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3. ју ла 2012. го ди не: др Ду шан По пов, ду го го ди шњи се
кре тар Ма ти це срп ске, но ви нар, глав ни уред ник Те ле ви
зи је Но ви Сад, пре ми нуо је у 83. го ди ни жи во та. (при лог)

4. ју ла 2012. го ди не: у Га ле ри јиле га ту Ми ли це Зо рић и 
Ро до љу ба Чо ла ко ви ћа у Бе о гра ду (Му зеј са вре ме не умет
но сти Бе о град) отво ре на је из ло жба 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) аутор ке др Си мо не Чу пић. На отва ра њу 
из ло жбе су го во ри ле: Бра ни сла ва Ан ђел ко вић, ди рек
тор ка Му зе ја са вре ме не умет но сти Бе о град, мр Ти ја на 
Пал  ко вље вић, управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске, и 
аутор  ка др Си мо на Чу пић.

5. ју ла 2012. го ди не: при ре ђи вач Ми ли вој Не нин пре дао 
је ру ко пис Књи ге о Зма ју Ла зе Ко сти ћа за че твр то 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.

5. ју ла 2012. го ди не: мр Ти ја на Пал ко вље вић, управ ни ца 
Га ле ри је Ма ти це срп ске, на по зив ам ба са до ра Аустри је у 
Ср би ји, Њ.Е. го спо ди на Кле мен са Ко је при су ство ва ла је 
опро штај ном при је му у Аустриј ској ам ба са ди у Бе о гра ду.

6. ју ла 2012. го ди не: Би бли о те ка Ма ти це срп ске при ре
ди ла је у јав ном ка та ло гу елек трон ску из ло жбу по во дом 
обе ле жа ва ња 150 го ди на од ро ђе ња аустриј ског сли ка ра 
Гу ста ва Клим та (1862–1918).

6. ју ла 2012. го ди не: одр жан је ко ме мо ра тив ни скуп по
во дом смр ти др Ду ша на По по ва, ду го го ди шњег се кре
та ра Ма ти це срп ске у пен зи ји. Ре чи опро шта ја го во ри ли 
су пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др Дра ган Ста нић 
и но ви на ри Ди ми три је Бо а ров и Љу бо мир Вук ма но вић. 
Др Ду шан По пов је са хра њен на Но вом гро бљу у Но вом 
Са ду. На са мом гро бљу од ње га се сло вом опро стио ње
гов брат Ра ша По пов. Ко ме мо ра ци ји су при су ство ва ли 
пред став ни ци СА НУ, Гра да Но вог Са да, срод них кул
тур них ин сти ту ци ја, ње го ви са рад ни ци на мно го број ним 
по ду хва ти ма ко је је по кре нуо и во дио и у ко ји ма је уче
ство вао и мно го број ни по што ва о ци.
6. ју ла 2012. го ди не: чла ни це Ко ла срп ских се ста ра по
се ти ле су Ма ти цу срп ску и том при ли ком по ста ви ле ве
нац на згра ду Ма ти це срп ске по во дом Ивањ да на.
6. ју ла 2012. го ди не: одр жа на је сед ни ца Уред ни штва 
Збор ни ка Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик.
7. ју ла 2012. го ди не: у Ма ти ци срп ској је одр жа на Сек
ци ја за исто ри ју Дру штва ле ка ра Вој во ди не.
10. ју ла 2012. го ди не: пред сед ник Ма ти це срп ске проф. 
др Дра ган Ста нић и пот пред сед ник проф. мр Не над Осто
јић има ли су са ста нак са Ти хо ми ром Си ми ћем, ди рек то 
ром фир ме „Елек тро вој во ди на“ и ње го вим са рад ни ци ма. 

Том при ли ком, раз го ва ра ло се о мо гућ но сти ма даљ ње 
са рад ње.
10. и 18. ју ла 2012. го ди не: Га ле ри ју Ма ти це срп ске су 
по се ти ли уче сни ци кам па за де цу и омла ди ну „Ма ла 
срећ на ко ло ни ја“, ко ја се по де се ти пут одр жа ва у Пе
тро ва ра ди ну. 
11. ју ла 2012. го ди не: Ма ти цу срп ску је по се тио гра до
на чел ник Но вог Са да Игор Па вли чић, по моћ ник гра до
на чел ни ка Го ран Бо лић и члан Град ског ве ћа за ду жен за 
фи нан си је Жив ко Ма ка рић. Том при ли ком, пред сед ник 
Ма ти це срп ске проф. др Дра ган Ста нић, пот пред сед ник 
Ма ти це срп ске проф. мр Не над Осто јић и ге не рал ни се
кре тар Ма ти це срп ске доц. др Ђор ђе Ђу рић раз го ва ра ли 
су са го сти ма о са рад њи град ских струк ту ра и нај ста ри
је срп ске уста но ве кул ту ре. 
11. до 13. ју ла 2012. го ди не: мр Ти ја на Пал ко вље вић, 
управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске, уче ство ва ла је на Ме
ђу на род ној кон фе рен ци ји CRINSS ко ју је ор га ни зо вао 
Кла стер кре а тив них ин ду стри ја Вој во ди не и Европ ска 
пре д у зет нич ка мре жа у Ма стер цен тру Но во сад ског сај ма. 
12. ју ла 2012. го ди не: пред сед ник Ма ти це срп ске проф. 
др Дра ган Ста нић и ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске 
доц. др Ђор ђе Ђу рић су се у Бе о гра ду са ста ли са ге не
рал ним се кре та ром СА НУ ака де ми ком Ди ми три јем Сте
фа но ви ћем и раз го ва ра ли о са рад њи две ју ин сти ту ци ја.
12. ју ла 2012. го ди не: пред сед ник Ма ти це срп ске проф. 
др Дра ган Ста нић и члан Уре ђи вач ког од бо ра Срп ске 
ен ци кло пе ди је др Љи ља на Сто шић раз го ва ра ли су са 
проф. др Зо ра ном Ма не ви ћем о са рад њи на по сло ви ма 
Ен ци кло пе ди је. 
12. до 15. ју ла 2012. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске је 
ре а ли зо ван про грам Пре дах ни те уз умет ност у Га ле ри ји 
Ма ти це срп ске / Ta ke a bre ak – fe el the Art in The Gal lery 
of Ma ti ca srp ska. На овај на чин се то ком тра ја ња му зич ког 
фе сти ва ла Еxit 2012 Га ле ри ја укљу чи ла у кул тур ну по
ну ду Гра да Но вог Са да, са же љом да про мо ви ше срп ску 
на ци о нал ну умет ност и при бли жи је стра ним ту ри сти ма. 
13. ју ла 2012. го ди не: проф. др Љу бо мир ка Кр кљуш, се
кре тар Оде ље ња за дру штве не на у ке, уче ство ва ла је у ра ду 
сед ни це На ци о нал ног са ве та за на у чни и тех но ло шки 
раз вој.
13. ју ла 2012. го ди не: Би бли о те ка Ма ти це срп ске об ја
ви ла је Ана ли зу ра да на род них би бли о те ка у Вој во ди ни 
за 2011. го ди ну чи ји је аутор Сил ви ја Чам бер и Ана ли зу 
ра да ви со ко школ ских би бли о те ка у Вој во ди ни за 2011. 
чи ји је аутор Ива на Гр гу рић.
13. ју ла 2012. го ди не: Да ни е ла Ко ро ли ја Цр кве ња ков, по 
моћ ни ца управ ни це Га ле ри је Ма ти це срп ске, од бра ни ла 



