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МАТИЦА СРПСКА – 185 ГОДИНА
У СЛУЖБИ СРПСКЕ КУЛТУРЕ



1. децембра 2010. године: у Туристичкој органи
зацији Београда одржан је састанак у вези са про
мотивним активностима Матице српске. Том при
ликом, вођени су разговори о међусобној сарадњи 
и представљању српске културе и науке. Састанку 
су присуствовале Слободанка Ковачевић, коорди
натор и Весна Алексић, помоћник директора за мар
кетинг из Туристичке организације Београда док 
су испред Матице српске биле Александра Јо ва но
вић, стручни сарадник Рукописног одељења и Ву
кица Туцаков, технички уредник Матице српске.
1. децембра 2010. године: на основу дигиталног 
примерка Библиотеке Матице српске урађено је 
фототипско издање књиге Нови пчелар сомбор
ског проте Аврама Максимовића, у преводу проф. 
др Милице Грковић са славеносрпског на савре
мени српски језик, која је представљена у Српској 
читаоници „Лаза Костић“ у Сомбору. Представља
њу је присуствовала руководилац Одељења старе 
и ретке књиге и легата Библиотеке Матице српске 
мр Душица Грбић која је у овом делу, уз остало, 
разрешила недоумицу о скраћеници старе мере за 
тежину у време Аврама Максимовића. 
1. децембра 2010. године: у Галерији Матице срп
ске је отворена изложба фотографија Призори 
блискости у продукцији организације Пер. Арт из 
Новог Сада. На отварању изложбе говорили су Да
ниела Королија Црквењаков, помоћник управни
ка Галерије, др Драган Проле, филозоф и доцент 
на Филозофском факултету у Новом Саду, Соња 
Конаков, Сектор комуникација Ерсте банке, Саша 
Асентић, програмски директор Пер. Арта и Ду
шанка Д. Сремачки, покрајинска секретарка за 
архитектуру, урбанизам и градитељство која је из
ло жбу званично отворила. Изложба Призори бли
скости представила је фотографије које су члано ви 
и чланице групе направили током 2009. и 2010. го
дине. Током неколико година, кроз различите умет
ничке процесе, група се бавила темом града, сво
јим свакодневним путањама, својим окружењем. 
1. децембра 2010. године: Александра Стефанов, 
кустос Галерије Матице српске је присуствовала 
заједничком састанку организатора и учесника 
Ноћи музеја 2011. у Новом Саду, који је одржан у 
Центру за ликовно васпитање деце и омладине 
Војводине.
2. децембра 2010. године: председник Матице 
српске академик Чедомир Попов је одржао саста
нак у вези са изложбом Дани Матице српске пово
дом 185годишњице постојања Матице српске на 
којем су присуствовали генерални секретар Ма
тице српске проф. др Душан Николић, управник 

Библиотеке Матице српске Миро Вуксановић, и 
управница Галерије Матице српске мр Тијана Пал
ковљевић. 
2. децембра 2010. године: генерални секретар Ма
тице српске проф. др Душан Николић је одржао 
састанак у вези са пројектом Пантеон Матице 
српске. Састанку су присуствовали: мр Тијана Пал
ковљевић, управница Галерије Матице српске, 
Јелена Веселинов, управница послова Матице 
срп ске, Александра Јовановић, стручни сарадник 
Рукописног одељења, Вукица Туцаков, технички 
уредник и Драгана Белеслијин, редактор Српске 
енциклопедије.
2. децембра 2010. године: генерални секретар Ма
тице српске проф. др Душан Николић је одржао 
састанак са господином Љубомиром Борђошким 
у вези са постављањем декоративне расвете у окви
ру пројекта Пантеон Матице српске.

2. децембра 2010. године: у Коларчевој задужби
ни у Београду је представљено прво коло Антоло
гијске едиције Десет векова српске књижевности 
Издавачког центра Матице српске. Говорили су: 
академик Предраг Палавестра, академик Матија 
Бећковић, проф. др Љиљана Пешикан Љуштано
вић, проф. др Станиша Тутњевић и дописни члан 
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САНУ Миро Вуксановић, главни и одговорни 
уредник. 

3. децембра 2010. године: у Зрењанину је одржано 
представљање Српске енциклопедије, том I, књига 1 
(А – Бео) и издавачке делатности Матице српске 
у 2010. години. У програму су учествовали акаде
мик Чедомир Попов, председник Матице српске, 
проф. др Мато Пижурица, секретар Одељења за 
књижевност и језик и проф. др Драган Станић, 
главни уредник Српске енциклопедије.
3. децембра 2010. године: Матицу српску је посе
тио Мирко Стефановић, државни секретар Ми
ни старства спољних послова Републике Србије. 
Угледног госта су примили председник Матице 
српске академик Чедомир Попов, генерални се
кретар Матице српске проф. др Душан Николић 
и управница послова Матице српске Јелена Весе
линов.

3. децембра 2010. године: у Свечаној сали Мати
це српске управник Библиотеке Матице српске 
Миро Вуксановић уручио је уверења кандидати
ма о положеном стручном испиту у библиотечкој 
делатности у новембарском испитном року.
3. децембра 2010. године: одржана је промоција 
књиге Гојка Маловића Сеобе у Матицу у Историј
ском архиву у Кикинди. О књизи су говорили др 
Вељко Ђурић, Јован Пејин и аутор. 

3. децембра 2010. године: генерални секретар Ма
тице српске проф. др Душан Николић је одржао 
састанак у вези са пројектом Пантеон Матице 
српске. Састанку су присуствовали: мр Тијана Пал
ковљевић, управница Галерије Матице српске, Је ле
на Веселинов, управница послова Матице срп ске, 
Александра Јовановић, стручни сарадник Ру ко пи
сног одељења и Вукица Туцаков, технички уред
ник Матице српске.
4. децембра 2010. године: потпредседник Матице 
српске проф. др Славко Гордић је у својству пред
седника жирија председавао седници Жирија за 
награду за свеукупно приповедачко стваралаштво 
која се додељује у Сомбору у оквиру манифеста
ције Вељкови дани.

