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2. окто бра 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Мати це срп ске, при су ство вао је све ча ном при је му пово
дом Дана ује ди ње ња Немач ке у Амба са ди Немач ке у Бео
гра ду. Дома ћин ску па био је госпо дин Ханц Вил хелм 
(Heinz Wil helm), амба са дор. 

2. окто бра 2014: Гале ри ју Мати це срп ске посе ти ла је др 
Бар ба ра Јаки (Bar ba ra Jaki), дирек то ри ца Народ не гале
ри је у Љубља ни. Гошћу су при ми ле мр Тија на Пал ко вље
вић Бугар ски, управ ни ца Гале ри је, и мср Сне жа на Ми
шић, начел ни ца Оде ље ња за про гра ме и пре зен та ци ју. 

3. окто 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 Вањом Вуче но ви ћем, чла ном Град ског 
већа Гра да Новог Сада заду же ним за кул ту ру. Раз го ва ра
ло се о пред сто је ћим дога ђа ји ма у окви ру про гра ма обе
ле жа ва ња 150годи шњи це пре се ље ња Мати це срп ске у 
Нови Сад. Дого во ре но је да се у обно вље ној згра ди Ста ре 
стре ља не (Еђшег) орга ни зу је неде ља Мати це срп ске са 
при год ним про гра мом.

3. окто бра 2014: доц. др Ђор ђе Ђурић, гене рал ни секре тар 
Мати це срп ске, састао се у Вла ди АП Вој во ди не са др Ми
ла ном Мици ћем, помоћ ни ком покра јин ског секре та ра за 
кул тур но насле ђе и јав не зби р ке, и Биља ном Јури ба шић, 
помоћ ни ком покра јин ског секре та ра за нау ку и тех но ло
шки раз вој. 

3. окто бра 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма
ти це срп ске, при су ство вао је пре ми је ри фил ма Сун ча ни
ца (Сол нечный удар) Ники те Михал ко ва у Сава цен тру у 
Бео гра ду. Филм је сни мљен пре ма моти ви ма из про зе 
руског писца Ива на Буњи на (Иван Бунин).

3. окто бра 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 Кори шће ње диги тал них ресур са у 
библи о те ка ма. Реа ли за то ри су били: Иван ка Клајн, Оли
ве ра Михај ло вић, Ива на Гргу рић и Нов ка Шоки ца Шува
ко вић.

3. и 10. окто 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 струч но 
вође ње мр Дани ла Вук са но ви ћа, уред ни ка циклу са „Тра
ди ци ја и савре ме но ства ра ла штво”, као и семи нар Савр
шен свет је Пра зни на, у сарад њи Гале ри је и Цен тра за 
музе о ло ги ју и хери то ло ги ју Фило зоф ског факул те та у 
Бео гра ду. Семи нар су води ли Рато мир Кулић, аутор књи
ге Дис курс о пра зни на ма, и проф. др Дра ган Була то вић, 
са Фило зоф ског факул те та у Бео гра ду.

4. окто бра 2014: проф. др Бран ко Бешлин, пот пред сед ник 
Мати це срп ске, и доц. др Ђор ђе Ђурић, гене рал ни секре тар, 

уче ство ва ли су у Нишу у раду Међу на род ног науч ног ску
па Вели ки рат: 1914–1918: узро ци, после ди це, тума че ња.

4, 11, 18. и 25. окто бра 2014: у Гале ри ји Мати це срп ске 
одр жа не су чети ри Кре а тив не драм ске ради о ни це реа ли
зо ва не у сарад њи са Цен тром за позо ри шна истра жи ва ња 
из Новог Сада. Уче сни ци су има ли при ли ку да се упо зна
ју са дели ма: Енгле ски ње у Пари зу Саве Шума но ви ћа, Гену
јис Ива на Таба ко ви ћа, Моја жена Милен ка Шер ба на и 
Про фе сор Дида Мила на Коњо ви ћа. Ради о ни це су води ли 
Хри сти на Мура ти ду и Армин Јоха Хаџи му сић, глум ци и 
драм ски педа го зи, у сарад њи са Миро сла вом Жар ков и 
Јеле ном Огња но вић, кусто ски ња ма Гале ри је.

6. окто бра 2014: одр жа на је 69. сед ни ца Пред сед ни штва 
Мати це срп ске.

6. окто бра 2014: у Мати ци срп ској одр жа на је сед ни ца 
Уред ни штва Збор ни ка за фило ло ги ју и лин гви сти ку.

6. окто бра 2014: др Мио драг Матиц ки, пот пред сед ник 
Мати це срп ске, при су ство вао је све ча но сти пово дом про
сла ве Дана Фило ло шког факул те та у Бео гра ду. Том при
ли ком Руко пи сном оде ље њу Мати це срп ске уру че на је 
Пове ља захвал но сти за изу зе тан допри нос и сарад њу у 
чува њу и него ва њу срп ске кул тур не башти не.

7. окто бра 2014: у Мати ци срп ској пред ста вље но је пето 
коло Анто ло гиј ске еди ци је Десет веко ва срп ске књи жев
но сти Изда вач ког цен тра Мати це срп ске. Поред увод них 
речи Мира Вук са но ви ћа, глав ног уред ни ка еди ци је, при
сут ни ма су се обра ти ли и проф. еме ри тус др Мари ја Кле ут, 
проф. еме ри тус др Слав ко Гор дић, проф. др Мили вој Не
нин и др Мар ко Недић, уред ни ци, те проф. др Алек сан дар 
Јер ков, књи жев ни кри ти чар.

9. окто бра 2014: у Гале ри ји Мати це срп ске, пово дом обе
ле жа ва ња Деч је неде ље, у сарад њи са Кре а тив ном радио
ни цом „Машта ли ца” и Музич ком шко лом „Иси дор Ба јић”, 
за мали ша не је при ре ђен музич ки про грам и изло жба 



деч јих радо ва на тему поро ди це. Мали ша не су поздра ви
ле 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 Весна Пан тић, уред ни ца 
„Машта ли це”.

10. окто бра 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. 
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.

13. окто бра 2014: одр жа на је 70. сед ни ца Пред сед ни штва 
Мати це срп ске. 

14. окто бра 2014: у Мати ци срп ској у окви ру про гра ма 
обе ле жа ва ња годи шњи це Првог свет ског рата др Јасми на 
Мила но вић одр жа ла је пре да ва ње „Хума ност на делу – 
уло га срп ских жена у Вели ком рату”. При сут не је поздра
вио доц. др Ђор ђе Ђурић, гене рал ни секре тар Мати це 
срп ске. 

15. окто бра 2014: у Мати ци срп ској пред ста вљен је Збо
р ник радо ва са науч ног ску па Милош Црњан ски – пое зи
ја и комен та ри, зајед нич ко изда ње Инсти ту та за књи жев
ност и умет ност и Филолошкo г факул те та из Бео гра да, и 
Мати це срп ске. Скуп је поздра вио др Дра ган Ста нић, 
пред сед ник Мати це срп ске, а о збор ни ку су гово ри ли 
проф. др Јован Делић, руко во ди лац про јек та пое тич ких 
истра жи ва ња, проф. др Гора на Раи че вић, доц. др Сло бо
дан Вла ду шић и др Дра ган Хамо вић, уред ник збор ни ка.

15. окто бра 2014: у Све ча ној сали Мати це срп ске Бота
нич ко дру штво „Андре ас Вол ни” (Andre as Vol ni) и Мати
ца срп ска пред ста ви ли су пре вод књи ге Фло ра Новог Сада 
и око ли не (Újvidéк és környékének f lórája). При сут не су 
поздра ви ли проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Мати
це срп ске, ака де мик Рудолф Касто ри, секре тар Оде ље ња 

за при род не нау ке, доц. др Горан Анач ков, уред ник Еди
ци је „Вол ни је ве моно гра фи је”, и Нико ла Бањац у име 
Упра ве за зашти ту живот не сре ди не Гра да Новог Сада. 
О књи зи су гово ри ли: ака де мик Вла ди мир Сте ва но вић, 
проф. др Сло бо дан Јова но вић и проф. др Геза Цекуш, 
рецен зен ти, те проф. др Пал Божа, аутор пре во да. Насту
пи ла је и Жен ска певач ка гру па „Бил бил”.

15. окто бра 2014: Редак ци ја Срп ског био граф ског реч ни ка 
завр ши ла је рад на VI тому, одно сно при пре ми ла руко пис 
за пре лом и при пре му за штам пу. 

16. окто бра 2014: у Мати ци срп ској при ре ђен је соли стич
ки кон церт пија ни сте Алек сан дра Сер да ра. На про гра му 
су била дела Ф. Шопе на и К. Стан ко ви ћа. 

