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2. јуна 2014: одр жа на је 62. сед ни ца Пред сед ни штва Ма
ти це срп ске. 

2. јуна 2014: у Све ча ном сало ну Мати це срп ске доде ље на 
је Бран ко ва награ да. Награ де је уру чио проф. др Дра ган 
Ста нић, пред сед ник Мати це срп ске, док је о награ ђе ним 
радо ви ма и добит ни ци ма бесе ди ла проф. др Гора на Раи
че вић, пред сед ни ца жири ја. Доде ли је при су ство ва ла и 
проф. др Ива на Живан че вић Секе руш, дека ни ца Фило
зоф ског факул те та у Новом Саду. Добит ни ци Бран ко ве 
награ де за школ ску 2012/13. год ну су: прва награ да  – Ми
ла на Рајић, за рад „Лико ви све ште ни ка у Сео ба ма и Дру
гој књи зи Сео ба Мило ша  Црњан ског”; друга награда – 
Олга Илић, за рад  „Природа моћи у Проклетој авлији 
Иве Андрића и Тврђави Меше Селимовића”, и Виктор 
Шкорић, за рад  „Послератни стварни еп у поезији Душа
на Васиљева”; трећа награда – Мирјана Ћурчић,  за рад 
„Августиново хришћанско преусмерење античке рето
рике: De doctrina Christiana, liber IV”, Марија Слобода, за 
рад  „Песма у песми Бранка Радичевића”, и  Снежана Ни
колић, за рад „Ерос и Танатос у приповеткама српских 
реалиста”.

2. јуна 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Мати це 
срп ске, раз го ва рао је са госпо ди ном Душа ном Сав ки ћем, 
вла сни ком меса ре „Штранд”, и том при ли ком постиг нут 
је дого вор да „Штранд” поста не добро твор Мати це срп ске.

3. јуна 2014: Мати цу срп ску посе ти ли су пола зни ци кур са 
срп ског јези ка Cam pus Cen tra, а дома ћин им је био мр Дра
ган Тубић, струч ни сарад ник Лек си ко граф ског оде ље ња. 

3. јуна 2014: у Гале ри ји Мати це срп ске све ча но је затво
ре на изло жба деч јих радо ва Потра га за бла гом, наста лих 
у окви ру исто и ме ног еду ка тив ног про гра ма који је реа
ли зо ван 2013/14. годи не у сарад њи са Пред школ ском уста
но вом „Радо сно детињ ство”. Гово ри ли су мср Сне жа на 
Мишић, начел ни ца Оде ље ња за про гра ме и пре зен та ци

ју Гале ри је, и Дра ган Јајић, ликов ни педа гог ПУ „Радо сно 
детињ ство”.

3. јуна 2014: Жири Сте ри ји ног позор ја (проф. др Љиља на 
Пеши кан Љушта но вић, пред сед ни ца, др Петар Мар ја но
вић и мр Бошко Милин) донео је одлу ку да се Сте ри ји на 
награ да за теа тр о ло ги ју „Јован Хри стић” доде ли: Ива ни 
Игња тов Попо вић, теа тро ло шки њи из Новог Сада, за 
књи гу Инту и тив ни свет Ран ка Мла де но ви ћа (Мати ца 
срп ска, Оде ље ње за сцен ске умет но сти и музи ку, Нови 
Сад 2011) и Све то за ру Рапа ји ћу, теа тро ло гу из Бео гра да, 
за књи гу Драм ски тек сто ви и њихо ве инсце на ци је (Позо
ри шни музеј Вој во ди не и Факул тет драм ских умет но сти, 
Инсти тут за позо ри ште, филм, радио и теле ви зи ју, Нови 
Сад – Бео град 2013). 

3, 4, 10. и 11. јуна 2014: у еду ка тив ном про гра му за децу 
Потра га за бла гом током јуна месе ца уче ство ва ла су деца 
из основ них шко ла „Иво Лола Рибар” и „Ђор ђе Нато ше
вић” из Новог Сада, те „Ђура Јак шић” из Каћа и „Олга 
Мило ше вић” из Сме де рев ске Палан ке. 

4. јуна 2014: одго ва ра ју ћи на позив, проф. др Дра ган Ста
нић, пред сед ник Мати це срп ске, посе тио је вла ди ку срем
ског Васи ли ја и том при ли ком раз го ва ра ли су о сарад њи 
на изра ди Спо ме ни це вла ди чан ства Срем ског.

4. јуна 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Мати
це срп ске, и проф. еме ри тус др Слав ко Гор дић уче ство
ва ли су у раду Управ ног одбо ра Заду жби не „Доси теј 
Обра до вић”.

5. јуна 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Мати
це срп ске, и доц. др Ђор ђе Ђурић, гене рал ни секре тар, 
раз го ва ра ли су са Нико лом Стој ши ћем, пред сед ни ком 
Еконoмског одбо ра, и Дра га ном Сата ри ћем, чла ном одбо
ра, о заду жби на ма. 

5. јуна 2014: у Мати ци срп ској, као што је то био оби чај и 
рани јих годи на, одр жан је науч ни скуп у окви ру Зма је вих 
деч јих ига ра.

5–7. јуна 2014: у Кул тур ном цен тру Новог Сада одр жан је 
Библи о нет 2014, на ком је Нов ка Шоки ца Шува ко вић, 
заме ни ца управ ни ка Библи о те ке Мати це срп ске, пред
ста ви ла Диги тал ну Библи о те ку Мати це срп ске.

5. јуна 2014: у Гале ри ји Мати це срп ске, у окви ру 57. Зма
је вих деч јих ига ра, кре а тив на ради о ни ца „Машта ли ца” 
при ре ди ла је изло жбу деч јих радо ва Мале пору ке љуба ви, 
а одр жан је и кон церт уче ни ка Музич ке шко ле „Иси дор 
Бајић”.

6. јуна 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Мати
це срп ске, при су ство вао је годи шњој скуп шти ни САНУ.



6. јуна 2014: у Гале ри ји Мати це срп ске одр жа на је про мо
ци ја књи ге Умет ност и власт: пеј за жи из зби р ке Јоси па 
Бро за Тита Ане Панић, кусто ски ње Музе ја исто ри је Југо
сла ви је. О књи зи су гово ри ли мр Тија на Пал ко вље вић 
Бугар ски, управ ни ца Гале ри је, мр Неда Кне же вић, дирек
тор ка Музе ја исто ри је Југо сла ви је, др Јово Бакић, про фе
сор Фило зоф ског факул те та у Бео гра ду, и аутор ка.

6. јуна 2014: проф. мр Ненад Осто јић, пот пред сед ник 
Мати це срп ске, при мио је госте из Будим пе ште. 

6. јуна 2014: Библи о те ка Мати це срп ске је у сво јој Учи о
ни ци реа ли зо ва ла акре ди то ва ни семи нар стал ног струч
ног уса вр ша ва ња: Рад са кори сни ци ма у библи о те ци.

7. јуна 2014: Гале ри ја Мати це срп ске при пре ми ла је богат 
про грам и зани мљи ве садр жа је за посе ти о це у окви ру 
мани фе ста ци је Ноћ музе ја 2014. Око сни цу ово го ди шње 
Ноћи музе ја, поред стал не постав ке XVI II, XIX и прве 
поло ви не XX века и деч јег про гра ма Потра га за бла гом, 
чини ла је акту ел на изло жба Умет ност и власт: пеј за жи 
из зби р ке Јоси па Бро за Тита, реа ли зо ва на у сарад њи са 
Музе јом исто ри је Југо сла ви је. Поред тога, при ре ђе ни су 
раз ли чи ти про гра ми и интер ак тив ни садр жа ји за децу и 
одра сле у сарад њи са Пер.Арт орга ни за ци јом, Цен тром 
стра них јези ка „SOHO” и пле сним клу бом „Тодо тан го”. 

7. и 14. јуна 2014: у Гале ри ји Мати це срп ске, у окви ру 
пра те ћег про гра ма изло жбе Умет ност и власт: пеј за жи 
из зби р ке Јоси па Бро за Тита, одр жа не су две кре а тив не 
ради о ни це за децу: „Уз сло жан рад наста је град” и „Све 
лепо те при ро де”.

8–14. јуна 2014: Мари ја Ваш, Јеле на Попо вић и Ште фа ни
ја Маћ ко, библи о те кар ке Библи о те ке Мати це срп ске, 
бора ви ле су у Бечу као кори сни це сти пен ди је Саве зног 

мини стар ства за Евро пу, инте гра ци ју и спољ не посло ве 
Аустри је. 

9. јуна 2014: одр жа на је 63. сед ни ца Пред сед ни штва Мати
це срп ске.

9. јуна 2014: у Мати ци срп ској одр жа но је пре да ва ње 
пово дом 160. годи на од рође ња Михаjла Пупи на у орга
ни за ци ји Фон да ци је „Мла ден Селак”. 

