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2. октобра 2013: управник Библиотеке Матице српске и
дописни члан САНУ Миро Вуксановић присуствовао је
седници Управног одбора Задужбине Иве Андрића.
2–30. октобра 2013: у Галерији Матице српске су током
октобра реализована два циклуса радионица у оквиру
пројекта „Уметност и инклузија – инклузивне ликовне
радионице у Галерији Матице српске”. У првом циклусу
радионица, под називом „Родна равноправност и умет
ност”, које је водила Татјана Туцић, позоришни педагог,
тематизована су уметничка дела сталне поставке Галерије
и посматрана из угла родне равноправности, док је други
циклус радионица, које је водила сликарка Мина Новчић,
био посвећен ликовној техници колажа.
3. октобра 2013: генерални секретар Матице српске доц.
др Ђорђе Ђурић присуствовао је састанаку Организацио
ног одбора за обележавање јубилеја 250 година од осни
вања Шајкашког батаљона у Музеју Војводине у Новом
Саду.
4. октобра 2013: 50. сабору библиотекара Срема, одржа
ном у Српској читаоници у Иригу, присуствовао је управ
ник Библиотеке Матице српске Миро Вуксановић.
4. октобра 2013: Зоран Петровић, специјални саветник
министра за културу, посетио је Библиотеку Матице српске
и са управником Миром Вуксановићем разговарао о ди
гитализацији културних добара.
6. октобра 2013: на позив патријарха српског господина
Иринеја, председник Матице српске проф. др Драган Ста
нић присуствовао је централној прослави 1700. годишњице
Миланског едикта у Нишу. Том приликом је председнику
Матице српске уручен Орден Св. цара Константина.
7. октобра 2013: председник Матице српске проф. др Дра
ган Станић присуствовао је отварању и освештању пра
вославног храма у Подгорици, на позив митрополита
црногорско-приморског господина Амфилохија.
8. октобра 2013: председник Матице српске проф. др Дра
ган Станић дао је интервју Александру Банићу, новинару
II програма Радио Београда.
8. октобра 2013: председник Матице српске проф. др Дра
ган Станић примио је директорку Француског културног
центра у Новом Саду, госпођу Паскал Делпеш (Pascale
Delpech) и разговарао с њом о могућностима сарадње.
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вао је састанку директора институција културе са мини
стром културе на тему међународне сарадње.
10. октобра 2013: у Бањалуци је одржана Песничка литур
гија за Петра II Петровића Његоша у славу 200-годишњице
песниковог рођења, у организацији Матице српске, Српске
академије наука и уметности и Академије наука и умјет
ности Републике Српске. У програму су учествовали: пе
сници Матија Бећковић, Рајко Петров Ного, Гојко Ђого,
Ранко Рисојевић, Ранко Павловић, Ранко Прерадовић,
Зоран Костић, Јованка Стојчиновић Николић, Предраг
Бјелошевић, Ђорђо Сладоје, Бранко Брђанин Бајовић и
Иван Негришорац, глумци Маја Колунџија и Небојша
Кундачина, те гуслар Бошко Вујачић.
10. октобра 2013: потпредседник Матице српске проф. др
Бранко Бешлин присуствовао је отварању изложбе „У срцу
нам Шајкашка” у Музеју Војводине.
10. октобра 2013: у Галерији Матице српске је у сарадњи
са Креативном радионицом „Машталица” обележена Дечја
недеља, чији је овогодишњи мото био „Слушајте мама и
тата: желим сестру ил’ брата!” Децу и присутне поздравиле
су Весна Пантић испред „Машталице” и мр Тијана Пал
ковљевић, управница Галерије, која је отворила изложбу
дечјих радова, након чега је уследио концерт ученика Му
зичке школе „Исидор Бајић”.
11, 14, 15, 21. и 22. октобра 2013: стручни тим Галерије
Матице српске − Мирјана Брмбота, МА, виши кустос и
Дарко Деспотовић, конзерватор рестауратор – на позив
Градског већа задуженог за културу боравили су у Народ
ном музеју Панчево како би прегледали, евидентирали и
фотографисали ликовне збирке панчевачког музеја.
12. октобра 2013: председник Матице српске проф. др
Драган Станић присуствовао је свечаности поводом сто
седамдесет година од учлањења Српске православне
црквене општине Осијек у Матицу српску. Тим поводом
на згради Општине постављена је спомен-плоча.
13. октобра 2013: потпредседник Матице српске проф.
др Бранко Бешлин отворио је у Српском народном позо
ришту централну прославу поводом 250. годишњице од
оснивања Шајкашког батаљона.
14. октобра 2013: одржана је седница Председништва Ма
тице српске.

9. октобра 2013: управник Библиотеке Матице српске и
дописни члан САНУ Миро Вуксановић присуствовао је
седници Националног савета за културу Републике Србије.

14. октобра 2013: управник Библиотеке Матице српске
Миро Вуксановић присуствовао је седници Скупштине
Заједнице матичних библиотека Србије у Шапцу.

9. октобра 2013: у згради Југословенске кинотеке управник
Библиотеке Матице српске Миро Вуксановић присуство

16. октобра 2013: у Матици српској је одржана седница
Уредништва Зборника Матице српске за друштвене науке.

18. октобрa 2013: у Галерији Матице српске је Свечаном
седницом и отварањем сталне поставке „Уметност XVIII
века у колекцији Галерије Матице српске” обележен Дан
Галерије и прослављена 166. годишњица њеног оснивања.
Свечану седницу је отворила мр Тијана Палковљевић,
управница Галерије, која је у поздравној речи представи
ла успешан рад Галерије на заштити и промоцији умет
ности XVIII века у току 2013. године, док је о уметности
XVIII века у колекцији Галерије Матице српске говорио
др Владимир Симић, историчар уметности. Након тога
присутнима се обратио господин Дејан Ристић, државни
секретар Министарства културе и информисања Републи
ке Србије, који је свечано отворио нову сталну поставку
XVIII века. Аутор поставке је др Бранка Кулић, истори
чарка уметности. Сарадници су: мр Тијана Палковљевић,
управница Галерије, Снежана Мишић, МА, виши кустос,
Јелена Огњановић и Владимир Вукас, кустоси-приправ
ници.

16. октобра 2013: у Свечаној сали Матице српске пред
стављене су књиге проф. др Петра Пијановића: Српски
културни круг 1900–1918 (Институт за књижевност и умет
ност, Београд) и Модерна традиција, огледи из српске књи
жевности (Службени гласник, Београд). Уводно слово одр
жао је председник Матице српске проф. др Драган Станић.
О књигама су говорили проф. др Александар Јовановић,
др Марко Недић, доц. др Слободан Владушић и аутор.

19. октобра 2013: одржан је научни скуп „Шајкашка – про
стор, становништво, прошлост”. (прилог)
19. октобра 2013: у Едицији „Матица” Издавачког центра
Матице српске објављена је књига „Титаник” у акварију
му Љубомира Симовића.

16. октобра 2013: у Галерији Матице српске је одржана
конференција за новинаре поводом обележавања Дана
Галерије и отварања сталне поставке „Уметност XVIII
века у колекцији Галерије Матице српске”. О обележавању
Дана Галерије и програму говорила је мр Тијана Палко
вљевић, управница Галерије, док је о новој сталној по
ставци XVIII века говорила ауторка др Бранка Кулић,
историчарка уметности.

20–27. октобра 2013: у Београду је отворен 58. међународ
ни сајам књига под мотом „Простори слободе”. (прилог)
21. октобра 2013: одржана је седница Председништва Ма
тице српске.
23. октобра 2013: одржана је седница Уређивачког одбора
Српске енциклопедије у Београду.
24. и 25. октобра 2013: библиотекари Библиотеке Матице
српске посетили су Сајам књига у Београду.

17. октобра 2013: проф. др Љубомирка Кркљуш учество
вала је у раду седнице Националног савета.

25. октобра 2013: председник Матице српске проф. др Дра
ган Станић учествовао је у разговору о књижевности и
култури на Косову и Метохији на Сајму књига у Београду.

17. октобра 2013: у организаци ИК „Прометеј” у Матици
српској је представљена књига Метохија Милана Ивано
вића, објављена у издању Службеног гласника и ИК „Про
метеј”. О књизи су говорили: председник Матице српске
проф. др Драган Станић, главни и одговорни уредник ИК
„Прометеј” и уредник у Службеном гласнику Борислав
Челиковић. Текстове из књиге казивао је драмски уметник
Миодраг Петровић.

