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САЗИВ 128. РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ

128. редовна Скупштина Матице српске одржаће се у суботу 16. априла 2016. 
го дине са почетком у 11 часова у Свечаној сали Матице српске.

ДНЕВНИ РЕД

1. Отварање Скупштине
2. Избор радних тела
3. Извештај Верификационе комисије
4. Избор нових чланова сарадника, реизбор чланова сарадника и избор нових 

сталних чланова сарадника Матице српске
5. Потврда пријема нових редовних чланова Матице српске
6. Допуна Статута Матице српске
7. Извештај о четворогодишњем раду Матице српске (2012‒2015)
8. Извештај о раду Надзорног одбора и финансијском пословању Матице српске 

(2012‒2015) 
9. Извештај о четворогодишњем раду Библиотеке Матице српске, Галерије Ма-

тице српске и Издавачког центра Матице српске (2012‒2015)
10. Избор председника, потпредседника и генералног секретара Матице српске
11. Избор Управног одбора Матице српске
12. Избор Надзорног одбора Матице српске
13. Извештај Изборне комисије
14. Предлози чланова Матице српске

Позивају се сви чланови Матице српске да присуствују Скупштини. Редовни 
чланови који нису уплатили чланарину за последње четири године треба благовре-
мено да је измире. Уплата чланарине и евидентирање чланова почеће у 10 часова 
испред Свечане сале Матице српске.

Председник Матице српске 
проф. др Драган Станић 
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На основу одлуке Управног одбора од 29. фебруара 2016. године да се Статут 
Матице српске допуни увођењем саветодавног тела Управног одбора – Савета, 
предлог Председништва о тексту измене Статута са седнице од 7. марта 2016. го-
дине упућен је Одбору за правна и статутарна питања на разматрање и израду 
нацрта предлога. Одбор је на седници од 10. марта 2016. разматрао текст и о њему 
дао позитивно мишљење, те израдио нацрт предлога измена и допуна Статута 
Матице српске који се доставља Управном одбору Матице српске ради утврђивања 
предлога за 128. Скупштину Матице српске.

ПРЕДЛОГ 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА

Члан 1

Иза члана 31 додаје се нови члан 32, који гласи:

Савет је саветодавно тело Управног одбора.
Савет:

– предлаже Управном одбору елементе за утврђивање дугорочних и средње-
рочних програма развоја научноистраживачког рада и неговања културе и 
уметности у складу са циљевима које остварује Матица српска;

– даје мишљење Управном одбору о четворогодишњим и годишњим Планови-
ма рада и Извештајима о раду Матице српске;

Савет има од 5 до 15 чланова које, из редова дугогодишњих чланова управних 
и радних тела, именује Управни одбор на мандатни период од четири године. Ако 
у Савету остане упражњено место, оно се може попунити именовањем по одлуци 
Управног одбора. Мандат накнадно именованих чланова траје до краја мандата Са-
вета. Савет не може имати више од четвртине кооптираних чланова. Председника 
Савета именује Управни одбор.

Савет пуноважно доноси одлуке ако седници присуствује више од половине 
чланова. Одлуке се доносе већином присутних чланова. Уколико је једнак број гла сова 
за одлуку која се доноси и против ње, одлуку доноси председник Савета. Седнице 
сазива председник, а иницијативу за сазивање може дати и трећина чланова Савета.

Члан 2

Сваки наредни члан иза члана 32 Статута Матице српске помера се за један.

Члан 3

Ове измене и допуне Статута ступају на снагу даном доношења на Скупштини 
Матице српске.
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ИЗ ВЕ ШТАЈ О ЧЕ ТВО РО ГО ДИ ШЊЕМ 
РА ДУ МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ

(2012–2015)

УВОД 

Ма ти ца срп ска је нај ста ри је књи жев но, кул тур но и на уч но дру штво срп ског 
на ро да, ко је у кон ти ну и те ту де лу је го то во два ве ка. У том, за на ше при ли ке ду гом 
пе ри о ду, ње не ак тив но сти су по ста ја ле све ра зно вр сни је и бо га ти је, а број са рад-
ни ка је из го ди не у го ди ну ра стао.

Упр кос сложеним еко ном ским по те шко ћа ма, Ма ти ца срп ска као си стем ин сти-
ту ци ја са Би бли о те ком, Га ле ри јом и Из да вач ким цен тром има ла је у про те клом че-
тво ро го ди шњем пе ри о ду ве о ма бо га те ак тив но сти и про гра ме.

Уло же ни су ве ли ки труд и на по ри да се обез бе ди ре дов но фи нан си ра ње Ма ти-
це срп ске, ње них ра зно вр сних про гра ма, на уч них про је ка та и из да вач ке де лат но сти. 
Упр кос ве ли ком ума ње њу сред ста ва од стра не Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми-
са ња у 2015. го ди ни, за хва љу ју ћи усрд ном и по жр тво ва ном ра ду и ви со ком сте пе ну 
раз у ме ва ња од стра не чла но ва и при ја те ља Ма ти це срп ске, као и сред стви ма Ми-
ни стар ства про све те, на у ке и технолошког развоја и По кра јин ског се кре та ри ја та 
за на у ку и тех но ло шки раз вој, По кра јин ског се кре та ри ја та за кул ту ру, као и Град-
ске управе за кул ту ру Гра да Но вог Са да, до на ци ја ма и при ло зи ма Ма ти ца срп ска 
је би ла у мо гућ но сти да обез бе ди основ не ма те ри јал не усло ве за свој рад, од но сно 
за сво ју књи жев ну, на уч ну и кул тур ну де лат ност.

У ни зу прег ну ћа и ини ци ја ти ва, ис ти чу се капитални енциклопедијски и лекси-
кoграфски пројект и – Срп ска ен ци кло пе ди ја, Срп ски би о граф ски реч ник, Реч ник 
срп ско га је зи ка и Пра во пис срп ско га је зи ка. Ре зул та ти ен ци кло пе диј ског ра да ви дљи-
ви су у књи га ма дру гог то ма Срп ске ен ци кло пе ди је и ше стог то ма Срп ског би о граф ског 
реч ни ка, ко ји су иза шли из штам пе у про те клом из ве штај ном пе ри о ду. Об ја вље ни 
су и Нор ма тив на гра ма ти ка срп ског је зи ка и Пра во пис срп скога је зи ка, тре ће из-
да ње, а за по че та је из ра да Лек си ко на пи са ца срп ске књи жев но сти. И Из да вач ки 
цен тар Ма ти це срп ске сво јим ка пи тал ним из да њи ма, Еди ци јом „Ма ти ца” и Ан то-
ло гиј ском еди ци јом „Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти” из бо рио је за па же но ме сто 
на кул тур но-на уч ној и из да вач кој ма пи Ср би је и срп ског кул тур ног про сто ра.

До при нос Ма ти це срп ске на у ци и на уч ном жи во ту, оства рен ак тив но сти ма 
ње них се дам на уч них оде ље ња, огле да се пр вен стве но у вред но ва њу на ших је да-
на ест на уч них ча со пи са ко ји су ре дов но из ла зи ли у про те клом из ве штај ном пе ри-
о ду у ко јем је укуп но иза шло 79 све за ка Збо р ни ка, као и у ни зу одр жа них на уч них 
ску по ва, од ко јих су не ки има ли ме ђу на род ни ка рак тер и ранг.

Објављујући прилоге наших најзначајнијих књижевника, али и пружајући по-
дршку младим писцима, Летопис Матице српске, најстарије живо књижевно гла-
сило, одржао је у овом извештајном периоду своју репутацију значајног огледала нашег 
књижевног и укупног стваралаштва. Упркос дуговечности, својим уредничким 
опредељењем и објављеним прилозима Летопис је остао свеж и динамичан часопис 
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у којем се најпотпуније одсликава тренутно стање савремене српске књижевности. 
У тематским блоковима појединачних бројева третирани су важнији национални 
књижевни и опште културни проблеми. У протеклом извештајном периоду Лето
пис је излазио редовно, што показује и укупно 48 штампаних бројева часописа.

Од по себ них из да ња сва ка ко тре ба ис та ћи Атлас на се ља Вој во ди не I (Срем) 
и II (Ба нат I, II), ау тор ског ти ма ко ји је пред во дио Сло бо дан Ћур чић. Об ја вље на су 
два зна чај на де ла ака де ми ка Ва си ли ја Кре сти ћа Ср би у Ју жној Уга р ској (2013) и 
Ау стро у гар ска гра ђа о Ује ди ње ној омла ди ни срп ској (2015). Дон ка Стан чић и са-
рад ни ци ау то ри су Умет нич ке то по гра фи је Но вог Са да (2014). У окви ру Еди ци је 
„Је зич ка ба шти на” иза шло је шест књи га као ре зул тат ра да на про јек ту „Пи сци пред-
стан дард ног пе ри о да срп ског књи жев ног је зи ка и њи хо ва де ла” (из да ва ње тран скри-
бо ва них де ла пи са ца тог пе ри о да уз струч ни ко мен тар и реч ник), књига Или је Сав кова 
Исто ри ја апо те кар ства на тлу да на шње Вој во ди не и др.

Ве ли ки труд уло жен је да се на до сто јан на чин обе ле жи ју би леј 150 го ди на од 
пре се ље ња Ма ти це срп ске из Пе ште у Но ви Сад. Тим по во дом одр жан је низ пре да-
ва ња, при ре ђе на је из ло жба у про сто ри ја ма Ма ти це срп ске, одржани су све ча на ака-
де ми ја у Срп ском на род ном по зо ри шту, низ кон це ра та, про гра ми у Бу дим пе шти и 
Те ми шва ру.

Обиман део активности Матице српске био је посвећен 100. годишњици почет-
ка Првог светског рата.

Дан Светога Саве обележен је сваке године Светосавским беседама у Свечаној 
сали Матице српске: 2012. беседом „Антропологија житија – човек у Бога” проф. др 
Ми лана Радуловића; 2013. беседом „Византијски узори српске државности и свети 
Сава” академика Љубомира Максимовића; 2014. беседом „Светосавски код” др Бојана 
Јовановића; 2015. беседама владике Иринеја и академика Владете Јеротића посве-
ће ним стогодишњици рођења патријарха српског Павла.

Редовно су одржане и Свечане седнице Матице српске посвећене актуелним 
темама: 2012. теми „Исток и Запад у новијој српској историји и култури” о којој је 
говорио др Славенко Терзић; 2013. теми „Христоцентричност престола Сесветија по 
Његошу” о којој је говорио Његово високопреосвештенство Амфилохије; 2014. теми 
„Србија 1914” о којој је говорила проф. др Мира Радојевић; 2015. теми „Знамења 
Другог српског устанка” о којој је, поводом 200. годишњице од овог значајног догађаја 
из националне историје, говорио др Радомир Ј. Поповић.

У окви ру про гра ма Му зич ке ве че ри Ма ти це срп ске одр жа но је ви ше од де сет 
кон це ра та сва ке го ди не. 

Ма ти ца срп ска је ре дов но уче ство ва ла на Сај му књи га у Бе о гра ду и Са ло ну књи-
га у Но вом Са ду, оства ру ју ћи по вољ не фи нан сиј ске ре зул та те про да јом сво јих из да ња. 

За че ти ри го ди не об ја вље но је пре ко 200 књи га и све за ка на уч них збо р ни ка 
на ви ше од 50.000 стра ни ца. Об ја вље на из да ња Ма ти це срп ске по сред ством Би бли-
о те ке Ма ти це срп ске раз ме њу ју се са ви ше од 300 на уч них уста но ва и би бли о те ка 
у пе де се так зе ма ља.

Ма ти ца срп ска је успе шно са ра ђи ва ла са мно гим ин сти ту ци ја ма из обла сти 
на у ке и кул ту ре. Та са рад ња се нај че шће и нај ин тен зив ни је од ви ја ла са СА НУ и 
Огран ком СА НУ у Но вом Са ду, Ву ко вом за ду жби ном, Ву ко вим са бо ром, За ду жби ном 
„До си теј Об ра до вић”, Срп ском књи жев ном за дру гом, Ин сти ту том за срп ски је зик 
у Бе о гра ду, Ин сти ту том за књи жев ност и уметност из Бе о гра да, Уни вер зи те том у 
Бе о гра ду, Универзитетом у Но вом Са ду, За во дом за из да ва ње уџ бе ни ка у Бе о гра ду, 
Срп ским ле кар ским дру штвом, По зо ри шним му зе јом у Но вом Са ду, Зма је вим деч-
јим игра ма, Бран ко вим ко лом, Ху ма ни тар ним фон дом „При вред ник” из Но вог Са да, 
Елек тро вој во ди ном, Но во сад ским сај мом, Ко лом срп ских се ста ра Епар хи је бач ке, 
Удру же њем „Ми лу тин Ми лан ко вић”, Ба нат ским кул тур ним цен тром, При вред ном 
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ко мо ром Вој во ди не, епар хи ја ма Бач ком, Срем ском и Ба нат ском, РТВ Вој во ди не и 
дру гим ло кал ним ме ди ји ма.

У скла ду са сво јом тра ди ци јом и ми си јом, Ма ти ца срп ска је пу тем ста ту тар-
ног и про грам ског уте ме ље ња ни за Дру шта ва чла но ва и при ја те ља Ма ти це срп ске 
у низу градова у земљи, а по го то во у Ре пу бли ци Срп ској и Цр ној Го ри, на ста ви ла 
сво ју де лат ност и сво је ду хов но при су ство на ши рим ге о граф ским и кул тур ним 
под руч ји ма. 

По ста вљен је но ви сајт Ма ти це срп ске, чи ји са др жај се ре дов но ажу ри ра. Сви 
по след њи бро је ви Ле то пи са Ма ти це срп ске и на уч них збор ни ка по ста вље ни су у 
PDF фор ма ту на сајт и мо гу се бес плат но ко ри сти ти. У функ ци ји је си стем ди рек тног 
пре но са на ин тер не ту свих про гра ма и до га ђа ја ко ји се одр жа ва ју у Ма ти ци срп ској. 
Пре ко лин ко ва на сај ту ови про гра ми мо гу се гле да ти и од ло же но. Уна пре ђен је и 
си стем про да је књи га пре ко сај та Ма ти це срп ске.

Све по ме ну те и то ли ке дру ге не по ме ну те ак тив но сти Ма ти це срп ске до при не-
ле су не сум њи вом ра сту ње ног угле да ка ко у срп ском на ро ду та ко и на све ко ли кој 
кул тур ној и на уч ној сце ни.

РАД ОР ГА НА МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ

126. РЕ ДОВ НА СКУП ШТИ НА

Ре дов на 126. Скуп шти на Ма ти це срп ске одр жа на је 28. апри ла 2012. го ди не. 
Ми ну том ћу та ња са за хвал но шћу и пи је те том ода на је по част пре ми ну лим чла но-
ви ма Ма ти це срп ске из ме ђу 125. и 126. ре дов не Скуп шти не. По што је пред сед ник 
Ма ти це срп ске ака де мик Че до мир По пов био спре чен бо ле шћу да при су ству је 
Скуп шти ни, пред се да вао је пот пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др Слав ко Гор дић. 
Иза бра на су рад на те ла 126. ре дов не Скуп шти не и то: за за пи сни ча ра Је ле на Ве се-
ли нов, за ове ри ва че За пи сни ка Жив ко Ки се лич ки и До бри ла Мар ти нов, Ве ри фи-
ка ци о на ко ми си ја: проф. др Ма то Пи жу ри ца, пред сед ник, чла но ви: мр Алек сан дра 
Но ва ков и Со ња Боб, и Из бор на ко ми си ја: мр Ми ли ца Бу јас, пред сед ник, чла но ви: 
мр Бра ни сла ва Ба лаж, Љи ља на Дра жић, Јул ка Ђу кић, Мир ја на Ерић, Мир ја на Зр нић, 
Бра ни слав Ка ра но вић, Све тла на Ма ка рић, мр Де јан Ми ло ра дов, Вла ди мир Ни ко лић, 
Та тја на Пив нич ки Дри нић, Ка та ри на Су нај ко и Ву ки ца Ту ца ков. Усво јен је пред лог 
и из вр шен из бор но вих стал них чла но ва Ма ти це срп ске, ре и збор чла но ва са рад ни-
ка Ма ти це срп ске и из бор но вих чла но ва са рад ни ка ко је је пред ло жио Управ ни 
од бор Ма ти це срп ске. По твр ђен је при јем но вих ре дов них чла но ва Ма ти це срп ске 
ко је је при мио Управ ни од бор из ме ђу 125. и 126. ре дов не Скуп шти не. Усво је на је 
До пу на Ста ту та Ма ти це срп ске и ака де мик Че до мир По пов, до та да шњи пред сед ник 
Ма ти це срп ске, иза бран је за по ча сног пред сед ни ка Ма ти це срп ске. Че тво ро го ди-
шњи из ве штај о ра ду Ма ти це срп ске, Би бли о те ке Ма ти це срп ске, Га ле ри је Ма ти це 
срп ске и Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске под нео је Скуп шти ни пот пред сед ник 
Ма ти це срп ске проф. др Слав ко Гор дић. Усво је ни су Из ве штај о ра ду Над зор ног 
од бо ра о фи нан сиј ском по сло ва њу Ма ти це срп ске за ме ђу скуп штин ски пе ри од, као 
и Из ве шта ји о че тво ро го ди шњем ра ду Би бли о те ке Ма ти це срп ске, Га ле ри је Ма ти-
це срп ске и Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске. Ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске 
проф. др Ду шан Ни ко лић обра зло жио је спро ве де ни по сту пак утвр ђи ва ња пред ло га 
ли сте кан ди да та за пред сед ни ка, пот пред сед ни ке, ге не рал ног се кре та ра, чла но ве 
Управ ног од бо ра и чла но ве Над зор ног од бо ра Ма ти це срп ске. По сту пак је спро ве-
ден у скла ду са нор ма тив ним ак ти ма Ма ти це срп ске. Пред ло ге за кан ди да те да ли 
су од бо ри свих оде ље ња. Управ ни од бор је на сед ни ца ма 16. ја ну а ра и 26. мар та 2012. 
го ди не утвр дио ко нач не пред ло ге ли ста и упу тио их Скуп шти ни Ма ти це срп ске. На 
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пред лог Управ ног од бо ра Скуп шти на је утвр ди ла ли сту кан ди да та за пред сед ни ка, 
пот пред сед ни ке, ге не рал ног се кре та ра, чла но ве Управ ног од бо ра и чла но ве Над зор-
ног од бо ра Ма ти це срп ске. На кон спро ве де ног тај ног гла са ња Из бор на ко ми си ја је 
утвр ди ла ре зул та те гла са ња ко је је Скуп шти на усво ји ла.

За пред сед ни ка Ма ти це срп ске иза бран је проф. др Дра ган Ста нић. 
За пот пред сед ни ке Ма ти це срп ске иза бра ни су: проф. др Бран ко Бе шлин, др 

Ми о драг Ма тиц ки и проф. мр Не над Осто јић.
За ге не рал ног се кре та ра Ма ти це срп ске иза бран је доц. др Ђор ђе Ђу рић.
За чла но ве Над зор ног од бо ра иза бра ни су: Жив ко Ки се лич ки, мр Сло бо дан 

Кне же вић, проф. др Вук сан Ла ки ће вић, Јо жеф Лим бур гер, Мир ко Лу бу рић, Ми лан 
Пе тро вић и Јо ван Чу ла је вић.

Пред сед ник Из бор не ко ми си је мр Ми ли ца Бу јас из ве сти ла је Скуп шти ну да су 
иза бра на 23 чла на Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске, те да пре о ста лих осам чла но ва 
Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске ни су иза бра ни ни на кон по но вље ног по ступ ка тај ног 
гла са ња.

Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да Управ ни од бор Ма ти це срп ске ни је у це ло сти 
иза бран, Скуп шти на је са гла сно Ста ту ту и По слов ни ку о ра ду Скуп шти не до не ла 
од лу ку да се са зо ве ван ред на Скуп шти на на ко јој ће се би ра ти чла но ви Управ ног 
од бо ра. Иза бра ни чла но ви Пред сед ни штва и по сто је ћи (ста ри) Управ ни од бор Ма-
ти це срп ске за ка за ће ван ред ну Скуп шти ну Ма ти це срп ске.

ВАН РЕД НА СКУП ШТИ НА  
МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ

Ван ред на Скуп шти на Ма ти це срп ске одр жа на је 2. ју на 2012. го ди не. 

Скуп шти на је иза бра ла рад на те ла: За пи сни чар: Је ле на Ве се ли нов; Ове ри ва чи 
За пи сни ка: Жив ко Ки се лич ки и До бри ла Мар ти нов; Ве ри фи ка ци о на ко ми си ја: проф. 
др Ма то Пи жу ри ца, пред сед ник, чла но ви: Алек сан дра Јо ва но вић и Со ња Боб; Из-
бор на ко ми си ја: Ми лан Пе тро вић, пред сед ник, чла но ви: мр Бра ни сла ва Ба лаж, Љи-
ља на Дра жић, Јул ка Ђу кић, Мир ја на Ерић, Мир ја на Зр нић, Бра ни слав Ка ра но вић, 
Све тла на Ма ка рић, мр Де јан Ми ло ра дов, Вла ди мир Ни ко лић, Ка та ри на Су нај ко, 
Ву ки ца Ту ца ков и Ма ри ја Га ће ша.

Пред сед ник Ве ри фи ка ци о не ко ми си је проф. др Ма то Пи жу ри ца оба ве стио је 
Скуп шти ну да је при сут но 236 чла но ва Ма ти це срп ске ко ји има ју пра во од лу чи ва-
ња, та ко да су ис пу ње ни усло ви да Скуп шти на ра ди и до но си од лу ке. 

Пред се да ва ју ћи, проф. др Дра ган Ста нић, оба ве стио је Скуп шти ну да се из бор 
чла но ва Управ ног од бо ра мо ра по но ви ти, с об зи ром на то да на 126. ре дов ној Скуп-
шти ни, ко ја је одр жа на 28. апри ла 2012. го ди не, ни је иза бран са став Управ ног од бо-
ра. Та ко ђе је оба ве стио Скуп шти ну да су при сти гле две на кнад не кан ди да ту ре за 
чла но ве Управ ног од бо ра и то: Сте ван Бу гар ски и ака де мик Во ји слав Ма рић. Јед но-
гла сном од лу ком оба кан ди да та су при до да та ли сти пред ло же них кан ди да та за чла-
но ве Управ ног од бо ра.

Пред сед ник Из бор не ко ми си је Ми лан Пе тро вић оба ве стио је Скуп шти ну да је 
од укуп но 236 при сут них чла но ва Ма ти це срп ске с пра вом гла са за из бор чла но ва 
Управ ног од бо ра пре у зе то 235 гла сач ких ли сти ћа. За из бор чла но ва Управ ног од бо-
ра гла са ло је 229 чла но ва, а од пре да тих гла сач ких ли сти ћа Ко ми си ја је утвр ди ла 
да уред них ли сти ћа има 224, док је нева же ћих 5.

За чла но ве Управ ног од бо ра иза бра ни су: проф. др Ђор ђе Бу ба ло, дипл. маш. 
инж. Сте ван Бу гар ски, проф. др Мир ја на Ве се ли но вић Хоф ман, проф. др Ми ро слав 



РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ 13

Ве ско вић, проф. др Алек дан дра Вра неш, проф. др Слав ко Гор дић, проф. др Ја сми на 
Гр ко вић Меј џор, проф. др Са ва Да мја нов, проф. др Јо ван Де лић, проф. др Бра ни слав 
Ђур ђев, проф. др Ми ро слав Еге рић, доц. др Ра до слав Ера ко вић, проф. др Ду шан 
Ива нић, Ми ро слав Јо сић Ви шњић, проф. др Вла ди мир Ка тић, проф. др Ма ри ја 
Кле ут, ака де мик Све то зар Ко ље вић, ака де мик Ва си ли је Кре стић, проф. др Љу бо-
мир ка Кр кљуш, др Бран ка Ку лић, ака де мик Во ји слав Ма рић, Ра до ван Ми ћић, др 
Мар ко Не дић, проф. др Сло бо дан Па вло вић, мр Ти ја на Пал ко вље вић, проф. др 
Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић, проф. др Ма то Пи жу ри ца, проф. др Пре драг Пи пер, 
проф. др Ми ло рад Ра до ва но вић, проф. др Ду шан Рњак, ака де мик Ди ми три је Сте-
фа но вић, др Дар ко Та на ско вић, проф. др Сла вен ко Тер зић, проф. др Ми ро слав Ти-
мо ти је вић, проф. др Сло бо дан Ћур чић и проф. др Смиљ ка Ши мић.

Пред се да ва ју ћи, проф. др Дра ган Ста нић, за хва лио је при сут ним чла но ви ма 
на ука за ном по ве ре њу и одр жао бе се ду о Ма ти ци срп ској и ње ним за да ци ма у на-
ред ном пе ри о ду.

УПРАВ НИ ОД БОР

Управ ни од бор Ма ти це срп ске ко ји је иза бран на Скуп шти ни Ма ти це срп ске, 
одр жа ној 2. ју на 2012. го ди не, ра дио је у сле де ћем са ста ву: проф. др Дра ган Ста нић 
(пред сед ник), проф. др Бран ко Бе шлин (пот пред сед ник), др Ми о драг Ма тиц ки 
(пот пред сед ник), проф. мр Не над Осто јић (пот пред сед ник), доц. др Ђор ђе Ђу рић 
(ге не рал ни се кре тар), проф. др Ђор ђе Бу ба ло, Сте ван Бу гар ски, проф. др Мир ја на 
Ве се ли но вић Хоф ман, проф. др Ми ро слав Ве ско вић, проф. др Алек дан дра Вра неш, 
проф. др Слав ко Гор дић, проф. др Ја сми на Гр ко вић Меј џор, проф. др Са ва Да мја нов, 
проф. др Јо ван Де лић, проф. др Бра ни слав Ђур ђев, проф. др Ми ро слав Еге рић, доц. 
др Ра до слав Ера ко вић, проф. др Ду шан Ива нић, Ми ро слав Јо сић Ви шњић , проф. 
др Вла ди мир Ка тић, проф. др Ма ри ја Кле ут, ака де мик Све то зар Ко ље вић, ака де мик 
Ва си ли је Кре стић, проф. др Љу бо мир ка Кр кљуш, др Бран ка Ку лић, ака де мик Во ји слав 
Ма рић, Ра до ван Ми ћић, др Мар ко Не дић, проф. др Сло бо дан Па вло вић, мр Ти ја на 
Пал ко вље вић, проф. др Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић, проф. др Ма то Пи жу ри ца, 
проф. др Пре драг Пи пер, проф. др Ми ло рад Ра до ва но вић, проф. др Ду шан Рњак, ака-
де мик Ди ми три је Сте фа но вић, др Дар ко Та на ско вић, проф. др Сла вен ко Тер зић, проф. 
др Ми ро слав Ти мо ти је вић, проф. др Сло бо дан Ћур чић и проф. др Смиљ ка Ши мић 
(чла но ви). Уме сто пре ми ну лих чла но ва и оних ко ји су под не ли остав ку, за чла но ве 
Управ ног од бо ра ко оп ти ра ни су доц. др Сло бо дан Вла ду шић и Се ли мир Ра ду ло вић. 
У овом пе ри о ду одр жа но је 22 (два де сет и две) сед ни це Управ ног од бо ра на ко ји ма 
су са ве ли ком па жњом раз ма тра на нај зна чај ни ја пи та ња из обла сти ра да и де ло ва-
ња Ма ти це срп ске. У скла ду са од ред ба ма Ста ту та Ма ти це срп ске, Управ ни од бор 
је на кон де таљ не ана ли зе и спро ве де не рас пра ве усва јао и до но сио го ди шње из ве-
шта је о ра ду, за вр шне ра чу не, пла но ве ра да и фи нан сиј ске пла но ве Ма ти це срп ске. 
Из вр шен је из бор и име но ва ње чла но ва Из вр шног од бо ра, Еко ном ског од бо ра, 
Од бо ра за прав на и ста ту тар на пи та ња, се кре та ра оде ље ња и од бо ре оде ље ња, жи-
ри ја и дру гих рад них те ла у Ма ти ци срп ској. Управ ни од бор је раз ма трао и усво јио 
го ди шње из ве шта је о ра ду Би бли о те ке Ма ти це срп ске, Га ле ри је Ма ти це срп ске и 
Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске. У скла ду са Ста ту том Управ ни од бор се по себ но 
ста рао о за шти ти за ду жбин ске имо ви не ко ја још ни је у по се ду Ма ти це срп ске. Са-
гла сно За ко ну о вра ћа њу од у зе те имо ви не и обе ште ће њу Аген ци ји за ре сти ту ци ју су 
бла го вре ме но под не ти зах те ви за вра ћа ње од у зе те имо ви не ко ја је би ла у сво ји ни 
Ма ти це срп ске. У про те клом пе ри о ду Управ ни од бор је по све тио по себ ну па жњу 
одр жа њу ни воа и оби ма де лат но сти Ма ти це срп ске у усло ви ма не до стат ка сред ста ва 



14 РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ

до че га је до ла зи ло пре све га због еко ном ске и фи нан сиј ске кри зе, па и због не пот-
пу ног и не ре дов ног при ли ва сред ста ва од над ле жних ре пу блич ких ор га на.

ПРЕД СЕД НИ ШТВО

По сле ре дов не Скуп шти не Пред сед ни штво је ра ди ло у сле де ћем са ста ву: проф. 
др Дра ган Ста нић, пред сед ник, пот пред сед ни ци проф. др Бран ко Бе шлин, др Мио-
драг Ма тиц ки, проф. мр Не над Осто јић и ге не рал ни се кре тар доц. др Ђор ђе Ђу рић. 
Но во и за бра но Пред сед ни штво је на ста ви ло са оба вља њем по сло ва из сво је де лат но-
сти: да при пре ма сед ни це ор га на упра вља ња, до но си од лу ке ко је су у функ ци ји оства-
ри ва ња ра да Ма ти це срп ске, до но си или пред ла же од лу ке дру гим ор га ни ма упра-
вља ња о ма те ри јал но-фи нан сиј ском по сло ва њу и ко ри шће њу основ них сред ста ва 
Ма ти це срп ске да одр жа ва ве зе са јав но шћу и дру ге по сло ве у скла ду са сво јим 
овла шће њи ма. Пред сед ни штво је ин тен зив но ра ди ло на обез бе ђе њу ма те ри јал них и 
дру гих по треб них усло ва за оба вља ње де лат но сти Ма ти це срп ске. У ви ше на вра та 
Пред сед ни штво је ука зи ва ло Ми ни стар ству кул ту ре и ин фор ми са ња на не по во љан 
фи нан сиј ски по ло жај Ма ти це срп ске и ука зи ва ло на нео сно ва ност сма ње ња сред ста ва 
за фи нан си ра ње ра да Ма ти це срп ске. Са ра ђи ва ло је са Ми ни стар ством про све те, 
на у ке и тех но ло шког раз во ја, По кра јин ским се кре та ри јатом за кул ту ру и јав но ин-
фор ми са ње и Град ском управом за кул ту ру. Председништ вo је по себ ну па жњу по-
све ти ло на уч но и стра жи вач ким про јек ти ма Ма ти це срп ске и обез бе ђе њу усло ва за 
на ста вак ра да на ка пи тал ним про јек ти ма. Пред сед ни штво је пра ти ло рад и раз ма-
тра ло из ве шта је о ра ду Би бли о те ке Ма ти це срп ске, Га ле ри је Ма ти це срп ске и Из да-
вач ког цен тра Ма ти це срп ске. Раз ма тран је рад свих дру шта ва чла но ва Ма ти це срп ске, 
а на кон ана ли за по др жа ва ни су пред ло зи за осни ва ње но вих дру шта ва. Пред сед ни-
штво је ак тив но ра ди ло на пред ста вља њу Ма ти це срп ске у зе мљи и ино стран ству. 
По себ ну па жњу по све ти ло је пи та њи ма у ве зи са по вра ћа јем за ду жбин ске имо ви не 
Ма ти це срп ске и до де ли на гра да из за ду жбин ских фон до ва. Ин тен зив но је ра ди ло 
на пра ће њу, уна пре ђе њу и про ши ре њу из да вач ке де лат но сти Ма ти це срп ске, пред-
ста вља њу по себ них из да ња, збор ни ка и дру гих из да ња. Пред сед ни штво је ра ди ло 
на пре по зна ва њу Ен ци кло пе диј ско-лек си ко граф ског за во да у осни ва њу као цен тра 
ен ци кло пе ди стич ке де лат но сти у Ре пу бли ци Ср би ји. Ра ди ло је на ор га ни за ци ји 
Све то сав ске про сла ве, Све ча не сед ни це Ма ти це срп ске и дру гих ма ни фе ста ци ја 
ко је су се од но си ле на обе ле жа ва ње го ди шњи ца и про мо ци је Ма ти це срп ске. Оства-
ри ва ло je и одр жа ва ло кон так те са јав но шћу и са рад њу са срод ним ин сти ту ци ја ма. 
Бри ну ло је о пре да ва њи ма на Ка те дри Ма ти це срп ске и утвр ђи ва ло нај ве ћи део про-
гра ма за јав ност. Пред сед ни штво је по кре ну ло раз не ини ци ја ти ве усме ре не ка уна-
пре ђе њу Ма ти чи не де лат но сти, по пут осни ва ња но вих на гра да (По ве ља Ма ти це 
срп ске за је зич ку кул ту ру, На гра да „Ила ри он Ру ва рац”) и но вих про је ка та (Ис тра-
жи ва ње исто ри је Кар ло вач ке ми тро по ли је), уво ђе ња ста ту та р них из ме на и та ко 
да ље. У овом са зи ву одр жа но је 114 сед ни ца Пред сед ни штва Ма ти це срп ске. 

ИЗ ВР ШНИ ОД БОР

Управ ни од бор је са гла сно од ред ба ма Ста ту та Ма ти це срп ске име но вао чла-
но ве Из вр шног од бо ра Ма ти це срп ске. Из вр шни од бор је ра дио у сле де ћем са ста ву: 
проф. др Дра ган Ста нић, проф. др Бран ко Бе шлин, доц. др Ђор ђе Ђу рић, др Ми о-
драг Ма тиц ки, проф. мр Не над Осто јић, до пи сни члан СА НУ Ми ро Вук са но вић, 
проф. др Мир ја на Ве се ли но вић Хоф ман, доц. др Сло бо дан Вла ду шић, проф. др 
Алек сан дар Ка ди је вић, ака де мик Ру долф Ка сто ри, проф. др Љу бо мир ка Кр кљуш, 



РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ 15

др Мар ко Не дић, проф. др Ми ли вој Не нин, мр Ти ја на Пал ко вље вић, проф. др Љи-
ља на Пе ши кан Љу шта но вић и проф. др Ма то Пи жу ри ца. Из вр шни од бор је у овом 
пе ри о ду одр жао 9 (де вет) сед ни ца. На сед ни ца ма су при пре ма ни ма те ри ја ли за 
сед ни це Управ ног од бо ра, пред ло зи из ве шта ја о ра ду, из ве шта ја о фи нан сиј ском 
по сло ва њу, за вр шних ра чу на, фи нан сиј ских пла но ва, про гра ма ра да, из да вач ких 
про гра ма, пла но ва на уч но и стра жи вач ког ра да и дру го. Из вр шни од бор је кон ти-
ну и ра но ана ли зи рао ма те ри јал но-фи нан сиј ско ста ње Ма ти це срп ске и у са рад њи 
са Пред сед ни штвом да вао пред ло ге и пред у зи мао ме ре ра ди пре ва зи ла же ња про-
бле ма на обез бе ђе њу сред ста ва из ре дов них из во ра фи нан си ра ња утвр ђе них у За-
ко ну о Ма ти ци срп ској, као и на обез бе ђи ва њу сред ста ва од до бро тво ра, спон зо ра, 
за ду жби на, ле га та и дру гих соп стве них из во ра при хо да. Ма ти ца срп ска је у овом 
пе ри о ду ра ди ла у из у зет но те шким ма те ри јал но-фи нан сиј ским усло ви ма, та ко да 
је Из вр шни од бор овим про бле ми ма по све ћи вао ве ли ку па жњу будући да је то је дан 
од бит них усло ва за оба вља ње де лат но сти Ма ти це срп ске и очу ва ње на уч ног ни воа 
и ди на ми ке об ја вљи ва ња на уч них збор ни ка. Ре дов но су под но ше ни и ана ли зи ра ни 
из ве шта ји о ак тив но сти ма Ма ти це срп ске у прет ход ном пе рио ду, о уче шћу Ма ти-
чи них пред став ни ка на кул тур ним ма ни фе ста ци ја ма и на уч ним ску по ви ма, као и 
о учи ње ним по се та ма Ма ти ци срп ској. Из вр шни од бор је у скла ду са Ста ту том и 
дру гим нор ма тив ним ак ти ма при пре мао пред ло ге од лу ка и упу ћи вао их на раз ма-
тра ње Управ ном од бо ру и дру гим над ле жним ор га ни ма Ма ти це срп ске, ка ко би се 
са чу ва ла и да ље раз ви ја ла де лат ност Ма ти це срп ске. 

НАД ЗОР НИ ОД БОР

На ре дов ној Скуп шти ни Ма ти це срп ске тај ним гла са њем иза бран је Над зор ни 
од бор у сле де ћем са ста ву: Жив ко Ки се лич ки, мр Сло бо дан Кне же вић, проф. др Вук-
сан Ла ки ће вић, Јо жеф Лим бур гер, Мир ко Лу бу рић, Ми лан Пе тро вић и Јо ван Чу ла-
је вић. Над зор ни од бор је у овом пе ри о ду одр жао 6 (шест) сед ни ца. У про те клом пе-
ри о ду Ма ти ца срп ска је оба вља ла струч не кон сул та ци је о по је ди ним пи та њи ма са 
чла но ви ма Над зор ног од бо ра као што су пи та ња ко ја се од но се на за ду жбин ску 
имо ви ну ко ја је у про це су ре сти ту ци је и дру гу имо ви ну Ма ти це срп ске, по ступ ке 
пред над ле жним су до ви ма, јав не на бав ке и дру го. Над зор ни од бор је при хва тао 
Фи нан сиј ске пла но ве, Пла но ве јав них на бав ки Ма ти це срп ске, Фи нан сиј ске из ве шта-
је Ма ти це срп ске, ука зи вао на то да се и да ље ја вља ма њак сред ста ва услед ис ка-
зи ва ња амор ти за ци је ко ја је ви со ка јер се об ра чу на ва и за део згра де ко ји ко ри сти 
Би бли о те ка Ма ти це срп ске, а за ко ју не по сто је обез бе ђе на сред ства. Пред ла гао је 
Пред сед ни штву Ма ти це срп ске да ажу ри ра по дат ке о де ви зним за ду жбин ским сред-
стви ма ко ја се на ла зе у Ју го бан ци Бе о град и Кон ти нен тал бан ци Но ви Сад. Над-
зор ни од бор је ини ци рао Управ ном од бо ру да се обра ти па жња на функ ци о ни са ње 
Ру ко пи сног оде ље ња и ске ни ра ње ар хив ске гра ђе.

ОД БОР ЗА ЕКО НОМ СКА ПИ ТА ЊА

На пр вој сед ни ци Управ ног од бо ра у но вом са зи ву ко ја је одр жа на 24. сеп тем бра 
2012. го ди не име но ван је Од бор за еко ном ска пи та ња у сле де ћем са ста ву: пред сед-
ник Ни ко ла Стој шић, чла но ви мр Го ран Ва сић, др Ми лан Ву ки ће вић, Ксе ни ја Јо кић 
и Пе ри ца Сто ја нац. У про те клом пе ри о ду одр жа не су 2 (две) сед ни це. Са гла сно 
од ред ба ма Ста ту та Ма ти це срп ске Од бор за еко ном ска пи та ња, као ор ган Управ ног 
од бо ра, раз ма трао је фи нан сиј ско ста ње Ма ти це срп ске и рад на по вра ћа ју за ду жбин-
ске имо ви не Ма ти це срп ске. 
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ОД БОР ЗА ПРАВ НА И СТА ТУ ТАР НА ПИ ТА ЊА

На пр вој сед ни ци Управ ног од бо ра у но вом са зи ву име но ван је Од бор за прав на 
и ста ту тар на пи та ња у сле де ћем са ста ву: пред сед ник Јо ван Чу ла је вић, чла но ви Је-
ле на Ве се ли нов, Зо ран Ву че вић, Жи во рад Ла лић, проф. др Вук сан Ла ки ће вић, 
Зо ран Стан ко вић и Рад ми ла То мић. У про те клом пе ри о ду одр жа но је 7 (се дам) сед-
ни ца. На зах тев ор га на упра вља ња Од бор је да вао прав на ми шље ња о пи та њу ускла-
ђе но сти од лу ка Управ ног од бо ра Би бли о те ке Ма ти це срп ске са нор ма тив ним ак ти ма 
Ма ти це срп ске, као и о зах те ву Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња да се ра ди 
за вр шет ка по ступ ка сти ца ња ста ту са уста но ве од на ци о нал ног зна ча ја у име и пе чат 
Га ле ри је Ма ти це срп ске уне се озна ка Уста но ва кул ту ре од на ци о нал ног зна ча ја. 
Од бор је дао ми шље ње и са гла сност на пред лог из ме на Ста ту та Га ле ри је Ма ти це 
срп ске, као и на пред лог тек ста из ме на Ста ту та Би бли о те ке Ма ти це срп ске. Ука зао 
је Управ ном од бо ру на мо гу ће про бле ме по во дом ко ри шће ња и за шти те име на Ма-
ти це срп ске. Од бор је раз ма трао текст пред ло га Пра вил ни ка за јав не на бав ке, као 
и Пра вил ни ка о уну тра шњем уз бу њи ва њу, ко је је упу тио Управ ном од бо ру на 
усва ја ње. Да вао је ми шље ње и пред ло ге из обла сти рад ног пра ва и јав них на бав ки 
и су ге сти је за ре ша ва ње дру гих по је ди нач них пи та ња из свог до ме на.

ОДБОРИ ОДЕ ЉЕ ЊА МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ

Оде ље ње за књи жев ност и је зик

Од бор Оде ље ња за књи жев ност и је зик ра дио је у сле де ћем са ста ву: др Мар ко 
Не дић, се кре тар, и чла но ви: проф. др Ја нош Ба њаи, до пи сни члан СА НУ, доц. др Иси-
до ра Бје ла ко вић, проф. др Сло бо дан Вла ду шић, ака де мик Ми ро Вук са но вић, проф. 
др Слав ко Гор дић, проф. др Вла ди сла ва Гор дић Пет ко вић, ака де мик Ја сми на Гр ко-
вић-Меј џор, проф. др Са ва Да мја нов, проф. др Јо ван Де лић, проф. др Ми ро слав Еге рић, 
проф. др Ра до слав Ера ко вић, проф. др Ду шан Ива нић, проф. др Кор не ли ја Ичин, 
проф. др Во ји слав Је лић, проф. др Алек сан дар Јо ва но вић, Ми ро слав Јо сић Ви шњић , 
мр Мир ја на Јо цић, проф. др Ма ри ја Кле ут, ака де мик Све то зар Ко ље вић, ака де мик 
Алек сан дар Ло ма, проф. др Јо ван Љу шта но вић, проф. др Го ран Мак си мо вић, проф. 
др Ксе ни ја Ма риц ки Га ђан ски, проф. др Јел ка Ма ти ја ше вић, др Ми о драг Ма тиц ки, 
др Ве сна Ма то вић, проф. др Алек сан дар Ми ла но вић, проф. др Со фи ја Ми ло ра до-
вић, ака де мик На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић, проф. др Ми ро слав Ни ко лић, проф. др 
Је ле на Но ва ко вић, мр Ва са Пав ко вић, проф. др Сло бо дан Па вло вић, проф. др Ми-
хај ло Пан тић, проф. др Дра го љуб Пе тро вић, проф. др Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић, 
проф. др Ма то Пи жу ри ца, проф. др Пе тар Пи ја но вић, ака де мик Пре драг Пи пер, 
проф. др Ва лен ти на Пи ту лић, проф. др Јо ван По пов, ака де мик Ми ло рад Ра до ва но-
вић, проф. др Са ша Ра дој чић, проф. др Го ра на Ра и че вић, проф. др Јел ка Ре ђеп , проф. 
др Вла ди сла ва Ру жић, Пе тар Са рић, Ђор ђо Сла до је, проф. др Дра ган Ста нић, проф. 
др Љи ља на Су бо тић, проф. др Сре то Та на сић, проф. др Ли ди ја То мић и проф. др Мла-
ден Шу ка ло. По сло ве струч ног са рад ни ка Оде ље ња оба вља ла је Јул ка Ђу кић.

Лек си ко граф ско оде ље ње
Од бор Лек си ко граф ског оде ље ња ра дио је у сле де ћем са ста ву: проф. др Љи-

ља на Пе ши кан Љу шта но вић, се кре тар, и чла но ви: мр Бра ни сла ва Ба лаж, проф. др 
Бран ко Бе шлин, Сте ван Бу гар ски, мр Ми ли ца Бу јас, др Не ве на Вар ни ца, проф. др 
Алек сан дра Вра неш, проф. др Дра га на Ву ки ће вић, мр Гор да на Ђи лас, проф. др 
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Ми лош Ја го дић, Ма ри ја Јо ван цаи, мср Алек сан дра Јо ва но вић, Мир ја на Ка ра но вић, 
ака де мик Ва си ли је Кре стић, др Пе тар Кре стић, Хер ми на Ле жи ми рац, ака де мик 
Во ји слав Ма рић, До бри ла Мар ти нов, Вла ди мир Ни ко лић, др Алек сан дра Но ва ков, 
доц. др Зо ра на Опа чић, проф. мр Не над Осто јић, Зо ран Пе ја ши но вић, ака де мик 
Пре драг Пи пер, др На та ша По ло ви на, др Ра до мир По по вић, проф. др Мо мир Са-
мар џић, проф. др Дра ган Ста нић, проф. др Сло бо дан Ћур чић, доц. др Зо ри ца Ха џић, 
Бо ри вој Ча лић, др Ве ли бор Џо мић и доц. др Не бој ша Шу ле тић. По сло ве струч ног 
са рад ни ка Оде ље ња оба вља ла је др Алек сан дра Но ва ков.

Оде ље ње за дру штве не на у ке
Од бор Оде ље ња за дру штве не на у ке ра дио је у сле де ћем са ста ву: проф. др 

Љу бо мир ка Кр кљуш, се кре тар, и чла но ви: проф. др Бран ко Баљ, др Со фи ја Бо жић, 
др Ми ла Бо сић, проф. др Та тја на Бу гар ски, проф. др Гор да на Вук са но вић, проф. др 
Вла дан Га ври ло вић, др Ве ли ка Да у то ва Ру ше вљан, Жар ко Ди мић, проф. др Са ња 
Ђа јић, проф. др Бра ни слав Ђур ђев (члан УО Ма ти це срп ске), доц. др Ђор ђе Ђу рић 
(ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске), проф. др Мир ко Зу ро вац, проф. др Гор да на 
Ко ва чек Ста нић, до цент др Ми лош Ко вић, ака де мик Ва си ли је Кре стић (члан УО 
Ма ти це срп ске), др Ве сна Мар ја но вић, проф. др Сло бо дан ка Мар ков, проф. др Ми-
ло ван Ми тро вић, ака де мик Ча слав Оцић, проф. др Алек сан дар Пе тро вић, проф. др 
Алек сан дар Ра сто вић, проф. др Мир ја на Ра ше вић, ака де мик Мом чи ло Спре мић, 
доц. др Бо јан Ту бић. По сло ве струч ног са рад ни ка Оде ље ња оба вља ли су Мир ја на 
Зр нић и Вла ди мир Ни ко лић.

Оде ље ње за при род не на у ке
Од бор Оде ље ња за при род не на у ке ра дио је у сле де ћем са ста ву: ака де мик 

Ру долф Ка сто ри, се кре тар, и чла но ви: доц. др Го ран Анач ков, проф. др Фе ренц Ба ги, 
проф. др Пал Бо жа, проф. др Ве ри ца Бо жић Кр стић, проф. др Ми лан Ва па, проф. 
др Ан те Ву јић, проф. др Је ле на Ву ко је вић, проф. др Ру жи ца Игић, др Ана Је ро ме-
ла Мар ја но вић, др Мла ђен Јо ва но вић, проф. др Ма ри ја Кра ље вић Ба ла лић, проф. 
др Бо ри вој Кр стић, проф. др Бо го сав Ла же тић, проф. др Ида Ле ско шек Чу ка ло вић, 
проф. др Ла зар Леп ша но вић, проф. др Сло бо дан Мар ко вић, проф. др Ива на Мак-
си мо вић, проф. др Јо ван Мак си мо вић, проф. др Ми лан Ма та вуљ, проф. др Сте ван 
Ма ши ре вић, проф. др Зо ран Ма шић, проф. др На да Ми ло ше вић, проф. др Дра ги ша 
По по вић, др Ма ри на Пут ник Де лић, проф. др Че до мир Ра де но вић, ака де мик Бо го-
љуб Стан ко вић, проф. др Ду шан Сур ла и проф. др Ма ри ја Шкри њар. Од бор Оде ље ња 
чи не и чла но ви Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске де ле ги ра ни из овог оде ље ња: проф. 
др Ми ро слав Ве ско вић, проф. др Вла ди мир Ка тић, ака де мик Во ји слав Ма рић, проф. 
др Сло бо дан Ћур чић, проф. др Смиљ ка Ши мић. По сло ве струч ног са рад ни ка Оде-
ље ња оба вља ли су Мир ја на Зр нић и Вла ди мир Ни ко лић.

У про те клом из ве штај ном пе ри о ду на ста ви ла је са ра дом и Сек ци ја за тех нич ке 
на у ке и тех нич ку кул ту ру. Сек ци ја је ра ди ла у са ста ву: проф. др Вла ди мир Ка тић, 
пред сед ник, проф. др Бра ни слав Бо ро вац, проф. др Вла ди мир Ву ји чић, проф. др 
Ђор ђе Па нић, проф. др Вла сти мир Ра до ња нин, проф. др Дар ко Ре ба, ака де мик 
Миљ ко Са та рић, проф. др Пре драг Стан ков ски, про фе сор Бог дан Ста нић, проф. др 
Ду шан Сур ла, проф. др Вла ди мир Цр но је вић, проф. др Или ја Ћо сић и проф. др 
Дра ган Ше шли ја.
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Оде ље ње за ли ков не умет но сти
Од бор Оде ље ња за ли ков не умет но сти ра дио је у сле де ћем са ста ву: проф др 

Алек сан дар Ка ди је вић, се кре тар, и чла но ви: доц. др Игор Бо ро зан, др Са ша Бра јо-
вић, ван ред ни про фе сор, др Дра ган Вој во дић, ван ред ни про фе сор, мр Ко ста Ву ко вић, 
ку стос (Сентан дре ја), др Је ле на Ер де љан, ван ред ни про фе сор, мр Дра гој ла Жи ва нов, 
му зеј ски са вет ник, др Ве ра Јо ва но вић Дун ђин, му зеј ски са вет ник, др Ми ро сла ва 
Ко стић, на уч ни са рад ник, др Бран ка Ку лић, ку стос са вет ник, др Мир ја на Ле сек , 
кон зер ва тор са вет ник, проф. др Не над Ма ку ље вић, проф. др Ми о драг Мар ко вић, 
проф. др Ср ђан Мар ко вић, проф. др Ли ди ја Ме ре ник, мр Ти ја на Пал ко вље вић, ви ши 
ку стос, проф. др Да ни ца По по вић, доц. др Не над Ра дић, др Ми лан Ра дуј ко, на уч ни 
са рад ник, др Зо ран Ра кић, ван ред ни про фе сор, проф. др Мир ја на Ро тер Бла го је вић, 
доц. др Вла ди мир Си мић, Дон ка Стан чић, са вет ник, др Љи ља на Сто шић, на уч ни 
са вет ник, др Иван Сте во вић, ван ред ни про фе сор, проф. др Ми ро слав Ти мо ти је вић, 
др Бран ко Чо ло вић, др Си мо на Чу пић, ван ред ни про фе сор и проф. др Ма ри ца Шу пут. 
По сло ве струч ног сарадника Одељења обављала је Марта Тишма.

