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Библиотека Матице српске 
 

 

• Најстарија српска национална библиотека. 

 

• Прва јавна научна библиотека у Срба. 

 

• Настала је у окриљу књижевног друштва Матице 

српске, основаног с циљем да омогући излажење 

часописа Летопис Матице српске, покренутог 1824. за 

1825. годину, и књига на српском језику. 



Оснивачки акт Матице српске, Пешта, 1826. год., 

потписи оснивача 



Георгије Магарашевић, др 

права и професор новосадске 

гимназије, први уредник 

Летописа Матице српске 

Летопис Матице српске за 1825, Будим, 1824. год. 
Први српски књижевни часопис. Покренут 1824, без 

већих прекида излази и данас и има најдужи 

континуитет трајања у свету.  
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• Најстарији помени о библиотечкој делатности 

јављају се у записницима Матице српске из 1830. год. 

 

• Матица српска упутила је на поклон своја издања 

Народном музеју у Пешти, Царској библиотеци у 

Бечу, Народној библиотеци у Прагу и Императорској 

руској академији наука у Санкт Петербургу. Поклон 

су чиниле свеске Летописа и прве књиге у издању 

Матице српске. 

 



• Од установа којима је Матица српска упутила 

своја издања 1830. год. једино је Руска академија 

узвратила дар (24 наслова у 59 томова), уз 

пропратно писмо.  

 

• Писмо је датирано 14. јуна 1832, а потписао га је 

Петар Соколов, стални секретар Академије и 

редовни државни саветник.  

 

• Оригинал писма није сачуван, али постоји 

његово штампано издање, објављено у Летопису 

Матице српске 1833. год. (Будим, књ. 32, стр. 

141–144).  



Писмо Руске академије наука од 14. јуна 1832. год. 

• На почетку писма каже 

се да Руска академија 

има част да пошаље 

књиге за „Библиотеку 

заведенија” као знак 

захвалности за издања 

која је добила од 

Матице српске и то је 

први помен Матичине 

Библиотеке.   



Дар Императорске руске академије у Санктпетербургу 



• Дар Императорске руске академије представља 

прве књиге доспеле разменом у Библиотеку 

Матице српске, а књиге Атанасија Стојковића јесу 

први лични поклон који је Библиотека добила. 



Из писма Руске академије наука од 14. 

јуна 1832. год. 

• Заједно са Императорском 

руском академијом и 

Атанасије Стојковић, 

професор Харковског 

универзитета и члан те 

Академије, послао је пет 

својих књига на руском 

језику.  

 

Атанасије Стојковић (1773 –1832)  



Дар Атанасија Стојковића 



• Свеске Летописа Матице српске,  прве књиге које је 

Матица српска објавила (Касија Царица Милована 

Видаковића, Пешта, 1827, Невиност или Светислав и 

Милева, Будим, 1827, Бој на Косову Јована Стерије 

Поповића, Будим, 1828, Задиг Волтера, Будим, 1828, 

Писма Доситеја Обрадовића, Будим, 1829, Дух 

списанија Доситејеви, Будим, 1830. и Жертва на смерт 

Августа Коцебуа у преводу Михаила Витковића, Будим, 

1830) и поклони из Русије, чинили су почетни фонд 

Библиотеке Матице српске. 
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• Назив Библиотека Матице српске први пут се 

помиње у обраћању Саве Текелије на седници 

Српског општества у Пешти, у храму Светог Ђорђа, 

31. августа 1836, у време двогодишње забране рада 

Матице српске.  

 

• Седница је одржана поводом намере Саве Текелије да 

оснује завод Текелијанум за школовање Срба у 

Пешти. Он је тада изразио жељу да у згради коју буде 

купио буде места и за Матицу, ако јој се одобри рад, 

али свакако за Библиотеку. 



Сава Текелија (1761–1842)  

Први Србин доктор права, први председник Матице српске,  

оснивач Текелијанума, велики српски добротвор 



Стара зграда Текелијанума у Пешти 



• Матица српска се уселила у Текелијанум 1837. год. 

