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1. де цем 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 пред ста вљао Ма ти
цу срп ску на про сла ви Да на Фи ло зоф ског фа кул те та у 
Но вом Са ду ко ји је обе ле жен одр жа ва њем Ше стог ме ђу
на род ног ин тер ди сци пли нар ног сим по зи ју ма Су срет 
кул ту ра. 
1. де цем бра 2011. го ди не: одр жа на је сед ни ца Уред ни
штва еди ци је Би бли о гра фи је и сед ни ца Од бо ра Лек си
ко граф ског оде ље ња. 
2. де цем бра 2011. го ди не: одр жа на je сед ни ца Од бо ра 
Оде ље ња за дру штве не на у ке.
2, 9. и 16. де цем бра 2011. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це 
срп ске је то ком тра ја ња из ло жбе Има ги на ри јум Па вла 
Си мић, аутор ка из ло жбе и пра те ћег ка та ло га Ми ле на 
Вр ба шки одр жа ла три струч на ту ма че ња: Гра фич ке тех
ни ке кроз Има ги на ри јум Па вла Си ми ћа, За пад но е вроп
ска ре про дук тив на гра фи ка и гра фич ки лист као пред ло
жак за ли ков на де ла и Павлe Си мић и на ци о налнa умет
ност у XIX ве ку.

3. де цем бра 2011. го ди не: пред став ни ци Ма ти це срп ске 
су при су ство ва ли све ча но сти Осни вач ке скуп шти не 
Дру штва чла но ва Ма ти це срп ске у Ја го ди ни. У згра ди 
По мо рав ског окру га у Ја го ди ни при сут не је по здра вио 
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 Сло бо дан Ћур
чић је пред ста вио ка пи тал на из да ња Ма ти це срп ске, a 
глав ни уред ник Срп ске ен ци кло пе ди је проф. др Дра ган 
Ста нић пред ста вио је дру гу књи гу пр вог то ма Срп ске 
ен ци кло пе ди је. Управ ник по сло ва Ма ти це срп ске Је ле на 
Ве се ли нов го во ри ла је о прав ним пи та њи ма у ве зи са 
фор ми ра њем Дру штва. За пред сед ни ка Дру штва иза
бран је Зо ран Мар ко вић, за пот пред сед ни ка др Пре драг 
Ја шо вић и за ге не рал ног се кре та ра Дру штва Ми лан 
Маљ ко вић. По ред то га, иза бра ни су и Управ ни и Над
зор ни од бор Дру штва. 
3. де цем 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“. Тре нинг 
су во ди ле мр Ти ја на Пал ко вље вић, управ ни ца Га ле ри је, 
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, Сне жа на Ми шић и 
Алек сан дра Сте фа нов, ку сто си Га ле ри је. 
3, 10, 17. и 24. де цем бра 2011. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти
це срп ске су у окви ру еду ка тив ног про гра ма за де цу Мој 

пор трет за му зеј одр жа не че ти ри кре а тив не ра ди о ни
це: Мо ја гра на на по ро дич ном ста блу, При че из ста ре 
шкри ње, Оми ље ни пра знич ни ко ла чић и Но во го ди шње 
зу ја ње уз Нек тар − Ма скен бал под сли ка ма. Ра ди о ни це 
су во ди ле Алек сан дра Сте фа нов и Сне жа на Ми шић, ку
сто си Га ле ри је, 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.

5. де цем бра 2011. го ди не: рад ни ци ЈКП Пут су за вр ши
ли ни ве ли са ње и на си па ње ту ца ни ком пар це ле у за ле ђу 
Тр га Ма ри је Тран да фил. Ти ме је окон ча на јед на од сло
же ни јих фа за из град ње пар кинг про сто ра 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. По сао је ре а ли зо ван уз по др шку упра ве Гра да Но вог 
Са да. За пра ће ње ра до ва на те ре ну је у име Ма ти це срп
ске за ду жен Бо ри вој Ју ри шин, по моћ ник управ ни ка по
сло ва.

5. де цем бра 2011. го ди не: одр жа на је сед ни ца Пред сед
ни штва Ма ти це срп ске.

5. де цем 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 го
спо ди ном Го ра ном Бо ли ћем, за ме ни ком гра до на чел ни
ка Но вог Са да, у ве зи са са ни ра њем вла ге у де лу за ду
жбин ског зда ња Ма ри је Тран да фил и сре ђи ва њем про
сто ра ко ји ко ри сти Ру ко пи сно оде ље ње. 

6. де цем бра 2011. го ди не: пред ста вље на је књи га Пе тра 
Же бе ља на Ждра ло ви над Пер ле зом. При сут не је по здра
вио пред сед ник Ма ти це срп ске ака де мик Че до мир По
пов. О књи зи су го во ри ли мр Дра га на Бе ле сли јин, Ђор
ђе Ран дељ, Бо ри слав Чи чо вач ки и аутор. Од лом ке из 
књи ге чи тао је Ми о драг Пе тро вић, драм ски умет ник. У 
му зич ком де лу про гра ма уче ство ва ли су: Иси до ра Же
бе љан, кла вир; Бо ри слав Чи чо вач ки, обоа и Ју ли ја Хар
тиг, ви о ли на. Из ве де не су ком по зи ци је: Иси до ра Же бе
љан: Му зич ки фраг мен ти пи са ни за по зо ри шну пред
ста ву „Чу до у Шар га ну” Љу бо ми ра Си мо ви ћа; Ака де мик 
Де јан Де спић: „Per due”, за обоу и ви о ли ну; Бе ла Бар ток: 
Три ста ва из „44 ду е та”, за обоу и ви о ли ну; Иси до ра Же
бе љан: Му зи ка за по зо ри шну пред ста ву Љу би во ја Ршу
мо ви ћа „У ца ра Тро ја на ко зје уши”, два ста ва из сег мен
та „Три ко зја уве та”.

6. де цем бра 2011. го ди не: ге не рал ни се кре тар Ма ти це 
срп ске проф. др Ду шан Ни ко лић, пред сед ник Еко ном
ског од бо ра Ма ти це срп ске Ни ко ла Стој шић и струч ни 
са рад ник Ру ко пи сног оде ље ња Алек сан дра Јо ва но вић 
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има ли су са ста нак у Удру же њу „Ми лу тин Ми лан ко вић“ 
у Бе о гра ду. Раз го во ри су во ђе ни са мр Слав ком Мак си
мо ви ћем, пред сед ни ком Удру же ња и Сло бо да ном Сто
ја но ви ћем, пот пред сед ни ком Удру же ња у ци љу ор га ни
зо ва ња за јед нич ких про мо тив них и ак тив но сти о Ми
лу ти ну Ми лан ко ви ћу. 
6. де цем бра 2011. го ди не: ге не рал ни се кре тар Ма ти це 
срп ске проф. др Ду шан Ни ко лић, пред сед ник Еко ном
ског од бо ра Ма ти це срп ске Ни ко ла Стој шић и струч ни 
са рад ник Ру ко пи сног оде ље ња Алек сан дра Јо ва но вић 
су има ли са ста нак у На род ној бан ци Ср би је. Раз го во ри 
су во ђе ни са Не вен ком Са во вић, ди рек то ром Оде ље ња 
за ко му ни ка ци је, Ве сном Ко вач, ше фом Од се ка за из ло
жбе и еду ка ци ју, и Сне жа ном Цви је тић, струч ним са
рад ни ком из Од се ка за из ло жбе и еду ка ци ју. На са стан
ку су во ђе ни раз го во ри о са рад њи Ма ти це срп ске, На
род не бан ке Ср би је и Фон да за европ ске по сло ве АП 
Вој во ди не и при пре ми из ло жбе „Срп ски но вац од XI II 
до XXI ве ка“ у ви ше европ ских гра до ва то ком 2012. го
ди не. 
6. де цем бра 2011. го ди не: ге не рал ни се кре тар Ма ти це 
срп ске проф. др Ду шан Ни ко лић, пред сед ник Еко ном
ског од бо ра Ма ти це срп ске Ни ко ла Стој шић и струч ни 
са рад ник Ру ко пи сног оде ље ња Алек сан дра Јо ва но вић 
има ли су са ста нак у На род ном му зе ју у Бе о гра ду. Том 
при ли ком су са ди рек то ром На род ног му зе ја др Та тја
ном Цвје ти ћа нин во ђе ни раз го во ри о укљу чи ва њу Му
зе ја у при пре му раз ли чи тих из ло жби усме ре них на 
пред ста вља ње срп ске кул ту ре у зе мљи и ино стран ству. 
6. де цем 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 ди
рек то ром Слу жбе ног гла сни ка Сло бо да ном Га ври ло ви
ћем, са вет ни ком пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је проф. 
др Три вом Ин ђи ћем и де ка ном Прав ног фа кул те та проф. 
др Ран ком Ке чом.
7. де цем бра 2011. го ди не: пред сед ник Ма ти це срп ске 
ака де мик Че до мир По пов је уче ство вао у ра ду Ор га ни
за ци о ног од бо ра за про сла ву 200 го ди на срп ске ди пло
ма ти је у Ми ни стар ству спољ них по сло ва.
7. де цем бра 2011. го ди не: у Ма ти ци срп ској је одр жан 
са ста нак Дру штва ле ка ра Вој во ди не. Том при ли ком го
сте је у име Ма ти це срп ске по здра вио струч ни са рад ник 
Лек си ко граф ског оде ље ња Дра ган Ту бић.
7. де цем бра 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 при
су ство вао је сед ни ци На ци о нал ног са ве та за кул ту ру 
Ре пу бли ке Ср би је у Па ла ти Ср би ја.
7. де цем бра 2011. го ди не: за ме ник управ ни ка Би бли о
те ке Ма ти це срп ске Нов ка Шо ки ца Шу ва ко вић по се ти
ла је Би бли о те ку СА НУ и раз го ва ра ла са за ме ни ком 
управ ни ка Мил ком Зе че вић о по сло ви ма од за јед нич ког 
ин те ре са.
7. де цем бра 2011. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске је 
одр жа но пре да ва ње о ре ше њу кли ма ти за ци је у Ри зни ци 
ма на сти ра Хи лан да ра. Пре да ва ње је одр жао екс перт за 
кли ма ти за ци ју, ин же њер Жи во јин Пе ри шић из Бе о гра да. 
8. де цем бра 2011. го ди не: пот пред сед ник Ма ти це срп
ске проф. др Слав ко Гор дић је уче ство вао у ра ду Про
грам ског са ве та Ву ко вог са бо ра у Ву ко вој за ду жби ни.

