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Библиотека Матице српске

Библиотека Матице српске приредила је 
178 изложби у витринама. 

Од јануара 2011. године изложбе се презентују 
у електронском облику, у јавном каталогу Библиотеке.

Електронски каталози изложби се трајно чувају на 
CD-у и доступни су у Библиотеци, а заједно са 
штампаним каталозима досад постављених 

изложби, и на сајту

www.bms.rs



Изложбе БМС у 2013. години

205.  Рихард Вагнер, 200 година од рођења (3 – 28. јануар)

206.  Богдан Поповић, 150 година од рођења (28. јануар – 22. фебруар)

207.  Дени Дидро, 300 година од рођења (22. фебруар – 18. март)

208.  Ерих Кош, 100 година од рођења (18. март – 15. април)

209.  Едвард Мунк, 150 година од рођења (15. април – 8. мај)

210.  Томас Стернс Елиот, 125 година од рођења (8. мај – 3. јун)

211.  Албер Ками, 100 година од рођења (3. јун – 1. јул)

212.  Ранко Маринковић, 100 година од рођења (1 – 29. јул)

213.  Серен Кјеркегор, 200 година од рођења (29. јул – 23. август)

214.  Светолик Ранковић, 150 година од рођења (23. август – 19. 
септембар)

215.  Петар Петровић Његош, 200 година од рођења (19. септембар –
25. октобар)

216.  Ђузепе Верди, 200 година од рођења (25. октобар – 18. новембар)

217.  Шандор Вереш, 100 година од рођења (18. новембар – 6. децембар)

218.  Константин Сергејевич Станиславски, 150 година од рођења (6 
31. децембар)



Библиотека Матице српске

БОГДАН ПОПОВИЋ

(1863 – 1944)
Електронски каталог изложбе број 206

Нови Сад, 28. јануар  22. фебруар 2013.



Библиотека Матице српске

Библиотека Матице српске је на основу 
грађе из својих збирки и збирки РОМС 

приредила изложбу поводом 150 година 
од рођења есејисте, књижевног и  

уметничког критичара и теоретичара 
књижевности Богдана Поповића. 

Електронски каталог изложбе садржи 
попис дела и литературе са сигнатурамa.



Богдан Поповић

(1863 – 1944)

Аутори изложбе

Ивана Гргурић и Силвија Чамбер

Скенирање и обрада фотографија

Оливера Михајловић

Уредник

Миро Вуксановић





Писмо Васи Стајићу, 1936. 

(РОМС 8.817)



Рукопис говора Француска година,1938.

(РОМС М.5383)



Велика школа у Београду
на којој је Богдан Поповић био ђак, а затим 

и предавач



Филозофски факултет у Београду
где је Богдан Поповић био професор



ДЕЛА
(избор)



III 410257 ВС III 23



II 9119 I 3265



Ништа без истине, ништа 

ван истине, ништа мимо 

истине, ни у животу, ни у 

науци, ни у уметности.

Богдан Поповић



II 33612 II 5757



I 1387II 5763



II 438387



Умети видети, и умети 

казати шта сте видели, у 

томе је цела тајна критике, 

књижевне и уметничке, 

највише, најдубље, 

најфиније.

Богдан Поповић



II 9711 II 9709



III 20100 III 417380



Богдан Поповић, рад Ристе Вукановића



Највиша уметност је увек 

била реалистичка, 

веристичка, 

натуралистичка.  

Богдан Поповић



KM III 1161



III 84701 I 1388



III 446357



Лепота је као истина: она 

привлачи к себи човеково 

искуство.

Богдан Поповић



II 438433 I 1391



II 438574



II 435137



Нема великог уметника чији 

стил није беспрекоран, 

потпуно коректан, па звао 

се тај уметник Гете, 

Бетовен, или Роден.  

Богдан Поповић





II 431845 II 39330



I 40234



Уметност је једна од оно 

мало ствари на свету које су 

и лепе и корисне у исто 

време. 

Богдан Поповић



II 445980



Сабрана дела Богдана Поповића



Отменост и претањеност 

укуса резултат је целокупне 

отмености и претањености 

природе човекове. 

Богдан Поповић



Дк II 271



Српски књижевни гласник, 

лист чији је покретач и први уредник био 

Богдан Поповић





Стил није, као што се 

обично претпоставља, 

„одећа мисли” – он је

овапућење, отеловљење

мисли.

Богдан Поповић



III 58373



III 473401



ЛИТЕРАТУРА
(избор)



III 425815/1



II 452526/1



II 6010



IV 1004



III 40721



III 460812



Богдан Поповић, рад Уроша Предића



II 1763



П II 951



II 445579



III 77629/1



Богдан Поповић, рад Ивана Мештровића



II 461503 II 47014



III 454906/1



II 89258



III 410879



III 445899



Мил III 330



KM IV 95



Богдан Поповић, рад Ђорђа Јовановића



Рекли су о 

Богдану Поповићу



„Антологија новије српске лирике”

је посао прве врсте... То је дело у 

које је Богдан Поповић унео све 

своје најбоље и највише 

способности, и оно исто толико 

чини част српској критици колико 

и српској поезији.

Јован Скерлић



Богдан Поповић, тај човек који 

би могао имати хиљаду и једну 

охолост, нема ни једну једину!

Исидора Секулић



Непрестано тражење 

истине, правога и 

стварнога, сржи ствари и 

појава... то је оно што је 

непрестано тражио.  

Бранко Лазаревић



Богдан је носио у себи две душе: 

био је у исто време један 

хуманист и један поклоник  

„савремене науке”.

Слободан Јовановић



Од свих наших књижевних 

критичара и естетичара до 

данас он је највише знао, 

најумније судио, најбоље писао и 

најмање грешио. 

Јаша М. Продановић



У делу Богдана Поповића има 

два стила, као што у његовом 

животу има два циља, а у 

његовој личности два човека... 

Сима Пандуровић



Поповићева антологија једно је 

од најлепших, ако не и најлепше 

дело српске књижевности.

Драган М. Јеремић



Из Богданове руке су падала зрна 

за племените биљке у нашем 

суровом тлу.

Иван Мештровић



Богдан Поповић тражи „добру, 

праву, велику музику” јер 

признаје само добру, праву, 

велику  уметност. 

Милоје Милојевић



Читав двадесети век у српској 

књижевности прошао је у знаку 

поштовања и оспоравања 

критичке мисли 

Богдана Поповића.

Предраг Палавестра



Богдан Поповић спада међу оне 

ретке естетичаре који су, са 

већом или мањом пажњом, 

пратили појаве у готово свим 

уметностима његова доба, 

упоредо.

Иво Тартаља


