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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 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. 1. април – 6. мај: Јубилеји штампаних србуља 2019. године:  

     500 година Служабника горажданског 1519 (1520?) и Служабника Божидара Вуковића 1519 

(1520?);      

     480 година Октоиха петогласника грачаничког 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 рођењa 



Библиотека  Матице српске 

 

 

 

 

 

 

225 ГОДИНА УЏБЕНИКА АВРАМА 

МРАЗОВИЋА 

• Руководство к славенстјеј граматицје, Беч, 1794.  

• Руководство к науцје числителној, Беч, 1794. 
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Нови Сад 

1 – 30. новембар 2019. 
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Библиотека Матице српске је на основу  

грађе из својих збирки приредила изложбу  

поводом  225 година од објављивања уџбеника 

Аврама Мразовића (Беч, 1794). 

Електронска изложба садржи описе оригиналних 

издања  

и литературу са сигнатурама. 



 

225 ГОДИНА УЏБЕНИКА АВРАМА МРАЗОВИЋА  

• Руководство к славенстјеј граматицје, Беч, 1794.  

• Руководство к науцје числителној, Беч, 1794. 

 
 

Аутори 

мр Душица Грбић 

Александра Драпшин 

 

 

 

Скенирање, снимање и обрада фотографија 

Оливера Михајловић и  

Соња Сулоцки Јегдић 

 

 

 

Уредник 

Селимир Радуловић 



Аврам Мразовић (1756 ‒ 1826),  

рад Арсенија Теодоровића, 1820. 



АВРАМ МРАЗОВИЋ 
(Сомбор, 1756 ‒ Сомбор, 1826) 

 

• Рођен je у свештеничкој породици Мразовић у Сомбору. Школовао се у 

Сомбору, Сегедину, Печују, Пешти и Бечу. 

 

• Оснивач je и управитељ сомборске школе Норма у којој је 1778. 

утемељио институционално образовање учитеља у Срба. 

 

• Следбеник je просветних реформи немачког педагога Јохана Игнаца 

Фелбигера. 

 

• Као обласни школски директор истрајно је радио на оснивању српских 

основних школа у Бачкој и Барањи. 

 

• Писац je првих српских школских уџбеника из правописа, граматике, 

рачуна и реторике. 

 

•  Преводилац je и приређивач најстаријег српског педагошког часописа 

Поучителни магазин за децу (1787) и један је од првих преводилаца дела 

античке књижевности на српски језик.  



Аврам Мразовић 

Руководство к славенстјеј 

граматицје  



Аврам Мразовић  

Руководство к славенстјеј граматицје 

 
• Прва славенска граматика српског аутора. 

 

• Књига је настала на основу предавања које је 

Мразовић држао на течајевима за образовање 

учитеља, а сачињена је по узору на разне ауторе, 

највише руске и немачке. 

 

• Састоји се из пет делова. 

 

• Граматика је имала велики утицај на Вука 

Стефановића Караџића и његову Писменицу. 

 

 

 



Аврам Мразовић  

Руководство к славенстјеј граматицје 
 

 

Прво издање:  

 

1. Типографија Стефана Новаковића, Беч, 1794. 

 

Остала издања: 

 

2. Универзитетска штампарија, Будим, 1800, два 

издања,  

3. Универзитетска штампарија, Будим, 1811,  

4. Универзитетска штампарија, Будим, 1821,  

5. Универзитетска штампарија, Будим, 1834,  

6. Универзитетска штампарија, Будим, 1840. 



Р18Ср II 29.1 

• У Библиотеци Матице 

српске постоје три 

примерка првог издања 

Граматике Аврама 

Мразовића, два у збирци 

књига 18. века БМС и један 

у Библиотеци Српске 

православне велике 

гимназије у Новом Саду 

(Патронат).  



Р18Ср II 29.2 Патронат 45 



Р18Ср II 29.1 



Р18Ср II 29.1 



Р18Ср II 29.1 



Р18Ср II 29.1 



Р18Ср II 29.1 



Р18Ср II 29.1 



Р18Ср II 29.1 



Р18Ср II 29.1 



Р18Ср II 29.1 



Р18Ср II 29.1 



Р18Ср II 29.1 



Р18Ср II 29.1 



Р18Ср II 29.1 



Р18Ср II 29.1 



                            Р18Ср II 78.1                                     Р18Ср II 79.1 



Р18Ср II 78.1 

• Оба издања из 1800. 

године и сва следећа 

имају додатак о 

граматичком броју 

двојина. 



Р19Ср II 711.1 



РТкСр II 427.2 



Р19Ср II 712.1 



Р19Ср II 1189.1 



Аврам Мразовић 

Руководство  

к науцје числителној  



Аврам Мразовић 

Руководство к науцје числителној 

 
• Уџбеник је био намењен ученицима славеносрпских 

народних училишта. 

 

• Градиво у књизи изложено је у пет глава. 

