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Овогодишња Свечана седница којом се про
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формисањаиинформационогдруштвауВладиРепу
бликеСрбије,којијесвечаноотвориоизложбуСрпска
црквенауметностуМађарској.Свечанаседницајеза
вршенадоделомзахвалницаКлубапријатељаГалери
јеМатицесрпске.

ДАН ГА ЛЕ РИ ЈЕ МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ

М атицасрпска,ДоситејевазадужбинаиСрп
ска академија наука и уметности, органи
зовале сумеђународнинаучни скупДоси

тејусрпскојкултури,поводом200.годишњицеиз
бораДоситејаОбрадовићазапрвогминистрапро
светеСрбије.Рефератисупрвогидругогданаизла
ганиуБеограду.Првимделомскупапредседаваоје
председникМатицесрпске,академикЧедомирПо
пов.Трећегдана,радјенастављенуманастируКру
шедолу,подпокровитељствомЊеговогпреосвештен
стваепископасремскоггосподинаВасилија.Завршни
цаскупаодржанајеуМатицисрпској.Присутнима
се најпре обратио председник, академик Чедомир
Попов,којијеговориоодоситејевскимтрадицијама
накојимјезаснованасамаМатицасрпска.Троднев
нирадрезимираојепотпредседникМатицесрпске
проф.дрСлавкоГордић.НакрајујемрИсидораПо
повићговорилапесмуЛукијанаМушицкогСенима
ДоситејаОбрадовића.

НА УЧ НИ СКУП О ДО СИ ТЕ ЈУ



Од 28. сеп тем бра до 2. ок то бра 2011. го ди не: Га ле ри ја 
Ма ти це срп ске је уче ство ва ла на 44. Сајму туризма у 
Новом Саду у окви ру по ну де Ту ри стич ке ор га ни за ци је 
Вој во ди не ко ја је пре зен то ва ла по тен ци ја ле вој во ђан
ског ту ри зма. Га ле ри ју Ма ти це срп ске пред ста ви ла је 
Алек сан дра Сте фа нов, ку стос Га ле ри је.
1. ок то бра 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 Ко ва чи ци пред ста в
љао Ма ти цу срп ску на све ча но сти по во дом 60. го ди на 
од осни ва ња Га ле ри је на ив не умет но сти и 20. го ди на од 
осни ва ња Га ле ри је Баб ка. 
3. ок то бра 2011. го ди не: одр жа на је сед ни ца Пред сед
ни штва Ма ти це срп ске.
5. ок то бра 2011. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске је у 
окви ру обе ле жа ва ња Деч је не де ље одр жа на при ред ба 
Па пир на ти свет мо јих пра ва и оба ве за. Кон церт и из ло
жба су при ре ђе ни у са рад њи са кре а тив ним ча со пи сом за 
де цу Ма шта ли ца и му зич ком шко лом „Иси дор Ба јић”. 
6. ок то бра 2011. го ди не: управ ник по сло ва Ма ти це срп
ске Је ле на Ве се ли нов је одр жа ла са ста нак са струч ним 
са рад ни ци ма на уч них оде ље ња Ма ти це срп ске на ком је 
пре ци зи ран по сту пак ре ви зи је спи ско ва чла но ва са рад
ни ка Ма ти це срп ске у оде ље њи ма, а по во дом пред сто је
ће Скуп шти не Ма ти це срп ске.
6. и 7. ок то бра 2011. го ди не: мр Дра гој ла Жи ва нов и Ми
ле на Вр ба шки, му зеј ски са вет ни ци Га ле ри је Ма ти це срп
ске, уче ство ва ле су на струч ном ску пу Обре но ви ћи у му зеј
ским и дру гим збир ка ма Ср би је ко ји је одр жан у Му зе ју 
руд нич кота ков ског кра ја у Гор њем Ми ла нов цу. Мр Дра 
гој ла Жи ва нов је има ла пре зен та ци ју са те мом Остав
шти на ди на сти је Обре но вић у ма на сти ру Кру ше до лу а 
Ми ле на Вр ба шки са те мом Кнез Ми ха и ло Обре но вић – 
Би о гра фи ја у 14 де ла из збир ке Га ле ри је Ма ти це срп ске. 
На ред ног да на су уче ство ва ле на сед ни ци Из бор не скуп 
шти не Му зеј ског дру штва Ср би је ко ја је одр жа на у Гор њем 
Ми ла нов цу. Мр Дра гој ла Жи ва нов је иза бра на за чла на.

7. и 14. ок то бра 2011. го ди не: у окви ру из ло жбе Гра ђан
ски мо дер ни зам и по пу лар на кул ту ра. Епи зо де мод ног, по
мод ног и мо дер ног (1918–1941) у ок то бру су одр жа на два 
струч на ту ма че ња. Из ло жбе су ту ма чи ле др Си мо на Чу
пић, аутор ка из ло жбе и пра те ће пу бли ка ци је (7. ок то бра) 
и Је ле на Ог ња но вић, струч на са рад ни ца на из ло жби (14. 
ок то бра).
7. ок то бра 2011. го ди не: Ма ти цу срп ску су по се ти ли ђа
ци из По жа рев ца и упо зна ли се са ње ном исто ри јом и 

са вре ме ним ак тив но сти ма кроз раз го во ре ко је су во ди
ли са До бри лом Мар ти нов, струч ним са рад ни ком за про
то кол и од но се са јав но шћу.

