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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 2014. години 
119.  Два века Вукових књига (31. децембар 2013 – 23. јануар 2014) 

220.  Сто година Првог светског рата (23. јануар – 19. фебруар) 

221.  Михаил Јурјевич Љермонтов, 200 година од рођења (19. фебруар – 
17. март) 

222.  Бранислав Нушић, 150 година од рођења (17. март – 22. април) 

223.  Вилијам Шекспир, 450 година од рођења (22. април – 28. мај) 

224.  Михај Аврамеску, 100 година од рођења (28. мај – 18. јун) 

225.  Драгиша Живковић, 100 година од рођења (18. јун – 9. јул) 

226.  Еде Сиглигети, 200 година од рођења (9 – 31. јул) 

227.  Марко Мурат, 150 година од рођења (31. јул – 28. август) 

228.  Јосиф Панчић, 200 година од рођења (28. август – 23. септембар) 

229.  Рихард Штраус, 150 година од рођења (23. септембар – 20. 
октобар) 

230.  Галилео Галилеј, 450 година од рођења (20. октобар – 12. 
новембар) 

231.  Михаило Лалић, 100 година од рођења (12. новембар – 4. децембар) 

232.  Тарас Григорович Шевченко, 200 година од рођења (4  26. 
децембар) 
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  Нови Сад, 23. јануар  19. фебруар 2014. 
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Библиотека Матице српске је на основу грађе 
из својих збирки приредила изложбу 

поводом стогодишњице Првог светског 
рата. 

Електронски каталог изложбе садржи  
попис дела и литературе са сигнатурама. 



Сто година  

Првог светског рата 

 

Аутори изложбе 

Ивана Гргурић 

Марина Шмудла 

 

Скенирање и обрада фотографија 

Марина Шмудла 

 

Уредник 

Миро Вуксановић 



III 12576/2 



III 12576/3-4 



КМ III 1508             III 41822 



III 86802/1 



III 459627 



        III 454237             III 477864 



Урош Предић, Петар Карађорђевић I 

(ФГ II 4719)  



Хронологија ратних операција 

1914. 



Гаврило Принцип 



KM II 50 II 39770 



П фол 63 



Аустроугарски ултиматум Србији  
(прва и последња страница)  

(Сарајево 1914, Владимир Дедијер) 



Манифест српске владе 

(Голгота и васкрс Србије 1914-1915)  



Аустроугарска објава рата 
(Голгота и васкрс Србије 1914-1915) 



Регент Александар српској војсци 

(Голгота и васкрс Србије 1914-1915)  



ФГ II 3085 



ИР IV 86.1.1 



II 13284 



Команданти српских јединица 



Церска битка 



         II 91263                 III 13255 



Краљ Петар I, пуковник Д. Стефановић и 

генерал С. Степановић посматрају Церску 

битку 



         II 464226               III 415873 



Војвода Степа Степановић  

о Церској бици 

У име отаџбине и народа српског, 

 ја који сам имао срећу да командујем у 

овој бици, изјављујем своју најдубљу 

захвалност јунацима Друге армије, 

јунацима који извојеваше ову славну 

победу и прогнаше непријатеља из 

отаџбине... 



Српска војска гони аустроугарску  

после Церске битке 



Војвода Радомир Путник 

о Церској бици 

Победа је извојевана 19. августа. 

Непријатељ је био разбијен и 

повлачио се на целом фронту. Ово 

повлачење се код појединих колона 

претворило у право бекство. 



                         III 15937 



Краљ Петар I Карађорђевић; војска у јуришу 

(ФГ II 3378)  



II 29424 



Српска пешадија на положају 



ФГ II 3085 



         II 464527               III 31894 



Коњичка патрола на Дрини 



Планински гребен, поприште борби на 

Мачковом камену и Гучеву 



Бој на Мачковом камену 



Факсимил наређења Врховног комаданта Њ.К.В. 

Престолонаследника о преласку српске војске 

преко Саве 



Прелаз Прве српске армије у Срем, 

септембар 1914. 



Битка на Легету 



                       III 451524 



Прелазак Тимочке дивизије преко Саве, 

Чеврнтија-Легет 1914. 



        III 23671/2/1       III 23671/2/2 



 Колубарска битка 



III 84748 



           I 30151               III 436934 



II 466840 



Српске трупе гоне непријатеља који се 

повлачи ка Лазаревцу 



Џон Рид 

Ова велика битка није добила своје 

име. Неки је зову Битком на 

Колубари, а други Ваљевском 

битком. Али она је, можда, највећи 

војнички подвиг у читавом великом 

светском рату.  



II 1571 



Први српски одреди улазе у ослобођени 

Београд 



Војвода Радомир Путник 



III 84345/1/1 



Војвода Степа Степановић 



           II 62224                 II 129 



Краљ Александар I  

и војвода Степа Степановић 



Војвода Живојин Мишић 



  
II 488263 



        III 433236               II 415527 



Војвода Петар Бојовић 



II 415528 



II 481656 



II 5426 III 462478/1 



Пешадија на маршу 



     II 435289      II 86942 



Из докумената, 
ратних дневника  

и сећања 

(избор) 



Алфред Краус, аустроугарски  

генерал о српској војсци 

С малим задовољни, вешти да се снађу, 

лукави, изванредно покретљиви, врло 

добро вођени, распаљени за борбу 

мржњом и одушевљењем, они на наше 

трупе остављају јачи утисак од Руса, 

Румуна и Италијана. 



Маршал Жозеф Жорж,  

врховни командант Антанте 

Деликатни маневри на Церу и Колубари, 

вођени са сигурним просуђивањем, са 

слободом духа и снагом који 

испољавају мајсторство српског 

командовања, заслужују да заузму 

сјајно место у нашим стратегијским 

студијама. 



Арчибалд Рајс, Шта сам видео и 

проживео у великим данима 

Официри и војници чине једно. 

 То су пријатељи, сви синови 

земље... 



Тадија Пејовић, Моје успомене и 

доживљаји 1892‒1919. 

Двадесет шести јули 1914. године. Тог 

дана рано изјутра зазвонила су звона 

на драчкој цркви. Одмах затим почела 

је пуцњава прангија са врх села. Значи 

мобилизација, проглашена уочи тога 

дана. 



Живан Живановић,  

Србија у ратовима 

Јасно је било свакоме: да се улази у 

један опасан рат и да он доноси са 

собом нешто необично важно, 

крупно, опасно и неизвесно. 



Мајор Јеврем Топаловић,  

Битка на Церу 

Под кишом олова улазили су у борбу 

батаљон за батаљоном, пук за 

пуком, раздражено, дивље и 

огорчено. 



Надежда Петровић,  

писмо са фронта од 12.9.1914.  

Ми смо овде имали за првих шест дана 

надчовечанске маршеве из Срема чак 

на Јагодњу планину [...] да ми се крв у 

мозгу поче усиравати. Борбе су биле 

ужасне и очајне и с наше стране, а 

очајни отпор Аустријанаца доводио је 

наше до беснила. 



Славка Михајловић,  

Облаци над градом 

Дотрчасмо у операциону салу. 

Ставили смо рањеника на сто. 

Превијамо, а руке нам дрхте. 

Болничари стоје бледи и укочени. 

Изнад нас грува и прозори звече. 



Милорад Марковић,  

Ратни дневници 

Очајна борба [...] Одржасмо се, али 

страхота једна. Зрна: пушчана, 

митраљеска, гранате, шрапнели, све то 

зуји поред нас и распрскава се. Њихови 

“дум-дум” куршуми ‒  како се остаде 

у животу? Чудим се. 