16. окто бра 2014: у Гале ри ји Мати це срп ске одр жа на је 
кон фе рен ци ја за нови на ре пово дом Дана Гале ри је и отва
ра ња изло жбе Пре се ље ње Мати це срп ске из Пеште у Нови 
Сад (1864–2014) на којој су гово ри ле мр Тија на Пал ко вље
вић Бугар ски, управ ни ца Гале ри је, и мср Сне жа на Ми
шић, начел ни ца Оде ље ња за про гра ме и пре зен та ци ју.

16. окто бра 2014: у Мати ци срп ској одр жан је науч ни скуп 
Усме на тра ди ци ја Банат ске вој не гра ни це. Скуп је поздра
вио проф. др Бран ко Бешлин, пот пред сед ник Мати це 
срп ске, а пред се да ва ли су: др Мио драг Матиц ки, коор ди
на тор науч ног ску па, и Јул ки ца Ђукић, секре тар. 

16. окто бра 2014: иза шла је окто бар ска све ска Лето пи са 
Мати це срп ске у којој је темат „Јован Ске р лић 1914–2014”. 
О Скер ли ћу пишу Петар Пија но вић, Гора на Раи че вић, 
Муха рем Баздуљ и Милош Ковић.

17. окто бра 2014: Гале ри ја Мати це срп ске про сла ви ла jе 
Дан Гале ри је Све ча ном сед ни цом која је била посве ће на 
обе ле жа ва њу јуби ле ја „Век и по Мати це срп ске у Срп ској 
Ати ни (1864−2014)”. Тим пово дом при ре ђе на је изло жба 
Пре се ље ње Мати це срп ске из Пеште у Нови Сад (1864−2014) 
коју су орга ни зо ва ле Гале ри ја Мати це срп ске и Мати ца 
срп ска − Руко пи сно оде ље ње Мати це срп ске у сарад њи 
са Библи о те ком Мати це срп ске, Музе јем Вој во ди не и Срп
ским народ ним позо ри штем. Све ча ну сед ни цу поздрав
ним гово ром отво ри ла је мр Тија на Пал ко вље вић Бугар
ски, управ ни ца Гале ри је, а затим је др Ђор ђе Ђурић, гене
рал ни секре тар Мати це срп ске, одр жао бесе ду „Век и по 
Мати це срп ске у Срп ској Ати ни (1864−2014)”. Изло жбу је 
све ча но отво рио госпо дин Дејан Ристић, држав ни секре
тар Мини стар ства кул ту ре и инфор ми са ња Репу бли ке 
Срби је. Пово дом јуби ле ја изра ђе не су Пла ке та и Спо ме
ни ца Пре се ље ња Мати це срп ске из Пеште у Нови Сад 
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(1864−2014) које су све ча но уру чи ва ли др Дра ган Ста нић, 
пред сед ник Мати це срп ске, и мр Тија на Пал ко вље вић 
Бугар ски, управ ни ца Гале ри је. Пла ке та је уру че на Мати
ци срп ској и уста но ва ма које су из ње про ис те кле и у чијем 
је осни ва њу уче ство ва ла: Библи о те ци Мати це срп ске, 
Гале ри ји Мати це срп ске, Музе ју Вој во ди не и Срп ском 
народ ном позо ри шту, док је Спо ме ни ца уру че на уста но
ва ма и истак ну тим поје дин ци ма који су у прет ход ној 
деце ни ји допри не ли раду Гале ри је Мати це срп ске. Као и 
сва ке годи не, сед ни ца је завр ше на доде лом Захвал ни ца 
Клу ба при ја те ља Гале ри је Мати це срп ске инсти ту ци ја ма 
и поје дин ци ма који су током про те кле годи не уче ство ва
ли у про гра ми ма Гале ри је и допри не ли њеном успе шном 
раду на очу ва њу и пре зен та ци ји наци о нал не умет но сти.
18. и 19. окто 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 ску пу Срп ски 
језик и ћири ли ца: осно ве срп ског иден ти те та у Под го ри ци, 
у орга ни за ци ји Срп ског наци о нал ног вије ћа Црне Горе.
20. окто бра 2014: одр жа на је 71. сед ни ца Пред сед ни штва 
Мати це срп ске. 
20. окто бра 2014: доц. др Ђор ђе Ђурић, гене рал ни секре
тар Мати це срп ске, поздра вио је при сут не на про мо ци ји 
књи ге Срби на Кор зи ци у орга ни за ци ји изда вач ке куће 
„Про ме теј”.
20. окто бра 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 Кори шће ње диги тал них ресур са у 
библи о те ка ма. Реа ли за то ри су били: Иван ка Клајн, Оли
ве ра Михај ло вић, Ива на Гргу рић и Нов ка Шоки ца Шува
ко вић.
20. окто 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, у јав ном 
ката ло гу Библи о те ке, 450 годи на од рође ња ита ли јан ског 
физи ча ра и астро но ма Гали леа Гали ле ја (Gali leo Gali lei, 
1564−1642). Аутор ке постав ке су Ива на Гргу рић и Сил ви
ја Чам бер.
21. окто 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, при ми ли су Вању Вуче но ви ћа, чла на Град ског већа 
Гра да Новог Сада заду же ног за кул ту ру. Раз го ва ра ло се о 
кон цеп ту про гра ма Неде ља Мати це срп ске у Ста рој стре
ља ни Еђшег.
21. окто бра 2014: у Мати ци срп ској одр жа на је про мо ци
ја књи ге Сабор но гро бље у Сен тан дре ји у изда њу Оде ље ња 

дру штве них нау ка САНУ, Музе ја Срп ске пра во слав не 
епар хи је будим ске, Инсти ту та за срп ски језик САНУ и 
ЈП „Слу жбе ни гла сник”. На про мо ци ји су гово ри ли: ака
де мик Дин ко Дави дов, проф. др Иси до ра Бје ла ко вић и др 
Дими три је Е. Сте фа но вић.
21–24. окто бра 2014: мр Души ца Грбић, архе о граф савет
ник, 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, уче ство ва ла је на међу на род
ној науч ној кон фе рен ци ји Савре ме ни про бле ми архе о гра
фи је, одр жа ној пово дом 300 годи на посто ја ња Библи о те
ке Руске ака де ми је нау ка у Санкт Петер бур гу. Изла га ла 
је на тему „Прва раз ме на публи ка ци ја БМС с Библи о те ком 
Руске ака де ми је нау ка”. 

22. окто бра 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Мати це срп ске, при су ство вао је све ча но сти у Амба са ди 
Репу бли ке Мађар ске пово дом обе ле жа ва ња наци о нал ног 
пра зни ка.

23. окто бра 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Мати це срп ске, при мио је у име Мати це срп ске Окто ба
р ску награ ду Гра да Новог Сада у Скуп шти ни Гра да. Све
ча ној доде ли при су ство ва ли су и проф. мр Ненад Осто јић 
и проф. др Бран ко Бешлин, пот пред сед ни ци, као и доц. 
др Ђор ђе Ђурић, гене рал ни секре тар (при лог).

23. окто бра 2014: одр жа на је сед ни ца Одбо ра Оде ље ња за 
при род не нау ке.

23. окто бра 2014: одр жа на је сед ни ца Одбо ра Оде ље ња за 
ликов не умет но сти.

23. окто бра 2014: про фе сор Тери Плам (Terry Plum) са 
Коле џа за библи о те кар ство и инфор ма ци о не нау ке у 
Босто ну (САД) одр жао је пре да ва ње за библи о те ка ре 
Библи о те ке Мати це срп ске у Учи о ни ци Библи о те ке. Про
фе сор Плам бора вио је у Новом Саду као гост кон фе рен
ци је Bibli Tech, наме ње ној кре а то ри ма нових диги тал них 
садр жа ја и услу га, одр жа ној у про сто ри ја ма Рек то ра та 
Уни вер зи те та у Новом Саду 24. и 25. окто бра.

23. окто бра 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Мати це срп ске, при мио је про фе со ра Тери ја Пла ма.

23. окто бра 2014: у Народ ној библи о те ци Сме де ре во у 
Сме де ре ву 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. 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.

24. окто бра 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Мати це срп ске, при мио је Тудо ра Кре цуа (Tudor Kre cu), 
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дирек то ра Жупа ниј ске библи о те ке из Теми шва ра, и Паве
ла Гете јан цу (Pavel Gata jan cu), песни ка.

24. окто бра 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Мати це срп ске, при су ство вао је сед ни ци Одбо ра за европ
ску пре сто ни цу кул ту ре.

24. окто бра 2014: одр жа на је сед ни ца Одбо ра Оде ље ња 
за књи жев ност и језик.

24. и 31. окто бра 2014: у Гале ри ји Мати це срп ске, у окви
ру пра те ћег про гра ма изло жбе Пре се ље ње Мати це срп ске 
из Пеште у Нови Сад (1864−2014), одр жа на су струч на 
тума че ња мср Сне жа не Мишић, начел ни це Оде ље ња за 
про гра ме и пре зен та ци ју, и мр Тија не Пал ко вље вић 
Бугар ски, управ ни це Гале ри је.

