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8–11. јануара 2014: Галерија Матице српске је у оквиру 
манифестације „Новосадске дечије Биг Зимзарије 3“ при-
редила креативне радионице за децу, а реализоване су 
че тири едукативно-креативне радионице на тему Замисли 
жељу. Радионице су водили Јелена Огњановић и Владимир 
Вукас, кустоси Галерије, у сарадњи са Бојаном Обрадовић, 
педагогом.

9. јануара 2014: одржана је седница Управног одбора Би-
блиотеке Матице српске на којој је једногласно усвојен 
из мењен и допуњен Програм рада БМС у 2014. години.

13. јануарa 2014: одржана je седница Председништва Ма-
тице српске.

15. јануара 2014: дописни члан САНУ и управник Библио-
теке Матице српске Миро Вуксановић присуствовао је 
сед ници Националног савета за културу Републике Срби-
је, која је одржана у Скупштини Србије.

16. јануара 2014: у Свечаној сали Матице српске у органи-
за цији Орфеуса и ЗКВ из Новог Сада представљена је књи-
га др Исидора Граорца Детињство, духовност, нихилизам. 
У представљању књиге учествовали су епископ бачки др 
Иринеј, књижевник Селимир Радуловић, проф. др Божо 
Милошевић, проф. др Милица Андевски и аутор. У музич-
ком делу програма наступили су проф. Марина Милић 
Апостоловић: Три игре Василија Мокрањца, а и студенти 
АУНС Ана Казимић: Sol invictus фрагмент, премијера.

17. јануара 2014: управник Библиотеке Матице српске 
Миро Вуксановић присуствовао је седници Управног од-
бора Заједнице матичних библиотека Србије.

17, 24. и 31. јануара 2014: у Галерији Матице српске, у 
оквиру пратећег програма изложбе Збирка цртежа Гале-
рије Матице српске, стручна предавања су одржали мр 
Данило Вуксановић о техници цртежа и ауторка изложбе 

Мирјана Брмбота, МА, виши кустос, о значењу цртежа и 
његовом историјском развоју.
18. и 25. јануара 2014: у оквиру актуелне изложбе Збирка 
цртежа Галерије Матице српске, у термину суботњих 
радионица, одржане су и две креативне радионице: Црта, 
црта, цртица и Смешна страна мога лица. Радионице су 
водили Јелена Огњановић и Владимир Вукас, кустоси Га-
лерије, у сарадњи са Бојаном Обрадовић, педагогом.
20. јануарa 2014: одржана је седница Председништва Ма-
тице српске.
20. јануарa 2014: председник Матице српске проф. др Дра ган 
Станић присуствовао је слави код владике бачког Иринеја.
21. јануара 2014: председник Матице српске проф. др Дра-
ган Станић примио је господина Петра Виђиканта, начел-
ника просвете Јужнобачког округа, и директора Градске 
библиотеке Новог Сада Драгана Којића.
22. јануара 2014: председник Матице српске проф. др Дра-
ган Станић и управница послова Јелена Веселинов, MA, 
били су у Министарству културе и јавног информисања 
ради потписивања годишњег уговора.
23. јануара 2014: председник Матице српске проф. др Дра-
ган Станић, заједно са проф. др Јованом Делићем и др 
Драганом Хамовићем, говорио је о добитнику књижевне 
награде „Извиискра Његошева“ не свечаном проглашењу 
у Народном позоришту у Београду.
23. јануара 2014: председник Матице српске проф. др Дра-
ган Станић у Културном центру Новог Сада присуствовао 
је Академији поводом годишњице Новосадске рације.
23. јануара 2014: након изложбе коју је Библиотека Мати-
це српске приредила поводом 200 година од објављивања 
Вукове Мале простонародне славено-сербске пјеснарице 
и Писменице сербскогa језика, по говору простога народа 
написане у јавном каталогу Библиотеке постављена је 
нова изложба којом се обележава 100 година од почетка 
Првог светског рата (1914–1918).
24. јануара 2014: Жири за доделу Змајеве награде Матице 
српске у саставу: Ђорђе Деспић, Иван Негришорац, Ђорђо 
Сладоје, Бојана Стојановић Пантовић и Михајло Пантић, 
председник, на завршној седници већином гласова је одлу-
чио да се Змајева награда Матице српске за 2013. годину 
додели Дејану Алексићу за збирку песама Бити (у издању 
Културног центра Новог Сада, 2013). Након седнице чла-
нови Жирија су одржали конференцију за штампу на ко јој 
су саопштили одлуку Жирија, говорили о песничкој про-
дукцији у 2013. и одговарали на постављена питања нови-
нара. Конференцији су присуствовали новинари Танјуга, 
РТВ, ТВНС, ТВ канал 9, Радио Новог Сада и листа Дневник.



24. јануара 2014: у Суботици је у Српском културном цен-
тру „Свети Сава“ одржана промоција књиге академика 
Василија Ђ. Крестића Срби у Угарској 1790–1918. У пред-
стављању књиге учествовали су председник Матице српске 
проф. др Драган Станић, секретар Одељења за друштвене 
науке проф. др Љубомирка Кркљуш, генерални секретар 
доц. др Ђорђе Ђурић и аутор.
24. јануара 2014: на свечаној академији поводом празника 
Светог Саве у Градској кући у Лајковцу представљено је 
четврто коло Антологијске едиције Десет векова српске књи-
жевности Издавачког центра Матице српске и на јав ље но 
пето. Говорили су главни и одговорни уредник Миро Вукса-
но вић, проф. емеритус др Славко Гордић и др Марко Недић. 
24. јануара 2014: др Даниела Королија Црквењаков, по-
моћник управника Галерије Матице српске, и Снежана 
Мишић, МА, начелник Одељења за програме и презента-
цију присуствовале су свечаности поводом Дана Медија 
центра „Одбрана“ која је одржана у Галерији Дома Војске 
Србије у Београду. Том приликом је Галерији Матице срп-
ске уручена Захвалница за успешну и плодотворну са радњу 
у 2013. години, коју је примила др Даниела Королија 
Цркве њаков.
25. јануара 2014: Галерију Матице српске је посетио амба-
садор Краљевине Норвешке у Србији Њ. е. Нилс Рангар 
Камсваг у друштву супруге и пријатеља. Госте је дочека-
ла и са историјатом Галерије и њеном сталном поставком 

упознала мр Тијана Палковљевић Бугарски, управница 
Галерије.
26. јануара 2014: у Свечаној сали Матице српске одржана 
је традиционална Светосавска беседа на којој је говорио 
др Бојан Јовановић (прилог). 
27. јануара 2014: одржана је седница Председништва Ма-
тице српске.
27. јануара 2014: председник Матице српске проф. др Дра-
ган Станић представљао је Матицу српску на Светосавској 
академији одржаној у Народном позоришту у Београду.
27. јануара 2014: на позив градоначелника Новог Сада Ми-
лоша Вучевића генерални секретар Матице српске доц. 
др Ђорђе Ђурић представљао је Матицу српску на Свето-
савској ака демији одржаној у Градској кући Новог Сада.
27. јануара 2014: Јелена Огњановић, кустос за едукацију 
Галерије Матице српске присуствовала је Светосавској 
академији коју је приредила Предшколска установа „Радо-
сно детињство“. За дугогодишње партнерство Галерији је 
уручена Захвалница за изузетан рад, залагање и допринос 
развоју и афирмацији предшколске установе.
28. јануара 2014: у Галерији Матице српске, на годишњој 
конференцији за новинаре, постигнуте резултате и плано-
ве рада Галерије представили су Снежана Мишић, МА, и 
мр Данило Вуксановић.
29. јануара 2014: проф. др Љубомирка Кркљуш, секретар 
Одељења за друштвене науке, учествовала је у раду седни-
це Националног савета за високо образовање у Министар-
ству просвете и науке.

