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1. ју ла 2013: пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др Дра ган 
Ста нић и ге не рал ни се кре тар доц. др Ђор ђе Ђу рић при
су ство ва ли су три би ни „Раз вој не пер спек ти ве кул ту ре у 
Ср би ји”, на по зив Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња 
у Клу бу по сла ни ка у Бе о гра ду. При ли ком уче шћа у рас пра
ви пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др Дра ган Ста нић 
го во рио је о осни ва њу Ен ци кло пе диј ског за во да Ма ти це 
срп ске и о до при но су Ма ти це срп ске не го ва њу срп ске је
зич ке кул ту ре.
1. ју ла 2013: проф. еме ри тус др Слав ко Гор дић, члан Управ
ног од бо ра Ма ти це срп ске, уче ство вао је у ра ду сед ни це 
Са ве та Ву ко вог са бо ра у Ву ко вој за ду жби ни у Бе о гра ду. 
1. ју ла 2013: у Еди ци ји Ма ти ца Из да вач ког цен тра Ма ти
це срп ске об ја вље на је књи га Срод ни ци Све тла не Вел мар
Јан ко вић.
2. ју ла 2013: ви це гу вер нер На род не бан ке Ср би је Ди ја на 
Дра гу ти но вић је у цен трал ном хо лу згра де НБС у Не ма њи
ној ули ци у Бе о гра ду све ча но отво ри ла из ло жбу Срп ски 
но вац од 13. до 21. ве ка, ко ја је на ста ла у окви ру са рад ње 
Ма ти це срп ске и цен трал не бан ке. Из ло жба је пре ми јер
но при ка за на јав но сти 2012. го ди не у Ми си ји Ре пу бли ке 
Ср би је при Европ ској уни ји у Бри се лу, а то ком 2014. го
ди не ће би ти ор га ни зо ва на и у ви ше дру гих европ ских 
гра до ва, уз по др шку Ми ни стар ства спољ них по сло ва. 
3. ју ла 2013: управ ник Би бли о те ке Ма ти це срп ске и до пи
сни члан СА НУ Ми ро Вук са но вић при су ство вао је сед
ни ци На ци о нал ног са ве та за кул ту ру Ре пу бли ке Ср би је.
4. ју ла 2013: у окви ру про гра ма Спорт скоеду ка тив ног 
кам па Ма ти цу срп ску су по се ти ли уче сни ци кам па – чла
но ви вој нопа три от ског клу ба Сер фи ми и уче ни ци пра
во слав них гим на зи ја из Мо скве. Срп скору ски ру ко мет но 
еду ка тив ни камп „Ра сти мо” одр жа ва се под по кро ви тељ
ством Њ.К.В. Ол ге Ро ма но ве, Срп ске пра во слав не цр кве, 
Ка рић фон да ци је и Ка ра ђор ђе вић фон да ци је. Уче ни ци и 
про фе со ри су раз гле да ли све ча не про сто ри је Ма ти це срп
ске и упо зна ли се са ње ном исто ри јом и са вре ме ним ак тив
но сти ма.
4. ју ла 2013: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске је одр жа на кон фе рен
ци ја за но ви на ре по во дом отва ра ња из ло жбе По клон-збир ка 
Пе тра Ћур чи ћа. На кон фе рен ци ји су го во ри ли: мр Ти ја
на Пал ко вље вић, управ ни ца Га ле ри је, Ра то мир Ку лић, 
аутор из ло жбе, Пе тар Ћур чић, умет ник, и Ми лан Со ла ров, 
исто ри чар умет но сти.
4, 11, 18. и 25. ју ла 2013: у за јед нич ком вр ту Га ле ри је Ма ти
це срп ске и Спо мензбир ке Па вла Бе љан ског ре а ли зо ван 
је про грам Ле то у вр ту га ле ри ја 2013 у окви ру ко јег је одр
жа но: Ве че ита ли јан ске опе ре – екра ни за ци ја опе ре Ђу зе пе 

Вер ди ја „Тра ви ја та у Па ри зу” у са рад њи са Ита ли јан ским 
ин сти ту том за кул ту ру у Бе о гра ду; Ве че ба рок не му зи ке у 
са рад њи са Му зич ком шко лом „Јо сип Сла вен ски” из Но
вог Са да; Ве че фран цу ског фил ма – „Жил и Џим”, Фран соа 
Три фоа у са рад њи са Ам ба са дом Фран цу ске у Ср би ји и 
Фран цу ским ин сти ту том – огра нак у Но вом Са ду, че му 
је као по ча сни гост при су ство вао ам ба са дор Фран цу ске, 
Њ.Е. Фран соа Гза ви је Де нио, и Пу то пи сна при ча: Ја пан у 
са рад њи са др Ла за ром Три фу но ви ћем и Удру же њем љу
би те ља ја пан ске кул ту ре и умет но сти „Цен тар жи во та”, 
а по ча сни гост је био Иван Ва то вић, пред став ник Ја пан ске 
Ам ба са де у Ср би ји.
5. ју ла 2013: чла ни це „Ко ла срп ских се ста ра” по ста ви ле су, 
већ тра ди ци о нал но, ивањ ски ве нац по во дом Иван да на. 
Ме ђу при сут ни ма је би ла и пре десд ни ца овог удру же ња 
Сла вој ка То до ров, а до че ка ле су их и са њи ма раз го ва ра ле 
о ак тив но сти ма „Ко ла срп ских се ста ра” До бри ла Мар ти
нов, Алек сан дра Јо ва но вић и Све тла на Ми ла ши но вић.
5. ју ла 2013: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске је отво ре на из ло жба 
По клон-збир ка Пе тра Ћур чи ћа. На отва ра њу из ло жбе го
во ри ли су: мр Ти ја на Пал ко вље вић, управ ни ца Га ле ри је, 
Ра то мир Ку лић, аутор из ло жбе и др Ја сна Јо ва нов, му зеј
ски са вет ник, ко ја је из ло жбу све ча но отво ри ла. Из ло же но 
je 174 умет нич ка де ла – сли ке и цр те жи, ко је је овај ис так
ну ти но во сад ски умет ник по кло нио Га ле ри ји Ма ти це срп
ске у про те клим де це ни ја ма. Из ло жба пред ста вља је дин
стве ну шет њу кроз те мат ски и тех нич ки ра зно вр стан 
ли ков ни опус умет ни ка на стао из ме ђу 1964. и 2011. го ди не. 
