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1. фе бру а ра 2011. го ди не: на Дан Гра да Но вог Са да 
Ма ти цу срп ску су по се ти ли го сти Гра да Но вог 
Са да. (Оп шир ни је у при ло гу.) 
1. фе бру а ра 2011. го ди не: одр жа на је сед ни ца Жи
ри ја „Зма је ве на гра де” и кон фе рен ци ја за штам пу.
1. фе бру а ра 2011. го ди не: у На род ној би бли о те ци 
Ср би је у Бе о гра ду одр жан је са ста нак Ко ми си је 
за из ра ду За ко на о би бли о те ка ма, За ко на о ста рој 
и рет кој књи зи и За ко на о оба ве зном при мер ку 
ком су из Би бли о те ке Ма ти це срп ске при су ство
ва ли Ми ро Вук са но вић, Ду ши ца Гр бић, Ђор ђе 
Ви лов ски и Ми ле на Ми рић.
1. фе бру а ра 2011. го ди не: Га ле ри ја Ма ти це срп ске 
је у са рад њи са кре а тив ном ра ди о ни цом „Ма шта
ли ца” обе ле жи ла Дан Гра да при год ним про гра мом 
и из ло жбом деч јих ра до ва на те му Мој град.
2. фе бру а ра 2011. го ди не: одр жа на је сед ни ца Уред
ни штва Збор ни ка Ма ти це срп ске за дру штве не 
на у ке.
3. до 8. фе бру а ра 2011. го ди не: сни ма ње фил ма 
Та ко, а не ина че — При ча о Ма ти ци срп ској обав
ље но је у про сто ри ја ма Ма ти це срп ске, Би бли о
те ке и Га ле ри је Ма ти це срп ске. Филм по сце на ри ју 
мр Иси до ре По по вић, ура ђен у про дук ци ји „Па
но ра ма гру пе“, ре жи рао је Алек сан дар Ка ри шик, а 
еми то ван је 23. фе бру а ра на Ра диоте ле ви зи ји Вој
во ди не. Филм Та ко, а не ина че при ка зи ван је сва
ко днев но и у окви ру из ло жбе Ма ти ца срп ска – 185 
го ди на у слу жби срп ске кул ту ре у Га ле ри ји Срп ске 
ака де ми је на у ка и умет но сти у Бе о гра ду. 
3. фе бру а ра 2011. го ди не: сед ни ца ма Над зор ног 
од бо ра, Управ ног од бо ра и Скуп шти не За јед ни це 
ма тич них би бли о те ка Ср би је, у Пан че ву, при су
ство вао је управ ник Би бли о те ке Ма ти це срп ске 
Ми ро Вук са но вић.
4. фе бру а ра 2011. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп
ске у окви ру ци клу са Га ле риј ске при че при ре ђе на 

је Кон зер ва тор ска при ча. На те му при ме не фи зич
кохе миј ске ана ли зе у окви ру кон зер ва тор скоре
ста у ра тор ских ра до ва на ико ни Исус Хри стос на 
пре сто лу из срп ске цр кве у Ра цал ма шу (да нас у 
збир ци Му зе ја Срп ске пра во слав не епар хи је бу
дим ске у Сен тан дре ји), го во рио је Ста ни слав Ми
ло ше вић, ко ји ову те му раз ра ђу је у окви ру свог 
ди плом ског ра да на Ви со кој шко ли Срп ске пра во
слав не цр кве за умет ност и кон зер ва ци ју у Бе о
гра ду.

5. фе бру а ра 2011. го ди не: у окви ру раз вој ног про
јек та Пан те он Ма ти це срп ске, исто ри чар умет но
сти Ми ро слав Ла зић из Бе о гра да фо то гра фи сао 
је пор тре те ча сни ка и до бро тво ра Ма ти це срп ске. 
Стан дар ди зо ва ни сним ци ће би ти ко ри шће ни за 
уна пре ђе ње ком пју тер ске ба зе по да та ка, као и за 
дру ге по тре бе Ма ти це срп ске и ње них ин сти ту ци
ја. То је пр во про фе си о нал но сни ма ње свих пор
тре та у ди ги тал ној тех но ло ги ји. Ком пакт ди ско ви 
са сним ци ма се чу ва ју у Ру ко пи сном оде ље њу и 
да то те ци Ма ти це срп ске. 

