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УВОД

Ова библиографија даје преглед литературе која се бави страдањем 
ромске популације током Другог светског рата на територији претходне 
Југославије. Настала је из потребе да се на једном месту у што преглед-
нијој форми нађе попис литературе која обухвата период од краја Другог 
светског рата до краја 2019. године. Изузетак је библиографски податак 
из 2020. године који је, по мишљењу аутора, значајан за ову тему

Emilija Cvetković, Mapiranje Holokausta : mesta sećanja u Srbiji: lo-
gor Topovske šupe, logor na Banjici, logor na Starom sajmištu, Novi Bečej, 
Zrenjanin, Subotica, Šabac, logor na Crvenom Krstu / Emilija Cvetković, Be-
ograd, 2020.

Урађена библиографија се може окарактерисати као основна по 
свом облику, специјална по својој садржини, регистрациона по начи-
ну рада и селективна у својој коначној реализацији. Може се сматрати 
ретроспективном, али и комбинацијом онога што се назива примарном 
и секундарном библиографијом. Наиме, важно је напоменути да при-
ликом обраде библиографских јединица за известан број, нарочито но-
вијих издања, аутору нису биле доступне наведене књиге или зборници 
са одговарајућим чланцима. Није их могао „држати у руци“ (de visu). У 
тим случајевима ослонац је био на поверењу у колеге које су правиле 
библиографски запис - односно ауторе који су наводили библиографски 
податак у одговарајућој академској форми.

За израду библиографије коришћен je Међународни стандардни 
библиографски опис (ISBD). У оквиру рада, а у складу са наведеним 
стандардом примењен је Међународни стандардни библиографски опис 
монографских публикација ISBD(M), Међународни стандардни библио-
графски опис серијских публикација ISBD(S) и Међународни стандард-
ни библиографски опис компонентних делова ISBD(CP).

Извори за рад биле су узајамне базе података (COBISS.NET, од-
носно COBIB.SR) које користе националне библиотеке република (да-
нас самосталних држава) претходне Југославије. Изузетак је Република 
Хрватска, где се морало прибећи прегледу узајамног каталога Нацио-
налне и свеучилишне књижнице у Загребу. 



Драган Милошевић

6

Са циљем да се буде што прецизнији и информативнији коришћене 
су и консултоване библиографије: 

1.   Јован Мирковић, Објављени извори и литература о Јасеновач-
ким логорима, Бања Лука, Београд, 2000.; 

2.   Радмила Радоњић, Инеса Јурјева, Библиографија радова о На-
родноослободилачком рату и револуцији у Југославији (1941-
1945), 1945-1980, Београд, 1987.; 

3.   Библиографија Србије (од 2003. године доступна онлајн) 

и делимично

4.   Библиографије Југославије коју је од 1950. до 2002. године изда-
вао Југословенски библиографско-информациони институт.

Потребно је нагласити (а читаоци и корисници ове библиографије 
могу ово сматрати као и неизговореном захвалношћу) да су основу 
за увид у најважније изворе и оно што је у било којој форми до сада 
објављено на тему страдања Рома у Другом светском рату пружили би-
блиографски подаци које су у овиру својих радова дала два изузетна ис-
трживача и историчара: Данијел Војак из Загреба и Милован Писари 
из Београда. Веома важни и корисни били су подаци већ афирмисаних 
аутора и бораца за истину по овом питању: Драгољуба Ацковића и Рајка 
Ђурића. Свакако се не сме заборавити значај дела који су оставили за 
собом Бранко Петрановић, Виктор Новак и Богдан Кризман.

Приликом израде ове библиографије аутор се определио за абецед-
ни редослед у обради целокупног материјала као и у изради регистара. 
Код оних аутора који су у овој библиографији заступљени са више би-
блиографских јединица, редослед је хронолошки. У обе врсте публика-
ција (монографске и серијске) задржан је облик на језику и писму ори-
гиналног записа. 

Посебно је дат слободан преглед једног броја Интернет страница 
које могу бити корисне будућим истраживачима и свима који су заинте-
ресовани за ову тему. На Интернету су такође доступни и разни снимци, 
телевизијски интервјуи и разговори који дотичу ову тему.

Бројни су чланци у дневној и недељној штампи који нису били 
предмет обраде, из једноставног разлога што говоре или о објављеним 
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радовима или у оквиру сродних тема помињу и страдање Рома у Другом 
светском рату. 

Библиографија која ће бити доступна најширој јавности намењена 
је превасходно младим истраживачима, тј. онима који су тек на почетку 
свог истраживачког рада. За оне који су дубоко зашли у ову проблема-
тику ово може бити згодан подсетник, а за све остале заинтересоване 
може бити важан путоказ за нова сазнања. Потребно је нагласити да сва-
ко даље истраживање вероватно може открити још неки библиографски 
податак који није обухваћен овом библиографијом.

мср Драган Милошевић
историчар – виши библиотекар



Džanes ko sem?



РЕЧ АУТОРА

У уводу ове библиографије истакнуто је да она превасходно може 
бити од користи младим истраживачима или онима који ће се тек одва-
жити да се ухвате укоштац са овом темом. Свакоме ко жели да се те-
мељно посвети проучавању страдања ромске популације на територији 
претходне Југославије у време Другог светског рата предстоји напоран 
рад. Зашто је то тако? Пре свега Роми су, нажалост, били веома марги-
нализовани у друштву пре и након овог страдања. Не може се порећи 
постојање података о њиховом страдању, али проблеми са дефинисањем 
места, а нарочито броја страдалих су велики. Разлог лежи управо у мар-
гинализацији и непотпуним подацима о њиховој бројности. Роми нису 
никада, као ни данас, ваљано и целовито пописани. Усудићу се да на-
пишем како прави напори на пописивању никада нису учињени, бар не 
свеобухватно. Штури су и историјски извори који говоре о животу и сео-
бама Рома. Нажалост, народ су који нема својих писаних извора, тако да 
се до података о њиховим кретањима долазило посредно. Од XIV века, 
када се сматра да су почели да се насељавају у Југоисточној Европи, 
преко пописа у оквиру Хабзбуршке монархије (у време Марије Терезије 
и Јозефа II), до пописа у Краљевини Србији, Краљевини СХС, као и у 
обе Југославије, краљевини и социјалистичкој држави, тешкоће су увек 
биле исте. Никада није утврђен тачан број Рома услед њиховог номад-
ског начина живота и, врло често, непоседовања било каквих личних 
докумената. Данас се сматра да у Европи сигурно има преко 5 милона 
Рома, а неки процењују између 10 и 12 милиона. Већ ово говори да теш-
коће нису превазиђене.

Ова библиографија колико год да није коначна, бацила је светло 
на неке важне чињенице. Интересовање истраживача за ову тему било 
је увећано 80-их година прошлог века. У времену које је претходило, 
тј. у периоду социјалистичке Југославије велики труд је био усмерен на 
утврђивању жртава у Другом светском рату, али је целокупан рад био 
благо обојен идеолошким приступом - који је за рачун идеје о братству 
и јединству народа и народности Југославије помало замаглио питање 
страдања Рома. Да ли је то била намера или се тако десило услед идео-
лошких опредељења и утицаја, свакако је тема за себе и за другу врсту 
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истраживања. Следећи период, период последње декаде 20. века обеле-
жила су нова страдања и распад Југославије. У новонасталим државама 
повећано је интересовање за тзв. Ромско питање, али више у социјалном 
контексту. Социјални, а потом и хуманитарни аспект били су доминант-
ни и у првој деценији 21. века. Прави узлет, када су се очито одређени 
аутори упустили у већа и темељнија истраживања, уследио је на самом 
крају прве деценије 21. века, а од 2010. настаје све више и више радова 
на тему страдања Рома у Другом светском рату. Свакако да је „Декада 
Рома“ како је проглашена на европском нивоу имала утицај у сваком 
смислу. Сама популација Рома осетила је тренутак да нешто каже о себи 
и да се позове на једнаке могућности. Ни историчари нису пропустили 
то „буђење“ о чему сведоче пописани радови у овој библиографији.

Будући истраживачи нажалост неће имати могућност да на тему 
страдања Рома у Другом светском рату искористе сада већ широко ко-
ришћен метод у истраживању „Oral History“ - који као равноправане 
изворе користи сведочења учесника и посматрача, као и медије. Што 
се медија тиче, све што је сачувано, налази се у бројним архивима у 
републикама претходне Југославије, али могућност разговора са прежи-
велима и њиховим породицама више не постоји. Заувек је пропуштено.

Да су изазови бројни и веома присутни говори и чињеница да се не 
користи један термин којим се означава страдање Рома, као што имамо 
тачно утврђени термин за страдање Јевреја у Другом светском рату. Када 
се каже „Холокауст“ нико нема дилеме на шта се односи. Старији ис-
траживачи користе термин холокауст за страдање Рома. Аутори старије 
генерације који су се искључиво бавили страдањем ромске популације, 
као што су Драгољуб Ацковић и Рајко Ђурић користе термин холокауст. 
У новијој литератури јављају се два нова термина без консензуса који је 
заправо „онај прави“. Један је „Porajmos („Porrajmos“ у неким варијанта-
ма), а други, за који неки признати аутори сматрају да је примеренији је 
„Samudaripen“. Први термин има више значења у ромском језику, а јед-
но је и страдање, погибељ, убијање, док други термин значи уништење, 
дакле, блиско српској речи затирање. Није ту крај назовимо двојности, 
односно неуједначености. Постоје два датума када се обележава стра-
дање Рома. Један је 16. децембар, дан када је Химлер донео одлуку о 
„коначном решењу ромског питања“, а други је 2. август када је у логору 
Аушвиц 1944. године убијена велика група Рома (скоро 3.000 људи).
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Мислим да је сада јасније зашто инсистирам на томе да је озбиљан 
задатак пред будућим истраживачима ове теме. Дозволићу себи да су-
геришем - архиви, архиви и са њима документа, нека буду исходишта и 
места рада свих будућих истраживача.

