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3. ја ну а ра 2015: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма
ти це срп ске, при су ство вао је при је му у Скуп шти ни гра да 
Но вог Са да по во дом обе ле жа ва ња 120го ди шњи це за вр
шет ка Град ске ку ће.

10, 12‒14. ја ну а ра 2015: Га ле ри ја Ма ти це срп ске уче ство
ва ла је у ма ни фе ста ци ји Но во сад ске де чи је зим за ри је 4, са 
че ти ри ра ди о ни це: „Ослу шни мо сли ке”, „Уку сне ђа ко ни је”, 
„Но си ћи у ак ци ји” и „До дир ни та јан стве ни пред мет”. Ра
ди о ни це су во ди ле Ми ро сла ва Жар ков, ку стоспри прав
ник, и мср Бо ја на Об ра до вић, струч ни са рад ник пе да гог.

12. ја ну а ра 2015: одр жа на је 81. сед ни ца Пред сед ни штва 
Ма ти це срп ске.

12. ја ну а ра 2015: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, дао је ду жи ин тер вју но ви нар ки Смиљ ки 
Се љин за Но во сад ску те ле ви зи ју.

15. ја ну а ра 2015: у Ма ти ци срп ској одр жа на је сед ни ца 
Жи ри ја за до де лу „Зма је ве на гра де” Ма ти це срп ске. Жи ри 
је ра дио у са ста ву: Ђор ђе Де спић, Иван Не гри шо рац, Ђор ђо 
Сла до је, Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић и Ми хај ло Пан тић 
(пред сед ник). Ве ћи ном гла со ва од лу че но је да се Зма је ва 
на гра да Ма ти це срп ске за 2014. го ди ну до де ли Гој ку Ђо гу за 
збир ку пе са ма Гра на од обла ка (у из да њу Из да вач ке ку ће 
„Ор фе ус”). На кон за вр ше не сед ни це, Жи ри је одр жао кон
фе рен ци ју за штам пу на ко јој је са оп ште но име ово го ди
шњег до бит ни ка.

16. ја ну а ра 2015: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, при мио је књи жев ни ка и ва ја ра Ра до ва на 
Ждра ла, ко ји је из ра зио же љу да Ма ти ци срп ској по кло ни 
сво ја ва јар ска де ла.

16. ја ну а ра 2015: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, у Ста рој Па зо ви при су ство вао је пред ста
вља њу књи ге по све ће не проф. Ми ха лу Фи ли пу, уте ме љи
ва чу сло ва ки сти ке у Вој во ди ни. 

17, 24. и 31. ја ну а ра 2015: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, у 
окви ру еду ка тив ног про гра ма за де цу Осе ти умет ност, 
одр жан је ци клус кре а тив них ра ди о ни ца На сто лу ле же 
ра зни уку си – да за ми ри ше и да се оку си: „Сли ка мог до
руч ка”, „Ша ре ни ло пи јач ног да на” и „Јед на сли ка а мно го 
об ли ка”. Ра ди о ни це су во ди ле Ми ро сла ва Жар ков, ку стос
при прав ник, и мср Бо ја на Об ра до вић, струч ни са рад ник
пе да гог.

19. ја ну а ра 2015: одр жа на је 82. сед ни ца Пред сед ни штва 
Ма ти це срп ске.

19. ја ну а ра 2015: 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 ска за 2012. го ди ну). 
Ау то ри су: Ма ри ја Јо ван цаи, ре дак тор, Љи ља на Кле вер
нић и Ка та Ми рић, ре дак то ри за пи са, те Ва ња Ми ли чић, 
Ка та лин Ра фа и Ве сна Укр о пи на. Књи гу су за штам пу 
при ре ди ле Нов ка Шо ки ца Шу ва ко вић и Оли ве ра Ми хај
ло вић, а глав ни уред ник је Се ли мир Ра ду ло вић, управ ник 
Би бли о те ке Ма ти це срп ске.

20. ја ну а ра 2015: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, и Се ли мир Ра ду ло вић, управ ник Би блио
те ке Ма ти це срп ске, при су ство ва ли су ре за њу ко ла ча и че
сти та ли сла ву Ње го вом пре о све штен ству епископу бач ком 
Ири не ју (Бу ло ви ћу).

20. ја ну а ра 2015: Се ли мир Ра ду ло вић, управ ник Би блио
те ке Ма ти це срп ске, и Вик тор Ла зић, пред сед ник Удру же ња 
за кул ту ру, умет ност и ме ђу на род ну са рад њу „Адли гат”, 
пот пи са ли су Про то кол о са рад њи.

21. ја ну а ра 2015: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, при су ство вао је у Ар хи ву Ју го сла ви је отва
ра њу из ло жбе Ни ко лај Кра снов – ру ски не и мар Ср би је. Из
ло жба је упри ли че на по во дом 65. го ди шњи це осни ва ња 
Ар хи ва, а у са рад њи са До мом ру ске ди ја спо ре „Алек сан дар 
Сол же њи цин” (Дом Алек сан дра Иса е ви ча Сол же ницына) 
из Мо скве. Из ло жбу је отво рио Иван Та со вац, ми ни стар 
кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је, а при сут ни ма 
су се обра ти ли: Алек сан дар Ва си ље вич Че пу рин (Алек сан др 
Ва сильевич Че пу рин), ам ба са дор Ру си је, Вик тор Алек сан
дро вич Мо сквин (Вик тор Алек сан дро вич Мо сквин), ди рек
тор До ма, те Ми ла дин Ми ло ше вић, в. д. ди рек то ра Ар хи ва 
Ју го сла ви је. 

22. ја ну а ра 2015: мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, управ
ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске, Не над Вој но вић, се кре тар, 
и Би ља на Ри стић, на чел ни ца Оде ље ња оп штих по сло ва, 
при су ство ва ли су у Га ле ри ји сли ка „Са ва Шу ма но вић” у 
Ши ду отва ра њу из ло жбе Кла сич но, мо дер но и ма гиј ско у 
ства ра ла штву Са ве Шу ма но ви ћа.



23. ја ну а ра 2015: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, при су ство вао је на Но во сад ском ке ју ко
ме мо ра тив ном обе ле жа ва њу го ди шњи це Ра ци је. 

23. ја ну а ра 2015: у Ма ти ци срп ској одр жа на је сед ни ца 
Уред ни штва Збор ни ка Ма ти це срп ске за ли ков не умет
но сти.

23. ја ну а ра 2015: у Ма ти ци срп ској, у ор га ни за ци ји Из да
вач ке ку ће „Пла то не ум” и Ма ти це срп ске, пред ста вље на 
је књи га Ка та лог др жав не умет нич ке ко лек ци је Двор ског 
ком плек са у Бе о гра ду I–II проф. др Је ле не То до ро вић и мр 
Би ља не Цр вен ко вић. При сут не је по здра вио проф. др Дра
ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, а по здрав но пи смо 
Ње го вог кра љев ског ви со чан ства пре сто ло на след ни ка 
Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа про чи та ла је др Иси до ра По
по вић, струч ни са рад ник Ру ко пи сног оде ље ња. О књи зи су 
го во ри ле: мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, управ ни ца 
Га ле ри је Ма ти це срп ске, и ау тор ке.

23. ја ну а ра 2015: 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 Ма ти це срп ске, 
при су ство ва ла је у Бе о гра ду све ча но сти по во дом Да на 
Ме ди ја цен тра „Од бра на”, и том при ли ком, у име Га ле ри је 
Ма ти це срп ске, при ми ла За хвал ни цу за уче шће у за јед нич
ким про јек ти ма од зна ча ја за Ми ни стар ство од бра не и 
Вој ску Ре пу бли ке Ср би је у 2014. го ди ни.

24. ја ну а ра 2015: Га ле ри ју Ма ти це срп ске по се ти ла је гру па 
при ја те ља Ви на ри је „Бе ло Бр до” из Че ре ви ћа, и том при
ли ком об и шла стал ну по став ку Га ле ри је, уз струч но ту
ма че ње мр Ти ја не Пал ко вље вић Бу гар ски, управ ни це 
Га ле ри је.

24. ја ну а ра 2015: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске про мо висан 
је нот ни збор ни к Срп ски Бо жић, те одржан кон церт хо ра 
Во кал ни сту дио „Ор фе лин” и де це из Ака де ми је за ба ве и 
умет но сти „О&М”. На про мо ци ји су го во ри ли: Пре драг 
Ђо ко вић, му зи ко лог и по јац, Не над Ри сто вић, про фе сор 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду, Ср ђан Те па рић, 
му зич ки кри ти чар Ра дио Бе о гра да, Је ле на Ана ста си ја То
нић, ди ри гент, и Та ма ра Ада мов Пе ти је вић, ди ри гент и 
уред ник нот ног збор ни ка.

26. ја ну а ра 2015: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, и доц. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре
тар, при ми ли су Ва њу Ву че но ви ћа, град ског се кре та ра за 
кул ту ру. На са стан ку се раз го ва ра ло о про ду жет ку успе
шне са рад ње Ма ти це срп ске и Гра да.

26. ја ну а ра 2015: у Ма ти ци срп ској одр жа на је тра ди цио
нал на Све то сав ска бе се да (при лог).

27. ја ну а ра 2015: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, и др Ми о драг Ма тиц ки, пот пред сед ник, 
на по зив Ми ни стар ства про све те и на у ке, при су ство ва ли 
су Све то сав ској ака де ми ји у На род ном по зо ри шту у Бео
гра ду.

