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1. но вем бра 2015: на штан ду Ма ти це српске на Сај му књи га 
у Бео гра ду пред ста вље на је Еди ци ја „Пр ва књи га”, ко ло за 
2015. го ди ну (књи га 266. Кр пе не лут ке, Ка та ри не Ков чин, 
и 267. Гну ша ње, Фи ли па Ро го ви ћа). О књи га ма је го во ри ла 
проф. др Вла ди сла ва Гор дић Пет ко вић, глав ни и од го вор ни 
уред ник, а ау то ри су про чи та ли де ло ве из сво јих књи га.

2. но вем бра 2015: одр жа на је 107. сед ни ца Пред сед ни штва 
Ма ти це срп ске.

2. но вем бра 2015: у Ма ти ци срп ској при ре ђе но је Му зич ко 
ве че Ти хо мир Осто јић – из ме ђу јав ног и лич ног ин те ре са, 
по све ће но Ти хо ми ру Осто ји ћу по во дом обе ле жа ва ња 150 
го ди на од ње го вог ро ђе ња. О Ти хо ми ру Осто ји ћу го во
ри ли су проф. др Би ља на Ши му но вић Бе шлин, исто ри чар, 
проф. др Да ни ца Пе тро вић, му зи ко лог, и др Jелена Јо ва
но вић, ет но му зи ко лог. У му зич ком де лу про гра ма уче
ство вао је Хор Гим на зи је „Јо ван Јо ва но вић Змај” са ди ри
ген том Јо ва ном Тра ви цом. По здрав не ре чи при сут ни ма 
упу тио је проф. Не над Осто јић, пот пред сед ник Ма ти це 
срп ске.

2. но вем бра 2015: у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске, одр
жа на је де ве 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 Ал пар Ло
шонц.

2. но вем бра 2015: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске одр жан је 
пр ви дан се ми на ра Му зе ји и ко му ни ка ци ја у ор га ни за ци ји 
На ци о нал ног ко ми те та Ме ђу на род ног са ве та му зе ја (ИКОМ 
Ср би ја), Га ле ри је Ма ти це срп ске и Спо мензби р ке Па вла 
Бе љан ског. 

3. но вем бра 2015: у Ма ти ци срп ској пред ста вље на је књи га 
Из фе ник со вог гни је зда Му ха ме да Аб да ги ћа. О књи зи је го
во ри ла проф. др Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић, ре цен зент, 
а о ства ра ла штву овог пи сца го во рио је доц. др Пре драг 
Ја шо вић, при ре ђи вач збир ке, док је Адем Вр цић, тех нич ки 
уред ник и се стрић по кој ног Му ха ме да Аб да ги ћа, про чи

тао јед ну ње го ву пе сму. При сут не је по здра вио проф. др 
Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске.
4. но вем бра 2015: у Бе о гра ду је одр жа на сед ни ца Уре ђи
вач ког од бо ра Срп ске ен ци кло пе ди је.

4. и 5. но вем бра 2015: на по зив Ма ти це сло ве нач ке, де ле
га ци ја Ма ти це срп ске бо ра ви ла је у Љу бља ни. У про сто ри
ја ма Ма ти це сло ве нач ке, уз при су ство ис так ну тих пред став
ни ка на уч не и кул тур не за јед ни це Сло ве ни је, 5. но вем бра 
одр жан је про грам пред ста вља ња ра да Ма ти це срп ске. По
ред проф. др Дра га на Ста ни ћа, пред сед ни ка Ма ти це срп ске, 
и доц. др Ђор ђа Ђу ри ћа, ге не рал ног се кре та ра, у про гра му 
је уче ство вао др Мил чек Ко мељ (Mil ček Ko melj), пред сед ник 
Ма ти це сло ве нач ке, ко ји је го во рио о срп скосло ве нач ким 
ве за ма у на у ци, кул ту ри и умет но сти, а по том и о пи сму 
ко је је пред сед ник Ма ти це срп ске упу тио свим сло вен ским 



Ма ти ца ма апе лу ју ћи да се за шти ти срп ска кул ту р на ба шти
на на Ко со ву и Ме то хи ји и спре чи при јем са мо про гла ше не 
др жа ве Ко со во у УНЕ СКО. То ком по се те пред став ни ци 
две ју Ма ти ца раз го ва ра ли су о на став ку са рад ње. За кљу
че но је да се при сту пи из ра ди на уч ног збо р ни ка о срп
скосло ве нач ким ве за ма на по љу кул ту ре, на у ке и умет
но сти у пе ри о ду по след њих де це ни ја XIX и по чет ка XX 
ве ка. Та ко ђе је до го во ре но да се ор га ни зу је уз врат на по
се та пред став ни ка Ма ти це сло ве нач ке Ма ти ци срп ској 
по чет ком сле де ће го ди не.
4. но вем бра 2015: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, одр жа на је 
кон фе рен ци ја Па ра ле ле/Pa ral le li ко јом је ујед но за вр шен 
тро го ди шњи пе ри од пло до твор не срп скоита ли јан ске са
рад ње (2012–2015). При сут не су по здра ви ли Сла ви ша Гру
јић, по кра јин ски се кре тар за кул ту ру и јав но ин фор ми са ње, 
и мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, управ ни ца Га ле ри је 
Ма ти це срп ске, ко ја је пред ста ви ла ре зул та те са рад ње, а 
за тим су усле ди ла из ла га ња пред став ни ка ита ли јан ских 
и срп ских ин сти ту ци ја ко ји су уче ство ва ли у про јек ту.
6. но вем бра 2015: проф. др Бран ко Бе шлин, пот пред сед
ник Ма ти це срп ске, на по зив Вој ске Ре пу бли ке Ср би је, 
при су ство вао је све ча ној ака де ми ји у част Пр ве бри га де, 
одр жа ној у Срп ском на род ном по зо ри шту.
6. и 7. но вем бра 2015: Се ли мир Ра ду ло вић, управ ник Би
бли о те ке Ма ти це срп ске, пред ста вљао је Ма ти цу срп ску 
на Ми нисај му књи га у Те ми шва ру. У окви ру са јам ских 
про гра ма одр жа но је и књи жев но ве че на ком су по ред 
управ ни ка Би бли о те ке уче ство ва ли и Ми ро слав Алек сић, 
ру ко во ди лац Оде ље ња за на бав ку и раз ме ну пу бли ка ци ја, 
и Гор да на Ђи лас, ру ко во ди лац Оде ље ња за чу ва ње и ко ри
шће ње пу бли ка ци ја.
6. но вем бра 2015: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, по во дом обе
ле жа ва ња ју би ле ја 200го ди шњи це од ро ђе ња Ди ми три ја 
Авра мо ви ћа, одр жа но је пре да ва ње о ре ли ги о зном сли кар
ству овог умет ни ка. Ста ни сла ва Јо ва но вић, исто ри чар ка 
умет но сти, го во ри ла је о Авра мо ви ће вим ве ли ким сли кар
ским по ду хва ти ма на по љу ре ли ги о зне умет но сти са по себ
ним освр том на но ву акви зи ци ју Ски да ње с кр ста ко ју је 
Га ле ри ја от ку пи ла ове го ди не. 
7. но вем бра 2015: Ма ти ци срп ској до де ље на је по ве ља за
хвал но сти у Би бли о те ци „Кар ло Бје лиц ки” у Сом бо ру. 
По ве љу је при мио ака де мик Ми ро Вук са но вић, ди рек тор 
Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске.
7, 14, 21. и 28. но вем бра 2015: у окви ру ци клу са кре а тив
них ра ди о ни ца су бо том одр жа на је ра ди о ни ца „Ка ко умет
ност осе ти мо сви” на те му чу ла и три ра ди о ни це по све ће не 
Ал брех ту Ди ре ру и из ло жби гра фи ка под на зи вом Мај сто
ри древ них вре ме на: „Од ше гр та до ге ни ја”, „Да се зна ко 
сам ја!” и „Та јан стве ни је зик Ди ре ро вих гра фи ка”. Ра дио
ни це су во ди ле Ми ро сла ва Жар ков, ку стос, и Бо ја на Об ра
до вић, пе да гог.
9. но вем бра 2015: одр жа на је 108. сед ни ца Пред сед ни штва 
Ма ти це срп ске.
9. но вем 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 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 Ду ши ца 
Гр бић, Све тла на Вуч ко вић и Алек сан дра Драп шин.
9. но вем бра 2015: у Ма ти ци срп ској, у част обе ле жа ва ња 
150го ди шњи це ро ђе ња свог не ка да шњег се кре та ра и уред

