
Електронске изложбе   

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 2020. години:

(290) 9. јануар – 2. фебруар: Иван Алексејевич Буњин (1870–1953) – 150 година од рођења

(291) 3. фебруар – 1. март: 800 година Номоканона Светог Саве

(292) 2–31. март: Милан Кашанин (1895–1981) ‒ 125 година од рођења

(293) 1. април – 3. мај: Јубилеји штампаних србуља: 

500 година Псалтира Божидара Вуковића (1520);

460 година Зборника за путнике Вићенца Вуковића (1560) и

470 година Служабника Јеролима Загуровића (око 1570).

(294) 4–24. мај: Ђерђ Сабо (1920−1963) ‒ 100 година од рођења

(295) 25. мај − 21. јун: 330 година од Велике сеобе Срба

(296) 22. јун – 15. јул: Лудвиг ван Бетовен (1770−1827) – 250 година од рођења

(297) 16. јул – 9. август: Сергеј Александрович Јесењин (1895–1925) ‒ 125 година од рођења

(298) 10. август – 6. септембар: Миодраг Поповић (1920–2005) – 100 година од рођења

(299) 7–27. септембар: Милан Савић (1845–1930) ‒ 175 година од рођења

(300) 28. септембар – 25. октобар: Георг Вилхелм Фридрих Хегел (1770–1831) – 250 година од рођења

(301) 26. октобар – 22. новембар: 250 година Штампарије Јосифа Курцбека у Бечу

(302) 23. новембар – 13. децембар: Павел Јозеф Шафарик (1795–1861) – 225 година од рођења 

(303) 14. децембар 2020 – 3. јануар 2021: Фридрих Хелдерлин (1770–1843) ‒ 250 година од рођења



Библиотека Матице српске
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(1870–1953)
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Библиотека Матице српске

Библиотека Матице српске је на основу грађе из својих 

збирки приредила изложбу поводом 150 година од 

рођења руског писца Ивана Алексејевича Буњина. 

Електронски каталог изложбе садржи попис 

изабраних дела, фотографија и литературе са 

сигнатурамa.



Иван Алексејевич Буњин 

(1870–1953) 

Библиотека Матице српске

Аутор

Ненад Станојевић

Скенирање, снимање и обрада фотографија

Мира Свркота

Уредник

Селимир Радуловић



БМС II 492254

Електронска изложба поводом 150 година од рођења Ивана Алексејевича Буњина



„Каква је патња, какво невероватно страдање

књижевна уметност. Почињем да пишем, изговарам

најједноставнију фразу, и одједном се присећам да је

нешто слично већ рекао Љермонтов или Тургењев.

Преобликујем фразу, испада банална, опет је

мењам, али осећам да ни то није оно право (...) Понекад

се до јутра мучим, а то су паклене муке, да напишем

свега неколико редака...ˮ И. А. Буњин
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Рекли су о

Буњину

Електронска изложба поводом 150 година од рођења Ивана Алексејевича Буњина



„У својим младићким, раним племићким елегијама, којих је

ипак било мање но што су му их савременици приписивали,

Буњин је био историјски закаснело поетски расположен према

осиромашавању и нестајању племићких гнезда. У том окаснелом

идеализовању старовремства било је нечег посебног, типично

буњинског, нимало помодног. Помодарство у литератури је иначе

било нешто потпуно туђе Ивану Алексејевичу. Равнодушан према

својој плавој крви и свему што је стицајем околности изгубио у

вези са њом, Буњин је ипак аристократизовао прозу пре свега

тежећи свесно у својој причи смиреној величанствености

интонација и високом степену естетизације стварности, према

речима О. Н. Михајлова.ˮ (Даница Јакшић)



„Као модерниста који се јавио на прелому два века и две

епохе, Буњин је објединио најбоље традиције руске књижевности

19. века – јасност Пушкинову, Толстојеву природност и Чеховљеву

сажетост – са књижевним укусом наступајуће епохе: у повестима и

приповеткама, у дужим новелама колико и у минијатурама, очитују

се знамења новог времена и поетички токови савремене

књижевности...

У њима су сачуване све одлике Буњиновог стила и задржан

исти круг мотива као у повестима и приповеткама: виртуозност у

поступку са језиком, суверено владање руском народном лексиком,

мелодиозност и лиричност прозног рукописа, мотиви љубави и

страсти, смрти и религиозне преданости, одумирања племићких

гнезда и сетног враћања старој Русији са спокојством и

постојаношћу сељачког живота...ˮ (Дејан Михаиловић)



„И пред Блоком и пред Буњином, револуција се, пре свега,

показује као хаотични вртлог: вртлог лица, ситуација, крикова,

агитација, јадиковки, гласина, прећуткивања, кајања, разобличавања

– вртлог који је захватио човека, и повукао га, упркос његовој жељи,

на пучину хаоса и душевног неспокојства. Из тог хаоса, било му је

суђено да изађе другачији: по Блоку – обновљен, а по Буњиновом

мишљењу – освешћен; и код једног и код другог нимало налик

старом човеку.ˮ (Сергеј Јаров)



„На Западу су ценили оно најбоље код Буњина, али, чини ми

се, не све најбоље. Господин из Сан Франциска уврштен је у многе

антологије светске књижевности. А Живот Арсењева, једна од

најсјајнијих књига у руској књижевности, превођена је на стране

језике далеко мање.ˮ (Марк Алданов)



„Као што време није имало моћ да уништи љубав и она

ликује победоносно у завршним страницама пете и последње књиге

Живот Арсењева, тако је исто то неумитно време учинило да Иван

Алексејевич Буњин заузме право место међу руским класицима, као

последњи руски класик, следбеник светлих и бриљантних традиција

руског реалистичког правца у литератури.ˮ (Даница Јакшић)



„Позне Буњинове приче као да су испале из неког другог

шињела, у односу на ране, сирове, животније, дивљије. Иста је

једино истиноносна суровост приповедања: Буњин, био млад или

стар, кад пише, не лагуцка.ˮ (Владимир Јагличић)



„Уздржљив, сталожен, дистанцирано ироничан... Није склон

да открива своју унутарњу стварност чак ни у пријатељским

разговорима за које, уосталом, и нема много смисла... Академик који

закопчава сако на сва дугмета, што је и навика и упозорење да је још

закопчанији академиков дух...

Тако је деловао у другој половини свог живота Иван

Алексејевич Буњин на већину познаника, чак и на оне којима се

чинило да га добро познају.ˮ (Лав Захаров)



„Не схватам зашто Буњин неће да заоштри свој таленат, који

је леп као мат-сребро, да га претвори у нож, па да убоде где треба...ˮ

(Максим Горки)



„Од детињства кадар да разуме говор природе, да разликује

све преливе њених боја, да ослушкује њену тишину, Буњин се радо

суочавао с природом на разним меридијанима, широм света. Али

пејзаж централног дела Русије, онај завичајни, ипак избија у први

план Буњинова обраћања природи. И као прозаик и као песник, он

је обилно црпео из природе, успостављао врло блиске везе између

ње и сопственог стваралаштва. Код Буњина човек и природа скоро

увек имају шта да кажу једно другоме, мада је она – под Буњиновим

пером – срећнија и ведрија од човека.ˮ (Лав Захаров)