 

• Осим првог, постоји још осам каснијих издања.  



Аврам Мразовић 

Руководство к науцје числителној 
 

 

 

Прво издање: 
 

1. Типографија Стефана Новаковића, Беч, 1794. 
 

Остала издања: 
 

2. Универзитетска штампарија, Будим, 1798, 

3. Универзитетска штампарија, Будим, 1802, 

4. Универзитетска штампарија, Будим, 1806, 

5. Универзитетска штампарија, Будим, 1810, 

6. Универзитетска штампарија, Будим, 1818, 

7. Универзитетска штампарија, Будим, 1828, 

8. Универзитетска штампарија, Будим, 1833. (БМС не поседује 

примерак), 

9. Универзитетска штампарија, Будим, 1837. 

  



                                Р18Ср I 91.1 

• У Библиотеци Матице 

српске постоји један 

примерак првог издања 

Численице Аврама 

Мразовића у збирци 

књига 18. века БМС. 



Р18Ср I 91.1 



Р18Ср I 91.1 



Р18Ср I 91.1 



Р18Ср I 91.1 



Р18Ср I 91.1 



Р18Ср I 91.1 



Р18Ср I 91.1 



Р18Ср I 91.1 



Р18Ср I 91.1 



Р18Ср I 91.1 



Р18Ср I 91.1 



• На крају првог издања 

књиге постоји таблица 

множења.  

                                 Р18Ср I 91.1 



Р18Ср II 24.1 



Р18Ср II 24.1 

• У издању из 1798. 

године и свим 

следећим издањима, 

поред таблице 

множења, постоје и 

таблице сабирања, 

одузимања и дељења. 



Р18Ср II 24.1 



Р18Ср II 24.1 



Р18Ср II 24.1 



РСТСр II 52 



Р19Ср I 359.1 



Р19Ср I 360.1 

• У издању из 1810. године 

и свим следећим 

издањима постоје извесне 

текстолошке разлике, које 

се углавном односе на  

различиту терминологију 

математичких појмова.  



                                         1794.                                                     1810. 



                                        1794.                                                1810. 



                                            1794.                                               1810. 



                                          1794.                                                 1810. 



                                               1794.                                            1810. 



Р19Ср I 200.1 



Р19Ср I 358.1 



Р19Ср II 706.1 



ЛИТЕРАТУРА 

(избор) 



РПСр II 4/1826 



РПСр II 4/1826 



 БМС II 449532  



M III 15175 



Београд, 1964. 

БМС IV 23057 



БМС IV 23057 



БМС III 35203 



Београд, 1977. 

БМС III 35203 



БМС III 433179 



П II 4070/1987 



П II 4070/1987 



Нови Сад, 1989. 

БМС III 95237 



Сомбор, 1994. 

БМС III 412770 



БМС III 412770 

Зграда Мразовићеве Норме 



БМС III 413341 



    БМС III 413341 



Нови Сад, 1996. 

БМС III 432866 



БМС III 432866 



БМС III 432866 



БМС III 420435 



Нови Сад, 1997. 

БМС III 432869 



Нови Сад, 2001. 

БМС III 432866 



П I 1978/2001 



Нови Сад, 2006. 

БМС III 444483 



БМС III 444483 



БМС III 444483 



П II 4070/2006 



КПз II 5262 



    П II 5613/2006/2007 



Сомбор, 2009. 

БМС III 468329 



Отисак печата с племићким грбом 

Аврама Мразовића 

БМС III 468329 

• Скоро четири деценије 

Мразовић је био сенатор 

слободног краљевског града 

Сомбора. 

 

• Три аустријска владара 

(Јосиф II, Леополд II и 

Франц I) одликовали су 

Аврама Мразовића златним 

медаљама, а 1792. добио је 

и наследно племство с 

грбом.  



Потпис Аврама Мразовића на латинском, с титулом 

обласног школског директора 

 

БМС III 468329 



Ћирилични потпис  

Аврама Мразовића 

 

БМС III 468329 



Сомбор, 2018. 

БМС II 532675 



БМС III 503881 



П II 15109/2019 



Рекли су о Авраму 

Мразовићу 

и његовим уџбеницима 



„Већь самъ опоменуо да є онъ многе школске 

кньиге издао, медьу тима найславнїе му є дѣло 

Славенска грамматїка. Он є первый, кой ю є за 

родъ нашь написао, и то тако добро, да и до данась 

болѣ немамо издане, и да се отъ толико година и 

садъ єдна, ко по свима нашимъ школама публїчно 

предае. Кньига є та име нѣегово и по други 

странны народы пронела; за нѣега знаю учебна 

содружества Англїйска, Руссїйска, Нѣмецка; име 

Мразовићь препохвално споминѣ се у многима 

кньигама высокоучены странны писателя.” 

 

Платон Атанацковић  



„Управитељ и главни предавач у Норми био је Аврам 

Мразовић. По угледу на „нормални” течај који је 

похађао у Бечу, Мразовић је својим кандидатима 

осигурао теоретску и практичну наставу. ... Мразовић 

је предавао рачун, славенску граматику и методику. 