27. ја ну а ра 2015: 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 Ма ти це срп ске, 
и Је ле на Ог ња но вић, ку сто ски ња за еду ка ци ју, при су ство
ва ле су све ча ној ака де ми ји Пред школ ске уста но ве „Ра до сно 
де тињ ство” у вр ти ћу „Гу ли вер”. Мср Сне жа на Ми шић, у 
име управ ни це Га ле ри је, при ми ла је Злат ну по ве љу за изу
зе тан рад, за ла га ње и до при нос раз во ју и афир ма ци ји ПУ 
„Ра до сно де тињ ство”.

28. ја ну а ра 2015: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске одр жа на је Го
ди шња кон фе рен ци ја за но ви на ре на ко јој су пред ста вље
ни ре а ли зо ва ни про јек ти и ре зул та ти Га ле ри је у 2014, те 
на ја вље ни пла но ви и про гра ми за 2015. го ди ну. Го во ри ле су: 
мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, управ ни ца Га ле ри је, 
др Да ни е ла Ко ро ли ја Цр кве ња ков, по моћ ни ца управ ни це, 
и мср Сне жа на Ми шић, на чел ни ца Оде ље ња за про гра ме 
и пре зен та ци ју. 

29. ја ну а ра 2015: у Ма ти ци срп ској при ре ђен је кон церт. 
У пр вом де лу, сви рао је дуо Ме гу ми Те ши ма (めぐみ Těšíme, 
Ја пан), ви о ли нист ки ња, и Имре Кал ман, ви о лон че ли ста, 
док су у дру гом де лу на сту пи ли „Гар ден ква р тет” и Го ран 
Еве то вић, пер ку си о ни ста. Из ве де на су де ла Ј. Клен ге ла, 
З. Ко да ља, К. Сте фа но ви ћа, А. Пи ја цо ле. Кон церт је сни
мао Ра дио Но ви Сад, а уред ни ца Ре дак ци је кла сич не му
зи ке раз го ва ра ла је са Имре ом Кал ма ном.

29. ја ну а ра 2015: Би бли о те ка Ма ти це срп ске, елек трон ском 
из ло жбом гра ђе из сво јих зби р ки и зби р ки Ру ко пи сног 
оде ље ња Ма ти це срп ске, обе ле жи ла је 100 го ди на од ро ђе
ња Жи ва на Ми ли сав ца (1915–1997), есе ји сте, пу бли ци сте, 
кри ти ча ра и исто ри ча ра књи жев но сти и кул ту ре, као и 
не ка да шњег пред сед ни ка Ма ти це срп ске. Ау тор ке из ло жбе 
су Ива на Гр гу рић и Сил ви ја Чам бер, а глав ни уред ник је 
Се ли мир Ра ду ло вић, управ ник Би бли о те ке Ма ти це срп ске.

30. ја ну а ра 2015: у Ма ти ци срп ској одр жан је са ста нак 
глав них уред ни ка свих на уч них збор ни ка Ма ти це срп ске. 

30. ја ну а ра 2015: проф. др Бран ко Бе шлин, пот пред сед ник 
Ма ти це срп ске, и доц. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре
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тар, при су ство ва ли су у Бе о гра ду све ча но сти по во дом 
Да на Ин сти ту та за са вре ме ну исто ри ју.

30. ја ну а ра 2015: на ини ци ја ти ву Дру штва би бли о те ка ра 
Ре пу бли ке Срп ске, Град Но ви Сад ор га ни зо вао је ху ма ни
тар ну ак ци ју при ку пља ња књи га за би бли о те ке у по пла
вље ним гра до ви ма Ре пу бли ке Срп ске. При ку пље но је 10.000 
књи га, а по ло ви ну од њих по кло ни ла је Би бли о те ка Ма
ти це срп ске.

1. фе бру а ра 2015: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, при су ство вао је у Срп ском на род ном по
зо ри шту све ча но сти по во дом обе ле жа ва ња Да на гра да 
Но вог Са да. 

1. фе бру а ра 2015: у же љи да по јед но ста ви и убр за при јем, 
из ра ду и из да ва ње CIPa, Би бли о те ка Ма ти це срп ске омо
гу ћи ла је из да ва чи ма да и пу тем елек трон ске по ште до
ста вља ју ма те ри јал за ње го ву из ра ду, и то на елек трон ску 
адре су cip@bms.ns.ac.rs. 

2. фе бру а ра 2015: Ма ти цу срп ску по се ти ла је де ле га ци ја 
Уни вер зи те та из Ни жњег Нов го ро да (гра да по бра ти ма 
Но вог Са да). Де ле га ци ју ко ју је пред во дио Ан дреј Ку зње цов 
(Ан дрей Ку зне цов), за ме ник рек то ра, при ми ли су их проф. 
др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, проф. др 
Бран ко Бе шлин, пот пред сед ник, и доц. др Ђор ђе Ђу рић, 
ге не рал ни се кре тар. Са стан ку је при су ство вао и Ва ња Ву
че но вић, град ски се кре тар за кул ту ру. Го сти су упо зна ти 
са исто ри ја том и ра дом Ма ти це срп ске. Во ђе ни су раз го
во ри о отва ра њу Срп ског цен тра на Уни вер зи те ту у Ни жњем 
Нов го ро ду и мо гућ но сти ма да се Ма ти ца срп ска укљу чи 
у рад овог цен тра да ро ва њем сво јих књи га и ча со пи са, 
као и ор га ни за ци јом ра зно вр сних кул тур них про гра ма. 
Го сти су по том по се ти ли и Би бли о те ку Ма ти це срп ске.

2. фе бру а ра 2015: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, при мио је Ње го во пре о све штен ство епи
ско па срем ског Ва си ли ја (Вадића).

2. фе бру а ра 2015: мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, управ
ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске, има ла је не ко ли ко са ста на
ка у Ми ни стар ству кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке 
Ср би је у Бе о гра ду. Са ста ла се са Ива ном Та сов цем, ми ни
стром кул ту ре, по во дом ре а ли за ци је про гра ма у 2015. го ди
ни и ускла ђи ва ња пла ни ра них ак тив но сти, Алек сан дром 
Фул го си, по моћ ни цом ми ни стра за кул тур но на сле ђе, са 
ко јом је раз го ва ра ла о ре а ли за ци ји и фи нан си ра њу про гра
ма у 2015. го ди ни, и са мр Са њом Гру ји чић Цу паћ, са вет
ни цом за му зеј ско на сле ђе, по во дом ор га ни за ци је из ло жбе 
Бе ле шке бур них од но са у Бе чу у ор га ни за ци ји Му зе ја гра да 
Бе о гра да и Ау стриј ске ам ба са де у Бе о гра ду. По том се са ста
ла и са Ни ко ла у сом Ке ле ром (Ni ko la us Kel ler), ди рек то ром 
Ау стриј ског кул тур ног фо ру ма у Бе о гра ду, а раз го ва ра ло 
се о ре а ли за ци ји по ме ну те из ло жбе и о мо гућ но сти ма са
рад ње на дру гим про јек ти ма у 2015. го ди ни, проф. др Си
мо ном Чу пић, о ре а ли за ци ји из ло жбе и на уч ног ску па о 
Јо ва ну Би је ли ћу у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, и са мр Бо ја ном 
Бо рић Бре шко вић, ди рек тор ком На род ног му зе ја у Бе о
гра ду, о са рад њи На род ног му зе ја и Га ле ри је.

3. фе бру а ра 2015: одр жа на је 83. сед ни ца Пред сед ни штва 
Ма ти це срп ске.

4. фе бру а ра 2015: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, доц. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар, 

и мср Је ле на Ве се ли нов, управ ни ца по сло ва, са ста ли су 
се, у Ми ни стар ству кул ту ре, са Алек сан дром Фул го си, по
моћ ни цом ми ни стра за за шти ту кул тур ног на сле ђа. Том 
при ли ком раз го ва ра ло се о ра ду и усло ви ма фи нан си ра
ња Ма ти це срп ске у овој го ди ни.

4. фе бру а ра 2015: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, доц. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар, 
и мср Је ле на Ве се ли нов, управ ни ца по сло ва, са ста ли су 
се, у Ми ни стар ству про све те и на у ке, са проф. др Ни ко лом 
Та ни ћем, по моћ ни ком ми ни стра. На са стан ку је раз го ва
ра но о по бољ ша њу ма те ри јал них усло ва за из во ђе ње свих, 
а по себ но ка пи тал них, про је ка та Ма ти це срп ске. 

4. фе бру а ра 2015: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, и проф. др Бран ко Бе шлин, пот пред сед
ник, при су ство ва ли су све ча но сти у Ам ба са ди Грч ке. Том 
при ли ком је проф. др Ксе ни ји Ма риц ки Га ђан ски до де љен 
Ор ден „Злат ног кр ста” ре да пле ме ни тих де ла. При зна ње је 
ла у ре ат ки њи, у име пред сед ни ка Грч ке Кар оло са Па пу ља са 
(Κάρολος Παπούλιας), уру чио ам ба са дор Грч ке у Ср би ји Кон
стантин Ико но ми дис (Κωνσταντίνος Οικονομίδης). 