8. де цем бра 2011. го ди не: ге не рал ни се кре тар Ма ти це 
срп ске проф. др Ду шан Ни ко лић, пред сед ник Еко ном
ског од бо ра Ма ти це срп ске Ни ко ла Стој шић, пред сед
ник Над зор ног од бо ра Ма ти це срп ске Жив ко Ки се лич
ки и по моћ ник управ ни ка по сло ва Ма ти це срп ске Бо
ри вој Ју ри шин су има ли са ста нак са Па ве лом Се ве ри
ни јем, сте чај ним управ ни ком ПИК Бе чеј, у ве зи са има
њем Фан таст, ко је је Бог дан Дун ђер ски за ве штао Ма
ти ци срп ској. 

8. де цем бра 2011. го ди не: ге не рал ни се кре тар Ма ти це 
срп ске проф. др Ду шан Ни ко лић, пред сед ник Еко ном
ског од бо ра Ма ти це срп ске Ни ко ла Стој шић, пред сед
ник Над зор ног од бо ра Ма ти це срп ске Жив ко Ки се лич
ки и по моћ ник управ ни ка по сло ва Ма ти це срп ске Бо
ри вој Ју ри шин су има ли са ста нак са пред сед ни ком Оп
шти не Бе чеј го спо ди ном Пе те ром Кне зи јем, у ве зи са 
ку ћом у цен тру Бе че ја, ко ју је Бог дан Дун ђер ски за ве
штао Ма ти ци срп ској, а ко ја је на кон на ци о на ли за ци је 
да та на ко ри шће ње Оп шти ни Бе чеј. 

8. де цем бра 2011. го ди не: Ма ти ца срп ска и Удру же ње 
чла но ва и при ја те ља Ма ти це срп ске у Ки кин ди ор га ни
зо ва ли су пред ста вља ње но вих из да ња Ма ти це срп ске и 
Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске у кон церт ној са ли 
На род ног му зе ја у Ки кин ди. О из да вач кој де лат но сти 
Ма ти це срп ске и Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске у 
2011. го ди ни го во рио је проф. др Слав ко Гор дић, о пе
том то му Срп ског би о граф ског реч ни ка глав ни уред ник 
ака де мик Че до мир По пов, о Срп ској ен ци кло пе ди ји 
уред ник проф. мр Не над Осто јић. Управ ни ца по сло ва 
Ма ти це срп ске Је ле на Ве се ли нов упо зна ла је при сут не 
са ра дом до са да осно ва них удру же ња чла но ва и при ја
те ља Ма ти це срп ске. 

8. де цем бра 2011. го ди не: у Све ча ној са ли Ма ти це срп
ске управ ник Би бли о те ке Ма ти це срп ске Ми ро Вук са
но вић уру чио је уве ре ња о по ло же ном струч ном ис пи ту 
у би бли о теч кој де лат но сти кан ди да ти ма ко ји су овај ис
пит по ло жи ли у но вем бар ском ро ку.

8. де цем бра 2011. го ди не: На род на би бли о те ка у Звор
ни ку ор га ни зо ва ла је „Ве че о Иви Ан дри ћу” на ком је 
го во рио 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. Том при ли ком он је 
ди рек тор ки На род не би бли о те ке у Звор ни ку Не го са ви 
Стје па но вић уру чио Би бли о гра фи ју 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.
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8. и 9. де цем бра 2011. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске 
је одр жа на дво днев на ра ди о ни ца Цен трал ног ин сти ту та 
за кон зер ва ци ју у Бе о гра ду, са те мом Ме наџ мент у кон
зер ва ци ји. Ра ди о ни ци је при су ство ва ло 30 уче сни ка.

8. и 9. де цем 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, при
су ство ва ле су кон фе рен ци ји „Пра во де це на кул ту ру” и 
Тр жни ца иде ја – Кул ту ра за шко ле, ко ја је у ор га ни за ци
ји Ам ба са де Швед ске, Кул тур ног цен тра Бе о гра да и 
Фон да Б92 одр жа на у Кул тур ном цен тру Бе о гра да.

9. де цем 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 све ча
ном отва ра њу Ту ри стич ког ин фор ма тив ног цен тра Гра
да Но вог Са да на Тр гу сло бо де.

9. де цем бра 2011. го ди не: проф. др Мир ко Штарк и аси
стент Ду ши ца Дра гин са сту ден ти ма Ака де ми је умет но
сти ко ји сту ди ра ју на гру пи за про дук ци ју по се ти ли су 
Ма ти цу срп ску. Том при ли ком их је по здра вио пред сед
ник Ма ти це срп ске ака де мик Че до мир По пов. Са ор га
ни за ци јом и на чи ном функ ци о ни са ња их је упо зна ла 
Је ле на Ве се ли нов, управ ни ца по сло ва, а о исто ри ји Ма
ти це срп ске им је го во ри ла До бри ла Мар ти нов, струч ни 
са рад ник за про то кол и од но се са јав но шћу. Том при ли
ком је до го во ре но да сту ден ти са ове сту диј ске гру пе до
ла зе на прак су у Ма ти цу срп ску и по мог ну у ор га ни за
ци ји све ча но сти и дру гих ма ни фе ста ци ја.

9. де цем бра 2011. го ди не: пред став ни ци На род не би
бли о те ке Ср би је, Би бли о те ке Ма ти це срп ске и Би бли о
те кар ског дру штва Ср би је одр жа ли су сед ни цу у На род
ној би бли о те ци Ср би је на ко јој је иза бра на ко ми си ја за 
из ра ду два на ест пра вил ни ка, под за кон ских ака та За ко
на о би бли о теч коин фор ма ци о ној де лат но сти. Из Би
бли о те ке Ма ти це срп ске сед ни ци су при су ство ва ли Ми
ро Вук са но вић, Ми ле на Ми рић и Ду ши ца Гр бић.

9. де цем бра 2011. го ди не: Град ска би бли о те ка „Кар ло 
Би је лиц ки” у Сом бо ру ор га ни зо ва ла је књи жев но ве че 
„Ан дрић у Сом бо ру” на ком је бе се ду о Ан дри ћу ка зи
вао управ ник Би бли о те ке Ма ти це срп ске Ми ро Вук са
но вић, а тек сто ве из Ан дри ће вих де ла го во ри ли Иси до
ра По по вић и Бра ни слав По по вић. Том при ли ком ди
рек тор ки Град ске би бли о те ке „Кар ло Би је лиц ки” Ми
ља ни Зр нић Ми ро Вук са но вић уру чио је Би бли о гра фи ју 
Иве Ан дри ћа (1911–2011).

10. де цем бра 2011. го ди не: Би бли о те ка Ма ти це срп ске 
по сла ла је Би бли о гра фи ју Иве Ан дри ћа (1911–2011) на 
адре се 190 оп штин ских, град ских и ви со ко школ ских 
би бли о те ка у зе мљи и на адре се 88 ино стра них парт не
ра у раз ме ни и лек то ра та за срп ски је зик.