Одељење за сценске уметности и музику
Од бор Оде ље ња за сцен ске умет но сти и му зи ку ра дио је у сле де ћем са ста ву: 

проф. др Мир ја на Ве се ли но вић Хоф ман, се кре тар, и чла но ви: проф. мр Бог дан Ђа-
ко вић, ван ред ни про фе сор др Зо ран Ђе рић, Гор да на Ђур ђе вић, др Је ле на Јо ва но вић, 
проф. др Ка та лин Ка ич, проф. др Со фи ја Ко шни чар, ван ред ни про фе сор др Ве сна 
Крч мар, проф. др Дан ка Ла јић Ми хај ло вић (од 24. X 2012), мр Ми ле на Ле ско вац, 
мр Зо ран Мак си мо вић, проф. др Со ња Ма рин ко вић, проф. др Пе тар Мар ја но вић, 
проф. др Ве сна Ми кић, мр Би ља на Ми ла но вић, Пре драг Мом чи ло вић, проф. мр 
Не над Осто јић, ван ред ни про фе сор др Ива на Пер ко вић, ван ред ни про фе сор др 
Ти ја на По по вић Мла ђе но вић, проф. др Жив ко По по вић, ван ред ни про фе сор др Ира 
Про да нов Кра ји шник, др Да ни ца Пе тро вић, мр Ми ро слав Ра до њић, проф. др Ду шан 
Рњак, проф. др Не бој ша Ром че вић (од 24. X 2012), ака де мик Ди ми три је Сте фа но вић 
(до 24. X 2012), проф. мр Ми ли ца Сто ја ди но вић, др Ка та ри на То ма ше вић, проф. др 
Ни це Фра ци ле и проф. др Дра га на Чо лић Би ља нов ски. По сло ве струч ног са рад ни ка 
Оде ље ња оба вља ла је Мар та Ти шма.

Ру ко пи сно оде ље ње

Од бор Ру ко пи сног оде ље ња ра дио је у сле де ћем са ста ву: проф. др Алек сан дра 
Вра неш, управ ник, и чла но ви: Зо ран Ве ља но вић, Ју го слав Вељ ков ски, доц. др Ђор-
ђе Ђу рић, проф. др Ду шан Ива нић, мср Алек сан дра Јо ва но вић, др Пе тар В. Кре стић, 
Ка та ри на Мар ко вић, проф. др Де јан Ми ка ви ца, Ми ла дин Ми ло ше вић, Ра до ван 
Ми ћић, др Алек сан дра Но ва ков, Ра до ван По по вић, проф. др Го ра на Ра и че вић, доц. 
др Мо мир Са мар џић, Ми ле Ста нић и доц. др Зо ри ца Ха џић. 
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На уч но и стра жи вач ка де лат ност
Оде ље ње за књи жев ност и је зик

У Оде ље њу за књи жев ност и је зик oдржан је кон ти ну и тет из ла же ња Ле то пи са 
Ма ти це срп ске и свих на уч них збор ни ка; по но во је по кре нут Је зик да нас. Рад на 
ор га ни за ци ји ис тра жи вач ких про је ка та, пу бли ко ва њу на уч них збор ни ка и по себ них 
из да ња од ви јао се у скла ду са обез бе ђе ним сред стви ма. 

ПРА ВО ПИС СРП СКО ГА ЈЕ ЗИ КА 
РЕЧ НИК СРП СКО ГА ЈЕ ЗИ КА (јед но том ник) 

НОР МА ТИВ НА ГРА МА ТИ КА 
• При пре ма њи хо вих но вих и нор ма тив но уса гла ше них из да ња • 

(но си о ци про јек та: проф. др Ма то Пи жу ри ца, проф. др Ми ро слав Ни ко лић  
и ака де мик Пре драг Пи пер)

2012. го ди не ура ђе на је у елек трон ској фор ми ије кав ска вер зи ја из ме ње ног и 
до пу ње ног из да ња Пра во пи са срп ског је зи ка Ма ти це срп ске (2010). Пре о ста ло је 
са мо уно ше ње из вр ше них ис прав ки (углав ном штам пар ских гре ша ка) у ње го вом 
из да њу из 2011. го ди не и, на рав но, но ви пре лом, уса гла шен са екав ском вер зи јом.

Го ди не 2014. завршена је и од штам па на ије кав ска вер зи ја из ме ње ног и до пу-
ње ног из да ња Пра во пи са срп ско га је зи ка Ма ти це срп ске. Све по сло ве, као и 2012. 
го дине, ура дио је глав ни ре дак тор проф. др Ма то Пи жу ри ца.

За вр ше на је и од штам па на Нор ма тив на гра ма ти ка срп ског је зи ка (ака де мик 
Иван Клајн, ака де мик Пре драг Пи пер).

При пре ма се ди ги та ли зо ва на вер зи ја Реч ни ка срп ског је зи ка Ма ти це срп ске 
(јед но том ни ка), штам па ног 2007, а до на зна че ног ти ра жа до штам па ног 2011. го ди не, 
уз при мет на по бољ ша ња и ис прав ке. Би ће уло жен до дат ни труд да ди ги та ли зо ва на 
вер зи ја, ко ја се да је у нај ши ру упо тре бу, има још ма ње про пу ста у лек си ко граф ској 
об ра ди.

Од бор Оде ље ња за књи жев ност и је зик Ма ти це срп ске за кљу чио је да је по-
треб но при пре ми ти кра ћу вер зи ју Пра во пи са, пре све га за школ ску упо тре бу, слу-
же ћи се при то ме ис ку стви ма са школ ским из да њи ма пра во пи са и При руч ни ком за 
шко ле Ма ти це срп ске и Крат ким пра во пи сом срп ског је зи ка (ко ји је у Ма ти ци при-
пре мљен за Ве чер ње но во сти и пре штам пан у Да ни ци Ву ко ве за ду жби не за 2013. 
го ди ну). На ве де ни по сло ви би се мо гли оба ви ти пре по чет ка на ред не школ ске 
го ди не.

Но си о ци свих три ју про је ка та (Нор ма тив не гра ма ти ке, Пра во пи са и Реч ни ка) 
пра ти ће њи хо ву при ме ну и кри тич ке при мед бе, с на ме ром да се у бли ској пер спек-
ти ви при ре де њи хо ва нор ма тив но уса гла ше на из да ња.

Ма ти ца је 2015. го ди не до штам па ла тре ће из да ње Пра во пи са срп ско га је зи ка 
(Ма то Пи жу ри ца) и при ре ди ла и од штам па ла ије кав ско из да ње Нор ма тив не гра
ма ти ке срп ског је зи ка (ака де мик Иван Клајн, ака де мик Пре драг Пи пер).

РЕЧ НИК СРП СКОГ ЈЕ ЗИ КА XII–XVI II ВЕ КА 
(руководиoци про јек та: ака де мик Ја сми на Гр ко вић-Меј џор и  

проф. др Сло бо дан Па вло вић)

Са рад ни ци: проф. др На та ша Дра гин, проф. др Алек сан дар Ми ла но вић, проф. 
др Је ли ца Сто ја но вић, доц. др Иси до ра Бје ла ко вић, доц. др Ма ри на Ку ре ше вић, 
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доц. др Вла ди мир По ло мац, доц. др Вик тор Са вић. У рад на про јек ту 2015. го ди не 
укљу че ни су проф. др На де жда Јо вић и доц. др Ире на Цвет ко вић. 

Исто риј ски реч ни ци спа да ју не са мо у дра го це не из во ре за ис тра жи ва ња у 
раз ли чи тим фи ло ло шким и лин гви стич ким ди сци пли на ма, већ и у ва жне кул тур не 
по тре бе сва ке на ци је. Из ра да исто риј ског реч ни ка срп ског је зи ка сто га је је дан од 
фун да мен тал них за да та ка срп ске фи ло ло ги је и лин гви сти ке.

Кор пус об у хва та спо ме ни ке до ми нант но пи са не на не ком од на род них го во ра 
што кав ског је зич ког иди о ма – не за ви сно од те ри то ри јал не или вер ске при пад но сти 
пи са ра, од но сно пи сца – у пе ри о ду од кра ја XII до кра ја XVI II ве ка, ка да су ма ње-
-ви ше фи на ли зо ва не све бит ни је фо но ло шке и мор фо ло шке про ме не ко је су де фи-
ни са ле фи зи о но ми ју глав ни не да на шњих срп ских на род них го во ра, а по го то во 
но во што кав ског ди ја ле кат ског ма си ва ко ји чи ни осно ви цу срп ског је зич ког стан-
дар да. На овај на чин кор пус чи не тек сто ви пи са ни срп ским је зи ком до пе ри о да 
ко ји је об у хва ћен Реч ни ком СА НУ.

Про је кат из ра де реч ни ка ста ро срп ског је зи ка за ми шљен је као ду го роч ни 
про је кат. Бу ду ћи да на ова квим по сло ви ма ра де ти мо ви стал но за по сле них лек си-
ко гра фа у ин сти ту ти ма, тем по оства ри ва ња по је ди них фа за про јек та за ви си ће од 
рас по ло жи вих сред ста ва и бро ја са рад ни ка на про јек ту ко ји би се ба ви ли ис кљу-
чи во овим по слом. 

У пр вој фа зи ра да на Реч ни ку основ ни на уч ни за да так био је хро но ло шко и 
жан ров ско де фи ни са ње кор пу са, уз од ре ђи ва ње прин ци па ве за них за од нос ори ги-
на ла, пре пи са и евен ту ал ног фал си фи ка та (до ку ме на та по слов но-прав не пи сме но-
сти), прин ци па ве за них за укљу чи ва ње тек ста ко ји по сто ји у ви ше тек сто ло шких 
ре дак ци ја и пре пи са, од ре ђи ва ње од но са срп ских и срп ско сло вен ских тек сто ва, 
има ју ћи на уму тзв. сред њи стил, као и од нос срп ских и сла ве но срп ских тек сто ва 
у но ви јем пе ри о ду. У си ту а ци ји хо мо ге не ди гло си је гра ни ца из ме ђу раз ли чи тих 
из ра жај них иди о ма ни је увек би ла чвр ста, сто га је и де фи ни са ње кор пу са сло жен 
про цес, ко ји зах те ва са гле да ва ње сва ког до ку мен та по на о соб, и то од стра не струч-
ња ка за по је ди не исто риј ско је зич ке епо хе. 

Бу ду ћи да ће се елек трон ски кор пус пра ви ти на осно ву ори ги нал них до ку ме-
на та, ова фа за под ра зу ме ва, у слу ча ју ру ко пи сне гра ђе, при ба вља ње фо то гра фи ја 
ори ги нал них до ку ме на та, а ка да је реч о штам па ним књи га ма – њи хо вих ди ги тал-
них из да ња. 

У скла ду са пла ном ра да, са рад ни ци на про јек ту су то ком 2014. го ди не по че-
ли рад на са ста вља њу спи ска до ку ме на та ко ји ће чи ни ти кор пус Реч ни ка (при мар-
ни и се кун дар ни): 1) по ве ље и пи сма сред њо ве ков не Ср би је, Бо сне, Ху ма, Ду бров-
ни ка, тур ских сул та на упу ће них Ду бров ни ку, из тур ских кан це ла ри ја XV и XVI 
ве ка, из ру мун ских, ал бан ских и угар ских кан це ла ри ја, 2) за ко ни ци: пре пи си Ду-
ша но вог за ко ни ка, За ко на о руд ни ци ма де спо та Сте фа на, пре пи си Ју сти ни ја но вог 
и Зе мљо рад нич ког за ко на, 3) ле то пи си, пре пи си При че о бо ју ко сов ском, за пи си 
на род не по е зи је и сл., 4) сред њо ве ков ни апо кри фи, ро ма ни и тек сто ви све тов не 
са др жи не (при по ве сти, ме ди цин ски на уч ни и на уч но-по пу лар ни спи си), 5) ра зно-
род на ћи рил ска гра ђа XVI II ве ка, нај ве ћим де лом на ста ја ла у Ју жној Угар ској, 6) 
књи жев на про дук ци ја ка то ли ка што ка ва ца, укљу чу ју ћи Ду бров ник, фра ње вач ку 
ли те ра ту ру и сл., 7) ра зно род ни до ку мен ти на ста ли на под руч ју Цр не Го ре, Бо ке 
ко тор ске и Па штро ви ћа: ис пра ве, пи сма, те ста мен ти итд.

У то ку 2015. го ди не на про јек ту је на ста вљен рад на фор ми ра њу кор пу са, с 
фо ку сом на при мар ни кор пус за исто риј ски реч ник. Са рад ни ци су до пу ни ли ре ги-
стре на ко ји ма су ра ди ли у прет ход ној го ди ни и они су об је ди ње ни у је дин стве ни 
ре ги стар, пре ма ти по ви ма и гру па ма до ку ме на та. За сва ки до ку мент на ве де ни су 
сле де ћи по да ци: скра ће ни ца, на зив, вре ме на стан ка (го ди на или век), по да так о 
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то ме да ли је реч о ори ги на лу или пре пи су, по да так о то ме у ко јем се ар хи ву/би блио-
те ци до ку мент чу ва, по да так о то ме да ли по сто ји фо то гра фи ја, фо то тип ско или ди-
ги тал но из да ње или ми кро филм (са на во ђе њем би бли о граф ских по да та ка о из да њу/
из да њи ма и сту ди ја ма). Ре ги стар ће се до пу ни ти гра ђом чи је је при ба вља ње у то ку.

У 2015. го ди ни за по че ло се и са при ку пља њем сни ма ка ори ги на ла или ди ги-
тал них из да ња тек сто ва. До са да је, ко ли ко су сред ства до зво ли ла, на про јек ту 
при ку пље на сле де ћа гра ђа: сним ци ве ћи не сред њо ве ков них по ве ља и пи са ма (из 
Ар хи ва про јек та „Исто ри ја срп ског је зи ка” Од се ка за срп ски је зик и лин гви сти ку 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Новом Са ду), 32 ди ги тал не ко пи је штам па них књи га, 45 
ди ги тал них ко пи ја/ми кро фил мо ва/фо то гра фи ја ру ко пи са, фо то тип ска из да ња нат-
пи са (ис точ на Хер це го ви на, Љу бин ско под руч је и др.), ди ги тал не ко пи је до ку ме-
на та из Ар хи ва у Хер цег Но вом (560 сни ма ка), ди ги тал не ко пи је до ку ме на та из 
Др жав ног ар хи ва Це ти ње (175 сни ма ка) и ди ги тал не ко пи је до ку ме на та из Пе ра ста 
(176 сни ма ка).

РЕЧ НИК СРП СКО ГА КЊИ ЖЕВ НОГ ЈЕ ЗИ КА – ВИ ШЕ ТОМ НИ 
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Дра го љуб Пе тро вић)

2012.
Рад на про јек ту је све ден на при прем не по сло ве на чел ног, кон цеп циј ског и 

ор га ни за ци о ног ка рак те ра, по ла зе ћи од оног што је до би је но ор га ни зо ва њем окру глог 
сто ла у Ма ти ци срп ској (или је том при ли ком би ло пред ви ђе но). У Ма ти ци су сви 
(Оде ље ње за књи жев ност и је зик, Пред сед ни штво Ма ти це срп ске, сам пред сед ник 
и сви из вр шни ор га ни Матице) све сни чи ње ни це да је реч о пре о збиљ ном по ду хва ту, 
ко ји зах те ва фор ми ра ње оспо со бље ног лек си ко граф ског ти ма, те мељ не ор га ни за цио-
не при пре ме и, на рав но, знат на сред ства. За то се 2013. го ди не пла ни ра утвр ђи ва ње 
кон цеп ци је ви ше том ни ка (уз ор га ни зо ва ње јед ног или два са ве то ва ња, ве ро ват но 
у фор ми окру глог сто ла), фор ми ра ње уред ни штва (мо жда и од бо ра за реч ник, ко ји 
би имао и са ве то дав ну функ ци ју) и об ра ђи вач ког ти ма за пр ву, по чет ну фа зу ре а ли-
за ци је про јек та. Је згро лек си ко граф ског ти ма има ће Ма ти ца ка да се 2013. г. за вр ше 
из ме не и до пу не Реч ни ка срп ских го во ра Вој во ди не, ко ји ће се морати по треб но 
оја ча ти. Би тан мо ме нат је за сни ва ње про јек та „Елек трон ски кор пус срп ског је зи ка”, 
ко ји ће до брим де лом би ти у функ ци ји ре а ли за ци је ви ше том ни ка.

2013.
Ру ко во ди лац про јек та је са чи нио текст Про ле го ме на за срп ски стан дард ни 

ви ше том ник.
Овај текст за ми шљен је као пред ло жак за раз го вор о осно ва ма на ко ји ма се 

мо же при пре ма ти ви ше том ни реч ник мо дер но га срп ског је зи ка, а за по че так је 
адре со ван на огра ни чен круг лек си ко ло га и лек си ко гра фа ко ји ће би ти за мо ље ни 
да се укљу че у по сао. Це ло вит текст је са став ни део овог из ве шта ја.

2014.
На ини ци ја ти ву пред сед ни ка Ма ти це срп ске одр жан је пр ви са ста нак Ре дак-

ци о ног од бо ра за из ра ду ви ше том ног реч ни ка (16. мај 2014). 
Управ ни од бор Ма ти це срп ске име но вао је Ре дак ци о ни од бор ви ше том ног 

Реч ни ка срп ско га је зи ка у сле де ћем са ста ву: проф. др Дра го љуб Пе тро вић, проф. др 
Ма то Пи жу ри ца, проф. др Ми ро слав Ни ко лић, проф. др Рај на Дра ги ће вић, проф. др 
Ра да Сти јо вић, проф. др Да рин ка Гор тан Премк, ака де мик Ја сми на Гр ко вић-Меј џор, 
ака де мик Пре драг Пи пер, ака де мик Иван Клајн, ака де мик Сло бо дан Ре ме тић, доц. 
др Ду шан ка Ву јо вић, проф. др Ду шан Ви тас, проф. др Ста на Ри стић, др Ђор ђе Ота-
ше вић, ака де мик Ми ло сав Те шић, проф. др Ми ли ца Ра до вић Те шић и проф. др Дра ган 
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Ста нић, са мо гућ но шћу про ши ре ња. На днев ном ре ду са стан ка је би ло: кон сти туи-
са ње Од бо ра (из бор пред сед ни ка и се кре та ра); раз ма тра ње еле ме на та кон цеп ци је 
Реч ни ка; план ре а ли за ци је про јек та; ра зно. Проф. др Ма то Пи жу ри ца иза бран је за 
пред сед ни ка а Јул ка Ђу кић за се кре та ра Од бо ра. У то ку рас пра ве по ја ви ло се ви ше 
пи та ња, па је до го во ре но да се на сва ком сле де ћем са стан ку по јед но пи та ње ре ши.

2015. 
Проф. др Дра го љуб Пе тро вић је на пи сао текст Ка осно ва ма срп ско га стан

дард ног ви ше том ни ка, ко ји пред ста вља уне ко ли ко из ме ње ну вер зи ју оно га ко ји је, 
под на сло вом Про ле го ме на за срп ски стан дард ни ви ше том ник, по слу жио као пред-
ло жак за раз го вор о осно ва ма на ко ји ма ће се при пре ма ти ви ше том ни реч ник мо-
дер но га срп ског је зи ка.

ДИ ЈА ЛЕ КАТ СКИ РЕЧ НИК ВОЈ ВО ДИ НЕ 
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Дра го љуб Пе тро вић)

а) РечниксрпскихговораВојводине
То ком че ти ри го ди не еки па лек си ко гра фа (мр Де јан Ми ло ра дов, мр Ива на 

Ће лић и Ка та ри на Су нај ко, под ру ко вод ством но си о ца про јек та проф. др Драгољубa 
Петровићa) ра ди ла је по сло ве на из ра ди до пу ње ног и из ме ње ног из да ња це ло куп-
ног Реч ни ка срп ских го во ра Вој во ди не, ко ји би тре ба ло да бу де по ве зан у четири то ма. 
Мр Де јан Ми ло ра дов об ра дио је пр ве две све ске, мр Ива на Ће лић тре ћу, че твр ту и 
пе ту, а Ка та ри на Су нај ко ше сту, сед му, осму, де ве ту и де се ту.

Од из ла ска пр ве све ске на о ва мо при ку пља на је лек си ка ко ја се ни је на шла у 
до сад об ја вље ним све ска ма. Та ква гра ђа у ви ду до пу на увр ште на је у по ме ну то из-
да ње. Тех нич ки је ускла ђе но це ло из да ње, јер пр ве две све ске ни су ура ђе не на на чин 
на ко ји су об ра ђи ва не од ред ни це у по то њим све ска ма. Не ка ре ше ња по ка за ла су се 
не прак тич ним та ко да су се у хо ду ре ша ва ли по је ди ни слу ча је ви (нпр. ста тус фо-
нет ских ли ко ва, за тим пи та ње сло же них лек се ма, хи је рар хи ја и по ло жај си но ни ма 
итд.). Та ко ђе су при ку пље не ски це уз по је ди не лек се ме за пр ве две све ске (увр ште-
не су у реч ник тек од тре ће све ске). Те ски це са чи нио је сли кар Са ва Стој ков.

У скла ду с но во у сво је ним прин ци пи ма из ра де реч ни ка до пу ње не су и из ме ње-
не све све ске Реч ни ка срп ских го во ра Вој во ди не. На писан је но ви увод за ово из да ње, 
ускла ђен са уне се ним но ви на ма, па је до пу ње но и из ме ње но из да ње спре мно за пре-
лом и пре да ју у штам пу кра јем 2015. го ди не и у пр вим ме се ци ма 2016. Пред сто је, 
на рав но, ко рек ту ра и ре ви зи ја тек ста.

б) РечникбачкихБуњеваца
Ма ти ца срп ска из да ла је Реч ник бач ких Бу ње ва ца 1990. го ди не, ко ји пред ста-

вља нај ва жни ји осло нац за да на шњи по ку шај Бу ње вач ког на ци о нал ног са ве та да 
стан дар ди зу је бу ње вач ки го вор. За по ме ну ти реч ник ау тор Мар ко Пе ић је про вео 
два де се так го ди на ра де ћи на при ку пља њу ове гра ђе, у чему му је по ма гао Гр го Бач-
ли ја, а ре дак ту ру на овом на уч ном про јек ту ура дио је проф. др Дра го љуб Пе тро вић. 
На кон из ла ска Реч ни ка ау то ру Мар ку Пе и ћу при кљу чио се Јо сип Ба јић, су бо тич ки 
глу мац, ко ји је у по сто је ће де ло унео ви ше хи ља да из ме на – пре све га ак це нат ских. 
Из тих раз ло га на но вом из да њу Реч ни ка тре ба уне ти и име Јо си па Ба ји ћа. Уз тех-
нич ку по др шку Ма ти це срп ске цео Реч ник (из да ње из 1990) пре тво рен је у ворд текст 
и та ко је тех нич ки омо гу ће но уба ци ва ње око 4000 но вих је зич ких је ди ни ца и њи-
хо вих об ја шње ња. Уне та гра ђа, као и она из пр вог из да ња, по ре ђа на је по абе цед ном 
ре ду јер су при ме ће на од ре ђе на од сту па ња. Уно шен је ве лик број ак це нат ских и 
оста лих из ме на у Реч ник (дру га чи ји гла гол ски и имен ски на ста вци), што је за вр ше но 
2012. го ди не. За вр шну ре дак ту ру тек ста ура дио је проф. др Дра го љуб Пе тро вић, ко ји 
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ујед но мо ли Ма ти цу срп ску за про ду же ње ро ка про јек та за још го ди ну дана. До са-
да шње оба ве зе на мно гим на уч ним из да њи ма, оста ле оба ве зе као и го ди не у ко ји ма 
се про фе сор на ла зи ни су омо гу ћи ли рад на Реч ни ку же ље ним и по треб ним ин тен-
зи те том.

Кра јем 2015. и по чет ком 2016. ком пле тан ру ко пис би ће за вр шен и Реч ник би 
то ком 2016. мо гао би ти пре дат у штам пу.

РЕЧ НИК СЛА ВЕ НО СРП СКОГ ЈЕ ЗИ КА 
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Љи ља на Су бо тић)

Са рад ни ци на про јек ту: проф. др Љи ља на Су бо тић, Фи ло зоф ски фа кул тет у 
Но вом Са ду, ру ко во ди лац про јек та, доц. др Иси до ра Бје ла ко вић, Фи ло зоф ски фа кул-
тет у Но вом Са ду, ру ко во ди лац про јек та, проф. др Ана Креч мер (An na Kretschmer), 
Phi lo lo gisch-Kul tur wis sen scha ftlic he Fakultät, In si tut für Sla vi stik, Wi en, ре дак тор, 
проф. др Алек сан дар Ми ла но вић, Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду, са рад ник, доц. 
др Ире на Цвет ко вић Те о фи ло вић, Фи ло зоф ски фа кул тет у Ни шу, са рад ни ца, мр 
Ми ле на Зо рић, Ви со ка шко ла стру ков них сту ди ја за обра зо ва ње вас пи та ча, Но ви 
Сад, са рад ни ца и Је ле на Сто шић, Фи ло зоф ски фа кул тет у Ни шу, са рад ни ца.

То ком че тво ро го ди шњег пе ри о да 2012–2015. фор ми ран је нов про јект ни тим, 
утвр ђе на је кон цеп ци ја бу ду ћег реч ни ка, елек трон ски је об ра ђе но ви ше од 20 из во ра, 
пу бли ко ван је те мат ски блок Реч ник сла ве но срп ског је зи ка и за вр ше на је оглед на 
све ска.

2012.
Нов про јект ни тим фор ми ран је то ком но вем бра. У де цем бру је си сте ма ти зо-

ва на гра ђа ко ја је екс цер пи ра на у пе ри о ду од осни ва ња про јек та до 2012. го ди не. У 
пи та њу су сле де ћа де ла:

1. Г. Кри нов ски, Сло во о гр је шном че ло вје ку, 1764. СГЧ
2. Г. Кри нов ски, Про по вед о осу жде ни ји, 1764. Про
3. В. Да мја но вић, Но ва ја серп ска арит ме ти ка, 1767. НСА
4. П. Ју ли нац, Пут к по сто ја неј сла вје, 1775. ППС
5. Д. Об ра до вић, Жи вот и при кљу че ни ја, 1783. ЖП
6. Д. Об ра до вић, Љу бе зни Ха ра лам пи је, 1783. Љх
7. З. Ор фе лин, Ис ку сни по дру мар, 1783. ИП
8. Д. Об ра до вић, Со вје ти здра ва го ра зу ма, 1784. СЗР
9. Аврам Мра зо вић, По у чи тел ни ма га зин I, 1787. ПМД I
10. Ј. Му шка ти ро вић, Прич те или ти по про сто му по сло ви це, 1787. ППП
11. З. Ор фе лин, Ве чи ти ка лен дар, 1789, ВК
12. М. Мак си мо вић, Ма ли бу квар за ве ли ку де цу, 1792. МБ
13. Д. Об ра до вић, Со бра ни је ра зних нра во у чи тел них ве шчеј, 1793. С
14. Н. Ла за ре вић, Жи вот Ро бин зо на Кру се, 1799. ЖРК
15. А. Стој ко вић, Ари стид и На та ли ја, 1801. АН
16. А. Стој ко вић, Фи зи ка I, 1801. Ф I 
17. А. Стој ко вић, Срп ски се кре тар, 1802. СС
18. Д. Об ра до вић, Ети ка, 1803. Е
19. П. Со ла рић, Но во гра ждин ско зе мљо пи са ни је, I–II, 1804, НГО, екс цер пи ран 

је са мо 1. том 
20. П. Со ла рић, Кљу чић у мо је зе мље о пи са ни је, 1804. КЉ
21. Сти хо ви о Ко сов ском бо ју, 1805.
22. С. Те ке ли ја, Ри мља ни у Шпа ни ји, 1805. РШ
23. Г. Хра ни слав, По вар на ја књи га, 1805. ПК
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24. М. Ви да ко вић, Уса мље ни ју но ша, 1810.
25. До бри су пру же ства со вјет ни, 1813. ДСС
26. Ј. Ар сић, Со вјет ма тер њи, 1814. СОМ
27. Фе не лон, При кљу че ни ја Те ле ма ка, I–II, 1814.
28. М. Ви да ко вић, Љу бо мир у Је ли си ју му, I, 1814. ЉЈ I
29. Вук Ка ра џић, Пи сме ни ца серп ско га је зи ка, 1814. ПСЈ
30. Па вле Со ла рић, Об ја сне ни је, 1815.
31. Д. Исај ло вић, Исто ри ја тр го ви не, 1816. ИТ
32. Пе да го ги ја и ме то ди ка за учи те ље – ПМУ (1816)
33. П. Стој шић, Ду жно сти чо ве ка, 1816.
34. Д. Об ра до вић, Ме зи мац, 1818.
35. По вјест о ко неч ном из гу бле ни ју цје ло го фран цу ско го, 1818.
36. Сло во над гроб но о бла го на де жном ју но ши (1818) – СН 
37. Шрек Јо ха, Все мир на ја исто ри ја, прев. Ј. Бе рић, I–I II, 1820.
38. М. Ви да ко вић, Љу бо мир у Је ли си ју му, III, 1823. ЉЈ III
39. Крат ко је по у че ни је о хра ни тел ним бо ги ња ма – КП 
40. А. Мак си мо вић, Но ви пче лар, НП

Пе ри о ди ка:
1. Гла сник Дру штва срп ске сло ве сно сти, 1847. па да ље до 1850.
2. Не ке цр те из по вје сни це срп ско га књи же ства, ЛМС 1846, 1847. – НЧ
3. ПМД II, По у чи тел ни ма га зин, Аврам Мра зо вић, 1793.
4. ПМД III, По у чи тел ни ма га зин, Аврам Мра зо вић, 1800.
5. ПМД IV, По у чи тел ни ма га зин, Аврам Мра зо вић, 1800.

Гра ђа је лек си ко граф ски и елек трон ски нео бра ђе на, на ли сти ћи ма, при че му 
ни је фор ми ран цен трал ни кор пус. На осно ву то га ка ко је за пи си ва на, а бу ду ћи да 
на ли сти ћи ма не ма по да та ка о то ме да их је проф. Мла де но вић пре гле дао и одо брио, 
за кљу че но је да екс церп ци ја гра ђе мо ра да се спро ве де ис по чет ка.

Пр ви са ста нак но вог про јект ног ти ма одр жан је 26. XII 2012. го ди не у про сто-
ри ја ма Ма ти це срп ске. На са стан ку су при су ство ва ли доц. др Иси до ра Бје ла ко вић, 
доц. др Алек сан дар Ми ла но вић, доц. др Ире на Цвет ко вић Теофиловић и мр Ми ле на 
Зо рић. Проф. др Љ. Су бо тић, проф. др Ана Креч мер и Је ле на Сто шић из оправ да них 
раз ло га ни су мо гле при су ство ва ти.

Бу ду ћи да је на пра вље на ду жа па у за у ра ду на овом про јек ту, те да чла но ви 
про јект ног ти ма ра ни је ни су би ли укљу че ни у ње га, на са стан ку су нај пре из не се ни 
по да ци о то ме шта је до 2012. г. ура ђе но. До не се на је од лу ка да Реч ник сла ве но срп
ског је зи ка бу де пот пун, а не ди фе рен ци јал ни (ка ко је пр во бит но за ми шље но). Из 
тог раз ло га гра ђа je, та ко ђе, захтевалa по нов ну екс церп ци ју.

По ред то га, утвр ђени су на чин лек си ко граф ске об ра де (ма кро струк ту ра и ми-
кро струк ту ра реч ни ка) и план ра да.

2013.
(руководиoци про јек та: проф. др Љи ља на Су бо тић  

и доц. др Иси до ра Бје ла ко вић)

1. Бу ду ћи да се то ком лек си ко граф ске об ра де по ја вио низ но вих про бле ма и 
не до у ми ца у по гле ду ми кро струк ту ре реч ни ка, 4. VI 2013. у про сто ри ја ма Ма ти це 
срп ске одр жан је нов са ста нак про јект ног ти ма. Са стан ку су при су ство ва ли: доц. 
др Иси до ра Бје ла ко вић, доц. др Алек сан дар Ми ла но вић, доц. др Гор да на Штр бац, 
проф. др Гор да на Шта сни, мр Ми ле на Зо рић и Је ле на Сто шић.
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Проф. др Љ. Су бо тић, проф. др Ана Креч мер и доц. др И. Цвет ко вић Те о фи-
ло вић из оправ да них раз ло га ни су мо гле при су ство ва ти.

Као што је ре че но, основ на те ма овог са стан ка би ла је ми кро струк ту ра реч ни-
ка, тј. из ра да де таљ них упут ста ва у ве зи са лек си ко граф ском об ра дом екс цер пи ра не 
гра ђе. Из не се ни су до са да шњи ре зул та ти и про бле ми на ста ли при ли ком лек си ко-
граф ске об ра де. Ко ле ги ни це са Од се ка за срп ски је зик и лин гви сти ку Фи ло зоф ског 
фа кул те та у Новом Са ду Гор да на Штр бац и Гор да на Шта сни при су ство ва ле су 
са стан ку ка ко би сво јим су ге сти ја ма, зна њем и ис ку ством у овим обла сти ма ра да 
ука за ле на мо гу ће пре ви де, али и ре ше ња при ли ком из ра де оглед не све ске. Сви чла-
но ви про јект ног ти ма до би ли су рад не за дат ке у по гле ду тек сто ва ко је би тре ба ло 
об ра ди ти за оглед ну све ску:

1. И. Бје ла ко вић: а. Пре ди сло ви је Сла ве но срп ског ма га зи на (1768)
  б. Со вје ти здра ва го ра зу ма Д. Об ра до ви ћа (1784)
  в. Кљу чић П. Со ла ри ћа (1804)
2. А. Ми ла но вић: а. Но ви не срп ске (по је ди ни бро је ви)
  б. Серп ски ја пов се днев ни ја но ви ни (по је ди ни бро је ви)
  в. Сла ве но серп ски ја вје до мо сти (по је ди ни бро је ви)
3. И. Цвет ко вић Те о фи ло вић и Ј. Сто шић: 
  а. Жи вот Ро бин зо на Кру се Д. Де фоа у прев. Н. Ла за ре ви ћа (1799)
  б. При кљу че ни ја Те ле ма ка Фе не ло на у прев. С. Жив ко ви ћа (1814)
4. М. Зо рић: а. Ла жа и па ра ла жа Ј. Ст. По по ви ћа (1830) 

На овај на чин оглед на све ска об у хва та ла би гра ђу из раз ли чи тих функ ци о нал-
них сти ло ва, али и из раз ли чи тих вре мен ских пе ри о да, чи ме би се мо гла пру жи ти 
оп шта сли ка о функ ци о ни са њу од ре ђе них лек се ма (ве ро ват но и твор бе них мо де ла) 
у по је ди ним ета па ма раз во ја сла ве но срп ског је зи ка, схва ће ног у нај ши рем сми слу.

2. То ком 2013. кон ци пи ран је те мат ски блок Реч ник сла ве но срп ског је зи ка и 
пре дат за пу бли ко ва ње у Збор ни ку Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик. Реч је о 
ра до ви ма чла но ва про јект ног ти ма у ко ји ма се из но се по да ци о исто ри ја ту про јек-
та, као и о основ ним од лу ка ма у по гле ду кон цеп ци је и струк ту ре бу ду ћег реч ни ка:

а. Љ. Су бо тић: Реч ник сла ве но срп ског је зи ка,
б. И. Цвет ко вић Те о фи ло вић: Ма кро струк ту ра Реч ни ка сла ве но срп ског је зи ка,
в. И. Бје ла ко вић: Пред лог ми кро струк ту ре Реч ни ка сла ве но срп ског је зи ка,
г. М. Зо рић: Не ко ли ко ре чи о ста ту су и иден ти фи ка ци ји сла ве ни за ма,
д. Ј. Сто шић: Лек си ко граф ска об ра да пар ти ци па у Реч ни ку сла ве но срп ског 

је зи ка (про бле ми, мо гућ но сти и пред лог ре ше ња).
И. Цвет ко вић Те о фи ло вић и Ј. Сто шић уче ство ва ле су и на ме ђу на род ном 

на уч ном ску пу „Пу те ви и до ме ти ди ја ле кат ске лек си ко гра фи је”, ко ји је одр жан у 
Ни шу 12–13. апри ла 2013. го ди не, са сле де ћим те ма ма: „Ма кро струк ту ра Реч ни ка 
сла ве но срп ског је зи ка” и „Лек си ко граф ска об ра да пар ти ци па у Реч ни ку сла ве но срп-
ског је зи ка”. Ре зи меи ових из ла га ња штам па ни су у Про гра му и књи зи ре зи меа (ур. 
проф. др Ј. Мар ко вић и доц. др И. Цвет ко вић Те о фи ло вић; Ниш, 2013, ISBN 978-86- 
-73-79-281-1).

3. У по гле ду струк ту ри ра ња оглед не све ске, до кра ја 2013. го ди не ре а ли зо ва-
но је сле де ће:

а. на ве де на гра ђа уне се на је у ра чу на ре, 
б. фор ми ра не су од ред ни це,
в. ода бра не су и у ве ли кој ме ри лек си ко граф ски об ра ђе не лек се ме ко је ће на ћи 

сво је ме сто у оглед ној све сци,
г. на пи сан је увод за оглед ну све ску. 
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2014.
1. У Збор ни ку Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик LXI/3 пу бли ко ван је 

те мат ски блок Реч ник сла ве но срп ског је зи ка, у окви ру ко јег су пу бли ко ва ни сле де-
ћи ра до ви:

а. Љ. Су бо тић: Реч ник сла ве но срп ског је зи ка,
б. И. Цвет ко вић Те о фи ло вић: Ма кро струк ту ра Реч ни ка сла ве но срп ског 

је зи ка,
в. И. Бје ла ко вић: Пред лог ми кро струк ту ре Реч ни ка сла ве но срп ског је зи ка,
г. М. Зо рић: Не ко ли ко ре чи о ста ту су и иден ти фи ка ци ји сла ве ни за ма,
д. Ј. Сто шић: Лек си ко граф ска об ра да па р ти ци па у Реч ни ку сла ве но срп ског 

је зи ка (про бле ми, мо гућ но сти и пред лог ре ше ња).

2. Елек трон ски је об ра ђен сле де ћи кор пус:
Исидора Бје ла ко вић:

а. Д. Об ра до вић, Жи вот и при кљу че ни ја, 1783 (126 стра на)
б. Д. Об ра до вић, Љу бе зни Ха ра лам пи је, 1783 (16 стра на)
в. П. Стој шић, Долж но сти че ло вје ка, 1816 (124 стра не)
г. Крат ко је по у че ни је о хра ни тел ним бо ги ња ма, 1817 (48 стра на)
д. Срп ски на род ни лист, 1838, по је ди ни бро је ви (50 стра на)
ђ. А. Мак си мо вић, Но ви пче лар, 1810 (198 стра на)

Ире на Цвет ко вић Те о фи ло вић и Је ле на Сто шић: 
а. Н. Ла за ре вић, Жи вот Ро бин зо на Кру се (1799) – 638 стра на
б. При кљу че ни ја Те ле ма ка Фе не ло на у прев. С. Жив ко ви ћа (1814) – 270 стра на 

Алек сан дар Ми ла но вић:
а. Но ви не срп ске (по је ди ни бро је ви),
б. Серп ски ја пов се днев ни ја но ви ни (по је ди ни бро је ви),
в. Сла ве но серп ски ја вје до мо сти (по је ди ни бро је ви) – 300 стра на

Ми ле на Зо рић:
а. Јо ван Сте ри ја По по вић, Ла жа и па ра ла жа, 1830 (63 стра не)
б. Јо ван Сте ри ја По по вић, Твр ди ца: ша љи во по зо ри ште у три деј ства, 1837 

(62 стра не)
в. Јо ван Сте ри ја По по вић, Зла же на: ве се ло по зо ри ште у три деј ства, 1838 

(69 стра на)
г. Јо ван Сте ри ја По по вић, По кон ди ре на ти ква: ве се ло по зо ри ште у три деј ства, 

1838 (112 стра на)

3. Из вр шен је ко на чан ода бир од ред ни ца за оглед ну све ску, а по том су оне лек-
си ко граф ски об ра ђе не. 

2015.
1. То ком 2015. го ди не елек трон ски је об ра ђен сле де ћи кор пус:

И. Бје ла ко вић:
а. Г. По по вић, Астро но ми ја или на у ка о зве зда ма, 1850 (20 ку ца них стра на)
б. Е. Јан ко вић, Фи зи че ско је со чи не ни је, 1787 (20 стра на)
в. А. Стој ко вић, Кан дор или от кро ве ни је еги пет ских тајн, 1800 (50 стра на)
г. Бу квар ла тин ска го је зи ка, 1766 (25 стра на)
д. М. Мак си мо вић, Ма ли бу квар за ве ли ку де цу, 1792 (24 стра не)
ђ. С. Те ке ли ја, Ри мља ни у Шпа ни ји, 1805 (52 стра не)
е. Л. Бо јић. Па мјат ник му жем у сла ве но серп ском књи же ству слав ним. 1810 

(68 стра на)
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Ире на Цвет ко вић Те о фи ло вић: 
а. При кљу че ни ја Те ле ма ка Фе не ло на у прев. С. Жив ко ви ћа. 2. том, 1814 (250 

стра на)
Алек сан дар Ми ла но вић: 

а. Но ви не срп ске (по је ди ни бро је ви),
б. Серп ски ја пов се днев ни ја но ви ни (по је ди ни бро је ви),
в. Сла ве но серп ски ја вје до мо сти (по је ди ни бро је ви) – 150 стра на 

Ми ле на Зо рић:
а. Јо ван Сте ри ја По по вић, Не ви ность или Све ти славъ и Ми ле ва: жа лост но 

по зо ри ште у петъ действія, 1827 (50 стра на)
б. Јо ван Сте ри ја По по вић, Ми лошь Оби лићь: юнач ко по зо ри ште у петъ де иствія, 

1828 (53 стра не)
в. Јо ван Сте ри ја По по вић, На одъ Су ме онъ или Не срећ но су пру же ство: тра гедіа 

у петъ действія, 1830 (53 стра не)

2. Оглед на све ска је у пот пу но сти при ре ђе на за штам пу. 
Проф. др Ана Креч мер из вр ши ла је ре дак ту ру и до кра ја го ди не уне се не су 

ис прав ке.

3. Део сред ста ва утро шен је на ске ни ра ње до ку ме на та из XVIII ве ка ко ји се чу-
ва ју у Исто риј ском ар хи ву гра да Но вог Са да, а део на из ра ду софт ве ра за елек трон-
ску лек си ко граф ску об ра ду.

ПРО У ЧА ВА ЊЕ СРП СКИХ ГО ВО РА РУ МУН СКОГ ДЕ ЛА БА НА ТА 
(ру ко во ди лац про јек та: др Жар ко Бо шња ко вић)

1. У то ку 2012. го ди не иза шао је из штам пе рад: Жар ко Бо шња ко вић и Та тја на 
Пр ву ло вић, Из го во ра Ве ли ког Се ми клу ша у Ру му ни ји. Те ми швар ски збо р ник 6, 
2011: 179–206. YU ISSN 0354-6721. CIP.94 (=163.41) (498) (082) CO BISS.SR -ID  37976332 
(иза шао из штам пе 2012).

2. Уче сни ци про јек та уче ство ва ли су на уч ним са оп ште њи ма на Ме ђу на род ном 
на уч ном ску пу „Срп ско је зич ко на сле ђе на мул ти кул тур ном пр о сто ру Ба на та”, ко ји 
је одр жан у Те ми шва ру од 19. до 21. ок то бра 2012. Је дан од ци ље ва ово га ску па је 
и ва ло ри за ци ја ре зул та та ис тра жи ва ња на пр о јек ту „Ис пи ти ва ње срп ских го во ра 
ру мун ског де ла Ба на та”. Збо р ник ра до ва са овог ску па (М51) иза шао је из штампе. 
Из да ва чи су За пад ни уни вер зи тет у Те ми шва ру, Фи ло ло шки, исто риј ски и те о ло шки 
фа кул тет, Сту диј ски про грам: Срп ски и хр ват ски је зик и књи жев ност и Са вез Ср ба 
у Ру му ни ји.

2.1. Ми хај Н. Ра дан, Ба нат ски Ср би и њи хо ви го во ри кроз ве ко ве. До са да шња 
ис тра жи ва ња и глав ни прав ци бу ду ћих ис тра жи ва ња.

2.2. Жар ко Бо шња ко вић, Дра га на Ра до ва но вић, Усло ви чу ва ња ја та у што
кав ским го во ри ма.

2.3. Жар ко Бо шња ко вић и Дан ка Уро ше вић, О ре ла ти ви за то ру шта у срп ским 
го во ри ма ру мун ског Ба на та.

2.4. Љи ља на Не дељ ков, Кул ту ро ло шко ис тра жи ва ње лек си ке Ср ба у Ру му ни ји.
2.5. Дра га на Ра до ва но вић, О по је ди ним ср од стве ним тер ми ни ма у срп ском и 

ру мун ском де лу Ба на та.
2.6. Иван Књи жар, Ма њин ске за јед ни це у све тлу ет но лин гви сти ке и со ци о

лин гви сти ке.
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ОР НИ ТО ЛО ШКИ РЕЧ НИК 
(ру ко во ди лац пр о јек та: мр Де јан Ми ло ра дов)

То ком че ти ри го ди не ра да на пр о јек ту екс цер пи ран је ве ли ки број штам па них 
из во ра (са вре ме ни ор ни то ло шки ра до ви и мо но гра фи је, ди ја ле кат ски реч ни ци, 
ста ри уџ бе ни ци би ло ги је, реч ни ци срп ско га је зи ка, ста ри ра до ви с на род ном зо о-
ло шком тер ми но ло ги јом итд.). Екс церп ци ју гра ђе ра ди ли су мр Де јан Ми ло ра дов, 
мр Ва са Пав ко вић и по вре ме не са рад ни це на про јек ту Ка та ри на Су нај ко и Дан ка 
Кру нић. Ис пи са но је сто ти не кар ти ца с на зи ви ма пти ца, а та гра ђа је, на кон струч-
не про ве ре, ко рек ци је и по твр де од стра не др Сло бо да на Пу зо ви ћа, сор ти ра на и 
уа збу че на у цен трал ни ка та лог. Мр Ја вор Ра шај ски са чи нио је спи ско ве ста рих 
ла тин ских на зи ва пти ца, за пра во си но ни ма ко ји се ви ше не ко ри сте у са вре ме ној 
ор ни то ло ги ји и би о ло шкој на у ци, те је до ста вио цр те же го то во свих вр ста об ра ђе-
них пти ца, ко ји ће би ти до пу на реч ни ку. Та ко ђе, ујед на чен је и уоб ли чен ком пле тан 
спи сак из во ра, ко ји са др жи пу не би бли о граф ске по дат ке и скра ће ни це ко је ће би ти 
на ве де не у реч ни ку. На пи сан је оби ман и де та љан увод реч ни ка. Лек си ко граф ски је 
об ра ђе но око 400 вр ста пти ца с пре ко 7500 срп ских ор ни то ни ма, а ла тин ски на зи ви 
ускла ђе ни су са са вре ме ном ор ни то ло шком ли те ра ту ром.

Ре цен зи је за Ор ни то ло шки реч ник на пи са ли су проф др. Дра го љуб Пе тро вић 
и проф. др Зо ран Ри стић. Пла ни ра но је да још јед ну ре цен зи ју на пи ше проф. др 
Рај на Дра ги ће вић, Љи ља на Кле вер нић и Да ни е ла Кер ме ци из Би бли о те ке Ма ти це 
срп ске и Ка та ри на Су нај ко са чи ни ле су Имен ски ре ги стар, док су Де јан Ми ло ра дов 
и Ка та ри на Су нај ко на пра ви ли До ку мен та ци о ни ре ги стар.

Због не до стат ка ма те ри јал них сред ста ва по сло ви на из ра ди Ор ни то ло шког реч
ни ка ни су ра ђе ни же ље ним ин тен зи те том. Бу ду ћи да за 2013. и 2014. го ди ну Ор ни то
ло шки реч ник ни је до био ни ди на ра за рад на про јек ту, сви по сло ви би ли су оте жа ни 
и успо ре ни. Но, и по ред тих про бле ма, са рад ни ци на про јек ту ус пе ли су уз ен ту зи-
ја зам и во љу, ма те ри јал на од ри ца ња и не се бич но за ла га ње ура ди ти ве ли ки по сао.

Са рад ни ци на про јек ту: проф. др Ма то Пи жу ри ца (по по тре би), мр Де јан Ми-
ло ра дов, мр Ва са Пав ко вић, др Сло бо дан Пу зо вић и мр Ја вор Ра шај ски; спољ ни 
са рад ни ци: Ка та ри на Су нај ко и Дан ка Кру нић.

ПИ СЦИ ПРЕД СТАН ДАРД НОГ ПЕ РИ О ДА  
СРП СКОГ КЊИ ЖЕВ НОГ ЈЕ ЗИ КА И ЊИ ХО ВА ДЕ ЛА 
(Из да ва ње тран скри бо ва них де ла пи са ца тог пе ри о да  

уз струч не ко мен та ре и реч ник) 
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Љи ља на Су бо тић)

То ком че тво ро го ди шњег пе ри о да 2012–2015. го ди не у пот пу но сти је при ре ђе-
но седам де ла, од ко јих је шест пу бли ко ва но. По ред то га, тран скри бо ва на су још три 
де ла. У на ред ном пе ри о ду она ће би ти у пот пу но сти при ре ђе на.

2012.
Са рад ни ци на про јек ту: проф. др Љи ља на Су бо тић, ру ко во ди лац, доц. др Иси-

до ра Бје ла ко вић, са рад ник, аси стент мр Је ле на Ај џа но вић, са рад ник и мр Ми ле на 
Зо рић, са рад ник.

I. При пре мље на су за штам пу сле де ћа де ла:
1. Кљу чић у мо је зе мље о пи са ни је Па вла Со ла ри ћа (1804), при ре ђи вач Иси до ра 

Бје ла ко вић, ре дак тор Љи ља на Су бо тић.
2. Прич те или ти по про сто му по сло ви це тем же сен тен ци је или ти ре че ни ја 

Јо ва на Му шка ти ро ви ћа (1807), при ре ђи вач Ми ле на Зо рић, ре дак то ри Љи ља на Су-
бо тић и Иси до ра Бје ла ко вић.
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3. Спо ме ни из мо је га днев ни ка Ј. Ха џи ћа, при ре ђи вач Љи ља на Су бо тић.
4. Крат ка все мир на исто ри ја Ге ор ги ја Ма га ра ше ви ћа (1831), при ре ђи ва чи 

Је ле на Ај џа но вић и Иси до ра Бје ла ко вић, ре дак тор Љи ља на Су бо тић.

II. То ком 2012. го ди не тран скри бо ва ни су и сле де ћи тек сто ви:
1. Ла зар Бо јић: Памятникъ му жемъ у сла ве носерб скомъ кни же ству славнымъ 

(1815). 
2. Карл фон Екар тсха у зен: Улог ума че ло ве че ско га, пре вод П. Со ла ри ћа (1808).
3. П. Со ла рић: Но во гра ждан ско зе мље о пи са ни је (1804).
4. П. Кен ге лац: Је сте ство сло ви је (1811).
5. А. Ве зи лић: Крат ко је со чи ње ни је о при ват них и пу блич них дје лах (1785). 

2013. 
(руководиoци про јек та: проф. др Љи ља на Су бо тић и доц. др Иси до ра Бје ла ко вић)

I. То ком 2013. го ди не про јект ни тим се из ме нио. Је ле на Ај џа но вић се по ву кла, 
а укљу чи ли су се сле де ћи чла но ви: проф. др Ана Креч мер, Phi lo lo gisch-Kul tur wis sen-
scha ftlic he Fakultät, In sti tut für Sla wi stik, Universität Wi en, ре дак тор, доц. др Ире на 
Цвет ко вић Те о фи ло вић, Фи ло зоф ски фа кул тет у Ни шу, са рад ни ца, мр Ми ле на Зо рић, 
Ви со ка шко ла стру ков них сту ди ја за обра зо ва ње вас пи та ча, Но ви Сад, са рад ни ца 
и Је ле на Сто шић, Фи ло зоф ски фа кул тет у Ни шу, са рад ни ца.