29. јануара 2014: председник Матице српске проф. др Дра-
ган Станић дао је интервју за Радио Нови Сад новинарки 
Татјани Новичић.

29. јануара 2014: у Галерији Матице српске одржан је по-
водом обележавања манифестације Месец франкофоније 
састанак са представницима Француског института у Срби-
ји. О начину прославе и заједничком програму разговара ли 
су Снежана Мишић, МА, начелник Одељења за програме 
и презентацију Галерије, Филип Ле Моан, аташе за култу-
ру Амбасаде Републике Француске и Ан Клер Ноел, коор-
динаторка Француског института у Србији – огранак у 
Новом Саду.

30. јануар 2014: одржана је седница Управног одбора Га-
лерије Матице српске. 

31. јануар 2014: одржане су седнице Надзорног одбора и 
Управног одбора Библиотеке Матице српске. На седници 
Управног одбора том приликом је, између осталог, утврђен 
предлог Првих измена и допуна Статута Библиотеке 
Матице српске.
31. јануар 2014: председник Матице српске проф. др Дра-
ган Станић и генерални директор Радио-телевизије Војво-
дине Срђан Михајловић потписали су уговор о медијској 
подршци РТВ обележавању јубилеја 150 година од пре-
сељења Матице српске у Нови Сад.

1. фебруара 2014: на позив градоначелника Новог Сада 
Милоша Вучевића председник Матице српске проф. др 
Драган Станић и генерални секретар доц. др Ђорђе Ђурић 
присуствовали су, поводом прославе Дана града, Свечаној 
академији и додели Фебруарске награде Новог Сада.

2

СВЕТОСАВСКА БЕСЕДА
У недељу, 26. јануара 2014. године, са почетком у 

19.30 часова, у Свечаној сали Матице српске одржа-
на је традиционална Светосавска беседа. Беседа је 
започета музичким програмом који је извео хор 
Саборне цркве „Свети Георгије“, под управом др 
Богдана Ђаковића. Након музичког програма при-
сутне је поздравио председник Матице српске 

проф. др Драган Станић и најавио др Бојана Јова-
новића који је одржао беседу под насловом Свето-
савски код. Светосавска беседа је била веома посеће-
на и успешно је протекла, а заинтересовани који 
нису били у прилици да присуствују имали су 
прилику да директно испрате читав догађај путем 
видео-стриминга на сајту Матице српске. По завр-
шетку програма у Салону Матице српске уприли-
чен је свечани коктел.



1, 8, 15. и 22. фебруара 2014: у Галерији Матице српске су 
одржане креативне радионице посвећене Урошу Предићу, 
а радионице су водили кустоси Јелена Огњановић и Вла-
димир Вукас у сарадњи са студентима са Катедре за пе да-
 гогију Филозофског факултета у Новом Саду.
3. фебруара 2014: одржана је седница Председништва 
Матице српске.
4. фебруара 2014: председник Матице српске проф. др Дра-
ган Станић примио је др Александру Ташић и Дејана Ма-
сликовића, а разговарало се о учешћу Матице српске у 
обележавању имена и дела Михаила Пупина.
4. фебруара 2014: председник Матице српске проф. др 
Драган Станић присуствовао је састанку Организационог 
одбора за реализацију иницијативе да се Град Нови Сад 
кандидује за Европску престоницу културе 2020. године 
у Културном центру Града Новог Сада.

4. фебруара 2014: поводом 200 година од рођења Петра II 
Петровића Његоша у Свечаној сали Матице српске епископ 
будимљанско-никшићки Јоаникије (Мићовић) одржао је 
предавање Његош и исихазам. Свечаности је присуствовао 
и министар просвете, науке и технолошког развоја Репу-
блике Србије проф. др Томислав Јовановић. Присутне је 
поздравио председник Матице српске проф. др Драган 
Станић.
4. фебруара 2014: у Галерији Матице српске у сарадњи са 
креативном радионицом „Машталица“ поводом обележа-
вања Дана града Новог Сада одржана је приредба и отво-
рена изложба дечијих радова „Новом Саду с љубављу“. 
Учествовали су: Снежана Мишић, МА, начелник одељења 
за програме и презентацију, Весна Пантић, уредница 
Машталице; хор „Бајићеви славуји“ и солисти „Креатив-
ног М кутка“.
5. фебруара 2014: председник Матице српске проф. др 
Драган Станић и проф. др Љиљана Пешикан Љуштановић 
присуствовали су састанку поводом научног скупа посве-
ћеног обележавању 150-годишњице Вукове смрти у Срп-
ској академији наука и уметности. Састанку је председа-
вала проф. др Нада Милошевић Ђорђевић.
5. фебруара 2014: председник Матице српске проф. др 
Драган Станић и проф. др Слободан Ћурчић присуство-
вали су у Београду Свечаној академији поводом обележа-
вања дана Војногеографског института и дана Геодетске 
службе Војске Србије.
5. фебруара 2014: дописни члан САНУ и управник Би-
блио теке Матице српске Миро Вуксановић присуствовао 

је сед ници Националног савета за културу Републике 
Србије.

6. фебруара 2014: у оквиру Музичких вечери Матице срп-
ске приређен је концерт клавирског дуа ВДдуо, који чине 
Виолета Васиљевић и Драгана Димић. Изведена су дела 
Милоша Раичковића, Самјуела Барбера, Сергеја Рахма-
њи нова и Зорана Христића. 
6. фебруара 2014: председник Матице српске проф. др 
Драган Станић дао је интервју за лист Дневник новинару 
Мирославу Стајићу.
7. фебруара 2014: председник Матице српске проф. др 
Драган Станић и генерални секретар доц. др Ђорђе Ђурић 
били су на састанку код покрајинског секретара за култу ру 
и потпредседника Владе АП Војводине Славише Гру ји ћа. 
На састанку су вођени разговори о сарадњи на капиталним 
издањима Матице српске.
7. фебруара 2014: у Матици српској је одржан састанак 
Организационог одбора за обележавање 150 година пре-
сељења Матице српске из Пеште у Нови Сад.
7. фебруара 2014: потпредседник Матице српске др Мио-
драг Матицки присуствовао је додели 50. Вукове награде 
у Председништву Републике Србије, у организацији Кул-
турно-просветне заједнице Србије. 
7. фебруара 2014: у Председништву Србије уручене су 
Вукове награде за 2013. годину, а међу добитницима изу-
зетне Вукове награде био је и Лазар Чурчић, најбољи по-
знавалац старе српске књиге и старог српског издаваштва 
и штампарства, који је радни век провео у Библиотеци 
Матице српске.
7. фебруара 2014: у Галерији Матице српске поводом обе-
лежавања 210-годишњице рођења Теодора Павловића 
(1804−1854) одржана је Кустоска прича о овом истакнутом 
књижевнику, првом секретару Матице српске, уреднику 
Матичиног Летописа и Сербског Народног листа, те ос-
нивачу Матичиног Музеума, из којег је настала Галерија 
Ма ти це српске.
9. фебруара 2014: у Вишеграду је председник Матице срп-
ске проф. др Драган Станић са директором Андрићевог 
института из Вишеграда господином Емиром Кустурицом 
потписао Протокол о сарадњи двеју установа. Том прили-
ком је председник Станић предао преко 1200 библиог-
рафских јединица као Матичин поклон за Библиотеку 
Андри ћевог института.
10. фебруара 2014: председник Матице српске проф. др 
Дра ган Станић боравио је у Котору ради довршавања 
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послова на продаји имовине из задужбине Даринке Гли-
боњски.

