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Матица српска у Зрењанину

Симпозијум у Темишвару

Међународни скуп у Будимпешти

Скуп о периодичним издањима Матице српске

Сарадња са управом Новог Сада

У ЧАСТ ДОБРОТВОРА МАТИЦЕ СРПСКЕ 

У задужбинском здању Марије Трандафил 
ће 26. децембра 2011. године бити приређен 
свечани пријем у част добротвора Матице 
српске. Том приликом биће уручене за хвал
нице институцијама и појединцима који су 
дали посебан допринос успешнијем оства
ривању програмских актив но сти најстарије 
књижев не, кул турне и научне институције 
српског народа.



1. но вем бра 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 елек трон ску из ло жбу по
све ће ну, по во дом 200 го ди на од ро ђе ња, Ма ри ји Тран да
фил (1811–1883), ве ли кој за ду жби нар ки Ма ти це срп ске и 
ње них уста но ва.

Од 1. до 6. но вем 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, и Сне жа на Ми
шић, ку стос, сни ма ле су еми си је о стал ној по став ци Га ле
ри је и срп ској умет но сти XVI II и XIX ве ка за Ре дак ци ју 
школ ског про гра ма Ра диоте ле ви зи је Ср би је.

Од 2. до 15. но вем бра 2011. го ди не: у Из ло жбе ном са ло
ну Исто риј ског ар хи ва у Зре ња ни ну одр жа на је про мо
ци ја ка пи тал них из да ња Ма ти це срп ске и из ло жба по
во дом 185 го ди на по сто ја ња Ма ти це срп ске и 250 го ди на 
од ро ђе ња Са ве Те ке ли је. (Оп шир ни је у при ло гу) 

2. но вем бра 2011. го ди не: проф. др Ду шан Ива нић, 
члан Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске, при су ство вао је 
све ча но сти по во дом обе ле жа ва ња 160 го ди на од ро ђе ња 
др Ла зе К. Ла за ре ви ћа, срп ског ве ли ка на, ис так ну тог ле
ка ра и књи жев ни ка. Све ча ност је обе ле же на на уч ним 
ску пом ор га ни зо ва ним у Све ча ној са ли Срп ске ака де
ми је на у ка и умет но сти. 

3. и 4. но вем бра 2011. го ди не: Сне жа на Ми шић, ку стос 
Га ле ри је Ма ти це срп ске, уче ство ва ла je на се ми на ру 
„Шко ла на сле ђа“ ко ји је ор га ни зо вао Ет но граф ски му зеј 
у Бе о гра ду у са рад њи са Об ла сном шко лом на сле ђа из 
Ван де је (Фран цу ска). 

4. но вем бра 2011. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске је у 
окви ру пра те ћег про гра ма из ло жбе Срп ска цр кве на умет
ност у Ма ђар ској при ре ђе на про мо ци ја књи га ака де ми ка 
Дин ка Да ви до ва Сен тан дре ја срп ске по ве сни це и Срп ска 
Сте ма то гра фи ја Беч 1741. На кон по здрав не ре чи мр Ти
ја не Пал ко вље вић, управ ни це Га ле ри је Ма ти це срп ске, 
о књи га ма су го во ри ли, у име из да ва ча, 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, Зо ран Ко лун џи ја, глав ни и од го вор ни 
уред ник Из да вачкe кућe „Про ме теј“, Ми ро Вук са но вић, 
до пи сни члан СА НУ, Ми ло рад Ђу рић, по кра јин ски се
кре тар за кул ту ру и јав но ин фор ми са ње у Вла ди АП Вој
во ди не, и сам аутор. У име Ма ти це срп ске, пред ста вља
њу књи га су при су ство ва ли пот пред сед ник Ма ти це срп
ске проф. др Слав ко Гор дић и управ ник по сло ва Је ле на 
Ве се ли нов. 

Истог да на при ре ђе на је про мо ци ја до ку мен тар ног фил ма 
о про јек ту „Срп ска цр кве на умет ност у Ма ђар ској“, као 
при мер ме ди ја ко ји се рет ко ко ри сти у пре зен та ци ји про
је ка та за шти те кул тур ног на сле ђа. Рад на фил му су ко мен
та ри са ли Да ни е ла Ко ро ли ја Цр кве ња ков, ру ко во ди лац 
про јек та, и Дра ган Ми шић, сни ма тељ и мон та жер фил ма.

