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2. но вем бра 2016: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске из ве де на је 
пред ста ва о љу ба ви Ла зе Ко сти ћа и Лен ке Дун ђер ски Од 
ра ја до без ње ни це.

3. но вем бра 2016: Ми о драг Ко при ви ца, ге не рал ни ди рек
тор Јав ног ме диј ског сер ви са Ра диотелевизијe Вој во ди не, 
проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, Се
ли мир Ра ду ло вић, управ ник Би бли о те ке Ма ти це срп ске, 
др Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, управ ник Га ле ри је Ма
ти це срп ске, и ака де мик Ми ро Вук са но вић, ди рек тор Из да
вач ког цен тра Ма ти це срп ске, пот пи са ли су про то кол о 
са рад њи Ра диоте ле ви зи је Вој во ди не и Ма ти це срп ске, Би
бли о те ке Ма ти це срп ске, Га ле ри је Ма ти це срп ске и Из да
вач ког цен тра Ма ти це срп ске. То ком пот пи си ва ња ис так
ну то је да је на ста вак са рад ње ове две уста но ве од по себ ног 
зна ча ја за бу ду ће при пре ме Гра да Но вог Са да за Европ ску 
пре сто ни цу кул ту ре 2021. го ди не, као и за ин фор ми са ње 
и уна пре ђе ње ви дљи во сти књи жев них, кул тур них и на
уч них ак тив но сти ко је се спро во де у Но вом Са ду. 

4. но вем бра 2016: у Ма ти ци срп ској одр жа на је про мо ци
ја књи ге Бо го сло ви ја Св. Са ве у Бе о гра ду (1836–2016). О 
књи зи су го во ри ли Ње го во пре о све штен ство епи скоп 
бач ки др Ири неј (Бу ло вић), Го ран Ра ден ко вић и Ра до мир 

Вру ћи нић, про фе со ри Бе о град ске бо го сло ви је, Ни ко ла 
Сто ја но вић, Мар ко Ма тић и Вук Ар се но вић, уче ни ци бо
го сло ви је и са ра дни ци на из ра ди мо но гра фи је, те мо нах 
мр Иг ња ти је Мар ко вић под чи јим је ру ко вод ством књи га 
и на ста ла. Му зич ки про грам из вео је хор Бо го сло ви је Св. 
Са ве. Про мо ци ји је та ко ђе при су ство вао и др Дра ган Про
тић, про фе сор и рек тор Бо го сло ви је. У име Ма ти це срп ске 
до ма ћин ску па био је проф. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни 
се кре тар.
4. новембра 2016: у Галерији Матице српске, у оквиру пра
тећег програма изложбе Кошница. Традиција и савремено 
стваралаштво, одржано је стручно тумачење мр Данила 
Вуксановића, аутора изложбе.
4. но вем бра 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма
ти це срп ске, на по зив Са ве за Ср ба у Ру му ни ји пред ста вљао 
је Ма ти цу срп ску на Ми ни сај му срп ске књи ге у Те ми шва ру.
5. но вем бра 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, уче ство вао је у Срем ским Кар лов ци ма у 
про гра му по во дом обе ле жа ва ња 155го ди шњи це упо ко
је ња срп ског па три јар ха Јо си фа Ра ја чи ћа, као  и на кон фе
рен ци ји  Па три јарх Јо сиф Ра ја чић и ње го во до ба.
7. но вем бра 2016: одр жа на је 13. сед ни ца Пред сед ни штва 
Ма ти це срп ске.
7. но вем бра 2016: одр жа на је сед ни ца Из вр шног од бо ра 
Ма ти це срп ске.

8. но вем бра 2016: у Ма ти ци срп ској пред ста вље на је књи га 
Ср би у ло го ри ма Ма ђар ске 1941–1945. Да ни ла Уро ше ви ћа. 
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, док су о књи зи 
го во ри ли Пе ра Ла стић и др Ми лан Ми цић. 
8. но вем бра 2016: у Ма ти ци срп ској, у за јед нич кој ор га ни
за ци ји Ма ти це срп ске, Фи ло зоф ског фа кул те та, Дру штва 
књи жев ни ка Вој во ди не и Град ске би бли о те ке, одр жан је 



ко ме мо ра тив ни скуп по све ћен проф. др Ми ро сла ву Еге
ри ћу. О жи во ту, уни вер зи тет ској ка ри је ри, те књи жев ном 
и кул тур ном ра ду проф. Еге ри ћа го во ри ли су: проф. др Дра
ган Ста нић, проф. др Ми о драг Ра до вић, проф. еме ри тус 
др Слав ко Гор дић и Дра ган Ко јић. 
8. и 18. но вем бра 2016: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, по во дом 
за тва ра ња стал не по став ке и по чет ка ра до ва на об но ви 
фа са де, одр жа на су два пре да ва ња о стал ним по став ка ма 
Га ле ри је: „Не стал ност стал них по став ки” проф. др Си мо
не Чу пић са Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, и „Све то ви 
XVI II сто ле ћа: Је дан по глед на стал ну по став ку Га ле ри је 
Ма ти це срп ске” др Вла ди ми ра Си ми ћа са Фи ло зоф ског 
фа кул те та у Бе о гра ду.

9. но вем бра 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, при су ство вао је све ча ном обе ле жа ва њу 
175го ди шњи це осни ва ња Дру штва срп ске сло ве сно сти 
ко је је одр жа но  у Огран ку СА НУ у Но вом Са ду.

9. но вем бра 2016: у Ма ти ци срп ској одр жан је кон церт
ни на ступ ан сам бла „Трио По крет”. Чла но ви ан сам бла, 
др Ма длен Сто кић Ва си ље вић (ви о ли на), др Ма ја Ми хић 
(кла вир), др Ми лош Ни ко лић (кла ри нет и ка вал), пу бли
ку су уве ли у му зи ку са вре ме ног тре нут ка ком по зи ци ја ма 
по зна тих срп ских ау то ра (Ми ла на Сто ја но вић Ми лић, 
Дра га на Јо ва но вић, Иси до ра Же бе љан, Све тла на Мак си
мо вић, Алек сан дар Се длар, Иван Бр кља чић).

10. но вем бра 2016: акре ди то ва ни про грам Елек трон ска 
об ра да ста ре и рет ке књи ге 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 тори про гра ма би ле су Нов ка Шо ки ца Шу ва ко вић, Фин ка 
Пје вач и Све тла на Вуч ко вић.

14. но вем бра 2016: одр жа на је 14. сед ни ца Пред сед ни штва 
Ма ти це срп ске.

14. но вем бра 2016: одр жа на је сед ни ца Управ ног од бо ра 
Ма ти це срп ске.

14. но вем бра 2016: Ма ти цу срп ску по се ти ла је  Де ле га ци ја 
Уни вер зи те та „Ло ба чев ски”  из Ни жњег Нов го ро да у  Ру
ској Фе де ра ци ји. Де ле га ци ју је пра тио проф. др Ду шан 
Ни ко лић,  рек тор Уни вер зи те та у Но вом Са ду, а го сте је 
при ми ла и са исто ри ја том и де лат но шћу Ма ти це срп ске 
упо зна ла Ка та ри на Су нај ко, струч ни са рад ник Одељења 
за књижевност и језик Ма ти це срп ске.