По клонзбир ком Пе тар Ћур чић је 2011. го ди не увр штен 
ме ђу ве ли ке до бро тво ре Га ле ри је Ма ти це срп ске. 
9. ју ла 2013: члан Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске проф. 
др Слав ко Гор дић уче ство вао је у ра ду Управ ног од бо ра 
За ду жби не „До си теј Об ра до вић”.
9. до 14. ју ла 2013: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске је одр жан 
про грам Ta ke a bre ak – feel the Art in the Gal lery of Ma ti ca 
srp ska са же љом да се то ком тра ја ња EXIT фе сти ва ла 2013. 
про мо ви ше срп ска на ци о нал на умет ност и кул тур на ба
шти на, и при бли жи стра ним ту ри сти ма. Ове го ди не Га ле
ри ја је ус по ста ви ла са рад њу са ор га ни за то ри ма EXIT фе
сти ва ла 2013. та ко да је про грам Ta ke a bre ak – feel the Art 
in the Gal lery of Ma ti ca srp ska био у зва нич ној по ну ди фе
сти ва ла. По се ти о ци су би ли у при ли ци да се кроз при чу 
о де сет ода бра них де ла ко ја су из ло же на у стал ној по став
ци, упо зна ју са те ма ма и иде ја ма на ци о нал не умет но сти 
и ужи ва ју у при јат ном ам би јен ту Га ле ри је Ма ти це срп ске. 
Ко ор ди на тор про гра ма би ла је Сне жа на Ми шић, ви ши 
ку стос, а про грам су во ди ли Је ле на Ог ња но вић, ку стос за 
еду ка ци ју Га ле ри је Ма ти це срп ске, и во лон те ри Ива на 



Ра сто вић, Ми ли ца Бо го са вље вић и Ан дреј Пе то је вић. У 
то ку шест да на у про гра му је уче ство ва ло 90 по се ти ла ца. 
11. ју ла 2013: управ ник Би бли о те ке Ма ти це срп ске Ми ро 
Вук са но вић и шеф ра чу но вод ства Је ли ца Гр бић по се ти ли 
су по моћ ни ка ми ни стра кул ту ре за фи нан си је Ве сну Јо ка
но вић и са њом раз го ва ра ли о по ве ћа њу сред ста ва за по
кри ће те ку ћих ма те ри јал них тро шко ва. Раз го вор је успе
шно оба вљен. У уз врат ној по се ти Би бли о те ци Ма ти це 
срп ске Ве сна Јо ка но вић би ла је 18. сеп тем бра 2013. го ди не.
15–16. ју ла 2013: струч ни тим ку сто са и кон зер ва то ра Га
ле ри је Ма ти це срп ске у са ста ву мр Ти ја на Пал ко вље вић, 
управ ни ца Га ле ри је, др Бран ка Ку лић, аутор ка из ло жбе, 
др Да ни е ла Ко ро ли ја Цр кве ња ков, ку сто си Сне жа на Ми
шић, Је ле на Ог ња но вић, Вла ди мир Ву кас и кон зер ва то ри 
мр Да ни ло Вук са но вић, Дар ко Ђор ђе вић и Ста ни слав 
Ми ло ше вић, по ста вљао је из ло жбу Умет ност XVI II ве ка 
у ко лек ци ји Га ле ри је Ма ти це срп ске у Га ле ри ји Срп ске 
ака де ми је на у ка и умет но сти у Бе о гра ду. 
16. ју ла 2013: у Га ле ри ји Срп ске ака де ми је на у ка и умет но
сти у Бе о гра ду одр жа на је кон фе рен ци ја за но ви на ре по во
дом отва ра ња из ло жбе Умет ност XVI II ве ка у ко лек ци ји 
Га ле ри је Ма ти це срп ске. На кон фе рен ци ји су из ло жбу 
пред ста ви ле: Ра да Маљ ко вић, ку стос Га ле ри је СА НУ, др 
Бран ка Ку лић, аутор ка из ло жбе, и мр Ти ја на Пал ко вље вић, 
управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске.
17. ју ла 2013: у Га ле ри ји Срп ске ака де ми је на у ка и умет
но сти у Бе о гра ду све ча но је отво ре на из ло жба Умет ност 
XVI II ве ка у ко лек ци ји Га ле ри је Ма ти це срп ске.
18. ју ла 2013: пот пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др 
Бран ко Бе шлин и ге не рал ни се кре тар доц. др Ђор ђе Ђу
рић би ли су на са стан ку са Сла ви шом Гру ји ћем, по кра јин
ским се кре та ром за кул ту ру и јав но ин фор ми са ње, на ком 
су раз го ва ра ли о на став ку са рад ње Ма ти це срп ске и По кра
јин ског се кре та ри ја та за кул ту ру на те ку ћим про јек ти ма 
у 2013. и но вим про јек ти ма у 2014. го ди ни.
19. ју ла 2013: Би бли о те ка Ма ти це срп ске об ја ви ла је Ана-
ли зу ра да на род них би бли о те ка у Вој во ди ни за 2012. и Ана-
ли зу ра да ви со ко школ ских би бли о те ка у Вој во ди ни за 2012.
23. ју ла 2013: Га ле ри ју Ма ти це срп ске су по се ти ла де ца из 
Цен тра за де цу и омла ди ну у окви ру кам па „Ма ла срећ на 
ко ло ни ја 13”. Га ле ри ја је као ду го го ди шњи про грам ски 
парт нер кам па, том при ли ком ор га ни зо ва ла еду ка тив но
кре а тив ну ра ди о ни цу „По тра га за бла гом” ко ју је во ди ла 
Је ле на Ог ња но вић, ку стос за еду ка ци ју. 
