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1, 8, 15. и 22. апри ла 2016: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, у 
окви ру пра те ћег про гра ма из ло жбе Јед на фран цу ска епи
зо да Са ве Шу ма но ви ћа, одр жа на су че ти ри пре да ва ња: 
„По след њи пут у Па ри зу” Ве сне Бу ро је вић, ди рек то ра Га
ле ри је сли ка „Са ва Шу ма но вић” у Ши ду; „Мо дер на сли ка 
же не ‒ от кри ва ње људ ског те ла” Је ле не Ог ња но вић, ку
сто са из ло жбе; „Јед на го ди на у жи во ту Са ве Шу ма но ви ћа” 
проф. др Ли ди је Ме ре ник са Фи ло зоф ског фа кул те та у Бео
гра ду; „Па риз као ин спи ра ци ја” Ста ни сла ве Јо ва но вић, 
исто ри ча ра умет но сти. Та ко ђе, при ре ђе но је и му зич ко 
ве че Фран цу ски бар у Га ле ри ји Ма ти це срп ске то ком ко јег 
су по се ти о ци мо гли да ужи ва ју у по зна тим фран цу ским 
шан со на ма у џез ма ни ру, а у из во ђе њу Алек сан дар Ду јин 
Ор ке стра са со ли сти ма Ва њом Ма нић Ма тић и Бо ја ном 
Бу кви ћем.
1–15. апри ла 2016: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, у окви ру пра
те ћег про гра ма из ло жбе Јед на фран цу ска епи зо да Са ве 
Шу ма но ви ћа, одр жа не су еду ка тив не ра ди о ни це „Са ви не 
па ри ске аван ту ре” за уче ни ке основ них и сред њих шко ла, 
ко је су во ди ле Је ле на Ог ња но вић и Ста ни сла ва Јо ва но вић, 
ку сто си Га ле ри је.
2, 9, 16. и 23. апри ла 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 за де цу су бо том Био 
јед ном је дан сли кар Са ва Шу ма но вић: „Пр ви пут у Па ри зу”, 
„Са ва ме ђу ве ли ким сли ка ри ма”, „Са ма мом у Лу вру” и 
„У род ном Ши ду”. 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, и Бо ја на Об ра до
вић, пе да гог. 
4. апри ла 2016: одр жа на je 126. сед ни ца Пред сед ни штва 
Ма ти це срп ске.
4. апри ла 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма
ти це срп ске, и проф. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар, 
раз го ва ра ли су са Ва њом Ву че но ви ћем, град ским се кре
та ром за кул ту ру, а раз го вор се во дио о об ли ци ма да ље 
са рад ње Ма ти це срп ске и Се кре та ри ја та Гра да Но вог Са
да, као и о ско ра шњој зва нич ној по се ти гра до на чел ни ка 
Ми ло ша Ву че ви ћа.
4. апри ла 2016: у Ма ти ци срп ској одр жа на је сед ни ца 
Уред ни штва Збор ни ка Ма ти це срп ске за сла ви сти ку.
5. апри ла 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 би ла је Је ле на Јо вин.
5. апри ла 2016: Матицу српску посетили су Милош Вуче
вић, градоначелник града Новог Сада и Вања Вученовић, 
градски секретар за културу. Госте су примили проф. др 
Дра ган Станић, председник Матице српске, проф др Ђор ђе 

Ђурић, генерални секретар, проф. мр Ненад Остојић, пот
председник и мср Јелена Веселинов, управник послова. 
Раз говарало се о наставку успешне сарадње.

6. апри ла 2016: Си мо на Ми ре ла Ми ку ле ску, пред став ник 
ге не рал ног се кре та ра Ује ди ње них на ци ја, у прат њи са
рад ни ка Де ни са Бе се ди ћа, ше фа оде ље ња кан це ла ри је у 
Бе о гра ду, и Са ше Ста но је ви ћа, по моћ ни ка за од но се са 
јав но шћу, по се ти ла је Ма ти цу срп ску. Го сте су при ми ли 
и са исто ри јом и ра дом нај ста ри је књи жев не, кул тур не и 



на уч не ин сти ту ци је срп ског на ро да упо зна ли проф. др 
Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, и мср Је ле на 
Ве се ли нов, управ ник по сло ва. По ред пред ста вља ња зна
ча ја Ма ти це срп ске, раз го ва ра ло се и о мо гућ но сти ма бу
ду ће са рад ње.

6. апри ла 2016: На де жда Ку шчен ко ва, ди рек тор Ру ског 
до ма из Бе о гра да и са вет ник Ам ба са де Ру ске Фе де ра ци је, 
са де ле га ци јом из Ру ског до ма, по се ти ла је Ма ти цу срп ску 
и Би бли о те ку Ма ти це срп ске. Го сте су до че ка ли и са исто
ри јом и де лат но шћу ових ин сти ту ци ја упо зна ли 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 бли о те ке Ма ти це срп ске.

6–8. апри ла 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 и му зеј ски 
са вет никкон зер ва тор, уче ство ва ла је на тре нинг кур су 
Te sting ea sily ac ces si ble spa tial and spec tral ima ging tec hni qu es: 
ap pli ca tion to wall pa in tings do cu men ta tion and con ser va tion 
у Жер мо лу (Фран цу ска), у окви ру про јек та COSCH. 

7. апри ла 2016: у Ма ти ци срп ској 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.

7–9. апри ла 2016: мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, управ
ник Га ле ри је Ма ти це срп ске, и мср Сне жа на Ми шић, про
грам ски ди рек тор, бо ра ви ле су у Шпа ни ји, у То ло си и Сан 
Се ба сти ја ну, по во дом до де ле На гра де „Европ ски му зеј 
го ди не 2016” (EMYA 2016) за ко ју је Га ле ри ја би ла но ми
но ва на. Том при ли ком Га ле ри ји је до де ље на За хвал ни ца 
за вред на до стиг ну ћа у по ди за њу ква ли те та му зе ја.

8. апри ла 2016: у Ма ти ци срп ској до де ље не су По ве ље Ма
ти це срп ске за не го ва ње је зич ке кул ту ре за 2015. го ди ну 
(при лог).

11. апри ла 2016: одр жа на je 127. сед ни ца Пред сед ни штва 
Ма ти це срп ске.

11. апри ла 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, при мио је гру пу од бор ни ка Скуп шти не 
Гра да Но вог Са да ко ји же ле да по ста ну до бро тво ри Ма
ти це срп ске.

11. апри ла 2016: у Ма ти ци срп ској одр жа на је сед ни ца 
Уре ђи вач ког од бо ра за ци клус пре да ва ња Са вре ме ни чо век 
и са вре ме ни свет у ор га ни за ци ји Ма ти це срп ске и Би блио
те ке Ма ти це срп ске, а том при ли ком утвр ђен је спи сак по
тен ци јал них пре да ва ча за 2016. го ди ну.

12–15. апри ла 2016: у окви ру 22. ме ђу на род ног Са ло на 
књи га на Но во сад ском сај му одр жа ни су Да ни би бли о те ка 
и би бли о те ка ра ко је је ор га ни зо ва ла Град ска би бли о те ка у 
Но вом Са ду у са рад њи са На род ном би бли о те ком Ср би је 
и Би бли о те ком Ма ти це срп ске. Из ме ђу оста лих, у овој ма

ни фе ста ци ји уче ство ва ли су и би бли о те ка ри из Би бли о
те ке Ма ти це срп ске: мр Гор да на Ђи лас, мр Ду ши ца Гр бић, 
Алек сан дра Драп шин и Све тла на Вуч ко вић.

13. апри ла 2016: гру па од 12 сту де на та из Шко ле за би блио
те кар ство и ин фо р ма ти ку при Уни вер зи те ту у Ем по ри ји,  
Кан зас, САД, на челу са го спо ди ном Ен дру Сми том, за ме
ни ком де ка на, по се ти ла је Би бли о те ку Ма ти це срп ске. 

13. апри ла 2016: мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, управ
ник Га ле ри је Ма ти це срп ске, одр жа ла је са ста нак са Ве сном 
Ла ти но вић и Љи ља ном Ла и но вић,пред став ни ца ма Ро та
ри клу ба „Ду нав”, у ве зи са уче шћем овог Клу ба у уре ђе њу 
из ло жбе них про сто ри ја Га ле ри је.

14. апри ла 2016: Ма ти цу срп ску по се тио је ам ба са дор Ру
ске Фе де ра ци је, Ње го ва ек се лен ци ја Алек сан дар Че пу рин, 
са са рад ни ци ма и де ле га ци јом Гра да Но вог Са да ко ју су 
пред во ди ли Ми лош Ву че вић, гра до на чел ник Но вог Са да, 
и Ва ња Ву че но вић, члан Град ског ве ћа за кул ту ру. Го сте су 
до че ка ли проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це 

срп ске, проф. др Бран ко Бе шлин и проф. мр Не над Осто
јић, пот пред сед ни ци, проф. 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. Они 
су ам ба са до ра упо зна ли са ра дом, исто ри јом и зна ча јем 
Ма ти це срп ске за очу ва ње и не го ва ње срп ске књи жев но
сти и кул ту ре, као и про јек ти ма ко је Ма ти ца срп ска спро
во ди у са рад њи са ин сти ту ци ја ма у Ру ској Фе де ра ци ји.