7. но вем бра 2011. го ди не: одр жа на је сед ни ца Пред сед
ни штва Ма ти це срп ске.

7. но вем бра 2011. го ди не: одр жа на је сед ни ца Из вр шног 
од бо ра Ма ти це срп ске.

7. но вем 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 ис пра ћа ју 
ака де ми ка Бран ка По по ви ћа.

7. но вем бра 2011. го ди не: у Бје љи ни у окви ру ма ни фе
ста ци је „Да ни Фи ли па Ви шњи ћа“ пред ста вљен је збор

ник Фи лип Ви шњић – ме ђаш усме не и умет нич ке по е зи је 
(Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2011). У про гра му су уче ство
ва ле проф. др Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић, глав на 
уред ни ца Лек си ко на пи са ца, и мр Све тла на Ми ла ши но
вић, се кре тар Ре дак ци је Лек си ко на пи са ца.
9. но вем бра 2011. го ди не: одр жа на је сед ни ца Уре ђи
вач ког од бо ра Срп ске ен ци кло пе ди је.
9. но вем бра 2011. го ди не: пред сед ник Ма ти це срп ске 
ака де мик Че до мир По пов и пот пред сед ник Ма ти це срп
ске проф. др Слав ко Гор дић има ли су са ста нак у ве зи са 
не дав но одр жа ним ску пом о До си те ју Об ра до ви ћу у За
ду жби ни До си теј Об ра до вић.

9. но вем бра 2011. го ди не: одр жан је са ста нак Сек ци је за 
тех нич ке на у ке и тех нич ку кул ту ру Ма ти це срп ске. 
9. но вем 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 су ство вао от кри
ва њу спо ме ни ка Ми хај лу Пу пи ну у Но вом Са ду.
9. но вем бра 2011. го ди не: у про сто ри ја ма Ма ти це срп
ске је одр жа на сед ни ца Па тро на та Ху ма ни тар ног фон да 
„При вред ник“.
9. и 10. но вем бра 2011. го ди не: Сне жа на Ми шић и 
Алек сан дра Сте фа нов, ку сто си Га ле ри је Ма ти це срп ске, 
бо ра ви ле су у Бу дим пе шти као го шће Срп ског кул тур
ног цен тра и Срп ске шко ле „Ни ко ла Те сла“, у са рад њи са 
Ве сном Пан тић, уред ни цом кре а тив ног ча со пи са за де
цу Ма шта ли ца и му зич ком шко лом „Иси дор Ба јић“ 
при ре ди ле су при го дан про грам за де цу у окви ру ко јег 
су пред ста ви ле кре а тив не ра ди о ни це за де цу ко је се ре а
ли зу ју у Га ле ри ји Ма ти це срп ске.
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10. но вем бра 2011. го ди не: у ор га ни за ци ји Ма ти це срп
ске и Дру штва су на род ни ка Ру си је ЛУЧ одр жа но је му зич
ко ве че по све ће но Фјо до ру Ива но ви чу Ша ља пи ну (Фё дор 
Ива но вич Ша ля пин) у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске. О 
Ша ља пи ну је го во рио Ни ко лај Ива но вич Гор бу нов (Ни
ко лаŭ Ива но вич Гор бу нов), аутор не ко ли ко књи га и фил
ма о Ша ља пи ну, и Алек сеј Ар се њев. Опер ске ари је, ру ске 
пе сме и ро ман се из ре пер то а ра Ша ља пи на из вели су Бра
ни слав Ја тић, бас, Ми лош Ми ло је вић, бас, Ири на Ми
тро вић и Ду ња Цр њан ски, кла вир ске са рад ни це. 

10. но вем бра 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 са стан ку Про
грам ског са ве та Срп ске при вред не фон да ци је.

10. но вем бра 2011. го ди не: у На род ној и уни вер зи тет
ској би бли о те ци Ре пу бли ке Срп ске, у Ба ња лу ци, пред
став ље на је Би бли о гра фи ја Иве Ан дри ћа (1911–2011), за јед
нич ко из да ње Би бли о те ке Ма ти це срп ске, За ду жби не Иве 
Ан дри ћа и СА НУ. Го во ри ли су: управ ник Би бли о те ке Ма
ти це срп ске Ми ро Вук са но вић, Ран ко Ри со је вић и ди рек
тор ка Би бли о те ке до ма ћи на Љи ља на Пе тро вић Зе чић.

