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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, 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

СЛОБОДАН ЈОВАНОВИЋ
(1869–1958)

Електронски каталог изложбе број 286

Нови Сад
2−30. септембар 2019.



Библиотека Матице српске

Библиотека Матице српске је на основу грађе из 
својих збирки приредила изложбу поводом 150 

година од рођења српског правника, 
историчара, књижевника и политичара 

Слободана Јовановића.
Електронски каталог изложбе садржи 

попис изабраних дела Слободана Јовановића и 
литературе о њему са сигнатурамa.



Слободан Јовановић
(1869–1958)

Аутор

Силвија Чамбер

Скенирање и обрада фотографија

Оливера Михајловић

Уредник

Селимир Радуловић



II 433377



Аутопортрет
III 468409



Отац Владимир Јовановић и мајка Јелена
III 468409



Слободан Јовановић као трогодишњак. 
Снимак из 1874. или 1875.

III 468409



III 468409

Правда Јовановић, 
удата Ристић, прва 

Српкиња с тим 
именом, као што 

је и име Слободан 
прво код нас – по 

жељи њиховог оца 
Владимира. 



„Својој драгој сестри Правди” – 24. 
септембар 1894.

III 468409



Породица Јовановић октобра 1903: Слободан (стоји), 
мајка, отац и сестра; дечак је Правдин син Андра.

III 468409



Портрет који је 1931. израдио Урош Предић. 
Данас се налази у просторијама Архива САНУ.

III 468409



Портрет Слободана Јовановића од Петра 
Добровића
III 468409



ДЕЛА
(ИЗБОР)



III 449730



III 434006



Слободан Јовановић као студент у 
Женеви

III 468409



I 787 1



III 468409
Из времена када се 
бавиo књижевном и 

позоришном 
критиком. У години 

из које је овај снимак 
с Михаилом Г. 

Ристићем (1894), 
Правдиним мужем, 
писаће и о Слому

Емила Золе, који се у 
Паризу појавио само 

две године раније: 
1892.



III 29883



У Првом светском рату Слободан Јовановић ради у 
Пресбироу Врховне команде српске војске. У Крагујевцу 

1915.
III 468409



„Појединац без сумње треба да 
буде учлањен у појединим 

колективитетима и да служи 
њиховим циљевима, али у тој 

служби не сме се сав 
исцрпети, ако неће да у себи 

угаси огњиште слободе 
савести.”

Слободан Јовановић



III 2124



На острву Крфу 1917. 
III 468409



III 11040



III 468409

Фотографија из 1915, без 
податка где је снимљена. Стоје 

(с лева на десно): пуковник 
Драгомир Милојевић, 
Слободан Јовановић, 

пуковник Драгутин 
Димитријевић Апис 

(делимично заклоњен 
лустером) и капетан Радивоје 
Босић. Седе: пуковници Јова 
Богдановић, Ђока Шпартан и 

Јовица Јовичић, затим 
Станислав Бинички (у 

униформи), Драгутин Гута 
Протић (у цивилу), пуковник 
Васа Божидаревић и капетан 

Власта Беравац.



II 17928



II 12037/1



Последњи месеци у отаџбини коју ће убрзо 
заувек напустити: снимак од 23. јануара 1941.

III 468409



„Научник се често развија 
једнострано, развијајући своје 
интелектуалне способности о 

трошку осталих. Културни 
човек није једностран. Он 

негује и своју 
интелектуалност, и своју 

осећајност и своју моралност.”

Слободан Јовановић



II 12037/2



III 1782



„Стари хуманизам тежио је да на што 
виши степен образовања уздигне ма и 

мањи број људи; савремена 
демократија тежи да просвећивање 

рашири на што већи број, па мада се 
услед тог степен образованости мора и 

снизити. То је разлика између 
интензивне и екстензивне културе –

културе у дубину, и културе у ширину.”

Слободан Јовановић



III 2183



II 424121



Лондон, 1942: канадски посланик предаје акредитиве 
краљу Петру II, у присуству председника владе Слободана 

Јовановића
III 468409



III 2137



II 14017



„Част нам је предложити Академији за избор...” − предлог 
Стојана Бошковића и Јована Цвијића да Слободан Јовановић, 

„професор Велике школе” буде примљен „за члана дописника”.
III 468409



II 3089



III 2196



Снимак из 1929.
III 468409



„Чим се човек уздигне нешто мало 
изнад националног егоизма, њему 

постаје јасно, да нација сама 
собом не представља оно што се у 

филозофији назива ’вредност’. 
Вредност јој могу дати само 

општи културни идеали, којима 
би се она ставила у службу.”