14. апри ла 2016: у Све ча ној са ли Скуп шти не гра да у Ки
кин ди одр жа но је пред ста вља ње ра да Ма ти це срп ске и пре
да ва ње из Mатичиног ци клу са о Пр вом свет ском ра ту. При
сут не је у име гра да по здра вио др Ми ло ван Бла жић, а у 
име Дру штва чла но ва Ма ти це срп ске у Ки кин ди про грам 
је на ја вио Ми лош Стан чић. Проф. др Ђор ђе Ђу рић, ге не
рал ни се кре тар Ма ти це срп ске, го во рио је о ра ду Ма ти це 
у прет ход не че ти ри го ди не, а та ко ђе се освр нуо на ци клус 
пре да ва ња и про гра ма ве за них за обе ле жа ва ње сто го ди
шњи це Пр вог свет ског ра та. Глав ни део про гра ма би ло је 
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пре да ва ње „До бро вољ ци срп ске вој ске у Пр вом свет ском 
ра ту” др Ми ла на Ми ци ћа.
15. апри ла 2016: у Ма ти ци срп ској одр жан је Бо та нич ки 
скуп (при лог).
15. апри ла 2016: об ја вљен је април ски број Ле то пи са Ма
ти це срп ске. По ред уста ље них ру бри ка, из два ја мо те мат 
„Пост де мо кра ти ја” са тек сто ви ма по све ће ним овој мо дер
ној и ак ту ел ној те ми ко ја за у зи ма ве ли ки про стор у са
вре ме ном дру штву. Тек сто ве пот пи су ју: Ал пар Ло шонц, 
Пре драг Жив ко вић и Жељ ко Ми ла но вић, а ру бри ка до
но си и два тек ста стра них ау то ра по све ће них овој те ми. 
У пи та њу су тек сто ви „Пост де мо кра ти ја” Ја ни са Ста вра
ка ки са (с ен гле ског пре вео Бо јан То мић) и „По ли тич ка 
ре фор ма” Ко ли на Кра у ча (с ен гле ског пре ве ла Ру жи ца 
Ше грт).
15. апри ла 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 на 
Да ни ма би бли о те ка и би бли о те ка ра у окви ру 22. ме ђу на
род ног Са ло на књи га на Но во сад ском сај му. Ре а ли за тор 
про гра ма би ла је Је ле на Јо вин.
16. апри ла 2016: одр жа на је 128. ре дов на Скуп шти на Ма
ти це срп ске (при лог).
18. апри ла 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма
ти це срп ске, при мио је ар хи ман дри та сту де нич ког Ти хо на, 
и Ду ша на Ву ји чи ћа, ди рек то ра Из да вач ке ку ће „Пла то
не ум”.
19. апри ла 2016: одр жа на је 1. сед ни ца Пред сед ни штва 
Ма ти це срп ске.
19. апри ла 2016: Је ле на Ог ња но вић, му зеј ски еду ка тор Га
ле ри је Ма ти це срп ске, при су ство ва ла је зва нич ној до де ли 
на гра да уче ни ци ма основ не шко ле „До си теј Об ра до вић” 
из Но вог Са да ко ји су уче ство ва ли у на град ном кон кур су 
Скри ве не тај не срп ских му зе ја и осво ји ли на гра ду за нај
бо љи есеј о умет нич ком де лу из Га ле ри је Ма ти це срп ске. 
19. и 21. апри ла 2016: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, у окви ру 
Про лећ них све ча но сти, Пред школ ска уста но ва „Ма што
ленд” из Но вог Са да при ре ди ла је из ло жбу деч јих ра до ва 
и при ред бу на ко јој су ма ли ша ни пред ста ви ли ре зул та те 
ли ков них и му зич ких ак тив но сти. Том при ли ком је мср 
Сне жа на Ми шић, про грам ски ди рек тор Га ле ри је, све ча но 
уру чи ла за хвал ни це ма ли ша ни ма из пред школ ске гру пе 
ко ји су уче ство ва ли у про гра му Feel the Art. Ex pe ri en cing Art 
thro ugh Sen ses одр жа ном при ли ком по се те Га ле ри ји ЊКВ 
прин ца од Вел са и вој вот ки ње од Корн во ла.
20. апри ла 2016: у Би бли о те ци Исто риј ског ин сти ту та у 
Бе о гра ду одр жа на је сед ни ца Уред ни штва Збор ни ка Ма
ти це срп ске за исто ри ју.
20. апри ла 2016: у Срп ском кул тур ном цен тру „Све ти Са ва”, 
у за ду жби ни Ду ша на Ра ди ћа у Су бо ти ци, у окви ру ма ни
фе ста ци је Не де ља пра во сла вља пред ста вље на је Ма ти ца 
срп ска. Скуп је по здра вио пред сед ник Срп ског кул тур ног 
цен тра го спо дин Ми лан Ма ро дић. О исто ри ја ту Ма ти це 
срп ске го во рио је проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, а о то ме шта Ма ти ца срп ска да нас је сте 
го во рио је проф. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар. О 
Срп ском би о граф ском реч ни ку, као нај зна чај ни јем про јек ту 
Ма ти це срп ске, го во ри ла је др Алек сан дра Но ва ков, на

уч ни са рад ник и на уч ни се кре тар овог про јек та. Про грам 
је пра ти ла при год на пре зен та ци ја фо то гра фи ја зна ме ни
тих Су бо ти ча на, али и дру гих лич но сти ко је се на ла зе на 
стра ни ца ма ше стог то ма Срп ског би о граф ског реч ни ка. 
Про гра му су при су ство ва ли и са рад ни ци Ма ти це срп ске 
из Су бо ти це.

21. апри ла 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма
ти це срп ске, при су ство вао је ко ме мо ра ци ји ака де ми ку 
Бо ри Јо ва но ви ћу у Срп ској ака де ми ји на у ка и умет но сти. 
Та ко ђе је на ску пу Тех но ге не за и кли мат ске про ме не у Бео
гра ду го во рио на те му: „Ма ти ца срп ска у XXI ве ку”.

21. апри ла 2016: мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, управ
ник Га ле ри је Ма ти це срп ске, уче ство ва ла је на ску пу Да ли 
је пред у зет ни штво за ме не?, ко ји је ор га ни зо ва ла Уне ско 
Ка те дра за сту ди је пред у зет ни штва Уни вер зи те та у Но вом 
Са ду, у са рад њи са НВО Цен тром за уна пре ђе ње и раз вој 
дру штва ИДС Но ви Сад, и уз по др шку Град ске упра ве за 
при вре ду Но вог Са да. 

22. апри ла 2016: у Ма ти ци срп ској одр жа на је сед ни ца Жи
ри ја за до де лу на гра де Ма ти це срп ске за исто ри ју „Ила ри он 
Ру ва рац”. Жи ри (у са ста ву: ака де мик Љу бо мир Мак си мо
вић, проф. др Љу бо мир ка Кр кљуш, проф. др Во јин Да бић, 
др Дра ган Бо ге тић, на уч ни са вет ник, и проф. др Ђор ђе 
Ђу рић) раз мо трио је спи сак од око 300 исто ри о граф ских 
на сло ва де ла об ја вље них у 2015. го ди ни. Овај број је на две 
сед ни це Жи ри ја и ви ше кру го ва елек трон ских кон сул та
ци ја по сте пе но све ден на ужи, а за тим на нај у жи из бор. На 
по след њој сед ни ци раз ма тран је нај у жи из бор на сло ва. 
По сле ис црп не рас пра ве чла но ви Жи ри ја су јед но гла сно 
до не ли од лу ку да се На гра да Ма ти це срп ске за исто ри ју 
„Ила ри он Ру ва рац” за де ло об ја вље но у 2015. го ди ни до
де ли књи зи Ср би 1903–1914, Исто ри ја иде ја ко ју је при ре дио 
Ми лош Ко вић.

22. апри ла 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 Да на 
вој ске Ре пу бли ке Ср би је ко ја је одр жа на у Kоманди 1. коп
не не бри га де у ка сар ни „Ју го ви ће во” у Но вом Са ду.

22. апри ла 2016: у Ма ти ци срп ској, у за јед нич кој ор га ни
за ци ји Ма ти це срп ске, Град ске би бли о те ке, Фуд бал ског 
клу ба „Вој во ди на” и Днев ни ка, пред ста вље на је дво том на 
мо но гра фи ја Пр вих сто: 1914–2014. о исто ри ја ту Фуд бал
ског клу ба „Вој во ди на” из Но вог Са да, ко ју је, као ау тор, 
пот пи сао но ви нар Бо ри вој Ми ро са вље вић. При сут ну 
број ну пу бли ку, го сте и пред став ни ке ме ди ја по здра вио 
је проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, а 
у пред ста вља њу мо но гра фи је уче ство ва ли су: ака де мик 
Ва си ли је Кре стић, ре дов ни члан СА НУ, Ду шан Вла о вић, 
ди рек тор „Днев ник Вој во ди на Пре са” у име из да ва ча, др 
Дра го Ње го ван, ви ши са вет ник Му зе ја Вој во ди не, др Ра ди
вој Ра до сав, играч пр ве шам пи он ске еки пе ФК „Вој во ди на”, 
и Бо ри вој Ми ро са вље вић, ау тор и но ви нар. Пред ста вља
ње ове за ма шне мо но гра фи је би ло је пра ће но му зич ким 
про гра мом у ко јем су уче шће узе ли Ми ли ца Сто ја ди но вић, 
со пран, пр ва ки ња опе ре СНПа, и Бо шко Сто ја ди но вић, 
уче ник Му зич ке шко ле „Иси дор Ба јић” као кла вир ска 
прат ња. Во ди тељ про гра ма био је Дра ган Ко јић, ди рек тор 
Град ске би бли о те ке у Но вом Са ду.

23. апри ла 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, при су ство вао је про гра му Ли те рар не сне
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мо ва ние у Бач ком Пе тров цу, и том приликом го во рио је 
о срп скосло вач ким књи жев ним и кул тур ним ве за ма, те 
до при но су Ма ти це срп ске и Ма ти це сло вач ке.
25. апри ла 2016: Збор ник Ма ти це срп ске за сла ви сти ку 
при мљен је 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). Реч је о ли сти 
нај у глед ни јих европ ских ча со пи са из обла сти дру штве
ноху ма ни стич ких на у ка, ко ја по шту је стро ге кри те ри ју ме 
и спро во ди ве о ма озбиљ ну се лек ци ју. 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 сла ви сти ку је и зва
нич но по твр ђен зна чај у ме ђу на род ним, европ ским окви
ри ма. Би ти на ли сти нај у глед ни јих ча со пи са с јед не стра
не пред ста вља ствар пре сти жа, а с дру ге, то зна чи да ће 
сту ди је и при ло зи об ја вље ни у ча со пи су би ти до ступ ни 
за све ис тра жи ва че у Евро пи и све ту. 
26. апри ла 2016: у Ма ти ци срп ској, у за јед нич кој ор га ни
за ци ји Ма ти це срп ске и Ба нат ског кул тур ног цен тра, одр
жа на је Све ча на ака де ми ја по во дом сто го ди шњи це осни
ва ња Пр ве срп ске до бро во љач ке ди ви зи је и ње них бор би 
у До бру џи. При сут ну пу бли ку, го сте и пред став ни ке ме ди
ја по здра ви ли су: проф. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре
тар Ма ти це срп ске, 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 Ви до је Го лу бо вић, 
пред сед ник Удру же ња рат них до бро во ља ца 1912–1918. и 
њи хо вих по то ма ка и по што ва ла ца из Бе о гра да. О исто ри
ја ту Пр ве срп ске до бро во љач ке ди ви зи је бе се дио је др Ми
лан Ми цић, а у му зич ком де лу про гра ма уче ство ва ли су 
Из вор на гру па „Зву ци с ка ме на” и Но во сад ски ка мер ни 
хор. Про грам је во ди ла Гор да на Ђур ђе вић Ди мић, пр ва ки
ња дра ме Срп ског на род ног по зо ри шта, а при го дан из бор 
из тек сто ва о Пр вој срп ској до бро во љач кој ди ви зи ји и 
ње ном уче шћу на фрон ту ка зи вао је Ми о драг Пе тро вић, 
глу мац Срп ског на род ног по зо ри шта.
26. апри ла 2016: чла но ви Од бо ра Су сре та би бли о гра фа у 
спо мен на др Ге ор ги ја Ми ха и ло ви ћа одр жа ли су сед ни цу 
у На род ној би бли о те ци „Др Ђор ђе На то ше вић” у Ин ђи ји, 
а из Би бли о те ке Ма ти це срп ске при сут ни су би ли мр Ду
ши ца Гр бић, Љи ља на Кле вер нић и мр Гор да на Ђи лас. 
26. апри ла 2016: Је ле на Ог ња но вић, му зеј ски еду ка тор 
Га ле ри је Ма ти це срп ске, пред ста ви ла је еду ка тив не про
гра ме Га ле ри је сту ден ти ма за вр шне го ди не основ них сту
ди ја пе да го ги је на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. 
На кон то га при су ство ва ла је про сла ви обе ле жа ва ња Да на 
шко ле ОШ „Ђор ђе На то ше вић” и том при ли ком го во ри ла 
о сли ка ру Са ви Шу ма но ви ћу и ње го вим ве за ма са Па ри зом.
27. апри ла 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма
ти це срп ске, уче ство вао је за јед но са проф. др Ра до ми ром 
По по ви ћем у про гра му све ча но сти по во дом обе ле жа ва ња 
го ди шњи це Ша бач ке би бли о те ке, где је го во рио о до при
но су вла дар ске по ро ди це Обре но вић Ма ти ци срп ској. 
27. апри ла 2016: мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, управ
ник Га ле ри је Ма ти це срп ске, и мср Сне жа на Ми шић, про
грам ски ди рек тор, при су ство ва ле су у Спо мензбир ци 
Па вла Бе љан ског на уч ном ску пу по све ће ном сли кар ки 
На де жди Пе тро вић. Истог да на Га ле ри ја Ма ти це срп ске, 
у окви ру ма ни фе ста ци је БИГ Ус кр шње ча ро ли је, у тр жном 
цен тру „БИГ” одр жа ла је кре а тив ну ра ди о ни цу за де цу 
„При ча о ус кр шњим ја ји ма”. Ра ди о ни цу су во ди ле Је ле на 
Ог ња но вић, му зеј ски еду ка тор, и Бо ја на Об ра до вић, пе да гог.

