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31. де цем бра 2015: у Ма ти ци срп ској одр жан је тра ди цио
нал ни но во го ди шњи кок тел ко јем су при су ство ва ли чла
но ви Пред сед ни штва и за по сле ни, а том при ли ком, из ме ђу 
оста лог, раз го ва ра ло се и о по стиг ну тим ре зул та ти ма у 2015. 
го ди ни и пла но ви ма да се са ин тен зив ним и пло до твор ним 
ра дом у Оде ље њи ма на ста ви и у на ред ној 2016. го ди ни.

4. ја ну а ра 2016: Би бли о те ка Ма ти це срп ске, по во дом 
175го ди шњи це ро ђе ња че шког ком по зи то ра Ан то њи на 
Двор жа ка (1841–1904), при ре ди ла је елек трон ску из ло жбу 
гра ђе из сво јих зби р ки. Ау тор по став ке је Ива на Гр гу рић, 
а уред ник Се ли мир Ра ду ло вић, управ ник Би бли о те ке.

6. ја ну а ра 2016: Га ле ри ја Ма ти це срп ске, у окви ру про гра
ма Новосадскe дечјe зимзаријe 5, у По зо ри шту мла дих одр
жа ла је кре а тив ну ра ди о ни цу за де цу „Бо жић не при че” 
ко ју су во ди ле Је ле на Ог ња но вић, ку стос, и Бо ја на Об ра
до вић, пе да гогса рад ник. 

9. ја ну а ра 2016: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, про мо ци јом 
књи ге Кор чу лан ски ђир и струч ним ту ма че њем из ло жбе, 
све ча но је за тво ре на из ло жба Ал брехт Ди рер и ње го ви са
вре ме ни ци. Три јум фал на по вор ка ца ра Мак си ми ли ја на I. 
При сут не је по здра ви ла мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, 
управ ник Га ле ри је. О књи зи је го во ри ла проф. др Са ша 
Бра јо вић, исто ри чар умет но сти и ау тор, а на кон то га струч
но ту ма че ње из ло жбе из не ле су мср Сне жа на Ми шић, 
ку стос из ло жбе, и Ста ни сла ва Јо ва но вић, са рад ник.

14. ја ну а ра 2016: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, по во дом за тва
ра ња из ло жбе Ал брехт Ди рер и ње го ви са вре ме ни ци. Три
јум фал на по вор ка ца ра Мак си ми ли ја на I, одр жа на је кон
фе рен ци ја за но ви на ре на ко јој су су ми ра ни ре зул та ти 
из ло жбе. Том при ли ком го во ри ле су мр Ти ја на Пал ко вље
вић Бу гар ски, управ ник Га ле ри је, као и ку сто си мср Да
ни је ла Ва ну шић из Му зе ја гра да Бе о гра да и мср Сне жа на 
Ми шић из Га ле ри је Ма ти це срп ске.
15. ја ну а ра 2016: доц. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар 
Ма ти це срп ске, са стао се у Бе о гра ду са Алек сан дром Фул
го си, по моћ ни ком ми ни стра кул ту ре.
15. ја ну а ра 2016: ака де мик Ма ти ја Бећ ко вић уру чио је у 
Бе о гра ду До на ци ју у вред но сти од 5000 еу ра де ле га ци ји 
Ма ти це срп ске ко ју су чи ни ли проф. др Дра ган Ста нић, 
пред сед ник, доц. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар, и 
Се ли мир Ра ду ло вић, управ ник Би бли о те ке Ма ти це срп
ске. На и ме, углед ни срп ски пе сник, ака де мик Ма ти ја Бећ
ко вић, до бит ник но во у ста но вље не на гра де за укуп но 
књи жев но ства ра ла штво Ан дри ће вог ин сти ту та и на гра де 
за књи гу Три по е ме, до ни рао је Ма ти ци срп ској и Срп ској 
књи жев ној за дру зи по део нов ча ног из но са ове на гра де. 
Овим ге стом, Бећ ко вић је по ред зна чај не ма те ри јал не по

мо ћи скре нуо па жњу јав но сти на те жак ма те ри јал ни по
ло жај ових те мељ них на ци о нал них уста но ва кул ту ре и 
не а де ква тан трет ман од стра не над ле жног ми ни стар ства.
15. и 29. ја ну а ра 2016: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, у окви ру 
пра те ћег про гра ма из ло жбе За шти та кул тур ноисто риј
ског на сле ђа Бу дим ске и Те ми швар ске епар хи је, одр жа но 
је струч но ту ма че ње из ло жбе и Отво ре ни ате ље – кон зер
ва ци ја ико на Бу дим ске и Те ми швар ске епар хи је, на ко јем 
су уче ство ва ли: др Да ни е ла Ко ро ли ја Цр кве ња ков, кон зер
ва тор са вет ник Га ле ри је и је дан од ау то ра из ло жбе, и мр 
Да ни ло Вук са но вић, ви ши кон зер ва тор.
16, 23. и 30. ја ну а ра 2016: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, у 
окви ру еду ка тив ног про гра ма за де цу Осе ти умет ност, 
на ста вљен је ци клус кре а тив них ра ди о ни ца су бо том: „Лу
кац, сла ни на и ка ри ра на тка ни на”, „Не дељ ни ру чак уз зе
ле ни стру чак” и „Слат ка воћ ки ца – уку сна тор ти ца”. 
18. ја ну а ра 2016: одр жа на је 116. сед ни ца Пред сед ни штва 
Ма ти це срп ске.
18. ја ну а ра 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма
ти це срп ске, и доц. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар, 
при су сто ва ли су Све ча ној ака де ми ји по во дом обе ле жа
ва ња сто го ди шњи це Мој ко вач ке бит ке, ко ја је одр жа на у 
бе о град ском Са ва цен тру.
20. ја ну а ра 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, и Се ли мир Ра ду ло вић, управ ник Би блио
те ке Ма ти це срп ске, че сти та ли су сла ву пре о све ће ном Вла
ди ки Бач ком Ири не ју. 
21. ја ну а ра 2016: проф. др Бран ко Бе шлин, пот пред сед ник 
Ма ти це срп ске, при су ство вао је све ча но сти по во дом обе
ле жа ва ња Да на Ар хи ва Ју го сла ви је, одр жа ној у Ар хи ву 
Ју го сла ви је у Бе о гра ду.
22. ја ну а ра 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма
ти це срп ске, и про ф. Вла ди мир Ди ми три је вић пот пи са ли 



су уго вор о по кло ну у ко јем се на во ди да проф. Ди ми три
је вић по кла ња Ма ти ци срп ској ру ко пи сну гра ђу по зна тог 
срп ског проф. фи ло со фи је, ма те ма ти ке и не мач ког је зи ка, 
Вла ди ми ра Ву ји ћа. Про ф. Вла ди мир Ву јић је то ком жи во та 
об ја вио број не кри тич ке тек сто ве о дру штве нокул тур
ним пи та њи ма, а че сто је об ја вљи вао у Ле то пи су Ма ти це 
срп ске. Ру ко пи сна гра ђа ко ја је по кло ње на Ма ти ци срп ској 
чу ва ће се у Ру ко пи сном оде ље њу. 

22. ја ну а ра 2016: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, по во дом обе
ле жа ва ња 120го ди шњи це ро ђе ња сли ка ра Са ве Шу ма
но ви ћа, одр жа не су Ку сто ске при че Са ва Шу ма но вић у 
ко лек ци ји Га ле ри је Ма ти це срп ске. О жи во ту и ства ра ла
штву Шу ма но ви ћа, као и о на чи ну на ко ји су ње го ва умет
нич ка де ла сти гла у ко лек ци ју Га ле ри је, пред број ном 
пу бли ком го во ри ле су Је ле на Ог ња но вић и Ста ни сла ва 
Јо ва но вић, ку сто си.