7. ок то бра 2011. го ди не: у Срп ској чи та о ни ци у Ири гу и 
у ма на сти ру Но во Хо по во одр жан је 48. Са бор би бли о
те ка ра Сре ма. Из Би бли о те ке Ма ти це срп ске Са бо ру је 
при су ство ва ла Нов ка Шо ки ца Шу ва ко вић, за ме ник управ
ни ка.

8. ок то бра 2011. го ди не: Сне жа на Ми шић, ку стос Га ле
ри је Ма ти це срп ске и Дар ко Де спо то вић, кон зер ва тор, 
бо ра ви ли су у Ма ђар ској, у Пе чу ју, ра ди вра ћа ња екс по
на та из ло жбе Са ва Те ке ли ја – ве ли ки срп ски до бро твор у 
Но ви Сад. 

10. ок то бра 2011. го ди не: проф. др Ду шан Ни ко лић, ге
не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске, и др Ра ди во је Стој ко
вић, ди рек тор гим на зи је Јо ван Јо ва но вић Змај у Но вом 
Са ду ко ји је ујед но и пред сед ник За јед ни це гим на зи ја 
Ср би је, раз го ва ра ли су у за ду жбин ском зда њу Ма ри је 
Тран да фил о са рад њи и по тре би да гим на зи јал ци из 
Ср би је ор га ни зо ва но до ла зе у по се ту Ма ти ци срп ској и 
ње ним ин сти ту ци ја ма. Том при ли ком је до го во ре но да 
Ма ти ца и За јед ни ца гим на зи ја Ср би је за јед но упу те до
пис свим гим на зи ја ма са про гра мом ко ји би об у хва тао 
по се ту на уч ним оде ље њи ма Ма ти це срп ске, оби ла зак 
Пан те о на Ма ти це срп ске, по се ту гим на зи ји Јо ван Јо ва
но вић Змај и Га ле ри ји Ма ти це срп ске. 

10. ок то бра 2011. го ди не: у Ма ти ци срп ској је одр жан 
са ста нак рад не гру пе за ре сти ту ци ју. Са стан ку су при
су ство ва ли Жив ко Ки се лич ки, пред сед ник Над зор ног 
од бо ра, Ни ко ла Стој шић, пред сед ник Еко ном ског од бо
ра, Је ле на Ве се ли нов, управ ник по сло ва, Бо ри вој Ју ри
шин, по моћ ник управ ни ка за прав не по сло ве, и Ве сна 
Сто ја но вић, мла ђи струч ни са рад ник за прав не по сло ве 
Ма ти це срп ске. Пред се да вао је ге не рал ни се кре тар Ма
ти це срп ске проф. др Ду шан Ни ко лић. 

10. ок то бра 2011. го ди не: за за по сле не у Ру ко пи сном 
оде ље њу Ма ти це срп ске, ор га ни зо ва на је по се та Ар хи ву 
Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти и Ар хи ву Ју го сла
ви је у Бе о гра ду, ра ди раз ме не ис ку ста ва ко ја тре ба да 
до при не се уна пре ђе њу ра да Оде ље ња. 

11. ок то бра 2011. го ди не: одр жа на је сед ни ца Пред сед
ни штва Ма ти це срп ске.

11. ок то бра 2011. го ди не: ге не рал ни се кре тар Ма ти це 
срп ске проф. др Ду шан Ни ко лић је имао са ста нак са Ру
жи цом Ра дој чић, струч ном са рад ни цом Јав ног ко му нал
ног пред у зе ћа „Град ско зе ле ни ло“ ко ја је за ду же на за уре
ђе ње јав них по вр ши на. Том при ли ком, раз го ва ра но је о 
уре ђе њу про сто ра ис пред глав ног ула за у за ду жбин ско 
зда ње Ма ри је Тран да фил и о на чи ну ње го вог одр жа ва
ња, као и о сре ђи ва њу за ле ђа згра де, у скло пу при пре ма 
за пре тва ра ња тог де ла пар це ле у пар кинг про стор. 

