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3. до 8. ма ја 2011. го ди не: Да ни е ла Ко ро ли ја Цр кве ња
ков, по моћ ник управ ни ка Га ле ри је Ма ти це срп ске, мр 
Да ни ло Вук са но вић, шеф Сек то ра за шти те и Дар ко Де
спо то вић, кон зер ва тор Га ле ри је, бо ра ви ли су у окви ру 
про јек та MU SA у Па лер му (Си ци ли ја). У за вр шном де лу 
про јек та, на ску пу ко ји се ба вио ми кро кли мат ским 
усло ви ма у му зе ји ма, Да ни е ла Ко ро ли ја Цр кве ња ков је 
пред ста ви ла Га ле ри ју Ма ти це срп ске и ње не ак тив но сти 
у до ме ну кон зер ва ци је и ре ста у ра ци је. Том при ли ком 
до го во ре на је да ља ме ђу на род на са рад ња. 
4. ма ја 2011. го ди не: на по зив ам ба са до ра Ре пу бли ке 
Пољ ске го спо ди на Анд же ја Ја си о нов ског (An dr zej Ja si o
nov ski) пот пред сед ник Ма ти це срп ске ака де мик Ди ми
три је Сте фа но вић је при су ство вао све ча но сти при ре ђе ној 
у Ам ба са ди Пољ ске. 
4. ма ја 2011. го ди не: Ма ти цу срп ску су по се ти ли сту ден
ти из Пољ ске. Го сте је при мио проф. др Дра ган Ста нић, 
глав ни уред ник Ле то пи са Ма ти це срп ске и Срп ске ен ци
кло пе ди је.
6. ма ја 2011. го ди не: на осно ву од лу ке Уред ни штва, глав
ни уред ник Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске Ми ро Вук
са но вић упу тио је по зи ве при ре ђи ва чи ма за де сет књи
га тре ћег ко ла Ан то ло гиј ске еди ци је Де сет ве ко ва срп ске 
књи жев но сти.
7. ма ја 2011. го ди не: 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 при су ство ва ли су па нел ди
ску си ји о исто ри ји срп ске ди пло ма ти је у Ми ни стар ству 
спољ них по сло ва Ср би је. Скуп је отво рио ми ни стар спољ
них по сло ва Ср би је Вук Је ре мић а увод ним пре да ва њем 
обра тио се при сут ни ма ака де мик Че до мир По пов го во
ре ћи о ју го сло вен ској иде ји, под се ћа ју ћи да пе ри од на
кон „Ни шке де кла ра ци је“, по ми шље њу мно гих исто ри
ча ра, пред ста вља нај бит ни ји пре лом у исто ри ји срп ске 
спољ не по ли ти ке.
7. ма ја 2011. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске је одр жа
на по след ња у ни зу кре а тив них ра ди о ни ца су бо том у 
окви ру еду ка тив ног про гра ма за де цу „Ча роб но жи во
тињ ско цар ство“. Ра ди о ни ца под на зи вом Чу вај мо пла не
ту би ла је по све ће на бри зи о жи во ти ња ма и за шти ти жи
вот не сре ди не. Ра ди о ни цу је во ди ла Алек сан дра Сте фа
нов, ку стос Га ле ри је, за јед но са са рад ни ца ма са Од се ка 
за пе да го ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду.
9, 10, 11, 12. и 13. ма ја 2011. го ди не: Нов ка Шо ки ца Шу
ва ко вић, за ме ник управ ни ка Би бли о те ке Ма ти це срп ске 
и ру ко во ди лац Оде ље ња за ма тич не по сло ве и Ре фе рал ни 
цен тар, и Ра ди вој До де ро вић, ру ко во ди лац Оде ље ња за 
на бав ку и раз ме ну пу бли ка ци ја, на по зив и у ор га ни за
ци ји Ге те ин сти ту та, за јед но са још осам би бли о те ка ра 
из Ср би је, по се ти ли су де сет би бли о те ка у Бер ли ну, Дре
зде ну и Лај пци гу.
9. ма ја 2011. го ди не: одр жа на је сед ни ца Пред сед ни штва 
Ма ти це срп ске.
9. ма ја 2011. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске је пред
ста вљен мул ти ме ди јал ни про је кат „Смрт и де вој ка“ Фран
ца Шу бер та, ко ји су из ве ли сту ден ти Ака де ми је умет но сти 
са сва три де парт ма на: ли ков ног, му зич ког и драм ског.
10. ма ја 2011. го ди не: пред сед ник Ма ти це срп ске ака де
мик Че до мир По пов, ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске 

проф. др Ду шан Ни ко лић и управ ни ца по сло ва Ма ти це 
срп ске Је ле на Ве се ли нов има ли су са ста нак са ди рек то
ром фир ме Елек тро вој во ди на го спо ди ном др Ти хо ми
ром Си ми ћем у ве зи са до на ци јом за Ма ти цу срп ску.

10. ма ја 2011. го ди не: у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске 
пред ста вље на је књи га проф. др Зо ра на Ви до је ви ћа Де
мо кра ти ја на за ла ску, у из да њу Слу жбе ног гла сни ка и 
Ин сти ту та дру штве них на у ка из Бе о гра да. О књи зи су 
го во ри ли проф. др Бран ко Баљ, проф. др Бо ри слав Ђу
ро вић, проф. др Јо ван Ком шић, проф. др Ми лош Мар ја
но вић и аутор. Го сте је по здра вио пред сед ник Ма ти це 
срп ске ака де мик Че до мир По пов. 

10. ма ја 2011. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске је одр
жан ху ма ни тар ни кок тел Ро та ри клу ба Но ви Сад Ду нав 
за „Кан тат Но ви Сад“. Том при ли ком ди рек тор фе сти ва
ла го спо дин Пе тар Бур саћ је пред ста вио про је кат „Кан
тат Но ви Сад“, као и ком по зи то ра кан та те „Но ви Сад“ 
го спо ди на Стан ка Ше пи ћа. Чи тав до га ђај је био упот пу
њен при год ним му зич ким про гра мом хор ског „Но во
сад ског но не та“. 

11. ма ја 2011. го ди не: пот пред сед ник Ма ти це срп ске проф. 
др Сло бо дан Ћур чић је при су ство вао про мо ци ји мо но
гра фи је Soybеаn у из да њу Ин сти ту та за ра тар ство и по вр
тар ство Но ви Сад и фир ме Со ја про те ин из Бе че ја, ко ја 
је одр жа на у про сто ри ја ма Ма ти це срп ске.

11. ма ја 2011. го ди не: ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске 
проф. др Ду шан Ни ко лић је на по зив ам ба са до ра Изра е ла 
го спо ди на Ар ту ра Ко ла (Ar tur Kol) при су ство вао све ча
но сти по во дом Да на не за ви сно сти Изра е ла при ре ђе ној 
у хо те лу Ха јат у Бе о гра ду. 

