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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 2018. 
 

264.  МАКСИМ ГОРКИ, 150 година од рођења (5–31. ЈАНУАР) 

265.  200 ГОДИНА ОД ОБЈАВЉИВАЊА СРПСКОГ РЈЕЧНИКА ВУКА СТЕФАНОВИЋА КАРАЏИЋА 

(БЕЧ, 1818) (1–28. ФЕБРУАР) 

266.  ЈАН КОЛАР, 225 година од рођења (1–21. МАРТ) 

267.  ГЕОРГИЈЕ МАГАРАШЕВИЋ, 225 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА (22. МАРТ – 22. АПРИЛ) 

268.  250 ГОДИНА ОД ОБЈАВЉИВАЊА СЛАВЕНОСРПСКОГ МАГАЗИНА ЗАХАРИЈЕ ОРФЕЛИНА 

(ВЕНЕЦИЈА, 1768) (23. АПРИЛ – 17. МАЈ) 

269.  ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЈАКОВСКИ, 125 година од рођења (18. МАЈ – 14. ЈУН) 

270.  МИХАИЛО АЛАС ПЕТРОВИЋ, 150 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА (15. ЈУН – 12. ЈУЛ) 

271.  ПАВЛЕ ПОПОВИЋ, 150 година од рођења (13. ЈУЛ – 9. АВГУСТ) 

272.  АЛЕКСАНДАР ИСАЈЕВИЧ СОЛЖЕЊИЦИН, 100 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА (10–30. АВГУСТ)  

273.  КОРНЕЛ СЕНТЕЛЕКИ, 125 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА (31. АВГУСТ – 27. СЕПТЕМБАР) 

274.  КОСТА ТРИФКОВИЋ, 175 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА (28. СЕПТЕМБАР – 24. ОКТОБАР)  

275.  МИЛОШ ЦРЊАНСКИ, 125 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА (25. ОКТОБАР – 21. НОВЕМБАР) 

276.  ИВАН СЕРГЕЈЕВИЧ ТУРГЕЊЕВ, 100 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА (22. НОВЕМБАР – 13. ДЕЦЕМБАР)  

277. АЛЕКСА ШАНТИЋ, 150 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА (14. ДЕЦЕМБАР 2018 – 2. ЈАНУАР 2019)  
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250 ГОДИНА ОД ОБЈАВЉИВАЊА 

СЛАВЕНОСРПСКОГ МАГАЗИНА 

ЗАХАРИЈЕ ОРФЕЛИНА 

(ВЕНЕЦИЈА, 1768) 
Електронски каталог изложбе број 268 

 

 

Нови Сад 

23. Април – 17. мај 2018. 
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Библиотека Матице српске на основу  

грађе из својих збирки приредила је изложбу  

поводом 250 година од објављивања 

Славеносрпског магазина Захарије Орфелина.   

Електронска изложба садржи опис оригиналног 

издања и литературу са сигнатурама. 



 250 година од објављивања Славеносрпског магазина 

Захарије Орфелина  

(Венеција, 1768)  
 

 

Ауторке 

Александра Драпшин и 

Милица Пјевач 

 

 

Скенирање, снимање и обрада фотографија 

Оливера Михајловић и 

Бранислав Вареника   

 

 

Уредник 

Селимир Радуловић 



 

 

Славеносрпски магазин, Захарија Орфелин, Венеција, 1768. 

РПСр I 1.1 

 



• Први српски и 

јужнословенски часопис. 

 

• Објављен је анонимно у 

Типографији Димитрија 

Теодосија у Венецији 1768. 

године. 

 

• Изашао је само један број. 

 

• То је и прво дело у целини 

штампано грађанском 

ћирилицом. 

РПСр I 1.1 



• У Библиотеци Матице 

српске чувају се три 

примерка јединог броја 

часописа, два у збирци 

раритетне периодике на 

српском језику 18. и 19. 

века (РПСр I 1) и један у 

Библиотеци Српске 

православне велике 

гимназије у Новом Саду 

(Патронат 10671).  

РПСр I 1.2 Патронат 10671 



• Име издавача и уредника 

Славеносрпског магазина Захарија 

Орфелина први је навео Алексеј 

Хорањи 1776. године. 

