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2. апри ла 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма
ти це срп ске, je у Бе о гра ду раз го ва рао са ака де ми ком Ива
ном Клај ном о об на вља њу ча со пи са Је зик да нас.

2. апри ла 2014: из штам пе је иза шла 88 (2/2013) све ска 
Збор ни ка Ма ти це срп ске за исто ри ју. 

3. апри ла 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма
ти це срп ске, и доц. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар, 
би ли су на са стан ку код Сла ви ше Гру ји ћа, по кра јин ског 
се кре та ра за кул ту ру и пот пред сед ни ка Вла де АП Вој во
ди не.

3. апри ла 2014: по во дом про сла ве ју би ле ја 150 го ди на од 
пре се ље ња Ма ти це срп ске из Пе ште у Но ви Сад у Све ча
ној са ли Ма ти це срп ске одр жа но је пре да ва ње ака де ми ка 
Ва си ли ја Ђ. Кре сти ћа „Ује ди ње на омла ди на срп ска”, а 
ко ји је по том и отво рио из ло жбу Пре се ље ње Ма ти це срп
ске из Пе ште у Но ви Сад (1864–2014) (при лог).

 3. апри ла 2014: у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске при ре ђен 
је кон церт фла у тист ки ње Ива не Угри чић, уз кла вир ску 
са рад њу Тее Ди ми три је вић, а из ве де на су де ла Ж. Му кеа, 
Ж. Хиа, П. Та фа не ла, Х. Ди ти јеа, Ж. Де мерс ма на и др. 

4. апри ла 2014: проф. мр Не над Осто јић, пот пред сед ник 
Ма ти це срп ске, и доц. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре
тар, са ста ли су се са го спо ди ном Алек сан дром Ми ло са
вље ви ћем, управ ни ком Срп ског на род ног по зо ри шта, и 
раз го ва ра ли о Све ча ној ака де ми ји по во дом ју би ле ја 150 
го ди на од пре се ље ња Ма ти це срп ске из Пе ште у Но ви 
Сад. 

4. апри ла 2014: у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске доц. др 
Ми лош Ко вић одр жао је пр во пре да ва ње из про гра ма 
обе ле жа ва ња го ди шњи це Пр вог свет ског ра та под на сло
вом „Пр ви свет ски рат у исто ри о гра фи ји: по ре кло ре ви
зи је”. Доц. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар Ма ти це 

срп ске, по здра вио је при сут не и пред ста вио оквир ни про
грам бу ду ћих пре да ва ња из овог ци клу са.
4. и 11. апри ла 2014: у окви ру пра те ћег про гра ма из ло жбе 
Збир ка од ли ко ва ња Га ле ри је Ма ти це срп ске и Ма ти це 
срп ске одр жа на су два пре да ва ња: „Лич но сти и до га ђа ји 
у фор ми од ли ко ва ња” Ду шан ке Ма ри чић, ви шег ку сто са 
Вој ног му зе ја у Бе о гра ду, и „Зла то, сре бро, ме синг, брон
за” Ане Ола још, ви шег кон зер ва то ра Му зе ја Вој во ди не.
5. и 8. апри ла 2014: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске одр жа на је 
из ло жба деч јих ра до ва Ала је леп овај свет... пред школ ске 
уста но ве Ма што ленд. Ро ди те љи и де ца су по ред из ло же
них ра до ва ужи ва ли и у при ред би на ен гле ском је зи ку 
ко ју су при ре ди ли ма ли ша ни из вр ти ћа.
5, 12. и 26. апри ла 2014: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске за нај
мла ђе по се ти о це одр жа не су три кре а тив не ра ди о ни це на 
те му Хе ро ји на ше про шло сти: „Пле мић, хе рој от ме но сти” 
(5. април), „Вој во да, хе рој хра бро сти” (12. април) и „Пи
сац, хе рој пе ра и ма сти ла” (26. април). Ра ди о ни це су во
ди ли ку сто си Га ле ри је Је ле на Ог ња но вић, Вла ди мир Ву кас 
и Ми ро сла ва Жар ков.
7. апри ла 2014: у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске, у ор га ни
за ци ји фир ме Ме ди ја ин вент, до де ље на је на гра да Ка пе
тан Ми ша Ана ста си је вић.
8. апри ла 2014: проф. еме ри тус др Слав ко Гор дић уче
ство вао је у ра ду Управ ног од бо ра Ву ко ве за ду жби не у 
Бе о гра ду.
8−10. апри ла 2014: Га ле ри ја Ма ти це срп ске и ор га ни за
ци ја Пер.Арт из Но вог Са да пред ста ви ли су за јед нич ки 
ре а ли зо ван про је кат „Умет ност и ин клу зи ја. Ин клу зив не 
ли ков не ра ди о ни це у Га ле ри ји Ма ти це срп ске” пу тем по
стер пре зен та ци је на Дру гој му зеј ској кон фе рен ци ји Me et, 
See, Do одр жа ној у Ти ра ни у ор га ни за ци ји Бал кан ске му
зеј ске мре же.



9. апри ла 2014: одр жа на је сед ни ца Пред сед ни штва Ма
ти це срп ске.

10. апри ла 2014: доц. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар 
Ма ти це срп ске, одр жао је са ста нак са чла но ви ма Ор га
ни за ци о ног од бо ра за про сла ву 150 го ди на од пре се ље ња 
Ма ти це срп ске из Пе ште у Но ви Сад. Са стан ку су при су
ство ва ли и пот пред сед ни ци Ма ти це срп ске проф. мр Не
над Осто јић (пред сед ник Од бо ра) и проф. др Бран ко Бе
шлин, те го спо дин Алек сан дар Ми ло са вље вић, управ ник 
Срп ског на род ног по зо ри шта, као и мср Је ле на Ве се ли нов, 
управ ник по сло ва Ма ти це срп ске. 

10. апри ла 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, при су ство вао је пре ми је ри дра ме Ро ђен
дан го спо ди на Ну ши ћа Ду ша на Ко ва че ви ћа у част обе ле
жа ва ња го ди шњи це ро ђе ња на шег ис так ну тог ко ме ди о
гра фа у Зве зда ра те а тру.

11. апри ла 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, дао је ин тер вју за Ра дио Бе о град о 150го
ди шњи ци пре се ље ња Ма ти це срп ске из Пе ште у Но ви 
Сад. 

11. апри ла 2014: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске одр жа на је 
про мо ци ја књи ге Сла ва и част. Од ли ко ва ња ме ђу Ср би ма, 
Ср би ме ђу од ли ко ва њи ма Дра го ми ра М. Ацо ви ћа. На про
мо ци ји су го во ри ли: Ми лој ко Кне же вић, уред ник лек си
ко граф ске ре дак ци је Слу жбе ног гла сни ка, проф. др Алек
сан дар Па ла ве стра, ар хе о лог и хе рал ди чар, проф. др Дар
ко Та на ско вић, ори јен та ли ста и ди пло ма та, и аутор. 

12. апри ла 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, на по зив Ње го ве екс це лен ци је Ро ма на Ви
шчу ка (Ro man Waschuk), ка над ског ам ба са до ра, при су
ство вао је у Срп ском на род ном по зо ри шту пред ста ви 
Ми нус је дан Ве ли ког ка над ског ба ле та из Мон тре а ла.

12. апри ла 2014: Га ле ри ја Ма ти це срп ске је у окви ру про
гра ма БИГ ус кр шње ча ро ли је у ор га ни за ци ји Деч јег кул
тур ног цен тра и Тр жног цен тра БИГ, по во дом ус кр шњих 
пра зни ка одр жа ла кре а тив ну ра ди о ни цу за де цу „Ка ко је 
на ста ла Вр би ца”. Ра ди о ни цу су во ди ли ку сто си Га ле ри је 
Је ле на Ог ња но вић и Вла ди мир Ву кас.

14. апри ла 2014: одр жан је Управ ни од бор Ма ти це срп ске 
на ко јем је зва нич но са оп ште на од лу ка да се све срд но по
др жи ини ци ја ти ва Дру штва за срп ски је зик и књи жев ност 
ко јом се из ра жа ва про тест и за бри ну тост због сма њи ва ња 
не дељ ног фон да ча со ва срп ског је зи ка и књи жев но сти у 
сред њим струч ним шко ла ма. Та ко ђе, об ја вље на је и пре
по ру ка Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске о упо тре би на
зи ва бо шњач ки а не бо сан ски је зик.