5. фе бру а ра 2011. го ди не: за по тре бе из ло жбе Ма
ти ца срп ска – 185 го ди на у слу жби срп ске кул ту ре 
по че ли су ра до ви на па ко ва њу екс по на та. Ски да ње 
сли ка, от пра ши ва ње екс по на та, кон зер ва тор ску 
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до ку мен та ци ју и це ло ку пан пре глед ста ња сли ка 
пре тран спор та ра дио је струч ни тим Га ле ри је Ма
ти це срп ске: Да ни е ла Ко ро ли ја Цр кве ња ков, Алек
сан дра Сте фа нов, ку стос из ло жбе, мр Да ни ло Вук
са но вић, Дар ко Де спо то вић и Дар ко Ђор ђе вић. 
5, 12, 19. и 26. фе бру а ра 2011. го ди не: у Га ле ри ји 
Ма ти це срп ске су се од ви ја ле кре а тив не ра ди о ни це 
су бо том ко је су при ре ђе не у окви ру еду ка тив ног 
про гра ма за де цу „Ча роб но жи во тињ ско цар ство“. 
Ме сец фе бру ар је био по све ћен ди вљим жи во ти ња
ма – њи хо вим пред ста ва ма на умет нич ким де ли ма. 
Кроз че ти ри ре а ли зо ва не ра ди о ни це: На пра ви мо 
Ар ку, по пу ни мо бар ку! (5. фе бру ар); Та ди вља ство
ре ња (12. фе бру ар); Ри там џун гле (19. фе бру ар) и 
Чу де сни свет бес крај ног пла вет ни ла (26. фе бру ар) 
де ца су се кроз раз ли чи те ди дак тич ке и кре а тив не 
за дат ке упо зна ла са вр ста ма и осо би на ма див љих 
жи во ти ња, њи хо вим спе ци фич но сти ма и ста ни
шти ма ко ја на се ља ва ју.
7. фе бру а ра 2011. го ди не: пред сед ник Ма ти це 
срп ске ака де мик Че до мир По пов је одр жао са ста
нак у ве зи са из ло жбом Ма ти ца срп ска – 185 го
ди на у слу жби срп ске кул ту ре. Са стан ку су при
су ство ва ли управ ник Би бли о те ке Ма ти це срп ске 
Ми ро Вук са но вић, управ ни ца Га ле ри је Ма ти це 
срп ске мр Ти ја на Пал ко вље вић, ге не рал ни се кре
тар Ма ти це срп ске проф. др Ду шан Ни ко лић, 
управ ни ца по сло ва Ма ти це срп ске Је ле на Ве се ли
нов и струч ни са рад ник за про то кол и од но се са 
јав но шћу До бри ла Мар ти нов.
7. фе бру а ра 2011. го ди не: одр жа на је сед ни ца Пред
сед ни штва Ма ти це срп ске.
7. фе бру а ра 2011. го ди не: Ко ле ги јум Би бли о те ке 
Ма ти це срп ске од лу чио је да по кло ном од 500 књи
га по мог не На род ној би бли о те ци „Сте фан Пр во
вен ча ни” у Кра ље ву. 
7. фе бру а ра 2011. го ди не: Ко ле ги јум Би бли о те ке 
Ма ти це срп ске од лу чио је да по кла ња њем књи га 
по мог не би бли о те ка ма у Ср би ји ко је у 2010. го ди
ни ни су има ле нов ца за ку по ви ну књи га.
7. фе бру а ра 2011. го ди не: управ ник Би бли о те ке 
Ма ти це срп ске Ми ро Вук са но вић при мио је до пи
сног чла на Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти 
проф. др Ја сми ну Гр ко вић Меј џор и ди рек то ра 
Ин сти ту та за сла ви стич ке је зи ке и ли те ра ту ру у 
Бер ну Ја ни са Ка кри ди са ко ји ће на ред на три ме се
ца ра ди ти у Би бли о те ци.
7. и 8. фе бру а ра 2011. го ди не: мр Да ни ло Вук са
но вић, Дар ко Ђор ђе вић и Дар ко Де спо то вић у при
су ству ку сто са из ло жбе Алек сан дре Сте фа нов 
спа ко ва ли су умет нич ка де ла из Ма ти це срп ске и 

при пре ми ли их за тран спорт у Бе о град, у Га ле ри ју 
Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти. 
8. фе бру а ра 2011. го ди не: пот пред сед ник Ма ти
це срп ске проф. др Сло бо дан Ћур чић је пред
ста вљао Ма ти цу срп ску на из ло жби 135 го ди на 
Вој но ге о граф ског ин сти ту та у Га ле ри ји Вој ног 
му зе ја.
8. фе бру а ра 2011. го ди не: у На род ној би бли о те ци 
Ср би је у Бе о гра ду одр жан је са ста нак Ко ми си је за 
из ра ду За ко на о би бли о те ка ма, За ко на о ста рој и 
рет кој књи зи и За ко на о оба ве зном при мер ку ком 
су из Би бли о те ке Ма ти це срп ске при су ство ва ли 
Ми ро Вук са но вић, Ду ши ца Гр бић, Ђор ђе Ви лов
ски и Ми ле на Ми рић.

8. фе бру а ра 2011. го ди не: у Га ле ри ји Кул тур ног 
цен тра „Ла за Ко стић“ у Сом бо ру отво ре на је из
ло жба сли ка, обје ка та и цр те жа Ло гоико нос фе ра 
Да ни ла Вук са но ви ћа. Из ло жбу је отво рио Че до мир 
Ја ни чић, ви ши ку стос Град ског му зе ја у Сом бо ру, 
док је Је ле на Вук са но вић из ве ла ком по зи ци ју Кло
да Де би си ја. Из ло жба је би ла отво ре на до 1. мар та 
2011. го ди не.
9. фе бру а ра 2011. го ди не: одр жа на је сед ни ца Уред
ни штва Збор ни ка Ма ти це срп ске за сла ви сти ку.
9. фе бру а ра 2011. го ди не: на сед ни ци Управ ног 
од бо ра За ду жби не Иве Ан дри ћа усво је ни су пред
ло зи Ми ра Вук са но ви ћа, глав ног уред ни ка Би бли о
гра фи је Иве Ан дри ћа ко ја се из ра ђу је у Би бли о те ци 
Ма ти це срп ске.
9. и 10. фе бру а ра 2011. го ди не: Струч ни тим Га
ле ри је Ма ти це срп ске (мр Ти ја на Пал ко вље вић, 
управ ни ца, Алек сан дра Сте фа нов, ку сто ски ња и 
кон зер ва то ри мр Да ни ло Вук са но вић, Дар ко Де
спо то вић и Дар ко Ђор ђе вић) по ста вио је из ло жбу 
Пор тре ти ча сни ка и до бро тво ра Ма ти це срп ске 
у Га ле ри ји Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти у 
Бе о гра ду. 9. фе бру а ра је исти тим рас фор ми рао из
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ло жбу Са ва Те ке ли ја – ве ли ки срп ски до бро твор 
ко ју су у по во ду обе ле жа ва ња 250 го ди на од ро ђе
ња Са ве Те ке ли је при ре ди ле, у Исто риј ском му зе ју 
Ср би је у Бе о гра ду, Га ле ри ја Ма ти це срп ске и Ма
ти ца срп ска.