Прихвативши предлог др Вељка Ђурића Мишине, директора Музеја 
жртава геноцида у Београду да оформим библиографију, испрва сам по-
мислио да нећу бити у могућности да нађем више од 70, можда 80 ра-
дова на ову тему, али је добро што је резултат другачији. Разлог таквом 
размишљању лежи у чињеници да као историчар нисам раније прочитао 
много тога на тему страдања Рома у Другом светском рату, али се нисам 
ни превише сусретао са текстовима и подацима, па макар то било и слу-
чајно. Други разлог лежи у личном искуству и непосредном раду са ром-
ском популацијом у Србији и Црној Гори током прве деценије 21. века 
у оквиру посла који није везан за историјска истраживања. У питању је 
био рад на програму помоћи Ромима у оквиру Црвеног крста. Радећи овај 
посао уверио сам се колико су Роми маргинализовани у свакодневном жи-
воту. Не могу да се у овом тренутку не сетим Рома из села Барлово код 
Куршумлије којима је требало ама баш све за голи опстанак на дневном 
нивоу и који су баш због тога живели мимо сваког реда и нормалних стан-
дарда, чак и минимума по питању хигијене, исхране и школовања деце. 
Опет, сусрео сам се и са потпуно интегрисаним Ромима у Ваљеву - где су 
углавном живели на Баиру као и остало становништво. Њихове потребе су 
биле оријентисане ка културној и интелектуланој надоградњи, што је било 
необично спрам  потреба других скупина Рома у Србији и Црној Гори. 

Остаје нада да велики напори који су учињени на попису жртава 
Другог светског рата на територији Југославије, као и напори наведе-
них аутора који су се бавили претежно или искључиво историјом ромске 
популације, буду подстрек новим истраживачима и изнедре у српској и 
другој историографији нове радове, нова сазнања и унесу светло у вели-
ки и мрачни простор у коме лутају душе силом убијених. Ако је ова би-
блиографија макар и једна једина светиљка, можда само свећа или макар 
трептај крила свитаца у тој тами, нисмо изгубили време.



Emilija Cvetković, Mapiranje Holokausta - mesta sećanja u Srbiji



PREFACE

This bibliography offers an overview of the literature about the suffering 
of the Roma population during the Second World War on the territory of the 
former Yugoslavia. It appears as an answer to the growing need for a compre-
hensive list of literature which covers the period from the end of the Second 
World War to the end of 2019. The exception is this bibliographic entry from 
2020, which is, according to the author’s opinion, important for this topic: 

Emilija Cvetković, Mapiranje Holokausta : mesta sećanja u Srbiji : lo-
gor Topovske šupe, logor na Banjici, logor na Starom sajmištu, Novi Bečej, 
Zrenjanin, Subotica, Šabac, logor na Crvenom Krstu / Emilija Cvetković, Be-
ograd, 2020.

The completed bibliography is basic in its form, special in its contents, 
registrative in methodology and selective in its final realization. It could be 
considered as a retrospective one, but also a combination of what is called 
primary and secondary bibliography. However, it is important to point out 
that certain number of bibliographic entries, collections of works with its 
component parts and monographs, especially those recently published, have 
not been at author’s disposal. They could not have been “held by hand” – de  
visu. In these cases, the author had to rely on colleagues and trust the authors 
of bibliographic records, or the authors who used appropriate academic form 
of bibliographic citation.

The International Standard Book Description (ISBD) was used for 
this bibliography. In addition and in accordance to this standard, the In-
ternational Standard Bibliographic Description for Monographs ISBD(M), 
International Standard Bibliographic Description for Serials ISBD(S) and 
the International Standard bibliographic Description of Component Parts 
ISBD(CP) were applied.

The sources for the work were the cooperative bibliographic databases 
(COBISS.NET and COBIB.SR) of the national libraries of the former repub-
lics (now independent states) of the former Yugoslavia. The exception is Re-
public of Croatia, where the union catalogue of the National and University 
Library in Zagreb was searched.
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Aiming to be as precise and as informative as possible, the author had 
consulted the following bibliographies:

1.   Јован Мирковић, Објављени извори и литература о Јасеновачким 
логорима (Published sources and literature on Jasenovac camps), 
Бања Лука, Београд, 2000.; 

2.   Радмила Радоњић, Инеса Јурјева, Библиографија радова о Народ-
ноослободилачком рату и револуцији у Југославији (1941-1945), 
1945-1980, (Bibliography of Works on National-liberation War and 
Revolution in Yugoslavia (1941-1945), 1945-1980) Београд, 1987.; 

3.   Библиографија Србије (од 2003. године доступна онлајн) – Bibli-
ography of Serbia (online since 2003) 

and partly:

4.   Библиографије Југославије коју је од 1950. до 2002. године из-
давао Југословенски библиографско-информациони институт 
(Bibliography of Yugoslavia, published from 1950 to 2002 by Yugo-
slav Institute for Bibliography and Information)

It is necessary to point out (and readers and users of this bibliography 
might consider this as unspoken gratitude) that the basic insight into the most 
important sources and all forms of publications about suffering of the Roma 
in the Second World War were given by the bibliographic records brought 
by outstanding researches in their works – Danijel Vojak from Zagreb and 
Milovan Pisari from Belgrade. Very important and useful were the works of 
the affirmed authors and truth seekers in this field – Dragoljub Acković and 
Rajko Djurić. Significance of the works written by Branko Petranović, Viktor 
Novak and Bogdan Krizman are not to be forgotten.

In compiling this bibliography, the author used alphabetical order for 
bibliographic entries, as well as the indexes. In case of multiple entries by 
the same author, the entries have been listed chronologically. Entries for both 
monographs and component parts have retained the language and the script of 
the original bibliographic record. 

The separate list of web-pages, potentially useful for future researchers 
and wider public has been added. There are numerous recordings, TV-inter-
views, talks and other material on the main subject of this bibliography avail-
able on the Internet.
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Numerous articles in daily and weekly press were not included in the 
bibliography, for a simple reason – their subjects were either the published 
works or mentions of Roma suffering in the Second World War within wider 
topics. 

The bibliography, presented to the general public, has been primarily 
aimed at young researchers, i. e. those who are at the start of their researches.  
For those who have already been deep into the subject, this bibliography could 
serve as an appropriate reminder, and an important guide for new knowledge. 
It is important to point out that any further research is likely to find out a new 
bibliographical entry, not included in this bibliography.

Dragan Milošević, M. A.
Historian - Senior Librarian



Milovan Pisarri, The Suffering of the Roma in Serbia during the Holocaust



A WORD FROM THE AUTHOR

In the introduction to this bibliography, it is pointed out that it can be 
of use primarily to young researchers or those who are at the start of dealing 
with this topic. Anyone who wants to thoroughly study the suffering of the 
Roma population on the territory of the former Yugoslavia during the Second 
World War will have to work hard. Why? First of all, the Roma, unfortu-
nately, were marginalized both before and after the war. The existence of the 
data about their suffering could not be denied, but the major problems are the 
definition of the place, and especially the number of victims. The reason lies 
in their marginalization and incomplete data on their numbers. There was no 
proper and complete census of the Roma population in the past, as well as to-
day. I will dare to saying that there was never a real effort on the census, or at 
least it was not comprehensive. The historical sources that provide informa-
tion on the lives and migrations of the Roma are very scarce. Unfortunately, 
as a nation, the Roma have no written sources of their own, so any data was 
obtained from indirect sources. From the 14th century, when it is believed 
that they had begun to settle in Southeast Europe, through the censuses within 
the Habsburg Monarchy (during the reign of Maria Theresa and Joseph II), 
to the census in the Kingdom of Serbia, the Kingdom of Serbs, Croats and 
Slovenes, as well as in both Yugoslavia – the kingdom and the socialist state, 
the difficulties had always been the same. The exact number of Roma has 
never been determined due to their nomadic lifestyle and, very often, lack of 
any personal documents. It has been estimated that there are over 5 million 
Roma in Europe today. Some estimates reach between 10 and 12 million. This 
shows that the difficulties have not been overcome.

Although this bibliography is not conclusive, it has shed light on some 
important facts. The interest in researching this topic increased in the 1980ies. 
During the times that preceded, i. e. in the period of socialist Yugoslavia, a lot 
of work had been done on identification of the victims of the Second World 
War. However, the whole work was slightly ideologically biased - at the ex-
pense of the idea of brotherhood and unity of the peoples and nationalities of 
Yugoslavia, it had blurred the suffering of the Roma. I will not discuss here 
whether it was the intention or it happened due to ideological determinations 
and influences. The next period, the period of the last decade of the 20th cen-
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tury, brought new sufferings and the disintegration of Yugoslavia. The interest 
for the so-called Roma question in the newly formed states was growing, but 
more in a social context. Social and humanitarian aspects were dominant in 
the first decade of the 21st century. The interest for the question, when certain 
authors were committed to larger and more thorough researches, arose at the 
end of the first decade of the 21st century. Since 2010 there were more and 
more works on the suffering of Roma in the Second World War. Certainly, the 
“Roma Decade” proclaimed at the European level had a strong impact in every 
sense. The Roma population itself felt that it was a moment to say something 
about themselves and to invoke equal opportunities. Historians did not miss 
that “awakening” either, as it is proved by the works in this bibliography. 

Unfortunately, future researchers of the suffering of Roma in the Second 
World War will not be able to use widely spread research method of “oral 
history” - which uses the testimonies of participants and observers, as well 
as the media. As far as the media is concerned, everything that has been pre-
served is held in numerous archives in the republics of the former Yugoslavia. 
However, the possibilities of interviewing the survivors and their families no 
longer exists. It was missed forever.