4, 11, 18. и 25. децембра 2010. године: у Галерији 
Матице српске је током децембра у оквиру новог 
едукативног програма за децу „Чаробно животињ
ско царство“ одржано неколико креативних ра
дионица суботом, у чије креирање и реализацију 
је укључен стручни тим: кустоси Галерије Матице 
српске, стручни сарадници из области педагогије 
и студенти са Одсека за педагогију Филозофског 
факултета у Новом Саду. Тема овог месеца су биле 
домаће животиње. У Уводној радионици (4. децем
бар) деца су се упознала са уметничким делима на 
којима су приказане животиње и сазнала о разли
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читим начинима приказивања животиња у умет
ности. У радионици Приче из једног дворишта 
(11. децембар), кроз едукативне активности и за
нимљиве игре деца су се упознала са врстама до
маћих животиња, сазнала зашто су корисне и како 
су их уметници представљали, а у креативном 
делу научили су како да лако нацртају животиње. 
Посредством уметничких дела у радионици Мој 
драги љубимац (18. децембар) разговарало се о љу
бимцима у прошлости, о томе који су данас оми
љени, као и о разлозима зашто су људи желели да 
буду портретисани са својим љубимцима. У окви
ру креативног дела прављене су маске за предсто
јећи маскенбал. Дружење у овој години завршено 
је новогодишњим Нектаровим маскенбалом под 
називом За провод леп, закачи реп!. Радионице су 
водиле Александра Стефанов и Снежана Мишић, 
кустоси Галерије, заједно са студенткињама са Од
сека за педагогију Филозофског факултета у Но
вом Саду.
6. децембра 2010. године: одржана је седница 
Председништва Матице српске.
7. децембра 2010. године: потпредседник Матице 
српске академик Димитрије Стефановић је на по
зив амбасадора Финске у Београду Кари Веијала
иненa (Kari Veijalainen) присуствовао свечаности 
Дан независности Финске у амбасади Финске.
7. децембра 2010. године: у Салону Матице српске 
представљен је портрет Лазара Стојковића чију 
израду је иницирало Одељење за природне науке 
Матице српске. Аутор портрета је академска сли
карка Бранка Јанковић Кнежевић. Присутнима 
су се тим поводом обратили председник Матице 
српске академик Чедомир Попов, директор Инсти
тута за ратарство и повртарство проф. др Бори
слав Кобиљски и аутор портрета академска сли
карка Бранка Јанковић Кнежевић. 
7. децембра 2010. године: потпредседник Матице 
српске проф. др Славко Гордић је учествовао у раду 
седнице Програмског савета Вукове задужбине.
7. децембра 2010. године: одржана је седница Од
бора за проучавање историје књижевности Срп
ске академије наука и уметности на којој је до
писни члан САНУ и главни и одговорни уредник 
Издавачког центра Матице српске Миро Вуксано
вић известио да је припремљено друго коло Анто
логијске едиције Десет векова српске књижевно
сти и да ће књиге бити објављене у 2011. години.
8. децембра 2010. године: на Филозофском факул
тету у Нишу представљено је прво коло Антоло
гијске едиције Десет векова српске књижевности 

Издавачког центра Матице српске. Говорили су: 
главни и одговорни уредник Миро Вуксановић, 
уредник др Марко Недић, декан Филозофског фа
култета у Нишу проф. др Горан Максимовић и 
проф. др Стојан Ђорђић.
8. децембра 2010. године: у Огранку САНУ у Но
вом Саду дописни члан САНУ Миро Вуксановић 
говорио је о књизи Временска неподударност био
лошког и хронолошког старења у Црној Гори ака
демика Драгутина П. Вукотића.
8. децембра 2010. године: у Нишу је одржана осни
вачка Скупштина Друштва чланова Матице срп
ске и након ње промоција издавачке делатности 
Матице српске на којој је представљено прво из
дање Српске енциклопедије и најновије допуњено 
издање Правописа српскога језика. На промоцији су 
учествовали председник Матице српске академик 
Чедомир Попов, потпредседник Матице срп ске 
проф. др Слободан Ћурчић, генерални секретар 
Матице српске проф. др Душан Николић, секре
тар Одељења за књижевност и језик проф. др Мато 
Пижурица, и главни уредник Летописа Матице 
српске и Српске енциклопедије проф. др Драган 
Станић. 
9. децембра 2010. године: потпредседник Мати
це српске проф. др Славко Гордић је на Округлом 
столу „Вељко Петровић есејист“ поднео саопште
ње о Петровићевом виђењу Лазе Костића.
9. децембра 2010. године: генерални секретар Ма
тице српске проф. др Душан Николић је одржао 
састанак у вези са снимањем рекламног спота о 
Правопису српскога језика Матице српске. Састан
ку су присуствовали Јулијан Урсулеску, редитељ 
РТВ Војводине, проф. др Мато Пижурица, секре
тар Одељења за књижевност и језик и Јулкица Ђу
кић, стручни сарадник Одељења за књижевност 
и језик.

9. децембра 2010. године: у оквиру Музичких ве
чери Матице српске приређено је музичко поетско 

4



вече „Лаза Костић и музика“ у којем су учествова
ли Петар Краљ, драмски уметник и Марина Ми
лић Апостоловић, пијанисткиња.
9. децембра 2010. године: на позив Српског ин сти
тута из Будимпеште и господина Петра Ласти ћа, 
мр Тијана Палковљевић, управница Галерије Ма
тице српске је боравила у Будимпешти где је у 
Српском клубу одржала предавање Три будим
пештанске епизоде Паје Јовановића. Пред бројном 
публиком представила је живот и дело овог зна
чајног српског сликара и три посебно важна дога
ђаја која га везују за мађарску престоницу: слику 
Сеоба Срба, сликану за Миленијумску изложбу 
1896. године, пријатељство са сликаром Ференцом 
Ајзенхутом и супругу Хермину (Муни) Даубер, бу
димпештанску лепотицу. Током боравка у Будим
пешти мр Тијана Палковљевић и Даниела Коро
лија Црквењаков, помоћник управнице имале су 
радни састанак у Музеју лепих уметности са опе
ративним директором око будуће могуће сарадње 
на размени стручњака и око заједничких пројека
та Галерије Матице српске и Музеја лепих умет
ности. Такође су посетиле конзулат Републике 
Србије и са Костом Вуковићем, кустосом Музеја 
Српске православне епархије будимске у Сентан
дреји разговарале о пројектима које ће Галерија и 
Музеј реализовати у 2011. години.
10. децембра 2010. године: одржана је 41. седни
ца Управног одбора Библиотеке Матице српске на 
којој су усвојени Статут Библиотеке Матице срп
ске и Пословник о раду Управног одбора. 
11. децембра 2010. године: поводом затварања из
ложбе Петар Добровић (Печуј, 1890 – Београд, 1942) 
– Избор из колекције Галерије Матице српске која 
је одржана у Дому уметности и књижевности у 
Печују су били Дарко Деспотовић и Дарко Ђорђе
вић, конзерватори Галерије Матице српске који су 
извршили преглед дела, потписали конзерватор
ске записнике са радником Дома уметности и књи
жевности, након чега су дела спакована, припре