28. апри ла 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, и проф. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се
кре тар, при ми ли су др Ан дре ја Ше мја ки на из Ин сти ту та 
за сло вен ске сту ди је Ру ске ака де ми је на у ка.
28. апри ла 2016: све ча ном ака де ми јом у Све ча ној са ли 
Ма ти це срп ске обе ле жен је Дан Би бли о те ке Ма ти це срп
ске (при лог).
29. апри ла 2016: Би бли о те ка Ма ти це срп ске, по во дом 
125го ди шњи це ро ђе ња јед ног од нај по пу лар ни јих ма ђар
ских пи са ца Ла јо ша Зи ла хи ја (1891–1974), при ре ди ла је 
елек трон ску из ло жбу гра ђе из сво јих збир ки. Ау то ри из
ло жбе би ли су Пе тер Хај нер ман и Ива на Гр гу рић, a уред
ник Се ли мир Ра ду ло вић, управ ник Би бли о те ке.
4. ма ја 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це 
срп ске, уче ство вао је у ра ду Ко ми си је „Но ви Сад – европ ска 
пре сто ни ца кул ту ре”, у Кул тур ном цен тру Но вог Са да.
4. ма ја 2016: у Ма ти ци срп ској одр жа но је пре да ва ње по
во дом обе ле жа ва ња 75го ди шњи це осни ва ња уста шког 
ло го ра Ја се но вац у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској. По
здрав ну реч одр жао је проф. др Дра ган Ста нић, пред сед
ник Ма ти це срп ске, а о ге но цид ној по ли ти ци НДХ го во
ри ли су ака де мик Ва си ли је Ђ. Кре стић и проф. др Ми ра 
Ра до је вић. На кон то га, при ка зан је до ку мен тар ни филм 
A Бог је ћу тао, у ко јем го во ри пре жи ве ли за то че ник Са дик 
Да нон (1923–2009).

5. ма ја 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти
це срп ске, и проф. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар, 
са ста ли су се са Ва њом Ву че но ви ћем, град ским се кре та ром 
за кул ту ру и раз го ва ра ли о са рад њи.
6. и 7. ма ја 2016: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, у окви ру пра
те ћег про гра ма из ло жбе Јед на фран цу ска епи зо да Са ве Шу
ма но ви ћа, одр жа на су два струч на ту ма че ња: мр Ти ја не 
Пал ко вље вић Бу гар ски, управ ни ка Га ле ри је Ма ти це срп
ске, и Је ле не Ог ња но вић, ку сто са из ло жбе, као и пре да ва ње 
„‘Ла Ку пол’ или Бан кет сли ка ра на пуп ку све та” мср Та ма
ре Ог ње вић из Ар тис цен тра из Бе о гра да, ко јим је из ло жба 
и за тво ре на. 
7. ма ја 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це 
срп ске, при мио је гру пу сту де на та из Кра ко ва.
7, 14, 21. и 28. ма ја 2016: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске одр жа
не су кре а тив не ра ди о ни це за де цу по све ће не из ло жби Од 
при ват ног ка јав ном. Умет нич ка ко лек ци ја ком па ни је 
Tar kett: „Мо ја ко лек ци ја”, „От криј сво је ‘му зеј ско чу ло’”, 
„Зву ци мор ских ду би на” и „Ми ри си при ро де”. Ра ди о ни