ни ка Ле то пи са др Ти хо ми ра Осто ји ћа, при ре ђен је при
го дан књи жев ни про грам. О Ти хо ми ру Осто ји ћу бе се ди ли 
су др Ми о драг Ма тиц ки („Ти хо мир Осто јић у кон тек сту 
на ци о нал ног и про све ти тељ ског про гра ма Ма ти це срп ске”), 
проф. др Ду шан Ива нић („Ти хо мир Осто јић и кла си ци 
но ве срп ске књи жев но сти”) и мр Јо ван Пеј чић („’Ста ра’ и 
’но ва’ срп ска књи жев ност – по гле ди и ста во ви Ти хо ми ра 
Осто ји ћа”). При сут не је по здра вио проф. др Дра ган Ста
нић, пред сед ник Ма ти це срп ске.

9. и 10. но вем бра 2015: др Да ни е ла Ко ро ли ја Цр кве ња ков, 
по моћ ни ца управ ни це Га ле ри је Ма ти це срп ске, уче ство
ва ла је на за вр шној кон фе рен ци ји FP7 про јек та HE RO MAT, 
одр жа ној у Но вом Са ду у ор га ни за ци ји Тех но ло шког фа
кул те та из Но вог Са да и По кра јин ског за во да за за шти ту 
спо ме ни ка кул ту ре. 

10. но вем бра 2015: по во дом отва ра ња ме ђу на род не из ло жбе 
Ал брехт Ди рер и ње го ви са вре ме ни ци. Три јум фал на по вор
ка ца ра Мак си ми ли ја на I из зби р ки Ис точ но сло вач ког му
зе ја у Ко ши ца ма, Га ле ри ја Ма ти це срп ске и По кра јин ски 
се кре та ри јат за кул ту ру и јав но ин фор ми са ње, у згра ди 
Вла де АП Вој во ди не, ор га ни зо ва ли су кон фе рен ци ју за но
ви на ре. О зна ча ју ме ђу на род не са рад ње и про јек ти ма ве ли
ких ме ђу на род них из ло жби, о из ло жби Ди ре ро вих гра фи
ка и ње го вих са вре ме ни ка и ње ном зна ча ју за кул тур ни 
жи вот Но вог Са да и Вој во ди не го во ри ли су Сла ви ша Гру
јић, по кра јин ски се кре тар за кул ту ру и јав но ин фор ми са ње, 
мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, управ ни ца Га ле ри је Ма
ти це срп ске, и мср Сне жа на Ми шић, ви ши ку стос Га ле ри је.

12. но вем бра 2015: проф. др Бран ко Бе шлин и проф. мр 
Не над Осто јић, пот пред сед ни ци Ма ти це срп ске, уче ство
ва ли су на три би ни Срп ског ин сти ту та у Бу дим пе шти по
све ће ној Еу ге ну Са вој ском.
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12. но вем бра 2015: Би бли о те ка Ма ти це срп ске ор га ни зо ва
ла је у сво јој Учи о ни ци струч ни се ми нар за би бли о те ка ре 
ви со ко школ ских би бли о те ка у Вој во ди ни.
12. но вем бра 2015: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, ве че пред 
отва ра ње из ло жбе Ал брехт Ди рер и ње го ви са вре ме ни ци. 
Три јум фал на по вор ка ца ра Мак си ми ли ја на I, ор га ни зо
ва но је струч но во ђе ње за пред став ни ке ме ди ја и су срет 
„Twe e tUp” ко јем су при су ство ва ле и ко ле ге из Ис точ но сло
вач ког му зе ја из Ко ши ца.
13. но вем 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 гра да Бе о гра да. Ре а ли за тор про гра ма би ла 
је Је ле на Јо вин.

13. но вем бра 2015: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске све ча но је 
отво ре на ме ђу на род на из ло жба Ал брехт Ди рер и ње го ви 
са вре ме ни ци. Три јум фал на по вор ка ца ра Мак си ми ли ја на I 
из зби р ки Ис точ но сло вач ког му зе ја из Ко ши ца, ко ја је до 
са да пред ста вље на у ви ше од де сет гра до ва Евро пе, а на кон 
Бе о гра да је сти гла и у Но ви Сад. На отва ра њу из ло жбе, ко јем 
је при су ство ва ло пре ко 500 љу ди, го во ри ли 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 Ро берт По лак (Ro bert Po lak), ди рек тор Ис точ но сло вач ког 
му зе ја у Ко ши ца ма, проф. др Са ша Бра јо вић, исто ри чарка 
умет но сти, 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 ко ји је из ло жбу зва нич но 
и отво рио.
14. но вем бра 2015: др Ми о драг Ма тиц ки, пот пред сед ник 
Ма ти це срп ске, пред ста вљао је Ма ти цу срп ску на на уч ном 
ску пу Ву ко во де ло у на шем вре ме ну у ор га ни за ци ји Срп
ског кул тур ног цен тра из Пље ва ља.
14. но вем бра 2015: Га ле ри ју Ма ти це срп ске, у дру штву 
ита ли јан ског ам ба са до ра у Бе о гра ду Њ. е. Ђу зе па Ман ца 
(Gi u sep pe Man zo), по се тио је пред сед ник Се на та Ре пу бли ке 
Ита ли је, го спо дин Пје тро Гра со (Pi e tro Gras so), са су пру гом 
и нај бли жим са рад ни ци ма. Го сте су при ми ле мр Ти ја на 
Пал ко вље вић Бу гар ски, управ ни ца Га ле ри је, и др Да ние ла 
Ко ро ли ја Цр кве ња ков, по моћ ни ца управ ни це, а том при
ли ком је го спо дин Гра со управ ни ци Га ле ри је уру чио ме
да љу са при ка зом згра де Се на та.
16. но вем 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 сла ви Гра да Но вог Са да. 