мљена за транспорт и безбедно враћена у Галерију 
Матице српске.
12. до 17. децембра 2010. године: мр Драгојла Жи
ванов, музејски саветник, кустос руковалац збир
ке 16–18. века службено је боравила у Румунији, у 
Темишвару и Араду, ради истраживања и прику
пљања података о портретима архијереја и насто
јатеља Карловачке митрополије а у оквиру њеног 
ауторског пројекта Српска православна митропо
лија карловачка – архијереји – настојатељи. Истра
живање је обавила у Српској православној епар
хији темишварској, прегледала је и евидентирала 
изложене портрете у Музеју, у кабинету епископа 
и у депоу. Такође је прегледала и портрете у цркве
ној општини Темишвар Фабрика и у епархијском 
дому Саборне цркве у Темишвару, док је у мана
стиру Бездин пописала портрете. Том приликом 
обишла је и Музеј Баната и Музеј уметности. 

13. децембра 2010. године: одржана је промоција 
едиције Прва књига Матице српске за 2010. годину. 
Представљене су књиге Плес по жици Викторије 
Кромбхолц, Аутоканибализам Чарне Поповић, 
Исечак 8 Јане Растегорац и Алогаритмије Ма рије 
Цветковић. Говориле су: главна и одговорна уред
ница Владислава Гордић Петковић, књижевни кри
тичар Драгана Белеслијин и ауторке.
13. децембра 2010. године: одржана је седница 
Председништва Матице српске.
13. децембра 2010. године: одржана је седница Од
бора Одељења Матице српске за природне науке.
14. децембра 2010. године: председник Матице 
српске академик Чедомир Попов је одржао саста
нак у вези са изложбом о Матици српској Дани Ма
тице српске у Београду поводом 185годишњице 
постојања. Састанку су присуствовали управник 
Библиотеке Матице српске Миро Вуксановић, 
управница Галерије Матице српске мр Тијана Пал
ковљевић и генерални секретар Матице српске 
проф. др Душан Николић.
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14. децембра 2010. године: на Данима библио
текара Србије на Универзитету у Нишу Награда 
„Стојан Новаковић” за 2010. годину уручена је Ја
сни Карталовић и Светлани Вучковић за књигу 
Огласи Библиотеке Матице српске 1803–1867, из
дање Библиотеке Матице српске, а Марији Јован
цаи, руководиоцу Одељења за каталошкобиблио
графску обраду публикација Библиотеке Матице 
српске, за најбољег библиотекара у националној 
библиотеци. 
14. децембра 2010. године: управник Библиотеке 
Матице српске Миро Вуксановић примио је пе сни
ка из Чикага Ђорђа Николића.
14. децембра 2010. године: одржана је седница 
Одбора Одељења за ликовне уметности.
14. децембра 2010. године: Снежана Мишић, ку
стос и мр Данило Вуксановић, конзерватор Галери
је Матице српске преузели су неколико експоната 
из Матице српске и Библиотеке Матице српске 
ради излагања на изложби Сава Текелија – велики 
српски добротвор у Историјском музеју Србије у 
Београду.
15. децембра 2010. године: председник Матице 
српске академик Чедомир Попов је присуствовао 
свечаности поводом 90годишњице уједињења по
крајинских Цркава у Српску патријаршију, 90го
дишњице деловања Православног богословског 
факултета Универзитета у Београду и 200годи
шњице Богословије Доситеја Обрадовића на Бого
словском факултету.
15. децембра 2010. године: одржана је седница Од
бора Одељења Матице српске за друштвене науке.
15. децембра 2010. године: одржана је седница 
Одбора Рукописног одељења Матице српске. 
15. децембра 2010. године: председник Матице 
српске академик Чедомир Попов је имао састанак 
у Задужбини Доситеј Обрадовић поводом обележа
вања 200 година од смрти Доситеја Обрадовића.
15. децембра 2010. године: дописни члан САНУ 
Миро Вуксановић председавао је Управним од
бо ром Института за српски језик САНУ.
15. децембра 2010. године: академик и генерални 
секретар САНУ Димитрије Стефановић, управ
ник Задужбине Иве Андрића Драган Драгојловић 
и дописни члан САНУ и управник Библиотеке 
Матице српске Миро Вуксановић потписали су 
уговор о заједничком издавању Библиографије Иве 
Андрића у 2011. години.
15. децембра 2010. године: Снежана Мишић, ку
стос Галерије Матице српске је заједно са мр Да
нилом Вуксановићем, Дарком Деспотовићем и Дар

ком Ђорђевићем, конзерваторима постављала у 
Историјском музеју Србије у Београду изложбу 
Сава Текелија – велики српски добротвор. 
16. децембра 2010. године: руководилац Одељења 
старе и ретке књиге и легата мр Душица Грбић 
и заменик управника Библиотеке Матице српске 
Нов ка Шокица Шуваковић учествовале су на ме
ђународном скупу „Стара и ретка уметничка књи
га – јуче, данас, сутра“ одржаном у Библиотеци 
Града Београда. Душица Грбић имала је саопште
ње „Реткости Библиотеке Матице српске“, про
праћено видеопрезентацијом у чијој припреми 
је учествовала Новка Шокица Шуваковић.
16. децембра 2010. године: одржана је седница 
Одбора Одељења Матице српске за сценске умет
ности и музику.

16. децембра 2010. године: у Историјском музеју 
Србије у Београду одржана је конференција за но
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винаре поводом отварања изложбе Сава Текелија 
– велики српски добротвор. На конференцији су 
говорили др Ана Столић, директорица Историј
ског музеја Србије, мр Тијана Палковљевић, управ
ница Галерије Матице српске и аутори изложбе и 
пратеће публикације мр Владимир Симић и Сне
жана Мишић. 
17. децембра 2010. године: одржана је седница 
Одбора Одељења Матице српске за књижевност 
и језик.