Р18Лат II 14/2 



• Часопис садржи Предговор 

који се сматра 

програмским манифестом 

просветитељства.  

Славеносрпски магазин, Захарија Орфелин, Венеција, 1768. 

РПСр I 1.1 



• Предговор: 

 

...Напротив, људи данашњег 

времена брину се не само за 

процват школа и високих 

наука ... већ и за сваког 

посебно, то јест за сваког од 

оних који нису могли да се 

школују, а имају велику жељу 

за знањем, праведно 

расуђујући да без тога личе 

на животиње... 

Славеносрпски магазин, Захарија Орфелин, Венеција, 1768. 

РПСр I 1.1 

• Напомена:  

 

Одломци превода из Предговора часописа дати су 

према: Боривој Чалић, Славено-сербски магазин, 

Предговор.  



• Предговор: 

 

... једном речју, народ сваког 

језика има сада књиге на 

свом властитом (тј. оном 

којим говори) језику... 

Славеносрпски магазин, Захарија Орфелин, Венеција, 1768. 

РПСр I 1.1 



• Предговор: 

 

...Они [мудри људи] су у 

поштанске дане, недељно и 

месечно, почели да издају 

невелике књижице под 

разним називима, 

уврштавајући у њих  

различите теме, водећи 

рачуна о различитости 

читалаца, да би се свако 

нечим могао користити 

зависно од својих склоности 

и жеља... 

Славеносрпски магазин, Захарија Орфелин, Венеција, 1768. 

РПСр I 1.1 



• Предговор:  

 

...На крају смо закључили да ћемо се 

трудити (призвавши Бога у помоћ), 

да сакупљамо и штампамо дела и 

преводе о разним темама, какве само 

нашем српском друштву могу бити 

од користи, управо: о географији или 

описивању земаљског круга и народа 

који на њему обитавају, о побожном 

васпитању, о етици, нудићемо 

извештаје о ученим делима, 

најважнијим догађајима у свету 

прошлих и садашњег времена, разне 

корисне повести...  

Славеносрпски магазин, Захарија Орфелин, Венеција, 1768. 

РПСр I 1.1 



• Предговор: 

 

...Не пропуштамо да за 

своју дужност признамо 

да ћемо понекад 

доносити и такве теме 

које могу да послуже 

честитим и допуштеним 

забавама и разоноди, као 

што су то забавни 

сонети, морално поучне 

приче, снови, повести и 

друга песничка дела у 

стиху.... 

Славеносрпски магазин, Захарија Орфелин, Венеција, 1768. 

РПСр I 1.1 



• Предговор: 

 

...Магазини за ствари имају 

разне прегратке ради 

спремања разних плодова; 

тако ће и овај имати своје 

одговарајуће прегратке, 

означене латинским 

бројевима,  и сваки овај 

преградак ће садржавати 

посебне теме... 

Славеносрпски магазин, Захарија Орфелин, Венеција, 1768. 

РПСр I 1.1 



• Часопис садржи девет 

прилога: 

 

1. Мњеније Теофана   

Прокоповича – о 

васпитавању деце у 

хришћанском духу. 

Славеносрпски магазин, Захарија Орфелин, Венеција, 1768. 

РПСр I 1.1 



2. Очево поучавање сина   

који се одлучио за војну 

службу. 

Славеносрпски магазин, Захарија Орфелин, Венеција, 1768. 

РПСр I 1.1 



3. Писмо о важности жена. 

Славеносрпски магазин, Захарија Орфелин, Венеција, 1768. 

РПСр I 1.1 



4. Одговор на Писмо о 

важности жена. 

Славеносрпски магазин, Захарија Орфелин, Венеција, 1768. 

РПСр I 1.1 



• Сонет – први у српској 

књижевности. 

Славеносрпски магазин, Захарија Орфелин, Венеција, 1768. 

РПСр I 1.1 



5. Писмо Ахмета сина 

Солиманова младом Али 

сину Ибраимову – прва        

штампана источњачка 

повест. 

 

Славеносрпски магазин, Захарија Орфелин, Венеција, 1768. 

РПСр I 1.1 



6. Писмо кесара Диоклецијана 

далматинском народу – превод 

историјског документа. 

 

Славеносрпски магазин, Захарија Орфелин, Венеција, 1768. 

РПСр I 1.1 



7. О добробити смокве. 