16. но вем бра 2015: иза шао је но ви број Ле то пи са Ма ти це 
срп ске. По ред стал них ру бри ка („Про за & По е зи ја”, „Есе ји”, 
„Све до чан ства”, „При ка зи књи га” и „Ле то пис сур фо ва ња”) 
из два ја мо те мат: „80 го ди на Да ни ла Ки ша (1935–1989)” 
ко ји са др жи ин те ре сант не тек сто ве по све ће не овом за срп
ску књи жев ност увек (без об зи ра на вре ме и уо би ча је ну 
про ме ну књи жев не кли ме) под јед на ко занимљивом и ин
три гант ном пи сцу. Тек сто ве пот пи су ју Алек сан дар Јер ков, 
Ра до мир В. Ива но вић, Мир ја на Бе чеј ски, Иван Штер ле
ман и Вик тор Шко рић. По себ ну па жњу тре ба обра ти ти и 
на две но ве ру бри ке ча со пи са. Пр ва је „При ка зи фил мо ва” 
за ко ју у овом бро ју о фил му Ју ри ја Би ко ва Бу да ла (Ду рак) 
из 2014. го ди не пи ше Иван Ба зр ђан, а дру га је „Блог”, за 
ко ји у овом бро ју пи ше Мар ко То шо вић (реч је о још јед
ном за срп ску књи жев ност увек ак ту ел ном пи сцу, Пе тру 
Пе тр о ви ћу Ње го шу).
16. но вем бра 2015: др Да ни е ла Ко ро ли ја Цр кве ња ков, по
моћ ни ца управ ни це Га ле ри је Ма ти це срп ске, уче ство ва ла 
је на кон фе рен ци ји Italy‒Ser bia Day: Growth & De ve lop ment 
thro ugh Sci en ce & Tec hno logy ко ју су ор га ни зо ва ли Ам ба
са да Ре пу бли ке Ита ли је у Бе о гра ду и AIS3 ‒ Асо ци ја ци ја 
ита ли јан ских и срп ских на уч ни ка и ис тра жи ва ча. У окви ру 
кон фе рен ци је одр жа на је по стер пре зен та ци ја на ко јој су 
пред ста вље ни ре зул та ти про јек та De ve lop ment and im ple
men ta tion of two no vel por ta ble in stru ments for the analysis 
of Cul tu ral He ri ta ge: por ta ble scan ner XRF and por ta ble XRD 
ко ји је ре а ли зо ван у са рад њи Га ле ри је Ма ти це срп ске, Ин
сти ту та за ну кле ар не на у ке „Вин ча” и ком па ни је Ars men
su rae из Ри ма.
17. но вем бра 2015: одр жа на је 109. сед ни ца Пред сед ни штва 
Ма ти це срп ске.
17. но вем бра 2015: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске до де љена је 
На гра да „Ми ло рад Ме дић” за ис так ну те ре зул та те у обла
сти кон зер ва ци је и ре ста у ра ци је сли ка. Ово го ди шњи до
бит ник Си ни ша Зе ко вић, кон зер ва торре ста у ра тор По
кра јин ског за во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре, том 
при ли ком је одр жао пре да ва ње о срп ском кул тур ном на
сле ђу на Хи лан да ру и пред ста вио кон зер ва тор скоре ста
у ра тор ске ра до ве ко је спо ро во ди По кра јин ски за вод за 
за шти ту спо ме ни ка кул ту ре.

18. но вем бра 2015: Ма ти цу срп ску по се ти ла је Де ле га ци
ја Уни вер зи те та у Но вом Са ду. Том при ли ком пот пи сан 
је Спо ра зум о са рад њи из ме ђу Ма ти це срп ске и Уни вер
зи те та у ко ме су де фи ни са не обла сти за јед нич ког ра да и 
ак тив но сти. Проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це 
срп ске, из ра зио је за до вољ ство због уна пре ђе ња са рад ње 
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са Уни вер зи те том ко ја тра је већ го ди на ма и ис та као да на 
по љу ра да на на уч ним про јек ти ма и из да њи ма ова са рад
ња да је очи глед не ре зул та те. Проф. др Ду шан Ни ко лић, 
рек тор Но во сад ског уни вер зи те та, оце нио је да је са рад ња 
Ма ти це срп ске и Уни вер зи те та ве о ма зна чај на за за јед нич
ки на ступ и у зе мљи и у ино стран ству ка да је у пи та њу пред
ста вља ње кул тур ног и на уч ног на сле ђа срп ског на ро да. 
Раз го во ри ма су при су ство ва ли и др Са ша Ор ло вић, про
рек тор за фи нан си је и ор га ни за ци ју, Дра га на Ву јо вић, ге
не рал ни се кре тар Уни вер зи те та, проф. др Бран ко Бе шлин 
и проф. мр Не над Осто јић, пот пред сед ни ци Ма ти це срп
ске, доц. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар Ма ти це 
срп ске, и мср Је ле на Ве се ли нов, управ ни ца по сло ва Ма ти
це срп ске. На кон раз го во ра у Ма ти ци срп ској, у Из ло жбе
ном па ви љо ну Цен трал не згра де Уни вер зи те та у Но вом 
Са ду, отво ре на je из ло жба по све ће на Ма ти ци срп ској. На 
из ло жби су пред ста вље не нај ста ри ја срп ска кул тур на и 
на уч на ин сти ту ци ја срп ског на ро да од осни ва ња до да нас, 
као и бо га та из да вач ка де лат ност Ма ти це срп ске. Из ло жбу 
je отвориo проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це 
срп ске, а при сут ни ма се у име Уни вер зи те та у Но вом Са ду 
обратиo рек тор проф. др Ду шан Ни ко лић. Улаз је био сло
бо дан за све по се ти о це, а из ло жба је тра ја ла до 30. но вем бра.

19. но вем бра 2015: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, при су ство вао је све ча но сти по во дом Да на 
Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти у Бе о гра ду.

19. но вем бра 2015: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, уче ство вао је у Га ле ри ји Ма ти це срп ске у 
про мо ци ји мо но гра фи је Со кол ског дру штва Вој во ди не.

19. но вем бра 2015: у Ма ти ци срп ској обе ле же но је 100 
го ди на од смр ти Иси до ра Ба ји ћа. Пу бли ку, раз ли чи тог 
уз ра ста али под јед на ке љу ба ви пре ма му зи ци, по здра вио 
је проф. мр Не над Осто јић, пот пред сед ник Ма ти це срп
ске. Про грам је отво ри ла доц. др Ма ри ја на Ко ка но вић, 
му зи ко лог, освр том на жи вот и де ло Иси до ра Ба ји ћа, на кон 
че га је усле дио му зич ки про грам са чи њен од ком по зи ци ја 
Иси до ра Ба ји ћа. Бо шко Сто ја ди но вић, уче ник Му зич ке 
шко ле „Иси дор Ба јић”, на сту пом је на ја вио ве че пре див не 
му зи ке. Про фе со ри ца мр Ми ли ца Сто ја ди но вић, у прат њи 
Бо шка Сто ја ди но ви ћа и Ма је Гру јић, из ве ла је по зна те 
ну ме ре слав ног ком по зи то ра. Та лен то ва ни сту ден ти Ака
де ми је умет но сти Ани ца Ми ло ше вић, Ти на Ал ма Ди а ки
те, Са ња Кра гу љац, Дра га на Кне же вић, Сте фан Јан чић, 
Лу ка Јо ва но вић и Ми ли ца То мић су сво јим на дах ну тим 

из во ђе њем ком по зи ци ја ожи ве ли се ћа ње на Иси до ра 
Ба ји ћа.

20. но вем бра 2015: у Ма ти ци срп ској одр жа на је сед ни ца 
Уред ни штва Збо р ни ка Ма ти це срп ске за дру штве не на у ке.