4



це су во ди ле Је ле на Ог ња но вић, му зеј ски еду ка тор, Ми
ро сла ва Жар ков, ку стос, и Бо ја на Об ра до вић, пе да гог, у 
са рад њи са сту ден ти ма Од се ка за пе да го ги ју Фи ло зоф ског 
фа кул те та у Но вом Са ду.
9. ма ја 2016: у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске, у ор га ни за
ци ји Фран цу ског ин сти ту та у Ср би ји и Би бли о те ке Ма
ти це срп ске, отво ре ни су Мо ли је ро ви да ни, ма ни фе ста ци ја 
по све ће на са вре ме ном фран цу ском књи жев ном ства ра
ла штву.
9. ма ја 2016: мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, управ ник 
Га ле ри је Ма ти це срп ске, уче ство ва ла је на кон фе рен ци ји 
за но ви на ре у Ми ни стар ству кул ту ре и ин фо р ми са ња Ре
пу бли ке Ср би је у Бе о гра ду, а по во дом по чет ка ма ни фе
ста ци је Му зе ји Ср би је, де сет да на од 10 до 10. 
10. ма ја 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти
це срп ске, и проф. др Јо ван Де лић, члан Управ ног од бо ра, 
уче ство ва ли су у све ча но сти по во дом до де ле На гра де „Из
ви и скра Ње го ше ва” ака де ми ку Љу бо ми ру Си мо ви ћу у 
Ник ши ћу.
10. ма ја 2016: у ма на сти ру Ве ли ка Ре ме та, у окви ру про
јек та Ка та лог би бли о те ка фру шко гор ских ма на сти ра, одр
жан је струч ни скуп Ма на сти ри и би бли о те ке, чу ва ри 
кул тур не ба шти не. Из Би бли о те ке Ма ти це срп ске ску пу 
су при су ство ва ли: мр Ду ши ца Гр бић, мр Гор да на Ђи лас 
и Све тла на Вуч ко вић.
10. ма ја 2016: мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, управ ник 
Га ле ри је Ма ти це срп ске, уче ство ва ла је на кон фе рен ци ји 
за но ви на ре ко ја је по во дом по чет ка ма ни фе ста ци је Му
зе ји Ср би је, де сет да на од 10 до 10 одр жа на у Му зе ју гра да 
Но вог Са да. 
10‒13. ма ја 2016: у окви ру са рад ње Га ле ри је Ма ти це срп
ске и Умет нич коисто риј ског му зе ја у Бе чу, у дру гој сту диј
ској по се ти Га ле ри ји, бо ра ви ле су ко ле ге из Бе ча – Ан дре ас 
Ци мер ман и Бар ба ра Хербст из Оде ље ња за умет нич ку еду
ка ци ју. Пр вог да на по се те ко ле ге из Бе ча одр жа ле су ра ди
о ни цу за ку сто се Га ле ри је, а на ред ног да на у Га ле ри ји је 
ор га ни зо ван се ми нар Mu se um Edu ca tors Fo rum ‒ Best Prac
ti ce KHM Art Edu ca tion на ко јем су уче ство ва ле ко ле ге из 
бе о град ских и но во сад ских му зе ја и га ле ри ја. Се ми нар 
су отво ри ли мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, управ ник 
Га ле ри је Ма ти це срп ске, Је ле на Гли шић, про јект ме на џер 
Ау стриј ског кул тур ног фо ру ма, и Асја Дра ча Мун те ан, 
по моћ ник ми ни стра кул ту ре за ме ђу на род ну са рад њу.
11. ма ја 2016: у Ма ти ци срп ској пред ста вље на је књи га Бо
го слу жбе ни и умет нич ки еле мен ти у срп ској цр кве ној хор
ској му зи ци у пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та (1918–1941) 
проф. др Бог да на Ђа ко ви ћа. При сут не је по здра вио проф. 
мр Не над Осто јић, пот пред сед ник Ма ти це срп ске, а о 
књи зи су го во ри ли проф. др Да ни ца Пе тро вић, др Ка та
ри на То ма ше вић, отац Ми лош Ве син и ау тор. 
11. ма ја 2016: др Ми о драг Ма тиц ки, пот пред сед ник Ма
ти це срп ске, пред ста вљао је Ма ти цу срп ску на на уч ном 
ску пу Сло вен ска тер ми но ло ги ја да нас одр жа ном у ор га
ни за ци ји Ин сти ту та за срп ски је зик у Бе о гра ду у Срп ској 
ака де ми ји на у ка и умет но сти.
11. ма ја 2016: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, по во дом отва ра ња 
из ло жбе Од при ват ног ка јав ном. Умет нич ка ко лек ци ја 
ком па ни је Tar kett, 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 и ау тор ка из ло жбе, Дра га на Сто ја но вић, ПР 
ме на џер ком па ни је „Tar kett”, и Ми ро сла ва Жар ков, ку стос 
из ло жбе. 
11. ма ја 2016: На кон пред ста вља ња у Га ле ри ји Ма ти це 
срп ске, из ло жба Јед на фран цу ска епи зо да Са ве Шу ма но ви ћа 
отво ре на је и у Га ле ри ји сли ка „Са ва Шу ма но вић” у Ши ду. 
На отва ра њу из ло жбе го во ри ле су: Ве сна Бу ро је вић, ди
рек тор Га ле ри је сли ка „Са ва Шу ма но вић”, и мср Сне жа на 
Ми шић, про грам ски ди рек тор Га ле ри је Ма ти це срп ске.
12. ма ја 2016: одр жа на је 2. сед ни ца Пред сед ни штва Ма
ти це срп ске.
12−21. ма ја 2016: Га ле ри ја Ма ти це срп ске уче ство ва ла је 
у ма ни фе ста ци ји Му зе ји Ср би је, де сет да на од 10 до 10 ко ја 
је одр жа на у пре ко 80 му зе ја и уста но ва кул ту ре у Ср би ји, 
са цен трал ном те мом „Мој му зеј, мој град”. 
13. ма ја 2016: у Ма ти ци срп ској одр жа но је пре да ва ње 
„Кул ту ра пам ће ња и бри га за жр тву” проф. Бо го љу ба Ши
ја ко ви ћа. Пре да ва ње је упри ли че но по во дом обе ле жа ва
ња 75го ди шњи це осни ва ња уста шког ло го ра Ја се но вац у 
Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској. При сут не го сте и пу бли ку 
по здра вио је проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це 
срп ске.
13. ма ја 2016: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске отво ре на је из ло
жба Од при ват ног ка јав ном. Умет нич ка ко лек ци ја ком па
ни је Tar kett ко ја је ре зул тат де це ниј ске са рад ње Га ле ри је 
и ком па ни је „Tar kett” из Бач ке Па лан ке, а ко ја пред пу бли
ку до но си мно га до са да не из ла га на умет нич ка де ла Пе тра 
Лу бар де, Ми ла Ми лу но ви ћа, Ри сте Сти јо ви ћа, На де жде 
Пе тро вић, Зо ре Пе тро вић, Јо ва на Би је ли ћа, Пе тра Ом чи
ку са, Ми ха и ла Ву ко ти ћа и Ла за ра Ву ја кли је, као и ода бир 
ико на ру ских, бо ко ко тор ских и срп ских ико но пи са ца из 
пе ри о да XVII‒XIX ве ка. На све ча ном отва ра њу из ло жбе 
го во ри ли су: мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу га р ски, управ ник 
Га ле ри је Ма ти це срп ске, Ни ко ла Па ви чић, по ча сни пред
сед ник ком па ни је „Tar kett”, Ми ро слав Оку ка, ге не рал ни 
ди рек тор ком па ни је „Tar kett”, и Иван Та со вац, ми ни стар 
кул ту ре и ин фор ми са ња у Вла ди Ре пу бли ке Ср би је, ко ји 
је из ло жбу зва нич но и отво рио. 
15. ма ја 2016: об ја вљен је мај ски број Ле то пи са Ма ти це 
срп ске. По ред стал них ру бри ка, из два ја мо ру бри ку „Све
до чан ства” ко ја до но си тек сто ве по све ће не на шем ве ли ком 
књи жев ни ку Ма ти ји Бећ ко ви ћу. На тај на чин обе ле жен 
је Свет ски дан по е зи је и на гра да Ан дри ће вог ин сти ту та 
за жи вот но де ло ко ја је ове го ди не до де ље на овом пе сни
ку. Тек сто ве пот пи су ју: Иван Не гри шо рац, Јо ван Де лић, 
Дра ган Ла ки ће вић и Ни ко ла Ма рин ко вић.
17. ма ја 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти
це срп ске, и проф. др Јо ван Де лић, члан Управ ног од бо ра, 
уче ство ва ли су у чи ну уру че ња књи жев не на гра де „Из
ви и скра Ње го ше ва” ака де ми ку Љу бо ми ру Си мо ви ћу у 
Срп ској ака де ми ји на у ка и умет но сти.
17. ма ја 2016: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске пот пи сан је Про
то кол о са рад њи у ис тра жи ва њу, за шти ти и про мо ци ји 
кул тур ног на сле ђа и умет нич ког ства ра ла штва као осно
ву са рад ње ин сти ту ци ја кул ту ре и на у ке из Вој во ди не и 
Ум бри је за пе ри од 2016‒2018. Про то кол су пот пи са ли Сла
ви ша Гру јић, по кра јин ски се кре тар за кул ту ру и јав но 
ин фор ми са ње, мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, управ ник 
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Га ле ри је Ма ти це срп ске, Зо ран Ва па, ди рек тор По кра јин
ског за во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре, и Вла ди мир 
Ко пицл, ди рек тор За во да за кул ту ру Вој во ди не. 
19. ма ја 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 бли о те ке 
Ма ти це срп ске, при ми ли су оца Се ра фи ма из хи лан дар
ског ме то ха Ка ко ва (Грч ка). 
20. ма ја 2016: др Ми о драг Ма тиц ки, пот пред сед ник Ма ти це 
срп ске, пред ста вљао је Ма ти цу срп ску на отва ра њу из ло
жбе Ка ра ђор ђе ви ћи и Ро ма но ви у Бе лом дво ру у Бе о гра ду.
20. ма ја 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.
20. и 27. ма ја 2016: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, у окви ру 
пра те ћег про гра ма из ло жбе Од при ват ног ка јав ном. 
Умет нич ка ко лек ци ја ком па ни је Tar kett, одр жа на су два 
пре да ва ња: „О умет нич кој ко лек ци ји ком па ни је Tar kett” 
мр Ти ја не Пал ко вље вић Бу гар ски, управ ни ка Га ле ри је и 
ау тор ке из ло жбе, и „Од нос тра ди ци о нал не и мо дер не сли ке” 
Ми ро сла ве Жар ков, ку сто са из ло жбе. 
21. ма ја 2016: проф. мр Не над Осто јић, пот пред сед ник 
Ма ти це срп ске, при су ство вао је Скуп шти ни Ко ла срп ских 
се ста ра, на ко јој је Ма ти ци срп ској уру че на По ве ља.
21. ма ја 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” из Но вог Са да, 
при ре ђе на је из ло жба деч јих ра до ва Осе ти умет ност. 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, Сан дра Кам пел, пе да гог ПУ 
„Ра до сно де тињ ство”, и Дра ган Ја јић, ли ков ни пе да гог, а 
на сту пио је и хор Вр ти ћа „Ма сла чак”.
23. и 24. ма ја 2016: Се ли мир Ра ду ло вић, књи жев ник и 
управ ник Би бли о те ке Ма ти це срп ске, бе се дио је на ма ни
фе ста ци ји Књи жев ни ду хов ни су сре ти у да не Св. бра ће 
Ки ри ла и Ме то ди ја Ко сто лач ка жи шка у Ко стол цу.
24. ма ја 2016: у Ма ти ци срп ској обе ле же ни су Да ни сло вен
ске пи сме но сти (при лог). 
25. ма ја 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти
це срп ске, и гост из Ру си је проф. др Ан дреј Ку зње цов по
се ти ли су Му зеј срп ске пра во слав не цр кве и Би бли о те ку 
Па три јар ши је Срп ске пра во слав не цр кве. Са Вла ди ми ром 
Ра до ва но ви ћем, управ ни ком Му зе ја СПЦ, по кре нут је раз
го вор о за јед нич ком ра ду на ис тра жи ва њу осман ске гра ђе 
из Му зе ја.
25. ма ја 2016: Би бли о те ка Ма ти це срп ске ор га ни зо ва ла је 
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.
26–28. ма ја 2016: у На род ној би бли о те ци „Вук Ка ра џић” 
у Кра гу јев цу одр жан је де се ти струч нона уч ни скуп За
јед ни це ма тич них би бли о те ка Ср би је Би бли о нет 2016. Из 
Би бли о те ке Ма ти це срп ске у ра ду Про грам ског од бо ра 
уче ство ва ли су: мр Ду ши ца Гр бић, Све тла на Вуч ко вић, 
Ра ди вој До де ро вић и Нов ка Шо ки ца Шу ва ко вић. 
26–29. ма ја 2016: Се ли мир Ра ду ло вић, управ ник Би блио
те ке Ма ти це срп ске, и Ми ро слав Алек сић, по моћ ник управ
никa за на бав ку и раз ме ну пу бли ка ци ја, бо ра ви ли су на 
Ме ђу на род ном са ло ну књи га у Санкт Пе тер бур гу. Том 
при ли ком по се ти ли су и На ци о нал ну би бли о те ку Ру си је, 
где их је при мио Вла ди мир Ру фи мо вич Фир сов, за ме ник 
управ ни ка. 

27. ма ја 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 „Но ви Сад 
– европ ска пре сто ни ца кул ту ре” у Кул тур ном цен тру Но вог 
Са да.
27. ма ја 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 На род ној 
би бли о те ци у Ужи цу. Ре а ли за тор про гра ма би ла је Је ле на 
Јо вин.
27. ма ја 2016: Га ле ри ји Ма ти це срп ске су на Скуп шти ни 
На ци о нал ног ко ми те та ИКОМа Ср би ја, ко ји је одр жан у 
Ко на ку кне ги ње Љу би це у Бе о гра ду, уру че не две на гра де за 
про јек те ре а ли зо ва не у 2015. го ди ни: за из ло жбу Зо гра фи. 
Срп ска умет ност из ме ђу тра ди ци је и мо дер но сти. Па ра
ле ле, ко ја је при ка за на у На ци о нал ној га ле ри ји Ум бри је у 
Пе ру ђи (Ита ли ја), и за из ло жбу Ал брехт Ди рер и ње го ви са
вре ме ни ци. Три јум фал на по вор ка ца ра Мак си ми ли ја на I 
из Ис точ но сло вач ког му зе ја у Ко ши ца ма (Сло вач ка) ко ја 
је ре а ли зо ва на у са рад њи са Му зе јом гра да Бе о гра да. Скуп
шти ни и до де ли на гра да при су ство ва ле су др Да ни е ла 
Ко ро ли ја Цр кве ња ков, по моћ ник управ ни ка Га ле ри је, мср 
Сне жа на Ми шић, про грам ски ди рек тор, и мср Мир ја на 
Брм бо та, шеф Сек то ра збир ки. 
27. ма ја 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 На цр та
но – на у че но у Му зе ју по зо ри шне умет но сти у Бе о гра ду.
30. ма ја 2016: одр жа на је 3. сед ни ца Пред сед ни штва Ма
ти це срп ске.
1. ју на 2016: у Ма ти ци срп ској одр жа но је песничкo ве че 
срп ских и ру мун ских пе сни ка из Те ми шва ра. Број ну пу
бли ку, го сте и пред став ни ке ме ди ја по здра вио је проф. др 
Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, а по том се 
при сут ни ма обра тио и Кор нел Ун гу ре а ну, углед ни књи
жев ни кри ти чар и уни вер зи тет ски про фе сор. На кон то га, 
сво ју по е зи ју го во ри ли су пе сни ци Адри јан Бод на ру, Ро
берт Шер бан, Сла во мир Гво зде но вић и Го ран Мра кић, док 
је пре во де ру мун ских пе са ма на срп ском чи та ла др Иси
до ра По по вић, струч ни са рад ник Ру ко пи сног оде ље ња 
Ма ти це срп ске.
1. ју на 2016: по во дом обе ле жа ва ња 150го ди шњи це ро ђе
ња сли ка ра Ва си ли ја Кан дин ског (1866–1944), Би бли о те ка 
Ма ти це срп ске при ре ди ла је елек трон ску из ло жбу гра ђе 
из сво јих збир ки. Ау то ри из ло жбе би ли су Ива на Гр гу рић 
и Сил ви ја Чам бер, а уред ник Се ли мир Ра ду ло вић, управ ник 
Би бли о те ке.
1. ју на 2016: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске одр жа на је про мо
ци ја мо но гра фи је Мо јак Аран ка Ари на ко јој су го во ри ли 
мср Мир ја на Брм бо та, шеф Сек то ра збир ки Га ле ри је, 
Бе ла Ду ран ци, исто ри чар умет но сти, и Аран ка Мо јак, 
умет ник.
1. и 2. ју на 2016: мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, управ
ник Га ле ри је Ма ти це срп ске, др Да ни е ла Ко ро ли ја Цр кве
ња ков, по моћ ник управ ни ка, и мср Дар ко Де спо то вић, 
шеф Сек то ра за шти те, бо ра ви ли су у Ру му ни ји, у Те ми
шва ру, ра ди до го во ра о по врат ку и из ла га њу ре ста у ри ра
них пред ме та из Те ми швар ске епар хи је у про стор Епи
скоп ског дво ра чи ја адап та ци ја је у то ку.
2. ју на 2016: Би бли о те ку Ма ти це срп ске по се ти ла је гру
па сту де на та и про фе со ра са Фа кул те та за исто ри ју и ар
хи ви сти ку Уни вер зи те та „Етвеш Ло ранд” из Бу дим пе ште. 
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2. ју на 2016: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, у окви ру ци клу са 
пре да ва ња Реч има исто ри ја у ор га ни за ци ји Срп сконе
мач ког дру штва „Ван дров ка”, одр жа но је пре да ва ње „Не
мач косрп ска су сре та ња у све тло сти јед не књи ге” проф. 
др Ми о дра га Ра до ви ћа.