25. ју ла 2013: Ба нат ски кул тур ни цен тар и Цр кве на оп шти
на Дра гу ти но во из Но вог Ми ло ше ва, у са рад њи са Ма ти
цом срп ском, ор га ни зи ва ли су кул тур ну ма ни фе ста ци ју 
„Да ни Те о до ра Па вло ви ћа”, ко ја је 14. пут одржанa у Но вом 
Ми ло ше ву, род ном ме сту Те о до ра Па вло ви ћа, од 25. до 
28. ју ла 2013. го ди не у Хра му Св. ар хан ге ла Га ври ла, под 
по кро ви тељ ством Оп шти не Но ви Бе чеј и Ме сне за јед ни це 
Но во Ми ло ше во. На овом ску пу, 25. ју ла, Ма ти цу срп ску 
је пред ста вља ла проф. др Љу бо мир ка Кр кљуш, се кре тар 
Оде ље ња за дру штве не на у ке Ма ти це срп ске. Том при ли
ком, по ло жи ла је ве нац на гроб Те о до ра Па вло ви ћа у знак 
по што ва ња и за хвал но сти пр вом се кре та ру Ма ти це срп
ске, уред ни ку Ле то пи са Ма ти це срп ске и осни ва чу Га ле
ри је Ма ти це срп ске. У Хра му Св. ар хан ге ла Га ври ла, на кон 
ве чер њег бо го слу же ња, проф. др Љу бо мир ка Кр кљуш 

го во ри ла је о Те о до ру Па вло ви ћу уз оста ле зва нич ни ке 
ко ји су сво јим из ла га њи ма отво ри ли ма ни фе ста ци ју. 
29. ју ла 2013: Би бли о те ка Ма ти це срп ске у јав ном ка та ло гу 
по ста ви ла је елек трон ску из ло жбу по во дом 200 го ди на од 
ро ђе ња дан ског фи ло зо фа, те о ло га и пе сни ка Се ре на Кјер
ке го ра (1813–1855).

1, 8, 15, 22. и 29. ав гу ста 2013: то ком ав гу ста ме се ца у за
јед нич ком вр ту Га ле ри је Ма ти це срп ске и Спо мензбир ке 
Па вла Бе љан ског на ста вљен је про грам Ле то у вр ту га-
ле ри ја 2013 у окви ру ко јег је одр жа но Ве че ита ли јан ског 
фил ма: до ку мен тар ни фил мо ви „Вид све до чан ства о про
шло сти” и „Сфин га, вла дар и бог”, у са рад њи са Ита ли јан
ским ин сти ту том за кул ту ру у Бе о гра ду; Тан го ме ло ди ја 
– емо ци ја по кре та у са рад њи са Удру же њем „То до тан го”; 
Шет ња кроз рит мо ве Ла тин ске Аме ри ке у са рад њи са 
Пле сним сту ди ом „Аllegro”; Ве че уз гу дач ке ан сам бле у са
рад њи са Му зич ком шко лом „Јо сип Сла вен ски” из Но вог 
Са да и Ма ђар ске ме ло ди је у рит му џе за – џез ме ло ди је у 
ма ђар ском рит му у са рад њи са Ам ба са дом Ма ђар ске, УГ 
„Art on whe els” и Алек сан дром Ду ји ном, че му је као по
ча сни гост при су ство вао ам ба са дор Ма ђар ске, Њ.Е. Оскар 
Ни ко виц.
12. ав гу ста 2013: ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске доц. 
др Ђор ђе Ђу рић имао је са ста нак са др Ми ла ном Ми ци
ћем, по моћ ни ком по кра јин ског се кре та ра за кул тур но 
на сле ђе и јав не збир ке.
12. ав гу ста 2013: пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др 
Дра ган Ста нић је у име пе сни ка Ђор ђа Ни ко ли ћа при мио 
но во у ста но вље ну књи жев ну на гра ду „Де спо ти ца ма ти 
Ан ге ли на” ко ја је уру че на у ма на сти ру Кру ше дол. 
14. и 15. ав гу ста 2013: пред сед ник Ма ти це срп ске проф. 
др Дра ган Ста нић пред ста вљао је Ма ти цу срп ску на све ча
но сти по во дом обе ле жа ва ња 7 ве ко ва ма на сти ра Бањ ска 
– за ду жби не Кра ља Ми лу ти на и уче ство вао у Пе снич кој 
ве че ри на ко јој су уру че на пре сти жна пе снич ка при зна ња 
у окви ру 17. Ме ђу на род не кул тур не ма ни фе ста ци је „Со
ко ли ца 2013”, а у ор га ни за ци ји СО Зве чан и КУД „Зве чан”.
16. ав гу ста 2013: иза шао је дво број јул–ав густ Ле то пи са 
Ма ти це срп ске у ком је уз те мат „Цр њан ско вих сто два
де сет го ди на” и по е зи ја де сет не мач ких пе сни ка мла ђе 
ге не ра ци је.
23. ав гу ста 2013: Би бли о те ка Ма ти це срп ске у јав ном ка
та ло гу по ста ви ла је елек трон ску из ло жбу по во дом 150 
го ди на од ро ђе ња срп ског пи сца Све то ли ка Ран ко ви ћа 
(1863–1899).
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26–30. ав гу ста 2013: Га ле ри ја Ма ти це срп ске је и у ав гу сту 
уче ство ва ла у ма ни фе ста ци ји „Но во сад ско де чи је ле то 
2013” при ре ђи ва њем кре а тив них ра ди о ни ца за де цу. То ком 
пет да на одр жа но је пет ра ди о ни ца: Зла тан ко нац и сјај 
би се ра, Мо ја жи во ти ња − мој мо дел, При ча о цар ској кру-
ни, Ми рис при ро де са плат на и Спорт ски вре ме плов, а 
на кон за вр шне ра ди о ни це пред ста вље ни су деч ји ра до ви 
и до де ље не Ди пло ме за ис тра жи ва ча умет нич ког бла га 
свим ма ли ша ни ма ко ји су уче ство ва ли у про гра му. Ра ди о
ни це су во ди ли Је ле на Ог ња но вић и Вла ди мир Ву кас, ку
сто си при прав ни ци Га ле ри је, у са рад њи са сту дент ки ња ма 
пе да го ги је.
27. и 29. ав гу ста 2013: у окви ру пра те ћег про гра ма из ло жбе 
Умет ност XVI II ве ка у ко лек ци ји Га ле ри је Ма ти це срп ске 
ко ја је при ре ђе на у Га ле ри ји Срп ске ака де ми је на у ка и 
умет но сти у Бе о гра ду, одр жа но је аутор ско ту ма че ње из
ло жбе др Бран ке Ку лић и пре да ва ње Вер ско-по ли тич ки 
окви ри срп ске умет но сти XVI II ве ка др Вла ди ми ра Си ми
ћа, аси стен та на Оде ље њу за исто ри ју умет но сти Фи ло
зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду.