10. јуна 2014: у Гале ри ји Мати це срп ске, у окви ру све ча ног 
затва ра ња про гра ма При ме ње на дипло ма ти ја у орга
ни за ци ји Европ ског покре та у Срби ји, упри ли че на је 
доде ла захвал ни ца гости мапре да ва чи ма и сер ти фи ка
та пола зни ци ма који су успе шно завр ши ли ово го ди шњу 
обу ку.

10. јуна 2014: у Мати ци срп ској одр жан је раз го вор на 
тему Песник Сла во мир Гво зде но вић, а уче ство ва ли су Сте ван 
Бугар ски, Јован Зивлак, Саша Радој чић, Дра ган Ста нић 
и песник.

11. јуна 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Мати
це срп ске, раз го ва рао је са Бра ни сла вом Зуба но вим о 
добро тво р ним при ло зи ма Мати ци срп ској, и том при ли
ком дого во ре на је даља сарад ња. 

11. јуна 2014: у Све ча ној сали Мати це срп ске одр жа на је 
про мо ци ја књи ге Умет нич ка топо гра фи ја Новог Сада 
Дон ке Стан чић и сарад ни ка (Олга Микић, Милош Арсић, 
проф. др Бран ко Бешлин, др Пре драг Медо вић, Сло бо дан
ка Бабић и Јасми на Јак шић). О књи зи су гово ри ли проф. 
др Ненад Маку ље вић, др Бран ка Кулић, проф. др Бран ко 
Бешлин и Дон ка Стан чић.

12. јуна 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Мати
це срп ске, при су ство вао је Скуп шти ни Друш твa чла но ва 
Мати це срп ске Репу бли ке Срп ске у Бања лу ци.
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12. јуна 2014: у Музе ју савреме не умјет но сти Репу бли ке 
Срп ске у Бања лу ци све ча но је отво ре на госту ју ћа изло жба 
Гале ри је Мати це срп ске Добро вић, Шума но вић, Ко њо вић, 
Шупут – Европ ски кон тек сти. На отва ра њу изло жбе 
гово ри ли су: др Сари та Вуј ко вић, в.д. дирек то ра Музе ја 
савре ме не умјет но сти Репу бли ке Срп ске, мр Тија на Пал
ко вље вић Бугар ски, управ ни ца Гале ри је Мати це срп ске 
и аутор ка изло жбе, госпо дин Иван Тасо вац, мини стар 
кул ту ре и инфор ми са ња Репу бли ке Срби је, доц. др Горан 
Мутаб џи ја, мини стар про свје те и кул ту ре Репу бли ке Срп
ске, и мр Игор Радо ји чић, пред сед ник Народ не скуп шти
не Репу бли ке Срп ске, који је изло жбу зва нич но и отво рио. 
Отва ра њу изло жбе при су ство ва ли су и Нада Теша но вић, 
пот пред сед ни ца Вла де Репу бли ке Срп ске, Вла ди мир 
Нико лић, гене рал ни кон зул Репу бли ке Срби је у Бања лу
ци, проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Мати це срп ске, 
пред став ни ци Скуп шти не АП Вој во ди не и пред став ни ци 
Дру штва чла но ва Мати це срп ске у Репу бли ци Срп ској, 
вели ки број сарад ни ка, при ја те ља и нови на ра.

12‒13. јуна 2014: др Даниела Королија Црквењаков, помоћ
ница управнице Галерије Матице српске, учествовала је 
у Вршцу на конференцији Традиција очувања културног 
наслеђа у Србији излажући на тему „Историја конзерва
ције и рестаурације у Галерији Матице српске као парадиг
ма развоја музејске конзервације у Србији” и на Годишњој 
скупштини друштва конзерватора.

13. јуна 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Мати це 
срп ске, при су ство вао је отва ра њу Међу на род ног науч ног 
ску па Срби и Први свет ски рат 1914–1918. годи не у САНУ 
у Бео гра ду. Суо р га ни за то ри овог зна чај ног ску па су 
САНУ, АНУ РС и Мати ца срп ска.

13. јуна 2014: на Фило ло шком факул те ту Уни вер зи те та у 
Бео гра ду одр жан је саста нак на којем је дого во рен облик 
сарад ње на изда ва њу збор ни ка радо ва о Мило шу Црњан
ском. У раз го во ру су уче ство ва ли: проф. др Алек сан дра 
Вра неш, дека ни ца Фило ло шког факул те та, проф. др Дра
ган Ста нић, пред сед ник Мати це срп ске, др Весна Мато
вић, дирек то ри ца Инсти ту та за књи жев ност и умет ност, 
проф. др Јован Делић и др Дра ган Хамо вић, уред ни ци 
збо р ни ка.

13. јуна 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Мати
це срп ске, раз го ва рао је са др Јасми ном Митро вић Марић, 
савет ни цом Пред сед ни ка Репу бли ке, о нео п ход но сти обез
 бе ђе ња аде кват них усло ва за рад Срп ске енци кло пе ди је.

13. јуна 2014: у Музе ју савре ме не умјет но сти Репу бли ке 
Срп ске у Бања лу ци пот пи сан је Спо ра зум о сарад њи Гале
ри је Мати це срп ске и Музе ја савре ме не умјет но сти Репу
бли ке Срп ске на раз ме ни изло жби, еду ка тив них про гра ма 
за децу и при ме ра добре прак се. Спо ра зум су пот пи са ле 
мр Тија на Пал ко вље вић Бугар ски, управ ни ца Гале ри је 
Мати це срп ске, и др Сари та Вуј ко вић, в.д. дирек то ра Му
зе ја, а у окви ру пот пи са ног Мемо ран ду ма о сарад њи Ми
ни стар ства кул ту ре и инфор ми са ња Репу бли ке Срби је и 
Мини стар ства про свје те и кул ту ре Репу бли ке Срп ске, који 
пред ви ђа редов ну раз ме ну про гра ма, про је ка та и струч
ња ка изме ђу наци о нал них уста но ва кул ту ре. 

13. јуна 2014: у окви ру пра те ћег про гра ма изло жбе Умет
ност и власт: пеј за жи из зби р ке Јоси па Бро за Тита одр жа
на је пре зен та ци ја „Декон струк ци ја фотоархи ва Музе ја 
исто ри је Југо сла ви је” на којој су Иван Маној ло вић и Радо
ван Цукић, кусто си Музе ја исто ри је Југо сла ви је, пред ста
ви ли зби р ку фото гра фи ја која чини један од нај ве ћих и 
нај ин те ре сант ни јих фотоархи ва дру ге поло ви не XX века. 

13. јуна 2014: мср Мир ја на Брм бо та, Јеле на Огња но вић, 
Миро сла ва Жар ков и Вла ди мир Вукас, кусто си Гале ри је 
Мати це срп ске, при су ство ва ли су семи на ру Музе ји као 
места будућ но сти у орга ни за ци ји НК ИКОМ у Музе ју 
исто ри је Југо сла ви је у Бео гра ду. 

16. јуна 2014: одр жа на је сед ни ца Управног одбо ра Библио
те ке Мати це срп ске на којој је Сели мир Раду ло вић пре у
зео дужност управ ни ка Библи о те ке Мати це срп ске од 
Мира Вук са но ви ћа који је ову дужност оба вљао од 1988. 
годи не. Допи сни члан САНУ Миро Вук са но вић име но ван 
је за пред сед ни ка Управ ног одбо ра Библи о те ке Мати це срп
 ске на ман дат ни пери од од чети ри годи не. 

17. јуна 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Мати
це срп ске, састао се са госпо ди ном др Сло бо да ном Пузо
ви ћем, покра јин ским секре та ром за урба ни зам и зашти
ту живот не сре ди не у Вла ди АП Вој во ди не. Саста нак је 
одр жан у Мати ци срп ској, а при су ство ва ла је и Јул ки ца Ђу
кић, струч ни сарад ник Оде ље ња за књи жев ност и језик. 
Раз го ва ра но је о изра ди Орин то ло шког реч ни ка, као и о 
са рад њи Мати це срп ске са Секре та ри ја том.

18. јуна 2014: проф. др Љубо мир ка Кркљуш, секре тар 
Оде ље ња за дру штве не нау ке, уче ство ва ла је у раду сед
ни це Наци о нал ног саве та за висо ко обра зо ва ње.

18. јуна 2014: у Малој сали Мати це срп ске одр жа на је сед
ни ца Уред ни штва Збор ни ка Мати це срп ске за при род не 
нау ке. На сед ни ци је утвр ђен Садр жај 127. све ске, одре ђе ни 
су рецен зен ти поје ди них руко пи са, те је под не та инфор
ма ци ја о гле да но сти часо пи са на сај ту Мати це срп ске.

18. јуна 2014: иза шла је јун ска све ска Лето пи са Мати це 
срп ске у којој је, поред уста ље них рубри ка, обја вљен и 
темат „Кул ту ра сећа ња”.

