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1. априла 2013: одржана је седница Председништва Ма
тице српске.

3. априла 2013: делегација Матице српске, САНУ и АНУРС 
у чијем је саставу председник Матице српске проф. др Дра
 ган Станић, дописни члан САНУ Миро Вуксановић, ака
демик Светозар Кољевић и председник АНУРСа ака де мик 
Рајко Кузмановић, била је на састанку код председника 
Републике Српске господина Милорада Додика у вези са 
обележавањем 200годишњице рођења Петра II Петро
вића Његоша.

3. априла 2013: председник Матице српске проф. др Дра ган 
Станић и управник Стеријиног позорја Селимир Ра ду ло
вић су, у име Одбора за обележавање 200годишњице ро
ђе ња Петра II Петровића Његоша, разговарали са управ
ницом Позоришта младих Тијаном Делић.

3. априла 2013: генерални секретар Матице српске доц. 
др Ђорђе Ђурић и управник послова Јелена Веселинов 
присуствовали су јавном предавању „Moдели финансира
ња културе у земљама ЕУ” на позив Одбора за културу и 
медије Народне скупштине Републике Србије.

3. априла 2013: библиотекари Библиотеке Матице српске 
Марија Ваш и Штефанија Маћко присуствовале су радио
ници „Пост/модерне амбивалентности и поларитети у 
Централној Европи и Војводини” на Филозофском факул
тету у Новом Саду.

4. априла 2013: мр Тијана Палковљевић, управница Гале
рије Матице српске и Снежана Мишић, начелница оде
љења за програме и презентацију, присуствовале су, на 
позив организатора Колор Прес групе и магазина Лепота 
и здравље, регионалној конференцији „ПроФемине 2013: 
Шта жене желе” која је одржана у Београду. У раду конфе
рен ције учествовале су жене из региона из различитих 
обла сти: новинарство, књижевност, медицина, друштвене 
науке, психологија, естетска хирургија, мода.

5. априла 2013: председник Матице српске проф. др Дра
ган Станић, потпредседници проф. мр Ненад Остојић и 
проф. др Бранко Бешлин, генерални секретар доц. др Ђорђе 
Ђурић и управник послова Јелена Веселинов примили су 
амбасадора Аустрије господина Јоханеса Ајгнера (Johannes 
Eigner).

5. априла 2013: Библиотеку Матице српске посетио је 
амбасадор Аустрије у Србији Јоханес Ајгнер. Амбасадора 
су примиле заменица управника БМС Новка Шокица Шу
ва ковић и библиотекар Марија Ваш.

5. априла 2013: Галерију Матице српске је посетио амбаса
дор Аустрије у Србији, Њ.Е. др Јоханес Ајгнер. Госта је при
мила мр Тијана Палковљевић, управница Галерије и пред

ставила му актуелну изложбу Сава Шумановић и тајна под 
куполом, као и сталну поставку Галерије Матице српске.
5, 12. и 19. априла 2013: у Галерији Матице српске је у 
окви ру пратећег програма изложбе Сава Шумановић и 
тајна под куполом одржано три предавања. О Сави Шума
новићу је говорила Весна Буројевић, в.д. директора Гале
рије слика „Сава Шумановић” из Шида, мр Тијана Пал
ковљевић, управница Галерије Матице српске је изложбу 
стручно тумачила а Мирјана Брмбота, виши кустос Гале
рије је одржала предавање „Сава Шумановић – између 
светлости и таме, живота и трагедије”.
6. априла 2013: чланови Клуба љубитеља путовања „Екс
клу зив” из Београда посетили су Матицу српску. Прика
зан им је получасовни филм, а са историјом и савременим 
активностима их је упознао стручни сарадник мр Брани
слав Поповић.
6. априла 2013: у Галерији Матице српске је у оквиру из
ложбе Сава Шумановић и тајна под куполом у сарадњи са 
Француским институтом – огранак у Новом Саду одржана 
креативна радионица „Зачарани магијом Париза” са уче
ницима ОШ „Душко Радовић”. Радионицу су водиле ку
стоскиње Галерије Снежана Мишић и Јелена Огњановић. 
6, 13, 20. и 27. априла 2013: у Галерији Матице српске су 
у оквиру пратећег програма изложбе Сава Шумановић и 
тајна под куполом одржане четири креативне радионице 
за децу: „Потрага за благом Француске”, „Упознајмо сли
кара Саву Шумановића”, „Моја тајна под куполом” и „За
чарани магијом Париза”, у којима су малишани имали 
прилике да се на занимљив начин упознају са обележјима 
Француске и сликаром Савом Шумановићем. 
8. априла 2013: одржана je седница Председништва Мати
це српске.

8. априла 2013: одржана je завршна седница Жирија за 
до делу награде „Повеља за неговање српске језичке кул
туре” и конференција за штампу.



10. априла 2013: представљене су књиге чији је аутор ака
демик Миомир Дашић: Васојевићи од помена до 1860. (у 
издању Матице српске – Друштва чланова у Црној Гори) 
и О историчарима Црногорске академије наука и умјетно
сти (у издању Црногорске академија наука и умјетности). 
Скуп је поздравио председник Матице српске проф. др 
Драган Станић, а о књигама су говорили академик Мом
чило Зечевић, проф. др Дејан Микавица, проф. др Владан 
Гавриловић и аутор.

10. априла 2013: председник Матице српске проф. др Дра
ган Станић и генерални секретар доц. др Ђорђе Ђурић су 
били на састанку са председником Општине Сремска Ми
тровица Браниславом Недимовићем.

10. априла 2013: Миро Вуксановић, управник Библиотеке 
Матице српске и дописни члан САНУ, и проф. емеритус 
др Славко Гордић, члан УО Матице српске, присуствовали 
су седници Савета Вуковог сабора у Вуковој задужбини 
у Београду.

11. априла 2013: мр Тијана Палковљевић, управница Гале
рије Матице српске је присуствовала састанку који је са 
директорима институција културе организовао у Учитељ
ском дому директор ТОНСа Бранислав Кнежевић. На 
састанку се говорило о потенцијалима и могућности са
радње између ТОНСа и установа културе у Новом Саду.

11. априла 2013: у Галерији Матице српске је поводом обе
лежавања годишњице дечјег часописа Машталица отворе
на изложба дечјих радова малишана новосадских основ
них и средњих школа који су одрастали уз овај часопис. На 
отварању изложбе говорили су мр Тијана Палковљевић, 
управница Галерије Матице српске, Весна Пантић, уред
ни ца Машталице и Вања Вученовић, помоћник градона
челника за културу. У музичком делу програма наступили 
су ученици музичке школе „Исидор Бајић” који су извели 
„Концерт за моју васпитачицу”. 

15. априла 2013: председник Матице српске проф. др Дра
ган Станић дао је интервју Радио Беседи који се односио 
на актуелне догађаје у Матици српској.

15. априла 2013: одржана је седница Председништва Ма
тице српске.