11. ок то бра 2011. го ди не: у окви ру про сла ве Цен трал ног 
ин сти ту та за кон зер ва ци ју у На род ном му зе ју у Бе о гра ду, 
Да ни е ли Ко ро ли ја Цр кве ња ков, кон зер ва то ру са вет ни ку 
Га ле ри је Ма ти це срп ске, све ча но је до де љен сер ти фи кат 
о уса вр ша ва њу у обла сти кон зер ва ци је сли ка мо дер не и 
са вре ме не умет но сти. Курс уса вр ша ва ња је био део про
јек та са рад ње Цен трал ног ин сти ту та за ре ста у ра ци ју из 
Ри ма и Цен трал ног ин сти ту та за кон зер ва ци ју из Бе о гра
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да, а сер ти фи ка те су до де ли ли 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, 
го спо дин Пре драг Мар ко вић, и ам ба са дор Ита ли је у Бе о
гра ду, Њ. Е. Ар ман до Ва ри кио (Ar man do Var ric cio).
11. до 16. ок то бра 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 Сло
ве ни ји где је у Љу бља ни уче ство ва ла на кон фе рен ци ји 
„Иден ти тет, кул ту рал на ра зно ли кост и на сле ђе; уло га 
деч јих му зе ја у вре ме ну бр зих про ме на“, као и на са стан
ку Фо ру ма сло вен ских кул ту ра. На кон фе рен ци ји је уче
ство ва ла са ра дом „Га ле ри ја као еду ка тив ни цен тар“. Да на 
16. ок то бра, мр Ти ја на Пал ко вље вић је уче ство ва ла на 
са стан ку Фо ру ма сло вен ских кул ту ра као ко ор ди на тор 
за Ср би ју. На са стан ку су до го ва ра ни бу ду ћи про јек ти 
Фо ру ма и ре а ли за ци ја струч ног ску па из обла сти му зе о
ло ги је у Ср би ји 2011. го ди не, по кре та ње на гра да из обла
сти кул тур не ба шти не, као и да ља са рад ња зе ма ља уче
сни ца у Фо ру му.
12. ок то бра 2011. го ди не: одр жа на је сед ни ца Пред сед
ни штва Ма ти це срп ске.
13. ок то бра 2011. го ди не: пред сед ник Ма ти це срп ске ака
де мик Че до мир По пов је у Ми ни стар ству ино стра них 
по сло ва имао са ста нак у ве зи са из ло жбом Две ста го ди
на срп ске ди пло ма ти је.
13, 14. и 15. ок то бра 2011. го ди не: председник Матице 
српске академик Чедомир Попов, потпредседник проф. 
др Славко Гордић и генерални секретар проф. др Душан 
Николић представљали су Матицу српску, као чланови 
Организационог одбора, на Ме ђу на род ном на уч ном ску
пу „До си теј у срп ској кул ту ри”. Мр Александра Новаков, 
стручни сарадник Српског биографског речника, је на
сту пила са рефератом „Утицај дела Доситеја Обрадови ћа 
на формирање српског националног идентитета у Ско пљу 
почетком двадесетог века”. (Оп шир ни је у при ло гу)
14. ок то бра 2011. го ди не: из штам пе је иза шао пе ти том 
Срп ског би о граф ског реч ни ка.
14. ок то бра 2011. го ди не: у Но вом Са ду је упри ли че на 
све ча ност по во дом от кри ва ња спо ме ни ка Ла зи Ко сти ћу, 
рад ака дем ског ва ја ра Сте ва на Фи ли по ви ћа. Све ча но сти 
је у име Ма ти це срп ске при су ство ва ла До бри ла Мар ти
нов, струч ни са рад ник за про то кол и од но се са јав но шћу. 
од 16. до 19. ок то бра 2011. го ди не: Би ља на Ри стић, на чел
ник Оде ље ња оп штих по сло ва Га ле ри је Ма ти це срп ске, 
при су ство ва ла је са ве то ва њу о фи нан сијс ком по сло ва њу 
ко је је на Па ли ћу ор га ни зо вао Ин фор ма тив но по слов ни 
цен тар д.о.о.

17. ок то бра 2011. го ди не: одр жа на је сед ни ца Пред сед
ни штва Ма ти це срп ске.
17. ок то бра 2011. го ди не: ге не рал ни се кре тар Ма ти це 
срп ске проф. др Ду шан Ни ко лић је одр жао са ста нак са 
за по сле ни ма за ду же ним за при пре му Ме ђу на род ног 
сај ма књи га у Бе о гра ду.
Од 17. до 25. ок то бра 2011. го ди не: рад на сре ђи ва њу 
ар хив ске гра ђе Ма на сти ра Без ди на, за по чет про шле го
ди не, на ста вљен је у овом пе ри о ду. Уре ђен је ар хив ски ма
те ри јал, на стао од пр вих де це ни ја XVI II па до XX ве ка, 
пи сан на ла тин ском, не мач ком, ма ђар ском, ру мун ском 
и нај ви ше срп ском и цр кве но сло вен ском је зи ку. У еки пи 
су ра ди ли: Па вле Ста но је вић, ру ко во ди лац ра да на те
ре ну, Зо ран Ве ља но вић, ви ши ар хи вист, Ти хо мир Ко
сто вић, ви ши ар хи вист, и Зо ран Ба бин, ин фор ма ти чар.
18. ок то бра 2011. го ди не: пред сед ник Ма ти це срп ске 
ака де мик Че до мир По пов је имао са ста нак у Оде ље њу 
исто риј ских на у ка у Срп ској ака де ми ји на у ка и умет но
сти као члан Ор га ни за ци о ног од бо ра, ра ди одр жа ва ња 
на уч ног ску па о Бал кан ским ра то ви ма.

