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1. ју ла 2015: одр жа на је дру га сед ни ца Уред ни штва срп ско-
-че шког збор ни ка на уч них ра до ва.
2. ју ла 2015: у атри ју му Би бли о те ке Ма ти це срп ске, одр жа-
на је тре ћа Три би на у окви ру ци клу са Са вре ме ни чо век и 
са вре ме ни свет, а пре да вач је био проф. др Дра ган Про ле.
2. ју ла 2015: Ма ти цу срп ску по се ти ли су го сти из Бу дим пе-
ште Пе тар Ла стић и Зол тан Ба да, пред став ни ци Срп ског 
ин сти ту та, те Бо ри слав Рус, пред став ник Са мо у пра ве Ср ба. 
Го сте су при ми ли 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, 
а том при ли ком су во ђе ни раз го во ри о на став ку успе шне 
са рад ње. Го сти из Бу дим пе ште по том су по се ти ли и Га ле-
ри ју Ма ти це срп ске и са мр Ти ја ном Пал ко вље вић Бу гар-
ски, управ ни цом Га ле ри је, раз го ва ра ли о на став ку ре а ли-
за ци је про јек та Ис тра жи ва ње, за шти та 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 и 
ор га ни зо ва ња про мо ци је књи ге Ар хи тек ту ра срп ских пра
во слав них цр ка ва у Ма ђар ској у Га ле ри ји Ма ти це срп ске.
2, 16, 23. и 30. ју ла 2015: у за јед нич ком вр ту Га ле ри је Ма-
ти це срп ске и Спо мен-збир ке Па вла Бе љан ског ре а ли зо-
ва на су че ти ри про гра ма у окви ру ма ни фе ста ци је Ле то у 
вр ту га ле ри ја 2015. Га ле ри ја Ма ти це срп ске је у са рад њи са 
Ау стриј ским кул тур ним фо ру мом из Бе о гра да при ка за ла 
до ку мен тар ни филм Ве ли ки му зеј, а у са рад њи са др Ла за-
ром Три фу но ви ћем пу то пи сну при чу о хо до ча шћу у Све-
ту зе мљу Ха џи лук, док су у ор га ни за ци ји Спо мен-збир ке 
Па вла Бе љан ског ре а ли зо ва не две пу то пи сне при че: Раз
глед ни це из Ка ли фо р ни је Рад ми ле Крај но вић у са рад њи 
са Аме рич ким кут ком, Но ви Сад, и Ка ми чак у Ин до не зи ји 
Ма је Ти шме.
5. ју ла 2015: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це 
срп ске, при су ство вао је и за јед но са Мо ми ром Бе ћо ви ћем 
го во рио на от кри ва њу би сте Сте ва ну Ра ич ко ви ћу у Сен ти.
6. ју ла 2015: 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, би ли су на са стан ку 
са чла но ви ма Из вр шног од бо ра Огран ка СА НУ у Но вом 
Са ду ра ди до го во ра о бу ду ћој са рад њи.
7. ју ла 2015: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це 
срп ске, при су ство вао је Скуп шти ни Дру штва чла но ва Ма-
ти це срп ске у Ба ња лу ци.
7–12. ју ла 2015: Га ле ри ја Ма ти це срп ске, то ком тра ја ња 
фе сти ва ла EXIT, при пре ди ла је про грам Ta ke a bre ak – feel 
the Art in the Gal lery of Ma ti ca srp ska са же љом да про мо-
ви ше срп ску на ци о нал ну умет ност и кул тур ну ба шти ну. 
Сво ју де лат ност и про гра ме, Га ле ри ја је пред ста ви ла и на 
фе сти ва лу Youth Fa ir и на са мом фе сти ва лу EXIT на Пе тро-
ва ра дин ској твр ђа ви, док је у Га ле ри ји одр жа на кон фе-

рен ци ја CE E TEP ‒ Cen tral Ea stern Eu ro pean Ta lent Ex chan ge 
Pro gram.

8. ју ла 2015: чла но ви Пред сед ни штва Ма ти це срп ске са ста-
ли су се у Срп ској ака де ми ји на у ка и умет но сти са нај ви-
шим пред став ни ци ма Срп ске ака де ми је на у ка и умет но-
сти и Бе о град ског уни вер зи те та. У све ча ном де лу са стан ка 
пот пи сан је Про то кол о са рад њи Ма ти це срп ске и СА НУ, 
ко јим је и фор ма ли зо ва на са рад ња ове две ин сти ту ци је. 
Рад ни део са стан ка про те као је у раз ма тра њу пи та ња и 
про бле ма ко ји су се ја ви ли у фи нан си ра њу Срп ске ен ци кло
пе ди је и Ле то пи са, и про бле ма укуп ног фи нан си ра ња 
Ма ти це срп ске, као и о про бле ми ма ко је ове ин сти ту ци је 
има ју у по ступ ку вра ћа ња од у зе те имо ви не у скла ду са За-
ко ном о вра ћа њу од у зе те имо ви не и обе ште ће њу („Сл. гла-
сник РС”, бр. 72/2011). Том при ли ком, до не ти су за кључ ци 
и до го во ре ни за јед нич ки ко ра ци ових ин сти ту ци ја у ре-
ша ва њу на ста лих про бле ма.

8. ју ла 2015: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, по во дом отва ра ња 
из ло жбе По клонзби р ка Ве ре За рић 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, Је ле на Ог ња но вић, 
ау тор ка из ло жбе, и Ве ра За рић, умет ни ца. 

8. и 15. ју ла 2015: Га ле ри ју Ма ти це срп ске по се ти ла су де ца 
из кам па „Ма ла срећ на ко ло ни ја”. Ра ди о ни це су во ди ле 
Ми ро сла ва Жар ков и Је ле на Ог ња но вић, ку сто ски ње Га-
ле ри је.

9. ју ла 2015: у атри ју му Би бли о те ке Ма ти це срп ске, одр жа-
на је че твр та Три би на у окви ру ци клу са Са вре ме ни чо век 
и са вре ме ни свет, а пре да вач је био проф. др Ми лош Ко вић.

9. ју ла 2015: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске отво ре на је из ло жба 
По клонзби р ка Ве ре За рић, на ко јој су го во ри ли мр Ти ја на 
Пал ко вље вић Бу гар ски, управ ни ца Га ле ри је, Је ле на Ог ња-
но вић, ау тор ка из ло жбе, и др Вла ди мир Гво зден, до цент 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, ко ји је из ло жбу све-



ча но и отво рио, а пу бли ци се по том обра ти ла и Ве ра За рић, 
умет ни ца. Из ло жбу пра ти пу бли ка ци ја са тек сто ви ма Је-
ле не Ог ња но вић, Ра то ми ра Ку ли ћа и Ми ла на Со ла ро ва, 
и ка та ло гом по кло ње них ра до ва.
10. ју ла 2015: Ма ти цу срп ску по се ти ли су по ла зни ци Лет-
њег обра зов ног кам па Срем ски Ка р лов ци 2015. Го сте је при-
ми ла мср Алек сан дра Јо ва но вић, струч ни са рад ник Ру ко-
пи сног оде ље ња.
10. ју ла 2015: у Ма ти ци срп ској одр жан је про грам Те сли-
ног гло бал ног фо ру ма, а 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.
12. ју ла 2015: доц. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар Ма-
ти це срп ске, го во рио је у Гај до бри на све ча но сти от кри ва ња 
спо ме ни ка Лу ки Ву ка ло ви ћу (1823–1873), во ђи срп ског 
устан ка у Хе р це го ви ни (1852–1862), и обе ле жа ва њу се дам-
де се те го ди шњи це од по бе де над фа ши змом.
13. ју ла 2015: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти-
це срп ске, уче ство вао је у ра ду сед ни це 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 евр оп ску пре сто ни цу кул ту ре 2021. го ди не.
13. ју ла 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 бли о 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 Цр не Го ре.
13. ју ла 2015: мср Је ле на Ве се ли нов, управ ни ца по сло ва 
Ма ти це срп ске, и мср Иво на Мак си мо вић, по моћ ни ца 
управ ни ка по сло ва, при су ство ва ле су са стан ку са прав ним 
ти мо ви ма Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти и Бе о град-
ског уни вер зи те та одр жа ном у Рек то ра ту Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду, и том при ли ком раз го ва ра ле о под но ше њу за-
јед нич ког пред ло га за из ме ну За ко на о вра ћа њу од у зе те 
имо ви не и обе ште ће њу.

13. ју ла 2015: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, по во дом отва ра ња 
из ло жбе Зо гра фи. Срп ске ико не из ме ђу тра ди ци је и мо дер
но сти. Па ра ле ле / Zo gra fi. Ico ne ser be fra tra di zi o ne e modernità. 
Pa ral le li у На ци о нал ној га ле ри ји Ум бри је у Пе ру ђи, за ме-
ди је је при ре ђе но пред ста вља ње из ло жбе. Мр Ти ја на Пал-
ко вље вић Бу гар ски, управ ни ца Га ле ри је, и Сла ви ша Гру јић, 
по кра јин ски се кре тар за кул ту ру и јав но ин фор ми са ње, 
ука за ли су на зна чај предста вља ња на ци о нал ног кул тур ног 
на сле ђа у Ита ли ји, али и мо гу ће ве зе и па ра ле ле са ита ли-
јан ском умет но шћу, док је др Бран ка Ку лић, ау тор ка из ло-
жбе, пред ста ви ла кон цепт из ло жбе и го во ри ла о по је ди ним 
ико на ма XVI II ве ка. 
13. ју ла 2015: мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, управ ни-
ца Га ле ри је Ма ти це срп ске, на по зив го спо ди на Ива на Та-
сов ца, ми ни стра кул ту ре и ин фор ми са ња, при су ство ва ла 
је ве че ри ко ја је при ре ђе на у Клу бу по сла ни ка у Бе о гра ду 
по во дом по се те го спо ди на Ти бо ра На вра чи ча (Ti bor Na
vrac sics), ко ме са ра ЕУ за обра зо ва ње, омла ди ну, кул ту ру 
и спо рт у Ре пу бли ци Ср би ји.
14. ју ла 2015: одр жа на је 101. сед ни ца Пред сед ни штва Ма-
ти це срп ске.
16. и 17. ју ла 2015: Се ли мир Ра ду ло вић, управ ник Би блио-
те ке Ма ти це срп ске, и Ми ро слав Алек сић, ру ко во ди лац 
Оде ље ња на бав ке и раз ме не пу бли ка ци ја, по се ти ли су се-
ди ште Ми тро по ли је цр но гор ско-при мор ске на Це ти њу и 
На род ну би бли о те ку у Тре би њу. Том при ли ком уру чи ли 

