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1. де цем бра 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, при су ство вао је обе ле жа ва њу ју би ле ја 60 
го ди на Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду.
1. де цем бра 2014: одр жа на је 77. сед ни ца Пред сед ни штва 
Ма ти це срп ске. 

1. де цем бра 2014: у Ма ти ци срп ској, у окви ру обе ле жа ва
ња го ди шњи це Пр вог свет ског ра та, проф. др Љу бо мир ка 
Кр кљуш одр жа ла је пре да ва ње „Крај Пр вог свет ског ра та 
и ства ра ње Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца”. При
сут не је по здра вио доц. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се
кре тар Ма ти це срп ске.

2. де цем бра 2014: у Ма ти ци срп ској одр жан је про грам 
по све ћен сли ка ру Дра га ну Стој ко ву. О сли ка ре вом опу су 
го во ри ли су проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти
це срп ске, Се ли мир Ра ду ло вић, управ ник Би бли о те ке 
Ма ти це срп ске, и Са ва Сте па нов, ли ков ни кри ти чар.
2. и 16. де цем бра 2014: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, у окви
ру пра те ћег про гра ма из ло жбе ко ја пред ста вља пр ве ре
зул та те ра да на про јек ту Ис тра жи ва ње и за шти та кул
тур ног на сле ђа Бу дим ске и Те ми швар ске епар хи је 
2013−2017, одр жа ни су струч но ту ма че ње из ло жбе др Да

ни е ле Ко ро ли је Цр кве ња ков, кон зер ва то ра са вет ни ка Га
ле ри је, и пред ста вља ње књи ге Ико но стас ма на сти ра 
Без ди на – исто ри јат, кон зер ва то р ски про бле ми и на уч на 
ис пи ти ва ња Оли ве ре Бр да рић, сли ка ракон зер ва то ра По
кра јин ског за во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре.

3. де цем бра 2014: у Ма ти ци срп ској, у окви ру обе ле жа ва
ња го ди шњи це Пр вог свет ског ра та, др Ми лан Ми цић 
одр жао је пре да ва ње „До бро вољ ци срп ске вој ске у Пр вом 
свет ском ра ту ”. Го сте је по здра вио доц. др Ђор ђе Ђу рић, 
ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске.

3. де цем бра 2014: у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске уве ре ња 
о по ло же ном струч ном ис пи ту у би бли о теч коин фор ма
ци о ној де лат но сти у но вем бар ском ро ку кан ди да ти ма је 
уру чио Се ли мир Ра ду ло вић, управ ник Би бли о те ке Ма
ти це срп ске.

3. де цем бра 2014: у Ма ти ци срп ској, у окви ру ци клу са о 
еко ло шким те ма ма, проф. др Ми лан Ма та вуљ одр жао је 
пре да ва ње „Ле ко ви те ма кро гљи ве”.

3. и 4. де цем бра 2014: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске одр жа на 
је дво днев на кон фе рен ци ја Еду ка тив ни про гра ми и парт



нер ства. Уче ство ва ли су пред став ни ци му зеј ских уста
но ва из шест зе ма ља, из На ци о нал не га ле ри је Ум бри је у 
Пе ру ђи (Ита ли ја), На род не га ле ри је у Љу бља ни (Сло ве
ни ја), Му зе ја са вре ме не умјет но сти Ре пу бли ке Срп ске, 
Ба ња Лу ка (Бо сна и Хе р це го ви на), Му зе ја ли ков них умјет
но сти у Оси је ку (Хр ват ска), Јав не уста но ве „Му зе ји и га ле
ри је Бу две” (Цр на Го ра) и Га ле ри је Ма ти це срп ске (Ср би ја). 
На отва ра њу кон фе рен ци је уче сни ци ма су се обра ти ли 
мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, управ ни ца Га ле ри је 
Ма ти це срп ске, Асја Дра ча Мун те ан, по моћ ник ми ни стра 
кул ту ре за ме ђу на род ну са рад њу, и Си ни ша Ла зић, ди
рек тор Фон да „Европ ски по сло ви” АП Вој во ди не. 

4. де цем бра 2014: у окви ру на уч ног ску па по во дом обе
ле жа ва ња 100го ди шњи це из би ја ња Пр вог свет ског ра та 
у ор га ни за ци ји Срп ског ин сти ту та у Бу дим пе шти, доц. 
др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске, одр
жао је увод но пре да ва ње „Ср би ја у Пр вом свет ском ра ту”.

4. де цем бра 2014: у Срп ској ака де ми ји на у ка и умет но сти 
(СА НУ) отво рен је тро днев ни Ме ђу на род ни на уч ни скуп 
Вук Сте фа но вић Ка ра џић (1787–1864–2014) у за јед нич кој 
ор га ни за ци ји СА НУ, Ма ти це срп ске и Ака де ми је на у ка и 
умјет но сти Ре пу бли ке Срп ске (АНУ РС).