14. апри ла 2014: мср Сне жа на Ми шић, на чел ник Оде ље
ња за про гра ме и пре зен та ци ју Га ле ри је Ма ти це срп ске, 
уче ство ва ла је на се ми на ру EU Pro gram mes and pro jects for 
cul tu re. How to bu ild a suc cessful pro ject, ко ји је во дио кон
сул тант за европ ску по ли ти ку и ме ђу на род не од но се Фон
да ци је Акви ле ја Мар ко Ма ри ну ци (Mar co Ma ri nuc ci), у 
Град ској ку ћи у Срем ској Ми тро ви ци. 

14−16. апри ла 2014: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске у са рад њи 
са Му зич ком омла ди ном Но вог Са да, у су срет НО МУСу, 
одр жа не су про јек ци је ра ри тет них филм ских оства ре ња: 

Ко шта на Пе тра Ко њо ви ћа, How Li ke an An gel бри тан ског 
са ста ва и цир ку ске тру пе I Fa gi o li ni & Cir ca и сни мак из
во ђе ња Ру ко ве ти Сте ва на Ст. Мо крањ ца. 

15. апри ла 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, при су ство вао је у Ин сти ту ту за срп ски 
је зик у Бе о гра ду кон фе рен ци ји за штам пу на ко јој је са
оп ште но име до бит ни ка на гра де Па вле Ивић у ор га ни за
ци ји Сла ви стич ког дру штва Ср би је, Од бо ра за до де лу 
На гра де и Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ. На гра ду су 
до би ли ака де ми ци Иван Клајн и Пре драг Пи пер за књи
гу Нор ма тив на гра ма ти ка срп ског је зи ка у из да њу Ма ти
це срп ске.

15. апри ла 2014: доц. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар 
Ма ти це срп ске, одр жао је са ста нак са пред став ни ци ма 
ЈКП Ин фор ма ти ка у са ста ву: Ср ђан Ве се ли нов и Да ли
бор ка Ди ми три је вић из Сек то ра за ди ги та ли за ци ју. Тим 
по во дом раз го ва ра ло се о са рад њи у ве зи са ди ги тал ним 
при ка зом из ло жбе 150 го ди на од пре се ље ња Ма ти це срп
ске из Пе ште у Но ви Сад ко ју је при пре ми ло Ру ко пи сно 
оде ље ње по во дом обе ле жа ва ња исто и ме ног ју би ле ја. Са
стан ку је при су ство ва ла и мср Алек сан дра Јо ва но вић, 
струч ни са рад ник Ру ко пи сног оде ље ња.

15. апри ла 2014: иза шла је април ска све ска Ле то пи са Ма
ти це срп ске у ко јој је те мат „Кри ти ка пост ко ло ни јал не 
кри ти ке” (ауто ри су Жељ ко Ми ла но вић, Ми лош Јо цић и 
Ај џаз Ах мад).

16. апри ла 2014: одр жа на је сед ни ца Уре ђи вач ког од бо ра 
Срп ске ен ци кло пе ди је у Бе о гра ду.

16. апри ла 2014: у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске одр жа на 
је про мо ци ја До си теј у срп ској исто ри ји и кул ту ри, по
све ће на жи во ту и де лу на шег про све ти те ља. При сут не су 
по здра ви ли проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти
це срп ске, и го спо ђа Мир ја на Дра гаш, управ ни ца За ду
жби не До си теј Об ра до вић, а го во ри ли су проф. еме ри тус 
др Слав ко Гор дић, проф. др Ду шан Ива нић и др Мар ко 
Не дић.

17. апри ла 2014: го спо дин Ми лош Ву че вић, гра до на чел
ник Но вог Са да, при мио је проф. др Дра га на Ста ни ћа, 
пред сед ни ка Ма ти це срп ске, а раз го ва ра ли су о са рад њи 
град ске упра ве и Ма ти це срп ске.

17. апри ла 2014: у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске одр жа на 
је про мо ци ја књи ге Ср би ја у Ве ли ком ра ту 1914–1918 
проф. др Ми ре Ра до је вић и проф. др Љу бо дра га Ди ми ћа, 
до пи сног чла на СА НУ. О књи зи су, осим ауто ра, го во ри
ли и ака де ми ци Ва си ли је Ђ. Кре стић и Ми ха и ло Вој во
дић. При сут не је по здра вио проф. др Дра ган Ста нић, 
пред сед ник Ма ти це срп ске. 

21. апри ла 2014: одр жа на је сед ни ца Пред сед ни штва Ма
ти це срп ске. 

21. апри ла 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, дао је ин тер вју за ТВ 9. 

22. апри ла 2014: на Све ча ној ака де ми ји по во дом 40 го ди на 
по сто ја ња Ака де ми је умет но сти на Уни вер зи те ту у Но вом 
Са ду, у Срп ском на род ном по зо ри шту Га ле ри ји Ма ти це 
срп ске до де ље на је За хвал ни ца за ду го го ди шњу са рад њу и 
до при нос ра ду Ака де ми је умет но сти у Но вом Са ду. 
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22. апри ла 2014: Ма ти ца срп ска и На уч ноис тра жи вач ко 
дру штво сту де на та би о ло ги је Јо сиф Пан чић обе ле жи ли 
су  два ве ка од ро ђе ња Јо си фа Пан чи ћа пре да ва њем „Јо
сиф Пан чић – жи вот и ми си ја” ко је је одр жао доц. др Го
ран Анач ков. При сут не су по здра ви ли проф др Дра ган 
Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, и Је ле на Га ври лов, 
пред сед ни ца Дру штва.
22. апри ла 2014: Би бли о те ка Ма ти це срп ске је у свом јав
ном ка та ло гу при ре ди ла елек трон ску из ло жбу по во дом 
450 го ди на од ро ђе ња Ви ли ја ма Шек спи ра (1564–1616).

23. апри ла 2014: у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске у окви ру 
про гра ма обе ле жа ва ња го ди шњи це Пр вог свет ског ра та 
проф. др Јо ван Мак си мо вић одр жао је пре да ва ње „Ле ка
ри пре ча ни у срп ском ци вил ном и вој ном са ни те ту”. При
сут не је по здра вио проф. др Бран ко Бе шлин, пот пред сед
ник Ма ти це срп ске. 
23. апри ла 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, дао је ин тер вју Љуп ки Ко ва че вић за Пр ви 
про грам Ра дио Бе о гра да.
23. апри ла 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, при су ство вао је гар ни зон ској про сла ви 
Да на вој ске у ка сар ни на Ју го ви ће ву. 
23. апри ла 2014: у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске при ре ђен 
је кон церт ме цо со пра нист ки ње Та ма ре Мар ко вић уз кла
вир ску са рад њу Фи ли па Ми ли са вље ви ћа. Го сти кон цер
та би ли су ви ше стру ко на гра ђи ва ни уче ни ци из Та ма ри
не кла се, Бри ги та Ме са рош, со пран, и Вик тор  Ју скан, 
ги та ра. Из ве де на су де ла Ђ. Бо нон чи ни ја, М. Ђу ли ја ни ја, 
А. Кал да ре, Р. Штра у са, Р. Шу ма на, С. Рах ма њи но ва, П. И. 
Чај ков ског, М. Ми ло је ви ћа, С. Хри сти ћа, П. Ко њо ви ћа.

23. апри ла 2014: по во дом отва ра ња из ло жбе Умет ност 
и власт: пеј за жи из збир ке Јо си па Бро за Ти та у Га ле ри ји 
Ма ти це срп ске одр жа на је кон фе рен ци ја за но ви на ре. О 
са рад њи Га ле ри је и Му зе ја исто ри је Ју го сла ви је на ре а ли
за ци ји про јек та го во ри ла је мср Сне жа на Ми шић, на чел
ник Оде ље ња за про гра ме и пре зен та ци ју, док је о кон
цеп ту из ло жбе и из ло же ним де ли ма го во ри ла аутор ка 
из ло жбе Ана Па нић, ку сто ски ња Му зе ја исто ри је Ју го
сла ви је.

