
1

broj 23 jul/avgust 2010 tel. 021/420-199www.maticasrpska.org.rs

У Бањалуци је 7. јула 2010. године основано Друштво 
чланова Матице српске у Републици Српској. За 
председника Друштва је изабран др Младен Шука-
ло, професор Филолошког факултета у Бањалуци, 
за потпредседнике: Ранко Рисојевић, књижевник, 
директор Народне и Универзитетске библиотеке у 
Бањалуци и мр Зоран Пејашиновић, професор, пуб-
лициста, директор Гимназије у Бањалуци а за гене-
ралног секретара академик Драго Бранковић, декан 
Филозофског факултета у Бањалуци. 
За председника Скупштине Друштва  изабрана је 
академик Снежана Савић, професор Правног фа-
култета у Бањалуци, а за заменика председника 
Скупштине проф. др Миљко Шиндић. За чланове 
Управног одбора изабрани су: Ранко Павловић, 
књижевник, Бањалука, Слободан Наградић, про-
фесор, публициста, Бањалука,  др Љиљана Шево, 
професор Академије умјетности у Бањалуци, др 
Младенко Саџак, историчар, књижевник, декан 
Филолошког факултета у Бањалуци, др Бранко Ле-
тић, историчар, књижевник, професор Филозоф-
ског факултета у Источном Сарајеву. 
Чланови Управног одбора по функцији су: проф. др 
Младен Шукало, Ранко Рисојевић, мр Зоран Пеја-
шиновић и академик Драго Бранковић. За чланове 
Надзорног одбора изабрани су: др Душко Јакшић, 
директор Економског института у Бањалуци, др 
Владимир Лукић, професор Архитектонско-грађе-
винског факултета у Бањалуци, мр Љиљана Лукић, 
професор, историчар књижевности, Бијељина, Ни-
кола Асановић, професор, Билећа, академик Раде 
Михаљчић, професор Филозофског факултета у 
Бањалуци, Никола Галић, историчар уметности, 
Музеј савремене уметности у Бањалуци.

У Подгорици је 17. јула 2010. године основано Друш-
тво чланова Матице српске у Црној Гори. За пред-
седника Друштва изабрана је проф. др Радојка 
Вукчевић, професор Филолошког факултета у Бео-
граду и Универзитета Медитеран у Подгорици а за 
потпредседника Друштва доц. др Драго Перовић, 
професор Филозофског факултета у Никшићу. За 
генералног секретара Друштва је изабран Блажо 
Паповић, инжењер, Никшић. За чланове Управног 
одбора изабрани су: доц. др Владимир Божовић, 
професор Природноматематичког факултета у Под-
горици, проф. др Јелица Стојановић, професор Фи-
лозофског факултета у Никшићу, Новица Ђурић, 
књижевник и новинар, Подгорица, проф. Тодор 
Живаљевић, књижевник, Подгорица, др Вукић 
Илинчић, историчар, Подгорица, др Душан Крцу-
новић, професор Филозофског факултета у Ни-
кшићу, проф. Марија Лалатовић, физичар, Никшић, 
проф. Веселин Матовић, књижевник, Никшић, 
проф. др Владимир Пешић, професор Природнома-
тематичког факултета у Подгорици, доц. мр Мирко 
Тољић, графичар, Требиње, др Горан Комар, лекар и 
историчар, Херцег Нови, мр Никола Миројевић, те-
олог, Никшић.
По положају чланови Управног одбора су: проф. др 
Радојка Вукчевић, председник Друштва, доц. др 
Драго Перовић, потпредседник Друштва и Блажо 
Паповић, генерални секретар Друштва. За чланове 
Надзорног одбора изабрани су: др Драга Бојовић, 
професор Филозофског факултета у Никшићу, доц. 
мр Сретен Милатовић, вајар, Требиње и Слободан 
Драговић, архитекта, Свети Стефан.