10. фе бру а ра 2011. го ди не: Кул тур но про свет на за
јед ни ца Ср би је је, из ме ђу оста лих, до де ли ла пред
сед ни ку Ма ти це срп ске ака де ми ку Че до ми ру По
по ву „Ву ко ву на гра ду” за из у зе тан до при нос у кул
ту ри у Ср би ји и све срп ском кул тур ном про сто ру. 
О „Ву ко вој на гра ди” го во рио је пред сед ник Кул
тур но про свет не за јед ни це Ср би је Љу би во је Ршу
мо вић. У Све ча ној са ли Скуп шти не Бе о гра да на
гра де је уру чио пред сед ник Жи ри ја проф. др Дар ко 
Та на ско вић. У име ла у ре а та при сут ни ма се обра
тио ака де мик Че до мир По пов.
10. фе бру а ра 2011. го ди не: мр Ти ја на Пал ко вље
вић, управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске, уче ство
ва ла је на кон фе рен ци ји за ме ди је ко ја је при ре
ђе на у Град ској ку ћи у по во ду отва ра ња из ло жбе 
Од ли ко ва ња Кне же ви не и Кра ље ви не Ср би је у ор
га ни за ци ји Вој ног му зе ја из Бе о гра да и Га ле ри је 
Ма ти це срп ске. Из ло жба је при ре ђе на под по кро
ви тељ ством Вла де Ре пу бли ке Ср би је у окви ру про
гра ма обе ле жа ва ња на ци о нал ног пра зни ка Сре
те ње – Дан др жав но сти. На кон фе рен ци ји су, уз 
при су ство Иго ра Па вли чи ћа, гра до на чел ни ка Но

вог Са да, го во ри ли: аутор ка по став ке Ду шан ка 
Ма ри чић, ви ши ку стос Вој ног му зе ја, Де јан Ри
стић, пред став ник Ор га ни за ци о ног од бо ра Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је за обе ле жа ва ње др жав них пра
зни ка и мр Ти ја на Пал ко вље вић.

10. и 11. фе бру а ра 2011. го ди не: екс по на ти за из
ло жбу Ча сни ци и до бро тво ри Ма ти це срп ске су 
по ста вље ни у Бе о гра ду, у про сто ру Га ле ри је Срп
ске ака де ми је на у ка и умет но сти. 
11. фе бру а ра 2011. го ди не: у Га ле ри ји СА НУ одр
жа на је кон фе рен ци ја за ме ди је ко јом је на ја вље
на ма ни фе ста ци ја Ма ти ца срп ска – 185 го ди на у 
слу жби срп ске кул ту ре. Но ви на ри ма су се обра
ти ли пред сед ник Ма ти це срп ске ака де мик Че до
мир По пов, управ ник Би бли о те ке Ма ти це срп ске 
и глав ни уред ник Из да вач ког цен тра Ми ро Вук
са но вић и управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске мр 
Ти ја на Пал ко вље вић го во ри ма о са мој Ма ти ци 
срп ској и ње ним уста но ва ма, о ју би ле ју, о про гра
ми ма у ко ји ма ће би ти пред ста вље не ак тив но сти 
Ма ти це срп ске, Би бли о те ке Ма ти це срп ске, Га ле
ри је Ма ти це срп ске и Из да вач ког цен тра Ма ти це 
срп ске и о из ло жби Пор тре ти ча сни ка и до бро
тво ра Ма ти це срп ске. 
11. фе бру а ра 2011. го ди не: пот пред сед ник Ма ти
це срп ске ака де мик Ди ми три је Сте фа но ви ће је на 
по зив ам ба са до ра Ислам ске Ре пу бли ке Ира на го
спо ди на Абул ка си ма Дел фи ја (Abolg ha sem Del fi) 
при су ство вао На ци о нал ном да ну у Ам ба са ди 
Ислам ске Ре пу бли ке Ира на.
11. фе бру а ра 2011. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп
ске је због ве ли ког ин те ре со ва ња при ре ђе но још 
јед но пред ста вља ње Сли ке у фо ку су: Но вак Ра до
нић, Де вој ка са ка на рин цем (1858). О сли ци и сли
ка ру го во ри ла је Ми ле на Вр ба шки, му зеј ски са
вет ник.
14. фе бру а ра 2011. го ди не: одр жа на је сед ни ца 
Пред сед ни штва Ма ти це срп ске у Срп ској ака де
ми ји на у ка и умет но сти у Бе о гра ду. 
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14. фе бру а ра 2011. го ди не: пред сед ник Срп ске 
ака де ми је на у ка и умет но сти ака де мик Ни ко ла 
Хај дин је одр жао са ста нак по во дом обе ле жа ва ња 
ју би ле ја До си те ја Об ра до ви ћа у Срп ској ака де
ми ји на у ка и умет но сти. Са стан ку су при су ство
ва ли пред сед ник Ма ти це срп ске ака де мик Че до
мир По пов, пот пред сед ник Ма ти це срп ске проф. 
др Слав ко Гор дић, ге не рал ни се кре тар Ма ти це 
срп ске проф. др Ду шан Ни ко лић и го спо ђа Мир
ја на Дра гаш, управ ник За ду жби не До си теј Об ра
до вић. 