4–11. де цем бра 2014: мр Ду ши ца Гр бић, ар хе о граф са вет
ник и ру ко во ди лац Оде ље ња ста ре и рет ке књи ге и ле га
та Би бли о те ке Ма ти це срп ске, као члан Ста ро сло вен ског 
од бо ра СА НУ, бо ра ви ла је у Сен тан дре ји где је у Му зе ју 
Срп ске пра во слав не епа р хи је бу дим ске ра ди ла на ис тра
жи ва њу ру ко пи сних и ста рих срп ских штам па них књи га.

4. де цем бра 2014: мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, 
управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске, по во дом обе ле жа ва
ња 15 го ди на ра да ор га ни за ци је „Пер.Арт” из Но вог Са да, 
го во ри ла је на отва ра њу пред ста ве Пра зан глас у Срп ском 
на род ном по зо ри шту.

4. и 11. де цем бра 2014: у окви ру пра те ћег про гра ма из ло
жбе Да ни ца Јо ва но вић (1886–1914), у Спо мензби р ци Па вла 
Бе љан ског одр жа на су два пре да ва ња: „Из ло жба мо ра би
ти ле па” др Да ни е ле Ко ро ли је Цр кве ња ков, кон зер ва то ра 
са вет ни ка Га ле ри је, и „Да ни ца је при сут на у Га ле ри ји Ма
ти це срп ске” мр Ти ја не Пал ко вље вић Бу гар ски, управ ни
це Га ле ри је. 

5. де цем бра 2014: у На род ној би бли о те ци „Ра до је До ма
но вић” у Ле сков цу ре а ли зо ван је акре ди то ва ни се ми нар 
стал ног струч ног уса вр ша ва ња Би бли о те ке Ма ти це срп ске 
Рад са ко ри сни ци ма. Ре а ли за то ри су би ли: Ду шан Јо ван че
вић, Да ни е ла Кер ме ци, Је ле на Јо вин и Гор да на Ђи лас.

5. де цем бра 2014: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, у окви ру обе
ле жа ва ња 15 го ди на ра да ор га ни за ци је „Пер.Арт” из Но
вог Са да, одр жа на је про мо ци ја књи ге Сун це на ва го ну 
На та ли је Вла ди са вље вић.

5, 12. и 19. де цем бра 2014: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, у 
окви ру пра те ћег про гра ма из ло жбе Сли кар Вла хо Бу ко вац 
(1855–1922) из зби р ке На род ног му зе ја у Бе о гра ду, одр жа
ни су пре да ва ње о кон зер ва тор ским ра до ви ма на сли ци 
Ве ли ка Иза др Да ни е ле Ко ро ли је Цр кве ња ков, кон зер ва
то ра са вет ни ка Га ле ри је, струч но ту ма че ње из ло жбе Ми
ро сла ве Жар ков, ку сто са при прав ни ка Га ле ри је, и еми
то ван је до ку мен тар ни филм Праг и срп ски сли ка ри Не
на да Ог ње но ви ћа. 

6–11. де цем бра 2014: у Сен тан дре ји су бо ра ви ле Фин ка 
Пје вач и Све тла на Вуч ко вић из Би бли о те ке Ма ти це срп
ске ра де ћи у Му зе ју Срп ске пра во слав не епар хи је бу дим
ске на по сло ви ма уре ђе ња, об ра де и за шти те Би бли о те ке 
ма на сти ра Гра бов ца пре ма кон цеп ци ји ко ју је са чи ни ла 
мр Ду ши ца Гр бић, ру ко во ди лац Оде ље ња ста ре и рет ке 
књи ге и ле га та Би бли о те ке Ма ти це срп ске. 

6. и 13. де цем бра 2014: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске одр жа
не су две кре а тив не драм ске ра ди о ни це за мла де ко ји ма 
је за вр шен овај ци клус ре а ли зо ван у са рад њи са Цен тром 
за по зо ри шна ис тра жи ва ња из Но вог Са да. Ра ди о ни це су 
во ди ли Хри сти на Му ра ти ду и Ар мин Јо ха Ха џи му сић, 
глум ци и драм ски пе да го зи, у са рад њи са Ми ро сла вом 
Жар ков и Је ле ном Ог ња но вић, ку сто ски ња ма Га ле ри је.

6, 13. и 20. де цем бра 2014: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске одр
жа не су кре а тив не ра ди о ни це за де цу по све ће не сли ка ру 
Вла ху Бу ков цу: „Ка ко је те као жи вот јед ног сли ка ра”, 
„При ча о ле ту ка Сун цу” и „Де те је увек де те”. Ра ди о ни це 
су во ди ле Је ле на Ог ња но вић и Ми ро сла ва Жар ков, ку сто
ски ње Га ле ри је, у са рад њи са пе да го гом мср Бо ја ном Об
ра до вић и сту дент ки ња ма Од се ка за пе да го ги ју Фи ло зоф
ског фа кул те та у Но вом Са ду. 

8. де цем бра 2014: одр жа на је 78. сед ни ца Пред сед ни штва 
Ма ти це срп ске. 