 

• Четрнаестог августа 1838. год. донета је одлука да 

се Библиотека отвори за јавност. 

 

• Том одлуком Опредљено јест Библиотеку и то 

јавну МС именујему завести у коју ће сваки најпаче 

Славјанин буди кога наречија и колена син био 

свободан приступ имати и књиге читати моћи. 

 

 



Одлука о јавном раду Библиотеке, 14. август 1838. год. 



Из Одлуке о јавном раду Библиотеке, 14. август 1838. год. 



Вест о оснивању Библиотеке у Српским народним новинама Теодора Павловића,  

27. август 1838. год. 



• Значајније богаћење фонда 

Библиотеке Матице српске и њено 

убрзаније и организованије уређење 

може се пратити од 1841. год. 

 

• Као будимски епископ (1839–1848) 

Платон Атанацковић поклонио је 

Библиотеци Матице српске 787 књига 

из своје личне библиотеке заједно са 

каталогом. 

 

• Књиге епископа Платона 

Атанацковића представљају прву 

велику збирку доспелу у Библиотеку 

Матице српске. 

Платон Атанацковић 

(1788–1867) 
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Из Библиотеке Платона Атанацковића 



Из Библиотеке Платона Атанацковића 



• После смрти Саве Текелије 21. септембра 1842. год. 

испоштована је његова последња жеља да, ако семинарија 

у Араду не буде одобрена, његове књиге припадну 

Текелијануму, заводу за школовање српске младежи у 

Пешти и да се ставе под управу Матице српске. 

 

• Библиотека Саве Текелије, највећа приватна библиотека у 

Срба у 18. веку, са око 4000 књига, пренета је у 

Текелијанум марта 1843. год. 

 

• Библиотека Платона Атанацковића и лична библиотека 

Саве Текелије представљају прве велике збирке које је 

Библиотека Матице српске добила. 
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Законик Цара Душана (Душанов законик) – Текелијин 

рукопис, око 1710/1720. год. 

 

• Прва рукописна књига доспела у Библиотеку Матице 

српске 1843. год. с личном библиотеком Саве Текелије 
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Душанов законик, око 1710/1720. год.  
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Из Библиотеке Саве Текелије,  

посвета Аврама Мразовића Сави Текелији 



Из Библиотеке Текелијанума 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/index/phrase:%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BC/id:0/searchTitle:1/stringInTitle:contain/searchAuthor:1/stringInAuthor:contain/searchPublisher:1/stringInPublisher:contain/searchYearPublish:0/stringInYearPublish:contain/searchCity:0/stringInCity:contain/searchLang:0/stringInLang:contain/searchObjectOrder:0/stringInObjectOrder:contain/searchSignature:0/stringInSignature:contain/searchContent:0/stringInContent:contain/collectionType:0


• Библиотеку је 1842–1843. год. 

стручно уредио књижевник 

Јован Суботић, који је према 

њеним књигама у Летопису 

Матице српске припремао и 

објављивао прву српску текућу 

библиографију. 

Јован Суботић (1817–1886) 
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• Јован Ђорђевић 1858–1859. год. 

предложио је концепцију 

Библиотеке Матице српске као 

националне библиотеке Срба у 

Угарској, засноване на томе да 

Библиотека Матице српске треба 

да прикупља све српске књиге и 

новине, затим словенске књиге и 

од несловенских оне које говоре 

о Србима. 

 

• Оформио је и нови каталог и 

набавио први печат за 

Библиотеку Матице српске и 

Текелијину библиотеку.  

Јован Ђорђевић (1826–1900) 



Сигнатура Јована Ђорђевића по језицима 



• Библиотека је заједно с Матицом српском пресељена 

1864. год. из Пеште у Нови Сад. 

 

• Сеоба је почела 16/28. априла 1864, када је одржана 

последња седница Матице српске у Пешти и када су 

ствари и књиге предате бродовласнику пропелера 

Напредак Јовану Форовићу ради преноса у Нови Сад. 