ДРУШТВО ЧЛАНОВА МАТИЦЕ СРПСКЕ  
У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 

ДРУШТВО ЧЛАНОВА МАТИЦЕ СРПСКЕ  
У ЦРНОЈ ГОРИ
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2. јула 2010. године: одржан је радни састанак у 
вези са пројектом Српски Пантеон којим руко-
води генерални секретар Матице српске проф. 
др Душан Николић. Под покровитељством Града 
Новог Сада, у задужбинском здању Марије Тран-
дафил (главном седишту Матице српске) биће 
формирана стална поставка портрета и збирки 
рукописа знаменитих личности. У склопу Пан-
теона налазиће се и компјутерски терминали за 
приступ базама података које садрже неколико 
хиљада биографија и других докумената у елек-
тронској форми.
5. јула 2010. године: управник Библиотеке Мати-
це српске Миро Вуксановић потписао је уговор 
са издавачком кућом „Interplov Ltd.” из Лондона 
за електронска издања књига: Семољ земља, Се-
мољ људи и Семољ гора.

7. јула 2010. године: потпредседник Матице 
српске проф. др Слободан Ћурчић и генерални

секретар Матице српске проф. др Душан Нико-
лић учествовали су у Бањалуци у раду конститу-
тивне седнице Друштва чланова Матице српске 
у Републици Српској.
7. јула 2010. године: Управни одбор Задужбине 
Иве Андрића одлучио је да 2011. године, заједно 
са Српском академијом наука и уметности и Биб-
лиотеком Матице српске, објави Библиографију 
Иве Андрића коју израђује Библиотека Матице 
српске.

7. јула 2010. године: председник Матице српске 
академик Чедомир Попов и потпредседник Ма-
тице српске проф. др Славко Гордић примили су 
бразилског песника и компаративисту Марка 
Лукезија (Marko Lukezi) у пратњи директора Биб-
лиотеке Града Београда Предрага Ђукића. Посе-
та је реализована у складу са ранијим договором 
са амбасадором Републике Србије у Бразилу гос-
подином Љубомиром Милићем.

7. јула 2010. године: председник Матице српске 
академик Чедомир Попов примио је чланице Ко-
ла српских сестара које су поводом Ивањдана по-
ложиле ивањски венац на зграду Матице српске.

7. и 14. јула 2010. године: на позив Мале срећне 
колоније, Снежана Мишић, Александра Стефа-
нов, кустоси Галерије Матице српске, и мр Тија-
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на Палковљевић, управница Галерије, презенто-
вале су едукативни програм за децу Био једном 
један сликар... у летњем кампу за децу и омлади-
ну на Петроварадинској ади. 

8. јула 2010. године: председник Матице српске 
академик Чедомир Попов, потпредседник Мати-
це српске проф. др Славко Гордић и Јелена Весе-
линов, правник, примили су делегацију из Ниша 
у којој су били: проф. др Горан Максимовић, де-
кан Филозофског факултета у Нишу, доц. др 
Александар Растовић, професор Филозофског 
факултета у Нишу, Дејан Антић, студент проде-
кан Филозофског факултета у Нишу, и Бојан Па-
нић, председник Студентског парламента Фило-
зофског факултета у Нишу. Са гостима су вође-
ни разговори о оснивању Друштва чланова Ма-
тице српске у Нишу.
12. јула 2010. године: одржана је седница Пред-
седништва Матице српске.
12. јула 2010. године: завршено је уређење Чита-
онице за периодику и истраживачки рад Библи-
отеке Матице српске.

13. јула 2010. године: Матицу српску су посети-
ли ђаци Летњег образовног кампа — летње шко-
ле српског језика у организацији Креативног 
клуба Едуко. Приликом обиласка здања Матице 
српске, Александра Јовановић, стручни сарад-
ник Рукописног одељења, упознала их је са 
најзначајнијим догађајима из историје Матице 
српске и са актуелним програмским циљевима. 