24. окто бра 2014: у Гале ри ји Мати це срп ске одр жа на је 
кон фе рен ци ја за нови на ре пово дом почет ка еду ка тив ног 
про гра ма за децу Осе ти умет ност. Дожи вља ва ње умет
нич ких дела путем чула и пот пи си ва ња Спо ра зу ма о 
сарад њи изме ђу парт не ра који уче ству ју у реа ли за ци ји 
про гра ма: Гале ри је Мати це срп ске, Пред школ ске уста но
ве „Радо сно детињ ство” и Кре а тив не ради о ни це „Машта
ли ца”. У исто вре ме одр жа на је прва ради о ни ца про гра ма 
са мали ша ни ма из ПУ „Радо сно детињ ство”. 

24. и 25. окто бра 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, и Јеле на Огња но вић, кусто ски ња за еду ка ци ју, 
уче ство ва ле су на кон фе рен ци ји Bibli Tech ‒ пове зи ва ње 
диги тал не тех но ло ги је и кул тур ног насле ђа у Цен трал ној 
згра ди Уни вер зи те та у Новом Саду у орга ни за ци ји Кул
тур ног цен тра Новог Сада и Уни вер зи те та у Новом Саду.

25. окто бра 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Мати це срп ске, при мио је вла ди ку срем ског Васи ли ја и 
оца Вели за ра који су из штам пе доне ли књи гу Спо ме ни ца 
вла ди чан ства срем ског. Том при ли ком дого во ре на је и 
про мо ци ја књи ге на Сај му књи га у Бео гра ду.

26. окто бра – 2. новем бра 2014: одр жан је сајам књи га у 
Бео гра ду (при лог).

27. окто бра 2014: одр жа на је 72. сед ни ца Пред сед ни штва 
Мати це срп ске. 

27. окто бра 2014: одр жа на је сед ни ца Извр шног одбо ра 
Мати це срп ске.

27. и 28. окто бра 2014: мр Души ца Грбић, архе о граф 
савет ник и 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, уче ство ва ла је у Руској 
наци о нал ној библи о те ци у Санкт Петер бур гу на међу на
род ној кон фе рен ци ји Загре бин ски је чте ни ја IX, посве ће
ној мана стир ским збир ка ма. Изла га ла је на тему „Руко
пи сне гра ма ти ке сла вен ског јези ка 18. века у библи о те ци 
мана сти ра Гра бов ца”.

28. окто бра 2014: Мати цу срп ску посе ти ли су Алек сан дра 
Фул го си, помоћ ник мини стра за кул ту ру и јав но инфор
ми са ње, и Милош Гајић, савет ник у сек то ру за зашти ту 
кул тур ног насле ђа. Госте су при ми ли проф. др Дра ган 
Ста нић, пред сед ник Мати це срп ске, доц. др Ђор ђе Ђурић, 
гене рал ни секре тар, и мср Јеле на Весе ли нов, управ ни ца 
посло ва.

28. окто бра 2014: Мати цу срп ску посе ти ли су при пад ни
ци Шко ле наци о нал не одбра не. Госте су при ми ли доц. др 

Ђор ђе Ђурић, гене рал ни секре тар, и мср Алек сан дра Јова
но вић, струч ни сарад ник Руко пи сног оде ље ња.

28. окто бра 2014: у Гале ри ји Мати це срп ске отво ре на је 
Ретро спек тив на изло жба архи тек те Мила на Стој ко ва, 
ово го ди шњег лау ре а та Таба ко ви ће ве награ де за архи тек
ту ру коју доде љу је Дру штво архи те ка та Новог Сада 
(ДаНС). На отва ра њу су гово ри ли др Дани е ла Коро ли ја 
Цркве ња ков, помоћ ни ца управ ни це Гале ри је, архи тек та 
Миро слав Крсто но шић, пред сед ник жири ја за доде лу 
Таба ко ви ће ве награ де, и архи тек та Милан Стој ков, добит
ник награ де. 

28. и 29. окто бра 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, и Јеле на Огња но вић, кусто ски ња за еду ка ци ју, 
уче ство ва ле су на међу ре ги о нал ној кон фе рен ци ји Bal kan 
Muse ums wit ho ut Bar ri ers одр жа ној у Сара је ву у орга ни за
ци ји фон да ци ја Кул тур но насле ђе без гра ни ца (CHwB) и 
Бал кан ска мре жа музе ја (BMN). 

29. окто бра 2014: одр жа на је сед ни ца Одбо ра за прав на и 
ста ту тар на пита ња Мати це срп ске.

29. окто бра 2014: у Мати ци срп ској при ре ђен је кон церт 
Вече савре ме не музи ке. Насту пао је гудач ки ква р тет ТАЈЈ. 
Чла ни це квар те та су Алек сан дра Крч мар Ћули брк, вио
ли на, Јован ка Маза ли ца, вио ли на, Јеле на Фили по вић, 
вио ла, и Тимеа Кал мар, вио лон че ло. Изве де не су ком по
зи ци је А. Вре ба лов, М. Дули ћа и Т. Андер со на. 

30. окто бра 2014: Мати цу срп ску посе ти ли су уче ни ци 
Музич ке шко ле из Сме де ре ва. Госте је при ми ла мср Алек
сан дра Јова но вић, струч ни сарад ник Руко пи сног оде ље ња.

31. окт о брa 2014: у Мати ци срп ској изда вач ку делат ност 
Мати це срп ске – дру штва чла но ва у Црној Гори пред ста
ви ли су проф. др Јели ца Сто ја но вић и др Дра го Перо вић, 
пред сед ник Дру штва. Др Дра го Перо вић одр жао је и пре
да ва ње „Његош и Кант – неке могућ но сти поре ђе ња”. 
Поздрав ну реч при сут ни ма упу тио је проф. др Дра ган 
Ста нић, пред сед ник Mатице срп ске.

31. окто 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, у Мини стар ству кул ту ре Репу бли
ке Срби је раз го ва ра ли су са Деја ном Ристи ћем, држав ним 
секре та ром, о реа ли за ци ји пла на рада и њего вом финан
си ра њу.

31. окто бра 2014: у окви ру мани фе ста ци је Дани европ ске 
башти не у Гале ри ји Народ не библи о те ке „Вук Кара џић” 
у Кра гу јев цу отво ре на је изло жба „Језик и писме ност”. Уз 
проф. др Татја ну Субо тин Голу бо вић и Вио ле ту Јови чи
нац Петро вић, аутор ка изло жбе је и мр Души ца Грбић, 
библи о те кар и архе о графсавет ник, 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.

1. новем бра 2014: на Сај му књи га у Бео гра ду пред ста вље
на је изда вач ка делат ност Мати це срп ске, а уче ство ва ли 
су проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Мати це срп ске, 
проф. др Бран ко Бешлин, пот пред сед ник, и доц. др Ђор
ђе Ђурић, гене рал ни секре тар (при лог).

1, 8, 15, 22. и 29. новем бра 2014: у Гале ри ји Мати це срп ске 
запо чео је нови циклус кре а тив них ради о ни ца за децу у 
окви ру еду ка тив ног про гра ма Осе ти умет ност. Дожи
вља ва ње умет нич ких дела путем чула. Ради о ни це „Мело
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ди ја буди сећа ња”, „Орке стар се поста ви да ути сак оста
ви”, „Заи грај мо уз џез, Зву ци ста рих пева ча” и „О јед ном 
нео бич ном инстру мен ту” води ле су Јеле на Огња но вић и 
Миро сла ва Жар ков, кусто ски ње Гале ри је, у сарад њи са 
Боја ном Обра до вић, педа го гом, и сту дент ки ња ма Одсе ка 
за педа го ги ју Фило зоф ског факул те та у Новом Саду. 

1, 8, 15, 22. и 29. новем бра 2014: у Гале ри ји Мати це срп ске 
одр жа не су чети ри Кре а тив не драм ске ради о ни це за мла
де реа ли зо ва не у сарад њи са Цен тром за позо ри шна 
истра жи ва ња из Новог Сада. Уче сни ци су има ли при ли
ке да се упо зна ју са умет нич ким дели ма Ауто пор трет и 
Пор трет Јасмин ке Помо ри шац Васе Помо ри шца, Дечак 
у пла вом Арсе ни ја Петро ви ћа и Црно гор ка Зоре Петро вић. 
Ради о ни це су води ли Хри сти на Мура ти ду и Армин Јоха 
Хаџи му сић, глум ци и драм ски педа го зи, у сарад њи са 
Миро сла вом Жар ков и Јеле ном Огња но вић, кусто ски ња
ма Гале ри је.

3. новембра 2014: одржана је 73. седница Председништва 
Матице српске.

3. новембра 2014: одржана је седница Управног одбора 
Матице српске.

3. новем бра 2014: у Библи о те ци „Јан ко Весе ли но вић” у 
Бога ти ћу 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. 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.