5. фе бру а ра 2015: у Ма ти ци срп ској пред ста вље на је књи га 
Гр баљ ске еп ске на род не пе сме (Еди ци ја „Гр баљ кроз вје ко ве”, 
Удру же ње Гр бља на Бе о гра да). На про мо ци ји су го во ри ли: 
Бран ко Ма рић, пред сед ник Удру же ња, проф. др Љи ља на 
Пе ши кан Љу шта но вић, проф. др Ма то Пи жу ри ца и проф. 
др Ве сна Бе рић Ђу кић.

5. фе бру а ра 2015: проф. др Сло бо дан Ћур чић пред ста вљао 
је Ма ти цу срп ску на све ча но сти обе ле жа ва ња Да на Вој
но ге о граф ског ин сти ту та и Да на ге о дет ске слу жбе Вој ске 
Ср би је у Бе о гра ду.

5. фе бру а ра 2015: об ја вље на је Би бли о гра фи ја Бо ри сла ва 
Ми хај ло ви ћа Ми хи за, за јед нич ко из да ње Срп ске чи та о ни
це у Ири гу и Би бли о те ке Ма ти це срп ске. Ау тор ке су: Ма
ри ја Јо ван цаи, Ве сна Укро пи на и Сла ђа на Су ба шић, при
пре му из елек трон ског ка та ло га Би бли о те ке ура ди ла је 
Нов ка Шо ки ца Шу ва ко вић, а при пре му за штам пу Оли
ве ра Ми хај ло вић.

6. фе бру а ра 2015: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, при мио је ди рек то ра фи ли ја ле Ко мер ци
јал не бан ке у Но вом Са ду, а раз го ва ра ли су о на став ку са
рад ње. 

6. фе бру а ра 2015: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, при су ство вао је сед ни ци Ор га ни за ци о ног 
од бо ра „Но ви Сад – европ ска пре сто ни ца кул ту ре”.

6. фе бру а ра 2015: 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, уче ство ва
ла је у ра ду сед ни це На ци о нал ног са ве та за ви со ко обра
зо ва ње.

6. фе бру а ра 2015: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске одр жа на је 
до бр о твор на аук ци ја ви на „Ро та ри клу ба” Но ви Сад. При
сут не је по здра ви ла мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, 
управ ни ца Га ле ри је.

7, 14, 21. и 28. фе бру а ра 2015: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, 
у окви ру еду ка тив ног про гра ма за де цу Осе ти умет ност. 
До жи вља ва ње умет нич ких де ла пу тем чу ла, одр жа не су 
че ти ри кре а тив не ра ди о ни це про гра ма Про ше тај, про ски
тај: „Мој ле пи град – не кад и сад”, „Та мо где ста ну је ва тра”, 
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„Очи за тво ри, на мо ру се ство ри” и „Плод на Вој во ди на из 
ки чи це умет ни ка”. 

9. фе бру а ра 2015: одр жа на је 84. сед ни ца Пред сед ни штва 
Ма ти це срп ске.

10. фе бру а ра 2015: Га ле ри ја Ма ти це срп ске све ча но је про
сла ви ла На гра ду „Жи ва” за нај бо љи сло вен ски му зеј у 2014. 
го ди ни, чи ји је пр ви до бит ник. На про сла ви је ре чи до
бро до шли це при сут ни ма упу ти ла мр Ти ја на Пал ко вље
вић Бу гар ски, управ ни ца Га ле ри је, а по том су се го сти ма 
обра ти ли мр Ан дре ја Рих тер, пред сед ни ца ме ђу на род не 
ор га ни за ци је Фо рум сло вен ских кул ту ра, и Слав ко Спа
сић, пред сед ник НК ИКОМа Ср би је. На гра да је про сла вље
на у дру штву ве ли ког бро ја зва ни ца, при ја те ља, ко ле га и 
са рад ни ка Га ле ри је, ме ђу ко ји ма су би ли и: проф. др Дра
ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, проф. др Бран ко 
Бе шлин, пот пред сед ник Ма ти це срп ске, Сла ви ша Гру јић, 
пот пред сед ник Вла де АП Вој во ди не и по кра јин ски се кре
тар за кул ту ру и јав но ин фор ми са ње, Бра ни слав Бу гар ски, 
по кра јин ски се кре тар за ме ђу ре ги о нал ну са рад њу и ло кал
ну са мо у пра ву, пред став ни ци Град ске упра ве за кул ту ру, 
Се ли мир Ра ду ло вић, управ ник Би бли о те ке Ма ти це срп ске, 
Зо ран Ва па, ди рек тор По кра јин ског за во да за за шти ту спо
ме ни ка кул ту ре, Вла ди мир Ко пицл, ди рек тор За во да за 
кул ту ру Вој во ди не, ди рек то ри и ко ле ге из му зеј ских уста
но ва у Ср би ји ‒ Му зе ја исто ри је Ју го сла ви је, Му зе ја гра да 
Бе о гра да, На род ног му зе ја Ки кин да, Га ле ри је сли ка „Са ва 
Шу ма но вић” у Ши ду, Му зе ја Вој во ди не, Спо мензби р ке 
Па вла Бе љан ског, и мно ги дру ги. Го сти су ужи ва ли и у 
му зи ци сло вен ских ком по зи то ра у из во ђе њу Алек сан дра 
Ду ји на и при ја те ља, те у ви ни ма Ви на ри је „Бе ло Бр до” из 
Че ре ви ћа.

13. фе бру а ра 2015: Га ле ри ју Ма ти це срп ске по се тио је Нор
берт Бек ман Дир кес (Nor bert Bec kmann Di e r kes), ди рек тор 
Фондације Кон рад Аде на у ер (Kon rad Ade na u er Stif tung). 
Го ста је при ми ла мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, управ
ни ца Га ле ри је, и пред ста ви ла му Стал ну по став ку.

13, 20. и 27. фе бру а ра 2015: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, по
во дом обе ле жа ва ња пра зни ка Дан др жав но сти Ре пу бли ке 
Ср би је, одр жан је ци клус пре да ва ња О др жа ви и др жав но
сти на ко ји ма су пред ста вље не три вла дар ске ди на сти је: 
Не ма њић, Ка ра ђор ђе вић и Обре но вић, кроз умет нич ка 
де ла из ко лек ци је Га ле ри је. О чла но ви ма три ди на сти је и 
до га ђа ји ма ко ји су обе ле жи ли њи хо ву вла да ви ну го во ри
ла је мср Мир ја на Брм бо та, ви ши ку стос. 

14. фе бру а ра 2015: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, као је дан од до бит ни ка, при су ство вао је 
све ча но сти уру че ња „Ву ко вих на гра да” у згра ди Пред сед
ни штва Ре пу бли ке Ср би је у Бе о гра ду. Том при ли ком се и 
при год ном реч ју за хва лио у име свих до бит ни ка.

14. фе бру а ра 2015: иза шао је но ви број Ле то пи са Ма ти це 
срп ске. У ја ну ар скофе бру ар ском дво бро ју, по ред уста ље
них ру бри ка, из да ва ја се те мат „Кул ту ра и моћ” за ко ји пи шу 
М. Ђур ко вић, А. Га јић и А. Вра њеш.

15. фе бру а ра 2015: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, и Се ли мир Ра ду ло вић, управ ник Би блио
те ке Ма ти це срп ске, при су ство ва ли су обе ле жа ва њу Да на 
др жав но сти Ре пу бли ке Ср би је у згра ди Пред сед ни штва 
у Бе о гра ду. 

16. фе бру а ра 2015: у Ма ти ци срп ској, по во дом 189. го ди
шњи це од осни ва ња, одр жа на је Све ча на сед ни ца (при лог).

18. фе бру а ра 2015: одр жа на је 85. сед ни ца Пред сед ни штва 
Ма ти це срп ске.

18. фе бру а ра 2015: одр жан је Из вр шни од бор Ма ти це 
срп ске.

18. фе бру а ра 2015: у Ма ти ци срп ској пред ста вљен је збор
ник ра до ва Мо гу ће стра те ги је раз во ја Ср би је (Бе о град: 
СА НУ, 2014), ко ји је уре дио др Ча слав Оцић, до пи сни члан 
СА НУ. По здрав ну реч при сут ни ма упу ти ли су ака де мик 
Зо ран Ко ва че вић, пред сед ник Огран ка СА НУ у Но вом 
Са ду, и проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп
ске, а о књи зи су го во ри ли: Дра го љуб Кој чић, ди рек тор 
За во да за уџ бе ни ке, проф. др Ра ди во је Ми тро вић, ре дов
ни про фе сор Уни вер зи те та у Бе о гра ду, ака де мик Дра ган 
Шко рић, те уред ник збор ни ка др Ча слав Оцић.

20. фе бру а ра 2015: одр жа на је сед ни ца Над зор ног од бо ра 
Ма ти це срп ске.

20. фе бру а ра 2015: у Ма ти ци срп ској пот пи сан је Уго вор о 
по слов нотех нич кој са рад њи из ме ђу ЈКП „Пар кинг сер вис” 
и Ма ти це срп ске. Уго вор су пот пи са ли проф. др Дра ган 
Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, и Сте ван Лу го ња, ди
рек тор „Пар кинг сер ви са”. Уго вор се од но си на уре ђе ње 
пар ки ра ли шта иза згра де Ма ти це срп ске, чи ме ће се омо
гу ћи ти пар ки ра ње не са мо они ма ко ји сва ко днев но по се
ћу ју јед ну од нај ве ћих на ци о нал них ин сти ту ци ја већ и свим 
на шим су гра ђа ни ма ко ји жи ве и ра де у овом де лу гра да. 
Уре ђе њем овог пар кинг про сто ра до би ће се око 100 пар кинг 
ме ста, а ра до ви на уре ђе њу тре ба ло би да бу ду за вр ше ни 
до ју на ове године.