22. ја ну а ра 2016: Га ле ри ји Ма ти це срп ске, на цен трал ној 
про сла ви обе ле жа ва ња 120го ди шњи це ро ђе ња сли ка ра 
Са ве Шу ма но ви ћа одр жа ној у Га ле ри ји сли ка „Са ва Шу
ма но вић” у Ши ду, до де ље на је За хвал ни ца за ду го го ди шњу 
са рад њу на про јек ти ма и из ло жба ма ко је ис ти чу ства ра
ла штво овог умет ни ка. Све ча но сти је при су ство вао и За
хвал ни цу при мио Не над Вој но вић, се кре тар Га ле ри је.

25. ја ну а ра 2016: одр жа на је 117. сед ни ца Пред сед ни штва 
Ма ти це срп ске.

26. ја ну а ра 2016: у Ма ти ци срп ској одр жа на је тра ди цио
нал на Све то сав ска бе се да (при лог).

27. ја ну а ра 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма
ти це срп ске, бе се дио je у окви ру Све то сав ског про гра ма 
на Фа кул те ту за спо рт Уни вер зи те та у Но вом Са ду.

27. ја ну а ра 2016: др Ми о драг Ма тиц ки, пот пред сед ник 
Ма ти це срп ске, на по зив Ми ни стар ства про све те и на у ке, 
пред ста вљао је Ма ти цу срп ску на Све то сав ској ака де ми ји 
у На род ном по зо ри шту у Бе о гра ду.

28. ја ну а ра 2016: у Ма ти ци срп ској одр жа но је му зич ко 
ве че по во дом 100го ди шњи це ро ђе ња про ф. Ев ге ни ја М. 
Ти ма ки на. Пу бли ку је по здра ви ла про ф. и пи ја нист ки ња 
Ма ри на Ми лић, ко ја је сли ка ма и успо ме на ма под се ти ла 
при сут не на про ф. Ти ма ки на. О пе да го шком зна ча ју књи ге 
Вас пи та ње пи ја ни сте про ф. Ти ма ки на, го во ри ла је проф. 
Би ља на Го ру но вић. При сут ни ма се обра ти ла и пот пред
сед ник фон да ци је „Ми ха ил Плет њов” Мил ка Кре со ја, 
ко ја је по др жа ла ци ље ве одр жа ног кон цер та – да се књи га 

Вас пи та ње пи ја ни сте пре ве де на срп ски и да пи ја ни ста 
Ми ха ил Плет њов одр жи се ми нар и кон церт у Но вом Са ду. 
На кра ју ве че ри Ма ри на Га ло га жа, пред сед ник Удру же ња 
Ру скосрп ског при ја тељ ства „Луч”, уру чи ла је, као по клон, 
при ме рак књи ге Вас пи та ње пи ја ни сте Ма ри ни Ми лић 
и Ми ла ну Ми ла ди но ви ћу, ше фу Де парт ма на му зич ке умет
но сти.

29. ја ну а ра 2016: у Ма ти ци срп ској одр жан је јав ни час 
Бло ге ра ме. Ма ти ца срп ска, но во сад ска ком па ни ја Ei pix и 
Цен тар за ис тра жи ва ње и по пу ла ри за ци ју срп ске књи
жев но сти, ко ји де лу је при Од се ку за срп ску књи жев ност 
но во сад ског Фи ло зоф ског фа кул те та, ор га ни зо ва ли су 
кра јем 2015. го ди не Бло ге ра му – курс пи са ња бло го ва за 
уче ни ке 4. раз ре да но во сад ских сред њих шко ла. То ком 
тра ја ња кур са, по ла зни ци су, уз мен тор ство мср Ми ло ша 
Јо ци ћа и мср Мар ка То шо ви ћа, са рад ни ка Цен тра, на пи
са ли ви ше од сто ау тор ских ра до ва, ко ји се на ла зе на сај ту 
кур са http://blo ge ra ma.ff.uns .ac.rs/. Ча со ви на кур су би ли 
су за ми шље ни и оства ре ни као мо дер на ин тер ак тив на 
пре да ва ња, где су по ла зни ци чи та ли и ко мен та ри са ли дру
ге по ла зни ке, ујед но раз ви ја ју ћи сво је спо соб но сти чи та ња 
и кри тич ког раз ми шља ња. Бло ге ра ма се за вр ши ла јав ним 
чи та њем бло го ва у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске. При
сут не је по здра вио проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, а обра ти ли су им се и Иван Фран цу ски, у 
име ком па ни је Ei pix, и проф. др Сло бо дан Вла ду шић у 
име Цен тра за ис тра жи ва ње и по пу ла ри за ци ју срп ске 
књи жев но сти. На кон то га, по ла зни ци кур са про чи та ли 
су сво је нај за ни мљи ви је ра до ве. Све ча ност се за вр ши ла 
уру чи ва њем при год них по кло на мла дим по ла зни ци ма и 
кок те лом у Са ло ни ма Ма ти це срп ске.
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1. фе бру а ра 2016: одр жа на је 118. сед ни ца Пред сед ни штва 
Ма ти це срп ске.

1. фе бру а ра 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, при су ство вао је отва ра њу из ло жбе о Јо ва
ну Цви ји ћу, у Рек то ра ту Уни вер зи те та у Но вом Са ду.

1. фе бру а ра 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, при су ство вао је све ча но сти обе ле жа ва ња 
Да на Гра да Но вог Са да, у Срп ском на род ном по зо ри шту.

1. фе бру а ра 2016: одр жа на је елек трон ска сед ни ца Уред
ни штва Збор ни ка Ма ти це срп ске за дру штве не на у ке.

2. фе бру а ра 2016: све ча но је отво рен пар кинг иза згра де 
Ма ти це срп ске. Оку пље ним пред став ни ци ма ме ди ја и за
ин те ре со ва ној пу бли ци обра ти ли су се проф. др Дра ган 
Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, и Сте ван Лу го ња, ди
рек тор ЈП „Пар кинг сер вис”.

2. фе бру а ра 2016: у Ма ти ци срп ској пот пи сан је уго вор о 
по кло ну из ме ђу Ма ти це срп ске и ва ја ра Са ве Ха лу ги на. Наш 
ис так ну ти умет ник по кло нио је Ма ти ци срп ској скулп ту ру, 
од ли вак у брон зи, под на зи вом Свла че ње чи зме, ко ја је 
на ста ла 2012. го ди не. Скулп ту ра, по ре чи ма са мог ау то ра, 
пред ста вља у нај бо љем све тлу ње гов умет нич ки из раз. 
Ма ти ца срп ска, као нај ста ри ја уста но ва кул ту ре, на у ке и 
про све те код Ср ба, ко ја пре по зна је зна чај умет но сти за са
вре ме но дру штво, са за хвал но шћу је при хва ти ла овај вре
дан по клон.

2. фе бру а ра 2016: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, у са рад њи 
са кре а тив ном ра ди о ни цом „Ма шта ли ца”, при ре ђе на је 
из ло жба деч јих ра до ва Но вом Са ду с љу ба вљу, као и на ступ 
му зич ке шко ле „Иси дор Ба јић”, а по во дом обе ле жа ва ња 
Да на гра да Но вог Са да. 

3. фе бру а ра 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма
ти це срп ске, при мио је проф. др Мла ден ка Са џа ка, де ка на 
Фи ло ло шког фа кул те та из Ба ња лу ке, а раз го ва ра ло се о 
са рад њи две ју уста но ва. Ма ти ца срп ска ће сво јим из да њи
ма обо га ти ти књи жни фонд би бли о те ке Фа кул те та.

3. фе бру а ра 2016: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске одр жа на је 
Го ди шња кон фе рен ци ја за но ви на ре на ко јој су мр Ти ја на 
Пал ко вље вић Бу гар ски, управ ник, и др Да ни е ла Ко ро ли
ја Цр кве ња ков, по моћ ник управ ни ка, пред ста ви ле нај ва
жни је про јек те и про гра ме ко ји су ре а ли зо ва ни у 2015. 
го ди ни, те пла но ве и про јек те у 2016. го ди ни, док је мср 
Сне жа на Ми шић, про грам ски ди рек тор, на ја ви ла отва
ра ње из ло жбе Исто риј ског му зе ја Ср би је На та ли ја Обре
но вић у фон ду Бран ка Сто ја но ви ћа.