23. апри ла 2014: у Му зе ју ста ро ру ске кул ту ре и умет но сти 
Ан дреј Ру бљов (Ан дрей Ру блёв) у Мо скви све ча но је отво
ре на из ло жба Срп ска цр кве на умет ност у Ма ђар ској, при
ре ђе на у са рад њи Ам ба са де Ма ђар ске и Ин сти ту та Ба ла
ши (Intézet Ba la so re) – Ма ђар ског кул тур ног цен тра у 
Мо скви, Срп ског цр кве ног му зе ја у Сен тан дре ји и Га ле
ри је Ма ти це срп ске. На отва ра њу из ло жбе го во ри ли су: 
Ње го во пре о све штен ство епи скоп бу дим ски Г. Лу ки јан, 
го спо дин Фе ренц Нађ Ре бек (Nagy Fe renc Re bek), за ме ник 
ше фа ди пло мат ске ми си је Ма ђар ске у Ру ској Фе де ра ци ји, 
мр Ко ста Ву ко вић, ку стос Срп ског цр кве ног му зе ја у Сен
тан дре ји, др Да ни е ла Ко ро ли ја Цр кве ња ков, по моћ ник 
управ ни ка Га ле ри је Ма ти це срп ске, го спо дин Ан драш 
Ба ра ни (An dras Ba ra ni), ди рек тор Ин сти ту та Ба ла ши – 
Ма ђар ског кул тур ног цен тра у Мо скви и Ге на диј Вик то
ро вич По пов (Ген на дий Вик то ро вич По пов), ди рек тор 
Му зе ја ста ро ру ске кул ту ре и умет но сти Ан дреј Ру бљов. 
У му зич ком де лу про гра ма уче ство ва ла је Бран ка Ба шић, 
сту дент ет но му зи ко ло ги је у Бу дим пе шти из вед бом спле
та тра ди ци о нал них пе са ма Ср ба у Ма ђар ској. Из ло жба је 
отво ре на уз при су ство ве ли ког бро ја зва ни ца и ме ди ја, 
ме ђу ко ји ма је био и го спо дин Ми ли во је Ђу ро вић, пр ви 
са вет ник Ам ба са де Ре пу бли ке Ср би је у Ру ској Фе де ра ци
ји. Из ло жба је отво ре на до 8. ју на 2014. го ди не.

24. апри ла 2014: у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске пред ста
вље на је књи га Срп ска те о ло ги ја 18. ве ка – Ad fon tem про
то је ре јаста вро фо ра проф. др Вла ди ми ра Ву ка ши но ви ћа. 
Го сте је по здра вио проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, а о књи зи су го во ри ли Ње го во пре о све
штен ство др Ири неј Бу ло вић, епи скоп бач ки, про то је реј
ста вро фор проф. Јо ван Пет ко вић, рек тор Бо го сло ви је 
Све ти Ар се ни је Сре мац у Срем ским Кар лов ци ма, Бо ри вој 
Ча лић и аутор.

24. апри ла 2014: доц. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар 
Ма ти це срп ске, одр жао је са ста нак са пред став ни ци ма 

3



ЈКП Ин фор ма ти ка у са ста ву: Ср ђан Ве се ли нов, ин фор ма
ти чар, и Ни вес Ви да ко вић, ру ко во ди лац Сек то ра за ди
ги та ли за ци ју. Тим по во дом пред ста вље на је ди ги тал на 
пре зен та ци ја из ло жбе 150 го ди на од пре се ље ња Ма ти це 
срп ске из Пе ште у Но ви Сад ко ју је при пре мио тим из ЈКП 
Ин фор ма ти ка. Та ко ђе је до го во ре на и бу ду ћа са рад ња ко
ја би под ра зу ме ва ла ди ги тал ну пре зен та ци ју зда ња Ма
ти це срп ске, као и са рад ња са Ру ко пи сним оде ље њем Ма
ти це срп ске у ве зи са ди ги та ли за ци јом Ка та ло га Оде ље ња. 
Са стан ку су при су ство ва ле и мср Је ле на Ве се ли нов, 
управ ни ца по сло ва Ма ти це срп ске, и мср Алек сан дра Јо
ва но вић, струч ни са рад ник Ру ко пи сног оде ље ња.

24. и 25. апри ла 2014: Би бли о те ка Ма ти це срп ске је у сво
јој Учи о ни ци ре а ли зо ва ла акре ди то ва ни се ми нар стал ног 
струч ног уса вр ша ва ња под на зи вом Ко ри шће ње ди ги тал
них ре сур са у би бли о те ка ма.

25. апри ла 2014: за вр ше но је штам па ње де сет књи га пе тог 
ко ла Ан то ло гиј ске еди ци је Де сет ве ко ва срп ске књи жев
но сти Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске: Џи во Гун ду лић 
при ре ђи ва ча Зла те Бо јо вић, Ђор ђе Мар ко вић Ко дер Дра
га на Бо шко ви ћа, Вељ ко Пе тро вић Ђор ђа Де спи ћа, Де сан
ка Мак си мо вић Ста ни ше Тут ње ви ћа, Ме ша Се ли мо вић 
Јо ва на Де ли ћа, Ми ха и ло Ла лић Ли ди је То мић, Бран ко 
Ћо пић Сто ја на Ђор ђи ћа, Ду шан Ра до вић Пе тра Пи ја но
ви ћа, Па вле Угри нов Не на да Ша по ње и Књи га о Ње го шу 
Иси до ре Се ку лић ко ју је при ре ди ла Сло бо дан ка Пе ко вић.

25. апри ла 2014: Би бли о те ку Ма ти це срп ске по се ти ли су 
чла но ви Еван ге ли стич ког омла дин ског хо ра из Бор нхај
ма у прат њи ди ри ген та Ма риСу за не Рот шилд (Ma rie Su
sa na Rotschild).

25. апри ла 2014: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске отво ре на је 
из ло жба Умет ност и власт: пеј за жи из збир ке Јо си па Бро
за Ти та ко ју су при ре ди ли Га ле ри ја Ма ти це срп ске и Му
зеј исто ри је Ју го сла ви је. На отва ра њу из ло жбе го во ри ли 
су мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, управ ни ца Га ле ри
је, мр Не да Кне же вић, ди рек тор ка Му зе ја исто ри је Ју го
сла ви је, Ана Па нић, аутор ка из ло жбе, и Де јан Ри стић, 
др жав ни се кре тар у Ми ни стар ству кул ту ре и ин фор ми
са ња Ре пу бли ке Ср би је, ко ји је и отво рио из ло жбу. Отва
ра њу из ло жбе при су ство вао је ве ли ки број при ја те ља и 
са рад ни ка Га ле ри је, као и пред став ни ци ме ди ја. Из ло жба 
је отво ре на до 18. ју на 2014. го ди не.

26. апри ла 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, при су ство вао је пре ми је ри пред ста ве Со
лун ци го во ре у На род ном по зо ри шту у Бе о гра ду. 

28. апри ла 2014: одр жа на је сед ни ца Пред сед ни штва Ма
ти це срп ске.

28. апри ла 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, при мио је го спо ди на Дра га на Ко ји ћа, ди
рек то ра Град ске би бли о те ке у Но вом Са ду, а раз го ва ра ли 
су о на став ку са рад ње. 

28. апри ла 2014: 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 ста вља ли 
су Ма ти цу срп ску у Срп ском кул тур ном цен тру у Ву ко
ва ру. У про гра му је уче ство вао и др Не бој ша Ку зма но вић, 

пред сед ник Дру штва чла но ва Ма ти це срп ске у Бач кој Па
лан ци. Пот пи сан је и про то кол о са рад њи, а том при ли ком 
го сти из Но вог Са да по кло ни ли су из да ња ви ше Ма ти чи
них на сло ва за бу ду ћу би бли о те ку. До го во ре но је и да ће 
Ма ти ца по ма га ти ре а ли за ци ју  про гра ма Кул тур ног цен
тра, те под сти ца ти дру ге кул тур не ин сти ту ци је да по мог
ну рад Срп ског кул тур ног цен тра у Ву ко ва ру.

28. апри ла 2014: Ма ти цу срп ску по се ти ла је гру па сту де
на та ру си сти ке Од се ка за сла ви сти ку Фи ло зоф ског фа
кул те та у Но вом Са ду.

29. апри ла 2014: у Са ли за сед ни це Ма ти це срп ске  пред
ста вље на је из да вач ка де лат ност и рад  Дру штва за срп ски 
је зик и књи жев ност Ср би је. При сут не је по здра вио проф. 
др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, док су о 
из да вач кој де лат но сти Дру штва го во ри ли др Зо на Мр каљ, 
проф. др Бо шко Су вај џић и проф. др Алек сан дар Ми ла
но вић, пред сед ник Дру штва.

30. апри ла 2014:  проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, уче ство вао је у Кул тур ном цен тру Но вог 
Са да у ра ду Ор га ни за ци о ног од бо ра за ре а ли за ци ју ини
ци ја ти ве да се Град Но ви Сад кан ди ду је за Европ ску пре
сто ни цу кул ту ре 2020. го ди не.

5. ма ја 2014: одр жа на је сед ни ца Пред сед ни штва Ма ти це 
срп ске.