10. но вем бра 2011. го ди не: у све ча ним са ло ни ма Ам ба
са де Ре пу бли ке Пољ ске одр жан је при јем по во дом На ци
о нал ног пра зни ка не за ви сно сти. 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 now ski) све ча но сти је при су ство вао пот пред
сед ник Ма ти це срп ске ака де мик Ди ми три је Сте фа но вић.

11. но вем бра 2011. го ди не: одр жан je са ста нак глав них 
уред ни ка пе ри о дич них из да ња Ма ти це срп ске. (Оп шир
ни је у при ло гу) 

11. но вем бра 2011. го ди не: Ма ти ца срп ска је уче ство ва
ла на Ми ни сај му књи га у Те ми шва ру, у окви ру ко јег је 
одр жан ме ђу на род ни сим по зи јум „Др жа во твор на иде ја 
код Ђор ђа Бран ко ви ћа, Са ве Те ке ли је и До си те ја Об ра
до ви ћа“. (Оп шир ни је у при ло гу) 

11. но вем бра 2011. го ди не: Би бли о те ка Ма ти це срп ске 
пре шла је на оп тич ку ве зу на Ин тер не ту чи ме је убр зан 
при ступ елек трон ском ка та ло гу са 1.187.214 за пи са, са
др жа ји ма на веб сај ту Би бли о те ке и Ди ги тал ној БМС.

11. но вем бра 2011. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске су 
у окви ру пра те ћег про гра ма из ло жбе Срп ска цр кве на 
умет ност у Ма ђар ској одр жа не Кон зер ва тор ске при че. 
Пре да ва њем „Кoнзeрвaциja и рeстaурaциja сликa нa плaт
ну из фoндa Mузeja Српскe прaвoслaвнe eпaрхиje буд им
скe – oд ми нимaлнe интeрвeнциje дo пoдлeпљивaњa сa 
лaминaциjoм“, Дар ко Де спо то вић, кон зер ва тор Га ле ри
је, прeдстaвио је мeтoдoлoшки при ступ и рeзултaтe рaдa 
нa 16 икoнa нa плaтну кoje су рeстaу рирaнe и излoжeнe 
нa излoжби Српскa црквeнa умeтнoст у Maђaрскoj.

12. но вем бра 2011. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске је 
одр жан акре ди то ва ни еду ка тив ни тре нинг „Га ле ри ја 
као вр тић“ за вас пи та че ПУ „Ра до сно де тињ ство“. Пр ви 
део тре нин га је те о риј ски и у ње му су из ла га ња има ле: 
мр Ти ја на Пал ко вље вић, управ ни ца Га ле ри је − Му зе ји и 
де ца; др Јо ва на Ми лу ти но вић са Од се ка за пе да го ги ју 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду − Ис ку стве но 
уче ње у му зе ју и Пе да го шка ра ди о ни ца као об лик ак тив
ног уче ња у му зе ју; и ку сто си Га ле ри је Сне жа на Ми шић 
− Од иде је и ен ту зи ја зма до ре а ли за ци је ква ли тет них 
еду ка тив них про гра ма за де цу Га ле ри је Ма ти це срп ске и 
Алек сан дра Сте фа нов − Ис ку ства Га ле ри је Ма ти це срп
ске у еду ка тив ним про гра ми ма за де цу 2006–2011. Дру ги 
део тре нин га је по све ћен прак тич ном ра ду − при ре ђе не 
су две ра ди о ни це: Игра уло га у стал ној по став ци Га ле
ри је Ма ти це срп ске и Кре и ра ње еду ка тив них ак тив но
сти, ко је су во ди ле Сне жа на Ми шић и Алек сан дра Сте
фа нов. 

14. но вем бра 2011. го ди не: одр жа на је сед ни ца Пред сед
ни штва Ма ти це срп ске.