25. октобра 2013: Библиотека Матице српске у јавном
каталогу поставила је електронску изложбу поводом 200
година од рођења италијанског композитора Ђузепеа Вер
дија (1813–1901).
25. октобра 2013: у Галерији Матице српске одржана је
промоција књиге Материја и илузија. Бојени лазури на
сребру у српским православним црквама барокног периода
др Даниеле Королије Црквењаков. У уводном делу при
сутнима се обратила мр Тијана Палковљевић, управница
Галерије, док су о књизи говорили Зоран Вапа, директор
Покрајинског завода за заштиту споменика културе, др
Драган Булатовић, професор Филозофског факултета Уни
верзитета у Београду, др Јоњауа Раногајец, професор Техно
лошког факултета Универзитета у Новом Саду и ауторка.
Предмет мултидисциплинарних истраживања ауторке је
барокна полихромна декорација у ентеријерима српских
православних цркава и проблеми њене конзервације и
рестаурације.

17. октобра 2013: одржана је друга седница Одбора за
правна и статутарна питања.
17. октобра 2013: у Музеју Југословенске кинотеке пред
стављена је књига Његош два века дописног члана САНУ
Мира Вуксановића коју је објавила Издавачка кућа „Ву
котић медиа”. На промоцији су говорили проф. емеритус
др Славко Гордић, Манојло Вукотић, владика будимљан
ско-никшићки Јоаникије и аутор.
17. октобра 2013: мр Тијана Палковљевић, управница
Галерије Матице српске и Снежана Мишић, МА, начелница
Одељења за програме и презентацију, присуствовале су
у Свечаној сали Градске куће обележавању 15. рођендана
Креативне радионице „Машталица”. Том приликом је мр
Тијана Палковљевић отворила изложбу дечјих радова и
примила Захвалницу коју је Галерија Матице српске до
била за успешну дугогодишњу сарадњу са „Машталицом”.

28. октобра 2013: председник Матице српске проф. др
Драган Станић, генерални секретар доц. др Ђорђе Ђурић
и управник послова Јелена Веселинов били су на састан
ку код министра културе Ивана Тасовца. Том приликом
министар је упознат са радом Матице српске и најзначај
нијим пројектима који се у њој изводе.

18. октобра 2013: одржана је седница Уредништва Збор
ника Матице српске за филологију и лингвистику.
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28. октобра 2013: председник Матице српске проф. др
Драган Станић учестовао је на научном скупу о пробле
мима српске језичке политике, организованом у Српској
академији наука и уметности.

„Три века Карловачке митрополије” у Сремским Карлов
цима.
1. новембра 2013: потпредседник Матице српске др Мио
драг Матицки присуствовао је свечаном отварању науч
ног скупа у Косовској Митровици посвећеног обележавању
годишњице рођења Петра II Петровића Његоша „Од ко
совског завета до Његошевог макрокозма: Петар II Петро
вић Његош (1813–2013)”.

29. октобра 2013: Матицу српску су посетили високи офи
цири Војске Републике Србије, полазници 57. класе Школе
националне одбране, која оспособљава официре предвиђе
не за највиша функционална места у систему одбране Ре
публике Србије. Ова посета реализована је у оквиру са
радње Матице српске и Команде Гарнизона Нови Сад.
Уважене госте, на челу са замеником команданта Прве
бригаде копнене војске пуковником Жељком Петровићем
и представником Школе националне одбране пуковником
Марком Зеленовићем, дочекали су генерални секретар Ма
тице српске доц. др Ђорђе Ђурић и виши стручни сарадник
за протокол и односе са јавношћу Добрила Мартинов.

1. новембра 2013: председник Надзорног одбора Живко
Киселички, генерални секретар Матице српске доц. др
Ђорђе Ђурић и управник послова Матице српске Јелена
Веселинов, МА, одржали су састанак са председником Оп
штине Бечеј Вуком Радојевићем и сарадницима: Тамаром
Иванишевић, заменицом председника Општине, Горда
ном Џибурски, директорком Туристичке организације
Бечеј и Андреом Говедарицом, архитектом Дирекције за
изградњу Бечеја. Разговори су вођени у циљу решавања
питања реконструкције задужбинске куће Богдана Дун
ђерског у центру Бечеја.

30. октобра 2013: председник Матице српске проф. др
Драган Станић примио је песника из Чикага Ђорђа Нико
лића и новинарку РТВ Софију Љуковчан.

1. новембра 2013: поводом 200 година од рођења Петра
II Петровића Његоша у сали КУД „Дурмитор” у Кули о
Његошу је беседио управник Библиотеке Матице српске
и дописни члан САНУ Миро Вуксановић.

30. октобра 2013: Снежана Мишић, МА, начелница Оде
љења за програме и презентацију Галерије Матице српске,
учествовала је на Четвртој конференцији међународног
културног туризма „Учешће културног туризма у туристич
кој понуди Србије” у Сремској Митровици, са коауторским
радом „Информационе технологије на Тргу галерија” (С.
Мишић, МА, Ј. Јакшић Субић, А. Ракић).

1. новембра 2013: Снежана Мишић, МА, начелница Оде
љења за програме и презентацију Галерије Матице српске
и кустоси-приправници Јелена Огњановић и Владимир
Вукас учествовали су на семинару „Критички музеј” проф.
Пјотра Пјотровског, одржаном у Музеју историје Југосла
вије у Београду, у организацији Европа Ностра Србије,
Музеја историје Југославије и Центра за музеологију и
херитологију.

30. и 31. октобра 2013: руководилац Одељења старе и ретке
књиге и легата Библиотеке Матице српске мр Душица Грбић
учествовала је на Међународној научној конференцији
„Циклус реферата у част Загребина”, одржаној у Руској
националној библиотеци у Санкт Петербургу поводом
1150. годишњице словенске писмености. Њен реферат био
је посвећен Новосадском рукописном зборнику из 1743,
а излагање је пропраћено видео-презентацијом.

1. новембра 2013: др Даниела Королија Црквењаков, по
моћница управника Галерије Матице српске, учествовала
је на научном скупу „300 година Карловачке митрополије”,
који је одржан у Сремским Карловцима, у организацији
Епархије сремске, представљајући рад „Иконостас, тро
нови и певнице манастира Крушедола – историја обнова,
конзервације и рестаурације”.

31. октобра 2013: др Даниела Королија Црквењаков, помоћ
ница управника Галерије Матице српске, учествовала је
на научном скупу „Очување и заштита културно-исто
ријског наслеђа Србије у иностранству” који је одржан у
Институту за међународну привреду и политику у Бео
граду, представљајући кооауторски рад „Рад Галерије Ма
тице српске и Покрајинског завода за заштиту споменика
културе на очувању и конзервацији српске културне ба
штине у Мађарској и Румунији 2010–2013. Методолошки
приступ и искуства као прилог културној дипломатији”
(мр Т. Палковљевић, др Д. Королија Црквењаков, З. Вапа,
Д. Радовановић).

1, 8, 15, 22. и 29. новембра 2013: у оквиру пратећег про
грама нове сталне поставке „Уметност XVIII века у колек
цији Галерије Матице српске” емитована је емисија Чува
ри сећања – Барокне мене слике света (Радио телевизија
Војводине, 2011), која приказује уметност XVIII века из
колекције Галерије; одржано је ауторско тумачење др
Бранке Кулић и три кустоске приче: „Портрети породице
Текелија”, о којима је говорила Снежана Мишић, МА, на
челница Одељења за програме и презентацију, „Христофор
Жефаровић (крај XVII века – 1753)”, чије је стваралаштво
представила Јелена Огњановић, кустос-приправник и
„Проглашење Душановог законика Паје Јовановића”, о
чему је говорио Владимир Вукас, кустос-приправник.

31. октобрa 2013: др Даниела Королија Црквењаков, по
моћница управника Галерије Матице српске и Снежана
Мишић, МА, начелница одељења за програме и презента
цију, учествовале су на 12. конференцији о дигитализацији
„Нове технологије и стандарди: дигитализација национал
не баштине (национални скуп са међународним учешћем)”,
која је одржана у Народној библиотеци Србије у Београду,
представљајући коауторски рад „Дигитализација доку
ментарне грађе и нове технологије у Галерији Матице срп
ске” (мр Т. Палковљевић, др Д. Королија Црквењаков, С.
Мишић, МА, А. Петојевић и Б. Грбић).