The challenges are numerous and very present and it is shown by the 
fact that there is not one single term to denote the suffering of the Roma, as 
there is a well-established term for the suffering of Jews in the Second World 
War. When the word “Holocaust” is said, there is no dilemma to what it re-
fers. Older researchers use the term Holocaust for Roma suffering. Authors 
of the older generation who dealt with the suffering of the Roma popula-
tion exclusively, such as Dragoljub Acković and Rajko Đurić, also used the 
term Holocaust. In recent literature, two new terms appear without consen-
sus about “the real one”. One is “Porajmos” (“Porrajmos” in some variants), 
and the other, which some recognized authors consider more appropriate, is 
“Samudaripen”. The first term has several meanings in the Roma language, 
and one is suffering, perdition, killing, while the second term means destruc-
tion, therefore, it is closer to the Serbian word extermination. This is not the 
end of this duality, or unevenness. There are two dates for commemorating 
the suffering of the Roma. One is December 16th, the day when Himmler 
made the decision on the “final solution of the Roma question”, and the other 
is August 2nd, when a large group of Roma (almost 3,000 people) was killed 
in the Auschwitz concentration camp in 1944.
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I think it is now clearer why I insist that a serious task is set up for future 
researchers on this topic. I will allow myself to suggest – let the archives, 
archives and documents kept there, be the starting points and places of work 
of all future researchers.

Accepting the proposal of Veljko Đurić Mišina, PhD, director of the 
Museum of Genocide Victims in Belgrade, to compile this bibliography, I 
thought at first that I would not be able to find more than seventy, maybe 
eighty works on this topic, but it is good that the result came out to be differ-
ent. The reason for such an expectation was that, being a historian, I have not 
read a lot about the suffering of the Roma in the Second World War, but I have 
neither come across the texts and data, even unintentionally. The other reason 
is my personal experience and direct involvement with the Roma population 
in Serbia and Montenegro during the first decade of the 21st century. This 
work was not connected to historical research. It was through this Red Cross 
program of assistance to Roma when I became aware to what extent they are 
marginalized in everyday life. I could never forget Roma from the village of 
Barlovo near Kuršumlija who were in need for almost everything for bare 
existence on daily bases, and therefore led a life without any order or normal 
standards, even when it comes to a hygienic minimum, food and schooling. 
On the other hand, I have met completely integrated Roma in Valjevo – where 
they lived in Bair together with other population. Their needs were aimed at 
cultural and intellectual upgrading. It was unusual compared to the needs of 
other Roma groups in Serbia and Montenegro.

There is a hope that great efforts to establish a list of Second World War 
victims at the territory of Yugoslavia, and the efforts of the authors who dealt 
primarily or exclusively with the history of Roma population, will encourage 
new researchers to contribute new works to Serbian and other historiogra-
phies, and shed light to a wide and dark space in which the souls of the killed 
wander. If this bibliography is at least a tiny shaft of light, a candle, or just a 
single flicker of the firefly’s wing in that darkness, our time was not wasted.



Ilona Lacková, Rođena sam pod sretnom zvijezdom



ANGLOVAKARIPE

Akaja bibliografija del i retrospektiva e literaturako savi astarel i jašin 
vaj samudaripen e romane populaciako an Dujto lumiako maripe pi teritorija 
ex Jugoslaviaki. Ovili sar o pheripe e trubuimasko te po jekh than thaj so maj  
ordikanes unzarel  pe i patrin e literaturako savi astarel o periodo de katar o 
agor e Dujte lumiake maripasko dži kav agor e 2019.beršesko. Eksepcia si 
bibliografikano data katar 2020.berš savo, prekal o inćaripe e autorosko, si les 
vastni rola vaš akaja tema. 

Emilija Cvetković, Mapiranje Holokausta : mesta sećanja u Srbiji: 
logor Topovske šupe, logor na Banjici, logor na Starom sajmištu, Novi Bečej, 
Zrenjanin, Subotica, Šabac, logor na Crvenom Krstu / Emilija Cvetković, 
Beograd, 2020.

(I Emilija Cvetković, Mapiripe e Holokaustosko: Thana e risparimaske 
andi Srbija: o logoro Topovske Šupe, logoro pe Banjica, logoro po Phurano 
Sajmište, Novi Bečej, Zrenjanin, Subotica, Šabac, o logoro po Crveno krsto / 
Emilija Cvetković, Beograd, 2020.) 

Kerdini bibliografia šaj te ovel karakterišimi sar bazikani prekal piri 
forma, specijalno prekal piro ingardipe, registraciono prekal o moduso 
e bućako thaj selektivno an piri finalno  realizacia. Voj šaj te lel pe sar 
retrospektivno, ama vi sar i kombinacia maškar goda so inćardol pe sar 
primarno thaj sekundarno bibliografia. Vastno si te liparel pe kaj ando 
procesuiripe e bibliografiake jekhorunengo, o autoro naštisarda  te arakhel 
nesavee pustika vaj e khidime artiklura e respektivne tematar, maj but kana si 
lav e neve edicienca. Vov naštisarda te inćarel akala materijalo an pire vasta 
(devisu). An akala kazura i bući sas kerdini e paćavimasa an kolege save 
kerde bibliografikano rekordo, vaj an autora save citirisarde bibliografiaki 
data an striktno akademiaki forma. Vaš o keripe e bibliografiako labardi sas 
i Maškarthemutni standardno bibliografikani deskripcia (ISBD). Ando ramo 
e akaja bućako thaj ando lačharipe e pomenisarde standardea, labardi sas i 
Maškarthemutni standardno bibliografikani deskripcia e monografikane 
publikanciengi ISBD (M), Maškarthemutni standardno bibliografikani 
deskripcia e seriake publikaciengi ISBD(S) thaj i Maškarthemutni standardno 
bibliografikani deskripcia e komponentne kotorengi ISBD(CP).
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E hajinga e bućake sesa maškar peste phandline baze e datunenge (COBISS.
NET, vaj COBIB.SR) save labaren e nacionalne biblioteke e Jugoslaviake 
republikunenge (adive biphandle raštre). I ekscepcia si i Republika Kroacia 
kaj musaj te dikhel pe ando maškarpeste phandlino katalogo e Nacionalne thaj 
akademiake bibliotekako (Nacionalna i sveučilišna knjižnica) ando Zagrebo.

E cilosa te ovas so maj precizne thaj informativne, labardam vi e 
konsultativne bibliografije: 

1.   Јован Мирковић, Објављени извори и литература о Јасеновачким 
логорима, Бања Лука, Београд, 2000.(O Jovan Marković, 
Publikuime hajinga e literaturake tar e Jasenovcoske logora, Banja 
Luka, Beograd, 2000.); 

2.   Радмила Радоњић, Инеса Јурјева, Библиографија радова о 
Народноослободилачком рату и револуцији у Југославији (1941–
1945), 1945–1980, Београд, 1987 (I Radmila Radonjić, Inesa 
Jurjeva, I Bibliografija e hramosarde kotorengo tar o Themesko-
muklimasko/mestimasko maripe thaj i revolucia andi Jugoslavija 
1941-1945, 1945-1980, Beograd, 1987; 

3.   Библиографија Србије (I Bibliografija e Srbiaki savi šaj te ovel 
reslini vi online de katar 2003.berš),

thaj kotorvalikanes

4.   Библиографије Југославије ( E Bibliografije e Jugoslaviake) save 
publikuisarda o Jugoslaviako bibliografiako-informaciono instituto 
de katar 1950-2002.berš.

Si o trubuipe te thol pe o akcento (thaj e drabarutne thaj e džene save ka 
labaren akaja bibliografija šaj te tretirin akava vi sar jekh biphendo naisaripe) 
po goda kaj i baza vaš o dikhipe e majvastne hajingunengo thaj dži akana  
publikuime kotorengo an fiesavi forma, so astarda sa maj vastno phandlo 
e Romenge jašinea an o DLM, unzarde e bibliografikane data ando ramo e 
rodimaske zorako save kerde duj istoričara: O Danijel Vojak katar o Zagrebo 
thaj o Milovan Pisari katar o Beogrado. 

But vastne thaj lačhe sesa informacie uč afirmišime autorengo thaj e 
dženengo save si prindžarde prekal piro maripe e čačimaske kana si lav tar 
akava pučipe, sar kaj si o Dragoljub Acković thaj o Rajko Đurić. Sigurikanes 
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kaj ni tromas te bistaras o vastnipe e bućengo save palal peste mukhle o 
Branko Petranović, o Viktor Novak thaj o Bogdan Krizman. 

Dži kana kerdam akaja bibliogarfija, o autoro lija i decizija te labarel 
o abecedno rendo ando procesuiripe e saste materijaosko sar vi ando  
keripe e registrosko. Kav gadala autora save an akaja bibliografija si len 
buteder bibliografikane jekhora, o rendo si hronologikano. An liduj felura e 
publikacienge (monografia thaj o serialo) inćardini sas i forma pi čhib thaj o 
alfabeto e originalne hramosarde kotoresko. 

Ulavde sas dino o mukhlino dikhipe e internet rigengo save šaj te oven 
labarde de katar avutne rodutne džene thaj savore saven si o intereso vaš 
akaja tema. Po interneto pale geja šaj te arakhen pe vi averikane rekorduime 
materijalura, TV intervjua thaj e vakarimata save tangirin akaja tema. 

But artiklura andi divesutni thaj kurkeski štampa savi ni dije ando 
procesuiripe godoleske kaj vakaren tar e publikuime kotora vaj ando ramo e 
paše temengo pomenin vi o samudaripen e Romango ando DLM.

I Bibliografija savi ka ovel unzardi e maj buvle publikaki, adresiril pe 
maj anglal e terne rodutne dženenge, vaj gadalenge save ačhen po širdipe e 
pire rodimaske bućako. E gadale dženenge save dur đeletar ando rodipe e 
akaja temako, akava šaj te ovel jekh risparipe, a savore aver save sikaven o 
intereso šaj akate te arakhen o dromesko semno savo šaj te inđarel len dži 
kav o nevo džanglipe. Trubul te ovel akcentuimo kaj paćas kaj sako dureder 
rodipe šaj lokhes te pučharel nesavi nevi bibliografikani data savi ni dija an 
akaja bibliografija. 