11. ма ја 2011. го ди не: у Срп ској ака де ми ји на у ка и умет но
сти је одр жан Ко ме мо ра тив ни скуп ака де ми ку Мил ки 
Ивић. Ис пред Ма ти це срп ске ко ме мо ра ци ји су при су
ство ва ли проф. др Ма то Пи жу ри ца, доц. др Сло бо дан 
Па вло вић, проф. др Ива на Ан то нић и Јул ки ца Ђу кић.

11. ма ја 2011. го ди не: пот пред сед ник Ма ти це срп ске проф. 
др Слав ко Гор дић је при су ство вао кон цер ту у Ста ром 
дво ру у ор га ни за ци ји „За ду жби не До си теј Об ра до вић“. 

12. ма ја 2011. го ди не: у за јед нич ком вр ту Га ле ри је Ма
ти це срп ске и Спо мензбир ке Па вла Бе љан ског одр жа на 
је кон фе рен ци ја за но ви на ре по во дом за јед нич ког отва
ра ња из ло жби Стра ни пор тре ти сти XVI II и XIX ве ка у 
ко лек ци ји Га ле ри је Ма ти це срп ске и Зла то. Ра да Се ла ко
вић у Спо мензбир ци Па вла Бе љан ског, као и ма ни фе
ста ци ја Ноћ му зе ја 2011 и Не де ља му зе ја. О из ло жба ма и 
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пред сто је ћим про гра ми ма су го во ри ле др Ја сна Јо ва нов, 
управ ни ца Спо мензбир ке Па вла Бе љан ског и мр Ти ја
на Пал ко вље вић, управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске.

12. ма ја 2011. го ди не: до пи сни члан СА НУ и управ ник 
Би бли о те ке Ма ти це срп ске Ми ро Вук са но вић го во рио је 
на ко ме мо ра ци ји ака де ми ку Мил ки Ивић у СА НУ.

13. ма ја 2011. го ди не: одр жа на је сед ни ца Скуп шти не 
Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске. 

13. ма ја 2011. го ди не: пред сед ник Ма ти це срп ске ака де
мик Че до мир По пов и глав ни уред ник Ле то пи са Ма ти це 
срп ске и Срп ске ен ци кло пе ди је проф. др Дра ган Ста нић 
су у Би је љи ни на Сло бо мир П Уни вер зи те ту уче ство ва
ли у пред ста вља њу пр ве књи ге пр вог то ма Срп ске ен ци
кло пе ди је.

13. ма ја 2011. го ди не: Ма ти цу срп ску су по се ти ли ге не
рал ни ди рек тор Елек тро вој во ди не др Ти хо мир Си мић, 
за ме ник ге не рал ног ди рек то ра др Пе тар За гор чић, ди
рек тор Ди рек ци је за кор по ра тив не по сло ве Си ни ша Пу
шкар и ко ор ди на тор ка би не та ге не рал ног ди рек то ра 
Ма ри ја на Цу паћ са де ле га ци јом струч ња ка из обла сти 
енер ге ти ке из Фран цу ске и Ма ђар ске. Го сте су при ми ли 
пот пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др Сло бо дан Ћур
чић, ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске проф. др Ду шан 
Ни ко лић, управ ник 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 Ма ти це срп ске До бри ла Мар ти нов. Го сте је са исто
ри ја том и ак ту ел ном ор га ни за ци јом ин сти ту ци је упо знао 
ге не рал ни се кре тар проф. др Ду шан Ни ко лић. Го сти ма 
су уру че ни при мер ци књи ге Ser bia – the Cul tu ral Brid ge 
bet we en East and West. 

13. ма ја 2011. го ди не: у Са ло ну Ма ти це срп ске до де ље на 
је Бран ко ва на гра да за школ ску 2009/10. го ди ну. (Оп
шир ни је у при ло гу)

13. ма ја 2011. го ди не: у вр ту Га ле ри је Ма ти це срп ске и 
Спо мензбир ке Па вла Бе љан ског одр жа но је за јед нич ко 
отва ра ње из ло жби Стра ни пор тре ти сти XVI II и XIX 
ве ка у ко лек ци ји Га ле ри је Ма ти це срп ске, аутор ке др Бран
ке Ку лић и Зла то. Ра да Се ла ко вић у Спо мензбир ци Па вла 
Бе љан ског, аутор ке Ири не То мић. На отва ра њу из ло жби 
су го во ри ли: мр Ти ја на Пал ко вље вић, управ ни ца Га ле ри
је Ма ти це срп ске, Ње го ва ек се лен ци ја др Кле менс Ко ја, 
ам ба са дор Ре пу бли ке Аустри је у Ср би ји, Ми ле та Про да
но вић, сли кар, пи сац и про фе сор Фа кул те та ли ков них 

умет но сти у Бе о гра ду и Пре драг Мар ко вић, ми ни стар 
кул ту ре, ин фор ми са ња и ин фор ма ци о ног дру штва Ре
пу бли ке Ср би је ко ји је из ло жбе зва нич но отво рио. За 
му зич ки део про гра ма по бри нуо се ор ке стар „Алек сан
дар Ду јин Ор ке стра“. 

Пре отва ра ња из ло жбе, у све ча ном са ло ну Га ле ри је, Пре
драг Мар ко вић ми ни стар кул ту ре, ин фор ми са ња и ин
фор ма ци о ног дру штва Ре пу бли ке Ср би је и мр Ти ја на Пал
ко вље вић су пот пи са ли уго во ре о фи нан си ра њу про је
ка та Га ле ри је Ма ти це срп ске у 2011. го ди ни. 

Отва ра њу из ло жбе су при су ство ва ли 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 управ ни ца 
по сло ва Ма ти це срп ске Је ле на Ве се ли нов. 

14. ма ја 2011. го ди не: пот пред сед ник Ма ти це срп ске проф. 
др Сло бо дан Ћур чић, ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске 
проф. др Ду шан Ни ко лић и управ ни ца по сло ва Ма ти це 
срп ске Је ле на Ве се ли нов при су ство ва ли су све ча ном отва
ра њу 78. По љо при вред ног сај ма у Но вом Са ду.

14. ма ја 2011. го ди не: ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп
ске проф. др Ду шан Ни ко лић је на по зив гра до на че ни ка 
Но вог Са да, го спо ди на Иго ра Па вли чи ћа, при су ство вао 
кон цер ту „Li sa bon Story“ ко ји је по во дом све ча ног отва
ра ња 78. По љо при вред ног сај ма у Но вом Са ду ор га ни
зо вао Град Но ви Сад у са рад њи са Ми ни стар ством по љо
при вре де Пор ту га ла.