5. ма ја 2014: одр жа на је сед ни ца Жи ри ја за до де лу По ве
ље за не го ва ње је зич ке кул ту ре. Чла но ви Жи ри ја у са ста
ву: др Ми о драг Ма тиц ки, пред сед ник, ака де мик Пре драг 
Пи пер, проф. др Ма то Пи жу ри ца, ака де мик Сло бо дан 
Ре ме тић и проф. др Дра ган Ста нић до не ли су јед но гла сну 
од лу ку да се По ве ље Ма ти це срп ске за не го ва ње срп ске 
је зич ке кул ту ре за 2013. го ди ну до де ле: проф. Ми ло ра ду 
Те ле ба ку за укуп ни до при нос не го ва њу срп ске је зич ке 
кул ту ре, проф. мр Оли ве ри Сто ја ди но вић  за уку пан 
до при нос у на став ном и на уч но и стра жи вач ком  ра ду на 
афир ми са њу срп ске ћи ри ли це, ње ној ле по ти и функ ци о
нал но сти, те за ор га ни зо ва ње на уч них про је ка та и из ло
жби у зе мљи и све ту, и Ву ко вој за ду жби ни за  до при нос 
не го ва њу кул ту ре срп ског је зи ка и ћи ри лич ког пи сма у 
ње ној укуп ној де лат но сти, по себ но у  пу бли ка ци ја ма, пре 
све га у ли сту  За ду жби на и ча со пи си ма  Да ни ца и  Да ни ца 
за мла де. 

5. ма ја 2014: у Са ли за сед ни це Ма ти це срп ске одр жа на је 
кон фе рен ци ја за штам пу о ак ту ел ним до га ђа ји ма у Ма
ти ци срп ској. Кон фе рен ци ју је во дио проф. др Дра ган 
Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, а уче ство ва ли су и 
доц. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар, и чла но ви Жи
ри ја за до де лу По ве ље Ма ти це срп ске за не го ва ње срп ске 
је зич ке кул ту ре, ко ји су при сут ним пред став ни ци ма ме
ди ја са оп шти ли од лу ку о на гра да ма. По ред ово га, раз го
ва ра ло се и о дру гим ак ту ел ним до га ђа ји ма у Ма ти ци 
срп ској. Ин фор ма ци ју о про сла ви по во дом 150 го ди на од 
пре се ље ња Ма ти це срп ске из Пе ште у Но ви Сад да ли су 
проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, и 
доц. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар (Цен трал на све
ча ност одр жа ће се 11. ма ја у Срп ском на род ном по зо ри
шту). Проф. Ста нић је са оп штио да је Управ ни од бор Ма
ти це срп ске за но вог управ ни ка ње не Би бли о те ке име но

4



вао Се ли ми ра Ра ду ло ви ћа, са да шњег ди рек то ра Сте ри
ји ног по зор ја, углед ног књи жев ни ка и ис так ну тог ме на
џе ра у кул ту ри. Ис так ну те су из ван ред не за слу ге до са да
шњег управ ни ка Би бли о те ке Ми ра Вук са но ви ћа, ко ји је 
на овој ду жно сти био 26 го ди на. Вук са но вић ће убу ду ће 
би ти на че лу Управ ног од бо ра Би бли о те ке, а на ста ви ће 
да ра ди као глав ни уред ник и ди рек тор Из да вач ког цен
тра Ма ти це срп ске. Проф. др Дра ган Ста нић оба ве стио 
је ме ди је и да су чел ни ци Ма ти це срп ске пре не ко ли ко 
да на би ли у Ву ко ва ру и пот пи са ли про то кол о са рад њи с 
та мо шњим Срп ским кул тур ним цен тром. 

5. ма ја 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти
це срп ске, одр жао је у Ко лар че вој за ду жби ни пре да ва ње 
„Ну жни усло ви за во ђе ње је зич ке по ли ти ке” у окви ру ци
клу са Срп ски је зик и ак ту ел на пи та ња је зич ке по ли ти ке. 

5. и 6. ма ја 2014: проф. др Бран ко Бе шлин, пот пред сед ник 
Ма ти це срп ске, уче ство вао је у ра ду Дру ге ме ђу на род не 
ду нав ске кон фе рен ци је о кул ту ри Ду нав – кул тур ни ток 
Евро пе у ор га ни за ци ји Гра да Но вог Са да, Кул тур ног цен
тра Но вог Са да и Европ ске ду нав ске ака де ми је.

5. ма ја 2014: мр Ло ли та Пе јо вић, струч ни са рад ник Га ле
ри је Ма ти це срп ске уче ство ва ла je на Дру гој ме ђу на род ној 
ду нав ској кон фе рен ци ји о кул ту ри Ду нав – кул тур ни ток 
Евро пе у Ма стер цен тру у Но вом Са ду, ко ју су ор га ни зо
ва ли Град Но ви Сад, Кул тур ни цен тар Но вог Са да и 
Европ ска ду нав ска ака де ми ја са ци љем да се офор ми 
плат фор ма за раз ме ну ис ку ста ва из прак тич ног ло кал ног 
ра да у кул ту ри. 

5. и 6. ма ја 2014: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске је, у окви ру 
еду ка тив ног про гра ма из пре вен тив не кон зер ва ци је за 
му зеј ску мре жу Ср би је, одр жа на ра ди о ни ца Па ко ва ње и 
тран спорт му зеј ских пред ме та Цен трал ног ин сти ту та 
за кон зер ва ци ју (ЦИК) из Бе о гра да. 

6. ма ја 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти
це срп ске, дао је ин тер вју за ТВ Вој во ди на о про сла ви 
150го ди шњи це пре се ље ња Ма ти це срп ске из Пе ште у 
Но ви Сад и уче ство вао у еми си ји Но во сад ске раз глед ни це. 

6–9. ма ја 2014: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске по кре нут је но
ви ци клус пре да ва ња Отво ре ни ате ље са же љом да се 
струч ња ци ма и ши рој јав но сти при бли же на чи ни и мо
гућ но сти кон зер ва ци је и ре ста у ра ци је умет нич ких де ла. 
У окви ру ра да Ре ста у ра тор ског ате љеа Га ле ри је у Стал ној 
по став ци умет но сти XVI II ве ка сни ма не су и ис пи ти ва не 
ико не не ин ва зив ним ме то да ма: ин фра цр ве на ре флек то
гра фи ја и XRF спек тро ме три ја у са рад њи са По кра јин
ским за во дом за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре, Ин сти ту та 
за ну кле ар не на у ке Вин ча и Цен трал ног ин сти ту та за кон
зер ва ци ју из Бе о гра да. 

7. ма ја 2014: у Ма ти ци срп ској одр жа на је Пр ва сед ни ца 
Уред ни штва Збор ни ка Ма ти це срп ске за дру штве не на у ке.

7. ма ја 2014: проф. др Ми о драг Ма тиц ки, пот пред сед ник 
Ма ти це срп ске, пред ста вљао је Ма ти цу на све ча но сти у 
Ам ба са ди Ре пу бли ке Пољ ске. 

7. ма ја 2014: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, у ор га ни за ци ји 
Европ ског по кре та Ср би је а у окви ру про сла ве Да на Евро
пе одр жа на је три би на Европ ски окви ри срп ског фил ма на 

ко јој су го во ри ли: Сте фан Ар се ни је вић и Го ран Ра до ва
но вић, ре ди те љи, Ми ро слав Мо го ро вић, про грам ски ди
рек тор, Пе тар Ми трић, се лек тор, и Бла жо Пе ро вић, из
вр шни про ду цент Фе сти ва ла европ ског фил ма Па лић, те 
Ви то мир Си мур дић, но ви нар. 

8. ма ја 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти
це срп ске, уче ство вао је у ра ду кон фе рен ци је Иден ти тет 
срп ског је зи ка и кул ту ре одр жа ној у Срп ској књи жев ној 
за дру зи.

8. мајa 2014: доц. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар 
Ма ти це срп ске, дао је ин тер вју но ви нар ки Да ни е ли Па
вел ки за Ра дио Бе се ду.

8. ма ја 2014: Ма ти цу срп ску су по се ти ли пен зи о не ри из 
Бе о гра да, бив ши учи те љи.

8, 15. и 22. ма ја 2014: у скла ду са до го во ре ном са рад њом са 
ЈКП Ин фор ма ти ка от по че ло се са при пре мом ма те ри ја ла 
за ди ги тал ну пре зен та ци ју зда ња Ма ти це срп ске. На сни
ма њу ре пре зен та тив них про сто ри ја Ма ти це срп ске ра ди
ли су Ан дреј Ан тић, Ог њен Вук ми ро вић и Алек сан дар 
Ђу ра гић из Сек то ра за ди ги та ли за ци ју ЈКП Ин фор ма ти ка.