2. новембра 2013: председник Матице српске проф. др
Драган Станић одржао је беседу на Свечаној академији
поводом обележавања три века Карловачке митрополије.
2. новембра 2013: др Даниела Королија Црквењаков, по
моћница управника Галерије Матице српске, присуствова
ла је додели захвалница Спомен-збирке Павла Бељанског
која је одржана у Галерији Дома Војске Србије у Београду
поводом затварања изложбе „Велика Иза” и у оквиру до

1. новембра 2013: председник Матице српске проф. др
Драган Станић присуствовао је отварању научног скупа
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6. новембра 2013: у САНУ је поводом 200 година од
рођења Петра II Петровића Његоша приређена свечана
академија „Два века Његоша”, на којој је поздравну реч
упутио академик Никола Хајдин, председник САНУ, а
потом су о Његошу беседили академици Матија Бећковић
и Светозар Кољевић, те дописни члан Миро Вуксановић.
Свечаности је присуствовао и председник Матице српске
проф. др Драган Станић.

деле награде за најбољи дипломски рад из националне
историје уметности. Том приликом је у име Галерије Мати
це српске примила Захвалницу за сарадњу на реализацији
програма и конзервацији и рестаурацији слике Велика
Иза Влаха Буковца.
4. новембра 2013: одржана је седница Извршног одбора
Матице српске.
4. новембра 2013: у организацији Епархије зворничко-ту
зланске и Епархије бачке представљена je књига Детлачки
евхологион у издању Епархије зворничко-тузланске. У име
Матице српске присутне је речима добродошлице поздра
вио потпредседник проф. др Бранко Бешлин. О књизи и
рукопису из 1550. и 1628. године говорили су Његово пре
освештенство епископ зворничко-тузлански Хризостом,
академик Станиша Тутњевић и директор Архива Српске
православне цркве мр Радован Пилиповић.

6. новембра 2013: председник Матице српске проф. др
Драган Станић дао је интервју књижевнику Миленку Сто
јичићу за Радио Бањалуку.
6. новембра 2013: председник Матице српске проф. др
Драган Станић присуствовао је пријему у Амбасади Пољске.
6–8. новембра 2013: стручни тим Галерије Матице српске
Мирјана Брмбота, МА, виши кустос и Дарко Деспотовић
боравили су у Народном музеју Панчево, где су завршили
посао на прегледу, евидентирању и фотографисању ликов
не збирке панчевачког музеја.

5. новембра 2013: Матица српска је примила на дар заостав
штину Боривоја и Сузане Самоловчев. Стручна Библио
тека професора Боривоја Самоловчева која је завештана
Матици српској чуваће се у Библиотеци Матице српске,
док ће уметничке слике бити део Фонда Матице српске
који се чува у Галерији Матице српске.

7. новембра 2013: генерални секретар Матице српске доц.
др Ђорђе Ђурић и управник послова Јелена Веселинов,
МА, били су на састанку са др Миланом Мицићем, помоћ
ником покрајинског секретара за културно наслеђе и јавне
збирке, на ком су разговарали о пројектима и учешћу Ма
тице српске на конкурсима Покрајинског секретаријата
за културу.

5. новембра 2013: председник Матице српске проф. др
Драган Станић беседио је на Свечаној академији поводом
отварања 20. Вишњићевих дана у организацији Српског
просвјетног и културног друштва „Просвјета” у Бијељини.

7. новембра 2013: у Галерији Матице српске је поводом
доделе Табаковићеве награде за архитектуру 2013. године,
коју додељује Друштво архитеката Новог Сада (ДаНС),
отворена ретроспективна изложба архитекте Васе Кре
совића. На отварању су говорили др Даниела Королија
Црквењаков, помоћница управника Галерије и Срђан
Црквењаков, председник ДаНС-а, који је архитекти Васи
Кресовићу уручио награду и отворио изложбу.
8. новембра 2013: председник Матице српске проф. др
Драган Станић, управник послова Јелена Веселинов, МА
и шеф рачуноводства Светлана Макарић били су на са
станку у Министарству финансија – Управа за трезор, где
су разговарали са помоћницом директора Мирјаном Пав
ковић, начелницом Зорицом Ђуричић и шефом Одсека
за стручно-оперативне послове мр Миланом Тадићем.

5. новембра 2013: представљена је октобарска свеска Ле
тописа Матице српске. Том приликом учеснике и госте,
у име Матице српске, поздравио је генерални секретар
доц. др Ђорђе Ђурић. Главни и одговорни уредник доц.
др Слободан Владушић говорио је о поетичким идејама и
начелима којима се руководи ново уредништво Летописа
Матице српске и о октобарској свесци чији је темат „Кул
турни образац и културни рат”. Др Срђан Дамњановић је
изложио идеје из текста „Филозофија и проблем култур
ног идентитета”, објављеног у овом броју. Проф. др Сава
Дамјанов говорио је о новој серији часописа и прочитао
фрагменте из тек завршеног романа Вук. У октобарској
свесци, у рубрици „Проза & поезија”, објављен је одломак
из тог романа.

8. новембра 2013: управник Библиотеке Матице српске
Миро Вуксановић присуствовао је у Народној библиоте
ци Србије седницама Скупштине и Управног одбора
Заједнице матичних библиотека Србије.
9, 16, 23. и 30. новембра 2013: у оквиру едукативног про
грама за децу „Потрага за благом. Дечји водич кроз Гале
рију Матице српске” покренут је нови циклус креативних
радионица за децу посвећен дечјим портретима у сликар
ству посматраним кроз призму дечјих права. Радионице
су водили кустоси-приправници Галерије Јелена Огња
новић и Владимир Вукас, у сарадњи са педагогом Бојаном
Обрадовић и студенткињама педагогије са Филозофског
факултета у Новом Саду.

5. новембра 2013: у Галерији Матице српске одржана је кон
ференција за новинаре поводом почетка едукативног про
грама за децу „Потрага за благом. Дечји водич кроз Галерију
Матице српске” и потписивања Споразума о сарадњи из
међу партнера који учествују у реализацији програма.

12. новембра 2013: поводом проблема у финансирању Срп
ске енциклопедије председник Матице српске и председник
Уређивачког одбора Српске енциклопедије затражио је
хитан пријем у Министарству просвете и науке. Мини
стар проф. др Томислав Јовановић и државни секретар
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13. новембра 2013: поводом обележавања 200 година од
рођења Петра II Петровића Његоша у Народној библиоте
ци „Стеван Сремац” у Нишу о Његошу је беседио управ
ник Библиотеке Матице српске и дописни члан САНУ
Миро Вуксановић. Том приликом он је даривао 100 књи
га из Библиотеке Матице српске Институту за лечење и
рехабилитацију „Нишка Бања”.

проф. др Јован Бајић примили су делегацију у саставу:
проф. др Драган Станић, академик Василије Ђ. Крестић,
академик Предраг Пипер и проф. мр Ненад Остојић. Ми
нистар Јовановић је обећао да финансирање Српске енци
клопедије неће бити угрожено.
12. новембра 2013: др Радомир Ј. Поповић из Историјског
института у Београду одржао је предавање „Срби из јужне
Угарске и обнова и изградња српске државе у првој поло
вини XIX века”. Након поздравне речи генералног секре
тара Матице српске доц. др Ђорђа Ђурића, предавач је
истакао допринос Срба из јужне Угарске обнови, изград
њи и модернизацији српске државе у областима политике,
права и просвете.

14. новембра 2013: у организацији Градске библиотеке
Нови Сад и Матице српске представљена је Христова књи
га косовска Радована Ждрала, у издању „Прометеја” и Би
блиотеке „Бранко Радичевић” из Житишта. О књизи су
говорили проф. др Јован Делић, академик Рајко Петров
Ного, Зоран Колунџија и аутор.
14. новембра 2013: одржана је 47. седница Управног одбо
ра Библиотеке Матице српске.
14–15. новембра 2013: Јелена Огњановић, кустос-приправ
ник Галерије Матице српске је, у оквиру пројекта „Умет
ност и инклузија – инклузивне ликовне радионице у Га
лерији Матице српске”, на позив организатора Cultural
Heritage without Borders (CHwB) учествовала на семинару
„Project Evaluation Meeting”, који је одржан у Музеју Ма
кедоније у Скопљу.
15. новембра 2013: председник Матице српске проф. др
Драган Станић присуствовао је откривању спомен-бисте
Радивоју Поповићу, ађанском учитељу, хоровођи и компо
зитору. Том приликом председник се присутнима обратио
пригодним говором.