27. ав гу ста до 1. сеп тем бра 2013: Га ле ри ја Ма ти це срп ске је 
уче ство ва ла у ре а ли за ци ји ин тер на ци о нал ног фе сти ва ла 
Ci ne ma City ко ји је свој бо гат филм ски, му зич ки и ака дем
ски про грам при ре дио на не ко ли ко ло ка ци ја у гра ду. Је дан 
од би о скоп ских пунк то ва би ла је и Га ле ри ја Ма ти це срп ске. 
30. ав гу ста 2013: Га ле ри ју Ма ти це срп ске је по се тио ам ба
са дор Ку вај та у Ср би ји, го спо дин Фав зи Аб ду ла зиз Ах мад 
АлЈа сем. Ам ба са до ра су до че ка ле и кроз стал ну по став ку 
Га ле ри је про ве ле мр Ти ја на Пал ко вље вић, управ ни ца, и 
Сне жа на Ми шић, на чел ни ца Оде ље ња за про гра ме и пре
зен та ци ју.

3, 5. и 10. сеп тем бра 2013: у окви ру пра те ћег про гра ма 
из ло жбе Умет ност XVI II ве ка у ко лек ци ји Га ле ри је Ма ти-
це срп ске ко ја је при ре ђе на у Га ле ри ји Срп ске ака де ми је 
на у ка и умет но сти у Бе о гра ду, одр жа на је про мо ци ја ка та
ло га Умет ност XVI II ве ка у ко лек ци ји Га ле ри је Ма ти це 
срп ске на ко јој су го во ри ли мр Ти ја на Пал ко вље вић, управ
ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске, проф. др Ми ро слав Ти мо
ти је вић, исто ри чар умет но сти, и аутор ка др Бран ка Ку лић; 
пре да ва ње др Да ни е ле Ко ро ли је Цр кве ња ков, са вет ни ка 
кон зер ва то ра Га ле ри је Ма ти це срп ске, и Ве ли бо ра Ан дри ћа, 
фи зи ко хе ми ча ра са Ин сти ту та за ну кле ар не на у ке „Вин ча” 
под на зи вом Ико не XVI II ве ка у ко лек ци ји Га ле ри је Ма ти-
це срп ске – кон зер ва ци ја и но ва ис тра жи ва ња и струч но ту
ма че ње из ло жбе ку сто са Га ле ри је Ма ти це срп ске, Је ле на 
Ог ња но вић и Вла ди мир Ву кас.

5. сеп тем бра 2013: одр жа на је сед ни ца Од бо ра за про сла ву 
„Два ве ка Ње го ша”.
5. сеп тем бра 2013: иза ша о је сеп тем бар ски број Ле то пи са 
Ма ти це срп ске. По ред при ло га у стал ним ру бри ка ма Ле-
то пи са ту је и те мат „Са бра не пе сме Но ви це Та ди ћа”.
5. и 12. сеп тем бра 2013: про грам Ле то у вр ту га ле ри ја 2013, 
ре а ли зо ван у за јед нич ком вр ту Га ле ри је Ма ти це срп ске 
и Спо мензбир ке Па вла Бе љан ског, за вр шен је про јек ци јом 
фил ма Фе де ри ко Да Мон те фел тро. Ху ма ни ста. Ме це на. 
Кон до тјер. Др жав ник и при ре ђи ва њем кон цер та у окви ру 
про гра ма Ве че аустриј ске кул ту ре у са рад њи са Ам ба са
дом Аустри је и Аустриј ским кул тур ним фо ру мом у Бе о
гра ду и УГ „Art on whe els” и Алек сан дром Ду ји ном, че му 
су као по ча сни го сти при су ство ва ли ам ба са дор Аустри је 
у Ср би ји, Њ.Е. др Јо ха нес Ајг нер и ди рек тор Аустриј ског 
кул тур ног фо ру ма, Ни ко лас Ке лер.
7. сеп тем бра 2013: пот пред сед ник Ма ти це срп ске др Ми о
драг Ма тиц ки при су ство вао је Скуп шти ни Удру же ња „Фонд 
ди ја спо ра за ма ти цу” у Кан це ла ри ји Вла де Ре пу бли ке Ср би
је за ди ја спо ру у Бе о гра ду.
9. сеп тем бра 2013: одр жа на је сед ни ца Пред сед ни штва 
Ма ти це срп ске.
11. сеп тем бра 2013: управ ник Би бли о те ке Ма ти це срп ске 
и до пи сни члан СА НУ Ми ро Вук са но вић при су ство вао је 
сед ни ци На ци о нал ног са ве та за кул ту ру Ре пу бли ке Ср би је.
11. и 12. сеп тем бра 2013: струч ни тим Га ле ри је Ма ти це 
срп ске – мр Да ни ло Вук са но вић и Дар ко Де спо то вић, кон
зер ва то ри, и Је ле на Ог ња но вић и Вла ди мир Ву кас, ку сто
си, ски да ли су и па ко ва ли екс по на те из ло жбе Умет ност 
XVI II ве ка у ко лек ци ји Га ле ри је Ма ти це срп ске ко ја је при
ре ђе на у Га ле ри ји Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти. 
12. сеп тем бра 2013: пот пред сед ник Ма ти це срп ске др Ми о
драг Ма тиц ки при су ство вао је отва ра њу из ло жбе Срп ски 
на ме сни ци 1934–1941 у Скуп шти ни гра да Бе о гра да у Бе о
гра ду. 
12. до 14. сеп тем бра 2013: струч ни тим Га ле ри је Ма ти це 
срп ске – Ра то мир Ку лић, му зеј ски са вет ник, др Да ни е ла 
Ко ро ли ја Цр кве ња ков, са вет ник кон зер ва тор, и Дар ко Де
спо то вић, кон зер ва тор, бо ра ви ли су у Ру му ни ји ра ди по
ста вља ња из ло жбе до ги тал них прин то ва Пор тре ти по-
ро ди це Те ке ли ја у Ара ду у Му зе ју умет но сти гра да Ара да 
и пре гле да ста ња пред ме та у де поу Епар хиј ског дво ра у 
Те ми шва ру, на осно ву че га ће се из ра ди ти ела бо рат за про
је кат Кон зер ва ци ја и ре ста у ра ци ја умет нич ког фон да Епар-
хиј ског дво ра у Те ми шва ру 2014–2017, пла ни ран у са рад њи 
Га ле ри је Ма ти це срп ске и Епар хи је те ми швар ске.