8. ма ја 2014: Је ле на Ог ња но вић, ку стос за еду ка ци ју Га ле
ри је Ма ти це срп ске, је на кон фе рен ци ји за но ви на ре по
во дом Но ћи му зе ја 2014. одр жа ној у Ин фо цен тру Ту ри
стич ке ор га ни за ци је Гра да Но вог Са да, пред ста ви ла про
грам Га ле ри је у Но ћи му зе ја. 

9. ма ја 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти
це срп ске, бо ра вио је у Ник ши ћу на про мо ци ји сво је књи
ге Ка ме на чте ни ја и том при ли ком раз го ва рао са епи ско
пом Јо а ни ки јем о да љој са рад њи са Ма ти цом срп ском.

9. ма ја 2014: доц. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар 
Ма ти це срп ске, пред ста вљао је Ма ти цу срп ску на све ча
ном отва ра њу ме ђу на род не кон фе рен ци је Сло ва ци и Ср
би – исто ри ја и са да шњост, ко ју су у са ли Скуп шти не АП 
Вој во ди не ор га ни зо ва ли На ци о нал ни са вет сло вач ке на
ци о нал не ма њи не, Ма ти ца сло вач ка у Ср би ји и Сло вач ка 
еван ге лич ка цр ква а.в. у Ср би ји.

9. ма ја 2014: мср Сне жа на Ми шић, на чел ник Оде ље ња за 
про гра ме и пре зен та ци ју Га ле ри је Ма ти це срп ске, при су
ство ва ла је Скуп шти ни На ци о нал ног ко ми те та ICOMа 
у Га ле ри ји фре са ка у Бе о гра ду.

9, 23. и 30. ма ја 2014: у окви ру пра те ћег про гра ма из ло жбе 
Умет ност и власт: пеј за жи из збир ке Јо си па Бро за Ти та 
одр жа на су два аутор ска ту ма че ња Ане Па нић, ку сто ски
ње Му зе ја исто ри је Ју го сла ви је (9. и 23. мај), Пред ста вља
ње Му зе ја исто ри је Ју го сла ви је и ње го ве ко лек ци је (30. мај) 
и еми то ван је до ку мен тар ни се ри јал Ти то ви ме мо а ри.

10, 24. и 31. ма ја 2014: у окви ру пра те ћег про гра ма из ло
жбе Умет ност и власт: пеј за жи из збир ке Јо си па Бро за 
Ти та то ком ма ја одр жа не су три кре а тив не ра ди о ни це за 
де цу: „Упо знај мо Ти то ву збир ку пеј за жа” (10. мај), „Ка ко 
се не ка да сла ви ла мла дост” (24. мај) и „Пу туј мо кроз гра
до ве” (31. мај), у ко ји ма су нај мла ђи по се ти о ци има ли при
ли ке да се на за ни мљив на чин упо зна ју са збир ком сли ка 
Јо си па Бро за Ти та, исто ри јом Ју го сла ви је и раз ли чи тим 
мо ти ви ма при ка за ним на пеј за жи ма. 
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11. ма ја 2014: 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, 
да ли су изјавe но ви нар ки Гор да ни Гла ви нић за РТС по
во дом ју би ле ја 150 го ди на од пре се ље ња Ма ти це срп ске 
из Пе ште у Но ви Сад.

11. ма ја 2014: на сце ни „Јо ван Ђор ђе вић” у Срп ском на
род ном по зо ри шту одр жа на је Све ча на ака де ми ја по во
дом 150го ди шњи це пре се ље ња Ма ти це срп ске из Пе ште 
у Но ви Сад (при лог).

12. ма ја 2014: ака де ми ку Ва си ли ју Ђ. Кре сти ћу за књи гу 
Ср би у Угар ској 1790–1918 (из да ње Ма ти це срп ске) и проф 
др Дра га ну Ста ни ћу (Ива ну Не гри шор цу) за пе снич ку 
збир ку Ка ме на чте ни ја уру че на је на гра да Пе чат вре ме на.

13. ма ја 2014: одр жа на је сед ни ца Пред сед ни штва Ма ти
це срп ске.

14, 15. и 16. ма ја 2014: мр Ду ши ца Гр бић, ру ко во ди лац 
Оде ље ња ста ре и рет ке књи ге и ле га та Би бли о те ке Ма ти
це срп ске, уче ство ва ла је у Со фи ји на Ме ђу на род ној на
уч ној кон фе рен ци ји Атос и сло вен ски свет у ор га ни за
ци ји Ме ђу на род ног фон да за ре кон струк ци ју и очу ва ње 
кул тур ног ду хов ног на сле ђа Ма на сти ра Св. Пан те леј мо
на. Из ла га ла је на те му „Ру ко пи си Све то го ра ца у Би бли
о те ци Ма ти це срп ске”.

14. ма ја 2014: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске одр жа на је за јед
нич ка кон фе рен ци ја за но ви на ре три га ле ри је на Тр гу 
га ле ри ја по во дом ма ни фе ста ци ја Ноћ му зе ја, Ме ђу на род
ни Дан му зе ја и Не де ља му зе ја. На кон фе рен ци ји су про
гра ме сво јих ин сти ту ци ја пред ста ви ли: мср Сне жа на 
Ми шић, на чел ник Оде ље ња за про гра ме и пре зен та ци ју 
Га ле ри је, др Ја сна Јо ва нов, управ ни ца Спо мензбир ке Па
вла Бе љан ског, и мр Ла зар Мар ко вић, ди рек тор Га ле ри је 
ли ков не умет но сти по клонзбир ке Рај ка Ма му зи ћа. Због 
про гла ше не ван ред не си ту а ци је у Ре пу бли ци Ср би ји ма
ни фе ста ци ја Ноћ му зе ја је од ло же на.

15. ма ја 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма
ти це срп ске, и проф. др Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић, 
се кре тар Лек си ко граф ског оде ље ња, при су ство ва ли су 
са стан ку Од бо ра за обе ле жа ва ње Ву ко ве го ди шњи це у 
Срп ској ака де ми ји на у ка и умет но сти.

15. ма ја 2014: доц. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар 
Ма ти це срп ске, при мио је го спо ђу Ду шан ку Ма нић са са
рад ни ца ма Је ле ном Сте фа но вић и Сан дром Ста јић из 
Кул тур ног цен тра Но вог Са да. На са стан ку су раз мо тре
не мо гућ но сти пред ста вља ња Ма ти це срп ске у окви ру 
кул ту ру не по ну де Но вог Са да на сај му у Ул му.

15. ма ја 2014: проф. др Љу бо мир ка Кр кљуш, се кре тар 
Оде ље ња за дру штве не на у ке Ма ти це срп ске, уче ство ва
ла је у ра ду сед ни це На ци о нал ног са ве та за ви со ко обра
зо ва ње на по зив Ми ни стар ства за про све ту и на у ку.

16. ма ја 2014: иза шла је мај ска све ска Ле то пи са Ма ти це 
срп ске у ко јој је те мат „Иде ја уни вер зи те та”, а ауто ри су 
Вил хелм фон Хум болт (Wil helm von Hum bold), Мајкл Оук
шат (Mic hael Ouk šat), Зо ран Ди мић, Дра ган Про ле и Вла
ди мир Гво зден.