3. ју на 2016: Ма ти цу срп ску по се тио је Ниу Ђун, ре дов ни 
про фе сор Шко ле за ме ђу на род не сту ди је (Од сек ди пло
ма ти ја/ди пло мат ска исто ри ја) Пе кин шког Уни вер зи те та, 
у прат њи ака де ми ка Љу бо дра га Ди ми ћа и др Јо ва на Ча
во шког из Ин сти ту та за но ви ју исто ри ју Ср би је. Углед не 
го сте при ми ли су 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 проф. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар. Том при
ли ком раз го ва ра ло се, из ме ђу оста лог, о мо гућ но сти ма 
ор га ни за ци је ци клу са пре да ва ња и са рад ње ки не ских 
струч ња ка у пе ри о дич ним пу бли ка ци ја ма Ма ти це срп ске.

3. ју на 2016: у Ма ти ци срп ској до де ље на је На гра да Ма
ти це срп ске за исто ри ју „Ила ри он Ру ва рац” за 2015. го ди
ну. Жи ри у са ста ву: ака де мик Љу бо мир Мак си мо вић 
(пред сед ник Жи ри ја), проф. др Љу бо мир ка Кр кљуш, др 
Дра ган Бо ге тић, на уч ни са вет ник, проф. др Во јин Да бић 
и проф. др Ђор ђе Ђу рић јед но гла сно је до нео од лу ку да 
на гра ду до де ли доц. др Ми ло шу Ко ви ћу за књи гу Ср би 
1903–1914: Исто ри ја иде ја. Од лу ку Жи ри ја са оп штио је 
проф. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп
ске, а проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп
ске, по здра вио је при сут не и уру чио на гра ду до бит ни ку. 
О на гра ђе ној књи зи го во рио је ака де мик Љу бо мир Мак
си мо вић, а на кра ју про гра ма при сут ни ма се обра тио доц. 
др Ми лош Ко вић. Ре а ли за ци ју на гра де по мо гао је до бро
твор Пе ри ца Ми лу тин. 
3–5. ју на 2016: одр жа на је 37. „Ви ше град ска ста за”, кул
тур на ма ни фе ста ци ја по све ће на књи жев ни ку Иви Ан дри

ћу и ње го вом де лу, а у окви ру про гра ма ма ни фе ста ци је и 
20. су сре ти би бли о те ка ра Ре пу бли ке Срп ске. Би бли о те
ка ри ма се на отва ра њу обра тио Се ли мир Ра ду ло вић, 
управ ник Би бли о те ке Ма ти це срп ске.
3, 10. и 24. ју на 2016: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, у окви ру 
пра те ћег про гра ма из ло жбе Од при ват ног ка јав ном. 
Умет нич ка ко лек ци ја ком па ни је Tar kett, одр жа на су три 
пре да ва ња: „Сли кар о сли ка ри ма: Лу бар да и Ми лу но вић” 
мр Да ни ла Вук са но ви ћа, сли ка ра и кон зер ва то ра Га ле ри је, 
„Жен ски свет у ко лек ци ји Tar kett” Ста ни сла ве Јо ва но вић, 
исто ри ча ра умет но сти, и „Од нос тра ди ци о нал не и мо дер
не сли ке” Ми ро сла ве Жар ков, ку сто са из ло жбе.
4. и 11. ју на 2016: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, у окви ру из
ло жбе Од при ват ног ка јав ном. Умет нич ка ко лек ци ја ком
па ни је Tar kett, одр жа не су две кре а тив не ра ди о ни це за 
де цу: „Пр сти ма до ди ру јем, жи во ти ње об ли ку јем” и „Ме
ло ди је из дав ни на”, ко је су во ди ле Је ле на Ог ња но вић, му
зеј ски еду ка тор, Ми ро сла ва Жар ков, ку стос, и Бо ја на 
Об ра до вић, пе да гог, у са рад њи са сту ден ти ма Од се ка за 
пе да го ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду.
6. ју на 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти
це срп ске, проф. др Пре драг Пи пер и Дра го љуб Кој чић, 
ди рек тор За во да за уџ бе ни ке, раз го ва ра ли су у Ми ни стар
ству обра зо ва ња, на у ке и тех но ло шког раз во ја са проф. 
др Ве ром Дон дур, др жав ним се кре та ром, о фи нан сиј ским 
про бле ми ма Срп ске ен ци кло пе ди је.
6. ју на 2016: у Ма ти ци срп ској одр жа на је сед ни ца Уред
ни штва Збор ни ка Ма ти це срп ске за при род не на у ке.

7. ју на 2016: у Ма ти ци срп ској пот пи сан је Про то кол о 
са рад њи са Срп ским на ци о нал ним са вје том из Цр не Го ре. 
Основ ни циљ ус по ста вља ња са рад ње је уна пре ђи ва ње 
ква ли те та књи жев ног, умет нич ког и обра зов ног ра да кроз 
за јед нич ко де ло ва ње ка ко би се за до во љи ле по тре бе дру
шта ва. У пот пи си ва њу Про то ко ла и раз го во ру о на став ку 
са рад ње уче ство ва ли су: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед
ник Ма ти це срп ске, др Мом чи ло Вук са но вић, пред сед ник 
Срп ског на ци о нал ног са вје та Цр не Го ре, го спо дин Бу ди мир 
Ду бак, глав ни уред ник Књи жев не за дру ге Срп ског на цио
нал ног са вје та Цр не Го ре, и го спо дин Но ви ца Ђу рић, пред
сед ник Удру же ња књи жев ни ка Цр не Го ре и Удру же ња 
но ви на ра Цр не Го ре.
7. ју на 2016: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске одр жа на је про мо
ци ја књи га Ага пе ан то ло ги ја 1 и 2 Алек сан дра Гај ше ка, на 
ко јој су го во ри ли ака де мик Вла де та Је ро тић, др Ла зар Три
фу но вић и ау тор.
8. ју на 2016: одр жа на је 4. сед ни ца Пред сед ни штва Ма
ти це срп ске.
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8. ју на 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти
це срп ске, био је на са стан ку у Огран ку СА НУ на ко јем су 
при су ство ва ли ака де мик Сте ван Пи ли по вић, пред сед ник 
Огран ка и проф. др Ду шан Ни ко лић, рек тор Уни вер зи те
та, а на чи њен је до го вор о за по чи ња њу за јед нич ких окру
глих сто ло ва о про бле ми ма ви со ког обра зо ва ња и на уч но
и стра жи вач ке де лат но сти.

8−12. ју на 2016: мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, управ
ник Га ле ри је Ма ти це срп ске, 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, бо ра ви ле су у Ау стри ји, у Бе чу, ра ди пот пи си ва ња 
Про то ко ла о са рад њи на ода бра ним про јек ти ма у ис тра
жи ва њу, кон зер ва ци ји и пре зен та ци ји му зеј ских ко лек ци ја 
и му зеј ској еду ка ци ји за пе ри од 2016‒2019. из ме ђу Га ле ри
је Ма ти це срп ске и Умет нич коисто риј ског му зе ја у Бе чу. 
Про то кол су пот пи са ли др Са би на Хаг, ге не рал ни ди рек
тор Умет нич коисто риј ског му зе ја у Бе чу, њен за ме ник 
др Франц Пи хор нер и мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, 
управ ник Га ле ри је Ма ти це срп ске, а у при су ству го спо ди
на Пе ра Јан ко ви ћа, ам ба са до ра Ре пу бли ке Ср би је у Ау стри
ји, и Бо ја на Сто ја но ви ћа, дру гог се кре та ра Ам ба са де.

9. ју на 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це 
срп ске, био је на при је му Да на Ру си је у ру ској ам ба са ди. 
По том је при су ство вао пе снич кому зич ком про гра му по
све ће ном Све тој мај ци Ан ге ли ни у крип ти Хра ма Све то га 
Са ве. 

9. ју на 2016: у окви ру Му зич ких ве че ри Ма ти це срп ске, 
пр ви пут у Ма ти ци срп ској кон церт су одр жа ле Ду ши ца 
Мла де но вић (ви о ли на), стал ни члан Бе о град ске фил хар
мо ни је, и Теа Ан дри јић (кла вир), ко ре пе ти тор у Шко ли 
за му зич ке та лен те у Ћу при ји. Из ве де на су де ла Бе то ве на 
и Про ко фје ва.

9. ју на 2016: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, по во дом Зма је вих 
деч јих ига ра, одр жа на је при ред ба и из ло жба деч јих ра до
ва Раз и гра ни свет, у са рад њи са Кре а тив ном ра ди о ни цом 
„Ма шта ли ца” и Му зич ком шко лом „Иси дор Ба јић”. 

10. ју на 2016: у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске, Се ли мир 
Ра ду ло вић, управ ник Би бли о те ке Ма ти це срп ске, уру чио 
је кан ди да ти ма уве ре ња о по ло же ном струч ном ис пи ту у 
би бли о теч коин фор ма ци о ној де лат но сти у мај ском ис пит
ном ро ку. 