14. но вем бра 2016: у Ма ти ци срп ској про мо ви сан је Ор ни
то ло шки реч ник. Пред ста вља ње овог је дин стве ног реч ни
ка у нас отво рио је проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, а о књи зи су го во ри ли: проф. др Рај на 
Дра ги ће вић, ре цен зент, и мр Де јан Ми ло ра дов, мр Ва са 
Пав ко вић и др Сло бо дан Пу зо вић, ау то ри.

15. но вем бра 2016: у Ма ти ци срп ској одр жа но је пре да
ва ње по во дом 500го ди шњи це смр ти Ђор ђа (Мак си ма) 
Бран ко ви ћа, срп ског де спо та и бе о град ског ми тро по ли та. 
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 Ђор ђу 
Бран ко ви ћу го во ри ли су: проф. др Све тла на То мин, мр 
Дра ган Ту бић и проф. др Пе тер Ро каи. 

15. но вем бра 2016: у Ма лој са ли Ма ти це срп ске одр жан 
је окру гли сто под на зи вом Лин гви сти ка и сла ви сти ка у 
де лу Пре дра га Пи пе ра, упри ли чен по во дом На гра де „Злат
на књи га Би бли о те ке Ма ти це срп ске” ко ја је на Дан Би
бли о те ке (28. апри ла), пр ви пут, до де ље на ака де ми ку Пи
пе ру. О бо га том и ком плек сном де лу Пре дра га Пи пе ра 
го во ри ли су ње го ви са рад ни ци, уче ни ци и ко ле ге: др Рај на 
Дра ги ће вић, др Лу ка Ме де ни ца, Ми лан Та сић, др Ду шан ка 
Ми рић, др Ми ле на Ја кић, др Пре драг Обу ћи на, др Да ра 
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Да мља но вић, мр Ду ши ца Гр бић, др Мир ја на Сто ји са вље
вић, др Ми тра Ре љић, др Ми ки та Су прун чук, др Здрав ко 
Ба бић, Је ле на Сто шић, др Ста ни слав Стан ко вић и др Не да 
Па вло вић. Би бли о те ка Ма ти це срп ске ће сва из ла га ња са 
окру глог сто ла са бра ти у збор ни ку ко ји ће би ти об ја вљен 
по чет ком 2017. го ди не.
15. но вем 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 „Ра де Дра и нац” у Про ку пљу. 
Ре а ли за тор про гра ма би ла је Је ле на Јо вин.
16. но вем бра 2016: об ја вљен је но вем бар ски број Ле то
пи са Ма ти це срп ске, у ко јем, из ме ђу оста лог, из два ја мо ру
бри ку Све до чан ства и текст Јо ва на Де ли ћа „Зре лост је све”  
по све ћен Иви Ан дри ћу, јер се ове го ди не обе ле жа ва 55го
ди шњи ца до де ле Но бе ло ве на гра де за књи жев ност и 
105го ди шњи ца об ја вљи ва ња Ан дри ће вог пр вог де ла. Ру
бри ка Сур фо ва ње до но си шет њу ин тер не том о Ре ги о нал
ном пут нич ком цен тру, о Цен тру за исто ри ју, те о ри ју и 
ме наџ мент умет но сти „Ар тис” и о ро ђе њу ру ског аван
гард ног по кре та.  
16. но вем 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 „Ра до је До ма но вић” у Ле сков цу. 
Ре а ли за тор про гра ма би ла је Је ле на Јо вин.
17. но вем бра 2016: у Ма ти ци срп ској одр жан је че твр ти 
по ре ду са ста нак са рад ни ка на про јек ту Реч ник срп ског 
је зи ка од 12. до 18. ве ка. На са стан ку је са оп ште но да је по
сао око на ба вља ња гра ђе у то ку, те да су до сад за ве ли ки 
број до ку ме на та ко ји чи не при мар ни кор пус при ба вље ни 
сним ци или PDF ори ги на ла. До не та је и од лу ка о фор ми ра
њу је дин стве ног елек трон ског кор пу са и пре ци зно су де
фи ни са ни прин ци пи за уно ше ње са ку пље не гра ђе у ње га.
17. но вем бра 2016: проф. др Жар ко Тре бје ша нин 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 за јед нич ки 
ор га ни зу ју Ма ти ца срп ска и Би бли о те ка Ма ти це срп ске.

18. но вем бра 2016: Ма ти цу срп ску по се тио је Не дељ ко 
Чу бри ло вић, пред сед ник На род не скуп шти не Ре пу бли ке 
Срп ске. Го ста су при ми 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. То ком по се те пред сед ник Не дељ ко Чу бри ло вић 
упо знат је са про јек ти ма и атив но сти ма Ма ти це срп ске, 
а  по себ но је ис так нут зна чај ме ђу соб не са рад ње у ци љу очу
ва ња и не го ва ња срп ске књи жев но сти, кул ту ре и на у ке. 

18. но вем бра 2016: у Ма ти ци срп ској пред ста вље на је 
књи га Све ште ни ци у Бе лом Бр ду и при кљу че ни ја про то
је ре јаста вро фо ра Мир ка М. Ти шме. У име Ма ти це срп ске 
скуп је по здра вио проф. мр Не над Осто јић, пот пред сед
ник Ма ти це срп ске, а у име Срп ске пра во слав не црквенe 
општ инe Би је ло Бр до обра тио се про то је реј Зо ран Си мић. 
О књи зи су го во ри ли ар хи ман дрит Сте фан Вуч ко вић, 
игу ман Ма на сти ра Ве ли ка Ре ме та, Ја ња То до ро вић, уред
ник књи ге, Ђор ђе Не шић, управ ник Кул тур ног и на уч ног 
цен тра „Ми лу тин Ми лан ко вић” у Да љу, и ау тор. У умет
нич ком де лу про гра ма уче ство ва ли су: др Иси до ра По по вић, 
струч ни са рад ник Рукописног одељења Ма ти це срп ске, 
Алек сан дра Кр стић и му шка пе вач ка гру па Кул тур ноумет
нич ког дру штва „Јо ван Јо ва но вић Змај” из Би је лог Бр да.

18. но вем 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 Ра диоте ле ви зи је Вој во ди не 
упри ли чен је Кул тур ни про грам по све ћен укра јин ској 
кул ту ри и ње ним ве за ма са срод ним сло вен ским кул ту
ра ма. 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 на кон то га 
др Па вел Ру дја ков одр жао је пре да ва ње „Ср би у Ру ској ца
ре ви ни у 18. ве ку”. У то ку про гра ма др Иси до ра По по вић, 
струч ни са рад ник Рукописног одељења Ма ти це срп ске, 
про чи та ла је пре во де не ко ли ко пе са ма Бо ри са Олиј ни ка, 
са вре ме ног укра јин ског пе сни ка.

