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1. ју ла 2016: Га ле ри ји Ма ти це срп ске, по во дом обе ле жа
ва ња 25 го ди на од об но ве ра да Ко ла срп ских се ста ра у Но
вом Са ду, уру че на је По ве ља Ко ла срп ских се ста ра ко ја се 
до де љу је зна чај ним и за слу жним ин сти ту ци ја ма и по је
дин ци ма за по др шку у ра ду. 
1, 8, 15, 22. и 29. ју ла 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 но је че ти ри 
пре да ва ња: „О на стан ку ко лек ци је и о са рад њи при ват ног 
и др жав ног сек то ра” мр Ти ја не Пал ко вље вић Бу гар ски, 
управ ни ка Га ле ри је, „Сли кар о сли ка ри ма: Лу бар да и Ми
лу но вић” мр Да ни ла Вук са но ви ћа, про грам ског ди рек то ра 
Га ле ри је, „Жен ски свет у ко лек ци ји Tar kett” Ста ни сла ве 
Јо ва но вић, историчарa 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.
3. ју ла 2016: у Бе о гра ду је у 66. го ди ни жи во та пре ми нуо 
др Ми ро слав Ти мо ти је вић, ре дов ни про фе сор Фи ло зоф
ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, ду го го ди шњи 
пред сед ник Управ ног од бо ра Га ле ри је Ма ти це срп ске, ода
ни са рад ник и при ја тељ Га ле ри је.
4. ју ла 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це 
срп ске, и Дра ган Ко јић, управ ник Град ске Би бли о те ке из 
Но вог Са да, би ли су го сти управ ни ка Му зе ја Ни ко ле Те сле 
др Бра ни ми ра Јо ва но ви ћа, а раз го ва ра ли су о при пре ма ма 
про сла ве 160го ди шњи це ро ђе ња Ни ко ле Те сле.
4. ју ла 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти
це срп ске, су срео се са пред сед ни ком СА НУ ака де ми ком 
Вла ди ми ром Ко сти ћем, а раз го ва ра ли су о за јед нич ким 
по сло ви ма на из ра ди Срп ске ен ци кло пе ди је и о са рад њи 
Ма  ти це срп ске и Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти. 

5. ју ла 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це 
срп ске, при мио је Ми ло ша Ра сто ви ћа, но ви на ра и кул тур
ног ко ор ди на то ра срп ског ли ста за ди ја спо ру Аме ри кан ски 
Ср бо бран ко ји је том при ли ком Ма ти ци срп ској уру чио 
при мер ке овог ча со пи са и ура мље ну пр ву стра ни цу пр вог 
бро ја.

5. и 6. ју ла 2016: Га ле ри ја Ма ти це срп ске уче ство ва ла је 
на Сај му омла дин ског ту ри зма (Youth Fa ir), ко ји је одр жан 
на Тр гу сло бо де, и том при ли ком про мо ви са ла про грам 
Ta ke a bre ak, feel the art in the Gal lery of Ma ti ca srp ska. 
5–10. ју ла 2016: Га ле ри ја Ма ти це срп ске је по пе ти пут 
ор га ни зо ва ла про грам Ta ke a bre ak, feel the art in the Gal lery 
of Ma ti ca srp ska по во дом EXIT фе сти ва ла, са иде јом да се 
про мо ви шу срп ска на ци о нал на умет ност и кул тур на ба
шти на, те да се при бли же ка ко стра ним та ко и до ма ћим 
по се ти о ци ма фе сти ва ла. Про грам су во ди ле мср Је ле на 
Ог ња но вић, Ми ро сла ва Жар ков и Ста ни сла ва Јо ва но вић, 
ку сто си Га ле ри је.
6. ју ла 2016: у про сто ри ја ма За во да за из да ва ње уџ бе ни ка 
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.
6–7. ју ла 2016: мср Сне жа на Ми шић, про грам ски ди рек
тор Га ле ри је Ма ти це срп ске, и мср Је ле на Ог ња но вић, му
зеј ски еду ка тор, бо ра ви ле су у Љу бља ни по во дом по чет ка 
европ ског про јек та у окви ру про гра ма Кре а тив на Евро па 
2014–2020. Га ле ри ја Ма ти це срп ске је са На род ном га ле ри
јом Сло ве ни је у Љу бља ни, Умет нич коисто риј ским му зе јем 
у Бе чу и ор га ни за ци јом ISES из Шпа ни је кре и ра ла про је кат 
He a r Me. Brin ging youth and mu se ums to get her за ко ји је до
би ла фи нан сиј ску по др шку Европ ске ко ми си је.

7. ју ла 2016: Ма ти цу срп ску по се тио је проф. др Зо ран 
Ми ло ше вић, по кра јин ски се кре тар за на у ку и обра зо ва ње. 
Го ста су при ми ли 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, те проф. др Ђор ђе Ђу рић, 
ге не рал ни се кре тар.
7. ју ла 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 су ство ва ли су про сла ви 160го ди шњи це 
ро ђе ња Ни ко ле Те сле, у ор га ни за ци ји „Те сла гло бал фо
ру ма”, у ком плек су „Нор цев” на Фру шкој го ри.



7–10. ју ла 2016: Га ле ри ја Ма ти це срп ске је то ком тра ја ња 
EXIT фе сти ва ла има ла свој штанд у Sta te of EXIT зо ни на 
Пе тро ва ра дин ској твр ђа ви на ко јем су по се ти о ци фе сти
ва ла има ли при ли ку да се за ба ве кроз игру AR Tify your self 
и по ста ну део не ког умет нич ког де ла. 

9. ју ла 2016: у ку ћи кра ља Пе тра одр жан је про грам по све
ћен Ни ко ли Те сли, а на ње му је књи жев ни ку, ва ја ру и до бро
тво ру Ма ти це срп ске Ра до ва ну Ждра лу уру че на на гра да 
за жи вот но де ло. Том при ли ком је проф. др Дра ган Ста нић, 
пред сед ник Ма ти це срп ске, го во рио о до бит ни ку.

10. ју ла 2016: у Ко лар че вој за ду жби ни у Бе о гра ду одр жа но 
је књи жев но ве че по во дом обе ле жа ва ња Да на на у ке и про
сла ве 160го ди шњи це ро ђе ња Ни ко ле Те сле. У са рад њи са 
Те сли ном на уч ном фон да ци јом при ре ђе на је про мо ци ја 
Три ло ги је о го спо да ру му ња Ра до ва на Ждра ла у ко јој су уче
ство ва ли проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це 
срп ске, ко ји је го во рио о књи жев ном ра ду Ра до ва на Ждра
ла, и мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, управ ник Га ле
ри је Ма ти це срп ске, ко ја је го во ри ла о ње го вим ва јар ским 
де ли ма и по кло ну да ро ва ном Ма ти ци срп ској. Од лом ке 
из три ло ги је чи тао је глу мац Ми о драг Пе тро вић, на кон 
че га се при сут ни ма обра тио и сам ау тор.

11. ју ла 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма
ти це срп ске, при су ство вао је на уч ном ску пу „Те сла за сва 
вре ме на” у Срп ској ака де ми ји на у ка и умет но сти, по во дом 
обе ле жа ва ња 160го ди шњи це ро ђе ња Ни ко ле Те сле.

11. ју ла 2016: у Ма ти ци срп ској одр жа на је про мо ци ја књи
ге Who was Ni ko la Te sla? (The Ge ni us Who Ga ve Us Light) 
Ма је Хер ман Се ку лић. 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, а о књи зи су го во ри ли: Дра го љуб Кој чић, ди рек тор 
За во да за уџ бе ни ке, у чи јем је из да њу ова књи га иза шла, 
Вла ди мир Је лен ко вић, за ме ник ди рек то ра Му зе ја Ни ко ле 
Те сле, и ау тор . 

11. ју ла 2016: Га ле ри ју Ма ти це срп ске по се ти ла је Њ. е. Кри
стин Мо ро, ам ба са дор Ре пу бли ке Фран цу ске у Ср би ји, 
ко ја је у дру штву др Да ни е ле Ко ро ли је Цр кве ња ков, по моћ
ни ка управ ни ка Га ле ри је, об и шла стал ну по став ку и упо
зна ла се са ак ту ел ним про јек ти ма Га ле ри је.
12. ју ла 2016: 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, при ми ли су мср Да ли бо ра 
Ро жи ћа, чла на Град ског ве ћа за ду же ног за кул ту ру. 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. При ли ком по се те ис ка за но је 
обо стра но за до вољ ство до са да шњом са рад њом Ма ти це 
срп ске и Град ског ве ћа за кул ту ру и пред ло же ни су ви до
ви уна пре ђе ња ове са рад ње.

12. ју ла 2016: 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, при ми ли су 
де ле га ци ју Уни вер зи те та из Ни жњег Нов го ро да.

14. ју ла 2016: гост на књи жев ној ве че ри Mатице срп ске 
би ла је Ди на Ка тан Бен Ци он, пе сник, књи жев ни пре во
ди лац и уни вер зи тет ски на став ник из Изра е ла. Го шћу и 
при сут ну пу бли ку по здра вио је проф. др Дра ган Ста нић, 
пред сед ник Ма ти це срп ске. Ди на Ка тан Бен Ци он го во
ри ла је о свом пре во ди лач ком и пе снич ком ра ду. О ли ку 
и де лу Динe Ка тан Бен Ци он го во рио је њен ду го го ди шњи 
при ја тељ Ду шан Ми ха лек, док је део ње них сти хо ва чи
та ла др Иси до ра По по вић, струч ни са рад ник Рукописног 
оде љења Ма ти це срп ске.
14. ју ла 2016: др Че до мир Ан тић, срп ски исто ри чар, одр
жао је у атри ју му Би бли о те ке Ма ти це срп ске пре да ва ње у 
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окви ру Три би не „Са вре ме ни чо век и са вре ме ни свет” ко ју 
су 2015. за јед нич ки по кре ну ли Ма ти ца срп ска и Би бли о
те ка Ма ти це срп ске. 