13. јула 2010. године: Библиотека Матице српске 
објавила је Анализу рада високошколских библи-
отека у Војводини за 2009. годину чији је аутор 
Ивана Гргурић.
14. јула 2010. године: председник Матице српске 
академик Чедомир Попов и проф. др Јасмина Гр-
ковић Мејџор имали су састанак у вези са Њего-
шевим одбором.
14. јула 2010. године: проф. др Љубомирка Кр-
кљуш, секретар Одељења Матице српске за 
друштвене науке, учествовала је у раду седнице 
Националног савета Министарства за науку и 
технолошки развој Србије. 

14. јула 2010. године: проф. др Иван Ћирић из 
Чикага, дародавац Поклон библиотеке др Ири-
неја Ћирића и Стевана Ћирића, која се као легат 
чува у Библиотеци Матице српске, посетио је 
Библиотеку Матице српске и обишао легат.
14. јула 2010. године: одржана је 11. седница 
Уређивачког одбора Антологијске едиције Десет 
векова српске књижевности Издавачког центра 
Матице српске поводом изласка из штампе пр-
вог кола Едиције.
15. јула 2010. године: господин Зоран Буловић 
власник фирме „Булпро”, уступио на коришћење 
без плаћања ауторске накнаде, 350 снимака на-
праљвљених у Музеју Катедрале Светог Стефана 
у Бечу, приликом припреме изложбе Србија - 
културна спона Истока и Запада.
16. јула 2010. године: генерални секретар Мати-
це српске проф. др Душан Николић је одржао 
радни састанак у вези са пројектом Српски Пан-
теон. Састанку су присуствовали: мр Тијана 
Палковљевић, управница Галерије Матице српс-
ке, Александра Јовановић, Вукица Туцаков, Пав-
ле Пејак и Љиљана Дражић.
16. јула 2010. године: Библиотеку Матице српске 
посетила је група библиотекара из Немачке.
16. јула 2010. године: Библиотека Матице српске 
објавила је Анализу рада народних библиотека у 
Војводини за 2009. годину чији је аутор Силвија 
Чамбер.
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17. јула 2010. године: председник Матице српске 
академик Чедомир Попов, потпредседник проф. 
др Слободан Ћурчић и Јелена Веселинов, правник, 

присустовали су конститутивној седници Друш-
тва чланова Матице српске у Црној Гори.
19. јула 2010. године: одржана је седница Пред-
седништва Матице српске.
19. јула 2010. године: прегледом стања портрета 
у салонским просторијама Матице српске које је 
извршио мр Данило Вуксановић, конзерватор 
Галерије Матице српске, отпочело се са послови-
ма на реализацији пројекта Српски Пантеон.
20. јула 2010. године: Извршни одбор Српске 
академије наука и уметности именовао је допис-
ног члана Мира Вуксановића за члана Управног 
одбора Института за српски језик Српске акаде-
мије наука и уметности.
21. јула 2010. године: генерални секретар Мати-
це српске проф. др Душан Николић и Боривој Ју-
ришин, управник послова Матице српске, одр-
жали су састанак са Љубомиром Борђошким из 
Завода за изградњу Града у вези са постављањем 
одговарајуће расвете у холу Матице српске где 
би требало да буду изложени портрети у оквиру 
пројекта Српски Пантеон.
21. јула 2010. године: Даниела Королија Црквења-
ков, начелник конзерваторског одељења Галерије 
Матице српске, и мр Данило Вуксановић, конзер-
ватор, започели су скидање и чишћење пло чица