15. априла 2013: Библиотека Матице српске приредила 
је електронску изложбу поводом 150. годишњице рођења 
сликара Едварда Мунка. 

15. априла 2013: изашла је априлска свеска Летописа Ма
тице српске.

15. априла 2013: у Матици српској је додељена Повеља за 
неговање српске језичке културе. Први добитници награде 
су академик Иван Клајн, Новинскоиздавачко предузеће 
Вечерње новости и група од 27 професора и наставника из 
Црне Горе.

16. априла 2013: председник Матице српске проф. др Дра
ган Станић и генерални секретар доц. др Ђорђе Ђурић 
били су у посети код градоначелника Новог Сада Милоша 
Вучевића и том приликом разговарали о будућој сарадњи 
Града и Матице српске.

16. априла 2013: управник послова Матице српске Јелена 
Веселинов и шеф рачуноводства Светлана Макарић при
суствовале су састанку у вези са периодичним и годишњим 
финансијским извештајима у Министарству културе и 
ин формисања Србије у организацији Сектора за економске 
финансијске послове.

16. априла 2013: Миро Вуксановић, главни уредник Изда
вачког центра Матице српске, и Никола Мирков, директор 
РТСа, потписали су уговор по ком ће РТС, као медијски 
покровитељ, емитовати сто рекламних спотова за Антоло
гијску едицију Десет векова српске књижевности ИЦМС. 

16. априла 2013: Миро Вуксановић, главни уредник Изда
вачког центра Матице српске, и Манојло Вукотић, бивши 
генерални директор и главни и одговорни уредник ком
паније Новости, договорили су се да ће Новости у су
ботњем додатку Култура објављивати рекламни текст о 
Ан то ло гиј ској едицији Десет векова српске књижевности 
ИЦМС.

16. априла 2013: мр Тијана Палковљевић, управница Гале
рије Матице српске и Биљана Ристић, начелница оде љења 
општих послова, присуствовале су састанку у Министар
ству културе и информисања Републике Србије који је са 
директорима установа културе одржала Весна Јокановић, 
помоћник министра за финансије. На састанку је предста
вљен начин припреме финансијског плана за 2014, 2015. 
и 2016. годину.

17. априла 2013: председник Матице српске проф. др Дра
ган Станић и генерални секретар доц. др Ђорђе Ђурић при
мили су др Андреја Леонидовича Шемјакина (Андреŭ Лео
ни дович Шемякин) вишег научног сарадника Славистич
ког института који је инострани члан Редакције Зборника 
за историју Матице српске.

17. априла 2013: пети по реду, Међународни научни скуп 
„Микологија, микотоксикологија и микозе” организован 
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је у Матици српској у оквиру рада Одељења за природне 
науке.

18. априла 2013: потпредседник Матице српске проф. др 
Бранко Бешлин је присуствовао свечаности доделе тради
ци оналне Вукове награде у дому Вукове задужбине. Вуко ва 
награда за уметност и награда за науку додељене су архи тек
ти Михајлу Митровићу и академику Михајлу Војводићу.

18. априла 2013: председник Матице српске проф. др Дра
ган Станић је примио Перу Ластића са сарадницима из Срп
ског института у Будимпешти, а разговарано је о будућој 
сарадњи.

18. априла 2013: мр Тијана Палковљевић, управница Га
ле рије Матице српске је присустовала првој седници Од
бо ра за организацију прославе 300годишњице Карловачке 
митрополије (1713–2013). На састанку, одржаном у рези
денцији епископа сремског, господина Василија, председни
ка Одбора, договорено је да део прославе буде и изложба 
Портрети архијереја Карловачке митрополије, коју би 
при предила Галерија Матице српске у просторијама Па
три јаршијског двора у Сремским Карловцима у октобру 
2013. године. 

22. априла 2013: одржана је седница Председништва Ма
тице српске.

22. априла 2013. године: Матицу српску је посетила група 
туриста из Швајцарске и упознала се са историјом и савре
меним активностима Матице српске. 

22. априла 2013. године: студенти русистике Филозофског 
факултета у Новом Саду у оквиру наставе предмета Увод 
у славистику посетили су Матицу српску са проф. др Ду
шанком Мирић. О историји, организацији и деловању 
Ма тице српске им је говорила Добрила Мартинов, виши 
стручни сарадник за протокол и односе са јавношћу, а са 
је зичким питањима кроз њену историју и савременим 
је зичким подухватима их је упознао мр Дејан Милорадов, 
стручни сарадник Одељења за књижевност и језик.

22. априла 2013: у Прес сали Владе АП Војводине одржана 
је конференција за новинаре поводом отварања изложбе 
Хуманизам и ренесанса у централним Апенинима. Пара
леле у Галерији Матице српске. 

22. априла 2013: у Галерији Матице српске је потписан 
Протокол о техничкој сарадњи у области музејске сарад ње, 
конзервације, заштите и валоризације културног на слеђа 
са Сопринтенденце за историјска, уметничка и етно антро
полошка добра Умбрије (Национална галерија Умбри је у 

Перуђи) и Сопринтенденце за историјска, уметничка и 
етноантрополошка добра Калабрије (Национална галери
ја у Козенци). Протокол су потписали др Фабио де Кирико, 
надзорник за историјска, уметничка и етноантрополош
ка добра Умбрије и Калабрије и мр Тијана Палковљевић, 
управница Галерије Матице српске. 
23. априла 2013: председник Матице српске проф. др Дра
ган Станић је одржао састанак са секретарима одељења 
Ма тице српске у вези са израдом Плана рада. 

