986, 6989, 7007, 7008 
Ства ра лач ки дух и ана ли тич ки чин / Ми лош Ђор ђе вић 8541 
Stva ra o ci i de ca / Dra gu tin Og nja no vić 12333 
Der Stein blüht / Re dak tion Cla u dia Gäh wi ler ... [et al.] 4712 
Сти ли стич ки аспек ти про у ча ва ња срп ског је зи ка / 23. на уч ни 

са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, Тр шић, 
1419. 9. 1993. 8688 

100 go di na Tka o ni ce ći li ma Sa ra je vo / [a u tor tek sta Ra di vo je Pa
pić] 2965 

100 naj ve ćih dje la svjet ske knji žev no sti / ure dio An tun Šo ljan 
2390, 2444, 2533, 2554, 2568, 2608

100 нај зна ме ни ти јих Ср ба / [приређивач Зво ни мир Костић] 
15190, 15192 

110 го ди на по ло ни сти ке у Ср би ји / [уредник Пе тар Буњак] 
14702 

Sto ria del la let te ra tu ra ser bocro a ta / Ar tu ro Cro nia 10595 
Sto ria del la let te ra tu ra cro a ta / Du brav ko Jel čić 9503 
La sto ria dell’aiduc co e al tri rac con ti con una scel ta di po e sie / di 

Ivo An drić 13853, 13856 
La sto ria ma le det ta / Ivo An drić 6663, 11844 
Stra da nja Sr ba u Sa ra je vu / pri re di la Du ši ca Bo jić 3386 
Stret nu tia / [výber uro bil Da niel Du dok] 5055 
Струк ту ре и зна че ња / Сло бо дан Ка ле зић 9834 
Stu die z li te rár ně věd né sla vi stiky / edi tor Ivan Do rovský 10622 
Сту ди је и кри ти ке / Ђор ђе Јо ва но вић 9635 
Сту ди је и огле ди / Ђу за Ра до вић 13301 
Stu di je i ogle di / Mid hat Ša mić 15405, 15408, 15415, 15420, 

15422, 15428 
Stu di je i ras pra ve / Re in hard La u er 10804 
Stu di je i su di je / Lju bo mir Cvi je tić 14974 
Su vre me na ju go sla ven ska no ve la / [i za brao Augu stin Stipčević] 

2238 
Су да ри Ми ле те Јак ши ћа / при ре ди ли Ми ли вој Не нин, Зо ри ца 

Ха џић 5663 
Sü do ste u ro pa / he ra us ge ge ben von Ma gar ditsch Hatschi kjan und 

Ste fan Tro ebst 10818 
Sul ma re bril la va no vas ti si len zi / [a cu ra di] Ma ri ja Mi tro vić 

4284 
Су срет или су коб ци ви ли за ци ја на Бал ка ну 12097, 14553 
Su sret pe snič kih sve to va / Želj ko Đu rić 8644 
Su sre ti / Bo ško No va ko vić 12223, 12253 
Su ce dió en Bo snia / Ivo An dric 7321, 7406 
Scrit to ri ju go sla vi / [a cu ra di] [Mi lan] Crn ko vić, [Vo ji slav] To mić 

4233, 4234 
Scrit to ri ju go sla vi / Um ber to Ur ba nazUr ba ni 14667 
Schwe i ze rische Be i trä ge zum XI. In ter na ti o na len Sla vi sten kon

gress in Bra ti sla va, Sep tem ber 1993 / he ra us ge ge ben von Jan 
Pe ter Loc her 14866 

Schwe i ze rische Be i trä ge zum XII. In ter na ti o na len Sla vi sten kon
gress in Kra kau, August 1998 / he ra us ge ge ben von Jan Pe ter 
Loc her 14868 

Die schön sten Er zä hlun gen der Welt / mit einem Ge le it wort von 
Tho mas Mann 4613 

Die schön sten Ti er geschic hten der Welt / [a us ge wählt von Ute 
Bog  ner] 4708 
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Тај про кле ти за нат спи са тељ ски / Ерих Кош 10432 
Тај не жи во та и ства ра ла штва / Бог дан Ко са но вић 10379 
Тај не и стра хо ви Иве Ан дри ћа / Не ђо Ши по вац 12085 
Ta les of old Sa ra je vo / Isak Sa mo ko vli ja 4106 
Та ли ја и Клио / Бо жи дар Ко ва чек 10200 
Там но ср це / [приредио] Ча слав Ђор ђе вић 3658, 3661, 3663 
Ta nul mányok a magyardél szláv iro dal mi kapcso la to król / Bo ri 

Imre 7131 
Ταραγμενοι καιροι / Ιβο Αντριτς 8232 
Твор че ство Иво Ан дри ча / [редак торсо ста ви те ль О. [Ольга] 

Л. Кириллова] 6472, 6850, 7375, 8236, 9033, 9274, 9477, 9880, 
10073, 10074, 10299, 11449, 12526, 13796, 14048, 14302, 14319, 
15016, 15020, 15460, 15510 

Текст и свет / Ср ба Иг ња то вић 9212 
Tek sto vi u kon tek stu / Ivo Vi dan 7447 
Te me i me te / Du brav ko Jel čić 9495 
Les temps de l’Euro pe / tex tes ré u nis par J. [Jo celyne] Bon net et E. 

[Ep he] Kar po di niDi mi tri a dis 7348 
Те о ри ја, есте ти ка, по е ти ка / уред ник Гој ко Те шић 9120, 10609 
Te o ri ja pri če / pri re dio To mi slav Sa bljak 3666, 3674, 10162 
Те о риј скоисто риј ски пре глед ком па ра ти стич ке тер ми но ло ги

је код Ср ба / [уредници Бо ја на Сто ја но вићПан то вић, Ста ни
ша Нешић] 14683, 14684 

Ter ra Bo sna / he ra us ge ge ben von Mi loš Oku ka und Ge ro Fischer 
47274731, 4733 

Te to vi ra nje iden ti te ta / Želj ko Ivan ko vić 9134, 9138, 9139 
Teč ni kri stal / [pri re di o] Zo ran Bog nar 3639, 36543656, 3664 
Те шко ће ту ма че ња књи жев ног де ла / Ра до мир Ива но вић 9166, 

9173 
Ти си, же но, веч ни сан чо ве ка / Дра го љуб Влат ко вић 7558 
Ti er geschic hten, die ich ger ne le se / He inz Si el mann (Hrsg.) 4706, 

4709 
Ti e re und Men schen in Geschic hten / [he ra us ge ge ben von Fri ed

helm Kemp] 4690 
Tilts par Dri nu / Ivo An dričs 13872 
Ти по ви при по ве да ња у ро ма ну и при по ве ци на срп ско хр ват

ском је зи ку у пр вој по ло ви ни XX ве ка / уред ник Но ви ца 
Пет  ко вић 11636 

Ти по ви при по ви је да ња у ро ма ну и при по ви је ци на срп ско хр
ват ском је зи ку у пр вој по ло ви ни два де се тог ви је ка 11637

Ti ta nic et autres con tes ju ifs / Ivo An drić 10316 
Ti ta nic et autres con tes ju ifs de Bo snie / Ivo An drić 1031710320 
Ti to  Par ti ja / [re dak ci ja Pa jo Gre go rić ... et al.] 2902 
Ti to pi sci ma pi sci Ti tu / pri re di li Ra do mir An drić, Lju bi vo je Ršu

mo vić 2993, 3027 
Ti to, SKJ, sa mo u prav ni so ci ja li zam / [i zbor Dra go Zdunić] 2693 
Der Tod des großen Oc hsen / he ra us ge ge ben von Ric hard Hof

fmann und W. A. [Wil helm An ton] Oer ley 4633, 4656  
То ко ви у са вре ме ној ро ма ни сти ци / уред ник Је ле на Но ва ко вић 

8411 
To u ri sme en Yougo sla vie / [ré dac te ur Zdu nić Dra gu tin] 4165 
To u ri smus in Ju go sla wi en / [Ha uptschriftstel ler Zdu nić Dra gu tin] 

4641 
Trav nik gün lü ğü / İvo An driç 6503 
Trav nik i dje lo Ive An dri ća  za vi čaj no i uni ver zal no / [u red nik 

Mi lo sav Popadić] 6521, 6811, 7036, 7060, 7092, 7683, 7768, 7770, 
7783, 9100, 9157, 9850, 9861, 10020, 10176, 10257, 10457, 10582, 
10726, 11168, 11227, 11353, 11357, 11373, 11401, 11503, 11709, 
12232, 12634, 12833, 13158, 13538, 14379, 14446, 14489, 14583, 
14746, 14947, 14973, 15407 

Trav nic ká kro ni ka / Ivo An drić 8428, 99699971, 10624,
Трав ниц кая хро ни ка / Иво Ан дрич 10139, 10140, 10710, 13508 
Трав ниц кая хро ни ка; Мост на Дри не / Иво Ан дрич 10138
Трав ниц кая хро ни ка; Про кля тый двор; Ба ры шня; За яц / Иво 

Ан дрич 10711 
Трав нич ка хро ни ка / Иво Ан дрић 6976, 7014, 7015, 7856, 7958, 

8088, 8347, 8735, 10875, 1148711489, 11494, 11766, 12485, 
14347, 14915, 14916, 1530115303, 15409,  15194  

Trav ni ška kro ni ka / Ivo An drić 10844, 10845, 11350, 15569 
Трав ни шка хро ни ка / Иво Ан дрич 8423, 10146 
Tra ga nja za po et skim od red ni ca ma / Ra zi ja La gum dži ja 10728, 

10731, 10732 

Тра га ња и осве тља ва ња / Ми ло ван Ј. Бо га вац 6915 
Тра га ње за ду хом ре чи / Во ји слав Ђу рић 8632 
Tra ga nje i vred no va nje / Mir ko Iko nić 9238 
Tra go vi vre me na / Na ta ša Ko va če vić 10195 
Тра гом епо хе ре а ли зма / Ди ми три је Ву че нов 7802 
Tra gom nji ho vog de tinj stva / Si ni ša Pa u no vić 12602 
Tra gom tra di ci je / Kre ši mir Ne mec 12124 
Tradycja łaci ń ska i bi zantyjska wo bec idei jed no ś ci euro pej ski ej / 

pod re dak cją A. W. [A lek san dra Woj ci ec ha] Mi ko ł aj cza ka i M. 
[Ma ri o li] Wal czakMi ko ł aj cza ko wej 9023 
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La co e xi sten ce, enjeu euro péen 14217      
Con ver sa tion with Goya; Brid ges; Signs / Ivo An drić 14884 
Le con su lat de Fran ce en Bo snie 18062006 et La chro ni que de 
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15313, 15314, 15332, 15434, 15445, 15552  

Bo rec ISSN 00067725 5145, 5150 
Bo ro vo ISSN Y7002998 2267, 2280 
Bör sen blatt für den de utschen Buc hhan del ISSN 00065641 10589, 

13228 
Boršt ni ko vo sre ča nje ISSN C5002834 8153 
Бо сан ска ви ла ISSN Y0004448 17051709, 5699, 5718, 5720, 

5726, 5732, 5738, 5747 
Bo san ski po gle di ISSN Y501610X 10704 
Bo sna fran ci sca na ISSN 13307487 6664, 6665, 7544, 7989, 8587, 

8937, 8965, 9133, 9140, 9795, 9797, 9882, 9942, 10959, 10977, 
10993, 11022, 11262, 11319, 11984, 13124, 13150, 14326, 
15398, 15438 

Бра зда ISSN Y0003506 1999, 2036, 2048, 5743, 13233 
Bra zde ISSN 03508862 8380, 11640 
Bran den bur gische ne u e ste Nac hric hten ISSN Y0003840 6822 
Бра ни че во ISSN 00069140 8892, 8893, 11534, 11535, 11537, 

11737, 14166, 14360, 14362 
Брат ство ISSN 03508838 3937, 3941, 7959, 12179, 12181 
Bre mer Nac hric hten ISSN Y7002785 14833 
Bu duć nost ISSN Y0003492 1780 
Bul le tin cri ti que du li vre fran ça is ISSN 00074209 6126 
Der Bund ISSN 14211769 14329, 14332 
Bu cu ria co pi i lor ISSN 03510409 4862, 4867, 7315, 7316 
Die Büc herKom men ta re ISSN 00073016 7470  
Büc her und Auto ren ISSN Y0003689 4618 
Die Büc her gil de ISSN Y7002378 6078 
Büc he re i nac hric hten ISSN Y7003080 6106, 6216 
The Bha rat Jyoti ISSN Y7002424 13495 

Va a sa ISSN 07890745 6275 
Vaj da sá gi Írás ISSN 18214460 4300, 4301 
Vá lasz ISSN 02012057 6555 
Va ló ság ISSN 03247228 10497 
Va ló ság ISSN Y7003242 4307, 6620 
Wal ter ISSN 03534561 6686, 14726, 15318 
La Van gu ar dia ISSN 11334940 14736 
Вар дар ISSN 18213707 1830, 1834, 1860 
Var lık ISSN 13001728 5252, 5306, 5307, 5319, 5320, 5337, 5340, 

5351, 5354, 5360, 8779, 8960, 8961, 12964 
Вас пи та ње и обра зо ва ње ISSN 03501094 7819, 10769 
Väs ter bot tens fol kblad ISSN 11040238 6157, 10916
Was hing ton Post ISSN 01908286 6059, 14831 
Das Va ter land ISSN 14217546 6204 
Der Wäc hter ISSN Y7002149 4560, 4564, 4566
We i marKul turJo ur nal ISSN 14342707 15453 
Век 21 ISSN 08611254 13604, 13607 
Ve li ki ka len dar „Knji žev nog ju ga” ISSN Y7003196 1770 
Die Welt ISSN Y0003794 6108, 6205, 6207, 6300, 8951, 10470, 

11095, 12899, 13383, 14402
Die Welt der Sla ven ISSN 00432520 12043, 13201, 14245 
Welt und Wort ISSN 00432571 11558, 11559  
Die Welt woc he ISSN 00432660 4642 
Ven ISSN 03517594 8518 
Ве нац ISSN 03503364 2601, 2605, 2607, 2609, 2614, 2621, 2627, 

2629, 2660, 2679, 2702, 2719, 2729, 2731, 2732, 2734, 2768, 2777, 
2784, 2802, 2810, 2836, 2849, 2851, 2864, 2872, 2917, 2957, 2967, 
6691, 6880, 6956, 7369, 7401, 7804, 8105, 83968398, 8849, 8904, 
8927, 8930, 8957, 9088, 9436, 9633, 9662, 10325, 11297, 11396, 
1166211664, 11857, 11895, 11923, 11970, 12074, 12154, 12940, 
13405, 13411, 13677, 13694, 13776, 14023, 14042, 14043, 14109, 
14116, 14179, 14180, 14184, 14344, 14409, 14479, 15057, 15104, 
15106, 15604 

Ве нац ISSN 03538273 12217 
Ver dens gang ISSN 08084254 9513 
Ве сник ISSN 03527042 10183, 10186, 10188 
West de utsche All ge me i ne ISSN Y0003476 14413 
West de utsche Ze i tung ISSN Y7003293 8807 
Ве сти ISSN 03505014 8748, 9093, 9473, 12090, 13387, 13728, 

14351, 14627 
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Vest nik ISSN 13181580 6179, 10204 
Вест ник Мо сков ско го уни вер си те та. Се рия 9, Фи ло ло гия  

ISSN 01300075 11447, 11448 
Вест ник на же на та ISSN 08616728 3925, 7166 
Wet zla rer ne ue Ze i tung ISSN Y7002858 6266
Ve čer ISSN 03504972 5111, 5138, 5180, 6032, 15402, 15561 
Ве чер ISSN 05037417 5476 
Ве чер ни но ви ни ISSN 02050870 7175 
Ve čer ník ISSN 1335163X 5071 
Ve čer nje no vi ne ISSN 0352261X 8155, 9449, 12882 
Ве чер ње но во сти ISSN 03504999 2798, 2926, 2977, 3019, 3024, 

32253239, 32923315, 3382, 3419, 3420, 3789, 5425, 5452, 5462, 
5487, 54945496, 5499, 55415551, 5579, 6092, 6269, 6349, 6382, 
6403, 6422, 6587, 6588, 70547058, 71947222, 7224, 72267241, 
7424, 7676, 7973, 8135, 8145, 8356, 8524, 8534, 8596, 8641, 9008, 
9343, 93529357, 93599364, 93669371, 93739378, 93809385, 
93879392, 9394, 9475, 9991, 1001110015, 10206, 10207, 10269, 
10270, 10344, 10352, 10462, 10518, 10648, 10745, 1078210785, 
11240, 11281, 11383, 11384, 11567, 11569, 1157111583, 11909, 
12022, 12149, 12384, 12404, 12680, 12742, 1296812979, 13082
13088, 13155, 13156, 13168, 13219, 13282, 1358913591, 13595, 
13867, 13868, 13985, 1400614011, 14104, 14106, 14108, 14117, 
14119, 14121, 14149, 14205, 14426, 14427, 1442914431, 15055, 
15165, 1549615509 