15. ју ла 2016: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске отво ре на је из ло жба 
По кра јин ског за во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре Кaкo 
очу ва ти и ко ри сти ти кул тур но на сле ђе. Де сет го ди на раз
вој ног про јек та ин те гра тив не за шти те на сле ђа − „Ве ко ви 
Ба ча”, ко ја је на ста ла у са рад њи са Га ле ри јом Ма ти це срп ске 
и Тех но ло шким фа кул те том Уни вер зи те та у Но вом Са ду. 
На отва ра њу из ло жбе го во ри ли су 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, проф. 
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, 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, мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, управ ник Га ле
ри је Ма ти це срп ске, и др Сла ви ца Ву јо вић, ау тор из ло жбе.

19. ју ла 2016: об ја вљен је Го ди шњак Би бли о те ке Ма ти це 
срп ске, све ска за 2015. го ди ну.

20. ју ла 2016: Би бли о те ка Ма ти це срп ске об ја ви ла је Ана ли
зу ра да на род них би бли о те ка у Вој во ди ни за 2015. и Ана ли зу 
ра да ви со ко школ ских би бли о те ка у Вој во ди ни за 2015.

26. ју ла 2016: мр Дра гој ла Жи ва нов, му зеј ски са вет ник 
Га ле ри је Ма ти це срп ске, у окви ру ци клу са пре да ва ња Да
ро дав ци но во сад ских му зе ја у Зби р ци стра не умет но сти 
Му зе ја гра да Но вог Са да, одр жа ла је пре да ва ње „Да ро дав
ци Ма ти це срп ске и Му зе ја Ма ти це срп ске”.

27. ју ла 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти
це срп ске, при мио је Ње го во пре о све штен ство Вла ди ку 
срем ског го спо ди на Ва си ли ја, а раз го ва ра ло се о обе ле жа
ва њу Да на Све те мај ке Ан ге ли не. 

27. ју ла 2016: Ма ти цу срп ску по се ти ли су сту ден ти 20. по 
ре ду ин тер на ци о нал не Лет ње шко ле срп ског је зи ка, кул
ту ре и исто ри је за стран це, ко ју ор га ни зу је Фи ло зоф ски 
фа кул тет у Но вом Са ду. Рад Ма ти це срп ске и њен исто
риј ски зна чај сту ден ти ма је пред ста ви ла мр Ива на Ће лић, 
струч ни са рад ник Одељења за књижевност и језик Ма
ти це срп ске.

27. ју ла 2016: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, у окви ру пра те ћег 
про гра ма из ло жбе Кaкo очу ва ти и ко ри сти ти кул тур но 
на сле ђе − „Ве ко ви Ба ча”, одр жа ни су ау тор ско ту ма че ње 
др Сла ви це Ву јо вић и Фо рум Уло га са вре ме не на у ке у за
шти ти на сле ђа на ко јем су пред ста вље не мо гућ но сти 
ис тра жи ва ња ма те ри ја ла у кул тур ном на сле ђу на Тех но

ло шком фа кул те ту у Но вом Са ду, а ко ји је мо де ри ра ла 
проф. др Јо ња уа Ра но га јец.

27. ју ла 2016: Га ле ри ју Ма ти це срп ске по се ти ла су де ца из 
лет њег кам па „Ма ла срећ на ко ло ни ја” ко ји су се кроз игру 
упо зна ли са де ли ма срп ске умет но сти и по том на сли ка ли 
умет нич ко де ло ко је им се нај ви ше до па ло. Ра ди о ни цу је 
во ди ла Ми ро сла ва Жар ков, ку стос Га ле ри је.

28. ју ла 2016: у прат њи про фе со ра из Цен тра за срп ски 
је зик и кул ту ру „Азбу кум”, Ма ти цу срп ску по се ти ло је 
пет сту де на та из Ки не ског Тај пе ха (Тај ва на). Го сте је при
мио мср Ог њен Ка ра но вић, струч ни са рад ник Рукописног 
одељења Ма ти це срп ске. Сту ден ти су овом при ли ком по
се ти ли и Би бли о те ку Ма ти це срп ске, а при ми ла их је и 
упо зна ла са ра дом би бли о те ке Да ни е ла Кер ме ци, би блио
те карса вет ник.

29. ју ла 2016: сли ка Кне же ва па ла та у Ду бров ни ку  Пе тра 
До бро ви ћа  из ко лек ци је Га ле ри је Ма ти це срп ске усту пље
на је за из ла га ње на из ло жби  Ду бров ник  у Умјет нич кој га
ле ри ји Ду бров ник. На отва ра њу су го во ри ли: Ве сна Де лић 
Го зе, ди рек тор Умјет нич ке га ле ри је Ду бров ник, Тон ко 
Ма ро е вић, ау тор из ло жбе, мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар
ски, управ ник Га ле ри је Ма ти це срп ске, и Стра јо Кр сма но
вић, ди рек тор Умјет нич ке га ле ри је Бо сне и Хер це го ви не.

2. ав гу ста 2016: Фи лип Г. Кент, управ ник Уни вер зи тет ске 
би бли о те ке Уни вер зи те та у Мел бур ну, по се тио је Би блио
те ку Ма ти це срп ске. Го ста су са исто ри јом и де лат но сти ма 
Би бли о те ке упо зна ли Нов ка Шо ки ца Шу ва ко вић, Ми ро
слав Алек сић и Оли ве ра Кри во шић. 

4. ав гу ста 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма
ти це срп ске, при су ство вао је у се лу Бу си ја обе ле жа ва њу 
5. ав гу ста – Да на се ћа ња на стра да ње и про гон Ср ба из 
Хр ват ске.

5. ав гу ста 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 300го ди шњи це 
бит ке на Ве зир цу.

5, 12, 19. и 26. ав гу ста 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 
че ти ри 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, про грам ског ди рек 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, „О на стан ку ко лек ци је 
и о са рад њи при ват ног и др жав ног сек то ра” мр Ти ја не 
Пал ко вље вић Бу гар ски, управ ни ка Га ле ри је, и „Не жност 
и по е зи ја ство ре не Сти јо ви ће вим дле том” Ми ро сла ве Жар
ков, ку сто са из ло жбе.

8. ав гу ста 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма
ти це срп ске, су срео се са по кра јин ским се кре та ром за 
нау ку проф. др Зо ра ном Ми ло ше ви ћем, а раз го ва ра но је 
о Ма ти чи ном де ло ва њу у ре ги о ну, о из да вач кој де лат но сти 
и о ко му ни ка ци о ној, ин тер нет мре жи ко ју ко ри сти Ма
ти ца срп ска.

8. ав гу ста 2016: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, у окви ру пра
те ћег про гра ма из ло жбе Кaкo очу ва ти и ко ри сти ти кул
тур но на сле ђе − „Ве ко ви Ба ча”, одр жа ни су ау тор ско ту
ма че ње др Сла ви це Ву јо вић и Фо рум – Раз вој ни про јек ти 
за сно ва ни на кул тур ном на сле ђу: ста ње и мо гућ но сти 
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ко ји су мо де ри ра ли 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 др Сла ви ца Ву јо
вић, ко ор ди на тор про јек та „Ве ко ви Ба ча”.
10. ав гу ста 2016: у Ма ти ци срп ској проф. 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 Срп ског ин сти ту та из Бу дим пе ште Пе ром Ла сти
ћем, ди рек то ром, и Зол та ном Ба дом, са рад ни ком. Раз го ва
ра ло се о ор га ни за ци ји на уч ног ску па Исто ри ја Ср ба у Ма
ђар ској (Угар ској): ста ње и пер спек ти ве ис тра жи ва ња, ко ји 
ће се одр жа ти 24–26. но вем бра 2016. го ди не у Бу дим пе шти.
11. ав гу ста 2016: проф. др Дра ган Ста нић (Иван Не гри шо
рац), пред сед ник Ма ти це срп ске, за јед но са Ма ти јом Бећ
ко ви ћем, Рај ком Пе тро вим Но гом и Ђор ђом Сла до јем, уче
ство вао је у пе снич кому зич ком про гра му у ма на сти ру 
Кру ше до лу, у ор га ни за ци ји Епар хи је срем ске и РТВа.

12. ав гу ста 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, бе се дом је уче ство вао на цен трал ном про
гра му обе ле жа ва ња Да на Све те мај ке Ан ге ли не, на ко јем 
су се, уз при год не му зич косцен ске при ло ге, оку пље ним 
вер ни ци ма обра ти ли Па три јарх Ири неј, Епи скоп срем ски 
Ва си ли је и дру ги.

