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Библиотека Матице српске приредила је 179 изложби у 

витринама. Од јануара 2011. године изложбе се презентују у 

електронском облику, у јавном каталогу Библиотеке. 

Електронски каталози изложби доступни су на веб сајту 

www.bms.rs.



Дејан Медаковић

(1922–2008)
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Нови Сад

1−30. јун 2022. 



ИЗЛОЖБЕ У БМС У 2022.

• (319) 3−31. јануар: Станислав Бинички (1872–1942) – 150 година од рођења

• (320) 1–28. фебруар: 250 година Житија Петра Великог Захарије Орфелина (Венеција, 1772)

• (321) 1–31. март: Молијер (1622−1673) ‒ 400 година од рођења

• (322) 1. април – 5. мај: Јубилеји штампаних србуља:

470 година Четворојеванђеља београдског (Београд, 1552);

460 година Четворојеванђеља мркшиначког (манастир Мркшина црква, 1562)

• (323) 6–31. мај: Јаков Игњатовић (1822‒1889) ‒ 200 година од рођења

• (324) 1−30. јун: Дејан Медаковић (1922−2008) – 100 година од рођења

• (325) 1–31. јул: Милован Глишић (1847−1908) – 175 година од рођења

• (326) 1–31. август: Душан Душко Радовић (1922–1984) ‒ 100 година од рођења

• (327) 1. септембар ‒ 2. октобар: Борислав Михајловић Михиз (1922–1997) – 100 година од рођења

• (328) 3–31. октобар: Васко Попа (1922–1991) ‒ 100 година од рођења

• (329) 1–30. новембар: 235 година прве збирке народних пословица код Срба Причте илити по

простому пословице Јована Мушкатировића (Беч, 1787)

• (330) 1. децембар 2022 − 8. јануар 2023: Мигел де Сервантес Сааведра (1547−1616) – 475 година од

рођења



Библиотека Матице српске је, на основу грађе из својих збирки и 

збирки Рукописног одељења Матице српске, приредила изложбу 

поводом 100 година од рођења Дејана Медаковића, књижевника, 

политичара и националног радника.

Електронска изложба садржи попис изабраних дела и литературе 

са сигнатурама.



Скенирање, снимање и обрада фотографија

Мирка Свркота

Софија Ђурђевић

Дејан Медаковић

(1922–2008)

100 година од рођења

Аутор 

Мирко Димић

Уредник 

Селимир Радуловић



„Постоје људи 

који на сваком 

кораку 

претварају свој 

живот у 

анегдоту”.



• Дејан Медаковић рођен је 7. јула 1922. у Загребу, од оца

Ђорђа, економисте, и мајке Анастасије, домаћице.

Читава лоза Медаковића потиче из села Медак у Лици.

• Деда по оцу др Богдан Медаковић, био је вођа Срба у

Хрватској за време Аустроугарске монархије,

председник Хрватско-српске коалиције и председник

Хрватског сабора 1908–1918. Прадеда Данило

Медаковић био је у служби кнеза Милоша и кнеза

Михаила, док је прадедин млађи брат био Његошев

секретар, а потом и секретар књаза Данила; постао је

државни секретар Црне Горе као први нецрногорац

који је понео титулу војводе. Умро је у Београду,

оставивши читав иметак београдској сиротињи. У знак

захвалности београдско насеље Медак добило је по

њему име. Са мајчине стране (Рајићи) Дејан

Медаковић такође вуче племените корене, припадали

су аустријском војном племству Лоње.

Данило 

Медаковић



Родна кућа 

академика 

Медаковића у 

Загребу, 

Зрињевац 15, 

коју је подигао 

његов деда 

др Богдан 

Медаковић



Основну школу завршио је у Загребу,

нижу гимназију похађао је у Сен Галену у

Швајцарској и код фрањеваца у Бадију на

острву Корчули. Вишу класичну

гимназију завршио је у Сремским

Карловцима (1937–1941) где је,

испоставиће се, припадао изузетно битној

и значајној генерацији будућих српских

интелектуалаца и стваралаца.

Фрањевачка 

нижа 

гимназија
Острво

Корчула

Карловачка 

гимназија

(1935)



• За време рата живео је у Београду, a 1942. године

прикључује се Музеју кнеза Павла (данашњи

Народни музеј) као асистент. Од те године до 1952.

службује у Музеју града Београда, у Министарству

за науку и културу ФНРЈ, односно у Савету за

науку и културу ФНРЈ, и Савезном заводу за

заштиту споменика културе, Историјском

институту САНУ (1952-1954).

Народни музеј 

у Београду 

(централна зграда)



Након завршеног Филозофског факултета
у Београду (1949), одбранио је докторску

тезу Графика српских штампаних књига

XV–XVII века (1954), када је изабран за

асистента на Филозофском факултету у
Београду.

III 20563



Доцент постаје на Филозофском факултету у

Београду 1957, године, а затим и ванредни

професор (1962). Звање редовног професора стиче

1967. године. На Филозофском факултету вршио

је разне дужности: био је управник Одељења,

председник Савета, представник Факултета у

Универзитетском савету, а и школској 1971/72. и

1972/73. години био је и декан ове установе.



РОМС CXCVIII-116/2



Изабран је за дописног члана САНУ (1972), за редовног члана (1981),

за председника САНУ (1999), Од 1981. до 1985, био је секретар

Одељења историјских наука САНУ, а 1985. изабран је за генералног

секретара САНУ. Ту дужност вршио је до 1994.

П II 965/1985



Одељење за ликовне уметности

Матице српске основано је на

Скупштини Матице српске одржаној

31. марта 1963. године. Оквирни

програм рада Одељења од почетка је

био усмерен на све важније појаве из

историје српске уметности у целини.