16. ма ја 2014: у Све ча ном са ло ну Ма ти це срп ске уру че не 
су По ве ље Ма ти це срп ске за не го ва ње је зич ке кул ту ре. О 

до бит ни ци ма, го спо ди ну Ми ло ра ду Те ле ба ку, мр Оли ве
ри Сто ја но вић и Ву ко вој за ду жби ни, го во ри ли су проф. 
др Ма то Пи жу ри ца, др Ми о драг Ма тиц ки и проф. др Дра
ган Ста нић. 
18. ма ја 2014: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске је за Ме ђу на род
ни Дан му зе ја одр жа но ку сто ско ту ма че ње из ло жбе Умет
ност и власт: пеј за жи из збир ке Јо си па Бро за Ти та то ком 
ко јег су по се ти о ци мо гли са зна ти не што ви ше о пеј за жи
ма из Ти то ве ре зи ден ци је ко ји пред ста вља ју сли ке но вог 
дру штва и исто риј ску по твр ду Ју го сла ви је.
18−24. ма ја 2014: Га ле ри ја Ма ти це срп ске обе ле жи ла је 
Ме ђу на род ни Дан му зе ја и Не де љу му зе ја. Пре ма пре по
ру ци Ме ђу на род ног са ве та за му зе је (ICOM) мо то ово го
ди шњег Ме ђу на род ног Да на му зе ја и Не де ље му зе ја био 
је Му зеј ске збир ке по ве зу ју. 
19. ма ја 2014: одр жа на је сед ни ца Пред сед ни штва Ма ти
це срп ске.
19. ма ја 2014: у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске у окви ру 
про гра ма обе ле жа ва ња го ди шњи це Пр вог свет ског ра та 
проф. др Бран ко Мом чи ло вић одр жао је пре да ва ње „Алис 
и Клод Аскју, жр тве Пла ве гроб ни це”. 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. 
19–20. ма ја 2014: др Дра го Ње го ван, стал ни члан са рад
ник, пред ста вљао је Ма ти цу срп ску на Ше стом ме ђу на
род ном на уч ном ску пу о Ја се нов цу у Ба ња лу ци, у ор га
ни за ци ји Удру же ња До ња Гра ди на, Ме ђу на род не ко ми
си је за утвр ђи ва ње исти не о Ја се нов цу и пред сед ни ка 
Ре пу бли ке Срп ске.
19. ма ја 2014: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске је под мо том Му
зеј ске збир ке по ве зу ју вред но сти одр жа на про мо ци ја ка
та ло га „Збир ка од ли ко ва ња Га ле ри је Ма ти це срп ске и 
Ма ти це срп ске” Ра то ми ра Ку ли ћа, му зеј ског са вет ни ка 
Га ле ри је, на ко јој су го во ри ли: мср Сне жа на Ми шић, на
чел ник Оде ље ња за про гра ме и пре зен та ци ју Га ле ри је, 
доц. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске, 
и аутор. 
20. ма ја 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма
ти це срп ске, при су ство вао је са хра ни ака де ми ка До бри це 
Ћо си ћа.
20. ма ја 2014: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске је под мо том Му
зеј ске збир ке по ве зу ју ма шту и зна ње по ста вље на из ло жба 
деч јих ра до ва „По тра га за бла гом” као ре зул тат исто и ме
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ног успе шно ре а ли зо ва ног еду ка тив ног про гра ма за де цу 
и „Деч ји во дич кроз Га ле ри ју Ма ти це срп ске то ком 
2013/2014. го ди не” ре а ли зо ван у са рад њи Га ле ри је Ма ти
це срп ске и Пред школ ске уста но ве Ра до сно де тињ ство.

21. ма ја 2014: одр жа на је сед ни ца Уре ђи вач ког од бо ра 
Срп ске ен ци кло пе ди је.

21. ма ја 2014: проф. др Бран ко Бе шлин, пот пред се ник Ма
ти це срп ске, и доц. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар, 
при ми ли су сло ве нач ког књи жев ни ка Дра га Јан ча ра. На 
са стан ку је би ло ре чи о мо гућ но сти ма про ши ри ва ња са
рад ње Ма ти це срп ске и Ма ти це сло ве нач ке.

21. ма ја 2014: Жи ри за до де лу Бран ко ве на гра де Ма ти це 
срп ске за школ ску 2012/13. го ди ну за ди плом ске и се ми
нар ске ра до ве у са ста ву: др Дра га на Ву ки ће вић, др Ра до
слав Ера ко вић, др Во ји слав Је лић,  др Го ра на Ра и че вић 
(пред сед ник) и др Зо ри ца Ха џић пре гле дао је 29  при спе
лих ра до ва, ко је су до ста ви ле од го ва ра ју ће ка те дре фа
кул те та из Бе о гра да, Но вог Па за ра,  Но вог Са да, Сом бо
ра и При шти не, те јед но гла сно од лу чио да до де ли: пр ву 
на гра ду Ми ла ни Ра јић, сту дент ки њи Фи ло зоф ског фа
кул те та Уни вер зи те та у  Но вом Са ду, Од сек за срп ску 
књи жев ност, за рад „Ли ко ви све ште ни ка у ’Сеобама’ и 
’Другој књи зи Сеоба’ Ми ло ша Цр њан ског”, две дру ге на
гра де: Ол ги Илић, сту дент ки њи  Фи ло ло шког фа кул те та 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Ка те дра за срп ску књи жев ност 
са ју жно сло вен ским књи жев но сти ма, за рад „При ро да 
мо ћи у ’Прокле тој авлији’ Иве Ан дри ћа и ’Тврђави’ Ме ше 
Се ли мо ви ћа” и Вик то ру Шко ри ћу, сту ден ту  Фи ло зоф ског 
фа кул те та Уни вер зи те та у  Но вом Са ду, Од сек за срп ску 
књи жев ност, за рад „По сле рат ни ствар ни еп у по е зи ји Ду
ша на Ва си ље ва”, те три тре ће на гра де: Мир ја ни Ћур чић, 
сту дент ки њи Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду, Оде ље ње за кла сич не на у ке, за рад „Ав гу сти
но во хри шћан ско пре у сме ре ње ан тич ке ре то ри ке: De doc
tri na Chri sti a na, li ber IV”, Ма ри ји Сло бо ди, сту дент ки њи  
Фи ло ло шког фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Ка те дра 
за срп ску књи жев ност са ју жно сло вен ским књи жев но
сти ма, за рад “’Песма у песми’ Бран ка Ра ди че ви ћа”, Сне
жа ни Ни ко лић, сту дент ки њи Фи ло зоф ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Но вом Са ду, Од сек за срп ску књи жев ност, 
за рад „Ерос и Та на тос у при по вет ка ма срп ских ре а ли ста”. 
На гра де ће би ти уру че не у по не де љак 2. ју на  у 12 са ти у 
Са ло ну Ма ти це срп ске.

21. ма ја 2014: др Не бој ша Ку зма но вић, пред сед ник Дру
штва чла но ва Ма ти це срп ске из Бач ке Па лан ке, при мио 
је у Ма ти ци срп ској проф. Ја на Бо ћи ка, са рад ни ка на про
јек ту Сло ва ци у Вој во ди ни из Ре пу бли ке Сло вач ке. 

21. ма ја 2014: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске је под мо том Му
зеј ске збир ке по ве зу ју тра ди ци ју и са вре ме но ства ра ла
штво одр жа на про мо ци ја књи ге Хро но спек три Да ни ла 
Вук са но ви ћа Со ње Јан ков на ко јој су го во ри ли: мр Ти ја на 
Пал ко вље вић Бу гар ски, управ ни ца Га ле ри је, Вла ди мир 
Ко пицл, ди рек тор За во да за кул ту ру Вој во ди не, Со ња Јан
ков, аутор ка, и мр Да ни ло Вук са но вић, умет ник.

22. ма ја 2014: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске је под мо том Му
зеј ске збир ке по ве зу ју ре ги о не одр жа на пре зен та ци ја про
јек та Срп ска цр кве на умет ност у Ма ђар ској (Но ви Сад 

– Сен тан дре ја – Бри сел – Мо сква) о ко јем су го во ри ли мр 
Да ни ло Вук са но вић, ви ши кон зер ва тор, и Дар ко Де спо
то вић, кон зер ва тор Га ле ри је.

23. ма ја 2014: доц. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар 
Ма ти це срп ске, уче ство вао је у ра ду Од бо ра за обе ле жа
ва ње го ди шњи це Ми хај ла Пу пи на. Са ста нак је одр жан у 
Ма ти ци срп ској, а при су ство ва ли су и Ми лан Ми цић, 
по моћ ник по кра јин ског се кре та ри ја та за кул ту ру, Алек
сан дра Нин ко вић Та шић, пот пред сед ник обра зов ноис
тра жи вач ког дру штва „Ми хај ло Пу пин”, Де јан Ма слин
ко вић, по моћ ник ге не рал ног се кре та ра СА НУ, Сте ван 
Ка пу нац, ди рек тор До ма кул ту ре у Идво ру, Ду шко Бе лић, 
пред сед ник МЗ Идвор и Дра го љуб Цу цић, ди рек тор ре
ги о нал ног цен тра за та лен те „Ми хај ло Пу пин”. 

23. ма ја 2014: 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.

23. ма ја 2014: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске је под мо том Му
зеј ске збир ке по ве зу ју ин сти ту ци је одр жа но аутор ско ту
ма че ње из ло жбе Умет ност и власт: пеј за жи из збир ке 
Јо си па Бро за Ти та Ане Па нић, ку сто ски ње Му зе ја исто
ри је Ју го сла ви је. 