14. ма ја 2011. го ди не: Га ле ри ја Ма ти це срп ске се укљу
чи ла у на ци о нал ну ма ни фе ста ци ју Ноћ му зе ја 2011. У 
окви ру из ло жбе Стра ни пор тре ти сти XVI II и XIX ве ка 
у ко лек ци ји Га ле ри је Ма ти це срп ске од ви јао се нај ве ћи 
део ак тив но сти: По глед ис под по вр ши не – за шти та умет
нич ког де ла, чи ме је при ка зан про цес чи шће ња сли ке и 
фа зе кон зер ва тор ског по ступ ка; Огле дал це мо је, нај леп ши 
на дво ру ко је? – у за бав ној ат мос фе ри и уз при јат ну му
зи ку по се ти о ци су би ли у при ли ци да се уз по моћ раз ли
чи тих ре кви зи та, ко сти ма и за ни мљи вих ига ра (Бор ба 
дво ро ва – ша хов ска игра), пле са – јав ни час вал це ра и 
тан га (пле сни цен тар Al le gro из Но вог Са да) ак тив но 
уче ству ју и до бро се за ба ве. У окви ру Но ћи му зе ја Га ле
ри ја је у вр ту кроз кре а тив не ра ди о ни це и из ло жбу деч јих 
ра до ва пре зен то ва ла ре зул та те еду ка тив ног про грам за 
де цу Ча роб но жи во тињ ско цар ство. У са рад њи са ор га
ни за ци јом Пер.Арт одр жан је хе пе нинг Не што ле по у 
те би ко ји оку пља мла де са ин те лек ту ал ном оме те но шћу 
и умет ни ке из обла сти пле сне, по зо ри шне и ви зу ел не 
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умет но сти. Га ле ри ју је у то ку Но ћи му зе ја по се ти ла Ду
ши ца Жив ко вић, по моћ ник ми ни стра за за шти ту кул тур
не ба шти не Ре пу бли ке Ср би је у прат њи Оли ве ре Мар ко
вић и Ми ло ша Га ји ћа, са вет ни ка Ми ни стар ства. За бе ле
же но је око 7.500 по се ти ла ца.

15–16. ма ја 2011. го ди не: у ор га ни за ци ји Ре ги о нал ног 
цен тра за про фе си о нал ни раз вој за по сле них у обра зо ва
њу проф. др Ма то Пи жу ри ца, се кре тар Оде ље ња за књи
жев ност и је зик, про мо ви сао је у Чач ку (15. ма ја) Пра во
пис срп ско га је зи ка, а у Ни шу (16. ма ја) на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту.

16. ма ја 2011. го ди не: ре дак ци ја Го ди шња ка Би бли о те ке 
Ма ти це срп ске за кљу чи ла је број за 2010. го ди ну.

16. ма ја 2011. го ди не: одр жан је рад ни са ста нак чла но ва 
Пред сед ни штва, се кре та ра на уч них оде ље ња Ма ти це срп
ске, ру ко во ди ла ца про је ка та и струч них са рад ни ка Ма
ти це срп ске на ком су во ђе ни раз го во ри о фи нан си ра њу 
на уч ног ра да и пу бли ка ци ја Ма ти це срп ске. 

16. ма ја 2011. го ди не: одр жа на је сед ни ца Пред сед ни штва 
Ма ти це срп ске.

16. ма ја 2011. го ди не: Алек сан дра Сте фа нов, ку стос Га
ле ри је Ма ти це срп ске одр жа ла је струч но ту ма че ње стал
не по став ке и из ло жбе Стра ни пор тре ти сти XVI II и 
XIX ве ка у ко лек ци ји Га ле ри је Ма ти це срп ске сту диј ској 
гру пи та лен то ва них уче ни ка и њи хо вих про фе со ра из 
Сло ве ни је ко ји су бо ра ви ли у Но вом Са ду као го сти Гим
на зи је „Јо ван Јо ва но вић Змај” и По кра јин ског се кре та
ри ја та за спорт и омла ди ну. 

16. до 21. ма ја 2011. го ди не: Га ле ри ја Ма ти це срп ске се и 
ове го ди не ак тив но укљу чи ла у ма ни фе ста ци ју Не де ља 
му зе ја у Ср би ји. Пре ма пре по ру ци Ме ђу на род ног са ве та 
за му зе је мо то ово го ди шњег Ме ђу на род ног да на му зе ја 
и Не де ље му зе ја је Му зе ји и се ћа ње. Обе ле жа ва ње Не де ље 
му зе ја у Га ле ри ји је по че ло 16. ма ја пре зен та ци јом ис
тра жи ва ња За во да за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка 
из Бе о гра да. 17. ма ја је, по во дом обе ле жа ва ња два ве ка 
од ро ђе ња сли кар ке Ка та ри не Ива но вић (1811–1882) ор
га ни зо ва на про јек ци ја до ку мен тар ног фил ма „Ка та ри на 
Ива но вић – пр ва срп ска сли кар ка“ (2008). Увод ну при чу 
о жи во ту и ства ра ла штву пр ве срп ске сли кар ке одр жа
ла је Мир ја на Брм бо та, ви ши ку стос. 18. ма ја је одр жа на 
про мо ци ја Во ди ча стал не по став ке 18. ве ка и Во ди ча 
стал не по став ке 20. ве ка Га ле ри је Ма ти це срп ске, ко ји 
су об ја вље ни на срп ском, ен гле ском и не мач ком је зи ку. 
О во ди чи ма су го во ри ли доц. др Си мо на Чу пић и др 
Не над Ра дић са Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду и 
мр Ти ја на Пал ко вље вић, управ ни ца Га ле ри је. 19. ма ја је 
Алек сан дра Сте фа нов, ку стос одр жа ла струч но ту ма че
ње стал не по став ке Га ле ри је Ма ти це срп ске, а 20. ма ја је 
о кон цеп ту из ло жбе Стра ни пор тре ти сти XVI II и XIX 
ве ка у ко лек ци ји Га ле ри је Ма ти це срп ске, о пор тре ти сти
ма и пор тре ти са ним лич но сти ма го во ри ла др Бран ка 
Ку лић, аутор ка из ло жбе. Не де ља му зе ја је за вр ше на 21. 
ма ја кре а тив ном ра ди о ни цом за де цу под на зи вом Сли
ке нам при ча ју ко ју је во ди ла Сне жа на Ми шић, ку стос 
Га ле ри је.

17. ма ја 2011. го ди не: у прат њи лек то ра из Аустри је Дит
ма ра Ун тер ко фле ра (Di et mar Un ter ko fler) Би бли о те ку Ма
ти це срп ске по се ти ли су сту ден ти са Ка те дре за не мач ки 

је зик и књи жев ност Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом 
Саду.

17. ма ја 2011. го ди не: са По кра јин ским се кре та ри ја том за 
кул ту ру пот пи сан је уго вор о фи нан си ра њу дру гог ко ла 
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.

17. ма ја 2011. го ди не: одр жа на је про мо ци ја књи ге доц. 
др Алек сан дра Ра сто ви ћа Ве ли ка Бри та ни ја и ма ке дон
ско пи та ње 1903–1908. О књи зи су го во ри ли проф. др 
Ми хај ло Вој во дић, проф. др Дра го љуб Жи во ји но вић, др 
Сла вен ко Тер зић и аутор.