13. ју на 2016: одр жа на је 5. сед ни ца Пред сед ни штва Ма
ти це срп ске.

14. ју на 2016: у Са ло ну Ма ти це срп ске, проф. др Дра ган 
Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, уру чио је Бран ко ве 
на гра де Ма ти це срп ске за школ ску 2014/15. го ди ну за ди
плом ске и се ми нар ске ра до ве (при лог). 

14. ју на 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. Ре а ли за тор про гра ма би ла је Је ле
на Јо вин.

14. и 15. ју на 2016: пре во ди лач ка мре жа „Тра ду ки” ини
ци ра ла је рад ни са ста нак у На род ној би бли о те ци Ср би је 
са би бли о те ка ри ма и из да ва чи ма из ре ги о на, а у са рад њи 
са Ми ни стар ством кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке 
Ср би је и На род ном би бли о те ком Ср би је. Са стан ку је при

су ство вао и Се ли мир Ра ду ло вић, управ ник Би бли о те ке 
Ма ти це срп ске.

16. ју на 2016: у Све ча ној са ли Скуп шти не гра да Бе о гра да, 
проф. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп
ске, го во рио је на про мо ци ји књи ге Са па шња ка до на у
че ња ка ко ју је Ма ти ца срп ска об ја ви ла у са и зда ва штву са 
„Ка рић фон да ци јом”.

16. ју на 2016: об ја вљен је јун ски број Ле то пи са Ма ти це 
срп ске, у ко јем, по ред уста ље них ру бри ка, из два ја мо те мат 
„Кон цеп ти те о ри је фил ма у 21. ве ку” (при ре ђи вач: Ср ђан 
Ра да ко вић). Овај те мат, по све ћен те о ри ји раз во ја мо дер
ног фил ма, нај бо ље све до чи да Ле то пис, иа ко је нај ста ри ји 
књи жев ни ча со пис у Евро пи, ите ка ко иде у ко рак с вре ме
ном. Тек сто ве пот пи су ју мла ди фил мо ло зи и те а тро ло зи 
Жив ко По по вић и Ср ђан Ра да ко вић, а те мат до но си и два 
за ни мљи ва тек ста стра них струч ња ка у овој обла сти: Џеј мса 
Мо на ка („Је зик фил ма: зна ко ви и син так са”) и Во ре на Ба
клан да („Ког ни тив ни за о крет у те о ри ји фил ма”), у пре во
ду с ен гле ског Сте фа на Па јо ви ћа и Дра га на Ба би ћа, мла дих 
са рад ни ка ча со пи са.

19. и 24. ју на 2016: Га ле ри ја Ма ти це срп ске је и ове го ди
не уче ство ва ла у ма ни фе ста ци ји Но во сад ско деч је БИГ 
ле то 6 у ор га ни за ци ји Деч јег кул тур ног цен тра и Фон да
ци је „Де ци на дар”. Та ко ђе, по во дом све ча ног отва ра ња 
ма ни фе ста ци је Га ле ри ја је у Тр жном цен тру „БИГ” пред
ста ви ла еду ка тив не про гра ме и умет нич ка де ла из сво је 
ко лек ци је, а по том и одр жа ла кре а тив ну ра ди о ни цу „Мо ја 
ма ла ре мекде ла”. Ра ди о ни це су во ди ле Је ле на Ог ња но вић, 
му зеј ски еду ка тор, Ми ро сла ва Жар ков, ку стос, и Бо ја на 
Об ра до вић, пе да гог, у са рад њи са сту ден ти ма Од се ка за 
пе да го ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду.

20. ју на 2016: одр жа на je 6. сед ни ца Пред сед ни штва Ма
ти це срп ске.

23. ју на 2016: Ко ста Ча во шки, срп ски прав ник, те о ре ти
чар пра ва, про фе сор Прав ног фа кул те та Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду, ака де мик СА НУ и члан Се на та Ре пу бли ке Срп
ске, одр жао је у атри ју му Би бли о те ке Ма ти це срп ске пре
да ва ње у окви ру Три би не „Са вре ме ни чо век и са вре ме ни 
свет” ко ју су за јед нич ки по кре ну ле Ма ти ца срп ска и Би
бли о те ка Ма ти це срп ске. Пре пре да ва ња, проф. др Дра ган 
Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, пред ста вио је збор
ник ра до ва про шло го ди шњих уче сни ка Три би не „Са вре
ме ни чо век и са вре ме ни свет”, за јед нич ко из да ње Ма ти це 
срп ске и Би бли о те ке Ма ти це срп ске. 

24. ју на 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 бли о те ке 
Ма ти це срп ске, би ли су на са стан ку код го спо ди на Ми
ро сла ва Штат ки ћа, по кра јин ског се кре та ра за кул ту ру и 
раз го ва ра ли о са рад њи. Раз го во ру су при су ство ва ли и др 
Не бој ша Ку зма но вић, за ме ник се кре та ра, и Зо ран Ха џи 
Ла зин, по моћ ник.

24. ју на 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, уче ство ва ла је на 
на уч ној кон фе рен ци ји ме ђу на род ног ка рак те ра ETI KUM 
2016, ко ја је одр жа на на Фа кул те ту тех нич ких на у ка Уни
вер зи те та у Но вом Са ду. 

27. ју на 2016: одр жа на је сед ни ца Управ ног од бо ра Ма ти це 
срп ске. 
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27. ју на 2016: Га ле ри ја Ма ти це срп ске пред ста ви ла је про
је кат Кре а тив не Евро пе He ar Me! Brin ging youth and mu se ums 
to get her на па нел ди ску си ји „Евро па за кре а тив ну Ср би ју”, 
по во дом обе ле жа ва ња 15 го ди на парт нер ства Европ ске 
уни је и Ср би је, а у окви ру из ло жбе ЕУ и Ср би ја на де лу 
ко ју су при ре ди ле ор га ни за ци је EU in fo po int и Ci ne ma 
City.
28. ју на 2016: у Ма ти ци срп ској уру че не су На гра де из 
за ду жбин ских фон до ва Ма ти це срп ске нај бо љим ђа ци
ма и сту ден ти ма за вр шних го ди на шко ла и фа кул те та 
(при лог).

28. ју на 2016: у Ма ти ци срп ској проф. др Дра ган Ку јун џић 
одр жао је пре да ва ње „Жар и пе пео − Је вре ји у де ли ма 
Алек сан дра Ти шме”. При сут ну пу бли ку по здра вио је 
проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске.
28. ју на 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма
ти це срп ске, при су ство вао је све ча ној про сла ви Да на Уни
вер зи те та у Но вом Са ду.
28. ју на 2016: проф. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар 
Ма ти це срп ске, при су ство вао је Ви дов дан ској ма ни фе ста
ци ји у ор га ни за ци ји Срп ске кра љев ске ака де ми је, ко ја је 
одр жа на у Град ској ку ћи у Но вом Са ду. Том при ли ком Ма
ти ци срп ској до де ље но је при зна ње. 
28. ју на 2016: Би бли о те ку Ма ти це срп ске и Ма ти цу срп ску 
по се ти ла је сло ве нач ка еки па ко ја уче ству је на Европ ском 
пр вен ству у ко шар ци за ве те ра не у Но вом Са ду.
29. ју на 2016: Ма ти цу срп ску по се ти ли су Игор Ми ро вић, 
пред сед ник По кра јин ске вла де, и проф. др Ми ро слав Штат
кић, по кра јин ски се кре тар за кул ту ру, јав но ин фор ми са ње 
и од но се с вер ским за јед ни ца ма. Го сте су до че ка ли проф. 

др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, проф. др 
Бран ко Бе шлин, пот пред сед ник, проф. 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. Они су го сте упо зна ли с пла ни ра ним ак тив но сти
ма Ма ти це срп ске, као и про бле ми ма с ко ји ма се су о ча ва. 
То ком по се те ис так ну то је да ће је дан од при о ри те та ра да 
По кра јин ске вла де би ти ја ча ње ста ту са Ма ти це срп ске 
ка ко би ова ин сти ту ци ја ра ди ла у скла ду са ка па ци те том 
ко ји по се ду је, а ко ји је од ве ли ког зна ча ја за очу ва ње срп
ске кул ту ре, књи жев но сти и на у ке.
29. ју на 2016: Га ле ри ја Ма ти це срп ске и Вој во ђан ска бан
ка – NBG Gro up пот пи са ле су Уго вор о по слов ној са рад њи. 
Уго вор о са рад њи пот пи са ли су Ма ри нос Ват хис, пред
сед ник Из вр шног од бо ра Вој во ђан ске бан ке NBG Gro up, 
и мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, управ ник Га ле ри је, 
у при су ству Ива на Та сов ца, ми ни стра кул ту ре и ин фор
ми са ња у Вла ди Ре пу бли ке Ср би је.
30. ју на 2016: проф. др Ми о драг Ра до вић, уте ме љи вач Ка
те дре за ком па ра тив ну књи жев ност на Фи ло зоф ском фа
кул те ту у Но вом Са ду, ау тор ви ше књи га, при ре ђи вач 
збор ни ка и ан то ло ги ја и пре во ди лац са фран цу ског и не
мач ког је зи ка, одр жао је у атри ју му Би бли о те ке Ма ти це 
срп ске пре да ва ње у окви ру Три би не „Са вре ме ни чо век и 
са вре ме ни свет” ко ју су за јед нич ки по кре ну ле Ма ти ца 
срп ска и Би бли о те ка Ма ти це срп ске.
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У Ма ти ци срп ској, 8. апри ла 2016. го ди не, по 
че твр ти пут уру че не су По ве ље Ма ти це срп ске 
за не го ва ње срп ске је зич ке кул ту ре, а на осно ву 
јед но гла сне од лу ке Жи ри ја ко ји је ра дио у са ста
ву: 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, пред сед ник Ма ти це срп ске 
(од су тан др Ми о драг Ма тиц ки, пред сед ник Жи
ри ја).

По ве ље Ма ти це срп ске за не го ва ње срп ске је
зич ке кул ту ре за 2015. го ди ну до де ље не су: 

1. Проф. Бог да ну Тер зи ћу (пост хум но) за 
укуп ни до при нос не го ва њу срп ске је зич ке кул
ту ре;

2. Ак ци ји „Не гуј мо срп ски је зик” за до при
но се за шти ти срп ског је зи ка, пи сма, оп ште је
зич ке кул ту ре и пи сме но сти;

3. Ли сту Политика за ис трај но не го ва ње срп
ске је зич ке кул ту ре.