18. ок то бра 2011. го ди не: у Кра гу јев цу је по во дом де се
то го ди шњи це упо ко је ња епи ско па шу ма диј ског др Са ве 
Ву ко ви ћа пред ста вље на књи га Иза бра ни бо го слов скоис
то риј ски ра до ви епи ско па Са ве Ву ко ви ћа, ко ју је при ре
дио Не го слав Јо ван че вић. О ду бо ким ве за ма вла ди ке Са ве 
и Ма ти це срп ске, том при ли ком, го во ри ла је До бри ла 
Мар ти нов. Про мо ци ја је за вр ше на сло вом ака де ми ка Ди
ми три ја Сте фа но ви ћа, пот пред сед ни ка Ма ти це срп ске, 
о по тре би да се сле ди при мер вла ди ке Са ве. Про мо ци ји 
је, као пред став ник Ма ти це срп ске, при су ство ва ла и мр 
Ми ли ца Бу јас, струч ни са рад ник Ма ти це срп ске. 

18. ок то бра 2011. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске је одр
жа на кон фе рен ци ја за но ви на ре по во дом обе ле жа ва ња Да
на Га ле ри је. Про грам Да на Га ле ри је пред ста ви ла је мр Ти ја
на Пал ко вље вић, управ ни ца Га ле ри је, док је о про јек ту, чи ји 
су ре зул та ти пред ста вље ни на из ло жби „Срп ска цр кве на 
умет ност у Ма ђар ској“ ко ја је тим по во дом отво ре на, го во
ри ла Да ни е ла Ко ро ли ја Цр кве ња ков, кон зер ва тор са вет ник. 

18. ок то бра 2011. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске је 
одр жан са ста нак са пред став ни ци ма Пред школ ске уста но
ве „Ра до сно де тињ ство“ у ве зи са по чет ком но вог еду ка
тив ног про гра ма за де цу „Мој пор трет за де цу“ и ре а ли за
ци је еду ка тив ног тре нин га „Га ле ри ја као вр тић” ко ји је 
акре ди то ван од стра не За во да за уна пре ђи ва ње обра зо
ва ња и вас пи та ња за 2011/2012. го ди ну.
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18. ок то бра 2011. го ди не: на кон сед ни це Оде ље ња је зи
ка и књи жев но сти у Огран ку СА НУ у Но вом Са ду, Би
бли о те ка Ма ти це срп ске, За ду жбинa Иве Ан дри ћа и СА НУ 
при ре ди ли су све ча но пред ста вља ње за јед нич ког из да
ња Би бли о гра фи ја Иве Ан дри ћа (1911–2011) штам па не по
во дом сто го ди шњи це об ја вљи ва ња пр вог Ан дри ће вог 
ра да и пе де се то го ди шњи це Ан дри ће ве Но бе ло ве на гра
де (1961). На све ча но сти су го во ри ли ака де мик Пре драг 
Па ла ве стра, се кре тар Оде ље ња је зи ка и књи жев но сти 
СА НУ, и до пи сни члан СА НУ Ми ро Вук са но вић, глав
ни уред ник Би бли о гра фи је Иве Ан дри ћа.
19. ок то бра 2011. го ди не: мр Дра гој ла Жи ва нов, му зеј
ски са вет ник Га ле ри је Ма ти це срп ске је иза бра на за пред
сед ни ка Над зор ног од бо ра Му зеј ског дру штва Ср би је.
20. ок то бра 2011. го ди не: пред сед ник Ма ти це срп ске ака
де мик Че до мир По пов је имао са ста нак са го спо ди ном 
Ни ко лом Стој ши ћем, пред сед ни ком Еко ном ског од бо ра 
Ма ти це срп ске.

20. ок то бра 2011. го ди не: у На род ној би бли о те ци „Сте фан 
Пр во вен ча ни” у Кра ље ву одр жа но је Ве че о Иви Ан дри ћу 
по во дом Ан дри ће вих ју би ле ја и пред ста вља ња Би бли о гра
фи је Иве Ан дри ћа (1911–2011) у из да њу Би бли о те ке Ма ти це 
срп ске, За ду жби не Иве Ан дри ћа и СА НУ. О Иви Ан дри ћу 
и о Би бли о гра фи ји го во рио је 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, а Ан
дри ће ве тек сто ве чи та ла је глу ми ца Би ља на Ко стан ти но
вић. Том при ли ком Ми ро Вук са но вић по кло нио је управ
ни ци кра ље вач ке Би бли о те ке Дра га ни Тип са ре вић при ме
рак Би бли о гра фи је са при год ним тек стом и да ри вао 500 
књи га из Би бли о те ке Ма ти це срп ске у знак со ли дар но
сти на кон про шло го ди шњег зе мљо тре са у Кра ље ву.

20. ок то бра 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 уру че њу На гра
де „Ђор ђе Јо ва но вић” у Би бли о те ци „Ђор ђе Јо ва но вић” у 
Бе о гра ду. На гра да је уру че на проф. др Јо ва ну Де ли ћу за 
књи гу Иван В. Ла лић и ње мач ка ли ри ка.