3. новем бра 2014: у Гале ри ји Мати це срп ске одр жан је 
наци о нал ни науч ни скуп Лан тер на – Нукле ар не и дру ге 
ана ли тич ке тех ни ке у изу ча ва њу и зашти ти кулур ног 
насле ђа – зашти та башти не изме ђу при род них и дру
штве них науч них обла сти, у орга низ ци ји Инсти ту та за 
нукле ар не нау ке „Вин ча” и Гале ри је Мати це срп ске. Скуп 
је део актив но сти била те рал не сарад ње изме ђу Репу бли
ке Срби је и Репу бли ке Ита ли је у окви ру про је ка та вели ког 
зна ча ја, сек ци је: Тех но ло ги је при ме ње не на кул тур но 
насле ђе. 

4. новем бра 2014: у Мати ци срп ској упри ли чен је про грам 
посве ћен недав но пре ми ну лом сли ка ру вој во ђан ске рав
ни це Сави Стој ко ву. Поздрав ну реч упу тио је проф. др 
Дра ган Ста нић, пред сед ник Мати це срп ске, а о сли ка ру 
су гово ри ли Нико ла Кусо вац и Сава Сте па нов, ликов ни 
кри ти ча ри. На кра ју про гра ма еми то ван је доку мен тар ни 
ТВ филм Софи је Љуков чан из сери ја ла Пла ви круг.

4. новем бра 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Мати це срп ске, раз го ва рао је са Уро шем Тимо ти ћем, 
углед ним при вред ни ком и нека да шњим добро тво ром, а 
раз го во ру је при су ство ва ла и Добри ла Мар ти нов. Начел
но је дого во ре но да се зајед нич ки поку ша да се обез бе ди 
изград ња лиф та за лица са посеб ним потре ба ма, а који би 
тре ба ло да се нала зи код сте пе ни шта на помоћ ном ула зу 
у Мати цу срп ску.

4. новембра 2014: др Даниела Королија Црквењаков, по
моћница управнице Галерије Матице српске, са др Сте
фаном Ридолфијем (Stefano Ridolfi) из Рима и др Мајом 
Гајић Квашчев из Института за нуклеарне науке „Винча”, 
одржала је предавање „Анализа структуре и хемијског 
састава предмета културне баштине савременим физич
кохемијским методама” на Природноматематичком 

факултету Унивезитета у Новом Саду, у оквиру секције 
за аналитичку хемију Српског хемијског друштва, а у ок
виру пројекта билатералне сарадње између Републике 
Србије и Републике Италије.

5. новем бра 2014: у Кру шев цу је одр жа на Скуп шти на 
Зајед ни це матич них библи о те ка Срби је којој су при су
ство ва ли управ ни ци библи о те ка из целе Срби је, а међу 
њима и Сели мир Раду ло вић, управ ник Библи о те ке Мати
це срп ске.

6. новем бра 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Мати це срп ске, при су ство вао је про мо ци ји књи ге Руска 
умет ност (Рос сийское искус ство) у Руском дому у Бео
гра ду. На све ча но сти је уру чен и при ме рак ове књи ге 
Мати ци срп ској.

6. новембра 2014: у свечаној сали Матице српске при
ређен је концерт Intermeco Canto. Насту па ли су Паме ла 
Киш Игња тов и Алек сан дар Саша Петро вић, уз кла вир ску 
сарад њу Стра хи ње Ђоки ћа. Изве де на су дела Ђ. Роси ни
ја, Ђ. Вер ди ја, Ђ. Пучи ни ја, Ж. Маснеа, Г. Фореа, И. Кал
ма на и др.

6. новем бра 2014: др Даниела Королија Црквењаков, по
моћница управнице Галерије Матице српске, учествова
ла је на 2. научној конференцији са међународним 
учешћем TAPOSIS на Хемијском факултету у Београду, са 
коауторским радом „Примена јонских течности као еко
лошки прихватљивих растварача у конзервацији култур
них добара”.

6–8. новем бра 2014: Гале ри ја Мати це срп ске добит ник је 
међу на род не награ де ЖИВА 2014. за нај бо љи музеј југо
и сточ не Евро пе. Гале ри ју Мати це срп ске пред ста ви ла је 
мср Сне жа на Мишић, начел ни ца Оде ље ња за про гра ме и 
пре зен та ци ју, која је при су ство ва ла и све ча но сти про гла
ше ња добит ни ка награ де у Народ ном позо ри шту Маке
до ни је у Ско пљу. 

6–22. новембра 2014: у Галерији Матице српске, у оквиру 
пројекта COSCH (Colour and Space in Cultural Heritage), 
реализован је студијски боравак др Mагдалене Стојанове 
из Венеције, која је истраживала карактеристике баро
кних икона из Галеријске колекције и упоређивала их са 
подацима о другим православним иконама, са циљем 
дефинисања препорука за научну документацију која би 
обухватила постојећа знања о колекцијама икона у Ита
лији, Француској и другим европским земљама са доми
нантним православним наслеђем.
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7. и 8. новем бра 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед
ник Мати це срп ске, пред ста вљао је Мати цу срп ску на 
Минисај му срп ских књи га у Теми шва ру. Том при ли ком 
биле су изло же не књи ге и часо пи си Мати це срп ске.
7. новем бра 2014: у Гале ри ји Мати це срп ске, у окви ру пра
те ћег про гра ма изло жбе Пре се ље ње Мати це срп ске из 
Пеште у Нови Сад (1864−2014), одр жа но је струч но тума че
ње Миро сла ве Жар ков, кусто ски ње Гале ри је Мати це срп ске.
8. новем бра 2014: Гале ри ју Мати це срп ске посе тио је Њ. 
е. Денис Киф (Denis Kee fe), амба са дор Вели ке Бри та ни је у 
Срби ји, у прат њи сво је поро ди це. Доче ка ла их је мр Тија
на Пал ко вље вић Бугар ски, управ ни ца Гале ри је, и пред
ста ви ла им стал ну постав ку. 
8. новем бра 2014: у Гале ри ји Мати це срп ске одр жа но је 
пре да ва ње проф. др Кри стин Лук (Kri stin Luck), са Уни
вер зи те та у Босто ну, сарад ни ка Аме рич ког инсти ту та за 
архе о ло ги ју. Пре почет ка пре да ва ња при сут ни ма су се 
обра ти ле мр Тија на Пал ко вље вић Бугар ски, управ ни ца 
Галеријe Мати це срп ске, и Асја Дра ча Мун те ан, помоћ ник 
мини стра кул ту ре за ЕУ про јек те и међу на род ну сарад њу.
10. новем бра 2014: одр жа на је 74. сед ни ца Пред сед ни штва 
Мати це срп ске.
10. новем бра 2014: у Град ској библи о те ци Вршац 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. 
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.
11. и 12. новем бра 2014: у Будим пе шти je одр жан низ про
гра ма пово дом про сла ве 150 годи шњи це пре се ље ња 
Мати це срп ске из Пеште у Нови Сад (при лог).
12. новем 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 у јав
ном ката ло гу Библи о те ке 100 годи на од рође ња књи жев
ни ка Миха и ла Лали ћа (1914–1992). Аутор ке постав ке биле 
су Ива на Гргу рић и Сил ви ја Чам бер.
12. новем бра 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 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. Реа ли за то ри су били: Алек
сан дра Драп шин, Фин ка Пје вач и Души ца Грбић.
13. новембра 2014: одржана је седница Одељења за друш
твене науке.
13. и 14. новем бра 2014: у орга ни за ци ји Вла де Ауто ном не 
Покра ји не Вој во ди не, Покра јин ског секре та ри ја та за 
здрав ство, соци јал ну поли ти ку и демо гра фи ју, Мати це 
срп ске и Уни вер зи те та у Новом Саду, При род номате ма
тич ког факул те та, Департ ма на за гео гра фи ју, тури зам и 
хоте ли јер ство, одр жан је Пети међу на род ни науч ни сим
по зи јум Ака де мик Бери слав Бета Берић посве ћен људ
ским ресур си ма и реги о нал ном раз во ју. При сут ни ма се 
обра тио и проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Мати це 
срп ске. Радо ви са овог ску па публи ко ва ни су у 148. бро ју 
Збор ни ка Мати це срп ске за дру штве не нау ке. 
13. новем бра 2014: у Гале ри ји Мати це срп ске одр жа на је 
кон фе рен ци ја за нови на ре пово дом отва ра ња госту ју ће 
изло жбе Сли кар Вла хо Буко вац (1855–1922) из зби р ке 
Народ ног музе ја у Бео гра ду. О сарад њи две воде ће наци

о нал не музеј ске уста но ве гово ри ла је мр Тија на Пал ко
вље вић Бугар ски, управ ни ца Гале ри је Мати це срп ске, док 
су изло жбу пред ста ви ли Петар Петро вић, аутор, и мср 
Сне жа на Мишић, кусто ски ња изло жбе у Гале ри ји.

