
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.

Библиотека Матице српске 



Изложбе БМС у 2023.
Изложбе БМС у 2023. години

(331) 9−29. јануар: Душан Матић (1898–1980) – 125 година од рођења

(332) 30. јануар ‒ 19. фебруар: Хиландар (1198‒2023) ‒ 825 година

(333) 20. фебруар – 12. март: Радоје Домановић (1873−1908) ‒ 150 година од рођења

(334) 13. март – 2. април: Милан Коњовић (1898‒1993) ‒ 125 година од рођења

(335) 3–23. април: Атанасије Стојковић (1773‒1832) ‒ 250 година од рођења

(336) 24. април − 14. мај: Јубилеји штампаних србуља:

500 година Молитвеника горажданског (Горажде, 1523)

460 година Триода цветног скадарског (Скадар, 1563)

(337) 15. мај – 4. јун: Надежда Петровић (1873−1915) – 150 година од рођења и Растко Петровић (1898‒1949)

‒ 125 година од рођења

(338) 5–25. јун: Мића Поповић (1923–1996) ‒ 100 година од рођења

(339) 26. јун ‒ 16. јул: Михајло Марковић (1923–2010) – 100 година од рођења

(340) 17. јул – 6. август: Милка Ивић (1923–2011) ‒ 100 година од рођења

(341) 7–27. август: Сретен Стојановић (1898‒1960) ‒ 125 година од рођења

(342) 28. август ‒ 17. септембар: Михаило Обреновић (1823−1868) – 200 година од рођења

(343) 18. септембар ‒ 8. октобар: Десанка Максимовић (1898‒1993) ‒ 125 година од рођења

(344) 9‒29. октобар: Антоније Исаковић (1923‒2002) ‒ 100 година од рођења

(345) 30. октобар ‒ 19. новембар: Шандор Петефи (1823‒1849) ‒ 200 година од рођења

(346) 20. новембар ‒ 10. децембар: Срби 1848 ‒ 175 година

(347) 11. децембар 2023 ‒ 8. јануар 2024: Федерико Гарсија Лорка (1898‒1936) ‒ 125 година од рођења



Библиотека Матице српске 

ХИЛАНДАР 
(1198–2023)

Електронски каталог изложбе број 332 

Нови Сад 

30. јануар − 19. фебруар 



Библиотека Матице српске 

Библиотека Матице српске је на основу грађе из својих 

збирки приредила изложбу поводом 825 година од 

изградње манастира Хиландарa.

Електронска изложба садржи опис оригиналних издања 

и литературу са сигнатурама. 



Хиландар (1193–2023)

Аутор 

Срђан Граовац

Скенирање, снимање и обрада фотографија

Мирка Свркота и Мила Дајевић

Уредник 

Селимир Радуловић 



„Атос је отаџбина врлине“

Свети Григорије Палaма

Излазак сунца на врху Атоса, БМС III 427729



БМС IV 27605

• Света Гора или Атос представља монашку 

републику која је један од најзначајнијих центара 

православног Хришћанства.

• На Светој Гори живи више од 2000 монаха у 20 

манастира међу којима се налази и Хиландар, 

драгуљ српске духовности и културе. 

Света Гора



Манастир Хиландар,  БМС IV 22111

Манастир Хиландар је окружен шумом, виноградима, воћњацима и маслињацима, а са северне 

стране удолином је повезан са морем.



• Византијски цар Алексије III Анђео даровао је манастир 

Хиландар 1198. године Светом Сави и његовом оцу 

Светом Симеону.

Икона Светог Саве и Светог Симеона из XVII века на којој 

су сликани као заједнички ктитори манастира Хиландар.

БМС III 427729



• Свети Сава и Свети Симеон су уз материјалну 

подршку српског владара Стефана (Првовенчаног) 

Немањића обновили Хиландар.

• Свети Симеон је преминуо у манастиру Хиландару, 

а према предању из његовог гроба истиче свето миро 

тако да је проглашен за Мироточивог.

Сусрет Светог Саве и Светог Симеона у Ватопеду, 

фреска у трпезарији, 1621–1622.

БМС II 440954



• Карејски типик садржи упутства и правила за 

монашки и испоснички живот и представља

најстарији сачувани српски документ, чији 

оригинал се чува у ризници манастира Хиландар.

• Написао га је Свети Сава у Кареји 1199. године.

Карејски типик са потписом Светог Саве

БМС IV 22111



• Са свог последњег путовања, уочи упокојења, 

Свети Сава је из Палестине донео најпознатију 

хиландарску икону, Богородицу тројеручицу.

Богородица Тројеручица, чудотворна икона.