Пред сед ник Ма ти це срп ске и члан Жи ри ја 
на по чет ку све ча но сти освр нуо се на зна чај По
ве ље и ис та као: „Са мо удру же ни и об је ди ње ни 
бри гом о соп стве ном је зи ку по ма же мо и под сти
че мо јед ни дру ге да по што ва њем и раз ви ја њем 
срп ског је зи ка од бра ни мо са ме се бе као ко лек тив 
и да отво ри мо же ље ни про стор бу дућ но сти. Ни
ко срп ски је зик не зна до кра ја, али сви би смо 
мо ра ли ис ка за ти во љу и же љу да га не пре ста но 
учи мо и уна пре ђу је мо”. О про фе со ру Бог да ну 
Тер зи ћу го во рио је ака де мик Пре драг Пи пер. Он 
је ис та као да је проф. Тер зић, по ред ду го го ди
шњег на уч ног ра да и уни вер зи тет ске на ста ве, 
по себ ну па жњу по све ћи вао пи та њи ма не го ва ња 
го вор не кул ту ре и књи жев но је зич ке нор ме срп
ског је зи ка, о че му је пи сао у днев ним ли сто ви ма, 
из ла гао на на уч ним ску по ви ма, за сту пао као 
члан Политикиног Са ве та за је зик и об ја вљи вао 
у сво јим књи га ма. На гра ду је при ми ла и за хва ли
ла се ћер ка по кој ног про фе со ра Тер зи ћа – Ни на 
Но ви ће вић.

О Ак ци ји „Не гуј мо срп ски је зик” го во рио је 
проф. др Ма то Пи жу ри ца. Ак ци ју су осми сли ли 
Вла дан Ву ко са вље вић, се кре тар за кул ту ру Гра да 

Бе о гра да, и проф. др Вељ ко Бр бо рић, управ ник 
Ка те дре за срп ски је зик Фи ло ло шког фа кул те та 
у Бе о гра ду, а по сле то га усле дио је спо ра зум о 
са рад њи на Ак ци ји Фи ло ло шког фа кул те та у Бе
о гра ду и Се кре та ри ја та за кул ту ру Гра да Бе о ра
да, че му су се ка сни је при дру жи ли Би бли о те ка 
Гра да Бе о гра да и Ра диоте ле ви зи ја Ср би је као 
ме диј ски спон зор. Пла ни ра се да Ак ци ја тра је 
три го ди не, а убр зо, с је кав ским сло га ном „Ње
гуј мо срп ски је зик”, пре ла зи у Ре пу бли ку Срп
ску. Ра зним по ру ка ма „Не гуј мо срп ски је зик”, 
ко је су на бе о град ским бил бор ди ма и у те ле ви
зиј ским спо то ви ма про мо ви са ла по зна та књи
жев на, му зич ка, глу мач ка и но ви нар ска ли ца 
(ака де мик Ду шан Ко ва че вић, ака де мик Иси до ра 
Же бе љан, Ани ца До бра, Аца Сел тик, Ти хо мир 
Ста нић, Љу би ца Ар сић, Дра ган Илић, Го ран Го
цић, Жи ва на Ша по ња Илић, Зо ран Ке сић, На
та ша Мар ко вић, Мар че ло и Све ти слав Гон цић) 
на ме ра је би ла да се скре не па жња на ста тус срп
ског је зи ка и ста тус је зич ке кул ту ре, да Ак ци ја 
оба ве же од го вор не на ва жан др жав ни и дру
штве ни за да так, те да афир ми ше бри гу о срп
ском је зи ку, је зич кој кул ту ри и ма тич ном пи сму. 
Уру че њу су при су ство ва ли Вла дан Ву ко са вље
вић, се кре тар за кул ту ру Гра да Бе о гра да, проф. 
др Вељ ко Бр бо рић, управ ник Ка те дре за срп ски 
је зик Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду, проф. 
др Алек сан дра Вра неш, де кан Фи ло ло шког фа
кул те та у Бе о гра ду, и Ја сми на Нин ков, управ ник 
Би бли о те ке Гра да Бе о гра да. На гра ду је при ми ла 
проф. др Алек сан дра Вра неш.

О Ли сту Политика го во рио је ака де мик Сло
бо дан Ре ме тић. Он је ре као да се Политика, де
ле ћи суд би ну свог на ро да, пре ма оче ки ва њу 
укљу чи ла у на мет ну ту бор бу за за шти ту срп ског 
је зи ка и пи сма, као и срп ске пи са не кул тур не 
ба шти не. Ова на гра да се уру чу је у на ди да ће се 
да на шња и бу ду ћа ге не ра ци ја чи та ла ца сле де
ћих је да на ест де це ни ја у не по му ће ном ми ру на
сла ђи ва ти са др жа јем и је зи ком нај ста ри јег и во
де ћег но ви нар ског гла си ла код Ср ба. На гра ду је 
при ми ла Ни на Са мар џић, ди рек тор Политике.

Про грам је во ди ла др Иси до ра По по вић, 
струч ни са рад ник Ру ко пи сног оде ље ња Ма ти це 
срп ске.

ДОДЕЉЕНЕПОВЕЉЕМАТИЦЕСРПСКЕЗАНЕГОВАЊЕЈЕЗИЧКЕКУЛТУРЕ
ЗА2015.ГОДИНУ
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128.РЕДОВНАСКУПШТИНАМАТИЦЕ
СРПСКЕ

У Ма ти ци срп ској 16. апри ла 2016. го ди не 
одр жа на је 128. ре дов на Скуп шти на Ма ти це 
срп ске. На кон отва ра ња Скуп шти не и из бо ра 
рад них те ла пред сед ник Ве ри фи ка ци о не ко ми
си је мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски са оп шти
ла је да Скуп шти ни при су ству је 294 чла на Ма
ти це срп ске с пра вом гла са. По том су иза бра ни 
но ви стал ни чла но ви са рад ни ци, ре и за бра ни 
чла но ви са рад ни ци и иза бра ни но ви чла но ви 
са рад ни ци. По твр ђен је при јем но вих ре дов них 
чла но ва Ма ти це срп ске.

Скуп шти на je до не ла од лу ку о при хва та њу 
из ме на Ста ту та Ма ти це срп ске, ко ји ма је уве де но 
са ве то дав но те ло Управ ног од бо ра Са вет. При
хва ћен је Из ве штај о че тво ро го ди шњем ра ду 
Ма ти це срп ске (2012–2015) и Из ве штај о ра ду 
Над зор ног од бо ра и фи нан сиј ском по сло ва њу 
Ма ти це срп ске (2012–2015). При хва ће ни су Из
ве штај о че тво ро го ди шњем ра ду Би бли о те ке 
Ма ти це срп ске (2012–2015), Из ве штај о че тво ро
го ди шњем ра ду Га ле ри је Ма ти це срп ске (2012–
2015) и Из ве штај о че тво ро го ди шњем ра ду Из
да вач ког цен тра Ма ти це срп ске (2012–2015).

На кон пре бр о ја ва ња гла со ва, пред сед ник 
Из бор не ко ми си је доц. др Бо јан Ту бић са оп
штио је ре зул та те гла са ња.

За чла но ве Пред сед ни штва у на ред ном че
тво ро го ди шњем пе ри о ду иза бра ни су:

– за пред сед ни ка:
проф.дрДраганСтанић
– за пот пред сед ни ке:
проф.дрБранкоБешлин,дрМиодраг

Матицки,проф.мрНенадОстојић
– за ге не рал ног се кре та ра:
проф.дрЂорђеЂурић
За чла но ве Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске 

у на ред ном че тво ро го ди шњем пе ри о ду иза бра
ни су (36 чла но ва):
1. Проф. др Бран ко Бе шлин
2. Доц. др Иси до ра Бје ла ко вић
3. Проф. др Ђор ђе Бу ба ло
4. Сте ван Бу гар ски
5. Проф. др Мир ја на Ве се ли но вић Хоф ман
6. Проф. др Сло бо дан Вла ду шић
7. Проф. др Слав ко Гор дић
8. Ака де мик Ја сми на Гр ко вићМеј џор
9. Проф. др Јо ван Де лић
10. Проф. др Бра ни слав Ђур ђев
11. Проф. др Ђор ђе Ђу рић
12. Проф. др Ду шан Ива нић
13. Проф. др Алек сан дар Јо ва но вић
14. Доц. др Ми лош Ко вић
15. Ака де мик Све то зар Ко ље вић

ТРЕЋИВЕКБОТАНИКЕУВОЈВОДИНИ

У Све ча ној са ли Ма ти це срп ске 15. апри ла 
2016. го ди не одр жан је Сим по зи јум Трећивек
ботаникеуВојводини. Ор га ни за то ри Сим по зи
ју ма би ли су Ма ти ца срп ска и Бо та нич ко дру
што „Ан дре ас Вол ни”, а су ор га ни за то ри Де
парт ман за би о ло ги ју и еко ло ги ју При род но
ма те ма тич ког фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом 
Са ду и По кра јин ски за вод за за шти ту при ро де.

На све ча ном отва ра њу го во ри ли су пред став
ни ци ор га ни за то ра – проф. др Дра ган Ста нић, 
пред сед ник Ма ти це срп ске, проф. др Ру жи ца 
Игић, пред сед ник Бо та нич ког дру штва „Ан дре
ас Вол ни”, те пред став ни ци су ор га ни за то ра 
Сим по зи ју ма – проф. др Го ран Анач ков и др 
Би ља на Пањ ко вић. У три се си је пред ста вље но 
је 19 усме них из ла га ња. У Ма лој са ли Ма ти це 
срп ске би ло је по ста вље но 20 по стерпре зен та
ци ја. У то ку Сим по зи ју ма у Ма лој са ли пре зен
то ва на су и за шти ће на под руч ја ко ји ма упра вља 
ЈП „Вој во ди на шу ме”. Ра до ви уче сни ка Сим по
зи ју ма би ће об ја вље ни у по себ ној све сци Збор
никаМатицесрпскезаприродненауке.



16. Ака де мик Ва си ли је Кре стић
17. Проф. др Љу бо мир ка Кр кљуш
18. Др Бран ка Ку лић
19. Ака де мик Љу бо мир Мак си мо вић
20. Проф. др Сло бо дан Мар ко вић
21. Др Ми о драг Ма тиц ки
22. Проф. др Алек сан дар Ми ла но вић
23. Др Мар ко Не дић
24. Проф. мр Не над Осто јић
25. Проф. др Сло бо дан Па вло вић
26. Мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски
27. Проф. др Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић
28. Проф. др Ма то Пи жу ри ца
29. Проф. др Пе тар Пи ја но вић
30. Ака де мик Пре драг Пи пер
31. Проф. др Јо ван По пов
32. Ака де мик Ми ло рад Ра до ва но вић

33. Проф. др Ми ра Ра до је вић
34. Проф. др Го ра на Ра и че вић
35. Проф. др Дра ган Ста нић
36. Доц. др Зо ри ца Ха џић

За чла но ве Над зор ног од бо ра Ма ти це срп ске у 
на ред ном че тво ро го ди шњем пе ри о ду иза бра ни су 
(7 чла но ва):
1. Проф. др Бран ко Баљ
2. Мр Сло бо дан Кне же вић
3. Проф. др Вук сан Ла ки ће вић
4. Јо жеф Лим бур гер
5. Мир ко Лу бу рић
6. Ми лан Пе тро вић
7. Јо ван Чу ла је вић

13

АПЕЛСКУПШТИНЕМАТИЦЕСРПСКЕ
Скуп шти на Ма ти це срп ске упу ћу је апел Ми

ни стар ству кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке 
Ср би је са зах те вом да се уки ну нео прав да не фи
нан сиј ске ре стрик ци је ко је по га ђа ју ре дов ну де лат
ност уста но ве.