18. но вем бра 2016: Би бли о те ка Ма ти це срп ске је по во дом 
125го ди шњи це ро ђе ња књи жев ни ка Ау гу сти на Ти на Ује
ви ћа (1891−1955) при ре ди ла елек трон ску из ло жбу гра ђе 
из сво јих збир ки. Ау тори из ло жбе би ле су Ма ри ја Су дар и 
Дра га на Об ра до вић, а уред ник Се ли мир Ра ду ло вић, управ
ник Би бли о те ке.

18. но вем бра 2016: два де се ти Су сре ти би бли о гра фа у спо
мен на др Ге ор ги ја Ми ха и ло ви ћа одр жа ни су у Ин ђи ји, у 
ор га ни за ци ји На род не би бли о те ке „Др Ђор ђе На то ше
вић”. У окви ру ове ма ни фе ста ци је до де ље на је На гра да 
„Ду шан Пан ко вић” за из у зет на оства ре ња у обла сти срп
ске би бли о гра фи је, ко ју до де љу је ор га ни за тор ма ни фе
ста ци је. На гра ду је до би ла Ма ри ја Јо ван цаи, би бли о граф 
са вет ник у пен зи ји из Но вог Са да, ко ја је нај ве ћи део свог 
рад ног ве ка про ве ла у Би бли о те ци Ма ти це срп ске.

18. но вем бра 2016: мср 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 за де цу и ис ку ства Га ле ри је на се ми на ру за му
зеј ске струч ња ке Еду ка ци ја у му зе ји ма и рад са пу бли ком 
ко ји је ор га ни зо вао На ци о нал ни ко ми тет ИКОМа Ср би
ја у Ко лар че вој за ду жби ни у Бе о гра ду.
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21. но вем бра 2016: одр жа на је 15. сед ни ца Пред сед ни штва 
Ма ти це срп ске.

21. но вем бра 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, при су ство вао је сед ни ци Уред ни штва 
Збор ни ка ра до ва у част проф. др Ми ло ра да Жи ван че ви
ћа, пр вог глав ног и од го во р ног уред ни ка Збор ни ка Ма
ти це срп ске за сла ви сти ку.

21. но вем бра 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 све ча
но сти Дан срп ског је зи ка у Ру му ни ји у Те ми шва ру. 

22–24. но вем бра 2016: одр жа ни су да ни Ма ти це сло вач ке 
у Ма ти ци срп ској (при лог). 

22. и 23. но вем бра 2016: ме ђу на род ној кон фе рен ци ји 
CO BISS 2016. у Ма ри бо ру из Би бли о те ке Ма ти це срп ске 
при су ство ва ли су: Нов ка Шо ки ца Шу ва ко вић, Све тла на 
Вуч ко вић, Сне жа на Ми ља но вић и Пе тер Хај нер ман.

23. но вем бра 2016: у Ма ти ци срп ској, у окви ру про гра ма 
Хе рој ско до ба и пе тра шке го ди не (Ау стротур ски рат 
1716−1718) проф. др Бран ко Бе шлин, пот пред сед ник Ма
ти це срп ске, одр жао је пр во пре да ва ње из овог ци клу са 
под на зи вом „Бит ка код Пе тро ва ра ди на”. 

23. но вем 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 Град ској би бли о те ци Пан че во. Ре а ли за тор про гра ма 
би ла је Је ле на Јо вин.

24. но вем бра 2016: проф. др Бран ко Бе шлин, пот пред
сед ник Ма ти це срп ске, на по зив Срп ског ин сти ту та, отво
рио је у Бу дим пе шти на уч ни скуп Исто ри ја Ср ба у Уга р
ској/Ма ђар ској – ста ње и пер спек ти ва, ко ји је Срп ски 
ин сти тут ор га ни зо вао у са рад њи са Ма ти цом срп ском. 

24. но вем 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 ar Me. Brin ging youth and 
mu se ums to get her, одр жа на је оглед на ра ди о ни ца са уче
ни ци ма Гим на зи је „Иси до ра Се ку лић”.

24. и 25. но вем бра 2016: др 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 
на уч ном ску пу Стра те шки прав ци раз во ја Ср би је у XXI 
ве ку. Кул ту ра: осно ва др жав ног и на ци о нал ног иден ти те
та, ко ји је одр жан у Срп ској ака де ми ји на у ка и умет но сти 
у Бе о гра ду. 

25. но вем бра 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, при су ство вао је Све ча ној ака де ми ји по

во дом Да на при са је ди ње ња Бач ке, Ба на та, Ба ра ње и Сре
ма Ср би ји одр жа ној у Срп ском на род ном по зо ри шту у 
Но вом Са ду.

25. но вем 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 Град ској би бли о те ци у Су бо ти ци. Ре а ли за тор 
про гра ма би ла је Је ле на Јо вин.

25. но вем бра 2016: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, по во дом за
тва ра ња из ло жбе Ко шни ца. Тра ди ци ја и са вре ме но ства
ра ла штво, при ре ђен је про грам на ко јем су пред ста вље
ни умет ни ци ко ји су уче ство ва ли на из ло жби и ко ји су 
сво је ра до ве по кло ни ли Ма ти ци срп ској. При сут не го сте 
и пу бли ку по здра ви ли су проф. мр Не над Осто јић, пот
пред сед ник Ма ти це срп ске, и др Ти ја на Пал ко вље вић 
Бу гар ски, управ ник Га ле ри је, на кон че га је мр Да ни ло 
Вук са но вић струч но ту ма чио из ло жбу. 

25. но вем бра 2016: по во дом за тва ра ња го сту ју ће из ло жбе 
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 у Га ле ри ји Ма ке дон ске ака
де ми је на у ка и умет но сти у Ско пљу, одр жа но је пре да ва
ње „На пу те ви ма Са ве Шу ма но ви ћа” 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. По 
за вр шет ку пре да ва ња при сут ни ма су се обра ти ле Њ. е. 
Ду шан ка Ди вјак То мић, ам ба са дор ка Ре пу бли ке Ср би је 
у Ма ке до ни ји, и мср Сне жа на Ми шић, про грам ски ди
рек тор Га ле ри је Ма ти це срп ске, ко је су се том при ли ком 
за хва ли ле свим са рад ни ци ма ко ји су уче ство ва ли у ре а
ли за ци ји из ло жбе. 

26. но вем бра 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, при мио је на по клон би сту Ар се ни ја Чар
но је ви ћа од ва ја ра Са ве Ха лу ги на из Су бо ти це.

26. но вем 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 Па тро на та 
За ду жби не Са ве Те ке ли је у Бу дим пе шти. 

28. но вем бра 2016: одр жа на је 16. сед ни ца Пред сед ни штва 
Ма ти це срп ске.

28. но вем бра 2016: проф. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се
кре тар Ма ти це срп ске, при су ство вао је до де ли на гра да 
„Ка рић фон да ци је” у Бе о гра ду.