20. фе бру а ра 2015: у Ма ти ци срп ској при ре ђен је тра ди
ци о нал ни кон церт Глас ви о ли не, упри ли чен по во дом Да на 
за љу бље них. Фло ри јан Ба лаж, ви о ли ни ста, и Ва ња При ца, 
кла вир ски са рад ник, го ди на ма при ре ђу ју кон цер те сре
ди ном фе бру а ра и по све ћу ју их Да ну за љу бље них. Ово га 
пу та из ве де на су де ла К. В. Глу ка, Ж. Ма снеа, М. де Фа ље, 
Н. Р. Кор са ко ва, П. де Са ра са теа, П. И. Чај ков ског, Џ. Гер
шви на, Ж. Би зеа и мно гих дру гих.

20. фе бру а ра 2015: у Би бли о те ци Ма ти це срп ске одр жан 
је са ста нак ру ко во ди ла ца ма тич них слу жби на род них би
бли о те ка у Вој во ди ни. 

20. фе бру а ра 2015: мср Сне жа на Ми шић, Је ле на Ог ња но
вић и Ми ро сла ва Жар ков, ку сто ски ње Га ле ри је Ма ти це 
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срп ске, при су ство ва ле су се ми на ру Ср би ја и ме ђу на род на 
кул тур на са рад ња у Му зе ју са вре ме не умет но сти Вој во
ди не, а у ор га ни за ци ји Му зе ја са вре ме не умет но сти Вој во
ди не, Уне ско ка те дре за кул тур ну по ли ти ку и ме наџ мент, 
Уни вер зи те та умет но сти у Бе о гра ду, и Из да вач ке ку ће 
„Клио”.

21. фе бру а ра 2015: др Ми о драг Ма тиц ки, пот пред сед ник 
Ма ти це срп ске, при су ство вао је у На род ном по зо ри шту 
у Бе о гра ду све ча ном уру че њу На гра де „До си теј Об ра до
вић” за жи вот но де ло, ко ја је ове го ди не до де ље на Би сер ки 
Цве јић.

23. фе бру а ра 2015: одр жа на је 86. сед ни ца Пред сед ни штва 
Ма ти це срп ске. 

23. фе бру а ра 2015: одр жа на је сед ни ца Управ ног од бо ра 
Ма ти це срп ске.

23. фе бру а ра 2015: др Да ни е ла Ко ро ли ја Цр кве ња ков, мр 
Да ни ло Вук са но вић и мср Дар ко Де спо то вић, кон зер ва
то ри Га ле ри је Ма ти це срп ске, при су ство ва ли су у На род
ној би бли о те ци Ср би је у Бе о гра ду, све ча ном обе ле жа ва њу 
Да на Дру штва кон зер ва то ра Ср би је.

24. фе бру а ра 2015: у Ма ти ци срп ској, у окви ру про гра ма 
Ср би ја у Пр вом свет ском ра ту, Гор да на Илић Мар ко вић 
одр жа ла је пре да ва ње „Срп ски вој ни и ци вил ни за ро бље
ни ци у ло го ри ма Ау стро у гар ске мо нар хи је”. 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.

24. фе бру а ра 2015: Се ли мир Ра ду ло вић, управ ник Би
бли о те ке Ма ти це срп ске, и Нов ка Шо ки ца Шу ва ко вић, 
за ме ни ца управ ни ка, при ми ли су Сла ви шу Гру ји ћа, по кра
јин ског се кре та ра за кул ту ру и јав но ин фор ми са ње. Раз
го ва ра ло се о на став ку са рад ње ове две ин сти ту ци је.

25. фе бру а ра 2015: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, при су ство вао је, у Ин сти ту ту за срп ски 
је зик СА НУ, сед ни ци Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског 
је зи ка.

26. фе бру а ра 2015: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, при мио је сли ка ра Ран ка Ву ке ли ћа и ње
го ву су пру гу, а том при ли ком му је сли кар уру чио сво ју 
сли ку као дар Ма ти ци срп ској.

26. фе бру а ра 2015: у Ма ти ци срп ској при ре ђен је кон церт 
Ве че кла вир ских квар те та. Из во ђа чи су би ли Је ле на Ђа
јић Ле ва јац, кла вир, Ни ко ла Алек сић, ви о ли на, Не ма ња 
Мар ја но вић, ви о ла, и Вла ди мир Па вло вић, ви о лон че ло. 
Из ве де на су де ла Л. ван Бе то ве на, Г. Ма ле ра и Р. Шу ма на.

26. фе бру а ра 2015: по во дом 150 го ди на од об ја вљи ва ња 
пр вог бро ја ли ста Ма ти ца (1865–1870), Би бли о те ка Ма
ти це срп ске при пре ми ла је елек трон ску из ло жбу гра ђе из 
сво јих зби р ки. Ау тор ке по став ке су Ива на Гр гу рић и Сил

ви ја Чам бер, а глав ни уред ник Се ли мир Ра ду ло вић, управ
ник Би бли о те ке Ма ти це срп ске.

26. фе бру а ра 2015: Га ле ри ју Ма ти це срп ске по се ти ли су 
екс пер ти Са ве та Евро пе и пред став ни ци Ми ни стар ства 
кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је, и том при ли
ком раз го ва ра ли су са мр Ти ја ном Пал ко вље вић Бу гар ски, 
управ ни цом Га ле ри је, и др Ја сном Јо ва нов, управ ни цом 
Спо мензби р ке Па вла Бе љан ског, а по том су об и шли и Стал
ну по став ку Га ле ри је.

26. фе бру а ра 2015: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, у са рад њи 
са кре а тив ном ра ди о ни цом „Ма шта ли ца”, упри ли че не су 
при ред ба и из ло жба Ма ле по ру ке љу ба ви, у чи јем про гра му 
су уче ство ва ли уче ни ци Му зич ке шко ле „Иси дор Ба јић” и 
де ца из драм ске ра ди о ни це са пред ста вом Ма ли принц. 
Ма ли ша не су по здра ви ле мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар
ски, управ ни ца Га ле ри је, и Ве сна Пан тић, уред ни ца креа
тив ног ча со пи са Ма шта ли ца. На кон то га, до де ље не су 
за хвал ни це уче сни ци ма ак ци је Да руј мо ср цем, ко ју креа
тив на ра ди о ни ца „Ма шта ли ца” ре а ли зу је про те клих 15 
го ди на.

27. фе бру а ра 2015: доц. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре
тар Ма ти це срп ске, при су ство вао је у Бе о гра ду све ча но сти 
по во дом Да на На род не би бли о те ке Ср би је.

27. фе бру а ра 2015: акре ди то ва ни про грам Упра вља ње кон
флик ти ма у би бли о те ка ма: у су срет ства ра њу ефи ка сног 
рад ног окру же ња Би бли о те ке Ма ти це срп ске, одр жан је у 
На род ној би бли о те ци „Јо ван По по вић” у Ки кин ди. Ре а ли
за тор про гра ма би ла је Је ле на Јо вин.

2. мар та 2015: одр жа на je 87. сед ни ца Пред сед ни штва Ма
ти це срп ске.

3. мар та 2015: др Ми о драг Ма тиц ки, пот пред сед ник Ма ти
це срп ске, при су ство вао је у Ам ба са ди Бу гар ске у Бе о гра ду 
све ча но сти по во дом На ци о нал ног пра зни ка Ре пу бли ке 
Бугар ске.

3. мар та 2015: у Ма ти ци срп ској пред ста вље на је књи га 
Тра го ви у тра ја њу Бо ри во ја Ча ли ћа. По здрав ну реч при
сут ни ма упу тио је проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, а о књи зи су го во ри ли: Че до мир Ви шњић, 
пред сед ник Срп ског кул тур ног дру штва „Про свје та” из 
За гре ба, Ђор ђе Не шић, пе сник и кул тур ни по сле ник из 
Бје лог Бр да код Да ља, Де ја на Оцић, фи ло зоф и лек си ко граф 
из Бе о гра да, и ау тор.

3–7. мар та 2015: мср Сне жа на Ми шић, на чел ник Оде ље ња 
за про гра ме и пре зен та ци ју Га ле ри је Ма ти це срп ске, и мср 
Дар ко Де спо то вић, кон зер ва тор, бо ра ви ли су у Бе чу ра ди 
по ста вља ња из ло жбе Бе ле шке бур них од но са у Па ла ти Пор
ци ја на ко јој је из ло же на и сли ка Срп ска На род на скуп
шти на 1. ма ја 1848. Па вла Си ми ћа. Из ло жбу су за јед нич ки 
ор га ни зо ва ли Ау стриј ски кул тур ни фо рум Бе о град и Му
зеј гра да Бе о гра да. 

4. мар та 2015: из штам пе је иза шао Је зик да нас, гла си ло 
Ма ти це срп ске за кул ту ру усме не и пи са не ре чи, бр. 1–2 
за 2014. го ди ну (но ва се ри ја). 