је на Уни вер зи те ту у Бе о гра ду док тор ску ди сер та ци ју са 
те мом Мо гућ ност уна пре ђе ња стан дар да кон зер ва ци је, 
ре ста у ра ци је и ва ло ри за ци је бо је них ла зу ра на сре бру у 
по ли хро ми ји ба рок ног пе ри о да у срп ским пра во слав ним 
цр ква ма и сте кла зва ње док то ра исто ри је и фи ло зо фи је 
при род них на у ка и тех но ло ги је. 
13. ју ла 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 Да ни е ла Ко ро ли ја Цр
кве ња ков, по моћ ни ца управ ни це, на по зив ам ба са до ра 
Фран цу ске у Ср би ји, Њ.Е. го спо ди на Фран соа Гза ви је 
Де ни јоа при су ство ва ле су при је му по во дом про сла ве на
ци о нал ног пра зни ка Дан Ре пу бли ке Фран цу ске у Фран
цу ској ам ба са ди у Бе о гра ду.
18. ју ла 2012. го ди не: иза шла је јун ска све ска Ле то пи са 
Ма ти це срп ске у ко јој су об ја вље ни про зни и по ет ски 
при ло зи Ми ро сла ва Јо си ћа Ви шњи ћа, Ран ка Ри со је ви
ћа, Бу ди ми ра Ду ба ка, Џе ро ма Деј ви да Се лин џе ра, Ју ли
ја на Та ма ша, Ди ми три ја Ни ко ла је ви ћа, Ми ће Цви је ти
ћа и Пе ри це Ми лу ти на, те есе ји Ива Тар та ље и Сне жа не 
Бра јо вић. Ауто ри тек сто ва у ру бри ци „Све до чан ства“ су 
Сла вен ко Тер зић, Дар ко Та на ско вић, Ко ста Ча во шки, 
Иван Не гри шо рац, Је ле на Гу ско ва, Са ња Сте па но вић, 
Бо јан Са вић Осто јић, Ро лан Барт, Пол Ле он, Ми хај ло 
Пан тић, а са Во ји сла вом Ка ра но ви ћем раз го вор је во дио 
Са ша Ра дој чић. О но вим књи га ма Во ји сла ва Ка ра но ви
ћа, Вла ди сла ве Гор дић Пет ко вић, Гој ка Че ле би ћа, Мир
ка Ма га ра ше ви ћа, Ми ро сла ва Јо си ћа Ви шњи ћа, Ду ша на 
Ја њи ћа и Мил то на Ха ту ма пи шу Ђор ђе Де спић, Дра ган 
Бо шко вић, Дра га на Бе ле сли јин, Мла ден Шу ка ло, Бра
ни сла ва Јев то вић, Со ња Ка пе та нов, Дра ган Та сић и Бра
ни сла ва Ва сић Ра ко че вић. Днев нич ке бе ле шке Дра гу ти
на Ј. Ран ко ви ћа пред ста вља Ми ра Ра до је вић, збор ник 
ра до ва о по е зи ји Алек сан дра Ри сто ви ћа Је ле на Ма ри ће
вић, а мо но гра фи ју о Ми ри Ба њац Ми ро слав Ра до њић.
19. и 26. ју ла 2012. го ди не: Га ле ри ја Ма ти це срп ске и 
Спо мензбир ка Па вла Бе љан ског су то ком ју ла и ав гу ста 
при ре ди ле ма ни фе ста ци ју Ле то у вр ту га ле ри ја са же љом 
да су гра ђа ни ма по ну де за ни мљи ве са др жа је у вре лим 
лет  њим ве че ри ма. Сва ког че тврт ка, у ве че р њем тер ми ну 
у за јед нич ком вр ту га ле ри ја су ре а ли зо ва ни про гра ми 
раз  ли чи тих са др жа ја. Ма ни фе ста ци ја Ле то у вр ту га ле
ри ја је отво ре на кон цер том Ве че уз хар фу Ти ја не Ко зар
чић и про јек ци јом спо то ва Под вод ни свет Јо ва не Ми лан
 ко (19. 7) у ор га ни за ци ји са Алек сан дром Ду ји ном и УГ 
„Art on whe els“ и Тан го ве че – „Пут ар ген тин ског тан га“ 
(26. 7) у ор га ни за ци ји са удру же њем То до Тан го из Но вог 
Са да.
20. ју ла 2012. го ди не: на на уч ном ску пу у Плу жи на ма 
до пи сни члан СА НУ и управ ник Би бли о те ке Ма ти це 
срп ске Ми ро Вук са но вић го во рио је о пре во ди ма Ми ло
ва на Да ној ли ћа.
25. ју ла 2012. го ди не: ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп
ске доц. др Ђор ђе Ђу рић у окви ру ма ни фе ста ци је Да ни 
Те о до ра Па вло ви ћа у Но вом Ми ло ше ву одр жао је пре да
ва ње Уло га „пре ча на“ у из град њи срп ске др жа ве.
30. ју ла 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 бе се дио 
је о „Дур ми то ру и Дур ми тор ци ма у Ву ко вом Срп ском 
ри јеч ни ку” на на уч ном ску пу На из во ру Ву ко ва је зи ка 
одр жа ном на Жа бља ку.

31. ју ла 2012. го ди не: Га ле ри ју Ма ти це срп ске је по се
тио ам ба са дор Ка на де у Ср би ји Њ.Е. го спо дин Ро ман 
Ва шчук, у прат њи Ђур ђе Ће ра ми лац, ди рек тор ке Оде
ље ња за еко ном ске од но се Ам ба са де Ка на де, и чла но ва 
по ро ди це. Го сте је у Га ле ри ји до че ка ла Да ни е ла Ко ро ли ја 
Цр кве ња ков, по моћ ни ца управ ни це, ко ја им је пред ста
ви ла Га ле ри ју и ње ну стал ну по став ку.

1. ав гу ста 2012. го ди не: у Срем ским Кар лов ци ма је од 
28. ју ла до 5. ав гу ста одр жа на ју би лар на, 20. Лет ња шко
ла цр кве ног по ја ња „Кор не ли ју у спо мен”, ко ју ор га ни
зу ју Дру штво за не го ва ње тра ди ци ја и раз вој Срем ских 
Кар ло ва ца и Му зи ко ло шки ин сти тут Срп ске ака де ми је 
на у ка и умет но сти. Пре да ва чи у овој шко ли су са рад ни
ци Ма ти це срп ске проф. др Да ни ца Пе тро вић са Му зи
ко ло шког ин сти ту та СА НУ (аутор ка про гра ма шко ле), др 
Не над Ри сто вић, ака де ми ци Вла де та Је ро тић и Ди ми три
је Сте фа но вић. По ла зни ци ове шко ле су и ове го ди не 
по се ти ли Ма ти цу срп ску и упо зна ли се са ње ном исто
ри јом и са вре ме ним ак тив но сти ма.