28. но вем бра 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.
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28. но вем бра 2016: у Бе о гра ду је одр жа на сед ни ца Уред
ни штва ча со пи са Је зик да нас.
28. но вем 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 ску па „Са вре ме ни чо век и са вре
ме ни свет”.
29. но вем бра 2016: акре ди то ва ни про грам Елек трон ска 
об ра да ста ре и рет ке књи ге Би бли о те ке Ма ти це срп ске 
одр жан је у Би бли о те ци ша бач кој у Шап цу. Ре а ли за тори 
про гра ма би ле су Нов ка Шо ки ца Шу ва ко вић, Фин ка Пје
вач и Све тла на Вуч ко вић. 
29. но вем 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 за тва ра ња стал не по
став ке и од ла га ња умет нич ких де ла у де пое због по чет ка 
ра до ва на об но ви фа са де. 
29. но вем бра 2016: мр Дра гој ла Жи ва нов и Ми ле на Вр ба
шки, му зеј ски са вет ни ци Га ле ри је Ма ти це срп ске, уче ство
ва ле су на струч ном ску пу Ме ра за ме ру – о стан дар ди ма 
за ка та ло ги за ци ју и об ра ду исто риј скоумет нич ких де ла 
по вр ста ма у Му зе ју при ме ње не умет но сти у Бе о гра ду. 
30. но вем бра 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, при су ство вао је све ча ној Сед ни ци Удру
же ња уни вер зи тет ских на став ни ка Вој во ди не и уру че њу 
на гра да за жи вот но де ло.
То ком но вем бра одр жа но је не ко ли ко ра ди о ни ца за де цу 
у окви ру еду ка тив ног про гра ма 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. Га ле ри ја је го сто ва ла у вр ти ћи ма Пред школ
ске уста но ве „Ра до сно де тињ ство”: „Пал чи ца”, Но ви Сад; 
„Чи ка Јо ва”, Срем ска Ка ме ни ца; „Пи но кио”, Бе геч; „Ро да”, 
Ве тер ник; „Зе ка”, Бу ко вац; „Из вор чић” и „Ча роб њак”, Ста
ри Ле дин ци; и „Ра до сни ца”, Ади це. 
1. де цем бра 2016: проф. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се
кре тар Ма ти це срп ске, и др Ми ро слав Па вло вић, про фе
сор Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду, 
са ста ли су се у Му зе ју срп ске пра во слав не цр кве са Вла
ди ми ром Ра до ва но ви ћем, ди рек то ром Му зе ја.
1. де цем 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 Уред ни штва Збор ни ка Ма
ти це срп ске за дру штве не на у ке.
1. де цем бра 2016: акре ди то ва ни про грам Елек трон ска 
об ра да ста ре и рет ке књи ге Би бли о те ке Ма ти це срп ске 
одр жан је у Би бли о те ци „Гли го ри је Во за ро вић” у Срем ској 
Ми тро ви ци. Ре а ли за тори про гра ма би ле су Нов ка Шо ки ца 
Шу ва ко вић, Фин ка Пје вач и Све тла на Вуч ко вић.
1. де цем бра 2016: проф. др Ири на Су бо тић одр жа ла 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 за јед нич ки 
ор га ни зу ју Ма ти ца срп ска и Би бли о те ка Ма ти це срп ске.
од 1. де цем бра 2016: Га ле ри ја Ма ти це срп ске је зва нич но 
за тво ре на за по се ти о це због ра до ва на фа са ди и уну тра
шњо сти згра де.
1. де цем 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 збир ки, при су ство ва ле су про сла ви обе ле жа ва ња 20 
го ди на по сто ја ња Му зе ја исто ри је Ју го сла ви је. Том при
ли ком Га ле ри ји Ма ти це срп ске до де ље на је за хвал ни ца 
за оства ре ну ду го го ди шњу успе шну са рад њу.

2. де цем бра 2016: проф. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се
кре тар Ма ти це срп ске, и мср Је ле на Ве се ли нов, управ ник 
по сло ва, са ста ли су се у Град ској ку ћи у Но вом Са ду са 
Да ли бо ром Ро жи ћем, град ским се кре та ром за кул ту ру.

5. де цем бра 2016: одр жа на је 17. сед ни ца Пред сед ни штва 
Ма ти це срп ске.

5. и 6. де цем 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 „Вук Ка ра џић” у Кра гу јев цу. 
Ре а ли за тор про гра ма би ла је Је ле на Јо вин.

5. и 8. де цем бра 2016: Га ле ри ја Ма ти це срп ске одр жа ла је 
две ра ди о ни ца за де цу у окви ру еду ка тив ног про гра ма 
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 у вр ти ћи ма Пред школ ске 
уста но ве „Ра до сно де тињ ство”: „Ла ста” на Че не ју и „Бу ба
ма ра” на Кли си. Ра ди о ни це су во ди ле Је ле на Ог ња но вић, 
Ми ро сла ва Жар ков, Бо ја на Об ра до вић и Ксе ни ја Пле ћаш, 
ку сто си Га ле ри је. 

6. де цем бра 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, уче ство вао је у Бе о гра ду у ра ду сед ни це 
Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка и у ра ду сед
ни це Управ ног од бо ра За ду жби не „До сти теј Об ра до вић”.

6. де цем бра 2016: проф. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре
тар Ма ти це срп ске, при су ство вао је са стан ку у Огран ку 
СА НУ у ве зи са ор га ни за ци јом окру глог сто ла Раз го во ри 
о ви со ком обра зо ва њу.

6. де цем бра 2016: у Ма ти ци срп ској пред ста вље не су три 
но ве књи ге из Еди ци је „Пр ва књи га” − ро ман Осмех под 
го ром ма сли но вом Лу ке Трип ко ви ћа, књи га при ча Сту
бо ви Јо ва на Га ври ло ви ћа и пе снич ка збир ка Фрак та ли 
Ср ђа не Пе тро вић. О де ли ма мла дих ства ра ла ца го во ри ли 
су проф. др Ми ле та Про да но вић, књи жев ни кри ти чар, 
проф. др Вла ди сла ва Гор дић Пет ко вић, глав ни и од го вор ни 
уред ник Еди ци је, и ау то ри.

7. де цем 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 у ку у Бе о гра ду.

7. де цем бра 2016: одр жа на је елек трон ска сед ни ца Од бо ра 
оде ље ња за при род не на у ке.

7. де цем бра 2016: одр жа на је елек трон ска сед ни ца Од бо ра 
оде ље ња за дру штве не на у ке.

7. де цем бра 2016: у Ма ти ци срп ској, у окви ру про гра ма 
Хе рој ско до ба и пе тра шке го ди не (Ау стротур ски рат 1716– 
1718), проф. др Вла дан Га ври ло вић одр жао је пре да ва ње 
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„Ау стротур ски рат 1716−1718 и Ср би”. При сут не го сте и 
пу бли ку по здра вио је проф. др Бран ко Бе шлин, пот пред
сед ник Ма ти це срп ске.

7. де цем 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 Сме де ре во. Ре а ли за тор про гра ма 
би ла је Је ле на Јо вин.

7. де цем бра 2016: акре ди то ва ни про грам Елек трон ска 
об ра да ста ре и рет ке књи ге 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 тори про гра ма би ле су Нов ка Шо ки ца Шу ва ко вић, Фин ка 
Пје вач и Све тла на Вуч ко вић.