17. децембра 2010. године: у Свечаној сали Мати
це српске одржана је промоција Правописа срп–
скога језика. О новом измењеном и допуњеном из
дању Правописа говорили су академик Иван Клајн, 

проф. др Живојин Станојчић, Јован Ћирилов, 
проф. др Милош Ковачевић и проф. др Мато Пи
журица. Госте је поздравио председник Матице 
српске академик Чедомир Попов.
17. децембра 2010. године: одржана је седница 
Уредништва едиције Библиографије.
17. децембра 2010. године: одржан је састанак 
Уредништва Летописа Матице српске.
17. децембра 2010. године: одржана је седница Ре
дакционог одбора Српског биографског речника.
17. децембра 2010. године: одржана је седница 
Одбора Лексикографског одељења.

17. децембра 2010. године: у Историјском музеју 
Србије свечано је отворена изложба Сава Текели ја 
– велики српски добротвор. На отварању изложбе 
говорили су: др Ана Столић, директорица Исто
ријског музеја Србије, мр Тијана Палковљевић, 
управница Галерије Матице српске, проф. др Ду
шан Николић, генерални секретар Матице српске 
и Небојша Брадић, министар културе Републике 
Србије који је изложбу званично отворио. Поводом 
обележавања 250 година од рођења Саве Текели
је, Галерија Матице српске и Матица српска уз по
дршку Министарства културе Републике Србије 
приредиле су изложбу и публикацију Сава Теке
лија – велики српски добротвор, аутора мр Влади
мира Симића и Снежане Мишић. 
Како би се свеобухватније представио Сава Текели
ја, поред уметничких дела изложена је и архив ска 
грађа из фонда Матице српске и неколико раритет
них публикација из фонда Библиотеке Матице 
српске. Изложба је употпуњена текстуалним ле
гендама и потписним легендама на српском и 
ен глеском језику и Power Point презентацијом. 
20. децембра 2010. године: председник Матице 
српске академик Чедомир Попов је одржао саста
нак у вези са изложбом о Матици српској Дани 
Матице српске поводом 185годишњице посто ја
ња. Састанку су присуствовали управник Библио
теке Матице српске Миро Вуксановић, управница 
Галерије Матице српске мр Тијана Палковљевић 
и генерални секретар Матице српске проф. др Ду
шан Николић.
20. децембра 2010. године: одржана је седница 
Председништва Матице српске.
20. децембра 2010. године: на Коларчевом уни
верзитету у Београду одржана је промоција књи
ге Гојка Маловића Сеобе у Матицу. У промоцији 
су учествовали др Ђорђе Ђурић, Јован Пејин, др 
Никола Жутић и аутор.
20. децембра 2010. године: поводом обележава
ња 120 година постојања и рада Градске библио
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теке у Суботици, управник Библиотеке Матице 
српске Миро Вуксановић уручио је управнику 
Драгану Роквићу 810 књига, 510 на српском језику 
и 300 на мађарском језику.
20. децембра 2010. године: у Градској библиотеци 
у Суботици представљено је прво коло Антоло
гијске едиције Десет векова српске књижевности 
Издавачког центра Матице српске. Говорили су 
главни и одговорни уредник Миро Вуксановић и 
проф. др Љиљана Пешикан Љуштановић.
21. децембра 2010. године: на састанку организо
ваном у Изложбеном салону Туристичке органи
зације Београда вођени су разговори о сарадњи 
Матице српске и Туристичке организације Бео
града. У разговорима су учествовали генерални 
секретар Матице српске проф. др Душан Николић, 
Александра Јовановић, стручни сарадник Руко
писног одељења, Добрила Мартинов, стручни са
радник за протокол и односе са јавношћу и Вуки ца 
Туцаков, технички уредник, а испред Туристичке 
организације Београда Слободанка Ковачевић, ко
ординатор и Весна Алексић, помоћник директора 
за маркетинг. Том приликом договорено је орга
низовање мале изложбе о Јовану Хаџићу у склопу 
пројекта Матица српска представља знамените 
личности, и продаја књиге Србија – културна спо
на Истока и Запада, на српском, енглеском и не
мачком језику. 
22. децембра 2010. године: председник Матице 
српске академик Чедомир Попов и потпредседник 
проф. др Славко Гордић су били на састанку у За
дужбини Доситеј Обрадовић поводом обележа
вања 200 година од смрти Доситеја Обрадовића.
22. децембра 2010. године: генерални секретар 
Матице српске проф. др Душан Николић је у име 
Матице српске поздравио присутне на свечаној 
академији под називом „Неговање српског кул
турноисторијског идентитета кроз рад грађан
ских друштава на панонским просторима од њи
хових зачетака до данас“ у организацији Друштва 
за неговање слободарских традиција Србије до 
1918. године – Нови Сад. 
22. децембра 2010. године: управник Библиотеке 
Матице српске Миро Вуксановић и члан Управ
ног одбора, правник Ђорђе Виловски учествовали 
су у раду Комисије за израду закона у библиоте
кама, у Народној библиотеци Србије.
22. децембра 2010. године: објављена је Библио
графија књига у Војводини за 2008. годину. Аутори 
Библиографије су редактор Марија Јованцаи, редак
тори записа Љиљана Клевернић и Ката Мирић, Ка

талин Рафа и Весна Укропина, књигу је за штам
пу приредила Новка Шокица Шуваковић, а њен 
уредник је Миро Вуксановић.

22. децембра 2010. године: Милена Врбашки, му
зејски саветник, кустос руковалац збирке 19. века 
Галерије Матице српске, присуствовала је у Бео
граду редовној Скупштини Музејског друштва 
Србије и састанку Секције историчара уметности.

23. децембра 2010. године: потпредседници проф. 
др Славко Гордић и проф. др Слободан Ћурчић и 
генерални секретар Матице српске проф. др Ду
шан Николић примили су председника Друштва 
чланова Матице српске у Републици Српској проф. 
др Младена Шукала и потпредседника мр Зорана 
Пејашиновића. Том приликом вођени су разгово
ри о правним и организационим питањима. 

23. децембра 2010. године: главни уредник Изда
вачког центра Матице српске Миро Вуксановић 
примио је др Младена Шукала, председника Дру
штва чланова Матице српске у Републици Српској, 
и мр Зорана Пејашиновића, потпредседника.

23. децембра 2010. године: одржана је промоција 
Зборника Матице српске за друштвене науке у 
Српској академији наука и уметности у Београду.

23. децембра 2010. године: одржан је састанак у 
вези са пројектом Историја медицине проф. др 
Драгише Поповића.

23. децембра 2010. године: одржана је седница 
Жирија Змајеве награде.

23. децембра 2010. године: у оквиру музичких 
вечери у Матици српској је одржано „Вече танга“ 
које је извео Belanima Trio. Чланови трија су Бобан 
Бјелић, хармоника, Владимир Павловић, виолон
чело и Катарина Мишић, клавир. Гости вечери 
били су плесни пар Ана Наупарац и Дејан Лукић.