18. ма ја 2011. го ди не: са стан ку ди рек то ра уста но ва кул
ту ре ко је се фи нан си ра ју из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је са 
ми ни стром кул ту ре Пре дра гом Мар ко ви ћем при су ство
вао је управ ник Би бли о те ке Ма ти це срп ске Ми ро Вук са
но вић.

18. ма ја 2011. го ди не: одр жан је окру гли сто о Ви ше том
ном реч ни ку. (Оп шир ни је у при ло гу)

18. ма ја 2011. го ди не: одр жа на је сед ни ца Од бо ра Ру ко
пи сног оде ље ња.

18. ма ја 2011. го ди не: у окви ру Му зич ких ве че ри Ма ти
це срп ске одр жан је кон церт у Ма ти ци срп ској. Иле а на 
Ми лић, со пран и Ве ра Ми лан ко вић, ком по зи тор и пи ја
ни ста из ве ле су про грам по ком по зи ци ја ма Ве ре Ми лан
ко вић и Едвар да Гри га (Edvard Ha ge rup Gri eg).

19. ма ја 2011. го ди не: одр жа на је сед ни ца Уред ни штва 
Лек си ко на пи са ца.

19. ма ја 2011. го ди не: У Ам ба са ди Ре пу бли ке Ср би је одр
жа на је све ча ност по во дом 250 го ди шњи це ро ђе ња Са ве 
По по ви ћа Те ке ли је. (Оп шир ни је у при ло гу)

19. ма ја 2011. го ди не: пот пред сед ник Ма ти це срп ске 
проф. др Сло бо дан Ћур чић пред ста вљао је Ма ти цу срп
ску на про мо ци ји Агро бан ке ор га ни зо ва ној у окви ру 78. 
По љо при вред ног сај ма.

19–20. ма ја 2011. го ди не: у ор га ни за ци ји Срп ске ака де
ми је на у ка и умет но сти при ре ђен је се ми нар „Про мо ци
ја на уч них и умет нич ких про је ка та“ на ко јем су ис пред 
Ма ти це срп ске при су ство ва ле До бри ла Мар ти нов, струч
ни са рад ник за про то кол и од но се са јав но шћу и Алек сан
дра Јо ва но вић, струч ни са рад ник Ру ко пи сног оде ље ња. 
Се ми нар је ини ци рао и ор га ни зо вао мр Де јан Ма сли ко
вић, са вет ник за про то ко лар не и ор га ни за ци о не по сло ве и 
са рад њу са ме ди ји ма Срп ске ака де ми ја на у ка и умет но сти 
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са на ме ром да се лич но сти ко је ра де по сло ве у обла сти 
ме диј ског пред ста вља ња ин сти ту ци ја на у ке, кул ту ре и 
умет но сти еду ку ју ка ко да те ме из на у ке учи не атрак тив
ним за пред став ни ке ме ди ја, као и за ши ру јав ност.

20. ма ја 2011. го ди не: го сти из Но ри ча, по ча сни гра ђа ни 
Но вог Са да, по се ти ли су Би бли о те ку Ма ти це срп ске.
20. ма ја 2011. го ди не: одр жа на је сед ни ца Од бо ра Оде
ље ња за књи жев ност и је зик.
20. ма ја 2011. го ди не: на по зив Ње го вог пре о све штен ства 
епи ско па срем ског Ва си ли ја пред сед ник Ма ти це срп ске 
ака де мик Че до мир По пов, ге не рал ни се кре тар Ма ти це 
срп ске проф. др Ду шан Ни ко лић, мр Ти ја на Пал ко вље
вић, управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске и Да ни е ла Ко ро
ли ја Цр кве ња ков, по моћ ник управ ни ка, при су ство ва ли 
су све ча ној ли ти ји и ар хи је реј ској ли тур ги ји при ре ђе ној 
у Срем ским Кар лов ци ма. Уз при су ство па три јар ха срп
ског го спо ди на Ири не ја и ве ли ког бро ја дру гих цр кве них 
ве ли ко до стој ни ка и лич но сти из јав ног жи во та Ср би је, 
у Хра му Све тог Ни ко ла ја, по зна том и као Са бор на цр ква, 
обе ле же на су два и по ве ка од осни ва ња и 100 го ди на од 
об но ве по ме ну тог зда ња, на дан тра ди ци о нал не про сла
ве пре но са мо шти ју Све тог оца Ни ко ла ја.
20. ма ја 2011. го ди не: пот пред сед ник Ма ти це срп ске проф. 
др Сло бо дан Ћур чић при су ство вао је све ча но сти по во
дом Да на При род нома те ма тич ког фа кул те та у Срп ском 
на род ном по зо ри шту.

20. ма ја 2011. го ди не: одр жа на је про мо ци ја књи ге Фо
но ло ги ја срп ско га је зи ка Дра го љу ба Пе тро ви ћа и Сне жа не 
Гу ду рић. О књи зи су го во ри ли др Зор ка Ка шић, мр Ве ра 
Бо ри сен ко, др Ма ја Мар ко вић и ауто ри.

20. ма ја 2011. го ди не: Да ни е ла Ко ро ли ја Цр кве ња ков, по
моћ ник управ ни ка Га ле ри је Ма ти це срп ске, мр Да ни ло 
Вук са но вић, шеф Сек то ра за шти те и Дар ко Де спо то вић, 
кон зер ва тор Га ле ри је, при су ство ва ли су у Цен трал ном 
ин сти ту ту за кон зер ва ци ју у Бе о гра ду пре да ва њу ита ли
јан ске ком па ни је Vir tu al geo о упо тре би но вих тех но ло
ги ја на по љу за шти те кул тур не ба шти не.

21. ма ја 2011. го ди не: Га ле ри ју Ма ти це срп ске су по се ти
ле ко ле ге из Дру штва по вје сни ча ра умјет но сти Хр ват ске. 
Са Га ле ри јом и ње ном стал ном по став ком го сте је упо
зна ла Сне жа на Ми шић, ку стос Га ле ри је.

21. ма ја 2011. го ди не: Га ле ри ју Ма ти це срп ске је по се ти ла 
де ле га ци ја Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да (ММФ) на 
че лу са ше фом Ми си је г. Ал бер том Је ге ром. У прат њи де
ле га ци је би ли су и функ ци о не ри На род не бан ке Ср би је 
и Ми ни стар ства фи нан си ја Ре пу бли ке Ср би је. Го сте је 
до че ка ла мр Ти ја на Пал ко вље вић, управ ни ца Га ле ри је, 
а по том им је ку стос Алек сан дра Сте фа нов пред ста ви ла 
стал ну по став ку Га ле ри је и из ло жбу Стра ни пор тре ти
сти XVI II и XIX ве ка у ко лек ци ји Га ле ри је Ма ти це срп ске, 
аутор ке др Бран ке Ку лић.