2. ав гу ста 2012. го ди не: Ме ђу на род на лет ња шко ла срп
ског је зи ка, кул ту ре и исто ри је, ко ју тра ди ци о нал но ор га 
ни зу је Фи ло зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду, одр жа на је 
од 22. ју ла до 16. ав гу ста. По ла зни ци ове шко ле су и ове 
го ди не по се ти ли Ма ти цу срп ску и упо зна ли се са ње ном 
исто ри јом и са вре ме ним ак тив но сти ма. По ка за ли су ве
ли ко ин те ре со ва ње за рад Ма ти це срп ске. Ка ко је уоби
ча је но, Ма ти ца срп ска им је ста ви ла на рас по ла га ње из
ве стан број на уч них ча со пи са и Ле то пи са за фа кул те те 
са ко јих до ла зе и за њих лич но.

2, 9, 16, 23. и 30. ав гу ста 2012. го ди не: Га ле ри ја Ма ти це 
срп ске и Спо мензбир ка Па вла Бе љан ског су и то ком 
ав гу ста на ста ви ле да сва ког че тврт ка при ре ђу ју про гра ме 
у окви ру ма ни фе ста ци је Ле то у вр ту га ле ри ја. Укуп но 
је одр жа но пет про гра ма раз ли чи тих са др жа ја: Ка пу е ра 
ве че – пре зен та ци ја бра зил ске пле снобо ри лач ке ве шти 
не (Ка пу е ра ака де ми ја Но ви Сад); Кон церт уче ни ка 
му зич ке шко ле „Иси дор Ба јић“ (Му зич ка шко ла „Иси дор 
Ба јић“); Пле сно ве че уз му зи ку 50их, 60их, 70их... (Пле
сни сту дио Аlle gro); Кла вир ски кон церт − Ми на и Ема 
Крај но вић (УГ „Art on whe els“, Алек сан дар Ду јин) и Пор
ту гал – пу то пи сна при ча уз фа до (До бри ла Мар ти нов).

3. ав гу ста 2012. го ди не: Би бли о те ка Ма ти це срп ске 
при ре ди ла је у јав ном ка та ло гу елек трон ску из ло жбу 
по во дом 150 го ди на од пр вог бро ја Ја во ра (1862).

16. ав гу ста 2012. го ди не: мр Ти ја на Пал ко вље вић, управ
ни ца га ле ри је Ма ти це срп ске, има ла је са ста нак у Срп
ској ака де ми ји на у ка и умет но сти у Бе о гра ду са ака де
ми ком Ди ми три јем Сте фа но ви ћем и Је ле ном Ме жин ски 
у ве зи са из ло жбом Умет ност 18. ве ка из ко лек ци је Га ле
ри је Ма ти це срп ске, чи ја ре а ли за ци ја се пла ни ра у Га ле
ри ји СА НУ то ком 2013. го ди не.

20. ав гу ста 2012. го ди не: пред сед ник Ма ти це срп ске 
проф. др Дра ган Ста нић при мио је проф. др Ми ли во ја 
Сре бра, чла на са рад ни ка Ма ти це срп ске и про фе со ра 
Уни вер зи те та у Бор доу (Фран цу ска).

22. ав гу ста 2012. го ди не: одр жан је Управ ни од бор Га ле
ри је Ма ти це срп ске на ко ме је из ло жен из ве штај о ра ду 
на ре ви зи ји ко лек ци је и усво јен пред лог пла на ра да Га
ле ри је у 2013. го ди ни.
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22. ав гу ста 2012. го ди не: мр Да ни ло Вук са но вић и Дар ко 
Де спо то вић, кон зер ва то ри Га ле ри је Ма ти це срп ске, при су
ство ва ли су отва ра њу из ло жбе Мар тин Хен гел брехт и ње
го во вре ме у Вој ном му зе ју у Бе о гра ду. За по тре бе ове из ло
жбе струч ња ци Га ле ри је Ма ти це срп ске ре ста у ри ра ли су 
два ре пре зен та тив на пор тре та аустриј ских вла да ра: Пор
трет ца ри це Ма ри је Те ре зи је и Пор трет ца ра Фран ца I.
23. ав гу ста 2012. го ди не: пред сед ник Ма ти це срп ске 
проф. др Дра ган Ста нић је дао ин тер вју за Ве чер ње но
во сти но ви нар ки Јо ван ки Си мић.
27. ав гу ста 2012. го ди не: Ма ти цу срп ску су по се ти ли 
Сла ви ша Гру јић, се кре тар за кул ту ру и ин фор ми са ње у 
Вла ди АП Вој во ди не, и Ми лан Ми цић, по моћ ник се кре
та ра. Го сте су при ми ли пред сед ник Ма ти це срп ске проф. 
др Дра ган Ста нић, пот пред сед ни ци Ма ти це срп ске проф. 
мр Не над Осто јић и проф. др Бран ко Бе шлин, ге не рал
ни се кре тар доц. др Ђор ђе Ђу рић, члан Управ ног од бо ра 
проф. др Сло бо дан Ћур чић и управ ник по сло ва Је ле на 
Ве се ли нов. За кљу че но је да ће По кра јин ски се кре та ри
јат по мо ћи фи нан си ра ње Ма ти чи них про је ка та.
28. ав гу ста 2012. го ди не: Би бли о те ка Ма ти це срп ске при 
ре ди ла је у јав ном ка та ло гу елек трон ску из ло жбу по во
дом 125 го ди на од ро ђе ња су бо тич ког пи сца Ге зе Ча та 
(1887–1919).
28. ав гу ста 2012. го ди не: мр Ти ја на Пал ко вље вић, управ
ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске, има ла је са ста нак са го
спо ди ном Сла ви шом Гру ји ћем, пот пред сед ни ком Вла де 
АП Вој во ди не и по кра јин ским се кре та ром за кул ту ру и 
јав но ин фор ми са ње, у ве зи са пла но ви ма Га ле ри је до кра
 ја 2012. го ди не.
29. ав гу ста 2012. го ди не: пред сед ник Ма ти це срп ске проф. 
др Дра ган Ста нић при мио је са рад ни ка Ле то пи са Ма ти
це срп ске, пе сни ка и пре во ди о ца Ада ма Пу сло ји ћа. Том 
при ли ком во ђе ни су раз го во ри о са рад њи на из ра ди те
мат ског бло ка по све ће ног ру мун ској књи жев но сти.
30. ав гу ста 2012. го ди не: пред сед ник Ма ти це срп ске 
проф. др Дра ган Ста нић дао је ин тер вју за Ра дио Бе о град 
но ви нар ки Љуп ки Ко ва че вић.
30. ав гу ста 2012. 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 Цр те жи Пе тра До бро ви ћа. О из ло жби, ње ном 
кон цеп ту 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 Ма ти це срп ске, и аутор 
из ло жбе Ра то мир Ку лић.