са портрета Матице српске у оквиру пројек та 
Српски Пантеон.
22. јула 2010. године: одржан је састанак Пред-
седништва Матице српске у ужем саставу. 
22. јула 2010. године: председник Управног од-
бора Радио-телевизије Србије, академик Никша 
Стипчевић, и директор Телевизије Београд Ни-
кола Мирков примили су главног уредника Ан-
тологијске едиције Десет векова српске књижев-
ности Издавачког центра Матице српске Мира 
Вуксановића. Том приликом договорено је да 
РТС буде медијски покровитељ Едиције.
23. јула 2010. године: проф. др Душан Николић, 
генерални секретар Матице српске, и Алексан-
дра Јовановић, стручни сарадник Рукописног 
одељења, у Београду су се састали са госпођом 
Јеленом Ћетковић, директором за комуникације 
компаније Робне куће Београд. Том приликом 
вођени су разговори о сарадњи на плану промо-
ције српске културе. Договорено је да компанија 
Робне куће Београд привремено уступи Матици 
српској на бесплатно коришћење два велика из-
лога у Кнез Михаиловој улици, у непосредној 
близини Информативног центра Града Београда. 
Од 24. јула до 2. августа 2010. године: проф. др 
Душан Николић је у Вашингтону (Washington 
D.C.) учествовао на XVIII Светском конгресу за 
упоредно право у организацији Међународне 
академије за упоредно право са седиштем у Па-
ризу, чији је дописни члан. Проф. Николић je у 
својству националног референта поднео реферат 
на тему: Legal Culture and Legal Transplants – 
Serbian National Report, и уједно изложио део ре-
зултата истраживања вршених у оквиру научно-
истраживачког пројекта Приватно право у Војво-
дини између два светска рата, чији је носилац 
Матица српска. Током боравка у Вашингтону 
проф. Николић је посетио Правну библиотеку 
Конгреса САД (Law Library of Congress) на позив 
господина Питера Рудика (Peter Roudik) помоћ-
ника директора Библиотеке. Том приликом вође-
ни су разговори о откупу научних часописа и 
других публикација Матице српске за потребе 
Конгресне библиотеке, као и о размени научне 
литературе са институцијама у Србији. 
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25. јула 2010. године: Дани Теодора Павловића 
отворени су у Новом Милошеву у порти храма 
Св. Архангела Гаврила полагањем венаца на гроб 
Теодора Павловића. Манифестацију је отворио 
помоћник председника Општине Саша Шућуро-
вић. Испред Матице српске присутнима се обра-
тио проф. др Драган Станић, главни уредник Ле-
тописа Матице српске и Српске енциклопедије. 
26. јула 2010. године: Вечерње новости прихва-
тиле су да буду медијски покровитељ Антоло-
гијске едиције Десет векова српске књижевности 
Издавачког центра Матице српске.
28. јула 2010. године: поводом 150 година од 
рођења лекара Мартина Кукучина (1860–1928), 
најзначајнијег представника словачког књижев-
ног реализма, Библиотека Матице српске прире-
дила је изложбу у витринама испред Свечане са-
ле Матице српске.
29. јула 2010. године: заменица управника Биб-
лиотеке Матице српске Новка Шокица Шувако-
вић присуствовала је у Тителу свечаности пово-
дом 65 година од оснивања Народне библиотеке 
„Стојан Трумић”.
29. јула 2010. године: Матицу српску су посети-
ли полазници Летње школе црквеног појања у 
Сремским Карловцима, коју води проф. др Дани-
ца Петровић. Полазнике школе је приликом оби-
ласка седишта Матице српске упознала са исто-
ријским чињеницама и актуелним пројектима 
Александра Јовановић, стручни сарадник Руко-
писног одељења.
29. јула 2010. године: председник Матице српске 
академик Чедомир Попов је имао састанак са 
госпођом Софијом Шкорић из Канаде. Том при-
ликом вођени су разговори о могућности осни-
вања Друштва чланова Матице српске у Канади.
29. јула 2010. године: председник Матице српске 
академик Чедомир Попов и проф. др Драган Ста-
нић били су на састанку са директором Завода за 
уџбенике Милољубом Албијанићем. Том прили-
ком вођени су разговори о пословима око штам-
пања Српске енциклопедије, као и о пословима 
око објављивања Правописа Матице српске. 
31. јула 2010. године: председник Матице српске 
академик Чедомир Попов, управник Библиотеке 

