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1. јула 2013: председник Матице српске проф. др Драган
Станић и генерални секретар доц. др Ђорђе Ђурић при
суствовали су трибини „Развојне перспективе култ уре у
Србији”, на позив Министарства култ уре и информисања
у Клубу посланика у Београду. Приликом учешћа у распра
ви председник Матице српске проф. др Дра ган Ста нић
говорио је о оснивању Енцик лопедијског завода Матице
српске и о допринос у Матице српске неговању српске је
зичке култ уре.
1. јула 2013: проф. емеритус др Славко Гордић, члан Управ
ног одбора Матице српске, учествовао је у рад у седнице
Савета Вуковог сабора у Вуковој зад ужбини у Београд у.
1. јула 2013: у Едицији Матица Издавачког центра Мати
це српске објављена је књига Сродници Светлане Велмар-Јанковић.
2. јула 2013: вицег увернер Народне банке Србије Дијана
Драгутиновић је у централном холу зграде НБС у Немањи
ној улици у Београд у свечано отворила изложбу Српски
новац од 13. до 21. века, која је настала у оквиру сарадње
Матице српске и централне банке. Изложба је премијер
но приказана јавности 2012. године у Мисији Реп ублике
Србије при Европској унији у Брисел у, а током 2014. го
дине ће бити организова на и у више дру г их европских
градова, уз подршку Министарства спољних послова.
3. јула 2013: управник Библиотеке Матице српске и допи
сни члан САНУ Миро Вукса новић прис уствовао је сед
ници Националног савета за култ уру Реп ублике Србије.
4. јула 2013: у оквиру прог ра ма Спортско-еду кативног
кампа Матицу српску су посетили учесници кампа – чла
нови војно-патриотског клуба Серфими и ученици пра
вославних гимназија из Москве. Српско-руски рукометно
едукативни камп „Растимо” одржава се под покровитељ
ством Њ.К.В. Олге Романове, Српске православне цркве,
Карић фондације и Карађорђевић фондације. Ученици и
професори су разгледали свечане просторије Матице срп
ске и упознали се са њеном историјом и савременим актив
ностима.
4. јула 2013: у Галерији Матице српске је одржана конферен
ција за новинаре поводом отварања изложбе Поклон-збирка
Петра Ћурчића. На конференцији су говорили: мр Тија
на Палковљевић, управница Га лерије, Ратом ир Кулић,
аутор изложбе, Петар Ћурчић, уметник, и Милан Соларов,
историчар уметности.
4, 11, 18. и 25. јула 2013: у заједничком врту Галерије Мати
це српске и Спомен-збирке Павла Бељанског реа лизован
је програм Лето у врту галерија 2013 у оквиру којег је одр
жано: Вече италијанске опере – екранизација опере Ђузепе
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Вердија „Травијата у Паризу” у сарадњи са Италијанским
инстит утом за култ уру у Београд у; Вече барокне музике у
сарадњи са Музичком школом „Јосип Славенски” из Но
вог Сада; Вече француског филма – „Жил и Џим”, Франсоа
Трифоа у сарадњи са Амбаса дом Франц уске у Србији и
Франц уским инстит у том – огранак у Новом Са д у, чем у
је као почасни гост прис уствовао амбасадор Франц уске,
Њ.Е. Франсоа Гзавије Денио, и Путописна прича: Јапан у
сарадњи са др Лазаром Трифуновићем и Удружењем љу
битеља ја панске култ у ре и уметности „Центар живота”,
а почасни гост је био Иван Ватовић, представник Јапанске
Амбасаде у Србији.
5. јула 2013: чланице „Кола српских сестара” поставиле су,
већ тра диционално, ивањски венац поводом Ивандана.
Међу прис утнима је била и предесдница овог удружења
Славојка Тодоров, а дочекале су их и са њима разговарале
о активностима „Кола српских сестара” Добрила Марти
нов, Александра Јовановић и Светлана Милашиновић.
5. јула 2013: у Галерији Матице српске је отворена изложба
Поклон-збирка Петра Ћурчића. На отварању изложбе го
ворили су: мр Тијана Палковљевић, управница Галерије,
Ратомир Кулић, аутор изложбе и др Јасна Јованов, музеј
ски саветник, која је изложбу свечано отворила. Изложено
je 174 уметничка дела – слике и цртежи, које је овај истак
нути новосадски уметник поклонио Галерији Матице срп
ске у протек лим деценијама. Изложба представља једин
ствен у шетњу кроз тематс ки и тех н ичк и ра зноврс тан
ликовни опус уметника настао између 1964. и 2011. године.
Пок лон-збирком Петар Ћурчић је 2011. године уврштен
међу велике добротворе Галерије Матице српске.
9. јула 2013: члан Управног одбора Матице српске проф.
др Славко Гордић учествовао је у ра д у Управног одбора
Зад ужбине „Доситеј Обрадовић”.
9. до 14. јула 2013: у Га лерији Матице српске је одржан
програм Take a break – feel the Art in the Gallery of Matica
srpska са жељом да се током трајања EXIT фестивала 2013.
промовише српска национална уметност и култ урна ба
штина, и приближи страним туристима. Ове године Гале
рија је успоставила сарадњу са организаторима EXIT фе
стивала 2013. тако да је програм Take a break – feel the Art
in the Gallery of Matica srpska био у званичној пон уди фе
стивала. Посетиоци су били у прилици да се кроз прич у
о десет одабраних дела која су изложена у сталној постав
ци, упознају са темама и идејама националне уметности
и уживају у пријатном амбијент у Галерије Матице српске.
Координатор прог ра ма била је Снежана Мишић, виши
кустос, а програм су водили Јелена Огњановић, кустос за
еду ка цију Га лерије Матице српске, и волонтери Ива на