12. де цем бра 2011. го ди не: ге не рал ни се кре тар Ма ти це 
срп ске проф. др Ду шан Ни ко лић и пред сед ник Еко ном
ског од бо ра Ма ти це срп ске Ни ко ла Стој шић има ли су 
са ста нак са Ми ро сла вом Ва си ном, по кра јин ским се кре
та ром за рад, за по шља ва ње и рав но прав ност по ло ва у 
Вла ди АП Вој во ди не. Том при ли ком, во ђе ни су раз го во
ри о вра ћа њу на ци о на ли зо ва не имо ви не у Бе че ју, као и 
о дру гим ак ту ел ним пи та њи ма. 

12. де цем бра 2011. го ди не: одр жа на је сед ни ца Пред сед
ни штва Ма ти це срп ске.

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

12. де цем бра 2011. го ди не: на све ча но сти „Де ве де сет го
ди на жи во та и ра да ака де ми ка Иштва на Се ли ја” у 
Огран ку СА НУ у Но вом Са ду текст ака де ми ка Имре 
Бо ри ја о ака де ми ку Иштва ну Се ли ју ка зи вао је ин фор
ма тор Би бли о те ке Ма ти це срп ске Пе тер Хај нер ман.

13. де цем бра 2011. го ди не: све ча но шћу под на зи вом 
„Ан дри ћу у спо мен” Ма ти ца срп ска је обе ле жи ла ју би
леј 50 го ди на од уру че ња Но бе ло ве на гра де Иви Ан дри
ћу. Ака де мик Че до мир По пов, пред сед ник Ма ти це срп

ске, го во рио је о Ан дри ће вој ди пло мат ској ка ри је ри а 
бе се ду о ње го вом књи жев ном ра ду одр жао је проф. др 
Слав ко Гор дић, пот пред сед ник Ма ти це срп ске. Од ло
мак из тек ста „О при чи и при ча њу” (сток холм ска бе се
да) про чи та ла је мр Иси до ра По по вић, струч ни са рад
ник Ру ко пи сног оде ље ња. Из ло жбу „Иво Ан дрић и Ма
ти ца срп ска” при ре ди ла је Алек сан дра Јо ва но вић, 
струч ни са рад ник Ру ко пи сног оде ље ња.

13. де цем бра 2011. го ди не: књи га Ла за Ко стић при ре
ђи ва ча ака де ми ка Љу бо ми ра Си мо ви ћа, об ја вље на у 
дру гом ко лу 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, про
мо ви са на је на Три би ни Би бли о те ке СА НУ. Го во ри ли су 
до пи сни члан СА НУ и глав ни уред ник Ан то ло гиј ске 
еди ци је Ми ро Вук са но вић, ака де ми ци Све то зар Ко ље
вић и Ми ло сав Те шић, проф. др Мир ја на Д. Сте фа но
вић и аутор.

14. де цем бра 2011. го ди не: одр жа на је сед ни ца Срп ске 
ен ци кло пе ди је.
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14. де цем бра 2011. го ди не: Ма ти цу срп ску су по се ти ли 
го сти На уч ног ин сти ту та за ве те ри нар ство „Но ви Сад”, 
ре а ли за то ри ИПА про гра ма ме ђу гра нич не са рад ње Хр
ват ска–Ср би ја из Осјеч коба рањ ске жу па ни је. Го сте је 
по здра вио пред сед ник Ма ти це срп ске ака де мик Че до
мир По пов. То ком оби ла ска све ча них про сто ри ја Ма ти
це срп ске са исто ри јом и да на шњим ак тив но сти ма нај
ста ри је уста но ве на у ке и кул ту ре их је упо зна ла До бри
ла Мар ти нов, струч ни са рад ник за про то кол и од но се са 
јав но шћу.

15. де цем бра 2011. го ди не: у ор га ни за ци ји Са мо у пра ве 
Ср ба у Ма ђар ској, Ма ти це срп ске и Срп ске пра во слав не 
цр кве не оп шти не Бу дим пе шта, по во дом 250. го ди шњи
це ро ђе ња Са ве Те ке ли је проф. др Љу бо мир ка Кр кљуш, 
се кре тар Оде ље ња за дру штве не на у ке, и проф. др Бран
ко Бе шлин, се кре тар Лек си ко граф ског оде ље ња, про мо
ви са ли су фо то тип ско из да ње књи ге Алек сан дра Фо ри
шко ви ћа Те ке ли је. Вој нич ко плем ство XVI II ве ка у Те ке
ли ја ну му у Бу дим пе шти.

15. де цем бра 2011. го ди не: одр жан је са ста нак Ње го ше
вог од бо ра.

15. де цем бра 2011. го ди не: одр жан је са ста нак Жи ри ја 
за до де лу Зма је ве на гра де.

15. де цем 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, при су ство ва ла је у 
свој ству пот пред сед ни це са стан ку Од бо ра за по др шку 
ини ци ја ти ви за кан ди да ту ру Гра да Но вог Са да за европ
ску пре сто ни цу кул ту ре 2020. го ди не, ко ји је одр жан у 
Кул тур ном цен тру Но вог Са да. На са стан ку је пред ста
вље на стра те ги ја Гра да за кан ди да ту ру и пред лог ак тив
но сти од бо ра у пр вој по ло ви ни 2012. го ди не. Скуп шти
на Гра да је усво ји ла пред ло же ну стра те ги ју и по др жа ла 
ини ци ја ти ву за кан ди да ту ру.

16. де цем бра 2011. го ди не: пред сед ник Ма ти це срп ске 
ака де мик Че до мир По пов и проф. др Дра ган Ста нић, 
глав ни уред ник Срп ске ен ци кло пе ди је, има ли су са ста
нак са ди рек то ром За во да за уџ бе ни ке Ми ло љу бом Ал
би ја ни ћем у Бе о гра ду.

16. де цем бра 2011. го ди не: одр жан је са ста нак Уред ни
штва Збор ни ка за дру штве не на у ке.

16. де цем бра 2011. го ди не: Оп шти на Ста ра Па зо ва ор
га ни зо ва ла је све ча ни ис пра ћај у пен зи ју Рат ка Чо ла ко
ви ћа ко ји је три де сет и две го ди не био ди рек тор На род

не би бли о те ке „До си теј Об ра до вић”. Све ча но сти је из 
Би бли о те ке Ма ти це срп ске при су ство вао управ ник Ми
ро Вук са но вић. 
16. де цем бра 2011. го ди не: мр Дра гој ла Жи ва нов и Ми
ле на Вр ба шки, му зеј ске са вет ни це Га ле ри је Ма ти це срп
ске, при су ство ва ле су Скуп шти ни Му зеј ског дру штва 
Ср би је ко ја је одр жа на у Атри ју му На род ног му зе ја у 
Бе о гра ду.

16. де цем бра 2011. го ди не: До си те је ва за ду жби на и Ма
ти ца срп ска су одр жа ле све ча ност „До си те ју у спо мен”, 
ко јом је за вр ше на го ди на ју би ле ја – 200 го ди на од по ста в
ље ња До си те ја Об ра до ви ћа за ми ни стра про све те. О До
си те ју Об ра до ви ћу, ње го вој исто риј ској уло зи, о За ду жби
ни и ње ном про гра му и ак тив но сти ма и ме ђу на род ном 
на уч ном ску пу ко ји је одр жан у го ди ни ју би ле ја, ње го
вом књи жев ном и про све ти тељ ском ра ду го во ри ли су: 