4. мар та 2015: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске одр жа на је кон
фе рен ци ја за но ви на ре по во дом обе ле жа ва ња Ме се ца фран
ко фо ни је 2015. у Га ле ри ји Ма ти це срп ске и Спо мензби р ци 
Па вла Бе љан ског. О про гра ми ма и са рад њи са Фран цу ским 
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ин сти ту том у Ср би ји го во ри ле су: мр Ти ја на Пал ко вље вић 
Бу гар ски, управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске, др Ја сна 
Јо ва нов, управ ни ца Спо мензби р ке Па вла Бе љан ског, и 
Ан Тe, ко ор ди на тор ка Фран цу ског ин сти ту та у Ср би ји – 
Но ви Сад.
4, 5. и 13. мар та 2015: Га ле ри ја Ма ти це срп ске, по во дом 
обе ле жа ва ња Да на же на, у са рад њи са Пред школ ском уста
но вом „Ра до сно де тињ ство”, ор га ни зо ва ла је кре а тив не 
ра ди о ни це за де цу и ро ди те ље. 
5. мар та 2015: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма
ти це срп ске, и доц. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар, 
са ста ли су се у Вла ди АП Вој во ди не са Сла ви шом Гру ји ћем, 
по кра јин ским се кре та ром за кул ту ру.
5. мар та 2015: у Ма ти ци срп ској при ре ђен је кон церт Фи
ли па То ми ћа, ви о ли он че ли сте, уз кла вир ску са рад њу Јо
ва не Ра до ва но вић. Из ве де на су де ла J. С. Ба ха, Н. Бо рен
штај на, Л. ван Бе то ве на и Н. Ј. Мја сков ског.
5. мар та 2015: на Феј сбук стра ни ци Би бли о те ке Ма ти це 
срп ске отво ре на је гру па „Пи тај те би бли о те ка ра БМС”. 
Ов де се мо гу до би ти све по треб не ин фор ма ци је у ве зи са 
ра дом и фон дом Би бли о те ке, од но сно упут ства и са ве ти 
ка ко нај лак ше до ћи до по да та ка и по треб не ли те ра ту ре. 
Од го вор на сва ко по ста вље но пи та ње до би ја се у ро ку од 
72 са та.
6. мар та 2015: Ма ти ца срп ска пред ста вље на је пу бли ци у 
Брч ком у Ре пу бли ци Срп ској, у Све то сав ском до му при 
хра му Ус пе ња Пре све те Бо го ро ди це. Том при ли ком го во
ри ли су проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп
ске, и доц. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар. У пре пу
ној са ли Све то сав ског до ма при сут не је по здра вио ђа кон 
Дра ган По по вић, ко ор ди на тор Све то сав ске омла дин ске 
за јед ни це у Брч ком.
6–31. мар та 2015: Га ле ри ја Ма ти це срп ске, у са рад њи са 
Фран цу ским ин сти ту том у Ср би ји, по во дом обе ле жа ва ња 
Ме се ца фран ко фо ни је 2015, при ре ди ла је ци клус пре да ва
ња Па ра ле ле у кул ту ри Фран цу ске и Ср би је – књи жев ност, 
сли кар ство и му зи ка: „Срп ски чи та лац у до ба про све ти
тељ ства и фран цу ска књи жев ност” проф. др Мир ја не Д. 
Сте фа но вић са Од се ка за срп ску књи жев ност Фи ло зоф ског 
фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду, „Ути ца ји фран
цу ске умет нич ке му зи ке на срп ску умет нич ку му зи ку у 
XX ве ку” проф. др Ире Про да нов са Ка те дре за му зи ко ло
ги ју и ет но му зи ко ло ги ју Академијe умет но сти Уни верзи
те тa у Но вом Са ду, и „Па ри ске го ди не Са ве Шу ма но ви ћа 
– мо де ран Па риз, кла си чан Шу ма но вић” проф. др Ја сми не 
Чу бри ло са Оде ље ња за исто ри ју умет но сти Фи ло зоф ског 
фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду. То ком дру ге по ло
ви не мар та при ре ђе не су и кре а тив не ра ди о ни це за де цу: 
„По тра га за фран цу ском кул ту ром 20их и 30их го ди на 
XX ве ка” и „Фран цу ски мо де ли, не кад и сад”. 
7. мар та 2015: Бо ри слав Ра да но вић, ви ши тех ни чар до
ку мен та ри ста Га ле ри је Ма ти це срп ске, уче ство вао је на 
ра ди о ни ци о 3D штам пи и 3D ске ни ра њу (3D ART FEST) у 
Кул тур ном цен тру Но вог Са да, у ор га ни за ци ји Кла сте ра 
кре а тив них ин ду стри ја Вој во ди не, Фа кул те та тех нич ких 
на у ка и Де парт ма на за про из вод но ма шин ство. 
7, 14, 21. и 28. мар та 2015: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, у окви
ру еду ка тив ног про гра ма Осе ти умет ност. До жи вља ва
ње умет нич ких де ла пу тем чу ла, одр жа не су кре а тив не 

ра ди о ни це: „До дир про ле ћа”, „Ми ри си и бо је про ле ћа”, 
„Про лећ ни из лет” и „Зву ци про бу ђе не при ро де”. 

9. мар та 2015: одр жа на је 88. сед ни ца Пред сед ни штва Ма
ти це срп ске.

9‒10. мар та 2015: 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 отва ра њу 
из ло жбе Бе ле шке бур них од но са у Па ла ти Пор ција у Бе чу.

10. мар та 2015: 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, одр жа на је три
би на „Пу пин и Ве ли ки рат”. О Ми хај лу Пу пи ну као на цио
нал ном рад ни ку и на уч ни ку го во ри ли су: доц. др Ми лош 
Ко вић, проф. др Дра го љуб Мар ти но вић и Алек сан дра Нин
ко вић Та шић, а 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.

11. мар та 2015: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма
ти це срп ске, при су ство вао је у На род ном по зо ри шту у 
Бе о гра ду све ча но сти уру че ња књи жев не На гра де „Ме ша 
Се ли мо вић”, и том при ли ком раз го ва рао са ди рек то ром 
Ком па ни је „Но во сти” Рат ком Дми тро ви ћем о на став ку 
успе шне са рад ње.

12. мар та 2015: у Ма ти ци срп ској одр жа на је кон фе рен
ци ја за но ви на ре на ко јој су пред ста вље ни ре зул та ти ра да 
на про јек ти ма Ма ти це срп ске ко је је по др жао По кра јин
ски се кре та ри јат за кул ту ру и јав но ин фор ми са ње (при
лог).

12. мар та 2015: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма
ти це срп ске, пот пи сао је уго вор о до на тор ству са до бро
тво ром Пе ри цом Ми лу ти ном, ко ји је обез бе дио сред ства 
за до де лу ово го ди шње На гра де Ма ти це срп ске за исто ри ју 
„Ила ри он Ру ва рац”.

12. мар та 2015: др Ми о драг Ма тиц ки, пот пред сед ник Ма
ти це срп ске, при су ство вао је до де ли На гра де „Па вле Ва сић”, 
ко ја се до де љу је за тек сто ве из обла сти при ме ње них умет
но сти и ди зај на из да те то ком про те кле го ди не. Ове го ди не 
на гра да је до де ље на проф. др Је ле ни То до ро вић за мо но
гра фи ју Све ча ни по здрав Мој се ју Пут ни ку За ха ри ја Ор фе
ли на из да ту уз ори ги нал но де ло Све ча ни по здра ви Мој се ју 
Пут ни ку За ха ри ја Ор фе ли на из 1751. го ди не (из да ва чи: 
„Пла то не ум”, Ма ти ца срп ска, „Бе се да”).

12. мар та 2015: у Ма ти ци срп ској, у окви ру обе ле жа ва ња 
200го ди шњи це ро ђе ња Ди ми три ја Авра мо ви ћа, а у за јед
нич кој ор га ни за ци ји Ма ти це срп ске и Га ле ри је Ма ти це 
срп ске, др Игор Бо ро зан, до цент на Оде ље њу за исто ри ју 
умет но сти Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, одр жао је 
пре да ва ње „Ди ми три је Авра мо вић и кон сти ту и са ње но ве 
срп ске ре ли ги о знопа три от ске умет но сти”. По здрав не 
ре чи при сут ни ма упу ти ли су проф. др Дра ган Ста нић, 
пред сед ник Ма ти це срп ске, и мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу
гар ски, управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске. 

12. мар та 2015: Галерију Матице српске посетио је Његова 
екселенција Нилс Рагнар Кам сваг (Mr. Nils Rag nar Kamsvåg), 
ам ба са дор Нор ве шке у Ср би ји. Ам ба са до ра и ње го ву прат
њу са стал ном по став ком Га ле ри је упо зна ла је мср Сне жа на 
Ми шић, на чел ник Оде ље ња за про гра ме и пре зен та ци ју.

12. мар та 2015: у окви ру са рад ње Га ле ри је Ма ти це срп ске 
и Цен тра за стра не је зи ке „SO HO”, Га ле ри ју је по се ти ла 
гру па ђа ка са кур са ен гле ског је зи ка и уче ство ва ла у про
гра му The Tre a su re Hunt.
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13. мар та 2015: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма
ти це срп ске, уче ство вао је у згра ди Бо го сло ви је у Срем ским 
Кар лов ци ма на пред ста вља њу збор ни ка ра до ва Три ве ка 
Кар ло вач ке ми тро по ли је. У про гра му су уче ство ва ли и: 
Ње го во пре о све штен ство епископ срем ски Ва си ли је, проф. 
др Де јан Ми ка ви ца и др Дра го Ње го ван.