15. ав гу ста 2016: Ма ти цу срп ску по се ти ла је гру па про
фе со ра из ра зних кра је ва Ср би је, уче сни ка про је ка та „Пу
те ви ма срп ског ро ман ти зма” ко ји је по др жан од стра не 
Дру штва за срп ски је зик и књи жев ност и Ми ни стар ства 
кул ту ре и ин фор ми са ња. Го сте је при мио мр Дра ган Ту
бић, струч ни са рад ник Лек си ко граф ског оде ље ња Ма ти
це срп ске, а том при ли ком го сти су об и шли про сто ри је 
Ма ти це срп ске и Би бли о те ке Ма ти це срп ске, упо зна ли се 
са исто ри јом и де лат но шћу Ма ти це срп ске и ак тив но уче
сто ва ли у пре да ва њу о Ма ти ци срп ској. 
15. ав гу ста 2016: об ја вљен је јул скоав гу стов ски број Ле
то пи са Ма ти це срп ске, ко ји је у це ло сти по све ћен ан ке ти 

„По е зи ја бу дућ но сти”. Ан ке та је мо ти ви са на по ку ша јем 
да за ми сли мо ка ко ће по е зи ја из гле да ти у вре ме ни ма 
ко ја до ла зе. На Ле то пи со ву ан ке ту, са ста вље ну од пет пи
та ња, ода зва ло се три де се так пе сни ка, пе сни ки ња, кри
ти ча ра и кри ти чар ки. По све ће ни су по е зи ји и то је оно 
што их спа ја. Раз ли ку ју се по го ди на ма, пое ти ка ма, по
гле ди ма на свет. Све те раз ли ке од ра жа ва ју се и у са мим 
од го во ри ма, као и у ре ак ци ја ма на ан ке ту – по не где су 
пе сни ци, уме сто од го во ра, по сла ли Уред ни штву Ле то пи са 
Ма ти це срп ске са мо јед ну сво ју пе сму. Раз ли ке су до бро
до шле: оне са мо по твр ђу ју и све до че да је по е зи ја би ла и 
оста ла јед но од по вла шће них ме ста су сре та и ис по ља ва ња 
лич но сти. На да мо се да ће по е зи ја та кву уло гу за др жа ти 
и у бу дућ но сти. 
19. ав гу ста 2016: Га ле ри ју Ма ти це срп ске по се ти ла су де ца 
из основ них шко ла оп шти не Ра ни гул из Ко сов ског По мо
ра вља ко ји су бо ра ви ли у Но вом Са ду. Го сте је кроз стал ну 
по став ку из ло жбе про ве ла Ми ро сла ва Жар ков, ку стос. 
20. и 21. ав гу ста 2016: Га ле ри ја Ма ти це срп ске уче ство
ва ла је на 22. Фе сти ва лу еко ло шког по зо ри шта за де цу и 
мла де у Бач кој Па лан ци, а том при ли ком је Ми ро сла ва 
Жар ков, ку стос Га ле ри је, одр жа ла кре а тив ну ра ди о ни цу 
„Умет ност ства ра мо и пла не ту чу ва мо”.

24. августa 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, уче ство вао je у ра ду Са ве та На род не би
бли о те ке Ср би је у Бе о гра ду, ко ји би тре ба ло да се по за ба
ви пи та њем је зи ка и пи сма као сред ста ва за де фи ни са ње 
срп ског би бли о теч ког кор пу са.

25. ав гу ста 2016: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, по во дом по
чет ка ме ђу на род ног фе сти ва ла Но ви Сад – Тан го град, 
одр жа на су два пре да ва ња: „Плес као ин спи ра ци ја у сли
кар ству” др Да ни е ле Ко ро ли је Цр кве ња ков, по моћ ни ка 
управ ни ка Га ле ри је, и „Тан го и те ра пи ја па ро ва” мр Дра
га на Ва си ло ског (Нор ве шка), пси хо ло га, по ро дич ног 
те ра пе у та и спе ци ја ли сте по слов не пси хо ло ги је.  

27.  августa 2016: проф. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се
кре тар Ма ти це срп ске, са стао се у Вла ди АП Вој во ди не са 
др Ми ла ном Ми ци ћем, по моћ ни ком по кра јин ског се кре
та ра за кул ту ру, јав но ин фор ми са ње и од но се са вер ским 
за јед ни ца ма. 

27. августa 2016: проф. др Бран ко Бе шлин, пот 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 пот пу ков ни ком Да ли бо ром Ден дом 
из Ин сти ту та за стра те гиј ска ис тра жи ва ња, а раз го ва ра ло 
се о за јед нич кој ор га ни за ци ји на уч ног ску па До бро вољ ци 
у Вели ком ра ту 1914–1918. 

27. и 30. ав гу ста 2016: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, у ор га
ни за ци ји Прак ти кабл – плат фор ме за са вре ме ну умет ност 
и кул ту ру, одр жа на је Игран ка – епи зо да Ужи ва ње у пле су.

30. ав гу ста 2016: би бли о те ка ри Би бли о те ке Ма ти це срп
ске по се ти ли су из ло жбу Свет срп ске ру ко пи сне књи ге 
(12−17. век) у Га ле ри ји СА НУ у Бе о гра ду (јед на од три пра
те ће ма ни фе ста ци је Ме ђу на род ног кон гре са ви зан то ло га 
ко ји је 23. пут одр жан у срп ској пре сто ни ци од 22. до 27. 
ав гу ста 2016) на ко јој су при ка за не ру ко пи сне књи ге из фон
да Би бли о те ке Ма ти це срп ске Ма ти чин апо стол, ис пи сан 
на пер га мен ту у 13. ве ку, и Псал тир Га ври ла Тро и ча ни на 
(из 1643. го ди не).
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30. ав гу ста 2016: мср Мир ја на Брм бо та, ви ши ку стос Га
ле ри је Ма ти це срп ске, у окви ру ци клу са пре да ва ња Да
ро дав ци но во сад ских му зе ја у Зби р ци стра не умет но сти 
Му зе ја гра да Но вог Са да, одр жа ла је пре да ва ње „По клон
зби р ке Га ле ри је Ма ти це срп ске”.

1. сеп тем бра 2016: одр жа на је 7. сед ни ца Пред сед ни штва 
Ма ти це срп ске.

1. сеп тем бра 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, при мио је го сте из Ру му ни је, пе сни ка из 
Бу ку ре шта Га бри је ла Ки фуа и пе сни ка из Те ми шва ра Сла
во ми ра Гво зде но ви ћа, а раз го ва ра ло се о мо гу ћој са рад њи.

1. сеп тем бра 2016: Би бли о те ка Ма ти це срп ске, елек трон
ском из ло жбом гра ђе из сво јих зби р ки, обе ле жи ла је 
125го ди шњи цу ро ђе ња књи жев ни ка Ста ни сла ва Ви на
ве ра (1891−1955). Ау то ри по став ке 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. 
2. сеп тем бра 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, при су ство вао је сед ни ци Ор га ни за ци о ног 
од бо ра „Но ви Сад – европ ска пре сто ни ца кул ту ре 2021”.
1, 7, 10, 14, 17, 21. и 24. сеп тем бра 2016: у Га ле ри ји Ма ти це 
срп ске обе ле же на је манифестацијa Да ни европ ске ба шти не 
2016. ко ја је за те му има ла „Кул тур но на сле ђе и за јед ни це 
– жи ве ти с на сле ђем”. 
2, 9, 16, 23. и 30. сеп тем бра 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 но је че ти ри пре да ва ња из ци клу са Умет ник у фо ку су: 
„Еп ско све тло на де ли ма Пе тра Лу бар де и Мит ско и ме ди
те ран ско у де ли ма Ми ла Ми лу но ви ћа” мр Да ни ла Вук са
но ви ћа, про грам ског ди рек то ра Га ле ри је, „Сим бо лич ка 
сна га за ви чај них мо ти ва На де жде Пе тро вић” Ста ни сла ве 
Јо ва но вић, исто ри ча ра умет но сти, „Екс пре сив ни сим бо ли 
у сли кар ству Ла за ра Ву ја кли је” Ми ро сла ве Жар ков, ку сто
са Га ле ри је, и „Пе тар Ом чи кус из ме ђу фи гу ре и ап страк
ци је” Ксе ни је Пле ћаш, исто ри ча ра умет но сти.

3. сеп тем бра 2016: Га ле ри ја Ма ти це срп ске и Са вез Ср ба 
у Ру му ни ји при ре ди ли су из ло жбу Срп ска умет но сти у 
10 сли ка. Из ко лек ци је Га ле ри је Ма ти це срп ске у Дво р цу 
по ро ди це На ко у Ве ли ком Се ми клу шу у Ру му ни ји. На 
отва ра њу из ло жбе го во ри ли су: Сте ван Бу гар ски, пред
став ник Са ве за Ср ба у Ру му ни ји, Ма ри ус Кор неа, ви ши 
ку стос Му зе ја ли ков них умет но сти у Те ми шва ру, и др Ти

ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, управ ник Га ле ри је Ма ти це 
срп ске.

7. сеп тем бра 2016: Жа на Пио и Ма ри он Ди бреј са Ака де
ми је ле пих умет но сти и Ви со ке шко ле за ар хи тек ту ру и пеј
за жно уре ђе ње Уни вер зи те та у Бор доу по се ти ле су Би блио
те ку Ма ти це срп ске. При ми ли су их Пе тер Хај нер ман, 
би бли о те карса вет ник и ин фор ма тор, Со ња Ива но вић, 
би бли о те кар, и мр Дра ган Ту бић, струч ни са рад ник Лек
си ко граф ског оде ље ња Ма ти це срп ске.

7. сеп тем бра 2016: др Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, 
управ ник Га ле ри је Ма ти це срп ске, са са рад ни ци ма Не
на дом Вој но ви ћем, се кре та ром, мср Сне жа ном Ми шић, 
про грам ским ди рек то ром, и Би ља ном Ри стић, опе ра тив
ним ди рек то ром, у Ми ни ста р ству кул ту ре и ин фор ми са ња 
Ре пу бли ке Ср би је у Бе о гра ду при су ство ва ла је са стан ку 
са Вла да ном Ву ко са вље ви ћем, ми ни стром кул ту ре и ин фор
ми са ња и Алек сан дром Фул го си, по моћ ни ком ми ни стра, 
на ко јем су пред ста вље ни про јек ти Га ле ри је ко ји су пла
ни ра ни да се ре а ли зу ју до кра ја го ди не.

7. сеп тем бра 2016: У Га ле ри ји Ма ти це срп ске при ре ђе на је 
из ло жба деч јих ра до ва у ор га ни за ци ји Кре а тив не ра ди о
ни це „Ма шта ли ца” и вр ти ћа „Ма ла шко ла”.