14. фе бру а ра 2011. го ди не: пот пред сед ник Ма ти
це срп ске проф. др Сло бо дан Ћур чић је пред став
љао Ма ти цу срп ску на отва ра њу из ло жбе Од ли
ко ва ња Кне же ви не и Кра ље ви не Ср би је у Га ле ри ји 
Ма ти це срп ске, ко ја је ор га ни зо ва на у са рад њи са 
Вој ним му зе јом у Бе о гра ду.
14. фе бру а ра 2011. го ди не: иза шла је де цем бар ска 
све ска Ле то пи са Ма ти це срп ске у ко јој ис так ну то 
ме сто има Ми ло слав Шу тић, пред ста вљен сво јим 
есе ји стич ким тек стом, раз го во ром ко ји је са њим 
во дио Ду шан Ви да ко вић и кри ти чар ским за пи си
ма Ду брав ке По по вић Ср да но вић, Оли ве ре Ра ду
ло вић и Ми ле не Сто ја но вић Или ше вић о ње го вим 
но вим књи га ма, а збор ник ра до ва у Шу ти ће ву част 
при ка зу је Ма ја Ро гач. Об ја вље ни су и но ви про зни 
и по ет ски при ло зи Во је Чо ла но ви ћа, Ву ка Кр ње
ви ћа, Ра до ва на Вуч ко ви ћа, Фло ри ке Ште фан, Иле
а не Ур су, Сто ја на Бер бе ра, Ра ди во ја Ста ни ву ка, 
Ми ло ша Ла ти но ви ћа и Ане Се фе ро вић. У „Огле
ди ма” је и текст Јо ва на По по ва, а ауто ри „Све до
чан ста ва” су Ми хај ло Пан тић, Рај ко Пе тров Ного, 
Иван Не гри шо рац, Дра ган Ха мо вић, Ма ти ја Бећ
ко вић, Ми ро Вук са но вић, Ми ло ван Ви те зо вић, Го
ран Мак си мо вић и Ми ле та Аћи мо вић Ив ков. У 
ру бри ци „Кри ти ка” о но вим књи га ма Дра га на Јо
ва но ви ћа Да ни ло ва, Да ре Се ку лић, Фра ње Пе три
но ви ћа, Ива на Рас те гор ца, Јо ва на Ћи ри ло ва, Дане 
То до ро вић, Са ше Ха џи Тан чи ћа и Ха ру ки ја Му
ра ка ми ја пи шу Алек сан дар Б. Ла ко вић, Ем су ра 

Хам зић, Све тла на Ми ла ши но вић, Вла ди мир Ву
ко ма но вић, Ср ђан Дам ња но вић, Жељ ко Си мић, 
Дра ган Та сић и Бра ни сла ва Ва сић Ра ко че вић.
14. фе бру а ра 2011. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це 
срп ске је све ча но отво ре на из ло жба Од ли ко ва ња 
Кне же ви не и Кра ље ви не Ср би је. (Оп шир ни је у при
ло гу.) 
15. фе бру а ра 2011. го ди не: по во дом ју би ле ја 185 
го ди на од осни ва ња Ма ти це срп ске, у Га ле ри ји 
СА НУ у 19 ча со ва отво ре на је ма ни фе ста ци ја Да ни 
Ма ти це срп ске у Бе о гра ду и из ло жба Пор тре ти 
ча сни ка и до бро тво ра Ма ти це срп ске. По здрав
ним ре чи ма при сут ни ма су се обра ти ли пред сед
ник Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти ака де
мик Ни ко ла Хај дин и пред сед ник Ма ти це срп ске 
ака де мик Че до мир По пов. О кон цеп ци ји из ло жбе 
го во ри ла је управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске мр 
Ти ја на Пал ко вље вић. Из ло жбу је отво рио ми ни
стар кул ту ре у Вла ди Ре пу бли ке Ср би је Не бој ша 
Бра дић. Овом до га ђа ју при су ство вао је ве ли ки број 
зва ни ца.
(У сле де ћем бро ју Гла сни ка Ма ти це срп ске би ће 
об ја вљен по се бан при лог о овој ма ни фе ста ци ји.) 