31. ав гу ста 2012. го ди не: у Бе о гра ду је обе ле же на де се
то го ди шњи ца ра да „Мер ка то ра” у Ср би ји. Том при ли
ком је отво рен ино ви ра ни „Мер ка тор цен тар Бе о град”. 
На овој све ча но сти Ма ти цу срп ску су пред ста вља ле Је ле 
на Ве се ли нов, управ ник по сло ва Ма ти це срп ске, и До
бри ла Мар ти нов, ви ши струч ни са рад ник за про то кол и 
од но се са јав но шћу.

31. ав гу ста 2012. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске је 
отво ре на из ло жба Цр те жи Пе тра До бро ви ћа, ауто ра 
Ра то ми ра Ку ли ћа. На отва ра њу из ло жбе го во ри ле су мр 
Ти ја на Пал ко вље вић, управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп
ске, и проф. др Ли ди ја Ме ре ник, исто ри чар ка умет но
сти, ко ја је из ло жбу отво ри ла. На из ло жби су при ка за на 
32 цр те жа Пе тра До бро ви ћа из ко лек ци је Га ле ри је Ма ти 
це срп ске ко ји су 1961. го ди не от ку пље ни из при ват ног 

вла сни штва Ду ша на Плав ши ћа из За гре ба. Из ло жбу пра 
ти пу бли ка ци ја Цр теж. Кôд за раз у ме ва ње ства ра ла штва 
Пе тра До бро ви ћа.

31. ав гу ста 2012. го ди не: иза шао је дво број јул–ав густ Ле
то пи са Ма ти це срп ске ко ји до но си по ет ске и про зне при
ло ге Та ње Кра гу је вић, Ми ро љу ба То до ро ви ћа, Бе ћи ра Ву
ко ви ћа, Бо шка То ма ше ви ћа, Не на да Гру ји чи ћа и Дра га на 
Ха мо ви ћа, те огле де То ма ша Евер тов ског и Го ра на Ко ру
но ви ћа. Ве ћи део Ле то пи са по све ћен је ја пан ској књи жев
но сти. Об ја вље на је при ча Мо ри ја Ога и ја и тек сто ви о ја
пан ској књи жев но сти Хи ро ши ја Ја ма са ки Ву ке ли ћа, Ма
цуа Ба ша, Да ни је ле Ва сић, Бо ја на Ва си ћа, Да ли бо ра Клич
ко ви ћа, Див не Глу мац и Не ма ње Ра ду ло ви ћа. Ови ауто ри 
та ко ђе, уз Бра ни сла ву Ва сић Ра ко че вић, пред ста вља ју 
књи ге ја пан ских пи са ца, а са Хи ро ши јем Ја ма са ки Ву ке
ли ћем раз го вор је во ди ла Рад ми ла Ги кић Пе тро вић.

3. сеп тем бра 2012. го ди не: одр жа на је сед ни ца Пред сед
ни штва Ма ти це срп ске.

3. сеп тем бра 2012. го ди не: Би бли о те ка Ма ти ца срп ске 
омо гу ћи ла је ко ри сни ци ма елек трон ску ре зер ва ци ју пу
бли ка ци ја пре ко OPACа.

4. сеп тем бра 2012. го ди не: пред сед ник Ма ти це срп ске 
проф. др Дра ган Ста нић и члан Управ ног од бо ра Ма ти
це срп ске проф. др Ма то Пи жу ри ца до го во ри ли су се о 
на чи ну са рад ње са ли стом Ве чер ње но во сти из обла сти 
ра да Оде ље ња за књи жев ност и је зик ко ја се од но си на 
пра во пи сне те ме.

5. сеп тем бра 2012. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске је 
одр жа на про мо ци ја књи ге Ико но стас цр кве ма на сти ра 
Кру ше до ла – на уч нокон зер ва тор ска сту ди ја, гру пе ауто
ра, ко ју су за јед нич ки об ја ви ли Ин сти тут за ну кле ар не 
на у ке „Вин ча“ и Га ле ри ја Ма ти це срп ске. Про мо ци ја је 
одр жа на у окви ру ре ги о нал не ра ди о ни це о ко ри шће њу 
ну кле ар не тех но ло ги је у кул тур ном на сле ђу, ко ја је део 
про јек та Аген ци је за атом ску енер ги ју (IAEA) „Using 
Nuc le ar Tec hni qu es for the Cha rac te ri za ti on and Pre ser va ti
on of Cul tu ral He ri ta ge Ar te facts in the Euro pe an Re gi on”.

5. сеп тем бра 2012. го ди не: до пи сни члан СА НУ и управ
ник БМС 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 Бе о гра ду.

6. сеп тем бра 2012. го ди не: пот пред сед ник Ма ти це срп
ске др Ми о драг Ма тиц ки је на по зив ам ба са до ра Ре пу
бли ке Сло вач ке, ње го ве ек се лен ци је др Ја на Варш оa (Jan 
Var so) при су ство вао све ча но сти по во дом Да на устав но
сти у Ам ба са ди Ре пу бли ке Сло вач ке.