8–10. де цем бра 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед
ник Ма ти це срп ске, на по зив Са ве за Ср ба из Ру му ни је и 
Фа кул те та стра них је зи ка Уни вер зи те та у Бу ку ре шту, 
уче ство вао је на књи жев ној ве че ри на ко јој је пред ста вио 
рад Ма ти це срп ске по во дом обе ле жа ва ња 150го ди шњи
це од пре се ље ња Ма ти це срп ске из Пе ште у Но ви Сад и 
одр жао пре да ва ње „Ма ти ца срп ска – до при нос сла ви сти
ци и ср би сти ци”. Том при ли ком Јо ван Зи влак го во рио је 
о књи жев ном жи во ту у Ср би ји, уло зи ча со пи са, из да вач
ких ку ћа и књи жев них фе сти ва ла, а на ред ног да на проф. 
Ста нић и Ј. Зи влак гостoвали су и на нациoналнoј те ле
ви зи ји.

8–11. де цем бра 2014: мр Да ни ло Вук са но вић и Дар ко Де
спо то вић, кон зер ва то ри Га ле ри је Ма ти це срп ске, и мср 
Сне жа на Ми шић, ви ши ку стос, бо ра ви ли су у Ма ђар ској, 
у Бу дим пе шти и Сен тан дре ји, ра ди па ко ва ња и при пре ме 
екс по на та за тран спорт у окви ру про јек та Кон зер ва ци ја, 
ре ста у ра ци ја, ре кон струк ци ја и пре зен та ци ја ико но ста
са Ар се Те о до ро ви ћа из срп ске цр кве у Бу ди му 2013–2017, 
ко ји парт нер ски ре а ли зу ју Га ле ри ја Ма ти це срп ске, По
кра јин ски за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре, Бу дим ска 
епар хи ја и њен му зеј. 

9. де цем бра 2014: мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу га р ски, 
управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске, уче ство ва ла је у ра ду 
на уч ног ску па Љу би ца Цу ца Со кић и ње но до ба у СА НУ 
у Бе о гра ду, по во дом сто го ди шњи це сли кар ки ног ро ђе ња, 
и том при ли ком из ло жи ла рад: „О се би и око се бе: Па риз 
Цу це Со кић и Бог да на Шу пу та”.

11. де цем бра 2014: у Ма лој са ли Ма ти це срп ске одр жа на 
је пре зен та ци ја На цр та за ко на о из ме на ма и до пу на ма 
За ко на о би бли о теч коин фор ма ци о ној де лат но сти, На
цр та за ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о оба ве зном 
при мер ку пу бли ка ци ја и На цр та за ко на о из ме на ма и до
пу на ма За ко на о ста рој и рет кој би бли о теч кој гра ђи и 
јав на рас пра ва о овим на цр ти ма. Би бли о те ка ри Би бли о
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те ке Ма ти це срп ске при су ство ва ли су овом до га ђа ју и 
уче ство ва ли у ње го вој при пре ми.

10. де цем бра 2014: у Ма ти ци срп ској при ре ђен је Кон церт 
ру ске ду хов не и све тов не му зи ке. На сту пио је хор „Све ти 
Се ра фим Са ров ски” под упра вом ди ри ген та Бо жи да ра 
Цр њан ског.

12. де цем бра 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, при мио је проф. др Ми ла на По по ви ћа, 
де ка на По љо при вред ног фа кул те та, и ака де ми ка Ру дол фа 
Ка сто ри ја. Том при ли ком де кан је Ма ти ци срп ској уру чио 
на гра ду ко ју до де љу је По љо при вред ни фа кул тет. 

12. де цем бра 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, при су ство вао је сед ни ци Од бо ра Европ ске 
пре сто ни це кул ту ре.

12. де цем бра 2014: у Ма ти ци срп ској, у окви ру про гра ма 
обе ле жа ва ња го ди шњи це Пр вог свет ског ра та, др Ве сна 
Мар ја но вић одр жа ла је пре да ва ње „Мо тив смр ти и Ве ли
ки рат – ет но ло шки дис курс”. При сут не је по здра вио доц. 
др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске. 

12. де цем бра 2014: доц. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се
кре тар Ма ти це срп ске, и мср Је ле на Ве се ли нов, управ ни
ца по сло ва, при су ство ва ли су јав ној рас пра ви о три за ко
на о би бли о те кар ству, одр жа ној у Ма ти ци срп ској.

12. де цем бра 2014: Га ле ри ји Ма ти це срп ске, у окви ру про
сла ве ју би ле ја 60 го ди на успе шног ра да Фи ло зоф ског фа
кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду, Од сек за пе да го ги ју 
до де лио је За хвал ни цу за пру же ну по др шку и ду го го ди
шњу успе шну са рад њу у ре а ли за ци ји прак се сту де на та 
пе да го ги је. Све ча но сти до де ле за хвал ни ца при су ство ва
ла је мср Сне жа на Ми шић, на чел ни ца Оде ље ња за про
гра ме и пре зен та ци ју Га ле ри је.

12. де цем бра 2014: мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, 
управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске, при су ство ва ла је 
Скуп шти ни на ци о нал ног ко ми те та ИКОМа Ср би ја у На
род ном му зе ју у Бе о гра ду.