21. ок то бра 2011. го ди не: у се ди шту Ма ти це срп ске је 
одр жа на про мо ци ја пе тог то ма Срп ског би о граф ског реч
ни ка. О књи зи су го во ри ли проф. др Ду шан Ива нић, 
му зеј ски са вет ник Бра ни сла ва Јор да но вић, проф. Не над 
Осто јић и ака де мик Че до мир По пов, пред сед ник Ма ти
це срп ске.
21. ок то бра 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.
21. ок то бра 2011. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске је 
све ча но обе ле жен Дан Га ле ри је. (Оп шир ни је у при ло гу) 

22. ок тобрa 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 ми ли су уну ка 
Ва се Ста ји ћа го спо ди на Раст ка Швал бу. Раз го во ру је 
при су ство ва ла Со ња Боб, струч ни са рад ник Ру ко пи сног 
оде ље ња. 
23. ок то бра 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 пред сед ни ка Скуп
шти не Гра да Алек сан дра Јо ва но ви ћа, при су ство вао све
ча ном от кри ва њу спо ме ни ка Ва се Ста ји ћа у Но вом Са ду.
23. ок то бра 2011. го ди не: пот пред сед ник Ма ти це срп ске 
проф. др Слав ко Гор дић је при су ство вао све ча но сти по во
дом Да на осло бо ђе ња Но вог Са да (до де ле Ок то бар ских на
гра да и Но вем бар ске по ве ље Но вог Са да за 2011. го ди ну).
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23. ок то бра 2011. го ди не: пот пред сед ник Ма ти це срп
ске проф. др Слав ко Гор дић је при су ство вао све ча но сти 
у Клу бу вој ске Ср би је на Све ча ној ака де ми ји ко ју је ор га
ни зо вао СУБ НОР АП Вој во ди не по во дом Да на осло бо
ђе ња Но вог Са да од фа ши зма. 
од 23. до 30. октобра 2011. године: Матица српска је 
учествовала на Међународном сајму књига у Београду. 
(Оп шир  ни је у при ло гу)
24. ок то бра 2011. го ди не: пред сед ник Ма ти це срп ске ака
де мик Че до мир По пов је у Ми ни стар ству ино стра них по
сло ва имао са ста нак у ве зи са из ло жбом Две ста го ди на 
срп ске ди пло ма ти је.
24. ок то бра 2011. го ди не: ге не рал ни се кре тар Ма ти це 
срп ске проф. др Ду шан Ни ко лић је имао са ста нак са Пе
тром Ја ћи мо ви ћем и Са вом С. То до ро вим, чла но ви ма 
Ма ти це срп ске и Удру же ња „Ћи ри ли ца“. 
24. ок то бра 2011. го ди не: одр жан је са ста нак гру пе за 
ре сти ту ци ју на ци о на ли зо ва не имо ви не. Са стан ку су при
су ство ва ли Ни ко ла Стој шић, пред сед ник Еко ном ског 
од бо ра Ма ти це срп ске, Жив ко Ки се лич ки, пред сед ник 
Над зор ног од бо ра Ма ти це срп ске, управ ник по сло ва Је
ле на Ве се ли нов и прав ни ци Бо ри вој Ју ри шин и Ве сна 
Сто ја но вић. Пред се да вао је ге не рал ни се кре тар Ма ти це 
срп ске проф. др Ду шан Ни ко лић. 
24. ок то бра 2011. го ди не: из штам пе је иза шла књи га 
Скер ли ћев кри тич ки дух Ми ро сла ва Еге ри ћа, ше сна е ста 
у Еди ци ји Ма ти ца Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске.

24. до 28. ок то бра 2011. го ди не: на ини ци ја ти ву и у ко
ор ди на ци ји Да ни е ле Ко ро ли је Цр кве ња ков, кон зер ва то ра 
са вет ни ка Га ле ри је Ма ти це срп ске, еки па струч ња ка из 
обла сти ху ма ни стич ких и при род них на у ка спро ве ла је 
у ма на сти ру Кру ше до лу пр ви део мул ти ди сци пли нар них 
на уч них ис пи ти ва ња ико на са ико но ста са овог ма на сти
ра. У скла ду са са вре ме ним тен ден ци ја ма да се вред на 
умет нич ка де ла не из ме шта ју из сво је сре ди не, у ма на
сти ру је би ла мон ти ра на са вре ме на опре ма за не де струк
тив на ис пи ти ва ња: XRF, UV и IR сни ма ња ико на. У про
у ча ва њи ма ико на уче ство ва ли су струч ња ци из Ин сти ту
та за ну кле ар не на у ке „Вин ча“ из Бе о гра да, По кра јин ског 
за во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре, На род ног му зе ја 
у Бе о гра ду, Ре пу блич ког за во да за за шти ту спо ме ни ка 
кул ту ре и Га ле ри је Ма ти це срп ске. 
25. ок то бра 2011. го ди не: у окви ру свог из ла гач ког кон
цеп та Ма ти ца срп ска је чи та лач кој јав но сти пред ста ви ла 
сво ју из да вач ку де лат ност у 11 ча со ва у са ли „Бо ри слав 
Пе кић“ Бе о град ског сај ма. (Оп шир ни је у при ло гу) 