20, 27. и 28. но вем бра 2015: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, у 
окви ру пра те ћег про гра ма из ло жбе Ал брехт Ди рер и ње го ви 
са вре ме ни ци. Три јум фал на по вор ка ца ра Мак си ми ли ја на I, 
одр жа на су три пре да ва ња: „Ал брехт Ди рер и ње го ви са
вре ме ни ци” на ко јем су го во ри ле мср Сне жа на Ми шић, 
ку стос из ло жбе, и Ста ни сла ва Јо ва но вић, са рад ни ца на 
из ло жби; „По след њи ви тез – цар Мак си ми ли јан I” проф. 
др Бран ка Бе шли на са Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом 
Са ду и пот пред сед ни ка Ма ти це срп ске, и „Ка ко ћу се са мо 
смр за ва ти по сле овог Сун ца! ‒ Ал брехт Ди рер и ре не сан
сна пут нич ка и пу то пи сна кул ту ра” проф. др Вла ди ми ра 
Гво зде на са Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду.

21. но вем бра 2015: 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, при су ство ва ли су 
све ча ној ака де ми ји по во дом обе ле жа ва ња 110. го ди шњи
це Со кол ског дру штва у Но вом Са ду. Том при ли ком је 
пред сед ник у име Ма ти це срп ске по здра вио скуп.

23. но вем бра 2015: одр жа на је 110. сед ни ца Пред сед ни
штва Ма ти це срп ске.

23. но вем бра 2015: у Ма ти ци срп ској, по во дом обе ле жа
ва ња 100 го ди на од ро ђе ња ве ли ког срп ског књи жев ни ка 
Бран ка Ћо пи ћа, при ре ђен је при го дан про грам. На по
чет ку све ча но сти, др Мар ко Не дић, се кре тар Оде ље ња за 
књи жев ност и је зик, по здра вио је при сут не и дао увод ну 
реч у ко јој се освр нуо на жи вот и рад Бран ка Ћо пи ћа. У 
про гра му су уче ство ва ли ака де мик Све то зар Ко ље вић 
(„Ан тро по ло шки аспек ти ра ног Ћо пи ће вог при по ве да ња”), 
проф. др Радивојe Ми кић („Мор фо ло шке ка рак те ри сти
ке Ба ште сље зо ве бо је”), проф. др Алек сан дар Јо ва но вић 
(„Бран ко Ћо пић, школ ски пи сац”) и проф. др Јо ван Де лић 
(„Ћо пи ћев ди ја лог са мр тви ма”).

24. но вем бра 2015: у Ма ти ци срп ској про мо висана је књи
га Тран зи ци ја: при лог со ци о ло шком про у ча ва њу дру штве
них про ме на проф. др Уро ша Шу ва ко ви ћа. О књи зи су 
го во ри ли проф. др Ра дош Смиљ ко вић, проф. др Сло бо дан 
Ан то нић, проф. др Ср ђан Шљу кић 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. но вем бра 2015: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, при су ство вао je све ча но сти по во дом до де
ле при з на ња на гра ђе ним уни вер зи тет ским про фе со ри ма 
за жи вот но де ло за 2015. го ди ну, у ор га ни за ци ји Удру же
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ња уни вер зи тет ских на став ни ка и на уч ни ка Вој во ди не и 
Вла де АП Вој во ди не.

25. но вем 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 Кру ше вац. 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.

26. но вем бра 2015: у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске, одр жа
на је де се 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 др Ду шан Т. Ба та ко вић.

27. но вем 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 
Град ској би бли о те ци „Вла ди слав Пет ко вић Дис” у Чач ку. 
Ре а ли за тор про гра ма би ла је Је ле на Јо вин.

30. но вем бра 2015: одр жа на је 111. сед ни ца Пред сед ни штва 
Ма ти це срп ске.

30. но вем бра 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, ко ју је пред во дио 
про рек тор проф. др Ан дреј Ку зње цов (Ан дрей Ку зне цов). 
У са ста ву де ле га ци је би ли су Људ ми ла Ру чи на (Людми ла 
Ru ci na), де кан Фи ло ло шког фа кул те та, Ар тем Ма слов (Ар
тем Ма слов), за ме ник ди рек то ра Ин сти ту та ме ђу на род
них од но са и оп ште исто ри је, Ки рил Ба лан дин (Ки рилл 
Ба лан дин), по моћ ник рек то ра за ме ђу на род ну са рад њу и 
Ири на Абра мо ва (Ири на Абра мо ва), про фе сор ка Фи ло ло
шког фа кул те та. Го сте су при ми ли проф. др Дра ган Ста нић, 
пред сед ник Ма ти це срп ске, проф. др Бран ко Бе шлин, пот
пред сед ник, 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. У раз го во ру је 
са гле да на до са да шња са рад ња Ма ти це срп ске и ни жње го
род ског Уни вер зи те та и раз мо тре не су мо гућ но сти да љег 
за јед нич ког ра да на ор га ни за ци ји да на срп ске кул ту ре у 
Ни жњем Нов го ро ду и да на ру ске кул ту ре у Ср би ји. Го сти 

из Ру си је пред ло жи ли су да се на уч ни ци из Ср би је укљу че 
у об ја вљи ва ње ра до ва у на уч ним ча со пи си ма и дру гим пу
бли ка ци ја ма ко је из да је Уни вер зи тет у Ни жњем Нов го ро ду.

30. но вем бра 2015: у Ма ти ци срп ској, у окви ру про гра ма 
Ср би ја у Пр вом свет ском ра ту 1915, др Дра ган Ха мо вић 
одр жао је пре да ва ње „Књи жев на Мла да Бо сна, Прин цип 
и срп ска по е зи ја”. 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. но вем 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 150 
го ди на од ро ђе ња ен гле ског пи сца Ра дјар да Ки плин га 
(1865–1936). Ау тор ка по став ке би ла је Ива на Гр гу рић, а уред
ник Се ли мир Ра ду ло вић, управ ник Би бли о те ке. 

1. де цем бра 2015: у Ма ти ци срп ској, Ма ти ца срп ска и Фон
да ци ја „Ла за Ко стић” пред ста ви ле су књи гу Ком па ра тив ни 
ква р тет проф. Ми о дра га Ра до ви ћа. Про грам је за по чет 
му зич ком ну ме ром „Ла зи них тру ба ду ра”: Ла ри са Ко пић, 
ви о ли на, Ти ја на Круљ, фла у та, Мар ко Ра дој ко вић, ги та ра, 
и Или ја Зец, ги та ра. По том су се при сут ни ма обра ти ли 
проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, и 
проф. Ма ри на Ми лић Апо сто ло вић, упра ви тељ Фон да ци је 
„Ла за Ко стић”. О књи зи су го во ри ли: проф. др Со фи ја Ко
шни чар, проф. Са ња Гр бић, и aутор, а „Ла зи ни тру ба ду ри” 
су из ве ли још две ну ме ре.