8. сеп тем бра 2016: Ми ро слав Ла зан ски, вој но по ли тич ки 
ко мен та тор, 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 2015. за јед нич ки по кре ну ли Ма ти ца 
срп ска и Би бли о те ка Ма ти це срп ске. 

9. сеп тем бра 2016: Би бли о те ка Ма ти це срп ске и Ру ска 
др жав на би бли о те ка скло пи ле су Спо ра зум о са рад њи, 
ко ји су у Мо скви пот пи са ли Се ли мир Ра ду ло вић, управ ник 
Би бли о те ке Ма ти це срп ске, и Вла ди мир Гне зди лов, вр ши
лац ду жно сти управ ни ка Ру ске др жав не би бли о те ке. Две 
би бли о те ке раз ме њи ва ће штам па на из да ња књи га, ча со
пи са и но ви на, а са ра ђи ва ће и у об ра ди, ре ста у ра ци ји и 
ди ги та ли за ци ји ру ко пи са и ста ре штам па не књи ге.

9. и 10. сеп тем бра 2016: Га ле ри ја Ма ти це срп ске уче ство
ва ла је на фе сти ва лу за де цу и по ро ди цу Ма мут фест у Ки
кин ди на ко јем су Је ле на Ог ња но вић и Ми ро сла ва Жар
ков, ку сто си Га ле ри је, пред ста ви ле еду ка тив не про гра ме 
Га ле ри је и одр жа ле ра ди о ни цу за де цу и ро ди те ље „Мо ја 
гра на на по ро дич ном ста блу”. 

10. сеп тем бра 2016: проф. др Бран ко Бе шлин, пот пред
сед ник Ма ти це срп ске, и проф. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни 
се кре тар, при су ство ва ли су, у ма на сти ру Све тог Јо ва на 
Кр сти те ља у Ја се нов цу, обе ле жа ва њу 75го ди шњи це стра
да ња у ло го ру Ја се но вац.

10–18. сеп тем бра 2016: пре ма про јек ту Би бли о те ке Срп
ске па три јар ши је, као члан Ко ми си је за ис тра жи ва ње и 
опис срп ских ру ко пи са у ино стра ним збир ка ма, Ду ши ца 
Гр бић, ру ко во ди лац Оде ље ња ста ре и рет ке књи ге и ле
га та Би бли о те ке Ма ти це срп ске, бо ра ви ла је у Бе чу где је 
у Ау стриј ској на ци о нал ној би бли о те ци ра ди ла на опи су 
срп ских ру ко пи са. Овај про је кат од на ци о нал ног зна ча ја 
ре а ли зу је се под по кро ви тељ ством Ми ни стар ства кул ту ре 
и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је и Срп ске пра во слав не 
цр кве. 

15. сеп тем бра 2016: об ја вљен је сеп тем бар ски број Ле то
пи са Ма ти це срп ске, у ко јем, по ред уста ље них ру бри ка, 
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из два ја мо ру бри ку „Све до чан ства” ко ја до но си текст пре
да ва ња „Кул ту ра пам ће ња и бри га за жр тву” др Бо го љу ба 
Шја ко ви ћа, одр жа ног у Ма ти ци срп ској по во дом обе ле жа
ва ња 75го ди шњи це осни ва ња ло го ра Ја се но вац у НДХ.

15. сеп тем бра 2016: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске др Ти ја на 
Пал ко вље вић Бу гар ски, управ ник, и Је ле на Ог ња но вић, 
ку стос за еду ка ци ју, са ста ле су се са Ми ла ном Лу чи ћем, 
умет нич ким ди рек то ром Бри тан ског са ве та у Ср би ји, а 
том при ли ком раз го ва ра ло се о бу ду ћој са рад њи и на став ку 
ра да на про јек ту Mo ving Mu se ums. 

14. сеп тем бра 2016: проф. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се
кре тар Ма ти це срп ске, и проф. др Ср ђан Шљу кић су, као 
пред став ни ци Ма ти це срп ске, уче ство ва ли у ра ду Од бо ра 
за ор га ни за ци ју окру глог сто ла Вред но ва ње у на у ци у Огран
ку СА НУ, а ко ји је за ка зан за 11. ок то бар у ам фи те а тру Уни
вер зи те та у Но вом Са ду.

14. сеп тем бра 2016: Ма ти цу срп ску по се ти ла је гру па сту
де на та сла ви ста ко ји су уче сни ци 46. Ску па сла ви ста – 
се ми на ра срп ског је зи ка, књи жев но сти и кул ту ре у ор га
ни за ци ји Ме ђу на род ног сла ви стич ког цен тра из Бе о гра
да. По се та је ор га ни зо ва на у са рад њи сa За ду жби ном 
„До си теј Об ра до вић”. Го сте је при мио мр Дра ган Ту бић, 
струч ни са рад ник Лек си ко граф ског оде ље ња Ма ти це срп
ске, а овом при ли ком су го сти, по ре клом из ви ше европ ских 
и азиј ских зе ма ља, об и шли све ча ну са лу и са лон Ма ти це 
срп ске и упо зна ли се са исто ри ја том и са вре ме ном де лат
но шћу ин сти ту ци је. 

17. сеп тем бра 2016: Га ле ри ја Ма ти це срп ске при кљу чи ла 
се обе ле жа ва њу де ве то го ди шњи це „Мер ка тор цен тра” у 
Но вом Са ду. У пре по днев ним ча со ви ма одр жа на је кре а
тив на ра ди о ни ца за де цу Умет нич ки вре ме плов ко ју је 
во ди ла Је ле на Ог ња но вић, ку стос за еду ка ци ју, док су уве че 
на згра ди „Мер ка тор цен тра” про јек то ва не фо то гра фи је 
ре мекде ла из Га ле риј ске ко лек ци је.

21–23. сеп тем бра 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, уче ство вао је, на по зив Дру штва сло вач
ких књи жев ни ка из Бра ти са ве, у ра ду Кон гре са сло вач ких 
књи жев ни ка са го сти ма из ино стран ства, ко ји је одр жан 
у Трен чи јан ским Те пли ца ма.

21. сеп тем бра 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 дру штве не на у ке.

23. сеп тем бра 2016: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске из ве де на је 
пред ста ва о љу бав ној при чи Ла зе Ко сти ћа и Лен ке Дун
ђер ски Од ра ја до без ње ни це. На кон пред ста ве пу бли ка је 
има ла при ли ку да ви ди пор тре те чла но ва по ро ди це Дун
ђер ски ко ји су из ло же ни у стал ној по став ци Га ле ри је и 
чу је при чу о њи ма.

24–29. сеп тем бра 2016: у окви ру про јек та Кре а тив не Евро
пе He a r Me. Brin ging youth and mu se ums to get her, ку сто си 
Га ле ри је Ма ти це срп ске, На род не га ле ри је Сло ве ни је у 
Љу бља ни и Умет нич коисто риј ског му зе ја у Бе чу уче ство
ва ли су у тре нин гу Да ни је ла Вај са из ор га ни за ци је ISES 
из Шпа ни је. 

26. сеп тем бра 2016: одр жа на је 8. сед ни ца Пред сед ни штва 
Ма ти це срп ске.

26. сеп тем бра 2016: проф. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се
кре тар Ма ти це срп ске, при мио је др Ми ла на Ми ци ћа, по

моћ ни ка се кре та ра за кул ту ру, јав но ин фор ми са ње и од
но се са вер ским за јед ни ца ма у Вла ди АП Вој во ди не.

26. сеп тем бра 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, при су ство вао је кон сти ту тив ној сед ни ци 
Управ ног од бо ра Фон да ци је „Алек сан дар Ти шма” ко ја је 
одр жа на у Ма ти ци срп ској.

26. сеп тем бра 2016: др 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 са стан
ку ди рек то ра на ци о нал них му зеј ских уста но ва Ср би је, 
на ко јем се раз го ва ра ло о ор га ни за ци ји ма ни фе ста ци је 
Му зе ју Ср би је де сет да на од 10 до 10 у 2017. го ди ни.

26–29. сеп тем бра 2016:  Дар ко Де спо то вић, Је ле на Јо ве тић 
и Дар ко Ђор ђе вић, тим кон зер ва то ра Га ле ри је Ма ти це 
срп ске, уз по моћ ко ле га из По кра јин ског за во да за за шти ту 
спо ме ни ка кул ту ре, ре а ли зо вао је тран спорт пред ме та кон
зер ви ра них у ове две уста но ве у окви ру про јек та за шти те 
цр кве ноумет нич ког фон да те ми швар ског Епар хиј ског 
дво ра, а по том и из ло жбе ну по став ку у ре но ви ра ним са
ло ни ма пр вог спра та ре зи ден ци јал ног зда ња у Те ми шва ру. 

28. сеп тем бра 2016: Ма ти цу срп ску по се тио је Мла ден 
Шар че вић, ми ни стар про све те у Вла ди Ре пу бли ке Ср би је, 
са са рад ни цом Да рин ком Ле ко вић, ру ко во ди о цем Гру пе 
за јав ност ра да и пла ни ра ње и из ве шта ва ње. Ми ни стра су 
при ми 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, мср Је ле на Ве се ли нов, управ ник 
по сло ва, и Се ли мир Ра ду ло вић, управ ник Би бли о те ке 
Ма ти це срп ске. То ком по се те раз ма тра не су ак тив но сти 
и де лат но сти ко је би омо гу ћи ле рад на за јед нич ком ци љу 
не го ва ња и уна пре ђи ва ња срп ске кул ту ре, на у ке и књи
жев но сти.