су овим ин сти ту ци ја ма на по клон ком пле те шест ко ла 
Ан то ло гиј ске еди ци је Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти 
Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске
17. ју ла 2015: у Ма ти ци срп ској одр жа на је сед ни ца Уред ни-
штва Еди ци је „Пр ва књи га Ма ти це срп ске”. Уред ни штво 
у са ста ву: Ла сло Бла шко вић (по слао пред ло ге елек трон-
ски), др Вла ди сла ва Гор дић Пет ко вић, глав ни уред ник, 
др Со ња Ве се ли но вић, др Ђор ђе Де спић, Не над Ми ло ше-
вић и Иван Ра до са вље вић усво ји ло је Из да вач ки план за 
2015. го ди ну: 266. Ка та ри на Ков чин, Кр пе не лут ке и 267. 
Фи лип Ро го вић, Гну ша ње.
17. и 31. ју ла 2015: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, у окви ру 
пра те ћег про гра ма из ло жбе По клонзби р ка Ве ре За рић, 
одр жа но је ау тор ско ту ма че ње из ло жбе и ту ма че ње „Умет-
нич ко пу то ва ње Ве ре За рић”. Го во ри ла је Је ле на Ог ња но вић, 
ау тор ка из ло жбе.
19. ју ла 2015: об ја вљен је Го ди шњак Би бли о те ке Ма ти це 
срп ске, све ска за 2014. го ди ну.
20. ју ла 2015: Ма ти цу срп ску по се ти ли су по ла зни ци Лет ње 
шко ле срп ског је зи ка са Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом 
Са ду. Го сте су при ми ли доц. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни 
се кре тар Ма ти це срп ске, Јул ка Ђу кић, мср Алек сан дра Јо-
ва но вић и Све тла на Ми ла ши но вић, струч ни са рад ни ци.
20. ју ла 2015: Би бли о те ка Ма ти це срп ске об ја ви ла је Ана
ли зу ра да на род них би бли о те ка у Вој во ди ни за 2014. и Ана
ли зу ра да ви со ко школ ских би бли о те ка у Вој во ди ни за 2014.
22. ју ла 2015: у На ци о нал ној га ле ри ји Ум бри је у Пе ру ђи 
одр жа на је кон фе рен ци ја за но ви на ре по во дом отва ра ња 
из ло жбе Га ле ри је Ма ти це срп ске Зо гра фи. Срп ске ико не 
из ме ђу тра ди ци је и мо дер но сти. Па ра ле ле / Zo gra fi. Ico ne 
ser be fra tra di zi o ne e modernità. Pa ral le li на ко јој су го во ри ли: 
Или јас Та си јас (Ili as Ta si as), ко ор ди на тор те ри то ри јал ног 
ин тер ре ги о нал ног пак та Апе ни но чен тра ле, Ти ја на Пал-
ко вље вић Бу гар ски, управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске, 
Лу и за Мон те ве ки (Lu i sa Mon te vec chi), ре ги о нал ни се кре-
тар за Ум бри ју Ми ни стар ства за кул тур на до бра, кул тур-
не ак тив но сти и ту ри зам Ре пу бли ке Ита ли је и управ ник 
На ци о нал не га ле ри је Ум бри је, Ма ри ја Те ре за Се ве ри ни 
(Ma ria Te re sa Se ve ri ni), се кре тар за ту ри зам, кул ту ру и уни-
вер зи тет гра да Пе ру ђе, Да ни е ла Ко ро ли ја Цр кве ња ков, 
ко ор ди на тор про јек та, Ђо ва ни Лу ка Де ло гу (Gi o van ni Lu ca 
De lo gu), исто ри чар умет но сти, функ ци о нер На ци о нал не 
га ле ри је Ум бри је, и Сла ви ша Гру јић, по кра јин ски се кре тар 
за кул ту ру и јав но ин фор ми са ње.
22‒25. ју ла 2015: у окви ру пра те ћег про гра ма из ло жбе Га-
ле ри је Ма ти це срп ске Зо гра фи. Срп ске ико не из ме ђу тра
ди ци је и мо дер но сти. Па ра ле ле / Zo gra fi. Ico ne ser be fra 
tra di zi o ne e modernità. Pa ral le li у На ци о нал ној га ле ри ји Ум-
бри је у Пе ру ђи је одр жан про грам На у ка и умет ност по-
све ћен на уч ним ис пи ти ва њи ма умет нич ких ма те ри ја ла 
и тех ни ка из ло же них зо граф ских ико на. Ис пи ти ва ња су 
спро во дили тим ита ли јан ских на уч ни ка Гру пе MO LAB, 
На ци о нал ни цен тар за ис тра жи ва ња и Уни вер зи тет у Пе-
ру ђи у са рад њи са струч ња ци ма из Га ле ри је Ма ти це срп ске 
и Ин сти ту та за ну кле ар не на у ке „Вин ча”.
23. ју ла 2015: у На ци о нал ној га ле ри ји Ум бри је у Пе ру ђи све-
ча но је отво ре на из ло жба Га ле ри је Ма ти це срп ске Зо гра фи. 
Срп ске ико не из ме ђу тра ди ци је и мо дер но сти. Па ра ле ле 
/ Zo gra fi. Ico ne ser be fra tra di zi o ne e modernità. Pa ral le li у при-
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су ству ита ли јан ских зва нич ни ка и пред став ни ка Ау то ном-
не По кра ји не Вој во ди не, Га ле ри је Ма ти це срп ске, По кра-
јин ског за во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре, при ја те ља 
и са рад ни ка. Из ло же не су 34 ико не из ко лек ци је Га ле ри је 
Ма ти це срп ске и три из ко лек ци је На ци о нал не га ле ри је 
Ум бри је, ко је го во ре о срп ској умет но сти пр ве по ло ви не 
XVI II ве ка као и о па ра ле ла ма у умет нич ком из ра зу две 
кул ту ре, ита ли јан ске и срп ске. На отва ра њу из ло жбе го-
во ри ли су: Лу и за Мон те ве ки (Lu i sa Mon te vec chi), ре ги о нал-
ни се кре тар за Ум бри ју Ми ни ста р ства за кул тур на до бра, 
кул тур не ак тив но сти и ту ри зам Ре пу бли ке Ита ли је и управ-
ник На ци о нал не га ле ри је Ум бри је, Ила ри ја Бор ле ти Буи-
то ни (Ila ria Bor let ti Bu i to ni), по моћ ник за кул тур но на сле-
ђе Ми ни ста р ства за кул тур на до бра, кул тур не ак тив но сти 
и ту ри зам Ре пу бли ке Ита ли је, Фер нан да Че ки ни (Fer nan
da Cec chi ni), се кре тар за кул ту ру Ре ги је Ум бри ја, Ма ри ја 
Те ре за Се ве ри ни (Ma ria Te re sa Se ve ri ni), се кре тар за кул-
ту ру, ту ри зам и уни вер зи те те оп шти не Пе ру ђа, Сла ви ша 
Гру јић, по кра јин ски се кре тар за кул ту ру и јав но ин фор-
ми са ње Ау то ном не По кра ји не Вој во ди не, Ти ја на Пал ко вље-
вић Бу гар ски, управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске, Или јас 
Та си јас (Ili as Ta si as), ко о р ди на тор Те ри то ри јал ног ин тер-
ре ги о нал ног пак та Апе ни но чен тра ле, Ђо ва ни Лу ка Де ло гу 
(Gi o van ni Lu ca De lo gu), исто ри чар умет но сти, функ ци о нер 
На ци о нал не га ле ри је Ум бри је.

24. ју ла 2015: У окви ру пра те ћег про гра ма из ло жбе Га ле ри-
је Ма ти це срп ске Зо гра фи. Срп ске ико не из ме ђу тра ди ци је 
и мо дер но сти. Па ра ле ле / Zo gra fi. Ico ne ser be fra tra di zi o ne 
e modernità. Pa ral le li у На ци о нал ној га ле ри ји Ум бри је у Пе-
ру ђи је одр жан пр ви део За вр шне кон фе рен ци је Па ра ле ле 
тро го ди шњег пе ри о да са рад ње срп ских и ита ли јан ских 
ин сти ту ци ја на ло кал ном раз во ју у обла сти за шти те и 
вредновања кул тур ног на сле ђа на ко јој су струч ња ци из 
Га ле ри је Ма ти це срп ске и По кра јин ског за во да за за шти ту 
спо ме ни ка кул ту ре пред ста ви ли срп ску умет ност и кул-
ту ру XVI II ве ка. Истог да на су одр жа не и две кре а тив не 
ра ди о ни це за де цу на ко ји ма су ма ли ша ни има ли при ли ке 
да се кроз при чу упо зна ју са све ти те љи ма по пут Св. Ди ми-
три ја, Св. Ђор ђа и Св. Ни ко ле, али и са пред ста вом Бо го-
ро ди це са Хри стом ко ја је че ста, ка ко у ита ли јан ској, та ко 
и у срп ској умет но сти.

28. ју ла 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 обе ле жи ла је 125 го ди на 
од ро ђе ња Бо ри са Па стер на ка (1890–1960). Ау тор ке по став-
ке су Ива на Гр гу рић и Сил ви ја Чам бер, а уред ник Се ли-
мир Ра ду ло вић, управ ник Би бли о те ке Ма ти це срп ске.

6, 13, 20. и 27. ав гу ста 2015: у за јед нич ком вр ту Га ле ри је 
Ма ти це срп ске и Спо мен-зби р ке Па вла Бе љан ског ре а ли-
зо ва на су че ти ри про гра ма у окви ру ма ни фе ста ци је Ле то 
у вр ту га ле ри ја 2015. Ла ти но ве че при ре ђе но је у са рад њи 
са Ака де ми јом Ка пу е ра и Удру же њем То до тан го, пу то-
пи сну при чу На ста за ма Све те Го ре атон ске пред ста вио 
је но во сад ски ре ди тељ Го ран Вук че вић, фран цу ски филм 
Мла ди пе сник при ка зан је у са рад њи са Удру же њем Ci ne ma 
City и Фран цу ским ин сти ту том у Ср би ји, док је у окви ру 
Афропоп ве че ри одр жан кон церт гру пе Je uNS.

11. ав гу ста 2015: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, при су ство вао је до де ли На гра де „Де спо-
ти ца Ма ти Ан ге ли на” у ма на сти ру Кру ше дол и уче ство вао 
у про гра му.

14. ав гу ста 2015: у Ма ти ци срп ској, проф. др Дра ган Ста-
нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, мср Је ле на Ве се ли нов, 
управ ни ца по сло ва, и мр Де јан Ми ло ра дов, струч ни са рад-
ник Одељења за књижевност и језик, раз го ва ра ли су са пред-
став ни ци ма Ви ки ме ди је у Ср би ји о мо гу ћој са рад њи.

17. ав гу ста 2015: иза шао је јул ско-ав гу стов ски дво број 
Ле то пи са Ма ти це срп ске, ко ји по ред стал них ру бри ка 
до но си и ин те ре сан тан те мат по све ћен на шем ве ли ком 
пи сцу Ива ну В. Ла ли ћу (1931–1996). У окви ру те ма та об ја-
вље ни су тек сто ви С. Ше а то вић Ди ми три је вић, Д. Ран чић, 
В. Ву ко ма но ви ћа Рас те го р ца, М. Авра мо ви ћа, С. Ве се ли-
но вић и Ж. Ми лен ко ви ћа. 