23. децембра 2010. године: Галерија Матице срп
ске је приредила новогодишњи коктел којим је 
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заједно са сарадницима и пријатељима Галерије 
обележен завршетак године. 
24. децембра 2010. године: председник Матице 
српске академик Чедомир Попов, члан Управног 
одбора академик Василије Крестић, главни уред
ник Летописа Матице српске и Српске енцикло
педије проф. др Драган Станић и проф. др Обрад 
Станојевић су у Крагујевцу представили издавач
ку делатност Матице српске.
24. децембра 2010. године: потпредседник Мати
це српске проф. др Слободан Ћурчић и генерални 
секретар проф. др Душан Николић су имали са
станак са Дејаном Шранц, у Управи за културу 
Града Новог Сада. Том приликом су вођени разго
вори о финансирању више пројеката чији је носи
лац Матица српска. 
24. децембра 2010. године: на свечаности поводом 
50 година Института за онкологију Војводине у 
Новом Саду присуствовао је и поздравио скуп 
проф. др Драгиша Поповић.
25. децембра 2010. године: генерални секретар 
проф. др Душан Николић у седишту Матице срп
ске разговарао је са Миланом Мицићем, помоћни
ком секретара за културу у Влади АП Војводине о 
финансирању манифестација којима ће бити обе
лежена 250. годишњица рођења Саве Поповића 
Текелије. 
27. децембра 2010. године: одржана је седница 
Председништва Матице српске.
27. децембра 2010. године: председник Матице 
српске академик Чедомир Попов је одржао саста
нак у вези са изложбом о Матици српској Дани 
Матице српске поводом 185годишњице посто ја
ња. Састанку су присуствовали управник Библио
теке Матице српске Миро Вуксановић, управница 
Галерије Матице српске мр Тијана Палковљевић, 
генерални секретар Матице српске проф. др Ду
шан Николић и Јелена Веселинов, управница по
слова Матице српске.

27. децембра 2010. године: кустос Галерије Матице 
српске, мр Драгојла Живанов, музејски саветник, 
руковалац збирке 16–18. века, Милена Врбашки, 
музејски саветник, кустос руковалац збирке 19. 
века и Борислав Радановић, виши техничардоку
ментариста су присуствовали обуци за рад у про
граму Етернитас који је развијен у оквиру Музеј
ског информационог система Србије 
28. децембра 2010. године: одржана је нового
дишња представа и додела пакетића за децу запо
сле них у Матици српској и Библиотеци Матице 
српске.
28. децембра 2010. године: Матицу српску је по
сетио амбасадор Републике Србије у Француској 
Душан Батаковић. Госта су примили председник 
Матице српске академик Чедомир Попов, пот пред
седник Матице српске проф. др Славко Гордић и 
генерални секретар Матице српске проф. др Ду
шан Николић. Том приликом вођени су разгово
ри о представљању Матице српске у Паризу. 
28. децембра 2010. године: одржан је новогодиш
њи коктел за запослене у Матици српској. Присут
нима се обратио и новогодишњом здравицом по
желео успеха у раду у Новој 2011. години председ
ник Матице српске академик Чедомир Попов.
28. децембра 2010. године: проф. др Славко Гор
дић предао је рукопис друге књиге Иве Андрића 
за Антологијску едицију Десет векова српске књи
жевности Издавачког центра Матице српске. То 
значи да је у Антологијској едицији Десет векова 
српске књижевности у 2010. години десет књига 
објављено, а десет књига припремљено за штампу.

29. децембра 2010. године: промовишући српску 
културу и науку, Матица српска је наставила са
радњу са компанијом „Робне куће Београд“ из Бео
града. Уз сагласност Јелене Ћетковић, директорке 
за комуникације постављен је промотивни матери
јал Матице српске у два излога у Кнез Михаило
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вој улици. У првом је представљена Матица срп ска 
(поводом 185. годишњице оснивања) а у другом 
Сава Поповић Текелија (поводом 250. годиш њице 
рођења). Ову активност реализовали су: Добрила 
Мартинов, стручни сарадник за протокол и одно
се са јавношћу, Драган Тубић, стручни сарадник 
Српског биографског речника, Саша Кулић, возач, 
Милан Тегелтија, војник на цивилном служењу 
војног рока и проф. др Душан Николић, генерални 
секретар Матице српске.
29. децембра 2010. године: изашла је новембарска 
свеска Летописа Матице српске у којој су поетски 
и прозни прилози ЖанМари Гистава ле Кле зиоа, 
Ранка Павловића, Небојше Деветака, Александра 
Бјелогрлића, Слободана Стојадиновића, Радована 
Ждрала, Жарка Димића, Кристине Балаћ и огле
ди Владимира Гвоздена и Олге Зорић. У рубрици 
„Сведочанства” су речи приликом оснивања Дру
штва чланова Матице српске у Црној Гори и са про
моције Његошевог зборника Матице српске: ми
трополита Амфилохија Радовића, Чедомира По
пова, Радојке Вукчевић, Јасмине Грковић Мејџор, 
Славка Гордића и др. У истој рубрици, текстови
ма Ивана Негришорца, Миливоја Ненина и Зори
це Хаџић, Летопис је обележио 100годишњицу 
смрти Лазе Костића. У овој свесци Летописа су и 
прилози Милована Данојлића, Светлане Калезић 
Радоњић, разговор који је са Грозданом Олујић, 
добитницом НИНове награде за роман године, 
водила Зорана Опачић, која је, такође, представи
ла награђени роман. Аутори рубрике „Критика” су: 
Василије Ђ. Крестић, Дарко Капор, Љиљана Пе
шикан Љуштановић, Ненад Станојевић, Миливој 
Ненин, Светлана Милашиновић, Бранислава Ва
сић Ракочевић, Ђорђе Брујић, Веселин Матовић, 
Никола Живановић и Бојан Радић.
30. децембра 2010. године: поводом новогодиш
њих празника у Галерији Матице српске је одржа
на новогодишња представа за децу.