10. фебруара 2014: председник Матице српске проф. др Дра-
ган Станић боравио је у Подгорици, где је посетио Дру-
штво чланова Матице српске из Црне Горе и присуствовао 
отварању изложбе графика Велимира Михајловића. Том 
приликом је обављено представљање његове књиге Ка-
мена чтенија, а о књизи су говорили владика будимљан-
ско-никшићки Јоаникије и проф. др Горан Радоњић. 

10. фебруара 2014: изашла је јануарско-фебруарска свес-
ка Летописа Матице српске, у којој је темат „Велики рат 
у српској прози“.

10. фебруара 2014: покрајински секретар за културу и јав-
но информисање Славиша Грујић примио је управника 
Библиотеке Матице српске Мира Вуксановића и са њим 
разговарао о изменама и допунама у вези са Комисијом за 
полагање стручног испита у библиотечко-информационој 
делатности, као и о раду Библиотеке.

11. фебруара 2014: у Српској академији наука и уметности 
у Београду одржана је промоција књиге Срби у Угарској: 
1790–1918 академика Василија Ђ. Крестића. У промоцији 
су учествовали председник Матице српске проф. др Дра-
ган Станић, др Мира Радојевић и аутор.

11. фебруара 2014: у Вуковој задужбини у Београду пред-
седник Матице српске проф. др Драган Станић прису ство-
вао је првој свечаној седници Републичког организационог 
одбора за обележавање 150 година од смрти Вука Сте фа-
но вића Караџића.

11. фебруарa 2014: у Галерији Матице српске у оквиру 
едукативног програма за децу Потрага за благом. Дечји 
во дич кроз Галерију Матице српске одржан је акредито-
вани тренинг „Галерија као вртић“ за васпитаче ПУ „Радо-
сно детињство“, а учествовали су Снежана Мишић, МА, 
начелник одељења за програме и презентацију, Јелена 
Огњановић, кустос за едукацију и проф. др Јована Милу-
тиновић са Катедре за педагогију Филозофског факултета 
у Новом Саду.

12. фебруара 2014: председник Матице српске проф. др 
Драган Станић примио је директора новосадске филијале 
Комерцијалне банке господина Горана Малог, а разгова-
рали су о даљој сарадњи.

12. фебруара 2014: одржана је седница Председништва 
Матице српске.

12. фебруара 2014: потпредседник Матице српске проф. 
мр Ненад Остојић примио је у Ковиљском манастиру, у 
име Матице српске, Повељу за изузетан допринос раду и 
промовисању Фондације „Лаза Костић“, коју додељује исто-
имена фондација. 

12. фебруара 2014: Дописни члан САНУ и управник Би-
блиотеке Миро Вуксановић разговарао је у Министарству 
културе са министром Иваном Тасовцем и државним се-
кретаром Дејаном Ристићем о накнадним финансијским 
средствима за замену дотрајале опреме Библиотеке Ма-
тице српске, о набавци нове и о проширењу капацитета 
меморијског простора за трајно архивирање дигитализо-
ване грађе. Разговарало се и о измени Закона о обавезном 
примерку публикација.

12. фебруара 2014: У Галерији Матице српске је поводом 
обележавања Дана заљубљених и Св. Трифуна одржан 
концерт Песма вину и љубави, који је организовало УГ 
„FloriArt“ у сарадњи с Академијом уметности у Новом 
Саду и Галеријом. Учествовали су Флоријан Балаж, про-
фесор виолине на Академији уметности, сопрани Марта 
Балаж и Агота Кучера Виткаи, пијанисткиња Невена Сов-
тић, затим ансамбл „V.I.T.R.I.O.L.“ на челу са др Ђорђем 
Ле тићем, оркестар ОШ „Јован Поповић“ и плесачи из пле-
сне школе „Queen“. 
13. фебруара 2014: помоћник Покрајинског секретара за 
културу и информисање др Милан Мицић и генерални 
секретар Матице српске доц. др Ђорђе Ђурић имали су 
састанак на којем су разговарали о текућој сарадњи Ма-
тице српске и Покрајинског секретаријата за културу.
14. фебруара 2014: поводом представљања другог тома 
Српске енциклопедије Матицу српску је посетио пред-
седник Републике Србије господин Томислав Николић. 
(прилог)

14. фебруара 2014: У Галерији Матице српске одржана је 
промоција књиге ЈА или ја, ко сам ја? аутора др Лазара 
Три фуновића. О књизи су говорили академик Владета 
Јеротић, мр Драгана Грбић и аутор. 
14. и 21. фебруара 2014: у Галерији Матице српске у сарад-
њи са Центром страних језика „SOHO“ из Новог Сада реа-
 лизован је едукативни програм Потрага за благом. Дечји 
водич кроз Галерију Матице српске за ученике ове школе. 
Програм је водио кустос Владимир Вукас.
15. фебруара 2014: председник Матице српске проф. др 
Драган Станић, поводом Дана уставности Србије, прису-
ствовао је свечаном пријему код председника Републике 
Србије. 
16. фебруара 2014: одржана је 188. Свечана седница Ма-
тице српске (прилог). 
18. фебруара 2014: председник Матице српске проф. др 
Драган Станић (Иван Негришорац) и главни и одговорни 
уредник Летописа Матице српске др Слободан Владушић 
су као добитници књижевне награде „Меша Селимовић“, 
присуствовали конференцији за штампу поводом коначне 
одлуке жирија Вечерњих новости.
18. фебруара 2014: Библиотека Матице српске почела је 
да користи апликацију COBISS3 фонд, новију верзију софт-
вера COBISS. 
18–28. фебруара 2014: у раду новоименоване Комисије за 
избор пројеката у области библиотечко-информационе 
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делатности по расписаном конкурсу и Комисије за избор 
пројеката у области заштите, очувања и презентације ста-
ре и ретке библиотечке грађе по расписаном јавном кон-
курсу у 2014. години из Библиотеке Матице српске учест-
вовали су библиограф саветник Марија Јованцаи, руко-
водилац Одељења каталошко-библиографске обраде 
публикација, и археограф саветник мр Душица Грбић 
(председник друге Комисије), руководилац Одељења ста-
ре и ретке књиге и легата. У раду Радне групе за израду 
Нацрта закона о изменама и допунама Закона о библио-
течко-информационој делатности, чији су се чланови у 
првом тромесечју 2014. године састајали неколико пута, 
учествовала је секретар Библиотеке Матице српске Ми-
лена Мирић. 
18–26. фебруара 2014: др Даниела Королија Црквењаков, 
помоћник управника Галерије Матице српске, и Снежана 
Мишић, МА, начелник одељења за програме и презента-
цију на позив Министарства културе и информисања 
Републике Србије учествовале су у раду његових коми-
сија. Др Даниела Королија Црквењаков је именована за 
председника Комисије за заштиту, очување и презента-
цију непокретног културног наслеђа, док је Снежана Ми-
шић именована за члана Комисије за заштиту, очување и 
презентацију музејског наслеђа.