21. ав гу ста 2015: Ма ти цу срп ску по се ти ла су де ца са Ко со-
ва и Ме то хи је. Го сте је при мио мр Дра ган Ту бић, струч ни 
са рад ник Лек си ко граф ског оде ље ња.

21. ав гу ста 2015: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, у окви ру ма ни-
фе ста ци је Но ви Сад – тан го град, одр жа но је на уч но пре да-
ва ње „Sci тан го: од син хро ни за ци је у при ро ди до син хро-
ни зо ва ног пле са” проф. др Ива не Ко ва чић и др Ми ле не 
Чу кић.

21. и 28. ав гу ста 2015: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, у окви-
ру пра те ћег про гра ма из ло жбе По клонзби р ка Ве ре За рић, 
упри ли чен је раз го вор са умет ни цом Ве ром За рић и струч-
но ту ма че ње из ло жбе Пут умет нич ког де ла, од ате љеа до 
ко лек ци је, о че му је го во ри ла Је ле на Ог ња но вић, ау тор ка 
из ло жбе.

26. ав гу ста 2015: Би бли о те ка Ма ти це срп ске елек трон ском 
из ло жбом гра ђе из сво јих збир ки обе ле жи ла је 125 го ди на 
од ро ђе ња сли ка ра Пе тра До бро ви ћа (1890–1942), во де ћег 
пред став ни ка срп ског ко ло ри зма по зна тог по пор тре ти ма 
и пеј за жи ма. Ау тор ка по став ке је Сил ви ја Чам бер, а уред-
ник Се ли мир Ра ду ло вић, управ ник Би бли о те ке. 

27–31. ав гу ста 2015: на по зив оца Се ра фи ма, Се ли мир Ра-
ду ло вић, управ ник Би бли о те ке Ма ти це срп ске, бо ра вио је 
у ма на сти ру Хи лан дар (и ме то ху Ка ко во).

27. ав гу ста 2015: у Му зе ју са вре ме не умјет но сти Ре пу бли-
ке Срп ске у Ба ња лу ци отво ре на је из ло жба Умет ност и 
власт. Пеј за жи из зби р ке Јо си па Бро за Ти та, ко ју су за јед-
нич ки ре а ли зо ва ли Му зеј исто ри је Ју го сла ви је и Га ле ри ја 
Ма ти це срп ске у са рад њи са Му зе јом са вре ме не умјет но-
сти Ре пу бли ке Срп ске. На отва ра њу из ло жбе го во ри ли 
су др Са ри та Вуј ко вић, ди рек то ри ца Му зе ја са вре ме не 
умјет но сти Ре пу бли ке Срп ске, мр Ти ја на Пал ко вље вић 
Бу гар ски, управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске, Ана Па нић, 
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ау тор ка из ло жбе, и Вла ди мир Ни ко лић, ге не рал ни кон зул 
Ре пу бли ке Ср би је у Ре пу бли ци Срп ској, ко ји је из ло жбу 
зва нич но и отво рио.

28. ав гу ста 2015: го сту ју ћа из ло жба Га ле ри је Ма ти це срп-
ске До бро вић, Шу ма но вић, Ко њо вић, Шу пут – Европ ски кон
тек сти отво ре на је у Га ле ри ји сли ка „Са ва Шу ма но вић” 
у Ши ду по во дом обе ле жа ва ња го ди шњи це од смр ти Са ве 
Шу ма но ви ћа. На отва ра њу из ло жбе го во ри ле су Ве сна Бу-
ро је вић, ди рек то ри ца Га ле ри је сли ка „Са ва Шу ма но вић”, 
и мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, управ ни ца Га ле ри је 
Ма ти це срп ске. 

1. сеп тем бра 2015: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске одр жан је са-
ста нак са пред став ни ца ма Фран цу ског ин сти ту та ‒ Но ви 
Сад по во дом на став ка са рад ње у 2016. го ди ни. О про гра-
ми ма ко ји ће се за јед нич ки ре а ли зо ва ти у на ред ној го ди ни 
раз го ва ра ле су мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, управ-
ни ца Га ле ри је, мср Сне жа на Ми шић, на чел ница Оде ље ња 
за про гра ме и пре зен та ци ју, Ан Те (An Te), ко о р ди на тор-
ка Фран цу ског ин сти ту та – Но ви Сад, и ње на са рад ни ца 
Та ња Га ври ло вић.

2. сеп тем бра 2015: доц. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре-
тар Ма ти це срп ске, са Ми ла ном Ми ци ћем, по моћ ни ком 
се кре та ра за кул ту ру, при су ство вао је у Бе о гра ду са стан ку 
у ве зи са ор га ни зо ва њем на уч ног ску па „До бро вољ ци у 
Пр вом свет ском ра ту” у Ин с ти ту ту за стра те гиј ска ис тра-
жи ва ња.

2. сеп тем бра 2015: одр жа на је сед ни ца Уре ђи вач ког од бо-
ра Срп ске ен ци кло пе ди је у Бе о гра ду.

3. сеп тем бра 2015: Га ле ри ју Ма ти це срп ске по се ти ли су 
чла но ви ру ске но ви нар ске де ле га ци је, го сти Ра дио-те ле-
ви зи је Вој во ди не ко ји су бо ра ви ли у Но вом Са ду. Стал ну 
по став ку Га ле ри је пред ста ви ла им је мср Сне жа на Ми шић, 
на чел ни ца Оде ље ња за про гра ме и пре зен та ци ју.

3. и 5. сеп тем бра 2015: у окви ру ма ни фе ста ци је Ле то у 
вр ту га ле ри ја 2015 у ор га ни за ци ји Спо мен-збир ке Па вла 
Бе љан ског и Ар тис цен тра из Бе о гра да, Та ма ра Ог ње вић, 
исто ри чар ка умет но сти, пред ста ви ла је га стро хе ри то ло-
шку при чу „Не ма њи не злат не ви љу шке или о хра ње њу не-
при ја те ља”, а кон цер том Soul jazz jo ur ney у ор га ни за ци ји 
Га ле ри јe Ма ти це срп ске и Алек сан дар Ду јин ор ке стра на 
ко јем је из во ђе на ау тор ска му зи ка Алек сан дра Ду ји на и 
Та ње Јо ви ће вић, ма ни фе ста ци ја је све ча но за тво ре на.

4. сеп тем бра 2015: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, по во дом 
отва ра ња го сту ју ће из ло жбе Му зе ја са вре ме не умјет но сти 
Ре пу бли ке Срп ске из Ба ња лу ке DA TES 1 ‒ Ра ден ко Ми лак 
& Ро ман Ура њек, одр жа на је кон фе рен ци ја за но ви на ре на 
ко јој су го во ри ли мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, управ-
ни ца Га ле ри је, др Са ри та Вуј ко вић, ди рек то ри ца Му зе ја 
са вре ме не умјет но сти Ре пу бли ке Срп ске, те Ра ден ко Ми-
лак и Ро ман Ура њек, умет ни ци.

4. сеп тем бра 2015: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, у са рад њи 
са „Co lor Press Gro up Glossy Me dia” и Удру же њем гра ђа на 
„Hbo Co lor Me dia Events” при ре ђе на је ре ги о нал на књи-
жев на кон фе рен ци ја Bo ok Talk 2015 ко ја оку пља пи сце, 
пре во ди о це, из да ва че и чи та о це из це лог ре ги о на.

5. сеп тем бра 2015: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, у окви ру ци-
клу са Тра ди ци ја и са вре ме но ства ра ла штво, отво ре на је 
го сту ју ћа из ло жба Му зе ја са вре ме не умјет но сти Ре пу бли-