25. ок то бра 2011. го ди не: у про грам ском сег мен ту „Из
ло жбе“, у окви ру про грам ских ак тив но сти Сај ма књи га 
у Бе о гра ду, ор га ни зо ва на је из ло жба пор тре та и ру ко пи
са Са ве По по ви ћа Те ке ли је (1761–1842), пр вог срп ског док
то ра прав них на у ка, до бро тво ра и пред сед ни ка Ма ти це 
срп ске. (Оп шир ни је у при ло гу)

25. ок то бра 2011. го ди не: иза шла је сеп тем бар ска све ска 
Ле то пи са Ма ти це срп ске у ко јој су об ја вље ни по ет ски и 
про зни при ло зи Але ка Ву ка ди но ви ћа, Ра до ва на Бе лог 
Мар ко ви ћа, Дра га на Ко лун џи је, Се ли ми ра Ра ду ло ви ћа, 
Бо шка То ма ше ви ћа, Ла зе Ла зи ћа, Па у ла Це ла на, Пе те ра 
Рим кор фа, Хер ма на Лен ца и Ми ли во ја Ан ђел ко ви ћа, а у 
„Огле ди ма” Јо ва на Де ли ћа и Ми ла Лом па ра. У „Све до
чан стви ма” је In me mo ri am Мил ки Ивић (Ма то Пи жу
ри ца) и тек сто ви Жи во ји на Ста ној чи ћа, Бо ри са Ла зи ћа, 
Бог да на А. По по ви ћа, Слав ка Гор ди ћа, Мар ка Не ди ћа и 
раз го вор ко ји је Рад ми ла Ги кић Пе тро вић во ди ла са Ра до
ва ном Бе лим Мар ко ви ћем. О но вим књи га ма Ра до ва на 
Бе лог Мар ко ви ћа, Слав ка Гор ди ћа, Пре дра га Ла за ре ви
ћа, Се ли ми ра Ра ду ло ви ћа, Ми ро сла ва То до ро ви ћа, Ми о
дра га Кај те за, Зо ра на Бог на ра, Бог да на Мак си мо ви ћа и 
Ср ђа на Ор си ћа пи шу Фра ња Пе три но вић, Дра га на Бе
ле сли јин, Би ља на Ту ра ња нин Ни ко ло пу ло, Љи ља на 
Мач кић, Све тла на Ка ле зић Ра до њић, Ран ко Па вло вић, 
Не над Ста но је вић, Алек сан дар Б. Ла ко вић, Ср ђан Дам
ња но вић и Мир ја на Ко лар ски а Са бра на де ла Ра до ја До
ма но ви ћа пред ста вља Ја на Алек сић. 

26. ок то бра 2011. го ди не: у ор га ни за ци ји За во да за уџ
бе ни ке, на Бе о град ском сај му књи га, у са ли „Сло бо дан 
Се ле нић“ пред ста вље на је дру га књи га пр вог то ма Срп ске 
ен ци кло пе ди је. О књи зи су го во ри ли проф. др Дра ган 
Ста нић, пред сед ник Уре ђи вач ког од бо ра, ака де мик Ђор
ђе Зло ко вић, пот пред сед ник, и проф. др Пре драг Пи пер, 
пот пред сед ник. 

26. ок то бра 2011. го ди не: одр жа на је све ча ност по во дом 
при је ма осам на е сте ге не ра ци је пи то ма ца и шти ће ни ка 
Ху ма ни тар ног фон да „При вред ник” у Све ча ној са ли Град
ске ку ће. У име Ма ти це срп ске при су ство ва ла је До бри
ла Мар ти нов, струч ни са рад ник за про то кол и од но се са 
јав но шћу и члан Школ ског од бо ра Ху ма ни тар ног фон да 
„При вред ник”.

26. ок то бра 2011. го ди не: ам ба са дор Ре пу бли ке Аустри
је у Бе о гра ду др Кле менс Ко ја (Cle mens Ko ja) при ре дио је 
при јем у згра ди Скуп шти не Гра да Бе о гра да по во дом 
На ци о нал ног пра зни ка Ре пу бли ке Аустри је. При је му су 
у име Ма ти це срп ске при су ство ва ли пот пред сед ник Ма
ти це срп ске ака де мик Ди ми три је Сте фа но вић, управ ни
ца по сло ва 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.

26. ок то бра 2011. го ди не: у Град ској би бли о те ци у Но вом 
Са ду одр жа но је књи жев но ве че Иво Ан дрић и Но бе ло ва 
на гра да. О Иви Ан дри ћу го во ри ли су управ ник Би бли о
те ке Ма ти це срп ске Ми ро Вук са но вић и проф. др Ми ро
слав Еге рић, а ми сли из Ан дри ће вих де ла чи тао је глу
мац Ју го слав Крај нов. Том при ли ком Ми ро Вук са но вић 
да ро вао је Град ској би бли о те ци при ме рак Би бли о гра фи
је Иве Ан дри ћа (1911–2011).

