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С ВЕ ДО Ч А Н С Т ВА

МА ТО ПИ ЖУ РИ ЦА

НА ПО ЛУ КО РАК ДО СТО ТЕ КЊИ ГЕ

По што ва ни ча сни ци Ма ти це срп ске, дра ги ма ти ча ри, по што
ва о ци кул ту ре, од но сно књи ге и књи жев но сти. 

Имам из у зет ну част да отво рим пред ста вља ње Де ве тог ко ла 
Ан то ло гиј ске еди ци је Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти Из да вач
ког цен тра Ма ти це срп ске, на по лу ко рак до сто те књи ге. Де ве тим 
ко лом смо сти гли до бро ја 92. У при пре ми је, на рав но, 10. ко ло, 
што ће би ти по вод за на ред но са ста ја ње, ве ро ват но опет по чет ком 
ју на 2019. го ди не. Прет ход не, 2017, обе ле жи ли смо 10 го ди на од 
прав но уоб ли че ног за сни ва ња Цен тра, са ста ту сом прав ног ли ца, 
ка кав, у осно ви, има ју Би бли о те ка и Га ле ри ја. Пр во ко ло Еди ци је 
по ја ви ло се из штам пе 2010. го ди не. 

У слич ним при ли ка ма не про пу шта мо да се под се ти мо на по
чет ке Ма ти це срп ске:

По вод к за ве де ни ју ово га Дру же ства јест је ди на љу бав и рев
ност к об ште му бла гу; а на ме ре ни је јест рас про стра не ни је књи же
ства и про све ште ни ја на ро да Срб ског, то јест, да се Књи ге Срб ске 
ру ко пи са не на свет из да ју и рас про стра ња ва ју, и то сад и од сад без 
пре стан ка за сваг да.

Овај по ду хват сле ди Ма ти чин уте ме љи вач ки за вет. Он је 
мно го ви ше од но вог, са вре ме ног, од но сно ово вре ме ног чи та ња 
срп ске књи жев но сти и ус по ста вља ња ње не вер ти ка ле као од ред
ни це на ци о нал не кул ту ре, бу ду ћи да смо се на шли у сва ко ја ком 
рас ту ру и не ре ду: др жав ном, рат ном, на ци о нал ном, кул тур ном, 
је зич ком, с осно ва ним стра хом да ће мо у тој оп штој по мет њи би ти 
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раз ба шти ње ни. Ова ко оку пље не про бра не срп ске књи ге, ве за не 
као пру ће у сно пу – бо ље ће се др жа ти и са чу ва ти. Не оста вља нас 
рав но ду шним ни страх за бу дућ ност књи ге. Пре не ко ли ко ве че ри, 
у но во у спо ста вље ном Ма ти чи ном атри ју му, за слу гом управ ни ка 
Би бли о те ке Ма ти це срп ске, пе сни ка Се ли ми ра Ра ду ло ви ћа, по зна
ти срп ски пе сник Ма ти ја Бећ ко вић ма гиј ску моћ сво је пе снич ке 
ре чи, под стак нут ма сов но шћу при сут них, и то углав ном мла дих, 
ус хи ће но је пре вео у на ду за бу дућ ност књи ге. 

Из да вач ки цен тар сво ју де лат ност раз ви јао је пре ко три од
но сно че ти ри еди ци је: Ан то ло гиј ске еди ци је Де сет ве ко ва срп ске 
књи жев но сти, Еди ци је Ма ти ца, јед но вре ме Еди ци је Пр ва књи га 
Ма ти це срп ске (ко ја је по но во вра ће на у над ле жност Оде ље ња за 
књи жев ност и је зик, ода кле рад но и ор га ни за ци о но ни је ни из ме
шта на) и По је ди нач на ка пи тал на из да ња.