16. фе бру а ра 2011. го ди не: одр жа на је ју би лар на 
185. Све ча на сед ни ца Ма ти це срп ске. (Оп шир ни
је у при ло гу.) 
16. фе бру а ра 2011. го ди не: до пи сни члан СА НУ 
Ми ро Вук са но вић у свој ству пред сед ни ка во дио је 
сед ни цу Управ ног од бо ра Ин сти ту та за срп ски је
зик СА НУ.
17. фе бру а ра 2011. го ди не: ге не рал ни се кре тар Ма
ти це срп ске проф. др Ду шан Ни ко лић је раз го ва
рао са Бо ри сом Бе ки ћем, чла ном Управ ног од бо ра 
Ма ти це срп ске и се кре та ром Са мо у пра ве Ср ба у 
Бу дим пе шти о за јед нич ком ор га ни зо ва њу про гра
ма по во дом го ди шњи це Са ве Те ке ли је у Бу дим пе
шти, ко ју би ор га ни зо ва ли Ам ба са да Ре пу бли ке 
Ср би је у Бу дим пе шти, Са мо у пра ва Ср ба и Ма ти ца 
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срп ска. Том при ли ком во ђе ни су раз го во ри и о 
дру гим ак тив но сти ма Ма ти це срп ске у Ма ђар ској.
17. фе бру а ра 2011. го ди не: у На род ној би бли о те ци 
„Вук Ка ра џић“ у Кра гу јев цу пред ста вље но је прво 
ко ло Ан то ло гиј ске еди ци је Де сет ве ко ва срп ске 
књи жев но сти Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске. 
Го во ри ли су глав ни и од го вор ни уред ник Ми ро 
Вук са но вић, уред ни ци Слав ко Гор дић и Мар ко Не
дић, а у свој ству до ма ћи на Алек сан дар Б. Ла ко вић 
и Мир ко Де мић.

18. фе бру а ра 2011. го ди не: у окви ру ма ни фе ста
ци је Да ни Ма ти це срп ске у Бе о гра ду, у 12 ча со ва у 
Га ле ри ји СА НУ одр жан је про грам Ма ти ца срп ска 
ју че, да нас, су тра. Том при ли ком о Ма ти ци срп
ској су го во ри ли пред сед ник ака де мик Че до мир 
По пов (о про шло сти), пот пред сед ник проф. др 
Сло бо дан Ћур чић (о са да шњо сти) и ге не рал ни се
кре тар проф. др Ду шан Ни ко лић (о бу дућ но сти 
Ма ти це срп ске).

18. фе бру а ра 2011. го ди не: у окви ру ма ни фе ста
ци је Да ни Ма ти це срп ске у Бе о гра ду, по во дом 185 
го ди на од осни ва ња Ма ти це срп ске, у Га ле риј ском 
про сто ру Ту ри стич ке ор га ни за ци је Бе о гра да у ули
ци Кне за Ми ха и ла, све ча но је отво ре на из ло жба 
Јо ван Ха џић (Сом бор, 19. IХ 1799 – Но ви Сад, 4. V 
1869). На из ло жби је сли ком и реч ју пред ста вље на 
лич ност и ак тив ност Јо ва на Ха џи ћа – док то ра пра

ва, за ко но пи сца, књи жев ни ка, се на то ра но во сад
ског Ма ги стра та, осни ва ча и пр вог пред сед ни ка 
Ма ти це срп ске. На из ло жби су го во ри ли ди рек тор 
Ту ри стич ке ор га ни за ци је Бе о гра да Де јан Ве се ли
нов, пред сед ник Ма ти це срп ске ака де мик Че до
мир По пов и ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске 
проф. др Ду шан Ни ко лић.
18. и 25. фе бру а ра 2011. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти
це срп ске су при ре ђе на два струч на ту ма че ња из
ло жбе Од ли ко ва ња Кне же ви не и Кра ље ви не Ср би је 
ко ја су иза зва ла ве ли ко ин те ре со ва ње јав но сти. О 
из ло жби, из ло же ним од ли ко ва њи ма и умет нич ким 
де ли ма го во ри ла је аутор ка по став ке Ду шан ка Ма
ри чић, ви ши ку стос Вој ног му зе ја из Бе о гра да.
21. фе бру а ра 2011. го ди не: управ ник Би бли о те ке 
Ма ти це срп ске Ми ро Вук са но вић при су ство вао 
је све ча ном от кри ва њу спо менпло че Ми ло ра ду 
Па ви ћу на ула зу у Цен трал ну чи та о ни цу Би бли
о те ке „Ми ло рад Па вић” Фи ло зоф ског фа кул те та 
у Но вом Са ду. Спо менпло чу све ча но су от кри ли 
про де кан ка Фи ло зоф ског фа кул те та проф. др 
Ива на Жи ван че вић Се ке руш и проф. др Са ва Да
мја нов.
21. фе бру а ра 2011. го ди не: Струч ни тим Га ле ри је 
Ма ти це срп ске у са ста ву: Да ни е ла Ко ро ли ја Цр кве
ња ков, по моћ ник управ ни ка, мр Дра гој ла Жи ва
нов, шеф сек то ра збир ки и кон зер ва то ри Је ле на 
Јо ве тић и Дар ко Де спо то вић, об и шао је ма на стир 
Бо ђа ни и том при ли ком са чи њен је из ве штај о пре
гле ду ста ња му зеј ског ма те ри ја ла ко ји је не ка да 
чи нио по став ку Ме мо ри ја ла Хри сто фо ра Же фа
ро ви ћа у ма на сти ру Бо ђа ни.
22. фе бру а ра 2011. го ди не: пред сед ник Ма ти це 
срп ске ака де мик Че до мир По пов је одр жао са ста
нак са ака де ми ком Ра де том Ми хаљ чи ћем на ком 
је те ма раз го во ра би ла Срп ска ен ци кло пе ди ја.