1. де цем 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, са ста ла се са проф. др Ду ша
ном Ни ко ли ћем, рек то ром Уни вер зи те та у Но вом Са ду. 
Раз го ва ра ло се о на став ку са рад ње Га ле ри је Ма ти це срп ске 
и Уни вер зи те та. Том при ли ком до го во ре но је при ка зи ва ње 
из ло жбе ди ги тал них прин то ва Срп ска умет ност у де сет 
сли ка. Из ко лек ци је Га ле ри је Ма ти це срп ске у згра ди Рек
то ра та у 2016. го ди ни.
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2. де цем бра 2015: По во дом 100 го ди на од ро ђе ња Жи ва на 
Ми ли сав ца (1915–1997), ду го го ди шњег чла на Ма ти це срп
ске, уред ни ка Ле то пи са Ма ти це срп ске, се кре та ра и пред
сед ни ка Ма ти це срп ске, у Ма ти ци срп ској при ре ђен је при
го дан про грам. Уче ство ва ли су проф. др Дра ган Ста нић 
(„Жи ван Ми ли са вац као ча сник Ма ти це срп ске”), проф. 
др Слав ко Гор дић („Уред нич ка ак тив ност и ме мо ар ска про
за Жи ва на Ми ли сав ца”), др Мар ко Не дић („Две књи ге 
Жи ва на Ми ли сав ца”), и доц. др Ђор ђе Ђу рић („Исто ри ја 
Ма ти це срп ске Жи ва на Ми ли сав ца”). 
2. де цем бра 2015: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске отво ре на је 
из ло жба За шти та кул тур ноисто риј ског на сле ђа Бу дим
ске и Те ми шва р ске епа р хи је ко ја je ре зул тат са рад ње 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. На отва ра њу из ло жбе при сут ни ма су 
се обра ти ли Ње го во прeосвеште нство Го спо дин Лу ки јан, 
епи скоп бу дим ски и ад ми ни стра тор те ми шва р ски, о из ло
жби и са рад њи на про јек ту за шти те кул тур ноисто риј ског 
на сле ђа Бу дим ске и Те ми шва р ске епа р хи је го во ри ли су 
мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, управ ни ца Га ле ри је 
Ма ти це срп ске, и 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, из ло жбу је отво рио 
Сла ви ша Гру јић, по кра јин ски се кре тар за кул ту ру и јав но 
ин фор ми са ње. На кон отва ра ња усле ди ло је струч но во ђе
ње ау то ра из ло жбе др Да ни е ле Ко ро ли је Цр кве ња ков, из 
Га ле ри је Ма ти це срп ске, и Де ја на Ра до ва но ви ћа, из По кра
јин ског за во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре.

3. де цем бра 2015: Ма ти цу срп ску по се ти ла је де ле га ци ја 
Ма ти це ру син ске из Ру ског Кр сту ра, у са ста ву Ђу ра Па пу
га, пред сед ник, Ми ло мир Шај тош, пот пред сед ник, и проф. 
др Ми ха и ло Феј са, порт па рол. Го сте су при ми ли 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. Пред став ни ци Ма ти це ру син ске упо
зна ли су до ма ћи не са сво јом де лат но шћу и упу ти ли по зив 
пред став ни ци ма Ма ти це срп ске да при су ству ју про сла ви 

по во дом 25 го ди на ра да Ма ти це ру син ске. Во ђе ни су раз
го во ри о мо гу ћој са рад њи у на ред ном пе ри о ду.
3. де цем бра 2015: у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске, одр жа на 
је је да на е 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 проф. др Сло бо дан 
Ан то нић. 
4. де цем бра 2015: Ма ти цу срп ску су по се ти ли уче ни ци 
ОШ „Ко ста Триф ко вић” из Но вог Са да. Го сте је при ми ла 
мср Алек сан дра Јо ва но вић, струч ни са рад ник.
4. де цем бра 2015: Да ни е ла Ло ме но ва и Бо жен ка Ба жик, 
би бли о те кар ке Би бли о те ке Ма ти це срп ске, уче ство ва ле су 
на пр вом струч ном су сре ту би бли о те ка ра у Ср би ји под на
зи вом Би бли о те ке у сло вач ким сре ди на ма у Ср би ји и њи
хо ва уло га у очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та, одржанoм 
у про сто ри ја ма Оп шти не Бач ки Пе тро вац, у ор га ни за ци
ји Ко ми си је за би бли о теч ку де лат ност Од бо ра за кул ту ру 
На ци о нал ног са ве та сло вач ке на ци о нал не ма њи не. Том 
при ли ком, Бо жен ка Ба жик про чи та ла је ре фе рат „Би бли
о те ка Ма ти це срп ске и ње ни фон до ви на сло вач ком је зи ку”.
4. де цем 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 Ср би је у Бе о гра ду. Ре а ли за тор про
гра ма би ла је Је ле на Јо вин.
4. де цем бра 2015: у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске, уве ре
ња о по ло же ном струч ном ис пи ту у би бли о теч коин фор
ма ци о ној де лат но сти у но вем бар ско м испит ном ро ку Би
бли о те ке Ма ти це срп ске, кан ди да ти ма је уру чио Се ли мир 
Ра ду ло вић, управ ник Би бли о те ке Ма ти це срп ске.
4, 5, 11, 12, 18. и 25. де цем бра 2015: у Га ле ри ји Ма ти це срп
ске, у окви ру пра те ћег про гра ма из ло жбе Ал брехт Ди рер 
и ње го ви са вре ме ни ци. Триј умфал на по вор ка ца ра Мак си
ми ли ја на I, одр жа но је шест пре да ва ња: „Ди ре ро ве са мо
пре зен та ци је: кон ту ре иден ти те та ре не сан сног умет ни ка” 
проф. др Са ше Бра јо вић са Фи ло зоф ског фа кул те та у Бео
гра ду, „Ал брехт Ди рер и му зи ка у ре не сан си Ми ла на Ми
лој ко ви ћа” са Ака де ми је умет но сти у Но вом Са ду, „Ре цеп
ци ја Три јум фал не по вор ке ца ра Мак си ми ли ја на I у кул ту ри 
ефе мер ног спек та кла XIX ве ка” др Иго ра Бо ро за на са 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, „Га стро хе ри то ло шки 
огле ди: Ди рер у Бри се лу. Ве че ра у ку ћи мај сто ра Бер нар да” 
Та ма ре Ог ње вић из Ар тис Цен тра из Бе о гра да, „Тран сфор
 ма ци ја гра фич ког ме ди ја” мр Да ни ла Вук са но ви ћа, ви шег 
кон зер ва то ра Га ле ри је, у окви ру ко јег је пред ста вљен и 
про је кат Лу та ју ћи оти сак Ака де ми је умет но сти у Но вом 
Са ду, и „Да ли је Ди рер пр ви струч њак за брен ди ра ње?” 
Не ма ње Ми лен ко ви ћа из мар ке тин шке аген ци је Bren don 
& Bren da из Но вог Са да.
5, 12, 19. и 26. де цем бра 2015: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, 
у окви ру кре а тив них ра ди о ни ца за де цу Мај сто ри дав них 
вре ме на по све ће них из ло жби гра фи ка Ал брех та Ди ре ра 
и ње го вих са вре ме ни ка, одр жа но је че ти ри ра ди о ни це: 
„Кад умет ник ства ра сли ку за ца ра”, „Но со рог у мо јој гла
ви, на па пи ру се по ја ви!”, „И ја мо гу би ти ку стос!” и „Но
во го ди шњи ма скен бал код Ди ре ра”. Ра ди о ни це су во ди ле 
Ми ро сла ва Жар ков, ку стос, и Бо ја на Об ра до вић, пе да гог.
6–10. де цем бра 2015: струч ни тим Га ле ри је Ма ти це срп ске: 
др Да ни е ла Ко ро ли ја Цр кве ња ков, мср Сне жа на Ми шић, 
мср Дар ко Де спо то вић и Је ле на Ог ња но вић, бо ра вио је у 
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Бе чу у сту диј ској по се ти Умет нич коисто риј ском му зе ју, 
где су са пред став ни ци ма кон зер ва тор ског оде ље ња Га ле
ри је сли ка (Ел ке Обер та лер /El ke Ober ta ler/) и оде ље ња за 
умет нич ку еду ка ци ју (Ан дре ас Ци ме р ман /An dre as Zim
mer mann/ и Бар ба ра Хербст /Bar ba ra Herbst/) има ли са стан
ке у ци љу до го во ра о по тен ци јал ној са рад њи из ме ђу две 
му зеј ске уста но ве, а уз по др шку Ау стриј ског кул тур ног 
фо ру ма у Бе о гра ду. На кон раз мо тре них мо гућ но сти са рад
ње, до го во ре но је да се као пр ви ко рак при пре ми Про то кол 
о са рад њи из ме ђу Умет нич коисто риј ског му зе ја у Бе чу 
и Га ле ри је Ма ти це срп ске за пе ри од 2016‒2019. го ди не.
8. де цем бра 2015: одр жа на је 112. сед ни ца Пред сед ни штва 
Ма ти це срп ске.