8. де цем бра 2016: акре ди то ва ни про грам Елек трон ска 
об ра да ста ре и рет ке књи ге Би бли о те ке Ма ти це срп ске 
одр жан је у Ма тич ној би бли о те ци „Љу бо мир Не на до вић” 
у Ва ље ву. Ре а ли за тори про гра ма би ле су Нов ка Шо ки ца 
Шу ва ко вић, Фин ка Пје вач и Све тла на Вуч ко вић.

9. де цем бра 2016: акре ди то ва ни про грам Елек трон ска 
об ра да ста ре и рет ке књи ге Би бли о те ке Ма ти це срп ске 
одр жан је у Град ској би бли о те ци у Вр шцу. Ре а ли за тори про
гра ма би ле су Нов ка Шо ки ца Шу ва ко вић, Фин ка Пје вач 
и Све тла на Вуч ко вић.

9. де цем бра 2016: проф. др Ср ђа Триф ко вић 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 за јед нич ки 
ор га ни зу ју Ма ти ца срп ска и Би бли о те ка Ма ти це срп ске.

11–16. де цем бра 2016: мр Ду ши ца Гр бић, по моћ ник управ
ни ка за ста ру и рет ку књи гу и ле га те Би бли о те ке Ма ти це 
срп ске, бо ра ви ла је у Бе чу, где је 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, 
ра ди ла на опи су срп ских ру ко пи са у Ау стриј ској на ци о
нал ној би бли о те ци. 

12. де цем бра 2016: одр жа на је 18. сед ни ца Пред сед ни штва 
Ма ти це срп ске.

12. де цем 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 Фон да ци је „Ла за Ко стић”, 
проф. др Ми о драг Ра до вић одр жао је пре да ва ње „На че ло 
укр шта ја у фи ло зо фи ји Ла зе Ко сти ћа и у те о ри ји др Јо ва
на Жи ва но ви ћа”, упри ли че но по во дом 100го ди шњи це 
смр ти фи ло ло га Јо ва на Жи ва но ви ћа и 175го ди шњи це 

ро ђе ња Ла зе Ко сти ћа. На кон пре да ва ња пре ми јер но је 
из ве де на и ком по зи ци ја за кла вир  „The a trum mun di” мла
де ком по зи тор ке До ро те је Веј но вић. У овом му зич ком 
пер фор ман су уче ство ва ли су сту ден ти Ака де ми је умет
но сти у Но вом Са ду: Мар ко Сто ја но вић, кла вир, те Алек
сан дра Ари за но вић и Ра де Ма ри чић, глу ма.

12–15. де цем бра 2016: др 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 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, 
би ли су у сту диј ској по се ти Пе ру ђи (Ита ли ја) у окви ру 
Про то ко ла о са рад њи Вој во ди не и Ум бри је за пе ри од 
2016‒2018. 

14. де цем бра 2016: у Ма ти ци срп ској, у окви ру ци клу са 
Хе рој ско до ба и пе тра шке го ди не (Ау стротур ски рат 
1716–1718), проф. еме ри тус др Ма ри ја Кле ут одр жа ла је 
пре да ва ње „Пе тра шев Ер лан ген ски ру ко пис”. При сут не 
го сте и пу бли ку по здра вио је проф. др Бран ко Бе шлин, 
пот пред сед ник Ма ти це срп ске и идеј ни тво рац овог ци
клу са, ко ји је ис та као ње гов зна чај и по тре бу да се он про
ду жи и сле де ће го ди не.

14. де цем 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.

14. де цем 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 Ре дов ној 
Скуп шти ни На ци о нал ног ко ми те та ИКОМа Ср би је ко ја 
је одр жа на у Му зе ју ју го сло вен ске ки но те ке у Бе о гра ду.

15. де цем бра 2016: у Ма ти ци срп ској одр жа на је сед ни ца 
Жи ри ја Зма је ве на гра де за по е зи ју.

15. де цем бра 2016: проф. др Бран ко Бе шлин, пот пред сед
ник Ма ти це срп ске, уче ство вао је у Ми ни стар ству кул ту ре 
у Бе о гра ду у ра ду сед ни це Од бо ра за ди ги та ли за ци ју.

15. де цем бра 2016: проф. еме ри тус др Слав ко Гор дић, уче
ство вао је у Ми ни стар ству про све те у Бе о гра ду у ра ду 
На ци о нал ног са ве та за про све ту.

15. де цем бра 2016: др Ни ко ла Кај тез 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 за јед нич ки ор га ни зу ју 
Ма ти ца срп ска и Би бли о те ка Ма ти це срп ске.

16. де цем бра 2016: у Ма ти ци срп ској пред ста вље на је књи
га Осма трач ни ца – Књи жев не и оп ште те ме проф. еме
ри ту са др Слав ка Гор ди ћа у из да њу Ака дем ске књи ге из 
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Но вог Са да. О књи зи су го во ри ли проф. др Дра ган Про ле, 
проф. др Ђор ђе Де спић и ау тор.

16. де цем бра 2016: у Ма ти ци срп ској пред ста вље на је књи
га За пам ће ња ака де ми ка Ва си ли ја Кре сти ћа. Скуп је по
здра вио проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це 
срп ске. О књи зи су го во ри ли ака де мик Ко ста Ча во шки, 
проф. др Ми ра Ра до је вић, проф. др Дра ган Ста нић и ау тор. 
Про гра му су при су ство ва ли и Ње го во пре о све штен ство 
епи скоп бач ки др Ири неј Бу ло вић, као и све штен ство Бач
ке епар хи је и мно го број ни чла но ви и при ја те љи Ма ти це 
срп ске.

16. и 17. де цем бра 2016: струч ња ци Га ле ри је Ма ти це срп
ске, др Ти ја на Пла ко вље вић Бу гар ски, управ ник, мр Да
ни ло Вук са но вић, про грам ски ди рек тор, Би ља на Ри стић, 
опе ра тив ни ди рек тор, мср Мир ја на Брм бо та, шеф сек то
ра збир ки, мср Дар ко Де спо то вић, шеф сек то ра за шти те, 
и мр Ло ли та Пе јо вић, по слов ни се кре тар, би ли су у сту диј
ској по се ти Љу бља ни (Сло ве ни ја). Том при ли ком пот пи сан 
је и про то кол о са рад њи из ме ђу На ци о нал не га ле ри је 
Сло ве ни је и Га ле ри је Ма ти це срп ске за пе ри од 2017−2020. 
го ди не. 

17. де цем бра 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, при су ство вао је све ча ном ску пу Удру же
ња „За вет отаџ би ни” на но во сад ском Сај му, а на са мом 
по чет ку је и при год ном реч ју по здра вио при сут не.

17. де цем бра 2016: об ја вљен је де цем 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 те мат „Жар ко Ви до вић (1921–2016)” ко ји су при ре
ди ли Сло бо дан Вла ду шић и Бог дан Зла тић. У окви ру овог 
те ма та пр ви пут је об ја вљен текст Жар ка Ви до ви ћа „Апо
ка лип са Вла ди ке Да ни ла”, а о жи во ту и књи жев ном ра ду 

Жар ка Ви до ви ћа пи шу Сло бо дан Вла ду шић, Бог дан Зла
тић и Де ја на Оцић.