Msr Dragan Milošević
istoričaro – učo bibliotekaro

Pi romani čhib nakhada
Branko Đurić



Dragoljub Acković, Stradanja Roma u Jasenovcu



I LAV E AUTOROSKI 

Ando anglallav/introvakaripe akaja bibliografiako akcentuisardo si 
kaj voj šaj te ovel anglal sa aver sar o lačhimos e terne rodutne dženenge 
vaj gadalenge anglal save ačhel te len pe korrate e akaja temasa. Sakones 
ko mangel detalikanes thaj saste ilesa te rodel o samudaripen e romane 
populaciako pi teritoria  ex Jugoslaviaki, dži kaj  sas o Dujto lumiako maripe, 
aštisarel  les i phari bući. Soske si goda? Jekhto, e Roma pi bibaht sas sajekh 
marginalizuime (sar kaj si vi adive) an sakodivesutno trajo, thaj ageja vi ando 
piro samudaripen. Našti te negiril pe kaj si e data save vakaren tar i lengi 
jašin, ama si bare problemura phandlo e thanea kaj sesa mudarde e Roma sar 
vi e gadalesa kozom lendar mudardile. E ukheripena si i marginalizacia  thaj 
kotorvale data tar o đindo e gadale manušengo. Bistum, e Roma nikana ando 
avutnipe sar ni adive ni sesa lekharde sar trubul ando ramo e cenzusosko. Ka 
lav o tromalipe te hramosarav kaj čačuni zor an akaja bući e lekharimaski 
e Romengi nikana ni sas kerdini, sar kaj sas kerdino e aver nacionalne 
minoritetunenca. Čorrole si vi istorikane hajinga save den informacie e 
dživdimastar thaj e lenge dromarimastar thaj dži akala data šaj te resel pe 
numaj indirektno kaj pi bibaht e Roma si o them savo naj les pire lekhardine 
hajinga.  De katar XIV šelberšipe, kana sar paćal pe von lije te resen pi 
Mesmerdisorig e Evropaki, perdal o cenzuso ando ramo e Habzburgake 
monarhiako (ando vakto e Mariako Terezia thaj e Jozefosko II), dži kav o 
cenzuso ando thagaripe e Srbiako, thagaripe e Srbunengo, Kroatunengo thaj 
e Slovencunengo, thaj pale geja andi liduj Jugoslavije – thagarikani  thaj 
socijalistikani raštra, o pharipe savo phararda e Romen jekh sas. Nikana ni sas 
arakhadino čačuno đindo e Romengo godoleske kaj o lengo dromarutnikano  
dživdipe sas jekh tar e barijere sar vi goda kaj len butivar ni sas len nisavo 
dokumento peste. Adive paćal pe kaj andi Evropa čačune si maj but tar pandž  
miliona Roma a nesave ekspertura den aproksimacia kaj si len maškar 10 thaj 
12 miliona. Vi akava vakarel kaj e problemura naj čhinde. 

Takaj kaj akaja bibliografija naj agorisardi, voj čhuda i dud  pe nesave 
vastne faktura. O intereso e rodutnengo e akaja tematar sas maj baro an 80-
te berša e nakhle šelberšimaske. Maj anglal, ando periodo e socijalistikane 
Jugoslaviako sas e zumavipena te resel pe dži kav o čačuno đindo e e 
viktimunengo ando Dujto lumiako maripe, ama sasti bući sas talal o lokho 
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ideologikano impakto savo maskirisarda o pučipe e Romenge samudarimasko 
godoleske kaj ando jekhto plano sas todini ideja e phralimaski thaj e 
jekhimaski. Ni ka dav an goda sas nesavi intencia vaj na te kerel pe ageja, 
vaj sas goda o rezultato e ideologikane orijentaciako thaj e influenciako. O 
periodo savo reslo palal akava – paluni dekada e 20.šelberšipaski – semnardi 
sas e neve jašinasa thaj e Jugoslaviake lićardimasa. An neve formirime raštre 
barilo atoskara o intereso kotar ageja anavdo Romano pučipe, ama maj but 
ando socijalno konteksto. O socijalno thaj palal goda humano aspekto  sas 
dominantno an jekhto dekada e 21.šelberšimaski. Jekhto huravipe  kana, sar 
šaj te dikhel pe, nesave autora dije an maj detalikane thaj maj buvle rodimata, 
reslo po agor e jekhte dekadako e 21.šb, a de katar 2010. sa maj but scientifiake 
kotora lekhardine sesa pi tema e Romenge samudarimaski an DLM.  Čačipe 
si kaj i „Dekada e Romengi“ šunavdi sas po evropako nivelo thaj sasa la baro 
impakto an fiesavi rig. Korkore Roma prindžarede o momento kana šajisarde 
te phenen neso pestar thaj te akharen peske jekhajekh šajipena. Ni istoričara 
ni ačhile rigate pašal akava „vazdipe de katar o sovipe“  sosatar o gevaj den 
buteder lekharde pustika an akaja bibliografija.

E avutne rodutne , pi bibaht, ni ka ovel len o šajipe  te labaren akana 
buvle labardo metodo ando rodipe „oral history“  kana si lav ter i jašin e 
Romengi ando DLM. Akava metodo sar o jekhajekh hajing labarel o gevajipe 
e gadala dženengo save inćarde pe peste averikane torture sar vi e dženengo 
save dikhle sar sas thaj so sas. Trito hajing akava metodosko si e medija thaj 
phandlo lenca sa so šaj te arakhel pe ačhel an buteder arhive save si ande ex 
Jugoslaviake republike. Ama naj maj but o šajipe te vakarel pe e dženenca 
save ačile džuvde thaj e lenge familijenca. Gadaja šansa hasadrili. 

Kaj but si e bajura an akaja sfera gevajil vi o fakto kaj naj jekh termino 
vaš i jašin e Romengi, sar kaj si jekh striktno termino vaš o mudaripe e 
Jevrejengo ando  DLM. Kana phenel pe „Holokaust“  khanikas naj i dilema 
sostar si lav. E autora katar maj phurani generacia save eksluzivikanes i 
bući kerde an i sfera e romane populaciake jašinaki, sar kaj si o Dragoljub 
Acković  thaj o Rajko Đurić, labaren o termino holokaust. An maj nevi 
literatura šaj te arekhen pe duj neve termina bi goda te resel pe dži kav o 
konsenzuso savo lendar si „o čačuno“. Jekh si o „Porajmos“ („Porrajmos“ 
an nesave varijante), a aver, savestar nesave prindžarde autora inćaren 
kaj si maj feder thaj maj  lačhes džal talal vast akalesa sostar vakaras si o 
„Samudaripen“. Jekhto si les maj but semnifikacie an i romani čhib a maškar 
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lende si vi jašin, mudaripe; dujto si o lićaripe, bistum ačhel paše e srbikane 
laveste „zatiranje“. Akate naj o agor e dujegođako vaj bijekhimasko. Si duj 
datumura kana semnardol pe o genocido upral e Roma. Jekh si 16.decembro, 
o dive kana e germaniako  nacistikano čekatuno o Hajnrih Himler anda i 
decizija tar o „agorutno solucia e romane pučimaski“; dujto si 2. avgusto 
kana ando logoro Aušvic (Osvjenćin) an 1944.berš mudardili bari grupa e 
Romengi (trujal 3.000 manuša). 

Inćarav kaj akana si but maj lokhes te haćarel pe soske insistiriv pe 
goda kaj an o avutnipe but seriozni bući aštisarel e rodutne an akaja sfera. 
Ka dav mange o hakaj te sugerišiv – e arhivura, arhivura thaj khetane lenca 
e dokumentura – goda te oven e thana kaj i bući ka keren e avutne rodutne. 

Palal so akceptirisardem i prepozicija e dr Veljkoski Đurić Mišina 
savo si o direktoro e Muzejosko e genocidoske viktimunengo, te gatisarav 
i bibliografia, ovilo mange an i gođi kaj našti ka arakhav 70, šaj te ovel 80, 
lekharde kotora pi akaja tema, ama lačhes si kaj aver  rezultato iklistilo. O 
ukheripe kaj sas man akava inćaripe (o gndo e gođako) sas goda kaj, sar 
o istoričaro, ni drabardem but kotar i tema e Romenge samudarimaski an 
DLM anglal te kerav i bibliografia. Ni maladilem e buteder tekstunenca thaj 
e datenca dži atoskara. Dujto ukheripe ačhel an mori personalno eksperienca 
thaj direktno bući thaj kontakto e dženenca katar i romani populacia andi 
Srbija thaj i  Crna gora. Sasa goda an jekhto dekada e 21.šelberšipaski ando 
ramo e bućako savo naj phandlo e istorikane rodimasa či e mažutimaske 
programosa savo realizusarda o Lolo trušul thaj savo sar i target grupa lija e 
Romen. Dži kaj kerdem akaja bući reslem dži kav i konkluzia kozom e Roma 
si marginalizuime an sakodivesutno trajo. Našti te bisatarav e Romen  katar 
o gav Barlovo pašal i Kuršumlija save ačhile  bi khančesko  thaj phares šaj 
te iklen po agor ando divesutno trajo. Naj e čudimaske kaj lengo dživdipe 
sas bilačhardo, bi ordinosko, bi standardunengo save amen inćaras sar 
normalno dživdipe, talal o minimumo e higijenako, dietako thaj e čhavrenge 
edukuimasko.  Pale geja, maladilem e saste integrišime Romenca ando 
Valjevo save maj but bešen andi cara Bair thaj dživin sar aver manuša. Lenge 
trubuimata sas aver – kultura thaj intelektualno reslipe –  so sas but averikano 
an i komparacia e Romenca save traisarde ando baro čorripe an i Srbija thaj 
Crna Gora. 