3. фе бру а ра 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске при мио је го спо ди на Зо ра на Алек си ћа из 
Бе ча, са ко јим је раз го ва рао о мо гу ћем осни ва њу Дру штва 
чла но ва Ма ти це срп ске у Ау стри ји.

4. фе бру а ра 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, уче ство вао је у сни ма њу до ку мен тар ног 
фил ма о Алек сан дру Ти шми (ау то ра Бор ка Хло жа на). Сни
ма ње је до брим де лом оба вље но у Ма ти ци срп ској.

4. фе бру а ра 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, као члан жи ри ја уче ство вао је у све ча ном 
са оп шта ва њу но вог до бит ни ка књи жев не на гра де „Из ви
и скра Ње го ше ва”. На гра ду је до био ака де мик Љу бо мир 
Си мо вић, а све ча ност је одр жа на у На род ном по зо ри шту 
у Бе о гра ду.

4. фе бру а ра 2016: у се ди шту Ма ти це сло вач ке у Ср би ји у 
Бач ком Пе тров цу одр жан је са ста нак пред став ни ка Ма ти це 
срп ске, Ма ти це сло вач ке у Ср би ји, Ма ти це ру син ске и Бу
ње вач ке ма ти це. Ма ти цу срп ску пред ста вљао је доц. др 
Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар. Раз ма тра ни су ак ту ел ни 
про бле ми ра да и де лат ност сло вен ских ма ти ца у Ср би ји. 
На гла ше на је по тре ба уна пре ђе ња са рад ње Ма ти це сло вач
ке у Ср би ји, Ма ти це ру син ске и Бу ње вач ке ма ти це са са ве
ти ма сво јих на ци о нал них ма њи на. Из не ти су пред ло зи о 
бу ду ћим за јед нич ким про јек ти ма. Од лу че но је да сле де ћи 
са ста нак бу де одр жан у Ма ти ци срп ској по чет ком мар та. 
На кон са стан ка одр жа на је кон фе рен ци ја за ме ди је.

4. фебруарa 2016: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, по во дом обе
ле жа ва ња Да на др жав но сти Ре пу бли ке Ср би је, све ча но је 
отво ре на го сту ју ћа из ло жба Исто риј ског му зе ја Ср би је 
На та ли ја Обре но вић у фон ду Бран ка Сто ја но ви ћа. На отва
ра њу из ло жбе го во ри ли су мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар
ски, управ ник Га ле ри је, др Ду ши ца Бо јић, ди рек тор Исто
риј ског му зе ја Ср би је, и Зо ри ца Јан ко вић, ви ши ку стос 
Исто риј ског му зе ја Ср би је и ау тор из ло жбе. На кон то га 
пу бли ци се обра тио и Бран ко Сто ја но вић, ко лек ци о нар. 

5. фе бру а ра 2016: у Ма ти ци срп ској одр жа на је сед ни ца 
жи ри ја за до де лу „Зма је ве на гра де” Ма ти це срп ске, а на
кон то га и кон фе рен ци ја за штам пу на ко јој је об ја вље но 
да је ово го ди шњи ла у ре ат ове пре сти жне пе снич ке на
гра де пе сник Ђор ђе Не шић за зби р ку пе са ма Бо ље је би ти 
у ма њи ни.

5, 12, 19. и 26. фе бру а ра 2016: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, 
у окви ру пра те ћег про гра ма из ло жбе На та ли ја Обре но вић 
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у фон ду Бран ка Сто ја но ви ћа, ор га ни зо ва на су сва ко днев на 
ку сто ска во ђе ња, ту ма че ња и пре да ва ња – струч но ту ма че
ње из ло жбе Ста ни сла ве Јо ва но вић, исто ри чар а умет но сти, 
те пре да ва ња: „О жи во ту кра љи це На та ли је Обре но вић” 
Ми ро сла ве Жар ков, ку сто са Га ле ри је, и „Срп ска кне ги ња 
и кра љи ца На та ли ја Обре но вић” др Ђор ђа Ђу ри ћа, до цен
та на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду и ге не рал ног 
се кре та ра Ма ти це срп ске, као и ау тор ско ту ма че ње Зо ри це 
Јан ко вић, ви шег ку сто са Исто риј ског му зе ја Ср би је.

6. фе бру а ра 2016: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске одр жа на је 
ху ма ни тар на аук ци ја ви на у ор га ни за ци ји Ро та ри клу ба 
„Al ma Mons” из Но вог Са да, на ко јој су чла но ви и при ја
те љи клу ба до ни ра ли Га ле ри ји нов ча на сред ства за ин сти
ту ци о нал но члан ство у Ме ђу на род ном ко ми те ту му зе ја 
(ICOM).

6, 13, 20. и 27. фе бру а ра 2016: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, 
то ком тра ја ња из ло жбе На та ли ја Обре но вић у фон ду Бран
ка Сто ја но ви ћа, одр жан је ци клус кре а тив них ра ди о ни
ца за де цу Из тај не шкри ње кра љи це На та ли је: „Да сам 
краљ бар на дан”, „Пра ви мо се лек ци ју за ко лек ци ју”, „Ле ти, 
ле ти, мо је бе ло пи смо” и „Рас ко шно ли це дво ра кра љи це”. 
Ра ди о ни це су во ди ле Ми ро сла ва Жар ков и Је ле на Ог ња
но вић, ку сто си Га ле ри је, у са рад њи са Бо ја ном Об ра до вић, 
пе да го гом, као и сту ден ти ма пе да го ги је. 

8. фе бру а ра 2016: одр жа на је 119. сед ни ца Пред сед ни штва 
Ма ти це срп ске.

8. фе бру а ра 2016: Би бли о те ка Ма ти це срп ске, по во дом 
225го ди шњи це ро ђе ња пе сни ка и исто ри ча ра Си ме Ми
лу ти но ви ћа Са рај ли је (1791–1847), при ре ди ла је елек трон
ску из ло жбу гра ђе из сво јих зби р ки. Ау тор по став ке је 
Ива на Гр гу рић, а уред ник Се ли мир Ра ду ло вић, управ ник 
Би бли о те ке. 

11. фе бру а ра 2016: одр жа на је 120. сед ни ца Пред сед ни
штва Ма ти це срп ске.

11. фе бру а ра 2016: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, у ор га ни
за ци ји ти ма „Кре а тив но мен тор ство”, одр жа но је пред
ста вља ње про гра ма Кре а тив но мен тор ство на ме ње ног 
мла дим про фе си о нал ци ма у кул ту ри, кул тур ном на сле ђу 
и кре а тив ним ин ду стри ја ма, тј. њи хо вом лич ном и про
фе си о нал ном раз во ју. 