14. но вем 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 по чет ка но
вог еду ка тив ног про гра ма за де цу Мој пор трет за му зеј 
ко ји је по све ћен те ми деч јег пор тре та у умет но сти и на
чи ни ма на ко је су се они пред ста вља ли на умет нич ким 
де ли ма. На кон фе рен ци ји је пред ста вљен но ви еду ка
тив ни про грам и пот пи сан Спо ра зум о са рад њи из ме ђу 
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ин сти ту ци ја ко је уче ству ју у ре а ли за ци ји про гра ма: Га
ле ри је Ма ти це срп ске, Пред школ ске уста но ве „Ра до сно 
де тињ ство“, Се кре та ри ја та за кул ту ру Гра да Но вог Са да 
и Кре а тив не ра ди о ни це Ма шта ли ца. Спо ра зум су пот пи
са ли мр Ан дреј Бур саћ, члан град ског ве ћа за кул ту ру, 
Бо ри слав Са мар џић, ди рек тор Пред школ ске уста но ве 
„Ра до сно де тињ ство“, Ве сна Пан тић из кре а тив не ра ди
о ни це Ма шта ли ца и мр Ти ја на Пал ко вље вић, управ ни
ца Га ле ри је Ма ти це срп ске. На кон то га одр жа на је пр ва 
ра ди о ни ца про гра ма са ма ли ша ни ма из Пред школ ске 
уста но ве „Ра до сно де тињ ство“. Про грам ће се од ви ја ти у 
пе ри о ду од но вем бра 2011. до ма ја 2012. го ди не.
15. но вем бра 2011. го ди не: у Ма ти ци срп ској је при ка зан 
филм о „Ко лу срп ских се ста ра“ из Бе о гра да у ор га ни за
ци ји „Ко ла срп ских се ста ра“, Бе о град.
15. и 16. но вем бра 2011. го ди не: у Ма ри бо ру је одр жа на 
Ме ђу на род на кон фе рен ци ја CO BISS 2011 ко јој су из Би
бли о те ке Ма ти це срп ске при су ство ва ли: Нов ка Шо ки ца 
Шу ва ко вић, Гор да на Ђи лас, Оли ве ра Кри во шић, Ка та
лин Ра фа и Ма ри ја Ваш.
16. но вем бра 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 са стан ку у 
ве зи са про сла вом 200 го ди на срп ске ди пло ма ти је.
17. но вем бра 2011. го ди не: у До му кул ту ре Сту дент ског 
гра да у Бе о гра ду одр жа на је про мо ци ја Би бли о гра фи је Иве 
Ан дри ћа (1911–2011) на ко јој су го во ри ли: ака де мик Ра до
ван Вуч ко вић, књи жев ник Дра ган Дра гој ло вић и Љи ља на 
Кле вер нић, јед на од аутор ки (ко ор ди на тор ка) из Би бли о
те ке Ма ти це срп ске. Про мо ци ји су при су ство ва ле и оста
ле аутор ке из Би бли о те ке: Ка та Ми рић, Ве сна Укро пи на, 
Сла ђа на Су ба шић, Ма ри ја Ваш, Да ни е ла Кер ме ци и Нов ка 
Шо ки ца Шу ва ко вић, аутор ка при пре ме за штам пу Би бли
о гра фи је из елек трон ске ба зе Би бли о те ке Ма ти це срп ске.
17. но вем бра 2011. го ди не: Дар ко Де спо то вић, кон зер ва
тор Га ле ри је Ма ти це срп ске, уче ство вао је на кон фе рен
ци ји „The Ninth Stu dents Me e ting, SM2011 − Pro ces sing 
and Ap pli ca tion of Ce ra mics“ ко ја је одр жа на од 16. до 18. 
но вем бра на Тех но ло шком фа кул те ту у Но вом Са ду. Де
спо то вић је имао из ла га ње на те му „Dif frent met hods in the 
exa mi na ti on of mo va ble cul tu ral he ri ta ge in the ac ti vi ti es of the 
Con ser va tion de part ment of the Gal lery of Ma ti ca srp ska“.

18. но вем бра 2011. го ди не: у Ма ти ци срп ској је одр жа на 
про мо ци ја фо то тип ског из да ња књи ге Те ке ли је проф. др 
Алек сан дра Фо ри шко ви ћа. О књи зи су го во ри ли проф. 

др Љу бо мир ка Кр кљуш, проф. др Во јин Да бић и проф. 
др Бран ко Бе шлин.

18. но вем бра 2011. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске су 
одр жа не Ку сто ске при че по све ће не стал ној по став ци 
срп ске умет но сти XVI II ве ка: По е ти ка и ре то ри ка срп
ског сли кар ства XVI II ве ка. О по став ци, из ло же ним де
ли ма ко ја пре зен ту ју нај бо ље при ме ре срп ске умет но сти 
но ви јег до ба и ука зу ју на ме сто срп ске кул ту ре у ши рем 
европ ском кон тек сту го во ри ла је мр Дра гој ла Жи ва нов, 
му зеј ска са вет ни ца.