8. де цем бра 2015: у Ма ти ци срп ској, у ор га ни за ци ји Ма
ти це срп ске, Град ске би бли о те ке и Из да вач ке ку ће „Про
ме теј”, про мо висана је књи га О па сти ру и ка ме ну са се дам 
очи ју Се ли ми ра Ра ду ло ви ћа. Уче ство ва ли су Ње го во пре
о све штен ство епи скоп но во сад ски и бач ки др Ири неј, Иван 
Не гри шо рац, Са ша Ра дој чић, Зо ран Ко лун џи ја и ау тор.
8. де цем бра 2015: у зда њу Пре па ран ди је Пе да го шког фа
кул те та у Сом бо ру отво ре на je из ло жба Ма ти ца срп ска 
по све ће на пред сто је ћој 190го ди шњи ци од осни ва ња нај
ста ри је срп ске кул тур не и на уч не уста но ве. Из ло жба је 
при ре ђа на у са рад њи Ма ти це срп ске, Рек то ра та Уни вер
зи те та у Но вом Са ду и Пе да го шког фа кул те та у Сом бо ру. 
Пред број ним сту ден ти ма и го сти ма, на отва ра њу из ло жбе 
о на стан ку, ра ду, исто ри ја ту и зна ча ју Ма ти це срп ске го
во ри ли су исто ри ча ри проф. др Са ша Мар ко вић, и доц. др 
Ми ха ел Ан то ло вић, а из ло жбу је отво рио проф. др Жељ ко 
Вуч ко вић, де кан Пе да го шког фа кул те та у Сом бо ру.

9. де цем бра 2015: у Ма ти ци срп ској обе ле же но је пет го
ди на из да вач ке де лат но сти Дру штва чла но ва Ма ти це срп

ске у Ре пу бли ци Срп ској. О ра ду Дру штва, као и бу ду ћим 
пла но ви ма, го во ри ли су ака де мик Дра го Бран ко вић, ге
не рал ни се кре тар Дру штва, проф. др Мла ден Шу ка ло, 
пред сед ник, мр Сло бо дан На гра дић и мр Жељ ко Ву ја ди
но вић, чла но ви Управ ног од бо ра. Го сте је по здра вио 
проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске.
10. де цем бра 2015: у Ма ти ци срп ској, у окви ру про гра ма 
Ср би ја у Пр вом свет ском ра ту 1915, проф. др Бран ко Мом
чи ло вић одр жао је пре да ва ње „Го спо ђа Меј бел Син клер 
Сто барт – за бо ра вље на хе ро и на Ве ли ког ра та”. При сут не 
го сте по здра вио је доц. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре
тар Ма ти це срп ске.
10. де цем бра 2015: у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске, одр жа
на је два на е 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 Ча слав Ко при ви ца.
10–12. де цем 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 Жељ ке Је ла вић, ко о р ди на тор ке европ ске ре
ги о нал не CE CA, уче ство ва ла је у За гре бу на кон фе рен ци ји 
Раз вој CE CA мре же у ЈИ Евро пи. 
11. де цем 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 
Учи о ни ци Би бли о те ке Ма ти це срп ске. Ре а ли за тор про гра
ма би ла је Је ле на Јо вин.
11. де цем бра 2015: у Ма ти ци срп ској у ор га ни за ци ји Дру
штва „Ба шти нар” из Пер ле за одр жа но је пре да ва ње / окру
гли сто Дра ги ша Бра шо ван – 50 го ди на по сле. Уче ство ва ли 
су Зо ран Сто ја чић, ар хи тек та, по здрав ни го вор у име дру
штва „Ба шти нар”, проф. др Алек сан дар Ка ди је вић, се кре
тар Оде ље ња за ли ков не умет но сти Ма ти це срп ске, Вла
ди мир Ми тро вић, исто ри чар умет но сти, Љи ља на До жић, 
ар хи вист, исто ри чар, Дон ка Стан чић, исто ри чар ка умет
но сти, Ја сми на Јак шић, исто ри чар ка умет но сти, Ми лан 
По зна но вић, исто ри чар умет но сти, Да рио Чу пић, ар хи
тек та, и Ми лан Ми ло ва но вић, ар хи тек та.
14. де цем бра 2015: одр жа на је 113. сед ни ца Пред сед ни штва 
Ма ти це срп ске.
14. де цем бра 2015: у Ма ти ци срп ској одр жа на је сед ни ца 
Од бо ра оде ље ња за сцен ске умет но сти и му зи ку.

14. де цем бра 2015: у Ма ти ци срп ској др Пре драг Ми ло
са вље вић од р жао је пре да ва ње по во дом отва ра ња из ло жбе 
Сло во ре не сан се: ан тич ка ге о ме три ја у сред њо ве ков ном 
срп ском ства ра ла штву. У окви ру из ла га ња би ло је ре чи 
о ан тич ким зна њи ма при ме ње ним у вре ме вла да ви не ди
на сти ја Не ма њић, Хре бе ља но вић/Ла за ре вић и Бран ко вић. 
У го во ру ко ји је проф. др Алек сан дар Пе тро вић одр жао 
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на кон из ла га ња др Ми ло са вље ви ћа би ло је ука за но на при
су ство и зна чај раз во ја нео пла то ни зма у сред њо ве ков ном 
срп ском ства ра ла штву. Из ло жбу је отво рио проф. др Дра
ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске.

14. де цем бра 2015: у Ма ти ци срп ској пред ста вље на је књи
га Два ве ка мо дер не срп ске ди пло ма ти је, ко ју су уре ди ли 
ака де мик Че до мир По пов, ака де мик Дра го љуб Р. Жи во ји
но вић и проф. др Сло бо дан Мар ко вић. О књи зи, про јек ту 
и околно сти ма под ко ји ма се од ви јао го во ри ли су ака де мик 
Дра го љуб Р. Жи во ји но вић, проф. др Сло бо дан Г. Мар ко
вић и доц. др Ђор ђе Ђу рић. У по здрав ној ре чи, проф. др 
Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, го во рио је и о 
Би бли о гра фи ји ра до ва ака де ми ка Че до мира По по ва ко ју 
је при ре ди ла др Је ле на По пов.
14. де цем бра 2015: иза шао је но ви број Ле то пи са Ма ти
це срп ске. По ред уста ље них ру бри ка („Про за&По е зи ја”, 
„Есе ји”, „Све до чан ства”, „При ка зи књи га”, „При ка зи фил
мо ва”, „Блог” и „Ле то пис сур фо ва ња”) из два ја се те мат „Лео
нард Ко ен” ко ји је при ре ди ла мла да са рад ни ца Ле то пи са 
мср Ви о ле та Ми тро вић. Тек сто ве о по зна том ка над ском 
пе сни ку, ро ма но пи сцу и кан та у то ру пот пи су ју, по ред 
при ре ђи ва ча, и Зо ран Па у но вић, Вик тор Шко рић, Лин да 
Ха чи он и Ср ђан Ви дрић.
14. де цем 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 Учи о ни ци Би блио те
ке Ма ти це срп ске. Ре а ли за тор ке про гра ма би ле су Ду ши ца 
Гр бић, Све тла на Вуч ко вић и Алек сан дра Драп шин.