Растовић, Милица Богосављевић и Андреј Петојевић. У
ток у шест дана у програм у је учествовало 90 посетилаца.

говорила је о Теодору Па вловићу уз оста ле зва ничнике
који су својим излагањима отворили манифестацију.

11. јула 2013: управник Библиотеке Матице српске Миро
Вуксановић и шеф рачуноводства Јелица Грбић посетили
су помоћника министра културе за финансије Весну Јока
новић и са њом разговарали о повећању средстава за по
криће тек ућих материјалних трошкова. Разговор је успе
шно оба вљен. У узвратној посет и Библиотец и Мат ице
српске Весна Јокановић била је 18. септембра 2013. године.

29. јула 2013: Библиотека Матице српске у јавном каталогу
поставила је електронску изложбу поводом 200 година од
рођења данског филозофа, теолога и песника Серена Кјер
кегора (1813–1855).

15–16. јула 2013: стручни тим кустоса и конзерватора Га
лерије Матице српске у саставу мр Тијана Палковљевић,
управница Галерије, др Бранка Кулић, ауторка изложбе,
др Даниела Королија Црквењаков, кустоси Снежана Ми
шић, Јелена Огњановић, Владимир Вукас и конзерватори
мр Дан ило Вукс а новић, Дарко Ђорђевић и Стан ислав
Милошевић, постављао је изложбу Уметност XVIII века
у колекцији Галерије Матице српске у Га лерији Српске
академије нау ка и уметности у Београд у.
16. јула 2013: у Галерији Српске академије наука и уметно
сти у Београду одржана је конференција за новинаре пово
дом отварања изложбе Уметност XVIII века у колекцији
Галерије Матице српске. На конференцији су изложбу
представиле: Рада Маљковић, кустос Галерије САНУ, др
Бранка Кулић, ауторка изложбе, и мр Тијана Палковљевић,
управница Галерије Матице српске.

1, 8, 15, 22. и 29. авг уста 2013: током авг уста месеца у за
једничком врт у Галерије Матице српске и Спомен-збирке
Па вла Бељанског наста вљен је прог рам Лето у врту га
лерија 2013 у оквиру којег је одржано Вече италијанског
филма: документарни филмови „Вид сведочанства о про
шлости” и „Сфинга, владар и бог”, у сарадњи са Италијан
ским инстит у том за култ у ру у Београ д у; Танго мелодија
– емоција покрета у сарадњи са Удружењем „Тодо танго”;
Шетња кроз ритмове Латинске Америке у сарадњи са
Плесним студиом „Аllegro”; Вече уз гудачке ансамбле у са
радњи са Музичком школом „Јосип Славенски” из Новог
Са да и Мађарске мелодије у ритму џеза – џез мелодије у
мађарском ритму у сарадњи са Амбасадом Мађарске, УГ
„Art on wheels” и Александром Дујином, чем у је као по
часни гост присуствовао амбасадор Мађарске, Њ.Е. Оскар
Никовиц.

