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ОСАВРЕМЕЊАВАЊЕ НАЈСТАРИЈЕ СРПСКЕ КЊИЖЕВНЕ, КУЛТУРНЕ  И НАУЧНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ 
МУЛТИМЕДИЈАЛНА САЛА, МЕДИЈА ЦЕНТАР, ДАТОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ...

Матица српска поштује циљеве и начела које су утврдили њени оснивачи давне 1826. године, али мења начин рада и уводи 
нове стандарде који су примерени XXI веку. У склопу недавно завршене реконструкције крова и дела задужбинског здања 
Марије Трандафил, коју су финансирали Извршно веће и Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој Ауто
номне Покрајине Војводине, формиран је вишенаменски простор који се користи као мултимедијална сала, медија центар 
и информатички центар са датотеком.  Део опреме  је  набављен уз финансијску подршу Електровојводиине.
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1. фебруара 2010. године: одржана је седница 
Председништва Матице српске.
1. фебруара 2010. године: у Српској академији 
наука и уметности одржан је пети састанак Од
бора за организовање изложбе Србија – култу рна 
спона Истока и Запада (Serbien – Kulturelle 
Brücke zwischen Ost und West), која ће се одржати 
у Музеју Катедрале Светог Стефана, у Бечу, од 29. 
јуна до 30. октобра 2010. године. Председавао је 
проф. др Душан Николић, председник Организа
ционог одбора.
1. фебруара 2010. године: потпредседници Ма
тице српске проф. др Славко Гордић, проф. др 
Слободан Ћурчић и генерални секретар Матице 
српске проф. др Душан Николић су у Српском 
народном позоришту присуствовали Свечаној 
академији поводом Дана Града Новог Сада. 
1. фебруара 2010. године: библиотекар Библио
теке Матице српске Милица Цветковић предста
вила је своја искуства са стручног усавршавања у 
Шкотској и Француској у Учионици Библиотеке.

1. фебруара 2010. године: Галерија Матице 
српске је у сарадњи са креативном радионицом 
„Машталица” обележила Дан Града пригодним 
програмом и изложбом дечјих радова на тему 
Мој град.
2. фебруара 2010. године: председник Матице 
српске академик Чедомир Попов je примио др 
Александра Лучића, председника Новосадског 
клуба, и др Душана Попова, уредника Енцикло
педије Новог Сада. Том приликом разговарано је 
о заједничким активностима и о закључењу Про
токола о сарадњи. 
3. фебруара 2010. године: управник Библиотеке 
Матице српске Миро Вуксановић, од Одељења 
језика и књижевности Српске академије наука и 
уметности предложен за члана Управног одбора 
Задужбине Иве Андрића, присуствовао је сед
ници Управног одбора Задужбине. 
3. фебруара 2010. године: Галерија Матице 
српске је увећала свој фонд захваљујући ново
примљеним уметничким делима. Господин Бранко 
Јаковљевић поклонио је два цртежа Ивана Радо