3



4

6. сеп тем бра 2012. го ди не: пред сед ник Ма ти це срп ске 
проф. др Дра ган Ста нић и ге не рал ни се кре тар доц. др 
Ђор ђе Ђу рић одр жа ли су у Ма ти ци срп ској са ста нак са 
пред став ни ци ма Удру же ња „Ћи ри ли ца“ из Бе о гра да и 
Удру же ња „Ћи ри ли ца“ из Но вог Са да. 
6. сеп тем бра 2012. го ди не: пред сед ник Ма ти це срп ске 
проф. др Дра ган Ста нић је дао ин тер вју за Ра дио Бе о град 
но ви нар ки Љуп ки Ко ва че вић.
6. сеп тем бра 2012. го ди не: у Ма ти ци срп ској је одр жан 
про грам по во дом до де ле На гра де „Те о дор Па вло вић“ 
Се ли ми ру Ра ду ло ви ћу. На гра ђе на је књи га пе са ма Под 
ки шом су за с Пат мо са у ор га ни за ци ји Ба нат ског кул
тур ног цен тра и Цр кве не оп шти не Дра гу ти но во. У про
гра му су уче ство ва ли проф. др Дра ган Ста нић, пред сед
ник Ма ти це срп ске, Дра га на Бе ле сли јин, књи жев ни 
кри ти чар, Ра до ван Вла хо вић, пред сед ник жи ри ја за На
гра ду „Те о дор Па вло вић“, и ла у ре ат. 
6. и 14. сеп тем бра 2012. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп
ске су у окви ру ма ни фе ста ци је Ле то у вр ту га ле ри ја 
одр жа не две пле сне ве че ри: Пле сно ве че уз ла ти но рит
мо ве (пле сни сту дио Аlle gro) и пер фор манс Ма ги ја ар ген
тин ског тан га (удру же ње То до Тан го).
7. сеп тем бра 2012. го ди не: пред сед ник Ма ти це срп ске 
проф. др Дра ган Ста нић је го во рио на отва ра њу ма ни
фе ста ци је „Бран ко во ко ло“. 
7. сеп тем бра 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 све ча ном отва ра њу „Бран ко вог ко ла“ у Срем
 ским Кар лов ци ма.
7. сеп тем бра 2012. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске је 
одр жа на про мо ци ја књи ге Цр теж. Кôд за раз у ме ва ње 
ства ра ла штва Пе тра До бро ви ћа, ауто ра Ра то ми ра Ку
ли ћа, му зеј ског са вет ни ка. О књи зи су го во ри ли: мр Ти
ја на Пал ко вље вић, управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске, 
др Дра ган Бу ла то вић, про фе сор Уни вер зи те та у Бе о гра
ду, и Ра то мир Ку лић, аутор.
7. и 24. сеп тем бра 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 Од бо ра за по кре та ње ини ци ја ти ве да се Но ви Сад 
кан ди ду је за Европ ску пре сто ни цу кул ту ре 2020. го ди не.
10. сеп тем бра 2012. го ди не: одр жа на је сед ни ца Пред
сед ни штва Ма ти це срп ске.
10. сеп тем бра 2012. го ди не: пред сед ник Ма ти це срп ске 
проф. др Дра ган Ста нић је дао ин тер вју но ви на ру Јо ва
ну Гру ји ћу.
11. сеп тем бра 2012. го ди не: одр жан је са ста нак Ко ле ги
ју ма Ма ти це срп ске.
11. сеп тем бра 2012. го ди не: Ма ти цу срп ску су по се ти ли 
сла ви сти из 16 др жа ва, а у ор га ни за ци ји За ду жби не 
„До си теј Об ра до вић“ из Бе о гра да. Пред став ни ци За ду
жби не би ли су Је ле на Вук че вић, Рад ми ла Пу рић и проф. 
др Сло бо дан Ж. Мар ко вић. По здрав ну реч одр жао је 
пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др Дра ган Ста нић, док 
је основ не ин фор ма ци је о исто ри ја ту и са вре ме ним то
ко ви ма Ма ти це срп ске пру жио Дра ган Ту бић, струч ни 
са рад ник Срп ског би о граф ског реч ни ка.
11. сеп тем бра 2012. го ди не: у Ма ти ци срп ској је одр жан 
са ста нак са пред став ни ци ма ком па ни је „Но во сти“ у 

ве зи са ре а ли за ци јом до го во ра о об ја вљи ва њу крат ког 
Пра во пи са у до дат ку ли ста Ве чер ње но во сти. Са стан ку 
су при су ство ва ли пред став ни ци ком па ни је „Но во сти“, 
ди рек тор Ма ној ло Ву ко тић и са рад ни це Сне жа на Стој
са вље вић, Де ја на Ву ко вић и Јо ван ка Си мић. Го сте су при
ми ли и са њи ма раз го ва ра ли проф. др Дра ган Ста нић, 
пред сед ник Ма ти це срп ске, проф. др Ма то Пи жу ри ца, 
члан Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске, и до пи сни члан 
СА НУ Ми ро Вук са но вић, управ ник Би бли о те ке Ма ти це 
срп ске. 

11. сеп тем бра 2012. го ди не: Ра до слав Ера ко вић пре дао 
је ру ко пис књи ге Све то лик Ран ко вић за че твр то 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.

12. сеп тем бра 2012. го ди не: ге не рал ни се кре тар Ма ти це 
срп ске проф. др Ђор ђе Ђу рић уче ство вао је на са стан ку 
Од бо ра за обе ле жа ва ње 250 го ди шњи це Шај ка шког ба
та љо на у Му зе ју Вој во ди не. 

12. сеп тем бра 2012. 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.

13. сеп тем бра 2012. го ди не: пред сед ник Ма ти це срп ске 
проф. др Дра ган Ста нић је при су ство вао при је му у част 
од ла зе ћег ам ба са до ра Алек сан дра Ко ну зи на (Алек сан др 
Ва си ль е вич Ко ну зин) у Ам ба са ди Ру ске Фе де ра ци је.

13. сеп тем бра 2012. го ди не: пред сед ник Ма ти це срп ске 
проф. др Дра ган Ста нић и управ ник по сло ва Је ле на Ве
се ли нов при ми ли су Кон стан ти на Па вло ви ћа, пред сед
ни ка удру же ња „Нео план та Но ви Сад“ из Мел бур на.

13. сеп тем бра 2012. го ди не: у Ма ти ци срп ској је у окви
ру ма ни фе ста ци је 41. „Бран ко во ко ло“ одр жан Окру гли 
сто на те му: Срп ско усме но по ет ско на сле ђе Вој не кра ји
не. На ску пу су уче ство ва ли: Сла ви ца Га ро ња Ра до ва нац, 
Ду шан Ива нић, Ми о драг Ма тиц ки, Љи ља на Пе ши кан 
Љу шта но вић, Дра го љуб Пе рић, Ан ђел ко Ану шић и Је
лен  ка Пан ду ре вић.

13−15. сеп тем бра 2012. го ди не: мр Ти ја на Пал ко вље
вић, управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске, уче ство ва ла је 
у ра ду струч ног ску па Мо сто ви и гра ни це: Пре у о бли ча
ва ње про фе си о нал ног обра зо ва ња за му зе је и ба шти ну 
(Brid ges and Bo un da ri es: Re fra ming Pro fe si o nal Edu ca ti on 
for Mu se um&He ri ta ge) у Ам стер да му, Хо лан ди ја. Скуп је 
био по све ћен те о риј ским пре да ва њи ма о уло зи му зе ја у 
са вре ме ном дру штву и по тре ба ма обра зо ва ња му зеј ских 
про фе си о на ла ца. Мр Ти ја на Пал ко вље вић је са ко ле ги ни
цом мр Ан дре јом Рих тер из Сло ве ни је има ла из ла га ње 
са те мом Је дан мо гу ћи мо дел еду ка ци је у му зе ји ма у ко јем 
су пред ста ви ле му зе о ло шке се ми на ре и ра ди о ни це ре а
ли зо ва не у Но вом Са ду, Ско пљу и Пи ра ну у ор га ни за
ци ји Фо ру ма сло вен ских кул ту ра то ком 2012. го ди не. 

14. сеп тем бра 2012. го ди не: одр жа на је сед ни ца Уред
ни штва Збор ни ка Ма ти це срп ске за фи ло ло ги ју и лин гви
сти ку.

14. и 21. сеп тем бра 2012. го ди не: у окви ру пра те ћег 
про гра ма из ло жбе Цр те жи Пе тра До бро ви ћа у Га ле ри ји 
Ма ти це срп ске је одр жа на про јек ци ја до ку мен тар ног 
фил ма о Пе тру До бро ви ћу, ре ди те ља Ми ке Ми ло ше 
ви ћа, из се ри ја ла „Сли ка ри и ва ја ри“ Ра диоте ле ви зи је 
Бе о град, на ста лу пре ма сце на ри ју исто ри ча ра умет но сти 
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Ла за ра Три фу но ви ћа (14. 9) и струч но ту ма че ње из ло жбе 
ауто ра Ра то ми ра Ку ли ћа (21. 9).