17. јула 2013: у Галерији Српске академије нау ка и умет
ности у Београд у свечано је отворена изложба Уметност
XVIII века у колекцији Галерије Матице српске.
18. јула 2013: потп редс едн ик Мат ице српс ке проф. др
Бранко Бешлин и генерални секретар доц. др Ђорђе Ђу
рић били су на састанку са Славишом Грујићем, покрајин
ским секретаром за културу и јавно информисање, на ком
су разговарали о наставку сарадње Матице српске и Покра
јинског секретаријата за култ уру на тек ућим пројектима
у 2013. и новим пројектима у 2014. години.
19. јула 2013: Библиотека Матице српске објавила је Ана
лизу рада народних библиотека у Војводини за 2012. и Ана
лизу рада високошколских библиотека у Војводини за 2012.

12. авг уста 2013: генерални секретар Матице српске доц.
др Ђорђе Ђурић имао је састанак са др Миланом Мици
ћем, помоћником пок рајинског сек ретара за култ урно
наслеђе и јавне збирке.

23. јула 2013: Галерију Матице српске су посетила деца из
Центра за децу и омладину у оквиру кампа „Мала срећна
колонија 13”. Га лерија је као ду гогодишњи прог рамски
партнер кампа, том приликом организовала едукативнокреативн у радиониц у „Потрага за благом” коју је водила
Јелена Огњановић, кустос за едукацију.

12. авг ус та 2013: председн ик Мат ице српс ке проф. др
Драган Станић је у име песника Ђорђа Николића примио
новоус та новљен у књижевн у на г ра д у „Деспотица мати
Ангелина” која је уручена у манастиру Крушедол.
14. и 15. авг уста 2013: председник Матице српске проф.
др Драган Станић представљао је Матицу српску на свеча
ности поводом обележавања 7 векова манастира Бањска
– зад ужбине Краља Мил утина и учествовао у Песничкој
вечери на којој су уручена престижна песничка признања
у оквиру 17. Међународне култ урне манифестације „Со
колица 2013”, а у организацији СО Звечан и КУД „Звечан”.

25. јула 2013: Банатски културни центар и Црквена општи
на Драг утиново из Новог Милошева, у сарадњи са Мати
цом српском, организивали су култ урн у манифестацију
„Дани Теодора Павловића”, која је 14. пут одржанa у Новом
Милошеву, родном месту Теодора Па вловића, од 25. до
28. јула 2013. године у Храм у Св. архангела Гаврила, под
покровитељством Општине Нови Бечеј и Месне заједнице
Ново Милошево. На овом скуп у, 25. јула, Матиц у српску
је представљала проф. др Љубомирка Крк љуш, секретар
Одељења за друштвене нау ке Матице српске. Том прили
ком, положила је венац на гроб Теодора Павловића у знак
поштовања и зах валности првом секретару Матице срп
ске, уреднику Летописа Матице српске и оснивач у Гале
рије Матице српске. У Храму Св. архангела Гаврила, након
вечерњег бог ослу жења, проф. др Љубом ирка Крк љуш

16. авг уста 2013: изашао је двоброј јул–авг уст Летописа
Матице српске у ком је уз темат „Црњанскових сто два
десет год ина” и поезија десет немачк их песника мла ђе
генерације.
23. авг уста 2013: Библиотека Матице српске у јавном ка
та лог у пос та вила је елект ронску изложбу поводом 150
година од рођења српског писца Светолика Ранковића
(1863–1899).
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26–30. авг уста 2013: Галерија Матице српске је и у авг усту
учествова ла у ма нифеста цији „Новос адско дечије лето
2013” приређивањем креативних радионица за децу. Током
пет дана одржа но је пет ра дионица: Златан конац и сјај
бисера, Моја животиња − мој модел, Прича о царској кру
ни, Мирис природе са платна и Спортски времеп лов, а
након завршне радионице представљени су дечји радови
и додељене Дипломе за истраживача уметничког блага
свим малишанима који су учествовали у програму. Радио
нице су водили Јелена Огњановић и Владимир Вукас, ку
стоси приправници Галерије, у сарадњи са студенткињама
педагогије.