12. фе бру а ра 2016: проф. др Бран ко Бе шлин, пот пред сед ник 
Ма ти це срп ске, и доц. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар, 
при су сто ва ли су са стан ку Ор га ни за ци о ног од бо ра на уч ног 

ску па До бро вољ ци у Ве ли ком ра ту 1914–1918, одр жа ном у 
Исто риј ском ин сти ту ту у Бе о гра ду 
13. и 27. фе бру а ра 2016: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске из ве де
на је по зо ри шна пред ста ва „Од ра ја до без ње ни це”, у про
дук ци ји ор га ни за ци је „Ли дер нет” Град ског по зо ри шта из 
Бе че ја и Ту ри стич ке ор га ни за ци је Бе че ја. 
15. фе бру а ра 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, и Се ли мир Ра ду ло вић, управ ник Би блио
те ке Ма ти це срп ске, при су ство ва ли су све ча ном при је му 
у Пред сед ни штву Ре пу бли ке Ср би је по во дом Да на др жав
но сти Ре пу бли ке Ср би је.
16. фе бру а ра 2016: одр жа на је Све ча на сед ни ца Ма ти це 
срп ске (при лог).
16. фе бру а ра 2016: иза шао је но ви број Ле то пи са Ма ти це 
срп ске. У ја ну ар скофе бру ар ском дво бро ју, по ред уста ље
них ру бри ка, из да ва ја се те мат „Срп ске цр кве и ма на сти ри 
у књи жев но сти”. Чи та о ци има ју при ли ку да, по ред оста
лог, са зна ју но ве чи ње ни це о ле по ти, сми слу и зна че њу ма
на сти ра у срп ској сред њо ве ков ној књи жев но сти, да се још 
јед ном освр ну на зна чај све ти ли шта у ства ра лач ком опу су 
Ми о дра га Па вло ви ћа, Вас ка По пе и Го ра на Пе тро ви ћа, а 
по том и да кроз пи са ну реч осе те све ле по те ма на сти ра Гра
ча ни ца, Де вич и Со ко ли ца. Тек сто ве пот пи су ју На та ша 
По ло ви на, Слав ко Гор дић, Оља Ва си ле ва, Жар ко Ми лен
ко вић, Жи во јин Ра ко че вић, Сло бо дан Вла ду шић, Ја на Алек
сић и Ни ко ли на Ту туш.
17. фе бру а ра 2016: у про сто ри ја ма Срп ског кул тур ног 
цен тра у Ву ко ва ру одр жа на је про мо ци ја Срп ског би о граф
ског реч ни ка. О овом ка пи тал ном про јек ту Ма ти це срп ске 
го во ри ли су: др Алек сан дра Но ва ков, на уч ни се кре тар 
Уре ђи вач ког од бо ра Срп ског би о граф ског реч ни ка и уред
ник за фо то гра фи ју лек си ко граф ских из да ња Ма ти це 
срп ске, Де ја на Оцић, уред ник за лек си ко гра фи ју За во да 
за уџ бе ни ке у Бе о гра ду, мр Дра ган Ту бић, пред сед ник 
Ре дак ци о ног од бо ра Срп ског би о граф ског реч ни ка, и Бо
ри вој Ча лић, би бли о те кар из Ву ко ва ра. При сут ни ма су се 
обра ти ли и Слав ко Бу ба ло, но ви нар, Све ти слав Ми ке
ре вић, пред сед ник Срп ског кул тур ног цен тра у Ву ко ва ру, 
и Жи во рад Си мић, ге не рал ни кон зул Ре пу бли ке Ср би је 
у Ву ко ва ру.
17. фе бру а ра 2016: мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, управ
ник Га ле ри је Ма ти це срп ске, Не над Вој но вић, се кре тар, и 
мр Да ни ло Вук са но вић, про грам ски ди рек тор, при су ство
ва ли су са стан ку у Ком па ни ји „Tar kett” у Бач кој Па лан ци, 
а по во дом ор га ни зо ва ња из ло жбе ода бра них умет нич ких 
де ла из ко лек ци је ове ком па ни је ко ја ће би ти пред ста вље на 
у Гранд Клу бу.
18. фе бру а ра 2016: одр жа на је сед ни ца Над зор ног од бо ра 
Ма ти це срп ске.
18. и 19. фе бру а ра 2016: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске одр
жа не су сед ни це Над зор ног и Управ ног од бо ра на ко ји ма 
су усво је ни: Из ве штај о ра ду и Из ве штај о фи нан сиј ском 
по сло ва њу у Га ле ри ји Ма ти це срп ске за 2015. го ди ну, Про
грам ра да за 2016. го ди ну, као и Фи нан сиј ски план и План 
на бав ки за 2016. го ди ну.
19. фе бру а ра 2016: Ма ти цу срп ску по се ти ли су го спо дин 
Сла ви ша Гру јић, по кра јин ски се кре тар за кул ту ру и јав но 
ин фор ми са ње, и го спо дин Дра ган Срећ ков, по моћ ник 
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се кре та ра. Го сте су при ми ли проф. др Дра ган Ста нић, пред
сед ник Ма ти це срп ске, доц. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни 
се кре тар, и мср Је ле на Ве се ли нов, управ ник по сло ва. Пред
став ни ци Ма ти це срп ске и го сти раз го ва ра ли су о ре зул
та ти ма до са да шње са рад ње, пла но ви ма за да љи рад и про
јек ти ма ко ји ће би ти ре а ли зо ва ни то ком го ди не.

21. фе бру а ра 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, при су ство вао је у Бе о гра ду уру че њу на
гра де „До си теј Об ра до вић” Ра ши По по ву.

21. фе бру а ра 2016: мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, 
управ ник Га ле ри је Ма ти це срп ске, при су ство ва ла је све
ча ном за тва ра њу из ло жбе Ми ро слав Кра ље вић и ње го ви 
след бе ни ци у Спо мензби р ци Па вла Бе љан ског.

22. фе бру а ра 2016: одр жа на је сед ни ца Из вр шног од бо ра 
Ма ти це срп ске.

23. фе бру а ра 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, при су ство вао је ко ме мо ра тив ном про гра
му по све ће ном проф. др Ја но шу Ба ња и ју на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Но вом Са ду.

23. фе бру а ра 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, и доц. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар, 
са ста ли су се у Вла ди АП Вој во ди не са др Бо ја ном Пај ти
ћем, пред сед ни ком Вла де. Раз го ва ра ло се о фи нан сиј кој 
по мо ћи Ле то пи су Ма ти це срп ске.

23. фе бру а ра 2016: проф. др Слав ко Гор дић при су ство вао 
је, у име Ма ти це срп ске, сед ни ци На ци о нал ног са ве та за 
ви со ко обра зо ва ње у Ми ни стар ству про све те и на у ке у 
Бе о гра ду.

23. фе бру а ра 2016: у Би бли о те ци Ма ти це срп ске одр жан 
је са ста нак са ру ко во ди о ци ма ма тич них слу жби на род них 
би бли о те ка у Вој во ди ни.

25. фе бру а ра 2016: одр жа на је 121. сед ни ца Пред сед ни штва 
Ма ти це срп ске.

25. фе бру а ра 2016: у окви ру обе ле жа ва ња Ме се ца фран
ко фо ни је 2016, Фран цу ски ин сти тут у Ср би ји, Га ле ри ја 
Ма ти це срп ске и ор га ни за ци ја „La Re na is san ce Français”, 
при ре ди ли су у Бе о гра ду ци клус пре да ва ња Па ра ле ле у 
кул ту ри Фран цу ске и Ср би је ‒ књи жев ност, сли кар ство 
и му зи ка. Пр во пре да ва ње „Од но си фран цу ског и срп ског 
им пре си о ни зма” др Ди ја не Ме тлић са Ака де ми је умет
но сти у Но вом Са ду, одр жа но је у Му зе ју „Zep ter”.

26. фе бру а ра 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, при су ство вао је све ча ној до де ли на гра де 
Фи ли пу Да ви ду за нај чи та ни ју књи гу го ди не, у На род ној 
би бли о те ци у Бе о гра ду.

28. фе бру а ра 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, при су ство вао је обе ле жа ва њу Да на Ре пу
бли ке Срп ске у Пред став ни штву Ре пу бли ке Срп ске у Бео
гра ду.

29. фе бру а ра 2016: одр жа на је сед ни ца Управ ног од бо ра 
Ма ти це срп ске.

1–18. мар та 2016: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, у са рад њи са 
Пред школ ском уста но вом „Ра до сно де тињ ство”, одр жа не 
су кре а тив не ра ди о ни це за де цу и ма ме по во дом 8. мар та, 
пра зни ка же на. Ра ди о ни це су во ди ле Је ле на Ог ња но вић 
и Ми ро сла ва Жар ков, ку сто си.