19. фебруара 2014: у Матици српској одржана је седница 
Одбора за прославу Његошевог јубилеја. Седници су при-
суствовали: академик Матија Бећковић, председник, до-
писни члан САНУ Миро Вуксановић, проф. др Драган 
Станић, потпредседници, академик Слободан Реметић, 
академик Љубомир Зуковић, проф. др Мато Пижурица, 
мр Ненад Остојић, проф. др Бранка Радовић, академик 
Светозар Кољевић, проф. др Срђа Трифковић, проф. др 
Ненад Макуљевић, проф. др Богољуб Шијаковић, Сели-
мир Радуловић. Седници је председавао академик Матија 
Бећковић.

19. фебруара 2014: поводом двестоте годишњице рођења 
Петра II Петровића Његоша објављене су две књиге спо-
менице: Служба пустињаку цетињском Матије Бећковића 
(СКЗ и Српско културно друштво „Слово љубве“ из Бара) 
и Његош, два века (беседе есеји и песме о Његошу) прире-
ђивача Мира Вуксановића (Вукотић медија, Београд). О 
књигама су у Свечаној сали Матице српске говорили пред-
седник Матице српске проф. др Драган Станић, проф. 
емеритус др Славко Гордић и аутори.
19. фебруара 2014: поводом 200 година од рођења руског 
песника Михаила Јурјевича Љермонтова (1814–1841) Би-
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Свечана седница Матице српске
У недељу, 16. фебруара 2014. године, у Свечаној 

сали Матице српске, с почетком у 19 сати, одржана 
је Свечана седница Матице српске. Седници је пред-
седавао председник Матице српске проф. др Драган 
Станић. Након кратког резимеа објављених издања 

у протеклој години генерални секретар Матице 
српске доцент др Ђорђе Ђурић прочитао је списак 
сарадника преминулих између две Свечане седнице. 
Присутни су минутом ћутања одали пошту преми-
нулима. На Свечаној седници на тему Србија 1914. 
беседила је проф. др Мира Радојевић. У другом делу 

седнице, након што је управник послова Матице 
српске Јелена Веселинов, МА, прочитала уредбу о 
додељивању награде, члан Жирија за доделу Змајеве 
награде Матице српске Ђорђо Сладоје прочитао је 
записник са седнице Жирија. О добитнику Змајеве 
награде за 2013. годину Дејану Алексићу (за књигу 
Бити) говорила је проф. др Бојана Стојановић Пан-
товић. Председник Матице српске уручио је дипло-
му добитнику, а представници Комерцијалне банке 
новчану награду. Стихове из награђене књиге кази-
вао је драмски уметник Ненад Маричић.
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блио тека Матице српске припремила је електронску изло-
жбу грађе из својих збирки у јавном каталогу Библио теке.
20. фебруара 2014: председник Матице српске проф. др 
Драган Станић примио је делегацију Српског културног 
центра из Вуковара у саставу: Светислав Микеревић, ди-
ректор Српског културног центра, Ђорђе Ћурчић, дожу-
пан Дејан Дракулић, члан Општинског већа Града Вуко-
вара и председник Културног друштва „Јавор заједно“. Са 
гостима је дошао и Небојша Кузмановић, председник Дру-
штва чланова Матице српске у Бачкој Паланци, а разго-
варали су о сарадњи и организацији културног живота у 
целој области две жупаније Осјечко-барањске.
21. фебруара 2014: са управницом Српске читаонице у 
Иригу Вером Новковић договорено је да се у Библиотеци 
Матице српске изради библиографија Борислава Михај-
ло вић Михиза (1922–1997), који је у периоду од 1955. до 1966. 
године био њен управник.
21. фебруара 2014: у Библиотеци Матице српске одржан 
је састанак са руководиоцима матичних служби народних 
библиотека у Војводини.
21. фебруара 2014: у Галерији Матице српске је у оквиру 
пратећег програма изложбе Збирка цртежа Галерије Ма-
тице српске одржано предавање Мирјане Брмботе, МА, 
под називом Појава и развој цртежа у српској уметности. 
22. фебруара 2014: проф. др Славко Гордић присуствовао 
је свечаности доделе награде за животно дело Задужбине 
„Доситеј Обрадовић“ која је припала академику Владети 
Јеротићу.
22. фебруара 2014: председник Матице српске проф. др 
Драган Станић учествовао је на конференцији за штампу 
у Стеријином позорју поводом обележавања 150 година 
од рођења Бранислава Нушића.
24. фебруара 2014: одржана је седница Управног одбора 
Матице српске.

25. фебруара 2014: на Трибини САНУ у Београду одржано 
је представљање Нормативне граматике српског језика 
академика Предрага Пипера и Ивана Клајна, а говорили 
су академик Милорад Радовановић, проф. др Срето Тана-
сић, директор Института за српски језик, и аутори. Пред-
стављању је присуствовао и председник Матице српске 
проф. др Драган Станић.

25. фебруара 2014: генерални секретар Матице српске 
доц. др Ђорђе Ђурић одржао је састанак у вези са орга-
низовањем изложбе поводом обележавања јубилеја 150 
година од пресељења Матице српске из Пеште у Нови Сад. 
Састанку су присуствовали стручни сарадници Матице 
српске Александра Јовановић, МА, Драган Тубић и мр 
Данило Вуксановић, виши конзерватор Галерије Матице 
српске. 

25. фебруара 2014: председник Матице српске проф. др 
Драган Станић одржао је у Матици српској час са студен-
тима књижевности Филозофског факултета у Новом 
Саду, а том приликом им је представио шта је све Матица 
радила од значаја за проучавање књижевности.

26. фебруара 2014: одржане су седнице Надзорног одбора 
и Управног одбора Библиотеке Матице српске. На седници 
Управног одбора усвојени су Извештај о раду Библиоте-
ке Матице српске за 2013. и Завршни рачун Библиотеке 

Матице српске за 2013, као и Прве измене и допуне Стату-
та Библиотеке Матице српске.
26. фебруара 2014: У Француском институту у Србији у 
Београду, на конференцији за новинаре поводом почетка 
манифестације Месец франкофоније 2014, говорили су Њ. 
е. Франсоа Ксавије Денио, амбасадор Француске у Србији, 
Жан-Лик Гоестер, директор Француског института у Срби-
ји, и представници неколико партнерских институ ција. 
Снежана Мишић, МА, начелник одељења за програме и 
презентацију Галерије Матице српске представила је про-
грам Уметничке везе између Француске и Србије: инсти-
туције, уметници и дела, који је приређен у сарадњи са 
Фран цуских институтом, Огранком у Новом Саду, а који 
ће се реализовати у Галерији током марта.
27. фебруара 2014: у Огранку САНУ у Новом Саду пред-
стављена је Нормативна граматика српског језика акаде-
мика Предрага Пипера и Ивана Клајна, а говорили су проф. 
др Владислава Ружић, проф. др Срето Танасић и аутори.
27. фебруара 2014: у Галерији Матице српске одржана је 
конференција за новинаре поводом отварања изложбе 
Збирка одликовања Галерије Матице српске и Матице 
српске. На конференцији су говорили мр Тијана Палко-
вљевић Бугарски, управница Галерије, и аутор изложбе 
Ратомир Кулић, музејски саветник.