вића, Мртва природа и Мртва природа са 
актом, из двадесетих година 20. века, док је Дра
гана Мумин поклонила графику Михајла Петрова, 
Аутопортрет са лулом, из 1921. године. 
4. фебруара 2010. године: потпредседник Ма
тице српске проф. др Слободан Ћурчић, проф. др 
Љубомирка Кркљуш, секретар Одељења за друш
твене науке, и проф. др Бранислав Ђурђев су при
суствовали промоцији књиге Банатско село Гај 
– Дубовац проф. др Николе Павковића у Етно 
графском музеју у Београду. 
4. фебруара 2010. године: одржана је седница 
Жирија Змајеве награде Матице српске. 
4. фебруара 2010. године: управник Библиотеке 
Матице српске Миро Вуксановић је у Сремској 
Митровици присуствовао седници Управног од
бора и Скупштине Заједнице матичних библио
тека Србије.
4. фебруара 2010. године: у Галерији Матице 
српске је oдржан први део едукативног тренинга 
за васпитаче Предшколске установе „Радосно де
тињство” у оквиру едукативног програма за децу 
„Био једном један сликар...” који је посвећен сли
кару Павлу (Паји) Јовановићу. Поред стручног 
тима Галерије: мр Тијана Палковљевић, Снежана 
Мишић и Александра Стефанов, који је презен
товао досадашња искуства Галерије у едука
тивним програмима и програм „Био једном један 
сликар...” излагања су имали и сарадници на про
граму: Луција Андре и Оливера Каменарац са 
Одсека за педагогију Филозофског факултета у 
Новом Саду и Драган Јајић, стручни сарадник за 
ликовно васпитање ПУ „Радосно детињство”. Се
минару су поред васпитача присуствовали педа
гози и ликовни педагози ПУ „Радосно де
тињство”.
4. фебруара 2010. године: проф. др Славко 
Гордић, потпредседник, и проф. др Душан Ни
колић, генерални секретар Матице српске, су у 
Скупштини Аутономне Покрајине Војводине при
суствовали отварању 26. Дунавске ректорске кон
ференције (26th Danube Rector’s Conference). 
4. фебруара 2010. године: Галерију Матице ср
пске су посетили ректори и проректори европ
ских универзитета, учесници 26. Дунавске рек
торске конференције. Том приликом обишли су 
сталну поставку, упознали се са историјатом и 
радом Галерије о чему им је говорила Даниела 
Королија Црквењаков, помоћник управника. 
5. фебруара 2010. године: одржана је Скуп
штина Издавачког центра Матице српске на којој 
су усвојени Извештај о раду у 2009. и План рада 
за 2010. годину (председавао је проф. др Мато 
Пижурица).
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5. фебруара 2010. године: у Галерији Матице 
српске је отворена ретроспективна изложба ли
ковних радова особа са интелектуалном омете
ношћу Нешто лепо у теби (2005–2010) у продук
цији Пер.Арта из Новог Сада. На изложби је 
представљен избор радова са до сада реализо
ваних изложби: Преписивање текста, Ликови, 
Трешња Ловор Лешник Зова Дуд и Веома важна 
особа, насталих у оквиру програма „Уметност и 
инклузија”, организације Пер.Арта у периоду 
2005–2010. године. У циљу што потпунијег пред
стављања ликовног стваралаштва чланова и чла
ница Пер.Арта, на изложби су били представ
љени и радови настали током летње акције Моје 
лето, као и амбијентална инсталација из пред
ставе Потражи ме. На отварању изложбе гово
рила је мр Тијана Палковљевић, управница Гале
рије, Саша Асентић, директор програма „Умет
ност и инклузија” и Сања Конаков, представница 
Ерсте банке. Током трајања изложбе (5–20. феб
руара) организоване су, у сарадњи са ШОСО 
„Милан Петровић”, радионице у оквиру едукатив  
ног програма за децу „Био једном један сликар...”. 
Радионице је водила Александра Стефанов, ку
стос.

6, 13, 20. и 27. фебруара 2010. године: у феб
руару месецу Галерија је покренула нови циклус 
креативних радионица за децу које се одржавају 
суботом а у оквиру едукативног програма „Био 
једном један сликар...”. Фебруар је био месец 
упознавања са сликаром Пајом Јовановићем, са 

његовим животом и уметничким стваралаштвом. 
Одржане су четири креативне радионице: У вре
меплову с Пајом; Оживимо занимљиве обичаје...; 
Завиримо у чаробну прошлост... и Огледалце, ог–
ледалце, која је најлепша слика на свету?. Ради
онице су водиле: Александра Стефанов, Снежана 
Мишић и Тијана Палковљевић, кустоси Галерије, 
заједно са сарадницама са Одсека за педагогију 
Филозофског факултета у Новом Саду: Луцијом 
Андре, Оливером Каменарац, Љубицом Симо
новић и Душицом Вукадиновић.
8. фебруара 2010. године: одржана је седница 
Председништва Матице српске.

8. фебруара 2010. године: у Народном музеју у 
Београду одржан је шести састанак Одбора за 
организовање изложбе Србија – културна спона 
Истока и Запада (Serbien – Kulturelle Brücke zwi
schen Ost und West), која ће се одржати у Музеју 
Катедрале Светог Стефана, у Бечу, од 29. јуна до 
30. октобра 2010. године. Председавао је проф. 
др Душан Николић, председник Организационог 
одбора. 