Од 18. до 20. но вем 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, и кон зер ва то ри Дар ко Де спо то вић и Ста ни слав Ми
ло ше вић, ре а ли зо ва ли су тран спорт 39 умет нич ких де ла 
Му зе ја Срп ске пра во слав не епар хи је бу дим ске из Но вог 
Са да у Сен тан дре ју за јед но са пра те ћим ма те ри ја лом (по
ста мен ти, дво је зич не ле ген де – срп ски и ма ђар ски), као и 
по вра так у Но ви Сад ко пи ја зид ног сли кар ства ма на сти
ра Бо ђа ни, на кон за тва ра ња исто и ме не из ло жбе у Срп
ском цр кве ном му зе ју у Сен тан дре ји. Ти ме су окон ча на 
два про јек та ко ја су у 2011. го ди ни обе ле жи ла са рад њу Га
ле ри је Ма ти це срп ске и Бу дим ске епар хи је на за шти ти и 
про мо ци ји срп ског кул тур ног на сле ђа у Ма ђар ској. 

19. но вем бра 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 све ча но сти 
„Дан Ака де ми је“ у Срп ској ака де ми ји на у ка и умет но сти.

20. но вем бра 2011. го ди не: проф. др Го ра на Ра и че вић 
пре да ла је ру ко пис тре ће књи ге Ми лош Цр њан ски 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. 

21. но вем бра 2011. го ди не: одр жа на је сед ни ца Пред сед
ни штва Ма ти це срп ске.

21. но вем бра 2011. го ди не: пред сед ник Ма ти це срп ске 
ака де мик Че до мир По пов, пот пред сед ник проф. др Сло
бо дан Ћур чић и ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске 
проф. др Ду шан Ни ко лић су у Град ској ку ћи раз го ва ра
ли са гра до на чел ни ком Но вог Са да го спо ди ном Иго ром 
Па вли чи ћем и ње го вим са рад ни ци ма о са рад њи град ске 
упра ве и Ма ти це срп ске у на ред ном пе ри о ду. (Опшир
ни је у при ло гу) 

21. но вем бра 2011. го ди не: одр жа на је сед ни ца Управ
ног од бо ра Би бли о те ке Ма ти це срп ске ко јој су при су
ство ва ли сви чла но ви: проф. др Ма ри ја Кле ут, пред сед
ни ца, мр Ду ши ца Гр бић, проф. др Дра ган Ста нић, Ла зар 
Чур чић и Ђор ђе Ви лов ски. Том при ли ком, из ме ђу оста
лог, усво је ни су Про грам ра да Би бли о те ке Ма ти це срп ске 
за 2012. и Из ве штај о из ра ди Би бли о гра фи је Иве Ан дри ћа.

22. но вем бра 2011. го ди не: ге не ра ла ни се кре тар Ма ти це 
срп ске проф. др Ду шан Ни ко лић је имао рад ни са ста нак 
са пред став ни ци ма упра ве Гра да Но вог Са да и пред став
ни ци ма јав них ко му нал них пред у зе ћа у ве зи са ра до ви
ма на уре ђе њу пар це ле у за ле ђу Тр га Ма ри је Тран да фил. 
Са стан ку је при су ство вао и Бо ри вој Ју ри шин, по моћ
ник управ ни ка по сло ва Ма ти це срп ске. (Оп шир ни је у 
при ло гу)

22. но вем бра 2011. го ди не: одр жа на је про мо ци ја дру гог 
из да ња књи ге Пр ви срп ски на род ни од бор 1918. го ди не – 
Ује ди ње ње, Ми ла на Ђу ка но ва у ор га ни за ци ји Ма ти це 
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срп ске и Дру штва чла но ва Ма ти це срп ске у Зре ња ни ну. 
О књи зи су го во ри ли проф. др Љу бо мир ка Кр кљуш, др 
Дра го Ње го ван и Ми лан Бје ло гр лић.

22. но вем 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 водом отва ра ња 
из ло жбе Има ги на ри јум Па вла Си ми ћа, аутор ке Ми ле не 
Вр ба шки, му зеј ске са вет ни це Га ле ри је. На кон фе рен ци
ји су го во ри ле: мр Ти ја на Пал ко вље вић, управ ни ца Га
ле ри је, и Ми ле на Вр ба шки, аутор ка из ло жбе и пра те ћег 
ка та ло га.

