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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

Ранко Маринковић

(1913 – 2001)
Електронски каталог изложбе број 212

Нови Сад, 1  29. јул 2013.



Библиотека Матице српске

Библиотека Матице српске је на основу 
грађе из својих збирки приредила изложбу 

поводом 100 година од рођења 
књижевника Ранка Маринковића. 

Електронски каталог изложбе садржи 
попис дела и литературе са сигнатурамa.



Ранко Мaринковић

(1913 –2001)

Аутори изложбе

Ивана Гргурић

Марина Шмудла

Скенирање и обрада фотографија

Оливера Михајловић

Уредник

Миро Вуксановић





Маринковићева родна кућа 

(острво Вис, Хрватска)
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Рекли су о 

Ранку Маринковићу



Сав његов књижевни свет је такав: 

допола прислушкиван и чут од 

живота, отпола измишљен (…) 

И он као писац је такав: допола 

ухода, отпола истраживач.

Борислав Михајловић



Петар Џаџић

Маринковићеву имагинацију 

најчешће привлаче ситуације 

које откривају како је од 

сублимног до смешног само 

један корак.



Драган Јеремић

Маринковићева успорена, 
минуциозна, егзактна 

анализа је ствар 
интелекта, а не емоције 

или маште.



Павле Зорић

Он поседује 

дар стварања атмосфере 

коју испуњава градивом 

живота.





...нема сумње да је 

Маринковићево прозно дело 

доказ како се, у оквиру једног 

документарног тона, може 

остварити необично разнолик 

спектар нијанси значења...

Радивоје Микић



Он није хтео да 

у животу буде драмски писац 

професионалац (...), а сигурно је 

живи класик...

Јован Ћирилов





У роману “Киклоп” сведочења су о 

оном свету који није имао идејне, 

моралне и човечне снаге да се 

одупре страху пред најездом 

фашизма и да га надвлада (...) Тим 

светом који је раслојен поиграва се 

Маринковић као мачка мишем.

Велибор Глигорић



“Киклоп” је роман трагичког 

контрапункта живота и 

мишљења, акције и медитације, 

тела и духа, кича и поезије, 

логике и апсурда.

Мухарем Первић



Без опасности да се направи 

груба грешка, 

може се тврдити да је “Глорија” 

друштвено и историјски ван 

времена...

Слободан Селенић