28. фебруара 2014: на Дан Народне библиотеке Србије и 
Национални дан књиге Националну награду „Јанко Ша-
фарик“ за изузетан допринос у библиотечко-информа-
ционој делатности управнику Библиотеке Матице српске, 
дописном члану САНУ и њене Библиотеке Миру Вукса-
новићу уручио је председник Републике Србије Томислав 
Николић. Након церемоније уручења награде Вуксановић 
је беседио на тему „Пример Јанка Шафарика“.
28. фебруара 2014: у Галерији Матице српске отворена је 
изложба Збирка одликовања Галерије Матице српске и 
Матице српске, аутора Ратомира Кулића, музејског савет-
ника. На отварању су говорили мр Тијана Палковљевић 
Бугарски, управница Галерије Матица српске, проф. др 
Драган Станић, председник Матице српске, и Драгомир 
Ацовић, хералдичар и фалеристичар, који је изложбу зва-
нично отворио. 
28. фебруара 2014: Галерија Матице српске и Радио Бе-
седа, православне Епархије бачке потписале су уговор о 
по словно-програмској сарадњи у вези са маркетиншким 
активностима.
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28. фебруара 2014: председник Матице српске проф. др 
Драган Станић и генерални секретар др Ђорђе Ђурић при-
суствовали су свечаном отварању 20. Међународног са-
лона књига у Новом Саду. Матица српска је, као и обично, 
има  ла засебан штанд на којем су били заступљени и Би-
блио тека и Галерија Матице српске. 
1. марта 2014: мр Лолита Пејовић, стручни сарадник Гале-
рије Матице српске учествовала је на тренингу из области 
писања пројеката ЕУ под називом „Креативна лаборато-
рија“ у организацији агенције Креативни строј из Београ-
да, који је одржан на Академији уметности Универзитета 
у Новом Саду. 
1, 8, 15, 22. и 29. марта 2014: у Галерији Матице српске су 
одржане креативне радионице посвећене Хероинама наше 
прошлости. Радионице су водили кустоси Јелена Огња-
новић, Владимир Вукас и Мирослава Жарков у сарадњи 
са студентима са Катедре за педагогију Филозофског фа-
култета у Новом Саду.
3. марта 2014: одржана је седница Председништва Мати-
це српске.
3. марта 2014: потпредседник Матице српске др Миодраг 
Матицки представљао је Матицу српску у Амбасади Репу-
блике Бугарске поводом националног празника Републике 
Бугарске.
3. и 4. марта 2014: на Новосадском сајму, у оквиру 20. Ме-
ђународног салона књига, у Конгресном центру „Мастер“, 
одржани су Дани библиотека и библиотекара, које је Град-
ска библиотека у Новом Саду реализовала у сарадњи са 
Народном библиотеком Србије и Библиотеком Матице 
српске. Другог дана манифестације мр Гордана Ђилас, Да-
 ниела Кермеци и Душан Јованчевић из Библиотеке Мати-
це српске представили су први сегмент едукативног про-
грама Рад са корисницима у библиотекама. 
4. марта 2014: генерални секретар Матице српске доц. др 
Ђорђе Ђурић одржао је састанак у вези са организовањем 
изложбе поводом обележавања јубилеја 150 година од 
пре сељења Матице српске из Пеште у Нови Сад. Састан-
ку су присуствовали: Љубица Отић, музејски саветник 
Му зеја Војводине, мр Данило Вуксановић, виши конзерва-
тор Галерије Матице српске, стручни сарадници Матице 
српске Александра Јовановић, МА, Соња Боб, Бранислав 
Карановић, Огњен Карановић, МА, и Драган Тубић.
4. марта 2014: генерални секретар Матице српске доц. др 
Ђорђе Ђурић одржао је састанак са представницима Радио 
Беседе Епархије бачке господином Жељком Латиновићем 
и Данијелом Павелком.
4. марта 2014: др Даниела Королија Црквењаков, помоћ-
ник управника Галерије Матице српске на позив предсе-
давајућег Роберта Ситника учествовала је на састанку 
радне групе која се бави просторном документацијом обје-
ката, у оквиру европског пројекта COST „Colour and Space 
in Cultural Heritage – COSCH“, који је одржан на Факул-
тету техничких наука у Новом Саду, који је и један од 
координатора пројекта за Србију. Том приликом је одр-
жала предавање „COSCH actions from the conservator’s point 
of view: possible contributions in the study and conservation of 
Serbian artistic heritage“.
5. марта 2014: одржана је седница Уређивачког одбора 
Српске енциклопедије у Београду.

5. марта 2014: Матица српска и Научноистраживачко 
друштво студената биологије Јосиф Панчић у оквиру 
циклуса предавања из области заштите и очувања жи-
вотне средине организовали су у Свечаној сали Матице 
српске предавање Хербаријум – Hortus Siccus које је одр-
жала Милица Рат, стручни сарадник у ботаничкој збирци 
на Департману за биологију и екологију ПМФ из Новог 
Сада. Присутне госте су поздравили председница Дру штва 
Јелена Гаврилов, а о Матици српској и Одељењу за при-
родне науке Матице српске говорили су генерални секре-
тар Матице српске доц. др Ђорђе Ђурић и академик Рудолф 
Кастори, секретар Одељења за природне науке. У свом 
обраћању академик Р. Кастори је предложио и видове са-
радње са Друштвом Јосиф Панчић. 

5. марта 2014: проф. др Драгиша Поповић, члан Одељења 
за природне науке, представљао је Матицу српску на Го-
дишњој скупштини Друштва лекара Војводине Српског 
лекарског друштва у Скупштини АП Војводине и том при-
ликом поздравио присутне у име Матице српске.

6. марта 2014: у Свечаној сали Матице српске одржана је 
про моција књиге проф. др Славка Гордића Огледи о Иви 
Андрићу (Академска књига, Нови Сад, 2013), на којој су го-
ворили др Марко Недић, дописни члан САНУ Миро Вук-
сановић и аутор. На почетку промоције присутне је поздра-
вио председник Матице српске проф. др Драган Станић.

6. март 2014: председник Матице српске проф. др Драган 
Станић присуствовао је годишњој Скупштини Огранка 
САНУ у Новом Саду.

7. март 2014: председник Матице српске проф. др Драган 
Станић дао је интервју новинарки Тамари Крстић за Други 
програм Радио Београда.
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7. марта 2014: генерални секретар Матице српске доц. др 
Ђорђе Ђурић био je нa састанку са генералним директо-
ром РТВ Војводине Срђаном Михајловићем. На састанку 
су вођени разговори о медијској подршци прославе обе-
лежавања 150 година пресељења Матице српске из Пеште 
у Нови Сад.

7. марта 2014: у Галерији Матице српске је у сарадњи са 
креативном радионицом „Машталица“ поводом обеле-
жа вања 8. марта приређена приредба и изложба дечјих 
радо ва Мами, за њен дан, а учествовали су: Јелена Огња-
новић, кустос за едукацију Галерије, Весна Пантић, уред-
ница „Ма шталице“ као и ђаци Музичке школе „Исидор 
Бајић“.