22. ма ја 2011. го ди не: мр Ти ја на Пал ко вље вић, управ
ни ца Га ле ри је, и Да ни е ла Ко ро ли ја Цр кве ња ков, по моћ
ник управ ни ка при су ство ва ле су све ча ној ли тур ги ји по
во дом обе ле жа ва ња 250. го ди шњи це Са бор ног хра ма у 
Срем ским Кар лов ци ма.

23. ма ја 2011. го ди не: одр жа на је сед ни ца Пред сед ни
штва Ма ти це срп ске.

23. ма ја 2011. го ди не: пред сед ник Ма ти це срп ске ака де
мик Че до мир По пов при мио је го спо ди на Ни ко лу Стој
ши ћа, чла на Еко ном ског од бо ра Ма ти це срп ске.

24. ма ја 2011. го ди не: одр жа на је сед ни ца Од бо ра Оде
ље ња за сцен ске умет но сти и му зи ку.

24. ма ја 2011. го ди не: 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 и ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске 
проф. др Ду шан Ни ко лић би ли су на са стан ку у За ду жби
ни До си теј Об ра до вић по во дом ор га ни зо ва ња на уч ног 
ску па у част ју би ле ја До си те ја Об ра до ви ћа у Бе о гра ду.

24. ма ја 2011. го ди не: одр жан је са ста нак Уре ђи вач ког 
од бо ра Збор ни ка Ма ти це срп ске за исто ри ју.

24. до 26. ма ја 2011. го ди не: мр Ти ја на Пал ко вље вић, 
управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске, при су ство ва ла је све
ча ном отва ра њу и ра ду ме ђу на род не кон фе рен ци је „Ме
наџ мент и мар ке тинг у му зе ји ма“ ко ја је одр жа на у Му зе ју 
Гра да Но вог Са да. Кон фе рен ци ји на ко јој су пред ста вље
не Мре жа бал кан ских му зе ја и не вла ди не ор га ни за ци је 
Кул тур на ба шти на без гра ни ца из Швед ске и одр жа но 
пре да ва ње еми нент них струч ња ка из обла сти мар ке тин
га и ме наџ мен та у му зе о ло ги ји, при су ство ва ла је 26. ма ја 
и Алек сан дра Сте фа нов, ку стос Га ле ри је.

25. ма ја 2011. го ди не: Сне жа на Ми шић, ку стос Га ле ри је 
Ма ти це срп ске, мр Да ни ло Вук са но вић, шеф Сек то ра за
шти те и Дар ко Де спо то вић, кон зер ва тор, би ли су у Срп
ској Цр њи ра ди до го во ра око из ло жбе Де ла Ђу ре Јак ши ћа 
из ко лек ци је Га ле ри је Ма ти це срп ске. У са рад њи са На
род ном би бли о те ком „Ђу ра Јак шић“ из Срп ске Цр ње, Га
ле ри ја при пре ма из ло жбу де ла Ђу ре Јак ши ћа из сво је ко
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лек ци је, у окви ру обе ле жа ва ња ма ни фе ста ци је „50. да ни 
Ђу ре Јак ши ћа – Ли пар ске ве че ри“.

25. ма ја 2011. го ди не: у До му кул ту ре у Кла до ву пред
ста вље но је пр во 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 рио је глав ни и од го вор ни уред ник Ми ро Вук са но вић. 

25. ма ја 2011. го ди не: на пред лог СА НУ, На род на скуп
шти на Ре пу бли ке Ср би је иза бра ла је до пи сног чла на 
СА НУ Ми ра Вук са но ви ћа за чла на На ци о нал ног са ве та 
за кул ту ру.

25. ма ја 2011. го ди не: мр Ти ја на Пал ко вље вић, управ ни
ца Га ле ри је Ма ти це срп ске, и Сне жа на Ми шић, ку стос, 
при су ство ва ле су у Бе о гра ду отва ра њу из ло жбе Мла ди 
2011. Ниш Арт Фон да ци је. 

26. ма ја 2011. го ди не: одр жа на је сед ни ца Од бо ра Оде
ље ња за ли ков не умет но сти.

26. ма ја 2011. го ди не: ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске 
проф. др Ду шан Ни ко лић имао је са ста нак са го спо ди
ном Ми ла ном Ми ци ћем, по моћ ни ком се кре та ра за кул ту
ру у Вла ди АП Вој во ди не. Том при ли ком раз го ва ра но је 
о об ја вљи ва њу дру гог из да ња књи ге Те ке ли је Алек сан
дра Фо ри шко ви ћа и дру гог из да ња Днев ни ка Са ве Те ке
ли је, као и о из ра ди ме да ље по во дом 250. го ди шњи це 
ро ђе ња Са ве Те ке ли је, ко ја ће се сва ке го ди не до де љи ва
ти нај ве ћем до бро тво ру Ма ти це срп ске, а сва ке дру ге го
ди не ауто ру нај бо ље сту ди је у обла сти пра ва.

26. ма ја 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 ше сту елек трон ску из ло жбу 
по све ће ну, по во дом 200 го ди на од ро ђе ња, Фран цу Ли сту 
(1811–1886).

27. ма ја 2011. го ди не: за вр ше но је штам па ње пет књи га 
дру гог ко ла 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: Ла за 
Ко стић при ре ђи ва ча Љу бо ми ра Си мо ви ћа, Јо ван Скер
лић Пре дра га Па ла ве стре, За ха ри ја Ор фе лин Бо ри во ја 
Ча ли ћа, Пе тар Ко чић Све то за ра Ко ље ви ћа и Сте ван Сре
мац Го ра на Мак си мо ви ћа.

27. ма ја 2011. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске је одр
жа на про мо ци ја књи ге Об но ва Ри зни це ма на сти ра Кру
ше до ла. О до са да шњим ре зул та ти ма про јек та и о са мој 
пу бли ка ци ји су го во ри ли: проф. др Ми ро слав Ти мо ти
је вић, Фи ло зоф ски фа кул тет у Бе о гра ду, др Бран ка Ку лић, 
уред ник пу бли ка ци је, Зо ран Ва па, ди рек тор По кра јин
ског за во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре Вој во ди не, 

Да ни е ла Ко ро ли ја Цр кве ња ков, по моћ ник управ ни ка Га
ле ри је Ма ти це срп ске, мр Ду ши ца Гр бић, ру ко во ди лац 
Оде ље ња ста ре и рет ке књи ге Би бли о те ке Ма ти це срп ске 
и Зо ра на Ђор ђе вић, шеф кон зер ва ци је у Му зе ју Вој во
ди не. Про мо ци ји књи ге су при су ство ва ли и про то је реј 
ста вро фор Ве ли зар Жи ва но вић, се кре тар Срем ске епар
хи је, про то је рејста вро фор Јо ван Пет ко вић, рек тор Бо
го сло ви је и про то син ђел Ар се ни је (Ма тић), про фе сор 
Бо го сло ви је, са брат ма на сти ра Кру ше до ла.