ака де мик Че до мир По пов, пред сед ник Ма ти це срп ске; 
Мир ја на Дра гаш, управ ни ца За ду жби не „До си теј Об ра
до вић”; проф. др Слав ко Гор дић, пот пред сед ник Ма ти це 
срп ске и проф. др Ду шан Ива нић, члан Управ ног од бо
ра За ду жби не. Од лом ке из До си те је вих тек сто ва чи та ла 
је Ра да Ђу ри чин, драм ска умет ни ца. У му зич ком про
гра му уче ство ва ли су: Са ња Кер кез, со пран, пр ва ки ња 
Бе о град ске опе ре; Иван То ма шев, бас, пр вак Бе о град ске 
опе ре; Иван Јо ва но вић, кла вир.
19. де цем бра 2011. го ди не: одр жа на је сед ни ца Пред сед
ни штва Ма ти це срп ске.
19. де цем бра 2011. го ди не: одр жан је са ста нак Од бо ра 
Оде ље ња за дру штве не на у ке.
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20. де цем бра 2011. го ди не: одр жан је дру ги скуп о пе ри
о дич ним из да њи ма Ма ти це срп ске (пр ви је одр жан 11. 
но вем бра 2011. го ди не), 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. На пр вом ску пу 
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, за тим су во ђе ни раз го во
ри по те мат ским це ли на 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 вља 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. На дру гом ску пу је, на
кон увод них из ла га ња, на пи та ња чла но ва уре ђи вач ких 
од бо ра од го ва рао проф. др Ти бор Са бо, по моћ ник ми ни
ста ра про све те и на у ке у Вла ди Ре пу бли ке Ср би је. Го во
ри ло се о мо гућ но сти ма по бољ ша ња ра да и ква ли те та 
на уч них пу бли ка ци ја, о ка те го ри за ци ји ча со пи са и сл. 
20. де цем 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 згра ди Вла де АП 
Вој во ди не имао са ста нак са пред сед ни ком Вла де АПВ 
др Бо ја ном Пај ти ћем. Том при ли ком, во ђе ни су раз го
во ри о до са да шњој са рад њи и про јек ци ји раз во ја Ма ти
це срп ске. 
21. де цем бра 2011. го ди не: у Ма ти ци срп ској је одр жа на 
све ча ност по во дом 100 го ди на од ро ђе ња Гој ка Ни ко ли
ша, у ор га ни за ци ји Дру штва за исто ри ју ме ди ци не.
22. де цем бра 2011. го ди не: у се ри ји Ћи рил ске ру ко пи сне 
књи ге Би бли о те ке Ма ти це срп ске об ја вље на је пет на е
ста књи га Про ло зи. Слу жбе и жи ти ја Ду ши це Гр бић.
22. и 23. де цем бра 2011. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп
ске је одр жа на дво днев на ра ди о ни ца Цен трал ног ин сти
ту та за кон зер ва ци ју у Бе о гра ду, са те мом Му зеј ска згра
да. Ра ди о ни ци је при су ство ва ло 20 уче сни ка.

23. де цем бра 2011. го ди не: на све ча ном отва ра њу ма ни
фе ста ци је Но во сад ске деч је зим за ри је ко је је одр жа но у 
По зо ри шту мла дих, Га ле ри ја Ма ти це срп ске је као јед на 
од уче сни ка пред ста ви ла свој про грам. Про грам ко ји ће 
се од ви ја ти у Га ле ри ји од 26. до 29. де цем бра пред ста ви
ле су Алек сан дра Сте фа нов, ку стос за еду ка ци ју и во
лон тер Је ле на Ог ња но вић, ко је су том при ли ком одр жа
ле и јед ну ра ди о ни цу за де цу.

23. де цем бра 2011. го ди не: де сет при ре ђе них и ре цен зи
ра них 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 ки цен тар Ма ти це 
срп ске пре дао је на Кон курс Ми ни стар ства кул ту ре за 
су фи нан си ра ње из да ва ња пр вих ка пи тал них де ла ко ја 
се об ја вљу ју на срп ском је зи ку у обла сти кул ту ре и вред
них де ла из обла сти до ма ће и пре вод не књи жев но сти у 
2012. го ди ни.
26. де цем бра 2011. го ди не: одр жа на је сед ни ца Пред сед
ни штва Ма ти це срп ске.
26. де цем бра 2011. го ди не: по во дом 195 го ди на од ро ђе
ња ве ли ке до бро твор ке Ма ри је Тран да фил (1816–1882) 
одр жан је Дан до бро тво ра Ма ти це срп ске, ко ји су на 
раз ли чи те на чи не по др жа ли ак тив но сти Ма ти це срп ске 
то ком 2011. го ди не. (Оп шир ни је у при ло гу) 
26. до 30. де цем бра 2011. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це 
срп ске су у окви ру ма ни фе ста ци је Но во сад ске деч је зим
за ри је ре а ли зо ва не че ти ри кре а тив не ра ди о ни це на ме
ње не де ци као део еду ка тив ног про гра ма Мој пор трет 
за му зеј: Мо ја оми ље на играч ка, Мо ја гра на на по ро дич
ном ста блу, Огле да ло мо га ли ца и Ша пу та ње из про шло
сти. Дру же ње је за вр ше но до де лом Ди пло ма за ма лог 
по зна ва о ца умет но сти сва ком де те ту ко је је уче ство ва
ло у про гра му. Ра ди о ни це су во ди ле Алек сан дра Сте фа
нов, ку стос за еду ка ци ју и Је ле на Ог ња но вић, во лон тер, 
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.

27. де цем 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 отва ра ња 
из ло жбе Збир ка ва јар ских ра до ва Га ле ри је Ма ти це срп
ске. На кон фе рен ци ји су го во ри ли мр Ти ја на Пал ко вље
вић, управ ни ца Га ле ри је и Ра то мир Ку лић, аутор из ло
жбе и ка та ло га.
27. де цем 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 пред сед
ни ком Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти ака де ми ком 
Ни ко лом Хај ди ном.
27. де цем бра 2011. го ди не: одр жан је са ста нак Про грам
ског са ве та ма ни фе ста ци је Исе ље нич ка не де ља 2012. Са
стан ку су при су ство ва ли: мр Ти ја на Пал ко вље вић, 
управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске, Ђор ђо Пр сто је вић, 
по моћ ник ми ни стра за ди ја спо ру у Вла ди Ре пу бли ке 
Ср би је, Ан дреј Бур саћ, члан Град ског ве ћа Но вог Са да 
за ду жен за кул ту ру, Ми ро слав Алек сић, пред став ник 
Би бли о те ке Ма ти це срп ске, Жар ко Ди мић, пред став ник 
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Оп шти не Срем ски Кар лов ци, Ра де Бо кан, пред став ник 
клу ба Neo plan ta, члан. Са стан ку је при су ство вао и Ми о
драг Осто јић, са вет ник ми ни стра у Ми ни стар ству за 
ди ја спо ру. Пред се да вао је проф. др Ду шан Ни ко лић, ге
не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске, пред сед ник Са ве та. 
28. де цем 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 
пред став ни ци ма Удру же ња Ми лу тин Ми лан ко вић из 
Бе о гра да у ве зи са ор га ни зо ва њем из ло жбе о Ми лу ти ну 
Ми лан ко ви ћу. Са стан ку су при су ство ва ли, ис пред 
Удру же ња: мр Слав ко Мак си мо вић, пред сед ник, Сло бо
дан Сто ја но вић, пот пред сед ник, Ни ко ла Стој шић и Рат
ко Ча ло ше вић, чла но ви Удру же ња. Са стан ку је при су
ство ва ла и пред став ник За во да за уџ бе ни ке Але на Пе
шков, као и са рад ни ци Ма ти це срп ске: Алек сан дра Јо
ва но вић, Дра га на Бе ле сли јин, Ву ки ца Ту ца ков, Дра ган 
Ту бић, Вла ди слав Цап и Љи ља на Дра жић. 
28. де цем бра 2011. го ди не: одр жа на је сед ни ца Уред ни
штва Збор ни ка за сла ви сти ку.
28. де цем бра 2011. го ди не: одр жа на је Но во го ди шња 
пред ста ва за де цу за по сле них из Ма ти це срп ске и Би
бли о те ке Ма ти це срп ске.
29. де цем 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 Ма ти ци срп ској 
имао рад ни са ста нак са Ми о дра гом Љу би чи ћем, по моћ
ни ком ди рек то ра ЈП Пар кинг сер вис. Том при ли ком, 
во ђе ни су раз го во ри о пре тва ра њу пар це ле Ма ти це срп
ске у за ле ђу Тр га Ма ри је Тран да фил у пар кинг про стор, 
као и о ак тив но сти ма Сек ци је Ма ти це срп ске за тех нич ке 
на у ке и тех нич ку кул ту ру. Са стан ку су при су ство ва ли 
др Бра ни слав Бо ро вац, про фе сор Фа кул те та тех нич ких 
на у ка у Но вом Са ду, члан Сек ци је, и по моћ ник управ
ни ка по сло ва Ма ти це срп ске Бо ри вој Ју ри шин.
28. де цем бра 2011. го ди не: из штам пе је иза шла Би бли о
гра фи ја књи га у Вој во ди ни за 2009. го ди ну.
28. де цем бра 2011. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске је 
одр жа но отва ра ње из ло жбе Збир ка ва јар ских ра до ва Га
ле ри је Ма ти це срп ске, ауто ра Ра то ми ра Ку ли ћа, и Но во
го ди шњи кок тел Га ле ри је. На отва ра њу из ло жбе при сут
ни ма се обра ти ла мр Ти ја на Пал ко вље вић, управ ни ца 
Га ле ри је, а из ло жбу је све ча но отво ри ла го спо ђа Ду ши ца 
Жив ко вић, по моћ ни ца ми ни стра кул ту ре за кул тур но 
на сле ђе. Осми шље на као де поиз ло жба, са око пет сто ти
на де ла ва јар ске умет но сти, из ло жба илу стру је сав ди
вер зи тет из ра жа ва ња у тро ди мен зи о нал ној фор ми, али 
и плу ра ли тет ма те ри ја ла, об ли ка и те ма. Ма ти цу срп ску 
је на отва ра њу пред ста вљао ге не рал ни се кре тар проф. др 
Ду шан Ни ко лић. 
29. де цем бра 2011. го ди не: Пред сед ни штво Ма ти це срп
ске је ор га ни зо ва ло скро ман Но во го ди шњи кок тел за за
по сле не у Струч ној слу жби Ма ти це срп ске.
29. де цем бра 2011. го ди не: по во дом но во го ди шњих пра
зни ка у Га ле ри ји Ма ти це срп ске је одр жа на но во го ди шња 
пред ста ва за де цу и Де да Мраз је нај мла ђи ма по де лио 
но во го ди шње па ке ти ће. 
30. де цем 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 је при су ство ва ла го ди шњој 
кон фе рен ци ји за ме ди је По кра јин ског се кре та ри ја та за 
кул ту ру ко ја је одр жа на у Вла ди Вој во ди не.