Матице српске Миро Вуксановић и управница 
Галерије Матице српске мр Тијана Палковљевић 
одржали су радни састанак у вези са организо-
вањем изложбе о Матици српској.
2. августа 2010. године: изашао је јунски Лето-
пис Матице српске који доноси прозне и поетске 
прилоге Владислава Бајца, Даре Секулић, Мира 
Вуксановића, Емсуре Хамзић, Драгана Драгојло-
вића, Иване Димић, Милице Јефтимијевић Ли-
лић, Александра Прокопиева и Пјера Виторија 
Тонделија (PierVittorio Tondelli, прев. Милисав 
Савић). Огледе објављују Владета Јеротић и Сла-
вица Гароња Радованац, а аутори текстова у ру-
брици „Сведочанства” су Мирко Зуровац (некро-
лог Михаилу Марковићу), Душан Пајин, Миро 
Вуксановић, Ненад Даковић и Драгана Беле-
слијин (разговор са Емсуром Хамзић). О новим 
књигама Љубомира Симовића, Јована Радуло-
вића, Адријане Марчетић, Жарка Команина, Ем-
суре Хамзић, Ненада Грујичића, Љиљане Пеши-
кан Љуштановић, Боривоја Адашевића, Ђорђа 
Бубала и Александра Прокопиева пишу Алек-
сандар Б. Лаковић, Душан Иванић, Јован Попов, 
Љиљана Лукић, Катарина Брајовић, Светлана 
Калезић Радоњић, Светлана Томин, Ненад Ста-
нојевић, Наташа Половина и Драган Радовић.
4. августа 2010. године: председник Матице 
српске академик Чедомир Попов, управник Биб-
лиотеке Матице српске Миро Вуксановић и уп-
равница Галерије Матице српске мр Тијана Пал-
ковљевић посетили су Галерију Српске академије 
наука и уметности у Београду и са домаћинима 
разговарали о припреми изложбе о Матици срп-
ској 15. фебруара 2011. године.

5. августа 2010. године: Матицу српску су посе-
тили полазници Летње школе српског језика Фи-
лозофског факултета у Новом Саду коју води де-
кан Филозофског факултета проф. др Љиљана Су-
ботић. Полазнике школе је са програмом рада и 
историјом Матице српске упознао Драган Тубић, 
стручни сарадник Лексикографског одељења.
5. августа 2010. године: одржана је седница 
Председништва Матице српске.
7. августа 2010. године: председник Матице срп-
ске академик Чедомир Попов је имао састанак у 
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вези са рукописом госпође Радмиле Милентије-
вић, Милева Марић Ајнштајн: Живот са Албер-
том Ајнштајном. Састанку су поред аутора при-
суствовали и генерални секретар Матице српске 
проф. др Душан Николић, Владимир Давидовић, 
сарадник, Вукица Туцаков, технички уредник и 
Вера Василић, лектор. 
9. августа 2010. године: др Слободанка Пековић 
предала је рукопис књиге Исидора Секулић за 
Антологијску едицију Десет векова српске књи-
жевности Издавачког центра Матице српске.

9. августа 2010. године: у заједничком врту Гале-
рије Матице српске и Спомен-збирке Павла 
Бељанског одржана је конференција за новинаре 
поводом отварања изложби Петар Лубарда – хе-
роика визије и Иван Радовић – од апстракције до 
предела чулности, које су део пројекта Музеј у 
покрету Музеја савремене уметности из Београ-
да. На конференцији за новинаре говориле су: мр 
Тијана Палковљевић, управница Галерије Мати-
це српске, др Јасна Јованов, управница Спомен-
збирке Павла Бељанског и ауторке изложби 
Светлана Јовановић и Жана Гвозденовић из Му-
зеја савремене уметности у Београду.
10. августа 2010. године: РТС, медијски покро-
витељ Антологијске едиције Десет векова српске 
књижевности Издавачког центра Матице српс-
ке, почео је емитовање рекламног спота. 
11. августа 2010. године: у складу са споразумом 
који је раније постигнут са компанијом Робне 
куће Београд, Матица српска је опремила два из-
лога у објекту који се налази у непосредној бли-
зини Информативног центра Града Београда, у 
Кнез Михаиловој улици. У првом су изложени: 
банер са текстом о Матици српској на српском и 
енглеском језику, плазма монитор са видео пре-
зентацијом изложбе Србија – културна спона 
Истока и Запада, коју је Матица српска прире-
дила у Бечу у сарадњи са Музејом Катедрале Све-
тог Стефана, штафелај са плакат постером Из-
ложбе и каталози. У другом излогу су изложени