5. септембра 2013: одржана је седница Одбора за прославу
„Два века Његоша”.
5. септембра 2013: изашаоје септембарски број Летописа
Матице српске. Поред прилога у сталним рубрикама Ле
тописа ту је и темат „Сабране песме Новице Тадића”.
5. и 12. септембра 2013: програм Лето у врту галерија 2013,
реа лизован у заједничком врт у Га лерије Матице српске
и Спомен-збирке Павла Бељанског, завршен је пројекцијом
филма Федерико Да Монтефелтро. Хуманиста. Мецена.
Кондотјер. Државник и приређивањем концерта у оквиру
програма Вече аустријске културе у сарадњи са Амбаса
дом Аустрије и Аустријским култ урним форумом у Бео
град у и УГ „Art on wheels” и Александром Дујином, чем у
су као почасни гости прис уствовали амбасадор Аустрије
у Србији, Њ.Е. др Јоханес Ајгнер и директор Аустријског
култ урног форума, Николас Келер.

27. и 29. августа 2013: у оквиру пратећег програма изложбе
Уметност XVIII века у колекцији ГалеријеМатице српске
која је приређена у Га лерији Српске ака дем ије нау ка и
уметности у Београд у, одржано је ауторско тумачење из
ложбе др Бранке Кулић и преда вање Верско-политички
оквири српске уметности XVIII века др Владимира Сими
ћа, асистента на Одељењу за историју уметности Фило
зофског фак ултета у Београд у.

7. септембра 2013: потпредседник Матице српске др Мио
драг Матицки присуствовао је Скупштини Удружења „Фонд
дијаспора за матицу” у Канцеларији Владе Републике Срби
је за дијаспору у Београд у.

27. августа до 1. септембра 2013: Галерија Матице српске је
учествовала у реализацији интернационалног фестивала
Cinema City који је свој богат филмски, музички и академ
ски програм приредио на неколико локација у граду. Један
од биоскопских пунктова била је и Галерија Матице српске.

9. септембра 2013: одржана је седница Председништва
Матице српске.
11. септембра 2013: управник Библиотеке Матице српске
и дописни члан САНУ Миро Вуксановић присуствовао је
седници Националног савета за културу Републике Србије.

30. авг уста 2013: Галерију Матице српске је посетио амба
садор Кувајта у Србији, господин Фавзи Абдулазиз Ахмад
Ал-Јасем. Амбасадора су дочекале и кроз сталну поставку
Галерије провеле мр Тијана Палковљевић, управница, и
Снежана Мишић, начелница Одељења за програме и пре
зентацију.

11. и 12. септембра 2013: стручни тим Галерије Матице
српске – мр Данило Вуксановић и Дарко Деспотовић, кон
зерватори, и Јелена Огњановић и Владимир Вукас, кусто
си, скидали су и паковали експонате изложбе Уметност
XVIII века у колекцији Галерије Матице српске која је при
ређена у Галерији Српске академије нау ка и уметности.
12. септембра 2013: потпредседник Матице српске др Мио
драг Матицки прис уствовао је отварању изложбе Српски
намесници 1934–1941 у Скупштини града Београда у Бео
град у.
12. до 14. септембра 2013: стручни тим Галерије Матице
српске – Ратомир Кулић, музејски саветник, др Даниела
Королија Црквењаков, саветник конзерватор, и Дарко Де
спотовић, конзерватор, боравили су у Рум унији ради по
ста вљања изложбе догиталних принтова Портрети по
родице Текелија у Араду у Музеју уметности града Арада
и прегледа стања предмета у депоу Епарх ијског двора у
Темишвару, на основу чега ће се израдити елаборат за про
јекат Конзервација и рестаурација уметничког фонда Епар
хијског двора у Темишвару 2014–2017, планиран у сарадњи
Галерије Матице српске и Епарх ије темишварске.

3, 5. и 10. септембра 2013: у оквиру пратећег прог ра ма
изложбе Уметност XVIII века у колекцији Галерије Мати
це српске која је приређена у Галерији Српске академије
наука и уметности у Београду, одржана је промоција ката
лога Уметност XVIII века у колекцији Галерије Матице
српске на којој су говорили мр Тијана Палковљевић, управ
ница Галерије Матице српске, проф. др Мирослав Тимо
тијевић, историчар уметности, и ауторка др Бранка Кулић;
предавање др Даниеле Королије Црквењаков, саветника
конзерватора Галерије Матице српске, и Велибора Андрића,
физикохемичара са Института за нуклеарне науке „Винча”
под називом Иконе XVIII века у колекцији Галерије Мати
це српске – конзервација и нова истраживања и стручно ту
мачење изложбе кустоса Галерије Матице српске, Јелена
Огњановић и Владимир Вукас.