4. ја ну а ра 2012. го ди не: на пред лог Би бли о те ке Ма ти це 
срп ске, њен ис так ну ти струч њак за ста ру књи гу и ње ну 
исто ри ју Ла зар Чур чић до био је на ци о нал ну пен зи ју 2011. 
го ди не, као пр ви би бли о те кар у Ср би ји с та квим при
зна њем. 

9. ја ну а ра 2012. го ди не: Би бли о те ка Ма ти це срп ске је 
по во дом 150го ди шњи це ро ђе ња при по ве да ча, ро ма но
пи сца и драм ског пи сца Јан ка Ве се ли но ви ћа (1862–1905) 
при пре ми ла елек трон ску из ло жбу гра ђе из сво јих и збир
ки Ру ко пи сног оде ље ња ма ти це срп ске. 

10. ја ну а ра 2012. го ди не: одр жа на је сед ни ца Пред сед ни
штва Ма ти це срп ске.

11. ја ну а ра 2012. 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 при су ство
вао је сед ни ци На ци о нал ног са ве та за кул ту ру Ре пу бли
ке Ср би је.

12. jа ну а ра 2012. го ди не: Ма ти цу срп ску су по се ти ли и 
са ње ним ак тив но сти ма и исто ри јом се упо зна ли пред
став ни ци Син ди ка та за по сле них у обра зо ва њу, на у ци и 
кул ту ри Вој во ди не са сво јим го сти ма, пред став ни ци ма 
јед не од нај ве ћих син ди кал них цен тра ла у Ру му ни ји. При
ми ли су их До бри ла Мар ти нов, струч ни са рад ник за 
про то кол и од но се са јав но шћу, и Бра ни слав По по вић, 
пред сед ник Син ди кал не ор га ни за ци је Ма ти це срп ске.

12. jа ну а ра 2012. го ди не: на кон пре у зи ма ња ду жно сти 
ди рек то ра Аустриј ског кул тур ног фо ру ма мр Ни ко ла ус 
Ке лер (mag. Ni co la us Kel ler) пр ви пут је по се тио Ма ти цу 
срп ску. У ње го вој прат њи су би ле Ан дреа Јин гер (An drea 
Jünger) и Мар ти на Пи пал (Mar ti na Pip pal), исто ри чар ке 
умет но сти. Го сте је при мио проф. др Слав ко Гор дић, пот
пред сед ник Ма ти це срп ске. У раз го во ри ма је уче ство ва
ла и До бри ла Мар ти нов, струч ни са рад ник за про то кол 
и од но се са јав но шћу. На кон раз гле да ња све ча них про
сто ри ја Ма ти це срп ске и упо зна ва ња са исто ри јом и ак
тив но сти ма Ма ти це срп ске, го сти су се за др жа ли у ду жем 
раз го во ру из ра жа ва ју ћи по што ва ње за по стиг ну ћа Ма
ти це срп ске и спрем ност за са рад њу.

12. ја ну а ра 2012. 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 отва ра
њу из ло жбе Пре фи ње ни свет пор це ла на у Бе лом дво ру у 
Бе о гра ду, ко ју је отво рио ми ни стар кул ту ре, ин фор ми
са ња и ин фор ма ци о ног дру штва Пре драг Мар ко вић.

13. jа ну а ра 2012. го ди не: Ма ти цу срп ску су по се ти ли 
про фе со ри и уче ни ци Основ не шко ле „Јо ван По по вић”. 
По здра вио их је пред сед ник Ма ти це срп ске ака де мик Че
до мир По пов, а о Ма ти ци срп ској им је го во ри ла До бри
ла Мар ти нов, струч ни са рад ник за про то кол и од но се са 
јав но шћу. 

13. ја ну а ра 2012. го ди не: иза шла је но вем бар ска све ска 
Ле то пи са Ма ти це срп ске. Ис так ну та су два те ма та: о Че
сла ву Ми ло шу (Љу би це Ро сић пре вод не ко ли ко Ми ло
ше вих „по след њих пе са ма” и јед ног есе ја, и њен текст о 
Ми ло ше вом ства ра ла штву), те о ре цеп ци ји књи жев ног 
де ла Ми ло ра да Па ви ћа у Пољ ској, Шпа ни ји, Мек си ку, 
Ју жној Ко ре ји и Ру си ји (тек сто ви Ми ха ла Хар па ња, Ду
ша на Вла ди сла ва Па жђер ског и Еве ли не Ха ће, Не ве не Ја
ни ћи је вић, Ду брав ке Су жње вић, Санг Хун Ки ма, Ла ри се 
Са ве ље ве и Иго ра Ку зње цо ва). Ле то пис об ја вљу је за пи се 
Ча сла ва Ђор ђе ви ћа о Ко љи Ми ће ви ћу и Ја сми не Гр ко
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вић Меј џор о скрип то ри ја ма и штам па ри ја ма код Ср ба 
у сред њем ве ку и раз го вор ко ји је са њом во ди ла На та ша 
По ло ви на. Ауто ри ру бри ке „По е зи ја и про за” су Ђор ђо 
Сла до је, Дра го Ке ка но вић, Ти хо мир Не шић, Фло ри ка 
Ште фан, Дра ган Ха мо вић, Де јан Ву ки ће вић, Са ша Ра до
њић и Вик тор Ра дун Те он, а „Огле да” Сло бо дан Жу њић. 
О но вим књи га ма Здрав ка Ку чи на ра, Ра до ва на Вуч ко ви
ћа, Да ви да Ал ба ха ри ја, Ђор ђа Сла до ја, Сло бо да на Ти шме, 
Са ве Да мја но ва, Ча сла ва Ђор ђе ви ћа, Ју ли ја на Та ма ша, 
Зо ра на Бог на ра, Не ма ње Ра и че ви ћа и Ма ри ја Ли гу о ри ја 
пи шу Да ни ло. Н. Ба ста, Бран ко Ле тић, Ду ња Ду ша нић, 
Би ља на Ту ра ња нин, Лу ка Баљ, Дра га на Бе ле сли јин, Бра
ни сла ва Ва сић Ра ко че вић, Дра ган Та сић, Ни ко ла Шан та, 
Алек сан дар Б. Ла ко вић, Мар ко Не дић и Го ра на Ра и че вић. 

13. ја ну а ра 2012. го ди не: ге не рал ни се кре тар Ма ти це 
срп ске проф. др Ду шан Ни ко лић је у Бо ну, на ме ђу на род
ној на уч ној кон фе рен ци ји En vi ron men tal Pro tec tion as a 
Task for the In ter na ti o nal Com mu nity, из ло жио ре фе рат: 
En vi ron men tal pro tec tion and de ve lop ment: Ci vi li za tion on the 
wrong road? (За шти та жи вот не сре ди ни и раз вој: ци ви
ли за ци ја на по гре шном пу ту?). То ком кон фе рен ци је је са 
ор га ни за то ри ма ску па раз го ва рао о мо гу ћој са рад њи са 
на уч ним оде ље њи ма Ма ти це срп ске и пред ло жио да се 
на пред сто је ћој кон фе рен ци ји Ује ди ње них на ци ја о кли
мат ским про ме на ма, ко ја ће се одр жа ти у Бра зи лу ју на 
2012. го ди не, при ре ди из ло жба о Ми лу ти ну Ми лан ко ви
ћу, као ро до на чел ни ку са вре ме не те о ри је о сме ни ле де
них и ме ђу ле де них до ба. 
Од 13. до 15. ја ну а ра 2012. го ди не: мр Ти ја на Пал ко вље
вић, управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске је бо ра ви ла у 
Ма ри бо ру (Сло ве ни ја) са зва нич ном де ле га ци јом Гра да 
Но вог Са да: Иго ром Па вли чи ћем, гра до на чел ни ком, Ан
дре јем Бур са ћем, чла ном Град ског ве ћа за кул ту ру и Ла
слом Бла шко ви ћем, ди рек то ром Кул тур ног цен тра Но вог 
Са да, и при су ство ва ла све ча но сти про гла ше ња Ма ри
бо ра европ ском пре сто ни цом кул ту ре за 2012. го ди ну.
14. ја ну а ра 2012. 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, и Сне
жа на Ми шић, на чел ник оде ље ња за про гра ме и пре зен
та ци ју, при су ство ва ле су у Га ле ри ји Арт гет Кул тур ног 
цен тра Бе о гра да све ча ном уру че њу при зна ња Дру штва 
исто ри ча ра умет но сти Ср би је за нај бо љу аутор ску из ло
жбу у 2011. го ди ни др Си мо ни Чу пић за из ло жбу и пра те
ћу пу бли ка ци ју Грaђaнски мoдeрнизaм и пoпулaрнa кул
турa − eпизoдe мoднoг, пoмoднoг и мoдeрнoг (1918−1941), 