14–20. де цем бра 2014: др Да ни е ла Ко ро ли ја Цр кве ња ков, 
по моћ ник управ ни ка Га ле ри је Ма ти це срп ске, бо ра ви ла 
је у Ри му и Пе ру ђи, а том при ли ком ре а ли зо ва но је ви ше 
са ста на ка и пре да ва ња по по зи ву. 

15. де цем бра 2014: у Ма ти ци срп ској, у ор га ни за ци ји Ма
ти це срп ске и Кул тур ног цен тра Но вог Са да, одр жан је 
про грам по све ћен Сте ва ну Сто ја но ви ћу Мо крањ цу. Том 
при ли ком пред ста вље на је мо но гра фи ја Сте ван Сто ја
но вић Мо кра њац (1856–1914), ино стра не кон церт не тур

не је са Бе о град ским пе вач ким дру штвом уред ни це Би ља
не Ми ла но вић, као и дво стру ки ком пактдиск Има ги нар
ни му зеј Мо крањ че вих де ла: сним ци све тов не хор ске му
зи ке уред ни це Ме ли те Ми лин и при ре ђи ва ча Би ља не 
Ми ла но вић. По здрав ну реч при сут ни ма упу тио је мр 
Не над Осто јић, пот пред сед ник Ма ти це срп ске, а о из да
њи ма су го во ри ли др Ка та ри на То ма ше вић, др Ива на Ме
дић, др Бог дан Ђа ко вић и мр Би ља на Ми ла но вић, му зи
ко ло зи.

15. де цем бра 2014: одр жа на је 79. сед ни ца Пред сед ни штва 
Ма ти це срп ске.

15. де цем бра 2014: Вла ди мир Па влов, по кра јин ски се кре
тар за на у ку и тех но ло шки раз вој, по се тио је Ма ти цу срп
ску. Том при ли ком, у раз го во ру са чла но ви ма пред сед ни
штва раз мо тре на је мо гућ ност на став ка са рад ње Се кре
та ри ја та и Ма ти це и пот пи сан уго вор о до де ли сред ста ва 
за на бав ку ра чу на р ске опре ме.

15. де цем бра 2014: при год ном све ча но шћу у На род ној 
би бли о те ци Ср би је, у ор га ни за ци ји Би бли о те кар ског дру
штва Ср би је, обе ле жен је Дан би бли о те ка ра Ср би је. На 
све ча но сти су го во ри ли Све тла на Јан чић, в. д. управ ни ка 
На род не би бли о те ке Ср би је, Се ли мир Ра ду ло вић, управ
ник Би бли о те ке Ма ти це срп ске, и Ја сми на Нин ков, пред
сед ни ца Би бли о те кар ског дру штва Ср би је. 