ке Срп ске из Ба ња лу ке DA TES 1 ‒ Ра ден ко Ми лак & Ро ман 
Ура њек. На отва ра њу из ло жбе го во ри ле су мр Ти ја на Пал-
ко вље вић Бу гар ски, управ ни ца Га ле ри је, др Са ри та Вуј ко-
вић, ди рек то ри ца Му зе ја са вре ме не умјет но сти Ре пу бли ке 
Срп ске, мр Ми ли ца Ко тур, по моћ ник ми ни стра про свје-
те и кул ту ре Ре пу бли ке Срп ске, и Алек сан дра Фул го си, 
по моћ ник ми ни стра кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке 
Ср би је, ко ја је из ло жбу зва нич но и отво ри ла. 
8. сеп тем бра 2015: одр жа на је 102. сед ни ца Пред сед ни штва 
Ма ти це срп ске.
8. сеп тем бра 2015: из штам пе је иза шао збо р ник ра до ва 
Пр ви свет ски рат. Пр ви део збор ни ка чи не тек сто ви ко ји 
су ма хом на ста ли у окви ру три те ма та у Ле то пи су Ма ти
це срп ске у то ку 2014. го ди не, ко ји су на раз ли чи те на чи не 
об ра ђи ва ли то ве ли ко вре ме срп ске исто ри је. Дру ги део 
збор ни ка чи не пре да ва ња ко ја су углед ни исто ри ча ри и 
на уч ни ци из ви ше обла сти дру штве них на у ка одр жа ли у 
про сто ри ја ма Ма ти це срп ске у окви ру ци клу са пре да ва ња 
Ср би ја у Пр вом свет ском ра ту. 
9. сеп тем бра 2015: Ма ти цу срп ску по се ти ли су сла ви сти 
са на уч ног ску па За ду жби не „До си теј Об ра до вић”. Го сте 
је при ми ла мср Алек сан дра Јо ва но вић, струч ни са рад ник 
Ру ко пи сног оде ље ња.
10. сеп тем бра 2015: проф. др Бран ко Бе шлин, пот пред сед-
ник Ма ти це срп ске, при су ство вао је све ча но сти Бу ње вач-
ке ма ти це у Град ској ку ћи Су бо ти ци по во дом 20. го ди на 
од ре о сни ва ња. Ма ти ци срп ској је том при ли ком до де ље но 
при зна ње за до при нос раз во ју бу ње вач ке кул ту ре.
10. сеп тем бра 2015: ам ба са дор Ју жне Ко ре је у Ср би ји, Ње-
го ва ек се лен ци ја Ли До хун (Lee Dohoon) са прат њом, по се-
тио је Би бли о те ку Ма ти це срп ске, и том при ли ком предао 
вре дан по клон ко ји ша ље Ko rea Fo un da tion из Се у ла, са 
ко јом Би бли о те ка Ма ти це срп ске ду го го дина успе шно 
са рађује. Го сте је при мио Се ли мир Ра ду ло вић, управ ник 
Би бли о те ке Ма ти це срп ске.
11. сеп тем бра 2015: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, и ака де мик Ми ло ван Да ној лић, пред сед-
ник Срп ске књи жев не за дру ге, уче ство ва ли су у еми си ји 
Спо ро ви у кул ту ри Ме ли хе Прав дић на Дру гом про гра му 
Ра дио Бе о гра да и том при ли ком го во ри ли о ак ту ел ним про-
бле ми ма у уста но ва ма кул ту ре.
11. сеп тем бра 2015: у окви ру Оде ље ња за при род не на у ке 
Ма ти це срп ске об ја вље на је књи га Исто ри ја апо те кар ства 
на тлу да на шње Вој во ди не Или је Сав ко ва, ма ги стра фар-
ма ци је. Књи га је ре зул тат ра да на про јек ту „Исто ри ја ме ди-
ци не и здрав стве не кул ту ре на тлу да на шње Вој во ди не”.
11. и 12. сеп тем бра 2015: др Да ни е ла Ко ро ли ја Цр кве ња-
ков, по моћ ни ца управ ни ка Га ле ри је Ма ти це срп ске, и мср 
Сне жа на Ми шић, на чел ни ца Оде ље ња за про гра ме и пре-
зен та ци ју, на по зив Са ве за Ср ба у Ру му ни ји уче ство ва ле 
су у Ара ду на ме ђу на род ном на чу ном ску пу „Ли ков на 
умет ност Ср ба у По мо риш ју”.
12. сеп тем бра 2015: Га ле ри ја Ма ти це срп ске уче ство ва ла је 
на фе сти ва лу „Ма мут фест” у На род ном му зе ју Ки кин де. 
14. сеп тем бра 2015: одр жа на је 103. сед ни ца Пред сед ни-
штва Ма ти це срп ске.
14. сеп тем бра 2015: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, и Све тла на Ми ла ши но вић, се кре тар Ре дак-
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ци је Ле то пи са Ма ти це срп ске, при су ство ва ли су кон фе-
рен ци ји по во дом по др шке Но вом Са ду као кан ди да ту за 
европ ску пре сто ни цу кул ту ре 2021. го ди не одр жа ној у Град-
ској ку ћи у Но вом Са ду.
15. сеп тем бра 2015: у Ма ти ци срп ској, у окви ру дру гог 
ци клу са пре да ва ња по све ће ном ју би ле ју сто го ди шњи це 
од по чет ка Пр вог свет ског ра та, пред ста вљен је Збо р ник 
ра до ва са окру глог сто ла „Срп ски до бро во љач ки по крет 
у Пр вом свет ском ра ту”. Овај ци клус је на ста вак мно го број-
них пре да ва ња о Ве ли ком ра ту ко ја су у то ку 2014. го ди не 
у Ма ти ци срп ској одр жа ли углед ни исто ри ча ри, ка ко би 
се на до сто јан и ви со ко ква ли те тан на чин обе ле жио ју би леј. 
Го сте је по здра вио доц. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре-
тар Ма ти це срп ске, ко ји је ис та као Ма ти чин труд да се 
прет ход не и ове го ди не на до сто јан на чин обе ле жи сто го-
ди шњи ца Ве ли ког ра та. По здрав ну реч при сут ни ма упу-
тио је и Дра го љуб Ву јо вић, пред сед ник Удру же ња рат них 
до бро во ља ца 1912‒1918, њи хо вих по то ма ка и по што ва ла-
ца „Ви дов дан” из Си ри га. О Збор ни ку су го во ри ли др 
Ми лан Ми цић, по моћ ник по кра јин ског се кре та ра за ку-
л тур но на сле ђе и јав не зби р ке, др Пре драг Ва ја гић, про-
фе сор исто ри је, и доц. др Вла ди мир Ба ро вић, ау то ри тек-
сто ва у Збор ни ку.
16. сеп тем бра 2015: иза шао је сеп тем бар ски број Ле то пи
са Ма ти це срп ске. Но ви број, по ред стал них ру бри ка, до-
но си и је дан ве о ма ин те ре сан тан те мат, „Књи жев ност и 
ин тер нет”. Те мат је при ре дио мла ди са рад ник ча со пи са 
мср Ми лош Јо цић, а тек сто ве о овој мо дер ној, ак ту ел ној 
и, пре све га, ин три гант ној про бле ма ти ци уз при ре ђи ва ча 
пот пи су ју и В. Гор дић Пет ко вић, Е. Ј. Ар сет, Т. Тро пин и 
Д. Ба бић. Ак це нат је ста вљен на не су мњив ути цај мо дер-
не ин тер нет тех но ло ги је на књи жев ност ко ја се, са сво је 
стра не, ве о ма бр зо и успе шно при ла го ђа ва свим зах те ви-
ма но вог вре ме на. Реч је, да кле, о јед ној ве о ма плод ној за-
јед ници.
17. сеп тем бра 2015: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, уче ство вао је у ра ду сед ни це Управ ног 
од бо ра За ду жби не „До си теј Об ра до вић” у Бе о гра ду.
18. и 28. сеп тем бра 2015: у окви ру пра те ћег про гра ма из ло-
жбе DA TES 1 ‒ Ра ден ко Ми лак & Ро ман Ура њек, мр Ти ја на 
Пал ко вље вић Бу гар ски, управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске, 
струч но је ту ма чи ла из ло жбу. Та ко ђе, одр жа на је креа тив на 
ра ди о ни ца са уче ни ци ма Гим на зи је „Иси до ра Се ку лић” 
ко ју је во дио мр Да ни ло Вук са но вић, шеф Сек то ра за шти-
те ко лек ци је.
18. сеп тем бра 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, 
на по зив ЕУ Ин фо кут ка Но ви Сад, ор га ни за то ра ли ков-
ног кон кур са Иза бе ри ‒ Про ме ни ‒ Ком би нуј, уче ство ва ла је 
у жи ри ра њу ра до ва вој во ђан ских осно ва ца ко ји су има ли 
за да так да на цр та ју рад на те му „Мој град без ау то мо би ла”.
21. сеп тем бра 2015: доц. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре-
тар Ма ти це срп ске, уче ство вао је на цен трал ној све ча но-
сти Да на шко ле „Ти хо мир Осто јић” у Осто ји ће ву, упри-
ли че ној по во дом обе ле жа ва ња 150-го ди шњи це од ро ђе ња 
Ти хо ми ра Осто ји ћа.
22. сеп тем бра 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 Би бли о те ци ша бач кој. 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.
23. сеп тем бра 2015: у Ма ти ци срп ској пред ста вље на је сеп-
тем бар ска све ска Ле то пи са Ма ти це срп ске. Ак це нат је 
стављен на те мат „Књи жев ност и ин тер нет”. Про грам је 
отво рио доц. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар Ма ти-
це срп ске, ко ји је по здра вио при сут не, уз не ко ли ко ре чи о 
ак ту ел ним про бле ми ма у фи нан си ра њу Ле то пи са и оста-
лих Ма ти чи них ка пи тал них про је ка та. У про гра му су уче-
ство ва ли и проф. др Сло бо дан Вла ду шић, глав ни уред ник 
Ле то пи са, мср Ми лош Јо цић, при ре ђи вач те ма та „Књи-
жев ност и ин тер нет”, и мср Дра ган Ба бић, ау тор јед ног од 
тек сто ва у овом бро ју.
23. сеп тем бра 2015: Ма ти ци срп ској до де ље на је По ве ља 
Срп ске чи та о ни це – Град ске би бли о те ке у Но вом Са ду по-
во дом обе ле жа ва ња 170 го ди на по сто ја ња, као за хвал ност 
на зна чај ном до при но су раз во ју на у ке и на ци о нал не кул-
ту ре и плод не ви ше де це ниј ске са рад ње. По ве љу је на Све-
ча ној ака де ми ји Град ске би бли о те ке одр жа ној у Срп ском 
на род ном по зо ри шту при мио 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, том при ли ком при мио је 
По ве љу за ду го го ди шњу успе шну са рад њу ове две ин сти-
ту ци је кул ту ре.
23. сеп тем бра 2015: акре ди то ва ни про грам Ин ку на бу ле 
Би бли о те ке Ма ти це срп ске одр жан је у но вој Учи о ни ци 
Би бли о те ке. Ре а ли за то ри про гра ма би ле су мр Ду ши ца 
Гр бић, Све тла на Вуч ко вић и Алек сан дра Драп шин.
24. сеп тем бра 2015: у Ма ти ци срп ској одр жан је про грам 
„Да ни Те о до ра Па вло ви ћа” из Но вог Ми ло ше ва. 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 На гра да „Те о дор Па вло вић” уру-
че на је ака де ми ку Вла де ти Је ро ти ћу.
24. сеп тем бра 2015: др Ми о драг Ма тиц ки, пот пред сед ник 
Ма ти це срп ске, при су ство вао је све ча но сти За ду жби не 
„До си теј Об ра до вић” по во дом до де ле На гра де „До си те-
је во злат но пе ро” ко ја се тра ди ци о нал но до де љу је мла дим 
ау то ри ма.
24. сеп тем бра 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 На род ној би бли о те ци Бор. 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.
25. сеп тем бра 2015: јав но је об ја вљен Од го вор Пред сед-
ни штва Ма ти це срп ске на Са оп ште ње Ми ни стар ства кул-
ту ре и ин фор ми са ња (при лог).
25. сеп тем бра 2015: у но вој Учи о ни ци Би бли о те ке Ма ти це 
срп ске акре ди то ва ни про грам стал ног струч ног уса вр ша-
ва ња у би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти На род не 
би бли о те ке Ср би је Би бли о гра фи ја. Би бли о граф ска ис тра
жи ва ња и из ра да пер со нал них би бли о гра фи ја одр жа ле су 
Ма ри ја Бог да но вић из На род не би бли от еке Ср би је и Гор-
да на Ђи лас из Би бли о те ке Ма ти це срп ске. 
25. сеп тем бра 2015: по во дом обе ле жа ва ња ма ни фе ста ци је 
Да ни европ ске ба шти не, Га ле ри ја Ма ти це срп ске, у са рад њи 
са Га ле ри јом сли ка „Са ва Шу ма но вић” у Ши ду, при ре ди-
ла је про мо ци ју књи ге Пи сма из Ши да Ма ри је Дем шар. 
По здрав ну реч при сут ни ма упу ти ла је мср Сне жа на Ми-
шић, на чел ница Оде ље ња за про гра ме и пре зен та ци ју 