28. сеп тем бра 2016: но ва ре ди зај ни ра на Ди ги тал на БМС 
по ста ла је до ступ на ко ри сни ци ма. За др жа ла је све функ
ци о нал но сти ста ре, а ди зај ни ра на је за раз ли чи те опе ра
тив не си сте ме и при ла го ђе на мо бил ним уре ђа ји ма као 
што су та бле ти и те ле фо ни са ан др о ид опе ра тив ним си сте
мом. До ступ на је на сај ту Би бли о те ке Ма ти це срп ске или 
на ди рект ној адре си: di gi tal.bm s.rs .

29. сеп тем бра 2016: Ма ти цу срп ску по се тио је Вла дан Ву
ко са вље вић, ми ни стар кул ту ре и ин фор ми са ња у Вла ди 
Ре пу бли ке Ср би је, са са рад ни ци ма и Ми ло шем Ву че ви
ћем, гра до на чел ни ком Но вог Са да. Де ле га ци ју су при ми
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, мср Је ле на Ве се ли нов, управ ник по сло ва, и 
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Се ли мир Ра ду ло вић, управ ник Би бли о те ке Ма ти це срп
ске. То ком по се те раз го ва ра но је о мо гућ но сти ма за за
јед нич ке ак ци је за по ди за ње све сти о кул ту ри и о уна пре
ђе њу са рад ње Ми ни стар ства и Ма ти це срп ске. 

29. сеп тем бра 2016: Ма ти цу срп ску по се ти ли су др Кон
стан тин Вла ди ми ров Ни ки фо ров, ди рек тор Ин сти ту та 
за сло вен ске сту ди је Ру ске ака де ми је на у ка из Мо скве, и 
др Ан дреј Ле о ни до вич Ше мја кин, са рад ник Ин сти ту та. 
Го сте су при ми ли 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 ло се о на став ку са рад ње на из ра ди ру ско
срп ског збор ни ка ко ји при пре ма ју Ма ти ца срп ска и Ин
сти тут за сло вен ске сту ди је, као и о про ду бљи ва њу са рад ње 
у обла сти ма на у ке и кул ту ре.
29. сеп тем бра 2016: Би бли о те ку Ма ти це срп ске по се ти ла 
је гру па oд 10 сту де на та из Шко ле за би бли о те кар ство и ин
фо р ма ти ку (School of Li brary and In for ma tion Ma na ge ment) 
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. Го сте су 
при ми ле Оли ве ра Кри во шић и Да ни е ла Кер ме ци, би блио
те ка ри.
29. сеп тем бра 2016: Сло бо дан Г. Мар ко вић, срп ски исто
ри чар и по ли тич ки ан тро по лог, одр жао је у Све ча ној са ли 
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 2015. за јед нич ки по кре
ну ле Ма ти ца срп ска и Би бли о те ка Ма ти це срп ске. 
30. сеп тем бра 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске при мио je по кра јин ског се кре та ра на у ке 
проф. др Зо ра на Ми ло ше ви ћа и гру пу ин те лек ту а ла ца ко ји 
се за ла жу за по ди за ње спо ме ни ка/би сте Мом чи лу Та па ви ци.
30. сеп тем бра 2016: у Ма ти ци срп ској при ре ђен је све ча
ни про грам у част 100го ди шњи це Бит ке на Кај мак ча ла ну. 

При сут не го сте и пу бли ку по здра вио је проф. др Ђор ђе 
Ђу рић, ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске, а о Би ци на Кај
мак ча ла ну бе се дио је др Ми лан Ми цић. У умет нич ком де лу 
про гра ма уче ство ва ли су Из вор на гру па „Зву ци с ка ме на” 
и др Иси до ра По по вић, струч ни са рад ник Ма ти це срп ске, 
ко ја је ре ци то ва ла сти хо ве Љу бо ми ра Си мо ви ћа и Ми лу
ти на Бо ји ћа.

1. ок то бра 2016: у Те ми шва ру је све ча но про сла вље на два
де се та го ди шњи ца од ка да је на вла ди чан ски пре сто сту пио 
вла ди ка Лу ки јан (Пан те лић). То је био по вод и при ли ка 
да се јав но сти пред ста ви део бо га тог цр кве ноумет нич ког 
на сле ђа са бра ног у згра ди Епи скоп ског дво ра у Те ми шва
ру, а ко ји је ре ста у ри ран и кон зер ви ран у Га ле ри ји Ма ти
це срп ске и По кра јин ском за во ду за за шти ту спо ме ни ка 
кул ту ре. 

1. ок то бра 2016: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, у ор га ни за ци
ји Кре а тив ног мен тор ства, одр жа но је пре да ва ње „Но ви 
Сад под лу пом. Ка ко про ми шља ти кул ту ру гра да?” др Го
ра на Том ке, до цен та на Уни вер зи те ту умет но сти у Бе о гра
ду, ко а у то ра стра те ги је за кул ту ру Гра да Но вог Са да, на кон 
че га су уче сни ци, уз раз го вор на те му „Ка ко стра те шки 
ја ча ти ин сти ту ци ју?” са мр Да ни лом Вук са но ви ћем, про
грам ским ди рек то ром Га ле ри је, и мср Је ле ном Ог ња но вић, 
ку сто сом за еду ка ци ју, об и шли стал ну по став ку Га ле ри је.

1. ок то бра 2016: мср Сне жа на Ми шић, про грам ски ди рек
тор Га ле ри је Ма ти це срп ске, при су ство ва ла је све ча ном 
отва ра њу Ме мо ри јал не со бе сли кар ке Да ни це Јо ва но вић 
(1886–1914) у До му кул ту ре „Бран ко Ра ди че вић” у Бе шки.

3. ок то бра 2016: одр жа на је 9. сед ни ца Пред сед ни штва 
Ма ти це срп ске.

3. ок то бра 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма
ти це срп ске, при су ство вао је про сла ви Да на не мач ког 
је дин ства у Не мач кој ам ба са ди у Бе о гра ду.

3. ок то бра 2016: Ма ри ја Ваш при ре ди ла је елек трон ску из
ло жбу Во ди чи, мо но гра фи ја и фо то мо но гра фи је о Ау стри
ји у По клон би бли о те ци Ау стри је чи ме се Би бли о те ка Ма
ти це срп ске при кљу чи ла кам па њи „Ау стри ја чи та. Ме сто 
су сре та: би бли о те ка” ко ју већ је да на ест го ди на спро во ди 
Са вез би бли о те ка Ау стри је.

5. ок то бра 2016: 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, 
са ста ли су се у Ми ни стар ству кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је 
са др жав ним се кре та ром Но ви цом Ан ти ћем и са вет ни ком 
ми ни стра др Дра га ном Ха мо ви ћем.
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5. ок то бра 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 ном му зе ју у Чач ку. Ре а ли за тор про гра ма би ла је 
Је ле на Јо вин.
5. ок то бра 2016: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске одр жа но је 
струч но ту ма че ње из ло жбе Ка ко очу ва ти и ко ри сти ти 
на сле ђе. Де сет го ди на раз вој ног про јек та ин те гра тив не 
за шти те на сле ђа „Ве ко ви Ба ча” др Сла ви це Ву јо вић, ау то
ра из ло жбе.
5. ок то бра 2016: у Га ле ри ји Ма ке дон ске ака де ми је на у ка 
и умет но сти у Ско пљу отво ре на је го сту ју ћа из ло жба Га
ле ри је Ма ти це срп ске До бро вић, Шу ма но вић, Ко њо вић, 
Шу пут − Европ ски кон тек сти ко ја је ре а ли зо ва на у са
рад њи са Ма ке дон ском ака де ми јом на у ка и умет но сти, 
Срп ском ака де ми јом на у ка и умет но сти и Ам ба са дом Ре
пу бли ке Ср би је у Ма ке до ни ји, уз по др шку Ми ни стар ства 
кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је. 
6. ок то бра 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма
ти це срп ске, при су ство вао је сед ни ци Са ве та за је зик На
род не би бли о те ке Ср би је.

6. ок то бра 2016: Ма ти цу срп ску по се тио је фран цу ски исто
ри чар ЖанПол Блед. Ау то ра књи га Би змарк, Франц Фер
ни нанд, Франц Јо зеф и Сви Хи тле ро ви љу ди при мио је 
проф. др Бран ко Бе шлин, пот пред сед ник Ма ти це срп ске. 
То ком по се те ЖанПол Блед, про фе сор еме ри тус на Сор
бо ни и при дру же ни ино стра ни члан СА НУ, упо знат је са 
ра дом и де лат но шћу Ма ти це срп ске, а раз ма тра не су и мо
гућ но сти ме ђу на род не са рад ње у ци љу одр жа ва ња и раз
во ја срп ске и фран цу ске кул ту ре и исто ри је.
7. ок то бра 2016: др 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 мср Мир ја на Брм бо та, шеф сек то ра 
зби р ки, при су ство ва ле су у На род ној би бли о те ци Ср би је 
у Бе о гра ду Ван ред ној из бор ној скуп шти ни НК ИКОМа 
Ср би је.
7. и 14. ок то бра 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 из ци клу са Умет ник у фо ку су: „Ле по та у исти
ни. Сли ка же не на плат ни ма Зо ре Пе тро вић” Ста ни сла ве 
Јо ва но вић, исто ри ча ра умет но сти, и „Шет ња пре де ли ма 
Јо ва на Би је ли ћа” Ксе ни је Пле ћаш, исто ри ча ра умет но сти.
8. ок то бра 2016: Би бли о те ку Ма ти це срп ске по се ти ли су 
би бли о те ка ри из Дру штва би бли о те ка ра Го рењ ске (Сло ве

ни ја). Ре чи до бро до шли це упу тио им је Се ли мир Ра ду ло
вић, управ ник Би бли о те ке Ма ти це срп ске.

10. ок то бра 2016: одр жа на је 10. сед ни ца Пред сед ни штва 
Ма ти це срп ске.