Ve čer nji list ISSN 03505006 2368, 2425, 8796, 11083, 13213 
Vzlet ISSN 03510972 50925094 
Vi ISSN 03464180 5209, 5211, 5216, 52245228, 9424, 9425 
Wi a do mo ś ci Li te rac kie 15600
Vi a gem ISSN Y7002459 6071 
Wi a tra kí ISSN 05087139 4759, 4775, 4778, 4786, 8421 
Wybr ze że ISSN 02091690 11185 
Βιβλιοθηκη 8466
La Vi gie ma ro ca i ne ISSN 08513104 8873 
Vi gi lia ISSN 00426024 15066 
Vi di ci ISSN 05068797 8271, 8719, 8730, 8838, 11762, 12490, 

13843 
Wid no krę gi ISSN 00435244 4752, 6334, 6743, 13545 
La Vie ISSN 01512323 6231 
Wi eź ISSN 05199336 13896 
Wi e ner Abend post ISSN Y5009138 6451 
Wi e ner Büc her bri e fe ISSN Y7002416 8795, 13459 
Wi e ner Ze i tung ISSN Y5009146 12871 
Wi e ner sla vi stisches Ja hr buch ISSN 00840041 13626 
Wi es ba de ner Ku ri er ISSN Y0003484 10474, 12370 
Wi e ś ci ISSN 05104572 4756, 4768, 4783 
Vi ja vi ca ISSN Y7003218 15473 
Vi je sti ISSN 14506181 7298 
The Vil la ge Vo i ce ISSN 00426180 8047 
Wind sor Star ISSN 08392277 11303 
Win tert hu rer AZ ISSN 1660508X 14330, 14337
Wis sen scha ftlic he Ze itschrift der Tec hnischen Uni ver si tät Dres den 

ISSN 00436925 13497
La Vi ta ISSN Y7003412 6318
Vi ta e pen si e ro ISSN 0042725X 10841 
Vi hor ISSN Y0004162 1710, 1711, 1723 
Výcho do slo ven ské no viny ISSN Y700267X 5069   
Vi љe grad ske no vi ne ISSN 03516172 2981, 2989, 3000, 3015, 

3022, 3025, 3039, 3069, 3079, 3097, 7088, 9341, 11015, 13588 
Vje snik ISSN 03503305 2014, 2274, 2324, 2446, 5441, 5451, 5456, 

5466, 6018, 6068, 6321, 6337, 6624, 70467049, 8182, 8424, 8440
8443, 8841, 8843, 8954, 9012, 9110, 9757, 9853, 9908, 10152, 
10482, 1050210504, 10780, 10798, 11195, 11236, 11285, 11288, 
11327, 11328, 11553, 11555, 11613, 13060, 13723, 13724, 14160
14163, 14208, 1483814840, 14843, 15481 

Vje snik Na rod nog fron ta Hr vat ske ISSN 13318179 2123, 6771, 
10712, 10799

Vje snik u sri je du ISSN 00427640 2211, 5416, 5437, 6350, 9194, 
9195, 10202, 10455, 10517, 11554, 11771 

Woz ISSN 14223643 6268, 6398
Voj no de lo ISSN 00428426 15007 
Вој нопо ли тич ки гла сник ISSN 18212352 2034 

Вој ска ISSN 03542750 3328, 3335, 3340, 9147, 12496, 15164 
Во круг све та ISSN 00428485 4922 
Vox ISSN 03536580 9089, 10486 
Volk sbo te ISSN Y000345X 6104 
Vol ksrecht ISSN Y7003129 6286 
Volksstim me ISSN Y7002122 4628, 6836, 9287, 10721 
Во про сы ли те ра ту ры ISSN 00428795 4947, 13502 
Vo rarl ber ger Volksblatt ISSN Y7002130 7351 
World Li te ra tu re To day ISSN 01963570 9747, 9749, 9753, 12007, 

14247, 14248, 14250 
Wort in der Ze it ISSN 05124050 4636, 7354, 10477, 14763, 

14764 
Wort und Wa hr he it ISSN 00439436 4619, 7353 
Wort und Tat ISSN 10175490 4597  
La Vo ce del po po lo ISSN 03505030 4232, 4241, 4250, 6039, 

11310, 11311 
La Vo ce re pub bli ca na ISSN 15925811 12380, 12381 
Woc hen pres se ISSN Y7002157 4617 
Vre me ISSN 03538028 3391, 3443, 3634, 3704, 6466, 6669, 6670, 

8212, 8213, 8603, 8613, 9127, 9881, 9892, 9895, 9899, 9901, 9906, 
9910, 9912, 9913, 10163, 10401, 10406, 10408, 10410, 10414, 
11413, 12504, 12536, 14604, 15012, 15013 

Вре ме ISSN 14514524 1849, 1943, 6348 
Het Vri je Volk ISSN Y7002947 6027 
Vrh bo snen sia ISSN 15125513 12706 
Все світ ISSN 03208370 53825389, 6866, 9776, 10056, 10947, 

12342, 12574
 
Ga ze ta Wybor cza ISSN 0860908X 6846, 6847, 14655
Ga ze ta Kra kow ska ISSN 02087693 4770, 9504 
Ga ze ta li te ra rǎ ISSN 00488550 4840 
Ga ze ta Ro bot nic za ISSN 01379143 6041, 10605  
Gaz zet ta del Ve ne to ISSN Y7002475 11217, 11218, 11270 
Gaz zet ta del Sud ISSN Y5015197 11390, 12825 
Il Gaz zet ti no ISSN 11206047 4283, 6221, 9858, 14963 
Gai Pied heb do ISSN 07550251 7978 
Гај рет ISSN 18401023 1866 
Gal le ria ISSN 00164097 4253 
Gam bit ISSN 00164283 7373 
The Gary PostTri bu ne ISSN Y700222X 8282 
La Ga ce ta ISSN 01853716 5469 
Die Ge gen wart ISSN Y0004995 6446 
Ge gen wart ISSN Y7002823 8384, 8385 
Gë zi mi ISSN 04318226 3863, 3873, 3878    
Ge li ş me 6502
Ге рон то ло шки збор ник По ду на вље ISSN 03549941 11565 
Ge sta ISSN 03513866 10466, 10986, 11230 
Der ge tre ue Ec kart ISSN Y0004987 15532 
Gießener all ge me i ne Ze i tung für Mit tel hes sen ISSN Y7002815 

10058 
Il Gi or na le ISSN 11248831 14755 
Il Gi or no ISSN 11242116 4247, 6736, 11209, 14696 
Glas (Kranj) ISSN 03503909 6918   
Глас (Ба ња лу ка) ISSN 03503925 11728, 12188, 13161, 13470, 

1382613835, 14478, 14621, 15585, 15586
Глас де це Под ри ња ISSN 22172823 2374, 5448 
Glas Is tre ISSN 00170771 12961 
Глас јав но сти ISSN 14507218 6324, 7179, 8622, 94589472, 

11630, 1182711829, 12567, 13165, 14209, 15493 
Глас Ма ти це срп ске, Но ви Сад ISSN 14512734 11703 
Глас На род ног фрон та Ср би је ISSN 18214401 2121 
Глас Оде ље ња ли те ра ту ре и је зи ка / СА НУ, Бе о град  

ISSN 00813958 2347 
Глас омла ди не ISSN 00170798 12737 
Глас омла ди не ISSN 0350395X 11629 
Glas ra da ISSN Y0004022 21452148 
Glas Sla vo ni je ISSN 03503968 6450, 7155, 7504, 11966 
Глас Цр но гор ца ISSN 14508362 12497 
Гла сник / На род на би бли о те ка „Ра до сав Љу мо вић”, Под го ри

ца ISSN 0354799X 7773 
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Гла сник / СА НУ, Бе о град ISSN 0374082X 2019
Gla snik Ar hi va i Dru štva ar hiv skih rad ni ka Bo sne i Her ce go vi ne, 

Sa ra je vo ISSN 0436046X 6853 
Гла сник Ет но граф ског ин сти ту та, Бе о град ISSN 03500861 

10049, 14172 
Гла сник Одје ље ња дру штве них на у ка / ЦА НУ, Под го ри ца 

ISSN 03505472 10768 
Гла сник Одје ље ња умјет но сти / ЦА НУ, Под го ри ца ISSN 0350

5480 6706, 7771, 7782, 9160, 9174, 9493, 9810, 10070, 10442, 
10787, 11453, 14029, 15095, 15294 

Гла сник Са ве за тре зве не мла де жи ISSN 14522519 1850 
Гла сник Срп ске књи жев не за дру ге ISSN 1821441X 1952, 6069, 

9151, 11767, 14099 
Gle di šta ISSN 00171166 14147 
Гле ди шта ISSN 18214428 11437, 12801, 14019, 14950 
Glo bus ISSN 04340965 5426, 7669, 14432, 14908 
Gł os Kos za li ń ski ISSN 08674604 4765 
Го ди шен збор ник / Фи ло ло шки фа кул тет, Ско пје ISSN 0351448X 

9423 
Go di šnjak / In sti tut za iz u ča va nje ju go slo ven skih knji žev no sti, Sa

ra je vo ISSN 03500276 12225 
Го ди шњак / СА НУ, Бе о град ISSN 03510336 6824, 10433
Го ди шњак гра да Бе о гра да ISSN 04361105 6651 
Go di šnjak za po e tič ka i her me ne u tič ka is tra ži va nja / Fi lo lo ški fa

kul tet, Be o grad ISSN 22173730 7250, 12561, 1413914141, 
14146 

Go di šnjak In sti tu ta za knji žev nost, Sa ra je vo ISSN 03526046 
8545, 8664, 9496, 10688 

Го ди шњак Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду ISSN 0374
0730 8309, 8910, 9254, 12230, 12252, 12260, 12759, 12763 

Gor do gan ISSN 03511758 7176 
Go spo dar stvo ISSN Y5000076 10717 
Go tlands al le han da ISSN 11039310 6226 
Göt tin ger Ta ge blatt ISSN 03421511 4698, 15465 
Гра дац ISSN 03510379 8623, 9480, 12087, 12096, 12171 
Гра ди на ISSN 04362616 2619, 8470, 9262, 9268, 9432, 9702, 

11284, 11399, 11462, 11466, 11807, 11826, 12075, 12168, 12214, 
12332, 12799, 12804, 12806, 14021, 14022, 14067, 14373, 14488, 
14781, 14799, 14807, 14819 

Gra đan ski list ISSN 14509725 9129 
Der Gral ISSN 09390898 4586 
Gra fič ki rad ISSN 04321898 6130 
Grič ISSN 18465633 1801, 1806 
The Gu ar dian ISSN 02613077 6199, 7414, 7441, 7663
 
Dag bla det ISSN 08053766 7286, 8013, 13858, 13859, 14225 
Da gens nyhe ter ISSN 11012447 5223, 6254, 6428, 8042, 9285, 

1489514897 
Daily Wor ker ISSN Y7002211 6412 
The Daily Te le graph ISSN 03071235 6213 
The Daily Ho me News ISSN Y7002238 10008 
The Dal las Ti mes He rald ISSN Y7002203 14252 
Dal ma ci ja ce ment ISSN Y7003005 14465 
Da lje ISSN 03519376 8253, 9481 
Дан ISSN 14507943 1399514004 
Дан ISSN 14514540 1766, 1808, 5749, 15045 
Da nas ISSN 03518221 6742, 6858, 6859, 10606, 10991, 12029 
Da nas ISSN 1450538X 6347, 6658, 8285, 9039, 10903, 13166, 

14639, 14945 
Da nas ISSN 1821438X 2315, 2317, 2323, 2345, 2383, 8143, 

8666, 8846, 12912, 12915, 13369, 14311 
Da ni ISSN 15125130 6666, 9276, 10792 
Да ни ца ISSN 03544974 8538 
Darm städ ter Ec ho ISSN 09392807 12371
24 ča sa ISSN 14505495 11632   
XX век ISSN 1821231X 1950, 13238, 14403 
20. ок то бар ISSN 18212301 1965 
Le De vo ir ISSN 03190722 15456 
De ia ISSN 11385472 11309 
De lav ska enot nost ISSN 00117722 5118 
Dé li Csil lag ISSN Y7002335 4306, 14776 

Dél magyaror szág ISSN 0133025X 1272012724 
Děl nic ké listy ISSN 18013589 3989, 3994        
De lo ISSN 00117935 6618, 6638, 7550, 7818, 7882, 10311, 10355, 

10356, 10952, 11733, 11734, 11739, 11745, 11747, 11756, 12174, 
12175, 12686, 13098, 13527, 14370, 1480214804, 15144, 15210
15212, 15601, 15602, 15615 

De lo ISSN 03507521 5123, 5125, 5147, 5153, 5156, 5159, 5161, 
5162, 5166, 5167, 5177, 5502, 6186, 6381, 6491, 66546656, 7096, 
7280, 7282, 7283, 9294, 10448, 11942, 13110, 1321413218, 13382, 
13990, 14989, 15471 

De main ISSN 17667550 9982 
Де мо кра ти ја ISSN 03536629 6636 
Де мо кра ти че ски пре глед ISSN 13102311 11938 
The Den ver Post ISSN 19302193 8245 
Les Der ni è res no u vel les d’Al sa ce ISSN 0150391X 7383, 8055 
De tinj stvo ISSN 03505286 8944, 9233, 9253, 10189, 10459, 11950, 

12334, 12341, 12355 
De utsche Kom men ta re ISSN Y0004960 8171 
De utsche Li te ra tur ze i tung für Kri tik der in ter na ti o na len Wis sen

schaft ISSN 0012043X 9509 
De utscher Ost di enst. Kul tur di enst ISSN Y0004979 14845 
De utsches Adel sblatt ISSN 00121193 4699 
De utsches Volksblatt ISSN 18214479 4589, 4592 
Деч је но ви не ISSN 03508889 3222, 3245, 3269, 3276, 3278, 3280

3282, 3317, 3322, 6024, 6035, 6089, 6094, 63046306, 6323, 6326, 
6339, 6383, 6384, 6386, 6387, 6417, 10190, 10890, 11173, 11856, 
15389 

Dzi en nik Łód zki ISSN 08674639 10332 
Dzi en nik Pol ski ISSN 01379089 4750, 4773, 14752, 14754
Di a lo gi ISSN 00122068 7984, 10025, 11414, 13540, 15469, 15470 
Di a lo gue ISSN 11648147 4197  
El Di a rio ISSN 99750511 11308        
O Di á rio ISSN 08701105 4830, 8190 
Di a rio de Mal lor ca ISSN 11319518 11307 
Di á rio de Co im bra ISSN 08701938 6208 
Di a rio 16 Mur cia ISSN 99761297 12002 
El Di a rio ilu stra do ISSN 9969655X 13241 
Di a rio la ti no ISSN Y700334X 11224 
Dje ca za dje cu ISSN 13302078 2268 
Днев ник ISSN 03507556 2348, 2360, 2379, 2412, 2618, 2844, 

2931, 2945, 3180, 3248, 3249, 3272, 3273, 3275, 3290, 3316, 3320, 
3323, 3351, 3393, 5442, 6048, 6090, 6307, 6314, 6357, 6389, 6413, 
6424, 6498, 6585, 6635, 6704, 6917, 7184, 7365, 7556, 7563, 7583, 
7588, 7600, 7602, 7608, 7612, 7616, 7621, 7623, 7626, 7640, 7786, 
8041, 8124, 8302, 8679, 8856, 8882, 8883, 8886, 8975, 90469063, 
9258, 9259, 9569, 9590, 96579661, 9760, 9767, 9779, 9812, 9981, 
10197, 10212, 10375, 10419, 10422, 10423, 1064210647, 10650
10654, 1065610666, 10670, 1067410681, 11243, 11256, 11296, 
11302, 11380, 11642, 11812, 11813, 11849, 11897, 11927, 12129, 
12160, 12161, 12209, 12228, 12255, 12256, 12261, 12264, 12491, 
12539, 12729, 1273812841, 1286412866, 12886, 12906, 13065, 
13095, 13096, 13107, 13223, 13265, 13286, 13311, 13366, 13510, 
13599, 13823, 13981, 13982, 14290, 14294, 14322, 14361, 14420, 
14645, 14879, 15091, 15114, 15141, 15308, 15572, 15575 

Днес ISSN Y7003021 3924, 3926, 3927, 10281 
До ба ISSN 03506193 14122 
Do bri pa stir ISSN 15125548 6315, 8472, 8842, 11267, 14932 
Dol go zók ISSN 04162277 4313, 4320, 4334, 4352, 4358, 4375, 

4383, 4390, 6240, 7127, 15482 
До ме ти ISSN 03510425 8724, 9256, 9267, 9269, 14202, 14203 
Do me ti ISSN 04196252 11320, 14485 
Der Do na uschwa be ISSN 00125423 6086 
До си теј ISSN 14510782 9077, 9078, 9523, 10256, 10346, 13644, 

13676, 13736 
Dri ta ISSN Y5033276 3898 
Друг чи та ча ISSN Y7003471 5390 
Дру гар че ISSN 03508927 3938, 39423944, 3950, 3951 
Du bro vač ka tri bu na ISSN Y7003501 5403 
Du bro vač ki vje snik ISSN 0012690X 7506 
Du brov nik ISSN 04197933 2904 
Du brov nik ISSN Y7003137 1896 
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Du ga ISSN 03506215 3244, 69016904, 7087, 7439, 11074, 
11639, 11681, 12782, 14076 