штафелаји са паноима на којима се налази ос-
новно (оснивачко) писмо Матице српске на срп-
ском и енглеском језику, банер са текстом на 
српском и енглеском језику о задужбинском

здању Марије Трандафил и најзначајнија издања 
научних одељења Матице српске, Библиотеке 
Матице српске, Галерије Матице српске и Изда-
вачког центра Матице српске. У реализацији ове 
промотивне активности учестовали су: Вукица 
Туцаков, Андреј Калмар, Павле Пејак, Саша Ку-
лић и проф. др Душан Николић. 

12. августа 2010. године: у заједничком врту Га-
лерије Матице српске и Спомен-збирке Павла 
Бељанског одржано је свечано отварање излож-
би Петар Лубарда – хероика визије и Иван Радо-
вић – од апстракције до предела чулности, које 
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су део пројекта Музеј у покрету Музеја савреме-
не уметности у Београду. На отварању изложби 
говорили су: др Јасна Јованов, управница Спо-
мен-збирке Павла Бељанског, мр Тијана Палков-
љевић, управница Галерије Матице српске и мр 
Дејан Сретеновић, шеф Одељења уметничких 
збирки и изложби Музеја савремене уметности 
Београд, који је изложбе свечано отворио. Овим 
изложбама настављена је сарадња започета 2008. 
године, када су Галерија Матице српске и Спо-
мен-збирка Павла Бељанског међу првим инсти-
туцијама у Србији у свој програм уврстиле 
пројекaт Музеј у покрету, Музеја савремене умет-
ности Београд. Изложбом Петар Лубарда – хе-
роика визије обухваћено је 26 репрезентативних 
дела Петра Лубарде (1907–1974) из збирки сли-
карства Музеја савремене уметности Београд, 
којима су прикључена и два дела из колекције Га-
лерије Матице српске. Ауторка изложбе је Свет-
лана Јовановић, виши кустос Музеја савремене 
уметности у Београду. Кустос изложбе у Галерији 
Матице српске је Мирјана Брмбота, виши кус-
тос. Изложбе су отворене до 12. септембра 2010. 
године.
13. августа 2010. године: руководиоци Одељења 
старе и ретке књиге и легата, Одељења за на-
бавку и размену публикација, Одељења за чу-
вање и коришћење публикација и Одељења заш-
тите публикација Библиотеке Матице српске – 
Душица Грбић, Радивој Додеровић, Горан Влахо-
вић и Гордана Ђилас – посетили су Галерију 
Српске академије наука и уметности у Београду 
због припреме изложбе о Матици српској. 
13, 20. и 27. августа 2010. године: током трајања 
изложби Петар Лубарда – хероика визије и Иван 
Радовић – од апстракције до предела чулности 
организована су стручна тумачења кустоса-ау-
тора, пројекције документарних филмова о умет-
ницима из серијала Сликари и вајари у продук-
цији Радио-телевизије Србије, као и представ-
љање Лубардиних и Радовићевих дела која се чу-
вају у збиркама Галерије Матице српске и Спо-
мен-збирке Павла Бељанског. 13. августа емито-
ван је получасовни документарни филм о Петру 
Лубарди. 20. августа, након пројекције филма о 
Лубарди, изложбу Петар Лубарда – хероика ви-
зије стручно је тумачила Мирјана Брмбота, кус-
тос изложбе у Галерији Матице српске. 27. авгус-
та стручно тумачење изложбе одржала је Свет-
лана Јовановић, ауторка изложбе, виши кустос 
Музеја савремене уметности у Београду. 
16. августа 2010. године: Матицу српску посети-
ли су питомци хуманитарног друштва „При-
вредник” из Загреба заједно са питомцима хума-
нитарног друштва „Привредник” из Новог Сада. 
Госте је примио и упознао их са историјом Мати-
це српске Драган Тубић, стручни сарадник Лек-
сикографског одељења.