2. мар та 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти
це срп ске, при су ство вао је у би о ско пу „Аре на” пре ми је ри 
пр ве епи зо де ТВ се ри је „Ве ре и за ве ре” Алек сан дра Ти шме, 
ко ја је сни мље на уз по др шку Ма ти це срп ске. 

3. мар та 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти
це срп ске, и Дра ган Бу јо ше вић, ге не рал ни ди рек тор РТС, 
у згра ди РТС у Бе о гра ду пот пи са ли су про то кол о са рад њи 
две ју уста но ва.

2. и 9. мар та 2016: У оквиру обележавања Месеца франко
фоније 2016, Фран цу ски ин сти тут у Ср би ји, Галерија Ма
ти це српске и Ор га ни за ци ја „La Re na is san ce Français”, 
при редили су у Фран цу ском ин сти ту ту у Бе о гра ду ци клус 
пре да ва ња о па ра ле ла ма у кул ту ри Фран цу ске и Ср би је: 
„Ути ца ји фран цу ске умет нич ке му зи ке на срп ску умет нич
ку му зи ку у ХХ ве ку” проф. др Ире Про да нов са Ака де
ми је умет но сти у Но вом Са ду, и „Срп ски чи та лац у до ба 
про све ти тељ ства и фран цу ска књи жев ност” проф. др Мир
ја не Д. Сте фа но вић са Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом 
Са ду.

4. мар та 2016: у окви ру про гра ма Ср би ја у Пр вом свет ском 
ра ту 1915, у Ма ти ци срп ској одр жа но је пре да ва ње „Да ске 
ко је су жи вот зна чи ле: срп ско по зо ри ште” проф. мр Гор
да не Илић Мар ко вић са Ин сти ту та за сла ви сти ку у Бе чу. 
При сут не го сте по здра вио је доц. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал
ни се кре тар Ма ти це срп ске.

4. мар та 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма
ти це срп ске, при мио је гру пу ру мун ских ком па ра ти ста, 
про у ча ва ла ца књи жев но сти.

4. и 11. мар та 2016: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, у окви ру 
пра те ћег про гра ма из ло жбе На та ли ја Обре но вић у фон ду 
Бран ка Сто ја но ви ћа, одр жа но је пре да ва ње „Ви зу е ли за
ци ја иден ти те та и слу чај кра љи це На та ли је Обре но вић” 
др Иго ра Бо ро за на, до цен та на Фи ло зоф ском фа кул те ту 
у Бе о гра ду и ау тор ско ту ма че ње из ло жбе Зо ри це Јан ко
вић, ви шег ку сто са Исто риј ског му зе ја Ср би је.

5, 12, 19. и 26. мар та 2016: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске одр
жан је ци клус кре а тив них ра ди о ни ца су бо том Ко га во лим 
у Га ле ри ју во дим: „Чи ка Јо ва о ба ка ма и де ка ма”, „Ма ме 
– на ше хе ро и не”, „Се ке и ба те кроз му зеј нас пра те”, „Био 
јед ном је дан сли кар Са ва Шу ма но вић”. Ра ди о ни це су во
ди ле Ми ро сла ва Жар ков и Је ле на Ог ња но вић, ку сто си, и 
Бо ја на Об ра до вић, пе да гог, у са рад њи са сту ден ти ма пе
да го ги је Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду. 

7. мар та 2016: одр жа на је 122. сед ни ца Пред сед ни штва 
Ма ти це срп ске.
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8. мар та 2016: мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, управ
ник Га ле ри је Ма ти це срп ске, струч но је ту ма чи ла из ло жбу 
умет нич ких де ла из ко лек ци је ком па ни је „Тар кет”, ко ја је 
при ре ђе на у Гранд клу бу у Бач кој Па лан ци, а по во дом 
са стан ка ре ги о нал них ди рек то ра ове ком па ни је. До га ђа
ју је при су ство ва ла и др Да ни е ла Ко ро ли ја Цр кве ња ков, 
по моћ ник управ ни ка.

9. мар та 2016: Га ле ри ју Ма ти це срп ске по се тио је Јо ха нес 
Ир шик, ди рек тор Ау стриј ског кул тур ног фо ру ма у Бе о гра
ду. Го ста су до че ка ле мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, 
управ ник Га ле ри је, др Да ни е ла Ко ро ли ја Цр кве ња ков, 
по моћ ник управ ни ка, и мср Сне жа на Ми шић, про грам ски 
ди рек тор. 

9. мар та 2016: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, по во дом 8. мар та, 
одр жа на је при ред ба и из ло жба деч јих ра до ва Ма ми на дар 
у ор га ни за ци ји кре а тив не ра ди о ни це „Ма шта ли ца” и ПУ 
„Ра до сно де тињ ство”. Ма ли ша не и њи хо ве ма ме по здра
ви ле су Је ле на Ог ња но вић, му зеј ски еду ка тор, и Ве сна Пан
тић из „Ма шта ли це”. 

10. мар та 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти
це срп ске, при мио је Јо ха не са Ир ши ка, ата шеа за кул ту ру 
Ам ба са де Ау стри је. Су сре ту су при су ство ва ли и мср Је ле на 
Ве се ли нов, управ ник по сло ва Ма ти це срп ске, те Се ли мир 
Ра ду ло вић, управ ник Би бли о те ке Ма ти це срп ске. 

10. мар та 2016: у Ма ти ци срп ској пред ста вље но је де ло
ва ње Ма ти це сло вач ке, Ма ти це ру син ске и Бу ње вач ке 
ма ти це са се ди штем у Ср би ји. При сут не је по здра вио 
проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, а о 
на стан ку, ста ту су, кул тур нопро свет ном де ло ва њу и не ким 
ак ту ел ним про бле ми ма са ко ји ма се су о ча ва ју по ме ну те 
сло вен ске ма ти це го во ри ли су: Ка та ри на Ме ле го ва Ме ли

хо ва, пред сед ник, и Ана Ме две ђо ва, пред сед ник Про свет
не ко ми си је (Ма ти ца сло вач ка), Ђу ра Па пу га, пред сед ник, 
Ми ло мир Шај тош, за ме ник пред сед ни ка, и проф. др Ми
хај ло Феј са, порт па рол (Ма ти ца ру син ска), те Иван Се длак, 
пред сед ник, Мар ко Мар ја ну шић, пот пред сед ник, и Та ма
ра Ба бић, пот пред сед ник (Бу ње вач ка ма ти ца). Том при ли
ком је Ђу ра Па пу га, пред сед ник Ма ти це ру син ске, уру чио 
проф. др Дра га ну Ста ни ћу, пред сед ни ку Ма ти це срп ске, 
при зна ње за до при нос у очу ва њу и про ду бљи ва њу са рад ње 
из ме ђу ових два ју ин сти ту ци ја. По ред зва ни ца и број них 
пред став ни ка ме ди ја, про гра му је при су ство вао и Сла ви ша 
Гру јић, по кра јин ски се кре тар за кул ту ру.

10. мар та 2016. го ди не: у Ма ти ци срп ској одр жа но је пре
да ва ње „Де сет Дан те о вих ефе ка та” Ко ље Ми ће ви ћа, пе
сни ка и пре во ди о ца. Го сте је по здра вио проф. др Дра ган 
Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске.

10. мар та 2016: Га ле ри ју Ма ти це срп ске по се ти ле су го шће 
Уни вер зи те та у Но вом Са ду, Фран че ска Фјо рен ти ни, 
ван ред ни про фе сор упо ред ног пра ва на Уни вер зи те ту у 
Тр сту, и Па о ла Мо на ко, ис тра жи вач на пост док тор ским 
сту ди ја ма, ко је се ба ве пра ви ма и за шти том кул тур ног 
на сле ђа и њи хо вом при ме ном кроз са рад њу у Европ ској 
уни ји. Мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, управ ник Га
ле ри је, и др Да ни е ла Ко ро ли ја Цр кве ња ков, по моћ ник 
управ ни ка, упо зна ле су го шће са про јек ти ма ве за ним за 
спо ме ни ке срп ске кул ту ре у ино стран ству и ме ђу на род ну 
са рад њу.