БМС II 440954



• Један од најзначајнијих ктитора манастира 

Хиландар био је српски краљ Милутин. На месту 

старе подигао је нову Цркву Ваведења Богородице, 

а која и данас служи као саборни храм.

Црква Ваведења Богородице из XIV века, спољашњи и 

унутрашњи изглед

БМС II 440954

БМС IV 22111



• Краљ Милутин је финансирао градњу зидина 

Хиландара, пиргова (кула), осликавање 

манастирских цркви и трпезарије.

Пирг Хрусија с почетка XIV века

БМС IV 22111



• Период највећег развоја манастир је имао у време 

цара и краља Душана.

• Душан силни и његова властела богато су даривали 

манастир Хиландар многобројним поседима.

Хрисовуља цара Душана издата на сабору у Крупиштима

1555. године

БМС IV 22111



БМС III 96030

• Склањајући се од куге, Душан је 1347. године 

дошао у Хиландар. Са собом је довео супругу 

Јелену, чиме је нарушена строго поштована 

традиција о забрани доласка жена на Свету Гору.

Крст крај пута где су по предању монаси дочекали цара 

Душана



• Светородна династија Немањић дала је највећи 

допринос томе да Хиландар постане један од 

најважнијих центара српске духовности и културе.

Грб династије Немањић, рељефна плоча, спољашња 

припрата главне цркве, око 1380. године 

БМС II 440954



• Захваљући ктиторима из династије Немањић, али и 

угледним српским великашима, манастир 

Хиландар је стекао десетине имања од којих се 

издржавао.

Карта са уцртаним поседима Хиландара

БМС IV 22111



• Смрћу цара Уроша 1371, угашена је династија 

Немањић, али не и подршка српских владара 

Хиландару.

• Посебно се својим ктиторским ангажманом истакао 

кнез Лазар Хребељановић.

Лик кнеза Лазара на печату повеље хиландарској болници, 

1379–1380.

БМС II 440954



• Свој најтежи период манастир Хиландар, као и 

целокупни српски народ, преживели су током 

вишевековног османлијског ропства.

Ферман из априла 1628. о спору братства Хиландара и 

житеља Неохориона

БМС IV 22111



• Изгубивши некадашњи сјај, Хиландар је у време 

османлијске власти опстајао захваљујући 

упорности монаштва, подршци богатих Срба, али 

и страних владара, међу којима се истакао руски 

цар Иван IV Грозни.

Повеља цара Ивана Грозног 1571. године Хиландару

БМС IV 22111



• Крајем XIX века Хиландар се нашао у великим 

дуговима, док су бугарски монаси постали већина 

у манастиру.

• Захваљујући залагању краља Александра 

Обреновића, дугови манастира су плаћени и 

Хиландар је остао српски.

Дочек Александра Обреновића у Хиландару 1896. године 

БМС IV 40113



• Приликом посете краља Александра Обреновића 

Хиландару, на Васкрс 1896. године, братство 

манастира на поклон му је дало један од најстаријих 

и најлепших ћириличких рукописа из своје ризнице, 

Мирослављево јеванђеље.

Мирослављево јеванђеље из друге половине XII века

БМС III 427729



• Традицију славних српских владара из династије 

Немањић наставио је и краљ Петар I

Карађорђевић, који је посетио и даривао манастир 

Хиландар.

Краљ сади кипарис (чемпрес) и маслине код Душановог 

крста
БМС IV 40113



• Ризница манастира Хиландар чува културно 

благо од непроцењиве вредности, рукописне и 

штампане књиге, повеље владара, разна 

архивска документа и уметнине.

Манастирска ризница и архива, сазидана 1970. године

БМС IV 22111



• Манастир Хиландар поседује збирку 

ћирилских рукописа од XII до XIX века  са 

око 1000 јединица.

Апостол с тумачењем, писан у Сланкамену 1513. 

године.

Библиотека манастира Хиландара, 406



• Манастир Хиландар чува збирку грчких рукописа 

са преко 150 кодекса и „филада“ од XI до XIX века.

Грчко Изборно јеванђеље из XIII века

БМС IV 22111



• Манастир Хиландар поседује и збирку старе 

српске штампане књиге  од XV до XVII

века.

Октоих првогласник Ђурђа Црнојевића из 1494. 

године.
Библиотека манастира Хиландара, 1



Архива манастира Хиландар чува бројне повеље српских, византијских, руских и других владара и 

велможа, као и велики број других драгоцених докумената.

Повеља великог жупана 

Стефана Немање из 1200/1201. 

године

БМС IV 22111

Хрисовуља цара Алексија III

из 1198. године



• Поред иконостаса из XVII, XVIII и XIX века,

који красе унутрашњост манастирских објеката,

Хиландар чува и велики број старих византијских 

и српских икона из периода од XII до XIX века.