Ду га ISSN 14506475 8157 
Ду ма ISSN 08611343 9229 
Düs sel dor fer Nac hric hten ISSN Y0003719 7368, 8326, 10714
 
Az Év Mű for dí tá sai ISSN 17882923 4475 
Evan ge lischer Buc hbe ra ter. Be i heft ISSN 09308873 8057 
Eve ning Ar gus ISSN 09626883 8201 
Езер ски глас ISSN 03517608 4530, 10633 
Език и ли те ра ту ра ISSN 03241270 3968, 8021, 10079, 11145 
Der Eisen bah ner ISSN 1420830X 6215 
Ex Sympo sion ISSN 12157546 4448, 4467, 44704473, 8871, 

9798, 10166, 10169, 10736, 11017, 12080, 12572, 13385, 14437, 
14685, 14870, 15399 

Exer ci ces de la pa ti en ce ISSN 02408252 4178 
L’Ex press ISSN 00145270 7114, 8250, 10119, 10121 
Ex pres sen ISSN 1103923X 6280, 6319, 8255, 12186, 12187 
Ex cel si or ISSN 99687380 6883  
Ελευθεροτυπια  ΙSSΝ 11050934 6336, 8465, 8467, 11395, 
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13180, 13224, 13330, 13427, 13456, 13662, 13715, 14270, 14314, 
14374, 14451, 14647, 14814, 14822, 14934, 15037, 15115, 15232, 
15316, 15587, 15588, 15608 

Knji žev nost i je zik ISSN 04540689 2448, 6549, 6550, 6639, 6675, 
6699, 7255, 7327, 7578, 7801, 8320, 8536, 9092, 9248, 9265, 10045, 
10050, 10612, 10746, 11024, 11298, 11301, 11606, 11948, 12008, 
12009, 12151, 12210, 12226, 12336, 12339, 12340, 12811, 12845, 
13276, 13304, 13347, 13791, 13822, 13897, 13931, 13972, 13973, 
13978, 14214, 14255, 14441, 14442, 14447, 14481, 14671, 14720

Ко зар ски вје сник ISSN 03509257 12052 
Köl ner StadtAn ze i ger ISSN 16183061 14770 
Köl nische Rundschau ISSN 1618307X 14928 
Ko lo ISSN 00232920 7641 
Ko lo ISSN 13310992 7045, 8223, 9876, 10741, 10965, 11260 
Kom mu ne ISSN 07237669 7484, 7485, 10005 
Ко му на ISSN 00231398 13239 
Ko mu nist ISSN 03509184 5160, 13173 
Ко му нист ISSN 03509192 4499, 13174 
Ko mu nist ISSN 03509206 2430, 2507, 8650, 11464, 13170, 

13172, 13737 
A Könyv ISSN 01391941 9983, 15129, 15130 
Könyvtá ros ISSN 04507886 6139, 15075, 15076, 15131 
Ко ра ци ISSN 04543556 2674, 2675, 2678, 2688, 2689, 2705, 2718, 

2723, 2726, 2737, 2739, 2740, 2758, 2759, 2761, 2762, 2765, 2770, 
2779, 2790, 2791, 27942796, 2805, 2808, 2811, 28172819, 2822, 
5518, 6900, 7079, 7275, 7716, 8659, 9168, 11616, 11618, 14114, 
14407 

Ко ре ни ISSN 14099616 9632 
Ko ri jen ISSN 15125459 9871 
Kor társ ISSN 0023415X 7391, 8484 
Ko runk ISSN 12228338 4340, 6764 
Кра ји на ISSN 19865465 3549, 3556, 3558, 3561, 7160, 10237, 

12601 
Kra sno gru da ISSN 12307645 6909, 7518, 15014 
Kri va ja ISSN Y0003549 2192 
Кры ні ца ISSN 02341379 3918 
Kri ti ka ISSN 00234818 14424 
Kri ti ka ISSN 03247775 4444 
Kri ti ka ISSN 18465587 1822, 14410 
Kro vo vi ISSN 03536351 7715, 9617 
Kro ni ka Za vo da za knji žev nost i te a tro lo gi ju JA ZU, Za greb ISSN 

03501485 5599, 11405 
Kro ni ka Za vo da za po vi jest hr vat ske knji žev no sti, ka za li šta i gla

zbe HA ZU, Za greb ISSN 13306731 10161 
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Ksi ą ż ka dla Ci e bie ISSN 14255448 13610, 13666 
Die Kul tur ISSN Y0001236 6867, 9190, 13465 
Kul tu ra ISSN 00235156 4772, 4776, 4785, 14898 
Кул ту ра ISSN 08611408 3964, 12699 
Кул ту ра ISSN 18212972 2632
Ку ль ту ра ISSN 15620379 4964 
Кул ту ра 011 ISSN 03546845 3423 
Ку ль ту ра і жит тя ISSN 00235180 14324  
Kul tu ra Sł o wi a ń ska ISSN Y7002718 4746, 4747 
Кул ту рен жи вот ISSN 00473731 9178, 10467, 14039 
Kul tur ni gla snik ISSN 18213057 2197 
Kul túrny ži vot ISSN 1338015X 7668, 10123, 10948, 14903 
Kul tur ní po li ti ka ISSN Y7002572 14663 
Kul tur ni rad nik ISSN 00235253 2107, 2410, 2418, 2422, 2434, 

2435, 10794, 12939, 13725 
Kul tur ní tvor ba ISSN 04545966 6184 
Der Ku ri er ISSN Y0001317 7366 
Ku ri er ISSN Y5002354 4626 
Ku ri er Szcze ci ń ski ISSN 01379240 1454614548 
Kurýr Ode o nu ISSN 0231598X 9975
 
Lan des ze i tung für die Lü ne bur ger He i de ISSN Y0004766 11561 
Lát ha tár ISSN Y7002351 9799 
Le ben de Sprac hen ISSN 00239909 6542 
Ле сков ча нин ISSN 03549739 3484, 14821 
Ле те ра ту ра ISSN 08614652 3966 
Ле то пис Ма ти це срп ске, Но ви Сад ISSN 00255939 1847, 1867, 

1884, 1944, 1964, 1977, 2007, 2051, 2149, 2270, 2797, 5424, 5598, 
6144, 6457, 6468, 6701, 7034, 7164, 7247, 7396, 7709, 7743, 7828, 
8097, 8108, 8120, 8720, 8739, 8889, 8903, 8922, 8923, 90429044, 
9159, 9428, 9532, 9585, 10010, 10228, 10378, 10391, 10668, 10743, 
10744, 10776, 10865, 10999, 11259, 11362, 11459, 11490, 11596, 
11665, 11666, 11785, 11858, 11863, 11879, 11884, 11889, 11896, 
11902, 11908, 11931, 12016, 12130, 12215, 12220, 12663, 12749, 
12797, 12913, 13042, 13190, 13249, 13294, 13342, 13428, 13430, 
1343413437, 13440, 14095, 14101, 14150, 14260, 14272, 14292, 
14551, 14651, 14806, 15069, 15099, 15609, 15627 

Le to pis Slo ven ske aka de mi je zna no sti in umet no sti, Lju blja na 
ISSN 03740315 6129 

Let te ra in ter na zi o na le ISSN 15922898 4279 
Let tre in ter na ti o na le ISSN 07623690 4180, 9952 
Les Let tres no u vel les ISSN 00241407 12702 
Les Let tres fran ça i ses ISSN 00241393 7492, 8938 
Lé tünk ISSN 03504158 7137 
Li bé ra tion ISSN 12980463 13621, 13622, 13797, 13798 
Li be ro ISSN Y7003366 6849 
Li ber ta tea ISSN 03504166 4832, 4835, 48374839, 4844, 4849

4851, 4853, 4856, 4864, 4865, 4872, 4875, 4877, 4878, 4881, 
48854887, 4889, 6105, 6176, 6461, 6683 

La Li ber té ISSN 16602293 6029, 6394 
Li brary Jo ur nal ISSN 03630277 7267, 84448446, 8452, 12317 
La Li bre Bel gi que ISSN 20310412 12053 
Li bri e ri vi ste d’Ita lia ISSN 00242683 6220, 10388 
Li ječ nič ke no vi ne ISSN 13332775 3416, 12901, 12902 
Lin gua Mon te ne gri na ISSN 18007007 10034, 12847, 15524, 

15525
Li nea d’om bra 11342  
De Li nie ISSN Y7002955 6060, 9290 
Ли пар ISSN 14508338 8680, 11760, 12824 
Li re ISSN 03385019 6000 
Лист мла дих ISSN 22174087 5422 
The Li ste ner ISSN 00244392 8194, 10694 
Ли сти ћи ISSN Y7003234 7478 
Li te rary Qu ar terly of the Yugo slav P.E.N. ISSN 18212980 4067 
Li te rár ní no viny ISSN 04595203 6833, 9974, 10629 
Li te rár ní no viny ISSN 12100021 4026, 13895 
Li te rárny týžden ník ISSN 08625999 14901 
Li te ra tur und Kri tik ISSN 0024466X 8448, 12592
Li te ra tu ra ISSN 01332368 7692 
Li te ra tu ra ISSN 01372548 4828, 10333 
Li te ra tu ra ISSN 18472761 2239  

Ли те ра ту ра и ма стац тва ISSN Y5002338 14321 
Li te ra tu ra Mon do ISSN Y700236X 41244126, 4128 
Li te ra tu ra na Świ e cie ISSN 03248305 4791, 4796, 4798, 4800, 

4815, 4817, 4821, 4822, 4825, 4826, 8490, 9192, 9556, 10373, 
12003, 13445 

Li te ra tur di enst ISSN Y0004774 10059 
Ли те ра ту рен вест ник ISSN 13109561 6615, 10637 
Ли те ра ту рен глас ISSN Y7003048 8456 
Ли те ра ту рен збор ISSN 00244791 13880, 13902, 14591 
Ли те ра ту рен фо рум ISSN 08612153 3958, 3959, 39613963, 

5537, 6516, 7399, 8045, 9144, 9226, 9227, 9877, 9962, 10077, 
10078, 10282, 10636, 12050, 12201, 12309, 12368, 12758, 13419, 
13605, 14958 

Ли те ра ту рен фронт ISSN 08612692 3928, 3930, 3932, 3940, 
3946, 8877, 9718, 9985, 12310, 13669 

Лі те ра тур на Укра ї на ISSN 00244821 5395, 7403, 10942
Ли те ра тур ная га зе та ISSN 00244848 4918, 4944, 6075, 6439, 

10142, 10839 
Ли те ра тур ная Рос сия ISSN 00244856 4932 
Ли те ра тур ни Бал ка ни ISSN 1312014X 3969, 9231, 13606 
Ли те ра тур ни но ви ни ISSN Y7003056 12196, 12199 
Lit hu a nia ISSN 08676445 7404 
Li ca ISSN 04593057 2624, 7934  
Ло ко мо ти ва ISSN C7000332 6518 
Ĺudový ka len dár ISSN 03510565 5056, 5058 
Lu dus ISSN 03543137 10489 
Lu zer ner ne u e ste Nac hric hten ISSN 14217481 8711 
Lu mea ISSN 04599896 4842 
Lu mi na ISSN 03504174 4833, 4834, 4847, 4854, 4855, 48574861, 

4863, 4866, 48684871, 4873, 4874, 4876, 4879, 4880, 48824884, 
4890, 6102, 6120, 6392, 6410, 6430, 6436, 6462, 6682, 6716, 7044, 
7807, 7990, 14417 

Lu ce a fǎ rul ISSN 1220627X 4852, 4891 
Лу ча ISSN 03547787 6633, 13091
 
Lje to pis Ju go sla ven ske aka de mi je zna no sti i umjet no sti, Za greb 

ISSN 03739902 6128, 14742 
Lju bljan ski dnev nik ISSN 13184504 5102, 5112, 5443, 6344, 

13398 
Lju bljan ski zvon ISSN 14085909 8294, 9068, 9447, 10451 
Ljud ska pra vi ca ISSN 13185152 5100, 5101, 5103, 5114, 5116, 

9034, 12584, 12585 
Ljud ski ted nik ISSN 18554040 6195, 7151
 
Ma a kan sa ISSN Y7002890 7370, 7371, 10915 
Ma a se u dun tu le va i su us ISSN 03553787 13623 
Ma gazyn Kul tu ralny ISSN 01377477 4793, 4795 
Ma gazyn Rod zinny ISSN 03248550 4806, 4808 
Le Ma ga zi ne lit té ra i re ISSN 00249807 12876, 13650 
Ma ga si net for al le ISSN 08062188 4739 
Magyar Ké pes Új ság ISSN 04605578 4327, 4373, 4423, 6133, 

13278 
Magyar Könyvsze mle ISSN 00250171 8240 
Magyar Let tre in ter na ti o na le ISSN 0866692X 10570 
Magyar Na pló ISSN 08652910 4446, 5656 
Magyar Nem zet ISSN 0133185X 6577, 6578, 9106, 12719, 14690 
Magyar Szó ISSN 03504182 4312, 4314, 4318, 4321, 4325, 4331, 

4332, 4335, 4372, 43784381, 4385, 4387, 4388, 43944397, 4399, 
44014403, 4409, 44114417, 4419, 5436, 5460, 5468, 5477, 5504, 
6019, 6030, 6076, 6238, 6239, 6294, 6295, 6621, 6648, 6723, 6834, 
7121, 7122, 7125, 7132, 7133, 7139, 7142, 7143, 8010, 8148, 8360, 
8362, 8364, 8945, 9772, 9990, 10328, 10523, 10800, 11137, 11139, 
11142, 11143, 12701, 13415, 13601, 13849, 13850, 14223, 14404, 
14689, 14700, 14846, 15139, 15563 

A Magyar Szó Nép nap tá ra ISSN 2217284X 4343  
Magyar Hír lap ISSN 01331906 6296 
MainEc ho ISSN Y7002394 8968 
Ma le no vi ne ISSN 04608550 2520, 2529, 2969, 3088, 3185, 3268, 

5508, 11219, 11279, 14615 
Malý re per to ár ISSN 12101664 5077 
La Ma ña na ISSN 9969235X 6414, 6510 



1064

Il Ma ni fe sto ISSN 00252158 6659, 11312, 11994 
Mär kische Union ISSN Y0004820 8710 
Марк си стич ка ми сао ISSN 03502244 3138 
Ma ru lić ISSN 03504220 9764, 14931, 15478 
Le Ma tin de Pa ris ISSN 03988996 6495, 6496 
Ma ti ca (Za greb) ISSN 05431077 2443 
Ме ђај ISSN 03515451 3474, 3483, 8689, 11109, 12819, 13571, 

15436 
Me đu na rod na po li ti ka ISSN 05433657 10429 
Ме жду на род ная по ли ти ка ISSN 03502511 10445 
Mer kur ISSN 00260096 7357 
El Mer cu rio de An to fa ga sta ISSN 07186134 6598 
Il Mes sag ge ro ISSN 03916847 10386, 13237 
Mes sag ge ro ve ne to ISSN 1120608X 6447, 8291, 13620 
Ме то дич ка прак са ISSN 03549801 12165 
Me hr Licht! 3899
Mi gra ti ons ISSN 09847642 41824194, 6168, 8279 
Mi e si ęc znik Li te rac ki ISSN 14299054 7152 
Mi sao ISSN 0350817X 6582, 7344, 8161, 8460, 9203, 11183, 

13094, 13841, 14354 
Ми сао ISSN 14506335 1779, 18031805, 1820, 1824, 1827, 

1838, 1841, 1874, 1919, 5686, 5716, 5745, 6127, 8390, 8931, 
9435, 12591 

Der Mit tag ISSN Y0004782 6626 
Mit te i lun gen der Sü do ste u ro paGe sellschaft ISSN 00394572 

10814 
Mit tel de utsche ne u e ste Nac hric hten ISSN Y0004804 13232 
Млад бо рец ISSN 00267023 4490, 7397, 9182 
Мла да Бо сна ISSN Y0003557 1887 
Мла да кул ту ра ISSN 04629558 2144, 5413, 6399, 11787, 14490, 

15464 
Мла да ли те ра ту ра ISSN C400812X 6517 
Mla da po ta ISSN C5035708 10329 
Mla dá tvor ba ISSN Y7002580 13573 
Мла ди би бли о те кар ISSN 04629620 6738 
Мла ди бо рац ISSN 18212999 2139 
Мла ди да ни ISSN 18208517 7393 
Mla di za dru gar ISSN 05446201 2206 
Mla di na ISSN 03509346 5121, 5124, 5132, 1020810210, 12348 
Mla din ska re vi ja ISSN C5033640 5098 
Mla dost ISSN 00267031 2203, 2216, 2233, 2335, 2429, 2438, 2509, 

2513, 2519, 2525, 2859, 3102, 5435, 5458, 9188, 9815, 11468, 
11757, 11758, 12145, 12487, 13675 

Мла дост ISSN 18214436 1983, 2021, 2028, 10091 
Mó wią Wi e ki ISSN 05800943 11016         
Mo guć no sti ISSN 05447267 8417, 14738 
The Mo dern Lan gu a ge Re vi ew ISSN 00267937 14693 
Mo dra la sta ISSN 03523586 2358 
Le Mon de ISSN 03952037 6385, 7158, 7159, 8280, 8281, 8845, 