5. јануара 2011. године: одржана је седница Пред
седништва Матице српске.
5. јануара 2011. године: генерални секретар Ма
тице српске проф. др Душан Николић је одржао 
састанак са госпођом Мирјаном Исаков у вези са 
графичким дизајном компјутерских база података 
које су формиране у склопу Пантеона Матице 
српске. 
6. јануара 2011. године: Библиотека Матице срп
ске се са пројектом „Заштита дела раритетних 
књи га Библиотеке Бачке епархије“ пријавила на 
конкурс за суфинансирање пројеката у области 
културног наслеђа Министарства културе Репу
бли ке Србије у 2011. години.
10. јануара 2011. године: одржана је седница Пред
седништва Матице српске.
10. јануара 2011. године: одржана је седница Из
вршног одбора Матице српске.
10. јануара 2011. године: председник Матице срп
ске академик Чедомир Попов је одржао састанак 
у вези са изложбом о Матици српској Дани Мати
це српске поводом 185годишњице постојања. Са
станку су присуствовали управник Библиотеке 
Матице српске Миро Вуксановић, управница Га
лерије Матице српске мр Тијана Палковљевић, ге
нерални секретар проф. др Душан Николић и Јеле
на Веселинов, управница послова Матице српске.
10. јануара 2011. године: Библиотека Матице срп
ске је у јавном каталогу поставила прву електрон
ску изложбу посвећену, поводом 150 година од ро
ђења, Рабиндранату Тагори (1861–1941).
11. јануара 2011. године: управник Библиотеке 
Матице српске Миро Вуксановић присуствовао је 
свечаности поводом 80 година рада Библиотеке 
Града Београда.
12. јануара 2011. године: председник Матице срп
ске академик Чедомир Попов је примио Николу 
Стојшића, председника Привредне коморе Вој
водине.
12. јануара 2011. године: у раду Комисије за изра
ду Закона о библиотекама из Библиотеке Матице 
српске учествовали су чланови радне групе Миро 
Вуксановић, Ђорђе Виловски и Милена Мирић.
12. јануара 2011. године: председник Матице срп
ске академик Чедомир Попов, потпредседник Ма
тице српске проф. др Славко Гордић, управница 
послова Матице српске Јелена Веселинов и струч
ни сарадник за протокол и односе са јавношћу До
брила Мартинов имали су састанак са представ
ницима ДДОР Нови Сад. Др Дарио Шилер (Dario 
Schiller), извршни директор за спровођење осигу
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рања и развој производа компаније у пратњи су
пруге др Розе Замито (Rosa Zammitto) изразио је 
своје интересовање за свечаности које Матица срп
ска планира поводом прославе 185 година од осни
вања. Том приликом договорена је међусобна са
радња у којој ће ДДОР Нови Сад спонзорисати 
осигурање експоната на изложби о Матици срп
ској Дани Матице српске уприличеној у Галерији 
Српске академије наука и уметности у Београду.
13. јануара 2011. године: потпредседник Матице 
српске проф. др Славко Гордић је у Српској књи
жевној задрузи у Београду представио своју књигу 
Руб, о којој су говорили и др Марко Недић и др Сто
јан Ђорђић, којом приликом је наглашена и конти
нуирана сарадња и сродност двеју институција.
14. јануара 2011. године: председник Матице срп
ске академик Чедомир Попов је имао промоцију 
своје књиге Грађанска Европа на Правном факул
тету у Београду.
17. јануара 2011. године: одржана је седница Пред
седништва Матице српске.
17. јануара 2011. године: одржана је седница Од
бора Одељења Матице српске за друштвене науке.
18. јануара 2011. године: председник Матице срп
ске академик Чедомир Попов је имао састанак са 
проф. др Зораном Јовановићем, секретаром Оде
љења Матице српске за сценске и музичке умет
ности и мр Зораном Максимовићем, директором 
Позоришног музеја Војводине. Састанку је прису
ствовала Марта Тишма, стручни сарадник Оде ље
ња за сценске и музичке уметности. На састанку је 
договорен концепт организовања научног скупа 
Пољскосрпски позоришни дијалог, који је плани
ран за месец октобар 2011. године.
18. јануара 2011. године: мр Тијана Палковљевић, 
управница Галерије Матице српске, Снежана Ми
шић, кустос и Биљана Ристић, шеф рачуноводства 

присуствовале су свечаности доделе Награде „Злат
ни венац“ за посебан допринос развоју културе 
кроз меценатство и донаторство која је приређена 
у Коларчевој задужбини у Београду. У присуству 
бројних истакнутих личности јавног и културног 
живота, академика, дипломата, уметника, мини
стар Небојша Брадић је уручио новоустановљено 
признање првој добитници Мадлени Цептер. На
граду „Златни венац“ је на предлог Министарства 
културе установила Влада Републике Србије, са 
циљем да подстакне појединце или установе да на
ставе традицију дародаваца који су кроз историју 
Србије у великој мери допринели представљању, 
ширењу и очувању националних културних вред
ности и тиме посебно допринели развоју српске 
културе. 
18. јануара 2011. године: дописни члан САНУ 
Миро Вуксановић, председник Управног одбора 
Института за српски језик САНУ, у Институту је 
говорио на свечаности поводом уручења призна
ња лексикографу Милици Вујанић.
19. јануара 2011. године: одржана је седница Ре
дакције Српске енциклопедије у Београду.
19. јануара 2011. године: председник Матице срп
ске академик Чедомир Попов, потпредседник Ма
тице српске проф. др Славко Гордић и генерални 
секретар Матице српске проф. др Душан Николић 
су као чланови Одбора за обележавање јубилеја 
Доситеја Обрадовића имали састанак у Задужби
ни Доситеј Обрадовић.
19. јануара 2011. године: Биљана Ристић, шеф ра
чуноводства Галерије Матице српске и Велимирка 
Билић, књиговођа, присуствовале су семинару на 
тему Састављање годишњих финансијских изве
штаја за 2010. годину. Новине у пореским прописи
ма и буџетском систему, који је одржан у Галерији 
у организацији ИПЦ – Жута књига. 
20. јануара 2011. године: председник Матице срп
ске академик Чедомир Попов и генерални секре
тар Матице српске проф. др Душан Николић су на 
позив Српске академије наука и уметности при
суствовали приступној беседи председника Репу
блике Чешке господина Вацлава Клауса (Václav 
Klaus).
20. јануара 2011. године: у раду Комисије за изра
ду Закона о библиотекама из Библиотеке Матице 
српске учествовали су чланови радне групе Миро 
Вуксановић, Ђорђе Виловски и Милена Мирић.
21. јануара 2011. године: председник Матице срп
ске академик Чедомир Попов је одржао састанак 
у вези са изложбом о Матици српској Дани Ма
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ти це српске у Београду поводом 185годишњице 
по стојања. Састанку су присуствовали управник 
Библиотеке Матице српске Миро Вуксановић, 
управница Галерије Матице српске мр Тијана Пал
ковљевић, генерални секретар Матице српске проф. 
др Душан Николић и Јелена Веселинов, управни
ца послова Матице српске.
21. јануара 2011. године: потпредседник Матице 
српске проф. др Славко Гордић и генерални секре
тар Матице српске проф. др Душан Николић су 
имали састанак са замеником генералног директо
ра РТВ Војводине Миодрагом Копривицом.
21. јануара 2011. године: председник Матице срп
ске академик Чедомир Попов је имао састанак са 
Ђорђем Рандељом и Јулијаном Урсулескуом из РТВ 
Војводине у вези са снимањем филма о Матици 
српској поводом 185годишњице постојања.
21. јануара 2010. године: генерални секретар Ма
тице српске проф. др Душан Николић је одржао 
састанак са господином Љубомиром Борђошким 
у вези са постављањем декоративне расвете у ок
виру пројекта Пантеон Матице српске.