23−25. ма ја 2014: мср Сне жа на Ми шић, на чел ник Оде ље ња 
за про гра ме и пре зен та ци ју Га ле ри је Ма ти це срп ске, на 
по зив европ ске ко ор ди на тор ке ICOM CE CA, уче ство ва ла 
је на Го ди шњем са стан ку на ци о нал них ко ре спон де на та 
ICOM CE CA у Ет но граф ском му зе ју у За гре бу. На са стан ку 
су раз ма тра не мо гућ но сти умре жа ва ња му зеј ских струч
ња ка ко ји се ба ве еду ка тив ним про гра ми ма у му зе ји ма и 
њи хо во за јед нич ко уче шће у европ ским про јек ти ма.

24. ма ја 2014: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске је под мо том Му
зеј ске збир ке по ве зу ју ге не ра ци је одр жа на кре а тив на ра ди
о ни ца за де цу „Ка ко се не ка да сла ви ла мла дост”, ко ју су 
во ди ли Је ле на Ог ња но вић и Вла ди мир Ву кас, ку сто си 
Га ле ри је.

26. ма ја 2014: одр жа на је сед ни ца Пред сед ни штва Ма ти
це срп ске.

26–29. ма ја 2014: Би бли о те ка Ма ти це срп ске ор га ни зо ва
ла је по ла га ње струч них ис пи та у би бли о теч коин фор ма
ци о ној де лат но сти у мај ском ис пит ном ро ку.

26−27. ма ја 2014: Не над Вој но вић, се кре тар Га ле ри је Ма
ти це срп ске, Би ља на Ри стић, на чел ник Оде ље ња оп штих 
по сло ва, мр Ло ли та Пе јо вић, струч ни са рад ник, и Дар ко 
Де спо то вић, кон зер ва тор, при су ство ва ли су ме ђу на род ној 
кон фе рен ци ји Си гур ност кул тур не ба шти не SI GArt 2014 
у Му зе ју су вре ме не умјет но сти у За гре бу. 

27. ма ја 2014: Ма ти цу срп ску по се тио је го спо дин Оскар 
Ни ко виц (Ni ko witz Oszkár), ам ба са дор Ре пу бли ке Ма ђар
ске у Ср би ји. На са стан ку са проф. др Дра га ном Ста ни
ћем, пред сед ни ком Ма ти це срп ске, и доц. др Ђор ђем Ђу
ри ћем, ге не рал ним се кре та ром, до го во ре на је са рад ња 
око из да ва ња пе ри о дич ног збор ни ка ра до ва по све ће ног 
срп скома ђар ским од но си ма. У из ра ди збор ни ка ће са 
Ма ти цом срп ском уче ство ва ти и са рад ни ци Срп ског ин
сти ту та из Бу дим пе ште и Фи ло зоф ског фа кул те та у Но
вом Са ду.
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27. ма ја 2014: Ма ти цу срп ску по се ти ли су го сти из ал бан
ског гра да Фи је ра, го спо дин Екрем Ду ље вић, пред сед ник 
Удру же ња Ср ба и осни вач срп ске шко ле у прат њи још два 
чла на Удру же ња. Град Фи јер је ина че дру ги град по ве ли
чи ни у Ал ба ни ји и у на шој исто ри ји по знат је као град 
кроз ко ји је про шла срп ска вој ска при ли ком по вла че ња у 
Пр вом свет ском ра ту, а у ко јем да нас жи ви око 2000 љу ди 
ко ји се из ја шња ва ју као Ср би ислам ске ве ро и спо ве сти 
(иду и у цр кву и у џа ми ју, а сла ве Бо жић и Бај рам). Са 
исто ри ја том и де лат но шћу Ма ти це срп ске го сте је упо
зна ла Јул ка Ђу кић, струч ни са рад ник Оде ље ња за књи
жев ност и је зик.

27. ма ја 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма
ти це срп ске, и проф. др Бран ко Бе шлин, пот пред сед ник, 
при су ство ва ли су све ча ном отва ра њу Кон фу ци је вог ин
сти ту та Уни вер зи те та у Но вом Са ду.

27. ма ја 2014: у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске одр жа на је 
про мо ци ја књи ге Ауто но ми ја ми шље ња. Но ви раз го во ри 
са Дар ком Та на ско ви ћем Ми ло ша Јев ти ћа. О књи зи су го

во ри ли Дар ко Та на ско вић, Иван Не гри шо рац, Го ран Ми
ла ши но вић и аутор. 

28. ма ја 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма
ти це срп ске, су срео се са по тен ци јал ним спон зо ри ма ра
ди до го во ра о са рад њи у ве зи са збор ни ком о Ми ло шу 
Цр њан ском.

28. ма ја 2014: Би бли о те ка Ма ти це срп ске је у свом јав ном 
ка та ло гу при ре ди ла елек трон ску из ло жбу по во дом 100 
го ди на од ро ђе ња Ми ха ја Авра ме скуа (1914–1981).

29. ма ја 2014: Ма ти цу срп ску по се ти ли су Ср ђан Вер бић, 
ми ни стар про све те, на у ке  и тех но ло шког раз во ја Ре пу
бли ке Ср би је, и Не ма ња Ђор ђе вић, по себ ни са вет ник ми
ни стра. На са стан ку са чла но ви ма Пред сед ни штва раз го
ва ра но је о  фи нан си ра њу про је ка та ко ји се из во де у Ма
ти ци срп ској са по себ ним ак цен том на ен ци кло пе диј ско
лек си ко граф ској де лат но сти и на те шко ћа ма на ста лим 
због сма ње ња фи нан сиј ских сред ста ва за про јек те. Пред
ло же не су ме ре за очу ва ње и ста би ли за ци ју про је ка та ко
ји се из во де у Ма ти ци срп ској и из ло жен је зах тев за по
ве ћа ње сред ста ва ко је је Ми ни стар ство од ре ди ло за ове 
на ме не.

29. ма ја 2014: у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске пред ста вљен  
је рад Срп ског ин сти ту та из Бу дим пе ште и збор ник ра
до ва Са ва Те ке ли ја и ње го во до ба у огле да лу са вре ме не на
у ке. При сут не је по здра вио  проф. др Дра ган Ста нић, 
пред сед ник Ма ти це срп ске, док су о ор га ни за ци ји и про
гра му ра да Ин сти ту та го во ри ли: Пе тар Ла стић, ди рек тор,  

и Зол тан Ба да (Ba da Zol tan), на уч ни са рад ник Ин сти ту та, 
а о Збор ни ку проф. др Љу бо мир ка Кр кљуш, доц. др Ђор
ђе Ђу рић и Сне жа на Ми шић. Све ча но сти је при су ство вао 
и го спо дин Емил Ва ра ди (Váradi Emil), пр ви се кре тар и 
ата ше за кул ту ру Ам ба са де Ре пу бли ке Ма ђар ске.

30. ма ја 2014: у Ма ти ци срп ској одр жан је са ста нак са 
пред став ни ци ма од се ка за ди ги та ли за ци ју ЈКП Ин фор
ма ти ка. Са стан ку су при су ство ва ли 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 ник по сло ва, Го ран Вар га, по моћ ник ди рек то
ра ЈKП Ин фор ма ти ка, и Ср ђан Ве се ли нов, ин фор ма ти чар. 
Во ђе ни су раз го во ри о пот пи си ва њу про то ко ла о са рад њи 
Ма ти це срп ске и ЈKП Ин фор ма ти ка на ди ги та ли за ци ји. 

30. ма ја 2014: По во дом Да на Све тих Ћи ри ла и Ме то ди ја  
у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске бе се дио је про то је рејста
вро фор проф. др Ди ми три је Ка ле зић на те му „Со лун ска 
бра ћа у свом и на шем вре ме ну”. Де ло ве слу жбе Све тим  
оци ма рав но а по стол ним Ћи ри лу и Ме то ди ју го во рио је 
глу мац То ми слав Кне же вић, а при сут не је по здра вио 

проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске.

30. ма ја 2014: у окви ру Оде ље ња Ма ти це срп ске за при
род не на у ке из штам пе је иза шла књи га до цент ки ње Др
жав ног уни вер зи те та у Но вом Па за ру др Та ње Сол да то
вић Ути цај суп сти ту ци о них ре ак ци ја ком плек са пла ти
не (II) са би о мо ле ку ли ма на њи хо ву ци то ток сич ност.

30. ма ја 2014: одр жа на је сед ни ца Од бо ра Оде ље ња Ма
ти це срп ске за сцен ске умет но сти и му зи ку. Сед ни ци је 
пред се да ва ла проф. др Мир ја на Ве се ли но вић Хоф ман, 
се кре тар Оде ље ња.