14. де цем бра 2015: у Га ле ри ји Огран ка СА НУ у Но вом 
Са ду, отво ре на је из ло жба ко ла жа As si sten za мр Да ни ла 
Вук са но ви ћа, умет ни ка и ви шег кон зер ва то ра Га ле ри је Ма
ти це срп ске. 
15. де цем бра 2015: у Ма ти ци срп ској одр жа на је сед ни ца 
Од бо ра оде ље ња за књи жев ност и је зик.
15. де цем бра 2015: у Ма ти ци срп ској пред ста вљен је збор
ник ра до ва Об ред на прак са – ре чи ма о хра ни (на ма те ри ја лу 

из срп ских го во ра Вој во ди не) ко ја је ре зул тат ра да на про
јек ту Кул ту ра ис хра не у Вој во ди ни кроз об ред ну прак су. 
Лингви стич ки и ет но ло шки аспект, а чи ји је но си лац по
сло ва проф. др Со фи ја Ми ло ра до вић. О књи зи су го во
ри ли ре цен зен ти проф. др Ма то Пи жу ри ца са је зич ког, и 
проф. др Бран ко Ћу пур ди ја, са ет но ло шког аспек та. На 
кра ју је и при ре ђи вач и је дан од ау то ра проф. др Со фи ја 
Ми ло ра до вић го во ри ла о про јек ту и са рад ни ци ма.

15. де цем бра 2015: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, при су ство вао је но во го ди шњем кок те лу 
Но во сад ског сај ма. 

15. де цем бра 2015: Ма ти цу срп ску по се ти ли су го сти Ака
де ми је умет но сти у Но вом Са ду, од ко јих су не ки би ли и 
чла но ви жи ри ја 5. Свет ског би је на ла сту дент ске фо то гра
фи је. Са исто ри јом Ма ти це срп ске и ње ним са вре ме ним 
ак тив но сти ма го сте је упо зна ла До бри ла Мар ти нов, а са 
не ко ли ко по здрав них ре чи обра тио им се и проф. др Дра
ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске.

16. де цем 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 про сто ри ја ма СА НУ у Бе о гра ду.

16. де цем бра 2015: у Ма ти ци срп ској одр жа на је сед ни ца 
Од бо ра оде ље ња за дру штве не на у ке.

16. де цем бра 2015: у Ма ти ци срп ској одр жа на је сед ни ца 
Лек си ко граф ског оде ље ња.

17. де цем бра 2015: у Ма ти ци срп ској одр жа на je сед ни ца 
Жи ри ја за до де лу „Зма је ве на гра де Ма ти це срп ске”.

17. де цем бра 2015: у Ма ти ци срп ској, у са рад њи са Фон да
ци јом „Ла за Ко стић”, про мо висан је збор ник Са вре ме на 
срп ска про за из Тр сте ни ка (из да вач је На род на би бли о
те ка „Је фи ми ја” из Тр сте ни ка). О Збор ни ку су го во ри ли 
Ве ро љуб Ву ка ши но вић, глав ни и од го вор ни уред ник, 
проф. др Ми хај ло Пан тић и др Ма ја Ро гач. У дру гом де лу 
про гра ма пред ста вље на је и пе снич ка зби р ка Ве ро љу ба 
Ву ка ши но ви ћа Све ти жар (Гра фо марк, Лак та ши, 2015) о 
ко јој је го во рио Ми о драг Ра до вић. У му зич ком про гра му 
на сту пи ли су „Ла зи ни тру ба ду ри”, сту ден ти ака де ми је 
умет но сти из Но вог Са да: Ла ри са Ко пић (ви о ли на), Ти ја
на Круљ (фла у та), Мар ко Ра дој ко вић (ги та ра) и Или ја Зец 
(ги та ра).

18. де цем бра 2015: у Ма ти ци срп ској одр жа на је сед ни ца 
Од бо ра оде ље ња за при род не на у ке.