7. марта 2014: У Галерији Матице српске је у оквиру ци-
клуса Кустоске приче приређено предавање о мапи гра-
фика „Крваво злато“ из 1935. године Ђорђа Андрејевића 
Куна, чиме је обележена 110-годишњица рођења овог сли-
ка ра, графичара, педагога и члана Српске академије наука 
и уметности. О уметнику и његовом стваралаштву гово-
рио је Владимир Вукас, кустос Галерије. 

7. марта 2014: Галерију Матице српске је посетио францу ски 
историчар политике, културе и медија Жан Ноел Жа не не, 
који је у организацији Француског института у Србији на 
Филозофском факултету у Новом Саду одржао предавање 
„1914–2014: мудро обележити једну стогодишњицу“ у ок-
виру циклуса „Размишљања о рату“.

10. марта 2014: одржана је седница Председништва Ма-
тице српске.

10. марта 2014: Галерији Матице српске је у Музеју града 
Новог Сада уручена Захвалница Предшколске установе 
„Радосно детињство“ за успешну сарадњу и реализацију еду-
кативних програма за децу „Галерија као вртић“. За хвал-
ницу је примила Јелена Огњановић, кустос за едукацију.

10. марта 2014: председник Матице српске проф. др Дра-
ган Станић и генерални секретар др Ђорђе Ђурић у Ми-
нистарству културе и информисања разговарали су са 
државним секретаром Дејаном Ристићем о могућностима 
ефикасније сарадње. 

10. марта 2014: у Свечаној сали Матице српске одржано 
је предавање амбасадора Француске у Србији господина 
Франсоа Ксавијеа Дениоа (Francois-Xavier Denio). Том при-
ликом промовисана је двојезична монографија Француска 
амбасада у Србији. Поздравну реч казао је председник 
Матице српске проф. др Драган Станић.

11. марта 2014: председник Матице српске проф. др Дра-
ган Станић учествовао је у раду Управног одбора Задуж-
бине „Доситеј Обрадовић“ у Београду.

12. марта 2014: књига академика Љубомира Симовића 
„Титаник“ у акваријуму, објављена у Едицији Матица 
Издавачког центра Матице српске 2013, представљена је 
у Свечаној сали Матице српске. На промоцији су поздрав-
ну реч присутнима упутили проф. др Мато Пижурица, 
председник Скупштине Издавачког центра, и дописни 
члан САНУ Миро Вуксановић, главни и одговорни уред-
ник Издавачког центра,  а о књизи  су говорили проф. др 
Славко Гордић, проф. др Миливој Ненин и аутор. 

12. марта 2014: председник Матице српске проф. др Дра-
ган Станић примио је господина Душана Вујичића, ди-
ректора издавачке куће „Платонеум“, а разговарали су о 
наставку сарадње, највише о заједничком издању Орфе-
линове књиге Поздрав Мојсеју Путнику. 

12. марта 2014: у Галерији Матице српске поводом мани-
фестације Месец франкофоније 2014. одржана је конфе-
ренција за новинаре, а говориле су Снежана Мишић, МА, 
начелник Одељења за програме и презентацију Галерије, 
и Ан Клер Ноел, координаторка Француског института у 
Србији, Огранак у Новом Саду.

12. марта 2014: у оквиру Музичких вечери Матице срп ске 
приређен је концерт под називом Desde el Alma. Овим 
кон цертом гитариста Урош Дојчиновић обележио је 40 
година концертне делатности. На концерту су се придру-
жили гудачки квартет Rocher, Марија Нинковић, гитара, 
и Ружица Аранитовић, удараљке. Изведене су компози-
ције Х. Родрига, Д. Кнежевића, Р. Мело, Н. Паганинија, 



Л. Бокеринија, Ј. Ферера, А. Пијацоле и др. Све компози-
ције пратиле су илустрације са видео-бима. 

12–26. мартa 2014: у Галерији Матице српске, у оквиру 
манифестације Месец франкофоније, приређен је програм 
Уметничке везе између Француске и Србије: институције, 
уметници и дела, који се састојао од циклуса предавања 
и креативних радионица за децу. Кроз три предавања 
реномираних стручњака из области историје уметности: 
Ибер Робер и француска уметност XVIII века проф. др 
Саше Брајовић са Одељења за историју уметности Фило-
зофског факултета Универзитета у Београду (14. март); 
Нови париски музеји, проф. др Ирине Суботић, истори-
чарке уметности (21. март), и Богдан Шупут ‒ српски 
уметници у међуратном Паризу проф. др Симоне Чупић 
са Одељења за историју уметности Филозофског факул-
тета Универзитета у Београду (28. март) указано је на 
уметничке везе између Француске и Србије у периоду од 
XVIII до XXI века. У креативним радионицама Зачарани 
магијом Париза учествовали су ђаци гимназија „Јован 
Јовановић Змај“ и „Исидора Секулић“, Гимназије из Срем-
ских Карловаца као и ђаци из основних школа „Ђорђе На-
тошевић“, „Јован Поповић“, „Петефи Шандор“, „Никола 
Тесла“ и „Душан Радовић“, као и деца из Француског ин-
ститута, Огранак у Новом Саду. 

14. марта 2014: председник Матице српске проф. др Дра-
ган Станић и генерални секретар доц. др Ђорђе Ђурић 
присуствовали су у Београду, у Палати правде, завршном 
суђењу у процесу рехабилитације Радослава М. Грујића.

14. марта 2014: председник Матице српске проф. др Дра-
ган Станић дао је интервју Бранки Чуљић за Српску те-
левизију из Подгорице.

15. марта 2014: изашла је мартовска свеска Летописа Ма-
тице српске, у којој је темат „О животу, дневницима и 
поезији Ненада Митрова“.

15. марта 2014: у Дигиталној БМС Библиотеке Матице 
српске отворена је нова целина Летопис и Зборници МС, 
у којој ће се, у складу са пројектом Дигитална БМС, на-
лазити Летопис Матице српске, Зборник за друштвене 
науке и остали часописи Матице српске. У њој се тренут-
но налази Летопис Матице српске (1825–1834, 1837–1848, 
1850–1867, 1870, 1872–1876, 1879–1900, укупно 68 годишта) 
и Зборник за друштвене науке (1950–2005). Дигитализа-
ција и обрада дигиталних снимака за Дигиталну БМС 
урађена је у Одељењу заштите публикација Библиотеке 
Матице српске.

17. марта 2014: одржана је седница Председништва Ма-
тице српске.

17. марта 2014: поводом 150 година од рођења припове-
дача, драмског писца и комедиографа Бранислава Ну-
шића (1864–1938) Библиотека Матице српске припреми-
ла је електронску изложбу грађе из својих збирки у јавном 
каталогу Библиотеке.

18. марта 2014: у Свечаној сали Матице српске предста-
вљена је нова књига др Јелене Гускове Косово и Метохија: 
рат и услови мира. Присутне су поздравили проф. др 
Драган Станић, председник Матице српске и проф. 
др Урош Шуваковић у име издавача Филозофског факул-
тета у Косовској Митровици. О књизи су говорили проф. 