23. априла 2013: у Галерији Матице српске је отворена из
ложба Хуманизам и ренесанса у централним Апенинима. 
Паралеле, која је настала као резултат заједничког анга
жовања Tериторијалног пакта централних Апенина (Ита
лија) и Галерије Матице српске. На отварању изложбе 
пројекат су представили др Илиjас Тасијас, директор 
Територијалног пакта централних Апенина и мр Тијана 
Палковљевић, управница Галерије Матице српске, о из
ложби је говорио др Фабио де Кирико, директор Нацио
налне галерије Умбрије у Перуђи и надзорник за исто
ријска, уметничка и етноантрополошка добра Умбрије, а 
потом су се присутнима обратили Славиша Грујић, 
потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секре
тар за културу и јавно информисање и Винћенцо Донато, 
генерални директор Департмана за политику развоја и 
економску кохезију Министарства за економски развој 
Републике Италије, који су изложбу званично отворили. 
24. априла 2013: одржана је седница Уређивачког одбора 
Српске енциклопедије у Београду.
24. априла 2013: у Галерији Матице српске је приређено 
дружење за запослене у Стоматолошкој поликлиници 
„Есте тика” из Новог Сада, која се новчаном донацијом Га
лерији уписала у Клуб пријатеља Галерије Матице српске. 
25. априла 2013: заменица управника Библиотеке Матице 
српске Новка Шокица Шуваковић присуствовала је пре
зентацији културне политике коју је, у Галерији Матице 
српске, одржао државни секретар Министарства културе 
и информисања проф. др Зоран Аврамовић.
25. априла 2013: у Галерији Матице српске је др Зоран 
Аврамовић, државни секретар Министарства културе и 
информисања Ребулике Србије презентовао рад на дефи
нисању Стратегије културног развоја Републике Србије 
2013−2023. Презентацији су присуствовали руководиоци 
новосадских институција културе.
25. априла 2013: у Галерији Матице српске је отворена 
изложба дечјих радова Ја у Галерији на којој су предста
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вљени радови малишана из вртића „Калимеро” из Новог 
Сада.
26. април 2013: генерални секретар Матице српске доц. др 
Ђорђе Ђурић учествовао је у раду Одбора за обележавање 
јубилеја 250. година од оснивања Шајкашког батаљона 
одржаног у Музеју Војводине.
26. априла 2013: генерални секретар Матице српске доц. 
др Ђорђе Ђурић је у Градској кући учествовао у раду Град
ског одбора за обележавање „Дана словенске писмености”.
26. априла 2013: у оквиру пратећег програма изложбе Ху
манизам и ренесанса у централним Апенинима. Паралеле 
изложбу је стручно тумачила мр Тијана Палковљевић, 
управница Галерије Матице српске.
26. априла 2013: мр Тијана Палковљевић, управница Га
ле рије Матице српске, Снежана Мишић, начелница оде
ље ња за програме и презентацију, и Мирјана Брмбота, 
виши кустос, присуствовале су Скупштини Националног 
ко митета ИКОМа Србије и додели Годишњих награда за 
2012. годину, која је одржана у Галерији фресака у Београду. 
Галерији Матице српске је додељена награда за Публика
цију године за књигу Пусен и петокрака. Збирка слика 
друга председника аутора др Ненада Радића.
30. априла 2013: одржана је седница Управног одбора Ма
тице српске.
30. априла 2013: одржан је концерт пијанисткиње из Фран
цуске Вероник ТиалШовел (Veronique ThualChauvel) у 
Матици српској. Изведена су дела Клода Дебисија, Јохана 
Се бастијана Баха, Лудвига ван Бетовена и Франца Шубер
та. Гост вечери била је млада виолончелисткиња Клер Шо
вел (Claire Chauvel)
30. априла 2013: Одлуком Владе Републике Србије о сти
цању статуса установа културе од националног значаја, 
Би блиотека Матице српске је и по овом основу стекла ста
тус установе културе од националног значаја. 
8. маја 2013: у Матици српској представљен је Војногео
графски институт. Скуп је поздравио проф. др Бранко Бе
шлин, потпредседник Матице српске. Проф. др Слободан 
Ћурчић, члан Управног одбора Матице српске, је говорио 
о значају картографије, пуковник доц. др Стеван Радојчић, 
начелник Војногеографског института, говорио је о исто
ријату Војногеографског института, а потпуковник др Ра
  доје Банковић, начелник Одељења за картографију Војно
географског института о савременој делатности Института. 
Представљање активности Вој но географског института 
било је праћено видео презентацијом.
8. маја 2013: управник Библиотеке Матице српске и допи
сни члан САНУ Миро Вуксановић присуствовао је седни ци 
Националног савета за културу у Министарству културе 
Републике Србије. 
8. маја 2013: Библиотека Матице српске приредила је елек
тронску изложбу у знак сећања на Томаса Стернса Елиота, 
од чијег се рођења навршава 125 година. 
9. маја 2013: Новка Шокица Шуваковић, заменик управни
ка Библиотеке Матице српске, присуствовала је састанку 
Скупштине Заједнице матичних библиотека Србије.
9. маја 2013: у Задужбини Илије М. Коларца у Београду 
успешно је приказано Четврто коло Антологијске едиције 
Десет векова српске књижевности Издавачког центра Ма

тице српске. Едицију су представили уредници проф. др 
Мирјана Д. Стефановић, проф. др Томислав Јовановић, 
др Марко Недић и главни уредник, дописни члан САНУ 
Миро Вуксановић.

10. маја 2013: у Свечаној сали Матице српске проф. др 
Сави Дамјанову уручена је Награда „Сретен Марић” за 
пе токњижје Српска књижевност искоса 1–5. Награду доде
љују Библиотека Матице српске и Општина Косјерић за 
најбољи есеј, односно књигу есеја из књижевности, умет
ности или филозофије.
10. маја 2013: мр Тијана Палковљевић, управница Гале
рије Матице српске и Биљана Ристић, начелница одељења 
општих послова, присуствовале су састанку у Министар
ству културе и информисања Републике Србије који је 
одр жан са директорима установа културе у циљу дефини
сања методологије и оквира за прављење финансијских 
планова за 2014. годину. 
10, 17, 24. и 31. маја 2013: у Галерији Матице српске су то
ком трајања изложбе Хуманизам и ренесанса у централним 
Апенинима. Паралеле одржана четири стручна предава ња: 
„Значај копије у заштити културног наслеђа”, др Даниеле 
Королије Црквењаков, конзерватора саветника Галерије 
Матице српске; „Рафаел у ренесанси и европској новове
ковној култури”, проф. др Саше Брајовић са Филозофског 
фа култета у Београду; „Одјеци ренесансе у градитељству 
Бачког подунавља: Пример барбакана тврђаве Бач и фра
њевачког самостана у Бачу”, Славице Вујовић из Покра
јин ског завода за заштиту споменика културе и „Реинтер
претација ренесансног канона и уметност назарена: сликар
ство Аксентија Мародића у манастиру Ковиљ”, мр Иго ра 
Борозана са Филозофског факултета у Београду.
11. маја 2013: члан Управног одбора Матице српске проф. 
др Слободан Ћурчић присуствовао је годишњој Скупшти
ни Српског географског друштва. Том приликом је у име 
Матице српске поздравио скуп и поклонио књиге Библио
теци Географског факултета и Географског института „Јо
ван Цвијић” које делују при Српској академији наука и 
уметности. 
11. и 25. маја 2013: у Галерији Матице српске су у оквиру 
пратећег програма изложбе Хуманизам и ренесанса у цен
тралним Апенинима. Паралеле одржане две креативне 
радионице за децу: „Градовидржаве” и „Благо војводе 
Монтефелтра”.
13. маја 2013: одржана је седница Председништва Матице 
српске.
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13. маја 2013: представљена је књиге чији је аутор проф. 
др Љубомирка Кркљуш Средишњи органи власти у Срп
ској Војводовини 1848–1849. Скуп је поздравио проф. др 
Драган Станић, председник Матице српске. О књизи су 
говорили академик Василије Крестић, проф. др Сима Авра
мовић и ауторка.

14. маја 2013: изашла је мајска свеска Летописа Матице 
српске.

14 маја 2013: одржана је седница Жирија „Бранкове на
граде”.