10. ок то бра 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, при су ство вао је сед ни ци Управ ног од бо ра 
Фон да ци је „Алек сан дар Ти шма”. По том је у Ма ти ци срп
ској одр жа на и кон фе рен ци ја за штам пу.

11. ок то бра 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма
ти це срп ске, проф. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар, 
и проф. др Ср ђан Шљу кић уче ство ва ли су у Рек то ра ту Уни
вер зи те та у Но вом Са ду у ра ду окру глог сто ла Вред но ва ње 
у на у ци, а у ор га ни за ци ји Огран ка СА НУ, Уни вер зи те та 
у Но вом Са ду и Ма ти це срп ске. 

11. ок то бра 2016: проф. др Ми ра Ра до је вић, као пред став
ник Ма ти це срп ске, уче ство ва ла је у ра ду ко ми си је ко ја ће 
се ба ви ти при ку пља њем ма те ри ја ла у ве зи са рас пра вља
њем о ве за ма над би ску па Алој зи ја Сте пин ца са ре жи мом 
НДХ, а ко ју је име но ва ло Ми ни стар ство за рад, за по шља
ва ње, бо рач ка и социјaлна пи та ња – Сек тор за бо рач коин
ва лид ску за шти ту.

11. ок то бра 2016: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске отво ре на је 
из ло жба ра до ва Ду ша на В. Ра до ва но ви ћа, до бит ни ка Та
ба ко ви ће ве на гра де за ар хи тек ту ру 2016. ко ју до де љу је 
Дру штво ар хи те ка та Но вог Са да. На отва ра њу из ло жбе 
го во ри ли су: Ми ро слав Кр сто но шић, пред сед ник жи ри ја 
Та ба ко ви ће ве на гра де, Сло бо дан Јо вић, пред сед ник Дру
штва ар хи те ка та Но вог Са да, 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 
ла у ре ат.

12. ок то бра 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.

13. ок то бра 2016: Би бли о те ку Ма ти це срп ске по се ти ли су 
Бри ги те фон Кан, но ви нар углед ног не мач ког ли ста Frank
fur ter All ge ma i ne Ze i tung, и Вик тор Ла зић, осни вач Му зе ја 
књи ге „Адли гат” из Бе о гра да. Госте су примили Се ли мир 
Ра ду ло вић, управ ник Би бли о те ке Ма ти це срп ске, и Ми ро
слав Алек сић, по моћ ник управ ни ка. Раз го ва ра ло се о са
рад њи из ме ђу на ше нај ста ри је би бли о те ке и Му зе ја књи ге 
„Адли гат”. 

13. ок то бра 2016: проф. др Јо ван По пов одр жао је у Све
ча ној са ли 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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13–26. ок то бра 2016: струч ња ци Би бли о те ке Ма ти це срп
ске, мр Ду ши ца Гр бић, ар хе о граф са вет ник и по моћ ник 
управ ни ка за ста ру и рет ку књи гу и ле га те, Све тла на Вуч
ко вић, би бли о те карса вет ник, Фин ка Пје вач, ви ши би блио
те кар, и Ста ни мир Јак шић, би бли о те кар, ра ди ли су на 
уре ђе њу и об ра ди Би бли о те ке ма на сти ра Гра бов ца и Би
бли о те ке епи ско па Ар се ни ја Стој ко ви ћа у Сен тан дре ји. 
13. ок то бра 2016: Га ле ри ја Ма ти це срп ске, Пе чуј скоба
рањ ско срп ско удру же ње и Са мо у пра ва Ср ба у Пе чу ју 
при ре ди ли су из ло жбу Срп ска умет ност у де сет сли ка. 
Из ко лек ци је Га ле ри је Ма ти це срп ске у До му ци вил них 
за јед ни ца у Пе чу ју, у Ма ђар ској. На отва ра њу из ло жбе 
при сут ни ма су се обра ти ли др Пре драг Ман дић, пред сед
ник Пе чуј скоба рањ ског срп ског удру же ња, мср Сне жа на 
Ми шић, про грам ски ди рек тор Га ле ри је, и ау тор из ло жбе.
15. ок то бра 2016: об ја вљен је ок то бар 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 ру бри ку „Све до чан ства” ко ја до но си два тек ста по све
ће на на шим ис так ну тим књи жев ни ци ма ко ји ни су ви ше 
са на ма. Пр ви, „Јед но остр во, јед ног ле та. Се ћа ње на Мио
дра га Па вло ви ћа”, пот пи су је Вла да Уро ше вић, а дру ги, „Ко
чи ће ва и срп ска тра у ма. Уз сто го ди шњи цу смр ти Пе тра 
Ко чи ћа”, Сте ван Тон тић.
17. ок то бра 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, уче ство вао је у ра ду сед ни це На ци о нал ног 
са ве та за на уч ни и тех но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
17. ок то бра 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.

17. ок то бра 2016: у Ма ти ци срп ској, у за јед нич кој ор га
ни за ци ји Ма ти це срп ске и Му зе ја Ни ко ле Те сле, уз два 
при год на пре да ва ња отво ре на је из ло жба Ни ко ла Те сла 
– у свом и на шем вре ме ну. Све ча ност је отво ри ла ком по
зи ци ја „Сан го спо да ра све тло сти” Све ти сла ва Бо жи ћа у 
из во ђе њу кла вир ског дуа ко ји чи не Ка ја Ман дић Плав шић 
и Мар ко Сто ја но вић, сту ден ти Ака де ми је умет но сти у 
Но вом Са ду у кла си про фе сор ке Ма ри не Ми лић Ра до вић. 
На кон то га, при сут не го сте, број ну пу бли ку 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. Др Бра ни мир Јо ва но вић, управ ник 
Му зе ја Ни ко ле Те сле, го во рио је о Те сли ном жи во ту и 
на уч ном ра ду, уз при год ну пре зен та ци ју на „ви део би му”, 
а пре зви тер Оли вер Су бо тић на дах ну то је бе се дио о ду
хов ним и фи ло зоф ским аспек ти ма ли ка и де ла ве ли ког 
на уч ни ка. На кон ових ин те ре сант них пре да ва ња пу бли ка 
је има ла при ли ку да по гле да из ло жбу по све ће ну Ни ко ли 

Те сли, ко ја, из ме ђу оста лог, са др жи и два за ни мљи ва екс
по на та ко ја на прак ти чан на чин де мон стри ра ју на уч на 
до стиг ну ћа овог ве ли ког на уч ни ка.
17. ок то бра 2016: Би бли о те ка Ма ти це срп ске, по во дом 
125го ди шњи це ро ђе ња књи жев ни ка Оси па Ман дељ шта ма 
(1891–1938), при ре ди ла је елек трон ску из ло жбу гра ђе из 
сво јих зби р ки. Ау то ри из ло жбе би ли су Иси до ра Ста нић 
и Бо рис Бла шко вић, a уред ник Се ли мир Ра ду ло вић, управ
ник Би бли о те ке. 
17. ок то бра 2016: др 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 ној про сла ви 125го ди шњи це отва ра ња Умет нич коисто
риј ског му зе ја у Бе чу. 
18. ок то бра 2016: проф. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре
тар Ма ти це срп ске, и проф. др Бран ко Бе шлин, пот пред
сед ник, уче ство ва ли су у Ин сти ту ту за стра те гиј ска ис тра
жи ва ња у Бе о гра ду у ра ду на уч ног ску па До бро вољ ци у 
Ве ли ком ра ту 1914–1918. 
18. ок то бра 2016: Је ле на Ог ња но вић, ку стос Га ле ри је Ма
ти це срп ске за еду ка ци ју, и Ксе ни ја Пле ћаш, исто ри чар 
умет но сти, при су ство ва ле су у Му зе ју са вре ме не умјет но
сти Ре пу бли ке Срп ске у Ба ња лу ци ини ци јал ном са стан ку 
по во дом кре и ра ња про јек та у про гра му Кре а ти ве Евро пе 
на ме ње ном сле пим и сла бо ви дим осо ба ма.

19. ок то бра 2016: Ма ти цу срп ску по се ти ли су уче сни ци 
ме ђу на род ног ску па До бро вољ ци у Ве ли ком ра ту 1914–
1918. ко ји је Ма ти ца срп ска ор га ни зо ва ла са Ин сти ту том 
за стра те гиј ска ис тра жи ва ња и Исто риј ским ин сти ту том 
из Бе о гра да. Уче сни ке су при ми ли проф. др Бран ко Бе
шлин, пот пред сед ник Ма ти це срп ске, проф. др Ђор ђе 
Ђу рић, ге не рал ни се кре тар, и др Ми лан Ми цић, по моћ ник 
по кра јин ског се кре та ра за кул тур но на сле ђе. То ком по
се те проф. др Бран ко Бе шлин упо знао је уче сни ке са де
лат но шћу и исто ри јом Ма ти це срп ске, на кон че га су им 
до де ље ни при год ни по кло ни.
19–20. ок то бра 2016: по се та Ма ти це мо рав ске Ма ти ци 
срп ској (при лог). 
19. ок то бра 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 Ку ли. Ре а ли за тор про гра ма би ла 
је Је ле на Јо вин.
19. ок то бра 2016: Га ле ри ја Ма ти це срп ске и Пред школ ска 
уста но ва „Ра до сно де тињ ство”, по во дом по чет ка но вог 
еду ка тив ног про гра ма за де цу Умет нич ки вре ме плов. 



Лич но сти и до га ђа ји на умет нич ким де ли ма Га ле ри је Ма
ти це срп ске, пот пи са ли су спо ра зум о са рад њи у вр ти ћу 
„Звон чи ца”. 

20. ок то бра 2016: у Ма ти ци срп ској одр жа на је сед ни ца 
Од бо ра Оде ље ња за књи жев ност и је зик.