18. августа 2010. године: Матицу српску посети-
ли су студенти на пракси у Народној банци Ср-
бије у Новом Саду у пратњи госпође Ксеније Јо-
кић. Том приликом их је са делатношћу и исто-
ријом Матице српске упознао Драган Тубић, 
стручни сарадник Лексикографског одељења.
18. августа 2010. године: управник Библиотеке 
Матице српске Миро Вуксановић примио је уп-
равника Градске библиотеке у Суботици Драгана 
Роквића.

19. августа 2010. године: главни и одговорни 
уредник Вечерњих новости Манојло Вукотић 
примио је главног и одговорног уредника Анто-
логијске едиције Десет векова српске књижев-
ности Издавачког центра Матице српске Мира 
Вуксановића који му је том приликом поклонио 
књиге првог кола. Такође, договорени су облици 
медијског покровитељства Едиције, као и да ће 
Вечерње новости финансирати књигу Лаза Кос-
тић приређивача академика Љубомира Симо-
вића која ће бити објављена у другом колу Еди-
ције.
20. до 30. августа 2010. године: мр Данило Вук-
сановић, сликар конзерватор у Галерији Матице 
српске, учествовао је у раду XVII међународне 
ликовне колоније Гамзиград у Гамзиградској 
бањи у организацији Центра за културу и Народ-
ног музеја у Зајечару.
24. августа 2010. године: Извршни одбор Српске 
академије наука и уметности именовао је допис-
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ног члана Мира Вуксановића, управника Библи-
отеке Матице српске, за председника Управног 
одбора Института за српски језик Српске акаде-
мије наука и уметности.
25. августа 2010. године: Матицу српску су посе-
тили полазници Летње школе српског језика при 
Духовном центру „Преподобни Рафаило Банат-
ски” из Зрењанина. Студенте српског језика из 
Украјине и Немачке примио је Драган Тубић, 
стручни сарадник Лексикографског одељења. 
25. августа 2010. године: изашао је двоброј јул–
август Летописа Матице српске у којем поетске 
и прозне прилоге објављују Ђорђо Сладоје, Ми-
рослав Тохољ, Мирољуб Тодоровић, Славко Гор-
дић, Адам Пуслојић, Рајко Лукач, Марин Сорес-
ку (Marin Sorescu, прев. А. Пуслојић), Адријан 
Попеску (Adrian Popescu, прев. Јован Радин Пеја-
нов) и Франсоа Пашу (Françoise Paschoud, прев. 
Растко Васић), а огледе Ранко Поповић и Часлав 
Ђорђевић. У рубрици „Сведочанства” су тексто-
ви Натали Сарот (Nathalie Sarraute, прев. Јелена 
Новаковић), Емила Сиорана (Emil Cioran, прев. 
Слободан Јовалекић), епископа будимљанско-
ник шићког Јоаникија и Милутина Мићовића 
(поводом доделе награде „Извиискра Његошева” 
Рајку Петрову Ногу), Јована Делића, Миливоја 
Ненина, Зорице Хаџић, Горана Максимовића, 
Миодрага Јовановића, Павла Станојевића и Сла-
вка Гордића, такође и разговор који је са Гор-
дићем водио Ђорђе Деспић. Роман Женарник из 
заоставштине Александра Тишме представља 
Светлана Милашиновић, о новим књигама Сла-
вка Гордића, Јелене Новаковић, Божидара Шуји-
це, Васе Павковића, Милице Краљ, Мирјане Д. 
Стефановић, Лидије Вукчевић, Николе Живано-
вића, Мирче Динескуа и Беле Дуранција пишу 
Горана Раичевић, Марија Џунић Дрињаковић, 
Александар Б. Лаковић, Драгана Белеслијин, 
Ђорђе Брујић, Наталија Лудошки, Велимир Се-
кулић, Миодраг Лома, Игор Јавор и Љубица По-
повић Бјелица, а о зборнику посвећеном Ђорђу 
Сладоју Лука Баљ.
25. августа 2010. године: управник Библиотеке 
Матице српске Миро Вуксановић примио је ди-
ректорку Француског културног центра у Новом 
Саду Сидони Перон (Sidonie Peron) и са њом раз-
говарао о сарадњи ове две институције.