5



6

Га ле ри је, на кон че га су о књи зи го во ри ле Ве сна Бу ро је вић, 
ди рек то ри ца Га ле ри је сли ка „Са ва Шу ма но вић”, и Жа на 
Гво зде но вић, му зеј ски са вет ник Му зе ја са вре ме не умет-
но сти у Бе о гра ду. Затим је при ка зан и умет нич ко-до ку мен-
тар ни филм Сли кар и бе ра чи ца гро жђа ре ди те ља Ни ко ле 
Ло рен ци на (Ni co la Lo ren zi no).
26. сеп тем бра 2015: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, при су ство вао је Го ди шњој скуп шти ни Удру-
же ња „Фонд и ди ја спо ра за ма ти цу” у Бе о гра ду.
28. сеп тем бра 2015: одр жа на је 104. сед ни ца Пред сед ни-
штва Ма ти це срп ске.
28. сеп тем бра 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 обе ле жи ла је 175 
го ди на од ро ђе ња фран цу ског сли ка ра Кло да Мо неа (1840–
1926). Ау тор ка по став ке је Ива на Гр гу рић, а уред ник Се-
ли мир Ра ду ло вић, управ ник Би бли о те ке.
28. сеп тем бра 2015: Га ле ри ја Ма ти це срп ске је је дан од но-
ми но ва них му зе ја за на гра ду за Нај бо љи европ ски му зеј 
2016. го ди не, ко ју до де љу је Европ ски му зеј ски фо рум. Тим 
по во дом је Га ле ри ју по се тио др Вим де Вос (Wim de Vos), 
су ди ја Европ ског му зеј ског фо ру ма, у дру штву проф. др 
Ми ле По по вић Жи ван че вић, на ци о нал ног ко ре спон ден та 
Европ ског му зеј ског фо ру ма. До че као их је тим Га ле ри је 
Ма ти це срп ске: 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-
ник управ ни ка, мср Сне жа на Ми шић, на чел ник Оде ље ња 
за про гра ме и пре зен та ци ју, и мр Да ни ло Вук са но вић, шеф 
Сек то ра за шти те ко лек ци је.
30. сеп тем бра 2015: одр жа на је сед ни ца Уред ни штва Збор
ни ка за сла ви сти ку.
30. сеп тем бра 2015: Ма ти цу срп ску по се ти ли су уче ни ци 
Гим на зи је „Бо ра Ста ни ко вић” из Ни ша. Го сте је при ми ла 
мср Алек сан дра Јо ва но вић, струч ни са рад ник Ру ко пи сног 
оде ље ња.
30. сеп тем бра 2015: у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске, одр-
жа на је пе та Три би на у окви ру ци клу са Са вре ме ни чо век и 
са вре ме ни свет, а пре да вач је био ар хи е пи скоп це тињ ски, 
ми тро по лит цр но гор ско-при мор ски, зет ско-брд ски и скен-
де риј ски и ег зарх све ште ног тро на пећ ког, Ње го во ви со ко-
пре о све штен ство Ам фи ло хи је.
30. сеп тем бра 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 мср Дар ко Де спо то вић, кон зер ва тор, бо ра ви ли су у Тре-
би њу ра ди по ста вља ња из ло жбе ди ги тал них прин то ва на 
плат ну Срп ска умет ност у де сет сли ка. Из ко лек ци је Га
ле ри је Ма ти це срп ске у Му зе ју Хер це го ви не.
1. ок то бра 2015: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма-
ти це срп ске, уче ство вао је у ра ду сед ни це 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.
1. ок то бра 2015: у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске, одр жа на 
је ше ста Три би на у окви ру ци клу са Са вре ме ни чо век и са
вре ме ни свет, а пре да вач је био др Бо јан Јо ва но вић.
1. ок то бра 2015: из ло жба ди ги тал них прин то ва на плат ну 
Срп ска умет ност у де сет сли ка. Из ко лек ци је Га ле ри је Ма
ти це срп ске отво ре на је у Му зе ју Хер це го ви не у Тре би њу. 
На отва ра њу из ло жбе го во ри ли су Ве сељ ка Са ла тић, ди рек-
тор Му зе ја Хер це го ви не Тре би ње, мср Сне жа на Ми шић, 

ви ши ку стос Га ле ри је Ма ти це срп ске и ау тор ка из ло жбе, 
и Зо ран Ми ло ше вић, на чел ник Одје ље ња за при вре ду и 
дру штве не дје лат но сти Гра да Тре би ња, ко ји је из ло жбу 
зва нич но и отво рио.
3, 10, 17, 24. и 30. ок то бра 2015: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске 
одр жан је ци клус кре а тив них ра ди о ни ца за де цу су бо том 
под на зи вом Осе ти умет ност до ди ром: „Го спо да у сви ли 
и ка ди фи”, „Ку так за ша ре ни облу так”, „Од ко ма да бла та 
до сја ја зла та”, „Умет ност ства ра мо и пла не ту чу ва мо” и 
„Од др ве та три ста чу да”. Ра ди о ни це су во ди ле Ми ро сла ва 
Жар ков и Бо ја на Об ра до вић.
5. ок то бра 2015: одр жа на је 105. сед ни ца Пред сед ни штва 
Ма ти це срп ске.
5. ок то бра 2015: одр жа на је сед ни ца Из вр шног од бо ра Ма-
ти це срп ске.
5. ок то бра 2015: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма-
ти це срп ске, при мио је у Ма ти ци срп ској го спо ди на Мла-
ђе на Ци цо ви ћа, ди рек то ра Пред сед ни штва Ре пу бли ке 
Срп ске у Бе о гра ду, а том при ли ком раз го ва ра ли су о мо-
гу ћој са рад њи.
6. ок то бра 2015: акре ди то ва ни про грам Ин ку на бу ле Би-
бли о те ке Ма ти це срп ске одр жан је у но вој Учи о ни ци 
Би бли о те ке Ма ти це срп ске. Ре а ли за то ри про гра ма би ле 
су мр Ду ши ца Гр бић, Све тла на Вуч ко вић и Алек сан дра 
Драп шин.
6. ок то бра 2015: мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, управ-
ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске, име но ва на је за чла на Са ве-
та за из ло жбе ну де лат ност Огран ка СА НУ у Но вом Са ду.
7. ок то бра 2015: у Ко лар че вој за ду жби ни у Бе о гра ду пред-
ста вљен је ше сти том Срп ског би о граф ског реч ни ка, ка пи-
тал ног лек си ко граф ског про јек та Ма ти це срп ске. О књи зи 
су го во ри ли проф. др Алек сан дра Вра неш, де кан Фи ло-
ло шког фа кул те та, проф. др Не над Ма ку ље вић, про фе сор 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, Де ја на Оцић, уред ник 
за лек си ко гра фи ју За во да за уџ бе ни ке, и проф. др Бран ко 
Бе шлин, про фе сор Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду 
и глав ни уред ник Срп ског би о граф ског реч ни ка. Пред ста-
вља ње књи ге пра ти ла је при год на po wer po int пре зен та-
ци ја са чи ње на од га ле ри је пор тре та зна чај них лич но сти, 
као и њи хо вих основ них иден ти фи ка ци о них по да та ка.
7. ок то бра 2015: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, ака де мик Вла-
де та Је ро тић одр жао је пре да ва ње о Љу ба ви.

8. ок то бра 2015: у Ма ти ци срп ској пред ста вљен је пре вод на 
не мач ки је зик јед не од нај зна чај ни јих пе снич ких књи га Де-
сан ке Мак си мо вић Тра жим по ми ло ва ње у пре во ду Вол фган-
га Ешке ра (Wol fgang Eschker). Дво је зич но из да ње, на срп ском 
и не мач ком, об ја ви ла је из да вач ка ку ћа „Laj pci ger li te ra tur-
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ver lag”. О књи зи су го во ри ли проф. др Ста ни ша Тут ње вић, 
др Ти ја на Тpопин, проф. др Јо ван Де лић и др Вол фганг Еш-
кер, пре во ди лац. Ау то ре, уче сни ке и пу бли ку поздравиo 
је проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске.

8. ок то бра 2015: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма-
ти це срп ске, упу тио је до пис го спо ђи Ири ни Бо ко вој (Ири
на Ге ор ги е ва Бо ко ва), ди рек тор ки Ор га ни за ци је УНЕ СКО, 
по во дом зах те ва са мо про гла ше не Ре пу бли ке Ко со во за 
при јем у ову ор га ни за ци ју. Пи смо са истим са др жа јем упу-
ће но је и пред став ни ци ма сло вен ских Ма ти ца, као и Ин-
сти ту ту за сла ви сти ку Ру ске ака де ми је на у ка у Мо скви.

9. ок то бра 2015: у Ма ти ци срп ској, у окви ру ци клу са Ср би
ја у Пр вом свет ском ра ту 1915, мр Да ли бор Ден да, ма јор 
Вој ске Ср би је, одр жао је пре да ва ње „Срп ски рат ни за ро-
бље ни ци 1914–1918.” 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.
9. ок то бра 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 „Ње гош” у Кња жев цу. Ре а ли за тор 
про гра ма би ла је Је ле на Јо вин.
9. ок то бра 2015: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, у са рад њи са 
Срп ским ин сти ту том у Бу дим пе шти и По кра јин ским за-
во дом за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре, про мовисана је књи-
га Ар хи тек ту ра срп ских пра во слав них цр ка ва у Ма ђар ској 
Зо ра на Ву ко са вље ва. 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, док су о књи-
зи го во ри ли Пе ра Ла стић, ди рек тор Срп ског ин сти ту та у 
Бу дим пе шти, др Ду брав ка Ђу ка но вић, ар хи тек та и ре цен-
зент књи ге, Ко ста Ву ко вић, ку стос Му зе ја Срп ске пра во-
слав не епар хи је бу дим ске у Сен тан дре ји, и ау тор.
12. ок то бра 2015: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, у свој ству чла на Ор га ни за ци о ног од бо ра, 
при су ство вао је у Срп ској ака де ми ји на у ка и умет но сти 
на уч ном ску пу по све ће ном 150-го ди шњи ци ро ђе ња Јо ва на 
Цви ји ћа.
12. ок то бра 2015: по во дом на став ка 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 у школ ској 2015/2016. го ди ни у вр ти ћу „Ви ле-
њак”, у при су ству но ви на ра, пот пи сан је Спо ра зум о са рад-
њи Га ле ри је Ма ти це срп ске, Пред школ ске уста но ве ,,Ра до-
сно де тињ ство” и Кре а тив не ра ди о ни це „Ма шта ли ца”. 
12. окт о брa 2015: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске по во дом по-
чет ка 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 на је 
еду ка ци ја вас пи та ча из ПУ „Ра до сно де тињ ство” и пре зен-
та ци ја ак ту ел ног еду ка тив ног про гра ма, ко ју су одр жа ле 
Је ле на Ог ња но вић и Ми ро сла ва Жар ков, ку сто си Га ле ри је, 
и Бо ја на Об ра до вић, пе да гог. 
13. ок то бра 2015: одр жа на је 106. сед ни ца Пред сед ни штва 
Ма ти це срп ске.
13. ок то бра 2015: мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, управ-
ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске, одр жа ла је пре да ва ње „Кул-
тур ни на ци о нал ни спо ме ни ци и ин сти ту ци је – ка ко их 
про мо ви са ти стра ној и до ма ћој ту ри стич кој при вре ди” на 
се ми на ру „Ту ри зам као раз вој на шан са Ср би је” у ор га ни-
за ци ји Асо ци ја ци је ме ди ја у Бе о гра ду, на ко јем су из ла га ли 
мно ги струч ња ци из обла сти ту ри зма, мар ке тин га и хо-
те ли јер ства.