26. до 27. ок то бра 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 Ма ђар
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ској, у Сен тан дре ји, ка ко би при су ство ва ла кон фе рен ци
ји гра до ва по бра ти ма Ср би је и Ма ђар ске. На кон фе рен
ци ји, ко ја је по пр ви пут одр жа на, уче ство ва ле су де ле
га ци је 60 гра до ва и на се ља ове две зе мље. Кон фе рен ци ју 
су све ча но отво ри ли гра до на чел ник Сен тан дре је др Фе
ренц Диц и ам ба са дор Ре пу бли ке Ср би је у Ма ђар ској Де
јан Ша хо вић. При сут не су по здра ви ли и за ме ник гра до
на чел ни ка Бу дим пе ште Ми клош Чо мош и пред сед ник 
Са мо у пра ве Ср ба у Ма ђар ској Љу бо мир Алек сов. Те ма 
кон фе рен ци је би ла је мо гућ ност раз во ја пре ко гра нич не 
са рад ње, ко ри шће ње ИПА фон до ва у те свр хе, тран сна
ци о нал ни про грам за Ју го и сточ ну Евро пу, као и им пле
мен та ци ја Ду нав ске стра те ги је. По за вр шет ку кон фе рен
ци је, мр Ти ја на Пал ко вље вић је у Срп ском цр кве ном 
му зе ју одр жа ла го вор на све ча ном за тва ра њу из ло жбе 
Ко пи је зид ног сли кар ства ма на сти ра Бо ђа на из ко лек ци је 
Га ле ри је Ма ти це срп ске за јед но са ње го вим пре о све штен
ством вла ди ком бу дим ским го спо ди ном Лу ки ја ном. То
ком бо рав ка у Ма ђар ској мр Ти ја на Пал ко вље вић је при
су ство ва ла са стан ку са кон зу лом Ре пу бли ке Ср би је у 
Ма ђар ској Ми ла ном Ву ко са вље ви ћем, чи ја је те ма би ла 
мо гућ ност са рад ње на бу ду ћим про јек ти ма Га ле ри је Ма
ти це срп ске и ин сти ту ци ја кул ту ре у Ма ђар ској, као и на 
про јек ти ма ве за ним за за шти ту кул тур ног на сле ђа Ср ба 
у Ма ђар ској.

27. ок то бра 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 су има ли са ста нак са 
пред став ни ци ма Дру штва „Ми лу тин Ми лан ко вић” из 
Бе о гра да: Слав ком Мак си мо ви ћем, пред сед ни ком Дру
штва, Сло бо да ном Сто ја но ви ћем, из вр шним ди рек то ром, 
Ни ко лом Стој ши ћем и Рат ком Ча ло ше ви ћем, чла но ви ма 
Дру штва. Са стан ку је при су сто ва ла Је ле на Ве се ли нов, 
управ ник по сло ва Ма ти це срп ске. 

27. ок то бра 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 ми ли су Ми ли во ја 
Кур јач ког и Ра де та Бо ка на у ве зи са пред ло гом да се уз 
по др шку Ма ти це срп ске ор га ни зу је Исе ље нич ка не де ља. 
Са стан ку је при су сто ва ла Је ле на Ве се ли нов, управ ник 
по сло ва Ма ти це срп ске. 

27. ок то бра 2011. го ди не: Ма ти цу срп ску су по се ти ли 
уче ни ци и про фе со ри Основ не шко ле „Ми лош Обре но
вић” из Аран ђе лов ца и у раз го во ру са До бри лом Мар ти

нов, струч ним са рад ни ком за про то кол и од но се са јав
но шћу упо зна ли се са ње ном исто ри јом и са вре ме ним 
ак тив но сти ма.

27. ок то бра 2011. го ди не: до пи сни члан СА НУ Ми ро Вук
са но вић је у свој ству пред сед ни ка во дио сед ни цу Ин
сти ту та за срп ски је зик СА НУ.

28. ок то бра 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 Бе о гра ду раз го ва рао 
са го спо ђом Гор да ном Пет ко вић, ге не ра л ним се кре та
ром На род не бан ке Ср би је, о за јед нич ком ор га ни зо ва њу 
из ло жбе о срп ском нов цу у Ди пло мат ској ми си ји Ре пу
бли ке Ср би је у Бри се лу. Са стан ку су при су ство ва ли Не
вен ка Са во вић, ди рек тор оде ље ња за ко му ни ка ци је На
род не бан ке Ср би је, и струч ни са рад ник Ма ти це срп ске 
мр Дра га на Бе ле сли јин. 

28. ок то бра 2011. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске су 
по во дом отва ра ња из ло жбе Срп ска цр кве на умет ност у 
Ма ђар ској одр жа не Кон зер ва тор ске при че под на зи вом 
„По зна ва ње ма те ри је умет нич ког де ла“. Да ни е ла Ко ро
ли ја Цр кве ња ков, кон зер ва тор са вет ник, пред ста ви ла је 
кон зер ва тор ска и на уч на ис пи ти ва ња спро ве де на на три 
екс по на та ко ја су из ло же на у окви ру по ме ну те из ло жбе. 

28. ок то бра 2011. го ди не: ге не рал ни се кре тар Ма ти це 
срп ске проф. др Ду шан Ни ко лић је при мио пред сед ни ка 
Дру штва „Цр њан ски” из Бер ли на, го спо ди на Ми ло ра да 
Жи вој но ва. Том при лом, во ђе ни су раз го во ри о пре во ђе
њу де ла Ми ло ша Цр њан ског са срп ског на не мач ки је зик. 