15–17. сеп тем бра 2012. го ди не: пот пред сед ник Ма ти це 
срп ске др Ми о драг Ма тиц ки уче ство вао је ра ду на уч ног 
ску па Ин те лек ту ал ци и рат 1939–1947, у окви ру сед мих 
„Де сни чи них су сре та“ у За дру, ко ји је ор га ни зо вао Фи ло
зоф ски фа кул тет Све у чи ли шта у За гре бу, са те мом Књи
жев ност на ру бо ви ма ра та. У цр кви у Исла му Грч ком, 
крај ку ле Јан ко вић Сто ја на, у ко јој су са хра ње ни Јан ко вић 
Сто јан и Вла дан Де сни ца одр жао је го вор за че тр де се так 
уче сни ка из Хр ват ске, Ср би је, Че шке, Ита ли је и БиХ.

16. сеп тем бра 2012. го ди не: проф. др Слав ко Гор дић, 
члан Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске, и ге не рал ни се кре
тар Ма ти це срп ске проф. др Ђор ђе Ђу рић пред ста вља ли 
су Ма ти цу срп ску на за вр шној све ча но сти по во дом одр
жа ва ња 78. Ву ко вог са бо ра у Ло зни ци. Том при ли ком 
уру че на су из да ња Ма ти це срп ске Му зе ју је зи ка и пи сма.

17. сеп тем бра 2012. го ди не: одр жа на је сед ни ца Уре ђи вач
ког од бо ра Збор ни ка Ма ти це срп ске за дру штве не на у ке.

18. сеп тем бра 2012. го ди не: пред сед ник Ма ти це срп ске 
проф. др Дра ган Ста нић се са стао са пред став ни ци ма 
Од бо ра за одр жа ва ње на уч ног ску па Пр ви Бал кан ски 
рат 1012/13, пред сед ни ком Од бо ра ака де ми ком Ми ха и
лом Вој во ди ћем, ака де ми ком Дра го љу бом Жи во ји но ви
ћем и проф. др Ми ло шем Ко ви ћем у Срп ској ака де ми ји 
на у ка и умет но сти.

18. сеп тем бра 2012. 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 
го сту ју ће из ло жбе На род ног му зе ја у Бе о гра ду Сли ка у 
огле да лу – Ка та ри на Ива но вић. О из ло жби, ње ном кон
цеп ту, из ло же ним де ли ма и Ка та ри ни Ива но вић го во ри 
ли су мр Ти ја на Пал ко вље вић, управ ни ца Га ле ри је Ма ти
 це срп ске, Сне жа на Ми шић, ку стос из ло жбе у Га ле ри ји, 
и аутор из ло жбе Пе тар Пе тро вић, ви ши ку стос На род ног 
му зе ја у Бе о гра ду. 

18. сеп тем бра 2012. го ди не: мр Ти ја на Пал ко вље вић, 
управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске, го во ри ла је на отва
ра њу из ло жбе Збир ка сли ка дру га пред сед ни ка, ауто ра др 
Не на да Ра ди ћа, ко ја је одр жа на у Му зе ју исто ри је Ју го
сла ви је у Бе о гра ду. На отва ра њу из ло жбе го во ри ли су 
мр Ка та ри на Жи ва но вић, ди рек то ри ца Му зе ја исто ри је 
Ју го сла ви је, мр Ти ја на Пал ко вље вић, управ ни ца Га ле ри  је 
Ма ти це срп ске, и аутор из ло жбе др Не над Ра дић, док 
је из ло жбу све ча но отво рио го спо дин Ми ро слав Та сић, 
др жав ни се кре тар Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми
са ња Ре пу бли ке Ср би је. Отва ра њу из ло жбе при су ство
ва ла је и др Да ни е ла Ко ро ли ја Цр кве ња ков, по моћ ник 
управ ни це Га ле ри је Ма ти це срп ске.

19. сеп тем бра 2012. го ди не: одр жа на је сед ни ца Пред
сед ни штва Ма ти це срп ске.

19. сеп тем бра 2012. го ди не: пред сед ник Ма ти це срп ске 
проф. др Дра ган Ста нић је при мио Ми ла на Сте па но ви
ћа са Пе да го шке ака де ми је из Сом бо ра и ар хи тек ту Ми
ла на Стој ко ва. Том при ли ком во ђе ни су раз го во ри у 
ве зи са на уч ним ску пом по во дом обе ле жа ва ња две сто те 
го ди шњи це од осни ва ња сом бор ске Пре па ран ди је.

19. сеп тем бра 2012. го ди не: у згра ди Вла де АП Вој во ди
не пот пи сан је Про то кол о са рад њи на ло кал ном раз во ју 

