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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 2021.

(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



Библиотека Матице српске

Готфрид Вилхелм Лајбниц

(1646–1716)
Електронски каталог изложбе број 316

Нови Сад

1− 21. новембар 2021.



ФГ II 2757



Библиотека Матице српске

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

375 година од рођења Готфрида Вилхелма 
Лајбница, немачког филозофа, 

математичара, проналазача, правника, 
историчара, дипломате и политичког 

саветника.
Електронски каталог изложбе садржи 
изабрана Лајбницова дела и изабрану 

литературу о њему са сигнатурамa.



Готфрид Вилхелм Лајбниц

(1646–1716)

Аутор

Силвија Чамбер

Скенирање и обрада фотографија

Оливера Михајловић

Уредник

Селимир Радуловић



ДЕЛА
(ИЗБОР)



РТк Лат III 40/1



Марић I 6209



Јс I 1068



II 114878



„Нашао сам да већина филозофских 

школа има право у ономе што тврди, 

али не толико у ономе што пориче. [...] 

Ласкам себи да сам проникнуо у 

хармонију разних области и да сам 

видео да обе стране имају право, под 

условом да се не сукобљавају; да се све 

збива истовремено механички и 

метафизички у феноменима природе, 

али да је извор механике у 

метафизици.ˮ

Лајбниц



II 404955             II 504163



II 98287               II 490308



С I 2609



II 431298/1



„Ко се хоће ограничити 

садашњошћу, без знања 

прошлости, тај је никада 

неће разумети.ˮ

Лајбниц



II 76172              II 79662



Марић I 371/Пв1



I 108617               II 15779



Марић II 1745



„Лепота је природе тако велика, а 

проматрање њено толико је 

слатко, па и светлост и добри 

потицаји који из тога проистичу 

од толике су сјајне користи већ у 

овом животу, да онај који је све то 

окусио слабо цени све друге 

насладе.ˮ

Лајбниц, О мудрости



Патронат Ј. Ј. Змаја

5802



II 112411              III 510493



II 103575



Кл III 649



III 287933



ЛИТЕРАТУРА
(ИЗБОР)



Патронат Ј. Ј. Змаја

10639



II 22303



Марић II 1989



II 431298/1



III 115815



I 6744



Кл III 649



Кл III 649



III 253270



III 55507



III 80176



II 77976



II 60894



III 289920



III 410573



I 46556



II 538060



РЕКЛИ СУ О 

ЛАЈБНИЦУ



„Са шеснаест година објавио је свој први 

филозофски рад, са седамнаест своју правничку 

дисертацију, а са двадесет година рад ʼО вештини 

комбиновањаʼ, [и то ће] бити не само темељ 

његовог будућег проналаска инфинитезималног 

рачуна него и основа свих будућих тежњи 

математичке логике или логистике. Отада па све 

до своје смрти Лајбниц је показивао невероватно 

широко интересовање ʼde omne re scibiliʼ, тј. о 

свим стварима које се могу сазнати, тако да је у 

новом времену један од најсвестранијих духова.ˮ

Драган Јеремић



„[...] карактером свог духа и начином 

свог мишљења Лајбниц свакако 

изражава и нововековно убеђење и 

предсказање о епохалној улози науке и 

филозофије у изградњи нове људске 

стварности, и утолико је он и велики 

Европљанин, грађанин света, 

интернационални научник и филозоф 

који гледа далеко у будућност, па стога 

припада целом човечанству.ˮ

Миодраг Цекић



„Може се слободно тврдити, да нема 

теорије, која је одмах после прве 

појаве своје учинила онакав и 

онолики преврат у математичним и 

осталим егзактним наукама, као 

што је то био случај са Лајбницовим

инфинитезималним рачуном.ˮ

Димитрије Нешић, цитат из приступне 

академске беседе Поглед на Лајбницову

инфинитезималну методу



Лајбницова кућа у Хановеру

Кл III 649



Кл III 649