23. но вем бра 2011. го ди не: Град ска би бли о те ка „Ата на си је 
Стој ко вић“ у Ру ми обе ле жи ла је 150 го ди на од осни ва ња 
пр вог чи та ли шта у овом ме сту. Том при ли ком 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 ка зи вао је Бе се ду о књи зи и да ри вао рум ској 
Би бли о те ци Би бли о гра фи ју Иве Ан дри ћа и 149 књи га, 
по клон Би бли о те ке Ма ти це срп ске.

23. но вем бра 2011. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске је 
отво ре на из ло жба Има ги на ри јум Па вла Си ми ћа, аутор ке 
Ми ле не Вр ба шки, му зеј ске са вет ни це Га ле ри је. На отва
ра њу из ло жбе су го во ри ле: мр Ти ја на Пал ко вље вић, 
управ ни ца Га ле ри је, Ми ле на Вр ба шки, аутор ка, и мр 
Дра га на Ко ва чић, му зеј ска са вет ни ца На род ног му зе ја у 
Бе о гра ду, ко ја је из ло жбу зва нич но отво ри ла. 

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

24. но вем бра 2011. го ди не: Алек сан дра Сте фа нов, ку
стос Га ле ри је Ма ти це срп ске, при су тво ва ла је са стан ку 
по во дом ма ни фе ста ци је Ноћ му зе ја у Но вом Са ду 2012.

Од 24. до 27. но вем бра 2011. го ди не: у ор га ни за ци ји Срп
ског ин сти ту та у Бу дим пе шти, у па ла ти Те ке ли ја нум, 
одр жан је ме ђу на род ни скуп „Са ва Те ке ли ја и ње го во 
до ба у све тлу са вре ме не на у ке“. (Оп шир ни је у при ло гу) 

25. но вем бра 2011. го ди не: 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 
отва ра њу из ло жбе Под па ти ном кра љев ског сре бра у Кра
љев ском дво ру у Бе о гра ду.

25. но вем бра 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.

25. но вем бра 2011. го ди не: пред сед ник Еко ном ског од
бо ра Ма ти це срп ске го спо дин Ни ко ла Стој шић је при
су ство вао све ча но сти отва ра ња Кон зу ла та Ре пу бли ке 
Сло ве ни је у Но вом Са ду.

25. но вем бра 2011. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске је 
у окви ру пра те ћег про гра ма из ло жбе Има ги на ри јум Па
вла Си ми ћа одр жа но струч но ту ма че ње О Има ги на ри ју
му Па вла Си ми ћа аутор ке из ло жбе Ми ле не Вр ба шки, 
му зеј ске са вет ни це.

25. но вем бра 2011. го ди не: одр жа на је про мо ци ја књи ге 
По зо ри шно де ло Ми ла на Гро ла, др Зо ра на Т. Јо ва но ви ћа. 
О књи зи су го во ри ли проф. др Ду шан Рњак, проф. др 
Дра га на Чо лић Би ља нов ски и аутор.

26. но вем бра 2011. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске су 
са по чет ком но вог еду ка тив ног про гра ма за де цу Мој 
пор трет за му зеј по че ле и кре а тив не ра ди о ни це су бо
том. Ра ди о ни цу је во ди ла Алек сан дра Сте фа нов у са
рад њи са сту дент ки ња ма са Од се ка за пе да го ги ју Фи ло
зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду.

28. но вем бра 2011. го ди не: одр жа на је сед ни ца Пред
сед ни штва Ма ти це срп ске.

28. но вем бра 2011. го ди не: одр жа на је сед ни ца Од бо ра 
Оде ље ња за књи жев ност и је зик.

30. но вем бра 2011. го ди не: одр жа на је сед ни ца Од бо ра 
Оде ље ња за при род не на у ке.

30. но вем бра 2011. го ди не: одр жа на је сед ни ца Од бо ра 
Ру ко пи сног оде ље ња.

30. но вем бра 2011. го ди не: проф. др Та ња Јо ви ће вић 
пре да ла је ру ко пис књи ге Бран ко Ра ди че вић 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.

30. но вем бра 2011. го ди не: одр жан је са ста нак Уред ни
штва Ле то пи са Ма ти це срп ске. 

30. но вем бра 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 елек трон ску из ло жбу по
све ће ну, по во дом 100 го ди на од ро ђе ња, Ми ло ва ну Ђи
ла су (1911–1995).