18. јуна 2014: елек трон ском изло жбом гра ђе из сво јих збир
 ки Библи о те ка Мати це срп ске обе ле жи ла је 100 годи на од 
рође ња Дра ги ше Жив ко ви ћа (1914–2002), исто ри ча ра и 
тео ре ти ча ра књи жев но сти, есе ји сте и пре во ди о ца.

19. јуна 2014: одр жа на је 64. сед ни ца Пред сед ни штва 
Мати це срп ске. 

19. јуна 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Мати
це срп ске, и доц. др Ђор ђе Ђурић, гене рал ни секре тар, 
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били су на састан ку са др Алек сан дром Бели ћем, држав
ним секре та ром у Мини стар ству про све те, нау ке и тех
но ло шког раз во ја. Раз го ва ра ло се о побољ ша њу финан
си ра ња науч но и стра жи вач ких про је ка та Мати це срп ске.

19. јуна 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Мати
це срп ске, и доц. др Ђор ђе Ђурић, гене рал ни секре тар, били 
су на састан ку са Алек сан дром Фул го си, помоћ ни ком за 
зашти ту кул тур ног насле ђа у Мини ста р ству кул ту ре Ре
пу бли ке Срби је.

20. јуна 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Мати
це срп ске, при мио је деле га ци ју срп ског цен тра Вики ме
ди је из Бео гра да, а раз го ва ра но је о сарад њи у обла сти 
елек трон ских меди ја. У раз го во ру је уче ство вао и мр 
Дејан Мило ра дов, лек си ко ре дак тор, а од пред став ни ка 
срп ске Вики ме ди је били су: Милош Ран чић, осни вач, 
Ива на Маџа ре вић, про грам ски мена џер, и Миле Киш, 
извр шни дирек тор. 

20. јуна 2014: обја вљен је Годи шњак Библи о те ке Мати це 
срп ске (све ска за 2013. годи ну).

20. јуна 2014: у Гале ри ји Мати це срп ске отво ре на је Изло
жба радо ва сту де на та завр шне годи не Департ ма на ликов
них умет но сти Ака де ми је умет но сти у Новом Саду. Сту
ден те и публи ку поздра ви ла је др Дани е ла Коро ли ја Цркве
ња ков, помоћ ни ца управ ни ка Гале ри је, док је изло жбу 
отво рио проф. др Зоран Кра ји шник, декан Ака де ми је 
умет но сти у Новом Саду. Нај у спе шни јим сту ден ти ма 
Департ ма на ликов них умет но сти доде ље не су награ де по 
умет нич ким дисци пли на ма. 

20. јуна 2014: мср Мир ја на Брм бо та, Миро сла ва Жар ков 
и Вла ди мир Вукас, кусто си Гале ри је Мати це срп ске, при
су ство ва ли су науч ном ску пу Кла сич но, модер но, визи о
нар ско у ства ра ла штву Саве Шума но ви ћа, одр жа ном у 
окви ру 16. Мемо ри ја ла Саве Шума но ви ћа у Гале ри ји сли
ка „Сава Шума но вић” у Шиду.

22. и 25. јуна 2014: у Гале ри ји Мати це срп ске при ре ђен је 
кок тел пово дом све ча ног отва ра ња Интер на ци о нал ног 
филм ског фести ва ла „Cine ma City” и кон фе рен ци ја „На
ци о нал на кла са” са диску си ја ма на тему разно вр сно сти 
дома ће филм ске про дук ци је, раз ли чи тих типо ва финан
си ра ња и про из вод ње фил ма, те при сту па ња меди ја про
гра му „Кре а тив на Евро па”.

22. јуна 2014: Гале ри ја Мати це срп ске уче ство ва ла је на 
отва ра њу мани фе ста ци је Ново сад ско БИГ деч је лето 2014. 
у Тржном цен тру „БИГ”, где је Јеле на Огња но вић, кусто
ски ња Гале ри је, пред ста ви ла ово го ди шњи про грам ради
о ни ца „Како се ства ра умет ност”. 

23. јуна 2014: одр жа на је 65. сед ни ца Пред сед ни штва 
Мати це срп ске.

23–27. јуна 2014: у Гале ри ји Мати це срп ске, у окви ру 
мани фе ста ци је Ново сад ско БИГ деч је лето 2014, при ре ђе
но је пет кре а тив них ради о ни ца за децу: „Тај не ста рих 
мај сто ра”, „Раз и гра не боје на плат ну”, „Чаро ли ја умно жа
ва ња сли ке”, „Магич ни прсти” и „Црта, црта, црти ца”. 
Ради о ни це су води ле Јеле на Огња но вић и Миро сла ва 
Жар ков, кусто ски ње Гале ри је.

24. јуна 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Мати
це срп ске, и доц. др Ђор ђе Ђурић, гене рал ни секре тар, 
сусре ли су се у згра ди Бано ви не са др Боја ном Пај ти ћем, 

пред сед ни ком Покра јин ске вла де, и проф. др Дра го сла вом 
Петро ви ћем, пот пред сед ни ком, и том при ли ком, зајед но 
са дру гим уста но ва ма, пот пи са ли годи шњи Уго вор о 
сарад њи.

26. јуна 2014: доц. др Ђор ђе Ђурић, гене рал ни секре тар 
Мати це срп ске, при су ство вао је састан ку у вези са диги
та ли за ци јом у САНУ у Бео гра ду.

26. јуна 2014: у Мати ци срп ској приређенo je музич ко вече 
посве ће но 150годи шњи ци рође ња Рихар да Штра у са. Из
ве де на је мело дра ма за нара то ра и кла вир Инох Арден 
Рихар да Штра у са, пре ма пое ми Алфре да Тени со на. Уче
сни ци про гра ма били су Мио драг Мила но вић, нара тор, 
и Сла ђа на Аћи мо вић, пија нист ки ња. 

26. јуна 2014: у зајед нич ком врту Гале ри је Мати це срп ске 
и Спо мензби р ке Павла Бељан ског одр жа на је кон фе рен
ци ја за нови на ре пово дом отва ра ња мани фе ста ци је Лето 
у врту гале ри ја 2014. Гово ри ле су др Дани е ла Коро ли ја 
Цркве ња ков, помоћ ни ца управ ни ка Гале ри је Мати це срп
ске, др Јасна Јова нов, управ ни ца Спо мензби р ке Павла 
Бељан ског, те мр Лоли та Пејо вић и Јули ја на Стој са вље
вић, коор ди на тор ке мани фе ста ци је.

27. јуна 2014: у Мати ци срп ској уру че не су награ де из 
заду жбин ских фон до ва Мати це срп ске. Награ де се доде
љу ју нај бо љим ђаци ма и сту ден ти ма завр шних годи на 
шко ла и факул те та зна чај них за функ ци о ни са ње заду
жби на. При сут ни ма се кра ћим гово ром о тра ди ци ји заду
жби нар ства обратиo проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Мати це срп ске, а потом добит ни ци ма и уру чио награ де. 
Добит ни ци награ де заду жбин ских фон до ва Мати це срп
ске за 2014. годи ну су: Тија на Алек сан дрић, Све тла на Алек
сић, Алек сан дра Веј но вић, Мила на Ђоно вић, Љуби ца 
Јели са вац, Мари на Мија то вић, Вла дан Мир ко вић, Ива на 
Митро вић, Сара Пај чин, Ива на Петро вић, Андри ја Попо
вић, Дуња Ради во је вић, Сне жа на Сав кић, Бојан Симић, 
Ружи ца Сли јеп че вић и Алек сан дра Цoлић.

28. јуна 2014: у зајед нич ком врту Гале ри је Мати це срп ске 
и Спо мензби р ке Павла Бељан ског све ча но је отво ре на ма
ни фе ста ци ја Лето у врту гале ри ја 2014. и одр жа но Вече свет
ске музи ке у изво ђе њу Алек сан дар Дујин орке стра и соли ста 
Неве не Рељин и Зора на Шан до ро ва. На отва ра њу су гово
ри ле мр Тија на Пал ко вље вић Бугар ски, управ ни ца Гале
ри је, и др Јасна Јова нов, управ ни ца Спо мензби р ке Павла 
Бељан ског, а све ча но сти су при су ство ва ли пред став ни ци 
амба са да и кул тур них цен та ра из неко ли ко европ ских 
зема ља, као и вели ки број сарад ни ка и при ја те ља Га ле ри је.
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30. јуна 2014: Одр жа на је 66. сед ни ца Пред сед ни штва 
Мати це срп ске.