8949, 8950, 9438, 10156, 10855, 11333, 12203, 13446, 13447, 
13455 

Le Mon de des dé bats ISSN 12402052 4195, 9951 
Le Mon de di plo ma ti que ISSN 00269395 7345 
Il Mon do sla vo ISSN Y700351X 11269 
Mo ni tor ISSN 03538354 12046, 13851 
Мо ни тор ISSN 13119699 9216 
Mo rav skoslezský den nik ISSN Y7002599 3990, 3991 
Mor gen bla det ISSN 08053847 7442 
Mor gen blaðið ISSN 10217266 6264 
Mor gen blatt ISSN 18472214 4567, 4568, 4574, 4576, 4577, 

4587 
Most ISSN 03506517 2685, 7059, 7093, 7670, 7673, 7955, 

13160 
Most ISSN 03510611 4068, 41014105, 41074112, 7455, 7500, 

7501, 8872, 10995, 10996, 11233, 11332, 13148, 13879, 14232 
Мост ISSN 05800293 39523954, 3957, 5519, 7019, 8122, 11289, 

12178, 13305, 13714 
Mo sta ri en sia ISSN 10238638 8064 
Мо сто ви ISSN 03504263 2929, 6817, 6892, 7162, 7829, 8592, 

9237, 9484, 9828, 11162, 11249, 11715, 11716, 12785, 13717, 
14130, 14506, 14507, 14992, 14994, 14996 

Мо сто ви ISSN 03506525 5694, 8929, 9104, 9215, 9763, 10456, 
11305, 12139, 12657, 12916, 13814, 15439 

Mo tri šta ISSN 15125475 7671, 8063, 10962, 14325 
Mo hor jev ko le dar ISSN 13185462 8434 
Múlt és Jö vő ISSN 08648646 4447 
El Mun do ISSN 9968019X 6209, 8251, 13649 
Münchner Mer kur ISSN Y5002265 6872, 9783, 15032, 15562 
Mű hely ISSN 0138922X 4474, 4476, 10172
 
Nagyvi lág ISSN 05471613 4341, 4345, 4393, 4436, 4465, 7387, 

7389, 7390, 7694, 8482, 13663, 14059, 14761, 14777 
Na da ISSN 03507475 6293, 7082, 13365, 14012 
La Na zi o ne ISSN 03916863 4244, 8179 
Na pja ink ISSN 05472075 14756 
Na pló ISSN 01332104 6150, 12385 
На пред ISSN 00277843 2182, 6064, 9706, 13307, 13308 
Na pre dak ISSN 03540774 1971, 6844, 10975 
Na pri jed ISSN Y0004049 10796 
На род ISSN Y0003999 1839, 6194, 12324 
Na rod na ar mi ja ISSN 00277908 2067, 2137, 2334, 2373, 2511, 

3161, 6629, 7567, 7614, 7617, 7620, 7622, 7627, 7630, 9145, 9146, 
9152, 9180, 13285, 15008 

На род на за дру га ISSN Y0003972 4485 
На род на мла деж ISSN 02051117 15452 
Ná rod ná ob ro da ISSN Y7002602 11096 
На род на од бра на ISSN 18213006 7682 
На род на про све та ISSN 02046237 39343936 
Na rod na umjet nost ISSN 05472504 7346 
Na rod ne no vi ne ISSN 00277932 9111 
Na rod ne no vi ne ISSN 01331469 2714, 15125 
На род не но ви не ISSN 03507572 2176, 8276, 9429, 9653, 9700, 

10585, 10603, 11562, 11563, 12329, 12778, 12779, 13275, 14020, 
14817, 14818 

На род ни ка лен дар ISSN 13330640 2000, 2029, 2163, 2231, 
2236, 5498 

Na rod ni ka len dar ISSN 04658884 2201 
Na rod ni list ISSN 13320319 2119, 5428, 7809 
Ná rod ní listy ISSN 12141240 3995, 3996  
На род ни сту дент ISSN 18213014 10672, 11768, 11769 
Ná rod nie no viny ISSN 13371479 5040 
Nas za Trybu na ISSN 01379453 14920, 14921 
На сле ђе ISSN 18201768 7540, 8921, 13519 
Na sta va ISSN 03523403 11652 
На ста ва и вас пи та ње ISSN 05473330 9202, 13869 
На ста ва је зи ка и књи жев но сти у сред њој шко ли ISSN 04659783 

2056  
The Na tion ISSN 00278378 12388 
Na ti o nalZe i tung ISSN 14214199 4645, 6088, 6131, 10478, 13572, 

14331, 14334 
The Na ti o nal Ob ser ver ISSN 00279803 12372 
Na ti o nal Re vi ew ISSN 00280038 8295 
Na ti o nal He rald ISSN Y7002254 6202, 9781  
La na ción ISSN 03250946 6229, 6234, 6529 
Na ci o nal ISSN 14511118 8709 
Naš ve snik ISSN 18213065 2433 
Naš ži vot ISSN 18213022 5037 
Наш је зик ISSN 00278084 12155 
Náš ko u tek ISSN 03517713 4007 
Наш лист ISSN 04659104 11611 
Na ša bor ba ISSN 03546217 6725, 7083, 8969, 9638, 10405, 10409, 

10412, 10416, 13980 
Na ša vas ISSN C5031346 5115 
На ша до мо ви на ISSN 18213030 2015 
Na ša že na ISSN 03509737 11941 
На ша књи жев ност ISSN 18213499 1966, 1968, 1972, 1973, 1979, 

1982, 6400, 6938, 6947 
На ша ні ва ISSN Y7003064 39203923 
Na ša ri ječ ISSN 00278130 2261, 5475, 11062 
На ша ро ди на ISSN 02048485 3949 
На ша сло ва ISSN 20737033 3919 
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Na ša so dob nost ISSN 13183397 5130, 15450 
Na ša stvar nost ISSN 14513587 9634 
На ша ствар ност ISSN 18213049 8926, 14013 
Na ša ško la ISSN 0547308X 6637, 11605 
Na ša štam pa ISSN 00278149 5427 
На ше ства ра ње ISSN 04659503 3134, 3590, 11614, 12822 
Na ši da ni ISSN 00278262 2359, 5430, 6192, 7887, 7954, 11493, 

11527, 13397, 13617, 13618 
На ши да ни ISSN 2217348X 2342 
Na ši pi o ni e ri ISSN 22173315 5064, 5066 
Na ši raz gle di ISSN 05473276 3205, 5105, 5120, 5122, 5126, 5154, 

5158, 5163, 5164, 51715175, 7150, 8176, 8867, 9108, 10023, 
12842, 13568, 15467, 15468 

Na ši nec ISSN 18015107 3983, 3984 
Τα Νεα 12532
Νεα εστια  ΙSSΝ 00281735 6612 
New Ze a land Sla vo nic Jo ur nal ISSN 00288683 15577, 15578 
The New Ze a land He rald ISSN 11700777 6198 
New York WorldTe le gram and the Sun ISSN Y7002289 14796 
New York Post ISSN 10903321 6873 
The New York Ti mes ISSN 03624331 6058, 6333, 6434, 7493, 

13162, 14939 
The New York Ti mes Bo ok Re vi ew ISSN 00287806 40514054, 

6113, 9091, 13615, 14853, 1493614938, 14940    
New York He rald Tri bu ne ISSN Y7002270 7482, 8432, 13888, 

14828, 14830 
The New Yor ker ISSN 0028792X 6190, 7440 
New Sta te sman ISSN 00286842 12861, 15382 
New swe ek ISSN 00289604 6159 
Не вен ISSN 03518116 3513, 3555, 3562 
Не де ля ISSN Y7003072 4908 
Не дељ не но во сти ISSN 22173927 2703, 5523, 7223, 9358, 9365, 

9372, 9379, 9386, 9393, 15400 
Ne delj ni dnev nik ISSN 03549429 12159 
Ne dje lja ISSN 03535975 12182, 14727 
Ne djelj na Dal ma ci ja ISSN 03516792 15123 
Néps za bad ság ISSN 01331752 4404, 4421, 7695, 14228, 15136 
Néps za va ISSN 01331701 6297 
Das ne ue Buch ISSN 00283118 10003 
Ne ue Volk sbil dung ISSN Y0004847 8800, 15437 
Ne ue Würt tem ber gische Ze i tung ISSN Y0004855 6160, 9289, 

10473 
Ne ue de utsche Li te ra tur ISSN 00283150 9722 
Ne ue de utsche Hef te ISSN 00283142 4697, 10495, 10852, 

10854 
Ne ue Ze it ISSN 01385011 6003, 6595 
Ne ue Zür cher Ze i tung ISSN 03766829 4734, 6004, 6055, 6083, 

6097, 6109, 6132, 6140, 6329, 6330, 6396, 7260, 7261, 8009, 
10481, 13399, 14774 

Die ne ue Li nie ISSN 9957313X 4591 
Ne ue Li te ra tur. Ne ue Fol ge ISSN 12206385 11116 
Ne ue Ta ge spost ISSN Y0004839 9780, 14416 
Ne u es Win tert hu rer Tag blatt 4629, 8046
Ne u es De utschland ISSN 03233375 8237, 8808, 14788, 15511 
Ne u es Öster re ich ISSN Y0004863 12378 
Nia Vi vo ISSN 18213073 4130, 8239 
Nya pres sen ISSN Y7002874 12852, 12853 
Ni e u we Rot ter dam sche Co u rant ISSN Y7002963 6009 
Ник шић ке но ви не ISSN 03516210 2743, 2744, 2746, 2750, 

3387, 5465, 5583, 7776, 11381, 11454 
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3002, 3003, 6051 
Pri mor ske no vi ce ISSN 03504468 5117, 6255 
Pri mor ski dnev nik ISSN 11246669 5108, 5109, 5129, 5131, 5133, 

5137, 6079, 6343, 13243, 13570, 14664, 14665 
La Pro vin cia di Co mo ISSN Y7003382 11201, 11202 
Про вин ци ја ISSN 03506738 6580, 9457, 13479 
Про грес ISSN 18213618 13574 
La Pro gre so ISSN 04784863 4133, 4134 
Pro o ga ISSN 18211038 3805, 9434 
Про све та ISSN 18213642 7986 
Pro sve ta ISSN Y5014786 6021  
Про све те на же на ISSN 03509796 4483 
Pro svet ni de la vec ISSN 00331643 11280 
Про свет ни пре глед ISSN 00331651 3135, 7299, 8639, 9031, 

9199, 11087, 11397, 11398, 12589, 12823, 13875 
Про свје та ISSN 13315439 2330 
Про свје та ISSN 18401821 1843, 1865, 1920, 1927, 1947, 1967, 

3329, 3394, 3675, 7754, 9098, 11508, 12455 
Про свјет ни лист ISSN 00331678 2936, 6852, 7892, 9350, 11014, 

14310, 15487 
Про свјет ни рад ISSN 00331686 2613, 2616, 2626, 2636, 3616, 

6609, 6611, 7149, 7779, 7793, 7794, 8614, 8667, 9236, 9699, 10130, 
11372, 11541, 12396, 12851, 13373, 14990, 14991, 14995, 15011 

Про сто ри ISSN 02046539 3975 
Psi hi ja tri ja da nas ISSN 03502538 10075 
Pu blis hers We ekly ISSN 00000019 14734 
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Pú bli co ISSN 08721548 98029804 
Pu te vi ISSN 05558190 2832, 2841, 2852, 2860, 2932, 7324, 7628, 

7880, 7902, 7938, 10923, 10924, 10933, 10941, 11491, 11492, 
11497, 11509, 11512, 12629, 13208, 13469, 13496, 14371, 14376, 
14983 

Пу те ви ISSN 14513552 1844 
Pu te vi i do stig nu ća u obra zo va nju i na sta vi ISSN 03513599 9342
 
Il Rag gu a glio li bra rio ISSN 00338648 6178, 10493 
Rad ISSN Y0004111 14784 
Rad ISSN 00337463 8529                   
Рад ISSN 03504514 2293, 2455, 6193, 6419, 8523, 10749       
Рад ISSN 18213650 1890
Rad Ju go sla ven ske aka de mi je zna no sti i umjet no sti. Od jel za su

vre me nu knji žev nost, Za greb ISSN 04470869 2179 
Ра дио Бе о град ISSN 22173358 2120, 11237 
Ra dioZa greb ISSN Y000412X 2117, 13727 
Ра дио Ско пје ISSN 04816412 4480, 4501 
Ра дио ТВ ре ви ја ISSN 03507432 2921, 68966899, 6905, 8005, 

8205, 8206, 12612, 15580 
Ra di o cor ri e re TV ISSN Y7002491 5439, 7444 
Ра дян сь ке ли те ра ту ро знав ство ISSN 01310194 13559 
Рад ник ISSN 04816846 2126, 2218, 8181, 8183, 8187, 8277, 

14183 
Рад ни ца ISSN 18213677 2037 
Rad nič ke no vi ne ISSN Y0004138 1752, 1797 
Рад нич ке но ви не ISSN 2217222X 1798 
Ra do vi / ANU BIH, Odje lje nje za knji žev nost i umjet nost, Sa ra je vo 

ISSN 03500098 6792, 13761 
Ra dost ISSN 03513688 10501  
Раз ви гор ISSN 03504530 45314533, 4535 
Раз ви так ISSN 00340278 12655, 14177 
Раз ви так ISSN 03525430 6115, 9437, 9684 
Раз ви так ISSN Y0002836 2662, 5491, 6458, 7318, 7479, 8405, 

8822, 9130, 10184, 10751, 10922, 11366, 11721, 11722, 12421, 
13713, 13781, 14342, 14343, 14348, 15040, 15392 

Раз ви ток ISSN 03513769 4515, 4517, 7765 
Раз гле ди ISSN 00340227 4489, 7398, 11331, 11961, 14316 
Raz gle di ISSN 13180401 12126 
Raz gle di ISSN 20375271 10842 
Raz li ka ISSN 15127311 10821, 12042 
Raz log ISSN Y5022363 15062 
Ra ké ta ISSN 01331310 4422 
Ra mu ri ISSN 12206342 4848 
Ра нок ISSN 0130545X 5391 
Рас кр сни ца ISSN 18213685 8096 
Ра шка ISSN 03510719 8920 
Re vi ew ISSN 00346357 4071, 4080, 6153, 7244 
The Re vi ew of In ter na ti o nal Af fa irs ISSN 04866096 10447 
Re vi ew of Na ti o nal Li te ra tu res ISSN 00346640 10802 
Re vi ja ISSN 00346888 10030, 11939 
Re vi ja SRP ISSN 13181912 5188  
Re vi sta ISSN 03523489 5195, 5197, 7246, 10216 
La Re vi sta Di plo ma ti ca Pla cet ISSN Y7003307 15083 
Re vue ISSN 03523500 4673, 4692, 7242, 10217 
Re vue ISSN 03523519 4170, 4172, 7245, 10215, 10219 
Re vue gé né ra le bel ge ISSN 00353078 4152 
Re vue de la po li ti que in ter na ti o na le ISSN 00351695 10450 
Re vue de lin gu i sti que ro ma ne ISSN 00351458 6507 
Re vue de lit té ra tu re com pa rée ISSN 00351466 8178, 15432         
Re vue des étu des sla ves ISSN 00802557 15435 
La Re vue des let tres mo der nes ISSN 11561335 12295 
La Re vue EstQu est in ter na ti o na le ISSN 12404403 4196 
Re vue sve to vej li te ra túry ISSN 02316269 10919 
Reynolds News ISSN Y7003390 13167 
Re la ti ons ISSN 05579201 4081, 4084, 4086, 4091, 4173, 11972, 

13535 
Re no me ISSN 18008054 10369 
La Re pub bli ca ISSN 03901076 10998, 11334 
Re pu bli ka ISSN 03501337 1992, 2023, 2045, 2061, 2109, 2159, 

2301, 2333, 2341, 2366, 2370, 2413, 6388, 6700, 6755, 7498, 8169, 

9105, 10797, 10974, 11051, 11406, 12123, 12125, 12625, 13139, 
13816, 14487, 15004 

Re pu bli ka ISSN 03547973 9914, 9948 
Ре пу бли ка ISSN 14506548 6628, 7476 
Re se ña de li te ra tu ra, ar te y espec tá cu los ISSN 00801763 8025 
Il Re sto del car li no ISSN 11286741 11213 
Rec lams Li te ra turKa len der ISSN 04841360 4644 
Reč ISSN 03545288 6469 
Реч мла дих ISSN 03519554 3132 
Ri val ISSN 03532968 4113, 14669, 14670 
Ri ječ ISSN Y0004146 10508 
Ri ječ ISSN 1330917X 7307, 7792, 8059, 8062, 8065, 11273, 

13627        
Ri ječ mla dih ISSN Y000359X 2181 
Ri je či ISSN 03509451 12148 
Ri ječ ka re vi ja ISSN Y5036038 6735, 12213, 12229 
Ri ječ ki list ISSN 13311700 14421 
Ri lin dja ISSN 03504581 3845, 3847, 3850, 3853, 3855, 3862, 3865, 