Из ра жа ва мо за бри ну тост због од су ства си стем
ског фи нан си ра ња ка пи тал них про је ка та по пут 
Срп ске ен ци кло пе ди је. Исто вре ме но скре ће мо 

па жњу на то да би би ло нео п ход но да се убр за 
по вра так имо ви не Ма ти це срп ске и ње них за ду
жби на. Са мо од ме ре ном, до бро про ми шље ном 
кул тур ном и на уч ном по ли ти ком мо же се обез
бе ди ти да Ма ти ца срп ска и да ље успе шно оба вља 
сво ју дра го це ну ми си ју усме ре ну ка очу ва њу кул
тур ног иден ти те та срп ског на ро да и ње го вог укуп
ног на прет ка.

У Но вом Са ду, 16. апри ла 2016. го ди не
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ДАНБИБЛИОТЕКЕМАТИЦЕСРПСКЕ
Све ча ном ака де ми јом у Све ча ној са ли Ма ти це 

срп ске 28. априла 2016. обележен је Дан Би бли о те ке 
Ма ти це срп ске у при су ству ве ли ког бро ја углед них 
го сти ју. Овај дан уста но вљен је на сед ни ци Управ ног 
од бо ра БМС, одр жа ној 29. де цем бра 2015. го ди не.

Све ча ну ака де ми ју отво рио је Епи скоп бач ки 
Ири неј, а на кон то га при сут не је по здра вио проф. 
др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске. 
Усле ди ла је бе се да о књи зи и би бли о те ци ко ју је 
одр жао Се ли мир Ра ду ло вић, управ ник Би бли о те
ке Ма ти це срп ске. По во дом Да на Би бли о те ке уста
но вље на је и На гра да „Злат на књи га Би бли о те ке 
Ма ти це срп ске”, чи ји је пр ви до бит ник ака де мик 
Пре драг Пи пер, ре дов ни про фе сор уни вер зи те та, 
во де ћи срп ски сла ви ста и би бли о граф. 

На гра ду је уру чио ака де мик Ми ро Вук са но вић, 
пред сед ник Управ ног од бо ра Би бли о те ке Ма ти це 
срп ске, ко ји је одр жао и бе се ду о до бит ни ку. За тим 
се при сут ни ма обра тио и ака де мик Пре драг Пи
пер. На све ча ној ака де ми ји уру че не су и две ју би
лар не за хвал ни це. Пр ви до бит ни ци су Ма ти ца 
срп ска, осни вач Би бли о те ке, ко ја ове го ди не обе
ле жа ва 190 го ди на ра да, те нај и стак ну ти ји срп ски 
би бли о лог Ла за Чур чић, по во дом 90 го ди на жи во та.
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ДАНСЛОВЕНСКЕПИСМЕНОСТИ
(ДАНЋИРИЛАИМЕТОДИЈА)

У Ма ти ци срп ској, 24. ма ја 2016. го ди не, у окви
ру обе ле жа ва ња Да на сло вен ске пи сме но сти, др 
Ан дреј Ку зње цов, про фе сор Уни вер зи те та из Ни
жњег Нов го ро да, одр жао је пре да ва ње „По кр шта
ва ње и ши ре ње ћи рил ске пи сме но сти у Древ ној 
Ру си”. Пре да ва ње је, по ре чи ма др Ку зње цо ва, има
ло за основ ни циљ да под не се не ку вр сту ре фе ра
та о ис тра жи ва њи ма ру ских на уч ни ка и ис тра жи
ва ча на те му хри сти ја ни за ци је Ру си је, кроз ре ва
ло ри за ци ју књи жев не тра ди ци је Ћи ри ла и Ме то
ди ја. Пре ма то ме, у из ла га њу ни су би ле на ве де не 
све чи ње ни це ве за не за ши ре ње ћи рил ске по сме
но сти, већ су при ка за не нај зна чај ни је епи зо де, до
га ђа ји и тек сто ви ћи рил ске кул ту ре у Ру си ји, по сле 
Кр ште ња. Пре да ва ње је одр жа но на ру ском је зи ку 
уз при год ну пре зен та ци ју пре во да на ви деоби му 
(текст је с ру ског пре ве ла Ра дој ка Тму шић Сте па
нов). При сут ну број ну пу бли ку, го сте и пред став
ни ке ме ди ја по здра вио је проф. др Дра ган Ста нић, 
пред сед ник Ма ти це срп ске, а у му зич ком де лу 
про гра ма уче ство вао је Му шки хор „Све ти Се ра
фим Са ров ски” (ди ри гент Бо жи дар Цр њан ски).

БРАНКОВЕНАГРАДЕ
МАТИЦЕСРПСКЕ

У Са ло ну Ма ти це срп ске, 14. ју на 2016. го ди
не, проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти
це срп ске, уру чио је Бран ко ве на гра де Ма ти це 
срп ске за школ ску 2014/15. го ди ну за ди плом ске 
и се ми нар ске ра до ве. Пр ва на гра да: Ирени
Плаовић за рад „Ре то рич ка при ро да ‘Сло ва о 
све том кне зу Ла за ру’ не по зна тог Ра ва ни ча ни на”; 
две дру ге на гра де: НиколиниТутуш за рад 
„Сим бо ли ка би ља у ‘Ср бља ку’” и НатасјиЧи
чић за рад „Ди ге нис Акри та – гра ни чар еп ског 
и ро ма неск ног”, и три тре ће на гра де: Давору
Арнауту за рад „Хро но топ Бо сне 1878. у Ан
дри ће вом дје лу”, КатариниПантовић за рад 
„Су ви шне же не у ро ма ни ма ‘Се о ска учи те љи ца’ 
Све то ли ка Ран ко ви ћа и ‘Не чи ста крв’ Борисавa 
Стан ко ви ћа”и СветланиСавић за рад „Ерос 
и Та на тос у при по вет ка ма срп ских ре а ли ста 
(Ми ло ван Гли шић, Јан ко Ве се ли но вић, Ла за Ла
за ре вић, Све то лик Ран ко вић, Си мо Ма та вуљ)”.
За пи сник са са стан ка Жи ри ја про чи тао је проф. 
др Ра до слав Ера ко вић, члан Жи ри ја, а о на гра
ђе ним ра до ви ма и до бит ни ци ма го во рио је 
проф. др Во ји слав Је лић, члан Жи ри ја. На гра
ђе ни су про чи та ли од лом ке из сво јих ра до ва. 
До де ли су при су ство ва ли и проф. др Ива на Жи
ван че вић Се ке руш, де кан Фи ло зоф ског фа кул
те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду, мен то ри на
гра ђе них ра до ва, пред став ник Град ског од бо ра 
за кул ту ру Гра да Но вог Са да и ви ше про фе со ра 
Фи ло зоф ског фа кул те та из Но вог Са да.
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НАГРАДЕИЗЗАДУЖБИНСКИХФОНДОВАМАТИЦЕСРПСКЕ

У Ма ти ци срп ској, 28. ју на 2016. го ди не, све ча но 
су уру че не На гра де из за ду жбин ских фон до ва Ма
ти це срп ске нај бо љим ђа ци ма и сту ден ти ма за вр
шних го ди на шко ла и фа кул те та. На гра ђе не уче
ни ке и сту ден те с не ко ли ко про бра них ре чи по
здра вио је проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, а том при ли ком им је уру чио и 
при год не по кло не. Про фе сор Ста нић ис та као је 
зна чај за ду жби нар ства за исто ри ју и раз вој Ма ти це 
срп ске, а по себ но је на гла сио и њи хов не ма ли до
при нос афир ми са њу и под сти ца њу мла дих уче ни
ка и сту де на та за успе шан на ста вак шко ло ва ња, 
од но сно струч но и на уч но уса вр ша ва ње. До де лу су 
обо га ти ле број не зва ни це и ме ди ји ко ји су с по но
сом по здра ви ли до бит ни ке.

До бит ни ци на гра де за ду жбин ских фон до ва Ма
ти це срп ске за 2016. го ди ну су:

1. Ма ја Ђор ђе вић, Гим на зи ја „ЛазаКостић”, Но ви 
Сад

2. Вла ди мир Го лу шин, Гим на зи ја „ЛазаКостић”, Но ви 
Сад

3. Ни ко ла Спа сић, Гим на зи ја „ЈованЈовановићЗмај”, 
Но ви Сад

4. Га ври ло Ми ли ће вић, Гим на зи ја „ЈованЈовановић
Змај”, Но ви Сад

5. На та ша Ра до вић, Гим на зи ја и еко ном ска шко ла 
„СветозарМилетић”, Ср бо бран

6. Ми лош Го луб, Гим на зи ја „СветозарМарковић”, 
Но ви Сад

7. Бла го је Пр па, Гим на зи ја „СветозарМарковић”, Но ви 
Сад

8. Ела Мар тич, Еко ном скотр го вин ска шко ла, Бе чеј
9. Ми лан Кре со вић, Гим на зи ја „ИсидораСекулић”, 

Но ви Сад
10. Ни ко ла Ра ђе но вић, Гим на зи ја „ИсидораСекулић”, 

Но ви Сад
11. Ан дри ја на Ба ју но вић, Гим на зи ја „ИсидораСекулић”, 

Но ви Сад
12. Ма ри ја Не шић, Карловачкагимназија, Срем ски 

Кар лов ци
13. Хе ге диш Чон гор, Гим на зи ја Бе чеј, Бе чеј
14. Де ја на Илић, Прав ни фа кул тет, Но ви Сад
15. Ср ђан Па нић, Еко ном ски фа кул тет, Су бо ти ца
16. Раст ко Са ва Је ре мић, Ме ди цин ски фа кул тет, Но ви 

Сад
17. АнаМа ри ја Веј но вић, Ме ди цин ски фа кул тет, Но ви 

Сад
18. Да ни ца Три фу ња гић, Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви 

Сад
19. Са ра Мај сто ро вић, Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви 

Сад
20. Је ле на Не сто ро вић, Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви 

Сад
21. Ксе ни ја По по вић, Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви 

Сад
22. Јан Ђе мров ски, Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад
23. Та ња Го лић, Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад
24. Оли ве ра Ми ло ше вић, Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви 

Сад


