
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.
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Нови Сад 

17. децембар − 2. јануар 2021.

Роман Јакобсон
(1896 −1982) 



Библиотека Матице српске је на основу грађе из својих 

збирки и збирке РОМС-а приредила изложбу поводом 

125 година од рођења 

Романа Јакобсона, 

најутицајнијег лингвисте 20. века, семиолога, 

зачетника структуралне лингвистике, универзитетског 

професора. 

Електронска изложба садржи попис изабраних дела и 

литературе са сигнатурама. 



Роман Јакобсон
(1896−1982) 

Аутори 

Татјана Богојевић и Мирко Димић

Скенирање, снимање и обрада фотографија

Мирка Свркота

Уредник 

Селимир Радуловић 



Дела и прилози

(избор)





С III 5410 





Ма III 38 



III 288399/1 



Михаил, Сергеј и Роман Јакобсон, 1900. године

С III 10849



III 295673 





III 2280874 



С II 9544



С III 1536 



Родитељи Романа 
Јакобсона, око 

1938. године

С III 10849



III 284364/1 



Школа Р. Јакобсона, 
Московски универзитет 

и документ о звању 
професора

С III 10849



ДМБ III 64 



Софија, супруга Р. 
Јакобсона, око 

1920. године

С III 10849



III 287362/1 



Сведочанство о 
завршеном 

универзитету, 
1918. године

С III 10849



Каријеру универзитетског професора 
започео је у Брну на Масариковом

универзитету, а преко Скандинавије 
(1939–1941) одлази у САД (1941) где 
остаје до краја живота. Основао је 

Њујоршки лингвистички кружок (1943) 
и гласило Word, предавао на 

Колумбијском универзитету (од 1946) и 
на Харварду (од 1949. до пензионисања). 

Био је и почасни професор на МИТ-у, 
почасни доктор 25 универзитета и члан 9 

академија наука.



III 17294 



Прашки лингвистички круг

С II 9544



III 207691



С II 9544



III 206103 



„Са гледишта смисаоности језика погрешна су она учења 
о стиху која се према гласовима односе као према простим 

физичким , физиолошким или чулно-психолошким 
појавама. Није звук већ језичка јединица – глас – онај 

материјал од којег се изграђује стих. Код гласова је битна 
њихова фонолошка вредност или друкчије речено: битне 

су оне  гласовне особине које у датом језику могу да 
послуже за диференцирање смисла. Тек та вредност чини 

гласове саставним делом језика, односно стиха.”

Р. Jaкобсон



II 32980



Роман Јакобсон са 
Сватавом и Рајом 

Јакобсон, око 1935. 
године

С III 10849



III 28769 



II 163827



С II 9544



II 285331



„Језици се 
суштински 
разликују по 
ономе што 
морају да 
пренесу, а не по 
ономе што могу 
да пренесу.”



II 73186



„Поетичка функција је усмереност ка самој 
поруци, фокусираност на поруку ради ње 

саме која промовишући опипљивост знакова 
продубљује темељну дихтомију знакова и 

предмета.”

Р. Jaкобсон



II 286392





С I 971



С II 9544



III 255791



II 241873



III 289092



П II 951/1985.



II 98056 



С III 10849



С III 10795



С II 9544



II 407224



III 294939



С II 1991 



II 210296 



II 241879 



III 294396



III 294396



III 235532



II 210296 



С II 9544



II 241873



II 436372



II 210296



С II 9453



II 241873



С II 5149



II 500626



С II 9544



С III 10849



Литература о  Роману 

Јакобсону

(избор)



П III 1114 /1967.



П III 1114 /1979.



„С пуним правом данас можемо рећи да су руски 
формализам, а потом и чешки структурализам, учинили 
највише за генезу нове науке о књижевности и за њено 

посебно место у систему хуманистичких наука. 
Заједнички есеј Јурија Тињанова и Романа Јакобсона са 
насловом Проблеми проучавања књижевности и језика
из завршне фазе формализма даје одговоре на нека од 

најбитнијих питања по егзистенцију ове науке и 
коначно рашчишћава са дотадашњим странпутицама 

на којима је проучавање књижевности могло да 
заврши”.

Никола Тодоровић



П II 809/1986.



П III 1114 /1986.



II 97970 



III 295385 



III 444283



„Јакобсонова поетика данас се најчешће схвата као 

јединствена доктрина. Предратни радови – из доба када 
је Јакобсон припадао Московском, а затим Прашком 
лингвистичком кругу – по правилу се разматрају у 
склопу општих идеја руског формализма и прашког 

структурализма, док се Јакобсонова новија схватања о 
„граматици поезије“ обично не доводе у везу с 

претходним фазама у еволуцији његове теорије.” 

Леон Којен



III 443071



П II 809/1986.



III 427011



П II 1217/1996.



„У ствари, његова предавања пружила су ми нешто 

сасвим друго, и – да ли је потребно да то нагласим? –
много више: на њима сам открио структуралну 

лингвистику (…) У овим предавањима, која чини још 
сугестивнијим говорнички дар што остаје исти без 
обзира на језик на коме је Јакобсон изабрао да се 

изражава (чак и ако слутимо да он никако није раван 
дару који овај лингвиста испољава када се служи 

својим матерњим језиком), он излаже све своје 
аргумента исто толико јасно колико и савршено 

логично.”

Клод Леви-Строс



П II 1217/1996.



П II 6288/1998.



III 437238



III 453465



II 498510



П II 3190/2017.



„Међу онима који су градили прве оквире ове 
изванредне епохе у развоју језичке  науке спада и 
Јакобсон, пионир структурализма као и његови 
једномишљеници, чланови ‘прашког кружока’. 

Тај ‘кружок’ остаје појав у историји 
лингвистике”. 

Милка Ивић