12. новембра 2013: поводом 200 година од рођења Петра
II Петровића Његоша одржана је манифестација „Разго
вори о Његошу”. Том приликом су своје радове изложили:
проф. др Драган Станић („Његош и Матица српска”),
проф. др Јован Делић („Однос Матије Бећковића према
Петру Петровићу Његошу”), проф. др Душан Иванић
(„Његошеви аутопоетички искази у оквирима српске пје
сничке традиције”) и проф. др Ненад Макуљевић („Сли
ка владике и владара: концепти репрезентативности у
портретима Петра II Петровића Његоша”).

15. новембра 2013: председник Матице српске проф. др
Драган Станић боравио је у Темишвару на отварању Сајма
књига у организацији Савеза Срба из Темишвара.
15. новембра 2013: генерални секретар Матице српске
доц. др Ђорђе Ђурић и управник послова Матице српске
Јелена Веселинов, МА, састали су се са др Слободаном Пу
зовићем, покрајинским секретаром за заштиту животне
средине и одрживог развоја. Том приликом разговарано
је о могућностима финансијске подршке Секретаријата
за издавање књига из области природних наука.

12. новембра 2013: поводом обележавања 200 година од
рођења Петра II Петровића Његоша у Српској читаоници
у Иригу о Његошу је беседио управник Библиотеке Ма
тице српске и дописни члан САНУ Миро Вуксановић.

15. новембра 2013: одржана је ванредна седница Нацио
налног савета за културу Републике Србије, којој је прису
ствовао управник Библиотеке Матице српске и дописни
члан САНУ Миро Вуксановић.

12. новембра 2013: др Даниела Королија Црквењаков,
помоћница управника Галерије Матице српске, учество
вала је на научном скупу „Science in Cultural Heritage” који
је одржан у Музеју историје Југославије у Београду, у орга
низацији Италијанске амбасаде у Београду, ЦИК-а и Ин
ститута за нуклеарне науке „Винча”. На скупу је предста
вила рад под називом „Strengthening and growing collabo
ration between scientists and conservators − study of artworks
at the Gallery of Matica srpska”.

17–24. новембра 2013: мр Данило Вуксановић, виши сликар
конзерватор Галерије Матице српске, у оквиру стручног
усавршавања је боравио у Централном институту за кон
зервацију књижно-архивских добара у Риму (Италија).
18. новембра 2013: одржана је седница Управног одбора
Матице српске.

12. новембра 2013: у Галерији Матице српске је у оквиру
Другог Фестивала бајки и приповедака „Бајкодани” одржа
на креативна радионица под називом „Сличица причица”.

18. новембра 2013: Библиотека Матице српске је у јавном
каталогу поставила електронску изложбу поводом 100
година од рођења мађарског песника Шандора Вереша
(1913–1989).

13. новембра 2013: представљена је књига Михајла Пан
тића Ходање по облацима. Књигу је објавила Издавачка
кућа „Архипелаг” 2013. године. О књизи су говориле др
Драгана Белеслијин, проф. др Оливера Радуловић и др
Маја Рогач. Аутор је присутној публици прочитао одлом
ке из књиге.

19. новембра 2013: поводом 200 година од рођења Петра II
Петровића Његоша одржана је манифестација „Разговори

19. новембра 2013: одржана је ванредна седница Нацио
налног савета за културу Републике Србије којој је прису
ствовао управник Библиотеке Матице српске и дописни
члан САНУ Миро Вуксановић.
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ковић, редактор је Марија Јованцаи, а за припрему за
штампу биле су задужене Новка Шокица Шуваковић и
Оливера Михајловић. Штампање ове књиге омогућило
је Министарство културе и информисања Републике
Србије.
22. новембра 2013: у Галерији Матице српске одржана је
конференција за новинаре поводом представљања дечјег
водича на енглеском језику The Treasure Hunt. Children’s
Guide to the Gallery of Matica Srpska и потписивања Спора
зума о сарадњи Галерије и Центра страних језика „Soho”.
Протокол су потписале др Даниела Королија Црквењаков,
помоћница управника Галерије Матице српске и Снежа
на Поптешин у име Центра страних језика „Soho”.
22. и 29. новембра 2013: у Галерији Матице српске су у
оквиру едукативног програма за децу „The Treasure Hunt.
Children’s Guide to the Gallery of Matica Srpska” реализоване
четири радионице са ученицима Центра страних језика
„Soho”. Галерија је у сарадњи са Центром страних језика
„Soho” приредила дечји водич на енглеском језику, с наме
ром да се едукативни програми Галерије приближе и деци
која уче енглески језик.

о Његошу”. Том приликом су своје радове изложили: проф.
др Славко Гордић („Његошеви трагови у српском песни
штву двадесетог века”), проф. др Војислав Јелић („Његош
и poeta doctus”), проф. др Часлав Копривица („Антропо-космологија и српска историјска свијест у Његошевом
дјелу”) и др Бранка Радовић („Нове композиције (српских
и црногорских аутора) инспирисане Његошем”).
19–29. новембра 2013: у Галерији Матице српске је у окви
ру пројекта „Уметност и инклузија − инклузивне ликовне
радионице у Галерији Матице” српске одржан трећи ци
клус радионица под називом „Историјске игре и савреме
на кореографија”, које је водила балетска играчица Фро
сина Димовска у сарадњи са Балетском школом у Новом
Саду. Настављене су и индивидуалне радионице „Камера”
и „Улога музеја”, а започете су и две нове радионице –
„Цртеж”, коју је водила сликарка Драгана Б. Стевановић
са Михаилом Петровићем, Дејаном Шуљаном и Вуком
Вуковићем, ученицима ШОСО „Милан Петровић” и „Техни
ка гласа”, у којој је етномузиколог Мирјана Раић учила
Марка Башицу, ученика ШОСО „Милан Петровић”, вокал
ним техникама традиционалног певања. У свим радиони
цама учествовала је Јелена Огњановић, кустос-приправ
ник Галерије Матице српске.

23. новембра 2013: председник Матице српске проф. др
Драган Станић учествовао је у раду седнице Патроната
Текелијанума у Будимпешти.
23. новембра 2013: Снежана Мишић, МА, начелница Оде
љења за програме и презентацију Галерије Матице српске
и Јелена Огњановић, кустос-приправник, учествовале су
на конференцији „Златно образовање” у оквиру програма
„Хабитат”, која је одржана у Свечаној сали Матице српске.
У првој сесији, под називом „Предмет и слика”, представи
ле су едукативне програме Галерије Матице српске.
25. новембра 2013: одржана је седница Председништва
Матице српске.

20. новембра 2013: председник Матице српске проф. др
Драган Станић присуствовао је седници жирија књижевне
награде „Карољ Сирмаи”.
20. новембра 2013: председник Матице српске проф. др
Драган Станић присуствовао је додели годишњих награда
Коларчеве задужбине, а међу добитницима је и Матица
српска. Председник Станић је у име свих награђених захва
лио пригодном беседом.
20. новембра 2013: у Галерији Матице српске је одржан
акредитовани едукативни тренинг „Галерија као вртић”
за васпитаче ПУ „Радосно детињство”. Тренинг су водиле
Снежана Мишић, МА, начелница Одељења за програме
и презентацију, Јелена Огњановић, кустос-приправник и
доц. др Јована Милутиновић са Одсека за педагогију Фи
лозофског факултета у Новом Саду.

26. новембра 2013: представљено је капитално дело Срби
у Угарској: 1790–1918. академика Василија Ђ. Крестића.
Поздравни говор и уводну реч одржао је проф. др Драган
Станић, председник Матице српске. О књизи су говори
ли др Софија Божић, виши научни сарадник Института
за новију историју Србије из Београда, доц. др Ђорђе Ђу
рић, доцент Универзитета у Новом Саду и генерални се
кретар Матице српске, проф. др Мира Радојевић, доцент
Универзитета у Београду и аутор.