22. фе бру а ра 2011. го ди не: у окви ру ма ни фе ста
ци је Да ни Ма ти це срп ске у Бе о гра ду, у 12 ча со ва у 
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Га ле ри ји Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти одр
жан је про грам Ле то пис Ма ти це срп ске и по чет на 
књи жев на из да ња. Го во ри ли су глав ни и од го вор
ни уред ник Ле то пи са Ма ти це срп ске проф. др 
Дра ган Ста нић, чла но ви Уред ни штва проф. др Ми
хај ло Пан тић и проф. др Јо ван По пов, са рад ни ци 
Ле то пи са ака де мик Љу бо мир Си мо вић, Ми ро
слав Јо сић Ви шњић и Рај ко Пе тров Но го.

23. фе бру а ра 2011. го ди не: у окви ру ма ни фе ста
ци је Да ни Ма ти це срп ске у Бе о гра ду, у 12 ча со ва у 
Га ле ри ји Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти одр
жан је про грам На уч на оде ље ња Ма ти це срп ске. 
О исто ри ја ту и ак тив но сти ма на уч них оде ље ња 
Ма ти це срп ске го во ри ли су: се кре тар Оде ље ња за 
дру штве не на у ке проф. др Љу бо мир ка Кр кљуш, 
се кре тар Оде ље ња за при род не на у ке и глав ни 
уред ник Збор ни ка Ма ти це срп ске за при род не на
у ке ака де мик Ру долф Ка сто ри, глав ни уред ник 
Збор ни ка Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик 
проф. др Јо ван Де лић и се кре тар Оде ље ња за ли
ков не умет но сти и глав ни уред ник Збор ни ка Ма
ти це срп ске за ли ков не умет но сти проф. др Алек
сан дар Ка ди је вић.

23. фе бру а ра 2011. го ди не: пред сед ник Ма ти це 
срп ске ака де мик Че до мир По пов се са стао са Бла
жом Па по ви ћем, се кре та ром Дру штва чла но ва Ма
ти це срп ске у Цр ној Го ри.

23. фе бру а ра 2011. го ди не: Скуп шти на Из да вач
ког цен тра Ма ти це срп ске усво ји ла је Из ве штај о 
ра ду и За вр шни ра чун за 2010. го ди ну, као и План 
ра да за 2011.

23. фе бру а ра 2011. го ди не: на сед ни ци Уре ђи вач
ког од бо ра Ан то ло гиј ске еди ци је Де сет ве ко ва 
срп ске књи жев но сти Из да вач ког цен тра Ма ти це 
срп ске усво јен је Из ве штај о ра ду за 2010. го ди ну, 
за кљу че но је де сет ре цен зи ра них књи га дру гог 
ко ла и усво јен је План ра да за 2011.

23. фе бру а ра 2011. го ди не: отво рен је 17. Ме ђу
на род ни Са лон књи га у Но вом Са ду, на ком је 
Ма ти ца срп ска пред ста ви ла сво ја из да ња. 
24. фе бру а ра 2011. го ди не: нај пре је Над зор ни од
бор Би бли о те ке Ма ти це срп ске усво јио дру ги ре ба
ланс Фи нан сиј ског пла на, За вр шни ра чун и дру ги 
ре ба ланс Пла на на бав ки за 2010. го ди ну, а за тим и 
Управ ни од бор ко ји је усво јио и Из ве штај о ра ду 
за 2010, као и про јек ци ју Фи нан сиј ског пла на и 
Пла на јав них на бав ки за 2011. го ди ну.

24. фе бру а ра 2011. го ди не: пред сед ник Вла де Вој
во ди не др Бо јан Пај тић при мио је глав ног и од
го вор ног уред ни ка Из да вач ког цен тра Ма ти це 
срп ске, до пи сног чла на СА НУ Ми ра Вук са но ви
ћа ко ји му је уру чи ва њем де сет књи га пр вог ко ла 
Ан то ло гиј ске еди ци је Де сет ве ко ва срп ске књи жев
но сти ис ка зао по себ ну за хвал ност због по др шке 
по кра јин ске Вла де овом про јек ту. Том при ли ком 
ис так ну то је да је за штам пу при ре ђе но и дру го 
ко ло Ан то ло гиј ске еди ци је, а до го во ре на је и даља 
по др шка по кра јин ске Вла де.

25. фе бру а ра 2011. го ди не: у окви ру ма ни фе ста
ци је Да ни Ма ти це срп ске у Бе о гра ду, у 12 ча со ва у 
Га ле ри ји Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти одр
жан је про грам Пра во пи сна и фи ло ло шка из да ња. 
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О ду го го ди шњем ан га жо ва њу Ма ти це срп ске на 
не го ва њу срп ског је зи ка го во ри ли су се кре тар Оде
ље ња за књи жев ност и је зик, је дан од ауто ра Пра
во пи са срп ско га је зи ка, проф. др Ма то Пи жу ри ца 
и глав ни уред ник Збор ни ка Ма ти це срп ске за сла
ви сти ку проф. др Пре драг Пи пер.
25. фе бру а ра 2011. го ди не: пред сед ник Ма ти це 
срп ске ака де мик Че до мир По пов је при су ство вао 
сед ни ци Од бо ра за обе ле жа ва ње 150 го ди на од 
осни ва ња Срп ског на род ног по зо ри шта у Вла ди 
АП Вој во ди не.
25. фе бру а ра 2011. го ди не: проф. др Љу бо мир ка 
Кр кљуш, се кре тар Оде ље ња за дру штве не на у ке, 
при су ство ва ла је сед ни ци На ци о нал ног са ве та за 
на у ку.
25. фе бру а ра 2011. го ди не: „Дру штво срп ских до
ма ћи на“ је ор га ни зо ва ло про мо ци ју пр ве књи ге 
пр вог то ма Срп ске ен ци кло пе ди је у Ма ти ци срп
ској. На про мо ци ји су го во ри ли глав ни уред ник 
проф. др Дра ган Ста нић и члан Уред ни штва Не над 
Осто јић.
25. фе бру а ра 2011. го ди не: у Ма ти ци срп ској је 
одр жа но пре да ва ње свет ски по зна тог фран цу ског 
не у ро ло га, пси хи ја тра, ето ло га и пси хо ло га Бо ри
са Си рил ни ка (Bo ris Cyril nik) у ор га ни за ци ји Фран
цу ског ин сти ту та у Ср би ји – Огра нак у Но вом 
Са ду.
25. фе бру а ра 2011. го ди не: Би бли о те ка Ма ти це 
срп ске је у јав ном ка та ло гу по ста ви ла тре ћу елек
трон ску из ло жбу по све ће ну, по во дом 300 го ди на 
од ро ђе ња, Ру ђе ру Бо шко ви ћу (1711–1787). 
25. фе бру а ра 2011. го ди не: ди рек тор ка Из да вач
ког цен тра Ма ти це срп ске Ма ја Ла зу кић пот пи са ла 
је уго вор са штам па ри јом „Бу дућ ност” о штам па њу 
дру гог ко ла Ан то ло гиј ске еди ци је Де сет ве ко ва 
срп ске књи жев но сти.