27. ма ја 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, уче ство ва ла је у ра ду 
сед ни це На ци о нал ног са ве та за на у ку.

27. ма ја 2011. го ди не: Би бли о те ку Ма ти це срп ске по се
ти ла је в. д. управ ни ка На род не и уни вер зи тет ске би бли
о те ке Ре пу бли ке Срп ске Љи ља на Пе тро вић Зе чић. Том 
при ли ком раз го ва ра ло се о раз ме ни оба ве зног при мер ка 
и дру гим об ли ци ма са рад ње. 

27. ма ја 2011. го ди не: одр жа на је сед ни ца Уре ђи вач ког и 
Ре дак ци о ног од бо ра Срп ског би о граф ског реч ни ка.

27. ма ја 2011. го ди не: одр жа на је сед ни ца Уред ни штва 
Збор ни ка Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик.

27. ма ја 2011. го ди не: У окви ру пра те ћег про гра ма из ло
жбе Стра ни пор тре ти сти XVI II и XIX ве ка у ко лек ци ји 
Га ле ри је Ма ти це срп ске одр жа но је струч но ту ма че ње 
из ло жбе. О из ло жби, ње ном кон цеп ту, о пор тре ти сти ма 
и пор тре ти са ним лич но сти ма го во ри ла је Алек сан дра 
Сте фа нов, ку стос из ло жбе.

27. и 28. ма ја 2011. го ди не: у На род ној би бли о те ци „Сре
тен Ма рић” у Ко сје ри ћу  одр жа ни су Да ни Сре те на Ма
ри ћа у ор га ни за ци ји Скуп шти не оп шти не Ко сје рић, Би
бли о те ке Ма ти це срп ске и Јав ног пред у зе ћа „Слу жбе ни 
гла сник”. На гра да „Сре тен Ма рић” уру че на је Ко љи Ми ће
ви ћу. Том при ли ком пред ста вљен је осми број Рас кр шћа, 
књи жев нофи ло зоф ског го ди шња ка Сре те на Ма ри ћа.

28. ма ја 2011. го ди не: ге не рал ни се кре тар проф. др Ду
шан Ни ко лић је по се тио Па три јар шиј ски двор (лет њу ре
зи ден ци ју па три јар ха Срп ске пра во слав не цр кве) у Да љу, 
где га је при мио про то је рејста вро фор Ра то мир Пе тро
вић, се кре тар Ње го вог пре о све штен ства го спо ди на Лу
ки ја на, епи ско па осеч копољ ског и ба рањ ског. Том при
ли ком, во ђе ни су раз го во ри о опре ма њу Дво ра и об но ви 
двор ске би бли о те ке, за ко ју је про фе сор Ни ко лић, у име 
Ма ти це срп ске до нео 110 књи га. 

28. ма ја 2011. го ди не: ге не рал ни се кре тар проф. др Ду
шан Ни ко лић је у Да љу, у род ној ку ћи Ми лу ти на Ми
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лан ко ви ћа, при су ство вао Ме ђу на род ном на уч ном ску пу 
Ми лан ко вић, ка лен дар, вре ме... Том при ли ком, раз го ва
рао је са ру ко во ди о цем Кул тур ног и на уч ног цен тра 
„Ми лу тин Ми лан ко вић“ проф. др Ђор ђем Не ши ћем и 
уче сни ци ма ску па о раз вој ним пер спек ти ва ма Цен тра и 
мо гућ но сти ко ри шће ња сред ста ва Европ ске уни је за пре
ко гра нич ну са рад њу (IPA). У име Ма ти це срп ске, проф. др 
Ни ко лић је уру чио де се так књи га за би бли о те ку Цен тра. 

29. до 31. ма ја 2011. го ди не: мр Ти ја на Пал ко вље вић, 
управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске, бо ра ви ла је у Пра гу 
(Че шка) на по зив ака дем ског сли ка ра Пре дра га Ђа ко ви ћа, 
ко ји је из ра зио же љу да Га ле ри ји Ма ти це срп ске по кло ни 
сво је ра до ве. 

30. ма ја 2011. го ди не: ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске 
проф. др Ду шан Ни ко лић је у па ла ти Ср би ја у Бе о гра ду 
при су ство вао сед ни ци На ци о нал ног са ве та за ви со ко 
обра зо ва ње. 

30. ма ја 2011. го ди не: одр жа на је сед ни ца Пред сед ни штва 
Ма ти це срп ске. 

30. ма ја 2011. го ди не: мр Да ни ло Вук са но вић је одр жао 
у „Ру ском цен тру“ у Гим на зи ји „Јо ван Јо ва но вић Змај“ 
у Но вом Са ду пре да ва ње о пи сму, ћи ри ли ци, За ха ри ји 
Ор фе ли ну и ње го вом ка ли граф ском де лу, као и гра фи ка
ма ко је су из ло же не у стал ној по став ци 18. ве ка Га ле ри је 
Ма ти це срп ске. 

31. ма ја 2011. го ди не, у ор га ни за ци ји Би хаћ копе тро
вач ке епар хи је одр жа на је про мо ци ја Ше ма ти зма Би хаћ
копе тро вач ке епар хи је за 2010. го ди ну. Ува же не го сте 
пред во ђе не епи ско пом Хри зо сто мом до че као је пред
сед ник Ма ти це срп ске ака де мик Че до мир По пов са чла
но ви ма Пред сед ни штва и са рад ни ци ма. На са мој про
мо ци ји при сут не је по здра вио и о Ше ма ти зму го во рио 
пот пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др Слав ко Гор дић. 
Књи гу су пред ста ви ли епи скоп Би хаћ копе тро вач ке 
епар хи је Хри зо стом, пи сац и но ви нар Дра ган Да мја но
вић, ко му ни ко лог Ан дреј Про тић и би бли о те кар Па три
јар шиј ске би бли о те ке мр Радoван Пи ли по вић. У умет нич
ком де лу про гра ма уче ство ва ли су Ви зан тиј скосрп ски 
хор „Мој си је Пе тро вић” и Пе вач ка гру па „Тре пе тљи ка”.

31. ма ја 2011. го ди не: у Би бли о те ци Ма ти це срп ске одр
жан је са ста нак Рад ног пред сед ни штва и Ор га ни за ци
оног од бо ра За јед ни це ма тич них би бли о те ка Ср би је за 
Би бли о нет 2011 у Ја го ди ни.

31. ма ја 2011. го ди не: за вр ше но је пот пи си ва ње уго во ра 
при ре ђи ва ча за де сет књи га тре ћег ко ла 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: Ву ков рјеч ник Ми ра Вук са но ви ћа, 
Раст ко Пе тро вић Бо ја не Сто ја но вић Пан то вић, Ми лош 
Цр њан ски (тре ћа књи га) Го ра не Ра и че вић, Јо ван Јо ва но
вић Змај Та ње По по вић, Бог дан По по вић Пре дра га Па ла
ве стре, Лир ске на род не пе сме Љи ља не Пе ши кан Љу шта
но вић, Дра ги ша Ва сић Мар ка Не ди ћа, Бран ко Ра ди че вић 
Та тја не Јо ви ће вић, Сте фан Пр во вен ча ни, До мен ти јан, 
Те о до си је Љи ља не Ју хас Гер ги ев ске и Иво Ан дрић (тре ћа 
књи га) Слав ка Гор ди ћа.

