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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 2020.

(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);

460 година Октоиха Вићенца Вуковића (око 1560);

450 година Молитвеника (Требника) Јеролима Загуровића (1570)  и       

450 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

МИОДРАГ ПОПОВИЋ

(1920–2005)
Електронски каталог изложбе број 298

Нови Сад

10. август − 6. септембар 2020.



III 427346



БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ

Библиотека Матице српске је на основу грађе из својих 
збирки приредила изложбу поводом 100 година од 

рођења књижевног историчара Миодрага Поповића.

Електронски каталог изложбе садржи 

попис изабраних дела и литературе о њему, са 
сигнатурамa.



МИОДРАГ ПОПОВИЋ

(1920–2005)

АУТОР

ТАТЈАНА БОГОЈЕВИЋ

СКЕНИРАЊЕ И ОБРАДА ФОТОГРАФИЈА

МИРКА СВРКОТА

МИЛА ДАЈЕВИЋ

УРЕДНИК

СЕЛИМИР РАДУЛОВИЋ



Дела Миодрага Поповића (избор)



II 431265



II 5611



II 431265



II 439576 III 13226



I 15861



I 17854



II 20845



I 8704



I 8686



I 56656



III 19180



III 506622



Марић III 7022/1



Марић III 7022/2



„Поповићева Историја књижевности, иако незавршено, отворено

дело, иако обухвата само мали део нашег књижевног наслеђа,

представља велики научни и књижевни догађај. И по њеном

доприносу у осветљавању писаца и епоха које обухвата и по

начину како је писана она заслужује највеће признање.”

Јован Деретић



МАРИЋ III 7022/1



II 536732



I 27433/1



I 27433/2 



I 27433/3



II 68634



II 82074



II 82955



II 90337



III 82806/1



„Компонована веома добро и као поједина књига и као део

будуће целине, Поповићева монографија о романтизму

представља бесумње значајан допринос историји српске

књижевности. Током целе књиге показује се аналитичарев

систем, основне премисе којима су вреднована дела, жеља за

афирмацијом једног значајног раздобља наше књижевности.”

Радомир Ивановић



III 82804/2



II 472968



I 42392



„Свуда у Србији књиге, у књигама реченице, у њима редови, у

редовима коментари и значења, слагани годинама, али нема нигде,

у нанизаним књигама, да је истински писац, и стрпљиви откривач у

њему, онако увезао повесницу српског романтизма у књижевности

као што је то, у свом моћном колу, учинио Миодраг Поповић.”

Миро Вуксановић



II 442818



I 48774



Прилози Миодрага Поповића (избор)



II 469255



II 423915



III 10367/ I



III 434337



III 427832



I 17669



III 41650



БП II 217/1976



П II 807/1991



III 412331 



II 38864



II 442033



II 404307



III 99987



П II 951/2000



П II 11437/2007



I 51464



I 53299



III 490663



II 500514



Литература о Миодрагу Поповићу 

(избор)



П II 951/1955



III 33444



П II 951/1972



П II 7004



II 402897



„Поред дежурства и рада у Професорској читаоници, трагајући за

књигама којих није било у библиотечком фонду, обилазио је

књижаре и антикварнице по граду. Радио је и на библиографској

обради чланака, расправа, бележака и сличних написа у српској

периодици пре 1847. који су се тицали српске књижевности.

Начинио је и попис предговора књигама из лепе књижевности, у два

примерка, јадан за библиотеку, други за Катедру југословенске

књижевности на Филозофском факултету.”

Голуб Добрашиновић



П II 1381/1977



П II 16721/2006



IV 331/6



III 427346



„Из последњих Миодрагових казивања схватих зашто његове

студентикиње и студенти говоре да га, као професора, више памте

по семинарским него по предавањима ex catedra. И сам Миодраг

сматрао је семинарске часове ефикаснијим обликом наставе.

Уместо списка ограниченог броја тема, за његове студенте тема је

била цела српска књижевност епохе романтизма. Кандидат није

бирао од већ изабраног, него је сам налазио оно што је највише

одговарало његовим склоностима. Тиме га је професор већ од

почетка подстицао на активан однос према литератури.”

Голуб Добрашиновић



III 427346



III 427346



III 427346



III 427346



III 427346



„Монографија о Вуку, која се појавила поводом стогодишњице

Вукове смрти, донела је доста новог и у фактографском, и у

композицијском, и у методолошком смислу у поређењу са оним што

је до појаве ове књиге било достигнуто. У њој, као и у књигама о

српском романтизму, Поповић иде од националног ка

универзалном, не прилази овој епоси од унапред утврђених схема,

теорија и система, да би према њима вредновао одређене појаве и

писце.”

Витомир Вулетић



III 427346



III 427346



III 427346



III 427346



III 427346



III 459175



IV 331/6



II 504165



„Велику привлачност и велики ауторитет, до данас без премца у

својој области, Поповић дугује заправо диспаратним својствима

своје личности и свог научног профила: пасионирани истраживач и

скупљач чињеница, вербализује их и активира динамички, на

начин својствен литератури (реторички, стилистички, појмовно чак)

па и духу епохе о којој говори.”

Душан Иванић