14. новем бра 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Мати це срп ске, при су ство вао је у згра ди Рек то ра та све
ча ној доде ли поча сног док то ра та Бео град ског уни вер зи
те та патри јар ху москов ском и целе Руси је Кири лу.

14. новем бра 2014: у Матици српској, у окви ру про гра ма 
обе ле жа ва ња годи шњи це Првог свет ског рата, др Божи
ца Мла де но вић одр жа ла је пре да ва ње „Кул ту ра у оку пи
ра ној Срби ји 1915–1918”. При сут не је поздра вио доц. др 
Ђор ђе Ђурић, гене рал ни секре тар Мати це срп ске.

14. новем бра 2014: иза шла је новем бар ска све ска Лето
пи са Мати це срп ске. У тема ту „Три песни ка у Вели ком 
рату” о Милу ти ну Боји ћу пише Мили вој Ненин, о Душа
ну Васи ље ву Вик тор Шко рић, а Сло бо дан Вла ду шић о 
Ста ни сла ву Вина ве ру.

14. новем бра 2014: у Кул тур ном цен тру Инђи је одр жа на 
је тра ди ци о нал на мани фе ста ци ја Сусре ти библи о гра фа у 
спо мен на др Геор ги ја Миха и ло ви ћа на којој су из Библи
о те ке Мати це срп ске уче ство ва ли Души ца Грбић, Јасна 
Кар та ло вић, Мари ја Јован цаи, Татја на Бого је вић и Гор
да на Ђилас.

14. новем бра 2014: у Гале ри ји Мати це срп ске отво ре на је 
изло жба Сли кар Вла хо Буко вац (1855–1922) из зби р ке 
Народ ног музе ја у Бео гра ду. На отва ра њу су гово ри ли мр 
Тија на Пал ко вље вић Бугар ски, управ ни ца Гале ри је, Пе
тар Петро вић, аутор изло жбе и виши кустос Народ ног 
музе ја у Бео гра ду, и мр Боја на Борић Бре шко вић, дирек
тор ка Народ ног музе ја у Бео гра ду, која је изло жбу зва нич
но и отво ри ла. 

16. новем бра 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Мати це срп ске, при су ство вао је као кум град ској сла ви 
Св. Ђур ђиц на позив Мило ша Вуче ви ћа, гра до на чел ни ка 
Новог Сада. Пре тога, при су ство вао је и слу жби коју је 
слу жио епи скоп бач ки Ири неј у Сабор ном хра му.

17. новем бра 2014: одр жа на је 75. сед ни ца Пред сед ни штва 
Мати це срп ске.

17. новем бра 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. Реа ли за то ри 
су били: Душан Јован че вић, Дани е ла Кер ме ци, Јеле на Јо
вин и Гор да на Ђилас.

17. новембра 2014: др Даниела Королија Црквењаков, по
моћница управнице Галерије Матице српске, учестово
вала је на Првом саветодавном комитету инсталације за 
модификацију материјала FAMA у Инситутуту за нукле
арне науке „Винча”, а излагала је на тему „Analytical 
methods in characterization of art works and the potentiality 
of ion beam analysis”.

18. новембра 2014: проф. др Драган Станић, председник 
Матице српске, примио је представнике новосадске по
лиције из Полицијске станице Бечеј: Слободана Јововића, 
начелника, и Велимира Ковачевића, заменика начелника.

18. новембра 2014: проф. др Драган Станић, председник 
Матице српске, у згради Скупштине Војводине при
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суствовао је годишњој скупштини Удружења универзи
тетских наставника, те је на почетку скупа изрекао краће 
поздравно слово.

18. новем бра 2014: у Учи о ни ци Библи о те ке Мати це срп
ске акре ди то ва ни семи нар стал ног струч ног уса вр ша ва
ња Набав ка библи о теч ке гра ђе и изво ра у библи о те ка ма 
одр жа ла је др Добри ла Беге ни шић из Народ не библи о те
ке Срби је. 

18. и 19. новем бра 2014: у Марибору је одржана тради
ционална међународна COBISS конференција којој су из 
Библиотеке Матице српске присуствовали Селимир Ра
дуловић, управник, Новка Шокица Шуваковић, заменица 
управника, и Светлана Довниковић, Јелена Ковачек и 
Душан Јованчевић, библиотекари.

19. новем бра 2014: у Мати ци срп ској про фе сор Дар ко 
Тана ско вић одр жао је пре да ва ње Срп ски ори јент. При
сут не је поздра вио проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Мати це срп ске. Тиме је запо чет циклус пре да ва ња о 
ислам ској ком по нен ти у срп ској кул ту ри.

19. новем бра 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Мати це срп ске, при су ство вао је обе ле жа ва њу дана САНУ 
у Бео гра ду.

19. новем бра 2014: мр Тија на Пал ко вље вић Бугар ски, 
управ ни ца Гале ри је Мати це срп ске, отво ри ла је изло жбу 
Дани ца Јова но вић (1886–1914) аутор ке др Јасне Јова нов у 
Спо мензби р ци Павла Бељан ског, а која пред ста вља зајед
нич ки про је кат Гале ри је и Спо мензби р ке. 

20. новем бра 2014: у Мати ци срп ској одр жан је науч ни 
сим по зи јум о Бра ни сла ву Нуши ћу, а пово дом 150годи
шњи це рође ња вели ког писца. Суор га ни за то ри овог ску
па су: САНУ, Мати ца срп ска и Сте ри ји но позор је.

21. и 28. новем бра 2014: у Гале ри ји Мати це срп ске, у окви
ру пра те ћег про гра ма изло жбе Сли кар Вла хо Буко вац 
(1855‒1922) из зби р ке Народ ног музе ја у Бео гра ду, одр жа
ни су про јек ци ја доку мен тар ног фил ма о Вла ху Буков цу 
из ТВ сери ја ла Шкри ња аутор ке Бран ке Шепа ро вић (ХРТ, 
2009) и струч но тума че ње мср Сне жа не Мишић, начел
ни це Оде ље ња за про гра ме и пре зен та ци ју. 

22. новем бра 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Мати це срп ске, уче ство вао је у раду сед ни це Патро на та 
Теке ли ја ну ма у Будим пе шти.

24. новем бра 2014: îодржана је 76. седница Председни
штва Матице српске.

24. новем бра 2014: у Мати ци срп ској одр жа но је пре да
ва ње „Госпо дар сно ва и при ча (Мило ра ду Пави ћу у част)” 
проф. др Але Тата рен ко. 

24–27. новем бра 2014: Одр жа ни Дани Мати це срп ске у 
Ста рој стре ља ни – Еђше гу (при лог).

25. новем бра 2014: у Матици српској представљена је 
књига Унутрашње иностранство. Филозофска рефлексија 
проф. др Драгана Пролеа. О књизи су говорили проф. др 
Алпар Лошонц и доц. др Владимир Гвозден.

25. новем бра 2014: Гале ри ја Мати це срп ске и Покра јин ски 
завод за зашти ту спо ме ни ка кул ту ре при ре ди ли су у Гале
ри ји изло жбу која пред ста вља прве резул та те рада на про
јек ту Истра жи ва ње и зашти та кул тур ног насле ђа Будим
ске и Теми швар ске епар хи је 2013−2017. На отва ра њу су 
гово ри ли др Дани е ла Коро ли ја Цркве ња ков, помоћ ни ца 
управ ни це Гале ри је Мати це срп ске и коор ди на тор про
јек та, Зоран Вапа, дирек тор Покра јин ског заво да за 
зашти ту спо ме ни ка кул ту ре, Марин ко Мар ков, архи је
реј ски наме сник Епар хи је теми швар ске, и Госпо дин 
Луки јан, епи скоп будим ски и адми ни стра тор теми швар
ски. 

26. новем бра 2014: Мати цу срп ску посе ти ла су деца из 
пред школ ске гру пе врти ћа „Кали ме ро”. Госте је при мио 
мр Бра ни слав Попо вић, струч ни сарад ник Лек си ко граф
ског оде ље ња.

27. новем бра 2014: у Град ској библи о те ци Пан че во 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 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. 
Реа ли за то ри су били Све тла на Дов ни ко вић и Ште фа ни ја 
Маћ ко.

27. новем бра 2014: у Мати ци срп ској при ре ђен је кон церт 
Вече музи ке за вио ли ну соло. Сви рао је Миха ил Будин ски, 
вио ли на, а изве де на су дела Ј. С. Баха, С. Про ко фје ва и Е. 
Иза и ја.

28. новембра 2014: у Темишвару је одржан програм пово
дом прославе 150годишњице пресељења Матице српске 
из Пеште у Нови Сад (прилог).

28. новем бра 2014: Библи о те ка Мати це срп ске орга ни зо
ва ла је у сво јој Учи о ни ци струч ни семи нар за библи о те
ка ре висо ко школ ских библи о те ка у Вој во ди ни. О иску
стви ма са 80. ИФЛЕ, кон фе рен ци је у Лио ну 2014, а на тему 
„Библи о те ке, гра ђа ни, дру штва: тежња за зна њем” гово
ри ла је Дани е ла Кер ме ци, виши библи о те кар Библи о те ке 
Мати це срп ске.

