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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) 



Библиотека Матице српске 

ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЈ  

(1564 – 1642) 
Електронски каталог изложбе број 230 

 

  Нови Сад, 20. октобар – 12. новембар 2014. 





Библиотека Матице српске 

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

поводом 450 година од рођења   
италијанског астронома, физичара, 

математичара и филозофа  
Галилеа Галилеја.  

Електронски каталог изложбе садржи  
попис дела и литературе са сигнатурамa. 



Галилео Галилеј 

(1564 – 1642) 
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Скенирање и обрада фотографија 
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Уредник 
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Табла на Галилејевој родној кући у Пизи 



Галилејев телескоп 



Галилејеви дурбини 



Галилејев геометријски компас 



Галилејев кип у Фиренци  



Галилејева гробница у Фиренци 



ДЕЛА 
(избор) 

     



РТкИт III 2/1 











Галилео Галилеј 

Мери оно што је мерљиво, а 

учини мерљивим оно што 

није мерљиво. 





Галилео Галилеј 

Све истине су лако 

схватљиве након што су 

откривене, кључ је у томе  

да их треба открити. 



III 475084 



II 492024 III 480514 



Галилео Галилеј 

Људе не можете ничему 

научити. Можете им само 

помоћи да све открију у 

себи. 





III 293750 



Галилео Галилеј 

Ипак се окреће! 



ЛИТЕРАТУРА 
(избор)  

     



II 496399 



III 454530/1 





III 467501 



II 465960 





III 446053 



I 12142 



III 19108 III 82888 



I 11710 





II 53792 



II 488222 



I 201170 



II 494530 II 471601 



II 282481 III 297518 



III 112679 С II 2653 



II 312265 



II 157029 II 151274/2 



Рекли су о  

Галилеу Галилеју 

     



 ...он је отац савремене 

физике ‒ штавише и 

савремене науке. 

Алберт Ајнштајн 

     



 [Галилео је] оборио застарела и 

погрешна учења схоластичара, те је, 

служећи се експериментом и 

рационалним расуђивањем, 

потпомогнут геометријским и 

математичким обрасцима, створио 

нов метод за испитивање природних 

појава. 

Милутин Миланковић 

     





Галилејеве битке и двобоји су били 

интелектуални, а они су тежи од 

оних са сабљом и пиштољем, јер 

његово оружје је много 

префињеније, а није ништа мање 

убитачно. 

Милорад Млађеновић 

     



Он је био велики научник који је 

предност давао оперативном и 

експерименталном начину 

прикупљања података и њиховој 

одговарајућој математичкој 

обради.  

Војислав Гледић 

     