25. фе бру а ра 2011. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп
ске је одр жа на про мо ци ја књи ге Ра до ви о срп ској 
умет но сти и умет ни ци ма XVI II ве ка по ар хив ским 
и дру гим по да ци ма, ауто ра проф. др Бра ни сла ва 
То ди ћа. На кон по здрав не ре чи управ ни це Га ле ри
је Ма ти це срп ске мр Ти ја не Пал ко вље вић о књи зи 
су го во ри ли исто ри ча ри умет но сти проф. др Ми
ро слав Ти мо ти је вић, др Бран ка Ку лић и аутор. 
Књи га са 25 чла на ка пред ста вља збор ник до са да 
нео бја вље них тек сто ва за сно ва них на про у ча ва њу 
ар хив ских до ку ме на та. 
28. фе бру а ра 2011. го ди не: одр жа на је сед ни ца 
Пред сед ни штва Ма ти це срп ске.



ПО СЕ ТА СТРА НИХ ДЕ ЛЕ ГА ЦИ ЈА 

На Дан Гра да Но вог Са да, 1. фе бру а ра 
2011. го ди не, Ма ти цу срп ску су по се ти ли 
го сти Гра да Но вог Са да гра до на чел ни ци 
и дру ги ви со ки пред став ни ци гра до ва по-
бра ти ма Гра да Но вог Са да и дру гих гра-
до ва са ко ји ма Град има до бру са рад њу. 
Го сте је до че као ге не рал ни се кре тар Ма-
ти це срп ске проф. др Ду шан Ни ко лић. У 
Све ча ној са ли су им се обра ти ли и пред-
ста ви ли уста но ве ко је во де пред сед ник 
Ма ти це срп ске ака де мик Че до мир По пов, 
управ ник Би бли о те ке Ма ти це срп ске и 
глав ни уред ник Из да вач ког цен тра Миро 
Вук са но вић и управ ни ца Га ле ри је Ма ти-
це срп ске мр Ти ја на Пал ко вље вић. На кон 
то га, го сти су раз гле да ли Пан те он Ма ти-
це срӣ ске и раз го ва ра ли са до ма ћи ни ма. 
Му шки ок тет „Ака де мац” је по ред све-
ча не пе сме, ко ја је из ве де на на са мом по-
чет ку про гра ма, из вео још не ко ли ко ком-
по зи ци ја ко ји ма је пред ста вље на срп ска 
му зич ка ба шти на. У хо лу, за вре ме кок те-
ла ко ји су ре а ли зо ва ли уче ни ци уго сти-
тељ ског сме ра Сред ње шко ле „Све то зар 
Ми ле тић”, сви рао је ор ке стар Гим на зи је 
„Јо ван Јо ва но вић Змај”, ко јим ди ри гу је 
про фе сор Јо ван Тра ви ца. 
Том при ли ком во ђе ни су раз го во ри о са-
рад њи Ма ти це срп ске са стра ним ин сти-
ту ци ја ма, у обла сти кул ту ре и на у ке.



ИЗ ЛО ЖБА ОД ЛИ КО ВА ЊА 

У Га ле ри ји Ма ти це срп ске је 14. фе бру а-
ра све ча но отво ре на из ло жба Од ли ко ва ња 
Кне же ви не и Кра ље ви не Ср би је. На кон по-
здрав них обра ћа ња мр Ти ја не Пал ко вље-
вић, управ ни це Га ле ри је, др Бо ја на Пај ти-
ћа, пред сед ни ка Вла де АП Вој во ди на и 
Иго ра Па вли чи ћа, гра до на че ни ка Но вог 
Са да из ло жбу је све ча но отво рио Дра ган 
Шу та но вац, ми ни стар од бра не. Том при-
ли ком ми ни стар Шу та но вац је уру чио и 
пр ве вој не спо мен-ме да ље три де се то ри-
ци на гра ђе них при пад ни ка Ми ни стар ства 
од бра не и Вој ске Ср би је. На из ло жби је 
пред ста вље но ви ше од сто ти ну од ли ко-
ва ња из ко лек ци је Вој ног му зе ја ко ја при-
ка зу ју раз вој срп ских од ли ко ва ња од сре-
ди не XIX ве ка до кра ја Пр вог свет ског ра та. 
Из ло жба је упот пу ње на и ли ков ним де-
ли ма из Га ле ри је Ма ти це срп ске – пор тре-
ти ма пред став ни ка вла дар ских по ро ди ца 
Обре но ви ћа и Ка ра ђор ђе ви ћа и срп ских 
вој ско во ђа, ли то гра фи ја ма са пред ста ва ма 
зна чај них исто риј ских до га ђа ја и цр те жи-
ма са ски ца ма ор де ња и од ли ко ва ња. 