3867, 38693872, 3877, 3879, 3880, 3885, 6247, 6313, 10327, 
11417, 11420, 11424, 11427, 1142911433, 11443, 14528, 15512, 
15514 

Ri na sci ta ISSN 00355380 6222 
Rov nost ISSN 08627967 14951 
Род на реч ISSN 02045117 9421, 13991 
Ро до љуб ISSN 18213693 1829 
Roz hĺady ISSN 00359327 5045, 5052, 5065, 6311 
Ro ĺ níc ke no viny ISSN 02316617 5057, 15582 
Ro mâ nia li te ra rǎ ISSN 12206318 4892 
Rö ster i ra dio TV ISSN 00357839 5214 
Roc znik Li te rac ki ISSN 01374028 7524, 10425, 12351 
RTV ISSN 03516008 6545, 10199 
Ru dar ISSN 04835026 2249 
Ru ko vet ISSN 00359793 2815, 6643, 7117, 7719, 8258, 8747, 

9685, 11282, 12907, 13309, 13418, 13432 
La Ru o ta ISSN Y7002505 4224 
Ru per toCa ro la ISSN 0035998X 15560 
Ру ске сло во ISSN 03504603 48954903, 8754 
Rus sian Li te ra tu re ISSN 03043479 6815, 9742, 9754 
Ru hrNac hric hten ISSN Y7002831 14832 
Ruch Li te rac ki ISSN 00359602 14017 
Ruch Sł o wi a ń ski ISSN 20716265 4749 
Rhe i nische Post ISSN Y7002033 12319, 14338, 14768, 14769, 

14926 
Rhe i nischer Mer kur ISSN 01733028 14561 
Die Rhe inp falz ISSN Y0003387 14771
 
Sa ar brüc ker Ze i tung ISSN Y7002041 6070, 10476, 11136, 14414 
The Sa van nah Mor ning News ISSN 1047028X 8283  
Sa vre me nik ISSN Y0004154 1712, 1718, 11705, 13817 
Sa vre me nik ISSN 0036519X 2184, 2189, 6793, 6935, 7647, 7836, 

7885, 7933, 80898091, 8103, 8298, 8562, 8784, 8786, 9081, 9520, 
9521, 9524, 9525, 9527, 9605, 9770, 10044, 10337, 10338, 10359, 
10935, 11025, 11608, 11711, 11718, 11723, 12305, 12465, 12476, 
12555, 12755, 13185, 13206, 13388, 14242, 14355, 14358, 14363, 
14653 

Са вре ме ник плус ISSN 03543021 9005, 9577, 11736, 12438, 
13288, 14982 

Sa vre me nost ISSN 03503542 2630, 14484, 15068 
Sal zbur ger Nac hric hten ISSN 10151303 9778, 13226, 14809, 

14810 
Sam vin nan ISSN 16706315 4219, 11110, 11111 
Са мо у пра ва ISSN 18214444 9652 
Са мо у прав на шко ла ISSN 03517497 11222 
Sam ti den ISSN 00363928 8014 
San Fran ci sco Chro nic le ISSN 19328672 12870, 14856, 14857 
Sa op će nja / Pliva, Zagreb ISSN 05817250 8256 
Sa ra jev ske no vi ne ISSN Y0003603 2403, 6121, 7486 
Sa ta kun nan kan sa ISSN 03558746 14797, 14798 
Sa tur day Re vi ew ISSN 00364983 7800, 8056, 9874, 11011, 14081, 

14918 
Sa tur day Re vi ew ISSN 03611655 6114 
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Svan te vit ISSN 01065378 9322 
Sve do čan stva ISSN 04916506 2114 
Sven ska dag bla det ISSN 11012412 6031, 6227, 6230, 6453, 6616, 

7262, 7359, 8863, 11088, 11248, 14660, 14834 
Све ске ISSN 03535525 8591, 9196, 9312, 9589, 9824, 12717, 

13324, 14265, 15607 
Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа ISSN 03520862 3020, 3021, 

3037, 3040, 3041, 3077, 3101, 3104, 3169, 3242, 3332, 3407, 3412, 
3418, 3426, 3499, 3500, 3506, 3531, 3560, 3566, 3633, 3640, 3665, 
3667, 3758, 3790, 3836, 5600, 5602, 56055621, 5625, 5635, 5636, 
56395642, 56455647, 56535655, 5657, 5661, 56645666, 5673, 
5712, 6001, 6022, 6272, 6298, 63596378, 6435, 6438, 6471, 6511, 
6513, 6519, 6606, 6619, 6650, 6838, 6839, 6856, 7251, 7259, 7374, 
7384, 7385, 7408, 7427, 7429, 7435, 7513, 7543, 7654, 7655, 7696, 
7697, 7787, 7811, 7834, 7863, 7865, 7884, 7886, 7893, 7915, 7919, 
7963, 7975, 7997, 8028, 8049, 8060, 8133, 8149, 8163, 8164, 8214, 
8312, 8317, 8322, 8334, 8341, 8342, 8352, 8354, 8355, 8408, 8410, 
8413, 8451, 8461, 8479, 8499, 8502, 8510, 8521, 8525, 8526, 8530, 
8564, 8565, 8568, 8573, 8583, 8594, 8595, 8597, 8598, 8602, 8604
8606, 8610, 8612, 8624, 8643, 8744, 8785, 8830, 8847, 8880, 8948, 
9007, 9009, 9016, 9018, 9032, 9116, 9121, 9128, 9272, 9278, 9279, 
9303, 9308, 9316, 9443, 9453, 9486, 9499, 9505, 9507, 9592, 9595, 
9616, 9625, 9626, 9628, 9715, 9732, 9734, 9793, 9829, 9860, 9884
9888, 9890, 9893, 9903, 9907, 9945, 9980, 1006710069, 10109, 
10127, 10148, 10153, 10241, 10245, 10289, 10292, 10296, 10387, 
10392, 10393, 10440, 10492, 10542, 10705, 10779, 10793, 10805, 
10901, 10953, 10976, 11006, 11277, 11304, 11330, 11354, 11385, 
11386, 11436, 11442, 11474, 11588, 11600, 11695, 11696, 11834, 
11838, 11841, 11842, 11960, 11996, 12038, 12054, 12093, 12101, 
12141, 12146, 12147, 12158, 12207, 12272, 12275, 12276, 12278, 
12285, 12312, 12345, 12395, 12408, 12415, 12440, 1244812450, 
12457, 12464, 1246612472, 12475, 12488, 12495, 12498, 12505, 
12507, 12537, 12538, 12550, 12551, 12562, 12569, 1260412606, 
1263712640, 1272612728, 12735, 12780, 12808, 12809, 12850, 
12911, 12958, 13202, 13277, 1333713339, 13341, 13384, 13391, 
13392, 13414, 13460, 13493, 13523, 13524, 13530, 13636, 13848, 
13871, 14083, 14085, 14086, 14088, 14092, 14094, 14097, 14125, 
14134, 14137, 14143, 14187, 14231, 14243, 14259, 14281, 14298, 
14306, 14318, 14380, 14391, 14395, 14397, 14452, 14455, 14480, 
14482, 14567, 14569, 14571, 14573, 14579, 14581, 14598, 14611, 
14622, 14624, 14628, 14648, 14674, 14813, 14860, 14861, 14875, 
14912, 14955, 15019, 15054, 15117, 15152, 15526, 15536, 15544, 
15545, 15549, 15626, 15628 

Све ске Ма ти це срп ске. Се ри ја књи жев но сти и је зи ка, Но ви 
Сад ISSN 03527700 15590 

Svet ISSN 03535932 3181, 3182, 15230, 15231        
Свет ре чи ISSN 14506211 10126, 13630 
Svet so ci a li zmu ISSN 01396803 5073 
Све тлост ISSN 00397059 5488, 12137 
Svě to vá li te ra tu ra ISSN 00397075 4008, 4010, 10625 
Svet ski pre gled ISSN 18212328 6940, 10361 
Svi jet ISSN 00397121 2380, 7336, 10885, 13371, 14520, 14949, 

15483, 15529 
Svje tlo ISSN 03539180 11187     
Svje tlo ri je či ISSN 15126986 9902, 13136 
Svo bod ná ze mě ISSN Y7002653 4004 
Se vinç ISSN 03514935 5234, 5236, 5245, 5369, 5379 
7 da na ISSN 04880609 21732175, 5417 
Se e län der Vol ksze i tung ISSN Y7003110 6288 
Се ло ISSN 22172246 2041, 2043 
Се мья и шко ла ISSN 01317377 4909 
Сеп тем ври ISSN 02047349 3945, 3948, 5492, 6325, 9961, 

12198 
Ser bian Li te rary Qu ar terly ISSN 03530256 4099, 10887 
Ser bian Stu di es ISSN 07423330 4090, 41184120, 4122, 6681, 

7436, 8166, 8167, 8233, 9752, 10110, 10213, 10275, 10699, 
11699, 13393 

Ser bian Stu di es Re se arch ISSN 22175210 15029 
Serb ska protyka ISSN 05595053 4294, 4295 
Se sler ISSN 03513777 53095311, 5313, 5314, 5316, 5336, 5338, 

5339, 5345, 5347, 5349, 5357, 5372, 5376, 5377, 8809, 8962, 
8963, 12698 

Se co lul 20 ISSN 00370517 4841, 4843, 4845, 4846 
Sztan dar Młodych ISSN 05579783 4753 
Sydsven ska dag bla det ISSN 11040068 5218, 5219 
Sydsven skan ISSN 1652814X 13668 
Sinn und Form ISSN 00375756 4625 
Син те за ISSN 03514161 6823, 12810, 13498 
Син те зи ISSN 14096102 10171 
Synthè ses ISSN 00397865 4156, 15341 
Sla via ISSN 00376736 15086, 15087 
Sla via ISSN Y5048478 6724 
Sla via Oc ci den ta lis ISSN 00810002 8174, 8175 
Sla vist ISSN 03536122 14240 
Сла ви сти ка ISSN 14505061 10053 
Sla vi stič na re vi ja ISSN 03506894 12860, 15550 
Sla vic and East Euro pean Jo ur nal ISSN 00376752 9743, 10697, 

10698, 10700, 10709, 11852, 12005, 13516 
Sla vic Re vi ew ISSN 00376779 14681, 14881 
Сла вя ни ISSN 03241629 13671 
Сла вян ски вест ник ISSN 08618003 3960 
Сла вян ски ди а ло зи ISSN 13125346 39763979, 3982, 9220 
The Sla vo nic and East Euro pean Re vi ew ISSN 00376795 4042, 

4043, 8152, 8790, 11701, 13536, 14880, 14882 
The Sla vo nic Re vi ew ISSN 14717816 4041 
Сло бо да ISSN 00376876 6188 
Slo bo da ISSN 03504654 6037 
Сло бо да ISSN 03509869 13108 
Slo bod na Dal ma ci ja ISSN 03504662 2321, 2395, 2763, 5472, 

6821, 8244, 8415, 8416, 10600, 10775, 11080, 11247, 12025, 
14323, 15079, 15101 

Сло бод на реч ISSN 00376884 2346, 6117 
Slo bod ni dom ISSN 13334123 2138 
Slo va ki stický zbor ník ISSN 22174532 10691 
Slo vanský př e hled ISSN 00376922 6652, 10081 
Slo ve nec ISSN 03540960 5184, 5185, 7982 
Slo ven ská jed no ta ISSN Y7002637 5039 
Slo ven ská po li ti ka ISSN Y7002645 5034 
Slo ven ské po hĺady ISSN 13357786 5035, 5036, 5038, 5047, 5059, 

7667, 14762 
Slo ven ski vest nik ISSN 10241450 5134 
Slo ven ski jug ISSN Y0003611 1763 
Slo ven ski po ro če va lec ISSN 13184946 8199, 8200, 13111 
Слов’ян сь ке Ві че  XXI сто літ тя ISSN Y7003463 5400  
Сло во і час ISSN 02361477 8368, 13565, 13567 
Sł o wo Pow szec hne ISSN 01379283 7400
Сло во то днес ISSN 13123173 39703974, 3980, 3981   
Sme ISSN 1335440X 14654 
Smer ISSN 02317524 5070, 7657 
Со вре мен ная ху до же ствен ная ли те ра ту ра за ру бе жом  

ISSN 01321390 8454, 8455, 9332, 9334 
Со вре ме ност ISSN 00385972 4479, 4482, 4493, 4516, 4519, 

45214523, 45254527, 9181, 9183, 13907, 14035, 14589 
So dob nost ISSN 00380482 6832, 7983, 10024 
Le So ir il lu stré ISSN 13764845 8876 
Son ntag ISSN 00381411 6581, 8369, 9512, 10276, 10587 
Das Son ntag sblatt ISSN 09327355 10851, 10853, 14560, 14564 
Со по ћан ска ви ђе ња ISSN 03529185 9701 
So ut he a stern Euro pe ISSN 00944467 9739, 11352, 11853, 12004, 

14249 
La Sof fit ta ISSN Y7002513 4254 
So ci e dad ISSN 03277712 9863 
Со ци јал на ми сао ISSN 0354401X 3769 
So ci o lo ški pre gled ISSN 00856320 11257 
Spek tar ISSN Y0003921 9727 
Спек тар ISSN 03522423 7063, 11991, 11993, 13284, 14590 
Spec ta tor ISSN 00386952 6537 
Der Spi e gel ISSN 00387452 6036, 6143, 6152, 6156, 6163, 6164, 

6175 
Спо не ISSN 03504778 7912 
Спорт и свет ISSN 04904982 2290, 5447, 9073, 12403, 13825, 

14476 
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Spra wo zda nia z Po si ed zeń Ko mi sji Na u kowych, Kra kow  
ISSN 0079354X 8890, 14753 

Spra wo zda nia Po zna ń ski e go To warzystwa Przyja ci ół Na uk  
ISSN 08608598 9025, 9784 

Срав ни тел но ли те ра ту ро зна ние ISSN 02050390 9218 
Ср би ја ISSN 14526905 14169 
Ср би сти ка ISSN 1450670X 7774 
Сред њо шко лац ISSN 04906306 5409 
Срем ске но ви не ISSN 05617294 12890 
Срп ска ви ла ISSN 03547116 10225, 11000 
Срп ска реч ISSN 03542963 11272 
Срп ске на род не но ви не ISSN 1215072X 32603265, 3271, 3287

3289, 3325, 5623, 7688, 11690, 13593, 14049, 1405114056 
Срп ски је зик ISSN 03549259 8235, 9650, 10619, 15539 
Срп ски југ ISSN 18203507 10395 
Срп ски књи жев ни гла сник ISSN 03542769 1799, 1817, 1818, 

1825, 1833, 1836, 1842, 1846, 1851, 1852, 1854, 1855, 1858, 1868, 
18701873, 1880, 1882, 1886, 18911895, 18971899, 1901, 1902, 
1904, 1907, 1909, 1910, 1912, 1921, 1922, 1925, 19281930, 1933, 
1938, 1940, 1941, 1945, 1949, 1953, 19561958, 5703, 5722, 5740, 
5756, 6614, 6944, 6985, 7360, 8879, 10511, 11092, 11186, 11794
11800, 13679, 13710, 14618, 15293, 15307 

Срп ски на род 14128
Срп ски Си он ISSN 0354253X 3336, 3427, 3533 
Срп ско Осло бо ђе ње ISSN 14506939 6678, 11522 
ST ISSN 03536653 12900, 14448 
St. Gal ler Tag blatt ISSN 14242869 6010, 6534, 6622, 8840, 10475 
St. Pe ters burg Ti mes ISSN 15636291 10007 
La Stam pa ISSN 11221763 6907, 8248, 13512, 14557
Stam pa se ra ISSN Y0003360 7981  
De Stan da ard ISSN 07793847 14644 
Der Stan dard ISSN Y500229X 14766, 15530 
Start ISSN 03522873 8393, 8539 
Sta se ra ISSN 15906965 7100 
Ства ра ње ISSN 0039422X 2017, 2054, 2431, 2502, 2653, 2751, 

2809, 3652, 3815, 5511, 6762, 7711, 7769, 8313, 8683, 8684, 9076, 
9087, 9094, 9826, 10396, 10737, 11326, 11674, 11713, 11724, 
12184, 12331, 12397, 12671, 13171, 13334, 13722, 14308, 14523, 
14642 

Ste a ua ISSN 00390852 9875 
Стиг ISSN 0350834X 7742, 12436 
Stylistyka ISSN 12302287 15077 
Stim me der Frau 4634
Сто жер ISSN C6143822 3933 
Stoc kholmstid nin gen ISSN Y7002882 5217, 8350, 8864, 8865, 

10494, 10692, 11060, 12527, 12528 
Стра жи ло во ISSN 05621674 10879, 14118 
Stre ven ISSN 00392324 6210, 6211 
Стре меж ISSN 00392294 10690, 10997, 12862, 15064 
Стре мље ња ISSN 05854229 3189, 6914, 7746, 7749, 7755, 7763, 

8563, 9096, 9161, 9329, 9651, 9837, 10914, 12114, 12410, 12413, 
12665, 12666, 13374, 13377, 14111, 14113, 14120, 14123, 14124, 
14364, 14705, 1470714709, 14714, 14722, 14969 