 

 



Протокол седнице Матице српске, Пешта, 16/28. април 1864. год. 



Напредак, 1864, бр. 48 и 49 

Српски дневник, 1864, бр. 48 

• Матичине ствари су стигле у Нови Сад 22. априла/4. маја 1864.  

 

• Новосадска штампа је извештавала о Матичином пресељењу. 



• Платонеум, задужбина 

Платона Атанацковића, прво 

је седиште Матице српске и 

Библиотеке Матице српске у 

Новом Саду. 

• Прва Главна скупштина 

Матице српске одржана је у 

Новом Саду 30. априла/12. 

маја 1864. год.  

 

• Овим пресељењем отпочело је 

ново доба Матице српске и 

њене Библиотеке. 



  

Једна од зграда у Новом Саду у којој је била смештена Библиотека 



• Јован Бошковић је завео употребу реверса у Библиотеци 

Матице српске 1871. год. 

 

• Историчар Јован Радонић, библиотекар од 1899. до 1905, 

поставио је у Правилима Библиотеке принципе планског 

попуњавања, заштите и коришћења књига и периодике и дао 

основну поставку каталога. У Раду и именику Матице српске 

за 1903. објавио је каталог прираштаја књига од године 1899. 

 

Јован Радонић (1873–1956) 



• Секретар Матице српске Тихомир Остојић настојао је да 

се Библиотека Матице српске развија као научна и 

народна библиотека Срба у Аустроугарској. 

 

• Марта 1912. са његовим потписом објављен је Апел 

Библиотеке Матице српске на писце, издаваче и 

уредништва, где се позивају да Библиотеци поклањају по 

један примерак књиге.  

Тихомир Остојић (1865–1921) 



• Године 1948. Библиотека Матице српске постала је 

Централна библиотека Војводине и почела да прима 

обавезни примерак свих штампаних ствари.   

• Од 1958. је самостална установа, а оснивач је Матица 

српска. 

• Од 1965. до распада Југославије прима југословенски 

обавезни примерак и функционише као једна од осам 

југословенских националних библиотека. 

• Од 2008. прима и чува обавезни примерак са територије 

Републике Србије. 



• Оснивањем Универзитета у Новом Саду 1960, 

Библиотека Матице српске обавља и функције 

универзитетске библиотеке. 

 

• Од 1982. учествује у изради међународне базе података 

из пољопривредних наука АГРИС. 

 

• Године 1985. основан је Реферални центар Војводине. 

 



• Има преко 4.000.000 књига и других публикација. 

 

• Поседује веома вредну збирку рукописних књига, 

најбогатије збирке српских штампаних књига XV–

XIX в. и српских периодичних публикација XVIII–

XIX в., као и многобројне ретке књиге. 

 

• Посебну културно-историјску и музејску вредност 

имају библиотеке целине, личне библиотеке и 

библиотеке установа и друштава, које садрже преко 

100.000 књига. 



Матичин апостол, пергамент, XIII век, 

најстарија књига у Библиотеци Матице српске 

Реткости из збирки Библиотеке Матице српске 
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Псалтир Гаврила Тројичанина, манастир Света Тројица код Пљеваља, 1643. год.  

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/773
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/773


Псалтир Гаврила Тројичанина, манастир Света Тројица код Пљеваља, 1643. год.  

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/773
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/773


Стихологија Кипријана Рачанина, почетак XVIII века 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/2323
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/2323
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/2323
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/2323
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/2323


 

 

Бечкеречки типик, трећа четвртина XIV века 

 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/2367
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/2367
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/2367
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/2367
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/2367


Молитвеник Јована Рајића, 1749. год. 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/1403
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/1403


Песмарица Аврама Милетића, Нови Сад, 1778–1781. год.  



Октоих првогласник Ђурђа Црнојевића, Цетиње, 1493/1494. год., 

најстарија српска и јужнословенска штампана књига 
 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/2757
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/2757


Космографија Клаудија Птолемеја, Улм, 1486. год. 