Ačel o paćavipe an goda kaj baro zor kerdino te lekharen pe e viktimura 
an Dujto lumiako maripe pi teritorija e Jugoslaviaki, sar vi zor e pomenisarde 
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autorengo save maj but vaj eksluzivikanes rode romane polulaciaki istorija 
– kaj sa goda ka del jagh e neve rodimaske bućake thaj e terne učesikavde 
dženenge te den piro kontributo e srbikane thaj aver istoriografiake thaj te resen 
dži kav o nevo džanglipe savo ka čhudel i nevi dud ando tunerikano varem kaj 
phirel o đi e nasulikanes mudarde manušengo. Te akaja bibliografija si makar 
jekh cikni jaghori vaj  i memelji,  atoska ni kerdam i bući bi rezonosko. 

Pi romani čhib nakhada
Branko Đurić
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ЂУРИЋ, Рајко

Историја холокауста Рома / Рајко Ђурић, Антун Милетић. - 
Београд : Политика, 2008 (Београд : Политика). - 440 стр. : илустр. ; 24 
cm

Тираж 3.000. - Реч о ауторима: стр. [442-443]. - Библиографија: стр. 
427-433. - Регистар.

ISBN 978-86-7607-092-3 (картон)

37
FAZLIJEVA, Fikrija, 1955-

E Rromenqo samudaripe an-o dùjto sasundalutno maripe = [Stradanje 
Roma za vreme Drugog svetskog rata] / Fikrija Fazlieva. - Beograd : Rrom 
produkcija, 2016 (Sopot : Slatina print). - 199 str. : ilustr. ; 20 cm

Na nasl. str. mesto izdavanja Obrenovac-Beograd. - Tiraž 300. - Str. 7-25: 
Anglutno svàto / Marcel Courthiade. - Str. 183-198: Palutno svàto / Marcel 
Courthiade.

ISBN 978-86-6327-011-4 (broš.)
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38
ФИЛИПОВИЋ, Станоје

Logori u Šapcu / Stanoje Filipović. - Novi Sad : Savez udruženja 
boraca narodnooslobodilačkog rata SR Srbije, 1967 (Novi Sad : Dnevnik). - 
253 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Hronike iz narodnooslobodilačke borbe. Serija 2)

Bibliografija: str. 229-232. - Registar. 

39
FINGS, Karola, 1962-

Od ”rasne znanosti” do logora : Romi u Drugom svjetskom ratu (I. dio) 
/ Karola Fings, Herbert Heuss, Frank Sparing ; preveo s engleskog Danijel 
Vojak. - Zagreb : Ibis, 2006. - 124 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Ethnologica ; Knj. 3)

Registar.

ISBN 953-6927-36-5

40
ГЛИШИЋ, Венцеслав, 1932-

Терор и злочини нацистичке Немачке у Србији 1941-1944 / 
Венцеслав Глишић. - Београд : Рад, 1970 (Београд : Просвета). - 289 
стр. ; 24 cm. - (Институт за историју радничког покрета Србије : 
монографије. 2)

Напомене и библиографске референце уз текст. - Регистри.

(Kартон)

41
ХАЛИТИ, Бајрам, 1955-

Romi u paklu Jasenovca : (kraj jedne čerge) : drama / Bajram Haliti. - 
Beograd : Beoknjiga, 2011 (Beograd : Beoknjiga). - 151 str. : autorova slika 
; 21 cm. - (Biblioteka Drama / [Beoknjiga])

Tiraž 500. - [Beleška o autoru]: str. 5-6.

ISBN 978-86-7694-381-4 (karton) 
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42
HANCOCK, Ian, 1944-

Sindrom parije : priča o ropstvu i progonu Roma / Ian Hancock ; 
prevela Lana Filipin. - Zagreb : Ibis, 2006. - 161 str. : ilustr. ; 23 cm. - 
(Biblioteka Etnologica ; knj. 2)

43
ISTINOM protiv revizije narodnooslobodilačke borbe u 

Jugoslaviji : 1941-1945 : zbornik radova / [urednik Mladenko Colić]. - 
Beograd : Društvo za istinu o narodnooslobodilačkoj borbi i Jugoslaviji, 
2009 (Beograd : Draslar partner). - 393 str. : fotogr. ; 21 cm

”Okrugli sto je održan 25, 26, i 27. novembra 2008. godine” --> poleđina 
nasl. lista. - Na kor. i hrptu: Knj. 24. - Tiraž 400. - Str. 7-8: Uvodna reč 
/ Petar Matić-Dule. - Beleška o autorima: str. 389-393. - Napomene i 
bibliografske reference uz tekst.

ISBN 978-86-86853-01-1 (karton)

44
ЈОРГИЋ, Кристина, 1990-

Пружи ми руку и дозволи да те упознам : музејска радна свеска 
/ Кристина Јоргић, Ирена Ђорђевић. - Крагујевац : Спомен-парк 
Крагујевачки октобар, 2018 (Крагујевац : Pressia). - 20 стр. : илустр. ; 25 
cm

Кор. насл. - Тираж 400. - Напомене уз текст. - Библиографија: стр. 19.

ISBN 978-86-80947-55-6 (брош.)

45
ЈОРГИЋ, Кристина, 1990-

Суседи којих више нема : страдање Рома у Крагујевцу октобра 
1941. године = Neighbours Who Are Gon : the Suffering of Roma 
People in Kragujevac in October 1941 = Amare pašikana save ni train 
: peripe an Kragujevac, oktobar 1941. breš / [аутор Кристина Јоргић ; 
преводиоци Петар Косовац, Емина Николић]. - Крагујевац : Спомен 
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парк ”Крагујевачки октобар”, 2018 (Крагујевац : Pressia). - 21 стр. : 
илустр. ; 22 cm

Кор. насл. - Податак о ауторки преузет из колофона. - Тираж 500. - Стр. 
1-3: Рецензија=Review=E Recenzija / Милан Кољанин. - Напомене и 
библиографске референце уз текст.

ISBN 978-86-80947-54-9 (брош.)

46
ЈОВАНОВИЋ, Даница

Zaboravljene i zaboravljeni--- : Romkinje i Romi žrtve Drugog 
svetskog rata svedoče / [autorke Danica Jovanović, Vesna Ćerimović ; 
redakcija teksta Jasna Pantić]. - 1. izd. - Novi Bečej : Udruženje Roma Novi 
Bečej, 2018 (Zemun : SWA tim). - [41] str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 50.

ISBN 978-86-900282-2-1

47
КОЉАНИН, Милан, 1953-

Nemački logor na Beogradskom sajmištu : 1941-1944 / Milan 
Koljanin. - 1. izd. - Beograd : Institut za savremenu istoriju, 1992 (Beograd : 
Kultura). - 481 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Stradanja i otpori ; 7)

Tiraž 1.000. - Bibliografija: str. 456-466. - Summary: The German Camp at 
the Belgrade Fair (Sajmište). - Registar.

ISBN 86-7403-039-4

48
KRESO, Muharem

Njemačka okupaciona uprava u Zagrebu 1941-1945. godine / 
Muharem Kreso. - Zagreb : Institut za historiju Radničkog pokreta Hrvatske, 
1971 (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). - Str. 253-268 ; 24 cm

P. o.: Zagreb u NOB-i i socijalističkoj revoluciji; Zagreb, 1971. 
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49
KRIZMAN, Bogdan

NDH između Hitlera i Musolinija / Bogdan Krizman. - 2. izd. - Zagreb 
: Globus, 1983. - 618 str., [16] str. s tablama ; 25 cm. - (Plava biblioteka)

50
KRIZMAN, Bogdan

Ustaše i Treći Reich / Bogdan Krizman. Sv. 1. - Zagreb : Globus, 1983. 
- 386, [16] str. s tablama ; 25 cm. - (Plava biblioteka)

51
KRIZMAN, Bogdan

Ustaše i Treći Reich. Sv. 2, Pavelić - Hitlerov posljednji saveznik / 
Bogdan Krizman. - Zagreb : Globus, 1983 (Ljubljana : Delo). - 450 str., [24] 
str. s tablama ; 25 cm. - (Plava biblioteka)

52
LACKOVÁ, Elena

Rođena sam pod sretnom zvijezdom : moj život Ciganke u Slovačkoj 
/ Ilona Lacková ; preveo Igor Grbić. - Zagreb ; Paris : Centre de recherches 
tsiganes : Ibis Grafika, 2002. - 245 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka 
Interface)

ISBN 953-6927-03-9

53
LENGEL-Krizman, Narcisa, 1934-

Genocid nad Romima : Jasenovac 1942 / Narcisa Lengel-Krizman. - 
Zagreb ; Jasenovac : Spomen-područje Jasenovac, 2003. - 168 str. : ilustr. ; 
20 cm. - (Biblioteka Kameni cvijet)

54
МАНОШЕК, Валтер, 1957-

Holokaust u Srbiji : vojna okupaciona politika i uništavanje Jevreja 
1941-1942 / Valter Manošek ; [prevodioci Agnes Eremija ... et al.]. - 
Beograd : Službeni list SRJ : Draslar partner, 2007 (Beograd : Draslar 
partner). - 218 str. ; 25 cm
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Prevod dela: Serbien ist Judenfrei / Walter Manoschek. - Tiraž 500. - Str. 
5-7: Dokumentovana studija Valtera Manošeka / Čedomir Popov. - Str. 11: 
Predgovor nemačkog izdavača / Ginter Rot. - Str. 13-14: Napomene čitaocu 
/ Prevodioci. - Str. 15-17: Pristupna razmatranja / Manfred Meseršmit. - 
Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 207-215. 
- Registar.

ISBN 978-86-355-0742-8! - (karton)

55
MARJANOVIĆ, Jovan, 1922-1981

The German occupation system in Serbia in 1941 / Jovan Marjanović 
; [translated by Zvonimir Petnički]. - [S. l. : s. n., 1963] (Zagreb : Grafički 
zavod Hrvatske). - Str. 263-301 ; 20 cm

P. o.: Les systemes d’occupation en Yougoslavie 1941-1945 ; 1963, 
Belgrade. 

56
MEĐIMURJE u drugom svjetskom ratu : zbornik radova / 

[uređivački odbor Branimir Bunjac … [et al.]. - Čakovec : Povijesno 
društvo Međimurske županije, 2007. - 532 str. : ilustr. ; 24 cm

Nasl. na omotu: Povijesno društvo međimurske županije Međimurje u II. 
svjetskom ratu. – Napomene i bibliografske reference uz tekst.