Strom 4596
Стру ма ISSN 0205244X 3965 
Stu dent ISSN 00392693 2307, 2328, 2350, 2375, 2687, 2704, 

2721, 2738, 2752, 2778, 2783, 2787, 2801, 6183, 7545, 7547, 7548, 
7805, 8130, 8242, 8394, 8406, 11617, 12106, 12144, 12960, 14176, 
14609 

Сту дент ски збор ISSN 03504816 4492, 4512, 9879, 13903 
Stu dent ski list ISSN 0039288X 2070, 2124, 15060, 15061 
Stu dia Lit te ra ria Po lo noSla vi ca ISSN 12318922 10428 
Stu dia Ro ma ni ca et An gli ca Za gra bi en sia ISSN 00393339 7454 
Stu dia Ros si ca Po sna ni en sia ISSN 00816884 9024, 9027 
Stu dia Cro a ti ca ISSN 03267997 6181, 6200, 6228, 6919, 6920, 

8447, 10354, 12077, 13380 
Stu dio ISSN 00394106 15570 
Stu di um ISSN 00394130 14956 
Stut tgar ter Ze i tung ISSN Y0003417 12316 
Stut tgar ter Nac hric hten ISSN Y0003409 6442, 15559 
Su bo tič ke no vi ne ISSN 03516466 7653, 10618 

Su vre me na me to di ka na sta ve hr vat skog ili srp skog je zi ka  
ISSN 0350221X 11943 

La Su da Ste lo ISSN Y7002696 4129, 4131, 4132 
Süd de utsche Ze i tung ISSN 01744917 4623, 4631, 4701, 6087, 

6217, 6251, 6855, 7284, 8215, 8512, 8947, 10468, 13578, 13579, 
14728, 14927 

Sü dostFor schun gen ISSN 00819077 13660 
Sü dost de utsche Vi er te lja hre sblät ter ISSN 05625297 15027 
Sü do ste u ro paMit te i lun gen ISSN 0340174X 8812, 10817 
СУМ ISSN 14096455 7328 
The Sun ISSN 19308965 14808 
Sun day Te le graph ISSN 0307269X 6212 
Sun day Tri bu ne ISSN Y7002327 8243 
Сун ча ник ISSN 1451379X 8425 
Su o men so si a li de mo kra at ti ISSN 03559440 10820, 12594, 14785 
Sur vey ISSN 03500144 8497 
Су сре ти ISSN 05627117 11566, 12337, 12714, 12798, 13410 
Су сре ти ISSN 14516586 3507, 3509, 3541 
Su sre ti ISSN Y5007380 15142 
Су ча сні сть ISSN 05858364 5381, 9800 
Sce na ISSN 00365734 6828, 7341, 8977, 9665, 11623, 11815, 

11818, 13327, 13598, 15038 
Sce na ISSN 03513963 12840 
The Scot sman ISSN 03075850 6214 
Der Schaf fen de ISSN 22172238 46004609, 4611 
Schaffha u ser Nac hric hten 14894
Schwä bische Do na u ze i tung ISSN Y700205X 11560 
Schwä bische Ze i tung ISSN Y7002068 6819 
Das Schön ste ISSN 04876601 11266 
Schre ib heft ISSN 01742132 10167
 
La Ta ble ron de ISSN 09804501 5433 
Der Tag ISSN Y7002092 12597 
Ta gesAn ze i ger ISSN 14229994 46634666, 4691, 11134, 14328, 

14333 
Ta gesAn ze i ger für Stadt und Kan ton Zü rich ISSN 14240262 

6411, 14335 
Der Ta ges spi e gel ISSN 18652263 74657469, 7471, 7472, 10472, 

14336 
Tan ISSN 03513815 5323, 5324, 5350, 5355, 5378, 9113 
Ta nul mányok / A Magyar Nyelv Iro da lom és Hun ga ro ló gi ai Ku ta

tá sok In té ze te, Új vi dék ISSN 03516253 7126 
Tár sa dal mi Sze mle ISSN 0039971X 11090, 11097 
Die Tat ISSN Y7002106 8703 
ТВ но во сти ISSN 03507467 10353 
Tvar ISSN 0862657X 4027, 6484 
Tvor ba ISSN 01395513 6016, 6848 
Twór czo ść ISSN 00414727 4766, 4767, 4782, 48104812, 4814, 

8485, 8491, 10029, 10108, 14103 
Tygiel Kul tury ISSN 14258587 7507 
Tygod nik De mo kratyczny ISSN 04943546 13546 
Tygod nik Ilu stro wany ISSN Y7003404 9035, 9036 
Tygod nik Kul tu ralny ISSN 05645751 4777, 4780, 4803, 8475, 

8516, 11129, 13547 
Tygod nik Pow szechny ISSN 00414808 4762, 4771, 6271, 12582, 

14566 
Te a tron ISSN 03517500 3496, 6327, 7580, 8335, 11621, 12451, 

15599 
Ted nik ISSN 00401978 5149 
Text und Kri tik ISSN 00405329 8207 
Te le ví zia ISSN 01397451 5078 
Te le gram ISSN 00402559 2295, 2305, 6253, 7157, 7313, 7407, 

8034, 8186, 9805, 10498, 10733, 11086, 11188, 11190, 12373, 
13862, 14556, 14959 

Te le graf ISSN Y0003425 8966 
Te le graf ISSN 03548201 3348, 14632, 15251 
Il Te le gra fo ISSN 15929507 11389 
Tem po ISSN 11282975 6448, 7445
Tem po pre sen te ISSN 00403059 4248, 14697 
Le Temps ISSN 14233967 6236 
Те о ло шки по гле ди ISSN 04972597 9282 
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Ter mi ni ISSN Y0003379 4220, 4221, 4223 
Ti ma rit Máls og men nin gar ISSN 02568438 11208 
Ti me ISSN 0040781X 6082, 6421 
The Ti mes ISSN 01400460 6259, 6332, 6408
The Ti mes Li te rary Sup ple ment ISSN 00407895 6017, 6122, 6292, 

6426 
The Ti mes of In dia ISSN 00824445 6262 
Tis za táj ISSN 01331167 10173, 14757 
Ти тов пи о нир ISSN 03518566 2595, 7030 
Ти то град ска три би на ISSN 00408204 2484, 2508 
Txt ISSN 14517604 7698 
To va riš ISSN 1318802X 5106, 6020, 6137, 7461, 10385 
То ко ви ISSN 03508366 6187 
Trav nič ka hro ni ka ISSN Y000393X 2753, 2754, 2773, 2775, 2803, 

5522, 6049, 6066, 6101, 6316, 6825, 6972, 7039, 8039, 8123, 13298, 
14494, 15111 

Траг ISSN 14519437 9165, 9862 
Tran sil va nia ISSN 02550539 14554  
Tre ći pro gram ISSN 03510913 6512, 7833, 7864, 9097, 9315, 

10252, 10729, 10873, 11165, 11531, 13118, 13159, 13253, 13258, 
13531, 13861 

Tre ći pro gram ISSN 05647010 2870, 2883, 2893, 2894, 2899, 
9891, 10326, 11679, 12672 

Три би на ISSN 0493881X 6351 
Три би на ISSN 18211844 13431, 13438 
Tri bu na ISSN 00412724 5140, 5141, 11937 
Tri bu nǎ ISSN 12238546 7322, 13806
Trybu na Lu du ISSN 01379348 7394, 7395, 7474, 99969998, 

13612, 13613 
Trybu na Ma zo wi ec ka 14919
Trybu na Ro bot nic za ISSN 01379356 4755, 4784, 15449 
La Tri bu ne ISSN 12772380 7376 
Tri bu ne de La u san ne ISSN 14233568 12382 
Tri e ste ISSN 15920887 7659 
Труд бе ник ISSN 00413437 4487, 4508, 4520 
Тру дов ин ва лид ISSN 00413445 4500 
TT ISSN 0040196X 5113, 5128, 5136, 5438, 5449, 5450, 13230, 

15594, 15595 
Tu i Te raz ISSN 02090562 15089 
Türk di li ISSN 13002155 5250, 5318, 8778
Türk di li ara ş tır ma la rı yıl lı ğı ISSN 05645050 9771 
Tür klük bi li mi ara ş tır ma la rı ISSN 13007874 10222 
Tut ti gli uomi ni 4260
Tho masMannJa hr buch ISSN 09356983 14299 
Thü rin ger All ge me i ne ISSN 08633452 7381, 10479 
Thü rin ger ne u e ste Nac hric hten ISSN Y0003433 9109, 14787 
Thü rin ger Ta ge blatt ISSN Y0003441 8707, 8708
 
Üze net ISSN 0350493X 4418, 4440, 4464, 6722, 6816, 7129, 7135, 

7136, 7377, 74897491, 10004, 10159, 10834, 11140, 11415, 14434, 
14435, 15126, 15138 

Új Írás ISSN 00415952 7388, 7432 
Új Sympo sion ISSN 05030935 4376, 9774 
Új Hol nap ISSN 12193259 12579, 13585 
Укра ї на ISSN 01305212 5380 
Ula zni ca ISSN 05031362 12092, 12757, 14505 
Las Ul ti mas no ti ci as ISSN Y7002750 13457 
Умет нич ки пре глед ISSN 1450636X 1948 
Umjet nost ri je či ISSN 05031583 7517, 7881, 8216, 10335 
El Uni ver sal ISSN 99760584 5444, 13569, 13799
The Uni ver sity (Se oul, Ko rea) 10268 
Die Union ISSN 02321769 7980 
L’Uni o ne sar da ISSN 11286857 12856 
L’Uni tà ISSN 03917002 4262, 13246 
Уства ри ISSN 18212344 8349, 9649 
Uusi aura ISSN 14580543 8781 
Uusi su o mi ISSN 03555461 6206, 6320, 1289512897
 
Fakty ISSN 03248658 4809 
Fal ter ISSN Y0000515 9191 

Fa mi glia cri sti a na ISSN 00147095 12590 
Der Fä hr mann ISSN Y7003358 6155  
Fe u il le d’avis de La u san ne ISSN 1660153X 6257 
FIB:s lyrik klubbs års bok ISSN 03480534 9960 
Le Fi ga ro ISSN 01825852 6261, 12588 
Le Fi ga ro lit té ra i re ISSN 00150843 4158, 4159, 4162, 5446, 6273, 

9865, 11726, 11727, 14199 
Le Fi ga ro ma ga zi ne ISSN 01849336 7372, 13549 
La Fi e ra let te ra ria ISSN 11267119 4243, 5467, 6402, 13407

13409 
Fil mblät ter ISSN Y0004758 9870 
Film vi lág ISSN 04283872 8265 
Fi lo ló gi ai Kö zlöny ISSN 00151785 15074 
Фи ло ло шки пре глед ISSN 00151807 12286, 12288, 12290, 12291, 

12293, 12296 
Fja la ISSN 04306333 3876, 38823884, 3887, 3896, 6241, 11426 
Fyens stiftsti den de ISSN 13998595 6393, 9707, 12191, 14900, 

15017, 15018 
Fla ka e vël la zë ri mit ISSN 03503844 3846, 3851, 3854, 3858, 3860, 

3875, 3881, 3886, 3889, 3890, 38923895, 5500, 6046, 6244, 6245, 
6312, 6342, 8008, 10522, 11418, 13795, 14040, 14676, 15596
15598 

The Flo ri da Sta te Uni ver sity Sla vic Pa pers ISSN 04307291 
13163 

Fo kus ISSN 03503291 9808, 9811, 9813, 9817, 9819, 9822 
Fol klór és Tra dí ció ISSN 02374374 14759 
Fo re ign Ser vi ce Jo ur nal ISSN 01463543 10125 
Фор ма(р)т ISSN Y7003455 5401 
Fo rum ISSN 00158445 2387, 2933, 3186, 3188, 3192, 6843, 7450, 

9498, 10019, 12941, 13628, 14744 
Fo rum ISSN Y7002343 8811 
Fo rum Bo snae ISSN 15125122 9114 
Frank fur ter All ge me i ne. Aus ga be D ISSN 01744909 4648, 6062, 

7704, 7705, 9011, 10811, 10813, 11306, 13356, 13381, 13467, 
13514, 14811, 14835, 14836, 15542 

Frank fur ter ne ue Pres se ISSN Y0003751 11100 
Frank fur ter Rundschau ISSN 09406980 4719, 6014, 6161, 6285, 

7352, 12001, 14384, 15528 
Der Fre i tag ISSN 09452095 11205, 11206 
Die Fre i he it ISSN 02325454 6201, 8705 
Die Fre i he it ISSN Y7002793 6096 
Fri he ten ISSN 08054975 1206312065 
Фронт ISSN 00162027 2042, 2044, 2272, 2283, 2294, 2369, 2378, 

2855, 3121, 3204, 5431, 7097, 9148, 9150, 9153, 9239, 12776, 
12777, 14419, 15110 

Front slo bo de ISSN 03503860 2245, 5455, 15531 
Ful da er Vol ksze i tung ISSN Y7002807 5473 
Die Fur che ISSN 0016299X 6015, 8323, 8324, 8328, 15571
 
Ham bur ger Abend blatt ISSN 09494618 6061, 6091, 6110, 6284, 

6328, 6379, 11135, 14924, 14925 
Han no ver sche all ge me i ne Ze i tung ISSN Y0003875 8325, 14872 
Han no ver sche Pres se ISSN Y0003883 6085 
Har per’s Ma ga zi ne ISSN 10457143 12849 
L’Heb do ISSN 10130691 12635 
Hel sin gin sa no mat ISSN 03552047 9864, 10791, 11098, 14382 
He ral do de Espe ran to ISSN 00180823 4135 
Hes sische All ge me i ne ISSN Y7002386 7976 
7 Nap ISSN 03522717 4315, 4316, 4319, 4322, 4329, 4333, 4336, 

4337, 4350, 4360, 4391, 4392, 7128, 7145, 7146, 8361, 8363, 
8365

He u te ISSN Y0001201 7285, 12387 
Híd ISSN 03509079 4308, 4311, 4323, 4351, 4361, 4382, 4405, 

44414443, 4462, 4466, 6011, 6248, 7120, 7123, 7124, 7130, 7138, 
7412, 8752, 8753, 10835, 11141, 12577, 12700, 15059, 15073 

Hi ja tus ISSN Y5019184 6099, 7148, 8031, 10684, 13140, 13461, 
13532, 13703, 14165, 14167, 14688, 15143, 15391 

The Hin du ISSN 02575310 13577, 13812 
Hi story of Euro pean Ide as ISSN 01916599 14226 
Hi tel ISSN 02389908 10846 
Hjem mets søn dag 4034
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Hlas ĺudu ISSN 00182869 5054, 50605063, 5068, 5087, 5090, 
5091, 5095, 11089 

Hol mi ISSN 08652864 4463, 4469 
Ho ri zons ISSN 09833617 4153 
Ho ri sont ISSN 04395530 6599 
Host do do mu ISSN 04396227 4014, 10623, 10627 
The Ho u ston Chro nic le ISSN 10747109 12357 
Hr vat ska nji va ISSN 13311921 1735, 1742, 1745, 1748, 1750, 

1753, 1754, 1758, 13193 
Hr vat ska pro svje ta ISSN 18472710 8504, 11215, 11216 
Hr vat ska re vi ja ISSN 13302493 7502, 12143, 13648, 15480 
Hr vat ska ri ječ ISSN 18470963 7416 
Hr vat ska ri ječ ISSN 22176241 6358, 7364
Hr vat ske no vi ne ISSN Y5001242 6166, 6835 
Hr vat ski po kret ISSN 18470971 1713, 1717, 1720, 1721, 1724, 

1726, 17291731 
Hr vat sko ko lo ISSN 13302817 10795, 15080 
Hu dik svalls tid nin gen ISSN Y7002866 6158 
The Hud son Re vi ew ISSN 0018702X 8196, 12012 
L’Hu ma ni té ISSN 02426870 6218, 6302, 8051, 10060, 10061 
A Hun ga ro ló gi ai In té zet Tu do mányos Kö zle ményei  

ISSN 03501353 12718, 13105 
Hun ga ro ló gi ai Kö zle mények ISSN 03502430 15071
 
The Cam brid ge Qu ar terly ISSN 0008199X 13533, 13537 
Ca na dian Re vi ew of Com pa ra ti ve Li te ra tu re ISSN 0319051X 

12294 
Ca na dian Sla vo nic Pa pers ISSN 00085006 8414, 13801, 14204, 

14219 
Ca na dian Fo rum ISSN 00083631 12904 
Il Caf fè il lu stra to ISSN 15927652 4291 
Ca hi ers sla ves ISSN 07558139 8412 
Çe vren ISSN 03506126 5342, 5343, 5346, 5352, 5353, 5359, 

5361, 5366, 5367, 5371, 5373, 10888, 15342 
Ce no bio ISSN 0008896X 4245 
Cep der gi si 5312, 5315, 5317
Ce sta ISSN 12120251 3993 
CET ISSN 12171441 4449, 4450 
Це тињ ски лист ISSN 03507815 6067, 9149 
Cynthia 4255
Cle ve land Plain De a ler ISSN Y700219X 9280 
The Co lum bus Dis patch ISSN 1074097X 11101, 13548 
The Com mon we al ISSN 00103330 10009, 10682, 13616 
Con tem po rary Re vi ew ISSN 00107565 8026 
Con fes sio ISSN 01338889 13583 