Састанку је присуствовао и амбасадор Србије у 
Аустрији, господин Милован Божиновић.
8. фебруара 2010. године: у витринама испред 
Свечане сале Матице српске Библиотека Матице 
српске приредила је изложбу поводом 150 година 
од рођења Војислава Илића (1860–1894).
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9. фебруара 2010. године: председник Матице 
српске академик Чедомир Попов и управник Ру
кописног одељења Павле Станојевић су присуст
вовали седници Стручног савета Архива у Срем
ским Карловцима.
10. фебруара 2010. године: у Матици српској је 
одржан други састанак Организационог одбора 
скупа Граматика и лингвистика у словенским је
зицима. Седницом је председавао проф. др Предраг 
Пипер. 
10. фебруара 2010. године: Библиотеку Матице 
српске посетили су сарадник Баварске нацио
налне библиотеке Фабијан Коп (Fabian Kopp), са
радник Словачке националне библиотеке Јан Шра
штетер (Jan Schrastetter), као и Петер Крацер 
(Peter Kratzer) а примили су их заменик управ
ника Библиотеке Матице српске Новка Шокица
Шуваковић и библиотекари Штефанија Маћко и 
Марија Ваш. Разговарало се о сарадњи на диги
талном пројекту Форума Централне и Источне 
Европе DiFMOE и на пројекту Европске уније о 
процени значаја старих немачких публикација 
које се налазе у библиотекама у Војводини.   
11. фебруара 2010. године: потпредседници 
проф. др Славко Гордић, проф. др Слободан 
Ћурчић и генерални секретар Матице српске 
проф. др Душан Николић су у Београду имали 
састанак са министром вера Републике Србије 
мр Богољубом Шијаковићем и представницима 
Друштва чланова Матице српске из Црне Горе.
12. фебруара 2010. године: одржана је седница 
Председништва Матице српске.
12. фебруара 2010. године: одржана је седница 
Извршног одбора Матице српске.
12. фебруара 2010. године: изашао је из штампе 
Рад Матице српске за 2008. годину  који ће се у 
пуном тексту, у електронској форми, налазити на 
интернет страници (сајту) Матице српске.  
12. фебруара 2010. године: Галерија Матице срп 
 ске је у циљу промоције нових сталних поставки 
покренула нови циклус тумачења и презентације 
националне уметности под називом Галеријске 
приче које се одржавају петком у 18 часова. Прва у 
низу Галеријских прича била је Управницина 
прича – мр Тијана Палковљевић је говорила о сли
кару Стевану Алексићу и новоизложеним делима 
у сталној поставци 19. века (две религиозне ком
позиције: Свети Георгије, 1899, и Голгота, 1918). 
14. фебруара 2010. године: у просторијама Ма
тице српске одржана је Скупштина Удружења 
Ћирилица. 
15. фебруара 2010. године: изашао је двоброј ја
нуар–фебруар Летописа Матице српске у којем 
прозне и поетске прилоге објављују Драгослав 
Михаиловић, Љубивоје Ршумовић, Маша Калеко 
(Mascha Kaléko, превод Милена Северовић), Уве 
Колбе (Uwe Kolbe, превод Стеван Тонтић), Мио
драг Матицки, Миленко Фржовић, Предраг Бајо 