13. и 16. ок то бра 2015: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, у окви ру 
пра те ћег про гра ма го сту ју ће из ло жбе Му зе ја са вре ме не 
умјет но сти Ре пу бли ке Срп ске DA TES 1 – Ра ден ко Ми лак & 
Ро ман Ура њек, одр жа на је ра ди о ни ца са уче ни ци ма Шко ле 
за ди зајн „Бог дан Шу пут” ко ју је во дио мр Да ни ло Вук са-
но вић, ви ши кон зер ва тор Га ле ри је. 
15. ок то бра 2015: Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи та та у 
При шти ни (Ко сов ска Ми тро ви ца) до де лио је по себ ну за-
хвал ни цу Ма ти ци срп ској по во дом обе ле жа ва ња 55 го ди на 
овог фа кул те та за успе шну са рад њу у очу ва њу и не го ва њу 
срп ског кул тур ног на сле ђа на Ко со ву и Ме то хи ји.
15. ок то бра 2015: у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске, одр жа-
на је сед ма Три би на у окви ру ци клу са Са вре ме ни чо век 
и са вре ме ни свет, а пре да вач је био ака де мик Вла де та Је-
ро тић.
16. ок то бра 2015: иза шао је ок то бар ски број Ле то пи са 
Ма ти це срп ске, ко ји пред ста вља не ку вр сту ис ко ра ка у 
од но су на оно што смо на ви кли ка да је у пи та њу овај ча со-
пис. На и ме, ок то бар ски број до но си са мо јед ну ру бри ку. 
Реч је о те мату „Де тек тив ска при ча”, а тек сто ве о раз во ју 
овог (иа ко је дав но про сла вио век и по по сто ја ња), мо же 
се сло бод но ре ћи, мо дер ног жан ра, од ње го вог уте ме љи-
ва ча Ед га ра Ала на Поа (1841. го ди не об ја вље на је ње го ва 
при ча „Уби ства у ули ци Морг”) до да нас пот пи са ли су 
Д. Ми лу ти но вић, Г. Ра до њић, М. Јо цић, С. Вла ду шић и 
И. Ба зр ђан. Ту су и при ло зи С. Е. Сви ни, Џ. К. Иве рт и Ли 
Си гел ко ји су са ен гле ског пре ве ли на ши мла ди са рад ни-
ци Т. Сла до је, С. Па јо вић и Р. Ше грт. Ле то пис сур фо фа ња 
ко ји је, као и увек, при ре дио Б. То мић до но си при чу о сај-
то ви ма ве за ним за овај жа нр. Реч је на рав но о Шер ло ку 
Хол мсу, Ага ти Кри сти, Че стер то ну те пр вој  ен ци кло пе ди-
ји свих де тек ти ва ко ји су се по ја ви ли на фил му, у се ри ји, 
књи зи...
16. ок то бра 2015: у На род ном му зе ју у Кра ље ву пред ста-
вље на су лек си ко граф ска из да ња Ма ти це срп ске. Го сте је 
пред ста ви ла исто ри чар ка Мир ја на Са вић, са рад ни ца Ма-
ти це срп ске из Кра ље ва, а у про гра му су уче ство ва ли проф. 
др Бран ко Бе шлин, пот пред сед ник Ма ти це срп ске, мр Бра-
ни слав По по вић и др Алек сан дра Но ва ков, струч ни са рад-
ни ци Лек си ко граф ског оде ље ња. 
18. и 19. ок то бра 2015: у Бе чу је одр жа на ма ни фе ста ци ја 
Voj vo di na re com men ded у ор га ни за ци ји По кре та „Но ви 
оп ти ми зам” из Зре ња ни на. У окви ру дво днев ног про гра ма 
ма ни фе ста ци је, на три би ни „Са чу вај мо пе ри о ди ку – од-
бро ја ва ње је по че ло”, пред ста вљен је и Ле то пис Ма ти це 
срп ске као нај ста ри ји жи ви књи жев ни ча со пис у Евро пи. 
Ак це нат је ста вљен на ак ту ел ну ак ци ју Ма ти це срп ске 
„Са чу вај мо Ле то пис – од бро ја ва ње је по че ло”, те је том при-
ли ком Све тла на Ми ла ши но вић, се кре тар Ре дак ци је, при-
сут ним го сти ма ука за ла на про бле ме у фи нан си ра њу са 
ко ји ма се ове го ди не су о чио наш нај ста ри ји књи жев ни ча-
со пис и представила на чи не на ко је је Ма ти ца срп ска ус пе-
ла да их до из ве сне ме ре ре ши. Раз го ва ра ло се о по зи ву на 
прет пла ту и до на тор ство, а го во ри ло се и о ма ји ца ма ко је 
је Ма ти ца штам па ла у окви ру ове ак ци је. На кра ју је пред-
ло же но да се мо дел ове ак ци је при ме ни и на дру ге пе рио-
дич не пу бли ка ци је у зе мљи ко је су су о че не са слич ним про-
бле ми ма.
Од 19. до 23. ок то бра 2015: мср Дар ко Де спо то вић, кон-
зер ва тор-ре ста у ра тор Га ле ри је Ма ти це срп ске, у окви ру 
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сту диј ског про гра ма, бо ра вио је у Фи рен ци у Ин сти ту ту 
за кон зер ва ци ју и ре ста у ра ци ју ,,Opif fi cio del le Pi e tre Du-
re e La bo ra to ri di Re sta u ro di Fi ren ze”. 

19. ок то бра 2015: одр жа на је 107. сед ни ца Пред сед ни штва 
Ма ти це срп ске.

19. ок то бра 2015: у Ма ти ци срп ској, у окви ру про гра ма 
Да ни Ре пу бли ке Срп ске у Ср би ји у ор га ни за ци ји Пред став-
ни штва Ре пу бли ке Срп ске у Ср би ји, пред ста вље на је књи га 
Исто ри ја Ре пу бли ке Срп ске Че до ми ра Ан ти ћа и Не на да 
Кец ма но ви ћа. При сут не су по здра ви ли проф. др Дра ган 
Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, и Да не Ма ле ше вић, 
ми ни стар про све те и кул ту ре Ре пу бли ке Срп ске. По ред 
ау то ра, о књи зи је го во рио и ака де мик Алек са Бу ха, је дан 
од ре цен зе на та. 

20. ок то бра 2015: у Ма ти ци срп ској, Вла ди мир Јер ко вић, 
ди рек тор, проф. др Ти хо мир Пе тро вић и Го ра на Ко по ран, 
би бли о те кар, пред ста ви ли су де лат ност Град ске би бли о-
те ке „Кар ло Би је лиц ки” из Сом бо ра. О књи жев ном ча со-
пи су До ме ти, по во дом 40-годишњицe ње го вог по кре та-
ња, го во рио је Да вид Кец ман Да ко, глав ни и од го вор ни 
уред ник. При ка зани су и 15-ми нут ни до ку мен тар ни филм 
сни мљен тим по во дом, као и из ло жба би бли о теч ких из да-
ња уз илу стра тив ни ма те ри јал.

21. ок то бра 2015: у окви ру про јек та Ма ти це срп ске „Срп-
ски на ци о нал ни по крет у Ау стриј ској ца ре ви ни 1790–1918” 
Оде ље ња за дру штве не на у ке, об ја вље на је књи га Ау стро
у гар ска гра ђа о Ује ди ње ној омла ди ни срп ској ака де ми ка 
Ва си ли ја Ђ. Кре сти ћа. Књи га је ре зул тат ау то ро вог ви ше-
де це ниј ског ра да на овој те ми. Ује ди ње на омла ди на срп ска 
на ста ла је у вре ме ду бо ке кри зе у Ау стри ји, на че те по ра зом 
у ау стриј ско-пру ском ра ту (1866), пре о кре том у ау стриј ској 
по ли ти ци  и отва ра њем Ис точ ног пи та ња. Иа ко осно ва на 
са огра ни че ним ци љем, да се, пре све га, ба ви књи жев ним 
и про свет ним пи та њи ма, Ује ди ње на омла ди на срп ска је 
већ на осни вач кој скуп шти ни али и ка сни је све стра но де-
ло ва ла на осна жи ва њу на ци о нал не све сти.

21. ок то бра 2015: из ло жба Да ни ца Јо ва но вић (1886–1914), 
ре а ли зо ва на у са рад њи Спо мен-зби р ке Па вла Бе љан ског 
и Га ле ри је Ма ти це срп ске, отво ре на је у Кул тур ном цен тру 
„Ку ћа Вој но вић” у Ин ђи ји.
22. ок то бра 2015: у окви ру Еди ци је „Би бли о гра фи је”, све-
тлост да на угле да ла је књи га Би бли о гра фи ја срп ске ги та
ри стич ке ли те ра ту ре Уро ша Дој чи но ви ћа. Пред мет књи-
ге је би бли о гра фи ја тр за лач ких кор до фо на на про сто ру 
Ср би је, у пе ри о ду од пр вих тра го ва до 2000. Циљ књи ге 
био је да ис тра жи, ре ви ди ра, ана ли зи ра и пред ста ви јав-
но сти би бли о граф ску гра ђу ко ја са др жи ин фор ма ци је о 

свим те о рет ско-прак тич ним аспек ти ма тр за лач ких кор-
до фо на, са ак цен том на нај зна чај ни јим пред став ни ци ма, 
ла у ти и ги та ри.

22. ок то бра 2015: у Ма ти ци срп ској, у окви ру ма ни фе ста-
ци је Да ни Срп ске у Ср би ји 2015, пред ста вље на је Нор ма
тив на гра ма ти ка срп ског је зи ка, ије кав ско из да ње, ау то ра 
ака де ми ка Ива на Клај на и Пре дра га Пи пе ра, ко ју је Ма-
ти ца об ја ви ла уз фи нан сиј ску по др шку Пред став ни штва 
Ре пу бли ке Срп ске са се ди штем у Бе о гра ду. На про мо ци ји 
су уче ство ва ли проф. др Сре то Та на сић и ака де мик Пре-
драг Пи пер, је дан од ау то ра. При сут не су по здра ви ли проф. 
др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, и Мла ђен 
Ци цо вић, ди рек тор Пред став ни штва Ре пу бли ке Срп ске 
у Бе о гра ду.

22. ок то бра 2015: у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске, одр жа на 
је осма Три би на у окви ру ци клу са Са вре ме ни чо век и са вре
ме ни свет, а пре да вач је би ла проф. др Див на Вук са но вић.

