
Електронске изложбе 

Библиотеке 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 трајно се чувају на CD-у

и доступни су у Библиотеци, заједно са штампаним каталозима

досад постављених изложби и на сајту www.bms.rs.



(304) 4−28. јануар: Сава Шумановић (1896–1942) – 125 година од рођења

(305) 29. јануар – 28. фебруар: Јован Дучић (1871−1943) – 150 година од рођења

(306) 1–30. март: Шарл Бодлер (1821−1867) ‒ 200 година од рођења

(307) 31. март – 3. мај: Јубилеји србуља: 

– 500 година Зборника за путнике Божидара Вуковића (1521) и

Псалтира горажданског (1521);

– 460 година Псалтира Вићенца Вуковића (1561) и Триода посног

Стефана од Скадра (1561)

(308) 4–27. мај: 230 година првих српских новина (Беч, 1791−1792)

(309) 28. мај − 17. јун: Ђорђе Натошевић (1821−1877) – 200 година од рођења

(310) 18. јун – 4. јул: Фјодор Михаилович Достојевски (1821−1881) – 200 година од 

рођења

(311) 5. јул – 25. јул: Пол Валери (1871–1945) ‒ 150 година од рођења

(312) 26. јул – 22. август: Франциско Гоја (1746–1828) – 275 година од рођења

(313) 23. август – 19. септембар: Добрица Ћосић (1921–2014) ‒ 100 година од рођења

(314) 20. септембар – 10. октобар: Рене Декарт (1596–1650) – 425 година од рођења

(315) 11−31. октобар: Светозар Марковић (1846−1875) – 175 година од рођења

(316) 1−21. новембар: Готфрид Вилхелм Лајбниц (1646–1716) – 375 година од рођења 

(317) 22. новембар – 16. децембар: Марсел Пруст (1871–1922) ‒ 150 година од рођења

(318) 17. децембар 2021 – 2. јануар 2022: Роман Јакобсон (1896−1982) – 125 година од 

рођења

Изложбе БМС у 2021..



Електронски каталог изложбе број 309

Нови Сад 

28. мај − 17. јун 2021.

Ђорђе Натошевић
(1821−1877) 



Библиотека Матице српске је на основу грађе из својих збирки 

приредила изложбу поводом 200 година од рођења 

Ђорђа Натошевића, 

лекара, педагога и реформатора школства.

Електронска изложба садржи попис изабраних дела и 

литературе са сигнатурама. 



Ђорђе Натошевић
(1821−1877) 

Аутори: 

Бојана Бјелица и Татјана Богојевић

Скенирање, снимање и обрада фотографија

Бојана Бјелица, Мирка Свркота, Мила Дајевић 

Уредник

Селимир Радуловић 



.

Ђорђе Натошевић рођен је у Старом 

Сланкамену код Инђије, 1821. године. 

Родитељи су му били Павле, имућни трговац, 

и Софија, домаћица. Био је ученик гимназије 

у Сремским Карловцима, студент филозофије 

у Сегедину и Пешти, правног факултета у 

Еперјешу и медицине у Пешти и Бечу. 

Дипломирао је у Бечу, 1850. године. 



Д е л а и  п р и л о з и
(избор)



РПСр III 2

Дигитална БМС



РПСр III 1

Дигитална БМС



РПСр III 1

Дигитална БМС



Р19 Ср I 350

Дигитална БМС



Р19 Ср IV 45.1

Дигитална БМС



Р19 Ср IV 45.1

Дигитална БМС



П II 951/1858.

Дигитална БМС



Р19 Ср II 374

Дигитална БМС





Р19 Ср I 347.1

Дигитална БМС



Р 19 Cр III 237.1



.

Ђорђе Натошевић се у Бечу дружио са Вуком 

Стефановићем Караџићем, Богобојем 

Атанацковићем, Бранком Радичевићем и 

кнезом Михаилом Обреновићем, са којим је и 

становао. У Новом Саду био је лични лекар 

Платона Атанацковића, који је утицао на 

Натошевића да се посвети просветном раду. 

Тако од 1853. постаје професор новосадске 

Српске православне гимназије а од 1857. и 

њен директор. 



Р19 Ср I 346

Дигитална БМС



П II 951/1861.

Дигитална БМС



Р19 Ср II 236

Дигитална БМС



Р19 Ср I 357

Дигитална БМС



РПСр II 19/1862.1



РОб Ср II 38



РПСр II 19/1864–1865.



РОМС 25411

Писмо Николи Ђ. Вукичевићу (Будим, 

20. јул 1865) у вези са издавањем и 

уређивањем Школског листа



Фг II 2697



Р19 Ср I 54

Дигитална БМС



.

Унео је многе новине у наставу: цртање, 

гимнастику, музичко образовање. 

Реформисао је уџбенике, тежио да ученици 

добију практична знања из воћарства, 

повртарства и сточарства. Увео је нове 

технике читања. Унапредио је рад учитељске 

школе у Сомбору и тежио да се учитељи 

стручно образују, организујући разне течаје. 

У Београду је био и референт министарства 

просвете.



Р19 Ср I 356

Дигитална БМС



Р19 Ср III 232

Дигитална БМС



РОМС М 1813

Писмо Књижевном одељењу Матице 

српске: Предлог о издавању књига за 

народ



Р19Ср II 687.1

Дигитална БМС



„Али он и није радио за славу и признања, већ из најчистије

љубави према школским људима, из тежње за темељним

реформама. Заиста је тачно што је о Школском листу написао

одушевљени кузмински учитељ Илија Пантелић: ’Од како се у

нашим школама нов начин предавања увео, далеко већи

напредак код деце школске увиђа се него што је до сад био, и то

само онде где је учитељ или обштина Школски лист држала, јер

без њега се свуда и свагди у мраку тумара, и опет без утјеха

остаје’. Школски лист је умногоме допринео Натошевићевом

гласу највећег реформатора наших школа у другој половини XIX

века”.