13. мар та 2015: акре ди то ва ни про грам Упра вља ње кон флик
ти ма у би бли о те ка ма: у су срет ства ра њу ефи ка сног рад ног 
окру же ња Би бли о те ке Ма ти це срп ске, одр жан је у Учио ни
ци Би бли о те ке. Ре а ли за тор про гра ма би ла је Је ле на Јо вин.

13. мар та 2015: струч ни тим Га ле ри је Ма ти це срп ске ‒ мср 
Мир ја на Брм бо та, ви ши ку стос, те мр Да ни ло Вук са но вић 
и Дар ко Ђор ђе вић, кон зер ва то ри, из вр ши о је у Га ле ри ји 
СА НУ у Бе о гра ду па ко ва ње и при мо пре да ју из ло жбе Бео
град Јо ва на Би је ли ћа, ко ја је 16. мар та тран спор то ва на у 
Га ле ри ју Ма ти це срп ске.

15. мар та 2015: у се ри ји Ћи рил ске ру ко пи сне књи ге Би блио
те ке Ма ти це срп ске об ја вље на је ше сна е ста књи га – Ка
ти хет ски при руч ни ци. Ау то ри ка та ло га су мр Ду ши ца 
Гр бић и Ра до ман Стан ко вић (опис во де них зна ко ва), ау тор 
при ло га је проф. др Вла ди мир Ву ка ши но вић, а за фо то гра
фи је је би ла за ду же на Со ња Со луц ки. Ре дак тор пу бли ка
ци је је проф. др Ве ра Јер ко вић, а уред ник Се ли мир Ра ду
ло вић, управ ник Би бли о те ке Ма ти це срп ске.

16. мар та 2015: одр жа на је 89. сед ни ца Пред сед ни штва 
Ма ти це срп ске.

16. мар та 2015: у Ма ти ци срп ској одр жан је са ста нак свих 
уред ни ка ча со пи са Ма ти це срп ске. Те ма са стан ка од но
си ла се на ак ту ел ну про бле ма ти ку ренгирања во де ћих Ма
ти чи них пе ри о дич них пу бли ка ци ја.

16. мар та 2015: одр жан je са ста нак Уред ни штва Збор ни ка 
Ма ти це срп ске за дру штве не на у ке.

16. мар та 2015: одр жан је са ста нак Уред ни штва Збор ни ка 
Ма ти це срп ске за сла ви сти ку.

16. мар та 2015: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма
ти це срп ске, и доц. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар, 
при ми ли су го спо ди на Ми ро сла ва Или ћа, за ме ни ка пред
сед ни ка Скуп шти не Гра да. 

17. мар та 2015: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма
ти це срп ске, са стао се са проф. др Ран ком Ке чом, де ка ном 
Прав ног фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду. Раз го ва
ра ло се о са рад њи Ма ти це срп ске и Прав ног фа кул те та. 

17. мар та 2015: иза шла је мар тов ска све ска Ле то пи са Ма
ти це срп ске у ко јој се, по ред уста ље них ру бри ка, из два ја 
те мат „Жак Ран си јер”. Раз го вор са фран цу ским фи ло зо
фом во дио је С. Бра дић, а о ње го вим по гле ди ма на књи
жев ност, фи ло зо фи ју, де мо кра ти ју и по ли ти ку пи шу В. 
Гво зден и С. Бра дић.

17. мар та 2015: акре ди то ва ни про грам Упра вља ње кон
флик ти ма у би бли о те ка ма: у су срет ства ра њу ефи ка сног 
рад ног окру же ња Би бли о те ке Ма ти це срп ске, одр жан је у 
Би бли о те ци „Гли го ри је Во за ре вић” у Срем ској Ми тро ви
ци. Ре а ли за тор про гра ма би ла је Је ле на Јо вин.

18. мар та 2015: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма
ти це срп ске, уче ство вао је у ра ду Ор га ни за ци о ног од бо ра 
за ре а ли за ци ју ини ци ја ти ве да се Град Но ви Сад кан ди
ду је за европ ску пре сто ни цу кул ту ре 2021. го ди не.

18. мар та 2015: у Ма ти ци срп ској при ре ђен је кон церт 
ви о ли нист ки ње Ка та ри не Те ше њи Ко ва чев ски, уз кла вир
ску са рад њу Дра га не Ра ић. Из ве де на су де ла В. А. Мо цар
та, П. Сто ја но ви ћа, А. Си ми ћа и С. Про ко фје ва.

18. мар та 2015: у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске одр жан је 
ин фо дан у ор га ни за ци ји Ан те не кан це ла ри је Де ска Кре
а тив на Евро па Ср би ја и Би бли о те ке Ма ти це срп ске. Циљ 
окупљањa би ла је про мо ци ја про гра ма Кре а тив на Евро па 
и упо зна ва ње пред став ни ка кул тур них уста но ва и ор га ни
за ци ја са мо гућ но сти ма ко је ну ди овај про грам. При сут ни
ма су се обра ти ли Нов ка Шо ки ца Шу ва ко вић, за ме ни ца 
управ ни ка Би бли о те ке Ма ти це срп ске, Сла ви ша Гру јић, 
по кра јин ски се кре тар за кул ту ру, Си ни ша Ла зић, ди рек
тор Фон да „Европ ски по сло ви” АП Вој во ди не, Ди ми три је 
Та дић, ру ко во ди лац Де ска Кре а тив на Евро па Ср би ја, и чла
но ви ти ма Ан те не кан це ла ри је Де ска Кре а тив на Евро па 
Ср би ја.

18. мар та 2015: Га ле ри ју Ма ти це срп ске по се ти ла је Ме
шо ви та срп скохр ват ска ко ми си ја за по вра ћај кул тур них 
до ба ра ко ју чи не пред став ни ци Ми ни стар ста ва кул ту ре 
и ин сти ту ци ја за шти те кул тур ног на сле ђа из Ре пу бли ке 
Хр ват ске и Ре пу бли ке Ср би је, а на че лу де ле га ци ја би ли су 
го спо ђа Бран ка Шулц из Хр ват ске и го спо ђа Асја Дра ча 
Мун те ан из Ср би је. 

20. мар та 2015: одр жа на је 90. сед ни ца Пред сед ни штва 
Ма ти це срп ске.

20. мар та 2015: у Ма ти ци срп ској пред ста вљен је исто риј
ски ро ман Вре ме ме се ча ре ња Дра го ми ра Дуј мо ва, књи
жев ни ка из Бу дим пе ште. О књи зи и ау то ру го во рио је 
Да вид Кец ман Да ко, пи сац и књи жев ни кри ти чар, а проф. 
др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, по здра вио 
је при сут не.

20. мар та 2015: мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, управ
ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске, са ста ла се у Ми ни стар ству 
кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је са ми ни стром 
Ива ном Та сов цем, а раз го ва ра ло се о ре а ли за ци ји про
гра ма Га ле ри је Ма ти це срп ске у 2015. го ди ни. Истог да на 
при су ство ва ла је у На род ном му зе ју у Бе о гра ду са стан ку 
Ор га ни за ци о ног од бо ра ди рек то ра на ци о нал них му зе ја 
по во дом ре а ли за ци је ма ни фе ста ци је Му зе ји Ср би је, де сет 
да на од 10 до 10.

20. мар та 2015: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске одр жа на је све
ча на ака де ми ја Дух не ма гра ни ца ко јом је Гим на зи ја „Иси
до ра Се ку лић” про сла ви ла Дан шко ле и обе ле жи ла два
де сет пет го ди на од свог осни ва ња. 

21. мар та 2015: Га ле ри ју Ма ти це срп ске по се ти ла је де ле
га ци ја Ср ба из Ма ђар ске. Го сте је до че ка ла и кроз стал ну 
по став ку про ве ла мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, 
управ ни ца Га ле ри је.

23. мар та 2015: одр жа на је 91. сед ни ца Пред сед ни штва 
Ма ти це срп ске.

23. мар та 2015: мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, управ
ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске, у свој ству чла на Ор га ни
за ци о ног од бо ра ма ни фе ста ци је Му зе ји Ср би је, де сет 
да на од 10 до 10, уче ство ва ла је у Га ле ри ји фре са ка у Бе о
гра ду на кон фе рен ци ји за но ви на ре. Ма ни фе ста ци ја ће 
би ти ре а ли зо ва на под по кро ви тељ ством Ми ни стар ства 
кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је, а уз по др шку 
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По кра јин ског се кре та ри ја та за кул ту ру и јав но ин фор ми
са ње. Ме диј ски парт нер ма ни фе ста ци је је Удру же ње но
ви на ра Ср би је, а при кљу чи ће се и Дру штво но ви на ра 
Вој во ди не.

23‒29. мар та 2015: Га ле ри ја Ма ти це срп ске при кљу чи ла 
се ак ци ји Му зеј ска не де ља на тви те ру Ме ђу на род ног са
ве та му зе ја – Ко ми те та за еду ка ци ју и кул тур ну ак ци ју 
(ICOM CE CA). 