кoja je oдржaнa у Гaлeриjи Maтицe срп ске у пе ри о ду од 
27. сeптeмбра до 20. октoбра 2011. го ди не. 

16. ја ну а ра 2012. го ди не: одр жа на је сед ни ца Пред сед
ни штва Ма ти це срп ске.

16. ја ну а ра 2012. го ди не: одр жа на је сед ни ца Управ ног 
од бо ра Ма ти це срп ске.

16. ја ну а ра 2012. 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 са стан
ку Из вр шног од бо ра Ма ти це срп ске.

17. ја ну а ра 2012. го ди не: одр жан је са ста нак пред став
ни ка На род не бан ке Ср би је – Оде ље ња за ко му ни ка ци
је, Ма ти це срп ске и Фон да „Европ ски по сло ви“ Ауто
ном не по кра ји не Вој во ди не у Дру штве ној са ли На род не 
бан ке Ср би је у Бе о гра ду. Са стан ку су при су ство ва ли из 
На род не бан ке Ср би је: Не вен ка Са во вић, ди рек тор Оде
ље ња за ко му ни ка ци је, Ве сна Ко вач, шеф Од се ка за из
ло жбе и еду ка ци ју, и Сне жа на Цви је тић, струч ни са рад
ник из Од се ка за из ло жбе и еду ка ци ју. Из Ма ти це срп
ске: проф. др Ду шан Ни ко лић, ге не рал ни се кре тар Ма
ти це срп ске, Алек сан дра Јо ва но вић, струч ни са рад ник 
Ру ко пи сног оде ље ња, Дра га на Бе ле сли јин, струч ни са
рад ник Срп ске ен ци кло пе ди је, Ву ки ца Ту ца ков, тех
нич ки уред ник Ма ти це срп ске, и из Фон да „Европ ски 
по сло ви“ Ауто ном не по кра ји не Вој во ди не: Ср ђан Лут
кић, по моћ ник ди рек то ра за фи нан сиј ско прав не по сло
ве, и Ива на Ле кић, шеф Од се ка за прав не по сло ве. Том 
при ли ком, во ђе ни су раз го во ри о ор га ни за ци о ним и 
тех нич ким пи та њи ма у ве зи са ор га ни зо ва њем из ло жбе 
„Срп ски но вац од XI II до XXI ве ка“ у европ ским гра до
ви ма то ком 2012. го ди не. 

17. ја ну а ра 2012. го ди не: одр жан је са ста нак у Удру же
њу „Ми лу тин Ми лан ко вић“ из Бе о гра да у ве зи са ор га
ни зо ва њем из ло жбе „Кроз ва си о ну и ве ко ве – при ча о 
Ми лу ти ну Ми лан ко ви ћу”. Са стан ку су при су ство ва ли 
Слав ко Мак си мо вић, пред сед ник Удру же ња, и Сло бо дан 
Сто ја но вић, пот пред сед ник Удру же ња, ге не рал ни се кре
тар Ма ти це срп ске проф. др Ду шан Ни ко лић, струч не са
рад ни це Алек сан дра Јо ва но вић, Дра га на Бе ле сли јин и тех
нич ки уред ник из да ња Ма ти це срп ске Ву ки ца Ту ца ков.

17. ја ну а ра 2012. 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 го
спо ди ном Ми ло ва ном Бо жи но ви ћем, ам ба са до ром Ре
пу бли ке Ср би је у Аустри ји. Том при ли ком во ђе ни су 
раз го во ри о осни ва њу Кул тур ног цен тра у Бе чу и о ор
га ни зо ва њу на уч них ску по ва и из ло жби у са рад њи са 
аустриј ским ин сти ту ци ја ма. 

17. ја ну а ра 2012. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске су 
сту ден ти При род нома те ма тич ког фа кул те та у Но вом 
Са ду − Де парт ман за ге о гра фи ју, ту ри зам и хо те ли јер
ство, ре а ли зо ва ли прак тич не ве жбе у окви ру пред ме та 
Ани ма ци ја у ту ри зму. Про грам је при ре ђен за гру пу де це 
основ но школ ског уз ра ста и са сто јао се из пред ста ве ин
спи ри са не де лом Па је Јо ва но ви ћа Про гла ше ње Ду ша но вог 
за ко ни ка, из ло же ним у стал ној по став ци Га ле ри је, и кре
а тив не ра ди о ни це. Про грам и ра ди о ни ца су ре а ли зо ва ни 
у са рад њи са ку сто си ма и кон зер ва то ри ма Га ле ри је. 

18. ја ну а ра 2012. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске је 
одр жан са ста нак мр Ти ја не Пал ко вље вић, управ ни це 
Га ле ри је, и Та ње Ка ле зић из Кла сте ра кре а тив не ин ду
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стри је Вој во ди не, у ве зи са за јед нич ким уче шћем на 
про јек ту Уни вер зи те та у Но вом Са ду ве за ног за парт
нер ство из ме ђу aка де ми ја и кре а тив них ин ду стри ја 
(Part ner ship bet we en Aca de mia and Cre a ti ve In du stri es – 
im pro ving, in no va tion and en ter pre ne o ur ship „PA CI“).
19. ја ну а ра 2012. го ди не: пред сед ник Ма ти це срп ске 
ака де мик Че до мир По пов и пред сед ник Срп ске ака де
ми је на у ка и умет но сти ака де мик Ни ко ла Хај дин са ста
ли су се у Срп ској ака де ми ји на у ка и умет но сти у Бе о
гра ду у ве зи са фи нан си ра њем Срп ске ен ци кло пе ди је. 
Са стан ку су при су ство ва ли проф. др Дра ган Ста нић, 
глав ни уред ник Срп ске ен ци кло пе ди је, ди рек тор За во да 
за уџ бе ни ке Ми ло љуб Ал би ја нић и ди рек тор Слу жбе
ног гла сни ка Сло бо дан Га ври ло вић. 
19. ја ну а ра 2012. го ди не: ге не рал ни се кре тар Ма ти це 
срп ске проф. др Ду шан Ни ко лић је на ме ђу на род ном 
на уч ном ску пу ор га ни зо ва ном на Уни вер зи те ту у Љу
бља ни по во дом 200го ди шњи це до но ше ња Аустриј ског 
гра ђан ског за ко ни ка, из ло жио ре фе рат ABGB and Ser
bian Law (АГЗ и срп ско пра во), у окви ру ко јег је пред ста
вио и ре зул та те ис тра жи ва ња вр ше них у окви ру на уч
ног про јек та При ват но пра во у Вој во ди ни из ме ђу два 
свет ска ра та, чи ји је но си лац Ма ти ца срп ска. 
20. и 27. ја ну а ра 2012. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп
ске су одр жа на два струч на ту ма че ња из ло жбе Збир ка 
ва јар ских ра до ва Га ле ри је Ма ти це срп ске. О кон цеп ту 
из ло жбе и из ло же ним де ли ма го во ри ли су мр Ти ја на 
Пал ко вље вић, управ ни ца Га ле ри је (20. ја ну ар) и аутор 
из ло жбе Ра то мир Ку лић, му зеј ски са вет ник (27. ја ну ар). 