22. ок то бра 2015: у Ма ти ци срп ској, проф. др Дра ган Ста-
нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, и Ра до ван Ждра ле, пи сац 
и ва јар, пот пи са ли су уго вор о по кло ну у ко јем се на во ди 
да го спо дин Ждра ле по кла ња Ма ти ци срп ској скулп ту ре 
од укра сног и по лу дра гог ка ме на. По кло ње не скулп ту ре 
чу ва ће се у окви ру фон да умет ни на Ма ти це срп ске у Га-
ле ри ји Ма ти це срп ске, а је дан ма њи број скулп ту ра би ће 
из ло жен и у све ча ним са ло ни ма Ма ти це срп ске. 
23. ок то бра 2015: одр жа на је сед ни ца Уред ни штва Збор ни
ка за фи ло ло ги ју Матице српске.
23. ок то бра 2015: Ма ти цу срп ску по се ти ли су сту ден ти 
Ме ди цин ског фа кул те та из За гре ба и Но вог Са да, а при-
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ми ла их је мср Алек сан дра Јо ва но вић, струч ни са рад ник 
Ру ко пи сног оде ље ња.
23. ок то бра 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 Пи рот у Пи ро ту. Ре а ли за тор про гра-
ма би ла је Је ле на Јо вин.
23. ок то бра 2015: Га ле ри ја Ма ти це срп ске Све ча ном сед ни-
цом про сла ви ла је 168. го ди шњи цу по сто ја ња. Ово го ди шњи 
Дан Га ле ри је био је по све ћен обе ле жа ва њу 200-го ди шњи це 
ро ђе ња срп ског сли ка ра Ди ми три ја Авра мо ви ћа (1815‒2015) 
чи ме су ис так нути зна чај и бо га то ства ра ла штво овог ве ли-
ка на про шло сти. Све ча ну сед ни цу по здрав ним го во ром 
отво ри ла је мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, управ ни ца 
Га ле ри је, а по том је др Игор Бо ро зан, до цент Фи ло зоф ског 
фа кул те та у Бе о гра ду, одр жао бе се ду о сли ка ру Ди ми три ју 
Авра мо ви ћу. Тим по во дом пред ста вље на је но ва акви зи-
ци ја Га ле ри је Ски да ње с кр ста Ди ми три ја Авра мо ви ћа из 
1833. го ди не, ко ју је у го ди ни обе ле жа ва ња 200-го ди шњи це 
ро ђе ња сли ка ра, Га ле ри ја Ма ти це срп ске от ку пи ла из при-
ват ног вла сни штва. Не гу ју ћи тра ди ци ју до бро чин ства и 
при ја тељ ства са ин сти ту ци ја ма и по је дин ци ма, сед ни ца је 
за вр ше на до де лом за хвал ни ца Клу ба при ја те ља Га ле ри је 
Ма ти це срп ске они ма ко ји су то ком про те кле го ди не уче-
ство ва ли у про гра ми ма Га ле ри је и до при не ли ње ном успе-
шном ра ду на очу ва њу и представљању на ци о нал не умет-
но сти. Та ко ђе, за хвал ни це су до де ље не и по је дин ци ма ко ји 
су пре по зна ли ва жност про јек та ре кон струк ци је фа са де 
Га ле ри је. Про сла ви Да на Га ле ри је и Све ча ној сед ни ци при-
су ство ва ли су: го спо дин Сла ви ша Гру јић, се кре тар за кул-
ту ру и јав но ин фор ми са ње АП Вој во ди не, др Ђор ђе Ђу рић, 
ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске, мр Не над Осто јић, 
пот пред сед ник Ма ти це срп ске, мср Је ле на Ве се ли нов, управ-
ни ца по сло ва Ма ти це срп ске, пред став ни ци Гра да Но вог 
Са да, др Ду шан Ни ко лић, рек тор Уни вер зи те та у Но вом 
Са ду, ди рек то ри и пред став ни ци му зеј ских уста но ва, про-
фе со ри Уни вер зи те та у Бе о гра ду и Но вом Са ду, као и број-
ни при ја те љи и са рад ни ци Га ле ри је Ма ти це срп ске.
24–28. ок то бра 2015: струч ни тим Га ле ри је Ма ти це срп-
ске: мр Да ни ло Вук са но вић и мср Дар ко Де спо то вић, кон-
зер ва то ри-ре ста у ра то ри, и Не над Вој но вић, се кре тар, бо-
ра ви ли су у Пе ру ђи, ра ди по врат ка из ло жбе Срп ске ико не 
из ме ђу тра ди ци је и мо дер но сти. Па ра ле ле ко ја је би ла 
пред ста вље на у На ци о нал ној га ле ри ји Ум бри је и ко ју је 
ви де ло 23.000 по се ти ла ца. 
25. ок то бра 2015: доц. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре-
тар Ма ти це срп ске, при су ство вао је отва ра њу 60. Ме ђу на-
род ног сај ма књи га у Бе о гра ду.
26. ок то бра 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 Ми ни стар ству про све те и на у ке Ре пу бли ке 
Ср би је са проф. др Ве ром Дон дур и др Ни ко лом Та ни ћем. 
Том при ли ком во ђе ни су раз го во ри о фи нан си ра њу на уч-
них про је ка та Ма ти це срп ске и Срп ске ен ци кло пе ди је.
26. ок то бра 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, 
би ли су на са стан ку у Ко мер ци јал ној бан ци где су раз го ва-
ра ли са Го ра ном Ми ли ће ви ћем, ди рек то ром мар кет ин га, 
о на став ку са рад ње на фи нан сиј ској по др шци „Зма је ве на-
гра де” Ма ти це срп ске.

26. ок то бра 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 су ство ва ли су при је му у Ам ба са ди ре пу бли ке Ау стри је 
упри ли че ном у окви ру про сла ве на ци о нал ног пра зни ка 
ове зе мље.
26. ок то бра 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 обе ле жи ла је 125 го ди на 
од ро ђе ња Ка ро ља Сир ма и ја (1890–1972). Ау то ри по став ке 
су Пе тер Хај нер ман и Ива на Гр гу рић, а уред ник Се ли мир 
Ра ду ло вић, управ ник Би бли о те ке.
26–31. ок то бра 2015: 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, уче ство ва ла је на Ме ђу на род ној на уч ној кон фе рен ци-
ји За гре бин ски је чте ни ја у Санкт Пе тер бур гу с ре фе ра том 
„О исто ри ја ту и пи та њу пред ло шка Мо ли тве ни ка (Треб
ни ка) из око 1550/60, са до дат ком из 1628. го ди не у Би блио-
те ци Срп ске па три јар ши је у Бе о гра ду”.
27. ок то бра 2015: на штан ду Ма ти це срп ске, у окви ру Сај-
ма књи га у Бе о гра ду, пред ста вље на је но ва се ри ја гла си ла 
Ма ти це срп ске за кул ту ру усме не и пи са не ре чи Је зик да
нас. О но вој се ри ји гла си ла и два бро ја ко ја су иза шла (1‒2/ 
2014. и 3‒4/2015) го во ри ле су проф. др Ра да Сти јо вић, глав-
ни и од го вор ни уред ник, проф. др Рај на Дра ги ће вић и 
проф. др Ве сна Лом пар.
28. ок то бра 2015: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма-
ти це срп ске, и проф. др Ма то Пи жу ри ца уче ство ва ли су на 
три би ни о „Је зич ком пла ни ра њу и је зич кој по ли ти ци” одр-
жа ној у окви ру 60. Ме ђу на род ног сај ма књи га у Бе о гра ду.
28. ок то бра 2015: Ма ти цу срп ску по се ти ли су по ла зни ци 
Шко ле На ци о нал не од бра не Ре пу бли ке Ср би је. Го сте су при-
ми ли проф. др Бран ко Бе шлин, пот пред сед ник Ма ти це 
срп ске, и мср Алек сан дра Јо ва но вић, струч ни са рад ник 
Ру ко пи сног оде ље ња.
29. ок то бра 2015: у Ма ти ци срп ској, у окви ру про гра ма 
Ср би ја у Пр вом свет ском ра ту 2015, проф. др Ми ли вој Не-
нин одр жао је пре да ва ње „Хе ро ји у оку пи ра ном Бе о гра ду”. 
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.
30. ок то бра 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 „Вук Ка ра џић” у Ко ви ну. Ре а ли за тор про гра ма 
би ла је Је ле на Јо вин.
30. ок то бра 2015: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, по во дом обе-
ле жа ва ња ју би ле ја 200-го ди шњи це ро ђе ња Ди ми три ја 
Авра мо ви ћа, Ста ни сла ва Јо ва но вић, исто ри чар ка умет но-
сти, одр жа ла је пре да ва ње о ве ли ком сли ка ру ко ји је сна жно 
ути цао на раз вој срп ске умет но сти и кул ту ре XIX ве ка.
31. ок то бра 2015: на Ме ђу на род ном сај му књи га у Бе о гра-
ду одр жан је окру гли сто „Срп ски је зик и срп ска је зич ка 
по ли ти ка” на ко јем су уче ство ва ли проф. др Дра ган Ста-
нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, ака де мик Пре драг Пи пер, 
проф. др Ма то Пи жу ри ца, проф. др Сре то Та на сић и др 
Дра ган Ха мо вић (мо де ра тор). 
31. ок то бра 2015: проф. др Дра га ну Ста ни ћу, пред сед ни ку 
Ма ти це срп ске, уру че на је на гра да „По ве ља успје ха” ко ју 
је Пред став ни штво Ре пу бли ке Срп ске у Ср би ји до де ли ло 
Ма ти ци срп ској као из да ва чу Нор ма тив не гра ма ти ке срп
ског је зи ка при ре ђе ној за ије кав ско го вор но под руч је на 
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ју би лар ном, 60. Ме ђу на род ном бе о град ском сај му књи га, 
као нај тра же ни јој књи зи на штан ду Ре пу бли ке Срп ске.

31. ок то бра 2015: про мо висана је књи га Би бли о гра фи ја 
срп ске ги та ри стич ке ли те ра ту ре Уро ша Дој чи но ви ћа на 
сај му књи га у Бе о гра ду.

31. ок то бра 2015: Ма ти цу срп ску по се ти ли су уче сни ци 
Ме ђу на род ног на уч ног ску па „Му зи ка из ме ђу те о ри је и 
прак се” ко ји је ор га ни зо ва ла Ака де ми ја умет но сти у Но-
вом Са ду. Го сте су при ми ле Мар та Ти шма и мср Алек сан дра 
Јо ва но вић, струч ни са рад ни ци Ма ти це срп ске.

31. ок то бра 2015: у Би бли о те ци Ма ти це срп ске за вр шен је 
про је кат „Из ра да пре гле да ци ти ра но сти на уч них рад ни-
ка из ба зе на уч но-ис тра жи вач ких рад ни ка АП Вој во ди не 
до 2013. го ди не” ра ђе ним на осно ву уго во ра са По кра јин-

ским се кре та ри ја том за на у ку и тех но ло шки раз вој ко ји 
је за кљу чен 31. ма ја 2014. го ди не. 

У Га ле ри ји Ма ти це срп ске се то ком ок то бра у са рад њи са 
ПУ „Ра до сно де тињ ство” од ви јао еду ка тив ни про грам за 
де цу Осе ти умет ност. До жи вља ва ње умет нич ких де ла 
пу тем чу ла у ко јем су уче ство ва ла де ца из вр ти ћа „Ча ро-
ли ја”, „Ви дов дан ски зво ни чи ћи”, „Ве се ли во зић”, „Пу жић”, 
„Швр ћа”, „Сун цо крет”, „Мр ви ца”, „Ма сла чак”, „Пче ли ца”, 
„Пла ви зец”, „Пе тар Пан”, „Чи ка Јо ва” и „Сун це”. У про сто-
ру стал не по став ке и Деч је со бе ма ли ша ни су са зна ли на 
ко је све на чи не пу тем чу ла мо гу да осе те и до жи ве умет-
нич ка де ла. На кра ју по се те, сва ко де те је на по клон до би-
ло еду ка тив но-ди дак тич ку пу бли ка ци ју Осе ти умет ност. 
До жи вља ва ње умет нич ких де ла пу тем чу ла.