Настава рачуна је у ствари обухватала четири основне 

радње. На нешто вишем степену била је настава 

словенског језика. Сам Мразовић је касније написао и 

два уџбеника за овај језик... 

Оба уџбеника су се дуго одржала у школској 

употреби у Срба. Из првог је чак и Вук Караџић 

научио своје основне граматичке појмове.” 

 

Страхиња Костић 



„Премда Аврам Мразовић, плодан војвођански 

писац школских уџбеника и преводилац, као и један 

од првих директора српских основних школа, 

заузима важно место међу српским просветитељима 

на измаку XVIII столећа, досада се врло мало 

писало о њему не само са литерарне већ и са 

филолошке стране. Његови познати уџбеници 

стварно представљају велики добитак за основно-

школску наставу, док његови остали радови 

представљају знатан допринос културном развоју 

Срба поменутог доба.” 

 

Александар Албин 



„У предговору (Граматике) Мразовић је навео да 

је овај његов уџбеник, као рукопис, већ 14 година 

у употреби у сомборској Норми, а 1797. по њему 

је словенску граматику, у нешто раније 

установљеној карловачкој Богословији, предавао 

протосинђел и професор (касније архимандрит и 

владика) Петар Јовановић Видак.”   

 

Милан Степановић 



„Књига (Граматика) је била рађена на темељу 

руских и немачких узора (граматичка 

терминологија у Мразовићевој књизи била је 

рускословенска), са елементима школе ученог 

немачког писца и утицајног поете Јохана Кристофа 

Готшеда (1700‒1766) ...  

Низ термина које је Аврам Мразовић 

употребљавао у својој Граматици, преузео је 

касније Сава Мркаљ у свом познатом делу Сало 

дебелога јера либо азбукопротрес (Будим, 1810), 

повремено, у духу Мразовићевих мисли, 

стварајући нове и прецизније термине.” 

 

Милан Степановић 



„Од Мразовића нигде не сазнајемо тачне називе 

његових узора, који су послужили састављању 

његове Славенске граматике (како је сам назива). 

Скерлић наводи да је „написана према руским 

граматикама XVII века”. По речима Страхиње 

Костића „можемо претпоставити да је Мразовић 

имао у рукама граматику Смотрицког и 

Ломоносова, али можемо претпоставити и то, да 

је његова граматика настала по узору на немачке 

XVIII века, које су му биле познате...” 

 

Миленко Попић 



„Други уџбеник, Руководство к науцје числителној, 

појавио се 1794, у издању Стефана Новаковића у 

Бечу. Штампан је касније више пута, служећи у 

школама неколико деценија. Изгледа да је 

деведесетих година била уобичајена, или бар 

раширенија но раније појава да ђаци имају сваки 

свој уџбеник математике.” 

 

Божидар Ковачек 



„Оба уџбеника у уводу (вступљеније) тумаче опште 

појмове: јединица, број, наука о бројевима, арапске 

цифре, римске цифре, вредност цифара у односу на 

њихов положај у броју, изговор цифара односно 

бројева, писање цифара и бројева словима, промене 

бројева. У првој глави објашњавају се четири основне 

рачунске радње са неименованим бројевима. Друга 

глава посвећена је именованим бројевима. Старији 

уџбеник (1777) завршава се трећом главом у којој је 

правило тројно, док уџбеник из 1794, за трећу главу 

има поглавље о разломцима, а у четвртој глави је 

правило тројно са рачуном смеше (Regula detri, Regula 

societatis) на самом крају.” 

 

Божидар Ковачек 



„Градиво у књизи (Руководство к науцје 

числителној) је изложено у „порцијама” и делује 

као програмирани материјал. Излагање је претежно 

вербалног карактера и само је мали број примера, 

међутим, примена градива је богато илустрована. 

На крају уџбеника дате су таблице основних 

рачунских операција.  

Код Мразовића се још увек осећа утицај 

механистичке наставе, који је неговао Adam Riese 

(1492‒1556) и његови следбеници.” 

 

Јанош Пинтер 



„Својим преданим радом у припреми уџбеника, 

књижевним опусом, као и организационим 

напорима, Аврам Мразовић, не само да је 

одржавао континуитет рада школе, већ је својом 

енергијом утицао на придобијање утицајних 

мислећих људи код Срба да се укључе у овај 

стваралачки посао пун непредвидивих изазова, 

углавном као последица неодређеног политичког 

статуса Срба.”  

 

Саша Марковић 



„Граматика је оставила веома дубок траг у 

почецима стварања српског правописа и тиме 

што је на њу био упућен и Вук Караџић, а осим 

тога одолела је изазовима вишедеценијске 

временске дистанце током које су се одиграли 

бројни историјски догађаји изузетног значаја.” 

 

Саша Марковић 
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