Слободан Јовановић



КМ III 1122



III 483677



III 14033



Овако је тридесетих година 20. века карикатуриста Пјер 
Крижанић видео професора Јовановића

III 468409



I 11363



Ал II 949



Указ краља Александра I Карађорђевића о постављењу 
Слободана Јовановића за председника Српске Краљевске 

Академије (31. јануар 1928)
III 468409



II 3106/17



III 40721



Године 1939. у Београду, зимско доба. Снимак 
Војислава М. Јовановића.

III 468409



„Незадовољена амбиција 
рађа завист – и знаци 

зависти били су чести и у 
политици, и у 

књижевности, и у науци.”

Слободан Јовановић



ДПв II 237/4



II 433377



III 468409
Године 1907, из које 
потиче овај снимак 

начињен у Лајпцигу, 
Слободан Јовановић 

отпочиње у Архиву за 
правне и друштвене 

науке редовно писање 
Парламентарне 

хронике, којом је 
често покушавао да 

подучи 
парламентарце како 

ваља да раде. Чиниће 
то све до 1924.



III 409378



Тантура, Јерусалим, мај 1941.
III 409378



Штампан текст „Симовићев пад” и рукопис 
истог текста Слободана Јовановића

III 409378



III 409378



III 407059/2



I 47227



Сабрана дела Слободана Јовановића
II 467517



II 470099



I 51314



III 467886



III 474378



II 504103



III 501203



КЊИЖЕВНИ ОГЛАС
Српски књижевни 

гласник



Дк II 271



ЛИТЕРАТУРА
(ИЗБОР)



КП3 II 3160            III 421857     



III 409444



II 483618



III 460121



III 460121



III 460121



III 460121



III 468409



РЕКЛИ СУ О 
СЛОБОДАНУ 

ЈОВАНОВИЋУ



„Колико је био позната и популарна 
личност говори и то што се најчешће –

и у стручним, и у политичким 
круговима, па и у народу – он помињао 
само по крштеном имену Слободан (уз 

испуштање презимена). Слободан је 
био један једини, као што су постојали 

само један Ђура (Јакшић), један 
Војислав (Илић) или једна Исидора 

(Секулић).”

Миодраг Јовичић



„Човек изванредно широке 
културе и фина и оштра духа, он 

је у догађајима и акцијама 
тражио оно што је битно, не 

губећи се у излишним 
споредностима. Али је у битном 
ишао до краја, подвргавајући 

својој продорној анализи лице и 
наличје.”

Владимир Ћоровић



„Иако му књижевност није 
струка, иако се књижевношћу 

бавио само узгред и по изузетку, 
Слободан Јовановић један је од 

оних писаца који својим високим 
књижевним особинама иду у 

књижевност, један од најбољих 
стилиста српских који је врло 

јако утицао на данашњи 
књижевни стил српски.”

Јован Скерлић



„[...] Слободан Јовановић 
спада, поред Љубомира 

Недића, Ј. Скерлића, Богдана 
Поповића, у ону малу групу 

писаца који су створили наш 
књижевни стил и чије би 

странице могле ући у сваку 
добру антологију наше прозе.”

Сима Пандуровић



„Од прве реченице почиње да 
хукти и бруји цела машина, 
цела драма. [...] Шта гони 

једног монографичара, 
историчара и критичара да 
тако пише? Шта друго до 

уметнички инстинкт. [...] Као 
из пушке, а не као из пера, 
излећу његове расправе.”

Исидора Секулић



„[...] човек велике културе и 
однегованог књижевног укуса, 

проницљив и духовит 
посматрач [...] неки његови 
огледи о српским писцима 

убрајају се у најбоље странице 
новије српске критике.”

Предраг Палавестра



„На целом телу доминира 
глава и, на њој, чело. Лице, на 
ниже, све је уже, и завршава 

се са зашиљеном брадицом. Та 
обрнута пирамида и, уз то, 

боје, дају врло спиритуалан 
изглед његовом лицу. Тај лик 

је скоро провидан, етераст, 
флуидан.”

Бранко Лазаревић