II. Пре да та су у штам пу сле де ћа де ла:
а. Кљу чић у мо је зе мље о пи са ни је Па вла Со ла ри ћа (1804). Иси до ра Бје ла ко вић 

(прир.);
б. Крат ка все мир на исто ри ја Ге ор ги ја Ма га ра ше ви ћа (1831). Је ле на Ај џа но вић 

и Иси до ра Бје ла ко вић (прир.);
в. Спо ме ни из мо је га днев ни ка Ј. Ха џи ћа. Љ. Су бо тић (прир.).

III. То ком 2013. го ди не на ста вље но је са ста вља ње реч ни ка и увод них на по ме-
на (би о гра фи је ау то ра, струч них на по ме на о тран скрип ци ји) за сле де ћа де ла: 

1. Карл фон Екар тсха у зен: Улог ума че ло ве че ско га, пре вод П. Со ла ри ћа (1808).
2. П. Со ла рић: Но во гра ждан ско зе мље о пи са ни је (1804).
3. П. Кен ге лац: Је сте ство сло ви је (1811).
4. А. Ве зи лић: Крат ко је со чи ње ни је о при ват них и пу блич них дје лах (1785).

Тран скри бо ва но је и де ло При кљу че ни ја Те ле ма ха си на Ули се ва (1814), ау то ра 
Фран соа де Са ли ња ка, у пре во ду Сте фа на Жив ко ви ћа.

2014.
I. То ком 2014. иза шле су из штам пе сле де ће пу бли ка ци је:

1. Па вле Со ла рић. Кљу чић у мо је Зе мље о пи са ни је. При ре ди ла Иси до ра Бје ла ко-
вић. Но ви Сад: Ма ти ца срп ска. 2013. 

2. Крат ка все мир на исто ри ја од Ге ор ги ја Ма га ра ше ви ћа, про фе со ра. При ре ди-
ле Јеле на Ај џа но вић и Иси до ра Бје ла ко вић. Но ви Сад: Ма ти ца срп ска. 2013. 

3. Јо ван Ха џић. Спо ме ни из мо је га днев ни ка. При ре ди ла Љиљана Су бо тић. 2013.
II. У пот пу но сти су при ре ђе на и пре да та на ре цен зи ра ње сле де ћа де ла: 

1. П. Кен ге лац. Је сте ство сло ви је (1811). Ми ле на Зо рић (прир.)
2. А. Ве зи лић. Крат ко је со чи ње ни је о при ват них и пу блич них дје лах (1785). Иси-

до ра Бје ла ко вић и Оли ве ра Об ра до вић (прир.).
3. Де Са ли њак, Фран соа. При кљу че ни ја Те ле ма ха си на Ули се ва. Пре вод Сте фа на 

Жив ко ви ћа из 1814. Пр ви том. Ире на Цвет ко вић Те о фи ло вић и Је ле на Сто шић 
(прир.)
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2015.
I. То ком 2015. иза шле су из штам пе сле де ће пу бли ка ци је:

1. Де Са ли њак, Фран соа. При кљу че ни ја Те ле ма ха си на Ули се ва. Пре вод Сте фа на 
Жив ко ви ћа из 1814. Пр ви том. Ире на Цвет ко вић Те о фи ло вић и Је ле на Стoшић 
(прир.). 2015.

2. П. Кен ге лац. Је сте ство сло ви је (1811). Ми ле на Зо рић (прир.). 2015.
3. А. Ве зи лић. Крат ко је со чи ње ни је о при ват них и пу блич них дје лах (1785). Иси-

до ра Бје ла ко вић и Оли ве ра Об ра до вић (прир.). 2015.
II. Го то во су у пот пу но сти при ре ђе на сле де ћа де ла:

1. Карл фон Екар тсха у зен. Улог ума че ло ве че ско га, пре вод П. Со ла ри ћа (1808). 
Иси до ра Бје ла ко вић (прир.).

2. Ла зар Бо јић. Па мјат ник му жем у сла ве но серп ском књи же ству слав ним (1815). 
Иси до ра Бје ла ко вић (прир.).
III. На ста вљен је рад на при ре ђи ва њу де ла:

1. П. Со ла рић. Но во гра ждан ско зе мље о пи са ни је (1804).

ПРИ ЛО ЗИ ЗА РЕЧ НИК СТРА НИХ РЕ ЧИ (СА ЕТИ МО ЛО ШКИМ 
БЕ ЛЕ ШКА МА) СРП СКЕ КЊА ЖЕВ СКЕ КАН ЦЕ ЛА РИ ЈЕ 

(ру ко во ди лац пр о јек та: проф. др Ма то Пи жу ри ца) 
(из ру ко пи сне за о став шти не проф. др Ве ли ми ра Ми хај ло ви ћа)

2012. 
Проф. др Ма то Пи жу ри ца и др То маш Кво ка, на уч ни са рад ник из Кра ко ва ко ји 

је док то ри рао на срп ској прав но-еко ном ској тер ми но ло ги ји (нај ве ћи део те зе ура дио 
је у Но вом Са ду за вре ме сту диј ског бо рав ка на Ка те дри за срп ски је зик и лин гви-
сти ку), при пре ма ју за штам пу При ло ге за реч ник стра них ре чи (са ети мо ло шким 
бе ле шка ма) Срп ске кња жев ске кан це ла ри је, ко ји је остао у ру ко пи сној за о став шти-
ни проф. др Ве ли ми ра Ми хај ло ви ћа.

У то ку 2012. го ди не пре ку ца но је ви ше од 2/3 ру ко пи са (ру ко пис је са чу ван у 
„рад ном ма ши но пи су”), из дво јен је до бар део од ред ни ца за ко је ау тор ни је дао ети-
мо ло шко ре ше ње и оних за ко је је по ре кло да то под упит ни ком. У то ку 2012. при-
ре ђи ва чи (Ма то Пи жу ри ца и То маш Кво ка) ни су има ли при ли ку да за јед но ра де на 
ру ко пи су, што ће им, ве ру ју, ус пе ти у то ку на ред не го ди не.

2014.
Ни је би ло усло ва да се рад на про јек ту „При ло зи за реч ник стра них ре чи (са 

ети мо ло шким бе ле шка ма) Срп ске кња жев ске кан це ла ри је”, ко ји је остао у ру ко пи-
сној за о став шти ни проф. др Ве ли ми ра Ми хај ло ви ћа, бит ни је по спе ши. Ма ти ца 
ни је ус пе ла да обез бе ди сред ства за нео п ход ни ви ше не дељ ни бо ра вак у Но вом 
Са ду на уч ног са рад ни ка из Пољ ске др То ма ша Кво ке.

2015.
У ра чу нар је пре ку ца ва њем уне сен пре о ста ли део ру ко пи са, бу ду ћи да је ру ко-

пис при мљен у из бле де лом ма ши но пи су са до ста ау тор ских за бе ле жа ка ис пи са них 
ру ком, ко је се не мо гу увек при ми ти као де фи ни тив на во ља ау то ра. Са рад ни ци (М. 
Пи жу ри ца и Т. Кво ка) за по че ли су про ве ру ети мо ло шких бе ле жа ка срав њи ва њем 
са исто риј ским и ети мо ло шким реч ни ци ма (на жа лост, и да ље без усло ва за за јед-
нич ки рад).
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КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ У ВОЈ ВО ДИ НИ КРОЗ ОБ РЕД НУ ПРАК СУ. 
ЛИН ГВИ СТИЧ КИ И ЕТ НО ЛО ШКИ АСПЕКТ 

(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Со фи ја Ми ло ра до вић)

Увод не на по ме не. Про је кат „Кул ту ра ис хра не у Вој во ди ни. Лин гви стич ки и 
ет но ло шки аспект” (2013– ) пред ста вља на ста вак про јек та „Кул ту ра ис хра не у Вој-
во ди ни кроз об ред ну прак су. Лин гви стич ки и ет но ло шки аспект” (про јект ни пе ри-
од 2009–2012). Ис тра жи ва ња у окви ру ово га про јек та у скла ду су и са упут стви ма 
Уне ска за очу ва ње не ма те ри јал ног на сле ђа, у ко је не дво сми сле но спа да и тра ди-
ци о нал на ку хи ња. Пр во за ми шље ни и основ ни циљ ис тра жи ва ња је пред ста вља ње 
тер ми но ло шког си сте ма (тер мин и ет но кул тур ни кон текст у ко ме да ти тер мин 
функ ци о ни ше) ве за ног за кул ту ру ис хра не код ве ћин ског, срп ског ста нов ни штва у 
Вој во ди ни, као и утвр ђи ва ње ет но ло шких про ме на на ста лих у кул ту ри ис хра не, 
осмо тре ној кроз об ред ну прак су, у дру гој по ло ви ни XX и пр вој де це ни ји XXI ве ка 
на те ри то ри ји Вој во ди не. Про ши ри ва њем на сло ва омо гу ћа ва се ши ре ис тра жи ва ње 
те ма ти ке ис хра не на про сто ру Вој во ди не, с об зи ром на то да њи ме тре ба да бу де 
об у хва ће но це ло куп но срп ско ста нов ни штво на овом про сто ру (ста рин ци и до се ље-
ни ци). У ис тра жи ва ње се због ком па ра тив ног по гле да укљу чу је и срп ско ста нов ни-
штво у Ру му ни ји и Ма ђар ској. Иде ја ис тра жи вач ког ти ма је да се кроз про у ча ва ње 
сва ко днев не и об ред не ис хра не код срп ског ста нов ни штва у Вој во ди ни, Ру му ни ји 
и Ма ђар ској про пра ти про цес акул ту ра ци је – про цес кул тур них и је зич ких про ме на 
на ста лих као ре зул тат про жи ма ња кул ту ра раз ли чи тих на ро да ко ји жи ве на овим 
про сто ри ма и је зикâ ко ји ма се они слу же. Пе ри фер ни го во ри до бро чу ва ју ар ха ич-
ну лек си ку, а у слу ча ју овог про јек та – лек си ку сва ко днев не и об ред не ис хра не код 
ау тох то ног срп ског ста нов ни штва на те ри то ри ји Ру му ни је и Ма ђар ске. Ру ко во ди лац 
про јек та је проф. др Со фи ја Ми ло ра до вић, Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ / Фи ло-
зоф ски фа кул тет у Ни шу, а са рад ни ци на про јек ту су: проф. др Љи љана Не дељ ков, 
Фи ло зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду, доц. др Дра га на Ра до ва но вић, Ин сти тут за 
срп ски је зик СА НУ / Фи ло зоф ски фа кул тет у Ко сов ској Ми тр о ви ци, др Би ља на Си-
ки мић, Бал ка но ло шки ин сти тут СА НУ, др Ми ли на Ива но вић Ба ри шић, Ет но граф-
ски ин сти тут СА НУ, мр Бран ки ца Мар ко вић, Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, и 
др Ми ља на Рад ми ла Ус ка ту, Фа кул тет за фи ло ло ги ју, исто ри ју и те о ло ги ју За пад-
ног уни вер зи те та у Те ми шва ру (у прет ход ном про јект ном пе ри о ду са рад ник на про-
јек ту би ла је и др Дра га на Ра до ји чић, Ет но граф ски ин сти тут СА НУ, а у на став ку 
ра да на про је кат су при мље не Б. Мар ко вић и М. Р. Ус ка ту). 

2012. 
У скла ду са из но сом сред ста ва до де ље ним овом про јек ту за 2012. го ди ну, а 

има ју ћи у ви ду оно што је би ло пред ви ђе но пла ном за че твр ту фа зу ра да на про-
јек ту, као и за кључ ке са са стан ка про јект ног ти ма, ко ји је у про сто ри ја ма Ма ти це 
срп ске одр жан 9. апри ла 2012. го ди не – до вр ше на су за по че та и оба вље на до пун ска 
ис тра жи ва ња на те ре ну Бач ке, Ба на та и Сре ма, при че му су се има ли у ви ду рав-
но мер на за сту пље ност пунк то ва из све три обла сти у Вој во ди ни, као и рас по ред 
пунк то ва (на при мер, њи хо ва гу сти на, тј. бли зи на, и слич но). По том, сва ки члан 
ти ма је кла си фи ко вао и си сте ма ти зо вао при ку пље ну гра ђу ра ди при пре ме об ја-
вљи ва ња ре зул та та ра да у окви ру те мат ског збор ни ка. 

Ка да је реч о те рен ским ис тра жи ва њи ма, С. Ми ло ра до вић је до вр ши ла ис тра-
жи ва ња у пунк то ви ма Ср бо бран (Бач ка) и Ириг (Срем), Д. Ра до ва но вић – у пук то-
ви ма Ба ша ид (Ба нат) и Ђа ла (Ба нат), као и у на кнад но у мре жу укљу че ном се вер но-
ба нат ском пунк ту Иђош (тре ба га тре ти ра ти као кон трол ни пукт), Д. Ра до ји чић – у 
пунк то ви ма Мо ро вић (Срем) и Бо тош (Ба нат), Љ. Не дељ ков – у пунк то ви ма Го спо-
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ђин ци (Бач ка) и Но ви Слан ка мен (Срем), М. Ива но вић Ба ри шић – у пунк то ви ма 
До ба нов ци (Срем) и Пе ћин ци (Срем), док је Б. Си ки мић то ком сво јих ово го ди шњих 
те рен ских ис тра жи ва ња Вој во ди не во ди ла ин тер вјуе са Ср би ма ко ло ни сти ма у 
ма ђар ском на се љу Ско ре но вац, у ко је су би ле укљу че не и те ме из Упит ни ка,* на 
осно ву че га је за кљу чи ла да је при ме на ово га упит ни ка у ра ду са Ср би ма ко ло ни-
сти ма, еко ном ским ми гран ти ма и оп тан ти ма ве о ма пер спек тив на, као и у на се љу 
Уз дин, где је пак уста но ви ла да је Упит ник у це ли ни при мен љив за ис тра жи ва ња 
ру мун ске тра ди циј ске кул ту ре у Ба на ту. 

Ка да су у пи та њу ау тор ски ра до ви ве за ни за ову те ма ти ку, на во ди мо рад Љ. 
Не дељ ков (у ко а у тор ству са Љ. Пе тро вач ки), Ку ли нар ска лек си ка у ро ма ну „Поп 
Ћи ра и поп Спи ра” Сте ва на Срем ца, об ја вљен у Го ди шња ку Фи ло зоф ског фа кул-
те та у Но вом Са ду, књи га XXXVI /1, при че му су у штам пи још два ра да ко ле ги-
ни це Не дељ ков у ко ји ма су по је ди ни сег мен ти ве за ни за ку ли нар ску лек си ку на 
те ре ну Вој во ди не. Та ко ђе, Љ. Не дељ ков је у ре фе ра ту ко ји је под не ла на на уч ном 
ску пу „Срп ско је зич ко на сле ђе на мул ти кул тур ном про сто ру Ба на та”, одр жа ном од 
19. до 21. ок то бра 2012. у Те ми шва ру, из ме ђу оста лог го во ри ла о то ме ка ква би би ла 
мо гу ћа кон цеп ци ја лин гви кул ту ро ло шког реч ни ка се вер ног Ба на та, а на при ме ри-
ма лек се ма ве за них за ри ту ал ну ис хра ну то ком Бад њег да на и Бо жи ћа. Ко ле ги ни ца 
Б. Си ки мић је пре да ла у штам пу ко а у тор ски рад (са Ана ма ри јом Со ре ску Ма рин-
ко вић) под на сло вом Food of the Bayash: an Attempt at Classification, ко ји ће би ти 
об ја вљен у збор ни ку ра до ва Food in the Bal kans, у Је ни (Не мач ка). Ау тор ска мо но-
гра фи ја Д. Ра до ји чић Ди ја ло зи за тр пе зом. Ан тро по ло шка мо но гра фи ја о кул ту ри 
ис хра не (у из да њу Ет но граф ског ин сти ту та СА НУ и Слу жбе ног гла сни ка), у ко јој 
је кул ту ра ис хра не осмо тре на ин тер ди сци пли нар но, та ко ђе на од ре ђе ни на чин пред-
ста вља до при нос ра ду на ово ме про јек ту. Д. Ра до ва но вић је (у ко а у тор ству са др 
Ла у ром Спа ри о су) под не ла ре фе рат на ме ђу на род ном на уч ном ску пу у Но вом Са ду 
(24. но вем бра 2012) под на сло вом Срп ска и ру мун ска тр пе за у се вер ном и сред њем 
Ба на ту. Рад ће би ти об ја вљен у збор ни ку са ску па у то ку 2013. го ди не.

На са стан ку одр жа ном 9. апри ла 2012. го ди не би ло је ре чи о до вр ша ва њу пре-
о ста лих те рен ских по сло ва, о при пре ми збор ни ка ра до ва, а чла но ви про јект ног 
ти ма су за кљу чи ли да до са да шњи рад на те ре ну ука зу је на свр сис ход ност про ду жет-
ка и про ши ри ва ња за по че тих ис тра жи ва ња, уко ли ко се за то бу ду сте кли ор га ни-
за ци о ни и фи нан сиј ски усло ви. До кра ја 2012. го ди не струч ној слу жби Оде ље ња 
би ће пре дат ком плет ди ско ва са те рен ским за пи си ма са рад ни ка на про јек ту, за сно-
ва ним пре вас ход но на са чи ње ном и об ја вље ном Упит ни ку, а на чи ње ним у скла ду 
са до го во ре ном мре жом пунк то ва на те ре ну Бач ке, Ба на та и Сре ма.

На по ми ње се да је пу бли ка ци ја ко ја је об ја вље на као ре зул тат ра да на овом 
про јек ту – Упит ник са увод ном сту ди јом – на и шла на ве о ма леп при јем у до ма ћим 
уни вер зи тет ским цен три ма, те да су је уни вер зи тет ски на став ници оце нили као 
ве о ма ко ри сну за рад са сту ден ти ма.

* Ми ли на Ива но вић Ба ри шић, Со фи ја Ми ло ра до вић, Љи ља на Не дељ ков, Дра га на Ра-
до ва но вић, Дра га на Ра до ји чић, Би ља на Си ки мић, Кул ту ра ис хра не у Вој во ди ни кроз об ред ну 
прак су, Лин гви стич ки и ет но ло шки аспект, Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 2011. Овом пу бли-
ка ци јом же ле ли смо да пред ста ви мо не ке ва жни је те о риј ске по став ке про јек та, да де фи ни-
ше мо обје кат и циљ на шег ра да, али и да про мо ви ше мо упит ник ко ји смо са чи ни ли као 
при мар но прак тич но сред ство за те рен ска ис тра жи ва ња кул ту ре ис хра не у Вој во ди ни кроз 
об ред ну прак су, а ко ји је устро јен у пет те мат ских це ли на: (1) Ка лен дар ски ци клус пра зни ка 
и оби ча ја (го ди шњи ци клус, об ре ди и ве ро ва ња); (2) Сла ва – (2.1) По ро дич на сла ва, (2.2) Се
о ска сла ва, (2.3) Цр кве на сла ва; (3) Оби ча ји жи вот ног ци клу са – (3.1) Ро ђе ње, (3.2) Свад ба, 
(3.3) Са хра на, па ра сто си; (4) При вред ни оби ча ји – (4.1) Ора ње и се тва, (4.2) Же тва, (4.3) 
Град ња ку ће; (5) Дру штве ни оби ча ји (при ма ње го сти ју, бра ти мље ње, се дељ ке).
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2013. 
У скла ду са ра ни је по ста вље ним ци љем, при пре мље ни су и ре цен зи ра ни ау тор-

ски ра до ви, као и фо то гра фи је и увод ни текст ко ји је са чи нио ру ко во ди лац пр о јек та, 
за пу бли ко ва ње у окви ру збор ни ка под на зи вом Об ред на прак са – ре чи ма о хра ни. 
На ма те ри ја лу из срп ских го во ра Вој во ди не, у ви ду по себ ног из да ња Ма ти це срп ске. 
Та ко ђе, сло же ни су и ко пи ра ни ди ги тал ни за пи си ко ји ће чи ни ти фо но те ку ово га 
пр о јек та.

2014.
У 2014. го ди ни, за хва љу ју ћи сред стви ма ко ја је Град Но ви Сад одо брио, штам-

пан је збор ник ра до ва са овог пр о јек та, у ви ду по себ ног из да ња Ма ти це срп ске: 
Об ред на прак са – „ре чи ма о хра ни”. На ма те ри ја лу из срп ских го во ра Вој во ди не, 
прир. Со фи ја Ми ло ра до вић, Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 2014, 161 стр. У скла ду са 
ра ни је по ста вље ним ци љем, оба вље не су лек ту ра, ко рек ту ра и тех нич ко уре ђи ва-
ње ау тор ских ра до ва са фо то гра фи ја ма и при ло зи ма, а при пре мљен је и увод ни 
текст. Услед не до зна ча ва ња фи нан сиј ских сред ста ва од стра не ре сор ног ми ни стар-
ства за 2014. го ди ну (бу ду ћи да су са мо три ду го роч на и зна чај на про јек та Ма ти це 
срп ске по др жа на фи нан сиј ски за те ку ћу го ди ну), те рен ска ис тра жи ва ња код срп ског 
ста нов ни штва у Вој во ди ни, Ру му ни ји и Ма ђар ској, пред ви ђе на пла ном ра да за 
про те клу го ди ну, по но во ни су мо гла би ти оба вље на. По кра јин ски се кре та ри јат за 
на у ку и тех но ло шки раз вој до де лио је овом про јек ту од ре ђе на сред ства, и она су 
чла но ви ма про јект ног ти ма распо де ље на. Уз ду жну за хвал ност на ве де ној ин сти-
ту ци ји, на по ми ње мо да су ова сред ства до де ље на прак тич но за рад у пе ри о ду сеп-
тем бар –де цем бар, те су утро ше на на на бав ку ли те ра ту ре и по тро шног ма те ри ја ла за 
са рад ни ке (па пир, то нер и сл.), као и на не ке те ку ће тро шко ве ве за не за при пре му 
ис тра жи ва ња у на ред ној го ди ни (кон сул та ци је чла но ва про јект ног ти ма из Бе о гра да 
и Но вог Са да, ус по ста вља ње кон так та са са го вор ни ци ма у пунк то ви ма пред ви ђе ним 
за ис тра жи ва ње и сл.).

Ме ђу на род на на уч на кон фе рен ци ја „Ма те ри јал на и ду хов на кул ту ра Ср ба у 
мул ти ет нич ким сре ди на ма и/или пе ри фер ним обла сти ма”, ко ја је среди ном ок то бра 
2014. одр жа на на За пад ном уни вер зи те ту у Те ми шва ру, ис ко ри шће на је и за пред-
ста вља ње ре зул та та ра да на овом про јек ту, као и за кон сул та ци је са ко ле ги ни цом 
Ус ка ту, са рад ни ком из Ру му ни је.

2015.
У овој је го ди ни, за хва љу ју ћи сред стви ма ко ја је упу тио По кра јин ски се кре-

та ри јат за на у ку и тех но ло шки раз вој, ура ђе но сле де ће: 1) у Но вом Бе че ју је по 
по сто је ћем об ја вље ном упит ни ку при ку пље на гра ђа у ве зи са об ред ним пи ћи ма; 
2) оба вље на су те рен ска ис тра жи ва ња у Бач ком Бре гу; 3) у фор ми ди ги тал них за пи-
са по пу њен је ин тер ни упит ник ве зан за ку ли нар ску лек си ку срп ског ста нов ни штва 
у Ба та њи (Ма ђар ска); 4) тран скри бо ван је од ре ђе ни број те рен ских ау дио-за пи са, 
а ко ле ги ни ца Љ. Не дељ ков је на осно ву тих тран скри па та са чи ни ла проб ни, пар ци-
јал ни реч ник ри ту ал не ку ли нар ске лек си ке (као узо рак за евен ту ал но бу ду ће са чи-
ња ва ње ова квог реч ни ка на осно ву пот пу не екс церп ци је те рен ске лек сич ке гра ђе, 
а ко ји би пак мо гао по слу жи ти и као до пу на Реч ни ка срп ских го во ра Вој во ди не); 
5) на ба вље на је од ре ђе на ли те ра ту ра за по тре бе про јек та, као и по тро шни ма те ри јал 
за са рад ни ке.

Та ко ђе, пу бли ко ван је и део гра ђе сни мље не то ком те рен ских ис тра жи ва ња 
оба вље них у окви ру ово га про јек та: Bi lja na Si ki mić: Obi ce i u ri le le ga te de tăierea 
por ci lor la sârbi de pe Va lea Mu reşului (Po mo riš je). Cercetări de te ren con tem po ra ne 
[Običaji ve za ni uz kla nje svi nja kod Sr ba u Po mo riš ju. Sa vre me na te ren ska istraživanja], 
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Po pu laţii  şi pa tri mo niul ima te rial eu ro re gi o nal. De la stra tul cul tu ral pro fund la tra diţii vii 
(E. R. Col ta, co ord.), Bu cu reşti : Edi tu ra etnologică, 2015, 119–147. Ру ко во ди лац С. Ми-
ло ра до вић пред ста ви ла је украт ко рад на овом про јек ту го во ре ћи на ме ђу на род ној 
на уч ној кон фе рен ци ји „Dyna mi ka ro zwo ju gwar słowi ań skich w kontekście dzi ed zic twa 
na ro do we go i kul tu ro we go”, одр жа ној у Вар ша ви 11. и 12. ју на 2015. го ди не, у ор га-
ни за ци ји Ин сти ту та за сла ви сти ку Пољ ске ака де ми је на у ка, и пре да ла за штам пу 
рад Ва ленֳ носֳь эֳно ди а лекֳных ֱлаֱольных лек сем в сфе ре обрядо во ֱ о ֲи ֳ а ния 
серб скоֱо на се ле ния в Во е во ди не, ко ји се ба зи ра на ре зул та ти ма ис тра жи ва ња оба-
вље них у окви ру про јек та.

БИ БЛИ О ТЕ КА УСМЕ НЕ КЊИ ЖЕВ НО СТИ 
(ру ко во ди лац пр о јек та: др Ми о драг Ма тиц ки, на уч ни са вет ник)

У са рад њи са Ин сти ту том за књи жев ност и умет ност из Бе о гра да на ста вљен 
је рад на при пре ма њу и из да ва њу зна чај них ру ко пи сних и ча со пи сних зби р ки на-
род них умо тво ри на.

2012.
У Еди ци ји „Би бли о те ка усме не књи жев но сти” Ма ти ца срп ска об ја ви ла је 15. 

књи гу:
Јо ван Му шка ти ро вић, Прич те или ти по пр о сто му по сло ви це тјем же сен

тен ци је или ти рје че ни ја (Беч, 1787), при ре ди ли Ми ло рад Ра де вић и Ми о драг Ма-
тиц ки, Но ви Сад – Бе о град, 2011. 

При ре ђен је за штам пу ру ко пис Бо ја на Ђор ђе ви ћа, На род не по сло ви це у де ли ма 
ду бро вач ких пи са ца, ре цен зен ти проф. др Бо шко Су вај џић и др Ми о драг Ма тиц ки, 
на уч ни са вет ник.

На ста вљен је рад на ру ко пи су На род не по сло ви це и из ре ке у срп ској пе ри о ди ци 
(1787–1877) – уоб ли ча ва ње по сла око рукописа ко ји је за по чео и ве ћим де лом ура дио 
Ми ло рад Ра де вић – Ми о драг Ма тиц ки.

2013. 
Об ја вље на је 16. књи га:
Бо јан Ђор ђе вић, На род не по сло ви це у де ли ма ду бро вач ких књи жев ни ка. 
На ста вљен је рад на при пре ми за штам пу сле де ћих књи га: Ма ри ја Кле ут, На род

не пе сме у „Ја во ру” и „Бран ко вом ко лу”; Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић, На род не 
пе сме у „Ки ћи”, Ми о драг Ма тиц ки (уоб ли ча ва ње за штам пу ру ко пи са Ми ло ра да 
Ра де ви ћа), На род не по сло ви це и из ре ке у срп ској пе ри о ди ци (1787–1877).

У са рад њи са Дру штвом чла но ва Ма ти це срп ске из Бањалуке при пре ма се ру-
ко пис Је лен ке Пан ду ро вић, Еп сколир ске на род не пе сме у „Бо сан ској ви ли”.

2014. 
На ста вљен је рад на при пре ми ру ко пи са књи ге Је лен ке Пан ду ро вић, Еп сколир

ске на род не пе сме у „Бо сан ској ви ли”.

2015.
При пре мљен је ру ко пис за штампу Је лен ке Пан ду ро вић, Еп сколир ске на род не 

пе сме у „Бо сан ској ви ли”.
Са рад ни ци на про јек ту: ака де мик На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић, проф. др Ма-

ри ја Кле ут (Фи ло зоф ски фа кул тет – Но ви Сад), др Ми о драг Ма тиц ки, на уч ни са вет-
ник (Ин сти тут за књи жев ност и умет ност – Бе о град), проф. др Сне жа на Са мар џи ја 
(Фи ло ло шки фа кул тет – Бе о град), проф. др Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић (Фи ло-
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зоф ски фа кул тет – Но ви Сад), проф. др Бо шко Су вај џић (Фи ло ло шки фа кул тет – Бео-
град), проф. др Је лен ка Пан ду ро вић (Фи ло зоф ски фа кул тет – Ба ња Лу ка), др Сми ља на 
Ђор ђе вић (Ин сти тут за књи жев ност и умет ност – Бе о град). 

ИСТО РИ ЈА СРП СКЕ КЊИ ЖЕВ НЕ ПЕ РИ О ДИ КЕ 
(ру ко во ди лац про је ка та: др Ми о драг Ма тиц ки, на уч ни са вет ник)

2012. 
У за јед нич кој Еди ци ји Ма ти це срп ске и Ин сти ту та за књи жев ност и умет ност 

„Исто ри ја срп ске књи жев не пе ри о ди ке”, у се ри ји књи га ма лог фор ма та, 2012. го-
ди не об ја вљен је пе ти том о ху мо ри стич ким срп ским ча со пи си ма ко је об ра ђу је 
Жар ко Ро шуљ: Час опи са ча со пи са V. Кра ље ви и по ли ти ча ри у срп ској ша љи вој 
пери о ди ци (1868–1918).

Пре ма пла ну ра да то ком 2012. го ди не на ста вљен је рад на при пре ми за штам-
пу сле де ћих ру ко пи са: Мар та Фрајнд, По зо ри шни ли сто ви и ча со пи си, Сло бо дан ка 
Пе ко вић, Жен ски ча со пи си, и Ми о драг Ма тиц ки, По че ци срп ске књи жев не пе ри о
ди ке (1768–1849), а Жар ко Ро шуљ је за по чео рад на ру ко пи су Жа нр о ви у срп ској 
ша љи вој пе ри о ди ци.

2013.
У окви ру би бли о граф ске Се ри је ,,Ле то пис кул тур ног жи во та (1791–1944)” об ја-

вље на је ше ста књи га по ре ду:
Ма ри ја Цин до ри, Ле то пис кул тур ног жи во та 1912–1915. 
За по чет је рад на Ле то пи су кул тур ног жи во та за вре ме Пр вог свет ског ра та 

(Бо јан Ђор ђе вић). 
При пре мљен је за штам пу и по вољ но оце њен ру ко пис Жар ка Ро шу ља Жа нро ви 

у срп ској ша љи вој пе ри о ди ци. На ста вљен је рад на при пре ми за штам пу ру ко пи са 
сле де ћих књи га: Мар та Фрајнд, По зо ри шни ли сто ви и ча со пи си, Сло бо дан ка Пе-
ко вић, Жен ски ча со пи си, и Ми о драг Ма тиц ки, По че ци срп ске књи жев не пе ри о ди ке 
(1768‒1849).

2014.
Об ја вље на је сед ма књи га по ре ду: Бо јан Ђор ђе вић, Ле то пис кул тур ног жи

во та 1916–1918, као и ше ста књи га из ко ла Жар ка Ро шу ља Час опи са ча со пи са VI 
– Жа нр о ви у срп ској ша љи вој пе ри о ди ци 1830–1918. Жар ко Ро шуљ је за по чео и рад 
на за вр шној VII књи зи Лек си ко ну срп ске ша љи ве пе ри о ди ке 1830–1918.

За штам пу су при пре мље ни сле де ћи ру ко пи си: Мар та Фрајнд, Огле ди о срп
ској по зо ри шној пе ри о ди ци 1871–1941. (ре цен зен ти проф. др Ду шан Ива нић и проф. 
Зо ран Т. Јо ва но вић); Сло бо дан ка Пе ко вић, Ча со пис по ме ри про све ће ног ,,жен ски ња” 
(ре цен зен ти др Ста ни ша Тут ње вић и др Ве сна Ма то вић). На ста вљен је рад на при-
пре ми за штам пу ру ко пи са књи ге Ми о дра га Ма тиц ког По че ци срп ске књи жев не 
пе ри о ди ке (1768–1849).

2015.
Об ја вље не су сле де ће књи ге: Мар та Фрајнд, Огле ди о срп ској по зо ри шној пе

ри о ди ци 1871–1941. и Сло бо дан ка Пе ко вић, Ча со пис по ме ри про све ће ног ,,жен ски ња”. 
За штам пу је при пре мљен ру ко пис Ми о дра га Ма тиц ког, По че ци срп ске књи жев не 
пе ри о ди ке (1768–1849). Ре цен зен ти: Ду шан Ива нић и Ста ни ша Тут ње вић.

Жар ко Ро шуљ је при пре мио за штам пу за вр шну књи гу сед мок њижја по све ће ног 
срп ској ша љи вој пе ри о ди ци до 1918. го ди не: Лек си кон срп ске ша љи ве пе ри о ди ке 
1830–1918. Књи га је на ре цен зи ји и би ће об ја вље на 2016. го ди не.



36 РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ

АН ТИЧ КИ ЛЕК СИ КОН 
С РЕ ЦЕП ЦИ ЈОМ АН ТИ КЕ КОД СР БА 

(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Ксе ни ја Ма риц ки Га ђан ски)

Овај Лек си кон је је дин стве ни на уч ни по ду хват у Ср би ји ко ји има за циљ да, с 
јед не стра не, са жме у јед ну це ли ну те ко ви не ан тич ке кул ту ре у све ту и код нас и 
при бли жи ту ан тич ку кул ту ру у свим сег мен ти ма ши ро ком кру гу за ин те ре со ва них, 
а, с дру ге стра не, да сво јом пре зен та ци јом ан ти ке на на шем тлу по пу ни пра зни ну 
ко ја по сто ји у европ ском по и ма њу ан тич ке тра ди ци је у од но су на наш про стор и 
укло пи у пот пу но сти тај про стор у европ ску ма пу ан тич ке за о став шти не. Као при-
мер у том сми слу на во ди мо да ве ли ки рим ски гра до ви ко ји се на ла зе на на шем тлу 
ни су до вољ но пред ста вље ни ни код нас ни у све ту, док је на овом тлу ро ђен ве ли ки 
број ца ре ва, њих се дам на ест, од ко јих су мно ги игра ли кључ ну уло гу у исто ри ји 
Рим ског цар ства, Евро пе и све та.

Дру штве ни зна чај по ја ве Ан тич ког лек си ко на аде ква тан је са да шњим по тре-
ба ма на ше сре ди не, где се ве за с ан тич ком пр о шло шћу све ма ње по зна је и где је 
по треб но на ту по ве за ност стал но и сву да ука зи ва ти. Лек си кон са сво јом ра зно вр-
сном ан тич ком те ма ти ком, где ће сви тек сто ви би ти пре зен то ва ни стро го на уч но 
с од го ва ра ју ћом ли те ра ту ром, али исто вре ме но на ра зу мљив и при сту па чан на чин, 
по ста ће не из бе жан осло нац у по зна ва њу на ше кул тур не пр о шло сти и осло нац по-
ди за њу кул тур ног ни воа на шег да на шњег дру штва. Са рад ни ци Лек си ко на су ис так-
ну ти струч ња ци у свим на уч ним обла сти ма, што чи ни овај пр о је кат де лом нај ви шег 
на уч ног ран га, као ва жан при лог на шем ви со ком обра зо ва њу. То ће сва ка ко би ти 
ко ри стан при руч ник о ан ти ци за мно ге на ше сре ди не, тим ви ше што је те ма ти ка 
уни вер зал на, европ ска и свет ска.

2012.
У из ве штај ној 2012. го ди ни број са рад ни ка на Лек си ко ну се ве о ма уве ћао, као 

и обим за вр ше них по сло ва. По ред не ко ли ко ра ни јих са рад ни ка, ко ји су до би ли 
из ве сне ма ње су ме нов ца са пр о јек та за ис тра жи ва ње, и ко ји су на ве де ни де таљ но 
у пр о шло го ди шњем из ве шта ју, укљу чи ло се у рад бли зу три де сет но вих на уч ни ка 
и ау то ра, по себ но мла ђих. За ма те ри јал не тро шко ве ни је уоп ште би ло сред ста ва, 
што сва ка ко оте жа ва ре а ли за ци ју про јек та – при мо ра ва на ре ду ко ва ње про гра ма, 
успо ра ва ње ње го ве ре а ли за ци је и осла ња ње на ен ту зи ја зам и од ри ца ња са рад ни ка.

Про фе си о нал ни учи нак са рад ни ка био је ве о ма им пре си ван, а сви са рад ни ци 
на про јек ту су се ан га жо ва ли око ор га ни зо ва ња 7. ме ђу на род ног на уч ног ску па Дру-
штва за ан тич ке сту ди је Ср би је „Ан ти ка и са вре ме ни свет: на уч ни ци, ис тра жи ва-
чи и ту ма чи” (Бе о град, Фи ло зоф ски фа кул тет – Срем ска Ми тро ви ца, Ар хив Сре ма, 
Бе о град, Прав ни фа кул тет, 12–14. 10. 2012. го ди не са 48 уче сни ка); исто вре ме но су 
и уче ство ва ли на ску пу са ре фе ра ти ма. Сви ти на уч ни при ло зи су ре ле вант ни за 
укљу че ње у са др жај Лек си ко на, рас по ре ђе ни на од ред ни це пред ви ђе не Ал фа бе та
ром, на ве де ном у ра ни јем из ве шта ју. С об зи ром на то да тај Ал фа бе тар об у хва та 
око 5500 по је ди нач них од ред ни ца, са да је ре ду ко ван њи хов број и обим, ка ко је и 
при хва ће но ра ни је на Оде ље њу, услед са свим оскуд них сред ста ва до би је них за рад 
на про јек ту. Ка ко је, на жа лост, Иван Га ђан ски у ме ђу вре ме ну из не на да пре ми нуо, 
на из ра ди ба зе по да та ка ра ди са мо ин фор ма ти чар Ми лан Ми ле тић.

Да ље од ред ни це, уз оне на ве де не у про шло го ди шњем из ве шта ју, од но се се на 
име на на ших кла сич них струч ња ка и пи са ца о ко ји ма су под не ти ре фе ра ти на 7. 
ме ђу на род ном ан тич ком ску пу 2012, као што су: Ми ло је Ва сић, Ни ко ла Ву лић, Фа-
ну ла Па па зо глу, Пе тар Пе тро вић, Алек сан дар Јо ва но вић, Све то зар Ра дој чић, Ми-
ха и ло Ђу рић, Ди ми три је Ми три но вић, За ха ри ја Ор фе лин, Бран ко Га ве ла и Бран ко 
Па вло вић. На ску пу су об ра ђе ни и кла сич ни ча со пи си код нас.
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Из грч ке умет но сти за вр ше ни су тек сто ви: Крит ска умет ност, Ми кен ска умет-
ност, Хе ле ни стич ка скулп ту ра, Хе ле ни стич ко сли кар ство, Грч ка скулп ту ра, Фи ди ја, 
По ли клет, Ми рон, Прак си тел, Ли сип, Ско пас, Грч ко сли кар ство, По лиг нот, Па ра-
си ја, Зе ук сид, Апел, Про то ген, као и Ар хе о ло ги ја и Ар хе о ло ги ја у Ср би ји.

У про шло го ди шњем из ве шта ју ис црп но су на ве де ни за вр ше ни ра до ви не ко-
ли ко са рад ни ка ко ји су и ове го ди не, ка ко је већ ре че но, до би ли из ве сну ма њу су му за 
ис тра жи ва ње, ко ју су оправ да ли број ним об ра ђе ним од ред ни ца ма. То су са рад ни-
ци Ми ро сла ва Мир ко вић, Раст ко Ва сић, Да ни је ла Сте фа но вић, Сне жа на Фер јан чић, 
Ми ра Ру жић, Ма ри ја на Рицл, Гор дан Ма ри чић, Све то зар Бо шков и Ксе ни ја Ма-
риц ки Га ђан ски. По је ди нач но на во ђе ње њи хо вих те ма ов де би ло би оп те ре ћу ју ће.

Иа ко овај Лек си кон ни је пој мов ни лек си кон, об ра ђе ни су и број ни ва жни, 
основ ни пој мо ви. Та ко ђе се за вр ша ва ју про со по граф ске од ред ни це за све сег мен те 
Ал фа бе та ра ко ји об у хва та ју: Ан тич ку књи жев ност, Фи ло со фи ју, Исто ри ју, Ар хе о-
ло ги ју и исто ри ју умет но сти, При род не на у ке, Пра во итд.

Проф. др Ксе ни ја Ма риц ки Га ђан ски је при пре ми ла за штам пу Збор ник са 6. 
ме ђу на род ног ску па Дру штва за ан тич ке сту ди је Ср би је под на сло вом „Ан ти ка, 
са вре ме ни свет и ре цеп ци ја ан тич ке кул ту ре” (530 стра на), по том Књи гу ре зи меа 
за 7. ме ђу на род ни на уч ни скуп „Ан ти ка и са вре ме ни свет: на уч ни ци, ис тра жи ва чи 
и ту ма чи”, ок то бар 2012, са 48 уче сни ка (40 стра на). На по след њем ску пу јед на је 
сек ци ја (са девет уче сни ка) би ла по себ но по све ће на Ми ло шу Н. Ђу ри ћу по во дом 
120 го ди на од ро ђе ња (1892–1967). 

2013.
Од 2012. го ди не број са рад ни ка на Лек си ко ну се ве о ма уве ћао (бли зу три де сет 

но вих на уч ни ка и ау то ра, по себ но мла ђих), као и обим за вр ше них по сло ва. Не до ста-
так ма те ри јал них сред ста ва оте жа ва ре а ли за ци ју про јек та – при мо ра ва на ре ду ко ва ње 
про гра ма, успо ра ва ње го ву ре а ли за ци ју и осла ња се на ен ту зи ја зам и од ри ца ња 
са рад ни ка као и ра ни је.

Но ви са рад ни ци укљу че ни у рад на Ан тич ком лек си ко ну су: Жи ка Бу ју клић, 
Бо ја на Ши јач ки Ма не вић, Си ма Авра мо вић, Ири на Де ре тић, Зо ја Бо јић, Дра га Та-
сић, Не ма ња Вуј чић, Ива на Ку зма но вић Но во вић, Ср ђан Шар кић, Мир ја на Д. Сте-
фа но вић, Во ја Ста ни ми ро вић, Ире на Љу бо ми ро вић, Гор да на Је ре мић, Бо ја на Пле-
мић, Ср ђан Дам ња но вић, Мир ко Об ра до вић, Је ле на Пи ли по вић, Бо ри вој Ча лић, 
Мир ја на Гли го ри је вић Мак си мо вић, Или ја Ма рић, Ми лан Ди ми три је вић, Ол га 
Пел цер Ву ја чић, Бо рис Стој ков ски, Не бој ша Ра ден ко вић, Ва лен ти на Цвет ко вић 
Ђор ђе вић, Ми ља на То до ро вић, Еми ли ја Ма сон. Сем три-че ти ри ма ги стра, сви 
оста ли су док то ри на у ка и про фе со ри уни вер зи те та. Не ко ли ко са рад ни ка су за вр-
ши ли сво је ра до ве: Ми ро сла ва Мир ко вић, Раст ко Ва сић, Да ни је ла Сте фа но вић, 
Сне жа на Фер јан чић, Ми ра Ру жић, Ма ри ја на Рицл, Гор дан Ма ри чић, Све то зар 
Бо шков и Ксе ни ја Ма риц ки Га ђан ски. По је ди нач но на во ђе ње њи хо вих те ма ов де 
би ло би оп те ре ћу ју ће.

Проф. др Ксе ни ја Ма риц ки Га ђан ски је при пре ми ла за штам пу Збор ник са 7. 
ме ђу на род ног ску па Дру штва за ан тич ке сту ди је Ср би је под на сло вом Ан ти ка и 
са вре ме ни свет: на уч ни ци, ис тра жи ва чи и ту ма чи, по том Књи гу ре зи меа за 8. 
ме ђу на род ни на уч ни скуп „Ан ти ка и са вре ме ни свет: Ту ма че ње ан ти ке”, ок то бар 
2013, са 56 уче сни ка (48 стра на). На по след њем ску пу јед на је сек ци ја би ла по себ но 
по све ће на Ани ци Са вић Ре бац (1892–1953).

2014. 
И ове го ди не број са рад ни ка на Лек си ко ну се ве о ма уве ћао (бли зу три де сет но-

вих на уч ни ка и мла ђих ау то ра), као и обим за вр ше них по сло ва.
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Са рад ни ци укљу че ни у рад на Ан тич ком лек си ко ну при ло жи ли су бо гат спи-
сак би бли о граф ских је ди ни ца: др Жи ка Бу ју клић, др Бо ја на Ши јач ки Ма не вић, др 
Зо ја Бо јић, др Не ма ња Вуј чић, др Ива на Ку зма но вић Но во вић, др Ср ђан Шар кић, 
др Мир ја на Д. Сте фа но вић, др Ире на Љу бо ми ро вић, др Мир ко Об ра до вић, Бо ри вој 
Ча лић, др Мир ја на Гли го ри је вић Мак си мо вић, др Или ја Ма рић, др Ми лан С. Ди ми-
три је вић, др Еми ли ја Ма сон, др Ми ро сла ва Мир ко вић, др Раст ко Ва сић, др Да ни-
је ла Сте фа но вић, др Сне жа на Фер јан чић, др Ми ра Ру жић, др Ма ри ја на Рицл, др 
Гор дан Ма ри чић, др Ве сна Ма ној ло вић Ни ко лић, др Све то зар Бо шков и др Ксе ни ја 
Ма риц ки Га ђан ски. 

Проф. др Ксе ни ја Ма риц ки Га ђан ски је при пре ми ла за штам пу Збор ник са 8. 
ме ђу на род ног ску па Дру штва за ан тич ке сту ди је Ср би је под на сло вом Ан ти ка и 
са вре ме ни свет: Ту ма че ње ан ти ке.

2015. 
На из ра ди при ло га за Лек си кон са ра ђи ва ли су др Раст ко Ва сић, др Ма ри ја на 

Рицл, др Ми ро сла ва Мир ко вић, др Да ни је ла Сте фа но вић, др Зо ја Бо јић, др Сне жа на 
Фер јан чић, др Ми ра Ру жић и др Ксе ни ја Ма риц ки Га ђан ски. Њи ма су се при дру-
жи ли др Мир ко Об ра до вић, др Мир ја на Гли го ри је вић Мак си мо вић, др Мир ја на Д. 
Сте фа но вић, др Гор да на Је ре мић, др Ми лан С. Ди ми три је вић, др Жи ка Бу ју клић 
и др Не ма ња Вуј чић. 

Као што је на ве де но у Пла ну ра да за 2016. го ди ну од 25. августа 2015, до ста-
вље ном Ма ти ци, и за об ра ду обим ног са др жа ја Гра до ви у Ср би ји у ан ти ци би ће 
по треб но да се укљу чи још је дан број са рад ни ка, као и за об ра ду оста лих кла сич них 
обла сти и за ан тич ку ре цеп ци ју и на сле ђе у срп ској књи жев но сти.

До са да су об ра ђе ни Грч ка исто ри ја, Грч ка и Рим ска исто ри о гра фи ја, Рим ска 
ад ми ни стра ци ја, уста но ве и вој ска, Астро но ми ја у ан ти ци, Астро ло ги ја у ан ти ци, 
Ли ков не умет но сти: Грч ка ар хи тек ту ра, Грч ки сли ка ри и ва ја ри, Рим ско сли кар-
ство, Рим ски мо за ик, Ан тич ки исто ри ча ри умет но сти, Рим ска скулп ту ра у Ср би ји. 

У то ку је за вр шна из ра да од ред ни ца Про вин ци је, Пле ме на на Бал ка ну, Обла сти 
и гра до ви у Ма лој Ази ји, Ан тич ка на ла зи шта у Ср би ји, Ан ти ка и срп ско сред њо-
ве ков но сли кар ство, Про све ти тељ ство код Ср ба итд.

То ва жи и за об ра ду би о гра фи ја срп ских кла сич них струч ња ка: Ни ко ла Ву лић, 
Ми ло је Ва сић, Јо ван Ту ро ман, Ми лан Бу ди мир, Ми лош Н. Ђу рић, Фра ња Ба ри шић, 
Бран ко Га ве ла, Ми лу тин Га ра ша нин, Ал бин Вил хар, Дра го слав Сре јо вић, Фа ну ла 
Па па зо глу, Ми рон Фла шар, Пе тар Пе тро вић, Сло бо дан Ду ша нић и др.

По чет ком 2016. го ди не ова пи лот-све ска Ан тич ког лек си ко на тре ба да бу де 
спрем на за штам пу. У при пре ми те све ске по тре бан је и хо но рар за ду го го ди шњег 
тех нич ког са рад ни ка Ми ла на Ми ле ти ћа. Та пу бли ка ци ја тре ба да бу де снаб де ве на 
ве ћим бро јем илу стра ци ја, од ко јих је дан број тре ба сва ка ко да бу де у бо ји (нпр. за 
од ред ни це Рим ска скулп ту ра у Ср би ји, Рим ски мо за ик на на шим про сто ри ма и др.).

Оби ман по сао око из ра де обла сти на ве де них у по ме ну том Пла ну (Кла сич на 
фи ло ло ги ја, Ан тич ка фи ло со фи ја, Књи жев ност, Лин гви сти ка и је зик и њи хо ва ре-
цеп ци ја код Ср ба) тре ба да укљу чи и При род не на у ке у ан ти ци, за шта је по треб но 
да се ан га жу је још са рад ни ка, иа ко је та област исто ри је на у ке у ан ти ци из у зет но 
де фи ци тар на код нас.

РЕ ЛИ ГИ О ЗНИ ЕП СРП СКИХ ПРЕД РО МАН ТИ ЧА РА 
(но си лац те ме: др Са ва Да мја нов)

Еп ско пе сни штво срп ског пред ро ман ти зма ду го је пред ста вља ло пот пу но 
за не ма рен по ет ски ток срп ске књи жев но сти XIX ве ка. Као што је ово до са да шње 
ис тра жи ва ње до ка за ло, жи ти ји ма во сти хи по кла ња на је из у зет но ма ла па жња у 
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тра ди ци о нал ним то ко ви ма срп ске књи жев не исто ри о гра фи је, без об зи ра на чи ње-
ни цу да су пе снич ка де ла ин спи ри са на би блиј ским и ха ги о граф ским те ма ма би ла 
из у зет но ва жан сег мент срп ске књи жев не про дук ци је, од по след ње де це ни је XVIII 
па све до пе те де це ни је XIX ве ка. Исказује се нада да ће овај ви ше го ди шњи ис тра-
жи вач ки рад до при не ти са вре ме ном књи жев но и сто риј ском вред но ва њу опу са за бо-
ра вље них ства ра ла ца (В. Ра кић, М. Ви да ко вић, К. Ма рин ко вић, М. Вла ди са вље вић, 
Г. Ко ва че вић, Ј. Ми ло ше вић, А. Ве кец ки, П. Вуч ко вић, Н. Гру јић), чи ја су де ла то ком 
ини ци јал не фа зе ис тра жи ва ња ана ли зи ра на и озна че на као основ ни кор пус ис тра-
жи вач ке гра ђе. Под јед на ко је зна чај но и то што ће ре зул та ти про у ча ва ња пру жи ти 
кон крет не до ка зе о за вид ном сте пе ну по е тич ке и те мат ске ко хе рент но сти у гра ни-
ца ма ана ли зи ра ног књи жев но и сто риј ског фе но ме на, без об зи ра на фор мал ну би блио-
граф ску чи ње ни цу да су нај зна чај ни ја оства ре ња на ста ла у хро но ло шком ра спо ну 
ко ји обу хва та XVIII и XIX век. Сма тра се да би ре зул та ти овог ис тра жи ва ња мо гли 
пред ста вља ти на уч но ре ле ван тан до при нос за по че том про це су ре ва ло ри за ци је и 
ре а фир ма ци је ва жног то ка срп ског књи жев ног на сле ђа. На ци о нал ни и ме ђу на род ни 
зна чај про јек та „Ре ли ги о зни епо ви срп ских пред ро ман ти ча ра” огле да се у чи ње ни-
ци да ће об ја вљи ва њем епо ва срп ских пред ро ман ти ча ра би ти очу ван од пот пу ног 
за бо ра ва из у зет но ва жан сег мент српске кул тур не ба шти не.