у обла сти за шти те и вред но ва ња кул тур ног на сле ђа. 
Про то кол су пот пи са ли Сла ви ша Гру јић, пот пред сед
ник Вла де АП Вој во ди не и по кра јин ски се кре тар за кул
ту ру и ин фор ми са ње, др Вин чен цо До на то, ге не рал ни 
се кре тар Де парт ма на за по ли ти ке раз во ја и еко ном ске 
ко хе зи је Ми ни стар ства за еко ном ски раз вој Ре пу бли ке 
Ита ли је, др Или јас Та си јас, ди рек тор те ри то ри јал ног 
пак та Ap pen ni no Cen tra le са се ди штем у Сан се пол кру, 
и мр Ти ја на Пал ко вље вић, управ ни ца Га ле ри је Ма ти це 
срп ске. Го сти из Ита ли је су том при ли ком по се ти ли Га
ле ри ју Ма ти це срп ске и у дру штву мр Ти ја не Пал ко вље
вић, управ ни це Га ле ри је, и ње не по моћ ни це др Да ни е ле 
Ко ро ли ја Цр кве ња ков об и шли стал ну по став ку Га ле ри
је и упо зна ли се са ра дом ин сти ту ци је. 
20. сеп тем бра 2012. го ди не: у Га ле ри ји Ма ти це срп ске је 
отво ре на из ло жба Сли ка у огле да лу – Ка та ри на Ива но
вић, го сту ју ћа из ло жба На род ног му зе ја у Бе о гра ду. На 
отва ра њу из ло жбе го во ри ли су: мр Ти ја на Пал ко вље вић, 
управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске, др Та тја на Цвје ти ћа
нин, ди рек тор ка На род ног му зе ја у Бе о гра ду, и го спо дин 
Ми ро слав Та сић, ми ни стар кул ту ре и ин фор ми са ња Ре
пу бли ке Ср би је, ко ји је из ло жбу зва нич но отво рио. Из ло
жбу Сли ка у огле да лу – Ка та ри на Ива но вић чи не 33 сли ке 
од ко јих су 30 вла сни штво На род ног му зе ја у Бе о гра ду а 3 
вла сни штво Га ле ри је Ма ти це срп ске (Мла да же на у срп
ском (Ан ка То па ло вић рођ. Не на до вић), Мр тва при ро да са 
че шљу га ром и Ста ри ца се мо ли пред обед). Аутор из ло жбе 
је Пе тар Пе тро вић, ку стос Збир ке срп ског сли кар ства 
XVI II и XIX ве ка На род ног му зе ја. Ку стос из ло жбе у Га ле
ри ји Ма ти це срп ске је Сне жа на Ми шић. 
21. сеп тем бра 2012. го ди не: проф. др Слав ко Гор дић, 
члан Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске, уче ство вао је у 
ра ду Управ ног од бо ра За ду жби не „До си теј Об ра до вић“ 
као пред став ник Ма ти це срп ске где је обра зло жио пред
лог кон цеп ци је и кри те ри ју ма за На гра ду „До си теј 
Об ра до вић“.
21. сеп тем бра 2012. го ди не: на по зив Би бли о те ке гра да 
Бе о гра да, Сне жа на Ми шић, ку стос Га ле ри је Ма ти це 
срп ске је са ко ле гом мр Вла ди ми ром Си ми ћем одр жа ла 
пре да ва ње „Са ва Те ке ли ја – ве ли ки срп ски до бро твор“ у 
Чи та о ни ци фон да умет но сти. Пре да ва ње је при ре ђе но у 
окви ру обе ле жа ва ња ма ни фе ста ци је Да ни европ ске ба
шти не 2012 ко ја је ове го ди не би ла по све ће на да ри ва њу 
и за ду жби нар ству.
21–30. сеп тем бра 2012. го ди не: члан Сен тан дреј ског од
бо ра СА НУ и ру ко во ди лац Оде ље ња ста ре и рет ке књи
ге и ле га та Би бли о те ке Ма ти це срп ске мр Ду ши ца Гр бић 
бо ра ви ла је у Сен тан дре ји где се ба ви ла ис тра жи ва њем 
срп ских ру ко пи са у Му зе ју Срп ске пра во слав не епар хи
је бу дим ске.
22. сеп тем бра 2012. го ди не: у Ма ти ци срп ској је одр жа
на про мо ци ја књи ге Га љи не Шев цо ве Ру ски ху ма ни тар
ни по ход на Бал кан. Про мо ци ју су ор га ни зо ва ли Дру
штво срп скору ског при ја тељ ства и ди ја спо ре „Ре сурс” 
из Но вог Са да, Цен тар на ци о нал не сла ве и Фонд Ан
дре ја Пр во зва ног из Мо скве. Ува же не го сте је по здра
вио ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске доц. др Ђор ђе 
Ђу рић. По том је др Ми ха и лу Ја ку ше ву, пот пред сед ни ку 
Фон да Ан дре ја Пр во зва ног, уру чио по клон – из да ња 
Ма ти це срп ске. О књи зи Ру ски ху ма ни тар ни по ход на 
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Бал кан су го во ри ли ар хи е пи скоп швај цар ски и за пад
ноевроп ски Ми ха ил, пот пред сед ник Фон да Ан дре ја 
Пр во зва ног др Ми ха и ло Ја ку шев, пред сед ник Дру штва 
„Ре сурс” Ра дој ка Ко вач, на уч ни са рад ник ин сти ту та 
РАН Ана Фи ли мо нов на, пред сед ник Дру штва срп ско
ру ског при ја тељ ства Ива на Жи гон, по зна ва лац исто ри је 
ру ске ди ја спо ре у Ср би ји Алек сеј Ар се њев и аутор ка Га
љи на Шев цо ва.

22. сеп тем бра 2012. го ди не: пред сед ник Ма ти це срп ске 
проф. др Дра ган Ста нић одр жао је по здрав ну реч на 
ма ни фе ста ци ји Дан пе сни ки ње Ми ли це Сто ја ди но вић 
Срп ки ње у Ма на сти ру Ра ва ни ца у Врд ни ку. 
22. сеп тем бра 2012. го ди не: по во дом обе ле жа ва ња ма
ни фе ста ци је Да ни европ ске ба шти не 2012 чи ја је те ма 
би ла „Да ри ва ње и за ду жби нар ство” у Га ле ри ји Ма ти це 
срп ске су по се ти о ци би ли у при ли ци да по ред стал не 
по став ке Га ле ри је по гле да ју ак ту ел ну из ло жбу Сли ка у 
огле да лу – Ка та ри на Ива но вић, да са зна ју не што ви ше о 
сли кар ки ко ја је део сво је умет нич ке остав шти не за ве
шта ла срп ском на ро ду, и о из ло же ним де ли ма уз ку сто
ско во ђе ње кроз из ло жбу у 12.00 и 17.00 са ти, као и да 
по гле да ју до ку мен тар ни филм о пр вој срп ској шко ло ва
ној сли кар ки. 
24. сеп тем бра 2012. го ди не: одр жа на је пр ва сед ни ца 
Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске.
24. сеп тем бра 2012. го ди не: в. д. управ ни ка На род не 
би бли о те ке Ср би је Де јан Ри стић при мио је управ ни ка 
Би бли о те ке Ма ти це срп ске Ми ра Вук са но ви ћа и са њим 
раз го ва рао о ак ту ел ним по сло ви ма и са рад њи ове две 
ин сти ту ци је кул ту ре.

25. сеп тем бра 2012. го ди не: управ ник Би бли о те ке Ма ти
це срп ске Ми ро Вук са но вић при мио је Кон стан ти на Па в
ло ви ћа, пред сед ни ка Кул тур ног клу ба „Но ви Сад – Нео
план та” из Мел бур на, и са њим раз го ва рао о са рад њи.

26. сеп тем бра 2012. го ди не: у ор га ни за ци ји Аме рич ке 
ам ба са де у Бе о гра ду и Аме рич ког кут ка при Кул тур ном 
цен тру Но вог Са да Ма ти цу срп ску су по се ти ли про
фе со ри и сту ден ти би бли о те кар ства са Уни вер зи те та 
Ем по риа из Кан за са, САД. Ви ши струч ни са рад ник за 
про то кол и од но се са јав но шћу До бри ла Мар ти нов их је 
про ве ла кроз све ча не про сто ри је Ма ти це срп ске и упо
зна ла их са ње ном исто ри јом и са вре ме ним ак тив но сти ма. 
По том им је би бли о теч ки са вет ник мр Гор да на Ђи лас 
пред ста ви ла рад Би бли о те ке Ма ти це срп ске.

26. сеп тем бра 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 Управ ног од бо ра За ду жби не „Иво 
Ан дрић“ у Бе о гра ду.

26−28. сеп тем бра 2012. го ди не: др 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, би ла је у по се ти Др жав ном ин сти ту ту за кон зер ва
ци ју Opi fi cio del le Pi e tre Du re и Ин сти ту ту за ну кле ар не 
на у ке у Фи рен ци, где је одр жа ла из ла га ња о ак тив но сти 
ма Га ле ри је Ма ти це срп ске и пред ста ви ла ре зул та те у 
при ме ни на у ке у про у ча ва њу умет нич ких де ла ко је је Га
ле ри ја до сти гла у са рад њи са Ин сти ту том за ну кле ар не 
на у ке Вин ча из Бе о гра да. У то ку по се те су раз мо тре не 
мо гућ но сти са рад ње у обла сти кон зер ва ци је, ре ста у ра
ци је и при ме не на уч них ме то да ис пи ти ва ња у за шти ти 
кул тур ног на сле ђа.