ISBN 978-953-99360-6-6

57
МЕЂУНАРОДНА конференција о Јасеновцу (5 ; 2011 ; Бања 

Лука)

Декларација о геноциду Независне државе Хрватске над Србима, 
Јеврејима и Ромима током Другог свјетског рата / Пета међународна 
конференција о Јасеновцу, 24-25. мај 2011. Бања Лука ; [главни и 
одговорни уредници Коста Чавошки, Смиља Аврамов, Василије 
Крестић ; преводиоци Светлана Митић ... [и др.]] = Declaration on the 
Genocide Committed Against the Serbs, Jews and Roma by the Independent 
State of Croatia During the Second World War / The Fifth International 
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Conference on Jasenovac, May 24-25, 2011 Banja Luka ; [editors in chief 
Kosta Cavoski, Smilja Avramov, Vasilije Krestic ; translation Svetlana 
Mitic ... [et al.]]. - Бања Лука : Удружење Јасеновац-Доња Градина, 2011 
(Лакташи : Графомарк). - 62 стр. ; 29 cm

Упор. срп. текст и превод на више језика.

ISBN 978-99938-880-8-6 (картон)

58
МЕЂУНАРОДНА конференција Холокауст над Србима, 

Јеврејима и Ромима у Другом светском рату (1 ; 2014 ; Београд) 

Зборник радова = Proceedings / Прва међународна конференција 
Холокауст над Србима, Јеврејима и Ромима у Другом светском рату, 
Београд, Србија, 27. јануар 2014. године = First International Conference 
Holocaust over the Serbs, Jews and Roma during the Second World War, 
Belgrade, January 27th, 2014 ; [организатори] Факултет за пословне 
студије и право у Београду [и] Факултет за стратешки и оперативни 
менаџмент [и] Универзитет «Унион - Никола Тесла», Београд = 
[organisers] Faculty of Business Studies and Law in Belgrade [and] Faculty 
of Strategic and Operational Management [and] University «Union - Nikola 
Tesla», Belgrade ; [одговорни уредници Војислав Вученовић, Вјекослав 
Соловјов, Едит Дер Шерегељ]. - Београд : Факултет за пословне 
студије и право : Факултет за стратешки и оперативни менаџмент, 2014 
(Београд : Беопресс). - 144 стр. : илустр. ; 25 cm

Радови на срп. и енгл. језику. - Текст ћир. и лат. - Тираж 200. - Стр. 
7-10, 11-14: Предговор / Живота Радосављевић = Foreword / Života 
Radosavljević. - Библиографија уз сваки рад. - Апстракти ; Abstracts.

ISBN 978-86-87333-47-5 (ФПСП; брош.)

59
МЕЂУНАРОДНА конференција Холокауст над Србима, 

Јеврејима и Ромима у Другом светском рату (2 ; 2015 ; Београд)

Зборник радова / Друга међународна конференција Холокауст над Србима, 
Јеврејима и Ромима у Другом светском рату, Београд, 2015. године ; 
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[одговорни уредници Војислав Вученовић и др.]. - Београд : Факултет 
за пословне студије и право : Факултет за стратешки и оперативни 
менаџмент, 2015 (Београд : Беопресс). - 198 стр. : илустр. ; 25 cm

На спор. насл. стр.: Proceedings. - Радови на срп. и енгл. језику. - 
Тираж 200. - Стр. 7-10: Predgovor za Drugu međunarodnu konferenciju 
o holokaustu = Preface for the 2nd International Conference about 
holocaust / Života Radosavljević. - Прилози: стр. 189-196. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. - Библиографија уз већину радова. - 
Abstracts.

ISBN 978-86-87333-46-8 (ФПСП; брош.)

60
МЕЂУНАРОДНА конференција Холокауст над Србима, 

Јеврејима и Ромима у Другом светском рату (2 ; 2015 ; Београд)

Зборник радова [Електронски извор] / Друга међународна 
конференција Холокауст над Србима, Јеврејима и Ромима у Другом 
светском рату, Београд, 2015. године ; [одговорни уредници Војислав 
Вученовић и др.]. - Београд : Факултет за пословне студије и право 
: Факултет за стратешки и оперативни менаџмент, 2015 (Београд : 
Беопресс). - 1 електронски оптички диск (CD-ROM) : илустр.

Радови на срп. и енгл. језику. - Стр. 7-10: Predgovor za Drugu 
međunarodnu konferenciju o holokaustu = Preface for the 2nd International 
Conference about holocaust / Života Radosavljević. - Прилози: стр. 189-
196. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија 
уз сваки рад. - Abstracts.

61
МЕЂУНАРОДНА конференција страдање Срба, Јевреја, Рома 

и осталих на територији бивше Југославије (3 ; 2016 ; Београд)

Зборник радова / Трећа међународна конференција Страдање Срба, 
Јевреја, Рома и осталих на територији бивше Југославије, Београд, 
2016. ; [уредници Живота Радосављевић, Вјачеслав Соловјов, Оља 
Арсенијевић]. - Београд : Факултет за пословне студије и право : 
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Факултет за стратешки и оперативни менаџмент Универзитета ”Унион - 
Никола Тесла”, 2016 (Београд : Беопресс). - 172 стр. : илустр. ; 24 cm

На спор. насл. стр.: Third International Conference Suffering of Serbs, 
Jews, Roma and Others in the Former Yugoslavija. - Део текста упоредо 
на срп. и енгл. језику. - Тираж 30. - Стр. 8-12: Предговор / Милан 
Радосављевић. - Стр. 13-18: Поздравна реч - у име Музеја жртава 
геноцида / Ненад Антонијевић. - Стр. 157-158: Реч уредника / Живота 
Радосављевић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - 
Библиографија уз већину радова. - Abstracts.

ISBN 978-86-87333-57-4 (broš. ; ФПСП)

62
MESTA stradanja i antifašističke borbe u Beogradu : 1941-44. 

: priručnik za čitanje grada / [autori Olga Manojlović Pintar ... et al. ; 
uredništvo Milovan Pisarri (Pisari), Rena Rädle (Redle) ; prevod Milena 
Popović]. - Beograd : Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe, 2016 
(Beograd : Standard 2). - 312 str. : ilustr. ; 29 cm

Tiraž 300. - Str. 6-8: Predgovor / Rena Rädle i Milovan Pisarri. - Autorke i 
autori: str. 308. - Napomene i bibliografske reference uz svako poglavlje. - 
Registri.

ISBN 978-86-88745-20-8 (broš.)

63
МИЛЕТИЋ, Антун, 1931-

Koncentracioni logor Jasenovac : 1941-1945 : dokumenta. Knj. 1 / 
Antun Miletić. - 2. izd. - Beograd : Narodna knjiga ; Jasenovac : Spomen-
područje Jasenovac, 1986 (Beograd : ”Slobodan Jović”). - 567 str. : ilustr. ; 
24 cm - (Biblioteka Izvori)

Tiraž 10.000. - Str. 7-14: Predgovor / Jefto Šašić. - Napomene i 
bibliografske reference uz tekst.

(Karton sa omotom)
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64
МИЛЕТИЋ, Антун, 1931-

Koncentracioni logor Jasenovac : 1941-1945 : dokumenta. Knj. 2 / 
Antun Miletić. - 1. izd. - Beograd : Narodna knjiga ; Jasenovac : Spomen-
područje Jasenovac, 1986 (Beograd : ”Slobodan Jović”). – 1123 str. : ilustr. ; 
25 cm. - (Biblioteka Izvori)

65
МИЛЕТИЋ, Антун, 1931-

Koncentracioni logor Jasenovac : 1941-1945 : dokumenta. Knj. 3 / 
Antun Miletić. - 1. izd. - Beograd : Narodna knjiga ; Jasenovac : Spomen-
područje Jasenovac, 1986 (Beograd : ”Slobodan Jović”). - 877 str. : ilustr. ; 
25 cm. - (Biblioteka Izvori)

Tiraž 10.000. - Str. 5-6: Umjesto predgovora / Dragoje Lukić. - Napomene i 
bibliografske reference uz tekst. - Registri.

ISBN 86-331-0025-8 (karton sa omotom)

66
МИЛЕТИЋ, Антун, 1931-

Koncentracioni logor Jasenovac. Knj. 4 / Antun Miletić. - 1. izd. - 
Jagodina : Gambit, 2007 (Valjevo : Alexandria). - 508 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 1.000. - O autoru: str. 473-475. - Napomene i bibliografske reference 
uz tekst. - Registar.

ISBN 978-86-7624-034-0 (karton sa omotom)

67
МИЛЕТИЋ, Антун, 1931-

NDH - Koncentracioni logor Jasenovac : 1941-1945 : genocid, 
holokaust i ratni zločin / Antun Miletić. - Beograd : A. Miletić, 2010 
(Beograd : Alfa tim print). - 138 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 135-136.

ISBN 978-86-913369-0-5
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68
МИЛЕТИЋ, Антун, 1931-

Ubijeni u Koncentracionom logoru Jasenovac : 1941-1945. / Antun 
Miletić ; [prevod Ileana Ćosić]. - Jagodina : Gambit, 2011 (Zemun : 
Alexandria). - 898 str. : ilustr. ; 31 cm

Na spor. nasl. str.: The Assassinated in the Jasenovac Concetration Camp 
1941-1945. - Tekst štampan dvostubačno. - Prednji i zadnji forzec ilustr. - Deo 
teksta uporedo na srp. i engl. jeziku. - Autorova slika. - Tiraž 500. - Str. 28-34: 
Размишљања о посети Јасеновцу на обе стране реке / Ефраим Зуроф. - 
Reč o autoru: str. 897. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

ISBN 978-86-7624-047-0 (karton)

69
МИЛОСАВЉЕВИЋ, Оливера

Potisnuta istina : kolaboracija u Srbiji 1941-1944. / Olivera 
Milosavljević. - Beograd : Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, 2006 
(Beograd : Zagorac). - 418 str. ; 23 cm. - (Ogledi / Helsinški odbor za 
ljudska prava u Srbiji, Beograd ; br. 7)

Tiraž 600. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Izvori: 399-400. 
- Registar.