22. новембра 2013: Библиотека Матице српске у штампу
је предала књигу Огласи Библиотеке Матице српске
1868–1918, прву у новој серији „Каталог посебних збирки
Библиотеке Матице српске”, коју је покренуо управник
Миро Вуксановић. У њој је представљено 364 огласа који
се налазе у Збирци ситно штампаног и документационог
материјала БМС. Каталог је приредила Светлана Довни

26. новембра 2013: одржана је седница Одбора за правна
и статутарна питања.
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Институту уручен поклон, а Институт и Матица су раз
менили своја издања. О Институту су говорили проф. др
Момчило Павловић, научни саветник и директор и проф.
др Предраг Ј. Марковић, научни саветник. У другом делу
представљања др Јасмина Милановић, научни сарадник
Института, одржала је предавање „Делфа Иванић и Коло
српских сестара – хуманизам на делу”.
28. новембра 2013: председник Матице српске присуство
вао седници жирија Награде „Карољ Сирмаи”.
28. новембра 2013: председник Матице српске присуство
вао је седници Одбора за европску престоницу културе.
28. новембар 2013: у Новом Кнежевцу је одржана промо
цији књиге академика Василија Ђ. Крестића Срби у Угар
ској. У представљању књиге су учествовали генерални
секретар Матице српске доц. др Ђорђе Ђурић, проф. др
Мира Радојевић и аутор.

27. новембра 2013: у Матици српској је одржана свечаност
поводом пријема нове генерације питомаца Хуманитарног
фонда „Привредник”.

29. новембар 2013: председник Матице српске проф. др
Драган Станић у Београду је присуствовао седници жирија
књижевне награде „Извиискра Његошева”.

27. новембра 2013: у Матици српској је у сарадњи са Ново
садским клубом и Друштвом љубитеља цвећа и зеленила
одржано предавање „Природа Војводине у документар
ном филму” мр Оливера Фојкара, начелника Одељења за
промоцију, едукацију и односе са јавношћу Покрајинског
завода за заштиту природе.

29. новембра 2013: поводом обележавања 200 година од
рођења Петра II Петровића Његоша и откривања Његоше
вог споменика у Андрићграду, Библиотека Матице српске
штампала је дигитализована прва издања Његошевих са
браних дела у 11 књига, на 1.508 страна. Овај уникатни ком
плет управник Библиотеке Матице српске Миро Вукса
новић уручио је директору Андрићевог института Емиру
Кустурици. Књиге су изложене на сталној поставци у
Андрићграду.

27. новембра 2013: проф. мр Ненад Остојић присуствовао
је свечаној академији у Скупштини АП Војводине поводом
уручења награда за животно дело најбољим просветним
радницима. Награде додељује Удружење универзитетских
наставника и научника, под покровитељством Покрајин
ског секретаријата за науку и технолошки развој Владе
Војводине.

2. децембра 2013: одржана је седница Председништва Ма
тице српске.
2. децембра 2013: у Матици српској одржано је књижев
но вече под називом „Српска поезија у преводу Роберта
Ходела: Hundert Gramm Seele и Sind Flügel wohl”. У програ
му су учествовали др Весна Матовић, проф. др Душан Ива
нић, др Бојан Јовић, проф. др Јован Делић и проф. др Роберт
Ходел (Robert Hodel), преводилац и састављач избора и
антологије.
2. децембра 2013: у Свечаној сали Матице српске управник
Библиотеке Матице српске Миро Вуксановић уручио је
уверења о положеном стручном испиту у библиотечко-ин
формационој делатности кандидатима који су овај испит
положили у новембарском року.
2. децембра 2013: у Галерији Матице српске је у сарадњи
са Викимедијом Србије и Creative Commons Србије одржа
на трибина „Creative Commons – креативност и друштво
знања”, чији је циљ представљање отворених међународ
них правних стандарда Creative Commons и покретање
расправе о интелектуалној својини и отвореним облицима
интелектуалне интеракције у дигиталним условима. Након
поздравне речи др Даниеле Королије Црквењаков, помоћ
нице управника Галерије Матице српске, о лиценцама
Creative Commons говорила је Невенка Антић.

28. новембра 2013: у оквиру Музичких вечери Матице
српске приређен је концерт Милице Стојадиновић (со
пран) и Саше Петровића (тенор), уз клавирску сарадњу
Маје Грујић. Изведена су дела Исидора Бајића, Станислава
Биничког, Едварда Грига, Ђузепеа Вердија, Франца Лехара,
Џорџа Гершвина, Рихарда Штрауса, Руђера Леонкавала,
Јосипа Хацеа, Винченца Белинија и др. Цео концерт сни
мила је Радио-телелевизија Војводине.
28. новембра 2013: у Свечаној сали Матице српске пред
стављен је рад Института за савремену историју из Београ
да. Присутне је поздравио потпредседник Матице српске
проф. др Бранко Бешлин. На почетку је потписан Спора
зум о сарадњи Института и Матице. Споразум су потпи
сали проф. др Момчило Павловић, директор Института и
проф. др Драган Станић, председник Матице српске. Го
сподину Павловићу је поводом 30 година научног рада у

3. децембра 2013: управник Библиотеке Матице српске
Миро Вуксановић састао се са министром културе Репу
блике Србије Иваном Тасовцем и са њим разговарао о раду
Библиотеке.
3. децембра 2013: поводом 200 година од рођења Петра II
Петровића Његоша одржана је манифестација „Разговори
7

Матице српске и организација Per.Art. О пројекту и ње
говим резултатима говорили су Снежана Мишић, МА,
начелница Одељења за програме и презентацију Галерије
(координаторка пројекта) и Саша Асентић, програмски
директор организације Per.Art.

о Његошу”. Том приликом су своје радове изложили: ака
демик Љубомир Зуковић („Његош и Вук”), проф. др Ми
лош Ковачевић („Његошев однос према српству и српском
језику”) и проф. др Милош Ковић („Његош и националне
идеологије XIX века”), а Благоје Баковић је говорио своје
стихове.

6. децембра 2013: Институт за књижевност и уметност
из Београда, Филолошки факултет Универзитета у Београ
ду и Матица српска приредили су међународни научни
скуп „Милош Црњански: Поезија и коментари”, посвећен
поезији великог српског лиричара. Од 4. до 6. децембра
2013. године одржан је скуп у Београду и Новом Саду, у
оквиру пројекта „Смена поетичких парадигми у српској
књижевности двадесетог века: национални и европски
контекст”. Скуп су уредили проф. др Јован Делић, руково
дилац пројекта и др Драган Хамовић. Матица српска била
је домаћин трећег, завршног дана скупа. На почетку рада
председник Матице српске је поздравио скуп, а након за
вршетка рада учесници скупа о Црњанском били су гости
епископа сремског господина Василија у манастиру Кру
шедолу.

3. децембра 2013: поводом обележавања 200 година од ро
ђења Петра II Петровића Његоша у Етнографском музеју
у Београду о Његошу је беседио управник Библиотеке
Матице српске и дописни члан САНУ Миро Вуксановић.
3. децембра 2013: др Даниела Королија Црквењаков, по
моћница управника Галерије Матице српске, у Музеју при
мењене уметности у Београду је у оквиру пратећег програ
ма изложбе „Освежавање меморије − орнаменти српских
средњовековних фресака” одржала предавање под нази
вом „Значај копије у истраживању и заштити култ урног
наслеђа”.
3–12. децембра 2013: на основу Споразума о научној сарад
њи САНУ и Мађарске академије наука, мр Душица Грбић,
чланица Сентандрејског одбора САНУ и руководилац
Одељења старе и ретке књиге и легата Библиотеке Мати
це српске, боравила је у Сентандреји, где је истраживала
српске рукописе и старе штампане књиге у сентандрејском
Музеју Српске православне епархије будимске.

6. децембра 2013: Библиотека Матице српске је у јавном
каталогу поставила електронску изложбу поводом 150
година од рођења руског глумца, редитеља, позоришног
педагога и теоретичара Константина Сергејевича Ста
ниславског (1863–1938).
6. децембра 2013: у Дому културе у Чачку представљена
је књига Његош два века дописног члана САНУ Мира Вук
сановића. О књизи су говорили проф. емеритус др Славко
Гордић и аутор.