др Сава Живанов, проф. др Александар Растовић и 
ауторка.
19. марта 2014: одржана је свечаност поводом дана запо-
слених у Матици српској. Том приликом је Добрила Марти-
нов, дугогодишњи помоћник секретара за научноистра-
живачку и издавачку делатност и виши стручни сарадник 
за протокол и односе са јавношћу испраћена у пензију, а 
стручни сарадник Одељења за природне науке Владимир 
Николић прославио 20 година рада у Матици српској.

20. марта 2014: у Галерији Матице српске је, уз подршку 
Министарства културе и информисања Републике Срби је, 
свечано прослављен Међународни дан франкофоније. При-
сутним званицама обратили су се мр Тијана Палковљевић 
Бугарски, управница Галерије Матице српске, и Њ. е. Жан 
Данијел Рух, амбасадор Швајцарске у Србији и председник 
Клуба франкофоних амбасада, који су у својим поздравним 
говорима указали на везе српске и франкофоне културе. 
Прослави су присуствовали господин Иван Тасовац, ми-
нистар културе и информисања Републике Србије, госпо-
дин Славиша Грујић, потпредседник Владе АП Војводине 
и покрајински секретар за културу и јавно информисање, 
Њ. е. Франсоа Ксавије Денио, амбасадор Француске у Ср-
бији, Њ. е. Роман Вашчук, амбасадор Канаде у Србији, пред-
ставници амбасада Француске, Швајцарске, Канаде, Фран-
цуског института у Србији, као и многи пријатељи и сарад-
ници Галерије Матице српске. Сви они имали су прилику 
да уживају у амбијенту сталне поставке српске уметности 
прве половине XX века као и у музичком програму Фран-
цуски пејзажи који је извео Александар Дујин оркестра.

20. марта 2014: у оквиру Музичких вечери Матице српске 
приређен је концерт пијанистe Богданa Ђорђевићa. Изве-
дена су дела Ј. Брамса, С. Рахмањинова и Ф. Листа.
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20. марта 2014: председник Матице српске проф. др Дра-
ган Станић и генерални секретар доц. др Ђорђе Ђурић 
били су на састанку са градоначелником Новог Сада го-
сподином Милошем Вучевићем. Разговарало се о обеле-
жавању јубилеја 150 година од пресељења Матице српске 
у Нови Сад.

21–22. марта 2014: председник Матице српске проф. др 
Драган Станић и генерални секретар доц. др Ђорђе Ђурић 
посетили су Матицу моравску у Брну. Том приликом је 
потписан протокол о сарадњи између ове две словенске 
матице и одржана промоција зборника Од Мораве до Мо-
раве II. Договорена је и оквирна тема за наредни зборник: 
„Чешко-српски односи уочи, током и непосредно после 
Првог светског рата“.

21. марта 2014: у Галерији Матице српске је организована 
панел-дискусија „Србија и Европска унија након отварања 

преговора – нова етапа у процесу европских интеграција“, 
коју Европски покрет Нови Сад уз подршку Делегације ЕУ 
у Републици Србији организује у склопу програма „При-
мењена дипломатија 2013/2014. Нови Сад“. На панел-дис-
кусији говорили су Њ.е. Мајкл Девенпорт, амбасадор, де-
легација ЕУ у Републици Србији, др Бојан Пајтић, пред-
седник Владе АП Војводине, Иштван Пастор, председник 
Скупштине АП Војводине и Срђан Мајсторовић, директор 
Канцеларије за европске интеграције Владе Р Србије.

23. марта 2014: председник Матице српске проф. др Дра-
ган Станић и генерални секретар доц. др Ђорђе Ђурић 
били су на састанку са Пером Ластићем из Српског ин-
ститута у Будимпешти са Боривојем Русом из Самоупра-
ве Срба из Мађарске, те са Његовим преосвештенством 
епископом будимским и темишварским господином Лу-
кијаном у Сентандреји.
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У петак, 14. фебруар 2014. године, у 12 часова у Све-
чаној сали Матице српске и читаоници Библиотеке 
Матице српске одржана је промоција другог тома 
Српске енциклопедије. Поздравни говор одржао је 
председник Републике Србије господин Томислав 
Николић, а књигу су представили академик Предраг 
Пипер и проф. др Драган Станић. У уметничком делу 
програма учествовали су Новосадски камерни хор, 
диригент Божидар Црњански и Гудачки квартет ТАЈЈ.

Председник Србије господин Томислав Николић 
је пре промоције разговарао са Председништвом 

Матице српске и том приликом му је представљен 
рад Матице српске у целости.

Промоцији су присуствовали званичници Репу-
блике Србије, Аутономне Покрајине Војводине, Гра-
да Новог Сада, Његово преосвештенство епископ 
бачки господин др Иринеј, Његово преосвештенство 
епископ сремски, господин Василије, донатори, са-
радници и чланови редакција и Уређивачког одбора 
Српске енциклопедије, чланови Управног одбора 
Матице српске, чланови одбора одељења МС и дру-
ги матичини угледници.

Председник Републике Србије господин Томи-
слав Николић је у свом поздравном говору истакао: 
„Иако је рад на енциклопедијама, лексиконима, реч-
ницима пре свега у домену одговорности интелек-
туалне елите (научника, професора, институтских 
радника), он непосредно зависи од државе, од њене 
политичке воље и од њене материјалне подршке. А 
како је стање енциклопедистике уједно и огледало 
једне земље и народа, наша држава се мора потру-
дити да помогне институције које у овој осетљивој 
области раде. У том контексту Матица српска има 
посебну улогу и значај. Од ње држава највише очекује 
зато што представља саборну институцију, интелек-
туалне, научне и духовне снаге које су оспособљене 

Промоција другог тома Српске енциклопедије



24. марта 2014: председник Матице српске проф. др Дра-
ган Станић и генерални секретар доц. др Ђорђе Ђурић 
разговарали су и са Љубомиром Алексовим и Борисом 
Бекићем, представницима Самоуправе Срба у Будим-
пешти. Разговарало се о обележавању јубилеја 150 година 
пресељења Матице српске из Пеште у Нови Сад.
25. марта 2014: у Српској академији наука и уметности у 
Београду одржана је промоција Српске енциклопедије, на 
којој су говорили академици Предраг Пипер и Владимир 
Кањух, као и дописни члан САНУ Миро Вуксановић и 
председник Матице српске проф. др Драган Станић.
25. марта 2014: у Учионици Библиотеке Матице српске 
одржан је састанак Обједињене комисије Виртуелне би-
блиотеке Србије за каталогизацију и класификацију.
26. марта 2014: Матица српска, Новосадски клуб и Дру штво 
пријатеља цвећа и зеленила организовали су у Свечаној сали 

Матице српске у присуству великог броја го стију про јек цију 
документарног филма „Коњи Крчединске аде” аутора мр 
Оливера Фојкара. Након пројекције о филму и заштити 
мочварних предела у Војводини говорили су др Слободан 
Пузовић, покрајински секретар за урбанизам, градитељство 
и заштиту животне средине, и др Биљана Пањковић, дирек-
торка Покрајинског завода за заштиту природе. Госте је по-
здравио председник Матице српске проф. др Драган Станић.

26. марта 2014: дописни члан САНУ и управник Библио-
теке Матице српске Миро Вуксановић присуствовао је 
сед ници Управног одбора Задужбине Иве Андрића.