2012.
На ста вљен је рад на ру ко пи су пред ро ман тич ког ре ли ги о зног епа Кон стан ти-

на Ма рин ко ви ћа Плач Ра хи ли или из би је ни је мла ден цев на по ве ле ни је Иро да ца ра 
jудејскаго (Бу дим, 1808; обим из вор ног тек ста: 104 стра ни це, 1600 сти хо ва). По ред 
Ви кен ти ја Ра ки ћа (1750–1818) и Ми ло ва на Ви да ко ви ћа (1780–1841), за бо ра вље ни 
но во сад ски пе сник и све ште ник, Кон стан тин Ма рин ко вић (1784–1844), при па да 
кру гу нај зна чај ни јих ау то ра срп ског пред ро ман ти зма (не до вољ но је по знат чак и 
би о граф ски по да так да је чу ве ни пи сац и др жав ник, Сло бо дан Јо ва но вић, ње гов 
пра у нук). По ред тек ста ре ли ги о зног епа, об ра ђе ни су и при ре ђе ни за штам пу фраг-
мен ти до са да не ис тра же ног (те о ло шког) де ла К. Ма рин ко ви ћа, под на сло вом Тол
ко ва ни ја свја ште них еван ге ли ја I–II (Но ви Сад, 1839–1841), ко ји су на кон те мељ не 
ана ли зе I и II књи ге (укуп но 845 стра ни ца) иден ти фи ко ва ни као по тен ци јал но дра-
го цен из вор за ту ма че ње те мат ске струк ту ре ње го вог пе снич ког де ла.

2013. 
На ста вљен је рад на ре ли ги о зним епо ви ма Ми ло ва на Ви да ко ви ћа (Исто ри ја о 

пре кра сном Јо си фу, 1805; Мла ди То ви ја, 1825; Пу те ше стви је у Је ру са лим, 1834; Песн 
иро и че ска о свја том ве ли ко му че ни ку Ге ор ги ју, 1839). При ре ђен је за штам пу ру ко пис 
Пу те ше стви ја у Је ру са лим (пун на слов: Пу те ше стви је у Је ру са лим: дел це за бла го
че сти ве и по бо жне хри сти ја не, из Све та го пи сма из ве де но и на про сте сти хо ве 
серб ске сло же но, Бу дим, 1834. – обим из вор ног тек ста: 157 стра ни ца; 3000 сти хо ва). 
По ред Ви кен ти ја Ра ки ћа (1750‒1818) и Кон стан ти на Ма рин ко ви ћа (1784‒1844), Ми-
ло ван Ви да ко вић (1780‒1841) при па да кру гу нај зна чај ни јих пи са ца срп ског пред ро-
ман ти зма. Због то га је на ро чи та па жња по све ће на при ре ђи ва њу и ана ли зи ау то ро вог 
пред го во ра (Пре ди сло ви је: Бла го ра зум ни чи та те љи! – 6 стра ни ца А4 фор ма та, 10.800 
ка рак те ра). На ве де ни текст са др жи дра го це не по дат ке о глав ним те мат ским обе леж-
ји ма це ло куп ног жан ра, као и дра го це на све до чан ства о ре цеп циј ском по тен ци ја лу, 
од но сно ве ли кој по пу лар но сти пред ро ман ти чар ских ре ли ги о зних епо ва, по себ но 
кра јем XVIII и по чет ком XIX ве ка (уку пан број стра ни ца при ре ђе ног ру ко пи са: 103).

Са др жај при ре ђе ног ру ко пи са: Пред го вор [укупан број стра на: 5]; Са ва Да-
мја нов, Пред го вор, Пре ди сло ви је: Бла го ра зум ни чи та те љи! и Пут у Је ру са лим 
[укупан број стра на: 78]; По го вор [укупан број стра на: 5]; Ра до слав Ера ко вић, По го
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вор; Хр о но ло ги ја жи во та и ра да [укупан број стра на: 3]; Се лек тив на би бли о гра фи ја 
[укупан број стра на: 3]; Реч ник ма ње по зна тих ре чи и из ра за [укупан број стра на: 8]; 
На по ме не при ре ђи ва ча [укупан број стра на: 1].

2014. 
Об ја вље на су Иза бра на де ла Ви кен ти ја Ра ки ћа. Књи га ко ја је на ста ла као ре-

зул тат ис тра жи ва ња жи во та и пе снич ког ства ра ла штва Ви кен ти ја Ра ки ћа (1750–1818), 
јед ног од нај зна чај ни јих ау то ра ре ли ги о зних епо ва срп ског пред ро ман ти зма. У овој 
књи зи су, пр ви пут у по след ња два ве ка, об је ди ње на и кри тич ки при ре ђе на сва поет-
ско-еп ска оства ре ња, ко ја је Ви кен ти је Ра кић об ја вио у пе ри о ду из ме ђу 1798. и 1814. 
го ди не. Пу бли ка ци ју су при ре ди ли проф. др Са ва Да мја нов (ау тор пред го во ра Ела
ди је као Фа уст) и проф. др Ра до слав Ера ко вић (ау тор по го во ра Има ги на р ни чи та лац 
као чу вар пи шче вог иден ти те та).

По да ци о об ја вље ној књи зи: Ви кен ти је Ра кић „Иза бра на де ла” [приредили С. 
Да мја нов и Р. Ераковић]). – Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 2014, бр. стра ни ца: 241. ISBN 
978-86-7946-127-8; CO BISS.SR -ID  286074887.

2015. 
Об ја вље но је пр во са вре ме но из да ње ре ли ги о зног епа срп ског пред ро ман ти-

ча ра Кон стан ти на Ма рин ко ви ћа (1784–1844), под на сло вом Плач Ра хи ли. Де ло су 
при ре ди ли проф. др Са ва Да мја нов и проф. др Ра до слав Ера ко вић. Ово је тре ћа књи-
га ко ја је на ста ла као ре зул тат ис тра жи ва ња у окви ру пр о јек та „Ре ли ги о зни епо ви 
срп ских пред ро ман ти ча ра” (пр ва књи га је об ја вље на 2008. [Р. Ера ко вић, Ре ли ги о зни 
еп срп ских предромантичара], а дру га 2014. го ди не [Вик ентије Ра кић, Иза бра на 
дела]). Ре ли ги о зни еп Кон стан ти на Ма рин ко ви ћа при ре ђен је на осно ву пр вог из-
да ња де ла (Плач Ра хи ли или из би је ни је мла ден цев на по ве ле ни је Иро да ца ра ју деј
ска го во Ви тле је ме сбив ше ми се, Бу дим, 1808).

По да ци о об ја вље ној књи зи: Кон стан тин Ма рин ко вић, „Плач Ра хи ли” [при-
редили С. Да мја нов и Р. Ераковић]. – Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 2015. – 138 стр. 

Књи га са др жи сле де ћа по гла вља: Пред го вор [Сава Да мја нов, Там на стра на 
не ба или две по ет скоеп ске ви зи је Сатане] (5–11); Плач Ра хи ли (12–93); Тол ко ва ни ја 
[фрагменти] (94–108); По го вор [Радослав Ера ко вић, Град као по зор ни ца ко смо го ниј
ског су ко ба све тло сти и таме] (109–125); Би о гра фи ја Кон стан ти на Ма рин ко ви ћа 
(126–127); Де ла (128); Иза бра на ли те ра ту ра (129); Реч ник ма ње по зна тих ре чи и 
из ра за (130–133); Оп шта на че ла при ре ђи ва ња (134); На по ме не при ре ђи ва ча (135).

ПРО ЗА СРП СКИХ ПЕ СНИ КА ПР ВЕ ПО ЛО ВИ НЕ ХХ ВЕ КА 
Исто ри ја и по е ти ка 

(ру ко во ди лац про јек та: др Мар ко Не дић)

Про је кат „Про за срп ских пе сни ка пр ве по ло ви не ХХ ве ка – Исто ри ја и по е ти ка”, 
осно ван да би ис тра жи вач ки и кри тич ки био про ту ма чен је дан од вред но сно и пое-
тич ки нај зна чај ни јих ви до ва срп ске про зе но ви јег вре ме на, у пе ри о ду од 2012. до 
2015. го ди не оства ри ван је пре ма пред ви ђе ном пла ну. Пи сци ко ји су па ра лел но с 
по е зи јом пи са ли и про зу знат но су до при не ли раз во ју мо дер не срп ске књи жев но сти 
и кул ту ре пр ве по ло ви не ХХ ве ка. Ми лош Цр њан ски, Раст ко Пе тро вић, Мом чи ло 
На ста си је вић, Вељ ко Пе тр о вић, Ми ле та Јак шић, Ра де Дра и нац, Ста ни слав Ви на вер, 
Де сан ка Мак си мо вић, Да ни ца Мар ко вић, Ве ли мир Жи во ји но вић Ма су ка, Бо жи дар 
Ко ва че вић, Алек сан дар Илић, над ре а ли сти Мар ко Ри стић, Ду шан Ма тић, Ми лан 
Де ди нац, Алек сан дар Ву чо, њи хо ви са пут ни ци Ри сто Рат ко вић и Љу би ша Јо цић, 
и мно ги дру ги ау то ри по ет ских и про зних оства ре ња то га вре ме на, за јед но с пи-
сци ма као што су Бо ри сав Стан ко вић, Иси до ра Се ку лић и Иво Ан дрић, чи је про зно 



РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ 41

де ло са др жи мно ге осо би не по ет ског до жи вља ја све та, иду у сам врх срп ске књи-
жев но сти пр ве по ло ви не ХХ ве ка.

Рад на про јек ту у пе ри о ду 2012–2015. од ви јао се у два сме ра – у сме ру књи-
жев но и сто риј ских и сме ру по е тич ких ис тра жи ва ња, ту ма че ња и за кљу ча ка. У 
књи жев но и сто риј ском сме ру ис тра жи ва ња утвр ђен је оп шти раз вој ни кон текст 
срп ске књи жев но сти пр ве по ло ви не ХХ ве ка и уче ста лост ко ри шће ња про зних 
књи жев них по сту па ка и од ре ђе них про зних жа нр о ва у це ло куп ном књи жев ном 
де лу оних пе сни ка ко ји су у том вре ме ну пи са ли и об ја вљи ва ли и про зне књи ге. 
По е тич ки смер ис тра жи ва ња под ра зу ме вао је утвр ђи ва ње основ них по е тич ких на-
че ла и од ли ка про зног и по ет ског го во ра иза бра ног пе ри о да, као и по е тич ких слич но-
сти и ко ре спон дент но сти то га го во ра у књи жев ном де лу нај зна чај ни јих пред став-
ни ка срп ске по е зи је пр ве по ло ви не ХХ ве ка, оног књи жев ног пе ри о да у раз во ју 
срп ске про зе у ко јем је нај ин тен зив ни је оства ри ва на по е ти за ци ја про зног ру ко пи-
са као јед на од нај ва жни јих по е тич ких од ли ка мо дер не про зе. Та осо би на про зних 
оства ре ња, с ве ћи ном спе ци фич но сти струк ту рал не при ро де, у знат ној ме ри је 
пре не та и у дру гу по ло ви ну ве ка, чи ме је на гла шен по е тич ки кон ти ну и тет це ло-
куп не срп ске про зе оба та пе ри о да. По себ на па жња по све ће на је ме ђу соб ним усло-
вље но сти ма про зних и по ет ских оства ре ња срп ских пе сни ка, за тим ве за ма из ме ђу 
по е тич ких до ми нан ти њи хо ве по е зи је и про зе на раз ли чи тим ни во и ма функ ци о-
ни са ња књи жев ног тек ста, од оп штих ду хов них и ин те лек ту ал них, пре ко мо ти ва-
ци о них и са др жин ских до жан ров ских, стил ско-је зич ких и се ман тич ких. 

У пе ри о ду од 2012. до 2015. та ко ђе је дат кра ћи осврт на раз вој про зних об ли ка 
с по ет ским осо би на ма у прет ход ном књи жев ном пе ри о ду. У нај ва жни јем де лу ис-
тра жи ва ња и ту ма че ња ана ли зи ра на су по је ди нач на про зна оства ре ња оних срп ских 
пе сни ка ко ји су се афир ми са ли на по чет ку ХХ ве ка, ме ђу ко ји ма је нај зна чај ни ји 
Вељ ко Пе тро вић, као и пи са ца ме ђу рат ног пе ри о да, Ми ло ша Цр њан ског, Раст ка 
Пе тро ви ћа и Мом чи ла На ста си је ви ћа, ко ји су сво јим де лом да ли нај ве ћи до при нос 
раз во ју мо дер не срп ске про зе и мо дер не срп ске књи жев но сти ХХ ве ка. На кри тич-
ком са гле да ва њу и ту ма че њу њи хо вих про зних књи га за сно ва но је са др жин ско и 
кри тич ко ме то до ло шко усме ре ње ис тра жи ва ња оп шти јих и по је ди нач них по е тич ких 
од ли ка њи хо ве про зе и про зе дру гих пе сни ка то га вре ме на. Ка ко је пре гле дом гра ђе 
за кљу че но да је број срп ских пи са ца пр ве по ло ви не ХХ ве ка ко ји су па ра лел но с 
по е зи јом пи са ли и про зу, на ро чи то ме ђу пи сци ма аван гард не и со ци јал не књи жев но-
сти из ме ђу два свет ска ра та, мно го ве ћи од ра ни је пред ви ђе ног бро ја, ис тра жи ва ње је 
у од ре ђе ној ме ри мо ра ло би ти ши ре од оног ко је је пред ви ђе но пла ном ра да. У тој 
фа зи ра да нај ве ћим де лом су ре ди го ва ни већ на пи са ни тек сто ви о нај зна чај ни јим 
мо дер ним пи сци ма ме ђу рат ног вре ме на, а на пи са не су и пр ве вер зи је тек сто ва о 
Бо жи да ру Ко ва че ви ћу и Ра дету Дра ин цу. У сле де ћој фа зи ра да на ста вље но је кри-
тич ко ис тра жи ва ње про зних оства ре ња сле де ћих срп ских пе сни ка пр ве по ло ви не 
ХХ ве ка ко ји су по ред по е зи је пи са ли и про зу – Љу би ше Јо ци ћа, Дра га на Алек си ћа, 
Бо шка То ки на, Љу бо ми ра Ми ци ћа, Бран ка Ве По љан ског, Мо ни ја де Бу ли ја. Ти ме 
је ис тра жи ва ње пр о ши ре но и на аван гард не пе сни ке и њи хо ве ра ди кал но но ве про-
зне тек сто ве. Сво јим ино ва тив ним књи жев ним по ступ ци ма при ме ње ним у про зним 
жан ро ви ма аван гард ни пе сни ци знат но су обо га ти ли по е тич ку сли ку ме ђу рат не 
срп ске про зе и срп ске књи жев но сти у це ли ни и по себ но по е тич ку сли ку про зе ко ју 
пи шу са ми пе сни ци. У тој фа зи ра да та ко ђе су на ста ли тек сто ви о про зним књи га-
ма пре о ста лих срп ских ме ђу рат них пи са ца аван гард не по е ти ке ко ји су па ра лел но 
с по е зи јом пи са ли и про зу – о То до ру Ма ној ло ви ћу, Ри сту Рат ко ви ћу, Хам зи Ху му, 
Алек сан дру Или ћу, Или ји М. Пе тро ви ћу. Њи хо вим ино ва тив ним књи жев ним по-
ступ ци ма при ме ње ним у про зним жан ро ви ма знат но је обо га ће на по е тич ка сли ка 
ме ђу рат не срп ске про зе и срп ске књи жев но сти у це ли ни, а по себ но по е тич ка сли ка 
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про зе ко ју пи шу са ми пе сни ци. Ка ко су по је ди ни ме ђу рат ни пе сни ци – као Љу би-
ша Јо цић, Мо ни де Бу ли и дру ги – и по сле Дру гог свет ског ра та на ста ви ли да пи шу 
про зу, ис тра жи ва њем су об у хва ће не и књи ге ко је су об ја ви ли у том вре ме ну. На тај 
на чин њи хо во про зно де ло кри тич ки је пр о ту ма че но у це ли ни. 

НА СТА ЈА ЊЕ СРП СКЕ ПРИ ПО ВИ ЈЕТ КЕ 
(ру ко во ди лац пр о јек та: проф. др Ду шан Ива нић)

Ис тра жи ва њи ма су об у хва ће не пе ри о дич не пу бли ка ци је пр ве по ло ви не XIX 
ве ка, с ци љем да се иден ти фи ку ју тек сто ви при пове да ка и њи хо ви ау то ри: ЛМС 
(1825–1835), Ба нат ски ал ма нах, Та ли ја, Цве ће, Серб ска пче ла, Да ни ца, Срб ски ро до
љу бац (1832), Срб ски на род ни лист (1837, 1839–1847), До мов ни и оп ште по ле зни ка лен
дар (1838–1846), Пе штан скобу дим ски ско ро те ча (1842–1844), Дра го љуб (1844–1845), 
Го ди шњак (1850–1858), Фру шко гор ка (1854), По ду нав ка (1856–1858). По том су по пи-
са не и пре гле да не при по вет ке у пе ри о дич ним пу бли ка ци ја ма 50-их и 60-их го ди на 
XIX ве ка (Књи жев ни до да так Ју жне пче ле, Сед ми ца, Да ни ца, Ви ла, Ма ти ца, ЛМС).

Об ра ђе не су при по ве дач ке зби р ке А. Ни ко ли ћа, Ј. Су бо ти ћа, А. Ан дри ћа, Б. 
Ата нац ко ви ћа, С. Фру ши ћа, С. Ди ми три је ви ћа, осим по себ них при по ве дач ких 
тек сто ва Е. Ар сић, С. Јо ва но ви ћа, К. Пе и чи ћа и др. 

Утвр ђу ју се ау тор ски кор пу си (око 150 ау то ра пи ше при по вет ке), са основ ним 
би о библи о граф ским по да ци ма. Ме ђу овим ау то ри ма су До си теј Об ра до вић (пре во ди 
и адап та ци је), Вук Ка ра џић (сти ли за ци ја на род не при по вет ке и ути цај на ау тор ску 
при по вет ку), Си ма Ми лу ти но вић Са рај ли ја, Јо а ни ки је Па му чи на, Иван Мар шов ски 
Мар шо, Па вле По по вић Шап ча нин, Јо ван Сте јић, Љу бо мир П. Не на до вић, до Ј. Иг ња-
то ви ћа, М. П. Шап ча ни на, С. М. Љу би ше, Ми ло ва на Гли ши ћа и Ла зе К. Ла за ре ви ћа, 
с ко ји ма срп ска при по вет ка сти че мо де ран и на ци о на лан стил ски, мор фо ло шки и 
те мат ско-мо тив ски лик.

Гра ђа се кла си фи ку је и ана ли зи ра с об зи ром на вр сте, мо де ле и исто риј ско пое-
тич ке аспек те при по вет ке. По себ но је об ра ђе на исто ри ја тер ми на (при по ви јет ка, 
при ча, но ве ла, при по ви јест, сли ка) и гра ни це из ме ђу об ли ка на ко ји се тер ми ни од-
но се, те функ ци ја јед но став них вр ста у ге не зи при по вет ке (по сло ви ца, ба сна, па ра-
бо ла, анег до та, ша љи ва при ча и сл.). По ути ца ју на раз вој срп ске при по вет ке ау тор 
је из дво јио и об ра дио де ло До си те ја Об ра до ви ћа и Ву ка Ка ра џи ћа (Срп ска на род на 
при по ви јет ка).

ПЈЕ СНИ ЦИ СРП СКОГ МО ДЕР НИ ЗМА 
ПО СЛИ ЈЕ ДРУ ГОГ СВЈЕТ СКОГ РА ТА 

(ру ко во ди л ац про јек та: проф. др Јо ван Де лић)

Сми сао ово га про јек та је да се ура де по је ди нач не мо но гра фи је о нај зна чај ни јим 
срп ским пе сни ци ма дру ге по ло ви не XX ве ка. У пр вом пла ну је био рад на мо но гра-
фи ја ма о по е зи ји и по е ти ци Сте ва на Ра ич ко ви ћа и Ива на В. Ла ли ћа. Пре ма пред-
ви ђе ном пла ну, књи га о Сте ва ну Ра ич ко ви ћу је при ве де на кра ју и тре ба ло би да се 
по ја ви у то ку 2016. го ди не. Пре о ста ли су за вр шни ра до ви на фор ми ра њу књи ге.

Мо но гра фи ја о Ива ну В. Ла ли ћу кон цен три са на је на од нос ово га пе сни ка пре ма 
на ци о нал ној тра ди ци ји и тре ба да опи ше Ла ли ћев ди ја лог са срп ским пе сни ци ма. 
Око две тре ћи не ове књи ге је за вр ше но. Оче ку је се да ће по чет ком сле де ће го ди не 
и ова књи га би ти спрем на. Гра ђа је са ку пље на и об ра ђе на.

Па ра лел но са овим ра до ви ма од ма као је рад и на књи га ма о Ма ти ји Бећ ко ви ћу 
и Рај ку Пе тр о ву Но гу. По не кад су не пред ви ђе не окол но сти зах те ва ле да се је дан про-
је кат при вре ме но на пу сти и да се пре ђе на дру ги, али у из гле ду је не ко ли ко књи га 
о срп ским пе сни ци ма.



РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ 43

ЖА НР ОВ СКА УКР ШТА ЊА СРП СКЕ И АН ГЛО ФО НЕ КЊИ ЖЕВ НО СТИ 
Пре вод на ре цеп ци ја и књи жев но те о риј ска ин тер пре та ци ја 

(ру ко во ди о ци про јек та: проф. др Вла ди сла ва Гор дић Пет ко вић и 
проф. др Зо ран Па у но вић)

Са рад ни ци на про јек ту: доц. др Ива на Ђу рић Па у но вић, Фи ло зоф ски фа кул-
тет Уни вер зи те та у Но вом Са ду; доц. др Ари ја на Лу бу рић Цви ја но вић, Фи ло зоф ски 
фа кул тет Уни вер зи те та у Но вом Са ду; др Бо ја на Ву јин, Фи ло зоф ски фа кул тет Уни-
вер зи те та у Но вом Са ду, и мр Вик то ри ја Кромб холц, Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер-
зи те та у Но вом Са ду.

Ци ље ви, раз ло зи и при о ри те ти про јек та „Жа нр ов ска укр шта ња срп ске и ан гло-
фо не књи жев но сти: пре вод на ре цеп ци ја и књи жев но те о риј ска ин тер пре та ци ја” су 
сле де ћи: да се ис тра же нај ва жни ји до ди ри и су о ча ва ња жа нр о ва срп ске и ан гло фо не 
књи жев но сти; да се пред ста ви и ана ли зи ра пре вод на и књи жев но кри тич ка ре цеп ци-
ја нај ва жни јих де ла ан гло фо не књи жев но сти XX ве ка, као и оних ко ја на ста ју у пр вој 
де це ни ји XXI ве ка; да се ис тра же ин тер кул тур не и ин тер тек сту ал не ве зе срп ске 
књи жев но сти са ан гло фо ним књи жев но сти ма, у све тлу чи ње ни це да ака дем ска фи-
ло ло ги ја не гу је про у ча ва ње књи жев не ре цеп ци је; да се пре по зна ју и ис тра же ути ца ји 
ко је су кул ту ре и књи жев но сти ен гле ског го вор ног под руч ја из вр ши ле на срп ску, де лом 
за хва љу ју ћи кри тич ким и те о риј ским на пи си ма срп ских пи са ца и на уч ни ка од Ла зе 
Ко сти ћа, Иси до ре Се ку лић, То до ра Ма ној ло ви ћа па све до на ших са вре ме ни ка.

У ти му про јек та су на став ни ци и са рад ни ци са Од се ка за ан гли сти ку Фи ло-
зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду ко ји спа да ју не са мо у во де ће књи-
жев не пре во ди о це са ен гле ског чи ји је рад овен чан број ним на гра да ма, већ су ме ђу 
њи ма и глав на уред ни ца и ау тор ке Би бли о те ке Пр ва књи га Ма ти це срп ске ко је су 
сво јим сту ди ја ма об ја вље ним у овој еди ци ји до при не ле из у ча ва њу ан гло фо не књи-
жев но сти ко ја при па да кор пу су та ко зва не пост ко ло ни јал не књи жев но сти (Сал ма на 
Ру жди ја и То ни Мо ри сон). 

У кон так ту мо дер не срп ске књи жев но сти са ан гло фо ном књи жев но шћу жан-
ров ски кон ти ну и тет је не рет ко уоч љи ви ји од мо тив ског и струк тур ног. Док у по гле-
ду те ма ти ке и сти ла ли те ра ту ре, по те кле из дру га чи јих кул ту ра, мо гу би ти то ли ко 
раз ли чи те да им се пре о ку па ци је ни ка да не по ду да ре (на при мер, ути ца ји кор по ра-
тив ног ка пи та ли зма на жи во те и суд би не ју на ка ко ји до ми ни ра ју у те ма ти ци аме-
рич ке и ка над ске про зе осам де се тих и де ве де се тих го ди на XX ве ка оста ли су без 
од је ка у срп ској про зи то га до ба, јер су та кве те ме у ис ку ству ње них пи са ца тог пе-
ри о да не по зна те), про зни и драм ски жан ро ви ну де уоч љи во слич не при по вед не по-
ступ ке и стра те ги је. Уну тра шњи мо но лог, ток све сти, ци тат ност, филм ска мон та жа 
и тех ни ка јук ста по зи ци је са мо су не ки од при по вед них мо да ли те та ко ји об ли ку ју 
жа нр, а ко ји ни су ба шти на са мо ли те ра ту ре ве ли ких на ро да, не го су део кор пу са 
свет ске књи жев но сти у зна че њу ко је је тој син таг ми при да вао Ге те.

Циљ пр о јек та је да се ис тра же нај ва жни ји до ди ри и укр шта ји жа нр о ва срп ске 
и ан гло фо не књи жев но сти (бри тан ске, ли те ра ту ре САД, Ин ди је, Ка на де, и дру гих) 
ко је при па да ју кор пу су пост мо дер ни стич ке и пост ко ло ни јал не књи жев но сти. Осим 
у сфе ри пре во ђе ња као сва ка ко нај ва жни је де лат но сти пре но ше ња ути ца ја, ти кон-
так ти се оства ру ју на ви ше ни воа:

– жа нр ов ским па ра ле ли зми ма ко јих пи сци ни су све сни, а ко ји при па да ју сфе ри 
им пли цит не по е ти ке;

– жан ров ским по зај ми ца ма на пла ну екс пли цит не по е ти ке;
– пу тем жан ров ског екс пе ри мен та; 
– де кон струк ци јом про зних кон вен ци ја;
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– ме ђу жан ров ским укр шта њи ма (про зно де ло по ста вље но на сце ну, по зо ри шни 
текст адап ти ран за филм и слич но);

– упли вом три ви јал не књи жев но сти, ма сов них ме ди ја и тех но ло ги је на жа нро-
ве ле пе књи жев но сти;

– пр о жи ма њем кла сич ног и мо дер ног у књи жев ном де лу;
– ком би на ци јом ли те рар ног и ван ли те рар ног (упли ви ау то би о гра фи је, днев ни-

ка, пи са ма, ме мо а ри сти ке на жа нр ов ски обра зац де ла);
– хи брид ним жа нр о ви ма;
– кре и ра њем но вих про зних жа нр о ва (ки бер панк, тзв. ака дем ски ро ман, пост-

фе ми ни стич ка про за, авант-поп) и при по вед них мо де ла (ми ни ма ли зам, ме та-
фик ци ја, ен ци кло пе диј ска на ра ци ја).

У про це су ева лу а ци је пре вод не ре цеп ци је ан гло фо не књи жев но сти и ин тер-
пре та ци је жан ра, ис тра жи ва чи ће се по слу жи ти ре цент ним књи жев ним те о ри ја ма 
и кри тич ким ме то да ма (пост ко ло ни јал не сту ди је, но ви исто ри зам, те о ри је род но сти, 
сту ди је кул ту ре, кул тур ни ма те ри ја ли зам, пре зен ти зам).

2013.
То ком 2013. уче сни ци про јек та по за ба ви ли су се де фи ни са њем и при ку пља њем 

кор пу са пре во да ан гло фо не књи жев но сти, кри ти ке пре во да, књи жев но те о риј ских 
тек сто ва и огле да, на уч них при ка за и на уч них по ле ми ка ве за них за пи та ња пре во да 
и пре вод не ре цеп ци је, као и ева лу а ци јом и ин тер пре та ци јом са вре ме не ан гло фо не 
књи жев но сти. Са рад ни ци на про јек ту уче ство ва ли су на ви ше на уч них кон фе рен-
ци ја, про мо ци ја књи га и пред ста вља ња пре во ди лач ких по ду хва та, а ак тив но су уче-
ство ва ли у при пре ми, ор га ни за ци ји и из во ђе њу пре во ди лач ких ра ди о ни ца у Кар ло-
вач кој гим на зи ји и на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду (у окви ру обе ле жа ва ња 
Европ ског да на је зи ка).

У са рад њи са срп ским ан гли сти ма, пре во ди о ци ма, кри ти ча ри ма и те о ре ти-
ча ри ма би ло је пла ни ра но фор му ли са ње оквир не те ме и под те ма јед но днев ног 
ску па ко ји је тре ба ло да бу де одр жан у по след њем квар та лу 2013, и ор га ни зо ван 
пре ма кри те ри ју ми ма ко ји ва же за кон фе рен ци је са ме ђу на род ним уче шћем. 

По ред ан гли ста, на став ни ка и са рад ни ка ви со ко школ ских уста но ва и на уч них 
ин сти ту та, књи жев них те о ре ти ча ра и кри ти ча ра, пре во ди ла ца, уред ни ка на ци о-
нал них књи жев них и на уч них ча со пи са ко ји об ја вљу ју пре ве де ну књи жев ност и 
на пи се о пре ве де ним де ли ма, скуп је био за ми шљен као на чин да се под кро вом 
Ма ти це срп ске оку пе и сту ден ти док тор ских сту ди ја стра них фи ло ло ги ја, као и сви 
мла ди ис тра жи ва чи чи ја су на уч на ин те ре со ва ња у окви ру те ма о ко ји ма би се на 
ску пу го во ри ло.

Ре а ли за ци ја ску па од ло же на је до даљ њег, тач ни је, до тре нут ка ка да се бу ду 
сте кли усло ви да скуп бу де фи нан си ран. 

2014. 
Ис тра жи вач ке ак тив но сти би ле су усме ре не на при ку пља ње по да та ка ва жних 

за ева лу а ци ју ре цеп ци је ан гло фо них пи са ца са под руч ја Ве ли ке Бри та ни је, САД, 
Ин ди је, Ка на де и дру гих зе ма ља у ко ји ма на ста је књи жев ност на ен гле ском је зи ку 
чи је је при су ство нај у оч љи ви је (од Џеј мса Џој са до Џу ли ја на Барн са, По ла Осте ра, 
Сал ма на Ру жди ја, До на Де Ли ла, То ни Мо ри сон, Мар га рет Атвуд, Џо на Мак све ла 
Ку ци ја, Арун да ти Рој и дру гих). У кор пус ис тра жи ва ња укљу че на је и нео вик то ри-
јан ска про за, ко ју ис тра жу је мр Вик то ри ја Кромб холц за по тре бе из ра де док тор ске 
ди сер та ци је Ме та фо ре те ла и про сто ра у про зи Са ре Во терс. 
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У кор пус је укљу че но и ис тра жи ва ње др Бо ја не Ву јин на те му По е зи ја бри тан
ске по пу лар не кул ту ре 20 ве ка: хер ме не у ти ка и по е ти ка. Ре зул та ти ис тра жи ва ња 
би ће су ми ра ни у мо но гра фи ји ко ја се при пре ма за штам пу.

Проф. др Вла ди сла ва Гор дић Пет ко вић уче ство ва ла је на три ме ђу на род не 
кон фе рен ци је као пле нар ни из ла гач, об ја ви ла ра до ве у ви ше те мат ских збор ни ка 
и би ла је дан од при ре ђи ва ча те ма та „Књи жев ност и исти на” за ча со пис Кул ту ра. 

Проф. др Ива на Ђу рић Па у но вић об ја ви ла је мо но гра фи ју Чуд но ли ки свет: 
аме рич ки хро но то пи По ла Осте ра. 

У на ред ном пе ри о ду пла ни ра се уче шће на ви ше на уч них кон фе рен ци ја, про-
мо ци ја књи га и пред ста вља ња пре во ди лач ких по ду хва та, као и ак тив но уче шће у 
ор га ни за ци ји ску по ва, па не ла и пре во ди лач ких ра ди о ни ца. 

2015. 
Уче сни ци про јек та су то ком 2015. го ди не ак тив но ра ди ли на при ку пља њу 

ра ни је де фи ни са ног кор пу са (пре во да ан гло фо не књи жев но сти, кри ти ке пре во да, 
књи жев но те о риј ских тек сто ва и огле да, на уч них при ка за и на уч них по ле ми ка ве-
за них за пи та ња пре во да и пре вод не ре цеп ци је), уче ство ва ли на ви ше на уч них кон-
фе рен ци ја, про мо ци ја књи га и пред ста вља ња пре во ди лач ких по ду хва та. Ис тра жи-
вач ке ак тив но сти би ле су усме ре не на при ку пља ње по да та ка ва жних за ева лу а ци ју 
ре цеп ци је ан гло фо них пи са ца са под руч ја Ве ли ке Бри та ни је, САД, Ин ди је, Ка на де, 
Ау стра ли је и дру гих зе ма ља у ко ји ма на ста је књи жев ност на ен гле ском је зи ку.
Скро ман обим пла ни ра них ак тив но сти у про те клој го ди ни усло вљен је не до стат ком 
сред ста ва. Уче сни ци про јек та на ста ви ли су са при ку пља њем кор пу са пре во да ан гло-
фо не књи жев но сти, кри ти ке пре во да, књи жев но те о риј ских тек сто ва и огле да, на уч-
них при ка за и на уч них по ле ми ка ве за них за пи та ња пре во да и пре вод не ре цеп ци је, 
као и ева лу а ци јом и ин тер пре та ци јом са вре ме не ан гло фо не књи жев но сти. 

Из ра да збор ни ка ра до ва „Жан ров ска укр шта ња срп ске и  
ан гло фо не књи жев но сти”

Ис тра жи вач ке ак тив но сти у го ди ни 2015. нај ви ше су би ле по све ће не при ку-
пља њу при ло га за об ја вљи ва ње збор ни ка ра до ва Жан ров ска укр шта ња срп ске и 
ан гло фо не књи жев но сти, чи ји се из ла зак оче ку је то ком 2016. го ди не. Пр во бит но 
за ми шљен као елек трон ско из да ње, овај пла ни ра ни збо р ник је, за хва љу ју ћи охра бре-
њу на ко је је пр о је кат на и шао у Ма ти ци, у ме ђу вре ме ну ипак над ра стао пр во бит не 
окви ре, укљу чив ши и спољ не са рад ни ке чи ји ће ра до ви до при не ти ра све тља ва њу 
те мат ских и жан ров ских кон та ка та срп ске и ан гло фо них књи жев но сти. Сво је на уч-
не ра до ве, од лом ке из док тор ских ди сер та ци ја у на ста ја њу и ис тра жи вач ке ак тив-
но сти у збор ни ку ће пред ста ви ти сту ден ти док тор ских сту ди ја Фи ло зоф ског фа кул-
те та у Но вом Са ду и Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду, а оче ку је се и са рад ња са 
док то ран ди ма са уни вер зи те та у Евро пи и Аме ри ци.

У збор ни ку ће би ти за сту пље не и те ме ве за не за ме диј ску кул ту ру, по зо ри ште, 
филм, по пу лар не жа нр о ве и ди ги та ли за ци ју ба шти не. На ме ра је да се збо р ник 
Жан ров ска укр шта ња срп ске и ан гло фо не књи жев но сти вре ме ном пре тво ри у 
пе ри о дич ну пу бли ка ци ју ко ја би се ба ви ла ан гло фо ним књи жев но сти ма.

Кон цеп ци ја збор ни ка: у обим од 160 стра ни ца А4 фор ма та укљу че но је де вет 
ра до ва ау тор ки и ау то ра са уни вер зи те та у Но вом Са ду, Ни шу, Бе о гра ду и Ко сов-
ској Ми тро ви ци, као и уни вер зи те та Кон кор ди ја у Ка на ди.

Из ла зак збор ни ка из штам пе оче ку је се то ком 2016. године.
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МЕ ЂУ НА РОД НА СА РАД ЊА 
(но си лац про јек та: проф. др Је ле на Но ва ко вић)

СРП СКО-ФРАН ЦУ СКЕ КЊИ ЖЕВ НЕ И КУЛ ТУР НЕ ВЕЗЕ
(но си лац пот про јек та: проф. др Је ле на Но ва ко вић)

Срп ско-фран цу ске књи жев не и кул тур не ве зе – ко је се жу да ле ко у про шлост, да 
би се ин тен зи ви ра ле у XIX и пр вој по ло ви ни XX ве ка – пред ста вља ју је дан од оних 
за нас ве о ма зна чај них мо сто ва ко ји се ни чим не мо гу сру ши ти. Под руч је тих ве за 
ве о ма је ши ро ко и бо га то, та ко да је, и по ред мно гих сту ди ја о овој те ми, ве ли ким 
де лом оста ло не ис тра же но. То на ме ће по тре бу за ње го вим си сте мат ским ис пи ти ва-
њем кроз упо ред не ана ли зе глав них књи жев них, умет нич ких и ци ви ли за циј ских 
то ко ва и де ла њи хо вих пред став ни ка у срп ској и фран цу ској књи жев но сти и кул ту ри. 
То ис пи ти ва ње, чи ји би ре зул та ти би ли са оп ште ни на на уч ном ску пу ко ји би имао 
мул ти ди сци пли нар но обе леж је, а за тим и штам па ни у збор ни ку, од ви ја ло би се у два 
прав ца: при су ство, ре цеп ци ја и ути цај фран цу ске књи жев но сти и кул ту ре у Ср би ји 
и при су ство и ре цеп ци ја срп ске књи жев но сти и кул ту ре у Фран цу ској. 

Циљ ова квог про јек та био би да до пу ни, про ши ри и уна пре ди зна ња о при ро ди, 
обе леж ји ма, тра ја њу и пер спек ти ви срп ско-фран цу ских ве за, а ти ме и да утвр ди ме-
сто књи жев но сти и кул ту ре срп ског на ро да у европ ском ци ви ли за циј ском про сто ру, 
ко ме он не сум њи во при па да. Упо ред не ана ли зе срп ског и фран цу ског кор пу са омо-
гу ћи ле би пре и спи ти ва ње, обо га ћи ва ње и осве тља ва ње кул тур ног на сле ђа и ствар-
но сти Ср би је у европ ском кон тек сту, има ју ћи у ви ду ути ца је и по ве за ност европ ских 
и свет ских ци ви ли за циј ских кре та ња са срп ском књи жев но шћу, исто ри јом и кул ту-
ром, а то би до при не ло за о кру жи ва њу и по твр ђи ва њу иден ти те та срп ског на ро да.

Услед не до стат ка сред ста ва ни је се радило на ор га ни за ци ји ску па.

СРП СКО-ЧЕ ШКЕ КУЛ ТУР НЕ, ПО ЛИ ТИЧ КЕ И ПРИ ВРЕД НЕ ВЕ ЗЕ 
У ПРО ШЛО СТИ И ДА НАС 

(ру ко во ди лац про јек та: др Ве ри ца Ко при ви ца)

2012.
Од бор за срп ско-че шке ве зе одр жао је ви ше са ста на ка у то ку 2012. го ди не, у 

про сто ри ја ма Ка те дре за сла ви сти ку. На њи ма је, осим чла но ва од бо ра Ве ри це Ко-
при ви це, Алек сан дре Кор де и Ја ро ми ра Лин де, не ко ли ко пу та при су ство вао и члан 
Ма ти це мо рав ске Вац лав Штје па нек. Би ло је го во ра о да љој са рад њи из ме ђу ових 
од бо ра две Ма ти це. До го во ре ни су де та љи око про мо ци је збор ни ка Од Мо ра ве до 
Мо ра ве 2, у Но вом Са ду и Бр ну. На тим са стан ци ма је од лу че но и да се тај збо р ник 
пред ста ви на про сла ви Да на сло вен ске пи сме но сти на Фи ло ло шком фа кул те ту у 
Бе о гра ду, та ко да је 22. маја 2012. на све ча но сти упри ли че ној тим по во дом о збор-
ни ку го во ри ла др Алек сан дра Кор да Пе тро вић.

2013.
На са стан ку са пред став ни ци ма Ма ти це мо рав ске, про фе со ри ма Вац ла вом 

Штје па не ком, Ли бо ром Ја ном и Ла ди сла вом Хлат ким, до го во ре но је да се офо р ми 
ме шо ви та че шко-срп ска ко ми си ја ка ко би се олак ша ло при ја вљи ва ње и ор га ни зо-
ва ње ра зних про је ка та и ак ци ја. Тре ба ло би да по чет ком на ред не го ди не пред став-
ни ци Ма ти це срп ске от пу ту ју у Бр но на да ље до го во ре и да се та мо са ста ви уго вор 
о да љој са рад њи и пре ци зи ра ју пра ви ла.
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2014.
Пред став ни ци Ма ти це срп ске су у Бр ну до го во ри ли да љу са рад њу. Оформ ље на 

је Ре дак ци ја ко ја ће при пре ма ти тре ћи, за јед нич ки збо р ник, а те ма ће об у хва ти ти 
кул тур но-по ли тич ке и при вред не ве зе пре, за вре ме и по сле Пр вог свет ског ра та.

2015.
Ре дак ци о ни од бор Збо р ника Срп скоче шке кул тур не, по ли тич ке и при вред не 

ве зе у про шло сти и да нас одр жао је две сед ни це (4. ју на и 1. ју ла).
До го во ре но је да у Од бор за из ра ду тре ћег де ла збор ни ка Од Мо ра ве до Мо ра ве 

са срп ске стра не бу ду име но ва ни: проф. др Дра ган Ста нић (пред сед ник Ма ти це 
срп ске), проф. др Ми ра Ра до је вић (Фи ло зоф ски фа ул тет), Ми ла дин Ми ло ше вић 
(Ар хив Ју го сла ви је), др Љу бо драг Ди мић (Фи ло зоф ски фа кул тет), доц. др Ђор ђе 
Ђу рић (Ма ти ца срп ска), проф. др Ве ри ца Ко при ви ца (Фи ло ло шки фа кул тет), проф. 
др Алек сан дра Кор да Пе тро вић (Фи ло ло шки фа кул тет), др Ја ро мир Лин да (Фи ло-
ло шки фа кул тет), ака де мик Пре драг Пи пер (Фи ло ло шки фа кул тет) и се кре тар Јул ка 
Ђу кић (Ма ти ца срп ска).

Те ма ти ка ра до ва у збор ни ку би об у хва та ла те ме у ве зи са пе ри о дом пре, за 
вре ме и по сле Пр вог свет ског ра та у од но си ма че шке и срп ске исто ри је, кул ту ре и 
умет но сти. Са срп ске стра не се за збо р ник пред ви ђа од пет до се дам ра до ва оби ма 
до јед ног та ба ка. По зва ни са рад ни ци су при ја ви ли следеће те ме:

1. Вла ди мир Пе рић (Кра гу је вац): Prag, srp ski da da po lis;
2. Ја ро мир Лин да (Бе о град): Česká men ši na ze Srb ska a Voj vo diny ve Velké válce;
3. Алек сан дар Илић (Бе о град): Ma sa rik o Pr vom svet skom ra tu;
4. Не над Ка ра ми јал ко вић (Кра гу је вац): Че шки ле ка ри у срп ском вој ном са ни те ту 

1914–1915. го ди не – Адам Фер ди нанд и Еду ард Ми хел;
5. Ива на Ко чев ски (Бе о град): Po e ti ka od su stva La di sla va Kli me;
6. Алек сан дра Кор да Пе тро вић (Бе о град): Бал кан ски фронт у де ли ма че шких 

пи са ца;
7. Проф. др Љу бо драг Ди мић (Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град);
8. Доц. др Алек сан дар Жи во тић (Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град);
9. Др Љу бо драг Ри стић (Бал ка но ло шки ин сти тут СА НУ);
10. Ср ђан Ми ћић (Ин сти тут за но ви ју исто ри ју Ср би је, Бе о град): Ма ла ан тан та 

и пи та ње ма њи на пред Дру штвом на ро да, 1927–1934. го ди не;
11. Проф. др Ми ра Ра до је вић (Филозофски факултет, Бе о град): Че шке те ме у „Срп

ском књи жев ном гла сни ку” (1920–1940);
12. Проф. др Не над Ма ку ље вић (Бе о град): Ре цеп ци ја сли кар ства Ја ро сла ва Чер

ма ка у срп ској кул ту ри;
13. Не над Ог ње но вић (Бе о град): Pražská ško la a malíři slo vanského ji hu (Pra ha a srbští 

malíři);
14. Ђур ђи ја Бо ров њак (Бе о град): Ар хи тек тон ска обе леж ја вој нич ких гро ба ља 

Кра ље ви не СХС/Ју го сла ви је у Че хо сло вач кој;
15. Др Ка та ри на Ми три ће вић Ште па нек (Бе о град): Срп ске те ме у че шком ча со

пи су „Slo vanský přehled” у пе ри о ду око Пр вог свет ског ра та.

МА ЂАР СКО-СРП СКЕ КУЛ ТУР НЕ ВЕ ЗЕ

Ма ти ца срп ска је пот пи са ла уго вор са пред став ни ци ма Срп ског ин сти ту та из 
Бу дим пе ште о ма ђар ско-срп ским ве за ма. У на ред ном пе ри о ду де фи ни са ће се за јед-
нич ки рад на не ким про јек ти ма.

27. ма ја 2015. одр жан је пр ви са ста нак Уре ђи вач ког од бо ра Збор ни ка о срп ско
ма ђар ским књи жев ним и кул тур ним ве за ма. До го во ре но је да са др жај збор ни ка 
бу ду ре зул та ти про у ча ва ња књи жев них и кул тур них од но са уо чи, за вре ме и по сле 
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Пр вог свет ског ра та, ко ји би се са оп шти ли на на уч ном ску пу ма ја 2016. го ди не у 
Ма ти ци срп ској. Пред ви ђе но је да се по зо ве око 25 уче сни ка. Чла но ве Уре ђи вач ког 
од бо ра Збор ни ка о срп скома ђар ским књи жев ним и кул тур ним ве за ма име но вао 
је Управ ни од бор Ма ти це срп ске: проф. др Ја нош Ба њаи, до пи сни члан СА НУ, пред-
сед ник Од бо ра, Пе ра Ла стић, проф. др Кор не ли ја Фа ра го, проф. др Ма ри ја Цин до ри 
Шин ко вић и доц. др Мар ко Чу дић.

8. ју на 2015. одр жан је дру ги са ста нак Уре ђи вач ког од бо ра Збор ни ка о срп ско
ма ђар ским књи жев ним и кул тур ним ве за ма. Проф. др Ма ри ја Цин до ри Шин ко вић 
је са чи ни ла пред лог по зив ног пи сма ко ји су чла но ви Од бо ра раз мо три ли, до пу ња-
ва ли и уз сит ни је из ме не усво ји ли. На да ју ћи се да ће по тен ци јал ни уче сни ци пре-
по зна ти оправ да ност на уч них на сто ја ња, Од бор пред ла же да се ра до ви за збо р ник 
и са оп ште ња на на уч ном ску пу де фи ни шу у окви ру 18 те мат ских кру го ва. На ме ра 
Ма ти це срп ске и Од бо ра је сте да се са ем пи риј ског и те о риј ског ста но ви шта осве-
тле и раз мо тре од но си срп ске и ма ђар ске кул ту ре и књи жев но сти у пе ри о ду 1900–
1930, уо чи, то ком и по сле Пр вог свет ског ра та. Уса гла шен је спи сак са рад ни ка ко ји-
ма тре ба упу ти ти по зив с мол бом да до 1. сеп тем бра при ја ве на слов са оп ште ња.

Са стан ку су при су ство ва ли чла но ви Од бо ра: проф. др Ја нош Ба њаи, до пи сни 
члан СА НУ, пред сед ник Од бо ра, проф. др Кор не ли ја Фа ра го, проф. др Ма ри ја Цин-
до ри Шин ко вић, доц. др Мар ко Чу дић, проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма-
ти це срп ске, и Јул ка Ђу кић, струч ни са рад ник.

При ја вље не су сле де ће те ме:
1. Др Ро ланд Ор чик (Dr. Or csik Ro land), A háború díszletei (Bo ri sav Stan ko vić és 

Csáth Géza háborús naplói);
2. Др Петар Ми ло ше вић (Dr. Pe tar Mi lo še vić), Adi jev pro log i „Pro log” Mi lo ša Cr njan

skog;
3. Др Ка та лин Хас Фе хер (Dr. Hász Fehér Ka ta lin), Ig nja to vić bez gra ni ca;
4. Др Ева Хо жа (Dr. Hózsa Éva);
5. Проф. др Ја нош Ба њаи (Prof. dr. Banyai János);
6. Проф. др Кор не ли ја Фа ра го (Prof. dr. Faragó Kornélia);
7. Доц. др Мар ко Чу дић, Де же Ко сто ла њи и Ми лош Цр њан ски као пу то пи сци;
8. Проф. др Ма ри ја Цин до ри Шин ко вић;
9. Пе ра Ла стић (Lásztity Péró);
10. Др Фе ренц Не мет (Dr. Németh  Fe renc), To dor Ma noj lo vić u kru gu ma đar skih mo

der ni sta u Na đva ra du (1907–1910);
11. Др Иштван Ла да њи (Dr. Ladányi István), Ča so pi si i avan gar da: Tett, Ma, Ze nit i Út;
12. Проф. др Ева Харкаи Ваш (Prof. dr. Har ka i  Vass Éva), Srp ske i ma đar ske lo ka ci je, 

rat na is ku stva i re flek si je u dnev ni ci ma i me mo a ru Ge ze Čat (Csáth Géza) (Szerb és 
magyar színterek, háborús ta pas zta la tok és ezek re fle xi ói Csáth Géza naplóiban és 
emlékiratában);

13. Др Ге за Ђе ре (Dr. Györe Géza), A „Bazsalikomtól” (1928) na pja in kig. A XX. század 
első negyedének szerb iro dal ma magyar fordításban (Od „Ba ža li ko ma” (1928) do 2015. 
go di ne. Pre vod srp ske knji žev no sti pr ve če tvr ti ne XX. ve ka na maᵭar ski jezik);

14. Др Зо ран Т. Јо ва но вић, Жар ко Ва си ље вић као пре во ди лац 12 де ла ма ђар ских 
дра ма ти ча ра (Ла ди слав Фо дор, Ла сло Буш Фе ке те, Фра ња Мол нар, Фра ња 
Хер цег, Де зи дер Ко сто ла њи, Ја нош Бо каи, Ото Ин диг, Еле мер Бо рош), из во
ђе них на сце ни На род ног по зо ри шта Ду нав ске ба но ви не (1936–1941);

15. Др Ве сна Крч мар, Де ла ма ђар ских драм ских ау то ра на сце ни Срп ског на род
ног по зо ри шта (1900–1930);

16. Др Адам Вал ко (Dr. Walkó Ádám), Sa ve zni ci u ša ma ra nju . Srp ska avan gar da u ma
đar skim ča so pi si ma „Ma” (Da nas), „Akas ztott em ber” (Obe še ni ćo vek) i „Út” (Put).
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ЊЕ ГО ШЕВ ОД БОР МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ

2012. 
Ње го шев од бор Ма ти це срп ске, у са ста ву: пред сед ник ар хи е пи скоп це тињ ски, 

ми тро по лит Ам фи ло хи је (Ра до вић), пот пред сед ни ци ака де мик Ма ти ја Бећ ко вић и 
ака де мик Све то зар Ко ље вић, се кре тар ака де мик Ја сми на Гр ко вић-Меј џор, чла но ви 
– епи скоп бач ки Ири неј (Бу ло вић), ака де мик Ми ро Вук са но вић, ака де мик Ми о мир 
Да шић, проф. др Јо ван Де лић, ака де мик Љу бо мир Зу ко вић, проф. др Го ран Мак си-
мо вић, проф. др Ма то Пи жу ри ца, ака де мик Пре драг Пи пер, проф. др Дра ган Ста нић, 
ака де мик Вла до Стру гар, др Ср ђа Триф ко вић, Гој ко Шан тић и проф. др Бо го љуб Ши-
ја ко вић, одр жао је тре ћу сед ни цу (23. де цем бра 2012). На сед ни ци је раз ма тран и усво-
јен про грам обе ле жа ва ња две сто те го ди шњи це ро ђе ња Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша.