30. но вем бра 2011. го ди не: Га ле ри ју Ма ти це срп ске је 
по  се ти ла еки па те ле ви зиј ске ста ни це Tek Ru me li Te le vi
zyonu из Ис тан бу ла (Тур ска), ко ји су као го сти Су леј
ма на Угља ни на, ми ни стра без портфеља у Вла ди Ре пу
бли ке Ср би је, до шли у Ср би ју са же љом да о њој сни ме 
еми си ју. Го сте је у Га ле ри ји до че ка ла Сне жа на Ми шић, 
ку стос, ко ја им је пред ста ви ла Га ле ри ју и ње ну стал ну 
по став ку чи је су по је ди не сег мен те сни ми ли за по тре бе 
еми си је.
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МАТИЦА СРПСКА У ЗРЕЊАНИНУ 

У Из ло жбе ном са ло ну Исто риј ског ар хи ва у 
Зре ња ни ну 2. но вем бра je одр жан све ча ни скуп 
у окви ру ко јег су пред ста вље на нај но ви ја Ма ти
чи на из да ња и ујед но отво ре на из ло жба по во
дом 185 го ди на Ма ти це срп ске и 250 го ди на од 
ро ђе ња Са ве Те ке ли је.
Про грам је во ди ла ди рек тор ка Ар хи ва го спо ђа 
На да Бо рош, док се ис пред Дру штва чла но ва 
Ма ти це срп ске у Зре ња ни ну при сут ни ма обра
тио пред сед ник Дру штва Ми лан Бје ло гр лић. О 
но вим из да њи ма су го во ри 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 и глав ни уред ник Летописа Матице
српске и Српскеенциклопедијепроф. др Дра ган 
Ста нић. Из ло жбу је отво рио ге не рал ни се кре
тар Ма ти це срп ске проф. др Ду шан Ни ко лић.
Из ло жбу су при ре ди ле струч ни са рад ник Ру ко
пи сног оде ље ња Алек сан дра Јо ва но вић и тех
нич ки уред ник Ву ки ца Ту ца ков, у са рад њи са 
Га ле ри јом Ма ти це срп ске. Из ло жба је би ла 
отво ре на до 15. но вем бра 2011. го ди не.

СКУП О ПЕ РИ О ДИЧ НИМ ИЗ ДА ЊИ МА 

На ини ци ја ти ву Пред сед ни штва, 11. но вем бра 
је одр жан скуп о пе ри о дич ним из да њи ма Ма
ти це срп ске, ком су при су ство ва ли уред ни ци, 
чла но ви уре ђи вач ких од бо ра и струч ни са рад
ни ци. При сут ни ма су се на по чет ку обра ти ли 
пред сед ник Ма ти це срп ске ака де мик Че до мир 
По пов и пот пред сед ник проф. др Слав ко Гор
дић. Пред се да вао је проф. др Ду шан Ни ко лић, 
ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске. 
У пр вом де лу са стан ка сва ки од уред ни ка је ука
зао на по сто је ће про бле ме и на мо гу ћа ре ше ња 
тих про бле ма. У дру гом де лу во ђе ни су раз го
во ри по те мат ским це ли ни ма. Утвр ђе но је да 
по сто је слич ни про бле ми и да се они мо гу ре
ша ва ти кроз раз ме ну ис ку ста ва уред ни шта ва и 
за јед нич ким де ло ва њем на ни воу Ма ти це срп ске. 
Оце ње но је да за кључ ци са са стан ка пред ста в
ља ју до бру под ло гу за да ље раз го во ре уну тар 
ин сти ту ци је, као и за раз го во ре са пред став ни
ци ма Ми ни стар ства обра зо ва ња и на у ке, ко ји ће 
би ти ор га ни зо ван то ком де цем бра 2011. у Ма ти
ци срп ској.



