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Библиотеке Матице српске



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, заједно са 

штампаним каталозима досад постављених
изложби, доступни су на 

www.bms.rs



Изложбе БМС у 2019. 

 (278) 3–31. јануар: Исак Емануилович Бабељ (1894–1941) ‒ 125 година од рођења

 (279) 1–28. фебруар: 225 година Историје Јована Рајића (Беч, 1794−1795)

 (280) 1–31. март: Момчило Настасијевић (1894–1938) ‒ 125 година од рођења

 (281) 1. април – 6. мај: Јубилеји штампаних србуља: 
500 година Служабника горажданског 1519 (1520) и Служабника Божидара Вуковића 

1519 (1520); 
480 година Октоиха петогласника грачаничног 1539. и Молитвеника Божидара 

Вуковића 1539; 
450 година Псалтира Јеролима Загуровића 1569. и 370 година Триода цветног Јована 

Светогорца 1649.

 (282) 7. мај – 3. јун: Тибор Дери (1894−1977) ‒ 125 година од рођења

 (283) 4−30. јун: Димитрије Кириловић (1894–1956) ‒ 125 година од рођења

 (284) 1–31. јул: Волтер (1694−1778) – 325 година од рођења

 (285) 1. август – 1. септембар: Данило Медаковић (1819–1881) ‒ 200 година од рођења

 (286) 2–30. септембар: Слободан Јовановић (1869–1958) ‒ 150 година од рођења

 (287) 1–31. октобар: Андре Жид (1869–1951) ‒ 150 година од рођења

 (288) 1–30. новембар: 225 година уџбеника Аврама Мразовића: Руководство к славенстјеј
граматицје (Беч, 1794) и Руководство к науцје числителној (Беч, 1794)

 (289) 1. децембар 2019 – 8. јануар 2020: Јустин Поповић (1894–1979) ‒ 125 година од рођења



Библиотека Матице српске

ДАНИЛО МЕДАКОВИЋ

(1819–1881)
Електронски каталог изложбе број 285

Нови Сад

1. август ‒ 1. септембар 2019.



Библиотека Матице српске

Библиотека Матице српске је на основу грађе из 
својих збирки приредила изложбу поводом 200 

година од рођења српског новинара, 
историчара, публицисте, штампара и 

издавача Данила Медаковића.
Електронски каталог изложбе садржи 

попис изабраних листова које је Медаковић 
издавао и уређивао, попис изабраних дела и 

литературе са сигнатурамa.



Данило Медаковић

(1819–1881)

Аутор

Силвија Чамбер

Скенирање и обрада фотографија

Оливера Михајловић

Уредник

Селимир Радуловић



ЛР IV 89



ИЗДАВАЊЕ И 

УРЕЂИВАЊЕ

ЛИСТОВА
(ИЗБОР)



Напредак, први лист 

штампан Вуковим 

правописом

(Дигитална БМС)

НАПРЕДАК / Издаје и уређује 

Данило Медаковић са друштвом 

Србског Напретка. - Год. [1], бр. 1 (2. 

нов. 1848) - Год. 22, бр. 90 (13. авг. 

1869). - У Карловцима : Брзотиском 

Народне печатње Дан. Медаковића, 

1848-1869. - 39 cm

Двапут недељно. - Лист излази у 

Сремским Карловцима у штампарији 

Данила Медаковића, а од бр. 23/1849. 

сели се у Земун где је убрзо, због 

забране, престао да излази. Године 

1863. Медаковић је поново покренуо 

лист у Новом Саду, брзотиском 

Игњата Фукса, а од бр. 110/1864 

брзотиском Епископске печатње. Од 

бр. 115/1864. лист издаје и уређује 

Ђорђе Поповић-Даничар

32(05)



„Језик ће нам бити чист и 

тако разговетан да га сваки по 

свима нашим крајевима може 

лако разумети кои иоле зна 

читати.” 

(Данило Медаковић, 

Напредак)



МЕДАКОВИЋ, Данило

Оглас предплате : "Напредак" / издаје и уређује Дан. Медаковић са

Друштвом србског "Напредка". - У Карловци : [б. и.], 1848. - [2] стр. ; 38

cm.

(Дигитална БМС)



Дигитална БМС

СРБСКИ дневник / 

издає, уређує и 

одговара Данило 

Медаковић. - Год.

1, бр. 1 (21. јун 1852) -

год. 13, бр. 82 (24. јул 

1864). - Нови Сад :

Брзотискомъ Дан. 

Медаковић, 1852-

1864. - 41 cm.

Двапут недељно.