Божидар Ковачек



I 5812/1870.



I 41365





П II 951/1873.

Дигитална БМС



I 6459



РОМС 17355

Телеграм Аркадију Варађанину – позив 

на договор (Нови Сад, 23. јул 1874)



II 14220



Јовану Ђорђевићу: Пропагирање течаја за учитеље српских народних основних 

школа у Војводини

РОМС 2404



П II 951/1876.



II 18565



I 16810



I 11127



.

Ђорђе Натошевић се залагао за побољшање 

друштвеног положаја жена, и то не само 

писањем у прилог њихове равноправности с 

мушкарцима, већ и сарађивањем са женским 

задругама и оснивањем женских школа



РОМС М 8856

„Писмо у одбрану и хвалу жене” 

(Ђурђевдан, 1852)



П II 951/1885.



РОМС 22458
Писмо Јовану Ђорђевићу (позив да поднесе 

Матици српској оцену драме Наши сељани), 

Нови Сад, 1885. 



П III 289/1887.



П III 289/1892.



I 41922



П III 300/1921.



III 76672



II 473143



Литература о Ђорђу Натошевићу 
(избор)



РОМС М 10897
Никола Ђ. Вукићевић: Грађа за биографију Ђ. Натошевића



I 253



П фол 139/1887.

Дигитална БМС



П III 331/1887.



П II 951/1888.

Дигитална БМС



П III 417826



П III 300/1921.



Дк I 2353



.

Био је изузетно активан у Матици српској, 

а од 1881. године до своје смрти и 

председник Матице српске. Заслужан је за 

покретање значајне Матичине едиције 

„Књиге за народ”. Био је дописни члан 

Српског ученог друштва, Српског 

лекарског друштва и Друштва српске 

словесности.



III 416821



П II 24/1929.

Дигитална БМС



„Његова лепа својства и одличне врлине, које су га красиле,

упознао је брзо и пок. Платон Атанацковић, епископ бачки,

врли родољуб и књижевник српски, коме је пок. Натошевић,

био и лични лечник. Бистро око оца Платона увидело је, да се

у Натошевићу скрива прирођена наклоност ка учитељском

позиву, да је у њему прибрано велико знање, чврста воља и

жарка љубав за народно просвећивање и благостање, па га је

говором и саветом упућивао, да пређе на школско занимање”.

Аркадије Варађанин



П II 803/1956–57.



III 51021



П I 372/1958/8–9.



П II 875/1987/9–10.



„Посебно сматрам да је актуелно зато што је он полазио од

идеје да се кроз загонетке, на погодан начин, приступачан

педагошком раду од деце основношколског узраста па до

старијих и одраслих, развија низ психофизичких особина и

доприноси дизању културног и интелектуалног нивоа

појединаца. У том циљу он је и указивао на везу енигматике

са облицима културног живота и књижевношћу посебно, и

значајно доприносио да се ова делатност и у периоду од пре

више од стотину година, не сматра пуком забавом и

разонодом”.

Радислав Маринковић



П II 875/1987/9–10.



П II 875/1987/9–10.



II 408486



„Да пок. др Ђорђе Натошевић није својим радом ништа друго

постигао осим убеђења да је народу школа потребна исто као и

кора хлеба, па је већ много постигао, а камо ли, што је његова

нова настава испредњачила свим просветним раденицима

онога доба на југоистоку Европе. За нас је важно и поносно,

што је у нас Срба народна настава испредњачила свим

суседима пре 60 година и одвела нас у ред најнапреднијих

народа”.

Аркадије Варађанин



II 408486



П II 4070/1989.



Пс 24



„Натошевић заузима врло часно место у историји нашег

новинарства, и то као иницијатор, уредник и најангажованији

сарадник првог српског листа за просветне раднике и првих

српских листова за младеж: Школског листа, Додатка

Школском листу и Пријатеља српске младежи. У заслугу му се

мора приписати и то што је на писање за младе, у наведеним

листовима, подстакао и таква пера какво је Змајево и Лазе

Костића”.

Милан Баковљев



III 412762



Пр ИН 331/4/3



III 438812



III 422265



III 424322



III 425039/3



III 436292



КПз II 6532



КП3 II 6532



„Maло је у нас људи који би се могли мерити с Натошевићем у

погледу доприноса популаризацији науке. Његови бројни

радови о природним наукама представљали су драгоцене

прилоге упознавању најширих народних слојева с науком, јер

су писани занимљиво и свима разумљивим језиком, а

штампани су у календарима и другим народу доступним

публикацијама”.

Милан Баковљев



III 477691



П II 16778/2011.



П II 951/2016.



Пр 2306/7



РОМС М 12 968



„Матица српска наредила је да се данас ода с овог места

достојна пошта једног од најревноснијих апостола књиге и

просвете народне, да се оплете венац признања најбољем и

најдуховитијем апостолу данашњег Просветитеља; ономе, који је

баш успомену данашњег Светитеља оживео и у школе пресадио,

па да се ту ’из уст младенец’ пренаша љубав светитељу Сави с

колена на колено; велим, да се изјави топла хвала једном од

најзаслужнијих књижевника и оцу нове напредне школе наше,

скоро преминулом заслужном председнику Матице српске дру

Ђорђу Натошевићу; а коцка је пала на мене почетника, да дижем

споменик овако одличном научењаку, овако богатом

књижевнику, овако великом човеку…”

Аркадије Варађанин