13. сеп тем бра 2013: пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др 
Дра ган Ста нић, ге не рал ни се кре тар доц. др Ђор ђе Ђу рић 
и Дра ган Ту бић, струч ни са рад ник Лек си ко граф ског оде
ље ња, пред ста ви ли су Ма ти цу срп ску и ње ну из да вач ку 
де лат ност у Град ској би бли о те ци у Лај ков цу.
13. сеп тем бра 2013: пот пред сед ник Ма ти це срп ске др Ми о
драг Ма тиц ки при су сво вао је Све ча ној ака де ми ји по во дом 
Да на Уни вер зи те та у Бе о гра ду.
13. сеп тем бра 2013: у окви ру ма ни фе ста ци је „Да ни срп ске 
кул ту ре у Ара ду” Га ле ри ја Ма ти це срп ске је у са рад њи са 
Са ве зом Ср ба у Ру му ни ји при ре ди ла из ло жбу ди ги тал них 
прин то ва Пор тре ти по ро ди це Те ке ли ја у Ара ду ко ја је отво
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ре на у Му зе ју умет но сти гра да Ара да. На отва ра њу из ло
жбе го во ри ли су: Ог њан Кр стић, пред сед ник Са ве за Ср ба 
у Ру му ни ји, мр Ти ја на Пал ко вље вић, управ ни ца Га ле ри
је Ма ти це срп ске, и Сла ви ша Гру јић, пот пред се ник Вла де 
АП Вој во ди не и по кра јин ски се кре тар за кул ту ру и јав но 
ин фор ми са ње, ко ји је из ло жбу отво рио. Тим по во дом, а 
у ци љу по ди за ња ни воа све сти и зна ња о вред но сти срп
ске на ци о нал не кул ту ре и исто ри је, као и о зна ча ју Са ве 
Те ке ли је, јед ног од нај ве ћих срп ских до бро тво ра, Га ле ри ја 
Ма ти це срп ске је да ро ва ла Са ве зу Ср ба у Ру му ни ји из ло
жбу ди ги тал них прин то ва на плат ну Пор тре ти по ро ди це 
Те ке ли ја у Ара ду. Аутор из ло жбе, тек ста фла је ра и тек сту
ал них ле ген ди је Сне жа на Ми шић, ви ши ку стос Га ле ри је 
Ма ти це срп ске. Ре а ли за ци ју из ло жбе омо гу ћио је По кра
јин ски се кре та ри јат за кул ту ру и јав но ин фор ми са ње. 
13. сеп тем бра 2013: мр Дра гој ла Жи ва нов, му зеј ски са вет
ник, и Сне жа на Ми шић, ви ши ку стос Га ле ри је Ма ти це 
срп ске, при су ство ва ле су Ван ред ној из бор ној Скуп шти ни 
На ци о нал ног ко ми те та ИКОМа Ср би је ко ја је одр жа на 
у Га ле ри ји фре са ка у Бе о гра ду. На Скуп шти ни је за но вог 
пред сед ни ка На ци о нал ног ко ми те та ИКОМа Ср би је иза
бран Слав ко Спа сић, ди рек тор При род њач ког му зе ја у 
Бе о гра ду.

14. сеп тем бра 2013: у Ма ти ци срп ској је одр жа на све ча ност 
до де ле при зна ња „Бе ла го лу би ца” у ор га ни за ци ји „Те сла 
гло бал фо ру ма”. Скуп је по здра вио пред сед ник Ма ти це 
срп ске проф. др Дра ган Ста нић. 
14. и 15. сеп тем бра 2013: пот пред сед ник Ма ти це срп ске 
др Ми о драг Ма тиц ки пред ста вљао је Ма ти цу срп ску на 
све ча но сти по во дом ор га ни зо ва ња „Ву ко вог са бо ра” у 
Ло зни ци.
16. сеп тем бра 2013: одр жа на је сед ни ца Пред сед ни штва 
Ма ти це срп ске.
16. сеп тем бра 2013: пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др 
Дра ган Ста нић при мио је пред сед ни цу Ма ти це бу ње вач
ке Су за ну Ку јун џић и Ни ко лу Ба би ћа. 
16. сеп тем бра 2013: ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске 
доц. др Ђор ђе Ђу рић и управ ник по сло ва Је ле на Ве се ли
нов би ли су на са стан ку са чла ни цом Град ског ве ћа за кул
ту ру Ми лан ком Бр кић у Град ској ку ћи.
16. сеп тем бра 2013: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске је одр жа на 
кон фе рен ци ја за но ви на ре у по во ду по чет ка про јек та „Умет
ност и ин клу зи ја – ин клу зив не ли ков не ра ди о ни це у Га ле
ри ји Ма ти це срп ске” ко ји ће се ре а ли зо ва ти у пе ри о ду од 
сеп тем бра до де цем бра. Про је кат су за јед нич ки кре и ра ли 

Га ле ри ја Ма ти це срп ске и Пер.Арт ор га ни за ци ја. О са рад
њи Га ле ри је са Пер.Арт ор га ни за ци јом и о про јек ту ко ји 
су парт нер ски по др жа ле ме ђу на род не ор га ни за ци је Кул
тур но на сле ђе без гра ни ца (CHwB) и Бал кан ска му зеј ска 
мре жа (BMN) го во ри ли су мр Ти ја на Пал ко вље вић, управ
ни ца Га ле ри је, и Са ша Асен тић, про грам ски ди рек тор 
Пер.Арт ор га ни за ци је.
17. сеп тем бра 2013: проф. еме ри тус др Слав ко Гор дић при
су ство вао је про мо ци ји збор ни ка ра до ва са Ме ђу на род ног 
на уч ног ску па „До си теј у срп ској исто ри ји и кул ту ри”.
17. сеп тем бра 2013: пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др 
Дра ган Ста нић je при су ство вао обе ле жа ва њу 100 го ди на 
од ро ђе ња пр вог пред сед ни ка Ма ти це бу ње вач ке Мар ка 
Пе и ћа у За во ду за кул ту ру Вој во ди не.
17. сеп тем бра 2013: др Да ни е ла Ко ро ли ја Цр кве ња ков, 
са вет ник кон зер ва тор Га ле ри је Ма ти це срп ске, пред ста
ви ла је рад на кон зер ва ци ји и ре ста у ра ци ји сли ке Ве ли ка 
Иза Вла ха Бу ков ца из Спо мензбир ке Па вла Бе љан ског, у 
окви ру све ча ног отва ра ња исто и ме не из ло жбе у Га ле ри ји 
До ма Вој ске Ср би је у Бе о гра ду.  
