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Библиотека Матице српске

Библиотека Матице српске приредила је  
изложбу поводом стогодишњице објављивања 

првог рада Иве Андрића,
педесет година од Андрићеве Нобелове награде

и објављивања 
Библиографије Иве Андрића (1911–2011), 

урађене у БМС. 
Изложба садржи 

попис дела и литературе са сигнатурама, као и 
фотографије Милоша Ђурашевића и других.



Иво Андрић, 

50 година од Нобелове награде 

и поводом објављивања

Библиографије Иве Андрића (1911–2011), 

урађене у БМС

Аутори изложбе

Ивана Гргурић и Даниела Кермеци

Скенирање и обрада фотографија

Оливера Михајловић

Уредник

Миро Вуксановић





Родна кућа



Извод из књиге рођених



Иван и Ана Матковшик из Вишеграда, код којих је 

Андрић провео најраније детињство



Као гимназијалац, 
1912.



Човеково лице је најјаче 

осветљени и 

најпривлачнији делић 

света.

Иво Андрић





1920.



Не знам да ли имам своју 

поетику и своју филозофију. 

Ја то не знам. 

Ја пишем, ја само пишем.

Иво Андрић



I 34



II 438378 III 23272



II 66



Човек никад није сâм ако 

је са својом мишљу и са 

својим ћутањем.

Иво Андрић



II 430384



II 11796



У Београду, 1944.



I 13264 III 26



Нобеловац



Скица приповетке Слепац
(РОМС М.14.438)



II 428890



II 428883 II 66230/16



Андрићева супруга Милица Бабић



II 422709



Нобелова награда





Испраћај у Стокхолм



У авиону



Церемонија уручења





Стокхолм, 10. децембар 1961. 



Са новинарима



Човек је сам себи 

највећа титула.

Иво Андрић





Ласно је хвалити се, 

најтеже је бити свој 

судија.

Иво Андрић



Са нобеловцима





За писца је веома важно 

да зна шта је срам. 

Стидети се – то је

света ствар.

Иво Андрић



Посвета Живану Милисавцу 

(Мил II 321)



Избор преведених дела



II 106260 II 301812



II 281060



Од свега што човек у животном 

нагону подиже и гради ништа 

није у мојим очима боље и 

уређеније од мостова. Они су 

важнији од кућа, светији од 

храмова.

Иво Андрић



II 301698 II 302783



II 301701 II 257354





Живот је несхватљиво чудо 

јер се непрестано троши и 

осипа, а ипак траје

и стоји чврсто као 

на Дрини ћуприја.

Иво Андрић



II 281068 II 231447



II 301788 I 300028



Избор литературе



III 4734



II 442889 II 21084



III 95156



II 67017 III 58619



III 54515



Библиографија  

Иве Андрића 

(1911–2011)

Београд – Нови Сад 

август 2011





Библиографију Иве Андрића

објавили су 

Задужбина Иве Андрића, САНУ 

и Библиотека Матице српске.







Библиографија Иве Андрића, 

у сарадњи са Андрићевом 

задужбином, урађена је од јуна 

2009. до априла 2011. у  

Библиотеци Матице српске, у 

њеном електронском каталогу.



Библиографија Иве Андрића 

доступна је на интернету,

на адреси www.bms.rs

појединачним претраживањима 

у електронском каталогу

 у PDF формату





Библиографија Иве Андрића

садржи 15.647 

библиографских јединица на 

49 језика.





Грађа Библиографије

Дела Иве Андрића

Литература о Иви Андрићу

Регистри (7)



Структура библиографских јединица

 881 књига

 825 преведених књига

 2.147 прилога

 1.559 преведених прилога

 190 интервјуа

 91 писмо

 86 превода

 231 књига о Иви Андрићу

 9.637 прилога о Иви Андрићу



Андрићев први објављени рад



Прелом књиге обавила је Новка Шокица 

Шуваковић, техничко  уређење Вукица Туцаков, 

а штампу и повез Будућност из Новог Сада.



Обим књиге је 1.080 страница великог формата, у 

тврдом повезу, на лаганом папиру.



Штампана Библиографија намењена 
је као поклон научним и народним 

библиотекама у Србији, 
лекторатима, славистичким 

центрима и  националним 
установама у иностранству са 

којима сарађују Библиотека САНУ и 
Библиотека Матице српске, као и 

сарадницима Задужбине Иве 
Андрића.



Рекли су о Андрићу



Његова метафора, његова слика, 

ритам његове реченице 

и његова свака посебна реч (...) 

освајају сами за себе, 

па вас већ освојене 

уводе у садржину и за њу везују.

Милан Богдановић



И ако је приповетка Иве Андрића 

несумњиво реалистична, и 

западно-уметничка по свему (...) 

она је (...) сва Исток, 

Исток и као документ и као 

поезија.

Исидора Секулић





Пишући у патњи 

и стидећи се суза, Андрић 

доноси у лирику нашу 

жицу славенске душе.

Милош Црњански



Андрић је национална 

институција, 

европска и свјетска вриједност, 

и не треба од њега тражити 

оно што није у његовој 

природи...

Меша Селимовић



Са Мешом Селимовићем



Он је (...) једна од најбољих 

и најрафиниранијих душа што 

сам игда нашао.

Иво Војновић



Он је мудар човек који је говорио 

обичне ствари обично.

Бошко Петровић



У Мостару, 1974.



Андрић је од оних људи 

који имају инстинкт да бирају.

Душан Матић



Са Миланом Дединцем и Душаном Матићем



...Андрићево дело испуњено је 

ненаметљивим али јасно 

формулисаним рефлексијама, 

које, доведене у везу, откривају 

пажљиво разрађен систем 

идеја...

Предраг Палавестра



У делу Иве Андрића сажима се 

безмало цело европско 

књижевно искуство... 

Никша Стипчевић