24. мар та 2015: у Ма ти ци срп ској пред ста вље не су две 
књи ге Сте ва на Бу гар ског: Срп ска пе ри о ди ка на тлу да на
шње Ру му ни је и (С)По ме ник Сло ве на. О са рад њи са Сте
ва ном Бу гар ским и књи га ма го во ри ли су: Мла ден Бу лут, 
др Дра го Ње го ван, Зо ран Ко лун џи ја, доц. др Ђор ђе Ђу
рић, и ау тор. При сут не је по здра вио проф. др Дра ган Ста
нић, пред сед ник Ма ти це срп ске. 

24. мар та 2015: у Учи о ни ци Би бли о те ке Ма ти це срп ске 
одр жан је акре ди то ва ни се ми нар Ор га ни за ци ја би бли о теч
ких услу га за осо бе са по те шко ћа ма у чи та њу. Се ми нар 
је во ди ла мр Дра га на Ми лу но вић, би бли о те кар са вет ник, 
из На род не би бли о те ке Ср би је.

25. мар та 2015: у Ма ти ци срп ској при ре ђен је кон церт 
кла вир ског квин те та Al tro Sen so. Чла но ви квин те та су На
та ша Шпа чек, кла вир, Теа Пе тро вић Ба линт, ви о ли на, 
Ми ла Мир ко вић, ви о ли на, Јо ван Сто ја но вић, ви о ла, и Ду
шан Ко чи ше вић, ви о лон че ло. Из ве де на су де ла П. И. Чај
ков ског, K. Гар де ла и К. де Јон геа. 

25. мар та 2015: у Ма ти ци срп ској пред ста вље не су књи ге 
Пљач ка им ма те ри на! и Ва ше зе мље не ма са ти ри ча ра 
Или је Мар ко ви ћа. О књи га ма и ау то ру го во ри ли су проф. 
др Рат ко Бо жо вић, проф. др Жар ко Тре бје ша нин, проф. 
Бо жи дар Ђу ро вић, ре ди тељ, и ау тор. При сут не је по здра
вио проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске.

25. мар та 2015: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, по во дом ма ни
фе ста ци је Му зе ји Ср би је, де сет да на од 10 до 10, одр жани 
су рад ни са ста нак и кон фе рен ци ја за но ви на ре. На ни воу 
гра да Но вог Са да уста но вљен је про грам у ко јем ће се сва
ког да на у му зе ји ма и га ле ри ја ма од ви ја ти по је дан цен трал
ни до га ђај по ред ни за дру гих пра те ћих про гра ма.

26. мар та 2015: у Ма ти ци срп ској одр жан је са ста нак Жи
ри ја за до де лу На гра де за исто ри ју „Ила ри он Ру ва рац”.

26. мар та 2015: у Ма ти ци срп ској, у за јед нич кој ор га ни
за ци ји Ма ти це срп ске и На уч но струч ног дру штва за за
шти ту жи вот не сре ди не Ср би је „Eco lo gi ca”, пред ста вље
на је мо но гра фи ја Стра те гиј ски зна чај и при ме на Ар ху ске 
кон вен ци је у Ре пу бли ци Ср би ји проф. др Ла ри се Јо ва но вић 
и доц. др Ђор ђа Јо ва но ви ћа. О књи зи су го во ри ли: проф. 
др Ми лан Ма та вуљ, проф. др Де јан По по вић и ау то ри. 
При сут не је по здра вио проф. др Дра ган Ста нић, пред сед
ник Ма ти це срп ске, а по ет ски увод из го во рио је проф. Пре
драг Мом чи ло вић, пр вак Дра ме Срп ског на род ног по зо
ри шта.

26. мар та 2015: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, по во дом 
отва ра ња из ло жбе Бе о град Јо ва на Би је ли ћа, одр жа на је 

кон фе рен ци ја за но ви на ре на ко јој су го во ри ле мр Ти
ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, управ ни ца Га ле ри је, проф. 
др Си мо на Чу пић, ау тор ка из ло жбе и пра те ћег ка та ло га, 
и мср Мир ја на Брм бо та, ку стос из ло жбе.

27. мар та 2015: у Ма ти ци срп ској пред ста вље но је фо то
тип ско из да ње Са ра јев ског пре пи са За ко но пра ви ла Све тог 
Са ве из 14. ви је ка, ко је су при ре ди ли проф. др Стан ка 
Стје па но вић и је ро мо нах Се ра фим Гли гић. О књи зи су 
го во ри ли проф. др Љу бо мир ка Кр кљуш и проф. др Стан
ка Стје па но вић, а при сут не је по здра вио проф. др Дра ган 
Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске. 

27. мар та 2015: акре ди то ва ни про грам Упра вља ње кон
флик ти ма у би бли о те ка ма: у су срет ства ра њу ефи ка сног 
рад ног окру же ња Би бли о те ке Ма ти це срп ске одр жан је у 
Учи о ни ци Би бли о те ке. Ре а ли за тор про гра ма би ла је Је ле
на Јо вин.

27. мар та 2015: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске све ча но је отво
ре на из ло жба Бе о град Јо ва на Би је ли ћа, ре а ли зо ва на у са рад
њи Га ле ри је Ма ти це срп ске и Га ле ри је СА НУ, а по во дом 
обе ле жа ва ња пе де се те го ди шњи це од смр ти умет ни ка. По
здрав ну реч при сут ни ма упу ти ла је мр Tијана Пал ко вље вић 
Бу гар ски, управ ни ца Га ле ри је, а 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. Из ло жбу је отво ри
ла проф. др Ли ди ја Ме ре ник, исто ри чар ка умет но сти.

29‒31. мар та 2015: мср Дар ко Де спо то вић, кон зер ва тор 
Га ле ри је Ма ти це срп ске, бо ра вио је у Бе чу ра ди пре гле да, 
па ко ва ња и пре у зи ма ња сли ке Срп ска На род на скуп шти
на 1. ма ја 1848. Па вла Си ми ћа ко ја је би ла из ло же на у 
Па ла ти Пор ци ја у Бе чу у окви ру из ло жбе Бе ле шке бур них 
од но са. 

30. мар та 2015: одр жа на је 92. сед ни ца Пред сед ни штва 
Ма ти це срп ске.

31. мар та 2015: по во дом 150 го ди на од ро ђе ња исто ри ча
ра књи жев но сти и кул ту ре Ти хо ми ра Осто ји ћа (1865–
1921), Би бли о те ка Ма ти це срп ске при ре ди ла је елек трон
ску из ло жбу гра ђе из сво јих зби р ки и зби р ки Ру ко пи сног 
оде ље ња Ма ти це срп ске. Ау тор ке по став ке су Ива на Гр
гу рић и Сил ви ја Чам бер, а глав ни уред ник је Се ли мир 
Ра ду ло вић, управ ник Би бли о те ке Ма ти це срп ске.

31. мар та 2015: акре ди то ва ни про грам Ко ри шће ње ди ги
тал них ре сур са у би бли о те ка ма Би бли о те ке Ма ти це срп
ске одр жан је у Учи о ни ци Би бли о те ке. Ре а ли за то ри про
гра ма би ле су Нов ка Шо ки ца Шу ва ко вић и Иван ка Клајн.

31. мар та 2015: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске при ре ђе на је 
из ло жба У све ту ма ште и умет но сти Пред школ ске уста
но ве „Ма што ленд”. 

31. мар та 2015: мср Сне жа на Ми шић, на чел ник Оде ље ња 
за про гра ме и пре зен та ци ју Га ле ри је Ма ти це срп ске, при
су ство ва ла је при је му у Ам ба са ди Фран цу ске у Бе о гра ду 
по во дом Ме се ца фран ко фо ни је.
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У по не де љак, 16. фе бру а ра, у 19 ча со ва, одр жа на 
је све ча на сед ни ца Ма ти це срп ске по во дом 189. го
ди шњи це од ње ног осни ва ња. Сед ни цу, ко јој су при
су ство ва ли број ни го сти, отво рио је проф. др Дра ган 
Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, из ла га њем о 
ра ду Ма ти це у прет ход них го ди ну да на, по себ но 
ис ти чу ћи зна чај обе ле жа ва ња ју би ле ја 150. го ди
шњи це од пре се ље ња из Пе ште у Но ви Сад и јед ног 
ве ка од по чет ка Пр вог свет ског ра та. По том је доц. 
др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар, про чи тао име
на пре ми ну лих чла но ва Ма ти це срп ске из ме ђу две 
сед ни це, ко ји ма је ми ну том ћу та ња ода та по шта.

Ма ти ца срп ска је за успе шну са рад њу за хва ли ла 
ис так ну тим по је дин ци ма и ин сти ту ци ја ма, до де лив
ши им при год ну спо ме ни цу ПечатМатицесрпске. 
Ово при зна ње до би ли су: Ње го во пре о све штен ство 
епископ бач ки Ири неј, Ње го во пре о све штен ство 
епископ срем ски Ва си ли је, го спо дин Ми лош Ву че
вић, гра до на чел ник Но вог Са да, го спо дин Сла ви ша 
Гру јић, по кра јин ски се кре тар за кул ту ру и јав но ин
фор ми са ње, го спо дин Де јан Ри стић, бив ши др жав
ни се кре тар у Ми ни стар ству кул ту ре, ака де мик Ва
си ли је Кре стић, ака де мик Ди ми три је Сте фа но вић, 
ге не рал ни се кре тар СА НУ, и ака де мик Зо ран Ко ва
че вић, пред сед ник огран ка СА НУ у Но вом Са ду. 
Спо ме ни цу су до би ли и: го спо дин Сте ван Бу гар ски, 
пред став ник срп ске за јед ни це и члан Са ве за Ср ба 
у Ру му ни ји, го спо дин Пе ра Ла стић, ди рек тор Срп
ског ин сти ту та у Бу дим пе шти, но во сад ска фи ли ја ла 
Ко мер ци јал не бан ке, за ду жби на ри Јо ван ка и Мла
ден Ву чи нић, Се ли мир Ра ду ло вић, управ ник Би
бли о те ке Ма ти це срп ске, и мр Ти ја на Пал ко вље вић 
Бу гар ски, управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске.

