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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 

МИХАИЛО ЛАЛИЋ 

(1914 – 1992) 
Електронски каталог изложбе број 231 

 

  Нови Сад, 12. новембар – 4. децембар 2014. 





Библиотека Матице српске 

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

поводом сто година од рођења   
књижевника Михаила Лалића. 

Електронски каталог изложбе садржи  
попис дела и литературе са сигнатурамa. 



Михаило Лалић 

(1914 – 1992) 

 

 

Аутори изложбе 

Ивана Гргурић  

Силвија Чамбер  

 

 

Скенирање и обрада фотографија 

Ивана Гргурић 

 

 

 

Уредник 

Селимир Радуловић 



ДЕЛА 
(избор) 
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 Да борба није била тешка, не 

би се она борбом звала;  

да је херојство урођено, не би му 

књижевност од Хомера до 

данашњег дана поклањала 

толику пажњу. 

Михаило Лалић 
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У области уметности нема 

ничег што би било довољно 

добро да се на њему трајно 

остане... Углавном, све што се 

објави само је подношљив облик 

несавршенства.  

Михаило Лалић 
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Из књиге Сам собом 
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Рекли су о  

Михаилу Лалићу 

     



 Његова Свадба је у нашој 

савременој литератури 

један од њених најлепших 

датума. 

Милан Богдановић 

     



 Његово приповедање осваја 

пунокрвним животом, 

интензивним у унутрашњем 

сагоревању вођењем радње, живим 

бојењем карактера, изворним 

језиком, страсним саживљавањем 

са догађајима и људима које 

приказује. 

Велибор Глигорић 

     



(...) Лалићу успева, као заиста мало 

коме досад, да даде до танчина 

истиниту материјализацију 

патње. Глад, зима, ране, врућина, 

добијају у Лалићевим описима ону 

болну уверљивост која (...) готово 

физички прелази на читаоца.  

Александар Тишма 

     



 О чему год приповеда, Лалић 

приповеда као да се о томе готово 

први пут у свету чује. Али он то 

чини тако да у његовом изразу и 

језику свакодневне, старе истине и 

чињенице звуче као нове и трајне.  

Милош И. Бандић 

     



За Михаила Лалића као писца 

нема ни мирења са 

постигнутим, ни застајкивања 

на оствареном. 

Бошко Новаковић 

     



За разлику од оних писаца, које 

темперамент или природа њиховог 

талента гоне у ширину (...), 

Михаило Лалић је омеђио 

просторне и временске координате 

свог света са једном шкртом и 

доследном економијом.  

Иван В. Лалић 

     



Лалић не припада писцима 

помодарима, али спада у 

истраживаче нових изражајних 

форми. У Лелејској гори трудио се 

да савременој теми нађе 

савременији, оригиналнији облик.  

Бранко Поповић 

     



Готово читаво дело Михаила 

Лалића исплетено је око рата (...) 

Код њега рат није један избор, нека 

врста витешког спорта, као код 

Хемингвеја, Монтерлана или 

Марлоа, већ једна нужност, 

ситуација  у којој су човек и живот 

на највећем испиту. 

Драган М. Јеремић 

     



Лалић је историчар Црне Горе у 

много ширем временском оквиру 

но што се у први мах чини. Он је 

сведок епохе, њен морални 

судија.   

Радомир В. Ивановић 

     