За слу ге за из ван ред не ре зул та те при па да ју уред ни штви ма, 
при ре ђи ва чи ма и са рад ни ци ма, и по себ но ака де ми ку Ми ру Вук
са но ви ћу. Зна ли смо за ње го ву бес при мер ну ра ди ност, ис трај ност, 
енер ги ју, сми сао за ор га ни за ци ју, ди сци пли ну и од го во р ност, ко ју 
зна да на мет не сви ма са ко ји ма у по слу са ра ђу је (што на рав но ни је 
увек ла ко пра ти ти, тач ни је ре че но – из др жа ти) и, уз све то – рет ко 
ра зно вр сне спо соб но сти, ин те лек ту ал не, рад не и праг ма тич не. Он 
је за све ово вре ме у све му то ме и пре ва зи шао на ша оче ки ва ња.

Ан то ло гиј ским из бо ром срп ске књи жев но сти до би ја мо би бли
о те ку за сва ку и нај ма њу срп ску би бли о те ку и шко лу, дра го би нам 
би ло ако би смо мо гли ре ћи и сва ку срп ску ку ћу, иа ко се еди ци ја не 
ку пу је на ме тар – не го по ко ли ма!, у ко јој ће се Еди ци ја на сле ђи
ва ти као и све дру ге пра ве дра го це но сти. Иа ко се ма ње чи та у на
шим ку ћа ма, шко ла ма и око нас – у на шој ге не ра ци ји ти ња на да: 
ро ди ће се но ви за не се ња ци! Чи ни ми се да овим ре чи ма ис ка за ну 
же ље ну суд би ну Еди ци је ни су из не ве ри ли они ко ји су се ба ви ли 
ње ном ле по том.

За све ово вре ме Из да вач ки цен тар је имао све срд ну, пре ма
ло је ре ћи ло ги стич ку, по др шку Би бли о те ке Ма ти це срп ске и, с 
вре ме ном, све пот пу ни ју тзв. ве ли ке Ма ти це. То нам је омо гу ћи ло 
да успе шно по слу је мо, и то без ијед ног ре дов но за по сле ног. За то 
смо трај ни ду жни ци Би бли о те ци Ма ти це срп ске, Ма ти ци као це
ли ни, и пре све га мно ги ма Ма ти чи ним по сле ни ци ма по је ди нач но. 
Ве ћи на њих не ће би ти име ном упи са на чак ни у ин тер ној до ку мен
та ци ји Цен тра. Раз лог је то ви ше да сви ма њи ма, ма кар ова ко 
ко лек тив но, упу ти мо јав ну за хвал ност. 
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Да не ис пу стим из ви да: Из да вач ки цен тар је за ре а ли за ци ју 
свог про гра ма до би јао ма те ри јал ну по моћ Из вр шног ве ћа (Вла де 
од но сно од го ва ра ју ћег се кре та ри ја та) Вој во ди не, ре дов но, пра во
вре ме но и за на ше при ли ке у со лид ним из но си ма, по вре ме но и у 
скром ни јим из но си ма Гра да Но вог Са да и Ре пу бли ке Ср би је (у но
ви је вре ме от ку пом де ла ти ра жа). Има ли смо и не ко ли ко по је ди нач
них до на ци ја (као нпр. ку ће „Мо на”). На рав но, ни је за не мар љи ва 
ме диј ска по др шка Ра диоте ле ви зи је Ср би је и до пре не ко ли ко 
го ди не Ком па ни је „Но во сти”.

Ко ли ко нас је у овај по ду хват ве ро ва ло на са мом по чет ку, осим 
Ми ра Вук са но ви ћа и ње го вих са рад ни ка у Уред ни штву? Уве рен сам 
да је тај број био скро ман. Ве се ли нас што се Ми ро ни је умо рио, 
а ни је се дао по ко ле ба ти и на љу ти ти. Од но си се то и на пре те жну 
ве ћи ну чла но ва Уред ни штва и пре да них са рад ни ка из Но вог Са да, 
Бе о гра да и дру гих срп ских уни вер зи тет ских и кул тур них цен та
ра (и пре ко др жав них ме ђа). Хва ла им!

Хва ла и сви ма ва ма ко ји сте има ли стр пље ња да ме са слу ша
те.*

* По здрав на реч на про мо ци ји Де ве тог ко ла Ан то ло гиј ске еди ци је Де сет 
ве ко ва срп ске књи жев но сти Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске, у Ма ти ци срп
ској, у Но вом Са ду, 6. ју на 2018. го ди не.