18. де цем бра 2015: у Ма ти ци срп ској одр жа на је сед ни ца 
Од бо ра оде ље ња за ли ков не умет но сти.
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21. де цем бра 2015: у Ма ти ци срп ској при ре ђен је при го дан 
про грам по во дом обе ле жа ва ња 100го ди шњи це ро ђе ња 
Бо шка Пе тро ви ћа, углед ног књи жев ни ка и пред сед ни ка 
Ма ти це срп ске. У про гра му су уче ство ва ли проф. др Дра
ган Ста нић („Му др ост и не на ме тљи вост Бо шка Пе тро ви
ћа”), проф. др Слав ко Гор дић („За по нов но чи та ње Бо шка 
Пе тро ви ћа”), ака де мик Ми ро Вук са но вић („Је ди нац Бо шко 
Пе тро вић”), проф. др Јо ван Де лић („О ро ма ну Пе вач и ње
го вој те ра пе ут ској сна зи”) и др Мар ко Не дић („Пр ви ро
ман Бо шка Пе тро ви ћа”). 
21. де цем бра 2015: одр жа на је 114. сед ни ца Пред сед ни штва 
Ма ти це срп ске.
22. де цем бра 2015: у Ма ти ци срп ској одр жа на je сед ни ца 
Од бо ра Ру ко пи сног оде ље ња.
22. де цем бра 2015: у Ма ти ци срп ској пред ста вље на је Би
бли о гра фи ја срп ске ги та ри стич ке ли те ра ту ре од пр вих 
тра го ва до 2000. Еди ци је „Би бли о гра фи је” ко ја де лу је у 
окви ру ра да Лек си ко граф ског оде ље ња Ма ти це срп ске. 
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 
проф. др Алек сан дра Вра неш, глав ни уред ник Еди ци је, 
проф. др Гор да на Кра ја чић, му зи ко лог и му зич ки кри ти
чар, и проф. др Урош Дој чи но вић, ау тор. На кон пред ста
вља ња књи ге одр жан је кон церт ни омаж проф. др Јо ва ну 
Јо ви чи ћу, пи о ни ру кла сич не ги та ре ју го сло вен ског про
сто ра. Уз зву ке ги та ре Уро ша Дој чи но ви ћа, на шег углед ног 
ги та ри сте, чуо се опус нај леп ших и нај че шће из во ђе них 
ком по зи ци ја из ре пер то а ра проф. Јо ви чи ћа.
22. де цем 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 Би бли о те ци „Гли
го ри је Во за ро вић” у Срем ској Ми тро ви ци. Ре а ли за то ри 
про гра ма би ле су Ду ши ца Гр бић, Све тла на Вуч ко вић и 
Алек сан дра Драп шин.
22. де цем бра 2015: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, у окви ру 
пра те ћег про гра ма из ло жбе Ал брехт Ди рер и ње го ви са вре
ме ни ци. Трију мфал на по вор ка ца ра Мак си ми ли ја на I про
мо висана је књи га по е зи је Ла ко је ју ри ша ти на не бо ко је 
ћу ти књи жев ни ка Еми ра Со ко ло ви ћа, ко ја са др жи пе сме 
ин спи ри са не Ди ре ро вим гра фи ка ма.
23. де цем бра 2015: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, уче ство вао је у Бе о гра ду у ра ду седни це 
Управ ног од бо ра За ду жби не „До си теј Об ра до вић”.
23. де цем бра 2015: одр жан је са ста нак Ре дак ци је Збор ни
ка Ма ти це срп ске за исто ри ју у Би бли о те ци Исто риј ског 
ин сти ту та у Бе о гра ду.
23. де цем 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 Град ској би бли о те ци Вр шац. 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. де цем 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, и мср Сне жа на Ми шић, 
на чел ни ца Оде ље ња за про гра ме и пре зен та ци ју, при су ство
ва ле су отва ра њу из ло жбе Ру ска аван гар да у Бе о гра ду у Му
зе ју исто ри је Ју го сла ви је у Бе о гра ду.
23–26. де цем бра 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 5 у 
ор га ни за ци ји Де чи јег кул тур ног цен тра Но вог Са да. На 
отва ра њу ма ни фе ста ци је у По зо ри шту мла дих Га ле ри ја је 
пред ста ви ла про грам по све ћен из ло жби Ал брехт Ди рер и 
ње го ви са вре ме ни ци, а то ком три ра ди о ни це ко је су одр жа
не у Га ле ри ји: „Од ше гр та до ге ни ја”, „Но со рог у мо јој гла
ви, на па пи ру се по ја ви!” и „Но во го ди шњи ма скен бал код 
Ди ре ра” ма ли ша ни су се упо зна ли са Ди ре ро вим жи во том 
и ви де ли не ка од ње го вих нај зна чај ни јих гра фич ких де ла.
24. де цем 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 На род ној би блио
те ци Кру ше вац. Ре а ли за то ри про гра ма би ле су Ду ши ца 
Гр бић, Све тла на Вуч ко вић и Алек сан дра Драп шин.
25. де цем бра 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 књи жев ност и је зик.
25. де цем бра 2015: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, у же љи да 
се из ло жба Ал брехт Ди рер и ње го ви са вре ме ни ци. Тријум
фал на по вор ка ца ра Мак си ми ли ја на I при бли жи мла ди ма, 
ор га ни зо ван је про грам Ноћ са Ди ре ром ко ји је тра јао до 
по но ћи. По ред пре да ва ња „Да ли је Ди рер пр ви струч њак 
за брен ди ра ње?” и ку сто ског ту ма че ња из ло жбе, пу бли ка је 
ужи ва ла и уче ство ва ла у ре не сансном пле су Пле сног клу ба 
„Фи е ста” из Но вог Са да. На кон то га је до де љена на гра да 
до бит ни ци ма на град не игре „Ди рер и ја” (сел фи фо то гра
фи је) а затим је ор га ни за ци ја „Но во кул тур но на се ље” из
ве ла умет нич ки пер фор манс Иден ти тет и за ба вља ла 
по се ти о це му зич ким DJ на сту пом.
26. де цем бра 2015: Га ле ри ја Ма ти це срп ске је Но во го ди
шњим кок те лом обе ле жи ла крај још јед не успе шне го ди не 
у дру штву ко ле га, при ја те ља и са рад ни ка. Том при ли ком 
се ко лек тив Га ле ри је за хва лио ко ле ги Ра то ми ру Ку ли ћу 
за ви ше де це ниј ски пре да ни рад у Га ле ри ји Ма ти це срп ске. 
28. де цем бра 2015: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске је по во дом 
но во го ди шњих пра зни ка одр жа на но во го ди шња пред ста
ва за де цу Кре а тив ног сту ди ја „Ча ро ли ја” и до де љени су 
па ке ти ћи нај мла ђи ма.
28. де цем бра 2015: у Ма ти ци срп ској одр жа на је но во го
ди шња пред ста ва за де цу Дан лу та ка. Сце на рио је на пи
са ла мр Ива на Ће лић, струч ни са рад ник Ма ти це срп ске, 
а пред ста ву су из ве ли за по сле ни у Ма ти ци срп ској.

Ви ше го ди шње за ла га ње Га ле ри је Ма ти це срп ске за очу ва
ње и за шти ту срп ског кул тур ног на сле ђа у Ма ђар ској на
гра ђе но је по ве љом при зна ња За ду жби не „Ја ко ва Иг ња то
ви ћа” у Бу дим пе шти. Га ле ри ји је ово при зна ње до де ље но 
за ре а ли за ци ју ви ше про је ка та из обла сти за шти те, про у ча
ва ња и пре зен та ци је срп ског умет нич ког на сле ђа у Ма ђар
ској, а по себ но за ре а ли за ци ју из ло жбе Срп ска цр кве на 
умет ност у Ма ђар ској ко ја је при ре ђе на у Но вом Са ду (2011), 
Сен тан дре ји (2012), Бри се лу (2013) и Мо скви (2014). Уз по
ве љу је Га ле ри ја до би ла и мeдaљу са ли ком Ја ко ва Иг ња то
ви ћа, де ло ва ја ра Небоjше Ми три ћа.



ДАН ДОБРОТВОРА
25. де цем бра 2015: на ро ђен дан ве ли ке до бро

твор ке и до бро чи ни тељ ке Ма ти це срп ске Ма ри је 
Тран да фил, Ма ти ца срп ска је обе ле жи ла Дан до
бро тво ра. Тра ди ци ја за ду жби нар ства уко ре ње на је 
од са мог осни ва ња Ма ти це срп ске 1826. го ди не. 
Сво јим при ло зи ма, до бро то во ри по др жа ва ју про
све ти тељ ску ми сао Ма ти це срп ске, а по ве зу је их 
пле ме ни та иде ја о ства ра њу јед не је дин стве не ко
шни це и став да је част слу жи ти нај ста ри јој срп ској 
кул тур ној, на уч ној и књи жев ној ин сти ту ци ји. Ово
го ди шњи до бит ни ци за хвал ни ца су фир ме и по
је дин ци за хва љу ју ћи ко ји ма је у овој те шкој фи
нан сиј ској го ди ни Ма ти ца срп ска ус пе ла да одр жи 
сво је ак тив но сти, на ста ви штам па ње Ле то пи са Ма

ти це срп ске, обез бе ди сред ства за на гра де Ма ти це 
срп ске и успе шно ре а ли зу је сво је ра зно вр сне про
гра ме. По ред ових до бро тво ра, умет нич ке фон до
ве и про сто ри је Ма ти це срп ске обо га ти ли су умет
ни ци сво јим да ро ви ма. До бро тво ри ма се обра тио 
проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп
ске, и из ре као ду бо ку за хвал ност за по моћ и по др
шку у овој, за Ма ти цу срп ску, те шкој го ди ни и што 
су пре по зна ли зна чај ра да Ма ти це срп ске на очу
ва њу и не го ва њу срп ског је зи ка, кул ту ре и на у ке. 
Све ча ни про грам обо га ти ли су му зич ким про гра
мом и сту ден ти у кла си ка мер не му зи ке Ака де ми
је умет но сти у Но вом Са ду.
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