Славеносрпски магазин, Захарија Орфелин, Венеција, 1768. 

РПСр I 1.1 



8. Епиграми: О женидби. 

Славеносрпски магазин, Захарија Орфелин, Венеција, 1768. 

РПСр I 1.1 



9. Вести о ученим делима. 

 

• Дат је преглед нових 

објављених књига. 

 

• Прва српска библиографија. 

Славеносрпски магазин, Захарија Орфелин, Венеција, 1768. 

РПСр I 1.1 



• Описано је шест 

      књига. 

 

• Прва је Аритметика Василија 

Дамјановића. 

Славеносрпски магазин, Захарија Орфелин, Венеција, 1768. 

РПСр I 1.1 



• Три описане књиге су 

Захарија Орфелина:  

 

      1.  Первије начатки 

          латинскаго јазика; 

 

      

Славеносрпски магазин, Захарија Орфелин, Венеција, 1768. 

РПСр I 1.1 



Славеносрпски магазин, Захарија Орфелин, Венеција, 1768. 

РПСр I 1.1 

2. Латински буквар и 

 

3. Первоје ученије ... 

називајемоје Буквар.  



• Епитом Дионисија 

Новаковића. 

Славеносрпски магазин, Захарија Орфелин, Венеција, 1768. 

РПСр I 1.1 



• Краткаја сказанија Теофана 

Прокоповича са биографијом 

аутора.  

Славеносрпски магазин, Захарија Орфелин, Венеција, 1768. 

РПСр I 1.1 



• Узор Магазину били  су 

тадашњи европски часописи. 

 

• Највећи утицај имао је руски 

часопис Јежемјесјачнија 

сочиненија из кога је преузета 

већина прилога. 

 



 

• Венецијанска штампа такође 

је била значајна у стварању 

Славеносрпског магазина,  с 

обзиром на то да је Орфелин 

једно време био ревизор 

Типографије Димитрија 

Теодосија.   

 

• Претпоставља се да су на 

изглед и на структуру 

Орфелиновог Магазина утицај 

имали и венецијански 

часописи Magazzino Italiano, 

La Gazzeta Veneta, La Frusta 

Letteraria, L’Europa Letteraria  

и други.  



ЛИТЕРАТУРА 
(избор) 

 



Р18Лат II 14/2 



П III 1511/1890-1891 



Павле Поповић, О изворима „Славено-сербског магазина” од 1768. 

Патронат 11774 



Тихомир Остојић, О аутору и узору Славено-сербског магазина од 

1768. год. 

 Патронат 4531 



Марић III 7026/Пв 



Пр 427/3 



Славеносрпски магазин, фототипско издање 

 ФтП I 3 



БМС III 68532 



П II 1217/1970 



БМС III 35219 



П II 1037/1975/1 



П II 1037/1975/2 



СпП II 82/1976  



СпП II 82/1976  



КМ III 182 



БМС IV 23057 



БМС III 407941 



БМС I 41804 



БМС II 422616 



БМС IV 23141 



БМС II 450261 



БМС III 441684 



БМС III 468308 



БМС III 468308 



БМС III 468308 



П II 3190/2014 



Рекли су о 

Славеносрпском 

магазину 



„То је био за своје доба напредан журнал, за 

српску књижевност, управо, необична појава.  

Овим књижевним издањем је књижевност 

православних Срба, која је дотле вековима 

пливала струјом византијске теологије, а 

после Велике сеобе (1690) ударила током 

руске схоластике, једним махом, искочила на 

видик књижевних и културних идеја остале 

Европе.” 

 
(Тихомир Остојић) 



„Да Захарија Орфелин ништа друго није 

написао до овај напредни и разумни предговор, 

заслуживао би часно место у историји српске 

књижевности и духовнога развитка српског.” 

 

(Јован Скерлић) 



„Иако је ван сваке сумње у основи 

концепције Орфелинова Магазина искуство 

Академијиног часописа Ежемѣсячныя 

сочинения, има читав низ елемената који 

указују колико на то да је Орфелин свој 

часопис прилагођавао потребама своје 

публике,  

толико и на његово знатно шире читалачко 

искуство и свестраније познавање, пре свега, 

руске периодике.” 