23. ја ну а ра 2012. го ди не: у Ко лар че вој за ду жби ни пред
ста вљен је пе ти том ка пи тал ног на ци о нал ног про јек та 
Срп ски би о граф ски реч ник (Кв–Мао). О књи зи су го во ри
ли Си ни ша Ко ва че вић, др Ми лош Ко вић, проф. Не над 
Осто јић и глав ни уред ник ака де мик Че до мир По пов.
23. ја ну а ра 2012. го ди не: ге не рал ни се кре тар Ма ти це 
срп ске проф. др Ду шан Ни ко лић је уче ство вао у ра ду 
сед ни це На ци о нал ног са ве та за ви со ко обра зо ва ње, ко ја 
је одр жа на у Па ла ти Ср би ја у Бе о гра ду.
23. ја ну а ра 2012. го ди не: све ча ном уру че њу НИНове 
на гра де за нај бо љи ро ман у 2011. го ди ни Сло бо да ну Ти
шми при су ство вао је Ми ро Вук са но вић, ра ни ји до бит
ник ове на гра де. 
23. ја ну а ра 2012. 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, на

чел ник оде ље ња за про гра ме и пре зен та ци ју, одр жа ле су 
у Га ле ри ји са ста нак са Ми ла ном Ми ци ћем, по моћ ни ком 
по кра јин ског се кре та ра за кул тур но на сле ђе и јав не 
збир ке и пред став ни ци ма Удру же ња Хер це го ва ца у Ба
на ту, ра ди до го во ра око ре а ли за ци је из ло жбе Са ва Те ке
ли ја – ве ли ки срп ски до бро твор у Тре би њу у окви ру ма
ни фе ста ци је „Ду чи ће ви да ни“.

23. ја ну а ра 2012. 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 рад ном 
са стан ку по во дом при пре ма ња апли ка ци је за ТEMPUS 
про је кат ве зан за парт нер ство из ме ђу aка де ми ја и кре а
тив них ин ду стри ја, ко ји је одр жан у Све ча ној са ли Рек
то ра та Уни вер зи те та у Но вом Са ду. 

24. ја ну а ра 2012. го ди не: одр жа на је сед ни ца Пред сед
ни штва Ма ти це срп ске.

24. ја ну а ра 2012. го ди не: пред ста вље но је ка пи тал но 
из да ње Ма ти це срп ске, Срп ске ака де ми је на у ка и умет
но сти и За во да за уџ бе ни ке Срп ска ен ци кло пе ди ја, том I, 
књи га 2 (Бе ог–Буш). Го во ри ли су ака де мик Че до мир По
пов, др Ми ло љуб Ал би ја нић, ака де мик Ђор ђе Зло ко вић, 
проф. др Дар ко Та на ско вић и проф. др Дра ган Ста нић. 

У умет нич ком про гра му су уче ство ва ли про фе со ри 
Ака де ми је умет но сти у Но вом Са ду, ко ја је пред ста вље
на у Срп ској ен ци кло пе ди ји: Зо ран Кра ји шник, ги та ра; 
Алек сан дар Та сић, кла ри нет, а тек сто ве из Срп ске ен ци
кло пе ди је чи та ла је мр Иси до ра По по вић, струч ни са
рад ник Ру ко пи сног оде ље ња.
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25. ја ну а ра 2012. го ди не: отво ре на је из ло жба Кроз ва
си о ну и ве ко ве, при ча о Ми лу ти ну по све ће на Ми лу ти ну 
Ми лан ко ви ћу на При род нома те ма тич ком фа кул те ту у 
Но вом Са ду и у се ди шту Ма ти це срп ске, у за ду жбин
ском зда њу Ма ри је Тран да фил. (Оп шир ни је у при ло гу) 

25. ја ну а ра 2011. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске је 
одр жа на Го ди шња кон фе рен ци ја Га ле ри је за но ви на ре. 
Нај ва жни је про јек те и про гра ме ко ји су ре а ли зо ва ни у 
2011. го ди ни пред ста ви ла је Сне жа на Ми шић, на чел ник 
оде ље ња за про гра ме и пре зен та ци ју, док је о пла но ви ма 
и про јек ти ма у 2012. го ди ни го во ри ла мр Ти ја на Пал ко
вље вић, управ ни ца Га ле ри је, а о про јек ти ма за шти те и 
адап та ци ји де поа у 2012. го ди ни Да ни е ла Ко ро ли ја Цр
кве ња ков, по моћ ни ца управ ни це. 

25. ја ну а ра 2011. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске је 
одр жан са ста нак мр Ти ја не Пал ко вље вић, управ ни це, 
са Фи ли пом ле Мо а ном (Phi lip pe Le Mo i ne), за ме ни ком 
ди рек то ра Фран цу ског ин сти ту та у Бе о гра ду и ата ше ом 
за кул ту ру, и Пјер Ив Но е лом (Pi er re Iv Noel), ру ко во ди
о цем огран ка Фран цу ског ин сти ту та у Но вом Са ду. Те
ма са стан ка је би ла са рад ња на ре а ли за ци ји из ло жбе Од 
Бос фо ра до Ја дра на ко ја ће би ти при ре ђе на у Га ле ри ји у 
окви ру ма ни фе ста ци је Да ни Фран ко фо ни је. На кон са
стан ка го сти су об и шли стал ну по став ку Га ле ри је и из
ло жбу Збир ка ва јар ских ра до ва Га ле ри је Ма ти це срп ске. 

26. ја ну а ра 2012. го ди не: одр жа на је Скуп шти на Из да
вач ког цен тра Ма ти це срп ске на ко јој су, из ме ђу оста лог, 
усво је ни Из ве штај о ра ду за 2011. го ди ну, као и Из ве штај 
о ра ду за пе ри од 2008–2011. го ди не.

26. ја ну а ра 2012. го ди не: одр жа на је тра ди ци о нал на Све
то сав ска бе се да Ма ти це срп ске. Бе се ду под на сло вом 
„Ан тро по ло ги ја жи ти ја – чо век у Бо га” одр жао је проф. 
др Ми лан Ра ду ло вић. У му зич ком про гра му је уче ство
вао Во кал ни сту дио „Ор фе лин”, ко јим је ди ри го ва ла Та
ма ра Пе ти је вић.

26. ја ну а ра 2011. го ди не: мр Ти ја на Пал ко вље вић, 
управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске је при су ство ва ла са
стан ку Ор га ни за ци о ног од бо ра за кан ди да ту ру Но вог 
Са да за европ ску пре сто ни цу кул ту ре 2020. го ди не ко ји 
је одр жан у Град ској ку ћи. 

27. ја ну а ра 2012. го ди не: проф. др Слав ко Гор дић, пот
пред сед ник Ма ти це срп ске, и проф. др Ду шан Ни ко лић, 
ге не рал ни се кре тар, при су ство ва ли су у Са ва цен тру у 
Бе о гра ду све ча ној ака де ми ји по во дом Да на Све тог Са ве 
у ор га ни за ци ји Ми ни стар ства про све те.

27. ја ну а ра 2012. го ди не: Би бли о те ка Ма ти це срп ске је 
по во дом ро ђе ња по ли ти ча ра и др жав ни ка Или је Га ра
ша ни на (1812–1874) при пре ми ла елек трон ску из ло жбу 
гра ђе из сво јих и збир ки РОМС. 

27. ја ну а ра 2011. го ди не: Сне жа на Ми шић, на чел ник 
оде ље ња за про гра ме и пре зен та ци ју Га ле ри је Ма ти це 
срп ске, при су ство ва ла је пре да ва њу Ни ка Пу ла, пред се
да ва ју ћег ИКОМове сек ци је у Ве ли кој Бри та ни ји, Ко му
ни ка ци ја кроз му зеј ске пред ме те и збир ке ко је је одр жа
но у На род ном му зе ју у Бе о гра ду у окви ру про јек та 
„Пре о бли ко ва ње му зе ја“. 

31. ја ну а ра 2012. го ди не: у Све ча ној са ли СА НУ, на три
би ни Би бли о те ке СА НУ, чи ји је уред ник до пи сни члан 
СА НУ Ми ро Вук са но вић, пред ста вље но је ка пи тал но 
из да ње Ма ти це срп ске, Срп ске ака де ми је на у ка и умет
но сти и За во да за уџ бе ни ке Срп ска ен ци кло пе ди ја, том I, 
књи га 2 (Бе ог–Буш). По здрав ну реч је из го во рио пред
сед ник СА НУ ака де мик Ни ко ла Хај дин. О књи зи су го
во ри ли ака де мик Ђор ђе Зло ко вић, проф. др Дар ко Та
на ско вић и проф. др Дра ган Ста нић.

