
Електронске изложбе Библиотеке 

Матице српскe



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

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



Јустин Поповић 

(1869−1951) 

Електронски каталог изложбе број 289

Нови Сад, 1. децембар 2019 − 8. јануар 2020.



Библиотека Матице српске је, на основу грађе из својих 
збирки, приредила изложбу поводом 125 година од 

рођења Јустина Поповића. Електронски каталог изложбе 
садржи попис дела и литературе са сигнатурама.
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Књиге Јустина Поповића 

(избор)

Електронска изложба поводом 125 година од рођења Јустина Поповића





















Електронска изложба поводом 125 година од рођења Јустина Поповића

„У новије време ни код кога нису вечни проблеми човечијег духа
дошли до тако широког, дубоког и свестраног израза као код
Достојевскога. Кроз њега су проговориле све муке бића људског, и сви
болови, и све чежње. Као ретко ко, он је одболовао проблем човечијег
бића у свима његовим страховитостима. А човек је бескрајном
сложеношћу свога бића најстраховитије биће у свима световима у
којима се креће људска мисао и кружи људско осећање.”

Јустин Поповић













































Електронска изложба поводом 125 година од рођења Јустина Поповића

„Не тврдимо попут Лајбница, да је овај наш земљски свет –
најбољи од свих могућих светова. Али смо сигурни у једноме: овај
наш земаљски свет је несумњиво најзагонетнији од свих могућих
светова. И у том тако изузетно загонетном свету – најзагонетније
биће јесте човек.”

Јустин Поповић































Електронска изложба поводом 125 година од рођења Јустина Поповића

„Човек је прави човек када искрено и опасно постави себи проблеме.
Ниједан проблем није истински постављен ако није постављен
неустрашиво и опасно, толико опасно да од њега у грозницу пада и разум
човечији, и душа, и срце. Тако постављају проблеме само челници људске
мисли: Јов, Соломон, апостол Павле, Шекспир, Достојевски.”

Јустин Поповић



















Електронска изложба поводом 125 година од рођења Јустина Поповића

„Ако се хришћанство може свести на догађај, онда је тај
догађај – васкрсење Христово.”

Јустин Поповић















Прилози Јустина Поповића 

(избор)

Електронска изложба поводом 125 година од рођења Јустина Поповића















Електронска изложба поводом 125 година од рођења Јустина Поповића

„Православно васпитање је свестрани подвиг. Оно се не може наметнути
силом, ни механички. Од почетка до краја оно је добровољно, лично дело
човека као имаоца и носиоца властите душе.”

Јустин Поповић







































„Светосавље, и као комплекс светосавских идеја и као комплекс 
светосавских метода, извире из Христа и Његовог Еванђеља.”

Јустин Поповић

Електронска изложба поводом 125 година од рођења Јустина Поповића



















Литература о Јустину Поповићу 

(избор)

Електронска изложба поводом 125 година од рођења Јустина Поповића























































Рекли су о Јустину Поповићу

Електронска изложба поводом 125 година од рођења Јустина Поповића



Електронска изложба поводом 125 година од рођења Јустина Поповића

„Отац Јустин је, укратко речено, аутентични хришћанин нашег, двадесетог века
али човек, наш савременик, који је у себи, као ретко ко у наше дане, на чудесан
начин спојио високообразованог европског човека и монаха-подвижника,
молитвеника, који се целог свог дугог земаљског живота одрицао свега што је
грехом заквашено и греху подложно. Пре свега је сам лично живео и
преживљавао у себи самоме све заповести и цео јеванђелски закон Христов, а
затим је писао и друге, тихо и ненаметљиво томе учио попут Апостола,
духовника и исповедника чија имена налазимо у календару Православне
цркве.”

Ђакон Радомир Поповић



„Није случајно речено да су у нашем веку ава Јустин и епископ Николај
учинили за Светог Саву оно што су у средњем веку учинили Теодосије и
Доментијан. За Светог Саву вера је оклоп, крст оружје, љубав штит а реч
Божја мач.