18. сеп тем бра 2013: пот пред сед ник Ма ти це срп ске проф. 
др Бран ко Бе шлин и ге не рал ни се кре тар доц. др Ђор ђе 
Ђу рић при су ство ва ли су Све ча ној ака де ми ји по во дом 200 
го ди на слу жбе них гла си ла у На род ном по зо ри шту у Бе о
гра ду на по зив Слу жбе ног гла сни ка из Бе о гра да.
19. сеп тем бра 2013: пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др 
Дра ган Ста нић и ге не рал ни се кре тар доц. др Ђор ђе Ђу рић 
уче ство ва ли су у ра ду Кон фе рен ци је, и све ча ном пот пи
си ва њу спо ра зу ма о са рад њи ин сти ту ци ја укљу че них у 
про је кат ди ги та ли за ци је кул тур не ба шти не „Ди ги та ли
за ци ја кул тур не ба шти не Но вог Са да”.
19. сеп тем бра 2013: у На род ној би бли о те ци „Вук Ка ра џић” 
у Кра гу јев цу пред ста вље на је књи га Бих по ље до пи сног 
чла на СА НУ Ми ра Вук са но ви ћа. По ред ауто ра, о књи зи 
су го во ри ли Не над Ша по ња и Мир ко Де мић.
19. сеп тем бра 2013: све ча ном пот пи си ва њу Спо ра зу ма о 
са рад њи ин сти ту ци ја укљу че них у про је кат „Ди ги та ли за
ци ја кул тур не ба шти не Но вог Са да” и окру глом сто лу на 
исту те му у Град ској ку ћи Гра да Но вог Са да из Би бли о те ке 
Ма ти це срп ске при су ство ва ли су за ме ник управ ни ка 
Нов ка Шо ки ца Шу ва ко вић и ин фор ма ти чар Оли ве ра Ми
хај ло вић.
19. сеп тем бра 2013: Би бли о те ка Ма ти це срп ске у јав ном 
ка та ло гу по ста ви ла је елек трон ску из ло жбу по во дом 200 
го ди на од ро ђе ња пе сни ка, вла да ра и вла ди ке Пе тра II Пе
тро ви ћа Ње го ша (1813–1851).
19. сеп тем бра 2013: у Вла ди АП Вој во ди не одр жа на је кон
фе рен ци ја за но ви на ре по во дом ре зи ми ра ња ре зул та та 
до са да шње са рад ње са ита ли јан ским парт не ри ма у обла
сти за шти те и пре зен та ци је кул тур ног на сле ђа (Про то кол 
о са рад њи на ло кал ном раз во ју у обла сти за шти те и вред-
но ва ња кул тур ног на сле ђа) и пред ста вља ња пла но ва за 
њен на ста вак у 2014. го ди ни. На кон фе рен ци ји су го во ри
ли: Сла ви ша Гру јић, пот пред сед ник Вла де АП Вој во ди не 
и по кра јин ски се кре тар за кул ту ру и јав но ин фор ми са ње, 
Или јас Та си јас, ди рек тор Те ри то ри јал ног пак та Цен трал них 
Апе ни на (Ита ли ја), мр Ти ја на Пал ко вље вић, управ ни ца 
Га ле ри је Ма ти це срп ске, и др Да ни е ла Ко ро ли ја Цр кве ња
ков, по моћ ник управ ни ка Га ле ри је Ма ти це срп ске.
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19. сеп тем бра 2013: Сне жа на Ми шић, на чел ни ца Оде ље
ња за про гра ме и пре зен та ци ју Га ле ри је Ма ти це срп ске при
су ство ва ла је пред ста вља њу про јек та Ди ги та ли за ци ја кул-
тур не ба шти не Но вог Са да ко ји су у Град ској ку ћи ор га
ни зо ва ли Град Но ви Сад, Кул тур ни цен тар Но вог Са да и 
ЈКП „Ин фор ма ти ка”. 
20. сеп тем бра 2013: пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др 
Дра ган Ста нић при су ство вао је от кри ва њу би сте Пе тру II 
Пе тро ви ћу Ње го шу у „Кар ло вач кој гим на зи ји” у Срем ским 
Кар лов ци ма у окви ру обе ле жа ва ња го ди шњи це ње го вог 
ро ђе ња.
20. сеп тем бра 2013: но во и за бра ни ми ни стар кул ту ре и 
ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је, го спо дин Иван Та со вац, 
био је у зва нич ној по се ти Га ле ри ји Ма ти це срп ске, у прат
њи др жав не се кре тар ке Гор да не Пре дић. До че ка ли су их 
управ ни ца мр Ти ја на Пал ко вље вић с нај у жим ти мом са
рад ни ка: др Да ни е ла Ко ро ли ја Цр кве ња ков, по моћ ник 
управ ни ка, Не над Вој но вић, се кре тар, Сне жа на Ми шић, 
на чел ни ца Оде ље ња за про гра ме и пре зен та ци ју и Би ља на 
Ри стић, на чел ни ца Оде ље ња оп штих по сло ва. На кон кра
ћег упо зна ва ња са исто ри ја том и ра дом Га ле ри је, ми ни стар 
је об и шао стал ну по став ку, као и рад не про сто ре у згра ди. 
То је би ла при ли ка да ви ди ре зул та те на по ра на уре ђе њу 
де поа, ра ди о ни ца и кан це ла ри ја, као и по тре бу за да љим 
ула га њи ма, пре све га у са на ци ју по друм ских про сто ра од 
вла ге и оро ну ле фа са де. У то ку раз го во ра ми ни стар је упо
знат и са про јек ти ма ме ђу на род не са рад ње ко ји су у то ку, 
као и пла но ви ма за да љи рад. 
20. сеп тем бра 2013: у рад ној по се ти Би бли о те ци Ма ти це 
срп ске био је ми ни стар кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке 
Ср би је Иван Та со вац. Управ ник Би бли о те ке Ми ро Вук са
но вић упо знао га је са де лат но шћу ове ин сти ту ци је кул ту ре.
20. и 27. сеп тем бра 2013: у окви ру пра те ћег про гра ма из
ло жбе По клон-збир ка Пе тра Ћур чи ћа одр жа но је струч но 
ту ма че ње из ло жбе ауто ра Ра то ми ра Ку ли ћа и Раз го вор са 
умет ни ком ко ји је во ди ла мр Ти ја на Пал ко вље вић, управ
ни ца Га ле ри је, а у ко јем је по ред Пе тра Ћур чи ћа уче ство вао 
и Ра то мир Ку лић, аутор из ло жбе.