31. ма ја 2011. го ди не: одр жа на је сед ни ца Од бо ра Оде
ље ња за дру штве не на у ке.

31. ма ја 2011. го ди не: иза шла је мај ска све ска Ле то пи са 
Ма ти це срп ске у ко јој ис так ну то ме сто има Ве се лин Мар
ко вић, до бит ник књи жев не на гра де „Ма ти је вић“, пред
ста вљен сво јим тек стом, за пи сом Ива на Не гри шор ца о ње
го вом ства ра ла штву, при ка зом Мар ко ви ће вог ро ма на 
(Дра га на Бе ле сли јин) и раз го во ром ко ји је са ла у ре а том 
во ди ла Рад ми ла Ги кић Пе тро вић. Ле то пис се опра шта 
од свог ду го го ди шњег уред ни ка Бо шка Ив ко ва ре чи ма 
Ива на Не гри шор ца са ко ме мо ра ци је одр жа не у Ма ти ци 
срп ској и од свог са рад ни ка Но ви це Та ди ћа за пи си ма из 
ње го ве за о став шти не и не кро ло шким тек сто ви ма Јо ва
на Де ли ћа и Дра га на Ха мо ви ћа. Ле то пис до но си про зне 
и по ет ске при ло ге Ми о дра га Ма тиц ког, Ми ла на Ђор ђе
ви ћа, Бран ка Бр ђа ни на Ба јо ви ћа, Ба хи та Кен же је ва (пре
вод Вла ди ми ра Ја гли чи ћа), Ми ло са ва Ђа ли ћа, Ми ла на 
Ра ду ло ви ћа и Мом чи ла Ан ти ћа. У „Огле ди ма“ је текст Не
на да Ни ко ли ћа Срп ско хр ват ска ин тер на ци о на ла, ауто ри 
„Све до чан ста ва“ су Пе тар Ми ло са вље вић, Пе тар Пи ја но
вић и Ми ле та Аћи мо вић Ив ков, о но вим књи га ма Ран ка 
Ри со је ви ћа, Ми ло ва на Мар че ти ћа, Јел ке Ре ђеп, Бла го ја 
Са ви ћа, Вла ди сла ве Вој но вић, Жо зеа Са ма ра га, Ха џи Зо
ра на Ла зи на и Пе ре Зуп ца пи шу Ми ро Вук са но вић, Алек
сан дар Б. Ла ко вић, Све тла на То мин, Љу бо мир Ћо ри лић, 
Игор Ја вор, Бра ни сла ва Ва сић Ра ко че вић и Љу би ца По
по вић Бје ли ца, а Јо ва на Да ви до вић пред ста вља збор ник 
ра до ва о Ду ша ну Ра до ви ћу. 

То ком ма ја ме се ца Да ни е ла Ко ро ли ја Цр кве ња ков, по
моћ ник управ ни ка Га ле ри је Ма ти це срп ске, уче ство ва
ла је на спе ци ја ли стич ком кур су Кон зер ва ци ја мо дер них 
и са вре ме них сли ка у Цен трал ном ин сти ту ту за кон зер ва
ци ју у Бе о гра ду. Пре да ва чи су би ли еми нент ни струч ња
ци Ви со ког ин сти ту та за кон зер ва ци ју из Ри ма, а у прак
тич ном де лу кур са ре ста у ри ра не су три сли ке Пе тра 
Лу бар де.

ДОБРОЧИНСТВА:

5. ма ја 2011. го ди не: го спо дин Љу бо мир Ку сту дић из Но
вог Са да је по кло нио дак ти ло сто ли цу за по тре бе слу жбе
ни ка Ма ти це срп ске. 

10. ма ја 2011. го ди не: проф. др Сло бо дан Чу пић из Но вог 
Са да је Ма ти ци срп ској по кло нио стил ски сто и сто ли цу 
ко је ће ко ри с ти ти де жур ни слу жбе ник у цен трал ном хо лу 
за ду жбин ског зда ња Ма ри је Тран да фил.

18. ма ја 2011. го ди не: Мир ја на Иса ков из Но вог Са да је 
без на кна де ре ди зај ни ра ла за гла вље Гла сни ка Ма ти це 
срп ске и ура ди ла при пре му за штам пу. 



8

УРУ ЧЕ НЕ
БРАН КО ВЕ НА ГРА ДЕ

У Све ча ном са ло ну Ма ти це срп ске 13. ма ја до-
де ље не су Бран ко ве на гра де за школ ску 2009/10. 
го ди ну. Пред ста вља њем Жи ри ја Бран ко ве на-
гра де и увод ном реч ју о овој тра ди ци о нал ној 
на гра ди Ма ти це срп ске го сте је по здра вио 
пот пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др Слав-
ко Гор дић. Жи ри у са ста ву: др Дра га на Ву-
ки ће вић, др Ра до слав Ера ко вић, др Во ји слав 
Је лић, др Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић 
(пред сед ник) и др Го ра на Ра и че вић пре гле дао 
је 22 при спе ла ра да, ко је су до ста ви ле од го ва-
ра ју ће ка те дре фа кул те та из Бе о гра да, Под го-
ри це, Ни ша, Ник ши ћа и Но вог Са да. Жи ри је 
јед но гла сно од лу чио да до де ли: пр ву на гра ду 
– Ми ло шу Жив ко ви ћу, сту ден ту Фи ло ло шког 
фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Ка те дра 
за срп ску књи жев ност и је зик, за рад Свет Фи-
зи о ло га; две дру ге на гра де – Ве дра ни Мар лог, 
сту дент ки њи Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер-
зи те та у Бе о гра ду, Оде ље ње за кла сич не на у ке, 
за рад Грч ка фик тив на епи сто ло гра фи ја у до ба 
Дру ге со фи сти ке и Кри сти ја ну Ола ху, сту ден ту 
Фи ло ло шког фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра-
ду, Ка те дра за срп ску књи жев ност и је зик, за 
рад (Пост мо дер на) ду хов ност у „Ха зар ском 
реч ни ку” Ми ло ра да Па ви ћа и три тре ће на гра-
де – Та ма ри Јо ва но вић, сту дент ки њи Фи ло зоф-
ског фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду, 
Ка те дра за срп ску књи жев ност, за рад Или ја 
Чво ро вић и дру ги..., Ми ни Ђу рић, сту дент ки њи 
Фи ло ло шког фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о-
гра ду, Ка те дра за срп ску књи жев ност и је зик, 
за рад „Ва ру хо во от кро ве ње” у срп ским пре-
пи си ма. Пре глед до са да шњих ис тра жи ва ња, упо-
ред но чи та ње ода бра них пре пи са и Ан дреи Бе-
а ти Би цок, сту дент ки њи Фи ло зоф ског фа кул-
те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду, Ка те дра за 
срп ску књи жев ност, за рад Спо ме ник Раст ку 
Пе тро ви ћу.
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ОКРУ ГЛИ СТО О ИЗ РА ДИ ВИ ШЕ ТОМ НОГ
РЕЧ НИ КА СРП СКО ГА ЈЕ ЗИ КА 