И да се још једном вратим на место испред кафане ‚Сунце’ где сам први
пут угледао аву Јустина. Чини ми се да на оном месту блиста његов лик као
икона.”

Матија Бећковић

Електронска изложба поводом 125 година од рођења Јустина Поповића



„Од времена светог Саве, Срби и Србија, имали су немали број значајних и
мудрих архиепископа, епископа и патријарха, јеромонаха и монаха, учених
црквених писаца, али тек од времена владике Николаја Велимировића и
архимандрита Јустина Поповића можемо говорити о новом, светосавском
мисионарењу међу Србима 20. века. И док је владика Николај остао запамћен
као непревазиђен беседник, харизматска личност православља, који се није
упуштао у теолошка рaсправљања ужих проблема православне догматике,
доктор Јустин Поповић био је први и још увек у српској цркви недостигнути
апологетичар и догматичар православља.”

Владета Јеротић

Електронска изложба поводом 125 година од рођења Јустина Поповића



„Књижевни и философски опус др Поповића броји 40 објављених књига и
неколико томова необјављених рукописа, превођених на велике светске језике,
од којих је Догматика православне цркве увршћена у програм студија
богословских иснтитута у Паризу, Атини и Америци. У њима на оригиналан
начин долази до изражаја не само дубока философска мисао и велики
беседнички дар Оца Јустина, већ и његова велика људска и научничка ширина,
која му је омогућила да највеће истине људеске егзистенције и чињенице
духовне реалности човека изрази једностанвим, питким језиком, разумљивим за
сваког заинтересованог читаоца.”

Jована Брашанац

Електронска изложба поводом 125 година од рођења Јустина Поповића





„Дуго година сам пратио и проучавао мисли оца Јустина, а оне су биле
прелепе и снажне, отмено изречене и инспиративне, пуне вере и умности.
Те су мисли, кад је требало биле заносне и пуне задивљености лепотом
света. Његова је мисао досегла снагу химне, чистоту и љубав учитељску и
све су водиле Исусу Христу (...) Остало је много неописивих чињеница из
мог праћења тог великог светосавца и уметника, а време које протиче
приказаће нам сва Јустинова блага како расту. Он је духовни учитељ каквог
осим оца Николаја Велимировића, после Светог Саве нисмо имали.”

Милан Д. Милетић

Електронска изложба поводом 125 година од рођења Јустина Поповића



„Јустин Поповић, како видимо, својим преводилачким подухватом вишеструко је
задужио српску културу: прво, тиме што је понудио пионирски превод
Златоустове Литургије на српски стандардни језик, друго, тиме што је испод
његовог пера изашао обиман корпус богослужбених превода, и особито тиме што
је његов превод из 1922, узоран у језичко-стилском и традуктолошком погледу,
конституисао наш сакрални израз, а његов Поговор из 1978. поставио
методолошки оријентир за даљи рад на превођењу сакралних текстова –
свештено дело утврђено на камену што су га пре 1150 година у темељу словенске
културе и духовности узидали словенски Првоапостоли.”

Ксенија Ј. Кончаревић

Електронска изложба поводом 125 година од рођења Јустина Поповића



„Тај први утисак о личности Оца Јустина, начин на који сам га тада доживео у
манастиру Ћелије код Ваљева, остао је незабораван и биће утиснут у моју душу
до краја живота, а, надам се, и у вечном животу. Јер, с једне стране, радило се о
заиста вулканској личности, о човеку који је био пун динамизма и живота, који је
више трчао него ходао, а у исто време о човеку који је зрачио нечим необичним,
што нисам могао срести ни код кога другог кога сам до тада познавао. Зрачио је
унутрашњом добротом, молитвеношћу, преображеношћу, а при сваком
разговору или у јавном обраћању, нарочито у проповедима, – необичном
дубином мисли и порука.”

Епископ бачки Иринеј

Електронска изложба поводом 125 година од рођења Јустина Поповића