13. септембра 2013: председник Матице српске проф. др
Драган Станић, генерални секретар доц. др Ђорђе Ђурић
и Драган Тубић, стручни сарадник Лексикографског оде
љења, предста вили су Матиц у српску и њен у изда вачк у
делатност у Градској библиотеци у Лајковц у.
13. септембра 2013: потпредседник Матице српске др Мио
драг Матицки присусвовао је Свечаној академији поводом
Дана Универзитета у Београд у.
13. септембра 2013: у оквиру манифестације „Дани српске
култ уре у Арад у” Галерија Матице српске је у сарадњи са
Савезом Срба у Румунији приредила изложбу дигиталних
принтова Портрети породице Текелија у Араду која је отво
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рена у Музеју уметности града Арада. На отварању изло
жбе говорили су: Огњан Крстић, председник Савеза Срба
у Рум унији, мр Тијана Палковљевић, управница Галери
је Матице српске, и Славиша Грујић, потпредсеник Владе
АП Војводине и покрајински секретар за култ уру и јавно
информисање, који је изложбу отворио. Тим поводом, а
у циљу подизања нивоа свести и знања о вредности срп
ске националне култ уре и историје, као и о значају Саве
Текелије, једног од највећих српских добротвора, Галерија
Матице српске је даровала Савезу Срба у Рум унији изло
жбу дигиталних принтова на платну Портрети породице
Текелија у Араду. Аутор изложбе, текста флајера и тексту
алних легенди је Снежана Мишић, виши кустос Галерије
Матице српске. Реа лизацију изложбе омог ућио је Покра
јински секретаријат за култ уру и јавно информисање.

Галерија Матице српске и Пер.Арт организација. О сарад
њи Галерије са Пер.Арт организацијом и о пројект у који
су партнерски подржале међународне организације Кул
турно наслеђе без граница (CHwB) и Балканска музејска
мрежа (BMN) говорили су мр Тијана Палковљевић, управ
ница Га лерије, и Са ша Асент ић, прог рамски директор
Пер.Арт организације.
17. септембра 2013: проф. емеритус др Славко Гордић при
суствовао је промоцији зборника радова са Међународног
нау чног скупа „Доситеј у српској историји и култ ури”.
17. септембра 2013: председник Матице српске проф. др
Драган Станић je прис уствовао обележавању 100 година
од рођења првог председника Матице буњевачке Марка
Пеића у Завод у за култ уру Војводине.
17. септембра 2013: др Даниела Королија Црк вењаков,
саветник конзерватор Галерије Матице српске, предста
вила је рад на конзервацији и рестау рацији слике Велика
Иза Влаха Буковца из Спомен-збирке Павла Бељанског, у
оквиру свечаног отварања истоимене изложбе у Галерији
Дома Војске Србије у Београд у.

13. септембра 2013: мр Драгојла Живанов, музејски савет
ник, и Снежа на Мишић, виши кустос Га лерије Матице
српске, присуствовале су Ванредној изборној Скупштини
На ционалног комитета ИКОМ-а Србије која је одржа на
у Галерији фресака у Београд у. На Скупштини је за новог
председника Националног комитета ИКОМ-а Србије иза
бран Славко Спасић, директор Природњачког му зеја у
Београд у.

18. септембра 2013: потпредседник Матице српске проф.
др Бранко Беш лин и генерални секретар доц. др Ђорђе
Ђурић присуствовали су Свечаној академији поводом 200
година службених гласила у Народном позоришту у Бео
град у на позив Службеног гласника из Београда.
19. септембра 2013: председник Матице српске проф. др
Драган Станић и генерални секретар доц. др Ђорђе Ђурић
учествовали су у рад у Конференције, и свечаном потпи
сивању спора зу ма о сарадњи инстит у ција укљу чених у
пројекат дигитализације култ урне баштине „Дигитали
зација култ урне баштине Новог Сада”.
19. септембра 2013: у Народној библиотеци „Вук Караџић”
у Кра г у јевц у предста вљена је књига Бихпоље дописног
члана САНУ Мира Вуксановића. Поред аутора, о књизи
су говорили Ненад Шапоња и Мирко Демић.
19. септембра 2013: свечаном потписивању Споразума о
сарадњи институција укључених у пројекат „Дигитализа
ција култ урне баштине Новог Сада” и округлом стол у на
исту тему у Градској кући Града Новог Сада из Библиотеке
Мат ице српс ке прис ус твов а л и су за мен ик управн ик а
Новка Шокица Шуваковић и информатичар Оливера Ми
хајловић.