Тра ди ци о нал ну све ча ну бе се ду из го во рио је др 
Ра до мир Ј. По по вић, исто ри чар из Исто риј ског ин
сти ту та у Бе о гра ду. Бе се ду ЗнамењаДругогсрпског
устанка одр жао је по во дом 200. го ди шњи це од овог 
зна чај ног до га ђа ја из на ци о нал не исто ри је.

Уред бу о до де ли „Зма је ве на гра де” уста но вље ну 
1953. го ди не про чи та ла је мср Је ле на Ве се ли нов, 
управ ни ца по сло ва Ма ти це срп ске. Проф. др Ђор ђе 
Де спић про чи тао је од лу ку, а го спо дин Ђор ђо Сла
до је обра зло же ње Жи ри ја, по сле че га је пе сни ку 
Гој ку Ђо гу уру че на „Зма је ва на гра да” Ма ти це срп
ске за нај бо љу књи гу по е зи је об ја вље ну на срп ском 
је зи ку у то ку про те кле го ди не. У пи та њу је зби р ка 
пе са ма Гранаодоблака, у из да њу „Ор фе у са” из Но
вог Са да. До бит ник ове нај ста ри је до ма ће жи ве књи
жев не на гра де одр жао је при год ну бе се ду, а на кра ју 
све ча но сти сти хо ве из на гра ђе не зби р ке го во рио је 
глу мац Гој ко Шан тић.

СВЕЧАНАСЕДНИЦАМАТИЦЕСРПСКЕ
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У че твр так, 12. мар та 2015. го ди не, у Ма ти ци срп
ској одр жа на је кон фе рен ци ја за но ви на ре на ко јој 
су пред ста вље ни ре зул та ти ра да на про јек ти ма 
Ма ти це срп ске ко је је по др жао По кра јин ски се кре
та ри јат за кул ту ру и јав но ин фор ми са ње. На кон
фе рен ци ји су уче ство ва ли: проф. др Дра ган Ста
нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, го спо дин Сла ви
ша Гру јић, по кра јин ски се кре тар за кул ту ру и 
јав но ин фор ми са ње, доц. др Ђор ђе Ђу рић, ге не
рал ни се кре тар Ма ти це срп ске, проф. др Сло бо дан 
Ћур чић и доц. др Мла ђен Јо ва но вић, ау то ри Атла
саНасељаВојводине:БанатI–II, Ду шан Ву ји чић, 
вла сник из да вач ког пред у зе ћа „Пла то не ум”, и Во
ји слав Де вић, ау тор Кул тур ноисто риј ске ин фо 
кар те Ма ти це срп ске.

Проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це 
срп ске, на гла сио је да је ово при мер обо стра но про
ми шље не и од го вор не са рад ње ко ја се од ви ја са 
пу ном све шћу о то ме шта су оп шти ин те ре си и 
ка ко тре ба по сту па ти ка да се пре у зму оба ве зе. И 
По кра јин ски се кре та ри јат за кул ту ру и Ма ти ца 
срп ска су у пот пу но сти ис по што ва ли све што је 
до го во ре но. Пред сед ник Ста нић је по ме нуо све пу
бли ка ци је и ак тив но сти ко је су из ве де не уз по др шку 
По кра јин ског се кре та ри ја та: Ор фе ли но ву књи гу 
ПоздравМојсејуПутнику, ка пи тал но из да ње Атлас
насељаВојводине:БанатI–II, збор ни ке ра до ва о Шај
ка шкој и о Пр вом свет ском ра ту, Спо ме ни цу по во дом 
пре се ље ња Ма ти це срп ске у Но ви Сад, кул тур но

и сто риј ску ин фо кар ту о Ма ти ци срп ској, те Му зич
ке ве че ри Ма ти це срп ске и „Бран ко ву на гра ду”.

Го спо дин Сла ви ша Гру јић, по кра јин ски се кре
тар за кул ту ру и јав но ин фор ми са ње, ис та као је да 
је са рад ња са Ма ти цом срп ском ве о ма успе шна и 
ква ли тет на, да је оно што Ма ти ца срп ска ра ди на 
пол зу сви ма на ма – Гра ду, По кра ји ни и Ре пу бли ци 
Ср би ји, те да пре ма то ме ни је те шко по ма га ти 
вред но сти ко је она не гу је.

Проф. др Сло бо дан Ћур чић и др Мла ђен Јо ва
но вић го во ри ли су о ка пи тал ном де лу БанатI–II, 
трећoj књи зи у окви ру про јек та АтласнасељаВој
водине. У то ку је при пре ма и књи ге Бачка, за ко ју 
та ко ђе оче ку је мо по др шку. Го спо дин Ду шан Ву ји
чић го во рио је о дра го це ном фо то тип ском из да њу 
СвечанипоздравМојсејуПутнику За ха ри је Ор фе ли
на ко је је об ја вље но у са и зда ва штву са Из да вач ком 
ку ћом „Пла то не ум”. Реч је о вр хун ском де лу ба рок
не кул ту ре срп ског на ро да и це лог Бал ка на. Го спо дин 
Во ји слав Де вић го во рио је о зна ча ју об ја вљи ва ња 
Кул тур ноисто риј ске ин фо кар те Ма ти це срп ске 
као сво је вр сној кул тур ној ма пи нео п ход ној за по се
ти о це на шег гра да.

Ге не рал ни се кре тар ис та као је да је то ком про
те кле го ди не у окви ру обе ле жа ва ња го ди шњи це 
Пр вог свет ског ра та, за хва љу ју ћи Се кре та ри ја ту, у 
Ма ти ци срп ској одр жа но 12 про гра ма, не са мо са 
исто риј ским, по ли тич ким и вој ним те ма ма већ и 
са кул тур ноисто риј ским, књи жев ним и умет нич
ким аспек ти ма Пр вог свет ског ра та. Уз по моћ Гра
да Но вог Са да и По кра јин ског се кре та ри ја та то ком 
про те кле го ди не одр жан је низ ак тив но сти по во дом 
обе ле жа ва ња 150. го ди шњи це од пре се ље ња Ма
ти це срп ске из Пе ште у Но ви Сад, а ју би леј је обе
ле жен и про гра ми ма у Бу дим пе шти и Те ми шва ру. 
Оба ова збор ни ка тре ба уско ро да буду одштампана, 
а у то ку је при пре ма и збор ни ка са не дав но за вр
ше ног на уч ног ску па Усменатрадицијабанатске
војнегранице. Упра во об ја вље на књи га Шајкашка:
простор–становништво–прошлост је та ко ђе збо р ник 
ра до ва са ме ђу на род ног на уч ног ску па одр жа ног 
у Ма ти ци срп ској.

НАКОНФЕРЕНЦИЈИЗАШТАМПУПРЕДСТАВЉЕНИРЕЗУЛТАТИРАДА
НАПРОЈЕКТИМАМАТИЦЕСРПСКЕ
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У Све ча ној са ли Ма ти це срп ске 26. ја ну а ра одр
жа на је тра ди ци о нал на Све то сав ска бе се да, ко јом 
Ма ти ца срп ска обе ле жа ва ве ли ки про све ти тељ ски 
пра зник Све тог Са ву.

Бе се да је би ла по све ће на сто го ди шњи ци ро ђе
ња па три јар ха срп ског Па вла, а о ње го вом жи во ту 
и бла го твор ном ути ца ју на срп ски на род го во ри ли 
су Ње го во пре о све штен ство епископ бач ки Ири неј 
и ака де мик Вла де та Је ро тић. По ја ње хо ра Шко ле 
цр кве ног по ја ња „Све ти Јо ван Да ма скин” уве ло је 
мно го број ну пу бли ку у Све то сав ску бе се ду. Проф. 
др Драган Станић, председник Матице српске, 
поздравио је угледне госте и све присутне, а било 
их је поред пуне Свечане сале и пуна читаоница 
Библиотеке Матице српске. Присутни су преко ви
деобима пратили свечаност.

У по здрав ном обра ћа њу, пред сед ник Ма ти це 
срп ске ис та као је да смо као ге не ра ци ја, као по ко
ле ње, а и као на род, има ли при ви ле ги ју да жи ви мо 
у исто риј ској ствар но сти у ко јој је жи вео и ра дио 
чо век све тач ке енер ги је – па три јарх Па вле. Он је 
био пра во оли че ње и оте ло тво ре ње све то сав ске 
енер ги је, чо век ко ји је то но сио у се би и не пре ста но 
слао пре ма сви ма на ма та кву вр сту по ру ке, по ру ку 
из ре че ну ре чи ма, али још и ви ше ону ко ја се из ри че 
ти ши ном.
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