31. ок то бра 2011. го ди не: у Ма ти ци срп ској је одр жан 
са ста нак рад не гру пе за ре сти ту ци ју. Са стан ку су при
су ство ва ли Жив ко Ки се лич ки, пред сед ник Над зор ног 
од бо ра, Ни ко ла Стој шић, пред сед ник Еко ном ског од бо ра, 
Је ле на Ве се ли нов, управ ник по сло ва, Бо ри вој Ју ри шин, 
по моћ ник управ ни ка за прав не по сло ве, и Ве сна Сто ја но
вић, мла ђи струч ни са рад ник за прав не по сло ве Ма ти це 
срп ске. Пред се да вао је ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп
ске, проф. др Ду шан Ни ко лић. 

31. ок то бра 2011. го ди не: одр жа на је сед ни ца Пред сед
ни штва Ма ти це срп ске.

31. ок то бра 2011. го ди не: проф. др Та ња По по вић пре
да ла је ру ко пис књи ге Јо ван Јо ва но вић Змај за тре ће 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.

31. ок то бра до 1. но вем бра 2011. го ди не: по во дом 140. 
го ди шњи це од осни ва ња При зрен ске бо го сло ви је одр
жан је на уч ни скуп Исто ри ја и зна чај При зрен ске бо го
сло ви је на ко јем је уче ство ва ла мр Алек сан дра Но ва ков 
из ла жу ћи рад Ми тро по лит Ра шкопри зрен ски – све до
ци ра да При зрен ске бо го сло ви је у Осман ском цар ству. 
Том при ли ком је у име Ма ти це срп ске од не ла на по клон 
При зрен ској бо го сло ви ји пет то мо ва Срп ског би о граф ског 
реч ни ка.

31. ок то бра 2011. го ди не: Да ни е ла Ко ро ли ја Цр кве ња ков, 
кон зер ва тор са вет ник Га ле ри је Ма ти це срп ске, је у свој
ству пред сед ни ка ко ми си је за до де лу на гра да удру же ња 
„Ре ан ти ка” до де ли ла на гра ду „Ми ло рад Ме дић“ Ми ли ци 
Сто ја но вић Ма рић из На род ног му зе ја у Бе о гра ду, за из у
 зет не до при но се у обла сти кон зер ва ци је и ре ста у ра ци је 
сли ка.
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НА САЈМУ КЊИГА У БЕОГРАДУ  

Матицасрпска је,заједносасвојиминституција
ма,представилаиздавачкуделатностнаМеђуна
родном сајму књига у Београду. На савремено
опремљеномштанду,забележенајерекорднапо
сећеност и најуспешнија продаја старих и нових
издања,запоследњихдесетакгодина.
Промоцијановихиздањаодржана је25.октобра,
усалиБориславПекић.Уводноизлагањеоукупној
издавачкојделатностиимаојепотпредседникМа
тице српске проф. др Славко Гордић. Потом су
говорилиакадемикЧедомирПопов,главнииод
говорниуредникСрпскогбиографскогречника;до
писничланСАНУМироВуксановић,главнииод
говорниуредникИздавачкогцентраМатицесрпске
ипроф.дрВладиславаГордићПетковић,главнии
одоворниуредникедицијеПрвакњига.Међуизда
вачкимподухватимакојисуобележилипродукци
јуМатицесрпскеу2011.годинипосебносеиздва
јају:другакњигапрвогтомаСрпскеенциклопедије
(БеогБуш);петитомСрпскогбиографскогречника
(КвМао);Правопис српскога језика и Једнотомни
речниксрпскогајезика.Унизукапиталнихиздања
посебно место заузима друго коло Антологијске
едицијеДесетвековасрпскекњижевностиуизда
њуИздавачкогцентраМатицесрпске.
УизложбеномделуБеоградскогсајмаГалеријаМа
тицесрпскеиРукописноодељењеМатицесрпске
приредилисуизложбупортретаирукописапо
водом250.годишњицерођењаСавеПоповићаТе
келије. Изложбу је 25. октобра свечано отворио
председникМатицесрпскеакадемикЧедомирПо
пов.КустосизложбејемрСнежанаМишић.Руко
писесуприпремилеАлександраЈовановићиВу
кицаТуцаков.
УреализацијиМатичиногнаступанаСајмукњи
гаучествовали су:БиљанаБлажек,СоњаБоб, Је
ленаВеселинов,МајаГаћеша,ТатјанаДринић,Јул
кицаЂукић,МираЕрић,МирјанаЗрнић,Саша
Кулић,МираКарановић,СлавицаЛазић,Светлана
Макарић, СветланаМилашиновић,МиленаМи
кић, Александра Николић, Владимир Николић,
АлександраНоваков,МиленкоПроданов,Брани
славПоповић,ВеснаСтојановић,КатаринаСунајко
иДраганТубић.
ЗакоординацијујебилазадуженаАлександраЈо
вановић,азаопремањештандаипоставкуизложбе
ВукицаТуцаков.
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