Ор га ни за ци о ни од бор на уч ног ску па о Ње го шу ра дио је у са ста ву: Ми ро Вук-
са но вић, до пи сни члан СА НУ, проф. др Са ва Да мја нов, проф. др Јо ван Де лић, ака-
де мик Све то зар Ко ље вић, пред сед ник, проф. др Ми ло Лом пар, ака де мик На да Ми-
ло ше вић Ђор ђе вић и проф. др Бо го љуб Ши ја ко вић. На са стан ку одр жа ном 16. мар та 
2012. го ди не за кљу че но је да би би ло до бро да се на уч ни скуп о Ње го шу, пла ни ран 
за 2012, по ме ри на 2013. го ди ну ка да се на вр ша ва две ста го ди на од Ње го ше вог ра-
ђа ња. Сма тра се да би Ње го шев ју би леј тре ба ло до стој но обе ле жи ти за јед но са свим 
дру гим на ци о нал ним, на уч ним и др жав ним ин сти ту ци ја ма (СА НУ, Уни вер зи те ти, 
СПЦ, пред став ни ци Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Ре пу бли ке Срп ске).

2013. 
Ње го шев од бор Ма ти це срп ске је за јед но са Од бо ром за про сла ву Ње го ше вог 

ју би ле ја раз ма трао је Про грам за про сла ву Ње го ше вог ју би ле ја. Из ве штај Од бо ра 
за про сла ву Ње го ше вог ју би ле ја је са став ни део из ве шта ја о прослави двестогоди-
шњице Његошевог рођења.

2014. 
Ње го шев од бор Ма ти це срп ске одр жао је јед ну сед ни цу (19. фе бру а ра 2014). На 

сед ни ци је раз ма тран Из ве штај о про сла ви Два ве ка Ње го ша.

2015.
Ње го шев од бор Ма ти це срп ске одр жао је пе ту сед ни цу (22. ма ја 2015), са пет та-

ча ка днев ног ре да (1. усва ја ње за пи сни ка са прет ход ног са стан ка; 2. из ве штај о обе ле-
жа ва њу Ње го ше вог ју би ле ја; 3. до го вор о пред ста вља њу дру ге књи ге Ње го ше вог збор
ни ка Ма ти це срп ске; 4. при пре ма на уч ног ску па пла ни ра ног за 2017. го ди ну; 5. пи та ња 
и пред ло зи). Због спре че но сти пред сед ни ка Ње го ше вог од бо ра ми тро по ли та Ам фи ло-
хи ја (Ра до ви ћа), сед ни ци је пред се да вао пот пред сед ник ака де мик Ма ти ја Бећ ко вић.

Од бор је до нео од лу ку да се сле де ћи скуп одр жи по чет ком 2018. го ди не на те му 
„Од је ци Ње го ше вог де ла”. Иза бран је ини ци ја тив ни од бор у са ста ву: ака де мик Све-
то зар Ко ље вић, ака де мик Ми ро Вук са но вић, проф. др Ду шан Ива нић и проф. др 
Го ран Мак си мо вић, чи ји је за да так да пре ци зи ра те му и пред ло жи чла но ве ор га ни-
за ци о ног од бо ра. Чла но ви Од бо ра до го во ри ли су се да Ње го шев збор ник Ма ти це 
срп ске број 2 бу де про мо ви сан у Ба њој Лу ци, Под го ри ци, Бе о гра ду, Ко сов ској Ми-
тро ви ци и где се још на ђе по год на при ли ка.

Лек си ко граф ско оде ље ње

У скла ду са усво је ним че тво ро го ди шњим пла ном ра да на ста вљен је рад на 
ви ше го ди шњим ка пи тал ним про јек ти ма, на чи јој су из ра ди ан га жо ва ни број ни 
са рад ни ци из зе мље и ино стран ства за по сле ни на уни вер зи те ти ма, у му зе ји ма, 
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га ле ри ја ма, би бли о те ка ма, ар хи ви ма и дру гим уста но ва ма. По стиг ну ти ре зул та ти 
да ле ко пре ва зи ла зе обез бе ђе на фи нан сиј ска сред ства и не сра змер ни су бро ју за по-
сле них на овим про јек ти ма. Из ових кон ста та ци ја про ис ти че за до вољ ство по стиг-
ну тим ре зул та ти ма.

У Лек си ко граф ском оде ље њу Ма ти це срп ске ра ди 14 за по сле них сле де ће ква-
ли фи ка ци о не струк ту ре: два док то ра на у ка, че ти ри ма ги стра, је дан ма стер и сед мо-
ро са ви со ком струч ном спре мом. За по сле ни се и да ље уса вр ша ва ју. Ан га жо ва ни су 
као са рад ни ци на мно гим на уч ним про јек ти ма у Ма ти ци срп ској и дру гим на уч ним 
ин сти ту ци ја ма. По ред то га, да ли су свој рад ни и кре а тив ни до при нос свим ва жним 
ак тив но сти ма Ма ти це срп ске.

СРП СКА ЕН ЦИ КЛО ПЕ ДИ ЈА 
(пред сед ник Уре ђи вач ког од бо ра проф. др Дра ган Ста нић)

Рад на при пре ми и из ра ди Срп ске ен ци кло пе ди је (СЕ), чи ји су но си о ци Срп ска 
ака де ми ја на у ка и умет но сти и Ма ти ца срп ска, уз по моћ За во да за уџ бе ни ке као из-
вр шног из да ва ча, од ви јао се под ру ко вод ством Уре ђи вач ког од бо ра (УО), ко ји су, на 
осно ву За ко на о Срп ској ен ци кло пе ди ји у фе бру а ру 2006. го ди не и на осно ву од лу ка 
Уре ђи вач ког од бо ра о из ме ни са ста ва овог уре ђи вач ког те ла, име но ва ли Пред сед-
ни штво СА НУ и Управ ни од бор Ма ти це срп ске.

У пе ри о ду 2012–2016. пре ми ну ло је, на жа лост, не ко ли ко дра го це них чла но ва 
Уре ђи вач ког од бо ра и струч них ре дак ци ја, ме ђу ко ји ма 2012. го ди не је дан од нај-
за слу жни јих идеј них тво ра ца и пр ви пред сед ник УО СЕ ака де мик Че до мир По пов, 
др Ду шан По пов  и ака де мик Ми лош Бла го је вић , а 2015. ака де мик Бо ри слав Јо ва-
но вић . 

Уре ђи вач ки од бор у пе ри о ду 2012–2016. ра дио је у сле де ћем са ста ву:
Из СА НУ: ака де мик Те о дор Ата нац ко вић, ака де мик Да ни ло Ба ста, проф. др 

Ду шан Дра јић, ака де мик Ђор ђе Зло ко вић (пот пред сед ник Уре ђи вач ког од бо ра за 
област при род них на у ка), проф. др Ду шан Ива нић, ака де мик Вла ди мир Ка њух, др 
Љи ља на Сто шић, проф. др Ра дош Љу шић, ака де мик Вла ди мир Сте ва но вић, ака де мик 
На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић, ака де мик Пре драг Пи пер (пот пред сед ник Уре ђи вач ког 
од бо ра за област ху ма ни стич ких на у ка) и проф. др Ко ста Ча во шки, до пи сни члан 
СА НУ (уме сто пре ми ну лог проф. др Об ра да Ста но је ви ћа).

Из Ма ти це срп ске: ака де мик Ми ро Вук са но вић, ака де мик Бо ри слав Јо ва но вић , 
проф. др Си ни ша Ми шић (уме сто ака де ми ка Ми ло ша Бла го је ви ћа), ака де мик Во-
ји слав Ма рић, про то је реј др Ра до мир Ми ло ше вић, проф. др Ми ло ван Ми тро вић, 
проф. мр Не над Осто јић (на уч ни се кре тар), ака де мик Ча слав Оцић, проф. др Ми ра 
Ра до је вић (уме сто ака де ми ка Че до ми ра По по ва), проф. др Дра ган Ста нић (пред сед-
ник Уре ђи вач ког од бо ра) и проф. др Сло бо дан Ћур чић.

Због огра ни че них фи нан сиј ских сред ста ва, ни је би ло усло ва да се у са став 
УО СЕ иза бе ре за ме на за пре ми ну лог др Ду ша на По по ва. Та ће се оба ве за из вр ши-
ти чим фи нан сиј ске окол но сти то до зво ле. Тре ба на по ме ну ти да је Уре ђи вач ки 
од бор Срп ске ен ци кло пе ди је пре у зео све кон цеп циј ске, ор га ни за ци о не и опе ра тив не 
по сло ве, укљу чу ју ћи и оне за ко је би, по За ко ну о Срп ској ен ци кло пе ди ји, тре ба ло 
офор ми ти по себ ну Цен трал ну ре дак ци ју ко ја би бри ну ла о опе ра тив ном из во ђе њу 
ен ци кло пе ди стич ких по сло ва. 

На ад ми ни стра тив но-тех нич ким и ре дак тор ским по сло ви ма Срп ске ен ци кло-
пе ди је то ком 2015. ан га жо ва ни су са рад ни ци: Са ша Три фу но вић, струч ни са рад ник 
у Бе о гра ду; лек си ко ре дак то ри: мр Бра ни сла ва Ба лаж, Ми ле на Ми кић Вра го лић и 
др Дра га на То до ре сков, те ад ми ни стра тив но-струч ни са рад ни ци Алек сан дар Де-
ве так и Мир ја на Ерић, у Но вом Са ду. 
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По ред стал но ан га жо ва них, на про јек ту су би ли хо но рар но ан га жо ва ни и: 
ли ков но-гра фич ки уред ник Алек сан дар При би ће вић, Ми ло ван Ми ли во је вић (из-
ра да ка ра та), др Алек сан дра Но ва ков, при ку пља ње илу стра тив ног ма те ри ја ла (био-
граф ске од ред ни це), мр Дра ган Ту бић (кри тич ко чи та ње и тра га ње за гре шка ма), 
Ве ра Ва си лић, лек тор и ко рек тор, Бра ни слав Ка ра но вић, ко рек тор. Уре ђи вач ки од бор 
на ста вио је успе шну са рад њу са ру ко вод ством За во да за уџ бе ни ке (из вр шни из да-
вач), те су ад ми ни стра тив но-прав ни по сло ви за по тре бе про јек та, као и штам па ње 
II то ма оба вље ни ве о ма до бро.

2012.
Ин тен зи ван рад на из ра ди II то ма Српскеенциклопедије(сло во В)
То ком 2012. го ди не ин тен зив но се ра ди ло на на ру чи ва њу, пи са њу и пре гле ду 

тек сто ва II то ма (сло во В), те ода би ру и при ку пља њу илу стра тив ног ма те ри ја ла. По-
ред то га, ре ви ди ра ни су азбуч ни ци за III том Срп ске ен ци кло пе ди је (сло ва Г, Д, Ђ). 
На ру че но је 25% тек сто ва за на ред ни том Срп ске ен ци кло пе ди је (сло во Г). Све тек-
сто ве, пред ви ђе не Азбуч ни ком, до кра ја го ди не пре гле да ли су чла но ви Уре ђи вач ког 
од бо ра (уред ници стру ка), чла но ви струч них ре дак ци ја, глав ни уред ник и лек си ко-
ре дак то ри. Тек сто ви су об је ди ње ни у це ли ну по чет ком ју ла, ка да се при сту пи ло 
но вом чи та њу и ко рек ци ја ма тек сто ва. Та ко при пре мљен и про чи шћен ру ко пис 
до ста вљан је на увид Уре ђи вач ком од бо ру и то ком рад них сед ни ца раз ма тра ни су 
про бле ми и тра же не су мо гућ но сти за по бољ ша ње ру ко пи са II то ма; ра ди ло се и на 
кон цеп циј ском уса гла ша ва њу це ли не II то ма и на ру чи ва њу но вих тек сто ва, за ко је 
се на кон струч не су пер ви зи је ис по ста ви ло да су из о ста ли из Азбуч ни ка.

У 2012. го ди ни одр жа но је се дам сед ни ца Уре ђи вач ког од бо ра Срп ске ен ци кло-
пе ди је. 

Од Уго во ром утвр ђе них 20.000.000,00 ди на ра, Ми ни стар ство про све те и нау-
ке упла ти ло је на под ра чун Срп ске ен ци кло пе ди је то ком 2012. го ди не 17.000.000,00 
ди на ра, уз обе ћа ње да ће дуг од 3.000.000,00 ди на ра би ти на кнад но на ми рен. Ка ко 
сред ства пред ви ђе на Уго во ром о фи нан си ра њу при пре ме II то ма Срп ске ен ци кло
пе ди је у 2012. го ди ни ни су у це ло сти ис пла ће на, Срп ска ен ци кло пе ди ја има ла је ду-
го ва ња пре ма ау то ри ма, чла но ви ма Уре ђи вач ког од бо ра, чла но ви ма струч них ре дак-
ци ја, чла но ви ма Ли ков но-тех нич ке ре дак ци је, те кон сул тан ти ма и за по сле ни ма.

2013. 
Об ја вљи ва ње II то ма Српскеенциклопедије (сло во В)
У то ку 2013. го ди не ин тен зив но се ра ди ло на пре гле ду, до пу ни и уса гла ша ва-

њу тек сто ва II то ма Срп ске ен ци кло пе ди је (сло во В), као и на на ру чи ва њу и пи са њу 
но вих тек сто ва за ко је се ис по ста ви ло да су из о ста ли из Азбуч ни ка. Све тек сто ве 
ви ше пу та пре гле да ли су чла но ви Уре ђи вач ког од бо ра (уред ни ци стру ка), чла но ви 
струч них ре дак ци ја (укуп но 98 чла но ва из 33 струч не ре дак ци је), глав ни уред ник, 
пот пред сед ни ци, на уч ни се кре тар и лек си ко ре дак то ри. На рад ним сед ни ца ма раз-
ма тра ни су про бле ми и тра же не мо гућ но сти за њи хо во пре ва зи ла же ње, а у ци љу 
по бољ ша ња Ру ко пи са. Ода бран је и при ку пљен илу стра тив ни ма те ри јал. У пе рио ду 
од ав гу ста до ок то бра Ру ко пис је по ступ но пре ла ман, на кон че га су усле ди ле лек ту-
ра и ко рек ту ра. Дру ги том Срп ске ен ци кло пе ди је об ја вљен је, ка ко је и пред ви ђе но 
Пла ном ра да, за Са јам књи га у Бе о гра ду, 25. X 2013.

Дру ги том Срп ске ен ци кло пе ди је има 980 стра на и са др жи 2186 од ред ни ца (81 
упут ни цу), на чи јем је пи са њу би ло ан га жо ва но 527 ау то ра. Из вр шни из да вач је За вод 
за уџ бе ни ке, а штам пан је у 5000 при ме ра ка, у штам па ри ји Слу жбе ног гла сни ка.

То ком 2013. го ди не, по ред на ве де них по сло ва, ко нач но је ре ви ди ран азбуч ник 
за 2. књи гу III то ма Срп ске ен ци кло пе ди је (Дeмократија–Ђушић), на ру че ни су сви 
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тек сто ви за 1. књи гу III то ма Срп ске ен ци кло пе ди је (Г–Де мо гра фи ја), од ко јих је 50% 
на пи са но, а 30% пре гле да но. 

У 2013. го ди ни одр жа но је шест сед ни ца Уре ђи вач ког од бо ра Срп ске ен ци кло-
пе ди је.

Ми ни ста р ство про све те и на у ке упла ти ло је на под ра чун Срп ске ен ци кло пе-
ди је то ком 2013. го ди не цео из нос од 20.000.000,00 ди на ра, ко ји је био пред ви ђен 
Уго во ром. Рас хо ди су по став ка ма ускла ђе ни са на ме ном тро ше ња бу џет ских сред-
ста ва опи са ном Уго во ром о фи нан си ра њу II то ма Срп ске ен ци кло пе ди је у 2013. го ди ни.

2014. 
По хвал не ре чи пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је г. То ми сла ва Ни ко ли ћа  

на про мо ци ји II то ма Српскеенциклопедије, одр жа ној у  
Ма ти ци срп ској 14. II 2014. 

Зна чај но сма ње ње сред ста ва усло ви ло је сма њен ин тен зи тет ра да  
на из ра ди 1. књи ге III то ма Српскеенциклопедије (Г–Де мо гра фи ја)

На про мо ци ји II то ма Срп ске ен ци кло пе ди је, одр жа ној у Ма ти ци срп ској 14. II 
2014, пред сед ник Ре пу бли ке Ср би је г. То ми слав Ни ко лић из нео је по хвал не ре чи о 
срп ској ен ци кло пе ди сти ци и са мом про јек ту „Срп ска ен ци кло пе ди ја”.

Упр кос то ме, фи нан сиј ска сред ства на ме ње на Срп ској ен ци кло пе ди ји у 2014. 
го ди ни зна чај но су ума ње на, чак 40% у од но су на прет ход ну го ди ну. До шло је до 
озбиљ ног за сто ја у ра ду, те се рад на при пре ми 1. књи ге III то ма СЕ (Г–Де мо гра-
фи ја) од ви јао знат но сма ње ним ин тен зи те том.

Од ра ни је на пи са них 50% ау тор ских тек сто ва ис пла ће но је тек 21%, док је од 
ра ни је пре гле да них 30% тек сто ва, чла но ви ма струч них ре дак ци ја ис пла ће но за 
пре глед 25% тек сто ва. Чла но ви Уре ђи вач ког од бо ра, ко ји су на се бе пре у зе ли све 
кон цеп циј ске, ор га ни за ци о не и опе ра тив не по сло ве, уме сто 12 ме сеч них хо но ра ра, 
пред ви ђе них За ко ном о Срп ској ен ци кло пе ди ји и Пра вил ни ком о ра ду, до би ли су 
на кна ду за са мо је дан ме сец. Ме ђу тим, и по ред зна чај ног за сто ја у ра ду, ау то ри 
Срп ске ен ци кло пе ди је, упр кос не ре дов ној или пот пу но об у ста вље ној ис пла ти, на-
пи са ли су зна ча јан про це нат но вих тек сто ва. 

У 2014. го ди ни одр жа но је шест сед ни ца Уре ђи вач ког од бо ра Срп ске ен ци-
кло пе ди је.

2015. 
Упр кос озбиљ ним фи нан сиј ским по те шко ћа ма, по стиг ну ти су  

за до во ља ва ју ћи ре зул та ти на из ра ди 1. књи ге III то ма Српскеенциклопедије

Ка ко су сред ства на ме ње на Срп ској ен ци кло пе ди ји и у 2015. го ди ни зна чај но 
ума ње на, чак 40% у од но су на ми ни мал ну су му нео п ход ну за функ ци о ни са ње про-
јек та на го ди шњем ни воу (20.000.000,00 ди на ра), рад на из ра ди 1. књи ге III то ма СЕ 
(Г–Де мо гра фи ја) од ви јао се сма ње ним ин тен зи те том. Ме ђу тим, и по ред ве о ма те шке 
фи нан сиј ске си ту а ци је, по стиг ну ти су за до во ља ва ју ћи ре зул та ти пре све га за хва-
љу ју ћи чла но ви ма Уре ђи вач ког од бо ра и ау то ри ма Срп ске ен ци кло пе ди је ко ји су, 
упр кос не ре дов ној или пот пу но об у ста вље ној ис пла ти, пре гле да ли тек сто ве, од но-
сно на пи са ли од ре ђе ни пр о це нат но вих тек сто ва.

До кра ја 2015. го ди не на пи са ни су го то во сви тек сто ви 1. књи ге III то ма СЕ, а 
има мо ин ди ка ци је да су и пре о ста ли тек сто ви пред за вр шет ком. На жа лост, због 
не до стат ка фи нан сиј ских сред ста ва ни смо би ли у мо гућ но сти да још ви ше под стак-
не мо ау то ре да фи на ли зу ју већ за по че те по сло ве. Оба вљен је стру чан ре дак то р ски 
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и лек си ко ре дак тор ски пре глед го то во свих на пи са них тек сто ва, а за вр шни, уред-
нич ки пре глед је у то ку и би ће готов по при је му свих од ред ни ца.

Сред стви ма Ми ни стар ства у 2015. го ди ни ис пла ће но је све га 16% ау тор ских 
тек сто ва, што уз ис пла те из прет ход не две го ди не из но си укуп но 51%. По ред то га, 
сред стви ма ко је је ове го ди не до ни ра ла Епа р хи ја бач ка у из но су од 1.200.000,00 ди-
на ра, ис пла ће ни су и хо но ра ри за тек сто ве из Ре дак ци је за ре ли ги ју и део тек сто ва 
Ре дак ци је за ар хи тек ту ру и исто ри ју умет но сти (од ред ни це у ве зи са Цр квом).

Чла но ви Уре ђи вач ког од бо ра, ко ји ма би пре ма За ко ну о Срп ској ен ци кло пе-
ди ји и Пра вил ни ку о ра ду тре ба ло ис пла ти ти 12 ме сеч них хо но ра ра, до би ли су 
на кна ду са мо за је дан ме сец ра да у це лој 2015. го ди ни. Чла но ви ма струч них ре дак-
ци ја, за ду же ним за струч ни ре дак то р ски пре глед тек сто ва, ис пла ће не су на кна де 
за 50% пре гле да них тек сто ва, што са ис пла том из прет ход не го ди не пред ста вља 
из ми ре ње го то во свих оба ве за пре ма чла но ви ма струч них ре дак ци ја. 

Уре ђи вач ки од бор ис та као је свој ра ни ји за кљу чак да је 20.000.000,00 ди на ра 
го ди шње крај њи ми ни мум са ко јим се мо же по сти ћи до бар ре зул тат у из ра ди Срп ске 
ен ци кло пе ди је, а то зна чи да је за из ра ду но ве књи ге нео п ход но од го ди ну до го ди ну 
и по да на. 

У 2015. го ди ни одр жа но је шест сед ни ца Уре ђи вач ког од бо ра Срп ске ен ци кло-
пе ди је.

СРП СКИ БИ О ГРАФ СКИ РЕЧ НИК 
(ру ко во ди оци про јек та: ака де мик Че до мир По пов и проф. др Бран ко Бе шлин) 

Ду го го ди шњи глав ни уред ник ака де мик Че до мир По пов пре ми нуо је 8. ју на 
2012. го ди не. Он је био ме ђу идеј ним тво р ци ма овог ка пи тал ног на ци о нал ног про-
јек та, а од 1991. го ди не и ње гов глав ни уред ник. Под ње го вим ру ко вод ством од 2004. 
до да нас об ја вље но је пет то мо ва ове пу бли ка ци је ко ји су до би ли вр ло по зи тив не 
кри ти ке ка ко на уч не та ко и ши ре јав но сти. За пр вих пет то мо ва глав ни уред ник је 
пре гле дао нај ма ње по два пу та 8965 об ја вље них би о гра фи ја. Та ко ђе је пре гле дао 
огро ман кор пус би о гра фи ја за дру гу по ло ви ну XX ве ка, ма ње ва жне лич но сти, као 
и би о гра фи је стра на ца. Имао је увид у ви ше сто ти на би о гра фи ја за на ред не то мо ве. 
Ње гов на уч ни и лич ни ау то ри тет, ене р гич ни и са мо пре гор ни стил ра да би ли су од 
не мер љи ве ва жно сти за овај про је кат. 

Пре ма пла ни ра ној ди на ми ци ра да на про јек ту то ком 2012, 2013. и 2014. го ди-
не у Ре дак ци ју су сти гле све би о гра фи је (око 2400) за ше сти том ко ји је пр во бит но 
тре ба ло да об у хва ти лич но сти чи ја пре зи ме на, или име на, по чи њу на сло ва: Мар–Муш. 
Би о гра фи је су пре гле да ли ре дак то ри, уред ни ци епо ха, уред ни ци струкa и глав ни 
уред ник, а за тим су оне уно ше не у ра чу нар. Ме ђу на пи са ним би о гра фи ја ма био је 
од ре ђе ни број оних ко је ква ли те том ни су за до во љи ле кри те ри ју ме про јек та, па су 
да те на по нов ну об ра ду. На пи са не су и би о гра фи је ма ње по зна тих лич но сти за ко је 
је тек на кон ис тра жи вач ког ра да са мих ау то ра утвр ђе но да не за до во ља ва ју ра ни је 
утвр ђе не кри те ри ју ме Срп ског би о граф ског реч ни ка. Сли чан је по сту пак и са био-
гра фи ја ма стра на ца. Тек ка да се на пи шу, утвр ђу је се да ли ула зе у Срп ски би о граф ски 
реч ник или у по се бан фонд Азбуч ник стра на ца у срп ској исто ри ји. До би је не су и 
би о гра фи је лич но сти из Азбуч ни ка ко је су жи вот но де ло оства ри ле по сле 1945. 
го ди не, па су свр ста не у по се бан кор пус.

Све би о гра фи је још јед ном су пре гле да ли (дру го чи та ње) глав ни уред ник проф. 
др Бран ко Бе шлин, ре дак то ри Ми ло рад Ву ка ши но вић (лич но сти чи ја пре зи ме на и 
име на по чи њу на сло ва Мар–Маш, Ме, Ми и Мл–Му) и Та тја на Пив нич ки Дри нић 
(лич но сти чи ја пре зи ме на и име на по чи њу на сло ва Ми–Миш). Пре гле да не би о гра-
фи је уно си ле су у ра чу нар Алек сан дра Ни ко лић и Бран ки ца Сви јић, на кон че га су 
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вр ше не ко рек тор ске ис прав ке. Мр Бра ни слав По по вић при пре мио је по пис ау то ра 
и по пис скра ће ни ца за пе ри о дич не пу бли ка ци је и ин сти ту ци је. На пи сан је и пред-
го вор у ви ду Ре чи Уре ђи вач ког од бо ра. На кон пре ло ма, ко рек ту ру је ура ди ла Ве ра 
Ва си лић, а део тек ста на слова Мар–Маш, Ме, Ми и Мл–Му лек тор ски су об ра ди ле 
Алек сан дра Ни ко лић и Ми ле на Ми кић Вра го лић. На кон пре ло ма ис по ста ви ло се 
да обим ру ко пи са при пре мље ног за штам пу пре ма шује хи ља ду стра на. За то је од-
лу че но да се об ја ве би о гра фи је лич но сти чи ја име на и пре зи ме на по чи њу од сло ва 
Мар до Миш, а не Муш, ка ко је би ло ра ни је пла ни ра но. У про тив ном, ше сти том би 
се до ста раз ли ко вао од прет ход них, а књи га би би ла не зграп на за ру ко ва ње. Ше сти 
том Реч ни ка са др жи 1753 би о гра фи је и упут ни це (сло во Мар–Маш – 597, Ме – 98, 
Ми–Миш 1058) и 565 фо то гра фи ја на 939 стра на. У ра ду на књи зи уче ство ва ло је 
355 са рад ни ка, пет уред ни ка епо ха и 12 уред ни ка стру ка.

И у ци љу при пре ма ња илу стра тив ног ма те ри ја ла оба вљен је за ма шан по сао. 
Пре гле да но је сто ти нак ка лен да ра, мо но гра фи ја, ча со пи са ко ји не под ле жу ау тор-
ским пра ви ма; оба вље но је ис тра жи ва ње три де се так фон до ва и збир ки ко је се чу ва-
ју у уста но ва ма или су у по се ду при ват них ли ца у Но вом Са ду, Бе о гра ду, Су бо ти ци, 
Ни шу, Шап цу, Ле сков цу, на Це ти њу. По моћ су пру жи ли и са рад ни ци Реч ни ка. До 
не ких фо то гра фи ја до шло се и та ко што су кон так ти ра ни срод ни ци лич но сти чи је су 
би о гра фи је ушле у Реч ник. Углав ном, за ше сти том при ку пље но је 1357 фо то гра-
фи ја – за по је ди не лич но сти про на ђе но их је и по де се так, a ода бра не су и об ја вље не 
оне нај бо љег ква ли те та и ма ње по зна те јав но сти. За сва ку фо то гра фи ју на ве де но је 
и по ре кло. На гла ша ва се да су све фо то гра фи је до би је не без ма те ри јал не на кна де.

Упо ре до са ра дом на ше стом то му на ста вљен је рад и на сед мом и осмом то му 
за ко је се пла ни ра да об у хва те лич но сти чи ја пре зи ме на, или име на, по чи њу на сло ва 
Мј–Му, Н, Њ, О и П. Азбуч ник је ре ди го ван и уне та је по сто је ћа ли те ра ту ра. Уред-
ни ци су за вр ши ли са од ре ђи ва њем оби ма и пред ло жи ли ау то ре би о гра фи ја. Пред-
ло же ним са рад ни ци ма по слат је спи сак ли те ра ту ре ко јом рас по ла же Ре дак ци ја, као 
и ин фор ма ци ја о пред ви ђе ним оби ми ма тек сто ва. Је дан део би о гра фи ја је и на пи сан. 
Ме ђу њи ма био је ма њи број оних ко је ква ли те том ни су за до во љи ле кри те ри ју ме 
про јек та, па су да те на по нов ну об ра ду. На пи са не су и би о гра фи је ма ње по зна тих 
лич но сти за ко је је тек на кон ис тра жи вач ког ра да са мих ау то ра утвр ђе но да не за-
до во ља ва ју ра ни је ус по ста вље не кри те ри ју ме Срп ског би о граф ског реч ни ка. Сли чан 
је по сту пак и са би о гра фи ја ма стра на ца. Тек ка да се на пи шу, утвр ђу је се да ли ула зе 
у Срп ски би о граф ски реч ник или у по се бан фонд – Азбуч ник стра на ца у срп ској 
исто ри ји. До би јен је и из ве стан број би о гра фи ја лич но сти из Азбуч ни ка ко је су жи-
вот но де ло оства ри ле по сле 1945. го ди не, па су свр ста не у по се бан кор пус.

Са рад ни ци ма ко ји ни су у до го во ре ном ро ку до ста ви ли на пи са не тек сто ве по-
сла та су пи сма у ко ји ма им је скре ну та па жња да у пред ви ђе ном ро ку за вр ше сво је 
пре у зе те оба ве зе. Не ки са рад ни ци се, на жа лост, на овај по зив ни су ода зва ли. Усле-
ди ла је по нов на по де ла лич но сти, тра же ни су но ви ау то ри, али до вољ но ком пе тент ни 
да на пи шу ква ли тет не би о гра фи је у кра ћем ро ку.

Ста ти стич ки по да ци о на пи са ним би о гра фи ја ма за сед ми и осми том

Словa Мј, Мл, Мо, 
Мр, Мс и Му Н Њ О Па Пе–Пу У куп но 

у ку пан број
лич но сти 216 1.031 13 287 653 2150 4350

број на пи са них 
би о гра фи ја 216 410 9 110 239 310 1294
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Осим при ку пља ња илу стра ци ја за сед ми том, др Алек сан дра Но ва ков је при-
ку пља ла и фо то гра фи је лич но сти на сва сло ва и из свих епо ха и све су раз вр ста не 
по азбуч ном ре ду. Уку пан број тих сор ти ра них фо то гра фи ја (без илу стра ци ја за ше-
сти том) је 8846. Ни су све до вољ но ква ли тет не да бу ду об ја вље не, али ће по слу жи ти 
за иден ти фи ка ци ју лич но сти. Ка ко би се овај ма те ри јал до дат но обез бе дио и учи нио 
лак шим за пре тра жи ва ње, сни мљен је на екс тер ни хард диск. Из фон да фо то гра-
фи ја Срп ског би о граф ског реч ни ка на пра вље на је пре зен та ци ја о Пр вом бал кан ском 
ра ту за окру гли сто по све ћен сто го ди шњи ци Пр вог бал кан ског ра та, одр жан у 
Ма ти ци срп ској. Овај фонд био је од ве ли ке по мо ћи у ода би ру илу стра тив ног ма-
те ри ја ла за књи гу ака де ми ка Ва си ли ја Кре сти ћа Ср би у Уга р ској, ко ја је јед но од 
нај зна чај ни јих из да ња Ма ти це срп ске у овој го ди ни. При ре ђе на је и пре зен та ци ја 
при ли ком про мо ци је те књи ге. Та ко ђе, фонд је по слу жио и за пре зен та ци ју при ли-
ком пре да ва ња др Ра до ми ра По по ви ћа „Ср би из ју жне Уга р ске и об но ва и из град ња 
срп ске др жа ве у пр вој по ло ви ни XIX ве ка”. Овај фонд био је од ве ли ке по мо ћи и 
при ли ком при ку пља ња илу стра тив ног ма те ри ја ла за Срп ску ен ци кло пе ди ју.

За хва љу ју ћи не пре ки ну том ис тра жи вач ком ра ду, Азбуч ник Срп ског би о граф-
ског реч ни ка до пу ња ва се но вим лич но сти ма. На ста вљен је рад на екс цер пи ра њу 
По ли ти ке од 2002. до 2014. го ди не. Има ју ћи у ви ду ва жност овог днев ног ли ста, 
фор ми ран је по се бан кор пус гра ђе (чи ту ља, не кр о ло га и ју би ле ја) ко ја је из ње га 
екс цер пи ра на. Ма те ри јал је уа збу чен и по сле ана ли зе је дан ње гов део по слу жио је 
за до пу ну основ ног Азбуч ни ка по не ком но вом лич но шћу, или, че шће, до сад не по-
зна тим по да ци ма о лич но сти ма ко је су од ра ни је увр ште не у Азбуч ник. Екс цер пи-
ра не су зна чај не књи ге: Ми ло рад Си јић, Зна чај ни љу ди Кру шев ца (1833–1944), Кру-
ше вац 2012; Ни ко ла Вла ди са вље вић, Зна ме ња 3, Сме де рев ска Па лан ка, Бе о град 
2011; Де јан Ђур ко вић, Срп ски пи сци Бо сне и Хер це го ви не. Лек си кон, Ис точ но Са ра-
је во 2013. и Ра до ван М. Ма рин ко вић, Би о граф ски лек си кон Го ра чи ћа, Гу бе ре ва ца 
и Жи ви це, Гу ча 2013. По уо би ча је ном по ступ ку, екс цер пи ра ни ма те ри јал је нај пре 
раз вр стан по азбуч ном ре ду, а по том срав њен са са др жа јем Азбуч ни ка ше стог и 
сед мог то ма.

При руч на би бли о те ка Срп ског би о граф ског реч ни ка уве ћа на је за око 300 књи-
га. Нај ве ћи број пу бли ка ци ја сти гао је из Ин сти ту та за са вре ме ну исто ри ју Ср би је. 
Оста ле књи ге по кло ни ли су срод не ин сти ту ци је и са рад ни ци СБР-а. По је ди не ва жне 
пу бли ка ци је до би је не су раз ме ном књи га са бли ским уста но ва ма. 

Ин те ре со ва ње на уч них рад ни ка за Срп ски би о граф ски реч ник по сле об ја вљи-
ва ња шест то мо ва и да ље је ве ли ко. О то ме све до чи и по да так да је уку пан број 
са рад ни ка до сти гао број од 1127, што зна чи да је број са рад ни ка у овом пе ри о ду 
по ве ћан за 80. 

То ком 2013. го ди не одр жа на је сед ни ца Уре ђи вач ког и Ре дак ци о ног од бо ра 
Срп ског би о граф ског реч ни ка на ко јој су при су ство ва ли но ви чла но ви. Проф. др 
Бран ко Бе шлин ин фор ми сао је Уред ни штво да је до шло до ве ли ких пер со нал них 
про ме на у рад ним те ли ма Срп ског би о граф ског реч ни ка и да је он по стао глав ни уред-
ник. На жа лост, пре ми ну ли су мно ги чла но ви Уред ни штва: ака де мик Че до мир По пов 
(глав ни уред ник СБР), др Ду шан По пов (члан УО СБР), др Пе тар Ми кић (члан УО 
СБР), др Ра до ван Би го вић (члан УО СБР). Уред ник за ли ков не умет но сти проф. др 
Сре тен Пет ко вић под нео је остав ку обра зло же ну ло шим здрав стве ним ста њем, на-
жа лост, убр зо је и пре ми нуо. Уред нич ки по сао пре у зео је исто ри чар умет но сти проф. 
др Бра ни слав То дић. Ка ко се ду го го ди шњи уред ник за вој ну исто ри ју Са во Ско ко 
упо ко јио, по сло ве уре ђи ва ња ове обла сти пре у зео је члан Уре ђи вач ког од бо ра др 
Ми ле Бје ла јац.

У 2014. го ди ни одр жа на је сед ни ца Уре ђи вач ког и Ре дак ци о ног од бо ра Срп ског 
би о граф ског реч ни ка на ко јој је од лу че но да се при хва ти ру ко пис ше стог то ма, са 
при мед ба ма ко је су из ре че не на сед ни ци. На кон пу бли ко ва ња ше стог то ма одр жа-
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на је 2015. го ди не сед ни ца Уре ђи вач ког и Ре дак ци о ног од бо ра на ко јој је по зи тив но 
оце њен ше сти том Срп ског би о граф ског реч ни ка.

ПРЕ НУ МЕ РАН ТИ НА СРП СКЕ КЊИ ГЕ 
(ру ко во ди лац про јек та: проф. еме ри тус Ма ри ја Кле ут)

На пот про јек ту „Пре ну ме ран ти на срп ске књи ге” ни је се ра ди ло од 2009. го-
ди не због не до стат ка ма те ри јал них сред ста ва. Ре ви та ли за ци ја про јек та омо гу ће на 
је у дру гој по ло ви ни 2014. го ди не, а пр ви за да так је био да се ус по ста ви кон ти ну и-
тет са ра ни је ура ђе ним и усво ји кон цеп ци ја за пу бли ко ва ње/пре зен то ва ње ре зул-
та та у скла ду са оче ки ва ним мо гућ но сти ма. Оба вље ни пре глед би бли о гра фи је 
књи га и дру гих пу бли ка ци ја ко је су из да ва не пре ну ме ра ци јом по ка зао је да је та-
квих из да ња би ло око 750, од че га је 731 при ме рак до сту пан у Би бли о те ци Ма ти це 
срп ске, а не ки су до ступ ни и on li ne. Би бли о гра фи ја је узо р но ура ђе на пре ма свим 
струч ним нор ма ма. Уно ше ње име на и свих дру гих по да та ка о лич но сти ма ко је су 
пре ну ме ра ци јом ку по ва ле књи гу у овом про гра му ни је пре ци зи ра но, те је из ра да 
па ра ме та ра за пре тра жи ва ње по лич но сти ма пр ви ва жан за да так. 

Обим при ку пље ног ма те ри ја ла та кав је да не до пу шта ни по ми сао о об ја вљи-
ва њу па пир не вер зи је, већ упу ћу је на пу бли ка ци ју on li ne, ко ја би би ла об ја вље на 
у окви ру сај та Ма ти це срп ске. Пи лот ис тра жи ва ње – на осно ву име на не ко ли ко 
прет плат ни ка – пру жа осно ву за фор ми ра ње ба зе по да та ка о пре ну ме ран ти ма.

Зна чај ни ја фи нан сиј ска по др шка за по кре та ње ра да на овом про јек ту (пре 
све га за елек трон ски унос по да та ка) и 2015. го ди не је из о ста ла, те су се због то га 
са рад ни ци про јек та од лу чи ли за ми ни ма ли стич ки циљ: об ја вљи ва ње ра до ва на 
осно ву гра ђе о пре ну ме ра ци ји. На тај на чин „Пре ну ме ран ти” би, бар у не ком сег-
мен ту, би ли рад ни про је кат и за др жа ли ин те ресовање на уч не јав но сти.

Због ве ли ког зна ча ја про јек та, а због не мо гућ но сти да се ра ди у пу ном оп се гу, 
глав ни уред ник проф. др Јо ван Де лић и Ре дак ци ја Збор ни ка Ма ти це срп ске за књи
жев ност и је зик од лу чи ли су да отво ре стал ну ру бри ку о пре ну ме ра ци ји на срп ску 
књи гу. Са рад ни ци на про јек ту проф. др Ра до слав Ера ко вић и доц. др Зо ри ца П. 
Ха џић на осно ву гра ђе о пре ну ме ра ци ји на пи са ли су рад Пре ну ме ра ци ја као при
ло зи за из у ча ва ње при ват ног жи во та Ср ба у 19. ве ку, ко ји је об ја вљен у Збор ни ку 
Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик, 2015, бр. 63. Убу ду ће, ис тра жи ва чи ће има-
ти при ли ку да сво је ра до ве на ста ле на осно ву гра ђе об ја вљу ју у овом збор ни ку.

ЛЕК СИ КОН ПИ СА ЦА 
Гра ђа за Лек си кон пи са ца Ју го сла ви је и Лек си кон пи са ца срп ске књи жев но сти 

(но си лац про јек та: проф. др Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић)

Рад на Гра ђи за Лек си кон пи са ца Ју го сла ви је од ви јао се у скла ду са од лу ком 
сед ни це Ре дак ци о ног и Уре ђи вач ког од бо ра Лек си ко на пи са ца одр жа не 16. апри ла 
2009, ко ја је по твр ђе на на сед ни ци Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске 15. ју на 2009. 
Та да је за кљу че но да због ра ди кал них про ме на исто риј ског и кул тур ног кон тек ста 
ни је мо гу ће окон ча ти пр о је кат у ви ду у ко ме је по кре нут, али да, исто вре ме но, још 
увек по сто ји по тре ба за по да ци ма ко је Лек си кон об ра ђу је и да са бра на гра ђа још 
увек има ви со ку до ку мен та ри стич ку вред ност. Као ком про ми сно ре ше ње, ко је 
омо гу ћа ва да се на уч но вред на гра ђа са чу ва и учи ни до ступ ном јав но сти, а да се, 
исто вре ме но, отво ри про стор за по кре та ње но вог пр о јек та, Лек си ко на пи са ца срп-
ске књи жев но сти, Уре ђи вач ки од бор је усво јио од лу ку да би тре ба ло об ја ви ти 
до сад при пре мље ну гра ђу, под на сло вом Гра ђа за Лек си кон пи са ца Ју го сла ви је. У 
ову гра ђу би ле би укљу че не и об ра де о пи сци ма из бив ших ју го сло вен ских ре пу-
бли ка, у оном оби му и ме ри у ко јој су већ до вр ше не или се тре нут но до вр ша ва ју (у 
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скла ду са мо гућ но сти ма ко ји ма Ма ти ца бу де рас по ла га ла – ма те ри јал но и рад но). 
Гра ђа на оста ла сло ва (Р–Ж) ко ју Ре дак ци ја по се ду је не ће би ти об ја вље на у окви ру 
овог пр о јек та, већ ће би ти ис ко ри шће на при са ста вља њу од ред ни ца за но ви пр о је-
кат, Лек си кон пи са ца срп ске књи жев но сти.

У скла ду с овом од лу ком, 2010. го ди не, уз зна чај ну фи нан сиј ску по др шку 
Ми ни стар ства кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је, об ја вљен је пе ти том Лек си ко на (гра ђа 
на сло во О), а то ком 2011, 2012. и 2013. го ди не убр за но је об ра ђи ва на гра ђа на сло-
во П. Пре ку ца ва ни су и ре дак циј ски и уред нич ки пре гле да ни по сто је ћи тек сто ви, 
до пу ња ва не су и ко ри го ва не по сто је ће је ди ни це где је то би ло по треб но, а у од ре-
ђе ним слу ча је ви ма и до вр ша ва не оне је ди ни це ко је су сма тра не ре ле вант ни јим, 
или су озна ча ва не да ту мом ка да је об ра да окон ча на. То ком 2013. гра ђа за ше сту 
све ску ком плет но је при пре мље на и пре да та у при пре му за штам пу. Ше сти том 
Гра ђе за Лек си кон пи са ца Ју го сла ви је (сло во П) иза шао је из штам пе 14. мар та 2014. 
Овај обим ни ма те ри јал об у хва та об ра де 938 пи са ца, са про прат ним спи ско ви ма. 
Ти ме је окон чан ду го го ди шњи про је кат Ма ти це срп ске – Лек си кон пи са ца Ју го сла-
ви је. То ком 2014. ди стри буиран је VI том Гра ђе за Лек си кон пи са ца Ју го сла ви је – 
оба ве зни при мер ци би бли о те ка ма и дру гим уста но ва ма, као и при мер ци на ме ње ни 
са рад ни ци ма. Пу бли ка ци ја је пред ста вље на на Сај му књи га у Бе о гра ду у окви ру 
пред ста вља ња но вих из да ња Ма ти це срп ске.

Па ра лел но са ра дом на Гра ђи за Лек си кон пи са ца Ју го сла ви је Ре дак ци ја је 
при пре ма ла но ви про је кат – Лек си кон пи са ца срп ске књи жев но сти. То ком 2012. 
го ди не сви уред ни ци уче ство ва ли су у из ра ди азбуч ни ка на сло ва А и Б и сво је при-
ло ге сла ли Ре дак ци ји. По де ље на су пр ва за ду же ња, а Ре дак ци ја је при ми ла и пр ве 
об ра де. У 2013, 2014. и 2015. го ди ни на ста вље но је при ку пља ње гра ђе ко ја је по том 
ре дак тор ски об ра ђи ва на. Прикупљено је 145 од ред ни ца на сло во А и 194 на сло во Б, 
што чи ни от при ли ке тре ћи ну укуп ног бро ја од ред ни ца ко је тре ба да об у хва ти пр ви 
том. Ве ли ки број од ред ни ца је у про це су ра да. На сто ји се да се про ши ри мре жа са рад-
ни ка, бу ду ћи да је из ме ђу пе ри о да ак тив ног ра да на прет ход ном про јек ту и ње го вог 
за вр шет ка про те кло до ста вре ме на, па је и број са рад ни ка био зна чај но сма њен. Од-
зив ни је не за до во ља ва ју ћи, али од го ва ра не из ве сном ста њу ве за ном за фи нан си ра ње 
про јек та. С об зи ром на то да су, исто вре ме но, оте жа ни ма те ри јал ни по ло жа ји са рад-
ни ка, и с об зи ром на чи ње ни цу да нема мо гућ но сти да се по у зда но пред ви де при лив 
сред ста ва и тер ми ни ис пла те, са рад ни ци нису изгубљени, али је пројекат ну жно пао 
на њи хо вим „ли ста ма при о ри те та”, па до вр ша ва ње по је ди них је ди ни ца иде до ста 
спо ро. У скла ду с овом чи ње ни цом, мо же се кон ста то ва ти да је и ши ре ње мре же са-
рад ни ка знат но оте жа но, упр кос на по ри ма чла но ва Ре дак ци је и глав ног уред ни ка да 
мо ти ви шу но ве ау то ре на са рад њу. Сем то га, ка да је реч о мла ђим са рад ни ци ма, 
не по вољ но се од ра жа ва и ре ла тив но ни ско вред но ва ње са рад ње у лек си ко ни ма на-
ци о нал ног ти па са ста но ви шта Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја.

ЕДИ ЦИ ЈА БИ БЛИ О ГРА ФИ ЈЕ 
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Алек сан дра Вра неш)

То ком че тво ро го ди шњег из ве штај ног пе ри о да у окви ру Еди ци је „Би бли о гра фи је” 
на ста ви ло се са ра дом на ре ди го ва њу дру гог то ма Срп ске би бли о гра фи је 1851–1879, 
ау то ра Ду ша на Пан ко ви ћа. Би бли о гра фи ја оби ма 10.000 би бли о граф ских је ди ни ца 
пред ста вља те мат ску це ли ну са пр вим то мом. Рад на при ку пља њу по да та ка за пре-
о ста ли део би бли о граф ских је ди ни ца на ста вљен је то ком го ди на, до са да је ура ђе но 
9000 би бли о граф ских је ди ни ца. 

За вр ши ло се са про це сом при пре ме за штам пу Би бли о гра фи је ча со пи са Ми сао, 
оби ма 5030 би бли о граф ских је ди ни ца, ау то ра До бри ла Ара ни то ви ћа. Ура ђен је 
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ре ги стар ау то ра, пре во ди ла ца, ре ги стар раз ре ше них псе у до ни ма, ши фа ра и ини-
ци ја ла, ре ги стар не раз ре ше них псе у до ни ма, ши фа ра и ини ци ја ла, као и пред мет ни 
ре ги стар. По до не тој од лу ци да ИП „Слу жбе ни гла сник” бу де са и зда вач при ли ком 
об ја вљи ва ња књи ге Би бли о гра фи ја ча со пи са Ми сао До бри ла Ара ни то ви ћа, усле-
ди ло је пот пи си ва ње Уго во ра о са рад њи на об ја вљи ва њу Би бли о гра фи је ча со пи са 
Ми сао 1. де цем бра 2011. го ди не. По сло ви на при пре ми за штам пу Би бли о гра фи је 
окон ча ни су и књи га је иза шла из штам пе 2013. го ди не.

Oбјављена је књи га Би бли о гра фи ја срп ске ги та ри стич ке ли те ра ту ре. Од пр вих 
тра го ва до 2000. ау то ра Уро ша Дој чи но ви ћа, чи ме је Лек си ко граф ско оде ље ње обо-
га ће но још јед ном по себ ном пу бли ка ци јом.

Обим књи ге је 399 стра на, а са сто ји се од му зи ко ло шко-књи жев но-исто риј ске 
сту ди је и би бли о гра фи је од 914 је ди ни ца. Пред мет књи ге је би бли о гра фи ја тр за лач-
ких кор до фо на на про сто ру Ср би је, у пе ри о ду од пр вих тра го ва до 2000. Циљ књи ге 
био је да се ис тра жи, ре ви ди ра, ана ли зи ра и пред ста ви јав но сти би бли о граф ска гра ђа 
ко ја са др жи ин фор ма ци је о свим те о рет ско-прак тич ним аспек ти ма тр за лач ких кор-
до фо на, са ак цен том на нај зна чај ни јим пред став ни ци ма, ла у ти и ги та ри.

На ста вљен је рад на Би бли о гра фи ји о Сте ри ји, као и на Би бли о гра фи ји Ма ти
це срп ске (у са рад њи са Би бли о те ком Ма ти це срп ске), ау то ра Ма ри је Јо ван цаи. До 
са да је ура ђе но 90% од пла ни ра ног оби ма би бли о граф ских је ди ни ца.

На ста вљен је рад на фор ми ра њу азбуч ни ка Лек си ко на срп ских би бли о гра фа.
Дат је пред лог ак тив но сти и ре до след за да та ка ко ји се под ра зу ме ва ју у из ра-

ди Би бли о гра фи је фо то тип ских из да ња чи ји је ау тор мр Ду ши ца Гр бић.

Оде ље ње за дру штве не на у ке

Од бор Оде ље ња је во дио бри гу о свим ак тив но сти ма Оде ље ња ве за ним за на-
уч но и стра жи вач ку и из да вач ку де лат ност, као и о оста лим ак тив но сти ма ве за ним 
за представљање на уч не ми сли из обла сти дру штве них на у ка. У из ве штај ном пе ри-
о ду са за до вољ ством се мо же за бе ле жи ти да се на уч но и стра жи вач ки рад на ста вио 
упр кос сма ње ном фи нан си ра њу. Ипак је омо гу ћено да до би је ни ре зул та ти ис тра жи-
ва ња бу ду при сут ни ји у на уч ној јав но сти пре ко ча со пи са и на уч них мо но гра фи ја, 
ко ји су део из да вач ке де лат но сти Оде ље ња. Струч ни са рад ни ци Оде ље ња су Мир-
ја на Зр нић, за на уч но и стра жи вач ку де лат ност, и Вла ди мир Ни ко лић, за из да вач ку 
де лат ност.