14. септембра 2013: у Матици српској је одржана свечаност
доделе признања „Бела гол убица” у организацији „Тесла
глобал фору ма”. Скуп је поздра вио председник Матице
српске проф. др Драган Станић.
14. и 15. септембра 2013: потпредседник Матице српске
др Миодраг Матицки предста вљао је Матиц у српску на
свеча нос ти поводом орг а низовања „Ву ковог сабора” у
Лозници.

19. септембра 2013: Библиотека Матице српске у јавном
каталог у поставила је електронску изложбу поводом 200
година од рођења песника, владара и владике Петра II Пе
тровића Његоша (1813–1851).

16. септембра 2013: одржана је седница Председништва
Матице српске.

19. септембра 2013: у Влади АП Војводине одржана је кон
ференција за новинаре поводом резимирања резултата
досадашње сарадње са италијанским партнерима у обла
сти заштите и презентације културног наслеђа (Протокол
о сарадњи на локалном развоју у области заштите и вред
новања културног наслеђа) и предста вљања планова за
њен наставак у 2014. години. На конференцији су говори
ли: Славиша Грујић, потпредседник Владе АП Војводине
и покрајински секретар за култ уру и јавно информисање,
Илијас Тасијас, директор Територијалног пакта Централних
Апенина (Италија), мр Тијана Палковљевић, управница
Галерије Матице српске, и др Даниела Королија Црквења
ков, помоћник управника Галерије Матице српске.

16. септембра 2013: председник Матице српске проф. др
Драган Станић примио је председниц у Матице буњевач
ке Сузан у Кујунџић и Никол у Бабића.
16. септембра 2013: генерални секретар Матице српске
доц. др Ђорђе Ђурић и управник послова Јелена Весели
нов били су на састанку са чланицом Градског већа за кул
туру Миланком Бркић у Градској кући.
16. септембра 2013: у Галерији Матице српске је одржана
конференција за новинаре у поводу почетка пројекта „Умет
ност и инклузија – инклузивне ликовне радионице у Гале
рији Матице српске” који ће се реа лизовати у период у од
септембра до децембра. Пројекат су заједнички креирали
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19. септембра 2013: Снежана Мишић, начелница Одеље
ња за програме и презентацију Галерије Матице српске при
суствовала је представљању пројекта Дигитализација кул
турне баштине Новог Сада који су у Градској кући орга
низовали Град Нови Сад, Култ урни центар Новог Сада и
ЈКП „Информатика”.

прис уствовали су свечаности поводом обележавања 1700
година Миланског едикта у Сремској Митровици на позив
Епарх ије сремске и Општине Сремска Митровица.
23. септембра 2013: одржана је седница Председништва
Матице српске.
23. септембра 2013: у Свечаној сали Матице српске пред
стављен је часопис Људи говоре који се објављује у Торон
ту и Српска национална академија у Канади. Прис утне је
поздра вио и уводн у реч изговорио председник Матице
српске проф. др Драган Станић. О часопис у су говорили
главни и одговорни уредник др Радомир Батуран, књижев
ни критичар Петар Арбутина и члан Уредништва проф.
др Александар Петровић. Генерални секретар Српске на
ционалне академије у Канади мр Радоје Радојевић био је
спречен да прис уствује овој манифестацији. Његов текст
је прочитао др Радомир Батуран, члан управе СНА, заду
жен за издавачк у делатност.

20. септембра 2013: председник Матице српске проф. др
Драган Станић присуствовао је откривању бисте Петру II
Петровићу Његошу у „Карловачкој гимназији” у Сремским
Карловцима у оквиру обележавања годишњице његовог
рођења.
20. септембра 2013: новоизабра ни министар култ у ре и
информисања Републике Србије, господин Иван Тасовац,
био је у званичној посети Галерији Матице српске, у прат
њи државне секретарке Гордане Предић. Дочекали су их
управница мр Тијана Палковљевић с нају жим тимом са
радника: др Да ниела Королија Црк вења ков, помоћник
управника, Ненад Војновић, секретар, Снежана Мишић,
начелница Одељења за програме и презентацију и Биљана
Ристић, начелница Одељења општих послова. Након кра
ћег упознавања са историјатом и радом Галерије, министар
је обишао сталну поставку, као и радне просторе у згради.
То је била прилика да види резултате напора на уређењу
депоа, радионица и канцеларија, као и потребу за даљим
улагањима, пре свега у санацију подрумских простора од
влаге и оронуле фасаде. У току разговора министар је упо
знат и са пројектима међународне сарадње који су у ток у,
као и плановима за даљи рад.