16. де цем бра 2014: мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, 
управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске, уче ство ва ла је на кон
фе рен ци ји за но ви на ре по во дом отва ра ња из ло жбе Бе о
град Јо ва на Би је ли ћа у Га ле ри ји СА НУ у Бе о гра ду. На кон
фе рен ци ји су го во ри ле и Ра да Маљ ко вић, ку сто ски ња 
Га ле ри је СА НУ, и проф. др Си мо на Чу пић, ау тор ка из ло
жбе и пра те ћег ка та ло га. 
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16. де цем бра 2014: у Ма ти ци срп ској одр жа на је про мо
ци ја пу бли ка ци ја Оде ље ња за књи жев ност и је зик: Ви кен
ти је Ра кић, Иза бра на де ла (прир. Са ва Да мја нов и Ра до
слав Ера ко вић), Јо ван Ха џић, Спо ме ни из мо јег днев ни ка 
(прир. Љи ља на Су бо тић), Крат ка все мир на исто ри ја од 
Ге ор ги ја Ма га ра ше ви ћа, про фе со ра (прир. Је ле на Ај џа но
вић и Иси до ра Бје ла ко вић) и Па вле Со ла рић, Кљу чић у 
мо је зе мље пи са ни је 1804 (прир. Иси до ра Бје ла ко вић). По
здрав ну реч при сут ни ма упу тио је др Мар ко Не дић, се
кре тар Оде ље ња за књи жев ност и је зик Ма ти це срп ске, а 
уче ство ва ли су: доц. др Иси до ра Бје ла ко вић, проф. др 
Ра до слав Ера ко вић, Мир ко Ма га ра ше вић и проф. др 
Алек сан дар Ми ла но вић.
16. и 17. де цем бра 2014: Је ле на Ог ња но вић, ку стос за еду
ка ци ју Га ле ри је Ма ти це срп ске, уче ство ва ла је на ра ди о
ни ци про гра ма „Кре а тив на Евро па” у ор га ни за ци ји Де ска 
Кре а тив не Евро пе Ср би ја у Му зе ју са вре ме не умет но сти 
Вој во ди не. 
17. де цем бра 2014: у Ма ти ци срп ској, у окви ру про гра ма 
обе ле жа ва ња го ди шњи це Пр вог свет ског ра та, проф. др 
Алек сан дар Ра сто вић одр жао је пре да ва ње „Са вре ме на 
ту ма че ња Ве ли ког ра та у ан гло сак сон ској исто ри о гра фи
ји”. При сут не је по здра ви ла проф. др Љу бо мир ка Кр кљуш, 
се кре тар Оде ље ња за дру штве не на у ке Ма ти це срп ске. 
17. де цем бра 2014: из штам пе је иза шла де цем ба р ска све
ска Ле то пи са Ма ти це срп ске. По ред уста ље них ру бри ка 
ту је и те мат „Бу ке ро ва на гра да – од га фо ва до ди во ва”. О 
овој ути цај ној књи жев ној на гра ди и не ким од на гра ђе них 
ро ма на и ла у ре а та пи шу: Зо ран Па у но вић, Ари ја на Лу бу
рић Цви ја но вић, Дра га на В. То до ре сков, Кри сти на Сте
ва но вић, Ве сна Три јић, Ми лош Јо цић, Вла ди мир Гво зден 
и Ива на Ђу рић Па у но вић.
17. де цем бра 2014: у Га ле ри ји СА НУ у Бе о гра ду отво ре на 
је из ло жба Бе о град Јо ва на Би је ли ћа, ау тор ке проф. др Си
мо не Чу пић, ко ју су за јед нич ки ре а ли зо ва ле Га ле ри ја СА
НУ и Га ле ри ја Ма ти це срп ске по во дом обе ле жа ва ња пе
де се то го ди шњи це од смр ти сли ка ра и ака де ми ка Јо ва на 
Би је ли ћа. На отва ра њу су по здрав не го во ре одр жа ли 
aкадемик Ду шан Ота ше вић, управ ник Га ле ри је СА НУ, и 
мр Tијана Пал ко вље вић Бу гар ски, управ ни ца Га ле ри је 
Ма ти це срп ске, о кон цеп ту из ло жбе и из ло же ним де ли ма 
го во ри ла је проф. др Си мо на Чу пић, ау тор ка из ло жбе и 
пра те ћег ка та ло га, док је из ло жбу све ча но отво рио ака
де мик Ми ло сав Те шић.
18. де цем бра 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, одр жао је дру ги са ста нак са пред став ни
ци ма срп ске „Ви ки ме ди је”. 
18. де цем бра 2014: у Ма ти ци срп ској одр жан је дру ги са
ста нак са рад ни ка на про јек ту Реч ник срп ског је зи ка од 12. 
до 18. ве ка.
18. де цем бра 2014: Је ле на Ог ња но вић, ку стос за еду ка ци
ју Га ле ри је Ма ти це срп ске, при су ство ва ла је Окру глом 
сто лу „Умет ност као пут со ци ја ли за ци је осо ба са ин ва
ли ди те том” и отва ра њу так тил не из ло жбе До дир ни и осе
ти: де сет умет нич ких де ла из ко лек ци је Па вла Бе љан ског 
у Спо мензбри ци Па вла Бе љан ског. 
18. де цем бра 2014: у Ма ти ци срп ској пре да ва њи ма проф. 
др Љи ља не Пе ши канЉу шта но вић („Еле мен ти тра ди ци
о нал не кул ту ре и усме не књи жев но сти у ро ма ни ма Ми

ха и ла Ла ли ћа”) и проф. др Ра ди во ја Ми ки ћа („Ро ма ни 
Ми ха и ла Ла ли ћа”), Ма ти ца срп ска обе ле жи ла је 100го
ди шњи цу ро ђе ња зна чај ног књи жев ни ка Ми ха и ла Ла ли
ћа. Го сте је по здра вио проф др Дра ган Ста нић, пред сед
ник Ма ти це срп ске.

18. де цем бра 2014: у Ма ти ци срп ској при ре ђен је кон церт 
пи ја нист ки ње Ју ли је Бал. Гост кон цер та би ла је пи ја нист
ки ња Је ле на Ба јић Бо ја нић. Из ве де на су де ла Г. Ф. Хен дла, 
М. де Фа ље, Ј. С. Ба ха, Ј. Бал, В. Мон ти, П. И. Чај ков ског и 
Ф. Мер ку ри ја. 

22. де цем бра 2014: одр жа на је 80. сед ни ца Пред сед ни штва 
Ма ти це срп ске.

22. де цем бра 2014: по но во је по чео да из ла зи ча со пис Је
зик да нас, гла си ло Ма ти це срп ске за кул ту ру усме не и 
пи са не ре чи. Уред ни штво ће ра ди ти у са ста ву: др Ра да 
Сти јо вић, глав ни и од го вор ни уред ник, др Рај на Дра ги
ће вић, др Ра до ји ца Јо ви ће вић, др Ве сна Лом пар, др Ма то 
Пи жу ри ца, проф. Ми ло рад Те ле бак и ака де мик Ми ло сав 
Те шић, у свој ству чла но ва уред ни штва. Пр ви број је у 
штам пи (при лог). 