Con flu en ces ISSN 19586353 4146 
Il Con fron to let te ra rio ISSN 0394994X 15383, 15384 
El Cor reo espa ñol ISSN 0213456X 6497 
Cor ri e re del Ti ci no 7113
Cor ri e re del la se ra ISSN 11204982 6531, 11117, 11118, 14695, 

14957 
Il Cor ri e re di Tri e ste ISSN Y5056829 14668 
Cor ri e re d’in for ma zi o ne ISSN 11282541 4246, 8177 
Cri ti que ISSN 00111600 7287, 11245 
Cri tic ISSN 0011149X 10683 
Cro a ti ca et Sla vi ca Iader ti na ISSN 18456839 14765 
La Cro ix ISSN 02426056 10157, 14555 
La Cro ix ISSN 02426412 10718 
Cross Cur rents ISSN 07480164 6757 
Csa lá di Kör ISSN 03539121 7134 
Cu a der nos hi spa no a me ri ca nos ISSN 0011250X 7446 
Chi ca go Daily Tri bu ne ISSN Y7002173 13420, 14694, 14767, 

15381 
Chi ca go SunTi mes ISSN Y7002181 10837, 10838 
Christ und Welt ISSN 00095109 15581 
The Chri stian Sci en ce Mo ni tor ISSN 08827729 8204, 12867

12869 
The Chri stian Cen tury ISSN 00095281 10124
 
Ča so pis za su vre me nu po vi jest ISSN 05909597 10488 
Čer vený květ ISSN Y7002548 14952 
Česky li dový ka len dár ISSN 04116321 4005, 4011 
Če sko slo ven ská re pu bli ka ISSN 18034853 3986, 3987, 3992 
Če tvr ti jul ISSN 0350896X 8670, 10772 
Чи та ли ще ISSN 03240746 7386 
Ču va ri ne ba ISSN 18212298 2018
 
Džep ni ma ga zin ISSN Y700320X 2247
 
Шве тлосц ISSN 04887557 4893, 4904, 13400, 14229 
Świ at ISSN Y7002661 4758 
Świ at Ksi ą ż ki ISSN 08607184 13611  
Škol ske no vi ne ISSN 00376531 7288, 13494, 13852 
Школ ски час срп ског је зи ка и књи жев но сти ISSN 0354348X 

6547, 10755 
Школ ски час срп ског је зи ка и књи жев но сти ISSN 14506521 

6649, 7666, 9630, 11002, 11472, 13343, 15122 
Школ ски час срп ско хр ват ског је зи ка и књи жев но сти  

ISSN 03521338 6044, 6548, 65516553, 8924, 10754, 10756, 
10757, 11220, 11265, 11360, 12010, 12011, 12162, 12330, 13262, 
13977, 14044, 14045, 14189, 14993
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Скраћенице

Арап. – арап ски
Б. и. – без из да ва ча
Б. м. – без ме ста
Брош. – бро ши ра но
Гл. ств. насл. – глав ни ствар ни на слов
Год. – го ди на
Гот. – го ти ца
Гра моф. пло ча – гра мо фон ска пло ча
Граф. при ка зи – гра фич ки при ка зи
Дан. – дан ски
Докт. ди серт. – док тор ска ди сер та ци ја
Енгл. – ен гле ски
Et al. – и дру ги
Etc. – и та ко да ље
I. e. – то јест
Изв. ств. насл. – из вор ни ствар ни на слов
Изд. – из да ње
Илу стр. – илу стра ци је
Итал. – ита ли јан ски
Јап. – ја пан ски
Кин. – ки не ски
Кор. – ко реј ски
Кор. насл. – ко рич ни на слов
Кор. ств. насл. – ко рич ни ствар ни на слов
Лат. – ла ти ни ца
Мађ. –  ма ђар ски
Мак. – ма ке дон ски 
Насл. стр. – на слов на стра на
Насл. лист – на слов ни лист
Нем. – не мач ки

Перс. – пер сиј ски
Пл. – плат но
Пласт. – пла сти ка
Под насл. – под на слов
Ппл. – по лу плат но 
Пре лим. стр. – пре ли ми нар на стра на
Рус. – ру ски
S. l. – si ne lo co (без ме ста)
S. n. – si ne no mi ne (без из да ва ча)
Сло вен. – сло ве нач ки
Спор. насл. стр. – спо ред на на слов на стра на
Срп. – срп ски 
Ств. насл. – ствар ни на слов
Стр. – стра не
Трад. – тра ди ци о нал ни
Тур. – тур ски
Ћир. – ћи ри ли ца
Унут. стр. кор. ли сто ва – уну тра шња стра на ко рич них ли

сто ва
Уоб. ств. насл. – уоби ча је ни ствар ни на слов
Упор. ств. насл. – упо ред ни ствар ни на слов
Факс. – фак си мил
Фи лол. фак. – фи ло ло шки фа кул тет
Фо то гр. – фо то гра фи ја
Франц. – фран цу ски
Хе бр. – хе бреј ски 
Хрв. – хр ват ски
Хрпт. ств. насл. – хрп те ни ствар ни на слов
Cop. – ко пи рајт
Шпан. – шпан ски
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ДО ПУ НЕ

   На кон пре ло ма књи ге, про на ђе но је још 16 би бли о граф ских је ди ни ца ко је ни су ушле у Би бли о гра фи ју: 2 преведене књиге, 8 
при ло га Иве Ан дри ћа, 2 књи ге о Иви Ан дри ћу и 4 при ло га о Иви Ан дри ћу.

ДЕЛА ИВЕ АНДРИЋА
Преведене књи ге

Француски
1

       Contes de la solitude / Ivo Andrić ; traduit du serbocroate par Sylvie Ckakic
Begic ; préface de Predrag Matvejevitch.  [Paris] : L'Esprit des Péninsules, 2010 
(Malesherbes : MauryImprimeur).  187 str. ; 18 cm.  (Le Livre de Poche ; 3425. 
Biblio roman) 
S a d r ž a j: Ivo Andrić entre l'Occident et l'Orient / Predrag Matvejevitch (717). 
Prologue = [Uvod] (1923); Bonneval pacha = [Bonvalpaša] / trad. par Pascale 
Delpech (2533); Ali pacha = [Alipaša] (3553); Le baron = [Baron] (5567); Le 
géomètre et Julka = [Geometar i Julka] (6982); Amours = [Ljubavi] (8391); 
Le cirque = [Cirkus] (93111); L'esclave = [Robinja] / trad. par Pascal Delpech 
(113126); Zouya = [Zuja] (127139); Le prince aux yeux tristes = [Knez sa 
tužnim očima] (141145); Le vainqueur = [Pobednik] (147151); Au crépuscule 
= [Predvečernji čas] (153160); Deux écrits du scribe bosniaque Dražeslav = [Dva 
zapisa bosanskog pisara Dražeslava] (161170); Conversation du soir = [Razgovor 
predveče] (171179); Sarajevo = [Jedan pogled na Sarajevo] / trad. par Mauricette 
Begic (181187).
Na koricama beleška o delu. 
(Broš.) 

2
     Le pont sur la Drina / Ivo Andrić ; postface de Predrag Matvejevitch ; traduit du 
serbocroate par Pascale Delpech.  [Paris] : Belfond, 2010 (Malesherbes : Maury
Imprimeur).  380 str. ; 18 cm.  (Le Livre de Poche ; 3321. Biblio roman) 
Prevod dela: Na Drini ćuprija.  Ils ne peuvent détruire les ponts d'Andrić: str. 371
[381].  Na koricama beleška o delu. 
(Broš.) 

При ло зи у књи га ма, ча со пи си ма и ли сто ви ма
1922

3
     Же на од сло но ве ко сти / Иво Ан дрић.
У: На род. – Н. с., год. 2, бр. 6 (7. јан. 1922) = Бо жић ни при лог, стр. 34.

1925
4

     Pe de set go di šnji ca To ma sa Ma na (Tho mas Mann) / An. [I vo Andrić].
U: Ju go sla ven ska nji va.  God. 9, br. 3 (1. aug. 1925), str. 104.

1951
5

     O pre vo di o ci ma i tu ma či ma / A. [I vo Andrić].
U: Knji žev ne no vi ne.  God. 4, br. 43 (10. nov. 1951), str. 3.

1952

6
     Knji ga neo bja vlje nih tek sto va Vik to ra Iga / A. [I vo Andrić].
U: Knji žev ne no vi ne.  God. 5, br. 53 (29. mart 1952), str. 5.

2008
7

     Мо сто ви / Иво Ан дрић.
Од ло мак.
У: Кул ту ра го во ра / Ми лан Шип ка. – Но ви Сад : Про ме теј, 2008.  Стр. 267
268. 

2009
8

     Мо сто ви / Иво Ан дрић.
Од ло мак.
У: Кул ту ра го во ра / Ми лан Шип ка. – Но ви Сад : Про ме теј, 2009.  Стр. 267
268. 

2010
9

     Ko ga li lju bi sa da ona mla da že na / Ivo An drić.

Iz zbir ke pe sa ma u pro zi „Ex Pon to“.
U: Ram za tvo je sr ce / iza brao Sr bi slav Mi len ko vić.  Be o grad : EvroGi un ti, 2010. 
 Str. 159. 

10
     Пут нич ка пје сма / Иво Ан дрић.
У: Ан то ло ги ја бо ем ске по е зи је / [приредио] Рат ко Чо ла ко вић .  Бе о град : Ин
тер прес, 2010.  Стр. 50. 

ЛИ ТЕ РА ТУ РА О ИВИ АН ДРИ ЋУ
Књи ге

МИР КО ВИЋ, Ми ло сав
11

     Je le na, de ca i lju di Ive An dri ća : ese ji i vi nje te / Mi lo sav Mir ko vić.  Be o grad 
: B.  Sta ma to vić, 2008 (Be o grad : Bobo di gi tal print).  107 str. : auto ro va sli ka ; 
23 cm 
Ti raž 300.
(Broš.)

МИ ХИЋ, Ве ли бор
12

     Сре мац, Ну шић и Ан дрић  дра ги го сти Со ко ба ње : анег до те, ци та ти и за пи
си / Ве ли бор Бо ба Ми хић .  1. изд.  Со ко ба ња : Удру же ње умет ни ка „Вре ло“, 
2010 (Кња же вац : Com pu ter of fi ce).  262 стр. : ауто ро ва сли ка; 21 cm.  (Би бли
о те ка По себ на из да ња ; књ. 1)
Ти раж 300.  Стр. 521: Раз го вор с Ве ли бо ром Ми хи ћем у ба шти ње го вог со
ко бањ ског ро ма на / раз го ва ра ла Ја блан ка Па вло вић.  По да ци о ауто ру: стр. 
261262.
(Брош.) 

При ло зи у књи га ма, ча со пи си ма и ли сто ви ма

МАК СИ МО ВИЋ, Де сан ка
13

     О Ан дри ћу, за бе ле же но 13. мар та 1985 / [интервју водио] Ве ли зар Бо шко
вић.  
Ин тер вју са Де сан ком Мак си мо вић.
У: Пе сни ки ња из би за / Ве ли зар Бо шко вић.  Бе о град : Струч на књи га, 1992. 
 Стр. 8286.

ПА КИА Та то ми ре ску, Јон 
14

     Bel grad  Bu cu re ş ti  Istam bul  şi „La u riiNo bel“ pen tru „Cur tea ble ste ma tă“ / 
Ion Pac hia Ta to mi re scu.
U: Lu mi na.  An. 60, nr. 1 (2007), стр. 8492.

ТО МИЋ, Ли ди ја
15

     Сим бо ли за ци ја мо ти ва зла у Про кле тој авли ји Ива Ан дри ћа / Ли ди ја То
мић.
Ré su mé: La symbo li sa tion des mo tifs du mal dans le ro man La co ur ma u di te d’Ivo 
An dric: стр. 119.
У: Зло као књи жев на те ма / Дру ги Ла ли ће ви су сре ти, Под го ри ца, 12. де цем бра 
2009. го ди не.  Под го ри ца : Цр но гор ска ака де ми ја на у ка и умјет но сти, 2010. 
 Стр. 113119.

ЦЕ РО ВИЋ, Вук
16

     Акор ди зла у не ким Ан дри ће вим ли ко ви ма : (џе ла ли је) / Вук Це ро вић.
Ре зю ме: Акор ды зла в не ко то рых ге ро ях Ан дри ча: стр. 139.
У: Зло као књи жев на те ма / Дру ги Ла ли ће ви су сре ти, Под го ри ца, 12. де цем бра 
2009. го ди не.  Под го ри ца : Цр но гор ска ака де ми ја на у ка и умјет но сти, 2010. 
 Стр. 129139.
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Хро но ло ги ја жи во та и ра да Иве Ан дри ћа

1892. 
У Ма ти ци ро ђе них трав нич ке цр кве Све тог Ива на Кр сти те ља, убе ле же но је да се 9. ок то бра ро дио 

Иван, син Ан ту на Ан дри ћа, по двор ни ка, и Ка та ри не Ан дрић, ро ђе не Пе јић. Бу ду ћи ве ли ки срп ски пи сац 
ро дио се у но ћи из ме ђу 9. и 10. ок то бра у Трав ни ку сти ца јем окол но сти, док му је мај ка бо ра ви ла у го сти ма 
код род би не. Ан дри ће ви ро ди те љи би ли су Са рај ли је: оче ва по ро ди ца, по ре клом из Са ра јев ског по ља, де
це ни ја ма је би ла ве за на за тај град у ко јем се тра ди ци о нал но ба ви ла ку јун џиј ским за на том. 

1894.
Су о че на са си ро ма штвом ко је ју је гу ши ло као кост у гр лу, мај ка Ан дри ћа као дво го ди шња ка од во ди 

у Ви ше град оче вој се стри Ани и ње но ме му жу Ива ну Мат ков чи ку, по ли циј ском чи нов ни ку при сти глом са 
аустриј ском оку па ци јом из Пољ ске. У ку ћи на ле вој оба ли Дри не, у ко јој је пр ви пут про гле дао пред тим 
мо стом на Дри ни, Ан дрић про во ди ђач ке да не, за вр шив ши основ ну шко лу. 

1903–1910.
Вра ћа се у Са ра је во. Жи ви с мај ком на Би стри ку. По ха ђа Ве ли ку гим на зи ју, нај ста ри ју бо сан ско

хер це го вач ку сред њу шко лу. То ком гим на зиј ског шко ло ва ња не ко ли ко пу та па да на по прав ни ис пит из ма
те ма ти ке, а ше сти раз ред и по на вља. Опи јен је, ме ђу тим, књи га ма, осе ћа пра ву страст за чи та њем. По чи ње 
да пи ше пр ве сти хо ве и при че. 

1911.
У Бо сан ској ви ли об ја вљу је сво је пр ве пе сме „У су мрак” и „Бла га и до бра ме се чи на”.

 1912.
 Као гим на зи ја лац, ва тре ни је по бор ник ин те грал ног ју го сло вен ства. По ста је пр ви пред сед ник Срп

скохр ват ске на пред не омла ди не ко ја је чи ни ла ду хов но и ре во лу ци о нар но је згро Мла де Бо сне. У фе бру а
ру уче ству је у ан ти ма ђар ским де мон стра ци ја ма. У ок то бру за по чи ње сту ди је на Му дро слов ном фа кул те ту 
Кра љев ског све у чи ли шта у За гре бу. У гра ду на Са ви дру жи се са за гре бач ком ин те ли ген ци јом од ко је ће на 
ње га по себ но ве ли ки ути цај има ти два де сет го ди на ста ри ји Ма тош. 

1913.
Пре ла зи на Уни вер зи тет у Бе чу где слу ша пре да ва ња из исто ри је, фи ло со фи је и књи жев но сти. Беч ка 

кли ма не при ја му и он, хе ре ди тар но оп те ре ћен осе тљи вим плу ћи ма, че сто бо лу је од упа ла. 
1914.

Уз по моћ свог гим на зиј ског про фе со ра Ту го ми ра Ала у по ви ћа на ста вља сту ди је на Фи ло соф ском 
фа кул те ту Ја ге лон ског уни вер зи те та у Кра ко ву. Ин тен зив но учи пољ ски је зик, упо зна је кул ту ру и слу ша 
пре да ва ња вр хун ских про фе со ра. Пи ше ре флек сив не пе сме, а у ју ну Дру штво хр ват ских књи жев ни ка у За
гре бу об ја вљу је му се дам пе са ма у про зи у па но ра ми Хр ват ска мла да ли ри ка. По сле са ра јев ског ате нта та, 
вра ћа се у зе мљу. У Спли ту би ва ухап шен кра јем ју ла, и сле де ће их де вет ме се ци про во ди у за тво ри ма у 
Ши бе ни ку и Ма ри бо ру. Ме ђу зи до ви ма аустро у гар ских хап са на, ин тен зив но пи ше пе сме у про зи.

1915–1916.
 По из ла ску са ро би је, вре ме про во ди у кон фи на ци ји у Зе ни ци и Ов ча ре ву. 