У Ма ти ци срп ској је 18. ма ја одр жан окру гли 
сто о кон цеп циј ским, ка дров ским и ор га ни за-
ци о ним пи та њи ма из ра де ви ше том ног Реч ни-
ка срп ско га је зи ка. Управ ни од бор је за ње го ву 
при пре му на пред лог Од бо ра Оде ље ња за је зик 
и књи жев ност од ре дио Рад ну гру пу (Ор га ни за-
ци о ни од бор) у са ста ву: но си лац про јек та проф. 
др Дра го љуб Пе тро вић, се кре тар Од бо ра Оде-
ље ња проф. др Ма то Пи жу ри ца и на уч ни са-
вет ник др Ста на Ри стић, но си лац про јек та Реч-
ник срп ско хр ват ског књи жев ног и на род ног је зи ка 
(РСА НУ), ко ји се ре а ли зу је у Ин сти ту ту за срп-
ски је зик Срп ске акадeмије на у ка и умет но сти 
у Бе о гра ду.
Уче сни ци су у сво јим по ла зи шти ма има ли у 
ви ду ис ку ства из ра да на Ма ти чи ном јед но том-
ни ку, на ра ни је ра ђе ном и об ја вље ном ше сто-
том ни ку (ко ји је за по чет као реч ник Ма ти це 
срп ске и Ма ти це Хр ват ске, а за вр шен као реч ник 
Ма ти це срп ске) и на ве ли ком Реч ни ку СА НУ.
Уче сни ци су оба ве ште ни о по сто ја њу екс цер пи-
ра не гра ђе (ко ја се чу ва у до ку мен та ци ји Оде ље-
ња), до го вор но ис пи си ва не у Ма ти ци и у Ин сти-
ту ту за срп ски је зик СА НУ, с иде јом да то бу де 
до пу на ак ту ел не гра ђе ше сто том ни ка и РСА НУ. 
У ви ше сат ној раз ме ни ми шље ња уче сни ци су 
ис ти ца ли да је мно го ши ри спи сак лек си ко граф-
ских и лек си ко ло шких де ла и при ло га на ко је 
се мо ра ра чу на ти при ли ком утвр ђи ва ња кон-
цеп ци је и основ не (по ла зне) „ма три це“ ви ше-
том ни ка.
По себ на па жња је по кло ње на по сто је ћим елек-
трон ским ба за ма по да та ка, ко је су ва жне као 
из вор по да та ка при ли ком фор ми ра ња кор пу-
са, као из вор ва жних ин фор ма ци ја при ли ком 
об ра де и из над све га као узор и опо ме на да се 
не мо же бес ко нач но од ла га ти укљу чи ва ње у мо-
гућ но сти ко је нај ши рем кру гу ко ри сни ка пру-
жа мо дер на ин фор ма тич ка тех но ло ги ја. 
За кљу че но је да се ви ше том ни реч ник срп ског 
је зи ка мо же ура ди ти са мо као сми шље но во ђен 
тим ски про је кат, са оја ча ним про фе си о нал ним 
је згром у Ма ти ци срп ској.
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У АМ БА СА ДИ СР БИ ЈЕ У БУ ДИМ ПЕ ШТИ
ОБЕ ЛЕ ЖЕН ЈУ БИ ЛЕЈ СА ВЕ ТЕ КЕ ЛИ ЈЕ 

Ма ти ца срп ска, Ам ба са да Ре пу бли ке Ср би је у 
Бу дим пе шти и Са мо у пра ва Ср ба у Ма ђар ској 
су 19. ма ја у Ам ба са ди Ре пу бли ке Ср би је у Бу-
дим пе шти ор га ни зо ва ле све ча ни скуп по во дом 
250. го ди шњи це ро ђе ња Са ве По по ви ћа Те ке-
ли је, ве ли ког до бро тво ра, пр вог срп ског док то ра 
прав них на у ка и пред сед ни ка Ма ти це срп ске. 
Зва ни це су по здра ви ли Њ.Е. го спо дин Де јан 
Ша хо вић, ам ба са дор Ре пу бли ке Ср би је, проф. 
др Слав ко Гор дић, пот пред сед ник Ма ти це срп-
ске и го спо дин Љу бо мир Алек сов, пред сед ник 
Са мо у пра ве Ср ба у Ма ђар ској. О Са ви По по-
ви ћу Те ке ли ји го во рио је проф. др Ду шан Ни-
ко лић, ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске. У 
му зич ком де лу све ча но сти на сту пи ли су гу дач-
ки квар тет ТАЈЈ (Алек сан дра Крч мар Ћу ли брк, 
ви о ли на, Јо ван ка Ма за ли ца, ви о ли на, Је ле на Фи-
ли по вић, ви о ла и Ти меа Кал мар, ви о лон че ло) 
из Но вог Са да, са сле де ћим про гра мом: Алек-
сан дра Вре ба лов, Ски ца бр. 2, Дми трий Шо ста-
ко вич, Гу дач ки квар тет бр. 3. оp. 73, Де јан Де-
спић, По ча сни ца Сте ва ну Мо крањ цу, Алек сан-
дра Вре ба лов, Pan no nia Bo un dless. Све ча но сти 
су при су ство ва ли: ака де мик Ди ми три је Сте фа-
но вић, у свој ству ге не рал ног се кре та ра Срп ске 
ака де ми је на у ка и умет но сти, проф. др Ми ро-
слав Ве ско вић, рек тор Уни вер зи те та у Но вом 
Са ду, Ан дреј Бур саћ и Жив ко Ма ка рић, чла-
но ви Град ског ве ћа Но вог Са да, Ча ба Ла тор-
цаи, пред став ник Ми ни стар ства ино стра них 
по сло ва Ма ђар ске, Та маш Сен теш, за ме ник гра-
до на чел ни ка Бу дим пе ште, проф. др Пал Со не-
венд, про де кан за ме ђу на род ну са рад њу Прав-
ног фа кул те та Уни вер зи те та Етвеш Ло ранд у 
Бу дим пе шти, про то је реј Ла зар Пај тић, мр 
Ти ја на Пал ко вље вић, управ ни ца Га ле ри је Ма-
ти це срп ске, ис так ну ти чла но ви срп ске за јед-
ни це у Ма ђар ској и ве ћи број дру гих углед них 
зва ни ца.
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