Луковић, Богислав Марковић и Милоје Дончић, 
а есеје Марко Паовица и Јасмина Ахметагић. Руб
рику „Сведочанства” отварају Косовски божури у 
којима су текстови о статусу Косова и судбини 
тамошњег српског народа, а потписују их Данило 
Н. Баста, који је превео и прилог Холма Зундха
усена, Славенко Терзић и Митра Рељић. О Срп–
ској енциклопедији пише Иван Негришорац, а ту 
су и прилози чији су аутори Уве Колбе, Миро 
Вуксановић, Миливој Ненин, Тања Крагујевић и 
Славко Гордић. Комеморативне текстове о Дра
гомиру Брајковићу и Вујици Решину Туцићу на
писали су Слободан Ракитић и Владимир Копицл. 
У овом двоброју Летописа покренут је темат Срп  
ске средњовековне теме, који овај пут чине раз
говори које је са Радмилом Маринковић, Смиљом 
Марјановић Душанић и Горданом Стокић Си
мончић водио Милоје Петровић. Нове књиге 
Владете Јеротића, Тање Крагујевић, Драгана Сто
јановића, Дејана Алексића, Милутина Ж. Пав
лова, Хилде Домин, Драгана Драгојловића, Петра 
Матовића, Снежане Самарџије и Славице Гароње 
Радованац представљају Светозар Кољевић, Дра
гана Белеслијин, Драгица С. Ивановић, Алек
сандар Б. Лаковић, Сава Бабић, Стеван Тонтић, 
Ненад Станојевић, Горан Коруновић, Драгољуб 
Перић и Анђелко Анушић, а Светлана Торњански 
Брашњовић зборник радова о Терези Албертини 
Лујзи фон Јакоб (Therese Albertine Luise von Jakob
Robinson –Талфј).
16. фебруара 2010. године: сачињен је предлог 
Протокола о сарадњи између Државне научне 
установе Институт за историју Националне ака
демије наука Белорусије, са седиштем у Минску и 
Матице српске.
16. фебруара 2010. године: одржана је седница 
Одбора Музичких вечери Матице српске на којој 
је председавао академик Димитрије Стефановић. 
На седници је утврђен предлог програма Му
зичких вечери Матице српске у 2010. години. 
16. фебруара 2010. године: Матицу српску и 
Библиотеку Матице српске посетила је Карин 
Маршал (Karin Marschall), аташе за културу Ам
басаде Савезне Републике Немачке. Том при
ликом Добрила Мартинов, стручни сарадник за 
односе са јавношћу упознала ју је са историјом 
Матице српске као и са савременим програм
ским активностима.
16. фебруара 2010. године: најпре је одржана сед 
ница Надзорног одбора Библиотеке Матице 
српске (водио ју је Радован Мићић), а потом и сед
ница Управног одбора Библиотеке Матице српске 
(председавала проф. др Марија Клеут). 
16. фебруара 2010. године: Галерију Матице 
српске су посетили професори Гимназије бр. 13 
из Нижњег Новгорода (Русија) који су боравили 
у Новом Саду у оквиру међународне сарадње са 
Гимназијом „Исидора Секулић” из Новог Сада. О 
Галерији и сталној поставци говорила је Снежана 
Мишић, кустос.



5

СВЕЧАНА СЕДНИЦА МАТИЦЕ СРПСКЕ

Традиционална Свечана седница Матице српске, одржана 16. фебруара 2010. године, била је пос
већена 175. годишњици Сретењског устава. Беседу под називом Сретењски устав одржао је проф. 
др Сима Аврамовић. Змајева награда Матице српске за 2009. годину додељена је Слободану Зу
бановићу за збирку песама Сонети са села. О награђеној књизи говорио је Иван Негришорац, 
стихове из награђене књиге казивао је драмски уметник Миодраг Петровић док је музички део 
програма извео октет „Академац” из Новог Сада. 
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18. фебруара 2010. године: одржана је седница 
Уредништва Зборника Матице српске за сценске 
уметности и музику у просторијама Музико
лошког института Српске академије наука и 
уметности у Београду.
18. фебруара 2010. године: управник Библио
теке Матице српске Миро Вуксановић учест
вовао је у раду жирија за најбољу књигу у библи
отекама Србије у 2009. години.
18. фебруара 2010. године: на седници Радне 
групе за израду Закона о библиотекама учество
вали су представници Библиотеке Матице српске 
Миро Вуксановић, управник, Мила Мирић и 
Ђорђе Виловски, правници. 
19. фебруара 2010. године: у оквиру Галеријских 
прича одржане су Конзерваторске приче, чија 
тема су били тронови манастира Крушедола, из
ложени у Галерији Матице српске. Тронови по
тичу из друге половине 18. века и у манастирској 
цркви су се налазили до после Другог светског 
рата када су делимично растављени, уклоњени из 
цркве, и смештени у манастирски конак. Реста
урирани су поводом припрема за изложбу Дрво
резбарска уметност 18. века (2007/2008). О кон
зерваторским и рестаураторским радовима на 
троновима говорила је Даниела Королија Црк
вењаков, помоћник управника.
22. фебруара 2010. године: одржана је седница 
Председништва Матице српске.
22. фебруара 2010. године: председник Матице 
српске академик Чедомир Попов је имао састанак 
са академиком Радетом Михаљчићем.
22. фебруара 2010. године: конзерватори Гале
рије Матице српске: Даниела Королија Цркве
њаков, Данило Вуксановић и Дарко Деспотовић, 
присуствовали су прослави Дана заштите споме
ника културе у Београду. На свечаности у ат
ријуму Народног музеја у Београду представљене 
су активности Друштва конзерватора Србије и 
додељене су награде заслужним конзерваторима. 