Из Библиотеке Текелијанума  

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/2520
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/2520
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/2520
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/2520
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/2520
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/2520
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/2520
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/2520
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/2520
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/2520


Књига хроника Хартмана Шедела, Аугзбург, 1496. год. 

Из Библиотеке Текелијанума  

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/2444
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/2444
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/2444


Стематографија Христофора Џефаровића, Беч, 1741. год., 

бакрорезна књига  

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/231
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/231
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/231
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/231
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/231
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/231
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/231
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/231
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/231
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/231
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/231
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/231


Историја Петра Великог Захарије Орфелина,  

књ. 1, илустровано издање, Венеција, 1774. год.  

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/5046
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/5046
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/5046
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/5046


Историја Јована Рајића, књ. 1–4, Беч, 1794–1795. год. 

Прва велика јужнословенска штампана историја (изузев Словенаца) 
 

 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/index/string:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0 %D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%85 %D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85 %D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2 %D0%BD%D0%B0%D1%98%D0%BF%D0%B0%D1%87%D0%B5/tags:all/sort:titleasc
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/index/string:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0 %D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%85 %D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85 %D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2 %D0%BD%D0%B0%D1%98%D0%BF%D0%B0%D1%87%D0%B5/tags:all/sort:titleasc
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/index/string:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0 %D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%85 %D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85 %D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2 %D0%BD%D0%B0%D1%98%D0%BF%D0%B0%D1%87%D0%B5/tags:all/sort:titleasc
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/index/string:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0 %D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%85 %D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85 %D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2 %D0%BD%D0%B0%D1%98%D0%BF%D0%B0%D1%87%D0%B5/tags:all/sort:titleasc
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/index/string:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0 %D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%85 %D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85 %D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2 %D0%BD%D0%B0%D1%98%D0%BF%D0%B0%D1%87%D0%B5/tags:all/sort:titleasc
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/1531
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/1532
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/811
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/288


Дела Доситеја Обрадовића, књ. 1−10, Београд, Крагујевац, 1833−1845. год. 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/index/string:%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0 %D0%94%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%98%D0%B0 %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B%D0%B0/tags:all/sort:yearasc
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/index/string:%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0 %D0%94%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%98%D0%B0 %D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B%D0%B0/tags:all/sort:yearasc


Дела Вука Стефановића Караџића 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/1176
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/652
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/1216
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/index/string:%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%8F%D0%98%D0%8B, %D0%92%D1%83%D0%BA %D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B/tags:author/sort:yearasc


1847. година 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/1258
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/2112
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/2171
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/2131


Славеносрпски магазин Захарије Орфелина, Венеција, 1768. год.,  

први српски и јужнословенски часопис 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/index/pubid:2809/id:0
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/index/pubid:2809/id:0


Серпскија новини, Беч, 1791. год., 

прве српске новине, издавачи су Грци браћа Маркидес Пуљо 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/2816/numid:5396
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/2816/numid:5396


• Збирке Библиотеке  попуњавају се обавезним примерком, 

куповином, разменом са 320 институција у 54 земље, 

поклоном и депозитом ФАО и УНЕСКО и сваке године 

повећавају се за око 60.000 публикација. 

 

 



• Публикације се користе у седам читаоница. 

• Годишње се учлани око 4000 читалаца. 

• Користи се више од 50.000 публикација. 

Јавни каталог Библиотеке 



• Од 1949. у Библиотеци Матице српске обављају се послови 

заштите публикација.  

• У лабораторијама и радионици Одељења заштите 

публикација ради се превентивна заштита, 

микрофилмовање, дигитализација, конзервација и 

рестаурација и књиговезачка заштита. 



• У оквиру својих матичних функција Библиотека 

Матице српске координира библиотечко-

информациону делатност у Војводини и организује 

стручне испите. 

 

• Матична је установа у области заштите старе и ретке 

књиге у Војводини. 



 

• Библиотека Матице српске успешно повезује своју 
богату традицију са захтевима и потребама модерног 
информатичког доба. 

• Сви стручни послови су аутоматизовани. 

