
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 се трајно чувају на CD-у и доступни су 

у Библиотеци, а заједно са штампаним каталозима досад постављених 

изложби и на сајту www.bms.rs.



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

Душан Радовић 

(1922−1984)

Електронски каталог изложбе број 326

Нови Сад

1− 31. август 2022.



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

изложбу поводом 100 година од рођења Душана Радовића, књижевника, 

радио-телевизијског и драмског писца, новинара, уредника и антологичара.

Електронска изложба садржи попис изабраних дела и литературе са 

сигнатурама.



Душан Радовић

(1922-1984)

Скенирање, снимање и обрада фотографија

Вања Ковачевић

Ауторка

Вања Ковачевић 

Уредник

Селимир Радуловић 



Душан Радовић, једно обично српско 

име и обично српско презиме, уз које 

се све необично подразумева, био је 

то човек чудесног и човек апсолутних 

једноставности. И за све то је он 

заслужан.

Милован Витезовић, 

Мајсторе, добро јутро

БМС II 51543



 Рођен је у Нишу, 29. новембра 1922.

године, од оца Угљеше,

железничара, и мајке Софије,

домаћице.

 1928. године породица Радовић се

преселила у Суботицу, где је Душан

завршио основну школу и шест

разреда гимназије.

 Потом су се настанили у Београду

1938. године, где је матурирао.



 1947. године Душан Радовић се
запослио у „Пионирским
новинама“, а убрзо је постао њихов
главни и одговорни уредник.

 1952. године је почео да ради као
уредник у редакцији дечјег
програма у Радио-Београду.

 На Телевизији Београд је од 1960.
уређивао програм за децу.

 1967. године је прешао у НИП
„Борба“.



 1973. године је покренуо часопис
за децу „Полетарац“ и радио као
његов главни и одговорни
уредник.

 У Студију Б је радио од 1975.
године све док се није
пензионисао 1983.

 Умро је у Београду 16. августа
1984. године.



ДЕЛА (ИЗБОР)



Књига драма за децу из 1963. године

БМС II 23555

Књига поезије за децу из 1954. године

БМС III 5146



Књига поезије за децу из 1961. године

БМС III 8157

Кратка проза за децу из 1965. године

БМС I 13610



Књига поезије за децу из 1963. године

БМС II 23316

Kњига поезије за децу из 1970. године

БМС I 23147



Књига поезије за децу из 1971. године

БМС II 47333

Књига поезије за децу из 197?. године

БМС II 49358



Књига поезије за децу из 1971. године

БМС III 37675

Књига поезије и прозе за децу из 1972. године

БМС II 51543



Књига за децу и одрасле из 1977. године 

БМС II 520401



Сликовница за децу из 1979. године 

БМС I 30864

Сликовница за децу из 1979. године

КПз I 21



Поезија за децу из 1979. године 

БМС II 76449

Поезија за децу из 1983. године

БМС II 89710



Поезија за децу из 1979. године 

БМС IV 14373

Поезија и проза за децу из 1979. године

БМС II 76077



Kњига за децу из 1981. године 

БМС III 72061

Књига за децу и одрасле из 1981. године

БМС I 30409/2



Kњига афоризама за децу из 1982. године 

БМС I 33676

Сликовница за децу из 1983. године

БМС II 89226



Kњига за децу и одресле из 1982. године 

БМС I 35659

Сликовница за децу из 1983. године

БМС II 89862



Kњига за децу из 1983. године 

БМС II 88242/1/1

Књига за децу из 1983. године

БМС II 88242/2/2



Kњига за децу из 1983. године 

БМС II 88242/3/3

Kњига за децу из 1983. године 

БМС II 88242/4/4



Кратка проза за одресле из 1983. године

БМС III 441083

Кратка проза за децу из 1985. године 

БМС II 94720



„Женски разговори“, сценска адаптација из 1972. године

ПС 2780



Поезија за децу из 1986. године 

БМС II 98953

Поезија за децу из 1987. године

БМС II 401556



Документарна литература из 1995. године 

БМС II 442872

Књига кратке прозе из 1996. године

БМС II 426701



Проза за децу из 1998. године 

БМС II 437620

Сликовница за децу из 2005. године

БМС IV 24827



Збирка песама за децу из 1999. године 

БМС II 442909

Лексикон за децу из 2013. године

БМС II 503764



Антологија српске поезије за децу из 1984. године 

БМС II 92269

Сабрани списи Душана Радовића из 2006. године 

БМС III 447579 



Аутобиографија Душана Радовића из 1982. године

БМС II 88000



ЛИТЕРАТУРА О ДУШАНУ 

РАДОВИЋУ



Записи о Душану Радовићу из 1997. године

БМС I 30059

Књига савременика Драгана Лукића, међу којима је и Душан 
Радовић, из 2000. године

БМС III 428240



Књига портрета српских писаца за децу из 1998. године 

БМС II 437652

Поетика Душана Радовића из 2001. године

БМС III 444056



Књига историје српске књижевности за децу, из 2008. 
године

БМС II 477501



Баш свашта 
Фотографије, песме, текстови и још по нешто од 

Душана Радовића



Душан Радовић о свом књижевном стваралаштву

БМС II 88000



Душан Петричић и Душан Радовић 

су били пријатељи и сарадници. 