14. маја 2013: проф. др Љиљанa Пешикан Љуштановић 
одр жала је предавање „Пошљедње вријеме и косовско 
предање код Старца Рашка и у Горском вијенцу”. Скуп је 
поздравио проф. др Драган Станић, председник Матице 
српске.
14. маја 2013: Новка Шокица Шуваковић, заменик управ
ника БМС, и Јелица Грбић, руководилац Одељења финан
сијских послова, присуствовале су састанку у Министарству 
културе РС на ком се разговарало о предлагању приори
тетних области финасирања за период од 2014. до 2016. 
године. Разговор је водила помоћник министра културе 
за економскофинансиjске послове Весна Јокановић. 
15. маја 2013: председник Матице српске проф. др Драган 
Станић, потпредседник проф. др Бранко Бешлин и мр 
Александра Новаков, стручни сарадник Лексикографског 
одељења, учествовали су у представљању Матице српске 
у Новом Пазару. Током боравка сусрели су се ректором 
Универзитета Новог Пазара проф. др Миланом Костићем 
и разговарали о даљој сарадњи.
15. маја 2013: у Огранку САНУ у Новом Саду предста
вљена је књига академика Наде Милошевић Ђорђевић 
Радост препознавања (Издавачки центар Матице српске, 
2011). На промоцији су говорилe проф. др Јелка Ређеп и 
проф. др Зоја Карановић. Уводну реч имао је академик Зо
ран Ковачевић, председник Огранка САНУ.
15. маја 2013: Галерију Матице српске су посетили нови
нари из Републике Словеније чија је ужа специјалност ту
ризам, а који су били гости Туристичке организације Но вог 
Сада. Дочекала их је Јелена Огњановић, кустос приправ
ник, која им је представила сталну поставку Галерије. 
16. маја 2013: у оквиру Музичких вечери Матице српске 
при ређен је концерт ансамбла за нову музику „Градили
ште”. Чланови ансамбла су: Неда Хофман, клавир, Ана Ра
довановић, мецосопран, Срђан Сретеновић, виолончело, 
и Владимир Динић, баритон. Изведена су дела савремених 

композитора Ивана Бркљачића, Бранке Поповић, Светла
не Савић и Наташе Богојевић.

16. маја 2013: представљена је књига Атлас насеља Војво
дине, I књига, Срем. Скуп је поздравио проф. др Драган 
Станић, председник Матице српске. О књизи су говорили 
проф. др Бранко Бешлин, пуковник др Александар Илић, 
др Тивадар Гаудењи, доц. др Млађен Јовановић и проф. 
др Слободан Ћурчић.

16. маја 2013: у врту Галерије Матице српске и Спомензбир
ке Павла Бељанског је одржана конференција за новинаре 
поводом Ноћи музеја и Недеље музеја 2013. Приређена је 
заједничка конференција три галерије са Трга галерија а 
програме су представили: мр Тијана Палковљевић, управ
ница Галерије Матице српске, др Јасна Јованов, управни
ца Спомензбирке Павла Бељанског, мр Лазар Марковић, 
управник Галерије ликовне уметности Рајка Мамузића, 
и Сава Степанов, испред Завода за културу Војводине.

17. маја 2013: потпредседник Матице српске проф. мр Не
над Остојић представљао је Матицу српску на свечаности 
Факултета техничких наука поводом прославе Дана фа
култета.

17. маја 2013: Матицу српску су посетили ученици и про
фесори Основне школе „Братство и јединство” из Банат
ске Тополе. У посети је било свих 36 ученика од првог до 
осмог разреда који похађају ову школу. О историји и савре
меним активностима им је говорила Добрила Мартинов, 
виши стручни сарадник за протокол и односе са јавношћу.

17. маја 2013: ученици и професори Основне школе „Бра
нислав Нушић” из Смедерева су посетили Матицу српску 
и информисали се о њеној историји и делатностима.

17. маја 2013: управник Библиотеке Матице српске Миро 
Вуксановић је у Народној Библиотеци Србије у Београду 
водио седницу Управног одбора Заједнице матичних би
бли отека Србије.

18. маја 2013: у Матици српској је одржана Скупштина 
Кола српских сестара.

18. маја 2013: Галерија Матице српске је поводом манифе
стација Дан и Ноћ музеја 2013 припремила богат програм 
и занимљиве садржаје за посетиоце, који су се одвијали 
у простору Галерије и њеном врту. 

19. маја 2013: председник Матице српске проф. др Драган 
Станић, управница Рукописног одељења проф. др Алек
сандра Вранеш и Јелена Веселинов, управник послова 
Ма  тице српске, присуствовали су свечаном проглашењу 
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победника Прве српске физичке олимпијаде у оквиру про
јекта „Енергија знања” у организацији Нафтне индустрије 
Србије и Друштва физичара Србије.

20. маја 2013: одржана је седница Председништва Мати
це српске.

20. маја 2013: одржано је предавање проф. др Милована 
Митровића „Србија као недовршена држава”.

20. маја 2013: председник Матице српске проф. др Драган 
Станић разговарао је са председником Ротари клуба Нови 
Сад господином Радованом Лалином.

Од 20. до 25. маја 2013: Галерија Матице српске се активно 
укључила у обележавање манифестације Недеља музеја у 
Србији. Сваког дана у складу са одређеном темом су при
ре ђивани одговарајући садржаји: Музеји и друштвено од
го ворне компаније − брига о културном наслеђу – потписан 
је Протокол о сарадњи са компанијом „Delta Generali 
Осигурање”; Музеји и стална поставка – одржана су 
стручна тумачења сталне поставке Галерије; Музеји и ин
ституције образовања – у сарадњи са Филозофским фа
култетом у Новом Саду приређено је предавање „О рене
сансној култури и уметности” и отварање изложбе дечјих 
радова Потрага за благом у сарадњи са ПУ „Радосно де
тињство”; Музеји и реклама – потписан је Протокол о са
радњи са компанијом „Soho Advertising Solutions d.o.o.”; 
Музеји и изложбе – отворена је изложба Сава Шумановић 
и тајна под куполом у Галерији „Сава Шумановић” у Шиду 
и Музеји и деца – одржана је креативна радионица за децу 
„Благо војводе Федерика да Монтефелтра”.

22. маја 2013: председник Матице српске проф. др Драган 
Станић, потпредседник проф. др Бранко Бешлин и мр 
Александра Новаков, стручни сарадник Лексикографског 
одељења, учествовали су у представљању Матице српске 
у Ваљеву. Посетили су Петницу и разговарали са директо
ром др Вигором Мајићем.

22. маја 2013: Матицу српску су посетили ученици и про
фесори Гимназије „Таковски устанак” из Горњег Миланов
ца. Посета је почела музицирањем једног од ученика на 
кла виру. Потом су гости пажљиво саслушали причу о исто
рији и савременом деловању Матице српске коју им је ис
причала Добрила Мартинов, виши стручни сарадник за 
протокол и односе са јавношћу.