20. ок то бра 2016: у Ма ти ци срп ској одр жа но је пре да ва ње 
проф. др Зе да Рен ге ла (про фе сор на уни вер зи те ту За пад
не Ау стра ли је, са бо га том на уч ном и рад ном би о гра фи јом) 
на те му: „Gro wing bet ter crop ro ots: mo le cu lar mar kers as
so ci a ted with ro ot tra its”. Број ну пу бли ку по здра ви ли су 
ака де мик Ру долф Ка сто ри, се кре тар Оде ље ња Ма ти це 
срп ске за при род не на у ке, др Го ран Бе ка вац, са вет ник за 
ге не ти ку и опле ме њи ва ње би ља ка, и др Иви ца Ђа ло вић, 
на уч ни са рад ник са Ин сти ту та за ра тар ство и по вр та р ство 
у Но вом Са ду.

21. ок то бра 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, при мио је гру пу тур ских ин те лек ту а ла ца 
ко ји бо ра ве у Ср би ји, с ко ји ма су би ли и проф. др Дра гор 
Хи бер, проф. др Де јан По по вић, проф. др Ми лан Ма та вуљ 
и проф. др Ђор ђе Јо ва но вић.

21. ок то бра 2016: у Ма ти ци срп ској одр жа на је сед ни ца 
Од бо ра Оде ље ња за ли ков не умет но сти. 

21. ок то бра 2016: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске све ча но је 
отво ре на из ло жба Од го вор но у кул ту ри − ода бра на умет
нич ка де ла на ци о нал них сли ка ра XX ве ка у вла сни штву 
Вој во ђан ске бан ке, ко ја је ре зул тат са рад ње Га ле ри је и 
Вој во ђан ске бан ке. На отва ра њу из ло жбе пу бли ци су се 
обра ти ли др Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, управ ник 
Га ле ри је Ма ти це срп ске, и Ма ри нос Ва тис, пред сед ник 
Из вр шног од бо ра Вој во ђан ске бан ке.

21. ок то бра 2016: Га ле ри ју Ма ти це срп ске по се ти ли су уче
ни ци Кар ло вач ке гим на зи је за јед но са го сти ма, уче ни ци ма 
из Хо лан ди је, и том при ли ком уче ство ва ли у ра ди о ни ци 
о ви зу е ли за ци ји исто ри је у умет но сти, ко ју су во ди ле Је ле
на Ог ња но вић и Ми ро сла ва Жар ков, ку сто си Га ле ри је. 

23–29. ок то бра 2016: Са јам књи га у Бе о гра ду (при лог).

24. ок то бра 2016: одр жа на је 11 сед ни ца Пред сед ни штва 
Ма ти це срп ске.

24. ок то бра 2016: у Ма ти ци срп ској одр жа не су сед ни це 
Од бо ра Лек си ко граф ског и Ру ко пи сног оде ље ња.

25. ок то бра 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 ми ли су Иљу Чи сло ва, про фе со
ра Мо сков ског уни вер зи те та, књи жев ни ка, пре во ди о ца 
Вла ди ке Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа и пред сед ни ка Дру штва 

за ру скосрп ско при ја тељ ство, и оца Сер ги ја Ми хо ни на, 
ди рек то ра Пра во слав не гим на зи је.
25. ок то бра 2016: у Ма ти ци срп ској одр жа на је сед ни ца 
Од бо ра Оде ље ња за при род не на у ке.
25. ок то бра 2016: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске одр жан је са ста
нак са пред став ни ца ма Фран цу ског ин сти ту та у Ср би ји 
по во дом на став ка са рад ње у 2017. го ди ни. О про гра ми ма 
и про јек ти ма ко ји би се мо гли за јед нич ки ре а ли зо ва ти 
раз го ва ра ле су АнЛо рен Ви гу ру, ата ше за кул ту ру, др Ти
ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, управ ник Га ле ри је, мср Сне
жа на Ми шић, про грам ски ди рек тор, Ан Те, ко ор ди на тор 
Фран цу ског ин сти ту та – Но ви Сад, и ње на са рад ни ца 
Та ња Га ври ло вић.
25. и 26. ок то бра 2016: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, у окви ру 
ме ђу на род не са рад ње и на осно ву пот пи са ног Про то ко ла 
о са рад њи са Умет нич коисто риј ским музејoм у Бе чу, ор га
ни зо ва на је ра ди о ни ца Тех нич ка фо то гра фи ја у кон зер
ва ци ји. На по чет ку ра да уче сни ци ма су се обра ти ли др 
Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, управ ник Га ле ри је Ма ти це 
срп ске, Алек сан дра Фул го си, по моћ ник за сек тор кул тур ног 
на сле ђа у Ми ни стар ству кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу
бли ке Ср би је, и Јо ха нес Ир шик, ди рек тор Ау стриј ског 
кул тур ног фо ру ма у Бе о гра ду, уз чи ју по др шку је ова са
рад ња оства ре на. 

26. ок то бра 2016: Ма ти цу срп ску по се тио је Олек сан дар 
Алек сан дро вич, ам ба са дор Укра ји не. Го ста је до че као проф. 
др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске. Пред сед ник 
је го ста упо знао са ра дом и ак тив но сти ма Ма ти це срп ске, 
а раз го ва ра ло се и о ме ђу соб ној са рад њи. При ја тан раз го вор 
за вр шио се уза јам ном раз ме ном при год них по кло на.

26. ок то бра 2016: Ма ти цу срп ску по се ти ли су слу ша о ци 
60. кла се ге не рал штаб ног уса вр ша ва ња Вој ске Ср би је. Де
ле га ци ју је при мио проф. др Бран ко Бе шлин, пот пред сед
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ник Ма ти це срп ске, и одр жао пре да ва ње о исто ри ја ту, 
де лат но сти и да на шњој уло зи ове ин сти ту ци је у на шем 
дру штву.

26. ок то бра 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 фи ло ло ги ју и лин
гви сти ку.

26. ок то бра 2016: у Ма ти ци срп ској одр жа на је сед ни ца 
Ор га ни за ци о ног од бо ра „Но ви Сад – европ ска пре сто ни ца 
кул ту ре 2021”.

26. ок то бра 2016: Не над Вој но вић, се кре тар Га ле ри је Ма
ти це срп ске, при су ство вао је све ча но сти по во дом Да на 
му зе ја Вој во ди не и отва ра њу из ло жби Па ја Јо ва но вић 
(1859−1957) – Се о ба Ср ба и Иза бр да и до ли не − три ве ка 
Сло ва ка у Вој во ди ни. Том при ли ком Га ле ри ји Ма ти це срп
ске уру че на је за хвал ни ца за успе шну са рад њу.

27. ок то бра 2016: у Ма ти ци срп ској одр жа на сед ни ца Од
бо ра Оде ље ња за сцен ске умет но сти и му зи ку.

27. ок то бра 2016: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске одр жа на је 
кон фе рен ци ја за но ви на ре по во дом обе ле жа ва ња Да на Га
ле ри је и отва ра ња из ло жбе Кoшница. Тра ди ци ја и са вре
ме но ства ра ла штво. На кон фе рен ци ји је о обе ле жа ва њу 
Да на Га ле ри је и про гра му го во ри ла др Ти ја на Пал ко вље вић 
Бу гар ски, управ ник Га ле ри је, док је из ло жбу пред ста вио 
мр Да ни ло Вук са но вић, ау тор из ло жбе и уред ник се ри је 
из ло жби Тра ди ци ја и са вре ме но ства ра ла штво.

28. ок то бра 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, при мио је го спо ди на Ми ли во ја Ба ки ћа, 
Ма ти чи ног до бро тво ра из Ау стра ли је, ко ји је Ма ти ци срп
ској по кло нио по лу дра ги ка мен аме тист.

28. ок то бра 2016: у Ма ти ци срп ској одр жа на сед ни ца Од
бо ра Оде ље ња за дру штве не на у ке.

28. ок то бра 2016: Га ле ри ја Ма ти це срп ске про сла ви ла је 
169го ди шњи цу сво га по сто ја ња Све ча ном сед ни цом ко ја 
је би ла по све ће на 190го ди шњи ци осни ва ња Ма ти це срп
ске и ње ној умет нич кој зби р ци (при лог).

29. ок то бра 2016: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, у окви ру про
јек та Кре а тив не Евро пе He a r Me. Brin ging youth and mu se ums 
to get her, одр жа на је за про фе со ре гим на зи ја и сред њих 
шко ла пре зен та ци ја про је ка та и ра ди о ни ца за мла де ко је 
ће се од ви ја ти од де цем бра 2016. до ју на 2017. го ди не. 

31. ок то бра 2016: одр жа на је 12. сед ни ца Пред сед ни штва 
Ма ти це срп ске.
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ПОСЕТАМАТИЦЕМОРАВСКЕ
МАТИЦИСРПСКОЈ

19.И20.ОКТОБРА2016.ГОДИНЕ

Матицасрпскаје19.и20.октобра2016.го
динебиладомаћинделегацијиМатицеморав
скеизБрна(Чешка),усаставу:проф.дрБрони
славХохолач,секретарМатицеморавске,проф.
дрЛиборЈан,заменикпредседникаМатице
моравске,ипроф.дрВацлавШћепанек,члан
УправногодбораМатицеморавскезадуженза
односесаМатицомсрпском.Матицаморавска
једалавеликуподршкуакцијиРепубликеСр
бијеувезисазаштитомсрпскогкултурногна
слеђанаКосовуиМетохијиуУнеску.

Усклопуоведводневнепосете,Матицасрп
скаиГалеријаМатицесрпскеорганизовлесуи
пригоднепрограме.