Радовић је писао, а Петричић је 

цртао Радовићеве речи. 

БМС II 88000

БМС II 94720

БМС II 94720



Душан Радовић о свом животу

БМС II 88000



Факсимил рукописа Душана Радовића на 

полеђини књиге „На острву писаћег стола“

БМС II 442872



ПРИЧАМ ТИ ПРИЧУ 



БМС II 88000



БМС II 401556



БМС III 37675



БМС II 503764



БМС III 447579 



БМС III 447579 



БМС III 447579 



ЖИВОТ У СЛИКАМА



БМС II 442872



БМС II 442872



Душан Радовић, Бранко Ћопић и Арсен Диклић, 1950. године, са 
читатељкама

БМС II 442872



БМС II 442872



БМС II 442872



РЕКЛИ СУ О ДУШАНУ РАДОВИЋУ 



„Замислите мргодњака, рођеног намћора, натуштеног човека, љутца, који има

изванредну способност да своју натуштеност и јеткост, своје јутарње и

вечерње мрзовоље, свој урођени намћорлук, претвара у чисту, најчистију

радост. Уместо да брунда и прети, учи децу и одрасле да буду ведри и да се

смеју.“

Бранко В. Радичевић, Насмешите се, децо

БМС II 94720



„Антологичар, радио-телевизијски и драмски писац, новинар,

сатиричар, приповедач, уредник, моралист, тумач живота и дела

Тесле, Змаја, Виба, Ерића – Душан Радовић је највише и најдуже био

песник, истрајно с љубављу и посвећеношћу – за децу. Све што је

написао, може се рећи, обраћа се њима. Почиње и завршава се са

Поштована децо.“

Драган Лакићевић, Велики човек

БМС II 442909



„Радовићева поезија ослобађа дете страха пред одраслима, пред светом.

Његову песму не држе старомодни обручи; чврстина његове песме је у

његовој отворености и поруци.“

Драган Лукић, Моји савременици

БМС III 428240



„Он је писац који поштује три главне особине у литератури намењеној деци:

прво, да писац у својим текстовима буде кратак; друго, да у њима за децу

„измишља немогуће ствари“; и, најзад, „да прича деци смешно“.“

Воја Марјановић, Портрети српских писаца за децу

БМС II 437652



„Све што је писао, Радовић је писао окретно, вешто, с пуно шарма и

ненаглашене, фине, подразумевајуће духовите мудрости. Уз мудрост често иду

– сатира, хумор, алегорија“.

Драган Лакићевић, Велики човек

БМС II 442909



„Стилска прилагодљивост посебном читалачком профилу огледа се у

структури, композицији, лексици и изразу алузивног или затвореног

облика, пренесеног или буквално правог значења; у непохабаним речима,

артизму и нeпознатим могућностима језичке употребе“

Тихомир Петровић, Историја српске књижевности за децу

БМС II 477501



ДУШАН РАДОВИЋ О ПОЕЗИЈИ ЗА ДЕЦУ



„Некада су поезију за децу писала добра деца и добри ђаци. После рата су

лоша деца и лоши ђаци постали и песници за децу. Они имају друкчија

искуства него добра деца“

БМС II 92269



„Наша поезија је постала разноврснија по идејама и поступку. Некада је

била једнолична, у оквирима претпоставки каква треба да буде поезија за

децу. Развила се богатија комбинаторика, променили су се ритам,

акценти, садржај, речник, метрика, приступ поезији за децу. (...) Са новим

литерарним искуствима дечја поезија је постала занимљива и за одрасле“

Душан Радовић, Антологија српске поезије за децу

БМС II 92269



„Поезија за децу је постала паметнија, а средства те памети су иронија,

пародија, сарказам, цинизам. То су нови веома важни атрибути ове поезије “

БМС II 92269



„Добра песма за децу мора бити нешто старијег искуства него што

га деца имају. Она мора бити паметнија од деце да би могла

откривати неоткривено. Али она мора имати неке везе са животом

и искуством деце и бити врло близу дечје могућности да схвати и

разуме“

Душан Радовић, Антологија српске поезије за децу

БМС II 92269