• Године 1989. започета је електронска обрада 

публикација.  



• Када је успостављена узајамна каталогизација 2003, 

електронски каталог Библиотеке Матице српске постаје 

основни и већински део Виртуелне библиотеке Србије.  

 

• У електронском каталогу Библиотеке Матице српске, 

највећем у нашој земљи налази се преко 1.527.000 записа. 

 



• 2008. започиње аутоматизација позајмице. 

• 2011. успостављен је сервис Моја библиотека. 

• 2012. омогућено је електронско поручивање 
публикација. 

 



• Од 2011. постоји Дигитална БМС, која се перманентно и 

плански попуњава. 

 

• Дигитална БМС садржи преко 21.600 публикација, 

(1.515.000 дигитализованих страница публикација). 



• Од 2019. Библиотека Матице српске сарађује на пројекту 

„Претраживост дигиталног културног наслеђа у пракси”. 

https://pretraziva.rs/o-projektu
https://pretraziva.rs/pregled/zastava


• 2013. започети су послови вођења електронског 
Регистра старе и ретке библиотечке грађе. 



• 2014. отворена је Фејсбук страница БМС са услугом 
Питајте библиотекара. 

• 2016. обезбеђена је опрема за коришћење публикација за 
слепа и слабовида лица. 



• 2019. корисницима је и на сајту БМС омогућена услуга 
Питајте библиотекара БМС. 

https://www.bms.rs/
http://www.bms.ns.ac.rs/hd/tickets/pitajte-bibliotekara/


• Стручњаци Библиотеке више година раде на 

уређењу, обради и заштити Библиотеке Бачке 

епархије у Новом Саду. 

Књиге бачких епископа  



• У току су и послови уређења и обраде изузетно вредних 

збирки књига у Библиотеци Српске православне  епархије 

у Сентандреји – Библиотеке манастира Грабовца и 

Библиотеке епископа Арсенија Стојковића (заједно са 

Народном библиотеком Србије), а крајњи циљ је 

публиковање каталога тих збирки.  

• Послови уређења и обраде Сентандрејске ризнице према 

ранијим уговорима одвијали су се до 1991. године, када су 

прекинути. 

 

Из Библиотеке 

манастира Грабовца 



• Стручњаци Библиотеке Матице српске учествују и у 

заштити књига Библиотеке манастира Хиландара. 

 

• Присутни су и на многобројним стручним и научним 

скуповима у земљи и иностранству. 

 



 Објављује три серије каталога својих раритетних 

збирки – Ћирилске рукописне књиге БМС, Каталог 

старих и ретких књига БМС, Каталог легата 

БМС, затим едицију Каталог посебних збирки 

БМС, текућу Библиографију књига у Војводини, 

персоналне и друге библиографије (Библиографија 

Иве Андрића, Библиографија Борислава 

Михајловића Михиза  и др.), Годишњак Библиотеке 

Матице српске, књиге у едицијама Трагови и 

Посебна издања, каталоге изложби, зборник са 

Трибине (од 2015), зборник Златна књига 

Библиотеке Матице српске, Водич и друге 

публикације, као и своје гласило Вести. 

 Издања Библиотеке Матице српске у Дигиталној БМС 

 

http://www.bms.ns.ac.rs/bms107.htm
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/index/collection:16/sort:yeardesc
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/index/collection:16/sort:yeardesc


Ћирилске рукописне књиге Библиотеке Матице српске, књ. 1–18 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/717
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/1496
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/717
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/2850
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/index/string:%D0%8B%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B5 %D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B5 %D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B3%D0%B5 %D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5 %D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B5 %D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5/tags:title/sort:yeardesc
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/index/string:%D0%8B%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B5 %D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B5 %D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B3%D0%B5 %D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5 %D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B5 %D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5/tags:title/sort:yeardesc
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/index/string:%D0%8B%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B5 %D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B5 %D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B3%D0%B5 %D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5 %D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B5 %D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5/tags:title/sort:yeardesc
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/index/string:%D0%8B%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B5 %D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B5 %D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B3%D0%B5 %D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5 %D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B5 %D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5/tags:title/sort:yeardesc
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/3555
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/5290