26−29. марта 2014: Галерија Матице српске и Покрајински 
завод за заштиту споменика културе учествовали су на 
Сајму конзервације у Ферари, у Италији, где су се заједно 
са италијанским Територијалним пактом централних 
Апенина (SIL Appennino Centrale) представили на штан-
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за најсложеније послове. Одлика Матице јесте спој 
традиционалног и модерног, искуства и енергије, а 
о њеној несумњивој оспособљености за водеће место 
у српској лексикографији јасно говоре њени досада-
шњи резултати на овом пољу. Загледан у објављене 
наслове и наслове у припреми могу да кажем да је Ма-
тица српска већ постала незванични српски енци-
кло педијско-лексикографски завод.“ 

Академик Предраг Пипер је истакао да „свака 
национална енциклопедија јесте огледало друштва 
у којем настаје, укључујући не само оне који су је 
написали и уредили, него и најширу јавност, пре 
свега, научну, али такође оне који у држави воде на-
учну, културну и просветну политику. Енциклопе-
дија је, поред осталог, слика о себи коју једно поко-
лење оставља потомцима.

...Објављивањем овог, другог тома Српске енцик-
лопедије, подигнута су оба стуба планиране велике 
лексикографске грађевине. Они су лице те куће 
знања о српском народу, на којој ће се истрајно ра-
дити док се не доврше, како је замишљенo, и други 
делови исте целине. 

...Треба веровати да ће бити довољно заједничке 
добре воље, снаге и знања да се рад на Српској ен-
циклопедији успешно настави и да се једног дана 
срећно заврши на корист свима који то дочекају и 
оних који после њих долазе.“

Проф. др Драган Станић је излагање насловио: 
Српска енциклопедија као тријумф српске научне 
заједнице.

„...Српска енциклопедија је добро организован ка-
раван који се упутио зацртаном трасом и стреми свом 
коначном циљу. Пут је далек, терет прилично велик 
и драгоцен, а успутне опасности изразите и честе. 
Циљ је веома пажљиво одабран, траса оцртана крајње 
одмерено и промишљено, караван сачињен од учес-
ника који тај подухват могу да изнесу, па је напредак 
у пословима и данима више него очигледан. Крећемо 
се предвиђеним путем, застајемо на одмориштима 
где се скупља нова снага и показују постигнути резул-

тати, а кад пристигнемо на коначан циљ, биће потпу-
но јасно шта је све учињено и какве су огромне корис-
ти од овога што сада радимо. На свом путу, међутим, 
караван не би могао да истраје и да обави све задатке 
да не постоји много људи добре воље који са својих 
места и упоришта показују колико је и њима стало да 
овог каравана и до користи које ће он омогућити. 
Тиме се чини да муке на путу буду подношљивије, а 
радост због успеха већа“.

Председник Матице српске проф. Станић је 
подсетио: „Матица је дугим радом постала природ-
ни, спонтани енциклопедијско-лексикографски цен-
тар српске културе. Ту су настајали најважнији српски 
прилози у овој области, па у томе треба потражити 
кључне разлоге да се овакви подухвати управо овде 
планирају и изводе и у будућности. Етика одговор-
ности налаже нам, стога, да о овој установи у њеној 
централној делатности бринемо са пуном посвеће-
ношћу. Чинећи то, ми бринемо о српском народу, о 
његовој култури, науци и уметности, а тиме утврђује-
мо најозбиљније разлоге достојанственог опстанка 
нашег народа у европској и светској заједници. У тој 
заједници српски народ би увек требало да парти-
ципира са властитом личном картом по којој може 
бити препознат и на темељу које и његови стваралач-
ки доприноси могу бити видљивији. Српска енцик-
лопедија је таква једна лична карта српског народа.“
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ду Министарства за економски развој Републике Италије. 
У име Галерије Матице српске на Сајму конзервације су 
учествовали др Даниела Королија Црквењаков, помоћник 
управника, Снежана Мишић, МА, начелник Одељења за 
програме и презентацију, и Дарко Деспотовић, конзерва-
тор-рестауратор. Поред стручњака из две институције 
заштите културног наслеђа Сајам су посетили и Славиша 
Грујић, потпредседник Владе АП Војводине и покрајин-
ски секретар за културу и јавно информисање, и Милан 
Мицић, помоћник покрајинског секретара за културу и 
јавно информисање АП Војводине, као и Винћиенцо До-
нато, директор Сектора за развој и економску кохезију 
Министарства за економски развој Републике Италије и 
Илијас Тасијас, директорТериторијалног пакта централ-
них Апенина. У петак 28. марта одржана су предавања 
наших представника: др Илијас Тасијас, директор Тери-
торијалног пакта централних Апенина, др Даниела Ко-
ролија Црквењаков, помоћник управника Галерије Ма-
тице српске, др Славица Вујовић, архитекта конзерватор 
Покрајинског завода за заштиту споменика културе, и др 
Костанца Милијани са Универзитета у Перуђи.
27. марта 2014: одржана је седница Уредништва Зборника 
Матице српске за природне науке.

27. марта 2014: у Свечаној сали Матице српске свечано је 
уручена Пупинова награда Матице српске. Присутне су 
поздравили председник Матице српске проф. др Драган 
Станић и заменик генералног директора НИС господин 
Андреј Шибанов. О Михајлу Пупину је говорио академик 
Миљко Сатарић, члан Жирија, а о раду Жирија, добит-
ницима и њиховим радовима говорио је проф. др Влади-
мир Катић. Награђенима су честитали и дипломе уручи-
ли проф. др Драган Станић, Андреј Шибанов и проф. др 

Владимир Катић. Реализацију Пупинове награде Матице 
српске за 2014. годину новчаним средствима помогла је 
компанија НИС. Након свечаности доделе диплома у са-
лонима Матице српске приређен је коктел.
27. марта 2014: потпредседник Матице српске проф. др 
Бранко Бешлин и генерални секретар доц. др Ђорђе Ђу-
рић говорили су на промоцији Зборника Саве Текелије у 
Будимпешти у организацији Српског института из Бу-
димпеште.
27. марта 2014: у Галерији Матице српске је у сарадњи са 
креативном радионицом „Машталица“ приређена приред-
ба и изложба дечјих радова Пробуди се, стигло је пролеће. У 
музичком делу учествовали су солисти Музичке школе „Ис-
идор Бајић“ и хор „Бајићеви славуји“, а ликовним делима 
говорили су кустоси Јелена Огњановић и Владимир Вукас.
28. марта 2014: генерални секретар, доц. др Ђорђе Ђурић 
присуствовао је у Народном музеју у Панчеву првом са-
станку Организационог одбора за прославу 160. го-
дишњице рођења Михајла Пупина. 

31. марта 2014: у Матици српској одржана је конферен-
ција за штампу поводом прославе 150 година од пре-
сељења Матице српске из Пеште у Нови Сад. Јавности су 
се обратили председник Матице српске проф. др Драган 
Станић, градоначелник Новог Сада господин Милош 
Вућевић, покрајински секретар за културу и јавно инфор-
мисање господин Славиша Грујић и генерални секретар 
доц. др Ђорђе Ђурић. Представљен је у целости програм 
манифестације која ће трајати читаве године и најављена 
је подршка града и покрајине за њену реализацију.
31. марта 2014: одржана је седница Председништва Ма-
тице српске.
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