25. августа 2010. године: у витринама испред 
Свечане сале Матице српске Библиотека Матице 
српске приредила је изложбу поводом 150 годи-
на од првог броја Данице.
26. августа 2010. године: академик Зоран Кова-
чевић, председник Огранка Српске академије 
наука и уметности у Новом Саду, примио је глав-
ног и одговорног уредника Антологијске едиције 
Десет векова српске књижевности Издавачког 
центра Матице српске Мира Вуксановића који 
му је том приликом поклонио књиге првог кола 
за Библиотеку Огранка.
26. до 28. августа 2010. године: мр Тијана Палков-
љевић, управница Галерије Матице српскe, 
учествовала је у Мађарској у програму XVIII сен-
тандрејске српске летње ликовне колоније. 26. 
августа на IX српско-мађарском округлом столу, 
о актуелном моменту и о прошлости српско-
мађарских веза у области ликовних уметно сти, 
одржала је предавање са темом Паја Јовановић – 
будимпештанске епизоде: Миленијумска излож-
ба, Ференц Ајзенхут, Хермина Муни Даубе. Мр 
Тијана Палковљевић говорила је 28. авуста на 
отварању Завршне изложбе XVIII српске ликов-
не колоније Сентандреја 2010. заједно са др Ка-
талин Терек (Katalin Terek), ликовним критича-
рем, и др Ференц Дицом (Ferenc Dica), градона-
челником Сентандреје. Колонију је организовала 
Српска самоуправа – Будимпешта XIV кварт и 
Арт центар „Перо” – Београд, у сарадњи са Сент-
андрејским српским клубом и Српском самоуп-
равом у Сентандреји.
30. августа 2010. године: одржана је седница 
Председништва Матице српске.
30. августа 2010. године: професорка Љиљана 
Бањанин са славистичког одсека Универзитета у 
Торину посетила је Библиотеку Матице српске.
31. августа 2010. године: одржан је први радни 
састанак поводом учешћа Матице српске на 
предстојећем сајму књига у Београду. Састанку 
којем је председавао генерални секретар Матице 
српске проф. др Душан Николић присуствовали 
су: Љиљана Дражић, Александра Јовановић, Ву-
кица Туцаков, Јелена Веселинов, Саша Кулић, 
Светлана Макарић и Павле Пејак.

CIP — Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад

061.22(497.113)

ГЛАСНИК Матице српске / одговорни 
уредник Душан Николић. — Год. 1, бр. 
1 (1946)—1949, бр. 12 ;  2008,  бр. 1 
(јун)— . — Нови Сад : Матица српска, 
1946—1949; 2008—. — 30 cm
Месечно.

ISSN 1452-6182
COBISS.SR-ID 56040711

ГЛАСНИК МАТИЦЕ СРПСКЕ — ГЛАСИЛО МАТИЦЕ СРПСКЕ - ISSN 1452-6182
Приредили: Александра Јовановић, Вукица Туцаков, Љиљана Дражић и Павле Пејак • 
Прилоге из Библиотеке Матице српске  припремиле: Силвија Чамбер и Ивана Гргурић • Прилоге 
из Галерије Матице српске припремила: Снежана Мишић • Фотографије: Бранислав Лучић и 
Саша Кулић • За издавача: проф. др Душан Николић, генерални секретар Матице српске • 
Тираж: 1.000 примерака • Штампа: КриМел, Будисава • © Ауторска права: Матица српска 