ISBN 86-7208-129-3 (broš.)

70
МИЛОШЕВИЋ, Слободан Д.

Izbeglice i preseljenici na teritoriji okupirane Jugoslavije : 1941-1945.
godine / Slobodan D. Milošević. - Beograd : Narodna knjiga : Institut za 
savremenu istoriju, 1981. - 394 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka Studija i 
monografije)

71
МИЛОВАНОВИЋ, Мирослав М.

Немачки концентрациони логор на Црвеном крсту у Нишу и 
стрељања на Бубњу / Мирослав М. Миловановић. - [1. изд.]. - Београд 
: Институт за савремену историју ; Ниш : Општински одбор СУБНОР ; 
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Београд : Народна књига, 1983 (Београд : Култура). - 345 стр. : илустр. ; 
24 cm

Тираж 500. - Регистри. 

72
МИРКОВИЋ, Јован

Objavljeni izvori i literatura o jasenovačkim logorima / Jovan Mirković. 
- Laktaši : Grafo mark ; Banja Luka : Besjeda ; Beograd : Muzej žrtava 
genocida, 2000 (Laktaši : Grafo mark). - 551 str. : graf. prikazi ; 25 cm

73
МОТЛ, Дејан

Zaboravljeni : knjiga o posljednjim jasenovačkim logorašima / Dejan 
Motl, Đorđe Mihovilović. - Donja Gradina : Javna ustanova Spomen-područje 
Donja Gradina, 2015 (Banja Luka : DNN). - 827 str. : ilustr. ; 28 cm

Tiraž 300. - Str. 7-8: Predgovor / Filip Škiljan. - Spisak skraćenica: str. 819. 
- Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 823-827.

ISBN 978-99955-768-1-3 (karton)

74
MURADBEGOVIĆ, Hakija

Hronika događaja iz NOB-e u Tarevcima / Hakija Muradbegović 
; [ilustracije Kemal Širbegović]. - Modriča : Savez komunista Bosne i 
Hercegovine, Opštinski komitet, Komisija za istoriju, 1970 (Đakovo : 
Tipografija). - 245 str. : ilustr. ; 20 cm

75
НАУЧНА конференција са међународним учешћем страдање 

Срба, Јевреја, Рома и осталих на територији бивше Југославије (4 ; 
2017 ; Београд)

Зборник радова / Четврта научна конференција са међународним 
учешћем Страдање Срба, Јевреја, Рома и осталих на територији бивше 
Југославије, Београд, 27. јануар 2017. године ; [организатори] Факултет 
за пословне студије и право [и] Факултет за информационе технологије 
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и инжењерство Универзитета ”Унион-Никола Тесла” [и] Музеј жртава 
геноцида ; [одговорни уредници Живота Радосављевић, Вјачеслав 
Соловјов, Оља Арсенијевић]. - Београд : Факултет за пословне студије 
и право : Факултет за стратешки и оперативни менаџмент, 2017 
(Београд : Беопресс). - 239 стр. : илустр. ; 24 cm

На спор. насл. стр.: Fourth Scientific Conference with International 
Participation Suffering of Serbs, Jews, Roma and Others in the Former 
Yugoslavija, Belgrade, 2017. - Део текста упоредо на срп. и енгл. језику. - 
Тираж 200. - Стр. 7-12: Предговор / Милан Радосављевић. - Стр. 13-16: 
Поздравна реч - у име Музеја жртава геноцида / Ненад Антонијевић. 
- Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија уз 
сваки рад. - Abstracts.

ISBN 978-86-87333-84-0 (ФПСП ; брош.)

76
НАУЧНА конференција са међународним учешћем Страдање 

Срба, Јевреја, Рома и осталих на територији бивше Југославије (4 ; 
2017 ; Београд)

Књига апстракта / Четврта научна конференција са међународним 
учешћем Страдање Срба, Јевреја, Рома и осталих на територији 
бивше Југославије, Београд, 2017 ; [одговорни уредници Живота 
Радосављевић, Вјачеслав Соловјов, Оља Арсенијевић]. - Београд : 
Факултет за пословне студије и право Универзитета ”Унион-Никола 
Тесла” : Факултет за стратешки и оперативни менаџмент Универзитета 
”Унион-Никола Тесла”, 2017 (Београд : Беопресс). - 68 стр. ; 24 cm

На спор. насл. стр.: The Proceedings of abstracts / The Fourth Scientific 
Conferenc with International Participation Suffering of Serbs, Jews, Roma 
and others in the former Yugoslavia. - Срп. текст и енгл. превод. - На 
насл. стр. суиздавач: Музеј жртава геноцида, Београд. - Тираж 200. - 
Стр. 7-12: Предговор / Милан Радосављевић. - Стр. 13-18: Поздравна 
реч - у име Музеја жртава геноцида / Ненад Антонијевић.

ISBN 978-86-87333-87-1 (ФПСП; broš.)
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77
НАУЧНА конференција са међународним учешћем Страдање 

Срба, Јевреја, Рома и осталих на територији бивше Југославије (5 ; 
2018 ; Београд)

Зборник апстраката / Пета научна конференција са међународним 
учешћем Страдање Срба, Јевреја, Рома и осталих на територији бивше 
Југославије, Београд, 2018. године ; [уредници Живота Радосављевић, 
Вјачеслав Соловјов, Оља Арсенијевић]. - Београд : Факултет за 
пословне студије : Факултет за стратешки и оперативни менаџмент 
Универзитета -”Унион Никола Тесла”, 2018 (Београд : Беопресс). - 76 
стр. : илустр. ; 24 cm

На спор. насл. стр.: Book of Abstracts. - Срп. текст и енгл. превод. 
- Текст. ћир. и лат. - Тираж 200. - Стр. 7-11: Predgovor / Milan 
Radosavljević. - Стр. 13-16: Поздравна реч - у име Музеја жртава 
геноцида / Вељко Ђурић Мишина.

ISBN 978-86-87333-99-4 (ФПСП; брош.)

78
НАУЧНА конференција са међународним учешћем Страдање 

Срба, Јевреја, Рома и осталих на територији бивше Југославије (5 ; 
2018 ; Београд)

Зборник апстраката / Пета научна конференција са међународним 
учешћем Страдање Срба, Јевреја, Рома и осталих на територији бивше 
Југославије, Београд, 2018. године ; [уредници Живота Радосављевић, 
Вјачеслав Соловјов, Оља Арсенијевић]. - Београд : Факултет за 
пословне студије : Факултет за стратешки и оперативни менаџмент 
Универзитета -”Унион Никола Тесла”, 2018 (Београд : Беопресс). - 76 
стр. : илустр. ; 24 cm

На спор. насл. стр.: Book of Abstracts. - Срп. текст и енгл. превод. 
- Текст. ћир. и лат. - Тираж 200. - Стр. 7-11: Predgovor / Milan 
Radosavljević. - Стр. 13-16: Поздравна реч - у име Музеја жртава 
геноцида / Вељко Ђурић Мишина.

ISBN 978-86-87333-99-4 (ФПСП; брош.) 
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79
НАУЧНА конференција са међународним учешћем Страдање 

Срба, Јевреја, Рома и осталих на територији бивше Југославије (6 ; 
2019 ; Београд)

Opasnost istorijskog revizionizma : zbornik radova / Šesta naučna konferencija 
sa međunarodnim učešćem Stradanje Srba, Jevreja, Roma i ostalih na teritoriji 
bivše Jugoslavije, Beograd, 2019. godine ; [odgovorni urednici Života 
Radosavljević, Vjačeslav Solovjov, Olja Arsenijević]. - Beograd : Fakultet za 
poslovne studije i pravo : Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo, 
2019 (Beograd : Beopress). - 344 str. : ilustr. ; 24 cm

Na spor. nasl. str.: The danger of historical revisionism : proceedings / 
The sixth scientific conference with international participation suffering of 
Serbs, Jews, Roma and others in the Former Yugoslavia, Belgrade, 2019. - 
Uporedo srp. tekst i engl. prevod. - Tiraž 200. - Str. 9-14: Predgovor / Života 
Radosavljević. - Str. 15-18: Nekoliko reči o revizionizmu u tumačenju 
prošlosti / Veljko Đurić Mišina. - Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-86-81088-24-1 (FPSP; broš.) 

80
НЕМАЧКИ ратни злочини 1941-1945. : пресуде југословенских 

војних судова / [приредио] Ђорђе Н. Лопичић. - Београд : Музеј жртава 
геноцида, 2009 (Београд : Жиг). - 510 стр., [14] стр. таблама ; 24 cm

Тираж 500. - Стр. 11-12: Напомена уредника / уредник. - Стр. 13-16: 
Предговор / Ђорђе Лопичић. - Белешка о аутору: стр. [511]. - Summary ; 
Zusammenfassung.

ISBN 978-86-906329-8-5 (брош.)

81
НОВАК, Виктор, 1889-1977

Magnum Crimen : пола вијека клерикализма у Хрватској. [Део] 1 
/ [Виктор Новак]. - 2. изд. - Београд : Catena mundi, 2019 (Пирот : Pi-
press). - 606 стр. : ауторова слика ; 31 cm
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Податак о аутору преузет из колофна. - Тираж 1.000. - Стр. 9-11: Виктор 
Новак (1889-1977) / Василије Ђ. Крестић. - Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Регистар.