23. септембра 2013: потпредседник Матице српске проф.
мр Ненад Остојић је прис уствовао свечаности обележа
вања Дана Градске библиотеке у Новом Сад у поводом 168
година постојања и рада, као и отворању изложбе Графич
ки дизајн некад и сад. Том приликом Матици српској је до
дељена Зах валница Завичајне збирке за изузетан допри
нос и успешну сарадњу.
23. септембра 2013: Матиц у српску је посетила проф, др
Дипанита Дата (Dipannita Data), Golepark Cooperative Hous
ing Society, Калкута, Индија. Присуствовала је промоцији
која је истог дана одржана и упознала се са историјом и
савременим активностима Матице српске.

20. септембра 2013: у радној посети Библиотеци Матице
српске био је министар културе и информисања Републике
Србије Иван Тасовац. Управник Библиотеке Миро Вукса
новић упознао га је са делатношћу ове институције културе.

23. септембра 2013: одржан је Дан Градске библиотеке у
Новом Са д у поводом 168 година постоја ња и ра да. Том
приликом зах валниц у Библиотеци Матице српске за до
принос и успешну сарадњу Завичајне збирке Градске би
блиотеке у Новом Са д у преузела је за меник управника
Новка Шокица Шу ва ковић, а за х валнице су додељене и
Душици Грбић, руководиоцу Одељења старе и ретке књи
ге и легата, и Гордани Ђилас, ру ководиоц у Одељења за
чување и коришћење публикација.

20. и 27. септембра 2013: у оквиру пратећег програма из
ложбе Поклон-збирка Петра Ћурчића одржано је стручно
тумачење изложбе аутора Ратомира Кулића и Разговор са
уметником који је водила мр Тијана Палковљевић, управ
ница Галерије, а у којем је поред Петра Ћурчића учествовао
и Ратомир Кулић, аутор изложбе.
21. септембра 2013: поводом обележавања манифестације
„Дани европске баштине” чија је тема била „Индустријско
наслеђе – за штита и ревита лиза ција”, Га лерија Матице
српске и Спомен-збирка Павла Бељанског приредиле су
заједнички програм на Трг у галерија под називом „Париз
као инспирација”. Програм, посвећен култ урној баштини
насталој у Паризу, односно уметности која се развијала у
и под утицајем овог европског центра културе и индустри
је током неколико векова, започео је стручним тумачењем
изложбе Париско искуство Саве Шумановића у Спомен-збирци Павла Бељанског које је одржала Јасмина Јакшић
Субић, кустоскиња, а настављен је концертом Париз − цен
тар културе између XVIII и XX века у Галерији Матице
српске, где је прис утне поздравила Снежана Мишић, на
челница Одељења за програме и презентацију. Музички
прог рам су приредили: Сенка Недељковић Солдатовић
(сопран), Александра Караџић (клавир), Јелена Бајић Боја
нић (клавир), Јулија Бал (клавир) а као наратор говорио је
Зоран Маровић.

24. септембра 2013: Љубомир Симовић предао је рукопис
књиге „Титаник” у акваријуму за Едицију Матица Изда
вачког центра Матице српске.
24. септембра 2013: управник Библиотеке Матице српске
и дописни члан САНУ Миро Вуксановић беседио је у Град
ској библиотеци у Новом Сад у о Петру II Петровићу Ње
гошу на тему „Његошева два века мука, на оба света”. Дру
ги део беседе био је насловљен „Крст Обрадов више Црне
Горе”.
25. септембра 2013: на позив Еколошког покрета Гра да
Новог Сада, председник Матице српске проф. др Драган
Станић поздравио је отварање XVII Међународне еко-кон
ференције.
26. септембра 2013: управник Библиотеке Матице српске
Миро Вуксановић прис уствовао је седници Управног од
бора Заједнице матичних библиотека Србије.
26. септембра 2013: у Народној библиотеци Србије пред
стављено је четврто коло Антологијске едиције Десет ве
кова српске књижевности Издавачког центра Матице срп
ске о ком су говорили главни и одговорни уредник Центра