22. маја 2013: у организацији издавача „Службеног гла сни
ка”, Матица српска је била домаћин представљању књи га 
др Саве Живанова Црвени октобар – Октобарска револу
ција, I и Совјети или Уставотворна скупштина, II. Скуп 

је поздравио доц. др Ђорђе Ђурић, генерални секретар Ма
тице српске. О књизи су говорили др Станислав Стојано
вић, др Борислав Ђуровић и аутор.
23. маја 2013: председник Матице српске проф. др Драган 
Станић учествовао је у снимању емисије о Његошу за ТВ 
Војводину.

24. маја 2013: Дан Светих Ћирила и Методија обележен је 
беседом проф. др Радивоја Радића „Византијски оквири 
мисије Константина и Методија”. Скуп је поздравио проф. 
др Драган Станић, председник Матице српске. У склопу 
ма нифестације „Дани словенске писмености”, коју по први 
пут организује Град Нови Сад, у холу испред Свечане сале 
биле су изложене слике новосадске уметнице Олгице Стефа
новић. Слике су део изложбе под називом Моја ћирили ца, 
која је отворена 25. маја у 10 часова у холу Скупштине Града.
24. маја 2013: у оквиру програма Фестивала словенске 
писмености и културе, који организују побратимљени 
градови Нови Сад и Нижњи Новгород, десеточлана деле
гација из Нижњег Новгорода, коју је предводила пред
ставница Градске администрације Нижњег Новгорода 
Марија Кондратијева, посетила је Матицу српску, где су је 
примили чланови Председништва. У име Председништва 
поздравили су их и пожелели им добродошлицу председ
ник Матице српске проф. др Драган Станић и генерални 
секретар доц. др Ђорђе Ђурић. Пријему су присуствовали 
помоћник градоначелника Новог Сада Вања Вученовић, 
шеф Кабинета градоначелника Новог Сада и председник 
Организационог одбора Фестивала Александар Петровић 
и члан Градског већа за образовање Радомир Дабетић. О 
Матици српској, њеној историји и разгранатој делатности 
говорила им је Добрила Мартинов, виши стручни сарад
ник за протокол и односе са јавношћу.
24. маја 2013: Матицу српску су посетили студенти Фило
зофског, историјског и теолошког факултета Западног уни
верзитета у Темишвару (студијски програми: српски је зик 
и књижевност, културолошке студије и преводилачки 
смер). Групу су предводили проф. др Миља (Михај) Радан, 
проф. др Жива Илин и асистент др Миљана Радмила Ус
кату. У име домаћина Привредне коморе Војводине групу 
је водила Драгица Самарџић. Госте је поздравио генерални 
секретар Матице српске доц. др Ђорђе Ђурић, а са истори
јом и данашњим активностима Матице српске их је упо
знала Добрила Мартинов, виши стручни сарадник за про
токол и односе са јавношћу.
24. маја 2013: Матицу српску је посетила група туриста из 
Немачке. О историји и савременим активностима им је 
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говорила Добрила Мартинов, виши стручни сарадник за 
протокол и односе са јавношћу.

24. маја 2013: потпредседник Матице српске проф. мр Не
над Остојић представљао је Матицу српску на свечаности 
Природноматематичког факултета. 

24. маја 2013: потпредседник Матице српске др Миодраг 
Матицки је представљао Матицу српску на свечаности на 
којој су одржане приступне беседе новоизабраних акаде
мика у Српској академији наука и  уметности у Београду.

24. маја 2013: потпредседник Матице српске др Миодраг 
Матицки је представљао Матицу српску на свечаности по
водом обележавања Дана Ћирила и Методија у Народној 
библиотеци у Београду.

24. маја 2013: потпредседник др Миодраг Матицки је 
представљао Матицу српску на свечаности у Амбасади 
Бугарске.

25. маја 2013: Галерију Матице српске су посетили сту
денти историје уметности са Филозофског факултета у 
Београду заједно са проф. др Лидијом Мереник, у оквиру 
вежби из предмета Историја модерне уметности. 

25. маја 2013: у организацији Стеријиног позорја Матица 
српска је била домаћин представљању књиге Емира Кусту
рице Сто јада. О књизи су говорили Селимир Радуловић, 
проф. др Сава Дамјанов, Иван Негришорац и аутор.

26. маја 2013: председник Матице српске проф. др Драган 
Станић и генерални секретар доц. др Ђорђе Ђурић прису
ствовали су сахрани посмртних остатака краљевске поро
дице Карађорђевић.

27. маја 2013: у Салону Матице српске свечано је додеље
на Бранкова награда Матице српске. (прилог)

27. маја 2013: одржана је седница Председништва Матице 
српске.

27. маја 2013: у Матици српској одржана је седница Рота
ри клуба на којој је присуствовао и председник Матице 
српске проф. др Драган Станић.

28. маја 2013: одржана је седница Уредништва Зборника 
Матице српске за природне науке.

29. маја 2013: у оквиру Музичких вечери Матице српске 
приређен је концерт „Вече танго музике”. Дела А. Пијацо
ле и Е. Бакалова извели су пијанисткиња Бојана Поповић 
и хармоникаш Никола Малиџан.

29. маја 2013: у Свечаној сали Матице српске представљено 
је 4. коло Антологијске едиције Десет векова српске књи

Бранкова награда Матице српске
Жири за доделу Бранкове награде Матице српс-

ке радио је у саставу: др Драгана Вукићевић, др 
Радослав Ераковић, др Војислав Јелић, др Горана 
Раичевић (председник) и др Зорица Хаџић, и јед-
ногласно је одлучио да додели:

– прву награду Срђану Видрићу, студенту Фило-
зофског факултета Универзитета у Новом Саду, 
Одсек за српску књижевност, за рад Криза припо-
ведања у романима „Цинк”, „Снежни човек” и „Ма-
мац” Давида Албахарија;

– две друге награде: (1) Мирели Авдагић, сту-
денткињи Филозофског факултет Универзитета у 
Београду, Одељења за класичне студије, за рад 
Идентитет у доба раног Царства, према одабраним 
изворима из првог века н. е. и (2) Ђурђи Тешић, 
студенткињи Филолошког факултета Универзитета 
у Београду, Катедра за српску књижевност са јуж-
нословенским књижевностима, за рад Обележја 
експресионизма у раној прози Исидоре Секулић: 
„Сапутници” и „Писма из Норвешке”;

– три треће награде: (1) Десанки Бјелаковић, сту-
денткињи Филозофског факултета Универзитета у 
Новом Саду, Одсека за српску књижевност, за рад 
Човек који је умео да покрене и заустави време. 
Приче из фра-Петровог циклуса, (2) Јелени Јонић, 
студенткињи Филозофског факултета Универзитета 
у Новом Саду, Одсека за српску књижевност, за рад 
Мотиви мртве драге у песништву српског роман-
тизма и (3) Селми Хасановић, студенткињи Департ-
мана за филолошке науке, Српска књижевност 
Државног универзитета у Новом Пазару, за рад На-
родна балада Хасанагиница у драмским текстовима.

Награде су уручене 27. маја 2013. године у Сало-
ну Матице српске.