17. де цем бра 2016: Га ле ри ја Ма ти це срп ске пред ста ви ла 
се на пр вој бо жић ној пи ја ци „Win ter fest” на Тр гу сло бо де 
где су из ло же не ре про дук ци је умет нич ких де ла из ко лек
ци је Га ле ри је. Та ко ђе, ор га ни зо ва на је игра „Би ра мо нај
бо ље му зеј ско за ни ма ње”, а Но во са ђа ни су има ли при ли
ке да у бо га тој по ну ди су ве ни ра Га ле ри је про на ђу и по
клон за но во го ди шње и бо жић не пра зни ке.

20. де цем бра 2016: Ма ти цу срп ску по се тио је пи сац Ор
хан Па мук у прат њи Не дељ ка Ма му ле, уред ни ка књи жев
ног про гра ма Кул тур ног цен тра Но ви Сад, и Вла ди сла ва 
Бај ца, књи жев ни ка. Углед ног но бе лов ца при ми ли су 
проф. др Бран ко Бе шлин, пот 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. Го сту је пред ста вљен исто ри јат и на уч но и стра жи вач
ка де лат ност Ма ти це срп ске и рад Би бли о те ке. Раз го во ру 
је при су ство вао и пре во ди лац са тур ског др Ми ро слав Па
вло вић, аси стент Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та 
у Но вом Са ду. 

20–21. де цем бра 2016: пред ста вља ње Ма ти це срп ске у Бе чу 
(при лог). 

21. де цем бра 2016: у окви ру Му зич ких ве че ри Ма ти це срп
ске одр жан је на ступ хо ра „Све ти Се ра фим Са ров ски”. Ди
ри гент мр Бо жи дар Цр њан ски, те нор, пред во дио је хор у 
са ста ву: Бо јан Зра вић, те нор; Че до мир Ра дло вач ки, те нор; 
Алек сан дар То ли мир, те нор; Пре драг Ше пељ, ба ри тон; 
Ог њен Ми ли вој ша, ба ри тон; Ми лош Ми ло је вић, бас; Вла
ди мир Ку са ло, бас. На ре пер то а ру су би ле нај леп ше хор ске 
ми ни ја ту ре срп ских и ру ских ау то ра, те ком по зи ци је на
ци о нал ног, ро до љу би вог жан ра. 

21. де цем 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 
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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.
22. де цем бра 2016: у Ма ти ци срп ској одр жа на је сед ни ца 
Над зор ног од бо ра.

22. де цем бра 2016: у Ма ти ци срп ској, у за јед нич кој ор га
ни за ци ји На уч ног дру штва за исто ри ју Здрав стве не кул
ту ре Вој во ди не,  Ма ти це срп ске, Срп ске ака де ми је на у ка 
и умет но сти – Огра нак у Но вом Са ду и Дру штва ле ка ра 
Вој во ди не –Срп ско ле кар ско дру штво, одр жан је сим по зи
јум Др Или ја Ог ња но вић – Абу ка зем (18451900): жи вот и 
де ло.  Скуп су по здра ви ли: др Вла ди мир Са кач, пред сед ник 
На уч ног дру штва, проф.  др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, ака де мик Зо ран Ко ва че вић, не ка да шњи 
Пред сед ник Огран ка СА НУ  у Но вом Са ду,  и проф. др Дра
ган Дан куц, пред сед ник Дру штва ле ка ра Вој во ди не – Срп ско 
ле кар ско дру штво. На кон по здрав них ре чи, сво је ра до ве 
из ло жи ли су: Вла ди мир Са кач („Но ви Сад у Абу ка зе мо во 
до ба”),  Рад ми ла Гу до вић  („Абу ка зе мов жи во то пис”), Мир
ја на Ста нић („Гра ђан ски пор трет ле ка ра Или је Ог ња но
ви ћа и пи сца Абу ка зе ма: ‘ге рок и шла фрок, а истогИли је 
О. Абу ка зе ма’”)  и Зо ри ца Ха џић  („Или ја Ог ња но вић и  
Ми лан Ше вић”). 
23. де цем бра 2016: у Ма ти ци срп ској одр жан је Дан до бро
тво ра (при лог).
23. и 29. де цем бра 2016: Га ле ри ја Ма ти це срп ске и ове зи ме 
уче ство ва ла је у ма ни фе ста ци ји Но во сад ске деч је зим за ри
је 6. На све ча ном отва ра њу у По зо ри шту мла дих пред ста
вље ни су еду ка тив ни про гра ми за де цу, док је у про сто ру 
Вој во ђан ске бан ке одр жа на ра ди о ни ца Пу сто ло ви не ма лог 
ште ди ше и ве ли ког ко лек ци о на ра. Ра ди о ни це су во ди ле 
Је ле на Ог ња но вић и Ми ро сла ва Жар ков, ку сто си Га ле ри је, 
и ма стер сту ден ти пе да го ги је Фи ло зоф ског фа кул те та у 
Но вом Са ду.
26. де цем бра 2016: одр жа на је 19. сед ни ца Пред сед ни штва 
Ма ти це срп ске.
26. де цем бра 2016: у Ма ти ци срп ској пред ста вље на је де
лат ност Ин сти ту та за европ ске сту ди је. 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, док су о Ин сти ту ту го во ри ли др Ми ша 
Ђур ко вић, ди рек тор Ин сти ту та, др Алек сан дар Га јић, ру
ко во ди лац про јек та, др Ми лан Су бо тић, пред сед ник На
уч ног ве ћа, и др Сте ван Га јић, уред ник Три би не. Том при
ли ком пот пи сан је спо ра зум о са рад њи Ма ти це срп ске и 
Ин сти ту та, те ис так нут зна чај за јед нич ког ра да на раз во ју 
срп ске кул ту ре и на у ке.

26. де цем бра 2016: у Ма ти ци срп ској одр жа на је пр ва сед
ни ца Ре дак ци је Ча со пи са за дру штве не и ху ма ни стич ке 
на у ке на ен гле ском је зи ку. Том при ли ком кон сти ту и са на 
је Ре дак ци ја и отво ре на су зна чај на пи та ња ве за на за про фил 
ча со пи са и да љи рад. Ре дак ци ју чи не: ака де мик Ча слав 
Оцић, глав ни и од го вор ни уред ник, проф. др Ду шан Рњак, 
проф. др Ка та ри на То ма ше вић, проф. др Не над Ма ку ље
вић и мср Јо ва на Тр бо је вић, се кре тар Ре дак ци је.
27. де цем бра 2016: у окви ру са рад ње Га ле ри је Ма ти це срп ске 
и Вој во ђан ске бан ке, у глав ној фи ли ја ли бан ке у Бе о гра ду, 
по во дом но во го ди шњих пра зни ка, ор га ни зо ва на је креа
тив на ра ди о ни ца за де цу Умет нич ки вре ме плов.
28. де цем 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 при род не на у ке.