ПредседништвоМатицесрпскесазадовољ
ствомобавештавајавностдајенајстаријиживи
српскиисветскичасописЛетописМатицесрпске
најзадфинансијскиобезбеђенза2015.годину,те
данастављадаизлазиумесечнимсвескама.Упркос
томештојеМинистарствокултуреијавногинфор
мисањаучинилосвекакобиовајчасопис,понос
српскекњижевнепериодике,током2015.проредио
својеизласке,Матицасрпскаје,захваљујућиинсти
туцијамаипојединцимасвеснимзначајакултурних
вредностиовогатипа,успеладапроблемфинанси
рањачасописазаовугодинуупотпуностиреши.
Веомасмозахвалнисвимакојисунам,утре

нуткукадајепосталојаснодаМинистарствоодби
јасвакиразговорсапредставницимаМатице,по
моглидаЛетописМатицесрпскенесамоспасемо
негоидаобезбедимосредствазаиновирањечасо
писнеделатности.Овајпоноссрпскекултуреиз
лазиод1824.године,авећвишеод100годинато
чиниумесечнимсвескама.СтогајезаМатицубила
неподношљивапомисаодајеовајчасописмогао
даизлазикаомесечникуАустроугарској,адада
насуСрбији,збогароганцијеједногминистра,као
месечникнеможедаизлази.ПослеодлукеМини
старствакултуреда,путемконкурса,заЛетопис
издвојисвега400.000динара,уакцијиспасавања
Летописаиуприбављањусредставапредвиђених
ПланомрадаиФинансијскимпланомМатицесрп
ске,помоглисунам:ВладаАПВојводине,тј.њен
Секретаријатзакултуру(1.150.000динара),Управа
закултуруГрадаНовогСада(700.000),добротвори
идонатори(270.000).Јошувековасредстванисуу
целиниуплаћена,алисмоуверенидахоће.Поме
нутасредствасудоговоренатекупериодукадаје,
умањењемсредставазаредовнофункционисање
најстаријесрпскекултурнеустанове,посталојасно
даМинистарствокултурезапочињеакцијугашења
ЛетописаМатицесрпскеидовођењаМатицесрп
скедостањаозбиљнефинансијскедубиозе.Такве
намеренавремесмопрепозналииупозорилисрп
скукултурнујавност,затражившипомоћодсвих
добронамерних,текултурипосвећенихљуди.

СобзиромнатодаминистарТасовацупорно
захтевадасеобјавеподациосвимМатичинимпри
ходима,немаразлогадатоинеучинимо.Самошто
биминистарпретходномораоодговоритинане
коликологичнихпитања:Заштоједосадасамоод
Матицесрпскезахтеванооваквојавнополагањера
чуна?Далићеиоднекихдругихустанова(можда
одБеоградскефилхармоније)садазатражитида
испоставеструктурусвојихприхода?ДалијеМати
цасрпсказаслужилаоваквејавнепрозивкеимал
третирања?ДалијеминистарсвестандауМатици
српскојнеманикаквихфинансијскихмалверзаци
јаидаутојустановиљудираденаосновупунога
ентузијазмаисразмерномалиххонорара,чакибез
њих?ЗбогчегаонопсесивнонастојидаМатицу
српскуприкажекаоспорнуипроблематичнууста
нову?Уколикоминистарнијеустањудадалогич
неодговоренаоваиоваквапитања,ондаможемо
закључитидаонспроводиочигледнепоступке
дискриминисањаМатицесрпске,итобезикаквог
видљивогразлога.Послепунихосаммесециова
квихнесхватљивихинеодговорнихигарасасудби
номнашенајстаријекултурнеустанове,биобиред
данамкажезаштосветочини.Културнајавностс
правомочекујеодговоренаовапитања.
Асаддамиудовољимоминистровојзнатижељи.

Уз,дакако,напоменудајесвеовеподаткеминистар
Тасовацмогаодасагледаизредовнихфинансијских
извештајакојеМатицадостављанадлежниммини
старствима.СвиМатичиниприходисе,иначе,тро
шестрогонаменски.Дакле,тачносезнапокојој
основисуодређенепареприходоване,пасесамос
таквимнаменамамогуитрошити.Радипреглед
ностиподелићемосвеприходеудвеставке:а)при
ходинамењенизапрограмску,културну,научно
истраживачкуииздавачкуделатност;б)приходи
намењениредовномфункционисањуустанове.
А)УпогледујачањапрограмскихаспекатаМа

тичинеделатноститребаистаћидаједрагоцену
помоћМатиципружиоГрадНовиСад,тј.његова
Управазакултуру,којајепрекоконкурса,осим
средставазаЛетопис,финансиралаиизвођење

РАЧУНЈЕЧИСТ
(ОдговорПредседништваМатицесрпскенаСаопштењеМинистарствакултуреиинформисања)



11

научних,културнихиуметничкихпрограмазајав
ност,каоидеоиздавачкеделатности(3.500.000
динара).Покрајинскисекретаријатзакултурује,
осимсредставазаЛетопис,прекоконкурсаопре
делиоидеосредставазаједнукњигу,једанчасо
пис,засеријупредавањаидеосредставазадиги
тализацијуРукописногодељења(1.471.000динара).
Министарствокултуреје,осимсредставазаЛето
пис,прекоконкурсаподржалои4часописаи4
књиге,адалојеидеосредставазадигитализацију
Рукописногодељења(свеукупно1.777.070динара).
ПоосновидонацијаидобротворнихчиноваМати
цасрпскаје,запотребеЛетописаивишепојединач
них,монографскихиздања,досадасакупиласред
ствауизносуод2.369.000динара.
Посебналинијаприходаирасходатичесенауч

ноистраживачкоградауМатицисрпској,аутом
погледунајвећеставкевезанесузаМинистарство
просвете,наукеитехнолошкогразвоја.Заукупно
четрдесетидваМатичинанаучноистраживачка
пројекта,одкојихјевишењиходкапиталногзначаја
занашунауку(лексикографија,енциклопедистика,
лингвистичкастандардологијаидр.),закапитални
пројекатСрпскибиографскиречник,Лексиконписаца
српскекњижевностиилексикографскирад(имапет
запослених),заауторскехонорарезаангажоване
истраживаче,зафинансирањеМатичиногсистема
научнихчасописакојиобухвата9прворазредних
научнихпубликацијаовогатипа:засветенамене
Министарствопросвете,наукеитехнолошкограз
војаиздваја15.600.000динара.Покрајинскисекре
таријатзанаукуитехнолошкиразвојподржаоје
вишенаучнихпројеката(2.000.000динара).
Матицасрпскаимаисопственеизвореприхо

да,аонибиу2015.требалодаизносе4.800.000ди
нара.Типриходисуусмеренинаподмирењене
покривенихтрошковазапрограмскуделатност.Та
средствасууредовнимприликамаусмеренака
покривањусвихпрограмскихактивностикојесу
финансијскинепокривене:за9научнихчасописа
изамонографскепубликације;заповременуперио
дикукаоштосучасописи:Темишварскизборник,
Његошевзборник,СвескеМатицесрпске,Гласник
Матицесрпске,РадМатицесрпске;заЕдицију
„ПрвакњигаМатицесрпске”;за„Змајевунаграду”,
занаграде„МладенЛесковац”,„ЛазарСтојковић”,
„МихаилоПупин”;наступинасајмовимакњига;
промовисањесрпскекултуреуземљиииностран
ству,апосебноурегионуиширомЕвропеисвета;
затрошковеодржавањаседницауправнихоргана
ираднихтелаитд.
Б)Дабицеосистемпрограмске,културне,на

учноистраживачкеииздавачкеделатностимогао
дафункционише,неопходноједабудеобезбеђен
минималникорпусод35запослених,сањиховим
платамаисвимнеопходнимматеријалнимтро
шковима.ЗатаквенаменеМатицасрпскадобија
новацјединоодМинистарствакултуре,атаставка
јесапрошлогодишњих46милионасведенана35
милиона.Тајсмањениизносдовољанјесамоза
брутозарадезапослених(31милион)итрошкове

грејања(близу4милиона).Остаће,сасвимнепокри
вениследећитрошкови:превозрадниканарадно
место;трошковиелектричнеенергије;трошкови
телефона;осигурањеимовине;комуналнеуслуге;
трошковигорива;одржавањевозила;канцелариј
скиматеријал;поштанскитрошкови;трошкови
платногпромета;трошковиинтернета;услугеза
штитенараду;репрезентација;екологијаитрошко
випореза;транспортнитрошкови;дневницена
службеномпуту;отпремнинезаодлазакупензију
идр.УколикотетрошковенеобезбедиМинистар
ствокултуре,средствазатаквенаменеМатицанема
могућностиниодкогадругогдапотражује.
СредствазаоваквенамененеопходнасуМати

циуизносуодпреко50милиона.Кадсеодбију
свемогућемереуштедеиактивирањесопствених
извораприхода,ондаседолазидоминималних
средставаод6,5милионадинаракојинедостајуда
бисеунајстаријојсрпскојкултурнојустановимогло
наставитисауспешнимрадомидабисеотклонио
мучаносећајдајеустанова,изнекогнеобјашњивог
разлога,изложенамалтретирањуикаштиговању.
Свеовеподатке,јошпотпунијеобразложене,ми
нистарТасовацјевећдобијао,аисадаћедобити
наувид.ПредседништвоМатицесрпскега,поко
знакојипут,позивадапоштујеуобичајенупроце
дуруикултуруопхођења,тедапокушананачин
примеренфункцијиминистрадасагледакако
предузетемереМинистарствакултурезаиставоде
каруинирањуМатицесрпскеињеногшироког,
богатогпољаделовања:културног,књижевног,је
зичког,лексикографског,енциклопедистичког,био
библиографског,научног,духовног,паи–зашто
тонерећи–симболичког.
Заштоједногсрпскогминистракултуретолико

узнемирава,паинервира,сложеностМатицесрп
скекаоустанове?Заштооннеможедасепомири
сачињеницомдајеМатицавременомизграђенау
одистаоригиналан,сложенивеомаефикасанси
стемпроизводњекултурнихинаучнихдобарако
ји,узто,представљаинајјефтинијииекономски
најоправданијиобликњиховепроизводње?Сваки
уложенидинаруМатичинсистемвишеструкоје
оправданивишеструкосеисплати,пајеуслучају
Матицесрпскетоликоочигледнонаделучињени
цадаулагањеуовуустановунијетекнекакавоблик
потрошњенего,јошивише,обликпроизводње
новихкултурнихинаучнихвредности.Утолико
прејечитавојсрпскојјавности,несамокултурној
инаучној,негоидруштвенојиполитичкој,мини
старТасовацдужандајавноположирачунеида
образложисмисаосвојихакцијаруинирањаМа
тицесрпске.
АкцијаспасавањаЛетописаМатицесрпскеу

2015.годинијеуспела,упркостомештојенадле
жниминистарсвеучиниодатаконебуде.Акција
спасавањаМатицесрпске,усвеколикомњеном
културномбогатствуиинтелектуалнојснази,још
јеутоку:неизвеснојекакоћесетаакцијазаврши
ти,алибилобијединоисправноиоправданода
тонеизводимопротивновољинадлежногмини
странегоудоговорусањим.Sapientisat!
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