11. мар та 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма
ти це срп ске, при су ство вао је окру глом сто лу Дру штве
ноху ма ни стич ке на у ке у Ср би ји – ста ње и пи та ње вред
но ва ња, одр жа ном у Срп ској ака де ми ји на у ка и умет но сти 
у Бе о гра ду.

11. мар та 2016: Га ле ри ју Ма ти це срп ске по се тио је про
фе сор Су зу ки Ми чи та ка из Ја па на, ко ји је са мр Ти ја ном 
Пал ко вље вић Бу гар ски, управ ни ком Га ле ри је, раз го ва рао 
о мо гућ но сти го сто ва ња из ло жбе Зо гра фи. Срп ске ико не 
пр ве по ло ви не XVI II ве ка у Ја па ну 2018. го ди не.

14. мар та 2016: одр жа на је 123. сед ни ца Пред сед ни штва 
Ма ти це срп ске.

15–18. мар та 2016: у сту диј ској по се ти Га ле ри ји Ма ти це 
срп ске бо ра ви ле су ко ле ге из Умет нич коисто риј ског му зе
ја у Бе чу, Ан дре ас Ци мер ман и Бар ба ра Хербст из Оде ље ња 
за умет нич ку еду ка ци ју. По ред упо зна ва ња са исто ри ја том 
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Га ле ри је, стал ном по став ком и про грам ским ак тив но сти ма, 
основ ни циљ по се те би ло је упо зна ва ње са еду ка тив ним 
про гра ми ма Га ле ри је, ко је су пред ста ви ле мср Сне жа на 
Ми шић, про грам ски ди рек тор, и Је ле на Ог ња но вић, му
зеј ски еду ка тор. 

16. мар та 2016: у Срп ској ака де ми ји на у ка и умет но сти у 
Бе о гра ду одр жа на је сед ни ца Уре ђи вач ког од бо ра Срп ске 
ен ци кло пе ди је.

16. мар та 2016: мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, управ
ник Га ле ри је Ма ти це срп ске, као члан Са ве та за из ло жбе
ну де лат ност Огран ка СА НУ у Но вом Са ду, уче ство ва ла 
је на кон фе рен ци ји за но ви на ре одр жа ној у Огран ку, а на 
ко јој су на ја вље ни про гра ми у 2016. го ди ни, као и но ва 
про грам ска ори јен та ци ја.

17. мар та 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма
ти це срп ске, проф. мр Не над Осто јић и проф. др Бран ко 
Бе шлин, пот пред сед ни ци, са ста ли су се у Огран ку СА НУ 
у Но вом Са ду са ака де ми ком Сте ва ном Пи ли по ви ћем, 
пред сед ни ком, и ака де ми ком Те о до ром Ата нац ко ви ћем, 
ге не рал ним се кре та ром, а раз го ва ра ло се о са рад њи и за
јед нич ким про гра ми ма, на ро чи то у по гле ду раз ма тра ња 
ста ња на уч но и стра жи вач ког ра да и ви со ког обра зо ва ња.

17. мар та 2016: У окви ру тур не је по За пад ном Бал ка ну Га
ле ри ју Ма ти це срп ске по се ти ли су ЊКВ принц од Вел са 
и вој вот ки ња од Корн во ла. У Га ле ри ји су их до че ка ле Клер 
Серс, ди рек тор Бри тан ског Са ве та за Ср би ју и За пад ни 
Бал кан, и мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, управ ник 
Га ле ри је.

17. мар та 2016: мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, управ
ник Га ле ри је Ма ти це срп ске, при су ство ва ла је све ча ном 
при је му у част прин ца од Вел са и вој вот ки ње од Корн во ла, 
ко ји је при ре ђен у На род ној скуп шти ни Ср би је.

18. мар та 2016: об ја вљен је мар тов ски број Ле то пи са Ма
ти це срп ске. По ред уста ље них ру бри ка из два ја мо ру бри ку 
„Све до чан ства” ко ја до но си бе се ду ака де ми ка Ва си ли ја 
Ђ. Кре сти ћа „Ма ђар ске вла сти о ује ди ње ној омла ди ни и 
Ма ти ци срп ској”, из го во ре ној на Све ча ној сед ни ци Ма ти
це срп ске одр жа ној 16. фе бру а ра 2016. го ди не, као и текст 
проф. др Со фи је Бо жић „По вра так у Ер да бо во: Ђор ђе Оцић 
1934–2008”, по све ћен ево ци ра њу успо ме не на по ма ло за
бо ра вље ног фи ло зо фа и књи жев ни ка из Да ља. У ру бри ци 
„Ин тер вју” мо же се про чи та ти ви зи ја са вре ме не епо хе кроз 
при зму исто ри ча ра др Ми ло ша Ко ви ћа. 

18. мар та 2016: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, по во дом обе
ле жа ва ња 190го ди шњи це ро ђе ња сли ка ра Но ва ка Ра до
ни ћа, одр жа на је Ку сто ска при ча Но вак Ра до нић у ко лек
ци ји Га ле ри је Ма ти це срп ске. Жи вот и бо га то ства ра ла
штво умет ни ка пред ста ви ли су: мр Да ни ло Вук са но вић, 
Ми ро сла ва Жар ков и Ста ни сла ва Јо ва но вић.

19. мар та 2016: доц. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар 
Ма ти це срп ске, са стао се са пред став ни ци ма Фон да ци је 
„Бра ћа Ка рић” (Да ни цом Ка рић, управ ни цом, Ка та ри ном 
Га јин и Алек сан дром Нин ко вић Та шић) у ве зи са об ја
вљи ва њем Ме мо а ра Ми хај ла Пу пи на.

20–24. мар та 2016: Је ле на Ог ња но вић, му зеј ски еду ка
тор Га ле ри је Ма ти це срп ске, уче ство ва ла је на се ми на ру 
„Au di en ce de ve lop ment” ко ји је одр жан у При шти ни, у окви
ру про јек та Бри тан ског са ве та Mo ving Mu se ums, у ко јем 
по ред Га ле ри је уче ству ју му зе ји из ре ги о на са за јед нич
ким ци љем при бли жа ва ња умет но сти и кул ту ре де ци и 
мла ди ма.

21. мар та 2016: одр жа на је 124. сед ни ца Пред сед ни штва 
Ма ти це срп ске.

21. мар та 2016: Ма ти ца срп ска и Би бли о те ка Ма ти це срп
ске обе ле жи ле су Свет ски дан по е зи је про гра мом по све
ће ним Ма ти ји Бећ ко ви ћу. О при зна том пе сни ку и ака де
ми ку го во ри ли су проф. др Јо ван Де лић, Иван Не гри шо рац 
и Се ли мир Ра ду ло вић. Ма ти ја Бећ ко вић одр жао је бе се ду 
о по е зи ји и го во рио сво је сти хо ве. У му зич ком де лу про
гра ма уче ство вао је Мла ден Јо ви чић Ми шко, уз прат њу 
Са ше Ко чи ћа (ги та ра). Др Иси до ра По по вић, струч ни са
рад ник Ма ти це срп ске, во ди ла је про грам и ка зи ва ла сти
хо ве Ма ти је Бећ ко ви ћа.

22. мар та 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма
ти це срп ске, при су ство вао је сед ни ци Ко ми си је за са рад њу 
са Уне ском у Ми ни стар ству спољ них по сло ва у Бе о гра ду.

22. мар та 2016: Би бли о те ка Ма ти це срп ске, по во дом 125го
ди шњи це ро ђе ња Ми ха и ла Афа на сје ви ча Бул га ко ва (1891–
1940) при ре ди ла је елек трон ску из ло жбу. Ау тор по став ке 
је Ива на Гр гу рић, а уред ник Се ли мир Ра ду ло вић, управ
ник Би бли о те ке. 