4. децембра 2013: поводом обележавања 200 година од
рођења Петра II Петровића Његоша у Народној библио
теци „Доситеј Обрадовић” у Старој Пазови о Његошу је
беседио управник Библиотеке Матице српске и дописни
члан САНУ Миро Вуксановић.

6. и 13. децембра 2013: у Галерији Матице српске наста
вљена је реализација едукативног програма за децу „The
Treasure Hunt. Children’s Guide to the Gallery of Matica Srpska”.
Одржане су четири радионице са ученицима Центра стра
них језика „Soho”. Радионице је водила Јелена Огњановић,
кустос Галерије.

4. децембра 2013: управник Библиотеке Матице српске
Миро Вуксановић присуствовао је седници Националног
савета за културу Републике Србије.
5. децембра 2013: председник Матице српске проф. др
Драган Станић је са директором новосадске филијале Ко
мерцијалне банке Гораном Малим разговарао о наставку
сарадње у наредној години.

7, 14. и 21. децембра 2013: у Галерији Матице српске су у
оквиру едукативног програма за децу „Потрага за благом.
Дечји водич кроз Галерију Матице српске” одржане три
креативне радионице за децу суботом, посвећене дечјим
портретима у сликарству посматраним кроз призму
дечјих права: „Кад знаш ко си – тиме се поноси”, „Корисне
теме за слободно време” и „Новогодишњи маскенбал”.
Радионице су водили кустоси Галерије Јелена Огњановић
и Владимир Вукас, у сарадњи са педагогом Бојаном Обра
довић и студенткињама педагогије са Филозофског факул
тета у Новом Саду.

5. децембра 2013: председник Матице српске проф. др
Драган Станић имао је састанак са Николом Лунићем из
Загреба, руководиоцем пројекта „Лексикон знаменитих
Срба у Загребу”.
5. децембра 2013: у Галерији Матице српске представље
ни су резултати пројекта „Уметност и инклузија – инклу
зивне ликовне радионице у Галерији Матице српске”, који
су заједнички креирали и успешно реализовали Галерија
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9. децембра 2013: одржана је седница Председништва
Матице српске.
9. децембра 2013: одржана је 48. седница Управног одбо
ра Библиотеке Матице српске, на којој је за Управни одбор
Матице српске предложен састав нових чланова Управног
и Надзорног одбора Библиотеке.
9–12. децембра 2013: Дарко Деспотовић, конзерватор рес
тауратор Галерије Матице српске, службено је боравио у
Румунији због паковања и припреме експоната из Српске
православне епархије темишварске за транспорт у окви
ру прве фазе пројекта „Заштита и презентација српског
црквеног наслеђа у Румунији”.
10. децембра 2013: девет векова од рођења Стефана Не
мање – Светог Симеона Матица српска je обележила пре
давањем „Стефан Немања – икона и портрет”, које је у
Матици српској одржао проф. др Ђорђе Бубало. Био је то
повод да се подсетимо српског владара који је обележио
не само своје време већ, на разне начине и са променљи
вим интензитетом, и сва столећа која нас од тог времена
раздвајају. Поздравну реч одржао доц. др Ђорђе Ђурић,
генерални секретар Матице српске.
10. децембра 2013: Матицу српску су посетили студенти
из Бањалуке и том приликом се упознали са богатом исто
ријом и програмом рада Матице српске.

матика српског језика академика Предрага Пипера и ака
демика Ивана Клајна. Поздравни говор и уводну реч дао
је проф. др Драган Станић, председник Матице српске. У
препуној Свечаној сали Матице српске о књизи су говори
ли проф. др Рајна Драгићевић, академик Милорад Радо
вановић и аутори. Промоцију су пратила средства јавног
информисања: РТВ Војводина, ТВ Мост, ТВ канал 9, нови
нари Танјуга, Дневника, Вечерњих новости, Илустроване
политике.

10. децембра 2013: управник Библиотеке Матице српске
Миро Вуксановић састао се са министром културе Републи
ке Србије Иваном Тасовцем и са њим разговарао о раду
Библиотеке.
10. децембра 2013: Јелена Огњановић, кустос Галерије
Матице српске, присуствовала је у Музеју историје Југо
славије у Београду презентацији пројекта „Образовање,
школе и музеји”, који су заједнички реализовали Музеј
историје Југославије, Универзитет уметности у Београду,
Национална галерија у Козенци, Регија Пуља, Регија Пије
монт и Регија Калабрија, а који се бави унапређивањем
приступа националном културном наслеђу кроз креира
ње дигиталних алата за музејску едукацију. Након тога, у
Културном центру Београда присуствовала је предавању
Лене Малм, едукатора у Музеју модерне уметности у Сток
холму (Шведска), о едукативним програмима овог музеја.
Предавање је реализовано у оквиру пројекта „Развој му
зеја у Србији”, уз подршку Амбасаде Шведске у Београду
и Шведског института, а у сарадњи са Центром за развој
културе дечјих права и Културним центром Београда.

12. децембра 2013: председник Матице српске проф. др
Драган Станић примио је директора Представништва Вла
де Републике Српске господина Млађена Цицовића.
12. децембра 2013: проф. емеритус др Славко Гордић прису
ствовао је седници Управног одбора Задужбине „Доситеј
Обрадовић”.

11. децембра 2013: у Матици српској одржана је седница
Уредништва Српске енциклопедије.
11. децембра 2013: одржана је седница Одбора Рукописног
одељења Матице српске.
11. децембра 2013: одржана је „Песничка литургија за Пе
тра II Петровића Његоша” у Краљевачком позоришту. У
програму су учествовали: академик Матија Бећковић, Рајко
Петров Ного, Гојко Ђого, Петар Пајић, Ђорђо Сладоје, Жи
ворад Недељковић, Драган Хамовић, Иван Негришорац,
Дејан Алексић, Милош Милишић, Верољуб Вукашиновић,
глумци Маја Колунџија и Небојша Кундачина и гуслар
Бошко Вујачић.

12. децембра 2013: у Галерији Матице српске одржана је
промоција књиге Српски сликари од XIV до XVIII века
проф. др Бранислава Тодића, редовног професора на
Одељењу за историју уметности Филозофског факултета
у Београду. Након поздравне речи проф. др Драгана Ста
нића, председника Матице српске, о књизи су говорили
доц. др Александра Кучековић са Факултета ликовних

11. децембра 2013: у Матици српској је представљено ка
питално дело важно за неговање језичке културе и за уте
мељење и спровођење језичке политике – Нормативна гра
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САЈАМ КЊИГА

Театрољубље, Академија уметности Нови Сад и Матица српска; Чедомир Раденовић, Миломир Филиповић,
Милосав Бабић, Међузависност процеса закаснеле флуо
росценције хлорофила, фотосинтезе и оплемењивања
кукуруза, Матица српска и Институт за кукуруз „Земун
Поље”.

У Београду је 20. октобра отворен 58. међународни
сајам књига, под мотом „Простори слободе”. Традиционалну културну манифестацију отворио је песник
Љубивоје Ршумовић, а посетиоцима се у име Пољске,
земље почасног госта, обратила Олга Токарчук, позната пољска списатељица, овогодишња кандидаткиња
Пољске за Нобелову награду.

Матица српска је увек посебну пажњу посвећивала
књижевном подмлатку. Доказ је Едиција „Прва књига”,
покренута 1957, намењена младим писцима који тек
ступају на књижевну сцену. До сада је у њој објављено
више од 250 наслова поезије, прозе, критике, књижевне
теорије и есејистике. Поред тога што је стекла узоран
углед, Матичина „Прва књига” је у српском издаваштву
двадесетог века уједно и најстарија едиција те врсте. У
овогодишњем колу објављене су књиге два млада песни
ка: Незванично мртав Горана Томића и Кућни биоскоп
Жарка Алексића. Представљање овогодишњег кола
Едиције „Прва књига” одржаће се на штанду Матице
српске у суботу 26. октобра 2013. године у 12 часова.