ISBN 978-86-6343-050-1 (картон с омотом) 

82
НОВАК, Виктор, 1889-1977

Magnum Crimen : пола вијека клерикализма у Хрватској. [Део] 2 
/ [Виктор Новак]. - 2. изд. - Београд : Catena mundi, 2019 (Пирот : Pi-
press). - 583 стр. : ауторова слика ; 31 cm

Податак о аутору преузет из колофна. - Тираж 1.000. - Стр. 553-571: 
Поговор / Милорад Екмечић. - Напомене и библиографске референце 
уз текст. - Регистар.

ISBN 978-86-6343-051-8 (картон с омотом)

83
JUGOSLAVIJA : 1918-1984. : zbirka dokumenata / [priredili] Branko 

Petranović, Momčilo Zečević. - Beograd : Rad, 1985 (Beograd : ”Slobodan 
Jović”). - 1143 str. ; 25 cm. - (Biblioteka Svedočanstva)

84
ПЕТРАНОВИЋ, Бранко

Istorija Jugoslavije : 1918-1988. Knj. 1 : Kraljevina Jugoslavija : 
1914-1941 / Branko Petranović. - Beograd : Nolit, 1988 (Beograd : BIGZ). - 
XXII, 431 str., [35] str. s tablama ; 24 cm

Tiraž 10.000. - Bibliografija: str. 405-412. - Registri.

ISBN 86-19-01664-4

85
ПЕТРАНОВИЋ, Бранко С.

Istorija Jugoslavije : 1918-1988. Knj. 2, Narodnooslobodilački rat i 
revolucija : 1941-1945 / Branko Petranović. - Beograd : Nolit, 1988. - 516 
str., [50] str. s tablama ; 24 cm.
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86
ПЕТРАНОВИЋ, Бранко С.

Istorija Jugoslavije : 1918-1988. Knj. 3, Socijalistička Jugoslavija : 
1945-1988 / Branko Petranović. - Beograd : Nolit, 1988. - 492 str., [24] str. s 
tablama ; 24 cm.

Bibliografija: str. 471-479. - Registri.

ISBN 86-19-01664-4 (karton)

87
ПЕТРАНОВИЋ, Бранко

Srbija u drugom svetskom ratu : 1939-1945 / Branko Petranović. 
- Beograd : Vojnoizdavački i novinski centar, 1992 (Beograd : Vojna 
štamparija). - 789 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Ratna prošlost naroda i 
narodnosti Jugoslavije ; knj. 406)

88
ПИСАРИ, Милован, 1980-

Stradanje Roma u Srbiji za vreme Holokausta / Milovan Pisari. - 
Beograd : Forum za primenjenu istoriju, 2014 (Beograd : Centar). - 159 str. 
; 22 cm

Tiraž 400. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 
153-159.

ISBN 978-86-916789-1-3 (broš.)

89
PISARRI, Milovan, 1980-

The Suffering of the Roma in Serbia during the Holocaust / Milovan 
Pisarri ; [translation Nataša Dinić]. - Belgrade : Forum for Applied History, 
2014 (Beograd : Centar). - 171 str. ; 22 cm

Prevod dela: Stradanje Roma u Srbiji za vreme Holokausta. - Tiraž 400. - 
Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 165-170.

ISBN 978-86-916789-2-0 (broš.)
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90
ПИСАРИ, Милован, 1980-

Октобар 1941 : 31 дан злочина Холокауста, геноцида и терора 
нацистичке и колаборационистичке власти у Србији. / [аутори Милован 
Писари, Никола Радић Луцати]. - Београд : Историјски архив, 2016 
(Београд : Типографик плус). - 92 стр. : илустр. ; 32 cm

Податак о ауторима преузет из колофона. - Текст штампан двостубачно. 
- Тираж 2.000. - Библиографија: стр. 20-21.

ISBN 978-86-80481-37-1 (брош.)

91
ПИСАРИ, Милован, 1980-

Stradanje Roma u Srbiji za vreme Holokausta / Milovan Pisari. - 
Beograd : Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe, 2016 (Beograd : 
Standard 2). - 159 str. ; 22 cm

Tiraž 300. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 
153-159.

ISBN 978-86-88745-26-0 (broš.)

92
POIMENIČNI popis žrtava koncentracijskog logora Jasenovac 

: 1941.-1945. / Jelka Smreka, Đorđe Mihovilović [kustos]; [prijevod na 
engleski, english translation Janet Valentine Berković, Maja Kućan ; 
fotografija, photography Damir Fabijanić]. - 1. izd. - Jasenovac : Spomen-
područje Jasenovac = Jasenovac Memorial Site, 2007. - 1888 str. ; 29 cm. - 
(Biblioteka Banalnost zla = Library The Banality of Evil)

Na vrhu nasl. str.: Istraživanja spomen-područja Jasenovac do 31. kolovoza 
2007. - Kor. nasl.: Jasenovac : žrtva je pojedinac. - Str. 5: Dužnost sjećanja 
na žrtve / Nataša Jovičić. - Str. 1886-1888: Pogovor / Franjo Horvat.

ISBN 978-953-99169-2-1 (karton)
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93
POLANSKY, Paul

One blood, one flame : the oral history of the Yugoslav Gypsies before, 
during and after WWII. Vol. 1 / Paul Polansky. - 1st ed. - [S. l.] : KRRF [i. 
e.] Kosovo Roma Refugee Foundation, cop. 2007 (Nish, Serbia : Grafis). - 
372 str. : fotogr. ; 24 cm + 1 DVD-ROM

Tiraž 1000. - Rečnik: str. 364-371.

ISBN 1-879-457-520 (broš.)

94
PORAJMOS : zamolčani genocid nad Romi = Porrajmos : the 

withheld genocide of the Roma / [avtorji prispevkov Vera Klopčič ... et al.] 
; uredili Vera Klopčič in Marjetka Bedrač ; [prevodi Valerija Trojar, Leila Al 
Shammary]. - Maribor : Center judovske kulturne dediščine Sinagoga, 2015 
([Maribor] : Dravski tisk). - 87 str. : tabele ; 24 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 81-87. - Summaries.

ISBN 978-961-93361-6-8

95
РАКИЋ, Хранислав А.

Терор и злочини окупатора и домаћих издајника у лесковачком и 
врањском крају : 1941-1944 / Хранислав А. Ракић. - Лесковац : Народни 
музеј : Међуопштински одбор СУБНОР-а Јужноморавског региона, 
1986. - 264 стр., [28] стр. с таблама фотографија, факс. ; 21 cm. - 
(Раднички покрет и социјалистичка револуција ; књ. 7)

Стр. 7-22: Предговор / Милан М. Миладиновић. - Библиографија: стр. 
233-[236]. - Регистар.

96
ROMI u Drugom svjetskom ratu. 2. dio, U sjeni svastike / ur. 

Donald Kenrick ; preveo s engleskog Danijel Vojak. - Zagreb : Ibis grafika, 
2009. - 269 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Ethnologica ; 4)



Драган Милошевић

56

Prevod dela: In the shadow of swastika. - Bibliografija: str. 225-227

ISBN 978-953-6927-37-1

97
ROMI u Drugom svjetskom ratu. 3. dio, Završno poglavlje / ur. 

Donald Kenrick ; prevod Hrvojka Kostelić Swift. - Zagreb : Ibis grafika, 
2009. - 269 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Ethnologica ; 5)

Prevod dela: The Final Chapter. - Odabrana bibliografija: str. 263-265

ISBN 978-953-6927-38-8

98
ROMI u Drugom svjetskom ratu u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj 

: 1941.-1945. : priručnik za učitelje i nastavnike / Danijel Vojak...[et 
al.]. - Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar ; Berlin : Stiftung 
”Erinnerung, Verantwortung und Zukunft”, 2018 (Sveta Nedelja : Printera 
grupa). - 127 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 500. - Pojmovnik: str. 122-125. - Bilješka o autorima: str. 126-127. - 
Bibliografija: str. 111-116.

ISBN 978-95-379647-3-3

1. Vojak, Danijel [аутор] 

99
STRADANJE Roma u Europi za vrijeme Drugog svjetskog rata 

s posebnim osvrtom na stradanje u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj : 
zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa, [Jasenovac, 19. svibnja 
2018.] / [urednici Danijel Vojak, Ivo Pejaković].  Zagreb : Jasenovac: Savez 
Roma u Republici Hrvatskoj «Kali Sara» : Institut društvenih znanosti Ivo 
Pilar ; Spomen-područje Jasenovac, 2019. – 160 str. : ilustr. ; 24 cm

100
RUMBAK, Ivan

Porrajmos - Samudaripen / Ivan Rumbak. - 2. izd. Zagreb: 
Humanitarna organizacija Svjetska organizacija Roma u Hrvatskoj, 2014. - 
173 str. : ilustr. ; 29 cm
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101
STUDEN, Andrej, 1963-

Neprilagojeni in nevarni : podoba in status Ciganov v preteklosti / 
Andrej Studen ; [prevod povzetka Borut Praper]. - Ljubljana : Inštitut za 
novejšo zgodovino, 2015 ([Žirovnica] : Medium). - 242 str. : ilustr. ; 22 cm. - 
(Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones ; 23)

Tiraž 400. - O avtorju: str. 239. - Bibliografija: str. 220-231. - Rezime ; 
Summary. - Registar.

ISBN 978-961-6386-56-2

102
ŠIFTAR, Vanek

Cigani : minulost v sedanjosti / Vanek Šiftar. - Murska Sobota : 
Pomurska založba, 1970 ([s. l.] : ”Jože Moškrič”). - 232 str., [20] str. s 
tablama : ilustr. ; 21 cm

103
ШТЕКОВИЋ, Лука

Romi u virovitičkom kraju / Luka Šteković. - Beograd : Radnička 
štampa, 1998 (Beograd : Barex). - 66 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka 
Prilozi romologiji ; 1)

Tiraž 500. - Na presavijenom delu kor. lista beleška o autoru. - Bibliografija: 
str. 62. - Rezimei na stranim jezicima.

104
TOMAŠEVIĆ, Jozo, 1908-1994

Rat i revolucija u Jugoslaviji : 1941-1945 : okupacija i kolaboracija / 
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