Представљањем Жирија Бранкове награде и 
уводном речју о овој традиционалној награди Ма-
тице српске присутне је поздравио председник 
Матице српске проф. др Драган Станић, а о на-
грађенима је говорила проф. др Горана Раичевић, 
председник Жирија.
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жевности Издавачког центра Матице српске. На свеча
ности су говорили главни уредник Антологијске едиције 
Миро Вуксановић и уредници проф. др Мирјана Д. Сте
фановић и проф. емеритус др Славко Гордић. 

29. маја 2013: Галерију Матице српске је посетила новинар
ка француског листа La Croix која пише чланак о градо
вима који се налазе на реци Дунав. Са историјом Матице 
српске и Галерије Матице српске, и њеном сталном постав
ком, гошћу је упознала Снежана Мишић, начелница оде
љења за програме и презентацију.

29. маја 2013: мр Тијана Палковљевић, управница Галери
је Матице српске је на позив италијанског амбасадора у 
Србији присуствовала пријему у Амбасади Италије пово
дом Дана државности Републике Италије.

30. маја 2013: председник Матице српске проф. др Драган 
Ста нић присуствовао је Годишњој скупштини Српске ака
демије наука и уметности.

30. мајa 2013. године: генерални секретар Матице српске 
доц. др Ђорђе Ђурић примио је представнике фирме „Одр
жавање и услуге” д.о.о. Нови Сад Горана Марића и Мило
вана Панића. Том приликом, вођени су разговори о по
дршци у организовању „Песничке литургије за Петра II 
Пе тровића Његоша”.
30. маја 2013: у Галерији Матице српске је потписан Спо
разум о посебним условима за чланство Галерије у Dinners 
Clubу. У Галерији Матице српске се током радне недеље у 
мају одвијао едукативни програм за децу „Потрага за бла
гом. Дечји водич кроз Галерију Матице српске” са малиша
нима из новосадских основних школа и приватних врти ћа. 
Програм су водили кустоси приправници Јелена Огња но
вић и Владимир Вукас.
1. и 8. јуна 2013: у Галерији Матице српске су у оквиру 
пратећег програма изложбе Хуманизам и ренесанса у цен
тралним Апенинима. Паралеле одржане две креативне ра 
дионице за децу „Рафаелова магична четкица” и „Чароб
не вазе – мајолика” Радионице су водиле Снежана Мишић 
и Јелена Огњановић, кустоскиње Галерије.
3. јуна 2013: одржана je седница Председништва Матице 
српске.
3. јуна 2013: генерални секретар Матице српске доц. др 
Ђорђе Ђурић и управник послова Јелена Веселинов саста
ли су се са доц. др Николом Ћировићем, чланом Градског 
већа за комуналне послове Града Новог Сада и Миланом 
Костићем, директором ЈП „Паркинг сервис” у Градској 
кући у Новом Саду. Том приликом, договорена је израда 
елабората о Техноекономској анализи могућности уво

ђе ња наплате накнаде за путничка возила на паркирали
шту на дворишном делу плаца Матице српске.
3. јуна 2013: Библиотека Матице српске приредила је елек
тронску изложбу поводом стогодишњице рођења Албера 
Камија. 
4. јуна 2013: председник Матице српске проф. др Драган 
Станић примио је државног секретара у Министарству 
културе проф. др Зорана Аврамовића.
4. јуна 2013. године: oдржана је Конференција за новина
ре на којој је представљен Програм обележавања 200годи
шњице рођења Петра II Петровића Његоша. Председник 
Матице српске проф. др Драган Станић изнео је присут
ним новинарима план обележавања јубилеја који су при
премиле Матица српска, Српска академија наука и умет
ности и Академија наука и умјетности Републике Српске. 
Саопштио је да се надлежна министарства до сада нису ода
звала позиву да финансијски подрже план обележавања 
јубилеја Петра II Петровића Његоша. Том приликом је за
једно са Селимиром Радуловићем најавио свечану акаде
мију под називом Песничка литургија за Петра II Петро
вића Његоша, која је планирана за 5. јун у згради НИСа, 
а која се одржава захваљујући ентузијазму учесника и по
дршци привредних субјеката. На истој конференцији за 
новинаре представљен је и беседник на Катедри Матице 
српске проф. др Миливој Сребро, који је говорио о својој 
активности на презентовању српске књижевности на фран
цуском говорном подручју.
4. јуна 2013. године: проф. др Миливој Сребро, који живи 
у Француској где на Универзитету „Мишел де Монтењ” у 
Бордоу ради као доцент на Катедри за словенске студије, 
одржао је предавање „Присуство и рецепција српске књи
жевности у Француској”. У оквиру предавања предста
вљен је и пројекат: serbica.fr, WWW.SERBICA.FR вебпор
тал и електронски часопис на француском језику http://
serbica.ubordeaux3.fr. Скуп је поздравио проф. др Драган 
Станић, председник Матице српске.

4. јуна 2013. године: у организацији Епархије бачке одр
жано је представљање Приручника за људска права, који 
је проистекао из научног скупа „Људска права, слобода 
ве роисповести и веровање за све”. Скуп је поздравио пред
седник Матице српске проф. др Драган Станић, а о при
ручнику су говорили Његово преосвештенство епископ 
бачки Иринеј, представник Фондације „Конрад Аденауер” 
Хенри Боне и представница Конференције европских црка
ва Елизабета Китановић. Представљању су присуствовали 
представници Конференције европских цркава, представ
ници традиционалних цркава у Србији, представници Бо
гословског факултета, Факултета политичких наука, Ин
ститута за савремену историју и заинтересована публика.

4. јуна 2013. године: Матицу српску су посетили ученици 
и Јелена Зец, учитељица првог разреда Основне школе 
„Жарко Зрењанин” из Новог Сада. Показали су велику ра
дозналост за историју Матице српске и с пажњом прати
ли причу о Матици српској коју им је испричала Добрила 
Мартинов. Поздравио их је генерални секретар Матице 
српске доц. др Ђорђе Ђурић.

4. јуна 2013: управник БМС Миро Вуксановић и заменик 
управника Новка Шокица Шуваковић присуствовали су 



састанку оснивача Виртуелне библиотеке Србије (ВБС) у 
Народној библиотеци Србије.

4. јуна 2013: Миро Вуксановић, управник БМС и први до
битник награде „Ђура Даничић” председавао је седници 
жирија за доделу овог признања.

4. јуна 2013: мр Тијана Палковљевић, управница Галерије 
Матице српске, је учествовала на промоцији Системат–
ског каталога дела Паје Јовановића, која је одржана у Град
ском музеју Вршац. Поред ње, о каталогу су говорили проф. 
др Мирослав Тимотијевић, историчар уметности, Јасна 
Марковић, кустос Музеја града Београда, и аутор Петар 
Петровић, кустос Народног музеја у Београду. Промоцији 
каталога су присуствовали и Снежана Мишић, мр Данило 
Вуксановић и Биљана Ристић из Галерије Матице српске.

5. јуна 2013: у Матици српској је одржан састанак са глав
ним и одговорним уредницима научних часописа Матице 
српске.