28. де цем бра 2016: Га ле ри ја Ма ти це срп ске и Уни вер зи тет 
у Но вом Са ду за кљу чи ли су Про то кол о са рад њи, ко ји су 
пот пи са ли проф. др Ду шан Ни ко лић, рек тор, и др Ти ја на 
Пал ко вље вић Бу гар ски, управ ник Га ле ри је.
29. де цем бра 2016: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, при мио је Слав ка Ал ма жа на, а раз го ва
ра ло се о са рад њи но во сад ских и те ми швар ских књи жев
ни ка.
29. де цем бра 2016: у Ма ти ци срп ској одр жан је са ста нак 
Ре дак ци је Ле то пи са Ма ти це срп ске (проф. др Ђор ђе Де
спић, глав ни уред ник, проф. др Пре драг Пе тро вић, проф. 
др Сло бо дан Вла ду шић и Та ма ра Кр стић, чла но ви Уред
ни штва), на ко јем је раз го ва ра но о уре ђи вач кој кон цеп
ци ји Ле то пи са за 2017. го ди ну.
У Га ле ри ји Ма ти це срп ске, то ком де цем бра, одр жа но је 
де вет ра ди о ни ца за сред њо школ це у окви ру про јек та Креа
тив не Евро пе He ar Me. Brin ging youth and mu se ums to get her. 
У ра ди о ни ца ма су уче сто во ва ле сред ње шко ле: „Све то зар 
Ми ле тић”, „Све то зар Мар ко вић”, „Иси до ра Се ку лић” и 
Кар ло вач ка гим на зи ја, а ра ди о ни це су во ди ле Ста ни сла ва 
Јо ва но вић и Бо ја на Об ра до вић, ку сто си Га ле ри је.
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ДемакиМартинПребуђила,тепесникИванНе
гришорац.Беседницису,осимкритичкогосврта
наБјеликовупоезију,истаклиизначајпреводилач
кограданањеговимпесмамазапродубљивање
традиционалнодоброутемељенихсрпскословач
кихкултуролошкихвеза.МирославБјелик,као
илустрацијусвогпесничкогпрограма,прочитаоје
двесвојепесменасловачкомјезику(„Мостовина
Дунаву”,посвећенунадреалистима,и„Материја
речи”,посвећенусловачкомпесникуМилануРу
фусу),докјепреводетихпесаманасрпскијезик
казиваоМартинПребуђила.
УМатицисрпској,усреду23.новембра2016.

године,представљенјеисторијат,тенаучнаииз
давачкаделатностМатицесловачке.Гостеипубли
кусанеколикопробранихречипоздравиојепроф.
дрДраганСтанић,председникМатицесрпске,
истакавшитрадиционалнодобреодносеизмеђу
двејуМатицакојисусејошвишеучврстиличиње
ницомдајеМатицасловачкадалавеликуподршку
акцијиРепубликеСрбијеокозаштитесрпскогкул
турногнаслеђанаКосовуиМетохијиуУнеску.О
историјатуМатицесловачкеговориоједрМаријан
Ткач,председникМатицесловачке,аизлагање

дрПетераЦабадаја,научногсекретараМатицесло
вачке,онаучнојииздавачкојделатностиМатице
словачкепрочиталаједрЗузанаПавелецова,ди
ректорМузејаСловакаудијаспориМатицесло
вачке.Преводнасрпскијезикбиојеобезбеђен
путемвидеопрезентације,анакрајупрограма
емитованјеикратакфилмоисторијатуМатице
словачке.Програмује,измеђуосталих,присуство
ваоиМладенВесковић,вишисаветникМини
старствакултуреиинформисањазамеђународну
сарадњууобластијезичкекултуреикњижевног
стваралаштваисавременостваралаштвоСрбау
иностранству.
УГалеријиМатицесрпске,узаједничкојорга

низацијиМатицесрпскеиГалеријеМатицесрпске,
учетвртак24.новембра2016.године,приређенје
фолклорнипрограмИз срп ске кул тур не ри зни це.
Присутнегостеипубликупоздравилисупроф.др
ДраганСтанић,председникМатицесрпске,идр
МаријанТкач,председникМатицесловачке.Након
тога,Ансамбл„Вила”иКУД„ПавелЈозефШафа
рик”изНовогСадаизвелисусплетигараизбога
тогсрпскогисловачкогфолклорногнаслеђа.Про
грамује,измеђуосталих,присуствоваоипроф.др
ЗоранМилошевић,покрајинскисекретарзависо
кообразовањеинаучноистраживачкуделатност.
Уоквируоветродневнепосете,делегацијуМа

тицесловачкеупратњипроф.дрДраганаСтанића,
председникаМатицесрпске,ипроф.дрЂорђа
Ђурића,генералногсекретара,24.новембра2016.
годинепримиојеДалиборРожић,чланГрадског
већазакултуру,а25.новембра2016.годинеипроф.
дрМирославШтаткић,покрајинскисекретарза
културу,јавноинформисањеиодносесверским
заједницама,идрНебојшаКузмановић,његовза
меник.Наовимсастанцимаизраженојезадовољ
стводугогодишњомплодномсарадњомдвеју
угледнихМатица,аразговаралосеиоњеномна
ставкуипродубљивању.

ДАНИМАТИЦЕСЛОВАЧКЕУМАТИЦИСРПСКОЈ
22,23.И24.НОВЕМБАР2016.ГОДИНЕ
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ДелегацијаМатицесрпскекојусучинилипроф.
дрДраганСтанић,председникМатицесрпске,
проф.дрЂорђеЂурић,генералнисекретар,имср
ЈеленаВеселинов,управникпослова,ууторак,20.
децембра2016.године,учествовалајеупрограму
представљањаМатицесрпскеуБечу.Оусловима
заодржавањеовогпрограмабринуојеОрганиза
циониодборзаоснивањеДруштвачлановаМати
цесрпскеуАустријиињеговпредседникЗоран
Алексић.

Напочеткупрограмапоздравнуречупутиоје
господинЈоханГуденус,заменикградоначелника
Беча,докјесвојепоздравеиподршкузаоснивање
ДруштвапослаогосподинСебастијанКурц,ми
нистарспољнихпословаАустрије.Поредосталих
угледнихгостијуизАустријеииностранства,осни
вањуДруштваиСкупштиниприсуствовалису
владикаЕпархијеаустријскошвајцарскеАндреј
Ћилерџић,ПероЈанковић,амбасадорСрбијеуРе
публициАустрији,ШтефанШолц,начелникМи
нистарстваспољнихпословаАустријезаевропске
интеграцијеидр.ДелатностиисторијатМатице
српскепредставилисупроф.Станићипроф.Ђурић.
СкупујеприсуствоваоидрНебојшаКузмановић,
заменикпокрајинскогсекретаразакултурукојије
поздравиосвеприсутне.