Каталог старих и ретких књига Библиотеке Матице српске, књ 1–8 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/index/string:%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3 %D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85 %D0%B8 %D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D1%85 %D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B3%D0%B0 %D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5 %D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B5 %D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5/tags:publishing_collection/sort:yearasc
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/index/string:%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3 %D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85 %D0%B8 %D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D1%85 %D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B3%D0%B0 %D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5 %D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B5 %D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5/tags:publishing_collection/sort:yearasc
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/index/string:%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3 %D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85 %D0%B8 %D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D1%85 %D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B3%D0%B0 %D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5 %D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B5 %D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5/tags:publishing_collection/sort:yearasc
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/index/string:%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3 %D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85 %D0%B8 %D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D1%85 %D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B3%D0%B0 %D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5 %D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B5 %D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5/tags:publishing_collection/sort:yearasc


Каталог легата Библиотеке Матице српске, књ. 1–5 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/index/string:%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3 %D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0 %D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5 %D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B5 %D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5/tags:publishing_collection/sort:yearasc
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/index/string:%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3 %D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0 %D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5 %D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B5 %D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5/tags:publishing_collection/sort:yearasc
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/index/string:%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3 %D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0 %D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5 %D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B5 %D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5/tags:publishing_collection/sort:yearasc
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/index/string:%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3 %D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0 %D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5 %D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B5 %D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5/tags:publishing_collection/sort:yearasc
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/55
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/720
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/721


Библиографија књига у Војводини 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/index/pubid:1167/id:0


Eдиција Трагови 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/index/string:%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8/tags:publishing_collection/sort:yeardesc
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/index/string:%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8/tags:publishing_collection/sort:yeardesc
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/index/string:%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8/tags:publishing_collection/sort:yeardesc


Eдиција Трагови 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/index/pubid:58/id:0




Едиција  Посебна издања 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/index/string:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0 %D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%9A%D0%B0/tags:publishing_collection/sort:yeardesc
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/index/string:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0 %D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%9A%D0%B0/tags:publishing_collection/sort:yeardesc


Персоналне библиографије 



Раскршћа, књижевно-филозофски годишњак Сретена Марића 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/index/pubid:58/id:0
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/index/pubid:58/id:0
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/index/pubid:58/id:0


Годишњак Библиотеке Матице српске. 

Излази од 1977, са прекидом од 1982. до 1988. године. Од 1988. у Годишњаку се редовно 

објављује Извештај о раду БМС. 

 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/index/pubid:52/id:0/searchPublishedSince:2018


• Од 2015. Библиотека Матице српске, у сарадњи са 

Матицом српском, организује трибину Савремени човек и 

савремени свет, а радови предавача публикују се у 

годишњем зборнику са трибине. 

 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/3859
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/4610
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/5147


• Дан Библиотеке Матице српске 28. април, први пут је 

почео да се празнује 2016. године, када се додељује и 

Награда Златна књига Библиотеке Матице српске. 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/5253
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/5072
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/5288
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/5392


Водич Библиотеке Матице српске, 

Нови Сад, 2016. год. 
Објављен на српском, руском и 

енглеском језику. 
Вести, гласило Библиотеке 

Матице српске. 

Излази тромесечно. 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/5008
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/5008
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/5008
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/5008
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/5008
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/5130
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/5128
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/index/pubid:14/id:0
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/index/pubid:14/id:0


• Библиотека Матице српске пружа помоћ за несметано 

обављање послова Издавачког центра Матице српске, 

размену књига са установама у иностранству и 

снабдевање српских центара у свету. 

 

• Дугогодишњи је члан Међународног савеза библиотека и 

библиотечких удружења (ИФЛА) и Међународне 

федерације за документацију (ФИД).  

 

• Библиотека Матице српске је носилац Вукове награде 

(1966), Награде Милорад Панић Суреп (1992), Ордена 

Светог Саве (2019) и других признања. 

 