21. јануара 2011. године: у Галерији Матице срп
ске је одржано стручно тумачење изложбе Копије 
зидних слика из манастира Крушедола. О копија
ма зидних слика из цркве Благовести Богородице 
манастира Крушедола које представљају незаоби
лазну целину при тумачењу преображаја српског 
зидног сликарства, доносећи програмске измене 
и промене у ликовном и стилском погледу, гово
рила је мр Драгојла Живанов, музејски саветник. 
23. јануара 2011. године: у Српском културном 
друштву Свети Сава у Суботици је одржана про
моција целокупне издавачке делатности Матице 
српске током 2010. године. Промоцији су прису
ствовали председник Матице српске академик Че
домир Попов, секретар Одељења за књижевност 
и језик проф. др Мато Пижурица и главни уред

ник Летописа Матице српске и Српске енцикло
педије проф. др Драган Станић.
24. јануара 2011. године: мр Тијана Палковљевић, 
управница Галерије Матице српске и Снежана Ми
шић, кустос, присуствовале су радном састанку у 
Галерији САНУ у Београду у поводу организова
ња изложбе Портрети часника и добротвора – 
Матица српска 185 година у служби српске култу
ре. Након тога мр Тијана Палковљевић је у Мини
старству културе Републике Србије присуствовала 
састанку о усаглашавању законских аката са но
вим законом у култури, који су водили Снежана 
Стојановић Плавшић, државна секретарка и мр 
Предраг Благојевић, секретар Министарства.
24. јануара 2011. године: у Галерији Матице срп
ске је приређен комеморативни скуп посвећен 
уметнику Петру Мојаку (1933–2011). О животу и 
делу Петра Мојака говорили су Ђула Шанта, се
кретар Удружења ликовних уметника Војводине, 
мр Драгојла Живанов, музејски саветник Галери
је Матице српске и Даринка Рацков, музејски са
ветник Музеја Војводине. Петар Мојак се заједно 
са супругом Аранком уписао међу дародавце Га
лерије Матице српске 2000/2001. године када је по
клонио 25 радова (14 слика, 9 цртежа и 2 керами
ке) насталих у периоду од 1959. до 1998. године. У 
знак захвалности дародавцу Галерија је 2001. го
дине приредила изложбу поклоњених радова. 
24. јануара 2011. године: састанку директора на
ционалних установа културе са државном секре
тарком у Министарству за културу Снежаном Сто
јановић Плавшић из Библиотеке Матице српске 
присуствовали су управник Миро Вуксановић и 
шеф рачуноводства мр Јелица Грбић.
25. јануара 2011. године: председник Матице срп
ске академик Чедомир Попов је одржао састанак у 
вези са изложбом о Матици српској Дани Мати це 
српске у Београду поводом 185годишњице посто ја
ња. Састанку су присуствовали управник Библи о
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теке Матице српске Миро Вуксановић, управница 
Галерије Матице српске мр Тијана Пал ковље вић, 
генерални секретар Матице српске проф. др Душан 
Николић, Јелена Веселинов, управница по слова 
Матице српске и Добрила Мартинов, струч ни са
радник за протокол и односе са јавношћу.

25. јануара 2011. године: генерални секретар Ма
тице српске проф. др Душан Николић је одржао 
састанак у вези са завршним радовима на пројекту 
Пантеон Матице српске. Састанку су присуство
вали Јелена Веселинов, управница послова Мати
це српске, Добрила Мартинов, стручни сарадник 
за протокол и односе са јавношћу, Александра Јо
вановић, стручни сарадник Рукописног одељења, 
Владимир Николић, стручни сарадник рукопи
сног одељења, Вукица Туцаков, технички уредник, 
Драган Тубић, стручни сарадник Лексикографског 
одељења, Драгана Белеслијин, стручни сарадник 
Уређивачког одбора Српске енциклопедије, Свет
лана Макарић, шеф рачуноводства, Славица Ла
зић, економ, Љиљана Дражић, секретарица и Саша 
Кулић.

26. јануара 2011. године: генерални секретар Ма
тице српске проф. др Душан Николић је имао са
станак са господином Живком Макарићем, чла
ном Градског већа задуженим за финансије. Том 
приликом, вођени су разговори о финансирању 
више развојних пројеката Матице српске. 

26. јануара 2011. године: управник Рукописног 
одељења Матице српске Павле Станојевић је у име 
Матице српске присуствовао парастосу посве
ћеном свим добротворима Матице српске који је 
одр жан у Саборној цркви у Новом Саду. 

26. јануара 2011. године: Жири за доделу Свето
савске награде Матице српске инспирисане Њего
шевим делом за 2011. годину, из донације брачног 
пара Вучинић, Јованке и Младена, у саставу проф. 
др Мато Пижурица, представник Матице српске, 

мр Јелена Табак, представник Хуманитарног фон
да „Привредник“, и проф. Раденко Кондић, пред
ставник СОС Дечје село из Сремске Каменице, а 
у присуству дародаваца, донео је, већином гласова 
одлуку да овогодишњу Светосавску награду доде
ли Верици Трипчев из СОС Дечјег села из Срем
ске Каменице. Добитница награде Верица Трип
чев је на свечаном уручењу нараде прочитала свој 
рад на тему Радост давања и радост примања, на
кон чега јој је у присуству гостију награду предао 
господин Младен Вучинић.