1917–1918. 
По сле оп ште амн ести је, у ју лу 1917. го ди не, пре ла зи у За греб где у Бол ни ци ми ло срд них се ста ра 

про во ди рат не да не. Ак тив но се укљу чу је у рад ча со пи са Књи жев ни југ. Ex Pon to би ва об ја вљен у За гре бу 
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1918. го ди не, са пред го во ром Ни ка Бар ту ло ви ћа. У За гре бу га и за ти че слом Аустро у гар ске мо нар хи је, а 
по том и ује ди ње ње и ства ра ње Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. 

1919.
У ок то бру по чи ње да ра ди као чи нов ник у Ми ни стар ству ве ра у Бе о гра ду. Би ва ср дач но при хва ћен 

у јав ном и кул тур ном жи во ту пре сто ни це. За гре бач ки Ст. Ку гли об ја вљу је Не ми ре. 
1920. 

По чет ком го ди не за по чи ње успе шну ди пло мат ску ка ри је ру по ста вље њем у По слан ству при Ва ти ка
ну. С. Б. Цви ја но вић из Бе о гра да штам па ње го ву при по вет ку „Пут Али је Ђер зе ле за” као по себ но из да ње. 
У пе ри о ди ци об ја вљу је и при че „Дан у Ри му” и „Кнез са ту жним очи ма”.

1921.
По ста вљен је за чи нов ни ка Ге не рал ног кон зу ла та Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца у Бу ку ре

шту. За по чи ње са рад њу са Срп ским књи жев ним гла сни ком где об ја вљу је при чу „Ћор кан и Шва би ца”.
1922.

Пре ме штен је на рад у Кон зу лат у Тр сту. То ком го ди не штам па при по вет ку „За ло го ро ва ња”, ци клус 
пе са ма „Шта са њам и шта ми се до га ђа” и не ко ли ко књи жев них при ка за. 

1923. 
У је сен, услед оба ве зе да као ди пло мат ски слу жбе ник за вр ши фа кул тет, упи су је се на Фи ло соф ски 

фа кул тет у Гра цу. Об ја вљу је не ко ли ко при по ве да ка од ко јих се не ке свр ста ва ју ме ђу ње го ва нај зна чај ни ја 
про зна оства ре ња: „Му ста фа Ма џар”, „Љу бав у ка са би”, „У му са фир ха ни”.

1924.
У ју ну, у Гра цу сти че зва ње док то ра ди сер та ци јом Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под ути ца јем 

тур ске вла да ви не. Кра јем го ди не пре ла зи у Бе о град, у По ли тич ко оде ље ње Ми ни стар ства ино стра них де
ла. По ја вљу је се пр ва збир ка при ча При по вет ке у из да њу Срп ске књи жев не за дру ге. Уми ре Ан дри ћев те ча 
и по о чим Иван Мат ков чик.

1925. 
До би ја књи жев ну на гра ду из фон да Љу бе Ми ха и ло ви ћа. По ста је члан ма сон ске ло же „Пре по ро ђај”. 

Уми ре Ан дри ће ва мај ка Ка та ри на.
1926.

На пред лог Бог да на По по ви ћа и Сло бо да на Јо ва но ви ћа, при мљен је за до пи сног чла на Срп ске ака
де ми је на у ка и умет но сти. Је дан је од осни ва ча Срп ског ПЕН цен тра. Об ја вљу је при по вет ке „Ма ра ми ло
сни ца” и „Чу до у Оло ву”. Ок то бра би ва по ста вљен за ви це кон зу ла Ге не рал ног кон зу ла та Кра ље ви не Ју го
сла ви је у Мар се ју. 

1927.
Ра ди у Ге не рал ном кон зу ла ту у Па ри зу: го то во све сло бод но вре ме про во ди у На ци о нал ној би бли о

те ци и Ар хи ву Ми ни стар ства ино стра них по сло ва, про у ча ва ју ћи исто риј ску гра ђу о Бо сни с по чет ка де вет
на е стог ве ка и чи та ју ћи ко ре спон ден ци ју Пје ра Да ви да, фран цу ског кон зу ла у Трав ни ку. Уми ре Ан дри ће ва 
тет ка Ана Мат ков чик.

1928.
С про ле ћа пре ме штен је за ви це кон зу ла у ју го сло вен ском По слан ству у Ма дри ду. По се ћу је ве ли ку 

из ло жбу Го ји них сли ка у му зе ју Пра до. Об ја вљу је при че „Ис по ви јед” и „Мост на Же пи”.
1929.

Сре ди ном го ди не пре ла зи у Бри сел, на ме сто се кре та ра по слан ства, а у Срп ском књи жев ном гла сни-
ку по ја вљу је се ње гов есеј „Го ја”, пот пи сан ини ци ја ли ма Р. Р. 

1930.
Већ 1. ја ну а ра у Же не ви по чи ње да ра ди као се кре тар Стал не де ле га ци је Кра ље ви не Ју го сла ви је 

при Дру штву на ро да. Об ја вљу је есеј „Си мон Бо ли вар Осло бо ди лац”, при чу „Код ка за на” и есеј „Учи тељ 
Љу бо мир”. 

1931.
У Бе о гра ду об ја вљу је и дру гу књи гу при по ве да ка у Срп ској књи жев ној за дру зи, та ко ђе под на сло

вом При по вет ке, у ко јој се, по ред при ча ра ни је об ја вље них у ча со пи си ма, пр ви пут у це ли ни штам па ју 
„Ани ки на вре ме на”. Из ла зи и „За нос и стра да ње То ме Га лу са”. 

1932.
Об ја вљу је при по вет ке „Смрт у Си на но вој те ки ји”, „На ла ђи” и за пис „Ле те ћи над мо рем”. 
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1933.
С про ле ћа се вра ћа у Бе о град као са вет ник у Ми ни стар ству ино стра них по сло ва. Об ја вљу је при по

вет ку „На паст” и не ко ли ко за пи са. У но вем бру, пи смом од го ва ра др Ми хо ви лу Ком бо лу од би ја ју ћи да ње
го ве пе сме бу ду увр ште не у Ан то ло ги ју но ви је хр ват ске ли ри ке: „[...] Не бих ни ка да мо гао уче ство ва ти у 
јед ној пу бли ка ци ји из ко је би прин ци пи јел но би ли ис кљу че ни дру ги на ши ме ни бли ски пе сни ци са мо за то 
што су или дру ге ве ре или ро ђе ни у дру гој по кра ји ни”. 

1934.
Уна пре ђен је за са вет ни ка 4. гру пе 2. сте пе на Ми ни стар ства ино стра них по сло ва. По ста је уред ник 

Срп ског књи жев ног гла сни ка и у ње му об ја вљу је при по вет ке „Олу ја ци”, „Жеђ” и пр ви део трип ти ха „Је ле
на, же на ко је не ма”. 

1935. 
По ста је на чел ник по ли тич ког оде ље ња Ми ни стар ства ино стра них де ла. Штам па при по вет ке „Бај

рон у Син три”, „Де ца”, „Раз го вор са Го јом” и је дан од сво јих зна чај ни јих књи жев но и сто риј ских тек сто ва 
„Ње гош као тра гич ни ју нак ко сов ске ми сли”. 

1936.
Из ла зи и тре ћа књи га при ча у Срп ској књи жев ној за дру зи под на зи вом При по вет ке са но вим при

ча ма „Ми ла и Пре лац” и „Свад ба”. 
1937. 

По ста је по моћ ник ми ни стра ино стра них по сло ва. Об ја вљу је при че „Труп” и „Ли ко ви”, а исте го ди
не у Бе чу, при ку пља ју ћи гра ђу о кон зул ским вре ме ни ма у Трав ни ку, у Др жав ном ар хи ву про у ча ва из ве шта
је аустриј ских кон зу ла у Трав ни ку од 1808. до 1817. го ди не – Па у ла фон Ми те се ра и Ја ко ба фон Па у ли ћа. 

1938. 
По ја вљу је се, као се ри ја од де сет на ста ва ка у Срп ском књи жев ном гла снику, пр ва сту ди ја о Ан дри ћу 

др Ни ко ле Мир ко ви ћа. Штам па при чу „По руч ник Му рат”. 
1939–1940.

Као опу но мо ће ни ми ни стар и из ван ред ни по сла ник Кра ље ви не Ју го сла ви је у Бер ли ну 19. апри ла 
1939. пре да је акре ди ти ве кан це ла ру Рај ха – Адол фу Хи тле ру. У је сен, по што су Нем ци оку пи ра ли Пољ ску 
и мно ге на уч ни ке и пи сце од ве ли у ло го ре, Ан дрић ин тер ве ни ше код не мач ких вла сти да се за ро бље ни штва 
спа су мно ги од њих. По ли ти ча ри у Бе о гра ду, ме ђу тим, че сто за о би ла зе сво га по сла ни ка, и мно ге кон так те 
са не мач ким вла сти ма одр жа ва ју ми мо ње га. Об ја вљу је при по вет ку „Ча ша” те за пи се „Ста зе” и „Ви но”. 

1941–1944.
У ра но про ле ће 1941. над ле жни ма у Бе о гра ду ну ди остав ку ко ја ни је при хва ће на, те 25. мар та у Бе

чу, као зва нич ни пред став ник Ју го сла ви је, при су ству је пот пи си ва њу при сту па ња Трој ном пак ту. Дан по сле 
бом бар до ва ња Бе о гра да, 7. апри ла 1941, са осо бљем По слан ства на пу шта Бер лин и сле де ћа два ме се ца 
про во ди на Бо ден ском је зе ру да би 1. ју на сти гао у Бе о град. Но вем бра 1941. на свој зах тев би ва пен зи о
ни сан, али од би ја да при ма пен зи ју. Жи ви као под ста нар у При зрен ској ули ци. Од би ја да пот пи ше Апел 
срп ском на ро ду ко јим се осу ђу је от пор оку па то ру. „Као срп ски при по ве дач” из мо рал них раз ло га не да је 
са гла сност да Срп ска књи жев на за дру га об ја ви ње го ве при по вет ке у Ан то ло ги ји са вре ме не срп ске при по-
вет ке. У ти ши ни сво је из најм ље не со бе, то ком че ти ри рат не го ди не, пи ше сво је ве ли ке ро ма не. 

1945. 
Из ла зе ро ма ни Трав нич ка хро ни ка, На Дри ни ћу при ја и Го спо ђи ца. Пот пред сед ник је Дру штва за 

кул тур ну са рад њу са Со вјет ским Са ве зом и већ ник Тре ћег за се да ња ЗАВ НО БИХа. По чи ње ак тив но да 
уче ству је у јав ном и кул тур ном жи во ту но ве др жа ве. 

1946.
Жи ви у Бе о гра ду и Са ра је ву, по ста је ре до ван члан СА НУ и пред сед ник Са ве за књи жев ни ка Ју го

сла ви је. Об ја вљу је при по вет ке „Зло ста вља ње”, „Књи га”, „Су се ди”, „Сан и ја ва Под гра би ћем”, „Ша ла у 
Сам са ри ном ха ну”, „Тај дан” и „Пи смо из 1920. го ди не”. 

1947. 
По ста је члан Пре зи ди ју ма На род не скуп шти не НР Бо сне и Хер це го ви не и об ја вљу је „При чу о ве зи

ро вом сло ну” и не ко ли ко есе ја о Ву ку Ка ра џи ћу и Ње го шу.
1948–1953. 

Ак тив но се ба ви јав ним по сло ви ма, по се ћу је гра ди ли шта, фа бри ке, др жи пре да ва ња, го во ри на јав
ним ску по ви ма, да је ин тер ву је и из ја ве, од го ва ра на ан ке те, пи ше ре пор та же. Као члан раз ли чи тих де ле
га ци ја пу ту је у Со вјет ски Са вез, Бу гар ску, Пољ ску, Фран цу ску, Ки ну, Тур ску. Го ди не 1948. штам па се и 
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че твр та збир ка при ча под на зи вом Но ве при по вет ке у ко јој се пр ви пут об ја вљу ју „При ча о кме ту Си ма
ну”, „Зми ја”, „Ћи лим”, „Зе ко”, „Сно пи ћи”. По ја вљу ју се и „Би фе Ти та ник”, „Ко са”, „По ро дич на сли ка” 
(1950), „Зна ко ви”, „За тво ре на вра та” и „Ауто би о гра фи ја” (1951), „На сун ча ној стра ни”, „На оба ли” (1952), 
те „Аска и вук”, „Не мир на го ди на”, „Ли ца”, „Из лет” (1953). 

1954.
Пр ви пот пи су је Но во сад ски до го вор о срп ско хр ват ском књи жев ном је зи ку. Об ја вљу је у Ма ти ци 

срп ској Про кле ту авли ју, за ко ју до би ја на гра ду Са ве за књи жев ни ка Ју го сла ви је. Из ла зе и при че „Про ба”, 
„Же на на ка ме ну”, „Ре чи”. Кра јем де цем бра по ста је члан Ко му ни стич ке пар ти је Ју го сла ви је. 

1955.
Из ла зе при по вет ке „Екс кур зи ја”, „Зи ми” и „При ча о со ли”.

1956–1957.
По во дом пре во да на фран цу ски језик ро ма на Трав нич ка хро ни ка бо ра ви у Фран цу ској. Об ја вљу је 

при по вет ке „Игра”(1956) и „Па но ра ма” (1957).
1958.

У ше зде сет ше стој го ди ни вен ча ва се сво јом ду го го ди шњом љу ба вљу – Ми ли цом Ба бић, сли кар
ком и ко сти мо граф ки њом На род ног по зо ри шта из Бе о гра да. Са же ном се се ли у свој пр ви стан – у Ули ци 
Про ле тер ских бри га да 2а. Об ја вљу је при по вет ке „Оса ти ча ни” и „У за ва ди са све том” и пред го вор за књи гу 
Зу ке Џум ху ра Не кро лог јед ној чар ши ји.

1959–1960. 
Бо ра ви у Лон до ну, где се сре ће са Цр њан ским. Об ја вљу је при че „Ле то ва ње на ју гу”, „На др жав ном 

има њу” и „Лов на те тре ба” (1959). По ја вљу ју се, ме ђу оста лим, при по вет ке „Ђор ђе Ђор ђе вић”, „Ку ла”, „У 
ће ли ји број 115”. У за гре бач кој Мла до сти об ја вљу је збир ку при ча Ли ца (1960).

1961. 
„За еп ску сна гу” ко јом је „об ли ко вао мо ти ве и суд би не из исто ри је сво је зе мље” до би ја Но бе ло ву 

на гра ду за књи жев ност. Бе се дом „О при чи и при ча њу” у ко јој је из ло жио свој спи са тељ ски вје ру ју, на уру
че њу на гра де, 10. де цем бра, за хва љу је на при зна њу. 

1962. 
У го ди ни ка да обе ле жа ва се дам де се то го ди шњи цу ро ђе ња, по се ћу је Швај цар ску, Грч ку, Еги пат. По

ло ви ну из но са Но бе ло ве на гра де по кла ња за об но ву би бли о теч ког фон да Бо сне и Хер це го ви не. 
 1963.

Пу ту је у Швед ску. Код Удру же них из да ва ча (Про све та, Мла дост, Свје тлост и Др жав на за ло жба Сло
ве ни је) из ла зе пр ва Са бра на де ла Иве Ан дри ћа у де сет то мо ва. 

1964–1967.
Пу ту је у Пољ ску и у Кра ко ву би ва про мо ви сан за по ча сног док то ра Ја ге лон ског уни вер зи те та (1964). 

И дру гу по ло ви ну из но са Но бе ло ве на гра де по кла ња за обо га ћи ва ње би бли о теч ког фон да БиХ (1965). До
би ја на гра ду АВ НОЈа (1967).

1968.
У по ро дич ној ку ћи у Хер цег Но вом у мар ту уми ре Ми ли ца Ба бић Ан дрић.

1969–1974.
Сво је дру штве не ак тив но сти сво ди на нај ма њу ме ру, мно го чи та и ма ло пи ше. Здра вље га по ла ко из

да је и он че сто бо ра ви у бол ни ца ма и ба ња ма на ле че њу. При во ди кра ју Ку ћу на оса ми и Омер па шу Ла та са 
ко ји ће би ти об ја вље ни пост хум но. До би ја по ча сну Ву ко ву на гра ду, би ва иза бран за до жи вот ног по ча сног 
пред сед ни ка Срп ске књи жев не за дру ге, у це лој зе мљи обе ле жа ва се 80го ди шњи ца ње го вог ро ђе ња, по се
ћу је Ви ше град (1972), Хер це го ви ну (1973). Уче ству је на књи жев ном ма ти неу у Бе о гра ду са Цр њан ским, 
Се ли мо ви ћем, Ма ти ћем, Ву чом, Ћо пи ћем, По пом и Ра ич ко ви ћем. Здра вље му се по гор ша ва (1974).

1975.
Три на е стог мар та уми ре на Вој номе ди цин ској ака де ми ји у Бе о гра ду. Кре ми ран је и са хра њен у Але

ји за слу жних гра ђа на на Но вом гро бљу у Бе о гра ду.

                 Жа не та Ђу кић Пе ри шић
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