
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 315

Нови Сад 

11−31. октобар 2021.

Светозар Марковић
(1846−1875) 



Библиотека Матице српске је на основу грађе из својих збирки 

и збирке РОМС-а приредила изложбу поводом 175 година од

рођења 

Светозара Марковића, 

публицисте, политичког теоретичара, идеолога социјализма.

Електронска изложба садржи попис изабраних дела и 

литературе са сигнатурама. 



Светозар Марковић
(1846−1875) 

Аутори 

Бојана Бјелица и Татјана Богојевић

Скенирање, снимање и обрада фотографија

Бојана Бјелица, Мирка Свркота

Уредник

Селимир Радуловић 



Ра II 11627



Светозар Марковић рођен је у Зајечару, 21. 9. 1846. године.

Рано је остао без родитеља па је растао поред старијег

брата Јеврема који је утицао на његов развој,

а касније и сам постао истакнута и трагична

личност српске историје. Школовао се у

Рековцу и Јагодини, гимназију завршио

у Крагујевцу (1860), Вишу школу (1863)

и Технички факултет Велике школе (1866)

завршава у Београду. Након тога одлази

на техничке студије у Русију (1866–1869) и

у Цирих на Политехнички факултет.



Д ела и  прилози

(избор)



I 6197



Био је веома предан изучавању тадашњих модерних 

западноевропских политичких и друштвених теорија и 

доктрина а Због чланка Српске обмане, објављеног 1869. 

године у Застави, у коме критикује нови српски устав, 

губи државну стипендију. Учествовао је у раду 

Уједињене омладине српске и сарађивао 

у Младој Србадији, а у јуну 1871. покренуо

је први социјалистички лист на Балкану

Раденик, у којем заступа идеје Интернационале

и Париске комуне. Због тога су га жестоко 

нападали у тадашњој режимској штампи. 

У Новом Саду, 1872. године, пише своје

најзнаменитије дело Србија нa Истоку. 



I 6207



РОМС М 8.866 

Молба за место надзорника у Телекијануму



II 24596



П II 951/1872



Од 1873. време проводи у Србији (највише у

Београду и Крагујевцу) и поред 

публицистичког рада, покреће разноврсну 

практичну политичку делатност. Био је једна 

од најмаркантнијих појава у историји српске 

друштвене и политичке мисли. Тако се у 

Србији модерна политичка и друштвена 

мисао појавила без великих закашњења у 

односу на Европу, а социјалистичке идеје већ 

60-их и 70-их година 19. века. 



П III 1696/1872.



III 13145/1



II 43145



РОМС М 28.742

Писмо Миши Димитријевићу, Београд 12. X 1870.



I 2467/7



II 6965



РОМС М 8.867 

Реверс за преузимање Летописа књ. 112 из 1871. 



I 2467/1



II 4468



РОМС М 28.741 

Писмо Главном одбору Уједињене омладине српске, 

Београд 21. IX 1870.



II 4756



II 4760



III 19319



I 14925



II 4403



II 430412



II 428924



II 4402



I 14337



Светозар Марковић тежио је преображају српског 

друштва на новим социјалистичким основама. 

Био је под утицајем Чернишевског, Доброљубова, 

Писарева, Сеченова, Бакуњина, Ласала и др. 

Вредан, бистар и писмен за само 7‒8 година 

рада оставио је иза себе значајно дело, којим

је све тадашње владајуће европске 

социјалистичке теорије представио српској 

јавности, уводећи Србе у модеран социјализам. 

Био је инспирација и симбол многих потоњих 

генерација. 



II 4403



I 16054



II 38200



II 16713



II 2822/1



Два најзначајнија рада из књижевности била су: 

Певање и мишљење (1868) и Реалност у поезији

(1870) при чему се залагао за истинит приступ 

животу, разрачунавајући се са романтичарима. 

Сугерисао је да књижевност треба да 

служи општем напретку народа. 

Истицао је значај модерног реалистичког 

романа, критикујући поезију пуну празне 

реторике и сентименталности. Ценио је 

нашу народну поезију, Његоша, Змаја, 

Јакшића и Јакова Игњатовића а његов утицај на 

књижевност био је евидентан.



I 35474



III 91434/1



„Србија – то није кнез, нису министри, нису начелници и

капетани, судије и кметови, надлежатељства и канцеларије.

Србија – то је народ српски што живи у Србији, по чијој вољи

или боље по чијем трпљењу постоје и кнез и министри и

надлежатељства и канцеларије.”

Србија на Истоку – Светозар Марковић



III 91434/3



III 91434/3



П I 1686/2001



Литература о Светозару Марковићу 

(избор)



II 2124



III 35348



III 35348



II 9801



Васпитање и образовање је, за Марковића, било од

прворазредног значаја. И то, не било какво

васпитање и образовање, већ оно које

подиже моралну снагу народа и оспособљава

га за остваривање идеала којима тежи.

Сматрао је да само хармоничне личности

могу да мењају нехармонична друштва,

а равноправност свих стављао је изнад свега. 