29. новем бра 2014: др Мио дра гу Матиц ком, пот пред сед
ни ку Мати це срп ске, уру че на је Пове ља за живот но дело 
у Удру же њу писа ца Срби је.

29. новем бра 2014: у Гале ри ји Мати це срп ске одр жа но је 
пре да ва ње „Шек спир и стил касног ели за бе тан ског доба”, 
проф. др Гора на Ста ни ву ко ви ћа, редов ног про фе со ра 
рене сан сне књи жев но сти на Уни вер зи те ту „Св. Мери” у 
Хали фак су (Кана да).
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МАТИЦАСРПСКАДОБИТНИКОКТОБАРСКЕНАГРАДЕ

СкупштинаГрадаНовогСадајенасвечанојсед
нициодржаној13.октобра2014.године,напредлог
Комисијезаобележавањепразника,доделупри
знањаимеђуградскусарадњууземљиииностран
ству,донелаОдлукудасеМатицисрпскојдодели
ОктобарсканаградаГрадаНовогСадаза2014.
годину,каодруштвенопризнањезаизузетне
резултатеурадуинајвишадостигнућаиостварења
уобластипривреде,друштвенихидругихделат
ности.

ОвоизузетнопризнањедодељенојеМатици
српскојугодиниукојојнајстаријакњижевна,кул
турнаинаучнаинституцијасрпскогнародаобе
лежава150годинаодпресељењаизПештеуНови
Сад.ДолазакМатицеуНовиСад,увеликојмери
допринеојетомеданашградпонесеепитетСрп
скеАтинеипостанепрепознатљивјавностикао
центарнационалнекултуре.
ОбележавањеовогзаМатицусрпскуизаГрад

НовиСадважногјубилејадопринелојепозицио
нирањукултурекаофактораодизузетногзначаја
запрепознатљивостГрадаНовогСада,каоиожи
вљавањудухаСрпскеАтине,штојеинагласио
проф.дрДраганСтанић,председникМатицесрп
ске,кадасеуимеМатицезахвалионаовомвисо
компризнању:„СматрамдасуМатицасрпскаи
ГрадНовиСадтоликомеђусобноповезани,чак
срасли,даједнодругомепредстављајунајлепшу

награду:МатицајенаградаНовомСаду,аНови
СадМатици.СамоприсномсарадњомГрадаи
Матицесрпскеможемоусферикултурепостићи
резултатекојебичитавсрпскинародосетиокао
вредностдостојнудубокогпоштовања”.
СвечаностнакојојјеМатицисрпскојуручена

Октобарсканаградаодржанаје23.октобрауСве
чанојсалиГрадскекуће.ОсимМатицесрпске,ово
великопризнањедобилајеиДраганаЋорић,један
одоснивачаудружења„Родитељ”,анаистојсвеча
ностиурученајеиНовембарскаповељакојајеове
годинеприпалапроф.дрБранкуБаљусаЕконом
скогфакултетауСуботицииРукометномклубу
„Војводина”изНовогСада.
Добитницима јепризнањауручиоМилош

Вучевић,градоначелникНовогСадакојије,између
осталог,истакаодајеградскаскупштинадонела
добруодлуку,тедасудобитницисвојимвишего
дишњимпрегалачкимрадомзаслужилиовависо
капризнања.Уименаграђенихнапризнањимасе
захвалиопроф.дрДраганСтанић,председник
Матицесрпске,којијеистакаоданаградакојунеко
добијеусвомградуимадодатанзначајсобзиром
напознатуизрекуда„никонијепророкусвом
селу”.
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СПЕЦИЈАЛНАНАГРАДАИЗДАВАЧКОМЦЕНТРУМАТИЦЕСРПСКЕ

Добитникспецијалненаграде59.Београдског
сајмакњига,ИздавачкицентарМатицесрпске,30.
октобра2014.представиојепетоколоантологијске
едиције„Десетвековасрпскекњижевности”узуче
шћеглавногуредникаМираВуксановића,дрМар
каНедићаипроф.емеритусадрСлавкаГордића.
ПодршкуовомнационалномпројектудајуМини
старствокултуреРСиПокрајинскисекретаријат
закултуру,амедијскипокровитељјеРТС.
ДрМаркоНедићјенагласиодасеумногим

стваримазапоследњих20годинаделимо,алине
својомвољом,идазатотребадасетрудимодасе
неделимонасвојуштету.„Верујемдајеоваеди
цијаврлозначајандоприностоме”,додаојеНедић.
Носилацидеје,главнииодговорниуредник,

дописничланСАНУМироВуксановићједанјеод
онихкојисубилинајистрајнијиинајупорнијида
овајпосаоуспе.Истакаојенамеруовеедициједа
изсвихдесетвековасрпскекњижевности,почевши
одпрвогсрпскогписцаСв.Савепасведооних

писаца21.векакојићезаслужитидабудууовој
антологији,одабере,објавииприкажесвеоношто
јеозначилотајпериодидаприкажегдејесве
настајалаусменаиписанасрпскакњижевност.
Антологијапоштујепринципдаписцимогуима
тидвојнуприпадност,аосновномерилојејезичка
основанакојојсукњигенастале,заједничкаисто
ријскабаштина,традиција,вековнопрожимање
јужнословенскихкултураисродносткњижевног
израза.Издавачису,поштујућистановиштесрпске
историјекњижевности,уврстилиуедицијупред

ставникедубровачкеибококоторскекњижевности.
Отудајеупетомколу,објављеномовегодине,књи
гаЏиваГундулића,дубровачкогписцакојијеодав
нодеосрпскекултуре,авећидеокњигекојује
приредилапроф.дрЗлатаБојовићчинеГундули
ћевиспевовиОсманиСузе сина раз мет но га.
Главнинупетогколачинеписци20.векајерје

српскакњижевноступрошломвекудостиглатак
ведометедасенашлауравноправномодносус
европскимкњижевностима.Уоквируедицијеје
Књи га о Њего шу ИсидореСекулићкојујеприреди
лаСлободанкаПековић,каоиделаЏиваГундули
ћа,ЂорђаМарковићаКодера,ВељкаПетровића,
ДесанкеМаксимовић,МешеСелимовића,Миха
илаЛалића,БранкаЋопића,ДушанаРадовићаи
ПавлаУгринова.
СлавкоГордићје,цитирајућистиховеМиодра

гаПавловића,нагласиодајепреднамастубкул
турногсећања,нашегпамћењаионогаштојенај
вреднијеунашемнаслеђу.Намераантологијеједа

сеиздесетвековасрпскекњижевностиодабереи
публикујесвеоноштојеусвомвременупрвикњи
жевнизнак,штојенастајалонасвимпросторима
гдесуСрбиживелиилисадаживе,пишуикњи
жевномисленаматерњемјезику,додаојеГордић.
Таквеедицијеобјављујусеједномувеку,ауспе

вајуакосенајбољаинајпознатијаостварењау
националнојкњижевностиосмотренадругачији
начин,акопомереустајалагледиштаиоживезабо
рављењевредности.„Верујемдаутојмисијиуспе
вамо”,закључиојеМироВуксановић.
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ПРЕДСТАВЉАЊЕИЗДАВАЧКЕ
ДЕЛАТНОСТИМАТИЦЕСРПСКЕНА
59.МЕЂУНАРОДНОМСАЈМУКЊИГА

Првогновембра2014.наСајмукњигапред
стављенајеиздавачкапродукцијаМатицесрп
скеза2014.годину.Оиздањимасуговорили
проф.дрДраганСтанић,председникМатице
српске,проф.дрБранкоБешлин,потпредсед
никМатицесрпске,иЂорђеЂурић,генерални
секретарМатицесрпске.Уоквируовеманифе
стацијепроф.дрПетарЛастићпредставиоје
издавачкуделатностСрпскогинститутаиз
Будимпеште.
Матицасрпскајеу2014.годиниобјавилаи

наСајмупредставиласледећаиздања:
Часописи(последњесвеске)
Лето пис Мати це срп ске;Збо р ник Мати це 

срп ске за књи жев ност и језик;Збо р ник Мати це 
срп ске за фило ло ги ју и лин гви сти ку;Збо р ник 
Мати це срп ске за сла ви сти ку;Збо р ник Мати це 
срп ске за сцен ске умет но сти и музи ку;Збо р ник 
Мати це срп ске за кла сич не сту ди је;Збо р ник 
Мати це срп ске за дру штве не нау ке;Збо р ник 
Мати це срп ске за исто ри ју;Збо р ник Мати це 
срп ске за при род не нау ке;Све ске Мати це срп ске.
Посебнаиздања
Пра во пис срп ско га јези ка(МатоПижурица,