22. мар та 2016: акре ди то ва ни про грам Упра вља ње кон
флик ти ма у би бли о те ка ма: у су срет ства ра њу ефи ка сног 
рад ног окру же ња Би бли о те ке Ма ти це срп ске одр жан је у 
Учи о ни ци Би бли о те ке Ма ти це срп ске. Ре а ли за тор про
гра ма је Је ле на Јо вин.
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22. мар та 2016: у Рек то ра ту Уни вер зи те та у Но вом Са ду 
пот пи сан је Уго вор о са рад њи из ме ђу Ака де ми је умет но
сти у Но вом Са ду, Га ле ри је Ма ти це срп ске и По кра јин ског 
за во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре, ко јим је пред ви
ђе на ме ђу ин сти ту ци о нал на са рад ња у ре а ли за ци ји но вог 
про гра ма ма стер сту ди ја Кон зер ва ци ја и ре ста у ра ци ја 
де ла ли ков не и при ме ње не умет но сти. Уго вор су пот пи са
ли проф. Си ни ша Бо кан, мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар
ски и Зо ран Ва па, у при су ству проф. др Ду ша на Ни ко ли ћа, 
рек то ра Уни вер зи те та у Но вом Са ду, и проф. Ми ли це Пав
ков Хр во је вић, де ка на При род нома те ма тич ког фа кул те та 
у Но вом Са ду.

22. мар та 2016: Га ле ри ју Ма ти це срп ске по се тио је Ма ри
нос Ва тис, пред сед ник Из вр шног од бо ра Вој во ђан ске бан ке. 
Го ста је до че ка ла мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, управ
ник Га ле ри је, и пред ста ви ла му Стал ну по став ку и ко лек
ци ју Га ле ри је, као и кон зер ва тор ски ате ље.

23. мар та 2016: у Бе о гра ду је одр жа на сед ни ца Жи ри ја за 
до де лу По ве ље за не го ва ње срп ске је зич ке кул ту ре. 

23. мар та 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма
ти це срп ске, при су ство вао је у Вра њу Све ча ној ака де ми ји 
по во дом обе ле жа ва ња 140го ди шњи це ро ђе ња Бо ри са ва 
Стан ко ви ћа, као и отва ра њу про гра ма „Бо ри не не де ље”.

24. мар та 2016: у Ма ти ци срп ској пред ста вље на је књи га 
Ср би 1903–1914: Исто ри ја иде ја, ко ју је при ре дио доц. др 
Ми лош Ко вић са Ка те дре за исто ри ју Фи ло зоф ског фа кул
те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду. По здрав ну реч при сут ној 
пу бли ци и пред став ни ци ма ме ди ја упу тио је проф. др 
Бран ко Бе шлин, пот пред сед ник Ма ти це срп ске, ко ји је 
ујед но био и пр ви го вор ник на овој све ча но сти. По том су 
о књи зи го во ри ли: проф. др Сло бо дан Вла ду шић, проф. др 
Алек сан дар Пе тро вић и доц. др Ми лош Ко вић, при ре ђи вач.

24. мар та 2016: у Ма ти ци срп ској пред ста вље на је књи га 
Ста ри не При зре на Рок сан де Ти мо ти је вић и одр жа на је 
бе се да про то је ре јаста вро фо ра Ми лу ти на Ти мо ти је ви ћа, 
рек то ра При зрен ске бо го сло ви је. Скуп је по здра вио проф. 
др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, а књи гу 
су пред ста ви ли др Алек сан дра Но ва ков, на уч ни са рад ник, 
и проф др Бра ни слав То дић. Про грам је во ди ла др Иси до
ра По по вић, стручни сарадник Рукописног одељења Ма
тице српске, која је и ка зи ва ла сти хо ве При зре не ста ри 
Алек се Шан ти ћа и Она мо на мо Ни ко ле Пе тро ви ћа. У умет
нич ком де лу про гра ма уче ство ва ли су Алек сан дра Кр стић, 
Да мја на Ми кић и Мар ко Ра дој ко вић. 

24. мар та 2016: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, по во дом отва
ра ња из ло жбе Јед на фран цу ска епи зо да Са ве Шу ма но ви ћа, 
одр жа на је кон фе рен ци ја за но ви на ре на ко јој су го во
ри ле: мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, управ ник Га ле
ри је, Ан Те, ко ор ди на тор Фран цу ског ин сти ту та у Ср би ји 
(Но ви Сад), и мср Сне жа на Ми шић, про грам ски ди рек тор 
Га ле ри је. 

25. мар та 2016: у Ма ти ци срп ској до де ље на је „На гра да про
фе со ра Ла за ра Стој ко ви ћа” за 2015. го ди ну. Жи ри у са ста
ву: проф. др Ма ри ја Кра ље вић Ба ла лић (пред сед ник), ака
де мик Ру долф Ка сто ри, ака де мик Дра ган Шко рић, др На да 
Ми ло ше вић и проф. др Ива на Мак си мо вић (чла но ви) – 
до нео је од лу ку да на гра ду до де ли др Ран ку Ча би лов ском, 
до цен ту на Де парт ма ну за ра тар ство и по вр тар ство По
љо при вред ног фа кул те та у Но вом Са ду. Проф. др Дра ган 
Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, уру чио је на гра ду до
бит ни ку, а о де лу и зна ча ју ра да проф. Ла за ра Стој ко ви ћа, 
ду го го ди шњег пот пред сед ни ка и до бро тво ра Ма ти це срп
ске, и пр вог де ка на По љо при вред ног фа кул те та, го во рио 
је доц. др Ср ђан Ше ре ме шић. Ре а ли за ци ју на гра де по мо
гли су По љо при вред ни фа кул тет и Ин сти тут за ра тар ство 
и по вр та р ство.

25. мар та 2016: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске све ча но је отво
ре на из ло жба Јед на фран цу ска епи зо да Са ве Шу ма но ви ћа, 
при ре ђе на у са рад њи Га ле ри је Ма ти це срп ске са Га ле ри јом 
сли ка „Са ва Шу ма но вић” у Ши ду, Фран цу ским ин сти ту
том у Ср би ји, и проф. др Ли ди јом Ме ре ник, а по во дом обе
ле жа ва ња 120го ди шњи це ро ђе ња Са ве Шу ма но ви ћа и 
ма ни фе ста ци је Ме сец фран ко фо ни је 2016. На отва ра њу 
из ло жбе го во ри ли су мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, 
управ ник Га ле ри је, Ве сна Бу ро је вић, ди рек тор Га ле ри је 
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сли ка „Са ва Шу ма но вић”, и проф. др Ли ди ја Ме ре ник, док 
је из ло жбу зва нич но отво рио ЖанБа тист Ки зен, ди рек
тор Фран цу ског ин сти ту та у Ср би ји. 
25. мар та 2016: Га ле ри ју Ма ти це срп ске по се тио је Жан
Ба тист Ки зен, ди рек тор Фран цу ског ин сти ту та у Ср би ји. 
Го ста су до че ка ле др Да ни е ла Ко ро ли ја Цр кве ња ков, по
моћ ник управ ни ка, и Је ле на Ог ња но вић, му зеј ски еду ка
тор, и пред ста ви ле му Га ле ри ју и из ло жбу Јед на фран цу ска 
епи зо да Са ве Шу ма но ви ћа.
28. мар та 2016: одр жа на је 125. сед ни ца Пред сед ни штва 
Ма ти це срп ске.
28. мар та 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма
ти це, срп ске при су ство вао је обе ле жа ва њу Да на Срп ског 
на род ног по зо ри шта. 
29. мар та 2016: Збо р ник Ма ти це срп ске за ли ков не умет
но сти је при мљен у ERIH PLUS ба зу по да та ка (Eu ro pean 
Re fe ren ce In dex for the Hu ma ni ti es and So cial Sci en ces). Ра ди 
се о ве о ма кре ди бил ној ли сти, са нај у глед ни јим европ ским 
ча со пи си ма из обла сти дру штве ноху ма ни стич ких на у ка, 
и ве о ма озбиљ ном се лек ци јом и стро гим кри те ри ју ми ма. 
Ула ском у си стем вред но ва ња и ка те го ри за ци је нај пре
сти жни јих на уч них ча со пи са, Збор ни ку Ма ти це срп ске 
за ли ков не умет но сти је и зва нич но по твр ђен зна чај у 
ме ђу на род ним, европ ским окви ри ма.