30. ма ја 2014: Би бли о те ка Ма ти це срп ске је у сво јој Учи
о ни ци ре а ли зо ва ла акре ди то ва ни се ми нар стал ног струч
ног уса вр ша ва ња под на зи вом Рад са ко ри сни ци ма у би
бли о те ци.

30. ма ја 2014: мср Сне жа на Ми шић, на чел ник Оде ље ња 
за про гра ме и пре зен та ци ју Га ле ри је Ма ти це срп ске, при
су ство ва ла је За вр шној кон фе рен ци ји про гра ма Euro start 
ко ју су ор га ни зо ва ли АП Вој во ди на и Ауто ном на ре ги ја 
Фри у лиВе не ци јаЂу ли ја, у Ве ли кој са ли Скуп шти не АП 
Вој во ди не.

31. ма ја 2014: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма
ти це срп ске, по се тио је ма ни фе ста ци ју Афо ри зам, виц, 
анег до та (АВА) у Срем ским Кар лов ци ма и том при ли ком 
одр жао по здрав ну реч.
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ИЗЛОЖБА
ПресељењеМатицесрпскеизПештеуНовиСад

(1864–2014)

Поводомпрославејубилеја150годинаодпресе
љењаМатицесрпскеизПештеуНовиСадучетвр
так,3.априла2014.годинеуСвечанојсалиМатице
српскеодржанојепредавањеакадемикаВасилијаЂ.
Крестића„Уједињенаомладинасрпска”,којијеи
отвориоизложбуПресељењеМатицесрпскеизПе
штеуНовиСад(1864–2014).Поздравнимречимапри
сутнимасусеобратилипроф.дрДраганСтанић,
председникМатицесрпске,игосподинВањаВуче
новић,помоћникградоначелниказакултуру.Ауто
риизложбеСоњаБобимсрАлександраЈовановић,
вишиархивистиРукописногодељењаМатицесрпске
сурукописима,препискомифотографијамакоји

припадајуРукописномодељењу,алииекспонатима
којиприпадајуМатичинимустановамакаоиуста
новамаучијемјеоснивањуучествовала,документо
валиисторијатнастанкаМатицесрпскеуПешти,као
инаставакњеногделовањаипросперитетауНовом
Саду.Изложбомсеуказујенаонеличностиидогађа
јекојисуобележилинајзначајнијеетапеизпрошло
стиибудућностиМатицесрпске,каоиостваралач
комрадукојијепротекаоузнакуочувањаконтину
итетаитрадиционалнемисијекојусубаштинили
њенидалековидиимудриоснивачииутемељивачи.
Изборомграђетежилосекатомедасенашто

јаснији,упечатљивијииатрактивнијиначинпред

ставедоминантневредностиМатицесрпскекроз
време,одњеногапостанкадоновијегпериода.На
изложбијеприказанооко60архивалијаизРукопи
сногодељења,којепредстављајудеоизложбераспо
ређенеуосамтематскихцелина(узпортретечасни
каидобротворакојисуизложениусалонимаМати
цесрпске).Деветаипоследњацелинапосвећенаје
БиблиотециМатицесрпске,ГалеријиМатицесрпске,
МузејуВојводинеиСрпскомнародномпозоришту,
установаманачијинастанакиразвојјеМатицасрп
скаималазначајанутицај.Изборомекспоната,на
најбољиначин,представљенајењиховаделатност.
Тацелинасадржиоригиналнеекспонатезбогчегаје

њиховоизлагањеограниченонатринедеље,почев
одданаотварањаизложбе.ГалеријаМатицесрпске
јесвојисторијатпредставилакрозпортретезнаме
нитихличностииуправникаГалеријеодпочетка
њенепрофесионализације,капиталнаиздањаине
коликоодабранихекспоната.Концептипоставку
делаизложбекојијепосвећенГалеријиМатицесрп
скеосмислилисуиреализовалимрТијанаПалко
вљевићБугарски,управницаГалерије,мсрСнежана
Мишић,вишикустос,имрДанилоВуксановић,ви
шиконзерватор.Овомдогађајуприсуствоваојеве
ликибројзваница.
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ПрелазакМатицесрпскеуНовиСадбиојеодпре
судногзначајазаразвојградакаосрпскогкултурноги
интелектуалногсредишта.Овдесувећпостојалисрп
скагимназија,читаоницаиСрпсконароднопозори
ште,докјеМатицабилакултурниузорУједињеној
омладинисрпскојипозитивноутицаланаразвојсрп
скогновинарстваипублицистике.ОдтадајеНови
Сад,справом,постаопознаткаоСрпскаАтина,аре
путацијуградакултурезадржаоједоданашњихдана.
ВременомјеМатицаизнедрилаидругезначајнекул
турнеинституције,каоштосуБиблиотекаМатице
српске,ГалеријаМатицесрпскеиМузејВојводине.
МотивизапресељењеМатицесрпскеизПеште

уНовиСадпојавилисусекаопоследицаРеволуци
је1848–1849.ипромењенихполитичкихоколности,
збогчегајесрпскикултурниживотуПештиготово

употпуностибиозамро,доксеНовиСадистицао
каонационални,економскиикултурницентарсрп
скогнарода.РуководствоМатицесрпскедефинисало
јесвојунамеруопресељењуовеинституцијенасед
нициодржаној18/30.августа1851.године,којомје,у
присуствувладикеПлатонаАтанацковићаидругих
часника,председаваоПавлеКојић,председникМатице.
Послевишегодишњегнастојањада,радиуспешни

јегиплодотворнијеграда,дођедопресељењаМатице
српскеизПештеуНовиСад,онојенајзадзапочело28.

априла1864.године.НапаробродНапредакукрцанје
61сандуксаМатичиномимовином,којајебилаодне
процењивогзначајазасрпскукултуру,теуправоове
годинеМатицасрпскаспоносомобележававекипо

одпресељењаиистичесвојплодотворникултурнии
научнирадуНовомСадутокомпротеклих150година.
ПоздравнуречбројнојпублициупутилисуЊе

говопреосвештенстводрИринејБуловић,епископ
новосадскиибачки,сомборскиисегедински,госпођа
ЈасминаМитровићМарић,усвојствупредставника
председникаРепубликеСрбије,господинСлавиша
Грујић,потпредседникВладеВојводинеипокрајин
скисекретарзакултуруијавноинформисање,тего
сподинМилошВучевић,градоначелникНовогСада.

Беседу„Матицасрпскаињенезаветнепоруке:
векипотрајањауНовомСаду”одржаојепроф.др
ДраганСтанић,председникМатицесрпске.Између
осталог,беседникјеспосебномпажњомнагласио
значајпресељењаМатицесрпскеукултуролошком
контекстујачањаинеговањанационалнихдуховних
вредности:„Културасвевишепостајекључничини
лацкојиутврђујеопстанакчитавогједногнародау
овимвременимаглобализацијеиновогВавилона,у
временимаукојимасечујемножинагласоваразли
читихјезика,вераинација.Самонародсабогатом

Свечанаакадемија
(поводом150.годишњицепресељењаМатицесрпскеизПештеуНовиСад)
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душом,сазнањемиосећањима,садинамичнимпо
гледомнасветиотворенимвредноснимсистемом
можерачунатинабудућност.СледимолиМатичин
примериз1864.године,знаћемопоузданодајеу
будућностнајефикаснијепревозитиселађамаСлоге

иНапретка.Утаквубудућностимаморазлогадаве
рујемо.ЗатаквубудућностМатичинизаветипред
стављајудрагоценезнаковепоредпута,знаковекоје
непрестанотребаишчитавати.”
УуметничкомделупрограмаучествовалисуВој

вођанскимешовитихор,којијеподдиригентском
палицомАндрејаБурсаћаизвеокомпозицијеКорне
лијаСтанковића,ИсидораБајића,РобертаТолингера

иСтеванаС.Мокрањца,НебојшаБабић,баритони
ЈеленаКончар,сопран,којисуузклавирскупратњу
СтрахињеКостићаизвелинумереиздраме„Максим
Црнојевић”иопере„КнезодЗете”,каоиглумциСНП
ТијанаМаксимовић,ГорданаЈошићГајин,Предраг
МомчиловићиМилованФилиповић,којисуинтер
претиралиинсертеиззаписаопресељењуМатице
српскеизПештеуНовиСадитекст„ОШекспировој
тристагодишњици”ЛазеКостића.

ПРЕСЕЉЕЊЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ 
ИЗ ПЕШТЕ У НОВИ САД

(1864–2014)
150 година
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