Први секретар Одељења био је

академик Дејан Медаковић.

РОМС CXCVIII-161-121



ДЕЛА

(избор)



III 20563



РПСр III 4/1844.



II 450871



Време: „Постоји ли уопште 
могућност да председник 

САНУ буде уметник?”

Дејан Медаковић: „Ја ћу 

Вам одговорити чисто 

статистички. Ми имамо 

осам одељења, од тога је 

седам научних и једно је 

уметничко. Седам према 
један”.



РОгСр IV 2

III 11203



III 11203



III 407445



III 434136



Збирка 

фотографија 

РОМС-а поводом 

175. Свечане 

седнице МС

Академици 

Димитрије 

Стефановић 

и Дејан 

Медаковић



III 400265



III 400265



III 400265



III 400265



III 400265



„Све јасније сам увиђао у којој мери је још

неистражена српска уметност, целокупна култура, па и

идеологија водећих друштвених слојева српског

народа у XVIII веку, у првом реду на подручју

Карловачке митрополије. То су били моји прави

разлози због којих сам наставио да проучавам

друштвену, политичку и духовну историју српскога

народа, па и свих оних стремљења која су водила ка

обликовању наше модерне националне свести. Плод

тих истраживања је и књига коју сам назвао Барок код

Срба.”

Дејан Медаковић



П I 164/1860.

III 95424



III 95425



II 156658

III 95424



III 95424



IV 28853





IV 28853



IV 28853



IV 28853



IV 28853



IV 28853



IV 28853



IV28853



II 474781



II 438260                       
III 437293





Дејан Медаковић и Патријарх Павле, 2001. година,

Матица српска



IV 1557



III 1158



III 1158



III 1158



III 1158



II 543303



IV 41012









Захаријa
Орфелин



II 452638















IV 22133



IV 25619



Дејан Медаковић на промоцији 

књиге Дани сећања I,

Матица српска 2003.



ЛИТЕРАТУРА

(избор)



П V 547/1993



П II 5352/1994



П II 4182/1991





П II 965

Резултати избора за 

председника и 

секретара САНУ,

1985. година



П II 3892



II 404894/10 II 411598/1‒2
П III 5091



РОМС CXCIX-331/1



П II 1880/1985



П II 951/1974



П II 317/2006



П I 1686



АУТ I 522



П II 6288/ 2008



П III 16676/2008/9



П III 16676/2008/9



П III 16676/2008/9



III 460062



П I 1978/2000



III 84278



III 434132



ДМБ III 997



П III 316/1878.



П II 951/1890.
П III 17059



III 97686



III 502514



III 59238



П ФОЛ 1020



ПИСМА И ЗАПИСИ

(избор)



Р
О

М
С

 2
2
.6

4
9



39.958



 Сачувана писма која се налазе у Рукописном одељењу Матице српске,

углавном су упућена његовом рођаку преко мајчине линије, господину

Михајловићу, који је, попут Дејана Медаковића, био велики колекционар

раритетних књига. Дејанова мајка Анастасија пореклом је из

вуковарске породице Михајловић, одакле потиче и мајка Бранка

Радичевића.



М.14.734



II 471091



39.965



11.961



М. 16939



22.646



Поклон збирка академика Дејана Медаковића

Сигнатуре:

ДМБ – монографија

ДМБП – периодика



РЕКЛИ СУ О ДЕЈАНУ 

МЕДАКОВИЋУ



„Дејан Медаковић, уважени академик и

један од најсвестранијих интелектуалаца

које смо икада имали, сахрањен је јуче у

породичној гробници, на Новом гробљу у

Београду.

Опело су одржали митрополит црногорско-

приморски Амфилохије и владике шабачки

Лаврентије, бачки Иринеј, жички Хризостом

и шумадијски Јован. Последњу почаст

Дејану Медаковићу, поред чланова

породице, указали су и представници

Српске академије наука и уметности,

затим Матице српске, Вукове задужбине,

као и угледне личности из нашег културног и

јавног живота.”

M. В. (Политика 4. 7. 2008)



„ „Својим животним подвигом 

уписао је у памћење и уткао своје 

биће у историју свог српског, 

светосавског народа, од 

Сремских Карловаца до Беча, од 

Загреба и Цетиња до Београда, 

преoбразивши се још за живота у 

богату ризницу знања и мудрости.”

Владика Амфилохије



„

„Као секретар Академијиног 

одељења историјских наука, а потом 

као генерални секретар и 

председник Академије, Дејан 

Медаковић трудио се да унапреди 

научни рад у САНУ и да успостави 

међународне везе у време које је 

било теже од данашњег.”

Академик Димитрије Стефановић



„ „Као челни човек Академије, на 

најбољи начин је умео да заступа 

њене интересе и да је успешно 

представља и у иностранству, 

нарочито у годинама у којима је 

САНУ била мета многих напада и 

вређања. Тада је писаном речју и 

уверењима постојан и моралан, 

храбро и аргументовано бранио 

нашу највишу стручну научну 

установу од удара твораца новог 

светског поретка.” 

Академик Василије Крестић



„ „Изгубили смо можда последњу 

ренесансну личност, као залуталу 

у ово време. Најискреније сам 

захвалан Дејану Медаковићу за 

све што је својим доприносом 

учиноо Матици српској у Новом 

Саду.”

Академик Чедомир Попов



„ „До последњег тренутка свог 

живота Дејан Медаковић је као 

председник Скупштине Вукове 

задужбине радио на њеном 

напретку и остваривању њених 

програма, нарочиту захвалност му 

дугујемо за супростављање

рушењу Вуковог дела.” 

Академик Миодраг Матицки