27. сеп тем бра 2012. го ди не: Би бли о те ка Ма ти це срп ске 
при ре ди ла је у јав ном ка та ло гу елек трон ску из ло жбу 
по во дом 300 го ди на од ро ђе ња ЖанЖак Ру соа (1712–
1778), фи ло зо фа, пи сца и те о ре ти ча ра из до ба про све ти
тељ ства.

27–29. сеп тем бра 2012. го ди не: пред сед ник Ма ти це срп
ске проф. др Дра ган Ста нић је у Цр ној Го ри при су ство
вао ску пу по све ће ном ста ту су Ср ба у Цр ној Го ри. Том 
при ли ком се са стао са пред став ни ци ма Дру штва чла но
ва Ма ти це срп ске у Цр ној Го ри и уру чио им по себ на из
да ња и на уч не збор ни ке Ма ти це срп ске за би бли о те ку 
Дру штва.

28. сеп тем бра 2012. го ди не: у окви ру пра те ћег про гра ма 
из ло жбе Сли ка у огле да лу – Ка та ри на Ива но вић у Га ле
ри ји Ма ти це срп ске одр жа но је струч но ту ма че ње из ло
жбе. О из ло жби, ње ном кон цеп ту, из ло же ним де ли ма и 
Ка та ри ни Ива но вић го во ри ла је Сне жа на Ми шић, ку
стос из ло жбе.

28. сеп тем бра 2012. го ди не: мр Ти ја на Пал ко вље вић, 
управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске, уче ство ва ла је на 
Окру глом сто лу „Но ви Сад: пре сто ни ца кул ту ре пре 
Европ ске пре сто ни це кул ту ре – Ме ђу сек тор ска са рад ња 
кул ту ре и ту ри зма“. На три би ни су го во ри ли: Зо ран 
Пан те лић (Цен тар за но ве ме ди је Ку да.орг.), Вла ди мир 
Ко пицл (Ини ци ја ти ва за кан ди да ту ру Гра да за ЕПК), 
Пре драг Цве ти ча нин (Фа кул тет за спорт и ту ри зам), мр 
Ти ја на Пал ко вље вић (Га ле ри ја Ма ти це срп ске), Здрав ко 
Ву лин (Сту дент ски кул тур ни цен тар Но ви Сад), Пе тар 
Инић (Удру же ње ту ри стич ких во ди ча Но вог Са да).
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ДР ДУ ШАН ПО ПОВ

(Мо крин, 1. I 1930 – Но ви Сад, 3. VII 2012)

Новинар,секретарМатицесрпске,

главниуредникТелевизијеНовиСад,оснивач

иауторЕнциклопедијеНовогСада

Основнушколуучиојеуродномселу,гимна
зијууКикинди,ПетровградуиНовомСаду,где
јематурираоуМушкојгимназији(1948).Студи
раојеидипломираополитичкенаукеуБеограду
итамоје1981.наФилозофскомфакултетудок
торираостезомосрпскојштампиуВојводини
(1918–1941),којујеМатицасрпскаобјавила1983.
Јошкаођакпочео се бавитиновинарством,

1945.уСлободнојВојводинииГласуомладине.У
Редакцију Слободне Војводине ступио је после
матуре1948.иуовомлистуипотоњемДневни
ку прешао је пут од млађег сарадника преко
уредникарубрикадозаменикаглавногуредни
ка.Одмаја1972.учествоваојеуоснивањуТеле
визијеНовиСадиуформирањуредакција,као
првиглавниуредник.Уређиваојеиводиопрве
ТВ дневнике. Селекција документарних ТВ
филмоваподњеговимуредништвомнаграђена
јенафестивалууПорторожу(1974).НачелуРе
дакције информативног програма, извештавао
јеизмногихземаљауЕвропи,АзијииАфрици.
КаопредставникЈРТбиојечланИзвршногод
бораЕвровизијеуЖеневи(1977–1979).
Каомладновинар,постављен језаглавног

уредника Трибине младих. Ова институција
развијалајенајживљуактивностуњегововреме,
одржавајући осам приредби недељно и изло
жбеусвомсалону(1955–1957).УСтеријиномпо
зорјујебиопрвигенералнисекретар(1968–1975).

УМатици српској, где је од 1965. био члан
УправногиИзвршногодбора,утримандатаби
ранјезасекретара(1979–1991).Натојфункцији
издаваојеВестиизМатице(1979–1984)иуређи
вао Рад Матице српске (1979–1991). Основао је
СвескеМатице српскеучетирисерије, закњи
жевност,друштвенеиприродненаукеиликов
нууметностиунапредиорадМатичиниходе
љења.АуторјеIVтомаИсторијеМатицесрпске
1918–1941 (2001).Био јепотпредседникТемиш
варскогодбораиглавниуредникТемишварског
зборника,течланУређивачкогодбораСрпског
биографског речника, и Српске енциклопедије
иОдбораЛексикографског одељењаМатице
српске.
Душан Попов је покренуо вишетомну илу

стровануЕнциклопедијуНовогСада1993.године.
Последњи,30.томЕнциклопедијеНовогСадаиза
шаоје2009.Заовајиздавачкиподухватдобио
је2011.награду„ЛазаКостић“наНовосадском
салонукњига.Поредтога,добитникјеОктобар
ске наградеНовогСада (1997), републичке но
винарске награде „Светозар Марковић“ (1972),
ПлакетеРТВНовиСад(1977),ПовељеНовогСада
(1979), „Искрекултуре“ (1987),награде „Бранко
Бајић“ (1982) и „Јован Поповић“ (1986), Златне
значкеКПЗСрбије(2001),наградеРотариклуба
(2002),тенаграде„ТозаМарковић“(четворостру
киносилац)и„СветозарМилетић“заживотно
делоДНВ(2003).ОвегодинедобиојеФебруарску
наградуГрадаНовогСада2012.Одликованјеи
Орденомрадасазлатнимвенцем(1972).ПЧЕСА
гајекаопрвогпоредупрогласилабаштиником
Војводинезаистраживање,неговањеиафир
мисањекултурноисторијскебаштине(1998).Од
оснивања Новосадског клуба (1991), који је и
издавачЕнциклопедијеНовогСада,налазисена
функцијизаменикапредседника.
НаписаојевишекњигаоНовомСадуиВој

водини:НовиСад 1944–1964 (1964),Војводина
јучеиданас(1965),НовиСад(1972),Партизанска
штампауВојводини (1975),Војводина,фотомо
нографија на девет језика (1980, 1987),Историја
„СлободнеВојводине“(1982),Мокринуреволуцији
(1986),Добардан,писци(1993)идр.Покренуоје
првисеоскиисторијскилистМокринјуче(1991).
ОставиојезасобомсупругуАнуПопов,кера

мичарку,ићеркуНинуПоповБриза,уредницу
културеулистуДневник.
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