5. јуна 2013: одржана је Песничка литургија за Петра II 
Петровића Његоша у згради НИСа у Новом Саду. Драмска 
уметница Биљана Ђуровић прочитала је уводно слово, а 
програм је отпочео наступом гуслара Бошка Вујачића. По
том су Његошеве текстове и оне који казују о њему (чији 
су аутори: Исидора Секулић, Вук Врчевић, Иво Андрић, 
Милован Ђилас, Станислав Винавер, владика Николај Ве
лимировић, Љубомир Ненадовић, Матија Бећковић) чи
тали драмски уметници Биљана Ђуровић и Небојша Кун
дачина. Овај низ текстова употпунили су казивањем сво јих 
стихова песници: Рајко Петров Ного, Миро Вуксановић, 
Гојко Ђого, Јован Зивлак, Милосав Тешић, Милан Нена
дић, Анђелко Анушић, Селимир Радуловић, Ђорђо Сладо
је, Иван Негришорац, Благоје Баковић, Матија Бећковић. 
Програм је завршен наступом гуслара Бошка Вујачића. 
Ова свечана академија реализована је захваљујући ентузи
јазму организатора и учесника у програму и материјалној 
подршци НИСа, фирме Одржавање и услуге д.о.о. и помо
ћи фирме за билборде SOHO Advertising Solutions d.o.o. 

6. јуна 2013: одржана је седница Економског одбора Ма
тице српске.

6. јуна 2013: у Галерији Матице српске је поводом Змајевих 
дечјих игара одржана приредба креативног часописа за 
децу Машталица. На приредби су учествовала деца из при
ватног вртића „Маштоленд” и ђаци основне музичке шко
ле „Исидор Бајић”. Присутне су поздравили мр Тијана Пал

ковљевић, управница Галерије, Весна Пантић, уредница 
Машталице, и Радомир Дабетић, члан Градског већа за 
образовање.

6. и 7. јуна 2013: у просторијама Матице српске одржан 
је програм Змајевих дечјих игара.

6. и 7. јуна 2013: Библиотека Матице српске представила 
је своја издања на Седмом годишњем стручнонаучном 
скупу Библионет 2013 у Народној библиотеци у Смедере
ву. Издања су представиле мр Душица Грбић, руководилац 
Одељења старе и ретке књиге и легата, и Новка Шоки ца 
Шуваковић, заменик управника, а изложбу издања отво
рио је управник БМС Миро Вуксановић.

7. јуна 2013: беседом под називом Јесте било што бити 
не може, управник БМС и дописни члан САНУ Миро 
Вуксановић отворио је у Вишеграду манифестацију „Ви
шеградска стаза”, посвећену имену и делу нобеловца Иве 
Андрића.

7. јуна: Мр Тијана Палковљевић, управница Галерије Ма
тице српске, је на позив владике сремског господина Ва
силија, учествовала у раду Организационог одбора за 
организацију стручног скупа у поводу обележавања 300го
дишњице Карловачке митрополије.

7. и 14. јуна 2013: у Галерији Матице српске су током тра
јања изложбе Хуманизам и ренесанса у централним Апе
нинима. Паралеле одржана три стручна предавања. „Ра
дионица ’Минели’ и реплика Студиола из Губија – алати 
и технике ренесансних мајстора дрвета” и „Студиоло из 
Гу бија – идеја микрокосмоса” Ђузепеа Минелија, мајсто
ра уметничке обраде дрвета из радионице „Минели” и др 
Винћенца Амброђија, професора на Универзитету Тор 
Вергата у Риму, „Чувари традиције – израда реплика” др 
Ангелине Милосављевић, историчарка уметности и др 
Даниеле Королије Црквењаков, конзерватора саветника 
Галерије Матице српске.

9. јуна 2013: потпредседник Матице српске др Миодраг 
Матицки присуствовао је Скупштини Фонда дијаспоре 
за матицу у Београду, у оквиру Канцеларије Владе Србије 
за дијаспору.

10. јуна 2013: чланови Председништва Матице српске 
имали су састанак са председником Владе АП Војводине 
др Бојаном Пајтићем и потпредседником проф. др Дра
гославом Петровићем у Матици српској. Том приликом 
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потписан је Уговор o финансирању научноистраживачке 
делатности и набавци рачунарске опреме у Матици српској.
12. јуна 2013: председник Матице српске проф. др Драган 
Станић и генерални секретар доц. др Ђорђе Ђурић били 
су у РТ Србије и са директором ТВ Београд Николом Мир
ковим разговарали о сарадњи.
12. јуна 2013: председник Матице српске проф. др Драган 
Станић и генерални секретар доц. др Ђорђе Ђурић прису
ствовали су свечаности поводом Дана Руске Федерације 
у Амбасада Русије.
12. јуна 2013: мр Тијана Палковљевић, управница Галери
је Матице српске, и мр Лолита Пејовић, стручни сарадник, 
присуствовале су у Скупштини Града Новог Сада манифе
стацији „Ривер шоу” која је посвећена Стратегији Европ
ске уније за развој Дунавског региона. 
12. јуна 2013: у Галерији Матице српске је одржана завр
шна приредба и додела књижица приватне основне школе 
„Кирило и Методије” из Новог Сада. Присутне ученике 
и родитеље поздравила је мр Тијана Палковљевић, управ
ница Галерије, након чега су се обратили представници 
школе. Том приликом је представљена изложба ликовних 
радова ученика који су настали након посете Галерији и уче
ствовања у едукативном програму за децу „Потрага за 
благом. Дечји водич кроз Галерију Матице српске”.
13. јуна 2013: Ката Мирић, библиограф БМС, присуствова
ла је састанку Организационог одбора Стручнонаучног 
скупа „Српска национална библиографија” у Народној 
библиотеци Србије.
13. јуна 2013: изашла је јунска свеска Летописа Матице 
српске.
14. јуна 2013: Новка Шокица Шуваковић, заменик управ
ника БМС, и мр Душица Грбић, руководилац Одељења 
старе и ретке књиге и легата, присуствовале су састанку 
директора библиотека које обављају послове од општег 
интереса у заштити старе и ретке библиотечке грађе у На
родној библиотеци Србије. 
14. јуна 2013: Марија Јованцаи, руководилац Одељења 
каталошкобиблиографске обраде публикација БМС, при
суствовала је Годишњој скупштини Подружнице библио
текара Срема у Народној библиотеци „Доситеј Обрадовић” 
у Старој Пазови. 
17. јуна 2013: секретар Одељења за друштвене науке и члан 
Управног одбора Матице српске проф. др Љубомирка 
Кркљуш учествовала је у раду седнице Националног саве
та Србије.
17. јуна 2013: мр Лолита Пејовић, стручни сарадник, и 
Јелена Огњановић, кустос приправник Галерије Матице 
српске, присуствовале су у Музеју Града Новог Сада пре
зентацији поводом завршетка пројекта „Музејски пасош”, 
који су подржали ИПА фондови Европске уније, а чији су 
носиоци Музеј Града Новог Сада и Регија Дунав, Марош, 
Тиса Киреш. 
17. и 18. јуна 2013: у склопу Протокола о сарадњи на локал
ном развоју у области заштите и вредновања културног 
наслеђа потписаног између Секретаријата за културу и 
јавно информисање АП Војводине, Територијалног пакта 
централних Апенина и Галерије Матице српске, органи
зована су два предавања проф. Алесандре Ланћоти са Прав