Трећеизмењеноидопуњеноиздање);Пра во пис 
срп ско га јези ка (МатоПижурица,ијекавско
измијењеноидопуњеноиздање);Нор ма тив на 
гра ма ти ка(ПредрагПипер,ИванКлајн,друго,
измењеноидопуњеноиздање);Гра ђа за Лек си
кон писа ца Југо сла ви је VI,словоР;ДонкаСтан
чићигрупааутора,Умет нич ка топо гра фи ја 
Новог Сада;БранкоБешлин,Евге ни је Савој ски и 
њего во доба;МиленкоНикитовић,Зла вре ме на;
БојанЂорђевић,Народ не посло ви це у дели ма 
дубро вач ких књи жев ни ка;Крат ка все мир на 
исто ри ја од Гео р ги ја Мага ра ше ви ћа,про фе со ра
(приредилеЈеленаАјџановићиИсидораБјела
ковић);ПавлеСоларић,Кљу чић у моје земљо пи
са ни је (1804)(приредилаИсидораБјелаковић);
ЈованХаџић,Спо ме ни из моје га днев ни ка(при
редилаЉиљанаСуботић);Милош Црњан ски: 
пое зи ја и комен та ри(зборникрадовасанаучног
скупа);ЖаркоРошуљ,Час опи са часо пи са VI;
ВикентијеРакић,Иза бра на дела(приредили
СаваДамјановиРадославЕраковић);Живан
Милисавац,Дуга ноћ југо сло вен ска;Софија
Милорадовић,Обред на прак са − речи ма о хра ни;
ЈованН.Ивановић,Тео дор Павло вић − сту ди ја и 
хре сто ма ти ја;ТањаСолдатовић,Ути цај суп
сти ту ци о них реак ци ја ком плек са пла ти не (II) 
са био мо ле ку ли ма на њихо ву цито ток сич ност;
МихајлоПупин,Са пашња ка до нау че ња ка(при
редилаАлександраНинковићТашић).

ПРЕДСТАВЉЕНАЕДИЦИЈА
„ПРВАКЊИГАМАТИЦЕСРПСКЕ”

ЗА2014.ГОДИНУ

Усуботу1.новембра2014.годинеу14часова
наштандуМатицесрпскепредстављенајееди
цијаПрва књи га Мати це срп ске,колоза2014.
годину,књига264.БарбареНоваковићЗов оке
а наи265.МаријеПавловићХорор при че сва ко
дне ви це.Окњигамајеговориокњижевники
чланУредништваНенадМилошевић,ааутори
супрочиталиделовеизсвојихкњига.

СРПСКАЕНЦИКЛОПЕДИСТИКАИ
КАПИТАЛНИИЗДАВАЧКИПРОЈЕКТИ

Првогновембра2014.годиненаСајмукњига
одржанајетрибинапосвећенасрпскојенцикло
педистициикапиталнимиздавачкимпројек
тима.Учесницисубилинашиугледниенци
клопедисти:проф.дрДраганСтанић,председ
никМатицесрпскеипредседникУређивачког
одбораСрп ске енци кло пе ди је,проф.дрРадош
Љушић,директорСлужбеноггласника,проф.
дрБранкоБешлин,потпредседникМатицесрп
скеиглавниуредникСрп ског био граф ског реч
ни ка,ипроф.дрДушанИванић,аразговореје
водилаДејанаОцић.
Проф.дрДраганСтанић,уредникСрп ске 

енци кло пе ди је,којапредстављанајзначајнији
пројекатданас,описаојенастанакиразвојовог
пројекта,каоипроблемесакојимасеМатица
српска,САНУиЗаводзауџбеникесусрећупри
израдиовогпројекта.
Проф.дрРадошЉушићговориојеоенци

клопедијскимпројектиманакојимајерадио,
наглашавајућираднаЕнци кло пе ди ји срп ског 
наро даидоношењуЗаконаоСрп ској енци кло
пе ди ји.Проф.дрБранкоБешлинговориојео
Срп ском био граф ском реч ни ку,апроф.дрДу
шанИванић,каоучесникпоменутихпројеката,
рекаоједасебезовихенциклопедијскихдела
небисмомоглиснаћиусопственојисторији.
Свиучесницитрибинесложилисуседасе

унутарполитичкезаједницемораобезбедити
подршказаенциклопедијскепројектекојиби
билиорганизаованиуоквируЕнциклопедиј
скогзавода.Учесницисусетакођесложилида
судобраорганизација,тимскирадифинансиј
скасредстваважничиниоцизауспешносаста
вљањеједнеенциклопедије.
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ДАНИМАТИЦЕСРПСКЕУСТАРОЈСТРЕЉАНИ–ЕЂШЕГУ

Участјубилеја150годинаодпресељењаМати
цесрпскеизПештеуНовиСадуобновљеномпро
сторустрељанеЕђшег,упериодуод24.до27.
новембраодржанисуДани Мати це срп ске.

24.новембра:одржанојепесничковечеЧовек 
пева после рата  – Пое зи ја о Првом свет ском рату.
ИзабранестиховесрпскихпесникаказиваојеВицо
Дардић.Гостејепоздравиопроф.дрДраганСта
нић,председникМатицесрпске.

25.новембра:академикВасилијеЂ.Крестић
одржаојепредавање„Установе,странке,друштва
иорганизацијеСрбауУгарској1790–1914”.Гостеје
поздравиопроф.дрДраганСтанић,председник
Матицесрпске.

26.новембра:проф.дрБранкоБешлин,пот
председникМатицесрпске,одржаојепредавање
„ЕвгенијеСавојскиињеговодоба”.

27.новембра:ДонкаСтанчићодржалајепре
давање„ВладимирНиколићодБечадоСремских
Карловаца”.Гостејепоздравиопроф.мрНенад
Остојић,потпредседникМатицесрпске.

УЧЕШЋЕМАТИЦЕСРПСКЕНАПРОГЛАШЕЊУПОБЕДНИКА
ЛИТЕРАРНОГКОНКУРСАОМИХАЈЛУПУПИНУ

УоквируШколскогдананаБеоградскомсајму
књига,Образовноистраживачкодруштво„Михај
лоПупин”иТелекомСрбија,узподршкуМини
старствапросвете,наукеитехнолошкогразвојаи
учешћеМатицесрпске,доделилисунаградеуче
ницимакојисупослалинајбољерадовенаконкурс
оМихајлуПупину.

ПрисутнимасусеобратилиСнежанаМарко
вић,државнасекретаркаМинистарствапросвете,
наукеитехнолошкогразвоја,доц.дрЂорђеЂурић,
генералнисекретарМатицесрпске,МаријаБошко
вић,директоркаСекторазаПРкомпанијеТелеком
Србија,иАлександраНинковићТашићуимеОбра
зовноистраживачкогдруштва„МихајлоПупин”.
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УБУДИМПЕШТИЈЕ11.И12.НОВЕМБРАСВЕЧАНООБЕЛЕЖЕНА

150-ГОДИШЊИЦАПРЕСЕЉЕЊАМАТИЦЕСРПСКЕ
ИЗПЕШТЕУНОВИСАД

Програмобележавањајубилејазапочетје11.
новембрау15.часоваузградиТекелијанумагде
седелегацијаМатицесрпскесасталасапредстав
ницимаСрпскогинститута(ПетарЛастић,Зол
танБада),СамоуправеСрбауБудимпешти
(БориславРус)иМузејаЕпархијебудимске
(КостаВуковић).УделегацијиМатицесрпске
поредпроф.дрДраганаСтанића,председника,
билисуидоц.дрЂорђеЂурић,генерални
секретар,тедрМиодрагМатицкиипроф.др
БранкоБешлин,потпредседници,мсрЈелена
Веселинов,управницапослова,проф.дрЉубо
миркаКркљуш,секретарОдељењадруштвених

наука,мрТијанаПалковљевићБугарски,управ
ницаГалеријеМатицесрпске,иСелимирРаду
ловић,управникБиблиотекеМатицесрпске.
Договореноједасезаједничкиорганизујемеђу
народнанаучнаконференцијанатемусрпско
мађарскихвезаукултури.Конференцијаби
билаодржанакрајем2015.године.Предложено
једасеСрпскиинститутукључиупројекат
рестаурисања,научнеобрадеипрезентације
иконостасабившеСаборнецрквеуТабану(на
томпројектусадарадеМузејЕпархијебудимске
иГалеријаМатицесрпске),дасезапочнерадна
књизиСрп ска књи га у Буди му и Пешти,дасе
децаиомладинаизБудимпештеукључеутак
мичења,летњешколе,радионицеуСрбији(уз
предавањаименторскирадизсрпскогјезика,
књижевностииисторије,којебидржалиструч
њациизМатицесрпске).
Каорезултатранијесарадњеиовихразгово

ра,уСрпскомкултурномклубууБудимпешти
потписанјеПротоколосарадњиизмеђуМатице
српскеиСрпскогинститутаизБудимпеште.