22. септембра 2013: председник Матице српске проф. др
Драган Станић и генерални секретар доц. др Ђорђе Ђурић
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Миро Вуксановић, проф. др Алексан
дар Јерков и Александар Гаталица.
26. и 28. септембра 2013: у Галерији
Матице српске је за почета реа лиза
ција пројекта „Уметност и инк лузија
– инк лузивне ликовне ра д ионице у
Галерији Матице српске” који је наме
њен младима са и без интелект уа лне
ометености са жељом да на креативан
начин развију вршњачк у сарадњу и
властите потенцијале за активно дру
штвено деловање, омла д ински рад,
као и професионалн у оријентацију у
области култ уре, уметности и инклу
зије. Водитељи радионица су профе
сионални уметници чланови Пер.Арт
организације и кустоси Галерије (Сне
жана Мишић – координатор, и Јелена
Огња новић – кус тос за еду ка цију и
изложбе). У ток у септембра одржана
је Инфо трибина на којој су учесни
цима пројекат представили мр Тијана
Палковљевић, управница Галерије, и
Саша Асентић, програмски директор
Пер.Арт орг ан из а ц ије, и Уводн а ра
дионица.
27. септембра 2013: председник Ма
тице српске проф. др Драган Станић
прис ус твов ао је отвара њу Нау чног
ску па поводом „Сто педесет год ина
од доласка Јакова Игњатовића у Даљ”
одржаном у Даљу.
27. септембра 2013: потп редседник
Матице српске проф. мр Ненад Осто
јић је присуствовао свечаном отварању
зграде Ректората у Новом Сад у.

Изложба Уметност XVIII века у колекцији 
Галерије Матице српс ке
На отварању су говорили: академик Димитрије Стефановић, гене
рални секретар Српске академије наука и уметности, мр Тијана Пал
ковљевић, управница Галерије Матице српске, Радослав Петковић,
подсекретар покрајинског секретаријата за културу и јавно информи
сање, Братислав Петковић, министар културе у Влади Републике Ср
бије, и академик Динко Давидов, историчар уметности, који је изло
жбу свечано отворио. Изложба је реализована у сарадњи Матице
српске, Галерије Матице српске и Српске академије наука и уметности
са жељом да се богата колекција српске уметности XVIII века Галери
је Матице српске представи у простору Галерије Српске академије на
ука и уметности. Кроз одабир 140 репрезентативних дела – иконе,
религиозне композиције и портрете – приказана је ликовна поетика
традиционалног зографског, ранобарокног, репрезентативног високог
и каснобарокног српског сликарства XVIII века. Део изложбеног про
стора посвећен је представљању резултата научних испитивања мате
ријала и техника израде две најстарије изложене иконе (Благовести из
XVI века и Усекованије десет критских мученика са краја XVII века),
која су спровели стручњаци Галерије Матице српске и Института за
нуклеарне науке „Винча”, уз сарадњу Покрајинског завода за заштиту
споменика културе Војводине и Народног музеја у Београду. Аутор
изложбе је др Бранка Кулић, музејски саветник. Сарадници су кустоси
Галерије Матице српске − мр Тијана Палковљевић, виши кустос, Сне
жана Мишић, виши кустос, Јелена Огњановић и Владимир Вукас,
кустоси приправници, и кустоси Галерије САНУ – Јелена Межински
Миловановић, виши кустос и Рада Маљковић, кустос. Изложбу прати
истоимена публикација са расправним текстом др Бранке Кулић и
каталогом изложених дела, који обухвата репродукције, биографије
уметника чији су радови заступљени на изложби и причама о неколи
ко најзначајнијих дела. Током трајања изложбе свакодневно су одржава
на кустоска тумачења изложбе, и пратећи програм. Реализацију изло
жбе омогућили су Министартсво културе и информисања Републике
Србије и Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање.

27. септембра 2013: управник Библи
отеке Матице српске и главни и одго
ворни уредник Издавачког центра Ма
тице српске Миро Вукса новић при
суствовао је састанк у са генералним
директором Радио-телевизије Војво
дине Срђаном Михајловићем на ком
је дефинисан програмски оквир за пра
ћење рада Библиотеке и Центра.
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