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Библиотека Матице српске



Библиотека Матице српске

Библиотека Матице српске приредила је 
179 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 2016. години

243.  Антоњин Дворжак, 175 година од рођења (4. јануар – 7. фебруар 

2016)

244.  Сима Милутиновић Сарајлија, 225 година од рођења (8. фебруар 

– 21. март)

245.  Михаил Афанасјевич Булгаков, 125 година од рођења (22. март –

28. април)

246.  Лајош Зилахи, 125 година од рођења (29. април – 31. мај)

247.  Василиј Кандински, 150 година од рођења (1 – 30. јун)

248.  Станислав Винавер, 125 година од рођења (1. септембар – 12. 

октобар)

249.  Осип Мандељштам, 125 година од рођења (13. октобар – 17. 

новембар)

250.  Тин Ујевић, 125 година од рођења (18. новембар – 31. децембар)



Библиотека Матице српске

ОСИП МАНДЕЉШТАМ

(1891 – 1938)

Електронски каталог изложбе број 249

Нови Сад

13. октобар ‒ 17. новембар 2016.



Библиотека Матице српске

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

поводом 125 година од рођења
Осипа Мандељштама.

Електронски каталог изложбе садржи 
попис дела и литературе са сигнатурамa.



ОСИП МАНДЕЉШТАМ

(1891 – 1938)

Аутори

Исидора Станић

Борис Блашковић

Скенирање и обрада фотографија

Оливера Михајловић

Уредник

Селимир Радуловић





ДЕЛА
(избор)



БМС II 202827



БМС II 433969



БМС I 31323



Марић I 990



БМС II 256659



БМС II 92459



БМС III 93421



БМС III 93421



Марић I 989



СпП II 68/1992



П II 6811/1994 



БМС II 440334



БМС II 459833



МП II 440/2007



МП II 440/2007



МП II 440/2007



МП II 440/2007



БМС II 485620



БМС II 497834



ЛИТЕРАТУРА
(избор)



II 436795



III 423732



II 501994



С II 4430



С III 3497



Рекли су о 

Мандељштаму





„Простор, ширина, дубоко дисање, 

појавили су се у Мандељштамовим 

стиховима управо у Вороњежу, када он 

уопште није био слободан.“ 

Ана Ахматова





„Овога пута имамо превод који нам 

потпуно омогућава да схватимо могућности и 

домете велике поезије, а то није лако јер је 

превођење сизифовски посао. Ако је Марина 

Цветајева рекла да је `сама уметност 

превођење са језика неизрецивог` можете 

само замислити колико је тешко преводити 

саму уметност, што Осипови стихови свакако 

јесу.“

Зоран Живковић





„С Осипом Мандељштамом упознала сам се у 

кули Вјачеслава Иванова у пролеће 1911. г. 

Тада је он био мршав дјечак, с ђурђицом у 

запућку, с високо забаченом главом и 

трепавицама до јагодица“

Ана Ахматова





„Мало коју књигу затварамо с поштовањем 

као ову, […] како због величанствених 

Осипових стихова, тако и због начина на који 

су до нас дошли.“ 

Гордана Драганић Нонин





„Нико не уме да објасни зашто је 

Емилиј Мандељштам руски језик говорио 

млако и шкрто, а његов син је постао велики 

руски песник“

Михаил Епштејн





„На доњој полици М. је чувао књиге из 

својих дечачких дана: Пушкина, Лермонтова, 

Гогоља, Илијаду – оне су описане у Буци 

времена и игром случаја их је сачувао његов 

отац. Већина их је изгубљена у 

Калињинграду током мог бега од Немаца, 

због начина на који смо се сељакали, 

заробљени између Хитлера и Стаљина.“

Надежда Мандељштам





„Мандељштамова поезија трајаће 

колико и руски језик.“

Јосиф Бродски