 

(Мирјана Бошков) 



„Појава Магазина је у ондашњем српском друштву 

свакако изгледала необично.  

Није стога превелико изненађење да је овај часопис 

остао на свом првом броју. Без подршке читалачке 

публике и оновременог невеликог броја учених 

људи и писаца, без јаког културног центра, 

Орфелинов огромни таленат и трудољубивост нису 

били довољни. Сам, без ослонца, у глувом ћутању, 

тешко да је и могао више и боље. Тражећи најбоље 

начине да задовољи потребе српске културе, овде их 

је Орфелин преценио. Славено-сербски магазин 

дошао је Србима прерано.” 

 

(Боривој Чалић) 



„Већ њен предговор заснива нови жанр, врсту 

есеја или огледа, а садржај првог и на жалост 

јединог броја Орфелиновог Магазина захвата у 

многе области,  

од проблема језика књижевног дела до  

географије, антропологије, педагогије, историје, 

права и „известија о учених делах”... 

Предромантичка књижевност већ је антиципирана 

у Орфелиновом часопису  

сонетом у одбрану жена и источњачком повешћу 

која после Орфелина улази у Доситејеве књиге и 

постаје мода у српској књижевности.” 

 

(Милорад Павић) 



„Била је то мања књига, формата осмине  

(13 х 20 cm); укупно је имала 96 страна.  

По спољној опреми и техничкој изради Магазин 

је био лепа и симпатична књига, на висини 

тадашње опреме.  

Текст је штампан на беличастој доброј 

венецијанској хартији, и то разноликим и лепим 

словима: наслови словима „текст” и „цицеро” 

(обе врсте), а сам текст написа словима „цицеро” 

(мањи) и „гармонд”, док су фусноте из „петита”, 

тако да разноликост у словима доприноси лепом 

изгледу штампе.” 

 

(Трива Милитар) 



„У наше дане утврђено је још да је 

до данас највећи песник српског 

језика, Петар Петровић Његош, 

читао Магазин и користио његову 

грађу за бисер српске књижевности 

Горски вијенац.” 

 

 (Лаза Чурчић) 



„Све у свему, за језик Магазина може се рећи 

да у себи поседује поменута три типа 

књижевна језика (рускословенски, 

славеносрпски и народни) од којих 

рускословенски и руски, као и славеносрпски, 

заузимају највише простора у овом часопису: 

шест одељака (71 страна од укупно 95 страна), 

а народни – три одељка (свега шест страна). 

Одељак II спада и у једну и у другу групу јер је, 

како смо видели, писан у подједнакој мери и 

народним и славеносрпским језиком.” 

 

(Александар Младеновић) 



„Држим, ипак, да овај списак књига има 

све одлике библиографије,  

а уводни део је прави мали библиографски 

манифест ...  

Да је имао срећу да свој часопис издаје 

дуже времена, његова би библиографија, 

према ономе што је обећао, постала права 

текућа српска библиографија.” 

 

(Душан Панковић) 



„Употреба грађанске азбуке, уведене у његовом 

Буквару и поново употребљене у Магазину, 

била је иновација којој су се супротстављали 

црквени ауторитети...  

Овај страх је био разумљив, будући да је у 

часопису Орфелин такође предложио да се у 

књижевности уместо рускословенског користи 

народни језик као медиј за ширење знања.  

Од овог времена присутна је дихотомија у 

језику којим је Орфелин писао књижевна 

дела.” 

 

(Питер Херити) 



„Међу најзначајнијим је Орфелиновим делима, 

штампаним у Венецији,  

Славено-сербски Магазин (1768), први српски 

часопис који се по структури и садржају уписује с 

пуним правом у ред европских књижевних 

часописа енциклопедијског карактера. ” 

                                                              

(Моника Фин) 



„Поред својих формалних карактеристика, 

Славено-сербски магазин личи на савремене 

венецијанске часописе и по садржају. Једна од 

најинтересатнијих тема која повезује 

Орфелинов часопис са другима је, на пример, 

образовање жена...   

Орфелин је, са своје стране, посветио жени 

два текста из првог броја Магазина: то су 

„Писмо о важности жен” и „Ответ на писмо о 

важности жен”, па уз њих Орфелин додаје и 

сонет посвећен женама.”  

 

(Моника Фин) 



Славеносрпски магазин у 
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