Усреду,19.октобрасапочеткому19часова,
уСвечанојсалиМатицесрпскеодржанисуза
нимљивапредавањаоисторијатуииздавачкој
делатностиМатицеморавскеиотварањеизло
жбеМатицаморавска–јуче,данас,сутра.Госте
иприсутнупубликупоздравиојепроф.дрДра
ганСтанић,председникМатицесрпске,којије,
измеђуосталог,истакаоивеликуподршкукоју
јеМатицаморавскадалаакцијиРепубликеСр
бијеувезисазаштитомсрпскогкултурногна
слеђанаКосовуиМетохијиуУнеску.Главни
рефератнатему„Maticemoravská:minulost,
současnost,perspektivy–Матицаморавска:про
шлост,садашњостиперспективе”изложиоје
проф.дрБрониславХохолач,докјепроф.др
ЛиборЈан,заменикпредседникаМатицемо
равске,говорионатему„Publikačníavědecká
činnostMaticemoravské–Издавачкаинаучна
делатностМатицеморавске”.Избложбукњига
ичасописаМатицеморавске,којајебилапоста
вљенаувитринамаиспредСвечанесале,комен
тарисалисупроф.дрЛиборЈанипроф.дрВац
лавШћепанек.Токомизлагањарефератапутем
видеобимабиојеобезбеђенипреводнасрпски
језик.

УГалеријиМатицесрпске,учетвртак,20.ок
тобра,сапочеткому19часова,приређенјефол
клорнипрограмИзсрпскекултурнеризнице.
Гостеиприсутнупубликупоздравиојепроф.
дрДраганСтанић,председникМатицесрпске,
којије,измеђуосталог,нагласиоважностна
ставкатрадицијенеговањадобриходносаи
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плоднесарадњеизмеђудвејуМатица.Гостима
супредстављенисплетфолклорнихпесамаи
игараизВојводине,саКосоваиМетохије,каои
изпојединихделовацентралних,источнихи
западнихобластиСрбије,ауизвођењуАнсам
бла„Вила”изНовогСада.Участделегације
Матицеморавске,кларинетистаСлавенБалаћ,
чланАнсамбла„Вила”,извеоје,узклавирску
пратњу,композицију„Сичилијана”ЈанаВањха
ла,чешкогкомпозитораскрајаXVIIIвека.

УоквирудводневнепосетеМатицисрпској
делегацијеМатицеморавскеизБрнаугледне
гостепримилисуивисокизваничнициизобла
стикултуренанивоуРепубликеиПокрајине.
Усреду,19.октобра,гостесу,упратњипроф.
дрДраганаСтанића,председникаМатицесрп
ске,уМинистарствукултуреиинформисањау
БеоградупримилигосподинВладанВукосавље
вић,министаркултуреиинформисања,идр
ДраганХамовић,посебнисаветникминистра.
Томприликомразговаралосеонаставкусарад
ње,каоиопомоћиМинистарствакултуреи
информисањаМатицисрпскојувезисареали
зацијомнаставкасарадњеурегиону,апресве
гасаМатицомморавском.Наконовихпријат
нихиплодотворнихразговора,председник
СтанићодвеојегостеупосетуМузејуСрпске
православнецркве.Угледнегостедочекаоје
отацВладимирРадовановић,управникМузеја,
којиимјетомприликомбиоистручнитумач
музејскеисторијеисталнепоставке.Послетога,
одржанајеиседницаРедакцијеЗборникара
доваосрпскочешкимвезамаОдМораведоМо
раве,којојсу,осимугледнихгостијуипроф.
Станића,присуствовалиируководиоциовог
пројекта,проф.дрВеснаКопривицаипроф.др
АлександраКордаПетровић.

Учетвртак,20.октобра,гостесуупратњи
проф.дрДраганаСтанића,председникаМати
цесрпске,уПокрајинскомсекретаријатузакул
туру,јавноинформисањеиодносесаверским
заједницамауНовомСадупримилипроф.Ми
рославШтаткић,секретар,идрНебојшаКузма
новић,замениксекретара.Томприликомраз
говаралосеоинтензивирањусарадњеувезиса
догађајимавезанимзаманифестацијеусмерене
наштоадекватнијуафирмацијуНовогСадакао
Европскепрестоницекултуре2021.године.
Проф.дрДраганСтанић,председникМатице
српске,водиојегостеиуСремскеКарловцегде
сусенајвишезадржалиуМузејупчеларстваи
вина„Живановић”.
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МАТИЦАСРПСКАНА
БЕОГРАДСКОМСАЈМУКЊИГА

23.октобрапочеоје61.Међународнибео
градскисајамкњига,најрепрезентативнијакњи
жевнаманифестацијауовомделуЕвропе,која
је2016.године,подслоганомКњигеуруке,тра
јаладо30.октобра.Каоштотодугогодишња
традицијаналаже,Матицасрпскајеиовего
динеузелаучешћенаовојпрестижнојманифе
стацији,аштандМатицесрпскеналазиосе,као
штојетовећиуобичајено,уАрени(Хала1).
Сајамје23.октобраотвориопроф.дрДраган

Станић,председникМатицесрпске,ауиме
Ирана,земљепочасноггоста,присутнимасе
обратилаНаргесАбијар,књижевницаиреди
тељка.Приликомобраћањабројнимугледним
званицама,посетиоцимаипредставницима
медија,проф.СтанићистакаоједаСајампред
стављаместостварногсусретаучесникакњи
жевнекомуникације:„Овајсајамозначаватре
нутакслављакојимсеујезику,посредством



књиге,преднамаотварачитавсвет,самногим
својимјезицимаитајнама,лепотамаиругобама
збогкојихвредиживети”.
ОвогодишњиСајамкњигауБеоградупротекао

јеузнакуобељежавања400годишњицесмртиВи
лијемаШекспираиМигуелаСервантеса,узизло
жбуУниверзитетскебиблиотеке,100годишњицу
смртиПетраКочића,каоиузгодишњицуосни
вањалогорауЈасеновцу.
Матицасрпскасепосетиоцимапредставила

неколициномновихиздања,каоикапиталним
пројектимапопутРечникасрпскогјезика,Правопи
саиНормативнеграматике(екавскоиијекавско
издање),теСрпскеенциклопедијеиСрпскогбиограф
скогречника.
Упонедељак,24.октобра2016.године,у12ча

сованаштандуМатицесрпскепредстављенаје
едицијаПрвакњигаМатицесрпске,колоза2016.
годину:књига268.ЛукеТрипковића,Осмехпод
гороммаслиновом,роман;269.ЈованаГавриловића,
Стубови,приче;и270.СрђанеПетровић,Фракта
ли,песме.Окњигамајеговорилапроф.дрВлади
славаГордићПетковић,главнииодговорниуред
ник,аауторисупрочиталиодабранеделовеиз
својихкњига.
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28.октобра2016.годинеГалеријаМатицесрпске
прославилаје169годишњицусвогапостојањаСве
чаномседницомкојајебилапосвећена190годи
шњициоснивањаМатицесрпскеињенојуметнич
којзбирци.Свечануседницујепоздравнимгово
ромотвориопроф.дрДраганСтанић,председник
Матицесрпске,беседуоуметничкојколекцији
МатицесрпскеодржалаједрТијанаПалковљевић
Бугарски,управникГалеријеМатицесрпске,након
чегајегосподинВладанВукосављевић,министар
културеиинформисањауВладиРепубликеСрби
је,званичноотвориоизложбуКошница.Традиција
исавременостваралаштво.Негујућитрадицијудо
брочинстваипријатељствасаинституцијама,уста
новамаипојединцима,седницасезавршиладо
деломзахвалницаКлубапријатељаГалеријеМа
тицесрпскеонимакојисутокомпротеклегодине
учествовалиупрограмимаГалеријеидопринели
њеномуспешномрадунаочувањуипрезентацији
националнеуметности,каоионимакојисупре
позналиважностпројектареконструкцијефасаде
Галеријеидонирањемфинансијскихсредставадо
принелињенојобнови.
ДанГалеријеМатицесрпскепрослављенјесве

чаноузприсуствовеликогбројазваничника,са
радника,пријатељаиколегаГалерије.Свечаности
супоредпроф.дрДраганаСтанића,председника
Матицесрпске,иВладанаВукосављевића,мини
стракултуреиинформисањауВладиРепублике

Србије,којисуучествовалиупрограму,присуство
валии:ИштванПастор,председникСкупштине
АПВојводине,дрНебојшаКузмановић,заменик
покрајинскогсекретаразакултуру,јавноинформи
сањеиодносесверскимзаједницама,Мирослав
Илић,помоћникпокрајинскогсекретаразаодно
сесверскимзаједницама,ДалиборРожић,члан
Градскогвећазакултуру,академикМироВуксано
вић,уимеОгранкаСАНУуНовомСаду,представ
нициМатицесрпскепроф.дрБранкоБешлини
мрНенадОстојић,потпредседници,проф.др
ЂорђеЂурић,генералнисекретар,иСелимирРа
дуловић,управникБиблиотекеМатицесрпске.
ИзложбаКошница.Традицијаисавременоства

ралаштвонасталајеснамеромдасеугодиниобе
лежавања190годишњицеоснивањаМатицесрп
скесавременимствараоцимапонудињенсимбол
–кошницакаоинспирацијазакреативанради
истовременообновииподстакнеплеменитаидеја
даровањаовомнајстаријемсрпскомнаучном,књи
жевномикултурномдруштву.Укупнодвадесети
двааутора,међукојимасудобротвориидародав
циГалеријеМатицесрпске,њенинекадашњии
садашњисликариконзерватори,уметниципри
сутнинауметничкојсцениблискиМатицисрпској
(алиионикојитонису),одазвалисусепозивуиоку
пилисеокотеме/мотивакошницекаополазиштаза
реализацијувизуелних(ре)интерпретацијаизве
денихтрадиционалнимуметничкимформама.

ДАНГАЛЕРИЈЕМАТИЦЕСРПСКЕ
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