30. јуна – 2. јула 2014: мр Тија на Пал ко вље вић Бугар ски, 
управ ни ца Гале ри је Мати це срп ске, мср Сне жа на Мишић 
и Јеле на Огња но вић, кусто ски ње, и мр Лоли та Пејо вић, 
струч ни сарад ник, при су ство ва ле су првој међу на род ној 
кон фе рен ци ји Про грам Кре а тив на Евро па 2014‒2020: 
Срби ја и пер спек ти ве европ ске сарад ње у орга ни за ци ји 
Деск Кре а тив на Евро па Срби ја Мини ста р ства кул ту ре и 
инфор ми са ња Репу бли ке Срби је у Пала ти Срби ја и Клу
бу посла ни ка у Бео гра ду.

1. јула 2014: Гале ри ја Мати це срп ске је у окви ру мани фе
ста ци је Ново сад ско БИГ деч је лето 2014. у Тржном цен тру 
„БИГ” одр жа ла кре а тив ну ради о ни цу за децу „Како се 
умет ност ства ра”, коју је води ла Миро сла ва Жар ков, 
кусто ски ња Гале ри је.
2. и 3. јула 2014: онлајн изда ња Поли ти ке и Днев ни ка, те 
штам па на изда ња Ново сти и Бли ца обја ви ли су апел Уре
ђи вач ког одбо ра Срп ске енци кло пе ди је којим се изра жа ва 
крај ња забри ну тост и про тест због несхва тљи вог ума ње ња 
финан сиј ских сред ста ва наме ње них за изво ђе ње овог ка
пи тал ног про јек та чији су носи о ци изра де Мати ца срп ска 
и Срп ска ака де ми ја нау ка и умет но сти, а извр шни изда вач 
Завод за уџбе ни ке.
3, 10, 17, 24. и 31. jула 2014: у окви ру мани фе ста ци је Лето 
у врту гале ри ја 2014. у зајед нич ком врту Гале ри је Мати це 
срп ске и Спо мензби р ке Павла Бељан ског одр жа но је пет 
про гра ма: „Крат ки метар мађар ског фил ма” у сарад њи са 
Амба са дом Репу бли ке Мађар ске у Срби ји, „Вече немач ке 
музи ке – Шуман у врту Гале ри ја” у сарад њи са УГ „Flo ri 
Art” из Новог Сада, „Вече ита ли јан ских кан цо на – Мело
ди је из Сан Рема” у сарад њи са Алек сан дар Дујин орке
стром и Тањом Сенић, „Срби ја из дру гог угла – I Mar ried 
a Serb” у сарад њи са др Лави ни јом Давен порт (Lavi nia 
Daven po rt) и „Путо пис – Цркве и мана сти ри Ети о пи је” у 
сарад њи са др Лаза ром Три фу но ви ћем.
3–4. јула 2014: у окви ру пра те ћег про гра ма изло жбе До
бро  вић, Шума но вић, Коњо вић, Шупут – Европ ски кон тек
сти коју је при ре ди ла Гале ри ја Мати це срп ске у Музе ју 
савре ме не умјет но сти Репу бли ке Срп ске у Бања лу ци, мр 
Тија на Пал ко вље вић, управ ни ца Гале ри је, одр жа ла је 
аутор ско тума че ње изло жбе, мср Сне жа на Мишић, виша 
кусто ски ња, пред ста ви ла је Гале ри ју и њен рад, а Јеле на 
Огња но вић, кусто ски ња, води ла је кре а тив ну ради о ни цу 
за децу „Јед на пале та, чети ри умет нич ка све та”.
4. јула 2014: мр Зоран Недељ ко вић, управ ник Библи о те ке 
Срп ске патри јар ши је, и Сели мир Раду ло вић, управ ник 
Библи о те ке Мати це срп ске, пот пи са ли су Про то кол о 
сарад њи Све тог архи је реј ског сино да Срп ске пра во слав
не цркве и Библи о те ке Мати це срп ске.
4–12. јула 2014: Гале ри ја Мати це срп ске пред ста ви ла се 
на 9. Међу на род ном дунав ском фести ва лу у Улму, са неко
ли ко публи ка ци ја и ката ло га изло жби које су реа ли зо ва
не у 2013. и 2014. годи ни, води чи ма кроз стал ну постав ку 
на срп ском, енгле ском и немач ком јези ку, као и деч јим 
води чем кроз Гале ри ју The Tre a su re Hunt. 
7. јула 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Мати
це срп ске, посе тио је Пред став ни штво Репу бли ке Срп ске 
у Бео гра ду и са Мла ђе ном Цицо ви ћем, дирек то ром, дого

во рио финан си ра ње ије кав ске вер зи је Пра во пи са срп ско га 
јези ка. 
8. јула 2014: у Гале ри ји Мати це срп ске одр жан је саста нак 
кла сте ра Нано и напред ни мате ри ја ли у кул тур ној ба шти
ни (Nano and Advan ced Mate ri als for Cul tu ral Heri ta ge – 
Nano meCH) који оку пља пет пане вроп ских про је ка та фи
нан си ра них из сред ста ва Европ ског Оквир ног про гра ма 
7 за нау ку и ино ва ци је. Након састан ка дома ћој публи ци, 
кон зер ва то ри ма, сту ден ти ма и струч ној јав но сти пред
ста вље ни су резул та ти про је ка та.
8–9. јула 2014: Гале ри ја Мати це срп ске уче ство ва ла је на 
тре ћем реги о нал ном Сај му омла дин ског тури зма (Youth 
Fair) одр жа ном на Тргу сло бо де непо сред но пред музич ки 
фести вал EXIT. Гале ри ја је пред ста ви ла про грам Take a 
bre ak ‒ feel the art in The Gal lery of Mati ca srp ska који се од
ви јао у Гале ри ји током тра ја ња EXIT фести ва ла. 

8–13. јула 2014: у Гале ри ји Мати це срп ске у сарад њи са 
EXIT фести ва лом реа ли зо ван је про грам Take a bre ak – feel 
the Art in the Gal lery of Mati ca srp ska са жељом да се током 
тра ја ња EXIT фести ва ла про мо ви ше срп ска наци о нал на 
умет ност и кул тур на башти на и на тај начин при бли жи 
стра ним тури сти ма. 

8–13. јула 2014: у Гале ри ји Мати це срп ске у сарад њи са 
Фон да ци јом EXIT одр жа но је неко ли ко кон фе рен ци ја: 
Омла дин ска пре сто ни ца Евро пе као бренд (у окви ру Youth 
Faira), CEE TEP (Cen tral Eastern Euro pean Talent Exchan ge 
Pro gram), EXIT PRO и EXIT for life, уз уче шће вели ког бро
ја стра них и дома ћих изла га ча.

9. јула 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Мати
це срп ске, при су ство вао је доде ли награ де Бела голу би ца 
Те сла гло бал фору ма Гај Џоке ну (Gi Yoken), дирек то ру ме
ђу на род ног цен тра за мир и пред сед ни ку аме рич ке фе де
ра ци је Уне ско мре жа, која је одр жа на у Мати ци срп ској. 
Пре почет ка про гра ма раз го ва ра ло се о могу ћој сарад њи 
Мати це срп ске и Уне ска.

9. јула 2014: елек трон ском изло жбом гра ђе из сво јих збир
 ки Библи о те ка Мати це срп ске обе ле жи ла је 200 годи на од 
рође ња Едеа Сигли ге ти ја (Ede Szi gli ge ti, 1814–1878), драм
ског писца, глум ца, реди те ља и дра ма тур га.

12. јула 2014: у Мати ци срп ској одр жан је Струч ни саста
нак посве ћен радо ви ма сту де на та Меди цин ског факул те та 
у Новом Саду из обла сти исто ри је меди ци не, здрав стве не 
кул ту ре и исто ри је сек су ал но сти у орга ни за ци ји Науч ног 
дру штва за исто ри ју здрав стве не кул ту ре Вој во ди не.
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13. јула 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Мати
це срп ске, при су ство вао је Литур ги ји коју је слу жио Њего
ва све тост патри јарх срп ски госпо дин Ири неј и све ча ном 
усто ли че њу новог митро по ли та загре бач кољубљан ског 
госпо ди на Пор фи ри ја у Сабор ном хра му Пре о бра же ња 
Господ њег у Загре бу. 

13. јула 2014: мср Сне жа на Мишић, начел ни ца Оде ље ња 
за про гра ме и пре зен та ци ју Гале ри је Мати це срп ске, уче
ство ва ла је на кон фе рен ци ји за нови на ре пово дом ово го
ди шње сарад ње Гале ри је Мати це срп ске и Фон да ци је EXIT, 
која је одр жа на у окви ру фести ва ла на Петро ва ра дин ској 
твр ђа ви. 

14–16. јула и 13–15. авгу ста 2014: у про сто ри ја ма Мати це 
срп ске сни мље ни су при ло зи за три еми си је кул тур нона
уч ног карак те ра које ће бити еми то ва не у окви ру про гра
ма Радиотеле ви зи је Вој во ди не. Еми си је ће бити по све
ће не 150годи шњи ци пре се ље ња Мати це срп ске из Пе ште 
у Нови Сад и обу хва та ће сле де ће сег мен те: Пештан ски 
пери од, Пре се ље ње и Мати ца срп ска данас. 