СА РАД ЊА СА УПРА ВОМ НО ВОГ СА ДА 

Пред сед ник Ма ти це срп ске ака де мик Че до мир По
пов, пот пред сед ник проф. др Сло бо дан Ћур чић и 
ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске проф. др Ду
шан Ни ко лић су 21. но вем бра у Град ској ку ћи раз
го ва ра ли са гра до на чел ни ком Но вог Са да го спо ди
ном Иго ром Па вли чи ћем и ње го вим са рад ни ци ма 
о са рад њи град ске упра ве и Ма ти це срп ске. Том 
при ли ком је до го во ре но да Град и Ма ти ца срп ска 
ство ре усло ве да се до са да не ко ри шће на пар це ла у 
за ле ђу Тр га Ма ри је Тран да фил пре тво ри у пар
кинг про стор ко ји ће ко ри сти ти за по сле ни у Ма
ти ци срп ској и гра ђа ни Но вог Са да. Спро во ђе ње 
спо ра зу ма је за по че то на ред ног да на, рад ним са
стан ком ко ји је ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске 
проф. др Ду шан Ни ко лић имао на те ре ну са пред
став ни ци ма упра ве Гра да Но вог Са да и јав них ко
му нал них пред у зе ћа. Са стан ку су при су ство ва ли: 
Ср бо љуб Буб ње вић, за ду жен за ко ор ди на ци ју у 
име град ске упра ве; Не бој ша Да кић (ЈП За вод за 
из град њу гра да); Ра ша Кој чић (ЈКП Пут); Гор да на 
Мо гић и Го ран Бо лић (ЈП По слов ни про стор); 
Ср ђан Гру јић (ЈКП Чи сто ћа); Би сер ка Све тић (ЈКП 
Град ско зе ле ни ло); Ми ле на Мак си мо вић и Див на 
Га шпа ро вић (ЈКП Ли сје); Ср ђан Ја ко вље вић (Ко
му нал на ин спек ци ја), Сла ви ца Ла зов (Гра ђе вин ска 
ин спек ци ја) и Бо ри вој Ју ри шин, по моћ ник управ
ни ка по сло ва Ма ти це срп ске.

7

СИМ ПО ЗИ ЈУМ У ТЕ МИ ШВА РУ

У Темишвару је од 8. до 13. новембра у организаци
ји Савеза Срба у Румунији одржана манифеста
ција „Дани српске културе у Темишвару“ коју је 
свечано отворио министар културе, информисања 
и информационог друштва Србије Предраг Мар
ковић. У оквиру те манифестације, 11. новембра је 
одржан међународни симпозијум „Државотворна 
идеја код Ђорђа Бранковића, Саве Текелије и До
ситеја Обрадовића“. На отварању симпозијума, 
испред организатора манифестације присутнима 
се обратио господин Славомир Гвозденовић а ис
пред Матице српске проф. др Слободан Ћурчић, 
потпредседник Матице српске, и главни и одго
ворни уредник ЛетописаМатицесрпске и Српске
енциклопедије проф. др Драган Станић који је пред
ставио другу књигу првог тома Српске енциклопе
дије. Својим излагањем учешће у раду симпозијума 
имао је проф. др Бранко Бешлин, члан Уредни
штва Српскогбиографскогречника.
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МЕ ЂУ НА РОД НИ СКУП У БУ ДИМ ПЕ ШТИ 

У ор га ни за ци ји Срп ског ин сти ту та, од 24. до 27. 
но вем бра, у па ла ти Текелијанум у Бу дим пе шти, 
одр жан је ме ђу на род ни скуп „Са ва Те ке ли ја и 
њего во до ба у све тлу са вре ме не на у ке“. Уче сни
ци ма су се обра ти ли Њ. П. епи скоп бу дим ски 
Лу ки јан, Њ. Е. Де јан Ша хо вић, ам ба са дор Ср би
је, Ми ло рад Ђу рић, се кре тар за кул ту ру АП Вој
во ди не, Бер та лан Ан драш Се кељ, пред ставник 
Ми ни стар ства за др жав ну упра ву и пра во су ђе 
Ма ђар ске, Љу бо мир Алек сов, пред сед ник Са мо
у пра ве Ср ба у Ма ђар ској, и Јо ван ка Ла стић, ди
рек тор ка Срп ске гим на зи је у Бу дим пе шти. 
На ску пу су, из ме ђу оста лих, из ла га ња има ли 
проф. др Ду шан Ни ко лић, ге не рал ни се кре тар 
Ма ти це срп ске, го спо дин Сте ван Бу гар ски, члан 
Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске, и Сне жа на Ми
шић, ку стос Га ле ри је Ма ти це срп ске. Мр Ти ја на 
Пал ко вље вић, управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп
ске, пред се да ва ла је пр вом се си јом. 
Уче сни ци ску па су при су ство ва ли отва ра њу из ло
жбе СаФеликсомКаницомкрозСрбију у Аустриј
ском кул тур ном фо ру му, па ра сто су Са ви Те ке ли
ји у цр кви Св. Ге ор ги ја у Бу дим пе шти, по ла га њу 
вен ца на спо ме ник Ко сти Ру вар цу и про гра му 
у Сен тан дре ји, по во дом Данасеобе.