22. де цем бра 2014: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, у са рад њи 
са фир мом „Co lor Press Gro up”из Но вог Са да, ор га ни зо
ва на је про сла ва „Art & Wi ne Party”. При сут не су по здра
ви ли мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, управ ни ца Га ле
ри је, и Ро берт Чо бан, ди рек тор „Co lor Press Gro up”.

23. де цем бра 2014: у Ма ти ци срп ској, у окви ру про гра ма 
обе ле жа ва ња го ди шњи це Пр вог свет ског ра та, проф. др 
Ми лан Ра ду ло вић одр жао је пре да ва ње „Срп ска ари сто
кра ти ја у Вре ме ну смр ти До бри це Ћо си ћа”. По здрав ну 
реч при сут ни ма упу тио је доц. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал
ни се кре тар Ма ти це срп ске.
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23. де цем бра 2014: Га ле ри ја Ма ти це срп ске и Сто ма то ло
шка по ли кли ни ка „Есте ти ка” из Но вог Са да ор га ни зо ва
ле су за при ја те ље и са рад ни ке оби ла зак из ло жбе Сли кар 
Вла хо Бу ко вац (1855–1922) из зби р ке На род ног му зе ја у 
Бе о гра ду, ко ју је пред ста ви ла Ми ро сла ва Жар ков, ку стос 
при прав ник Га ле ри је. 

23. де цем бра 2014: Га ле ри ја Ма ти це срп ске уче ство ва ла 
је на отва ра њу ма ни фе ста ци је Но во сад ске деч је зим за ри је 4 
у По зо ри шту мла дих. Том при ли ком Ми ро сла ва Жар ков, 
ку стос при прав ник Га ле ри је, и мср Бо ја на Об ра до вић, 
пе да гог са рад ник, пред ста ви ле су про грам за де цу ко ји ће 
се од ви ја ти у Га ле ри ји то ком ја ну а ра 2015. го ди не. 

25. де цем бра 2014: у Ма ти ци срп ској, пре да ва њи ма „Жив
ко вић или европ ски и на ци о нал ни кон текст срп ске књи
жев но сти” проф. др Јо ва на Де ли ћа, „Дра ги ша Жив ко вић 
и исто ри ја срп ске књи жев но сти” проф. др Ду ша на Ива
ни ћа и „Те о ри ја књи жев но сти Дра ги ше Жив ко ви ћа” 
проф. др Дра га на Ста ни ћа, обе ле жен је ју би леј Сто го ди
на од ро ђе ња про фе со ра Дра ги ше Жив ко ви ћа.

26. де цем бра 2014: у Ма ти ци срп ској одр жа на је све ча ност 
Дан до бро тво ра (при лог).

26. де цем бра 2014: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, по во дом 
но во го ди шњих пра зни ка, одр жа не су но во го ди шња пред
ста ва за де цу На тај ном за дат ку Кре а тив ног сту ди ја „Ча
ро ли ја” и до де ла па ке ти ћа нај мла ђи ма.

26. де цем бра 2014: у Ма ти ци срп ској одр жа но је пе снич
ко ве че по во дом 60го ди шњи це уру че ња пр ве Зма је ве на
гра де. У про гра му су уче ство ва ли: Ма ти ја Бећ ко вић, Иван 
Не гри шо рац, Ми лан Не на дић, Рај ко Пе тр ов Но го, Ђор ђо 

Сла до је и Сте ван Тон тић. Про грам је во дио и ка зи вао 
Зма је ву пе сму Све тли гро бо ви Ми о драг Пе тро вић, глу мац 
Срп ског на род ног по зо ри шта.

29. де цем бра 2014: у Ма ти ци срп ској одр жа на је кон фе
рен ци ја за штам пу по во дом пред ста вља ња књи ге проф. 
др Сло бо да на Ћур чи ћа и др Мла ђе на Јо ва но ви ћа Атлас 
на се ља Вој во ди не: Ба нат, II књи га. При сут ни ма су се обра
ти ли проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, 
Сла ви ша Гру јић, по кра јин ски се кре тар за кул ту ру, као и 
ау то ри књи ге. За кљу че но је да ће се до са да шња успе шна 
са рад ња из ме ђу Ма ти це срп ске и Се кре та ри ја та за 
кул ту ру на ста ви ти и на про јек ту Бач ка, ко ји ће би ти 
ре а ли зо ван то ком 2015, а књи га ће би ти об ја вље на 2016. 
го ди не.

27. де цем бра 2014: елек трон ском из ло жбом гра ђе из сво
јих зби р ки Би бли о те ка Ма ти це срп ске обе ле жи ла је у јав
ном ка та ло гу Би бли о те ке 100 го ди на од ро ђе ња књи жев
ни ка Бран ка Ћо пи ћа (1915–1984). Ау тор ке по став ке су 
Ива на Гр гу рић и Ма ри на Шму дла.

29. де цем бра 2014: у Ма ти ци срп ској ор га ни зо ва на је но
во го ди шња до де ла па ке ти ћа за нај мла ђе. Но во го ди шњу 
пред ста ву из вео је Те а тар „Иза” Срп ског на род ног по зо
ри шта.