30. мар та 2016: у Ма ти ци срп ској одр жа на је кон фе рен ци
ја за штам пу по во дом са зи ва ња 128. Скуп шти не Ма ти це 
срп ске, ко ја ће би ти одр жа на у Ма ти ци срп ској 16. апри
ла. На кон фе рен ци ји су са оп ште ни и до бит ни ци По ве ље 
Ма ти це срп ске за не го ва ње је зич ке кул ту ре. Ово го ди шњи 
ла у е ра ти овог пре сти жног при зна ња су проф. Бог дан 
Тер зић, Ак ци ја „Не гуј мо срп ски је зик” и днев ни лист По
ли ти ка.
30. мар та 2016: 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, бо ра ви ла је у Те
ми шва ру у окви ру ра да на про јек ту За шти та кул тур ног 
на сле ђа Те ми швар ске епар хи је. Том при ли ком раз го ва ра ла 
је са над ле жни ма у Епар хиј ском дво ру на те му ор га ни зо
ва ња из ло жбе и вра ћа ња екс по на та ко ји се кон зер ви ра ју 
у Га ле ри ји Ма ти це срп ске.
31. мар та 2016: мср Сне жа на Ми шић, про грам ски ди рек тор 
Га ле ри је Ма ти це срп ске, и Је ле на Ог ња но вић, му зеј ски 
еду ка тор, при су ство ва ле су при је му у Ам ба са ди Ре пу бли
ке Фран цу ске у Бе о гра ду, ко ји је ор га ни зо ван по во дом 
Ме се ца фран ко фо ни је.

СВЕТОСАВСКАБЕСЕДА
У уто рак 26. ја ну а ра, уо чи Све тог Са ве, у Ма

ти ци срп ској одр жа на је тра ди ци о нал на Све то
сав ска бе се да. Ове го ди не, пред пу ном Све ча ном 
са лом Ма ти це срп ске, бе се дио је наш ува же ни 
књи жев ник Ми ло ван Ви те зо вић. При сут ну пу
бли ку по здра вио је проф. др Дра ган Ста нић, 
пред сед ник Ма ти це срп ске, а на кон то га је Ми
ло ван Ви те зо вић у бе се ди „Све тац са име ном 
на ро да” го во рио о Све том Са ви, јед ној од нај ва
жни јих и нај све тли јих лич но сти срп ске исто ри је 
и ду хов но сти. Све ча ност је му зи чи ким ну ме ра
ма обо га тио му шки хор Св. Се ра фим Са ров ски, 
под упра вом мр Бо жи да ра Цр њан ског, а сти хо ве 
о Све том Са ви на дах ну то је го во ри ла др Иси до
ра По по вић, струч ни са рад ник Рукописног оде
љења Ма ти це срп ске. Сво јим при су ством про
сла ву су уве ли ча ле мно ге ува же не лич но сти из 
кул тур ног и нaучног жи во та, чла но ви, до бро
тво ри и при ја те љи Ма ти це срп ске, а у име Гра
да Но вог Са да све ча но сти је при су ство вао Ва ња 
Ву че но вић, члан Град ског ве ћа за кул ту ру.
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У уто рак, 16. фе бру а ра 2016. го ди не, у Ма ти ци 
срп ској, по во дом обе ле жа ва ња 190го ди шњи це 
осни ва ња Ма ти це срп ске, одр жа на је Све ча на сед
ни ца. Пр ве ре чи Све ча не пе сме Ма ти це срп ске, 
ко ју су на пи са ли Ра ша По пов и Ду шан Ми ха лек, 
од јек ну ле су све ча ном са лом у из во ђе њу Но во сад
ског ка мер ног хо ра (ди ри гент доц. мр Бо жи дар 
Цр њан ски). Све ча ну сед ни цу отво рио је проф. др 
Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, ко ји 
је при сут ни ма под нео из ве штај о ак тив но сти ма и 
ра ду Ма ти це срп ске то ком про те кле го ди не. На кон 
то га, доц. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар 
Ма ти це срп ске, по звао је при сут не да ми ну том ћу
та ња ода ју по шту пре ми ну лим чла но ви ма, са рад
ни ци ма и до бро тво ри ма Ма ти це срп ске у пе ри о ду 
из ме ђу две Све ча не сед ни це.

Сто де ве де се ти ро ђен дан Ма ти це срп ске обе ле
жи ла је бе се да „Ма ђар ске вла сти о Ује ди ње ној 
омла ди ни и Ма ти ци срп ској” ака де ми ка Ва си ли ја 
Кре сти ћа, ис ти чу ћи при том зна чај Ма ти це ко ји 
го ди на ма уна зад, па та ко и да нас, не је ња ва. На кон 
бе се де, мср Је ле на Ве се ли нов, управ ник по сло ва, 
про чи та ла је Уред бу о „Зма је вој на гра ди” и ти ме 
отво ри ла део Све ча не сед ни це ко ји је по све ћен овој 
пре сти жној на гра ди Ма ти це срп ске ко ја се тра
ди ци о нал но до де љу је нај бо љој по ет ској зби р ци 
об ја вље ној про те кле го ди не. Ђор ђо Сла до је, члан 
Жи ри ја, про чи тао је од лу ку Жи ри ја да „Зма је ву 

на гра ду” за 2015. го ди ну до де ли Ђор ђу Не ши ћу за 
зби р ку пе са ма „Бољејебитиумањини”, чи ме се 
пе сник упи сао у ду гач ку и ве ли чан стве ну ли сту 
до бит ни ка „Зма је ве на гра де”. До бит ник на гра де се 
бе се дом „Ис под зма је вих кри ла” обра тио при сут
ни ма и по бу дио успо ме не на Зма је ве пе сме и ве
ли ки ути цај ко ји је овај пе сник имао, а и да ље има, 
на по то ње ге не ра ци је књи жев ни ка. О на гра ђе ној 
књи зи го во рио је проф. др Ми хај ло Пан тић, док је 
сти хо ве из на гра ђе не зби р ке на дах ну то ре ци то вао 
драм ски умет ник Бо шко Пе тр ов.

У Све ча ној са ли ни је би ло сло бод ног ме ста. Уз 
ака де ми ка Вла ди ми ра Ко сти ћа и проф. др Љу бо
ми ра Мак си мо ви ћа, пред сед ни ка и пот пред сед ни
ка Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, те ака де
ми ка Сте ва на Пи ли по ви ћа и ака де ми ка Ми ло ра да 
Ра до ва но ви ћа, пред став ни ка огран ка СА НУ у Но вом 
Са ду, Све ча ну сед ни цу Ма ти це срп ске уве ли ча ли 
су и Ва ња Ву че но вић, пред став ник Гра да Но вог Са да, 
др Ми лан Ми цић из По кра јин ског се кре та ри ја та 
за кул ту ру и јав но ин фор ми са ње, др Са ша Ор ло
вић, про рек тор, Че до мир Ви шњић, пред став ник 
Срп ског кул тур ног дру штва „Про свје та” (ко је је и 
је дан од из да ва ча на гра ђе не зби р ке), те пред став
ни ци Срп ске пра во слав не цр кве, број ни при ја те
љи, чла но ви и до бро тво ри Ма ти це срп ске, као и 
пред став ни ци ме ди ја.

СВЕЧАНАСЕДНИЦАМАТИЦЕСРПСКЕ
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