14. јула 2014: мр Тија на Пал ко вље вић Бугар ски, управ
ни ца Гале ри је Мати це срп ске, и мср Сне жа на Мишић, 
на чел ни ца Оде ље ња за про гра ме и пре зен та ци ју, на позив 
Њ.е. господина Франсоа Гзавије Дениоа (François Xavier 
Dеniau), амбасадора Француске у Србији, присуствовале 
су пријему поводом прославе националног празника Дан 
Републике Француске у Француској амбасади у Београду. 

14. јула 2014: у Гале ри ји Мати це срп ске одр жан је кон церт 
Тија не Козар чић и Бог да на Бикиц ког, који су изве ли ком
по зи ци је на хар фи и кла ри не ту. 

15. јула 2014: обја вље не су Ана ли за рада народ них библио
те ка у Вој во ди ни за 2013. годи ну и Ана ли за рада висо ко школ
ских библи о те ка у Вој во ди ни за 2013. годи ну Библи о те ке 
Мати це срп ске.
24. јула 2014: бора ве ћи на одмо ру на Црно гор ском при
мор ју, проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Мати це срп
ске, зајед но са проф. др Дра гом Перо ви ћем, пред сед ни ком 
Дру штва чла но ва Мати це срп ске у Црној Гори, и Бла жом 
Попо ви ћем, секре та ром, посе тио је др Зора на Бин гул ца, 
амба са до ра Репу бли ке Срби је. Том при ли ком раз го ва ра ло 
се о раду Дру штва и нео п ход но сти финан сиј ске подр шке.
24. јула 2014: иза шао је јул скоавгу стов ски дво број Лето
пи са Мати це срп ске. У лет њем дво бро ју Лето пи са, уз стал
не рубри ке „Про за & пое зи ја”, „Есе ји”, „Све до чан ства”, 

„При ка зи” и „Лето пис сур фо ва ња”, обја вљен је и темат 
„Мило рад Павић”.

20. јула 2014: изло жбу Добро вић, Шума но вић, Коњо вић, 
Шупут – Европ ски кон тек сти, коју је при ре ди ла Гале ри ја 
Мати це срп ске у Музе ју савре ме не умјет но сти Репу бли ке 
Срп ске у Бања лу ци, посе тио је Њего во прин чев ско висо
чан ство Алберт II од Мона ка (Albert II de Mona co). 

25. јула 2014: Гале ри ју Мати це срп ске посе ти ли су шти
ће ни ци Цен тра за зашти ту одој ча ди, деце и омла ди не у 
Бео гра ду, који су том при ли ком уче ство ва ли у еду ка тив
ном про гра му за децу Потра га за бла гом.

29. јула 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Мати це 
срп ске, посе тио је митро по ли та Амфи ло хи ја на Цети њу. 
Раз го ва ра ли су о сарад њи, а пред сед ник је замо лио за помоћ 
Дру штву чла но ва Мати це срп ске у Црној Гори.

29. јула 2014: Мати цу срп ску посе ти ли су пола зни ци Лет ње 
шко ле срп ског јези ка са Фило зоф ског факул те та. Госте је 
поздра вио проф. др Бран ко Бешлин, пот пред сед ник Ма
ти це срп ске, а са исто ри ја том Мати це срп ске упо знао их 
је мр Дра ган Тубић, струч ни сарад ник Лек си ко граф ског 
оде ље ња.

31. јула 2014: елек трон ском изло жбом гра ђе из сво јих збир
 ки Библи о те ка Мати це срп ске обе ле жи ла је 150 годи на од 
рође ња сли ка ра Мар ка Мура та (1864–1944).

5. авгу ста 2014: у окви ру Оде ље ња за дру штве не нау ке 
Мати це срп ске из штам пе је иза шла књи га Евге ни је Савој
ски и њего во доба проф. др Бран ка Бешли на, пот пред сед
ни ка Мати це срп ске. 

7, 14, 21. и 28. авгу ста 2014: у окви ру мани фе ста ци је Лето 
у врту гале ри ја 2014. у зајед нич ком врту Гале ри је Мати це 
срп ске и Спо мензби р ке Павла Бељан ског одр жа но је че
ти ри про гра ма: „Откри ва ње умет нич ких веза – Праг и 
срп ски сли ка ри” у сарад њи са Нена дом Огње ви ћем, 
„Риту ал, музи ка и плес – Рит мо ви Бра зи ла” у сарад њи са 
Шко лом сам бе „Sam baNS” и Capo e i ra ака де ми јом из Но
вог Сада, „Путо пис са Фили пи на – Саму рај на жутом ше
ће ру” у сарад њи са др Све ти сла вом Јова но вим и „Кроз 
врто ве Меди чи ја до трпе зе фран цу ских кра ље ва” у сарад
њи са Тама ром Огње вић из Artis Cen terа из Бео гра да.

8. авгу ста 2014: из штам пе је иза шао збо р ник радо ва Ми
лош Црњан ски: пое зи ја и комен та ри, као зајед нич ко изда
ње Инсти ту та за књи жев ност и умет ност, Фило ло шког 
факул те та у Бео гра ду и Мати це срп ске.
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13. авгу ста 2014: доц. др Ђор ђе Ђурић, гене рал ни секре
тар Мати це срп ске, при мио је госпо ди на Алек сан дра Влај
ко ви ћа из Кан це ла ри је за дија спо ру. 

13. авгу ста 2014: Гале ри ју Мати це срп ске посе ти ла су деца 
из кам па „Мала срећ на коло ни ја” и уче ство ва ла у еду ка
тив ном про гра му за децу Потра га за бла гом који је води ла 
Јеле на Огња но вић, кусто ски ња за еду ка ци ју.

13–14. авгу ста 2014: мр Дани ло Вук са но вић, Дар ко Деспо
то вић и Дар ко Ђор ђе вић, кон зер ва то ри Гале ри је Мати це 
срп ске, у Вели кој гале ри ји Дома Вој ске Срби је у Бео гра ду 
поста вља ли су изло жбу Дани ца Јова но вић (1886–1914) коју 
су зајед нич ки реа ли зо ва ли Гале ри ја Мати це срп ске, Спо
мензби р ка Павла Бељан ског и Меди ја цен тар „Одбра на”.

16. авгу ста 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Мати це срп ске, уче ство вао је на два де сет првом изда њу 
духов нокњи жев не мани фе ста ци је Дани пре о бра же ња 
Срба у Руму ни ји у Теми ша ва ру и мана сти ру Базјаш Соко
ли ца. Том при ли ком раз го ва рао је са Лаза ром Маној ло ви
ћем, гене рал ним кон зу лом Репу бли ке Срби је, и др Сла
во ми ром Гво зде но ви ћем, про фе со ром на Уни вер зи те ту 
у Теми шва ру и посла ни ком у Пар ла мен ту Руму ни је, о 
сарад њи.

16–22. авгу ста 2014: у Лио ну је одр жан 80. кон грес Међу
на род не феде ра ци је библи о те ка и библи о те ка ра (IFLA) 
ком су из Библи о те ке Мати це срп ске при су ство ва ле 
библи о те кар ке Дани е ла Кер ме ци и Соња Ива но вић.

18. авгу ста 2014: мр Дани ло Вук са но вић, шеф Сек то ра 
зашти те Гале ри је Мати це срп ске, и мср Сне жа на Мишић, 
начел ни ца Оде ље ња за про гра ме и пре зен та ци ју, уче ство
ва ли су на кон фе рен ци ји за нови на ре пово дом отва ра ња 
изло жбе Дани ца Јова но вић (1886–1914) у Вели кој гале ри ји 
Дома вој ске Срби је у Бео гра ду. Лич ност и умет нич ку зао
став шти ну Дани це Јова но вић пред ста ви ла је аутор ка 
изло жбе др Јасна Јова нов, управ ни ца Спо мензби р ке Пав
ла Бељан ског, док је о реста у ра ци ји њених сли ка, недав но 
покло ње них Гале ри ји Мати це срп ске, гово рио мр Дани ло 
Вук са но вић.

20. авгу ста 2014: у Вели кој гале ри ји Дома Вој ске Срби је 
у Бео гра ду све ча но је отво ре на изло жба Дани ца Јова но вић 
(1886–1914) коју су зајед нич ки реа ли зо ва ли Гале ри ја 
Мати це срп ске, Спо мензби р ка Павла Бељан ског и Меди
ја цен тар „Одбра на”. На отва ра њу изло жбе гово ри ли су 
пот пу ков ник Сла во љуб М. Мар ко вић, дирек тор Меди ја 
цен тра „Одбра на”, мр Тија на Пал ко вље вић Буга р ски, 
управ ни ца Гале ри је Мати це срп ске, и Јасна Јова нов, 

управ ни ца Спо мензби р ке Павла Бељан ског и аутор ка 
изло жбе. Отва ра њу су при су ство ва ли Њего ва све тост 
патри јарх срп ски госпо дин Ири неј и Дејан Ристић, држав
ни секре тар у Мини стар ству кул ту ре и инфор ми са ња, као 
и вели ки број коле га и при ја те ља.