29. де цем бра 2014: на ста вља ју ћи об ја вљи ва ње те ку ће би
бли о гра фи је мо но граф ских пу бли ка ци ја, Би бли о те ка Ма
ти це срп ске из да ла је Би бли о гра фи ју књи га у Вој во ди ни, 
све ску за 2012. го ди ну.

30. де цем бра 2014: Би бли о те ка Ма ти це срп ске је по во дом 
ју би ле ја Три ста го ди на Би бли о те ке Ру ске ака де ми је на у
ка при ре ди ла елек трон ску из ло жбу „Пр ва раз ме на књи га 
Ма ти це срп ске с Ру ском ака де ми јом на у ка у Санкт Пе
тер бур гу” у јав ном ка та ло гу Би бли о те ке. Ау тор ке по став
ке су мр Ду ши ца Гр бић и Алек сан дра Драп шин.

30. де цем бра 2014: у По кра јин ском за во ду за за шти ту спо
ме ни ка кул ту ре пот пи сан је Спо ра зум o парт нер ској са
рад њи у фор ми ра њу и ко ри шће њу ла бо ра то ри је за ис пи
ти ва ње ма те ри ја ла за кул тур но на сле ђе и уна пре ђе њу 
на у ке у про у ча ва њу и за шти ти кул тур ног на сле ђа, из ме
ђу Тех но ло шког фа кул те та у Но вом Са ду, По кра јин ског 
за во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре и Га ле ри је Ма ти це 
срп ске.
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6

ДАН ДО БРО ТВО РА

У Све ча ној са ли Ма ти це срп ске 26. де цем бра 
одр жа на је све ча ност Дан до бро тво ра, ко ју ова на ша 
нај ста ри ја срп ска књи жев на, кул тур на и на уч на ин
сти ту ци ја тра ди ци о нал но ор га ни зу је на из ма ку 
сва ке го ди не да би се још јед ном за хва ли ла сво јим 
број ним Ве ли ким до бро тво ри ма, До бро тво ри ма, 
До бро чи ни те љи ма и Да ро дав ци ма ко ји су то ком 
го ди не на раз ли чи те на чи не по ма га ли њен рад, од 
пру жа ња фи нан сиј ске по мо ћи за ре а ли за ци ју раз
ли чи тих про је ка та, пре ко обез бе ђи ва ња тех нич ке 
апа ра ту ре нео п ход не за рад, до увек не за о би ла зне 
ме диј ске по др шке.

Про грам је за по чет му зи ком. Сту ден ти Ака де
ми је умет но сти Уни вер зи те та у Но вом са ду у кла
си ка мер не му зи ке про фе со ра Алек сан дра Та си ћа 
– Ду ши ца Ни ко лић, Ми лан Ми ла но вић и Са ња 
Чал до вић – из ве ли су ком по зи ци ју Ре неа д Бу а де
фра Се ре на да оп. 85 у Д ду ру за фла у ту, ви о ли ну и 
кла вир. На кон то га, проф. др Дра ган Ста нић, пред
сед ник Ма ти це срп ске, по здра вио је го сте ис так
нув ши зна чај за ду жби на ра и углед них до бро тво ра 
у ду гој исто ри ји и тра ди ци ји Ма ти це срп ске. На
и ме, ве ли ки и зна ча јан део свог бо га тог и ра зно вр
сног кул тур ног и на уч ног про гра ма Ма ти ца срп ска 
од свог осни ва ња 1826. го ди не до да нас успе шно 
ре а ли зу је ис кљу чи во уз зна чај ну фи нан сиј ску, тех

нич ку и ме диј ску по др шку ин сти ту ци ја од свет ског 
и на ци о нал ног ин те гри те та, ве ли ких и ма лих ме
ђу на род них и до ма ћих фир ми, нај у глед ни јих на
ци о нал них ме диј ских ин сти ту ци ја, те уз не ма ње 
ва жну не за би ла зну по др шку у ви ду фи нан сиј ских 
сред ста ва или да ро ва њем лич не и по ро дич не имо
ви не по је ди на ца. Сви они сво јим при ло зи ма по др
жа ва ју про све ти тељ ску ми си ју Ма ти це срп ске, а 
по ве зу је их пле ме ни та иде ја о ства ра њу јед не, је
дин стве не ко шни це и став да је част слу жи ти ча
сној Ма ти ци срп ској.

По ве ље за хвал но сти уру чи ли су проф. др Дра
ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, и и доц. 
др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар. 