НА СЕ ЉА И СТА НОВ НИ ШТВО ВОЈ ВО ДИ НЕ 
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Бра ни слав Ђур ђев)

Из у ча ва ње на се ља и ста нов ни штва у Вој во ди ни за по че то је у окви ру На уч ног 
оде ље ња Ма ти це срп ске још 1956. го ди не. На ста вље но је и ка да је ово оде ље ње пре-
ра сло у Оде ље ње за дру штве не и Оде ље ње за при род не на у ке Ма ти це срп ске. Про је кат 
је мул ти ди сци пли на ран и об у хва та ар хе о ло шка, исто риј ска, ет но ло шка, со ци о ло шка, 
ге о граф ска, де мо граф ска и дру га ис тра жи ва ња.

Со ци о ло шки мо дел одр жи вог ру рал ног раз во ја у нас 
(но си лац те ме: проф. др Ми ло ван Ми тро вић)

Ре зул та ти ис тра жи ва ња на те ми „Со ци о ло шки мо дел одр жи вог ру рал ног 
раз во ја у нас” са оп ште ни су у ра ду Мо ду лар ни мо дел одр жи вог ло кал ног и ру рал ног 
раз во ја Ср би је на сим по зи ју му „Да ни Сре те на Ву ко са вље ви ћа” ко ји је одр жан 10. 
сеп тем бра 2012. го ди не.
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У ра ду су раз ма тра ни про бле ми и мо де ли одр жи вог ло кал ног и ру рал ног раз-
во ја Ср би је. Иду ћи од ши рих ка ужим мо де ли ма ре ги о нал ног раз во ја, ау тор се 
за ла же за де цен тра ли зо ва ни ре ги о нал ни и ло кал ни раз вој као ши ри оквир ин те-
грал ног ру рал ног раз во ја, ко ји, по ред мо дер не по љо при вре де, у се ли ма под сти че 
осни ва ње ма лих ин ду стриј ских пред у зе ћа, за нат ских ра ди о ни ца, ра зних ти по ва 
за дру га, услу жних сер ви са и аген ци ја (као што су оне за се о ски ту ри зам), све до 
мо дер но ди зај ни ра не тра ди ци о нал не кућ не ра ди но сти и се о ског кул тур ног (фол-
клор ног) ства ра ла штва. У том сми слу се пре по ру чу је мо ду лар ни мо дел одр жи вог 
ло кал ног и ру рал ног раз во ја, ко ји је у ства ри нај ре ал ни ја оп ци ја у кри зним окол-
но сти ма, у си ро ма шним дру штви ма и за о ста лим ло кал ним сре ди на ма. Ово је мо дел 
ко ји по ла зи од до брих при ме ра ком па ра тив но слич них сре ди на.

Срп ско се ло у XX ве ку 
(но си лац те ме: проф. др Ми ло ван Ми тро вић)

Ре зул та ти ис тра жи ва ња на овој те ми са оп ште ни су у глав ном ре фе ра ту на 
на уч ном ску пу „Про бле ми раз во ја се ла у Ср би ји”, ко ји је одр жан 17–18. апри ла 
2013. го ди не у Бе о гра ду, у ор га ни за ци ји СА НУ. У пр вом де лу ра да раз ма тра ни су 
те о риј ска на че ла и гло бал ни кон текст одр жи вог ру рал ног раз во ја као ти пич ног 
об ли ка за ви сног дру штве ног раз во ја и про бле ми са ко ји ма се Ср би ја, срп ско се ло 
и по љо при вре да су о ча ва ју. У дру гом де лу ука зу је се на нео п ход ност но ве аграр не 
и со ци јал не ре фор ме у Ср би ји, ко ја би об у хва ти ла: прав но и тех нич ко уре ђе ње об-
ра ди вог зе мљи шта и до бро вољ но укруп ња ва ње по се да (уз ко ма са ци је, арон да ци је 
и дру ге ме ли о ри за ци је); уре ђе ње во до то ко ва (ра ди из град ње си сте ма за на вод ња-
ва ње и спре ча ва ње по пла ва); хо ри зон тал но и вер ти кал но ор га ни зо ва ње по љо при-
вред ни ка (у за дру ге, ак ци о нар ска, гран ска и дру га по слов на удру же ња; ја ча ње 
се о ске са мо у пра ве (фор ми ра ње ма лих се о ских оп шти на у брд ско-пла нин ским и 
по гра нич ним се о ским под руч ји ма, уз прав ну и по ли тич ку ре а фир ма ци ју ме сних 
се о ских за јед ни ца); у кул тур ној по ли ти ци оси гу ра ва ње си стем ске др жав не пот по-
ре аграр ним на уч ним ин сти ту ци ја ма, фор ми ра ње ло кал не мре же за тран сфер при-
ме ње них струч них зна ња у агра ру, ре фор ма се о ских шко ла и ло кал на по др шка 
се о ским до мо ви ма кул ту ре, спорт ским клу бо ви ма и се о ским кул тур ним ма ни фе-
ста ци ја ма. Да ље, у за кључ ци ма се син те ти зу ју глав ни те о риј ски на ла зи о про бле-
ми ма, мо де ли ма и ак те ри ма одр жи вог ру рал ног и аграр ног раз во ја и опе ра ци о на-
ли зу ју мо гу ћа кон крет на ре ше ња ин сти ту ци о нал них ре фор ми у Ср би ји. На кра ју, 
пред ла же се да На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је фор ми ра на ци о нал ни са вет 
за се ло и по љо при вре ду, као над стра нач ко, не за ви сно и ком пе тент но рад но те ло 
ко је би сво је струч но ми шље ње о за кон ским пред ло зи ма ко ји се од но се на одр жи ви 
раз вој се ла и по љо при вре де, на по сто је ћу стра те ги ју и те ку ће ме ре аграр не по ли-
ти ке, бла го вре ме но пре до ча ва ло по сла ни ци ма и над ле жним ми ни стар стви ма.

Ре зул та ти ра да на овој те ми са др жа ни су у ра ду са оп ште ном као пле нар ни 
ре фе рат на на уч ном ску пу „Здра вље се о ског ста нов ни штва”, ко ји су ор га ни зо вали 
Од бор за се ло СА НУ и Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 21‒22. ок то-
бра 2014. го ди не.

Рад се са сто ји из три де ла. Пр ви део ра да има увод ни ка рак тер и у ње му се 
те о риј ски раз ма тра ју спе ци фич но сти тра ди ци о нал них се љач ких дру шта ва и осо-
бе но сти на род не се љач ке кул ту ре. У том кон тек сту здрав стве на кул ту ра у се лу се 
од ре ђу је као је дан сво је вр стан тип пот кул ту ре ко ја је струк тур ни део се љач ког дру-
штва и кул ту ре, а функ ци о нал но део здрав стве не кул ту ре не ког кон крет ног дру штва. 

Дру ги део ра да од но си се на опис и ана ли зу глав них дру штве них про ме на ко је 
су пред ста вља ле ве ли ки ци ви ли за циј ски пре о крет у срп ском се лу у XX ве ку у на чи-
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ну ра да, ста но ва ња, ис хра не и сва ко днев ног дру штве ног жи во та уоп ште. Кул тур не 
ино ва ци је су омо гу ћи ле ме ха ни за ци ју, хе ми за ци ју, би о ге нет ску и тех но ло шку мо дер-
ни за ци ју на ше по љо при вре де, уз ко је су до шли и са свим но ви ри зи ци за људ ско 
здра вље као основ ну ег зи стен ци јал ну вред ност.

Тре ћи, за кључ ни део ра да има кри тич ки и ак ци о ни ка рак тер и ука зу је на ур гент-
ну по тре бу за по кре та њем но ве кул тур не ак ци је здрав стве ног про све ћи ва ња жи-
те ља на ших се ла. Пле ди ра се за оздра вље ње срп ског дру штва уоп ште, а по себ но 
ње го вих здрав стве них ин сти ту ци ја ‒ за о кре том од по тро шач ке ка про дук тив ној 
ори јен та ци ји и окре та њем пре вен тив ној здрав стве ној за шти ти као осно ви но ве здрав-
стве не кул ту ре и ле кар ске прак се, по мо де лу „бо ље спре чи ти не го ле чи ти”. У том 
ци љу се пред ла же јав на кул тур на ак ци ја у ко ју би се укљу чи ле све здрав стве не и 
про свет не ин сти ту ци је на ци о нал ног, ре ги о нал ног и ло кал ног зна ча ја (ми ни стар ства 
здра вља и про све те, ло кал ни до мо ви здра вља, се о ске шко ле и сред ства ин фор ми са ња). 
Јав на ак ци ја би ла би усме ре на на ус по ста вља ње си стем ске за шти те свих гра ђа на, 
а пре све га здра вља школ ске де це и здрав стве но збри ња ва ње ста рих љу ди.

У 2015. го ди ни на на уч ном ску пу „Про бле ми одр жи вог раз во ја се ла у брд ско-пла-
нин ском под руч ју Ср би је”, ко ји је одр жан у Вр њач кој Ба њи 21. и 22. ма ја, у ор га ни-
за ци ји СА НУ (Ака де миј ског од бо ра за се ло) саопштe н је увод ни ре фе рат под на зи вом 
Се ла и ста нов ни штво у брд скопла нин ским под руч ји ма Ср би је, ко ји је при пре мљен 
за об ја вљи ва ње у збор ни ку ра до ва. У ра ду се раз ма тра ју про бле ми и мо де ли одр жи-
вог ло кал ног и ру рал ног раз во ја брд ско-пла нин ских под руч ја Ср би је ко ја су у по-
след њих по ла сто ле ћа из ло же на убр за ним пр о це си ма де по пу ла ци је. Ис ку стве ну 
осно ву ра да пред ста вља со ци о ло шко-де мо граф ска ана ли за ста ти стич ких по да та ка 
о глав ним струк тур ним пр о ме на ма ко је су се од и гра ле у срп ском се лу у по след ње 
две де це ни је, у све тлу нај но ви јих ста ти стич ких по да та ка По пи са ста нов ни штва, 
до ма ћин ста ва и ста но ва 2011, као и По пи са по љо при вре де 2012, са по себ ним на-
гла ском на брд ско-пла нин ска се ла и Ре ги он Ју жне и Ис точ не Ср би је. У за кључ ку се 
пред ла же да се у по гле ду мо гућ но сти за одр жи ви раз вој уста но ве ре ле вант не раз-
ли ке из ме ђу по је ди них ти по ва се ла ко ји ма се мо ра ју по себ но при ла го ђа ва ти раз не 
ме ре сек тор ских по ли ти ка. То су: 1) уга ше на се ла, 2) не ста ју ћа се ла, 3) одр жи ва се ла, 
4) пер спек тив на се ла, и 5) углед на се ла. За одр жи ва се ла у брд ско-пла нин ским под-
руч ји ма пред ла же се спе ци фи чан др жав ни про грам по пу ла ци о не и аграр не по ли ти ке 
као стра те шки ва жан сег мент све у куп не по пу ла ци о не об но ве срп ског дру штва и 
но ве аграр не и со ци јал не ре фор ме у Ср би ји.

У из да њу Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку 2015. об ја вље на је мо но гра фи ја 
Се ла у Ср би ји: Про ме не струк ту ре и пр о бле ми одр жи вог раз во ја, ко ја пред ста вља 
со ци о ло шко-де мо граф ску ана ли зу про ме на ру рал не и аграр не струк ту ре у све тлу 
нај но ви јих ста ти стич ких по да та ка По пи са ста нов ни штва, до ма ћин ста ва и ста но ва 
2011, као и По пи са по љо при вре де 2012. го ди не.

Спе ци фич но сти со ци ја ли за ци је де це и омла ди не у Вој во ди ни и по ја ва на си ља 
(но си лац те ме: проф. др Гор да на Вук са но вић)

У то ку 2012. го ди не ана ли зи ран је ути цај шко ле, по ро ди це и ужег со ци јал ног 
окру же ња на по ја ву на сил ног по на ша ња уче ни ка основ них шко ла. Основ ни из вор 
по да та ка пред ста вља ли су ем пи риј ски по да ци при ку пље ни то ком ис тра жи ва ња 
ко је је спро ве де но у основ ним шко ла ма на под руч ју Гра да Но вог Са да. По ред на-
ве де ног, ко ри шће на је и ре ле вант на на уч на и струч на ли те ра ту ра. По себ на па жња 
по све ће на је ути ца ју шко ле, тј. од но су на став ни ка и уче ни ка. Прет по ста вље но је 
да ква ли тет њи хо ве ко му ни ка ци је мо же да оства ри зна ча јан ути цај на спре ча ва ње 
али и по ја ву на сил ног по на ша ња уче ни ка. Ис тра жи ва ње је по ка за ло да на ус по ста-
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вља ње по ве ре ња и при хва та ње ау то ри те та на став ни ка ути чу: отво ре ност на став-
ни ка за ко му ни ка ци ју, исто ве тан од нос пре ма свим уче ни ци ма у оде ље њу, по моћ 
при са вла да ва њу гра ди ва, ор га ни за ци ја ча са. Ре зул та ти ис тра жи ва ња са оп ште ни су 
под на зи вом „Уло га са вре ме ног вас пи та ча у спре ча ва њу на сил ног по на ша ња уче-
ни ка” на сим по зи ју му са ме ђу на род ним уче шћем „Вас пи тач у XXI ве ку” ко ји је 
одр жан у Алек син цу 2012. го ди не. Ре зул та ти ис тра жи ва ња об ја вље ни су у сле де ћим 
ра до ви ма: 1) Гор да на Вук са но вић, „Ре фор ма ви со ког обра зо ва ња: ква ли тет од но са 
из ме ђу на став ни ка и сту де на та”, На ше ства ра ње, Збо р ник ра до ва са Сим по зи ју ма 
са ме ђу на род ним уче шћем „Вас пи тач у XXI ве ку”, Алек си нац 2012; 2) Гор да на Вук-
са но вић, „Не за по сле ност‒си ро ма штво‒ре фор ме”, те мат ски збо р ник Со ци јал ни иден
ти тет у усло ви ма кри зе: за по сле ност и не за по сле ност, Но ви Сад 2012; 3) Гор да на 
Вук са но вић, „Кре та ње ста нов ни штва Ср би је у пе ри о ду од 1991. до 2011. го ди не”, 
збо р ник ре зи меа са на уч ног ску па са ме ђу на род ним уче шћем Про ме не у дру штве
ној струк ту ри и по кре тљи вост, Но ви Сад 2012; 4) Гор да на Вук са но вић, „По ја ва и 
раз вој со ци о ло ги је на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду”, те мат ски збо р ник 
Сто го ди на со ци о ло ги је у Ср би ји, Бе о град 2012; 5) Gor da na Vuk sa no vić, „In flu en ce 
of hig her edu ca tion re form on the mo ve ment of in tel lec tual emi gra tion to Ser bia” Mid term 
conference of the research network 35 „So ci o logy of Mi gra tion”, Pa ris, 2012 3–4 Sep tem ber 
2012.

Ути цај ре фор ме ви со ког обра зо ва ња на еми гра ци ју ста нов ни штва Вој во ди не 
(но си лац те ме: проф. др Гор да на Вук са но вић)

На осно ву ре ле вант не на уч не и струч не ли те ра ту ре и ста ти стич ких по да та ка, 
то ком 2013. го ди не ис пи ти ван је ути цај ре фор ме ви со ког обра зо ва ња на еми гра ци-
ју ви со ко о бра зо ва ног ста нов ни штва. Ана ли зи ра на гра ђа од но си се на еми гра ци ју 
из Ср би је, с по себ ним освр том на ин те лек ту ал ну еми гра ци ју. Ура ђе на је ис црп на 
ана ли за ста ти стич ких по да та ка. Об у хва ћен је пе ри од од 1971. го ди не до по след њег 
по пи са ста нов ни штва. У на ред ном пе ри о ду на ста ви ће се са ана ли зом ре ле вант не 
гра ђе и за по че ти из ра да ин стру мен та и узо р ка на осно ву ко јих ће се ре а ли зо ва ти 
ем пи риј ско ис тра жи ва ње. У то ку 2013. го ди не об ја вље ни су сле де ћи ра до ви: Гор да-
на Вук са но вић (2013), „Уло га са вре ме ног вас пи та ча у спре ча ва њу на сил ног по на ша ња 
уче ни ка”, На ше ства ра ње, Збо р ник ра до ва са Сим по зи ју ма са ме ђу на род ним уче-
шћем, Алек си нац: Ви со ка шко ла за вас пи та че стру ков них сту ди ја; Гор да на Вук са-
но вић, „Mi xed Ho u se holds/Esta tes in the Con di tion of De in du stri a li za tion”, in: De in du
stri a li za tion: Phe no me na, Con se qu en ces, Uni ver sity of No vi Sad, Fa culty of Tec hni cal 
Sci en ces, No vi Sad; Да ни ло То мић и Гор да на Вук са но вић (2013), Кре та ње ста нов ни
штва и уло га ло кал не са мо у пра ве у раз во ју се ла, пер спек ти ве раз во ја се ла, Бе о град: 
СА НУ; Vuk sa no vić Gor da na (2013), Stu dents’ wor klo ad as an in di ca tor of the qu a lity of 
stu di es, No vi Sad: Fa culty of Phi lo sophy. 

У то ку 2014. го ди не при ку пље на је и ана ли зи ра на гра ђа ко ја се од но си на 
еми гра ци ју из Вој во ди не, с по себ ним освр том на ин те лек ту ал ну еми гра ци ју. Ана-
ли за ста ти стич ких по да та ка об у хва ти ла је пе ри од по сле Дру гог свет ског ра та до 
по след њих рас по ло жи вих по да та ка. На осно ву ре ле вант не ли те ра ту ре и ста ти стич-
ких по да та ка за по че та је из ра да ин стру мен та и узо р ка на осно ву ко јих ће се ре а ли-
зо ва ти ем пи риј ско ис тра жи ва ње о ути ца ју ре фор ме ви со ког обра зо ва ња на еми гра-
ци ју ви со ко о бра зов ног ста нов ни штва Вој во ди не. Ис тра жи ва ње об у хва та сту ден те 
обра зов них ин сти ту ци ја са под руч ја Гра да Но вог Са да. Је дан од ци ље ва ис тра жи ва-
ња је да ука же на слич ност, од но сно раз ли ке пре ма еми гра ци ји сту де на та ака дем ских 
и стру ков них сту ди ја. Из два ја ње ин те лек ту ал не еми гра ци је као су бјек та ис тра жи-
ва ња омо гу ћа ва пре по зна ва ње про бле ма са ко ји ма се су о ча ва ју мла ђе ге не ра ци је 
на кон за вр ша ва ња сту ди ја, а ко ји ути чу на до но ше ње од лу ке о еми гра ци ји, омо гу-
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ћа ва ју ана ли зу про бле ма на ни воу по је дин ца, по ро ди це и дру штва, и пла ни ра ње 
бу ду ћег раз во ја на осно ву људ ског по тен ци ја ла.

У то ку 2014. го ди не об ја вље ни су сле де ћи ра до ви: 1) Gor da na Vuk sa no vic and 
Imre Nagy (2014), Na tu ral di sa sters and the ir im pact: so cioeco no mic is su es, So cio-eco-
no mic forms of ine qu a lity: pro ce e dings /edi tors A. Lo šonc, A. Iva ni še vić, Uni ver sity of 
No vi Sad, Fa culty of Tec hni cal Sci en ces, No vi Sad (у штам пи); 2) Гру па ау то ра (2014), 
SE E RISK 2014. Gu i de li ne on cli ma te chan ge adap ta tion and risk as ses sment in the Da
nu be ma crore gion, Na ti o nal Di rec to ra te Ge ne ral for Di sa ster Ma na ge ment, Hun gary.

У то ку 2015. го ди не при ку пље на је и ана ли зи ра на гра ђа ко ја се од но си на ре-
фор му ви со ког обра зо ва ња. По себ на па жња по све ће на је ана ли зи ме ђу на род них 
до ку ме на та ко ји пру жа ју основ не смер ни це зе мља ма укљу че ним у ре фор му. На 
осно ву ре ле вант не ли те ра ту ре и ста ти стич ких по да та ка при пре мљен је и ин стру-
мент на осно ву ко га ће се ре а ли зо ва ти ем пи риј ско ис тра жи ва ње о ути ца ју ре фор ме 
ви со ког обра зо ва ња на еми гра ци ју ви со ко о бра зо ва ног ста нов ни штва Вој во ди не. С 
об зи ром на то да је је дан од ци ље ва ис тра жи ва ња да се ука же на слич но сти, од но-
сно раз ли ке у од но су пре ма еми гра ци ји сту де на та ака дем ских и стру ков них сту-
ди ја, по себ на па жња по све ће на је ис пи ти ва њу со ци о де мо граф ских ка рак те ри сти ка 
сту де на та стру ков них сту ди ја и њи хо вом по ре ђе њу са сту ден ти ма ака дем ских 
сту ди ја. Про блем еми гра ци је ана ли зи ра ће се на ни воу по је дин ца, по ро ди це и дру-
штва. Ква ли тет ин стру мен та за при ку пља ње по да та ка про ве рен је пу тем пи лот 
ис тра жи ва ња. 

У овој го ди ни об ја вље ни су сле де ћи ра до ви:
1) Vuk sa no vić Gor da na (2015), „Re form of hig her edu ca tion as a fac tor of stra ti fied 

re pro duc tion: exam ple of Ser bia”, Pra gue, 25–28 Au gust 2015, ESA 12th Con fe ren ce, 
Dif fe ren ces, Ine qu a li ti es and So ci o lo gi cal Ima gi na tion, Pro gram me bo ok;

2) Gor da na Vuk sa no vić and Imre Nagy (2015), Awa re ness of na tu ral di sa sters ca
u sed by cli ma tic chan ges – a ca se study: mu ni ci pa lity of Ka nji ža, No vi Sad: Uni ver sity 
of No vi Sad, Fa culty of Tec hni cal Sci en ces.

У из да вач кој про це ду ри су и ру ко пи си две мо но гра фи је: При род не ка та стро
фе у све сти ста нов ни штва и спрем ност за су о ча ва ње са њи ма, ау то ра Гор да не 
Вук са но вић и Имреа На ђа, и Ре фор ма ви со ког обра зо ва ња: пред но сти и не до ста
ци, ау тор ке Гор да не Вук са но вић. 

Про бле ми при род ног при ра шта ја се о ског ста нов ни штва АП Вој во ди не 
(но си лац те ме: проф. др Бра ни слав Ђур ђев)

То ком 2012. го ди не, као ре зул тат ра да на те ми, пу бли ко ва но је ви ше на уч них 
и струч них радова о про бле ма ти ци ста нов ни штва Вој во ди не. У ча со пи су Де парт-
ма на за ге о гра фи ју За пад ног уни вер зи те та у Те ми шва ру Ge o grap hi ca Ti mi si en sis, 
у 2011. го ди ни, пу бли ко ван је рад под на сло вом „Po pu la tion Aging of Voj vo di na Pro-
vin ce-De mo grap hic Chal len ges” (XX, 1: 87–94). Ау то ри ра да су др Да ни е ла Ар се но-
вић, др Бра ни слав Ђур ђев и др Ва ња Дра ги ће вић. У ра ду се ука зу је на про блем ин-
тен зив ног ста ре ња ста нов ни штва вој во ђан ске по пу ла ци је, ко ји оста вља на ро чи то 
ве ли ке и не по пра вљи ве по сле ди це у ма њим, се о ским сре ди на ма, где је већ не ко ли ко 
де це ни ја при род ни при ра штај низак и негативан, и зајед но са ста ре њем ста нов ни-
штва во ди ка де мо граф ском пра жње њу и из у ми ра њу број них се ла. У ра ду је ука-
за но и на про блем еко ном ске одр жи во сти и одр жи во сти пен зи о ног си сте ма, јер је 
у усло ви ма ни ског и не до вољ ног фер ти ли те та при ти сак ста рог ста нов ни штва на 
кон тин гент ста нов ни штва рад но спо соб ног уз ра ста све ве ћи. По ред де по пу ла ци је 
и еко ном ске одр жи во сти, у ра ду је ис так ну та и по тре ба збри ња ва ња ста рог ста нов-
ни штва и до но ше ње ме ра ко је ће под јед на ко спро во ди ти ка ко др жа ва та ко и ло кал на 
за јед ни ца ко јој ста ро ста нов ни штво при па да.
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У Збор ни ку ра до ва Де парт ма на за ге о гра фи ју, ту ри зам и хо те ли јер ство 
(Но ви Сад) пу бли ко ван је рад под на зи вом „При род ни при ра штај и ње гов ути цај 
на про ме ну бро ја ста нов ни ка сту ди ја слу ча ја – Оп шти на Ти тел” (2011, 40: 31–43). 
Ау то ри ра да су: Љу би ца Ива но вић, Бра ни слав Ђур ђев, Је ле на Ми лан ко вић и Сми-
ља на Ђу ки чин. У ра ду су ана ли зи ра не при род не ком по нен те кре та ња ста нов ни штва 
и њи хов до при нос про ме ни бро ја ста нов ни ка, док је у по след њој де це ни ји XX ве ка 
при род ни при ра штај у овој оп шти ни био не га ти ван, та ко да је по раст бро ја ста нов-
ни ка при су тан је ди но за хва љу ју ћи по зи тив ном ми гра ци о ном сал ду.

Де мо граф ски раз вој се о ског ста нов ни штва Вој во ди не  
(но си лац те ме: проф. др Бра ни слав Ђур ђев)

У окви ру те ме ве за не за де мо граф ски раз вој се о ског ста нов ни штва Вој во ди не, 
то ком 2013. го ди не ре зул та ти ис тра жи ва ња приказани су у два ра да: „Ста ро сна струк-
ту ра ста нов ни штва Шај ка шке у дру гој по ло ви ни XX ве ка”, ау то ра Љу би це Ива но-
вић Би бић, Бра ни сла ва Ђур ђе ва и Са ше Ки цо ше ва, и „Про ме не ет нич ке и вер ске 
струк ту ре Шај ка шке”, Са ше Ки цо ше ва, Љу би це Ива но вић Би бић и Бра ни сла ва Ђур-
ђе ва. Оба ра да пред ста вље на су на на уч ном ску пу „Шај ка шка – про стор, ста нов-
ни штво, про шлост”, ко ји је одр жан у Ма ти ци срп ској, 19. oк т обра 2013. го ди не у 
ор га ни за ци ји Оде ље ња за дру штве не на у ке Матице српске, а под по кро ви тељ ством 
По кра јин ског се кре та ри ја та за кул ту ру и јав но ин фор ми са ње Вла де Вој во ди не.

У окви ру ове те ме на сим по зи ју му по све ће ном де мо граф ској по ли ти ци у Ре-
пу бли ци Срп ској, пред ста вљен је рад о де мо граф ском раз во ју ста нов ни штва на 
по чет ку XXI ве ка (сим по зи јум је одр жан у Ба ња лу ци). У пе ри о ду 2002‒2011. го ди не 
број ста нов ни ка у Вој во ди ни се го ди шње сма њи вао ско ро за 11.000, а у по ре ђе њу 
са дру гим ре ги о ни ма у зе мљи, уо че но је да је го ди шња про ме на бро ја ста нов ни ка, 
из ра же на кроз сто пу ра ста, у Вој во ди ни го то во иста као и у ре ги о ну Шу ма ди је и 
За пад не Ср би је. По ред кон ста то ва ног па да укуп ног бро ја ста нов ни ка, оно што се 
из два ја је сте сма ње ње уде ла се о ског ста нов ни штва у укуп ном бро ју. На и ме, ап со-
лут ни број и град ског и се о ског ста нов ни штва се сма њу је, али се удео град ског ста-
нов ни штва у укуп ном по ве ћа ва, док се удео се о ског ста нов ни штва сма њу је. Та ко је 
из ме ђу по пи са 2002. и 2011. удео град ског ста нов ни штва по рас тао са 56,7% на 59,4%, 
док се удео се о ског ста нов ни штва сма њио са 43,3% на 40,6%. Та ко ђе, пу бли ко ван 
је рад у ка те го ри ји М21: A. Dra gin, B. Đur đev, T. Ar men ski, T. Jo va no vić, D. Pa vić, A. 
Iv kov Dži gur ski, K. Ko šić, S. Fa vro (2014), „Analysis of the la bo ur for ce com po si tion on 
cru i sers: The Da nu be thro ught Cen tral and So ut he ast Eu ro pe”, Jo u r nal of Tran sport Geo
graphy (39: 62‒72).

У 2014. го ди ни одр жан је и Пе ти ме ђу на род ни сим по зи јум „Ака де мик Бе ри-
слав Бе та Бе рић”, по све ћен људ ским ре сур си ма и ре ги о нал ном раз во ју. Рад сим по-
зи ју ма је ор га ни зо ван кроз пет се си ја, а је дан део се си је (де мо граф ски иза зо ви на 
осно ву по пи са ста нов ни штва 2011, ис ку ства про на та ли тет не по пу ла ци о не по ли ти-
ке, као и ре ги о нал ни од го во ри на страх од из у ми ра ња) био је по све ћен ак ту ел ним 
де мо граф ским про бле ми ма се о ског ста нов ни штва Вој во ди не. Де мо граф ски раз вој 
ста нов ни штва мо дер ног све та има не по вољ не тен ден ци је због то га што број умр лих 
над ма шу је број жи во ро ђе них (при род на де по пу ла ци ја). У на ред них три де сет го-
ди на де мо граф ски раз ви так би ће огра ни ча ва ју ћи фак тор све у куп ног раз во ја Ср би-
је, јер ће се ста нов ни штво за ви сно од ва ри јан те про јек ци је сма њи ти од 3,6 до 14,6%. 
Ни је про блем укуп но сма ње ње већ по гор ша ње „ква ли те та” ста нов ни штва. У том 
кон тек сту, си ту а ци ја је по себ но не по вољ на у се о ским сре ди на ма, где у на ред них 
по ла ве ка пре ти пот пу но из у ми ра ње ста нов ни штва. Због то га је нео п ход но раз мо-
три ти по сле ди це и мо гу ћа ре ше ња пр о бле ма де по пу ла ци је, ко ја је на ро чи то из ра-
же на у се о ским сре ди на ма.
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При ла го ђа ва ње де мо граф ским пр о ме на ма зна чи да дру штво на сто ји да пред-
у пре ди и олак ша пр о бле ме ко ји ће се ја ви ти услед де по пу ла ци је. Ови пр о бле ми 
ја вља ће се и на гло бал ном и на ин ди ви ду ал ном пла ну, и они су у зе мља ма за хва-
ће ним ста ре њем све из ра зи ти ји, те је та ис ку ства по треб но има ти у ви ду и раз ми-
шља ти о њи хо вој при ме ни у спе ци фич ним усло ви ма Вој во ди не, па и Ср би је, ко ја 
је и зе мља у раз во ју и зе мља за хва ће на ста ре њем. На гло бал ном пла ну де си ће се 
ве ли ке про ме не у по сло ва њу: пр о из вод ња ро бе за тре ће до ба би ће у успо ну, не ки 
сек то ри еко но ми је, нпр. ту ри зам, обра ћа ће се све ви ше ста ри ма, те ће се раз ви ја ти 
бањ ски ту ри зам, кр ста ре ња; зе мље за хва ће не де по пу ла ци јом на сто ја ће да тех но-
ло ги јом на до ме сте не до ста так рад не сна ге у од ре ђе ним сек то ри ма еко но ми је, а 
по што ова ме ра ни је ла ко оства ри ва, при бе га ва се ре фор ми пен зи о ног си сте ма, 
ко ја оба ве зно зна чи по ди за ње ста ро сне гра ни це за др жав ну пен зи ју и/или сма њи-
ва ње из но са др жав них пен зи ја. Ова ме ра има ви со ку по ли тич ку це ну, бу не се сви, 
и рад но ак тив ни и пен зи о не ри. По што ће удео пен зи о не ра би ти све ве ћи, они ће у 
де мо крат ским дру штви ма има ти све ве ћи по ли тич ки ути цај. Због то га ће би ти ну-
жно омо гу ћи ти што нор мал ни ји сва ко днев ни жи вот сво јим ста ри јим гра ђа ни ма, и 
то пре све га пре тва ра њем ви шка шко ла у ста рач ке до мо ве, из град њом пен зи о нер-
ских се ла, укла ња њем ар хи тек тон ских пре пре ка, ивич ња ка у гра ду, уво ђе њем 
лиф то ва у ау то бу се, сти му ли са њем кућ не до ста ве ро бе. На ин ди ви ду ал ном пла ну 
иза зо ви ће би ти још ра зно вр сни ји. Ак тив ност ће би ти по ме ре на ка ста ри јем го ди-
шту, са на гла ском на це ло жи вот ном обра зо ва њу и ра ду од ку ће. Ка да су у пи та њу 
фи нан си је, пен зи је ће би ти све ма ње и мно ги ће тра жи ти ре ше ње у до дат ним пен-
зиј ским оси гу ра њи ма. На след ни ци ће би ти бо га ти ји, али ће на на след ство че ка ти 
ду же, тро шко ви ће би ти све ве ћи.

На ову те му пред ста вље на су два ра да: „Re ti re ment vil la ges: A chan ce for a vil la ge 
re ne wal” Бра ни сла ва Ђур ђе ва, Да ни е ле Ар се но вић и Бо ја на Ђер ча на ко ји је пре зен-
то ван на Пе том кон гре су Европ ске асо ци ја ци је ге о гра фа (Fifth EU GEO Con gress on 
the Ge o graphy of Eu ro pe Con ver gen ces and di ver gen ces of ge o graphy in Eu ro pe), ко ји 
је одр жан у Бу дим пе шти од 30. ав гу ста до 2. сеп тем бра 2015. го ди не.

Дру ги рад под на зи вом „Су о ча ва ње са иза зо ви ма де по пу ла ци је”, Бра ни сла ва 
Ђур ђе ва и Да ни е ле Ар се но вић, пред ста вљен је на ску пу Че твр ти срп ски кон грес 
ге о гра фа под на зи вом „До стиг ну ћа, ак ту ел но сти и иза зо ви ге о граф ске на у ке и 
прак се”, ко ји је одр жан на Ко па о ни ку од 7. до 9. ок то бра 2015. го ди не. Рад је пу бли-
ко ван у збор ни ку ра до ва са ску па До стиг ну ћа, ак ту ел но сти и иза зо ви ге о граф ске 
на у ке и прак се I–II (Бе о град: Ге о граф ски фа кул тет, 2015).

Ути цај тем пе ра ту ре ва зду ха на се зо нал ност мор та ли те та у Но вом Са ду 
(но си лац те ме: др Да ни е ла Ар се но вић)

Пр ви ре зул та ти ис тра жи ва ња на овој те ми пред ста вље ни су у ра ду Да ни е ле 
Ар се но вић, Сте ва на Са ви ћа и Бра ни сла ва Ђур ђе ва „The Ti me Co ur se of Tem pe ra tu-
re Re la ted Mor ta lity” на на уч ном ску пу „Про бле ми и иза зо ви са вре ме не ге о граф ске 
на у ке и на ста ве”, одр жа ном на Ко па о ни ку. Рад је об ја вљен у збор ни ку са ску па Ме
ђу на род ни на уч ни скуп: Про бле ми и иза зо ви са вре ме не ге о граф ске на у ке и на ста ве 
(Бе о град: Ге о граф ски фа кул тет, 2012). Си гур но је да на мор та ли тет ста нов ни штва 
ути че и ње го ва про сеч на ста рост. Због то га је, при ли ком ана ли зе се зо нал но сти мор-
та ли те та, потребнo узе ти у об зир и ста ре ње ста нов ни штва, ка ко би се пре ци зни је, 
уз по моћ раз ли чи тих ста ти стич ких ме то да, до ка зао, од но сно ис кљу чио ути цај тем-
пе ра ту ре и ста ре ња на смрт ност ста нов ни штва. Уред ни штву Збор ни ка ра до ва Де
парт ма на за ге о гра фи ју, ту ри зам и хо те ли јер ство у Но вом Са ду пре дат је рад под 
на сло вом „Ка рак те ри сти ке и иза зо ви ста ре ња ста нов ни штва Но вог Са да” Да ни е ле 
Ар се но вић и Бра ни слава Ђур ђе ва.
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Ак тив но ста ре ње ста нов ни штва Вој во ди не 
(но си лац те ме: др Да ни е ла Ар се но вић)

Ста ре ње ста нов ни штва је дан је од нај ва жни јих де мо граф ских про бле ма ста нов-
ни штва Вој во ди не, а ујед но и је дан од нај ве ћих иза зо ва дру штва и ло кал не за јед ни-
це. Ка ко је 2012. го ди на у Европ ској уни ји про гла ше на за го ди ну ак тив ног ста ре ња 
ста нов ни штва, са ци љем да се ука же на про бле ме ста рог ста нов ни штва, али и на 
по тре бу за њи хо во ак тив но укљу чи ва ње у дру штве ни жи вот, пре све га ло кал не 
за јед ни це, ја ви ла се по тре ба да се овој по ја ви по све ти ви ше па жње и на про сто ру 
Вој во ди не. Ста нов ни штво Вој во ди не ка рак те ри ше ви со ка про сеч на ста рост ста-
нов ни штва ко ја је пре ма по да ци ма по пи са ста нов ни штва из 2011. го ди не из но си ла 
41,8 го ди на. Са мо у Оп шти ни Жа баљ и Гра ду Но вом Са ду (без оп шти не) про сеч на 
ста рост ста нов ни штва би ла је ис под 40 го ди на. У Оп шти ни Жа баљ она је из но си ла 
39,7 го ди на, а у Но вом Са ду 39,8 го ди на, док је у свим оста лим оп шти на ма она би ла 
из над 40 го ди на. У по је ди ним на се љи ма ста рост ста нов ни штва пре ла зи чак и 50 
го ди на. На осно ву ре зул та та по пи са из 2011. го ди не ура ђе не су и пр ве про јек ци је 
ста рог ста нов ни штва. Ко е фи ци јент оп те ре ће но сти ста рим ста нов ни штвом у Вој-
во ди ни да нас из но си око 23,3%, а на осно ву ура ђе них про јек ци ја број ста нов ни ка 
ста ро сти 65 и ви ше го ди на још ви ше ће се по ве ћа ва ти, па ће та ко у 2050. го ди ни 
ко е фи ци јент оп те ре ће но сти би ти ско ро два пу та ве ћи не го да нас. Због оче ки ва ног 
ра ста ста рог ста нов ни штва, број ста нов ни ка ста ро сти 80 и ви ше го ди на та ко ђе ће 
би ти зна чај но по ве ћан. Ни ске сто пе фер ти ли те та ме ђу мла дим па ро ви ма, ко је се бе-
ле же послед њих де це ни ја, и по ве ћа ње оче ки ва ног тра ја ња жи во та ста нов ни штва 
глав ни су раз ло зи ста ре ња ста нов ни штва По кра ји не. По ве ћа ње бро ја ста рих вр ши ће 
све ви ше при ти сак на пен зи о ни си стем, ко ји у усло ви ма ин тен зив ног ста ре ња и не-
до вољ но раз ви је не еко но ми је по ста је нео др жив.

На Ше стом на уч но-струч ном ску пу „In ter Re gi o Sci 2013” у ор га ни за ци ји По-
кра јин ског се кре та ри ја та за на у ку и тех но ло шки раз вој ко ји је одр жан у Скуп шти ни 
АП Вој во ди не 8. ма ја 2013. пре дстављен је део пр вих ре зул та та под на сло вом „Иза-
зо ви ста ре ња ста нов ни штва у Вој во ди ни”. Ау то ри су Бра ни слав Ђур ђев, Да ни е ла 
Ар се но вић, Вла ди мир Сто ја но вић, Ва ња Дра ги ће вић и Бо јан Ђер чан.

У све ту је 2000. го ди не број ли ца ста рих 60 го ди на и ви ше пр ви пут био ве ћи 
од бро ја де це ста ро сти до 15 го ди на. Због то га се оправ да но мо же ре ћи да ста нов-
ни штво мо дер ног све та ста ри, а дру штво све сно по сле ди ца и иза зо ва ста ре ња по-
ку ша ва да се при ла го ди овом де мо граф ском про це су. Због то га је 2012. го ди на 
про гла ше на за го ди ну ак тив ног ста ре ња у Евро пи. Сва ке го ди не, Но бе ло ва не де ља 
ди ја ло га по све ћу је се ак ту ел ним про бле ми ма са вре ме ног дру штва, а го ди не 2012, 
тач ни је 9. де цем бра, то ком Но бе ло ве не де ље ди ја ло га раз го ва ра но је о де мо граф-
ским про ме на ма и то пре све га о ста ре њу ста нов ни штва, по сле ди ца ма ста ре ња, али 
и при ла го ђа ва њу овим про ме на ма. Ста ре њу ста нов ни штва при сту пи ло се са раз-
ли чи тих аспе ка та. Та ко су на при мер отво ре на пи та ња: да ли мо дер на тех но ло ги ја 
фа во ри зу је са мо мла ђе ге не ра ци је; на ко ји на чин је мо гу ће одр жа ти тр жи ште ра да 
са ста ри јим рад ни ци ма и да ли се ими гра ци јом мо гу убла жи ти не ке по сле ди це ста-
ре ња ста нов ни штва. У овом по гле ду на ша зе мља пра ти де мо граф ске појаве мо дер ног 
све та, па ће ста ре ње ста нов ни штва не ми нов но на мет ну ти по тре бу при ла го ђа ва ња 
дру штва по тре бама ста рих ли ца.

На осно ву ура ђе них про јек ци ја ста рог ста нов ни штва, мо же се за кљу чи ти да 
ће се удео ста рих ли ца до сре ди не XXI ве ка по ве ћа ва ти, а нај бр жи раст има ће ста ро 
ста нов ни штво (ста нов ни штво ста ро сти 80 и ви ше го ди на), чи ји ће се број у Вој во-
ди ни у на ред них че тр де се так го ди на ду пли ра ти. Као део ра да у окви ру ове те ме на 
кон фе рен ци ји у Те ми шва ру („New trends in ter ri to rial re ge ne ra tion stra te gi es ‒ bet we en 
spa tial ju sti ce and eco no mic re a son. Lo cal an swers to the con se qu en ces of glo ba li za tion”) 
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из ла ган је рад под на сло вом „Spa tial di stri bu tion and de mo grap hic aspects of ur ban 
po pu la tion in Voj vo di na Pro vin ce at the be gin ning of 21st cen tury”, ау то ра Да ни е ле 
Ар се но вић, Бра ни сла ва Ђур ђе ва и Алек сан дра Кне же ви ћа. Та ко ђе, као јед на од 
ак тив но сти у окви ру ове те ме на Пе том ме ђу на род ном сим по зи ју му „Ака де мик 
Бе ри слав Бе та Бе рић” (13–14. но вем бар 2014), по све ће ном људ ским ре сур си ма и ре-
ги о нал ном раз во ју, пред ло же на је по себ на се си ја о ак тив ном ста ре њу ста нов ни штва. 
На овој се си ји су по ред струч ња ка из Ср би је при су ство ва ле и ко ле ге из Ре пу бли ке 
Срп ске (Бо сна и Хер це го ви на), Хр ват ске и Ру му ни је, а као ре зул тат ди ску си је не 
са мо ове се си је већ и ску па у це ли ни, из нет је пред лог да на ред ни, ше сти сим по зи јум, 
бу де по све ћен ква ли та тив ном при ла го ђа ва њу по сле ди ца ма ста ре ња.

Про сеч на ста рост ста нов ни штва Ср би је из но си 42,2 го ди не, док је про сеч на 
ста рост ста нов ни штва Вој во ди не мало ма ња и из но си око 41,7 го ди на. Удео ста рог 
ста нов ни штва (65 го ди на и ви ше) ве ћи је од уде ла мла дог, због че га ста нов ни штво 
Вој во ди не, као и це ле Ср би је, спа да у све ту ме ђу де мо граф ски ве о ма ста ре по пу-
ла ци је. Ура ђе не про јек ци је за кон тин гент ста рог ста нов ни штва Вој во ди не упо зо-
ра ва ју да ће се ње гов број и удео у укуп ном ста нов ни штву дра стич но по ве ћа ва ти 
и то са 16,3% у 2011. го ди ни на 24,4% у 2041. Та ко ђе, број оста ре лог ста нов ни штва 
(80 и ви ше го ди на) повећаваће се још бр жим тем пом, та ко да ће ње гов удео по ра сти 
са 3,1% у 2011. на 7,5% у 2041. го ди ни. Про сеч на ста рост ста нов ни штва Вој во ди не 
у пе ри о ду до 2041. го ди не по ра шће на 44,7 го ди на. Све ово ука зу је и на ве ли ку оп те-
ре ће ност рад но спо соб ног ста нов ни штва кон тин ген том ста рог ста нов ни штва, што 
по ка зу је и ко е фи ци јент оп те ре ће но сти ста рим ста нов ни штвом, ко ји ће у на ве де ном 
пе ри о ду по ра сти са 23,5% на 40,7%. Бит но је ис та ћи да су на ве де не про јек ци је ра ђе-
не у ва ри јан ти ви со ког фер ти ли те та, што пред ста вља нај оп ти ми стич ни ји сце на рио, 
а да ће у ва ри јан ти ни ског фер ти ли те та (ко ји пред ста вља нај ре ал ни ји де мо граф ски 
сце на рио) про сеч на ста рост ста нов ни штва Вој во ди не из но си ти чак 47,5 го ди на.

Ова ква де мо граф ска сли ка су о ча ва зе мљу са ни зом иза зо ва: по ве ћа њем бро ја 
и уде ла ста рог и оста ре лог ста нов ни штва по ве ћа ва се број хро нич них бо ле сни ка, 
пад бро ја ста нов ни ка, тран сфор ма ци ја по ро ди це, про ме на усло ва на тр жи шту ра да 
и пен зи је, по тре ба за ства ра њем дру га чи јег со ци јал ног си сте ма оси гу ра ња, као и 
ства ра ње но вих иза зо ва за еко но ми ју. У том кон тек сту пре зен то ван је рад „При ла го-
ђа ва ње про це су ста ре ња ста нов ни штва: ис ку ства и при ме ри до бре прак се”. Рад је 
представљен на ску пу Че твр ти срп ски кон грес ге о гра фа „До стиг ну ћа, ак ту ел но сти 
и иза зо ви ге о граф ске на у ке и прак се”, ко ји је одр жан на Ко па о ни ку од 7. до 9. ок то-
бра 2015. го ди не. Рад jе пу бли ко ван у це ли ни у исто и ме ном збор ни ку До стиг ну ћа, 
ак ту ел но сти и иза зо ви ге о граф ске на у ке и прак се (Бе о град: Ге о граф ски фа кул тет, 
2015). У ра ду је пред ста вљен мо дел age fri endly гра да. Мо дел је пред ло жила Свет ска 
здрав стве на ор га ни за ци ја и пред ста вља до бар при мер при ла го ђа ва ња ста ре њу ста-
нов ни штва.

То по ни ми ја сред њо ве ков ног Сре ма 
(но си лац те ме: мр Жар ко Ди мић)

У то ку тра ја ња овог про јек та са ку пље но је мно штво по да та ка о на се љи ма (и 
пу ста ра ма) у Сре му то ком сред њег ве ка (до 1526. го ди не). На кон не ко ли ко уза стоп-
них се лек ци ја до шло се до не ко ли ко сто ти на ме ста ко ја су се, ве ћи ном си гур но, а 
де лом ве ро ват но, на ла зи ла на те ри ти ри ји Сре ма ко ја при па да Ре пу бли ци Ср би ји.

Ко ри шћен је ве ли ки број ре ле вант не ли те ра ту ре, ка ко оне нај ста ри је та ко и 
оне ко ја је ре зул тат нај но ви јих ис тра жи ва ња. Ту се пр вен стве но ми сли на пу бли ка-
ци је сред њо ве ков не гра ђе од стра не ма ђар ских, али и дру гих исто ри ча ра, пу то пи са ца, 
хро ни ча ра итд. (György Fejér, Gusztáv Wen zel, Pesty Frigyes, Imre Nagy, Gyula Nagy, 
Csánki Dezsö, Е. Мálysz, Ca ro lus Wag ner, Al be ri cus Aqu en sis, An sber tus итд.). По ред 
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оних по хра ње них у би бли о те ка ма и ар хи ви ма, до бар део ових ра до ва и гра ђе при-
ба вљен је пу тем ин тер не та. То се на ро чи то од но си ло на гра ђу и ли те ра ту ру чи је би 
ди рект но ко ри шће ње зах те ва ло до дат на ма те ри јал на сред ства. Та ко ђе, ко ри шће на 
је и гра ђа по хра ње на у на шим ар хи ви ма и срод ним уста но ва ма (Исто риј ски ар хив 
Срем, Сремска Ми тро ви ца; Ар хив Вој во ди не; Ар хив СА НУ, Сремски Кар лов ци; 
За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре, Сремска Ми тро ви ца), и то она ко ја се од но си 
на XVI II век. У пи та њу су ра зни по пи си ста нов ни штва, се ла и пу ста ра, као и ски це 
и опи си раз гра ни че ња ма на стир ских и вла сте лин ских има ња у том пе ри о ду. На тај 
на чин је иден ти фи ко ва но и об ра ђе но пре ко 300 на се ља. Ме ђу њи ма има и оних 
ко ја до са да ни су би ли за бе ле же на у на шој ли те ра ту ри, или им је би ла не по зна та 
ло ка ци ја.

За ве ћи ну на се ља утвр ђе на је тач на или при бли жна ло ка ци ја. У ту свр ху ко ри-
шће ни су ка та стар ски пла но ви срем ских ме ста, ста ре и но ви је ге о граф ске и то по граф-
ске кар те. Оства ре ни су кон так ти и са ме сним кан це ла ри ја ма, од но сно по је дин ци ма 
ко ји по зна ју ло кал не то по ни ме, као и по зна ва о ци ма ла тин ског и ма ђар ског је зи ка, 
због пре во ђе ња де ло ва гра ђе.

Ре зул та ти су об је ди ње ни у ру ко пис на уч не мо но гра фи је, ко ји је пре дат Оде-
ље њу. 

За увод ни део са ста вљен је је дан све о бу хват ни пре глед исто ри је Сре ма у сред-
њем ве ку (до 1526), док је у при ло гу да то не ко ли ко исто риј ских ма па, ко је сли ко ви то 
по ка зу ју рас по ред на се ља у Сре му у раз ли чи тим пе ри о ди ма сред њег ве ка.

На се ља и ста нов ни штво Сре ма у XVI II ве ку 
(но си лац те ме: мр Жар ко Ди мић)

Ка ко је и пред ви ђе но пла ном ра да, у пр вој го ди ни ра да на на ве де ној те ми при-
сту пи ло се са гле да ва њу до са да пу бли ко ва них ис тра жи ва ња на те му ста нов ни штва 
Сре ма, са по себ ним освр том на пе ри од с кра ја XVII ве ка и це лог XVI II ве ка. Кон-
сул то ва на је и кри тич ки об ра ђе на обим на до ма ћа и стра на ли те ра ту ра. Са чи ње на 
је пре глед на ба за по да та ка, ко ја ће на кон до дат ног сре ђи ва ња по слу жи ти као до бра 
по ла зна осно ва за на ста вак ис тра жи ва ња. Раз мо тре ни су и раз ли чи ти при сту пи 
де мо граф ској пр о бле ма ти ци код ра зних ау то ра, што ће би ти зна чај но у за вр шној 
фа зи ра да, при ли ком об ли ко ва ња са мог ра да. Исто вре ме но са ра дом на ли те ра ту ри 
ус по ста вље ни су кон так ти са ли ци ма са те ри то ри је це лог Сре ма, ко ја би сво јим 
са зна њи ма мо гла да по мог ну у ре а ли за ци ји по је ди них сег ме на та овог пр о јек та, па су 
та ко то ком 2013. го ди не ус по ста вље ни кон так ти (Ра до ван Сре мац – Шид ска оп шти-
на; Ду шко Лу пу ро вић – Ин ђиј ска оп шти на; и од ре ђен број ли ца за по је ди на срем-
ска се ла). Овим кон так ти ма до би је ни су од ре ђе ни по да ци ве за ни за ста нов ни штво 
по је ди них де ло ва Сре ма за XVI II век. У овом из ве штај ном пе ри о ду при сту пи ло се 
пре гле да њу од ре ђе них фон до ва ар хив ских уста но ва у на шој зе мљи, у ко ји ма је по-
хра ње на гра ђа о Сре му за на ве де ни пе ри од (Исто риј ски ар хив Срем, Сремска Ми-
тро ви ца; Ар хив Вој во ди не, Но ви Сад; Ар хив СА НУ, Срем ски Кар лов ци). У не мо гућ-
но сти да се стек не не по сре дан увид у гра ђу у стра ним ар хи ви ма, осла ња ло се на 
ин тер нет ба зе по да та ка Др жав ног ар хи ва Ма ђар ске (фонд Ur ba ria et Con scrip ti o nes). 
На овај на чин са ку пљен је ве ћи број по пи са ста нов ни штва и имо ви не из ра зних 
пе ри о да XVII ве ка, ко ји ће уз на кнад но при ба вље не би ти најва жни ји из вор о ста нов-
ни штву Сре ма у XVI II ве ку. На осно ву са ку пље не гра ђе са ста вљен је оп шти оквир 
бу ду ћих ис тра жи ва ња, ко ји ће би ти упот пу ња ван у на ред ним ис тра жи ва њи ма 
то ком 2014. го ди не и при ла го ђа ван но вим са зна њи ма у ис тра жи ва њу.