28. авгу ста 2014: елек трон ском изло жбом гра ђе из сво јих 
зби р ки Библи о те ка Мати це срп ске обе ле жи ла је 200 годи
на од рође ња истра жи ва ча и науч ни ка Јоси фа Пан чи ћа 
(1814–1888).

29–30. авгу ста 2014: у оквиру обележавања јубилеја 190 
година од рођења Бранка Радичевића и 150 година од 
смрти његовог оца Теодора Радичевића, Матица српска 
учествовала је у Темишвару на Научном симпозијуму 
Радичевићи у Темишвару, у организацији Савеза Срба у 
Румунији. Текст „Радичевићи и Матица српска кроз ар
хивску грађу Рукописног одељења” изложио је мср Огњен 
Карановић, стручни сарадник Рукописног одељења. 

30. авгу ста 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Мати це срп ске, отво рио je изло жбу архив ских доку ме на та 
Мла да Босна и сара јев ски атен тат у Андри ће вом ин сти
ту ту у Више гра ду. Изло жбу је при ре дио Архив Репу бли ке 
Срп ске пово дом обе ле жа ва ња 100 годи на од почет ка Првог 
свет ског рата (1914–2014).

30. авгу ста 2014: мр Тија на Пал ко вље вић Бугар ски, управ
ни ца Гале ри је Мати це срп ске, у окви ру пра те ћег про гра
ма изло жбе Дани ца Јова но вић (1886–1914) у Вели кој гале
ри ји Дома вој ске Срби је у Бео гра ду одр жа ла је пре да ва ње 
„Дани ца Јова но вић у колек ци ји Гале ри је Мати це срп ске”. 

1. сеп тем бра 2014: одр жа на је 67. сед ни ца Пред сед ни штва 
Мати це срп ске.

3. сеп тем бра 2014: др Мио драг Матиц ки, пот пред сед ник 
Мати це срп ске, пред ста вљао је Мати цу срп ску на при је му 
у Амба са ди Репу бли ке Сло вач ке.

3. сеп тем бра 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Мати це срп ске, и доц. др Ђор ђе Ђурић, гене рал ни секре
тар, саста ли су се са мр Тија ном Пал ко вље вић, управ ни цом 
Гале ри је Мати це срп ске, и др Дани е лом Коро ли ја Цркве
ња ков, заме ни цом управ ни ка, и раз го ва ра ли о орга ни за
ци ји про гра ма пово дом 150годи шњи це пре се ље ња Мати це 
срп ске из Пеште у Нови Сад, који ће се одр жа ти у Гале ри ји 
Мати це срп ске на Дан Гале ри је 17. окто бра.

3. сеп тем бра 2014: др Мио драг Матиц ки, пот пред сед ник 
Мати це срп ске, пред ста вљао је Мати цу срп ску на отва
ра њу науч ног ску па Милу тин Милан ко вић у Срп ској ака
де ми ји нау ка и умет но сти.

3. сеп тем бра 2014: доц. др Ђор ђе Ђурић, гене рал ни секре
тар Мати це срп ске, састао се са госпо ди ном Гора ном 
Крња ји ћем, пред став ни ком Фон да за раз вој кому ни ка ци ја. 

3. сеп тем бра 2014: доц. др Ђор ђе Ђурић, гене рал ни секре тар 
Мати це срп ске, при мио је госпо ди на Мила на Мици ћа, 
помоћ ни ка секре та ра за кул ту ру у Вла ди АП Вој во ди не. 

4. сеп тем бра 2014: одр жа на је сед ни ца Њего ше вог одбо
ра Мати це срп ске.

4. сеп тем бра 2014: изло жба Умет ност и власт: пеј за жи 
из зби р ке Јоси па Бро за Тита коју су зајед нич ки реа ли зо ва
ле Гале ри ја Мати це срп ске и Музеј исто ри је Југо сла ви је 
у Бео гра ду, отво ре на је у Музе ју исто ри је Југо сла ви је. На 



отва ра њу су гово ри ле мр Неда Кне же вић, дирек тор ка Му
зе ја исто ри је Југо сла ви је, Aна Панић, аутор ка, и мр Тија
на Пал ко вље вић Бугар ски, управ ни ца Гале ри је Мати це 
срп ске.

4. и 6. сеп тем бра 2014: у окви ру мани фе ста ци је Лето у 
врту гале ри ја 2014. у зајед нич ком врту Гале ри је Мати це 
срп ске и Спо мензби р ке Павла Бељан ског одр жа на су два 
про гра ма: екра ни за ци ја опе ре Чароб на фру ла Вол фган га 
Ама де у са Моцар та са Међу на род ног опер ског фести ва ла 
„Aixen Pro ven ce” у Фран цу ској, у сарад њи са Фран цу ским 
инсти ту том у Срби ји, и про јек ци ја фил ма Мари на Абра мо
вић – Умет ник је при су тан у сарад њи са Интер на ци о нал
ним филм ским фести ва лом „Cine ma City”, чиме је ујед но 
ова ово го ди шња мани фе ста ци ја и све ча но затво ре на.

5. сеп тем бра 2014: у Бару је пот пи сан уго вор са госпо ђом 
Јован ком Вучи нић, која је Мати ци срп ској даро ва ла 
насле ђе ну поро дич ну имо ви ну (шуме, пашња ке и каме
њар на под руч ју општи не Вир па зар). У име Мати це срп ске 
уго вор је пот пи са ла мср Јеле на Весе ли нов, управ ни ца 
посло ва. 

5. сеп тем бра 2014: др Дани е ла Коро ли ја Цркве ња ков, 
помоћ ни ца управ ни ка Гале ри је Мати це срп ске, гово ри ла 
је на отва ра њу изло жбе Мати јас Ханиш, касно ба рок ни 
путу ју ћи сли кар у Град ском музе ју у Сом бо ру.

6. сеп тем бра 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Мати це срп ске, у Амба са ди Аустри је при су ство вао је све
ча ном руч ку којим је обе ле жен крај ман да та мађар ског 
амба са до ра Оска ра Нико ви ца (Niko witz Oszkár).

6. сеп тем бра 2014: Гале ри ју Мати це срп ске посе ти ли су 
музеј ски струч ња ци: Андре ја Рих тер, дирек тор ка Фору
ма сло вен ских кул ту ра (Сло ве ни ја), и Биља на Бра јо вић 
Пај ко вић, дирек тор ка ЈУ „Музе ји и гале ри је Будве” (Црна 
Гора), те суди је за међу на род ну награ ду ЖИВА 2014. коју 
доде љу је Форум сло вен ских кул ту ра. Госте су доче ка ли 
мр Тија на Пал ко вље вић Бугар ски, управ ни ца Гале ри је 
Мати це срп ске, мср Сне жа на Мишић, начел ни ца Оде ље
ња за про гра ме и пре зен та ци ју, мр Дани ло Вук са но вић, 
шеф Сек то ра зашти те, и Јеле на Огња но вић, кусто ски ња 
за еду ка ци ју.

6, 13. и 20. сеп тем бра 2014: у окви ру пра те ћег про гра ма 
изло жбе Дани ца Јова но вић (1886–1914) у Вели кој гале ри ји 
Дома Вој ске Срби је у Бео гра ду одр жа но је пре да ва ње 
„Дани ца Јова но вић: сли кар ска тех ни ка и иза зо ви кон зер
ва ци је и реста у ра ци је” др Дани е ле Коро ли је Цркве ња ков, 
кон зер ва то ра савет ни ка Гале ри је Мати це срп ске, аутор
ско тума че ње изло жбе др Јасне Јова нов, управ ни це Спо
мензби р ке Павла Бељан ског, и при ка зан је доку мен тар
ни филм Јед на сли ка, јед на при ча: Дани ца Јова но вић – Гла
ва Циган ке (РТС, 2002).

8. сеп тем бра 2014: у окви ру про гра ма обе ле жа ва ња 
150годи шњи це од смр ти Вука Сте фа но ви ћа Кара џи ћа, 
Вуко ва заду жби на и Заду жби на „Доси теј Обра до вић” 
орга ни зо ва ли су Науч ни скуп Живе тра ди ци је срп ског 
књи жев ног јези ка (Доси теј Обра до вић – Вук Кара џић). 
Дома ћин ску па био је др Мио драг Матиц ки, пот пред сед
ник Мати це срп ске и пред сед ник Вуко ве заду жби не. 