НАЈАВА ДОГАЂАЈА
Међународни научни скуп о матицама 

у Будимпешти

У ор га ни за ци ји: SPIN – Dutch Na ti o nal Re se arch 
In sti tu te for Cul tu ral Hi story, Uni ver sity of Am ster
dam (Хо лан ди ја), NI SE – Na ti o nal movеmnts and 
in ter me di ary Struc tu res in Euro pe, Ant werp (Бел
ги ја) и CEU – Cen tral Euro pean Uni ver sity, Bu da
pest (Ма ђар ска), 15. и 16. фе бру а ра (на дан осни ва
ња Ма ти це срп ске), на Цен трал но е вроп ском уни
вер зи те ту у Бу дим пе шти одр жа ће се Mе ђу на род
ни на уч ни скуп Bu il ding cul tu ral na ti ons: The ma ti ca 
and equ i va lent in ter me di ary struc tu res in Euro pe (Из
градњакултурнихнација:матицаиеквивалентне
структуре у Европи), у чи јем сре ди шту ће би ти 
Ма ти ца срп ска, као нај ста ри ја ин сти ту ци ја те вр
сте. Оче ку је се уче шће три де се так ис тра жи ва ча 
из пет на ест др жа ва. Увод ни ре фе рат ће под не ти 
проф. др Ду шан Ни ко лић, ге не рал ни се кре тар 
Ма ти це срп ске.
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ДАН ДО БРО ТВО РА МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ 

По во дом 195 го ди на од ро ђе ња ве ли ке до бро твор
ке Ма ри је Тран да фил (1816–1882) у се ди шту Ма ти
це срп ске је 26. де цем бра одр жан Дандобротвора
Матицесрпске. За ту при ли ку ор га ни зо ван је све
ча ни при јем за пред став ни ке ин сти ту ци ја и по је
дин це, ко ји су на раз ли чи те на чи не по др жа ли ак
тив но сти Ма ти це срп ске то ком 2011. го ди не. Про
грам је от по чео чи та њем од ло ма ка из Те ста мен та 
Ма ри је Тран да фил. По том се пред сед ник Ма ти це 
срп ске обра тио при сут ни ма сло вом о за ду жби
нар ству у исто ри ји Ма ти це срп ске, ис та кав ши до
при нос Ма ри је Тран да фил. Је ле на То до ро вић, 
хар фа, сту дент ки ња Ака де ми је умет но сти у Но
вом Са ду у кла си Ста ше Мир ко вић Гру јић, из ве ла 
је кон церт ну ети ду „Ју тро” фран цу ског ком по зи
то ра Мар се ла Тур ни јеа. Ге не рал ни се кре тар проф 
др Ду шан Ни ко лић је го во рио о зна ча ју и до при
но су фи нан сиј ске по др шке ин сти ту ци ја и по је ди
на ца за рад Ма ти це срп ске. По том је про чи тао 
име на ин сти ту ци ја и по је ди на ца ко ји ма се Ма ти
ца срп ска за хва љу је и на кра ју име на оних ко ји су 
се у прет ход ној го ди ни по себ но ис та кли сво јом 
по др шком Ма ти ци срп ској. Њи ма је пред сед ник 
Ма ти це срп ске уру чио за хвал ни це. Проф др Слав
ко Гор дић се обра тио при сут ни ма реч ју о зна ча ју 
обра зо ва ња и по себ но до бро тво ру из Аме ри ке 
Жар ку Ре љи ну, ко ји већ го ди на ма на гра ђу је до бре 
ђа ке. Ове го ди не на гра да је до де ље на шти ће ни ци 
Деч јег се ла Љи ља ни То до ро вић, сту дент ки њи ма
стер сту ди ја Фа кул те та ор га ни за ци о них на у ка у 
Бе о гра ду, ко ја је би ла успе шан ђак кроз чи та во 
шко ло ва ње. Мр Иси до ра По по вић, ко ја је во ди ла 
про грам, при пре ми ла је из бор тек сто ва и чи та ла 
их, све ча ност је окон ча ла од лом ком из пе сме Све
тлигробови Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја.
Пред сед ни штво Ма ти це срп ске је до не ло од лу ку 
да се и на ред них го ди на у исто вре ме ор га ни зу је 
Дандобротвора. 
До бро тво ри Ма ти це срп ске у 2011. го ди ни: 
Правналица:
Агро вој во ди наКо мер цсер вис АД, Гим на зи ја „Јо
ван Јо ва но вић Змај”, Еко ном ска шко ла „Све то зар 
Мар ко вић”  Ре сто ран „Ста ро зда ње”, ЈП За вод за 
из град њу Гра да, Им пулс хе ми ја ДОО, Mi lex, Но ви 
Сад, Мле ка ра Су бо ти ца АД, На уч ни ин сти тут за 
ра тар ство и по вр тар ство, Оџа чар, По ли циј ска 
упра ва Но ви Сад, Пе ка ра „Ми лан”, Срп ска бан ка 
АД, Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Вој во ди не, Хор Са
бор не цр кве „Све ти Ге ор ги је”, Хро мил.
Појединци:
Проф. др Ви то мир Ву ле тић, проф. др Ја сми на Гр
ко вић Меј џор, Љу бо мир Ку сту дић, Ми ре Гво зде
но вић, Дра ган Осто јић, Мир ја на Иса ков, Све ти
слав Иса ков, Ан дреј Кал мар, Ми ра Ко ва чек, Је ле
на Ко ва чек Све тли чић и проф. др Гор да на Ко ва
чек Ста нић, Вук сан Ла ки ће вић, Ран дал Меј џор, 
Ми лан Ми лић Ја го дин ски, др Ду шан По пов, Жар
ко Ре љин, Бо јан Сте фа но вић, проф. др Сло бо дан 
Чу пић.
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КРОЗ ВА СИ О НУ И ВЕ КО ВЕ – ПРИ ЧА О 
МИ ЛУ ТИ НУ МИ ЛАН КО ВИ ЋУ

Ма ти ца срп ска и Дру штво „Ми лу тин Ми лан ко
вић” из Бе о гра да су у са рад њи са Уни вер зи те том 
у Но вом Са ду, При род нома те ма тич ким фа кул те
том у Но вом Са ду и За во дом за уџ бе ни ке из Бе о
гра да при ре ди ли из ло жбу Кроз васионуивекове–
причаоМилутинуМиланковићу.Из ло жба је по де
ље на у два те мат ска бло ка. У цен трал ном хо лу 
При род нома те ма тич ког фа кул те та из ло же ни су 
екс по на ти ко ји све до че о шко ло ва њу и на уч ном 
ра ду Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа. У књи жа ри Ма ти
це срп ске, у за ду жбин ском зда њу Ма ри је Тран да
фил, по се ти о ци су мо гли да ви де дру ги део из ло
жбе, по све ћен Ми лан ко ви ће вом ка лен да ру и са
рад њи зна ме ни тог на уч ни ка са Ма ти цом срп ском. 
За ор га ни зо ва не по се те уче ни ка сред њих шко ла, у 
Мул ти ме ди јал ној са ли Ма ти це срп ске би ла је 
обез бе ђе на про јек ци ја до ку мен тар ног фил ма о 
Ми лу ти ну Ми лан ко ви ћу. Из ло жба је све ча но 
отво ре на у цен трал ном хо лу При род нома те ма
тич ког фа кул те та, 25. ја ну а ра 2012. го ди не. При
сут не су по здра ви ли проф. др Сло бо дан Ћур чић, 
пот пред сед ник Ма ти це срп ске, го спо дин Слав ко 
Мак си мо вић, пред сед ник Удру же ња „Ми лу тин 
Ми лан ко вић”, и де кан При род нома те ма тич ког 
фа кул те та проф. др Не да Ми ми ца Ду кић. О Ми
лу ти ну Ми лан ко ви ћу је го во ри ла проф. др Ми ли
ца Пав ков Хр во је вић, про де кан за на у ку При род
нома те ма тич ког фа кул те та, ко ја је ујед но и отво
ри ла из ло жбу. 
Из ло жба је би ла отво ре на за по се ти о це од 25. ја
ну а ра до 25. фе бру а ра 2012. го ди не. 
За ту при ли ку, при пре мље на су и на фо рек су од
штам па на два ве ли ка по сте ра на срп ском и ен гле
ском је зи ку (МилутинМиланковић – Биографија и 
МилутинМилановићиМатицасрпска), као и по
се бан про мо тив ни пла кат (ауто ри тек сто ва су мр 
Дра ган Ту бић и мр Дра га на Бе ле сли јин; пре вод 
на ен гле ски Ан дреј Кал мар; гра фич ки ди зајн и 
при пре ма за штам пу Мир ја на Иса ков). За ко ор
ди на ци ју је би ла за ду же на Алек сан дра Јо ва но вић, 
струч ни са рад ник Ру ко пи сног оде ље ња Ма ти це 
срп ске. За ре а ли за ци ју су би ли за ду же ни Ву ки ца 
Ту ца ков, тех нич ки уред ник из да ња Ма ти це срп
ске, и Са ша Ку лић, тех нич ки са рад ник. Ру ко во ди
лац про јек та је био проф. др Ду шан Ни ко лић, ге
не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске.
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