Икона Христа, трећа четвртина XIII века 

БМС IV 22111



• Хиландар чува и разноврсна дела примењене 

уметности попут ситне камене пластике, 

златарских предмета, дуборезa, тканине, 

намештај...

Диптих деспотице Јелене 1368–1371.

БМС IV 22111



Велики конак, стање после пожара

БМС IV 35535

• Хиландар је тешко страдао у пожару 2004. године када је изгорело више од половине манастирског 

здања.



• Уз помоћ донатора братство манастира је до 2020. године успело да обнови највећи део Хиландара.

Велики конак, стање током обнове

БМС IV 35535



• Захваљујући ангажовању Владе Републике Србије и Републике Српске, донатора из земље и 

иностранства, као и уз значајну подршку Русије и Грчке, манастир Хиландар је највећим делом 

обновљен и поново сија пуним сјајем. 

Велики конак, стање током обнове

БМС IV 35535



„Хиландар је увек био, јесте и биће –

огледало српства“

Владика Николај Велимировић
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Писали су о Хиландару



„Особито је пријатно шетати по околини 

монастирској, поред потока до морске обале. На 

појединим местима налазе се маслинове баште, па 

кад пређемо поред воденице са једним каменом, 

коракнемо кроз ладовину лиснатих платана, 

ловорике, мирте... Уопште је у пролеће када птице 

оживљавају пределе, а растећа врућина није још 

осушила вегетацију, милина шетати у ладовини пуној 

мириса од лепог ваздуха.“

Сава Хиландарац



„Хиландар је између најљепших и 

најзнаменитијих монумената српске средњевјечне

архитектуре. (…) Никад нијесам био прожет таквијем

жмарцима радости, нити ми се икад коса на глави од 

милине тако подизала, као оног тренутка, када сам 

крочио преко прага у њ; када сам ушао у саборну 

велељепну цркву; и, када сам се поклонио и цјеливао

гроб нашега великог Немање, св. Симеуна.“

Нићифор Дучић



„Када би се, као путници намерни да уђу у 

тај свет, искрцали у луци затвореној пиргом Светог 

Василија и сеновитом стазом, прошавши поред 

Милутиновог пирга и чесме Душанове, стигли до 

пропланка испред капије Манастира, требало би ту 

да застану, да се попну у сеник на стени изнад 

извора свеже воде и окрену се призору кроз који ће 

ући да би напустили своју садашњост.“

Александар Деспић



„Удаљен од земље, тешко доступан, утонуо у 

живот испуњен духовним обавезама својих монаха, 

Хиландар се споро открива онима који до њега 

дођу.“ (…) „Тек заборав, напуштање немирног и 

несрећног света пред троструким окованим 

вратима омогућује да се он тананије спозна и да се 

мисли ослободе“… 

Гојко Суботић



„Велики је удео Хиландараца био и у развоју

српске књижевности и уметности, а најспособнији

међу њима, по жељи владара, долазили су и да заузму

водеће положаје у Српској цркви.“

Мирјана Живојиновић



„Оснивање српске царске Лавре Хиландара на 

Светој Гори Атонској несумњиво је представљало 

значајан догађај у вишестолетној историји ове земље 

монаха и анахорета.“

Божидар Ферјанчић



„Растурени У својој бескрајној лепоти крије се 

божанска тајна хиландарска. А Хиландар, тај цвет 

небески, одушевљава лепотом свега што се тамо 

среће – небом, стенама, морем, црквама и њиховим 

ризницама, лицима монаха, њиховом тиховању и 

осмишљеном ћутању. Суштину и смисао свих тих 

хиландарских лепота, тешко је докучити, па је због 

тога и потребно тамо боравити чешће и дуже.“

Александар Петров



„Грчки Атос са српским Хиландаром на њему 

био је много више од симболичног укрштања двеју 

култура, два народа и два језика под плаштом 

козмополитског византијског православља. Он је 

представљао идеално место на коме се, већ духовно 

осмишљена и утемељена у отечаству, и поетички 

могла родити српска књижевност.“

Ирена Шпадијер



„Током 19 века па до данас  многобројни су 

српски и страни истраживачи путовали на Св. 

Гору посећујући и манастир Хиландар, а 

објављивање прикупљене грађе осветлило је многе 

тамне странице српске историје средњег века.“

Дејан Медаковић



„Све што је хришћанска црквена 

цивилизација могла да даде налазило се ту и од 

књижевности, и од науке, и од уметности. 

Проучавати значај Свете Горе за нас Србе значи, 

према томе, кренути читав низ разноврсних 

питања и обухватити стварање и развијање 

највећег дела наше средњовековне културе.“

Владимир Ћоровић