8. сеп тем бра 2014: мр Тија на Пал ко вље вић Бугар ски, 
управ ни ца Гале ри је Мати це срп ске, др Дани е ла Коро ли

ја Цркве ња ков, помоћ ни ца управ ни ка, и мср Сне жа на 
Мишић, начел ни ца Оде ље ња за про гра ме и пре зен та ци
ју, при су ство ва ле су у Кона ку кне ги ње Љуби це у Бео гра
ду све ча ном отва ра њу изло жбе Беле шке бур них одно са, 
коју су при ре ди ли Амба са да Репу бли ке Аустри је у Бео
гра ду, Инсти тут за савре ме ну исто ри ју и Музеј гра да Бео
гра да.

10. сеп тем бра 2014: у Све ча ној сали Мати це срп ске у 
окви ру про гра ма Дани Репу бли ке Срп ске у Срби ји одр
жа на је про мо ци ја ије кав ског изда ња Пра во пи са срп ско га 
јези ка, ура ђе ног у сарад њи Мати це срп ске и Пред став ни
штва Репу бли ке Срп ске у Срби ји. Том при ли ком при сут
ни ма су се обра ти ли: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Мати це срп ске, др Горан Мутаб џи ја, мини стар про све те 
и обра зо ва ња у Вла ди Репу бли ке Срп ске, Вања Вуче но вић, 
члан Град ског већа Новог Сада заду жен за кул ту ру, ака
де мик Сло бо дан Реме тић и проф. др Мато Пижу ри ца, а 
про мо ци ји су при су ство ва ли и проф. др Ран ко Шкр бић, 
амба са дор БиХ у Репу бли ци Срби ји, проф. др Мла ден 
Шука ло, пред сед ник, и проф. др Дра го Бран ко вић, гене
рал ни секре тар Дру штва Мати це срп ске у Бања лу ци, ака
де мик Алек сан дар Буха, Мла ђен Цицо вић, дирек тор 
Пред став ни штва Репу бли ке Срп ске у Срби ји, проф. др 
Лука Кец ман, декан Ака де ми је умјет но сти у Бања лу ци, 
те пред став ни ци сред ста ва јав ног инфор ми са ња и мно
го број на публи ка. 

10. сеп тем бра 2014: Библи о те ка Мати це срп ске, у сво јој 
Учи о ни ци реа ли зо ва ла је акре ди то ва ни семи нар стал ног 
струч ног уса вр ша ва ња под нази вом Еду ка ци ја библи о те
ка ра у библи о те ка ма које оба вља ју пове ре не посло ве 
зашти те ста ре и рет ке библи о теч ке гра ђе, а реа ли за то
ри су били: Алек сан дра Драп шин, Фин ка Пје вач и Души
ца Грбић.

10. сеп тем бра 2014: у Гале ри ји Мати це срп ске је пово дом 
отва ра ња изло жбе Пра зни не одр жа на кон фе рен ци ја за 
нови на ре на којој су гово ри ли мр Тија на Пал ко вље вић 
Бугар ски, управ ни ца Гале ри је, мр Дани ло Вук са но вић, 
уред ник циклу са „Тра ди ци ја и савре ме но ства ра ла штво”, 
и Игор Антић, аутор.

11. сеп тем бра 2014: у Гале ри ји Мати це срп ске, у окви ру 
циклу са „Тра ди ци ја и савре ме но ства ра ла штво”, отво ре
на је изло жба Пра зни не Иго ра Анти ћа, која се бави исто
ри јом дана шње згра де Гале ри је у пери о ду изме ђу 1942. и 
1957. годи не. Састав ни део изло жбе је пра те ћи ката лог и 
мапа Пра зни не која садр жи 12 гра фич ких листо ва наста
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лих током при пре ме про јек та, као и засеб но поет ско
фило зоф ско дело Дис курс о пра зни на ма Рато ми ра Кули ћа.

12. сеп тем бра 2014: доц. др Ђор ђе Ђурић, гене рал ни 
секре тар Мати це срп ске, одр жао је саста нак са мр Тија
ном Пал ко вље вић Бугар ски, управ ни цом Гале ри је Мати
це срп ске, и мср Сне жа ном Мишић, начел ни цом Оде ље
ња за про гра ме и пре зен та ци ју Гале ри је, у вези са орга
ни зо ва њем дела про гра ма пово дом про сла ве 150годи
шњи це пре се ље ња Мати це срп ске из Пеште у Нови Сад, 
који ће се одр жа ти у Гале ри ји на Дан Гале ри је 17. окто бра.

12. сеп тем бра 2014: Библи о те ка Мати це срп ске, у сво јој 
Учи о ни ци реа ли зо ва ла је акре ди то ва ни семи нар стал ног 
струч ног уса вр ша ва ња: Сериј ске публи ка ци је и доку мен
тар на и сит но штам па на гра ђа – спе ци фич но сти обра де, 
селек ци ја и њихо во пре тра жи ва ње, а реа ли за то ри су 
били: Све тла на Дов ни ко вић, Ште фа ни ја Маћ ко и Мари ја 
Јо ван цаи.

12. и 13. сеп тем бра 2014: у Бања лу ци и Дер вен ти одр жан 
је науч ни сим по зи јум Кул тур ноисто риј ски ком плекс 
Доњи Детлак, у орга ни за ци ји Ака де ми је нау ка и умјет
но сти Репу бли ке Срп ске, Репу блич ког заво да за зашти ту 
кул тур ноисто риј ског и при род ног насље ђа Репу бли ке 
Срп ске у Бања лу ци и Општи не Дер вен та. На овом сим
по зи ју му мр Души ца Грбић, руко во ди лац Оде ље ња ста ре 
и рет ке књи ге и лега та Библи о те ке Мати це срп ске, изло
жи ла је рад „О Детлач ком евхо ло ги о ну из 1550/60. и 1628. 
годи не”. 

12. и 13. сеп тем бра 2014: у Гале ри ји Мати це срп ске, у 
окви ру пра те ћег про гра ма изло жбе Пра зни не, одр жа но је 
аутор ско тума че ње Иго ра Анти ћа и про мо ци ја моно гра
фи је Игор Антић 1 и 2 на којој су гово ри ли мр Тија на 
Пал ко вље вић Бугар ски, управ ни ца Гале ри је Мати це срп
ске, Вла дан Савић, пред став ник изда вач ке куће Stylos Art, 
Сања Којић Мла де нов, дирек тор ка Музе ја савре ме не 
умет но сти Вој во ди не, и Игор Антић, умет ник.

12–14. сеп тем бра 2014: Јеле на Огња но вић, кусто ски ња 
за еду ка ци ју Гале ри је Мати це срп ске, бора ви ла је у Пољ
ској пово дом отва ра ња изло жбе и доде ле награ да уче
сни ци ма 36. Међу на род ног кон кур са за ликов не радо ве 
деце и омла ди не Моја аван ту ра у музе ју, у Окру жном 
му зе ју у Тору њу. Гале ри ја је зајед но са ПУ „Радо сно 
детињ ство” уче ство ва ла на кон кур су, а груп ни деч ји рад 
Дво рац из врти ћа „Црв чак” иза бран је међу пет нај бо љих 
деч јих радо ва у кате го ри ји узра ста од 5 до 9 годи на. Пово
дом доби је не награ де у Гале ри ји је 1. окто бра орга ни зо

ва но дру же ње мали ша на, роди те ља, вас пи та ча и кусто са 
Гале ри је.

14. сеп тем бра 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Мати це срп ске, одр жао је све ча ну бесе ду на Вуко вом сабо
ру у Трши ћу.

15. сеп тем бра 2014: др Мио драг Матиц ки, пот пред сед ник 
Мати це срп ске, при су ство вао је отва ра њу изло жбе архив
ских доку ме на та Мла да Босна и сара јев ски атен тат у 
Архи ву Југо сла ви је, коју су при ре ди ли Архив Репу бли ке 
Срп ске и Архив Југо сла ви је.

15–16. сеп тем бра 2014: др Дани е ла Коро ли ја Цркве ња ков, 
помоћ ни ца управ ни ка Гале ри је Мати це срп ске, уче ство
ва ла је на ради о ни ци Brid ging the gap bet we en tec hno logy 
and appli ca tion европ ског про јек та COSCH (Colo ur and 
Spa ce in Cul tu ral Heri ta ge) на Мате ма тич ком факул те ту у 
Бео гра ду. 

17. сеп тем бра 2014: одр жан је саста нак Уре ђи вач ког одбо
ра Срп ске енци кло пе ди је у Бео гра ду.

17. сеп тем бра 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Мати це срп ске, при су ство вао је у Народ ном позо ри шту 
у Бео гра ду све ча но сти пово дом Дана Заду жби не „Доси теј 
Обра до вић”.

18. сеп тем бра 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Мати це срп ске, и Сели мир Раду ло вић, управ ник Библи
о те ке Мати це срп ске, саста ли су се са дирек то ром фир ме 
Пар кинг сер вис. Дого во ре но је да се конач но уре ди пар
кинг про стор на Мати чи ном пла цу.