Пре ма пла ну ра да на овој те ми за 2014. го ди ну пла ни ра на су пр вен стве но те-
рен ска ис тра жи ва ња у му зеј ским и ар хив ским уста но ва ма, цр ква ма и ме сним кан-
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це ла ри ја ма, као и фо то гра фи са ње и ко пи ра ње гра ђе ко ја ће се ка сни је об ра ђи ва ти. 
Та ко су ус по ста вље ни но ви кон так ти са од ре ђе ним по је дин ци ма и уста но ва ма, са 
ко ји ма је то ком го ди не оства ре на успе шна са рад ња. Са рад ња је оства ре на у Ши ду, 
Бе шки, Бо су ту, Зе му ну, Ру ми и дру гим ме сти ма у Сре му. Оства ре на је и са рад ња 
са по је ди ним цр кве ним ошти на ма ко је по се ду ју ар хи ву с по да ци ма из XVI II ве ка. 
С овим ис тра жи ва њи ма упо ре до је на ста вљен рад на при ку пља њу и ко пи ра њу гра ђе 
о ста нов ни штву Сре ма у ар хи ви ма у Срем ској Ми тро ви ци и Срем ским Кар лов ци ма, 
као и у Би бли о те ци Ма ти це срп ске. На тај на чин по сто је ћа ба за по да та ка о ста нов-
ни штву Сре ма у XVI II ве ку знат но је уве ћа на. У из гле ду је и са рад ња за но сио ци ма 
од ре ђе них ин тер нет стра ни ца ко ји се ба ве по ре клом и ми гра ци ја ма ста нов ни штва 
Ср би је, а пре ко њих и Ет но граф ским ин сти ту том СА НУ. Из ових из во ра оче ку је се 
оби ље ко ри сних по да та ка о ста нов ни штву Сре ма. У ис тра жи ва ња су укљу че не и 
све до ступ ни је и обим ни је ди ги тал не ба зе по да та ка из ар хив ске гра ђе и ди ги тал не 
би бли о те ке Ау стри је (На ци о нал на би бли о те ка Ау стри је). Про на ђе ни су мно ги дра-
го це ни из во ри ко ји се ти чу про бле ма ти ке ста нов ни штва Сре ма у XVI II ве ку. Сва при-
ку пље на гра ђа кри тич ки се ана ли зи ра, сре ђу је и уоб ли ча ва у фор му на уч ног ра да.

Пре ма пла ну ра да на овој те ми у 2015. го ди ни се лектовани су, ана ли зирани и 
об ра ђивани при ку пље на гра ђа и дру ги ма те ри јал, те је при сту пљено уоб ли ча ва њу 
у фор му на уч ног ра да ре зул та та до би је них на осно ву прет ход них ис тра жи ва ња. 
Та ко ђе, об ја вље на су по след ња ис тра жи ва ња у му зеј ским и ар хив ским уста но ва ма, 
цр ква ма и ме сним кан це ла ри ја ма. На ста вље на је ко му ни ка ци ја са ста рим са рад ни-
ци ма из ра зних срем ских ме ста ко ји су до ста вља ли по дат ке из сво јих ме ста, ка ко 
оне об ја вље не та ко и нео бја вље не. Ово се на ро чи то од но си на по дат ке из ра зних 
цр кве них оп шти на, ко је по се ду ју ар хи ву са по да ци ма из XVI II ве ка. И да ље се ра ди 
на при ку пља њу и ко пи ра њу гра ђе о ста нов ни штву Сре ма у XVI II ве ку у ар хи ви ма у 
Срем ској Ми тро ви ци и Срем ским Кар лов ци ма, као и у Би бли о те ци Ма ти це срп ске. 
Ус по ста вљен је кон такт са уред ни ци ма ин тер нет стра не ко ја се ба ви по ре клом и 
ми гра ци ја ма ста нов ни штва Ср би је, те су до би је не ко ри сне ин фор ма ци је о ста нов-
ни штву Сре ма. Та ко ђе, пу тем до ступ них и све обим ни јих ди ги тал них ба за по да та ка 
из ар хив ске гра ђе и ди ги тал них би бли о те ка (На ци о нал на би бли о те ка Ау стри је) про-
на ђе ни су мно ги дра го це ни из во ри за про бле ма ти ку ста нов ни штва Сре ма у XVI II 
ве ку. У прет ход ној го ди ни уста но вље на ба за по да та ка о ста нов ни штву Сре ма то ком 
XVI II ве ка, ове го ди не, 2015, знат но је уве ћа на и ско ро ком пле ти ра на. До са да са ку-
пље на гра ђа о ста нов ни штву Сре ма у XVI II ве ку ре дов но се кри тич ки ана ли зи ра, 
сре ђу је и по сте пе но уоб ли ча ва у фор му на уч ног ра да.

Днев не ми гра ци је ак тив ног ста нов ни штва Вој во ди не 
(но си лац те ме: проф. др Сло бо дан Ћур чић)

Ис тра жи ва ња на овој те ми у 2012. го ди ни од ви ја ла су се успо ре ни је од пла ни-
ра них пре све га због ка шње ња об ја вљи ва ња по да та ка по пи са ста нов ни штва из 2011. 
го ди не. По да ци прет ход них по пи са (1961, 1971, 1981, 1991. и 2002) о ак тив но сти ма 
и де лат но сти ма ста нов ни штва и днев ним ми гран ти ма то ком прет ход не три го ди не 
при ку пље ни су и ста ти стич ки об ра ђе ни. До са да су об ја вље ни са мо пре ли ми нар ни 
по да ци о бро ју ста нов ни ка 2011. го ди не по на се љи ма, ко ји се за по тре бе овог ис тра-
жи ва ња не мо гу ко ри сти ти.

То ком 2014. го ди не рад на овој те ми био је усме рен на под руч је Ба на та и на 
гра ви та ци о на под руч ја че ти ри основ на ба нат ска гра да: Зре ња нина, Пан че ва, Ки-
кин де и Вр шца. Ана ли зе су оба вље не на осно ву по да та ка по пи са ста нов ни штва из 
1961, 1971, 1981, 1991. и 2002. го ди не, углав ном на по да ци ма о бро ју ста нов ни ка, 
на се ља, еко ном ским струк ту ра ма ста нов ни штва, ста ро сти ста нов ни штва и ме сту 
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ра да. У ме ђу вре ме ну Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку об ра дио је по дат ке по пи са 
ста нов ни штва из 2011. го ди не о днев ним ми гра ци ја ма на ба зи оп шти на, та ко да је 
за по че та об ра да и тих по да та ка. И на кра ју 2015. го ди не још увек ни су об ја вље ни 
по да ци по пи са ста нов ни штва из 2011. го ди не ко ји се од но се на днев не ми гра ци је 
ста нов ни штва на ба зи на се ља, а ко ји су нео п ход ни да се рад на овој те ми за вр ши.

Ста ро сно-пол ни кон тин ген ти ста нов ни штва Вој во ди не 
(но си лац те ме: проф. др Мил ка Бу ба ло Жив ко вић)

У 2012. го ди ни об ја вљен је рад Бо ја на Ђер ча на, Мил ке Бу ба ло Жив ко вић, 
Та ма ре Лу кић и Ми ли це Со ла ре вић: „Re gi o nal de mo grap hic pro blems of bor der vil la ges 
of Srem” (10th In ter na ti o nal Con fe ren ce of Ge o graphy, Ter ri to rial Dyna mics and Su sta i na ble 
De ve lop ment, Eu ro pean Per spec ti ves, West Uni ver sity of Ti mi so a ra, pp. 8–9). У ра ду су 
ана ли зи ра ни де мо граф ски про бле ми у по гра нич ним се ли ма Сре ма и про ме не функ-
ци о нал них кон тин ге на та.

Рад под на сло вом „De mo grap hic chan ges in The King dom of SCS and The King-
dom of Yugo sla via”, ау то ра Мил ке Бу ба ло Жив ко вић и Бо ја на Ђер ча на, при хва ћен 
је за об ја вљи ва ње у збор ни ку ме ђу на род ног ка рак те ра Исто ри ја и ге о гра фи ја: 
су сре ти и про жи ма ња. У ра ду су ана ли зи ра не де мо граф ске про ме не Кра ље ви не 
СХС и Кра ље ви не Ју го сла ви је пре ма по да ци ма по пи са из 1921. и 1931. го ди не. Ана-
ли зи ра ни су кре та ње бро ја ста нов ни ка, сред ња ста рост, ин декс ста ро сти, ко е фи-
ци јент ма ску ли ни те та, као и функ ци о нал ни кон тин ген ти (пред школ ски и школ ски 
кон тин гент, фер тил ни и рад ни кон тин гент). Ана ли за је ура ђе на за це лу Ју го сла ви ју, 
као и за ба но ви не. Да на шњи про стор Вој во ди не био је у окви ру Ду нав ске ба но ви-
не, ко ја је об ра ђе на у окви ру ба но ви на.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња са др жа ни су и у ра ду „Де мо граф ски про бле ми оп шти-
не Али бу нар” ау то ра Мил ке Бу ба ло Жив ко вић, Та ма ре Лу кић и Бо ја на Ђер ча на, 
који је под не сен Ре дак ци ји Збор ни ка ра до ва Де парт ма на за ге о гра фи ју, ту ри зам 
и хо те ли јер ство. Ау то ри су прет ход не го ди не ана ли зирали де мо граф ске про ме не 
по гра нич них на се ља Вој во ди не, од но сно Ба на та. Рад је имао за циљ да ука же на ма ле 
раз ли ке у де мо граф ским про ме на ма и уну тра шњим, од но сно сре ди шњим де ло ви ма 
Ба на та, а за сту ди ју слу ча ја узе та је Општи на Али бу нар. У ра ду су, осим кре та ња 
ста нов ни ка, те ри то ри јал ног раз ме шта ја, узро ка де по пу ла ци је, раз ма тра не и по сле-
ди це де по пу ла ци је, од но сно про ме не код функ ци о нал них кон тин ге на та (пред школ-
ски и школ ски, фер тил ни и рад ни).

Ми гра ци је на про сто ру Вој во ди не у дру гој по ло ви ни XX и на по чет ку XXI ве ка  
(но си лац те ме: проф. др Мил ка Бу ба ло Жив ко вић)

У 2013. го ди ни на ме ђу на род ној кон фе рен ци ји у Охри ду са оп штен је рад Мил ке 
Бу ба ло Жив ко вић, Та ма ре Лу кић, Бо ја на Ђер ча на и Бран ка Ри ста но ви ћа: „Set tle ments 
on Fruš ka go ra in the ur ban area of No vi Sad” (In ter na ti o nal sympo si um Ohrid, 12–15th 
Sep tem ber, 2013 Pro blems and per spec ti ves of hillymo un tain are as, Ma ce do nian Ge o-
grap hic So ci ety, pp. 27).

Ур ба на зо на Но вог Са да об у хва та ве ћи про стор не го што је са ма оп шти на. 
Про сти ре се на територији Бач ке и Сре ма. Ур ба на зо на у Бач кој се ин тен зив ни је ши ри 
не го део ко ји се на ла зи у Сре му. На се ља но во сад ске ур ба не зо не у Сре му при па да-
ју оп шти на ма Но ви Сад, Бе о чин и Срем ски Кар лов ци. Ме ђу тим, по по след њем 
по пи су то су оп шти не Пе тро ва ра дин, Бе о чин и Срем ски Кар лов ци, по што је Оп шти-
на Пе тро ва ра дин одво је на од Но вог Са да. Укуп но је у овој зо ни де вет на се ља, та ко 
да су у ра ду ана ли зи ра не про ме не ових де вет на се ља. Ме ђу тим, гра ви та ци о на зо на 
Но вог Са да се у крај њем ис точ ном де лу Сре ма ши ри и пре ко об ро на ка Фру шке го ре 
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на Оп шти ну Ин ђи ја. Свих де вет на се ља има ло је по пу ла ци о ни раст од Дру гог свет-
ског ра та до по след њег по пи са 2011. го ди не. Нај ин тен зив ни ји раст бро ја ста нов ни ка 
био је у на се љу Срем ска Ка ме ни ца, где је ста нов ни штво уве ћа но го то во пет пу та, 
а нај сла би ји раст био је у нај у да ље ни јим на се љи ма ове зо не, у Бу ков цу и Че ре ви ћу. 
По раст бро ја ста нов ни ка имао је ути ца ја на де мо граф ске про ме не у на се љи ма, као 
и на про ме не мор фо ло ги је на се ља. До шло је до ши ре ња из гра ђе ног про сто ра и у 
ру рал ним и ур ба ним сре ди на ма, те до из град ње са свим но вих на се ља или де ло ва 
на се ља. У ра ду је утвр ђен знат но ве ћи ути цај ми гра ци ја на по раст бро ја ста нов ни-
ка ових на се ља од при род ног при ра шта ја. Рад је об ја вљен у ча со пи су Eu ro pean 
re se ar cher jo u r nal (2014, LXXI, 3/2). Ау то ри ра да „Mo ving to the wel fa re co un tri es: 
Emi grants from Ser bia 1961–2002.” су Мил ка Бу ба ло Жив ко вић, Та ма ра Лу кић, Бо јан 
Ђер чан и Гор да на Јо ва но вић. У овом ра ду ана ли зи ра ни су еми гран ти из Ср би је у 
пе ри о ду од 1961. до 2002. го ди не. Утвр ђе не су др жа ве у ко је су еми гран ти нај ви ше 
од ла зи ли (Ау стри ја, Не мач ка, Швај цар ска, Фран цу ска, Ита ли ја и САД). Та ко ђе су 
утвр ђе не ре ги је ода кле је нај ви ше еми гра на та. Око 80% еми гра на та је са про сто ра 
Цен трал не Ср би је, а оста так је, око 20%, из Вој во ди не. Об ја вљен је рад „Ре ги о нал-
но-де мо граф ски про бле ми и ква ли тет жи во та у по гра нич ном под руч ју Сре ма: сту-
ди ја слу ча ја оп шти на Шид”, у ча со пи су Те ме (4: 1681–1699). У ра ду је ана ли зи ран 
ква ли тет жи во та на под руч ју Оп шти не Шид, ка ко ау тох то ног ста нов ни штва та ко 
и ми гра на та, ко јих је зна тан број по след њих де це ни ја.

У 2014. го ди ни об ја вље на су че ти ри ра да ко ја су ре зул тат ис тра жи ва ња ми-
гра ци о них про ме на на про сто ру Вој во ди не:

1) Bu ba lo Živ ko vić, M., Dje r čan B., Lu kić, T., Jo va no vić, G., (2014): „Mo ving to the 
Wel fa re Co un tri es: Emi grants from Ser bia 1961‒2002”. Eu ro pean Re se ar cher, vol. 71, 
No 3‒2, DOI: 10.13187/issn.2219‒8229, p 581‒594. Ана ли зи ра на је еми гра ци ја ста нов-
ни штва са про сто ра Ср би је у пе ри о ду од че тр де сет го ди на. Ана ли за је ра ђе на пре ма 
бро ју еми гра на та, пре ма оп шти на ма еми гра ци је, као и пре ма др жа ва ма ими гра ци је. 
Еми гран ти су анализирани и пре ма по лу и ста ро сти;

2) Мил ка Бу ба ло Жив ко вић, Јо ван Плав ша, Рас ти слав Стој са вље вић (2014): 
„Ру си у Вој во ди ни – де мо граф ске про ме не ими гра ци о не ет нич ке гру пе”. Сед ми на-
уч но-струч ни скуп „In ter Re gi o Sci 2014”, Но ви Сад, стр. 83. Из нај ве ћег бро ја оп шти-
на Вој во ди не ста нов ни штво еми гри ра, али је при сут но и из ве сно до се ља ва ње ста-
нов ни штва. Не ве ли ки број ру ског ста нов ни штва се до се ља ва на под руч је Вој во ди не, 
али и у оста ле ре ги о не Ср би је. У овом ра ду ана ли зирано је ру ско ста нов ни штво 
ко је је до се ље но на под руч је Вој во ди не и ко је је ре ги стро ва но по след њим по пи сом 
2011. го ди не. Са гле да ни су узро ци ими гра ци је ру ске по пу ла ци је на про стор Вој во-
ди не, по том су ана ли зи ра не де мо граф ске про ме не ру ске по пу ла ци је ко ја је до се ље на 
на про стор Вој во ди не: про ме не бро ја, пол но-ста ро сна струк ту ра, ин декс ста ро сти, 
арит ме тич ка сред ња ста рост, ко е фи ци јент ста ро сти, ко е фи ци јент ма ску ли ни те та, 
као и те ри то ри јал ни раз ме штај ове по пу ла ци је;

3) Bu ba lo Živ ko vić, M., Djur djev, B., Dje r čan, B., Lu kić, T., Iv kov Dži gur ski, A. 
(2014): „Mi gra ti ons on the ter ri tory of Voj vo di na Pro vin ce (Ser bia) in the half of the 20th 
cen tury”. Pen see Jo ur nal, Vol 76, No. 10; Oct, p 309–324. Рад се ба ви ми гра ци ја ма на 
под руч ју Вој во ди не ко је су се од ви ја ле у пр вој по ло ви ни XX ве ка. Ак це нат је ста вљен 
на ими гра ци ју, по себ но на ко ло ни за ци ју ста нов ни штва. У ра ду је ука за но на ути цај 
ових ми гра ци ја на раз ме штај ими гра на та с кра ја XX ве ка;

4) Bu ba lo Živ ko vić, M., Đur đev, B., Lu kić, T., Đer čan, B., Vu ko sa vlje vić, S. (2014): 
„Emi gra tion from Voj vo di na in the last de ca de of the 20th cen tury and the first de ca de of 
the 21st cen tury”, The 5th In ter na ti o nal sympo si um „Aca de mi cian Be ri slav Be ta Be rić”. 
У ра ду су ана ли зи ра не про ме не код еми гра на та са про сто ра Вој во ди не у два ме ђу-
по пи сна пе ри о да 1991‒2002. и 2002‒2011. го ди не. Ана ли зи ра ни су про ме не укуп ног 
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бро ја еми гра на та, њи хов удео у про ме на ма укуп ног бро ја ста нов ни ка Вој во ди не, 
по том те ри то ри јал но по ре кло еми гра на та, као и од ре ди ште еми гра на та.

У 2015. го ди ни об ја вље но је пет ра до ва и са о ште ња на кон фе рен ци ја ма ко ји 
су ре зул тат ис тра жи ва ња ми гра ци ја на про сто ру Вој во ди не.

1) Мил ка Бу ба ло Жив ко вић, Та ма ра Лу кић, Бо јан Ђер чан (2015): „Ми гра ци је 
ста нов ни штва на про сто ру Ре пу бли ке Ср би је. Ми гра ци је и ет нич ност на по чет ку 21. 
сто ље ћа”, Ме ђу на род на знан стве на кон фе рен ци ја, За греб, 26. фебруар 2015 (27 стр.). 
У овом ра ду ана ли зи ра не су уну тра шње ми гра ци је на про сто ру Ср би је. Ана ли за 
је ра ђе на на ни воу ре ги о на и оп шти на, та ко да је ана ли зи ран и ре ги он Вој во ди не. 
Утвр ђе но је по ве ћа ње уде ла ми грант ског ста нов ни штва, од но сно сма ње ња уде ла 
ау тох то ног ста нов ни штва, по себ но у ју жним де ло ви ма Вој во ди не, од но сно на под-
руч ју Сре ма и у ју жним де ло ви ма Бач ке.

2) Т. Lu kić, B. Đer čan, M. Bu ba lo Živ ko vić (2015): „Re gi o nal dif fe ren ces bet we en 
com mu ters in Ser bia on the be gin ning of the 21st cen tury”, Pr o ce e dings, In ter na ti o nal 
sci en ti fic con fe ren ce Ge o bal ca ni ca 2015, 5–7 Ju ne, Sko pje, Ma ce do nia, pp. 261–268. У 
ра ду ана ли зирани су днев ни ми гра н ти на под руч ју Ср би је. И ов де је ра ђе на ана ли за 
по ре ги о ни ма. На пр о сто ру Вој во ди не утвр ђен je нај ве ћи удео днев них ми гра на та, 
по ред Бе о град ског ре ги о на, а по себ но на под руч ју Се вер нобач ког и Ју жно бач ког 
окру га.

3) M. Bu ba lo Živ ko vić, T. Lu kić, B. Đer čan (2015): „Emi gra tion from Voj vo di na 
pr o vin ce”, Pr o ce dings In ter na ci o nal sci en ti fic con fe ren ce Ge o bal ca ni ca 2015, 5‒7 Ju ne, 
Sko pje, Ma ce do nia, pp. 299‒305. У на ве де ном ра ду ана ли зи ра на је еми гра ци ја ста нов-
ни штва са пр о сто ра Вој во ди не пре ма ре зул та ти ма два по пи са (2002. и 2011). Пре ма 
тим по да ци ма утвр ђе но је, на осно ву по да та ка Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку, 
из ве сно сма ње ње бро ја еми гра на та. Ме ђу тим, про блем је све о бу хват ност по пи са 
ка да су у пи та њу еми гран ти, та ко да су то са мо прет по став ке. Зе мље ко је при ма ју 
нај ви ше еми гра на та са под руч ја Вој во ди не су Не мач ка, Ау стри ја, Ма ђар ска, Швај-
цар ска, Ита ли ја, САД и Ка на да.

4) Мил ка Бу ба ло Жив ко вић, Та ма ра Лу кић (2015): Мла ди у Ср би ји по чет ком 
21. ве ка, Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, Бе о град. У окви ру сту ди је о мла ди ма у 
Ср би ји на по чет ку XXI ве ка, ана ли зирани су мла ди на пр о сто ру Вој во ди не. Ана ли-
зи ран је, по ред про це са еми гра ци је, и про цес уну тра шњег пре се ља ва ња ста нов ни-
штва, као и про блем из бе глич ке по пу ла ци је.

5) Mil ka Bu ba lo Živ ko vić, Ta ma ra Lu kić, Bo jan Đer čan (2015): „Mi gra ti ons to 
Voj vo di na in re se arch of Jo van Cvi jić and du ring 20th cen tury”, In ter na ti o nal Sci en ti fic 
Con fe ren ce 150th an ni ver sary of Jo van Cvi jić birth, Be o grad, Oc to bar 12‒14. Ser bian 
Aca demy of Sci en ces and Arst, Ge o grap hi cal In sti tu te „Jo van Cvi jić” SA SA. У ра ду су 
ана ли зи ра не слич но сти и раз ли ке из ме ђу ми гра ци ја пре ко Са ве и Ду на ва на ко је 
је ука зао Јо ван Цви јић и ми гра ци ја то ком XX ве ка.

Сло ва ци у Вој во ди ни (ет но граф ска ис тра жи ва ња) 
(но си лац те ме: др Ве сна Мар ја но вић)

До са да шња ис тра жи ва ња ет но гра фи је Сло ва ка у Вој во ди ни мо гу до ку мен то-
ва ти да је на род на тра ди ци о нал на кул ту ра Сло ва ка ве о ма ва жна, ка ко за ко хе зи ју 
ет нич ке за јед ни це Сло ва ка у Вој во ди ни, одн ос но Ср би ји, та ко и за раз ви ја ње при-
хва та ња „дру го сти” код са вре ме ног ста нов ни штва у Ср би ји. Сло вач ка за јед ни ца 
сво ју тра ди ци о нал ну кул ту ру нај ви ше пред ста вља јав но сти у Ср би ји кроз не го ва-
ње тра ди ци о нал них ига ра и му зи ке у кул тур но-умет нич ким дру штви ма при ли ком 
одр жа ва ња раз ли чи тих ма ни фе ста ци ја то ком го ди не, што им пли ци ра све осо бе но сти 
и са мог је зи ка, али и кул ту ре оде ва ња (на род на но шња и на ци о нал ни ко сти ми).
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Ем пи риј ски рад
Ве сна Мар ја но вић: На ста вак при ку пља ња и об ра де гра ђе са те ре на у на се љи-

ма Бо љев ци, Ста ра Па зо ва, Па ди на, Пив ни це (по греб ни оби ча ји, тра ди ци о нал на 
ис хра на, по је ди ни го ди шњи оби ча ји (за ду шни це, Сви све ти), ус по ста вља ње но вих 
мо де ла оби чај ног по на ша ња – у Бо љев ци ма и Ста рој Па зо ви; фол клор не ма ни фе ста-
ци је у Ко ва чи ци, Бач ком Пе тров цу, Па ди ни, Вој ло ви ци (по себ но свад бе ни оби ча ји).

По во дом ма ни фе ста ци је Ко ва чич ки ок то бар у Ко ва чи ци ок то бра 2012. про-
пра ће не су ма ни фе ста ци је и сни мљен Кир бај (ва шар), сло вач ка се о ска сла ва. 

Са рад ни ци, му зеј ски ет но ло зи, ра ди ли су на си сте ма ти за ци ји и об ра ди му-
зеј ских пред ме та у На род ном му зе ју у Бач ком Пе тров цу.

Пре зен та ци ја гра ђе
Ве сна Мар ја но вић: „Уло га са вре ме них фол клор них ма ни фе ста ци ја вој во ђан-

ских Сло ва ка у очу ва њу иден ти те та”, Гла сник Ет но граф ског му зе ја, 76;
Ве сна Мар ја но вић, из ла га ње на на уч ном ску пу „По га че и пре га че” и ет но-

граф ске из ло жбе у све тлу кул ту ре пам ће ња (на при ме ру тра ди ци о нал не на род не 
кул ту ре у Ср би ји, Му зеј ска кон тек сту а ли за ци ја ин тим ног и емо тив ног (Му зеј 
гра да Но вог Са да, 22–23. но вем бар 2012).

Ве сна Мар ја но вић, „Основ ни еле мен ти кул ту ре пам ће ња у на ра ти ви ма о пра-
знич ној тра ди ци о нал ној кул ту ри код Сло ва ка у Вој во ди ни” (рад у за вр шној при-
пре ми).

Пре глед му зе а ли ја као мар ке ра сло вач ког ен ти те та у Вој во ди ни
Ве сна Мар ја но вић: на ста вак ра да на до ку мен та ци ји му зеј ске гра ђе у Му зе ју 

Сре ма у Срем ској Ми тро ви ци (Љу ба, Бин гу ла, Слан ка ме нач ки ви но гра ди), На род ном 
му зе ју у Зре ња ни ну, На род ном му зе ју у Пан че ву, Му зе ју Вој во ди не у Но вом Са ду.

Ана Сеч Пин ћир: за вр ше на ре ин вен та ри за ци ја ет но ло шке зби р ке у На род ном 
му зе ју у Бач ком Пе тров цу, а у то ку је за вр шна фа за об ра де пред ме та. И по ред то га 
што Сло ва ци у Вој во ди ни чи не ве о ма спе ци фич ну ет нич ку за јед ни цу, до да нас 
ни су из вр ше на си сте мат ска ет но ло шка ис тра жи ва ња кул ту ре Сло ва ка у Вој во ди ни, 
ни ти су пред ста вље ни об ли ци са вре ме ног ин те гри са ња. На род на кул ту ра Сло ва ка 
у Вој во ди ни је ве о ма ком плек сна и зах те ва ка ко ње но са гле да ва ње у све тлу исто-
риј ских и дру штве них ка те го ри ја та ко и у си сте му функ ци о ни са ња у окви ри ма раз-
во ја дру штва у Ср би ји у це ли ни. Ис тра жи ва ња у 2013. го ди ни од ви ја ла су се кроз: 
1) ем пи риј ски рад: при ку пља ње и об ра да гра ђе на те ре ну у Ко ва чи ци. При ку пљен 
је ем пи риј ски ма те ри јал о тра ди ци о нал ним јав ним ма ни фе ста ци ја ма по пут Ко ва-
чич ког ок то бра у Ко ва чи ци и сни мље но је 150 фо то гра фи ја; 2) пре зен та ци ју гра ђе: 
Ве сна Мар ја но вић, „При ме ри не го ва ња кул ту ре Сло ва ка у мул ти кул тур ној сре ди ни 
у Вој во ди ни”, Бор ско је зе ро, сеп тем бар 2013 у ор га ни за ци ји CRCD/CDCS; 3) пре-
гле да не му зе а ли је у Му зе ју Сре ма у Срем ској Ми тро ви ци (гра ђа из Љу бе, Бин гу ле, 
Слан ка ме нач ких ви но гра да, Гло жња) и На род ном му зе ју у Зре ња ни ну, април 2013.

Ис тра жи ва ња у 2014. го ди ни од ви ја ла су се кроз ем пи риј ски рад и при пре му 
тек сто ва за об ја вљи ва ње гра ђе. Ем пи риј ски рад од ви јао се кроз при ку пља ње и об-
ра ду гра ђе на те ре ну. При ку пље на је гра ђа о вер ским за јед ни ца ма код Сло ва ка 
(Па ди на, Хај ду чи ца), а у са рад њи са За во дом за кул ту ру вој во ђан ских Сло ва ка 
из вр ше не су кон сул та ци је и при пре ме за пред ло ге не ма те ри јал ног кул тур ног на-
сле ђа Сло ва ка у Вој во ди ни („Ara dač ke meš kar ke”, жен ско удру же ње ко је из во ди 
тра ди ци о нал не сло вач ке пе сме). У при пре ми је текст о кон фир ма ци ји код сло вач ке 
де це у Ко ва чи ци. Пу бли ко ван је рад „О ис тра жи ва њи ма тра ди ци о нал не на род не 
кул ту ре, иден ти те ту и ме ђу соб ним од но си ма код ста нов ни штва у мул ти кул тур ним 
сре ди на ма кра јем 20. и по чет ком 21. ве ка” у збор ни ку ра до ва Ku la Jan ko vi ća: spo
me nik kul tu re ‒ po kre tač odr ži vog raz vo ja Rav nih ko ta ra: baš ti na, in ter kul tu ra li zam i 
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re vi ta li za ci ja, ure di li Dra go Rok san dić, Ma ri je ta Raj ko vić Ive ta, Ti ha na Ru bić (Za greb: 
Fi lo zof ski fa kul tet i Cen tar za kom pa ra tiv no hi sto rij ske i in ter kul tur ne stu di je Ple ja da, 
2014). Иа ко је текст ши ри, де ли мич но су им пле мен ти ра ни и ре зул та ти ет но граф ских 
ис тра жи ва ња Сло ва ка у Вој во ди ни, јер је око сни ца из ла га ња мул ти кул ту рал ност 
и про жи ма ње кул тур них осо бе но сти.

И по ред то га што Сло ва ци у Вој во ди ни чи не ве о ма спе ци фич ну ет нич ку за-
јед ни цу, до да нас ни су из вр ше на си сте мат ска ет но ло шка ис тра жи ва ња њи хо ве 
кул ту ре у Вој во ди ни, ни ти су пред ста вље ни об ли ци са вре ме ног ин те гри са ња. На-
род на кул ту ра Сло ва ка у Вој во ди ни је ве о ма ком плек сна и зах те ва ка ко ње но са гле-
да ва ње у све тлу исто риј ских и дру штве них ка те го ри ја та ко и у си сте му функ ци о ни-
са ња у окви ри ма раз во ја дру штва у Ср би ји у це ли ни. Ис тра жи ва ња у 2015. го ди ни 
од ви ја ла су се кроз ем пи риј ски рад и при пре му тек сто ва за об ја вљи ва ње гра ђе. Ем пи-
риј ски рад од ви јао се кроз при ку пља ње и об ра ду гра ђе на те ре ну у на се љи ма Гло жан, 
Кул пин и Бо љев ци. У дру гој по ло ви ни го ди не на ста вље но је при ку пља ње гра ђе о 
по греб ним оби ча ји ма, тра ди ци о нал ној ис хра ни, по је ди ним го ди шњим оби ча ји ма и 
ус по ста вља њу но вих мо де ла оби чај ног по на ша ња у Бо љев ци ма и Ста рој Па зо ви. Као 
ре зул тат ра да на овој те ми пре дат је рад под на сло вом „О не ма те ри јал ном кул тур-
ном на сле ђу на ци о нал них ма њи на у Ср би ји” у Збор ни ку ра до ва На ци о нал ни са ве ти 
на ци о нал них ма њи на и кул ту ра 2 (Но ви сад: За вод за кул ту ру Вој во ди не). На ста вљен 
је рад на при пре ми тек ста под рад ним на сло вом „Ет но ло шка ис тра жи ва ња Сло ва ка 
у Вој во ди ни”.

Ста ре ње ста нов ни штва Вој во ди не, ме ђу ге не ра циј ска со ли дар ност и тран сфер 
(но си лац те ме: проф. др Мир ја на Ра ше вић) 

У 2013. го ди ни на на ве де ној те ми пр во је из вр шен из бор ли те ра ту ре ве за не за 
ак ту ел на пи та ња по пу ла ци о ног ста ре ња и ста ро сти у мо дер ном дру штву. По ред 
де мо граф ских ра до ва кон сул то ва ни су и они ко ји су ба зич но со ци о ло шког, пси хо-
ло шког, еко ном ског, ан тро по ло шког и ме ди цин ског ка рак те ра. Ре ле вант ни до ма ћи 
и стра ни ча со пи си, као и пу бли ка ци је Ује ди ње них на ци ја пред ста вља ли су основ-
ни оквир за про у ча ва ње до са да шњих и бу ду ћих тен ден ци ја по пу ла ци о ног ста ре ња 
у раз ви је ним дру штви ма, узро ка и по сле ди ца овог фе но ме на, ста ња од го во ра на 
иза зо ве ко ји се по ста вља ју пред др жа ву и по је дин ца у усло ви ма де мо граф ског ста-
ре ња, од но сно све ду жег ин ди ви ду ал ног жи во та, као и прет по став ки за ре а ли за ци ју 
кон цеп та ак тив ног ста ре ња и ме ђу ге не ра циј ског раз у ме ва ња. До дат но су про у ча ва-
ни ра до ви ме то до ло шког ти па. Тим пу тем де фи ни сани су те о риј ски оквир и ме то-
до ло ги ја ра да на про јек ту ко ји има за циљ да утвр ди ка ко мла ди љу ди у Вој во ди ни 
до жи вља ва ју оне ко ји има ју 65 го ди на и ви ше, да од го во ри на пи та ње да ли су они 
све сни пред но сти тре ћег жи вот ног до ба, од но сно да одсли ка раз ми шља ња де во ја ка 
и мла ди ћа о ка рак те ри сти ка ма со ци јал ног уго во ра ме ђу ста ро сним гру па ма. То ком 
2013. од ре ђени су те о риј ски оквир и ме то до ло ги ја ра да на про јек ту „Ста ре ње ста-
нов ни штва Вој во ди не и ме ђу ге не ра циј ска со ли дар ност и тран сфер”. На тај на чин 
ство ре на је осно ва за спро во ђе ње ем пи риј ског ис тра жи ва ња ове го ди не. Оно је ре а-
ли зо ва но кроз ви ше фа за и то на сле де ћи на чин: 1) Пр во је утвр ђе на, спе ци јал но за 
по тре бе овог про јек та, осно ва за раз го вор са уче ни ци ма, од но сно де фи ни са но је пет 
те ма. Желело се видети ко је за мла де у Вој во ди ни стар, ко је су им пр ве асо ци ја ци је 
ве за не за ста ре ње и ста рост, ка ко ви де пред но сти и не до стат ке тре ћег жи вот ног до ба, 
че твр то пи та ње ти ца ло се тран сге не ра циј ског тран сфе ра и со ли дар но сти, а пе то 
пер цеп ци је де во ја ка и мла ди ћа о се би као ста рим љу ди ма, 2) За тим су, има ју ћи у 
ви ду вр сту за ни ма ња ко је уче ни ци сти чу и со ци јал ни круг из ко га по ти чу, иза бра-
не три сред ње шко ле у Но вом Са ду: гим на зи ја, сред ња еко ном ска шко ла и сред ња 
ме ди цин ска шко ла, 3) Да ље, у сва кој од иза бра них шко ла ор га ни зо ван је раз го вор 



74 РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ

са од осам до де сет уче ни ка че твр тог раз ре да по прин ци пу фо кус-гру пе то ком но-
вем бра. Раз го вор са уче ни ци ма во дио је ру ко во ди лац ис тра жи ва ња да би се, по ред 
вер бал них ис ка за, са гле да ли и не вер бал ни из ра зи уче сни ка у ди ску си ји. Ути сак је 
да су уче ни ци ра до по де ли ли сво је ста во ве и ми шље ња у гру пи из но се ћи че сто и 
при ме ре из лич ног жи во та. Раз го во ри су сни ма ни дик та фо ном уз прет ход но до би-
је ну са гла сност уче ни ка.

То ком 2013. го ди не де фи ни сани су те о риј ски оквир и ме то до ло ги ја ра да на те ми 
„Ста ре ње ста нов ни штва Вој во ди не и ме ђу ге не ра циј ска со ли дар ност и тран сфер”. 
На тај на чин ство ре на је осно ва за спро во ђе ње ем пи риј ског ис тра жи ва ња у 2014. 
го ди ни. Оно је ре а ли зо ва но кроз ор га ни зо ва ње раз го во ра на пет те ма по прин ци пу 
фо кус-гру пе са од осам до де сет уче ни ка че твр тог раз ре да из три сред ње шко ле у 
Но вом Са ду: гим на зи ја, сред ња еко ном ска шко ла и сред ња ме ди цин ска шко ла. Раз-
го ва ра ло се о сле де ћим пи та њи ма: ко је стар за мла де у Вој во ди ни? Ко је су им пр ве 
асо ци ја ци је ве за не за ста ре ње и ста рост? Ка ко ви де пред но сти и не до стат ке тре ћег 
жи вот ног до ба? Че твр та те ма ти ца ла се тран сге не ра циј ског тран сфе ра и со ли дар-
но сти, а пе та пер цеп ци је де во ја ка и мла ди ћа о се би као ста рим љу ди ма. Раз го вор 
је сни ман, уз прет ход но до би је ну са гла сност уче сни ка фо кус-гру пе. На осно ву сни-
мље ног за пи са у 2015. го ди ни ура ђен је ком пле тан ау дио-тран скрипт ди ску си је 
во ђе не на фо кус-гру па ма. За тим су пре ку ца не и бе ле шке мо де ра то ра фо кус-гру пе. 
Оне су са чи ње не не по сред но по сва кој за вр ше ној фо кус-гру пи, да би се по ред вер-
бал них ис ка за са гле да ли и не вер бал ни из ра зи уче сни ка у ди ску си ји. Фо кус-гру пе 
во дио је ру ко во ди лац ис тра жи ва ња. Кван ти та тив на и ква ли та тив на ана ли за ста во ва 
мла дих на сва ку од пет по кре ну тих те ма пред ста вља ла је нај зна чај ни ји део ра да на 
про јек ту у 2015. го ди ни. До дат но су ана ли зи ра не и раз ли ке у ста во ви ма мла дих у 
за ви сно сти од ти па сред ње шко ле ко ју су по ха ђа ли.

Де тињ ство као кул тур ни обра зац ста нов ни штва Шај ка шке  
(но си лац те ме: др Ве сна Мар ја но вић)

Рад на овој те ми у 2013. го ди ни имао је за циљ да по ста ви осно ве за сту ди о-
зни ја ет но ло шка ис тра жи ва ња де тињ ства као зна чај не ета пе у раз во ју лич но сти и 
по ро ди це у тра ди ци о нал ном и са вре ме ном мо де лу кул ту ре у Ср би ји, на при ме ру 
од ра ста ња де це у на се љи ма Шај ка шке. Ра дом на овој те ми оства ри ће се бо љи увид 
у раз ли чи тост кул ту ра на про сто ру Шај ка шке и про мо ви са ће се ин сти ту ци о нал на 
ин ди ви ду ал на и ин тер кул ту рал на ко му ни ка ци ја и да ти до при нос ве ћој то ле ран-
ци ји и бо љем ме ђу соб ном по што ва њу кул тур них гру па на мул ти кул ту рал ном про-
сто ру. На кон из вр ше них те рен ских ис тра жи ва ња и сре ђи ва ња гра ђе при ку пље не 
у на се љи ма ре ги о на Шај ка шке (Ти тел, Шај каш, Ви ло во, Ђур ђе во, Жа баљ, Бач ко 
Гра ди ште, Гар ди нов ци, Лок) ра ђе но је на об ра ди гра ђе о де тињ ству и по ро дич ној 
струк ту ри за са оп ште ње на на уч ном ску пу „Оби ча ји жи вот ног ци клу са и ор га ни-
за ци ја по ро дич них од но са у Шај ка шкој не кад и сад”. У пр о те клом пе ри о ду ис пи-
ти ва но је са вре ме но ста нов ни штво у на ве де ним на се љи ма, по себ но мла ђа по пу ла-
ци ја, и утвр ђи ва на су зна ња о уло зи гра ни ча ра у фор ми ра њу кул тур них обра за ца, 
по ро дич ној струк ту ри и схва та њу де тињ ства, од но сно од го ју де це у пр о шло сти и 
по ре ђе њу са ре цент ним мо де ли ма. У том ви ду са вре ме но ста нов ни штво ко је се на шло 
у уло зи ис пи та ни ка не ма ја сна се ћа ња о оби ча ји ма ко ји су не ка да би ли у прак си а 
чи ји се ре ци ди ви и да нас при ме ћу ју, на ро чи то ка да је реч о ор га ни за ци ји по ро ди це 
и пе ри о ду од ра ста ња, од но сно не го ва њу де це. На ста вљен је рад и на об ра ди ар хив-
ских до ку ме на та о ста нов ни штву Шај ка шке (Ет но ло шки ар хив Му зе ја Вој во ди не).

Рад на овој те ми имао је за циљ да по ста ви осно ве за сту ди о зни ја ет но ло шка 
ис тра жи ва ња де тињ ства као зна чај не ета пе у раз во ју лич но сти и по ро ди це у тра ди-
ци о нал ном и са вре ме ном мо де лу кул ту ре у Ср би ји, на при ме ру од ра ста ња де це у 
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на се љи ма Шај ка шке и да се оства ри бо љи увид у раз ли чи тост кул ту ра на пр о сто ру 
Шај ка шке. У пр о те клом пе ри о ду ис пи ти ва но је са вре ме но ста нов ни штво у на ве де ним 
на се љи ма, по себ но мла ђа по пу ла ци ја, и утвр ђи ва на су зна ња о уло зи гра ни ча ра у 
фор ми ра њу кул тур них обра за ца, по ро дич ној струк ту ри и схва та њу де тињ ства, 
од но сно од го ју де це у пр о шло сти и по ре ђе њу са ре цент ним мо де ли ма. У том ви ду 
са вре ме но ста нов ни штво ко је се на шло у уло зи ис пи та ни ка не ма ја сна се ћа ња о 
оби ча ји ма ко ји су не ка да би ли у прак си а чи ји се ре ци ди ви и да нас при ме ћу ју, на-
ро чи то ка да је реч о ор га ни за ци ји по ро ди це и пе ри о ду од ра ста ња, од но сно не го ва њу 
де це. У 2014. го ди ни ма ло се ра ди ло на те ре ну јер сред ства ни су би ла до вољ на, па се 
рад на те ми од ви јао ка би нет ски на осно ву рас по ло жи ве гра ђе, ли те ра ту ре и пе рио-
ди ке из XIX ве ка. По је ди нач ни су мар ни ре зул та ти укљу че ни су у из ла га ње, а по том 
и у тек сту „Оби ча ји жи вот ног ци клу са на при ме ру по ро дич них од но са Ср ба у Шај-
ка шкој” ко ји је пре дат ре дак ци ји Збор ни ка ра до ва са на уч ног ску па по све ће ног 
Шај ка шкој. У то ку ис тра жи ва ња фо кус је био на деч јем схва та њу све та од ра слих, 
а по том се из рас по ло жи ве гра ђе на сто јао утвр ди ти исто риј ски про цес у раз во ју де-
тињ ства у Вој ној гра ни ци. Осим то га, ра ђе но је и на ис тра жи ва њу де тињ ства у ка-
сни јим вре мен ским пе ри о ди ма у ју жној ре ги ји Бач ке – Шај ка шкој, што је обе ле же-
но ко му ни ка ци јом и пу тем уче ство ва ња де це у вре ме пра зни ка у окви ру по ро ди це 
и ин сти ту ци ја. Ре ги стро ва не су и игров не ак тив но сти, деч ји фол клор. У при пре ми 
је текст, до пу на сту ди ји о ет но гра фи ји ста нов ни штва Шај ка шке.

Про мен љи вост мор фо функ ци о нал них по ка за те ља  
код ста нов ни ка Бе ло ру си је и Вој во ди не 

(но си о ци те ме: проф. др Ве ри ца Бо жић Кр стић и проф. др Бра ни сла ва Бе лић)

Мор фо функ ци о нал ни по ка за те љи ста нов ни штва да ју сли ку о из гле ду, од но сно 
те ле сној гра ђи, здрав стве ном ста њу, ра сту, раз во ју и струк ту ри од ре ђе не људ ске 
по пу ла ци је. У фор ми ра њу ових осо би на, као и код свих жи вих би ћа, ме ђу соб но 
де лу ју ге не тич ки и спо ља шњи фак то ри. У од но су чо ве ка и би ос фе ре на гла ша ва се 
да се ан тро по ге не про ме не сре ди не стал но де ша ва ју и углав ном ути чу не га тив но 
на раст, раз вој, здра вље и рад ну спо соб ност љу ди. За то је по треб но за сва ку сре ди-
ну по на о соб од ре ди ти мор фо функ ци о нал не ка рак те ри сти ке по пу ла ци је, да би се 
утвр ди ло деј ство по је ди них фак то ра. Из у ча ва ње про мен љи во сти мор фо функ ци о-
нал них осо би на ста нов ни ка Бе ло ру си је и Вој во ди не (Ср би је) за по чето је пре усва-
ја ња овог про јек та, а ре зул тат те са рад ње је рад сле де ћих ау то ра: Л. И. Те га ко, В. 
Бо жич Кр стич, О. В. Мар фи на и Т. Л. Гур бо, под на зи вом: „Срав ни тельнаяа ха рак-
те ри сти ка по ка за телй фи зи че ско го раз ви тия у бе ло рус ских и серб ских де тей и под-
рост ков в на ча ле XXI ве ка”, об ја вље ног у ча со пи су Эко ло ֱ и че ская ан ֳ р о ֲ о ло ֱ ия 
(ISSN: 978-985-442-601-3, стр. 250–253).

Са рад ни ци на овој те ми су проф. др Ли ди ја Те га ко (Ин сти тут исто ри је Ака-
де ми ја на у ка Бе ло ру си ја), доц. др Ол га Мар фи на (Ин сти тут исто ри је, Ака де ми ја 
на у ка Бе ло ру си је), доц. др Та ја на Па вли ца (При род но-ма те ма тич ки фа кул тет Уни-
вер зи те та у Но вом Са ду) и доц. др Ра да Ра кић (При род но-ма те ма тич ки фа кул тет, 
Но ви Сад).

То ком 2013. и 2014. го ди не при ку пља ни су по да ци и од ре ђи ва не мор фо функ-
ци о нал не осо би не ста нов ни штва Вој во ди не у ци љу пру жа ња упо ред не ана ли зе о 
ста нов ни штву Вој во ди не и Бе ло ру си је. То ком 2014. го ди не ис тра жи ва ња су се ба зи-
ра ла на рад ни за да так ,,Од ре ђи ва ње вре ме на пол ног са зре ва ња”.

Тран све р зал но би о ан тро по ло шко ис пи ти ва ње из вр ше но је пре ма Ин тер на ци-
о нал ном би о ло шком про гра му (ИБП) у Но вом Са ду и Мин ску. Ис пи та но је 972 
уче ни це уз ра ста од 9 до 18 го ди на у Но вом Са ду и 1500 уче ни ца истог уз ра ста у 
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Мин ску. По да ци су об ра ђе ни стан дард ном ста ти стич ком ме то дом. Ста ти стич ка 
ана ли за је ура ђе на по мо ћу про гра ма: ,,IBMSPSS 20 Sta ti stics”.

Ре зул та ти овог ис тра жи ва ња пре зен то ва ни су у сле де ћа два ра да на LI II кон-
гре су Ан тро по ло шког дру штва Ср би је са ме ђу на род ним уче шћем ко ји се одр жао 
у Вра њу – Про грам и из во ди са оп ште ња (ISBN 978-866233-048-2): 1) Ra da Ra kić, 
Ve ri ca Bo žić Kr stić, Ta tja na Pa vli ca, Bra ni sla va Be lić, Li di ja Iva nov na Тegako: „Po ja va 
me nar he kod uče ni ca iz No vog Sa da i Min ska”, 2) Li dia Iva nov na Te ga ko: „Re gar ding the 
pro gram of adap ti ve chan ge abi lity re se arch in po pu la tion of Be la rus sia and Voj vo di na”. 

Са рад ни ци: проф. др Ли ди ја Ива нов на Те га ко (Оде ље ње за ан тр о по ло ги ју и 
еко ло ги ју Исто риј ског институ тa На ци о нал не ака де ми је на у ка Бе ло ру си је), доц. др 
Ол га Мар фи на (Оде ље ње за ан тро по ло ги ју и еко ло ги ју Исто риј ског институ тa На-
ци о нал не ака де ми је на у ка Бе ло ру си је), доц. др Та тја на Па вли ца (Де парт ман за 
би о ло ги ју и еко ло ги ју, При род но-ма те ма тич ки фа кул тет, Уни вер зи тет у Но вом 
Са ду) и доц. др Ра да Ра кић (Де парт ман за би о ло ги ју и еко ло ги ју, При род но-ма те ма-
тич ки фа кул тет, Уни вер зи тет у Но вом Са ду).

Ис тра жи ва ње у 2015. го ди ни има ло је за циљ да се утвр ди да ли је у Но вом Са ду, 
у пе ри о ду од де сет го ди на, до шло до про ме не у ве ли чи ни мор фо ло шких ка рак те ри-
сти ка уче ни ка од 11. до 15. го ди не, те ка кве су мор фо ло шке ка рак те ри сти ке уче ни ка 
од 7. до 14. го ди не у Вој во ди ни (Ср би ји) и Бе ло ру си ји.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња пре зен то ва ни су на Ме ђу на род ној кон фе рен ци ји Ин-
сти ту та за исто ри ју, На ци о нал не ака де ми је на у ка Бе ло ру си је у Мин ску, под на сло-
вом: „Tem po ral chan ges of an thro po lo gi cal cha rac te ri stics in chil dren from No vi Sad”, 
ау тор ки Ра де Ра кић, Та тја не Па вли це, Ве ри це Бо жић Кр стић и Оти ли је Хе ру бе ље. 

У ис тра жи ва њу мор фо ло шких осо би на уче ни ка од 7. до 14. го ди не у Вој во ди-
ни (Ср би ја) и Бе ло ру си ји до ка за но је да су де ца у Вој во ди ни зна чај но ве ће ви си не, 
ма се те ла, оби ма гру ди, ин дек са те ле сне ма се и пер цен тил них вред но сти. По ка за-
те љи ну три тив ног ста ту са по ка зу ју нај ве ћу раз ли ку у 13. го ди ни код оба по ла, а за 
ви си ну те ла у 14. го ди ни код де ча ка и у 10. го ди ни код де вој чи ца. Рад под на сло вом: 
„An thro po me tric tra its in chil dren from Voj vo di na (The Re pu blic of Ser bia) and Be la rus”, 
An thro po lo gi cal Re se arch and stu di es, 2015, 5: 44 (ISSN-L-0039-3586), ау тор ки Ра де 
Ра кић, Ве ри це Бо жић Кр стић, Та тја не Па вли це, Бра ни сла ве и Ли ди је Те га ко са оп-
штен је на ску пу одр жа ном 7. и 8. ок то бра у ор га ни за ци ји Fran cisc I. Ra i ner An thro-
po logy In sti tu te of the Ro ma nian Aca demy, Buc ha rest.