Ово го ди шњи до бит ни ци По ве ља за хвал но сти 
Ма ти це срп ске су:

Ве ли ки до бро тво ри: Ко мер ци јал на бан ка, Јо
ван ка и Мла ден Ву чи нић;

До бро тво ри: Ком па ни ја НИС, РТВ Вој во ди на, 
Пред став ни штво Ре пу бли ке Срп ске у Ср би ји, Мод
на ку ћа „Мо на”, Да ни ло Вук са но вић, Штам па ри ја 
„Сај нос”, Ми лан ко Де лић, фир ма „Гру јић и Гру јић 
д. о. о”, Бра ни слав и Не вен ка Зу ба нов;

Да ро дав ци: Срп ско на род но по зо ри ште, Но
во сад ски са јам, Сту дио „Гра фит”, „Сиг нум” ре кла
ме,Ол ги ца Пав ков;

До бро чи ни те љи: Па ја До ба но вач ки, Мар ко 
Ста но је вић, др Ви о ле та Обре но вић, др Љи ља на 
Ћук, Ми лан Ми лић Ја го дин ски, Ме са ра „Штранд”, 
До бри ла Мар ти нов, Ве чер ње но во сти, Днев ник, Бе
се да, Но во сад ска те ле ви зи ја.

На са мом кра ју, на ши го сти, сту ден ти Ака де ми
је умет но сти из Но вог Са да, из ве ли су ком по зи ци
ју Жа ка Ибе ра Два ин тер лу ди ја, за фла у ту, ви о ли ну 
и кла вир (ста во ви има ју озна ке Еспре си во и Але гро 
ви во) и ти ме на нај леп ши на чин за кљу чи ли ову 
све ча ност.
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НА ШИМ ЧИ ТА О ЦИ МА

Ча со пис Је зик да нас, по све ћен не го ва њу пра вил
но сти и ле по те је зич ког из ра за, по кре нут је пр ви 
пут 1997. го ди не. Же ља уред ни штва би ла је да се 
на стру чан и на уч но уте ме љен, али ра зу мљив и 
ши ро ком чи та лач ком кру гу до сту пан на чин, про
го во ри о ак ту ел ним је зич ким про бле ми ма. Ча со
пис је био на ме њен пре све га „они ма ко ји не по
сред но, сва ко днев но ути чу на да на шњи ни во је зич
ке кул ту ре (сред њо школ ци ма, сту ден ти ма, про фе
со ри ма, лек то ри ма, но ви на ри ма, пи сци ма свих 
стру ка)”, од ко јих се оче ки ва ла и по моћ „у за јед
нич ком на по ру да се је зик… улеп ша, оја ча, опле
ме ни, учи ни гип ки јим, при род ни јим, из ра жај ни
јим, бо га ти јим, си гур ни јим у се бе”.

Сти ца јем окол но сти пу бли ка ци ја је, по сле не
ко ли ко го ди на, пре ста ла да из ла зи 2005. По тре ба 
за њом је, ме ђу тим, оста ла – у жи вом је зич ком би
ћу до шло је до про ме на, па су се ја ви ла но ва огре
ше ња, а мно га ста ра ни су пре ста ла да по сто је; у 
ме ђу вре ме ну је иза шла до пу ње на и у из ве сној ме
ри из ме ње на вер зи ја Пра во пи са, а по ја ви ла се и 
Нор ма тив на гра ма ти ка са не ким но вим ре ше њи
ма; дру штве на бри га о је зи ку ни је по ста ла ни ве ћа 
ни ор га ни зо ва ни ја. Због све га ово га Ма ти ца срп ска 
је до не ла од лу ку да по но во по кре не Је зик да нас. 
Овим бро јем по чи ње ње го ва но ва се ри ја, али за
сно ва на на ста рим те ме љи ма.

На во ди мо те мат ске обла сти ко ји ма се Је зик да
нас ба вио и ко ји ма ће се и убу ду ће ба ви ти: не го ва
ње и нор ми ра ње са вре ме ног срп ског је зи ка; ор то
е пи ја, не го ва ње пра вил ног из го во ра и ак цен та, 
по себ но на ра ди ју и ТВ; ста тус ека ви це и ије ка ви це 
у но вим усло ви ма; на ста ва ма тер њег је зи ка у основ
ним и сред њим шко ла ма; је зик уџ бе ни ка и при руч
ни ка (у окви ру ове те мат ске це ли не обра ти ће мо 
по себ ну па жњу на пој мо ве и ре чи ко је су са вре ме
ним ге не ра ци ја ма стра не, не по зна те); је зик сред

ста ва јав ног ин фор ми са ња; по ли тич ки и прав ни 
је зик; струч не те р ми но ло ги је, мо гућ но сти њи хо вог 
ујед на ча ва ња и стан дар ди за ци је; на чи ни бор бе 
про тив би ро кра ти за ци је је зи ка; од нос пре ма ту
ђи ца ма (по себ но ан гли ци зми ма) у да на шњим 
усло ви ма; пи та ња пре во ди ла штва (књи жев ног, 
струч ног пре во да стра них фил мо ва и се ри ја на те
ле ви зи ји) итд. По вре ме но ће мо скре та ти па жњу на 
она нај че шћа, упо р на огре ше ња о књи жев но је зич
ку нор му без об зи ра на то да ли је и ко ли ко о њи ма 
пи са но.

Оче ку је мо да нам по ста вља те пи та ња, ука зу је те 
на про бле ме и пред ла же те те ме ко је вас ин те ре су ју.

Уред ни штво
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