23. фебруара 2010. године: Матица српска и 
Новосадски клуб су пригодном свечаношћу обе
лежили јубилеј др Душана Попова поводом  осам
десет година живота, шездесет година рада у Ма
тици српској и завршетка рада на Енциклопедији 

Новог Сада. На свечаности су говорили пред
седник Матице српске академик Чедомир Попов, 
председник Новосадског клуба проф. др Алек
сандар Лучић, новинар Љуба Вукмановић и пуб

лициста Ђорђе Рандељ. Уметнички програм су 
извели сопран Милица Стојадиновић у пратњи 
Маје Грујић и мр Исидора Поповић.

24. фебруара 2010. године: у оквиру Музичких 
вечери Матице српске одржан је вокални кон
церт младих извођача из класе проф. др Вере Ко
вачВиткаи. Агота ВиткаиКучера, сопран, Јован 
Рогуља, сопран, Горан Стргар, тенор и Жељко 
Андрић, бас су у пратњи Тамаре Јовићевић, кла
вирског сарадника извели арије композитора 
Антонија Вивалдија (Antonio Vivaldi), Петра 
Илича Чајковског (Петр Илич Чаŭковскиŭ), Сер
геја Васиљевича Рахмањинова (Сергеŭ Василь
евич Рахманинов), Винћенца Белинија (Vincenzo 
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Bellini), Ђакома Пучинија (Giacomo Puccini), Ђу
зепе Вердија (Giusepe Verdi) и др.

24. фебрура 2010. године: Награду Вукове за
дужбине за науку председник Задужбине др Ми
одраг Матицки уручио је академику Предрагу 
Палавестри за књигу Историја српске књижевне 
критике (1768–2007) коју је објавио Издавачки 
центар Матице српске. О књизи је говорио ака
демик Светозар Кољевић, члан Управног одбора 
Матице српске. Свечаности су присуствовали 
представници Издавачког центра Матице српске 
проф. др Мато Пижурица, председник Скуп
штине, потпредседник Матице српске проф. др 
Славко Гордић, рецензент књиге, и дописни члан 
САНУ Миро Вуксановић, главни и одговорни 
уредник Центра.
24. фебруара 2010. године: Књижевну награду 
„Матијевић” власник Фондације „Др Шпиро Ма
тијевић” Петар Матијевић уручио је Миловану 
Данојлићу за књигу Прича о приповедачу коју је 
објавио Издавачки центар Матице српске. О 
књизи је говорио Иван Негришорац, председник 
жирија. Свечаности су присуствовали представ
ници Издавачког центра Матице српске проф. др 
Мато Пижурица, председник Скупштине, потпре
дседник Матице српске проф. др Славко Гордић, 
уредник, и Миро Вуксановић, главни и одговорни 
уредник Центра.
24–28. фебруара 2010. године: Галерија Матице 
српске је учествовала на међународном Сајму ту
ризма у Београду. На штанду Министарства кул
туре Галерија се представила у оквиру пројекта 
„Осам миленијума културе на Дунаву” са репродук
цијама неколико уметничких дела из Галеријског 
фонда на којима је приказан Дунав. Мр Тијана Пал
ковљевић, управница и Снежана Мишић, кустос 
присуствовале су отварању Сајма 24. фебруара и 
том приликом представиле кратки филм о Гале
рији и нови флајер Галерије. 27. фебруара, на 
штанду Министарства културе Даниела Коро
лија Црквењаков, помоћник управника, предста
вила је рад Галерије Матице српске, док су Алек
сандра Стефанов, кустос и Оливера Каменарац, 
сарадница са Одсека за педагогију Филозофског 
факултета у Новом Саду, представиле едукативни 
програм за децу „Био једном један сликар...” и 
одр жале креативну радионицу. Галерија је своју 

делатност представила и на штанду Града Новог 
Сада. У оквиру презентације културних институ
ција изложени су водичи кроз сталне поставке 
18. и 20. века, дечја публикација Био једном један 
сликар и флајер Галерије.