ног факултета Универзитета у Перуђи на тему „Културно 
наслеђе у легислативи европске уније и сарадња међу 
европским државама” − у Скупштини АП Војводине и на 
Филозофском факултету у Новом Саду, са уводном речи 
говорила је мр Тијана Палковљевић, управница Галерије 
Матице српске. 
18. јуна 2013: пoводом 200. годишњице рођења Петра Пе
тровића Његоша, управник БМС и дописни члан САНУ 
Миро Вуксановић одржао је беседу на свечаности у Црк
венонародном дому Светог Василија Острошког у Ник ши
ћу. Свечаност је организовала Матица српска – Дру штво 
чланова у Црној Гори.
19. јуна 2013: Матицу српску је посетио министар култу
ре Братислав Петковић. Госта су примили председник 
Матице српске проф. др Драган Станић, потпредседници 
проф. мр Ненад Остојић и проф. др Бранко Бешлин, и 
генерални секретар доц. др Ђорђе Ђурић.
 19. јуна 2013: одржана је седница Уредништва Зборника 
Матице српске за књижевност и језик.
19. јуна 2013: одржана је седница Одбора Одељења за књи
жевност и језик.

19. јуна 2013: у Подгорици је одржана промоција Антоло
гијске едиције Десет векова српске књижевности Изда
вачког центра Матице српске. Промоцију је у својој књи
жари организовала Матица српска – Друштво чланова у 
Црној Гори, а eдицију је представио главни и одговорни 
уредник Миро Вуксановић.

19. јуна 2013: у Галерији Матице српске је одржано свеча
но затварање изложбе Хуманизам и ренесанса у централ
ним Апенинима. Паралеле. У разговору су учествовали 
Братислав Петковић, министар културе и информисања 
Републике Србије, Славиша Грујић, потпредседник Владе 
АП Војводине и покрајински секретар за културу и јавно 
информисање, мр Тијана Палковљевић, управница Гале
рије Матице срспке, др Илијас Тасијас, директор Терито
ријалног пакта централних Апенина, Сира Миори, дирек
торка Италијанског института за културу из Београда, и 
саветник за културу Амбасаде Републике Италије, проф. 
Алесандра Ланћоти из Перуђе, Наталија Шиниковић, 
државна секретарка Министарства културе и информиса
ња Републике Србије, и Зоран Вапа, директор Покрајин
ског Завода за заштиту споменика културе Војводине. 

19. до 21. јуна 2013: Биљана Ристић, начелница одељења 
општих послова, и Јелена Огњановић, кустос приправник 
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Галерије Матице српске, присуствовале су у Бечу прослави 
150 година од оснивања аустријске фирме „Kunsttrans” која 
се бави транспортом и шпедицијом уметничких дела, а 
на позив заступника ове фирме у Београду. 

20. јуна 2013: председник Матице српске проф. др Драган 
Станић је примио др Андреја Фајгеља, а разговарали су о 
програму дигитализације уметничке баштине Новог Сада.

20. јуна 2013: у оквиру Музичких вечери Матице српске 
приређен је концерт клавирског трија чији су чланови Диа
на Јовановић, клавир, Горан Узелац, виолина, Наталија 
Неженцева, виолончело. Гост програма била је Ана Стефа
новић, клавир. Изведена су дела С. Рахмањинова и М. И. 
Глинке.

21. јуна 2013: у Галерији Матице српске је отворена Завр
шна изложба радова студената IV године Департмана ли
ковних уметности Академије уметности у Новом Саду. 
Сту денте и публику су поздравили др Даниела Королија 
Црквењаков, помоћник управника Галерије Матице српске, 
и проф. др Зоран Крајишник, декан Академије уметности 
у Новом Саду, који је изложбу отворио. 

24. јуна 2013: одржана је седница Управног одбора Мати
це српске.

24. до 28. јуна 2013: Галерија Матице српске је одржала 
пет креативних радионица за децу: „Златан конац и сјај 
бисера”, „Моја животиња − мој модел”, „Прича о царској 
круни”, „Мирис природе са платна” и „Спортски времеплов”. 
Радионице су водили Јелена Огњановић и Владимир Вукас, 
кустоси приправници Галерије, у сарадњи са студентки
ња ма педагогије.

25. јуна 2013: новинарка Радио Београда Љупка Ковачевић 
разговарала је са председником Матице српске проф. др 
Драганом Станићем о активностима Матице српске.

25. јуна 2013: у Едицији Матица Издавачког центра Мати
це српске објављена је књига огледа Сродници академика 
Светлане ВелмарЈанковић.

26. јуна 2013: одржана је седница Уређивачког одбора Срп
ске енциклопедије.

26. јуна 2013: у организацији Српске читаонице у Иригу 
одржано је представљање књиге Атлас насеља Војводине, 
I књига, Срем. Скуп је поздравила Вера Новковић, управ
ница Српске читаонице у Иригу. О књизи су говорили: 
Славиша Грујић, потпредседник Владе Војводине и по кра
јински секретар за културу и јавно информисање, проф. 
др Бранко Бешлин, потпредседник Матице српске, и ауто ри 
књиге проф. др Слободан Ћурчић, пуковник доц. др Алек
сандар Илић, доц. др Млађен Јовановић. 

27. јуна 2013: одржана је Песничка литургија за Петра II 
Петровића Његоша у згради Народног позоришта у Бео
граду. Учествовали су песници: Матија Бећковић, Мило
ван Данојлић, Петар Пајић, Рајко Петров Ного, Гојко Ђого, 
Добрица Ерић, Мирослав Максимовић, Милосав Тешић, 
Злата Коцић, Ђорђо Сладоје, Драган Лакићевић, Иван 
Не гришорац, драмски уметници Биљана Ђуровић, Гојко 
Шантић и гуслар Бошко Вујачић.

27. јуна 2013: у заједничком врту Галерије Матице српске 
и Спомензбирке Павла Бељанског почео је програм „Лето 
у врту галерија 2013”. Одржана је Путописна прича о Ис
ланду, др Роберта Семинца, професора на Медицинском 
факултету у Новом Саду, активног члана Фото клуба „Вој
во дина” и Фото савеза Србије. 

30. јуна 2013: генерални секретар Матице српске доц. др 
Ђорђе Ђурић присуствовао је дводневној манифестацији 
„Миланковићеви циклуси” којом је обележена 134. годи
шњица Миланковићевог рођења. Манифестација је одр жа
на у родној кући научника у Даљу, која је уједно и Културни 
и научни центар.
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