ПослеовогпрограмаодржанајеСкупштина
ДруштваиусвојенјеСтатуткојијеодобриоУправ
ниодборМатицесрпске.ЗапредседникаДруштва
изабранајемрГорданаИлићМарковић,лектори
предавачнаИнститутузаславистикуУниверзите
тауБечу,докјезагенералногсекретараизабран
ЗоранАлексић.Одлученоједаћеосталарадна
телабитиизабрананаСкупштининаконрегистра
цијеДруштва.Неколикоданакаснијеуследилоје
повлачењемрГорданеИлићМарковићсаместа
накојејеизабрана,пајецеопроцесконституисања
ДруштвавраћенуфазуфункционисањаОргани
зационогодбора.

ПРЕДСТАВЉАЊЕМАТИЦЕСРПСКЕУБЕЧУ
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УСвечанојсалиМатицесрпске,23.децембра
2016.годинесапочеткому12часова,одржанаје
свечаностДандобротвора,којуованашанајстари
јакњижевна,културнаинаучнаинституцијатра
диционалноорганизујенаизмакусвакегодинеда
бисејошједномзахвалиласвојимбројнимдобро
творимакојисутокомгодиненаразличитеначине
помагалињенрад,увидуфинансијскихсредстава,
различитихпоклонаилидаровањемличнеипо
родичнеимовинепојединаца.Свионисвојимпри
лозимаподржавајупросветитељскумисијуМати
цесрпске,аповезујеихплеменитаидејаоствара
њуједне,јединственекошницеиставдајечаст
служитичаснојМатицисрпској.

Присутнегостеипубликупоздравиојепроф.
дрДраганСтанић,председникМатицесрпске,ко
јије,измеђуосталог,истакаодаМатицасрпскајош
одсвогоснивања1826.годинепадоданасвелики
изначајандеосвогбогатогиразноврсногкултурног
инаучногпрограмауспешнореализујеискључиво
уззначајнуподршкуњенихмногобројнихзаду
жбинараидобротвора.Наконтога,овогодишњим
добротворимаурученајеПовељазахвалности,као
ипригоданпоклонкојисесастојиоднајновијих
публикованихиздањаМатицесрпске.

Умузичкомделупрограмаучествовалесусо
листкињеАлександраПлетикосићиАстинаБра
чер,студентиАкадемијеуметностиУниверзитета
уНовомСаду(класапроф.дрМилицеСтојадино
вић),узклавирскупратњуМајеГрујић,самосталног
стручногсарадника,каоидрИсидораПоповић,
стручнисарадникРукописногодељењаМатице
српске,којајеинтерпретиралапесму„Овоионо”
МатијеБећковића,угледногпесникаиједногод
овогодишњихдобротвораМатицесрпске.

ВЕЛИКИДОБРОТВОРИ

1. АКАДЕМИКМАТИЈАБЕЋКОВИЋ–угледнисрп
скипесник,добитникновоустановљененаградеза
укупнокњижевностваралаштвоАндрићевогинсти
тутаинаградезакњигуТри по е ме,донираојеМати
цисрпскојиСрпскојкњижевнојзадрузиподеонов
чаногизносаовенаградеитакозначајнодопринео
дасераднакапиталнимМатичинимпројектима
наставииовегодине.

2. РАДИВОЈДЕСПОТОВИЋ–донираосредстваза
научноистраживачкеделатностиМатицесрпске.

3. НИЋИФОРАНИЧИЋ–помогаоиздавањекњиге 
За пам ће њаакадемикаВасилијаКрестића.

ДОБРОТВОРИ

1. ПОКРАЈИНСКИЗАВОДЗАЗАШТИТУПРИРОДЕ
–подржалииздавањеЗборникарадовасаБотанич
когскупаодржаногуМатицисрпској.

2. ФИНВЕСТД.О.О–дониралисредствазаРадМа
тицесрпске.

3. ЈЕЛЕНАПОПОВ–донираласредствазаштампу
СпоменицеакадемикуЧедомируПопову,председ
никуМатицесрпске.

4. ИНСТИТУТЗАРАТАРСТВОИПОВРТАРСТВО
–подржалинаградуМатицесрпске„ПрофесорЛа
зарСтојковић”.

5. ПОЉОПРИВРЕДНИФАКУЛТЕТУНИВЕРЗИТЕ
ТАУНОВОМСАДУ–подржалинаградуМатице
српске„ПрофесорЛазарСтојковић”.

6. ШТАМПАРИЈА„САЈНОС”–омогућилиштампа
њекњигаизЕдицијеПрвакњигаМатицесрпске.

7. СТУДИО„ГРАФИТ”–омогућилиприпремуза
штампупосебногиздањаМатицесрпскеСпо ме ни ца 
– Та ко, а не ина че,каоиЕдицијеПрвакњигаМатице
српске.

ДАНДОБРОТВОРА
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8. ДРТИХОНРАКИЋЕВИЋ,архимандритманастира
Студеница–подржаоиздавањеЗбор ни ка Ма ти це 
срп ске  за дру штве не на у ке.

9. ЈОВАНВУЛИЋ–подржаонаучноистраживачкуде
латностМатицесрпске.

10.СРПСКИНАЦИОНАЛНИСАВЈЕТУЦРНОЈГО
РИ–подржалииздавањеЛе то пи са Ма ти це срп ске.

11.ЈКП„ТРЖНИЦА”–подржалииздавањеЛе то пи са 
Ма ти це срп ске.

12.БОРКОИЛИЋ–подржаоиздавањеЛе то пи са Ма
ти це срп ске.

13.ВЛАДИМИРРАДАКОВИЋ–подржаоиздавање
Ле то пи са Ма ти це срп ске.

14.ЉИЉАНАЈОВАНОВИЋ–подржалаиздавањеЛе
то пи са Ма ти це срп ске.

15.ПРОФ.ДРДУШАНИВАНИЋ–подржаоиздавање
Ле то пи са Ма ти це срп ске.

16.ВЛАДИМИРБУРГИЋ–подржаоиздавањеЛе то
пи са Ма ти це срп ске.  

17.ДУШАНСАВКИЋ(МЕСАРА„ШТРАНД”)–обез
беђиваликетерингзасвечаностиуприличенеуМа
тицисрпској.

18.ВАЈАРСАВАХАЛУГИН–поклониоМатицисрп
скојскулптуру„Свлачењечизме”.

19.РАДОВАНЖДРАЛЕ–поклониоМатицисрпској
скулптуре.

ДАРОДАВЦИ

1. МИЛИВОЈБАКИЋ(АУСТРАЛИЈА)–поклониоМа
тицисрпскојполудрагикаменаметист.

2. СВЕТЛАНАВРБАШКИ–поклонилаМатицисрп
скојкњигеизсвојеприватнебиблиотеке.

3. ВЛАДИСЛАВАРУЖИЋ–поклонилаМатицисрп
скојбиблиотекуЖаркаРужића.

4. ВЛАДИМИРДИМИТРИЈЕВИЋ–поклониоМатици
српскојрукописнуграђуВладимираВујића,српског
професорафилософије,математикеинемачкогјезика.

ДОБРОЧИНИТЕЉИ

1. ЧЕДОШТРБАЦ–подржаонаучноистраживачку
делатностМатицесрпске.