Љубивоје Ршумовић је, отварајаћи Сајам књига,
рекао: „Пре 200 година први министар просвете Србије
je рекао: ’Књиге, браћо моја књиге, а не звона и прапорци’. Наш народ је видовито у усменом певању књигу
изједначио са писменошћу, а европски ђак Доситеј знао
је да писменост отвара још једне очи људима, кроз које
душа гледа.” Говорећи о значају књиге, Ршумовић је
цитирао неколико великих имена значајних за писменост и књижевност: „Није учен онај који чита књиге,
него онај који зна шта чита! – каже једна пословица, а
о моћи и значају књиге у просвећивању и очувању народа говори и Свети Ћирило у Прогласу словенским
народима свим: ’Своју причу да изнесем, много ума у
мало речи казујући: Наги су сви без књига народи!’
Борхес је Рај замишљао као својеврсну библиотеку. Ћамил Сијарић је своју похвалу књизи сажео у четири
речи: ’Кућу кућом чине књиге!’ Вилијам Фокнер је чак
оставио завештање: ’Циљ ми је да историја мог живота
гласи – писао је књиге и умро!’” Ршумовић је Сајам
књига отворио следећом реченицом: „Као огорчени
противник сваке врсте затварања – проглашавам овогодишњи Сајам књига отвореним!”

Изузетан подухват Издавачког центра Матице српске
представља четврто коло у десет књига Антологијске
едиције „Десет векова српске књижевности”, чији је
главни уредник Миро Вуксановић. Четврто коло садржи
следеће књиге: Стара српска поезија; записи и натписи,
аренге, приредио Томислав Јовановић; Лирско-епске на
родне песме, приредила Марија Клеут; Симеон Пишче
вић, приредила Мирјана Д. Стефановић; Војислав Илић,
приредила Зорица Хаџић; Светолик Ранковић, приредио Радослав Ераковић; Бранислав Нушић, приредио
Јован Љуштановић; Јован Дучић, приредио Бојан Чолак;
Владан Десница, приредио Жељко Милановић; Милован
Ђилас, приредио Миро Вуксановић; Лаза Костић: Књига
о Змају, приредио Миливој Ненин.

Свечаном отварању присуствовали су председник
Матице српске проф. др Драган Станић, потпредседник др Миодраг Матицки, управник послова Јелена
Веслинов и домаћини штанда Матице српске.

У Едицији „Матица”, чији је главни уредник Миро
Вуксановић, објављена је књига Сродници Светлане Велмар-Јанковић.

Матица српска је на 58. међународном сајму књига
у Београду представила своја нова издања. На штанду
најстарије издавачке куће у нашем народу изложена су
издања Научних одељења Матице српске, Издавачког
центра Матице српске, Галерије Матице српске и Би
блиотеке Матице српске.

Галерија Матице српске представила је своја нова
издања, која прате разгранату делатност ове установе:
Александра Стефанов, Јелена Огњановић Аквизиције
Галерије Матице српске 2001−2011; Јована Милутиновић,
Александра Стефанов Потрага за благом. Дечји водич кроз
Галерију Матице српске; Ратомир Кулић Збирка печа
тњака XVIII и XIX века Галерије Матице српске; Тијана
Палковљевић, Жан Лик Гоестер Игор Антић, Жорж
Вијо Сава Шумановић и тајна под куполом / Sava Šuma
nović et le secret de la Coupole; Хуманизам и ренесанса у
централним Апенинима. Паралеле / Umanesimo e rinasci
mento nell’Appennino Centrale. Paralleli / Humanism and
Renaissance in Central Apennines. Parallels, уредници Тијана
Палковљевић, Ilias Tasias, Даниела Королија Црквењаков; Ратомир Кулић, Милан Соларов Петар Ћурчић, По
клон-збирка Петра Ћурчића; Бранка Кулић, Уметност
XVIII века у колекцији Галерије Матице српске, суиздавач Српска академија наука и уметности, Београд.

С поносом истичемо редовно излажење Летописа
Матице српске, покренутог далеке 1824. године, и једанаест научних часописа.
У овогодишњој продукцији издваја се капитално
издање – други том Српске ециклопедије, која се изра
ђује у сарадњи са САНУ и Заводом за уџбенике.
Монографске публикације Матице српске резултат
су рада на научноистраживачким пројектима који се
реaлизују у седам научних одељења: Василије Крестић,
Срби у Угарској 1790–1918; Митар Пешикан, Јован Јерковић, Мато Пижурица, Правопис српскога језика (ново
издање); Слободан Ћурчић, Млађен Јовановић, Тивадар
Гаудењи, Александар Илић, Атлас насеља Војводине, I
књига, Срем; Љубомирка Кркљуш, Средишњи органи
власти у српској Војводовини 1848–1849.

Библиотека Матице српске публиковала је следеће
наслове из области библиотекарства: Библиографија
књига у Војводини: 2010; Годишњак Библиотеке Матице
српске: за 2011; Годишњак Библиотеке Матице српске:
за 2012. У Едицији Посебна издања Библиотеке Матице
српске објављена је књига Приручник за љубитеља књиге,
чији је приређивач Александер Ајерланд, у преводу Оли
вере Кривошић.

Сарадња са другим институцијама резултирала је
следећим књигама: поновљено издање књиге Радослава М. Грујића Српске школе 1718–1739, Матица српска
и Радио-телевија Србије у Едицији „Рара”; Добрило
Аранитовић, Библиографија часописа Мисао 1919–1937,
Матица српска и ЈП Службени гласник; Нада Савковић,
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уметности у Београду, Душан Вујичић из Издавачке куће
„Платонеум” и аутор. Ова двотомна књига – азбучник
представља покушај да се на једном месту саберу знања о
српским сликарима и уметницима који су радили за српске
наручиоце од XIV до XVIII века.

и Астора Пјацоле. Концерт је снимио и фотограф Бранко
Лучић.
18. децембра 2013: у Галерији Матице српске одржана је
конференција за новинаре поводом отварања изложбе
„Збирка цртежа Галерије Матице српске”. На конферен
цији су о изложби и њеном концепту говориле: Снежана
Мишић, МА, начелница Одељења за програме и презен
тацију, мр Тијана Палковљевић Бугарски, управница Га
лерије и Мирјана Брмбота, МА, ауторка изложбе.

13. децембра 2013: председник Матице српске проф. др
Драган Станић присуствовао је у Београду седници жирија
Награде „Извиискра Његошева”.
13. децембра 2013: председник Матице српске проф. др
Драган Станић присуствовао је у Темерину додели Награ
де „Карољ Сирмаи” Ђорђу Писареву.

20. децембра 2013: одржана је седница жирија Змајеве
награде.

13. децембра 2013: мр Драгојла Живанов, музејски савет
ник Галерије Матице српске, присуствовала је редовној
Скупштини Националног комитета ИКОМ-а Србије која
је одржана у Народном музеју у Београду.
16. децембра 2013: одржана је седница Председништва
Матице српске.
16. децембра 2013: у Свечаној сали Матице српске одржа
но је предавање проф. др Горане Раичевић поводом обе
лежавања 120-годишњице рођења Милоша Црњанског. У
уметничком делу програма учествовао је драмски умет
ник Марко Аџић из Темишвара, који је извео монодраму
Црњански у Темишвару, чији је приређивач Славомир
Гвозденовић.
16–18. децембра 2013: Дарко Деспотовић, конзерватор
рестауратор Галерије Матице српске, службено је боравио
у Мађарској ради паковања и припреме експоната у Му
зеју Српске православне епархије будимске у Сентандреји
за транспорт у оквиру прве фазе пројекта „Конзервација,
рестаурација, реконструкција и презентација иконостаса
Арсе Теодоровића из српске цркве у Будиму 2013−2017”.

20. децембра 2013: у Галерији Матице српске је отворена
изложба „Збирка цртежа Галерије Матице српске” и одржан
новогодишњи коктел. На отварању изложбе говорили су
мр Тијана Палковљевић Бугарски, Мирјана Брмбота, МА,
ауторка изложбе и др Симона Чупић, историчарка умет
ности, која је изложбу званично отворила.

17. децембра 2013: генерални секретар Матице српске
доц. др Ђорђе Ђурић, управник послова Јелена Веселинов
и шеф рачуноводства Светлана Макарић били су на са
станку у Министарству културе.