18. сеп тем бра 2014: Гале ри ју Мати це срп ске посе ти ла су 
деца из Сигур не куће и Свра ти шта у окви ру про гра ма 
Путу ју ћи ате ље који при ре ђу је „Рас пу сти ли ште”. Јеле на 
Огња но вић и Миро сла ва Жар ков, кусто ски ње Гале ри је, 
упо зна ле су мали ша не са деч јим пор тре ти ма изло же ним 
у Стал ној постав ци, након чега су они у Деч јој соби сли
ка ли пор тре те сво јих дру га ра.

18. сеп тем бра 2014: у Гале ри ји Мати це срп ске, пово дом 
почет ка реа ли за ци је Кре а тив них драм ских ради о ни ца за 
мла де узра ста од 12 до 16 годи на, одр жа на је кон фе рен
ци ја за нови на ре на којој су гово ри ли мср Сне жа на Ми
шић, начел ни ца Оде ље ња за про гра ме и пре зен та ци ју 
Гале ри је, Весна Ждр ња, пред сед ни ца Цен тра за позо ри
шна истра жи ва ња, и Армин Јоха Хаџи му сић, глу мац и 
драм ски педа гог.
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19. сеп тем бра 2014: иза шла је сеп тем ба р ска све ска Лето
пи са Мати це срп ске.

19. сеп тем бра 2014: у Гале ри ји Мати це срп ске почео је са 
радом „Отво ре ни ате ље 2” током којег је при ка за на фаза 
чишће ња ико не Све та Тро ји ца са анђе ли ма Арсе Тео до
ро ви ћа, која је пред ста вља ла цен трал ну ико ну ико но ста
са нека да шње срп ске цркве у Буди му, сру ше не 1949. годи
не. У току три неде ље тра ја ња про гра ма одр жа ва на су и 
пре да ва ња о мето до ло ги ји рада, као и спе ци фич но сти ма 
и ризи ци ма који пра те ову дели кат ну фазу кон зер ва тор
скореста у ра тор ског трет ма на.

20. и 27. сеп тем бра 2014: у Гале ри ји Мати це срп ске одр
жа не су две кре а тив не драм ске ради о ни це: „Енгле ски ње у 
Пари зу и Гај даш Саве Шума но ви ћа” и „Циган ска свад ба 
Ђур ђа Тео до ро ви ћа”. Ради о ни це су води ли Армин Јоха 
Хаџи му сић и Хри сти на Мура ти ду, глум ци и драм ски 
педа го зи, у сарад њи са Јеле ном Огња но вић и Миро сла вом 
Жар ков, кусто ски ња ма Гале ри је.

21. сеп тем бра 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Мати це срп ске, и Сели мир Раду ло вић, управ ник Библи
о те ке Мати це срп ске, уче ство ва ли су на Сабо ру духов не 
пое зи је у мана сти ру Рако ви ца, а касни је и на при је му у 
Кра љев ском дво ру на Деди њу.

22. сеп тем бра 2014: одр жа на је 68. сед ни ца Пред сед ни
штва Мати це срп ске.

23. сеп тем бра 2014: елек трон ском изло жбом гра ђе из сво
јих зби р ки Библи о те ка Мати це срп ске обе ле жи ла је 150 
годи на од рође ња немач ког ком по зи то ра и дири ген та 
Рихар да Штра у са (Ric hard Stra uss, 1864–1949). Аутор ке 
изло жбе су Ива на Гргу рић и Сил ви ја Чам бер.

23. сеп тем бра 2014: про сла ви 169 годи на посто ја ња и рада 
Град ске библи о те ке у Новом Саду при су ство ва ли су и 
Сели мир Раду ло вић, управ ник Библи о те ке Мати це срп
ске, Нов ка Шоки ца Шува ко вић, заме ни ца управ ни ка, и 
Оли ве ра Михај ло вић, инфор ма ти чар. 

24. сеп тем бра 2014: проф. др Рудолф Касто ри, секре тар 
Оде ље ња за при род не нау ке, поздра вио је у име Мати це 
срп ске  уче сни ке 18. Међу на род не екокон фе рен ци је Еко
ло шког покре та Гра да Новог Сада, одр жа ној у сарад њи 
са Уни вер зи те том у Новом Саду. 

24. сеп тем бра 2014: у Народ ној библи о те ци Бор реа ли зо
ван је акре ди то ва ни семи нар стал ног струч ног уса вр ша
ва ња Библи о те ке Мати це срп ске Рад са кори сни ци ма, а 
реа ли за то ри су били: Душан Јован че вић, Дани е ла Кер ме
ци, Јеле на Јовин и Гор да на Ђилас.

25. и 26. сеп тем бра 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред
сед ник Мати це срп ске, уче ство вао је у песнич ким сусре
ти ма у Теми шва ру, а том при ли ком састао се и са Сте ва
ном Бугар ским. Раз го ва ра ло се о орга ни за ци ји про сла ве 
обе ле жа ва ња 150годи шњи це пре се ље ња Мати це срп ске 
из Пеште у Нови Сад, пла ни ра ној да се одр жи у Теми шва
ру у месе цу новем бру.

26. и 27. сеп тем бра 2014: у Кул тур ном и науч ном цен тру 
„Милу тин Милан ко вић” у Даљу (Хрват ска) одр жан је 
међу на род ни науч ни скуп Повра так у Ерда бо во пово дом 
80 годи на од рође ња књи жев ни ка и фило зо фа Ђор ђа Оци
ћа. Рефе ра те на овом ску пу под не ле су, изме ђу оста лих, и 

др Дра га на В. Тодо ре сков, виши струч ни сарад ник, мр 
Алек сан дра Нова ков и мр Све тла на Мила ши но вић, 
струч ни сарад ни ци Лек си ко граф ског оде ље ња Мати це 
срп ске. 

25. сеп тем бра 2014: у Мати ци срп ској при ре ђен је кон церт 
кла вир ског дуа Теа Дими три је вић – Дејан Субо тић, а из
ве  ден је про грам Срп ска музи ка за кла вир четво ро руч но. 

26. сеп тем бра 2014: у Град ској библи о те ци „Кар ло Бије
лиц ки” у Сом бо ру реа ли зо ван је акре ди то ва ни семи нар 
стал ног струч ног уса вр ша ва ња Библи о те ке Мати це срп
ске Рад са кори сни ци ма, а реа ли за то ри су били: Душан 
Јован че вић, Дани е ла Кер ме ци, Јеле на Јовин и Гор да на 
Ђилас.

26. сеп тем бра 2014: у Гале ри ји Мати це срп ске обе ле же на 
је мани фе ста ци ја Дани европ ске башти не на тему Језик и 
писме ност, пре да ва њем „Јед на сли ка о народ ном пева чу 
/ јед на народ на песма у сли ци” Миле не Врба шки, музеј
ског савет ни ка Гале ри је, и при ка зи ва њем доку мен тар ног 
фил ма Архи ви у каме ну. Гра фи ти пасти ра у доли ни Фије
ме, у сарад њи са Ита ли јан ским инсти ту том за кул ту ру у 
Бео гра ду.

27. сеп тем бра 2014: проф. др Бран ко Бешлин, пот пред
сед ник Мати це срп ске, при су ство вао је све ча но сти хиро
то ни са ња Епи ско па јегар ског госпо ди на Јеро ни ма у 
Сабор ној цркви у Новом Саду. 

30. сеп тем бра 2014: у Библи о те ци шабач кој реа ли зо ван 
је акре ди то ва ни семи нар стал ног струч ног уса вр ша ва ња 
Библи о те ке Мати це срп ске Рад са кори сни ци ма, а реа ли
за то ри су били: Душан Јован че вић, Дани е ла Кер ме ци, 
Јеле на Јовин и Гор да на Ђилас.

30. сеп тем бра 2014: у окви ру пра те ћег про гра ма изло жбе 
Умет ност и власт: пеј за жи из зби р ке Јоси па Бро за Тита, 
у Музе ју исто ри је Југо сла ви је у Бео гра ду одр жа но је Пред
ста вља ње Гале ри је Мати це срп ске. О исто ри ја ту Гале ри
је, колек ци ји, про грам ској делат но сти, раду на зашти ти 
колек ци је и про јек ти ма зашти те насле ђа у земљи и ино
стран ству гово ри ле су мр Тија на Пал ко вље вић Бугар ски, 
управ ни ца Гале ри је, мср Сне жа на Мишић, начел ни ца 
Оде ље ња за про гра ме и пре зен та ци ју, и др Дани е ла Коро
ли ја Цркве ња ков, помоћ ни ца управ ни ка.

30. сеп тем бра 2014: у Град ској кући одр жа на је про мо ци
ја књи ге која све до чи о сарад њи Ита ли је и Срби је у Првом 
свет ском рату. Скуп је у име Мати це срп ске поздра вио 
проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник. 
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