Протоколсупотписалипроф.дрДраганСта
нић,председникМатицесрпске,игосподин
ПетарЛастић,директорСрпскогинститута.

УтаквојсвечанојатмосфериуСрпскомкул
турномклубууследилајепромоцијакњигеака
демикаВасилијаКрестића,Срби у Угар ској 1790–
1918.Упрепунојсвечанојсалискупјепоздравио
иоделупрофесораКрестићаговориопроф.др
ДраганСтанић.Књигусупредставилипроф.др
ЉубомиркаКркљушидоц.дрЂорђеЂурић.
Ауторсеобратиоприсутнимаиузречизахвал
ностидомаћинимаиМатицисрпскојвеома
надахнутоговориоокњизи,аосврнуосеина
својукупанисториографскирад.
Уоквирупрограмаупрестижномпростору

Музичкеакадемије„ФранцЛист”одржанјекон
цертВојвођанскогмешовитогхора,посвећен
100годишњицисмртиСтеванаСтојановића
Мокрањца.Уводниговорпроф.НенадаОстоји
ћа,потпредседникаМатицесрпске,укојемје
указаноназначајСтеванаСтојановићаМокрањ
цазасрпскумузичкукултуру,прочитанјена
српскомимађарскомјезику.Хорсадиригентом
АндрејемБурсаћемпоказаојеврхунскоумеће
иочараопубликуизвођењемМокрањчевихдела,
међукојимајебилаиМађар ска руко вет.
Следећегдана,12.новембра,програмјенаста

вљенпарастосомуцрквиСветогвеликомучени
каГеоргијауБудимпешти.Парастососнивачи
ма,задужбинарима,часницимаиктиторима
МатицесрпскеслужиојеЊеговопреосвештен
ствоепископбудимскиЛукијанузсадејство
парохабудимпештанскогЗоранаОстојића,ау
присуствуделегацијеМатицесрпске,представ
никасрпскезаједницеизБудимпештеивеликог
бројаверника.
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Централнидогађајиманифестацијебилису
Свечанаакадемијаиотварањеизложбе Век и по 
пре се ље ња Мати це срп ске из Будим пе ште у Нови 
Сад.Свечанаакадемијаодржанајеусреду,12.
новембра2014,сапочеткому11и30часова,у
репрезентативнојСвечанојсалиНовеградске
кућеуБудимпешти.СкупсупоздравилиБори
славРус,председникСамоуправеСрбауБудим
пешти,МиклошШолтес,државнисекретар
МинистарствазаљудскересурсеВладеРепубли
кеМађарскезадужензаодносесаверскимзајед
ницама,народностимаиневладиниморганиза
цијама,АлександраСалаиБобровницки,заме
ницаградоначелникаБудимпештезадуженаза
културу,отацЗоранОстојић,парохбудимпе
штански,СлавишаГрујић,покрајинскисекретар
закултуруијавноинформисање,теВераПејић
Сутор,председницаСамоуправеСрбауМа
ђарској.Пригоднебеседеодржалисупроф.др
ДраганСтанић,председникМатицесрпске,
проф.дрЧабаКишГе(Dr. Kiss Csa ba Ge),угледни
мађарскислависта,каоиПетарЛастић,дирек
торСрпскогинститутауБудимпешти.Говорни
цисууказалиназначајпештанскогпериода
Матице,каоинањенедоминантневредности
којимасепотврђуједрагоценамисијаовенаше
најстаријекњижевне,културнеинаучнеинсти
туције.
Токомакадемијеприређенјеибогаткултур

ноуметничкипрограм.Уњемусупригодним
рециталомучествовалиученициСрпскешколе
„НиколаТесла”уБудимпешти,ауметнициСрп
скогпозориштауМађарскојизвелисупевачко
глумачкинаступинспирисанМатицомсрпском
иСрбимакојисуживелиистваралиуМађар
ској.НаСвечанојакадемијинаступиојеиВојво
ђанскимешовитихор.
ОвомприликомусалиНовеградскекућеу

БудимпештиотворенајеиизложбаВек и по пре
се ље ња Мати це срп ске из Будим пе ште у Нови 
Сад.Изложбу,чијисуауторимсрАлександра

ЈовановићиСоњаБоб,вишиархивистиРукопи
сногодељењаМатицесрпске,чинефаксимили
рукописа,препискиифотографијаизРукопи
сногодељењаМатицесрпске,каоиуметнички
експонатикојиприпадајуМатичинимустанова
ма.Изложбаговориоисторијатупостанкаи
деловањаМатицесрпскеуПештиинаставку
њеногкултурногинаучноградауНовомСаду.
Изложбујеотвориопроф.дрДраганСтанић,
председникМатицесрпске.
Последњидеопрограмаобележавањавели

когјубилејаодржанјенаФаркашретскомгробљу
уБудиму,гдесеналазизаједничкинадгробни
споменикистакнутихСрбаизБудимаиПеште
исподкојегсуземниостаципренетисаТабан
скоггробљакојејесанирано1930.године.Из
међуосталиховдесусахрањенаидвојица(од
седам)оснивачаМатицесрпске–АндријаРозми
ровићиГеоргијеСтанковић,каоидвапредсед
никаМатицеизпештанскогпериодаПавле
ТрифунациПавлеКојић.Освећењукојејеслу
жиоотацЗоранОстојићприсуствовалисуделе
гацијаМатицесрпскеипредставницисрпске
заједницеуБудимпешти.Венцесуположили
проф.дрДраганСтанић,председникМатице
српске,иБориславРус,председникСамоуправе
СрбауБудимпешти,уимеСамоуправеиСрп
скогинститута.
Веомасадржајандводневнипрограммани

фестацијеиприсустводелегацијеМатицесрпске
којајеобухваталаичелнељудесвихустанова
Матичиногсистема(Библиотеке,Галеријеи
Издавачкогцентра)билисузнакподршкесрп
скојзаједнициуМађарскојињенимкултурним
инаучнимустановама.Такође,програмјеимао
зациљдајавностиуСрбијииМађарскојскрене
пажњунавеомабогатоизначајнокултурно
наслеђеСрбанасталоуМађарскоју19.веку,које
сеуданашњевремесвевишезаборавља.

(1864–2014)
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УТЕМИШВАРУСУ28.НОВЕМБРАБОРАВИЛИПРЕДСТАВНИЦИМАТИЦЕСРПСКЕ
ПОВОДОМОБЕЛЕЖАВАЊА150-ГОДИШЊИЦЕЊЕНОГПРЕСЕЉЕЊА

ИЗПЕШТЕУНОВИСАД

ДелегацијаМатицесрпскепосетилаје28.новембра
уТемишваруседиштеСавезаСрбауРумунији.Овом
приликомуимедомаћинаобратилисусеЉубомир
Степанов,директорзаиздавачкуделатностСавеза,и
СтеванБугарски,којисуговорилиоисторијиикулту
риСрбауРумунији,каоиоделовањуСавезаСрбау
Румунији.УимеМатицесрпскеприсутнејепоздравио
њенпредседникпроф.дрДраганСтанићипредстав
ницимаСавезауручионапоклоннекаодМатичиних
издања.
УСвечанојсалиСрпскегимназије„ДоситејОбра

довић”уТемишвару,у13часова,отворенајеизложба
Век и по пре се ље ња Мати це срп ске из Будим пе ште у 

Нови Сад.Наизложбисуприказанирукописи,пре
пискаифотографијеизРукописногодељењаМатице
српске,каоиуметничкиекспонатииздругихМати
чинихустанова.Гостеиученикепоздравиоједирек
торГимназијеЈадранкоКланица,апригодномбесе
домизложбујеотвориопроф.дрДраганСтанић.
ОвимповодомГимназијисуурученаипригодна
издањаМатицесрпске.
УСвечанојсалиВладичанскогдворауТемишвару,

у17часова,одржанајепромоцијакњигеакадемика
ВасилијаКрестића,Срби у Угар ској 1790–1918.Упре
пунојсалиуводнубеседусанагласкомназначајТеми
шваразасрпскуисторијуодржаојеСтеванБугарски.
СкупјепоздравиоиоделупрофесораКрестићагово
риопроф.дрДраганСтанић,акњигусупредставили

проф.дрЉубомиркаКркљушидоц.дрЂорђеЂу
рић.АкадемикКрестићобратиосеприсутнимаи
говориоосамојкњизи,мотивимазањенонастајање,
каоиосвомукупномисториографскомраду.Усали
јебилапостављенаизложбаоАрадскојтврђавикао
логорузаистребљењеСрба1914–1918.Позавршетку
промоцијепредседникСавезаСрбауРумунији
ОгњанКрстићуручиојезахвалницеМатицисрпској,
задоприносразвојукултурнесарадње,иакадемици
маВасилијуКрестићуиНиколиКокиЈанковићуза
достигнућанапољунаукеиуметности.
ОвекултурнеманифестацијеМатицесрпскеодржа

несууоквируДанасрпскекултуреуТемишвару.

(1864–2014)
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