20. децембра 2013: председник Матице српске проф. др
Драган Станић, генерални секретар доц. др Ђорђе Ђурић
и управник послова Јелена Веселинов, МА, одржали су са
станак са градоначелником Новог Сада Милошем Вучеви
ћем и помоћником градоначелника Вањом Вученовићем.
Тема састанка је била организација обележавања јубилеја
поводом 150 година од пресељења Матице српске из Пеште
у Нови Сад.
20. и 23. децембра 2013: Галерија Матице српске се и ове
зиме укључила у обележавање манифестације „Новосад
ске дечије Биг Зимзарије 3”, које организују Дечји култур
ни центар и Фондација „Деци на дар”. Јелена Огњановић,
кустос Галерије, присуствовала је свечаном отварању Зим
зарија у Тржном центру „Биг” и у име Галерије Матице
српске примила Захвалницу за дугогодишњу сарадњу.
21. децембра 2013: у Зрењанину је у Барокној сали Град
ске куће одржана Свечана академија у част обележавања
200 година од рођења Петра II Петровића Његоша коју су
организовали Град Зрењанин, Градска народна библио
тека „Жарко Зрењанин” и Удружење чланова и пријатеља
Матице. У програму су учествовали: председник Матице
српске проф. др Драган Станић, академик Матија Бећко
вић, гуслар Славко Алексић и хор „Жене мироносице”.

17. децембра 2013: у Свечаној сали Матице српске одржан
је помен „Сећање на Саву Бабића (1934–2012)”. О профе
сору Бабићу говорили су проф. др Јанош Бањаи, дописни
члан САНУ, проф. др Драган Станић, председник Матице
српске и др Марко Чудић.
18. децембра 2013: у оквиру Музичких вечери Матице
српске приређен је концерт на којем су наступили Зоран
Крајишник, гитара, Александар Тасић, кларинет и Михај
ло Зурковић, клавир. Изведена су дела Јохана Себастијана
Баха, Јоханеса Брамса, Франца Листа, Александра Бахуна

21. децембра 2013: потпредседник Матице српске др Мио
драг Матицки присуствовао је концерту у Коларчевој за
дужбини у Београду у част Петра II Петровића Његоша,
поводом 200 година од рођења.
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23. децембра 2013: Матицу српску је посетио државни
секретар у Министарству културе и информисања Дејан
Ристић. Госта су примили чланови председништва Мати
це српске на челу са председником Матице српске проф.
др Драганом Станићем. Састанку је присуствовала управ
ница Рукописног одељења проф. др Александра Вранеш,
као и управник послова Јелена Веселинов, МА.

ШАЈКАШКА – ПРОСТОР, СТАНОВНИШТВО,
ПРОШЛОСТ
Под покровитељством Владе АП Војводине, Секретаријата за културу и јавно информисање, одржан је у Матици српској 19. октобра Међународни
научни скуп „Шајкашка – простор, становништво,
прошлост”. Скуп је реализован у оквиру обележавања јубилеја 250 година од оснивања Шајкашког
батаљона. Саопштено је 19 научних радова, чијим

23. децембра 2013: одржана је седница Управног одбора
Матице српске.
23. децембра 2013: у Рукописном одељењу Матице српске
одржан је састанак запослених са државним секретаром
Министарства културе и информисања Дејаном Ристићем,
којим је председавала управница проф. др Александра
Вранеш. Након састанка у Одељењу је приређен нового
дишњи коктел.
23. децембра 2013: у Галерији Матице српске одржано је
предавање у оквиру програма „Примењена дипломатија
2013/2014 Нови Сад”, који представља вид допунске по
литичке едукације за студенте завршних година Универ
зитета у Новом Саду, са циљем да им се омогући додатно,
неформално образовање. Уводно предавање о међуна
родној сарадњи Галерије Матице српске на пољу заштите
и презентације српског културног наслеђа одржала је мр
Тијана Палковљевић Бугарски, након чега је предавање
одржао Њ. e. Нилс Реганс Камсваг, амбасадор Краљевине
Норвешке у Србији.

ће се представљеним резултатима омогућити стварање синтетичке слике о значају простора, историјског и културног наслеђа као савременог тренутка Шајкашке. Саопштени реферати биће објављени
у тематском зборнику радова са скупа и тако ће
бити представљени научној, стручној и широј јавности.

23. децембра 2013: др Даниела Королија Црквењаков, по
моћница управника Галерије Матице српске, учествовала
је на Трећој годишњој конференцији музеологије и хери
тологије „Наука и баштина” на Филозофском факултету
у Београду, представљајући рад „Конзервација и рестау
рација уметничких дела између научних знања и добре
занатске праксе”.
23. децембра 2013: у Зрењанину је одржана промоција
књиге академика Василија Ђ. Крестића Срби у Угарској. У
представљању књиге су учествовали председник Матице
српске проф. др Драган Станић, академик Василије Ђ. Кре
стић, проф. др Љубомирка Кркљуш и генерални секретар
доц. др Ђорђе Ђурић.
23. децембра 2013: управник Библиотеке Матице српске
Миро Вуксановић присуствовао је седници Националног
савета за културу Републике Србије.
24. децембра 2013: генерални секретар Матице српске доц.
др Ђорђе Ђурић био је на састанку у Српској академији
наука и уметности поводом обележавања 150. годишњи
це смрти Вука Ст. Караџића.
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вођењу Новосадског камерног хора под вођством дириген
та доц. Божидара Црњанског. Присутнима се затим обра
тио председник Матице српске проф. др Драган Станић
словом о задужбинарству у историји Матице српске, иста
кавши допринос Марије Трандафил. Добротворима, до
брочинитељима и приложницима, институцијама и поје
динцима, захвалнице и пригодне поклоне уручили су ге
нерални секретар Матице српске доц. др Ђорђе Ђурић и
управник послова Матице српске Јелена Веселинов, МА.
25. децембра 2013: председник Матице српске проф. др
Драган Станић дао је интервју новинарки Радио Београ
да Снежани Ристић.
25. децембра 2013: састанку Управног одбора Заједнице
матичних библиотека Србије присуствовала је заменица
управника Библиотеке Матице српске Новка Шокица
Шуваковић.

24. децембра 2013: поводом 200 година од рођења Петра
II Петровића Његоша одржана је манифестација „Разго
вори о Његошу”. Том приликом су своје радове изложили:
др Миодраг Матицки („Епска беседа у Његошевом делу”),
проф. др Мато Пижурица („Смисао квалификатора дија
лектизама у Речнику Његошева језика”) и др Милан Ра
дуловић („Стваралачки перображаји српских културних
образаца у Његошевом песништву”). Истога дана отво
рена је изложба колекције „Његош” Оље Ивањицки, у
организацији Модне куће „Мона” и Матице српске. Изло
жбу је отворио историчар уметности Никола Кусовац.

26. децембра 2013: одржано је предавање „Краљ Алексан
дар Карађорђевић и југословенска стварност 1918–1934”
проф. др Момчила Павловића, директора Института за
савремену историју из Београда. Поздравну реч упутио је
доц. др Ђорђе Ђурић, генерални секретар Матице српске.
26. децембра 2013: председник Матице српске проф. др
Драган Станић дао је интервју новинару ТАНЈУГ-а Здравку
Грумићу.
26. децембра 2013: у Матици српској је одржан скуп у орга
низацији компаније „Медиа инвент”.

24. децембра 2013: проф. емеритус др Славко Гордић је
учествовао у раду Управног одбора Задужбине „Доситеј
Обрадовић”.

26. децембра 2013: Библиотека Матице српске у штампу
је предала свеску за 2011. годину Библиографије књига у
Војводини.
27. децембра 2013: председник Матице српске сусрео се
са директором Новосадског сајма др Драганом Лукачем
и разговарао о будућој сарадњи.
27. децембра 2013: председник Матице српске проф. др
Драган Станић је у Београду присуствовао седници жи
рија књижевне награде „Извиискра Његошева”.
27. децембра 2013: у Галерији Матице српске је поводом
новогодишњих празника одржана новогодишња пред
става за децу креативног студија „Чаролија”, уз доделу
пакетића најмлађима.
30. децембра 2013: у Матици српској је одржан нового
дишњи коктел.

25. децембра 2013: поводом 197 година од рођења велике
добротворке Марије Трандафил (1816–1882) одржан је Дан
добротвора Матице српске, посвећен онима који су на ра
зличите начине подржали активности Матице током 2013.
године. Свечаност је отпочела музичким програмом, у из

30. децембра 2013: за децу запослених у Матици српској
одржана је Дедамразијада. Новогодишњу представу под
називом Матичасто краљевство осмислила је и извела
група запослених из Стручне службе Матице српске.
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