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Ово је друга у низу електронских изложби књига у 

оквиру традиционалне изложбе  

Упознај једну књигу,  

коју Библиотека Филозофског факултета организује 

поводом  

Дана словенске писмености, 24. маја.   

На овај начин четрнаести пут на нашем факултету 

обележавамо значајан јубилеј. 

 

 Изложбу и презентацију приредиле библиотекарке  
мр Наташа Белић и мр Милица Брацић  



 

Представљамо  зборник радова Свети 
Ћирило и Методије и словенско писано 
наслеђе 863-2013 Института за српски језик 
САНУ, издатој поводом 1.150 година од 
доласка солунске браће у Велику Моравску. 
Зборник садржи 19 научних радова 
подељених по тематским целинама 
(историја, језик, књижевност), уз уводни рад 
Анатолија Турилова, са прилогом 
библиографији радова у вези са настанком и 
развојем словенске писмености и регистром.  
У Библиотеци Филозофског факултета 

каталогизован је под сигнатурама L-17368,  
L-17432, C-24011. 
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Зборник садржи три поглавља  
у вези са ћирилометодијевском  
традицијом са дијахронијског аспекта: 



 

 Ottov historický atlas. Praha: Ottovo nakladatelství, 2009, str. 68. 



 
   Теме везане за словенску писменост, превођење и 
синтаксу старословенских рукописа, као и за 
лексиколошка питања, заступљене су са десет радова. 



 



 



 

     Прилог библиографији домаће 
ћирилометодијевистике садржи 

библиографске описе 1.006 

библиографских јединица које се 
баве настанком и развојем 

словенске писмености са више 
аспеката.  

      

  Књиге и радови распоређени су у пет тематских група:  

 
1. Ћирило и Методије и њихови ученици (IX-X век);  
2. Језик и писмо;  

3. Историја књижевности, текстологија, издања текстова и 
споменика, преводи;  

4. Описи и инвентари рукописа и рукописних збирки;  
5. Историја, историја уметности и културе.  
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 Избор текстова везаних за ову тематику можете читати у 
Дигиталној библиотеци Филозофског факутета у Новом Саду: 

http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/izdanja-filozofskog-fakulteta-

katalozi/dan-slovenske-pismenosti 
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Хвала на пажњи! 