„Новине су једна важна струка књижевна; 

оне су, кад се вешто и приљежно обделавају, 

кадре бити народу од онолике користи, од 

колико могу бити скоро све остале књижевне 

струке уједно. Све су остале струке књижевне 

једна од друге одвојене, а новине имају 

претресати и радити о ономе што је живац 

народни и допиру мање више у све остале 

струке. Новине су руководитељ неки у 

главним потребама народа, а у исто време 

огледало целе књижевности србске. Ја нисам 

ни мало грешио што сам некад новине назвао 

огњиштем народним.”

(Издавачки кредо Данила Медаковића у 

уводнику првог броја Србског дневника)



Седмица, бр. 1, 1858.

"Седмица" је књижевни додатак "Србском дневнику". Једно време, током 1858. године, лист није 

излазио, због забране "Србског дневника". Захваљујући својим угледним сарадницима (Јован 

Хаџић, Јован Стерија Поповић, Ђура Јакшић, Лаза Костић ...), "Седмица" је од додатка 

политичком листу постала значајно књижевно и културно гласило. Од броја 9/1852 Народна 

кньигопечатня.

(РПСр III 20/1858)



Седмица, бр. 2, 1858.

(РПСр III 20/1858)



Седмица, бр. 36, 1858.

(РПСр III 20/1858)



ДЕЛА
(ИЗБОР)



Повестница србског народа од најстаријих времена до 

1850, књ. 1, 1851, стр. 8 и 9

(Дигитална БМС)



Повестница србског народа од најстаријих времена до 

1850, књ. 2, 1852, стр. 6 и 7

(Дигитална БМС)



Повестница србског народа од најстаријих времена до 

1850, књ. 3, 1852, стр. 8 и 9

(Дигитална БМС)



Повестница србског народа од најстаријих времена до 

1850, књ. 4, 1852, стр. 6 и 7

(Дигитална БМС)



Дигитална БМС



Издао и предговор написао Данило 

Медаковић

(Дигитална БМС)



Издао и предговор написао Данило 

Медаковић

(Дигитална БМС)



III 470374



Бесěда кою є говорио др. Дан. Медаковић на парастосу, што га 

даваше преосв. г. епископ Платон и православна обштина у 

Новоме Саду на св. Андрию у спомен дру Ђорђу Стояковићу...

(Дигитална БМС)



Бесěда кою є говорио др. Дан. Медаковић на парастосу, што га 

даваше преосв. г. епископ Платон и православна обштина у 

Новоме Саду на св. Андрию у спомен дру Ђорђу Стояковићу...

(Дигитална БМС)



ЛИТЕРАТУРА
(ИЗБОР)



III 8091



Ћирић IV 122



„Измене у Повѣстници србског народа Данила 

Медаковића” Дејана Медаковића

П II 798/1949



Зборник Матице српске за историју, 30, 

1984.

П II 2912



ДПв III 364

(1993)



III 86691



Медаковићева рецензија рукописа са Матичиног 

конкурса

III 86691



III 448888



III 448888



III 448888



II 445459



III 463458



III 445765/1



III 470374



III 496439



III 496439



РЕКЛИ СУ О

ДАНИЛУ 

МЕДАКОВИЋУ



„[...] популаран стил, који никада 

није у просташтво падао; топло 

чувство искреног родољубља; 

избегавање личног претеривања; 

па она његова дубока моралност, 

којом се сав његов рад одликовао 

– све то чинило је, да је 

Медаковић био као предестинован 

за препорођај наше 

журналистике.”

(Ђорђе Поповић Даничар)



„ [...] да као журналиста 

Медаковић се је први 

послужио популарним стилом, 

његов језик разумели су од 

палаће до колибе [...]”

(Емил Чакра)



„Био је речит, и његов ерачки, но 

чист слог импоновао је. Био је 

марљив, чуваран, што је у 

друштву угледу му доприносило. 

Био је срећне руке – од гвожђа 

знао би злато направити. Да је 

српски народ имао пола среће што 

Медаковић, био би најсретнији 

народ на свету.”

(Јаков Игњатовић)



„Новинар и историчар Данило 

Медаковић имао је значајну 

улогу у српском новинарству 

и у културном животу 

војвођанских Срба, а и 

читавог Српства.”

(Васо Милинчевић)



„Године проведене у Новом Саду, 

омеђене трајањем Српске 

Војводине, представљају 

најуспешније раздобље јавне 

делатности Данила Медаковића. 

Као предузимљив издавач, он је ту 

објавио неколике десетине 

српских књига и популарних 

календара и у Седмици

промовисао читаву генерацију 

српских романтичара.”

(Радован Мићић)