21. сеп тем бра 2013: по во дом обе ле жа ва ња ма ни фе ста ци је 
„Да ни европ ске ба шти не” чи ја је те ма би ла „Ин ду стриј ско 
на сле ђе – за шти та и ре ви та ли за ци ја”, Га ле ри ја Ма ти це 
срп ске и Спо мензбир ка Па вла Бе љан ског при ре ди ле су 
за јед нич ки про грам на Тр гу га ле ри ја под на зи вом „Па риз 
као ин спи ра ци ја”. Про грам, по све ћен кул тур ној ба шти ни 
на ста лој у Па ри зу, од но сно умет но сти ко ја се раз ви ја ла у 
и под ути ца јем овог европ ског цен тра кул ту ре и ин ду стри
је то ком не ко ли ко ве ко ва, за по чео је струч ним ту ма че њем 
из ло жбе Па ри ско ис ку ство Са ве Шу ма но ви ћа у Спо мен
збир ци Па вла Бе љан ског ко је је одр жа ла Ја сми на Јак шић 
Су бић, ку сто ски ња, а на ста вљен је кон цер том Па риз − цен-
тар кул ту ре из ме ђу XVI II и XX ве ка у Га ле ри ји Ма ти це 
срп ске, где је при сут не по здра ви ла Сне жа на Ми шић, на
чел ни ца Оде ље ња за про гра ме и пре зен та ци ју. Му зич ки 
про грам су при ре ди ли: Сен ка Не дељ ко вић Сол да то вић 
(со пран), Алек сан дра Ка ра џић (кла вир), Је ле на Ба јић Бо ја
нић (кла вир), Ју ли ја Бал (кла вир) а као на ра тор го во рио је 
Зо ран Ма ро вић.
22. сеп тем бра 2013: пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др 
Дра ган Ста нић и ге не рал ни се кре тар доц. др Ђор ђе Ђу рић 

при су ство ва ли су све ча но сти по во дом обе ле жа ва ња 1700 
го ди на Ми лан ског едик та у Срем ској Ми тро ви ци на по зив 
Епар хи је срем ске и Оп шти не Срем ска Ми тро ви ца.
23. сеп тем бра 2013: одр жа на је сед ни ца Пред сед ни штва 
Ма ти це срп ске.
23. сеп тем бра 2013: у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске пред
ста вљен је ча со пис Љу ди го во ре ко ји се об ја вљу је у То рон
ту и Срп ска на ци о нал на ака де ми ја у Ка на ди. При сут не је 
по здра вио и увод ну реч из го во рио пред сед ник Ма ти це 
срп ске проф. др Дра ган Ста нић. О ча со пи су су го во ри ли 
глав ни и од го вор ни уред ник др Ра до мир Ба ту ран, књи жев
ни кри ти чар Пе тар Ар бу ти на и члан Уред ни штва проф. 
др Алек сан дар Пе тро вић. Ге не рал ни се кре тар Срп ске на
ци о нал не ака де ми је у Ка на ди мр Ра до је Ра до је вић био је 
спре чен да при су ству је овој ма ни фе ста ци ји. Ње гов текст 
је про чи тао др Ра до мир Ба ту ран, члан упра ве СНА, за ду
жен за из да вач ку де лат ност.
23. сеп тем бра 2013: пот пред сед ник Ма ти це срп ске проф. 
мр Не над Осто јић је при су ство вао све ча но сти обе ле жа
ва ња Да на Град ске би бли о те ке у Но вом Са ду по во дом 168 
го ди на по сто ја ња и ра да, као и отво ра њу из ло жбе Гра фич-
ки ди зајн не кад и сад. Том при ли ком Ма ти ци срп ској је до
де ље на За хвал ни ца За ви чај не збир ке за из у зе тан до при
нос и успе шну са рад њу.
23. сеп тем бра 2013: Ма ти цу срп ску је по се ти ла проф, др 
Ди па ни та Да та (Di pan ni ta Da ta), Go le park Co o pe ra ti ve Ho us
ing So ci ety, Кал ку та, Ин ди ја. При су ство ва ла је про мо ци ји 
ко ја је истог да на одр жа на и упо зна ла се са исто ри јом и 
са вре ме ним ак тив но сти ма Ма ти це срп ске.
23. сеп тем бра 2013: одр жан је Дан Град ске би бли о те ке у 
Но вом Са ду по во дом 168 го ди на по сто ја ња и ра да. Том 
при ли ком за хвал ни цу Би бли о те ци Ма ти це срп ске за до
при нос и успе шну са рад њу За ви чај не збир ке Град ске би
бли о те ке у Но вом Са ду пре у зе ла је за ме ник управ ни ка 
Нов ка Шо ки ца Шу ва ко вић, а за хвал ни це су до де ље не и 
Ду ши ци Гр бић, ру ко во ди о цу Оде ље ња ста ре и рет ке књи
ге и ле га та, и Гор да ни Ђи лас, ру ко во ди о цу Оде ље ња за 
чу ва ње и ко ри шће ње пу бли ка ци ја.
24. сеп тем бра 2013: Љу бо мир Си мо вић пре дао је ру ко пис 
књи ге „Ти та ник” у аква ри ју му за Еди ци ју Ма ти ца Из да
вач ког цен тра Ма ти це срп ске. 
24. сеп тем бра 2013: управ ник Би бли о те ке Ма ти це срп ске 
и до пи сни члан СА НУ Ми ро Вук са но вић бе се дио је у Град
ској би бли о те ци у Но вом Са ду о Пе тру II Пе тро ви ћу Ње
го шу на те му „Ње го ше ва два ве ка му ка, на оба све та”. Дру
ги део бе се де био је на сло вљен „Крст Об ра дов ви ше Цр не 
Го ре”.
25. сеп тем бра 2013: на по зив Еко ло шког по кре та Гра да 
Но вог Са да, пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др Дра ган 
Ста нић по здра вио је отва ра ње XVII Ме ђу на род не екокон
фе рен ци је.
26. сеп тем бра 2013: управ ник Би бли о те ке Ма ти це срп ске 
Ми ро Вук са но вић при су ство вао је сед ни ци Управ ног од
бо ра За јед ни це ма тич них би бли о те ка Ср би је.