II 450908



III 4564



III 13063/1



III 1517/1



II 438469 



II 3084



I 1161 



I 1546



Мил III 537



„Генијални будилац и покретач у једној скученој средини у

глуво доба, први лучоноша напредне друштвене мисли у

нашем народу, немилосрдни критичар реакционарних

друштвених и политичких појава, практични борац против

новоосиљених несамосталне српске монархије, прогнаник и

аустријских и српских власти, оснивач новог научног правца,

првих радничких новина, ситнозанатлијских задруга и

политичке партије, вођа напредног дела Уједињене омладине

српске и присталица Интернационале, ‒ Светозар Марковић

се у краткотрајном размаку свог многостраног борбеног

стваралаштва бавио и питањем књижевности.”

Јован Поповић



II 3213 



I 14669 



II 1243  



„Што се тиче Марковићевог односа према Аустро-Угарској,

слободно се може рећи да је он својим неповољним оценама

о том нашем северном суседу значајно утицао на

изграђивање политичких ставова Срба. Марковићево

мишљење да је једини начин да се национално питање у

Монархији реши на задовољство њених народа разарањем те

државе, временом је широко прихваћено од већине српског

народа. Уосталом, историја је показала да је Марковић био у

праву. Тек када је разоренa Монархија, њени народи

остварили су тежње за које су се борили док је она

постојала.”

Василије Крестић



II 13305 



III 423133



I 8645



II 22920



„Али Светозар у Новом Саду није престајао радити. У том

месту он је довршио и издао своју значајну студију: ‚Србија

на Истоку’. То је самостална студија о развитку српског

друштва и државе од српског устанка 1804. до данас. Она

лакоћа у схватању и објашњавању појава у српској историји,

онаква језгровита критика тих појава – осигуравају овоме

делу врло угледно место у српској књижевности.”

Јован М. Жујовић



I 10646



III 292764



III 16935/1



П II 2063/1965.



III 255379



„Стављен у оквир свог времена и своје средине, лик

Светозара Марковића уздиже се до највише висине, он

улази у ред највећих вриједности наше културне

традиције. Као неки далеки светионик, он је кроз три

четвртине вијека освјетљавао путеве нашој радничкој

класи у њеној тешкој и крвавој борби. Светозар Марковић

је био и остаје понос и слава не само српског народа већ и

свих балканских народа и читавог прогресивног

човјечанства.”

Илија Кецмановић



I 29690



III 255301



III 56615 III 56599



„Од времена Светозара Марковића до данас у нашој

књижевности су непрекидно присутне две струје: једна, која

своје сокове црпи из романтичарске поетике и друга која их

црпи из реалистичке. Оне се међу собом сударају, каткад

преплићу, али су видне. Ово никако не значи да те две развојне

линије наше књижевности преузимају у целини своје зачетке

(…) Непрекидна тежња да се таленти лице окрену животу, да

из њега апсорбују све живе сокове, да их снагом свога талента

прерађују у уметничке слике трајне вредности обележје је

другог тока наше књижевности. Он има своје корене у

Светозару Марковићу и дубље, у народној поезији и

патријархалном романтизму.”

Витомир Вулетић



П II 3863/1975.



II 66075



III 89800



III 409072



„Понављам, са својим погледима на уметност, и поред низа

грешака и недоречених мисли које су биле неизбежне у

тадашњим условима, Светозар Марковић је био стваралац

идеје о једној реалистичкој, истински друштвено-активној и

истински уметничкој књижевности. А то је заслуга коју

никакви његови ‚критичари’ нису могли до сада и неће ни у

будуће успети да му је одузму нити да је омаловаже.”

Тодор Павлов



III 56624



III 407976



I 30050



„Појава Светозара Марковића вишеструко је значајна.

Политичка, друштвена и културна историја Србије у

последњим деценијама XIX и с почетка XX века прожета је

живим и делотворним утицајем социјалистичких идеја и

напредне критике Светозара Марковића. Али значај његовог

дела не зауставља се на границама временског прегледа. То

дело је прешло у наслеђе и нашим генерацијама: оно постаје

саставни део наших свеколиких напора и прегнућа за

преображавањем и побољшавањем животних услова, за

проширивањем наших духовних видика и развојем

стваралачких снага.”

Бошко Новаковић



III 416045 III 433552



П III 6578/2003



III 470374



„Светозар Марковић није само велико име политичке

историје Србије, него и нашег новинарства. Покрећући 1.

јуна 1871. у Београду лист Раденик, он је не само покренуо

први социјалистички лист на Балкану него је и ударио корен

једном типу борбене левичарске штампе, која ће упорно

истрајавати у Србији све до доласка на власт комуниста,

после Другог светског рата, када ће постати етаблирана и

једино могућа.”

Димитрије Боаров, Владимир Баровић



III 508936



„Марковић је, дакле, у погледу о кретања књижевне тематике

ка савременом животу и проблемима друштва у тадашњој

Србији одиграо значајну улогу и прокрчио нове путеве. У томе

је свакако његова највећа заслуга за српску књижевност и њен

развитак. У погледу самог начина књижевног стварања и

места и улоге књижевности и животу друштвене заједнице и

народа, његова схватања била су одраз његовог времена и

доцније су превазиђена.”

Димитрије Вученов



II 545790



„Но, поред свих тих одрицања, напада и занемаривања,

Светозар Марковић остаје највећи покретач идеја којега смо

ми имали, човек који је више но ико учинио за духовну

формацију данашње Србије. Његово место у историји наше

културе и друштвене мисли равно је месту које код Руса има

Чернишевски.”

Јован Скерлић