25. фебруара 2010. године: у мултимедијалној 
сали Матице српске одржан је радни састанак 
поводом изложбе Србија – културна спона Ис
тока и Запада (Serbie – Kulturelle Brücke zwischen 
Ost und West), која ће се одржати у Музеју Ка
тедрале Светог Стефана, у Бечу, од 29. јуна до 30. 
октобра 2010. године. Састанку су присуство
вали др Бранка Кулић, члан Одбора за  организо
вање, мр Тијана Палковљевић, управница Гале
рије Матице српске и мр Душица Грбић, пред
ставник Библиотеке Матице српске у Одбору за 
организовање изложбе. Председавао је проф. др 
Душан Николић, генерални секретар Матице 
срп ске.
25. фебруара 2010. године: из штампе је изашао 
флајер о Матици српској на руском језику, који је 
превео проф. др Дојчил Војводић.
25. фебруара 2010. године: управник Библио
теке Матице српске Миро Вуксановић примио је 
руководиоце матичних служби матичних библи
отека у Војводини, а потом је у Учионици Библи
отеке одржан састанак који су водиле Бранислава 
Аврамовић и Новка ШокицаШуваковић на којем 
је усвојен План обављања матичних функција у 
2010. години.
25. фебруара 2010. године: у Галерији Матице 
српске потписан је споразум о сарадњи Акаде
мије уметности у Новом Саду и Галерије, у циљу 
јачања текуће и будуће сарадње. Споразум којим 
се потврђују достигнућа дугогодишње сарадње, 
успоставља темељ будућих заједничких актив
ности у пољу савремене уметничке праксе и 
апострофира будући заједнички допринос умет
ничком образовању кроз развој едукативних 
програма у пољу ликовне уметности, потписали 
су мр Тијана Палковљевић, управница Галерије 
Матице српске и проф. Зоран Тодовић, декан 
Академије уметности у Новом Саду. Сарадња из
међу ове две установе до сада је реализована 
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већим делом кроз изложбе студената и настав
ника Академије, као и кроз учешће ликовних 
уметника у конзерваторским радионицама Гале
рије Матице српске. 
26. фебруара 2010. године: Одбор „Антићевих 
дана” одлучио је да Награду „Мирослав Антић” 
за 2009. годину добије Стеван Тонтић за књигу 
Свето и проклето коју је објавио Издавачки 
центар Матице српске.
26. фебруара 2010. године: у оквиру Галеријских 
прича одржане су Кустоске приче. О сталној по
ставци 20. века, са посебним освртом на живот и 
уметничко стваралаштво сликара Младена Јо
сића, говорила је Мирјана Брмбота, виши кустос. 
Повод за причу била је нова аквизиција – 2009. 
године откупљена је Јосићева слика Концерт у 
пољу (око 1924).
26. фебруара 2010. године: у Међународном 
културном центру у Београду, у оквиру циклуса 
предавања под називом „Српска уметност и ви
зуелна култура у 19. веку”, Снежана Мишић, 
кустос Галерије Матице српске одржала је преда
вање на тему „Култ Бранка Радичевића у српској 
визуелној култури крајем 19. века”, и том при
ликом промовисала истоимену књигу.
26. фебруара 2010. године: започети су радови 
на изради спољашњег осветљена зграде Матице 
српске. 

ДОБРОЧИНСТВА: 

22. фебруара 2010. године: госпођа Мирјана 
Исаков је без накнаде направила идејно решење 
и припрему за штампу за Захвалницу Матице 
српске која ће се додељивати на пригодним све
чаностима. 

23. фебруара 2010. године: Рукописно одељење 
Матице српске примило је на дар три дипломе из 
породичне заоставштине др Витомира Лудајића, 
адвоката из Сенте, које су из периода прве поло
вине 20. века као и регистар судских предмета 
које је водила адвокатска канцеларија породице 
Лудајић.
25. фебруара 2010. године: проф. др Дојчил Вој
водић је без накнаде превео на руски језик 
предлог Протокола о сарадњи Државне научне 
установе Институт за историју Националне ака
демије наука Белорусије и Матице српске.

НАЈАВА АКТИВНОСТИ:

1. марта 2010. године: одржаће се седница Пред
седништва Матице српске.
1. марта 2010. године: одржаће се седница Над
зорног одбора Матице српске.
2. марта 2010. године: одржаће се седница Из
вршног одбора Матице српске.
Од 3. до 9. марта 2010. године: Матица српска 
ће учествовати на Салону књига у Новом Саду. 
На штанду ће бити изложена издања свих на
учних одељења, Издавачког центра Матице ср
пске, Галерије Матице српске и Библиотеке Ма
тице српске.   
10. марта 2010. године: одржаће се седница 
Уредништва Зборника Матице српске за друшт
вене науке.
15. марта 2010. године: одржаће се седница 
Председништва Матице српске.
15. марта 2010. године: одржаће се састанак Од
бора за статутарна питања.
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