26. јануара 2011. године: у Галерији Матице срп
ске је одржана Годишња конференција за медије 
на којој су представљени најважнији пројекти и 
резултати Галерије реализовани у 2010. и најавље
ни планови и програми за 2011. годину. Најважни
је пројекте и програме реализоване у 2010. години 
представила је Снежана Мишић, кустос, а о раду 
конзерваторскорестаураторског одељења Гале
ри је говорио је мр Данило Вуксановић, конзерва
торрестауратор. Након сумирања резултата у 
2010. години мр Тијана Палковљевић, управница 
Галерије најавила је планове и пројекте предви
ђене за 2011. годину. 
26. јануара 2011. године: свечаном уручењу 
НИНове награде за најбољи роман у 2010. години 
Гордани Ћирјанић присуствовао је Миро Вукса
новић, ранији добитник ове награде. 
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26. јануара 2011. године: одржана je традицио
нална Светосавска беседа у Матици српској. Темом 
О противљењу злу у српској култури – Свети Сава 

и Његош беседник је био проф. др Мило Ломпар. 
У музичком програму учествовао је хор Саборне 
цркве „Свети Георгије“ чији је диригент мр Богдан 
Ђаковић.
27. јануара 2011. године: на позив Министарства 
просвете Републике Србије председник Матице 
српске академик Чедомир Попов, потпредседник 
Матице српске проф. др Славко Гордић и генерал
ни секретар Матице српске проф. др Душан Ни
колић присуствовали су Светосавској академији 
у Сава центру у Београду.
27. јануара 2011. године: издавачка кућа „Interplov 
Ltd.” из Лондона преузела је од Издавачког центра 
Матице српске књигу Историја српске књижевне 
критике 1768–2007 Предрага Палавестре за обја
вљивање електронског издања.
28. јануара 2011. године: председник Матице срп
ске академик Чедомир Попов је одржао састанак 
у вези са изложбом о Матици српској Дани Ма
тице српске у Београду поводом 185годишњице 
постојања. Састанку су присуствовали управник 
Библиотеке Матице српске Миро Вуксановић, 

управница Галерије Матице српске мр Тијана Пал
ковљевић и управница послова Матице српске 
Јелена Веселинов.
28. јануара 2011. године: уз подршку запослених 
из Завода за изградњу Града постављена је декора
тивна расвета у склопу пројекта Пантеон Матице 
српске. 

28. јануара 2011. године: Матицу српску су посе
тили чланови Матице српске из Јагодине. Марка 
Маљковића, директора Дома ученика из Јагодине 
и Горана Милосављевића, начелника поморавског 
управног округа примили су председник Матице 
српске академик Чедомир Попов, потпредседник 
Матице српске проф. др Славко Гордић и Јелена 
Веселинов, управница послова Матице српске. 

28. јануара 2011. године: у Галерији Матице срп
ске је у оквиру циклуса Слика у фокусу јавности 
премијерно представљена слика Новака Радони ћа 
Девојка са канаринцем из 1858. године. О овој, до не
давно непознатој слици, о сликару и бројним пи  та
њима која се намећу говорила је Милена Врбаш  ки, 
музејски саветник. Слика Девојка са канаринцем 
коју је Галерија откупила за своју колекцију почет
ком 2010. године убраја се у уметничка дела од не
заобилазног значаја за српску историју умет ности.
28. јануара 2011. године: генерални секретар Ма
тице српске проф. др Душан Николић се у Будим
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пешти, у Амбасади Републике Србије, састао са 
амбасадором Дејаном Шаховићем и конзулом Ми
ланом Вукосављевићем. Том приликом вођени су 
разговори о обележавању 250. годишњице рођења 
Саве Текелије и о манифестацијама које ће бити 
организоване у Мађарској током 2010. године. 
Проф. Николић је амбасадору уручио најновија 
издања Матице српске за библиотеку Амбасаде и 
већи број промотивних публикација за конзулар
ну јединицу. 

28. јануара 2011. године: Библиотека Матице срп
ске је у јавном каталогу поставила другу електрон
ску изложбу посвећену, поводом 250 година од ро
ђења, Сави Текелији (1761–1842).
29. јануара 2011. године: генерални секретар Ма
тице српске проф. др Душан Николић је у Бечу 
разговарао са припадницима српске дијаспоре о 
културним активностима Матице српске које ће 
бити организоване током 2011. године у Аустрији.
29. јануара 2011. године: Снежана Мишић, кустос 
Галерије Матице српске и ауторка изложбе Сава 
Текелија – велики српски добротвор одржала је у 
Историјском музеју Србије у Београду стручно 
тумачење изложбе представљајући београдској 
публици личност и дело Саве Текелије и његову 
уметничку заоставштину. 
30. јануара 2011. године: у склопу развојног про
јекта Пантеон Матице српске, уз портрете часни

ка, добротвора и сарадника Матице српске поста
вљене су зидне легенде (биографије на српском и 
енглеском језику). У реализацији пројектног за
датка учествовали су: Александра Стефанов, кус
тос Галерије Матице српске, Драгана Белеслијин, 
Вукица Туцаков и Владимир Николић, стручни 
сарадници Матице српске, Саша Кулић и проф. 
др Душан Николић, генерални секретар Матице 
српске. 
31. јануара 2011. године: одржана је седница Пред
седништва Матице српске.
31. јануара 2011. године: председник Матице срп
ске академик Чедомир Попов је одржао састанак 
у вези са изложбом о Матици српској Дани Ма
ти це српске у Београду поводом 185годишњице 
по стојања. Састанку су присуствовали управник 
Би блиотеке Матице српске Миро Вуксановић, 
управница Галерије Матице српске мр Тијана Пал
ковљевић, генерални секретар Матице српске 
проф. др Душан Николић и управница послова 
Матице српске Јелена Веселинов.
31. јануара 2011. године: у склопу развојног про
јекта Пантеон Матице српске, постављена су прва 
два touch screen терминала за претраживање три 
новоформиране дигиталне базе података: 1. Пан
теон Матице српске (која садржи снимке порт
рета и краће биографије часника, добротвора и 
сарадника Матице српске); 2. Српски биографски 
речник – одабране биографије и 3. Секретарова 
библиотека – издања Матице српске 1826 – 2011. 
године. Аутор краћих биографија је Драгана Беле
слијин. Биографије из Српског биографског речника 
је приредио Драган Тубић. Софтвер за базе пода
така је креирао Мирослав Зарић, а графичка реше
ња Мирјана Исаков. Монтажу терминала је обавио 
Саша Кулић. Реализацију пројектног задатака је 
координирао проф. др Душан Николић, генерални 
секретар Матице српске.
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