26. сеп тем бра 2013: у На род ној би бли о те ци Ср би је пред
ста вље но је че твр то ко ло Ан то ло гиј ске еди ци је Де сет ве-
ко ва срп ске књи жев но сти Из да вач ког цен тра Ма ти це срп
ске о ком су го во ри ли глав ни и од го вор ни уред ник Цен тра 
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Ми ро Вук са но вић, проф. др Алек сан
дар Јер ков и Алек сан дар Га та ли ца.
26. и 28. сеп тем бра 2013: у Га ле ри ји 
Ма ти це срп ске је за по че та ре а ли за
ци ја про јек та „Умет ност и ин клу зи ја 
– ин клу зив не ли ков не ра ди о ни це у 
Га ле ри ји Ма ти це срп ске” ко ји је на ме
њен мла ди ма са и без ин те лек ту ал не 
оме те но сти са же љом да на кре а ти ван 
на чин раз ви ју вр шњач ку са рад њу и 
вла сти те по тен ци ја ле за ак тив но дру
штве но де ло ва ње, омла дин ски рад, 
као и про фе си о нал ну ори јен та ци ју у 
обла сти кул ту ре, умет но сти и ин клу
зи је. Во ди те љи ра ди о ни ца су про фе
си о нал ни умет ни ци чла но ви Пер.Арт 
ор га низ аци је и ку сто си Га ле ри је (Сне
жа на Ми шић – ко ор ди на тор, и Је ле на 
Ог ња но вић – ку стос за еду ка ци ју и 
из ло жбе). У то ку сеп тем бра одр жа на 
је Ин фо три би на на ко јој су уче сни
ци ма про је кат пред ста ви ли мр Ти ја на 
Пал ко вље вић, управ ни ца Га ле ри је, и 
Са ша Асен тић, про грам ски ди рек тор 
Пер.Арт ор га ни за ци је, и Увод на ра-
ди о ни ца.
27. сеп тем бра 2013: пред сед ник Ма
ти це срп ске проф. др Дра ган Ста нић 
при су ство вао је отва ра њу На уч ног 
ску па пово дом „Сто пе де сет го ди на 
од до ла ска Ја ко ва Иг ња то ви ћа у Даљ” 
одр жа ном у Да љу.
27. сеп тем бра 2013: пот пред сед ник 
Ма ти це срп ске проф. мр Не над Осто
јић је при су ство вао све ча ном отва ра њу 
згра де Рек то ра та у Но вом Са ду.
27. сеп тем бра 2013: управ ник Би бли
о те ке Ма ти це срп ске и глав ни и од го
вор ни уред ник Из да вач ког цен тра Ма
ти це срп ске Ми ро Вук са но вић при
су ство вао је са стан ку са ге не рал ним 
ди рек то ром Ра диоте ле ви зи је Вој во
ди не Ср ђа ном Ми хај ло ви ћем на ком 
је де фи ни сан про грам ски оквир за пра
ће ње ра да Би бли о те ке и Цен тра.

ИзложбаУметностXVIIIвекауколекцији
ГалеријеМатицесрпске

На отва ра њу су го во ри ли: ака де мик Ди ми три је Сте фа но вић, ге не
рал ни се кре тар Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, мр Ти ја на Пал
ко вље вић, управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске, Ра до слав Пет ко вић, 
под се кре тар по кра јин ског се кре та ри ја та за кул ту ру и јав но ин фор ми
са ње, Бра ти слав Пет ко вић, ми ни стар кул ту ре у Вла ди Ре пу бли ке Ср
би је, и ака де мик Дин ко Да ви дов, исто ри чар умет но сти, ко ји је из ло
жбу све ча но отво рио. Из ло жба је ре а ли зо ва на у са рад њи Ма ти це 
срп ске, Га ле ри је Ма ти це срп ске и Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти 
са же љом да се бо га та ко лек ци ја срп ске умет но сти XVI II ве ка Га ле ри
је Ма ти це срп ске пред ста ви у про сто ру Га ле ри је Срп ске ака де ми је на
у ка и умет но сти. Кроз ода бир 140 ре пре зен та тив них де ла – ико не, 
ре ли ги о зне ком по зи ци је и пор тре те – при ка за на је ли ков на по е ти ка 
тра ди ци о нал ног зо граф ског, ра но ба рок ног, ре пре зен та тив ног ви со ког 
и ка сно ба рок ног срп ског сли кар ства XVI II ве ка. Део из ло жбе ног про
сто ра по све ћен је пред ста вља њу ре зул та та на уч них ис пи ти ва ња ма те
ри ја ла и тех ни ка из ра де две нај ста ри је из ло же не ико не (Благовести из 
XVI ве ка и Усекованиједесеткритскихмученика са кра ја XVII ве ка), 
ко ја су спро ве ли струч ња ци Га ле ри је Ма ти це срп ске и Ин сти ту та за 
ну кле ар не на у ке „Вин ча”, уз са рад њу По кра јин ског за во да за за шти ту 
спо ме ни ка кул ту ре Вој во ди не и На род ног му зе ја у Бе о гра ду. Аутор 
из ло жбе је др Бран ка Ку лић, му зеј ски са вет ник. Са рад ни ци су ку сто си 
Га ле ри је Ма ти це срп ске − мр Ти ја на Пал ко вље вић, ви ши ку стос, Сне
жа на Ми шић, ви ши ку стос, Је ле на Ог ња но вић и Вла ди мир Ву кас, 
ку сто си при прав ни ци, и ку сто си Га ле ри је СА НУ – Је ле на Ме жин ски 
Ми ло ва но вић, ви ши ку стос и Ра да Маљ ко вић, ку стос. Из ло жбу пра ти 
исто и ме на пу бли ка ци ја са рас прав ним тек стом др Бран ке Ку лић и 
ка та ло гом из ло же них де ла, ко ји об у хва та ре про дук ци је, би о гра фи је 
умет ни ка чи ји су ра до ви за сту пље ни на из ло жби и при ча ма о не ко ли
ко нај зна чај ни јих де ла. То ком тра ја ња из ло жбе сва ко днев но су одр жа ва
на ку сто ска ту ма че ња из ло жбе, и пра те ћи про грам. Ре а ли за ци ју из ло
жбе омо гу ћи ли су Ми ни стар тсво кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке 
Ср би је и По кра јин ски се кре та ри јат за кул ту ру и јав но ин фор ми са ње.
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