СВЕ ЧА НА СЕД НИ ЦА МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ

Ју би лар на 185. Све ча на сед ни ца Ма ти це 
срп ске одр жа на је 16. фе бру а ра, у Све ча-
ној са ли за ду жбин ског зда ња Ма ри је Тран-
да фил. Сед ни ца је от по че ла из во ђе њем 
све ча не пе сме Ма ти це срп ске (ок тет „Ака-
де мац”, ко ји чи не чла но ви Ма ти це срп ске 
и ди ри гент Јо ван Јер ков). При сут ни ма се 
нај пре обра тио пред сед ник Ма ти це срп-
ске ко ји је го во рио о ре зул та ти ма по стиг-
ну тим у про те клој го ди ни. Бе се ду под 
на зи вом Ма ти ца срӣ ска и Са ва Те ке ли ја 
одр жао је ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп-
ске проф. др Ду шан Ни ко лић. Дру ги део 
Све ча не сед ни це био је по све ћен „Зма је-
вој на гра ди”. По што је управ ни ца по сло ва 
Ма ти це срп ске Је ле на Ве се ли нов упо зна ла 
при сут не са Уред бом о до де ли „Зма је ве 
на гра де”, пред сед ник Жи ри ја проф. др 
Ми хај ло Пан тић је про чи тао За пи сник 
са сед ни це Жи ри ја на ко јој је до не се на од-
лу ка да се „Зма је ва на гра да” Ма ти це срп-
ске за 2010. го ди ну до де ли Сло бо да ну Ра-
ки ти ћу за збир ку пе са ма Пла мен и ро са. 
Ову од лу ку обра зло жио је проф. др Слав-
ко Гор дић, члан Жи ри ја и пот пред сед-
ник Ма ти це срп ске. По том је пред сед ник 
Ма ти це срп ске ака де мик Че до мир По пов 
уру чио ди пло му, а пред сед ник Из вр шног 
од бо ра По љо при вред не бан ке Агро бан ке 
АД Бе о град мр Ду шан Ан то нић нов ча ни 
део на гра де. Ла у ре ат Сло бо дан Ра ки тић 
се по том обра тио при сут ни ма го во ре ћи о 
на гра ђе ној књи зи и пе сни ку Јо ва ну Јо ва-
но ви ћу Зма ју. Драм ска умет ни ца Гор да на 
Ђур ђе вић Ди мић је ка зи ва ла по е зи ју из 
на гра ђе не књи ге. 



НА СА ЛО НУ КЊИ ГА У НО ВОМ СА ДУ 

Ма ти ца срп ска је и ове го ди не уче сто ва ла 
на тра ди ци о нал ном Ме ђу на род ном са ло-
ну књи га у Но вом Са ду. Са лон је 23. фе-
бру а ра отво рио ми ни стар про све те у Вла-
ди Ре пу бли ке Ср би је Жар ко Об ра до вић. 
Пред сед ник Ма ти це срп ске ака де мик Че-
до мир По пов је са ви со ким зва нич ни ци-
ма об и шао штан до ве на Са ло ну књи га. 
Штанд Ма ти це срп ске су по се ти ли ми ни-
стар про све те у Вла ди Ре пу бли ке Ср би је 
Жар ко Об ра до вић, се кре тар за обра зо ва-
ње у Вла ди АП Вој во ди не Зол тан Је геш, 
рек тор Но во сад ског уни вер зи те та проф. 
др Ми ро слав Ве ско вић и ди рек тор Но-
во сад ског сај ма Го ран Ва сић. Жи ри за до-
де лу на гра да „Ла за Ко стић”, из да вач ки 
по ду хват и спе ци јал не на гра де 17. Ме ђу-
на род ног са ло на књи га у Но вом Са ду до-
де лио је спе ци јал ну на гра ду Ма ти ци срп-
ској, Срп ској ака де ми ји на у ка и умет но сти 
и За во ду за уџ бе ни ке, Бе о град за пр ву 
књи гу, пр вог то ма Срӣ ске ен ци кло ӣе ди је, 
као под стрек за до бро оба вљен по че так 
ве ли ког по сла. На гра ду за из да вач ки по-
ду хват до био је др Ду шан По пов, глав ни 
уред ник Ен ци кло ӣе ди је Но вог Са да, члан 
Управ ног од бо ра и не ка да шњи се кре тар 
Ма ти це срп ске. На гра де је уру чио ди рек-
тор Но во сад ског сај ма Го ран Ва сић истог 
да на у 12.30 ча со ва у Кон гре сној са ли 
Ма стер цен тра Но во сад ског сај ма. На на-
гра да ма су се за хва ли ли глав ни уред ник 
Срп ске ен ци кло пе ди је проф. др Дра ган 
Ста нић и глав ни уред ник Ен ци кло ӣе ди је 
Но вог Са да др Ду шан По пов.