Гу би ци ста нов ни штва Вој во ди не, по ре ги о ни ма и на се љи ма,  
за вре ме Дру гог свет ског ра та 

(но си лац те ме: др Дра го Ње го ван)

То ком 2013. го ди не но си лац те ме ис тра жи вао je у Ар хи ву Вој во ди не (Фонд: 
По кра јин ска ко ми си ја за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча у 
Вој во ди ни), Му зе ју Вој во ди не (Зби р ка исто риј ских до ку ме на та), Ар хи ву СА НУ, 
као и ба зи по да та ка Ан кет ног од бо ра Скуп шти не АП Вој во ди не. Ре зул та ти ис тра-
жи ва ња об ја вље ни су у сле де ћим ра до ви ма: Са ша Ки цо шев и Дра го Ње го ван (2013): 
Раз вој ет нич ке и вер ске струк ту ре Вој во ди не, дру го до пу ње но из да ње; Дра го 
Ње го ван (прир.) (2013): По че так оку па ци је и ства ра ње НДХ као и пр ви ме се ци „др
жав ноправ ног” уре ђе ња: Дру га гру па ма сов них зло чи на (Срем); Дра го Ње го ван 
(2013): „Је дан до ку мент о ра ду суд ских ко ми си ја у Ба на ту 1942. го ди не на са хра њи ва-
њу жр та ва ја ну ар ске ра ци је у Ју жној Бач кој”, Рад Му зе ја Вој во ди не, 55; Дра го Ње го ван 
(2013): „Ка ко је и за што на ста ла Не за ви сна др жа ва Хр ват ска 1941”, Ла мед 6.

То ком 2014. го ди не ис тра жи ва но је у Ар хи ву Вој во ди не (Фонд: По кра јин ска 
ко ми си ја за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча у Вој во ди ни), Му-
зе ју Вој во ди не (Зби р ка исто риј ских до ку ме на та), ба зи по да та ка Ан кет ног од бо ра 
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Скуп шти не АП Вој во ди не и Ар хи ву СА НУ. Об ја вље ни су ра до ви: Де пор та ци ја: 
VII гру па ма сов них зло чи на: Зло чи ни оку па то ра и њи хо вих по ма га ча у Вој во ди ни 
1941–1944. (при ре дио Дра го Ње го ван. Но ви Сад: Про ме теј и Ма ло исто риј ско дру-
штво, 2014, 251 стр.); Дра го Ње го ван: „Пра вил ник за ор га ни за ци ју ра да Ко ми си је 
за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча у Вој во ди ни из сеп тем бра 
1944. го ди не”, Рад Му зе ја Вој во ди не, 2014, 56: 275–291; Дра го Ње го ван: „Шај ка шка 
за вре ме Дру гог свет ског ра та”, Шај ка шка – Про стор, ста нов ни штво, про шлост, 
Збо р ник ра до ва, уред ник проф. др Бран ко Бе шлин, Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 2014. 

То ком 2015. го ди не ра ђе но је на те ми „Жр тве ра та у Вој во ди ни (1941‒1945)”, 
ис тра жи ва на је ли те ра ту ра, ре ле вант на ар хив ска гра ђа и ана ли зи ра ни су ре зул та ти 
ем пи риј ског ис тра жи ва ња у ор га ни за ци ји Ме ђу а ка де миј ске ко ми си је СА НУ‒МА Н 
на ову те му. Ре зул та ти ис тра жи ва ња: 1) Об ја вље на је књи га ар хив ске гра ђе под 
на сло вом Ар ми ја, II гру па ма сов них зло чи на (Бач ка и Ба ра ња), у из да њу ИК „Про-
ме теј” и „Ма ло исто риј ско дру штво Но ви Сад”, 2015 ИСБН 978-86-515-1020-8 (Про-
ме теј) и ИСБН 978-86-87513-44-0 (МИД), у ко ји ма су по да ци о жр тва ма де лат но сти 
Ма ђар ске уста но ве кон тра шпи ју на же и Ислед ног по дод се ка у Новом Са ду за вре ме 
оку па ци је Бач ке и Ба ра ње од стра не Хор ти је ве Ма ђар ске; 2) Об ја вљен је чла нак у 
изра ел ском ча со пи су Ла мед (VII, мај 2015, 5: 22–23) под на сло вом „Књи га о хо ло-
ка у сту над Је вре ји ма у Ши ду”; 3) Об ја вљен је чла нак у изра ел ском ча со пи су Ла мед 
(VI II, јул 2015, 7: 13‒16) под на сло вом „Ка му зе ју но во сад ских Је вре ја”; 4) Уче ство-
ва ње на ску пу о ре зул та ти ма ис тра жи ва ња Ме ђу а ка де миј ске ко ми си је СА НУ‒МА Н 
о жр тва ма Дру гог свет ског ра та на под руч ју Вој во ди не, ко ја је одр жа на у СА НУ 
25. ју на 2015, с ре фе ра том под на сло вом „Жр тве ра та у Вој во ди ни”; 5) При пре мљен 
је за штам пу ела бо рат По кра јин ске ко ми си је за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и 
њи хо вих по ма га ча у Вој во ди ни (ар хив ска гра ђа) под на сло вом „При нуд ни рад”, у 
ко јем се на ла зе по да ци о жр тва ма ко је су про у зро ко ва не овим ви дом рат ног зло чи на 
оку па то ра Бач ке и Ба ра ње; 6) Ин тен зив но се ра ди ло на при пре ми за пу бли ко ва ње 
ела бо ра та о зло чи ни ма у Сре му, ко је је ор га ни зо вао го спо дин Ан тон Ба у ер.

Про ме не ет нич ке и вер ске струк ту ре ста нов ни штва Вој во ди не (XVI I I–XX век) 
(но си лац те ме: др Дра го Ње го ван)

То ком 2015. го ди не ис тра жи ва не су про ме не ет нич ке и вер ске струк ту ре ста нов-
ни штва Вој во ди не, ко је су еви ден ти ра не у си сте мат ским по пи си ма ста нов ни штва, 
ка ко у Ау стро у гар ској та ко и у Ју го сла ви ји, с по себ ним освр том на зна чај ни је про-
ме не до ко јих је до ла зи ло због ра то ва, про ме не гра ни ца, ме ха нич ког кре та ња (еми-
гра ци ја–ими гра ци ја) и дру гих фак то ра. Проф. др Са ша Ки цо шев је, до сво је пре ра не 
и из не над не смр ти (29. мај 2015), си сте ма ти зо вао све ау стро у гар ске по пи се ста нов-
ни штва за да на шње под руч је Вој во ди не, с об зи ром на на се ља и њи хо ву вер ску и 
ет нич ку струк ту ру. Пла ни ра но је да се кра јем иду ће го ди не по ну ди за об ја вљи ва ње 
сту ди ја с на сло вом са мог ис тра жи ва ња.

АТЛАС НА СЕ ЉА ВОЈ ВО ДИ НЕ 
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Сло бо дан Ћур чић)

Рад на овом про јек ту за по чет је 2009. го ди не. Одо бре на сред ства омо гу ћи ла 
су да се до мар та 2011. го ди не за вр ши пр ва тре ћи на пла ни ра них по сло ва, од но сно 
да се за вр ши пр ва књи га Атлас на се ља Вој во ди не: Срем, оби ма 716 стра ни ца.

То ком 2012. го ди не за по че ло се са ра дом на дру гој књи зи: Ба нат. У 2012. го-
ди ни ис тра жи ва ња ни су фи нан си ра на. У 2013. за по чет је рад на дру гим две ма 
књи га ма по све ће ним на се љи ма Ба на та и 250. го ди шњи ци фор ми ра ња Ба нат ске 
вој не гра ни це. 
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То ком 2013. го ди не пи са ње тек ста Атла са Ба на та ушло је у за вр шну фа зу, из-
вр ше не су при пре ме гра фич ких при ло га (кар те на се ља ра ђе не из ме ђу 1769. и 1994. 
го ди не, гра фи ко ни про ме на ста нов ни штва на се ља Ба на та из ме ђу 1869. и 2011. го-
ди не и кар те по ло жа ја на се ља). По сло ви су у за вр шној фа зи и 2014. го ди не ру ко пис 
Атлас на се ља Вој во ди не: Ба нат ушао је у из да вач ку про це ду ру. Књи га је штам па на 
у два то ма. То ком 2015. го ди не на ста вље не су при пре ме за по че так ра да на Атла су 
на се ља Вој во ди не: Бач ка. Про је кат у овој го ди ни ни је фи нан си ран.

СРП СКИ НА ЦИ О НАЛ НИ ПО КРЕТ ОД 1790. ДО 1918. ГО ДИ НЕ 
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Љу бо мир ка Кр кљуш)

У ра ду на про јек ту 2012. го ди не уче ство ва ли су са рад ни ци: проф. др Љу бо-
мир ка Кр кљуш, ру ко во ди лац про јек та, проф. др Бран ко Бе шлин, проф. др Вла дан 
Га ври ло вић и Урош Стан ко вић, са рад ник у на ста ви. 

Др Љу бо мир ка Кр кљуш: У то ку 2012. го ди не за вр шен је рад на ис тра жи ва њу 
ор га ни за ци је и де ло ва ња цен трал них ор га на вла сти Срп ске Вој во ди не. За вр шен је 
ру ко пис под на сло вом Сре ди шњи ор га ни вла сти у Срп ској Вој во до ви ни: 1848–1849. 
го ди не. Ру ко пис је до био по зи тив не ре цен зи је. Об ја вљен је рад „Ује ди ње ње 1918”, 
Ле то пис Ма ти це срп ске, књ. 489, св. 3, март 2012, 423–430. На на уч ном ску пу „Бач ка 
кроз ве ко ве. Сло је ви кул ту ре Бач ке” у ор га ни за ци ји Ву ко ве за ду жби не, 3. фе бру а ра 
2012. у Бач кој Па лан ци са оп штен је ре фе рат под на сло вом „Прав но по ли тич ки ста-
тус Бач ке у XVI II, XIX и XX ве ку”. 

Др Бран ко Бе шлин: То ком 2012. го ди не ис тра жи ва ње у окви ру те ме „Ути ца ји 
европ ске дру штве не ми сли на по ја ву ли бе рал них иде ја код Ср ба 1790–1861. го ди не” 
би ло је усме ре но на жи вот и рад Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа, јед ног од во де ћих срп ских 
на ци о нал них ре во лу ци о на ра и ли бе рал них по ли ти ча ра у дру гој по ло ви ни XIX ве ка. 
Иа ко је ње го ва уло га у прак тич ној по ли ти ци би ла ма ња од оне ко ју су има ли Све-
то зар Ми ле ти ћа и Јо ван Ри стић, ви ше је ура дио на ши ре њу мо дер не дру штве не и 
по ли тич ке ми сли ме ђу Ср би ма, као и на те о риј ском уоб ли ча ва њу срп ског ли бе ра-
ли зма. Имао је ши ро ка ин те ре со ва ња (го во рио је не мач ки, ен гле ски и фран цу ски), 
па је ње гов ства ра лач ки опус нео бич но оби ман и ра зно вр стан – од ра до ва из агро-
но ми је, еко но ми је, те о риј ских раз ма тра ња дру штве них пи та ња, уџ бе ни ка из фран-
цу ског је зи ка и арит ме ти ке до но вин ских чла на ка о те ку ћој по ли ти ци. То ком сво јих 
бо ра ва ка у ино стран ству Јо ва но вић се упо знао са ви ше во де ћих европ ских ли бе рал-
них ин те лек ту а ла ца и по ли ти ча ра но ије дан Ср бин то га до ба. 

Не ки од ре зул та та ис тра жи ва ња из ло же ни су у члан ку оби ма 20 стра ни ца под 
на сло вом „Срп ски на род и ис точ но пи та ње Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа као је дан од 
те о риј ских обра за ца срп ског ли бе ра ли зма 60-их и 70-их го ди на XIX ве ка”. Рад је 
при хва ћен за штам пу и би ће об ја вљен у Збо р ни ку СА НУ по све ће ном ака де ми ку 
Ва си ли ју Кре сти ћу. 

Др Вла дан Га ври ло вић: Об ја вље ни су сле де ћи ра до ви: „Де лат ност Авра ма 
Мра зо ви ћа као ин спек то ра Пе чуј ског школ ског окру га 1791. го ди не”, у збор ни ку 
Ан ти ка, са вре ме ни свет и ре цеп ци ја европ ске кул ту ре, Бе о град 2012, 108–117; 
„Срп ски сту ден ти на про те стант ским ли це ји ма у Сло вач кој у XVI II ве ку”, у збор-
ни ку Z dejín slo ven skosrbských vzťahov, Бра ти сла ва 2012, 34–40; „Де лат ност Са ве 
Те ке ли је на Те ми швар ском са бо ру”, у збо р ни ку Др жа во твор на иде ја тро ји це срп
ских ве ли ка на – гро фа Ђор ђа Бран ко ви ћа, До си те ја Об ра до ви ћа и Са ве Те ке ли је, 
Те ми швар 2012, 37–49; „При лог исто ри ји ма на сти ра Ра ков ца” у Збо р ни ку Ма ти це 
срп ске за исто ри ју (2012, 84: 111–119).

На на уч ном ску пу „Сло је ви кул ту ре Бач ке: Су сре ти кул ту ра” са оп штен је ре-
фе рат „О исто ри ји Ру си на”.
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Урош Стан ко вић: У 2012. го ди ни као ре зул тат ра да на про јек ту об ја вљен је 
чла нак „Па вле Ста ма то вић у Срп ском на род ном по кре ту 1848/49”, Збо р ник за исто
ри ју Ма ти це срп ске, 2012, 84. За вр шен је рад под на сло вом „Сте фан Сте фа но вић 
Тен ка и Срп ски на род ни по крет 1848‒1849. го ди не”.

У ра ду на про јек ту 2013. го ди не уче ство ва ли су са рад ни ци: проф. др Љу бо-
мир ка Кр кљуш, ру ко во ди лац про јек та, проф. др Вла дан Га ври ло вић, проф. др Алек-
сан дар Ра сто вић, до цент др Ђор ђе Ђу рић и Урош Стан ко вић, са рад ник у на ста ви.

Др Љу бо мир ка Кр кљуш (Те ма: „Срп ски на род ни по крет 1848–1849”)
На ста вље на су ис тра жи ва ња Срп ског на род ног по кре та 1848‒1849, са на гла ском 

на де лат ности по је ди них лич но сти ко је су уче ство ва ле у по кре ту.
1. У то ку 2013. го ди не ис тра жи ва на је де лат ност јед ног из у зет но зна чај ног и 

углед ног уче сни ка у Срп ском на род ном по кре ту, Кон стан ти на Бог да но ви ћа. Бог да-
но вић је је дан је од нај о бра зо ва ни јих љу ди то га вре ме на и нај и зра зи ти јих пред став-
ни ка срп ског гра ђан ског сло ја, оног дру штве ног сло ја ко ји је дао сво је обе леж је 
По кре ту и ње го вим по ли тич ким ци ље ви ма. То ком 2013. ис тра жи ва на је Бог да но-
ви ће ва по ли тич ка ак тив ност у то ку Срп ског на род ног по кре та, на ро чи то за вре ме 
бо рав ка у Бе чу у свој ству чла на срп ске де пу та ци је, и у ве зи са тим, ње го ви ста во ви 
о срп ском пи та њу, ко ји су до шли до из ра жа ја у пред став ка ма пи са ним ау стриј ској 
вла ди и дру гим по ли тич ким фак то ри ма и у дру гим спи си ма. До са да је при ку пљен 
зна тан број об ја вље них Бог да но ви ће вих тек сто ва, гра ђа из Ар хи ва СА НУ у Срем-
ским Кар лов ци ма, Ар хи ва СА НУ у Бе о гра ду и Ру ко пи сног оде ље ња Ма ти це срп ске. 
Обим ни ру ко пи си ње го вих ра до ва пре ве де ни су са не мач ког је зи ка. 

2. Из штам пе је у 2013. иза шла књи га Сре ди шњи ор га ни вла сти у Срп ској Вој
во до ви ни 1848–1849. го ди не. 

3. „О по ли тич кој де лат но сти Са ве Те ке ли је”, у збо р ни ку Са ва Те ке ли ја и ње
го во до ба, Срп ски ин сти тут – Бу дим пе шта 2013, 103–120. 

4. „Шај ка шка и шај ка ши за вре ме Срп ског на род ног по кре та 1848–1849. го ди-
не”, са оп ште ње на Ме ђу на род ном на уч ном ску пу „Шај ка шка – про стор, ста нов ни-
штво, про шлост”, ко ји је одр жан у Но вом Са ду 19. ок то бра 2103.

5. „Јо сиф Ра ја чић у Срп ском на род ном по кре ту 1848–1849”, са оп ште ње на 
На уч ном ску пу „Три ве ка Кар ло вач ке ми тр о по ли је 1713–2013”, ко ји је одр жан у 
Срем ским Кар лов ци ма 1. но вем бра 2013.

Др Вла дан Га ври ло вић (Те ма: „Ми гра ци о но пи та ње Ср ба у Хаб збур шкој мо-
нар хи ји”)

Уче шће на на уч ним ску по ви ма: 
1. „По пис Ср ба у Бу дим ској епа р хи ји (Ба рањ ске обла сти) у 18. ве ку”, са оп ште-

ње на На уч ном ску пу „Ба ра ња у про шло сти”, Бе ли Ма на стир, мај 2013; 
2. „Успо ме не јед ног шај ка ша из 1848–1849. го ди не”, са оп ште ње на На уч ном 

ску пу „Шај ка шка – про стор, ста нов ни штво, про шлост”, 19. ок то бра 2013; 
3. „Три ве ка Кар ло вач ке ми тро по ли је – Ср би од при ви ле ги ја до Де кла ра то ри-

је”, са оп ште ње на На уч ном ску пу „Три ве ка Кар ло вач ке ми тро по ли је”, Срем ски 
Кар лов ци, 1. но вем бра 2013; 

4. „Исто ри ја бу дим ске епа р хи је” (ко а у тор ство са Го ра ном Ва си ном и Не на дом 
Нин ко ви ћем), са оп ште ње на На уч ном ску пу „Три ве ка Кар ло вач ке ми тр о по ли је”, 
Срем ски Кар лов ци, 1. но вем бра 2013; 

5. „Ми лош Вој но вић, јед на не по зна та лич ност”, са оп ште ње на На уч ном ску пу 
„Лич но сти вој во ђан ског про сто ра”, ко ји је одр жан у Бач кој Па лан ци, но вем бра 2013. 

Ра до ви пре да ти у штам пу: 
1. „Прав но-по ли тич ки по ло жај Ср ба у Хаб збур шкој мо нар хи ји у 18. ве ку”, 

Збо р ник Ма ти це срп ске за дру штве не на у ке; 
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2. „Ла жни па со ши хо пов ских ка лу ђе ра” (ко а у тор ство са Не на дом Нин ко ви-
ћем), Го ди шњак Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду;

3. „Ве ли ка се о ба Ср ба као ми гра ци о ни та лас у вре ме Ве ли ког беч ког ра та”, 
Ис тра жи ва ња, ча со пис Од се ка за исто ри ју у Но вом Са ду.

Др Алек сан дар Ра сто вић (Те ма: „Ве ли ка Бри та ни ја и срп ски на ци о нал ни по-
крет у Хаб збур шкој мо нар хи ји (Ау стро у гар ској) 1848–1918”)

У окви ру ра да на про јек ту у то ку 2013. го ди не об ја вљен је рад: 
1. „Ен гле зи о бу на ма у Кне же ви ни 1842–1844. го ди не”, Исто риј ски ча со пис, 

2013, књ. LXII: 229–243. 
Др Ђор ђе Ђу рић (Те ма: „Срп ско-ру ске по ли тич ке ве зе уо чи Пр вог свет ског ра та”)
У 2013. го ди ни са чи ње на је рад на би бли о гра фи ја, про у че на ли те ра ту ра и пе-

ри о ди ка и об ја вље ни исто риј ски из во ри (не ко ли ко де се ти на на сло ва на срп ском, 
ру ском и не мач ком је зи ку). Као етап ни ре зул та ти ра да на про јек ту – про у ча ва њу 
ши рег кон тек ста срп ско-ру ских од но са – об ја вље на су три члан ка, а у при пре ми је 
и че твр ти ко ји об ра ђу је срп ско-ру ске по ли тич ке ве зе у вре ме бал кан ских ра то ва 
– уло гу ру ског по сла ни ка Хар тви га у Бе о гра ду у скла па њу Бал кан ског са ве за и ње гов 
по ку шај сми ри ва ња кри зе из ме ђу Ср би је и Бу гар ске уо чи по чет ка Дру гог бал кан-
ског ра та 1913. Овај рад је пре дат за об ја вљи ва ње у збо р ни ку са На уч ног ску па „Пр ви 
бал кан ски рат 1912/13”, ко ји је одр жан у СА НУ, 18. и 19. ок то бра 2012.

Об ја вље ни су сле де ћи ра до ви:
1. „Ру ско-срп ски од но си из ме ђу два по ме на Ко лум ба”, Ле то пис Ма ти це срп

ске, април 2013, год. 189, књ. 491, св. 4: 557–563; 
2. „Срп ске шко ле Ра до сла ва М. Гру ји ћа у свом и на шем вре ме ну”, По го вор у: 

Ра до слав М. Гру јић, Срп ске шко ле (од 1718. до 1739. г.), При лог кул тур ној исто ри ји 
срп ског на ро да, при ре дио и по го вор на пи сао др Ђор ђе Ђу рић (РТС и Ма ти ца срп-
ска, Бе о град – Но ви Сад, 2013, 173–182);

3. „Пи сци ру ске исто ри је В. Н. Та ти шчев и Н. М. Ка рам зин”, Ис тра жи ва ња, 
Н. Сад 2013, бр. 24.

У при пре ми:
1. „Ру ски по сла ник у Ср би ји Ни ко лај Хар твиг и бал кан ски ра то ви” (пре да то 

за штам пу у збо р ни ку са На уч ног ску па „Пр ви бал кан ски рат 1912/13” ко ји је одр жан 
у СА НУ 18. и 19. ок то бра 2012).

Урош Стан ко вић (Те ма: „Ве зе Кне же ви не Ср би је и Срп ске Вој во ди не 1848–1849”)
У окви ру ра да на те ми у то ку 2013. го ди не ис тра жи ван је од нос срп ског кне за 

Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа пре ма Срп ском на род ном по кре ту у Вој во ди ни 1848–1849. 
Да би се до шло до по да та ка о то ме ка кав је став кнез Алек сан дар за у зео пре ма по-
кре ту пре ко сав ских Ср ба, те на ко је на чи не и у ко јим при ли ка ма је ис по љио свој 
став, спро ве де на су ви ше ме сеч на ис тра жи ва ња у не ко ли ко ар хив ских уста но ва – 
ар хи ви ма Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти у Бе о гра ду и Срем ским Кар лов ци-
ма, ру ко пи сним оде ље њи ма Ма ти це срп ске и На род не би бли о те ке Ср би је, као и 
Ар хи ву Ср би је. Уз то, на кон об ра де при ку пље не гра ђе, на пи са на је рад на вер зи ја 
члан ка ,,Кнез Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић и Срп ски на род ни по крет 1848–1849”. Рад 
ће би ти по ну ђен уред ни штву Ис тра жи ва ња, на уч ног ча со пи са Од се ка за исто ри ју 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду.

У ра ду на про јек ту 2014. го ди не уче ство ва ли су са рад ни ци: проф. др Љу бо-
мир ка Кр кљуш, ру ко во ди лац про јек та, проф. др Вла дан Га ври ло вић, проф. др Алек-
сан дар Ра сто вић, до цент др Ђор ђе Ђу рић и Урош Стан ко вић, са рад ник у на ста ви.

Проф. др Љу бо мир ка Кр кљуш
Ис тра жи ва ње гра ђе: У то ку 2014. го ди не на ста вље но је ис тра жи ва ње гра ђе о 

Кон стан ти ну Бог да но ви ћу. Пре гле да на је и про у че на гра ђа ко ја се чу ва у Ар хи ву 
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СА НУ у Бе о гра ду, Ар хи ву СА НУ у Срем ским Кар лов ци ма и Ру ко пи сном оде ље њу 
Ма ти це срп ске, као и об ја вље на гра ђа. При ку пље на је и ли те ра ту ра о К. Бог да но ви ћу. 

По ред то га, пре гле да не су та да шње пе ри о дич не пу бли ка ци је и при ку пље ни 
број ни тек сто ви ко је је Бог да но вић об ја вљи вао у ра зним ли сто ви ма и ча со пи си ма: 
Но вом серб ском ле то пи су, Серб ском ле то пи су, Серб ском на род ном ли сту, Ја во ру, 
Бач кој ви ли, Сед ми ци. Бог да но вић је пи сао књи жев не кри ти ке, прав нич ке рас пра ве, 
огле де о ра зним дру штве ним пи та њи ма, пе сме, ба сне, уче ство вао је у по ле мич ким 
рас пра ва ма раз ли чи те при ро де. Пре гле да ни су и пре ве де ни ње го ви нео бја вље ни 
спи си: Спо ме ни ци на ро да срб ског, Спо ме ни ци на ро да срп ског и хр ват ског и Ein 
wa hrer An sicht der ser bischen Fra ge.

Пре гле да не су и књи ге ко је је Бог да но вић на пи сао и ко је су об ја вље не: Па стир 
краљ, Исто риј ска при по вет ка (У Ми тро ви ци 1879), Серб ски на род ни со бор, у ви ду 
праг ма ти че ском и пра во слов ном (У Но вом Са ду 1837), Исто ри ја срб ског уста ва 
(Но ви Сад 1861), Из сту пле ни ја М. Све ти ћа у Уту ку II (У Бе чу 1845). 

Об ја вље ни ра до ви: 
1 „Па три јарх Јо сиф Ра ја чић у Срп ском на род ном по кре ту 1848‒1849”, у збо р-

ни ку Три ве ка Кар ло вач ке ми тро по ли је, Но ви Сад 2014, 191‒211.
2. „Прав но-по ли тич ки ста тус Бач ке у XVI II, XIX и XX ве ку”, збо р ник Бач ка 

кроз ве ко ве (Сло је ви кул ту ре Бач ке), Бе о град 2014, 87‒105. 
3. Oдреднице у: Срп ској ен ци кло пе ди ји, том II: „Вла да”, 483‒490; „Вој во ди на” 

‒ део од ред ни це „Од Ве ли ке се о бе до Мај ске скуп шти не” (са С. Га ври ло ви ћем), 
597‒601; „Од при са је ди ње ња В. Ср би ји до рас па да ју го сло вен ске др жа ве и пе ри о да 
тран зи ци је” (602‒605);

Проф. др Вла дан Га ври ло вић
Об ја вље ни ра до ви:
1. „Ср би у Хаб збур шкој мо нар хи ји то ком XVI II ве ка – из ме ђу Беч ког дво ра и 

уга р ских вла сти”, Го ди шњак Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, XXXIX, Но ви 
Сад 2014, 69‒82.

2. „Пут ни лист за Ру си ју хо пов ских ка лу ђе ра из 1756. го ди не: при лог исто ри ји 
ма на сти ра Хо по ва”, Спо ме ни ца Исто риј ског ар хи ва Срем, 13, Срем ска Ми тр о ви ца 
2014, 125‒135.

3. „По пис про фе со ра Ве ли ке пра во слав не но во сад ске гим на зи је из 1830. го-
ди не”, Збо р ник Ма ти це срп ске за исто ри ју, 2014, 89: 91‒104 (са мср Не на дом Нин-
ко ви ћем).

4. „Три ве ка Кар ло вач ке ми тр о по ли је”, у збо р ни ку: Три ве ка Кар ло вач ке ми
тр о по ли је, Но ви Сад 2014, 67‒78.

5. „Пре глед исто ри је Бу дим ске епа р хи је”, у збор ни ку: Три ве ка Кар ло вач ке 
ми тр о по ли је, Но ви Сад 2014, 103‒126 (са Не на дом Нин ко ви ћем и Го ра ном Ва си ном).

6. „Раз вој школ ског си сте ма у Шај ка шком ба та љо ну у пр вој по ло ви ни XIX 
ве ка, у збор ни ку: Бач ка кроз ве ко ве (Сло је ви кул ту ре Бач ке), Бе о град 2014, 821‒831.

Уче шће на на уч ним ску по ви ма
1. „Срп ска исто ри о гра фи ја о По ти ској вој ној гра ни ци”, са оп ште ње на На уч ном 

ску пу „Кри тич ка исто ри о гра фи ја о Вој ној гра ни ци и Фран цу Ва ни че ку”, одр жа ном 
у Сла вон ском Бро ду, сеп тем бра 2014; 

2. „Кри тич ки осврт на Ве ли ку се о бу Ср ба 1690. го ди не”, са оп ште ње на На уч-
ном ску пу „Ба ња луч ки су сре ти”, Ба ња лу ка 2014. 

Проф. др Алек сан дар Ра сто вић
То ком 2014. го ди не рад је био усме рен на ис тра жи ва ње ар хив ске гра ђе у Ар хи-

ву Ср би је и то фон да Fo re ign Of fi ce (Ми кро фил мо ва на гра ђа), као и фон да По ли тич-
ког оде ље ња МИД, ко ји се од но се на из ве шта је ге не рал ног кон зу ла Ве ли ке Бри та-
ни је То ма са Гре ни јеа де Фон блан ка о си ту а ци ји у Хаб збур шкој мо нар хи ји то ком 
Ре во лу ци је 1848. го ди не, са по себ ним освр том на по ло жај Ср ба. Као ре зул тат тог 
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ис тра жи ва ња при пре мљен је за об ја вљи ва ње чла нак под на зи вом „Кон зул Фон бланк 
о Ср би ма у Ре во лу ци ји 1848. го ди не”, ко ји ће би ти по ну ђен за об ја вљи ва ње у Збор
ни ку Ма ти це срп ске за исто ри ју.

До цент др Ђор ђе Ђу рић (Те ма: „Срп ско-ру ске по ли тич ке ве зе уо чи Пр вог свет-
ског ра та”)

У 2014. го ди ни до вр ше на је ши ра би бли о гра фи ја ра до ва и из во ра ко ји ће би ти 
ко ри шће ни при ли ком пи са ња етап них ра до ва и ко нач не сту ди је. Про у че ни су ли те-
ра ту ра и пе ри о ди ка и об ја вље ни исто риј ски из во ри (не колико де се ти на на сло ва на 
срп ском, ру ском и не мач ком је зи ку). Као етап ни ре зул та ти ра да на про јек ту – про-
у ча ва њу ши рег кон тек ста срп ско-ру ских од но са, објављенo je пет ра до ва ко ји об ра-
ђу ју срп ско-ру ске по ли тич ке ве зе уо чи и у вре ме Пр вог свет ског ра та. По себ на па жња 
обра ће на је на уло гу ру ског по сла ни ка Хар тви га у Бе о гра ду (1909–1914) у вре ме Јул ске 
кри зе 1914. По ред по ме ну тог уче ство ва ло се и на ви ше на уч них ску по ва.

Об ја вље ни ра до ви у 2014: 
1) „Ни ко ла Хар твиг: Пор трет ру ског ди пло ма те у Ср би ји 1909‒1914”, Збо р ник 

ра до ва на уч ног ску па „Пр ви свет ски рат и бал кан ски чвор”, глав ни и од го вор ни 
уред ник проф. др Мом чи ло Па вло вић (Бе о град: Исто риј ски ин сти тут; Мо сква: Фонд 
ру ски свет, 2014, 267‒276), 

2) Ср би ја у Пр вом свет ском ра ту, илу стро ва на хро но ло ги ја (Про ме теј и РТС, 
Но ви Сад – Бе о град, 2014, 473 стр.),

3) „Ни ко лај Хен ри ко вич Хар твиг (1853‒1914)”, у: Ру ски не кро пољ у Бе о гра ду, 
зна ме ње исто риј ског при ја тељ ства, уред ни ци Ми ра Ра до је вић и Ми лош Ко вић, 
Фон да ци ја за об на вља ње, по др шку и очу ва ње ком плек са исто риј ско-ме мо ри јал них 
спо ме ни ка у Ре пу бли ци Ср би ји „Ру ски не кро пољ” (Бе о град: Ин сти тут за по ли тич-
ки и еко ном ски ди ја лог, 2014, 332‒353), 

4) „Ве ли ки рат ви ђен из рав ни по је ди на ца-љу ди”, пред го вор у: Сте ван Бу гар-
ски, (С)по ме ник Сло ве на, вој ни ка, за ро бље ни ка и ин тер ни ра ца умр лих на са да њој 
те ри то ри ји Ру му ни је 1914‒1918. (Но ви Сад: Про ме теј, 2014, 5‒9), 

5) „Јо ван Ра јић као исто ри чар” у збор ни ку ра до ва Вој во ђан ски про стор у кон
тек сту европ ске исто ри је (Бач ка Па лан ка – Но ви Сад 2014, 253‒268).

Урош Стан ко вић, аси стент. 
У окви ру ра да на Про јек ту у 2014. ис тра жи ван је, као и у прет ход не две го ди-

не, од нос нај и стак ну ти јих по ли тич ких фи гу ра у Кне же ви ни Ср би ји пре ма Срп ском 
на род ном по кре ту у Ју жној Угар ској за вре ме ре во лу ци о нар них до га ђа ња 1848/49. 
Пред мет ра да био је од нос нај и стак ну ти јег уста во бра ни тељ ског пр ва ка То ме Ву чи ћа 
Пе ри ши ћа пре ма по кре ту вој во ђан ских Ср ба. У то ку пр ва три ме се ца го ди не при-
ку пље на је ре ла тив но обим на ли те ра ту ра о не по сто ја ном др жа њу ве ро ват но „нај ве ћег 
бун џи је” у Ср би ји то га до ба пре ма бор би пре ко сав ских Ср ба за на ци о нал ну сло бо ду. 
Услед за у зе то сти ни је при ку пље на по треб на ар хив ска гра ђа, што је на ме ра да се 
учи ни у то ку пр вих ме се ци сле де ће го ди не. На кон то га из ра ди ће се чла нак под на-
зи вом ,,То ма Ву чић Пе ри шић и Срп ски на род ни по крет 1848/49”, ко ји ће пред ста-
вља ти при каз Ву чи ће вог др жа ња пре ма бор би за по ли тич ку са мо стал ност ње го вих 
су на род ни ка с дру ге стра не Са ве и Ду на ва.

У ра ду на пр о јек ту 2015. го ди не уче ство ва ли су са рад ни ци: проф. др Љу бо-
мир ка Кр кљуш, ру ко во ди лац пр о јек та, проф. др Вла дан Га ври ло вић, проф. др Алек-
сан дар Ра сто вић, до цент др Ђор ђе Ђу рић и Урош Стан ко вић, аси стент.

Проф. др Љу бо мир ка Кр кљуш: 
У то ку 2015. го ди не пре гле да на је по зна та ли те ра ту ра о Кон стан ти ну Бог да-

но ви ћу. На ста вље но је и углав ном за вр ше но ис тра жи ва ње ар хив ске гра ђе о Кон-
стан ти ну Бог да но ви ћу ко ја се чу ва у Ар хи ву СА НУ у Бе о гра ду, Ар хи ву СА НУ у 



РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ 83

Срем ским Кар лов ци ма и Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске. Зна тан део ове гра-
ђе је на не мач ком и не што на фран цу ском је зи ку, па су ови до ку мен ти (пи сма и 
дру ги спи си) пре ве де ни.

При ку пље на ар хив ска гра ђа, као и број ни тек сто ви ко је је Бог да но вић пи сао 
и об ја вљи вао у ра зним пе ри о дич ним пу бли ка ци ја ма: ли сто ви ма и ча со пи си ма ‒ 
Но вом серб ском ле то пи су, Серб ском ле то пи су, Серб ском на род ном ли сту, Ја во ру, 
Бач кој ви ли, Сед ми ци си сте ма ти зо ва на је и ана ли зи ра на. Бог да но вић је пи сао књи-
жев не кри ти ке, прав нич ке рас пра ве, огле де о ра зним дру штве ним пи та њи ма, пе сме, 
ба сне, уче ство вао је у по ле мич ким рас пра ва ма о књи жев но сти, је зи ку и прав ној 
тер ми но ло ги ји. За по чет је рад на пи са њу мо но гра фи је. 

Ра до ви: 
1) „Кон стан тин Бог да но вић о срп ском пи та њу” (21 стра ни ца), рад пре дат у 

штам пу за Спо ме ни цу Че до ми ру По по ву. 
1) На пи са не су че ти ри од ред ни це за Срп ски би о граф ски реч ник. 
Проф. др Вла дан Га ври ло вић:
Ра до ви: 
1. „Успо ме не шај ка шког ка пе та на Сте ва на Бра но вач ког о 1848. го ди ни”, пре-

да то у штам пу у Збор ник Шај ка шка;
2. „Те ми швар ски са бор и Са ва Те ке ли ја (Co un cil of Te mi svar and Sa va Te ke li ja)”, 

пре да то у штам пу у збор ник Com mu ni ca tion, Cul tu re, Cre a tion: New sci en ti fic pa ra
digms, Арад;

3. „Кри тич ки осврт на Ве ли ку се о бу Ср ба 1690. го ди не”, пре да то у штам пу у 
збор ник Ба ња луч ки су сре ти, Ба ња Лу ка;

4. „Ве ли ка пра во слав на но во сад ска гим на зи ја 1824. го ди не”, пре да то у штам-
пу у Го ди шњак Фи ло зоф ског фа кул те та, Но ви Сад;

5. „По пис Бач ке епар хи је 1811. го ди не”, Збо р ник Ма ти це срп ске за исто ри ју, 
91/2015. 

На пи са но је 15 би о граф ских од ред ни ца за Срп ски би о граф ски реч ник.
Уче шће на ви ше на уч них ску по ва: „Sla von ske šu me kroz po vi jest”, Sla von ski Brod; 

„Ба ња луч ки су сре ти”, Ба њалу ка; „Ан ти ка и са вре ме ни свет”, Но ви Сад.
Проф. др Алек сан дар Ра сто вић:
У 2015. го ди ни на ста вљен је рад на ис тра жи ва њу бри тан ске гра ђе о срп ској 

ре во лу ци ји 1848. го ди не ко ја је по хра ње на у фон до ви ма Ар хи ва Ср би је: Фон ду По-
ли тич ког оде ље ња МИД-а, Фон ду Бри тан ско по слан ство.

Та ко ђе, при пре мљен је на уч ни чла нак под на сло вом „Кон зул Фон бланк о Ср би-
ма у Ре во лу ци ји 1848. го ди не”, ко ји ће би ти по ну ђен за об ја вљи ва ње у Збор ни ку 
Ма ти це срп ске за исто ри ју за 2016. го ди ну.

До цент др Ђор ђе Ђу рић (Те ма: „Срп ско-ру ске по ли тич ке ве зе уо чи Пр вог свет-
ског ра та”)

У 2015. го ди ни за по че та су ар хив ска ис тра жи ва ња у Ар хи ву Ср би је (Фонд Ми-
ни стар ства ино стра них де ла – По ли тич ко оде ље ње; МИД–ПО), Ар хи ву Ју го сла ви је 
(Фонд Ру ска еми гра ци ја) и Ар хи ву СА НУ у Бе о гра ду (пре пи ска Љу бе Сто ја но ви ћа, 
Јо ва на Жу јо ви ћа, Гр гу ра Ми ло ва но ви ћа). На ста вље на је об ра да ли те ра ту ре и пе ри о-
ди ке и об ја вље них исто риј ских из во ра (не ко ли ко де се ти на на сло ва на срп ском, ру ском 
и не мач ком је зи ку). Као етап ни ре зул тат ра да на про јек ту – про у ча ва њу ши рег кон-
тек ста срп ско-ру ских од но са, објављенo je шест ра до ва о срп ско-ру ским по ли тич-
ким ве за ма у XIX ве ку, уо чи и у вре ме Пр вог свет ског ра та, и уло зи ру ског по сла ни ка 
Хар тви га у Бе о гра ду (1909‒1914) у тим од но си ма. Уче ство ва но је на че ти ри на уч на 
ску па.

Об ја вље ни ра до ви: 
1) Ђор ђе Ђу рић, „Ме мо ар кне за Лих нов ског као из вор за утвр ђи ва ње од го-

вор но сти за от по чи ња ње Пр вог свет ског ра та”, Збо р ник Ма ти це срп ске за дру штве не 
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на у ке 2015, 150: 43‒51; 2) Ђор ђе Ђу рић, Од ред ни це: „Ма рин ко вић, Вук”; „Ми ле кић, 
Ћи ра”, Срп ски би о граф ски реч ник, VI, Но ви Сад 2014, 61‒64, 464; 3) Ђор ђе Ђу рић, 
„Срп ско ви ђе ње исто ри је Ве ли ког ра та”, Ле то пис Ма ти це срп ске, го ди на 191, Сеп-
тем бар 2015, књ. 496, св. 3: 148‒152, 4) Ђор ђе Ђу рић, „Је дан мо дел кре и ра ња исто-
риј ске све сти: Ру ска ака де ми ја и вар ја шко пи та ње”, Збо р ник Ма ти це срп ске за 
дру штве не на у ке 2015, 152: 471‒486; 5) Ђор ђе Ђу рић, ко а у тор у: Ср би 1903‒1914, 
Исто ри ја иде ја, при ре дио Ми лош Ко вић, CLIO, Бе о град 2015. Оде љак: Фи ло зоф ска 
и на уч на ми сао, Јо ван Жу јо вић, 388‒402; 6) Джо рд же Джу рич (Ђор ђе Ђу рић), „Ни-
ко лай Ген ри ко вич Гар твиг” у: Ру ский не кро ֲ оль в Белֱра де, сим вол исֳо ри че ской 
дружбы [редак торы Ми ра Ра до је вич, Ми лош Кович], Бел град 2015, 362‒372.

Урош Стан ко вић, аси стент:
У окви ру про јек та у то ку 2015. го ди не ра ди ло се на ис тра жи ва њу уче шћа по-

зна тог уста во бра ни тељ ског пр ва ка Ла за ра Зу ба на у Срп ском на род ном по кре ту 
1848/49. За кључ но са кра јем ок то бра 2015. при ку пљен је део ма те ри ја ла ко ји се 
на ла зи у Ар хи ву Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти у Бе о гра ду, у За о став шти ни 
Сте ва на Кни ћа ни на. Пре гле да на су ре ге ста Фон да ,,Срп ски на род ни по крет 1848/49” 
у Ар хи ву СА НУ у Срем ским Кар лов ци ма и по пи са ни су до ку мен ти у ко ји ма се по-
ми ње Ла зар Зу бан. При ку пљен је и је дан део нео п ход не ли те ра ту ре и за бе ле жени 
су на сло ви де ла ко је тре ба по гле да ти. Као ре зул тат ра да на про јек ту биће на пи сан 
рад под на зи вом ,,Ла зар Зу бан у Срп ском на род ном по кре ту 1848/49”. За вр ше так 
ра да на члан ку пла ни ра се у ја ну а ру 2016.

ИСТО РИ ЈА КАР ЛО ВАЧ КЕ МИ ТРО ПО ЛИ ЈЕ ОД КРА ЈА XVII  
ДО КРА ЈА XVI II ВЕ КА 

(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Во јин Да бић)

То ком 2013. го ди не ра ђе но је на при ку пља њу из во ра за исто ри ју Кар ло вач ке 
ми тро по ли је и на ис тра жи ва њу де мо граф ских при ли ка на ње ном про сто ру. Пла-
ни ра но је да се ре зул та ти тих ис тра жи ва ња пред ста ве на ма њем на уч ном ску пу у 
Ма ти ци срп ској и да се об ја ви по себан збо р ник са ра до ви ма са рад ни ка и гра ђом о 
пра во слав ном ста нов ни штву у Хаб збур шкој мо нар хи ји у XVIII ве ку. Због не до стат-
ка ма те ри јал них сред ста ва то ни је оства ре но, али ће део ре зул та та ис тра жи ва ња 
би ти об ја вљен у те мат ском де лу Срп ских сту ди ја, ко је из да је Цен тар за срп ске сту-
ди је на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду.

Са рад ник на про јек ту мр Иси до ра То ча нац (док то ри ра ла 2014) до вр ши ла је 
ис тра жи ва ње и на пи са ла пр ву вер зи ју мо но гра фи је Цр кве не ре фор ме у Кар ло вач кој 
ми тро по ли ји у вре ме про све ће ног ап со лу ти зма. Са рад ник мр На та ша Пе ро вић на-
пи са ла је мо но гра фи ју Па три јарх Ар се ни је IV Јо ва но вић и за по че ла ње но при ре ђи-
ва ње за штам пу.

Не ко ли ко ма њих ис тра жи вач ких ра до ва у окви ру овог про јек та по ве ре но је 
сту ден ти ма ма стер и док тор ских сту ди ја на Ка те дри за исто ри ју срп ског на ро да у 
но вом ве ку на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду. До вр ше но је ис тра жи ва ње и 
за по че то пи са ње сле де ћих ра до ва: „Је но пољ ски (арад ски) епи ско пи 1708–1730” и 
„Де мо граф ске при ли ке у па ро хи ји се ла Че неј”.

Исто ри ја Кар ло вач ке ми тро по ли је вр ло је сло же на и сла бо ис тра же на, те је 
то ком 2014. го ди не на ста вље но са ис тра жи ва њем нај ва жни јих про бле ма да би се 
ство ри ле прет по став ке за по че так ра да на син те тич ком пре гле ду ње не исто ри је. 
Не ко ли ко са рад ни ка ус пе ло је да при ве де кра ју сво ја ис тра жи ва ња и пи са ње сту-
ди ја, ко је ће ве ли ким де лом би ти ин те гри са не у пла ни ра ну син те зу: 

Др Иси до ра То ча нац Ра до вић на осно ву ар хив ске гра ђе и об ја вље них из во ра 
на пи са ла је обим ну мо но гра фи ју (339 стра на тек ста) под на сло вом: Ре фор ма Срп ске 
пра во слав не цр кве у Хаб збур шкој мо нар хи ји за вре ме вла да ви не Ма ри је Те ре зи је и 
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Јо си фа II (1740‒1790). Ње ним ра дом осве тљен је је дан од нај ва жни јих про бле ма 
исто ри је Кар ло вач ке ми тро по ли је у дру гој по ло ви ни XVI II ве ка. 

Мср Ан ђа Сто ји чић на пи са ла је и при ре ди ла за штам пу сту ди ју (56 стра на 
тек ста) под на сло вом Арад ски (Је но пољ ски) епи ско пи од 1708. до 1731. го ди не. У ра ду 
ни су об ра ђе не са мо би о гра фи је арад ских епи ско па већ и при ли ке у Арад ској епи-
ско пи ји у по ме ну том пе ри о ду и из ра ђе на је де таљ на кар та епи ско пи је. По ред то га, 
осве тљен је и про цес ин те гри са ња вла шког (ру мун ског) ста нов ни штва у срп ску 
цр кве ну ор га ни за ци ју, иа ко оно фор мал но ни је има ло пра во на по вла сти це ко је су 
до би ли Ср би Ле о пол до вим при ви ле ги ја ма.

Др Во јин С. Да бић на пи сао је рад Мор та ли тет и ста ро сна струк ту ра срп
ског ста нов ни штва у Хаб збур шкој мо нар хи ји у XVI II ве ку: при мер пра во слав них 
па ро хи ја Ву ко вар, Ите беј и Де ро ње. Ово је пр ви од не ко ли ко пла ни ра них ра до ва, 
чи ји је за да так да осве тли је дан од нај сла би је про у че них про бле ма исто ри је Кар-
ло вач ке ми тро по ли је – де мо граф ски раз вој срп ског ста нов ни штва у Хаб збур шкој 
мо нар хи ји у XVI II ве ку.

По ред на ве де ног, ове го ди не за по че та су ис тра жи ва ња про шло сти Вр шач ке 
епи ско пи је у пр вој по ло ви ни XVI II ве ка, као и мо но граф ска об ра да де мо граф ских 
при ли ка у Срем ској епи ско пи ји у XVI II ве ку. 

Рад на пред ви ђе ној син те зи исто ри је Кар ло вач ке ми тро по ли је од кра ја XVII 
до кра ја XVI II ве ка на ста вљен је у 2015. го ди ни ис тра жи ва њи ма не ких кључ них 
пи та ња, без чи јег ра све тља ва ња ни је мо гу ће це ло ви то са гле да ти ње ну про шлост. 
Ре зул та ти ово го ди шњих ис тра жи ва ња би ће пред ста вље ни на уч ној и ши рој јав но-
сти об ја вљи ва њем сту ди ја у на уч ним ча со пи си ма и у по себ ном збор ни ку ра до ва.

У Збор ни ку МС за исто ри ју (2015, 91: 7–38) об ја вље на је обим на рас пра ва др 
Иси до ре То ча нац Ра до вић „Срп ски ка лен дар вер ских пра зни ка и те ре зи јан ска ре фор-
ма”. У рас пра ви је на осно ву ар хив ске гра ђе и дру гих из во ра об ра ђен про блем за по-
вед них пра зни ка, чи ји се број на гло уве ћао од по чет ка XVI до средине XVIII ве ка. На 
ин си сти ра ње др жав них вла сти Си нод Кар ло вач ке ми тро по ли је је у дру гој по ло ви ни 
XVIII ве ка сма њио број цр ве них сло ва у ка лен да ру и та ко по ве ћао број рад них да на, 
по себ но у вре ме пољ ских ра до ва. У рас пра ви је де таљ но ана ли зи ран про цес уки да ња 
не ко ли ко де се ти на за по вед них пра зни ка и на ста нак да на шњег цр кве ног ка лен да ра. 
Овај рад де ли мич но из ла зи из окви ра цр кве не исто ри је, по што је пи та ње рад них и 
не рад них да на би ло јед но од кључ них пи та ња за раз вој при вре де. Уо ста лом, ра ди 
то га је др жа ва и ин си сти ра ла на уки да њу осам де се так за по вед них пра зни ка.

У збор ни ку ра до ва, по све ће ном про бле ми ма исто ри је Кар ло вач ке ми тро по-
ли је, пла ни ра но је об ја вљи ва ње осам рас пра ва, чи ја је из ра да у то ку и оче ку је се 
да ће збо р ник би ти при пре мљен за штам пу по чет ком сле де ће го ди не. До са да су 
до вр ше на два на ру че на ра да. У раду мр На та ше Пе ро вић „Ар се ни је IV Јо ва но вић и 
про блем по твр де ма на стир ских по се да у Срем ској епар хи ји у вре ме ства ра ње жу па-
ни ја у Сре му и Сла во ни ји”, на осно ву ар хив ске гра ђе и об ја вље них из во ра, осве тље-
на је де лат ност па три јар ха Ар се ни ја IV Јо ва но ви ћа око по твр ђи ва ња по се да ма на-
сти ра Срем ске епар хи је, по што њи хо ва по се дов на пра ва ни су до та да би ла уре ђе на 
у скла ду са ва же ћим прав ним нор ма ма, ни ти су ма на стир ски по се ди би ли ја сно 
оме ђе ни (ре ам бу ла ци ја). Схва та ју ћи да по се дов на пра ва ма на сти ра мо гу због то га 
би ти до ве де на у пи та ње по сле ства ра ња жу па ни ја, па три јарх је до био на чел ну са гла-
сност вла да ра да се ово пи та ње ре ши, али је то би ло скоп ча но са обим ном и сло-
же ном про це ду ром у цен трал ним др жав ним кан це ла ри ја ма, ве ли ким ма те ри јал ним 
тро шко ви ма и от по ром ма на стир ских брат ста ва. Дру ги је рад проф. др Во ји на С. 
Да би ћа „На се ља и ста нов ни штво Па крач ке епар хи је од кра ја XVII до кра ја XVI II 
ве ка”. У ра ду су об ра ђе не де мо граф ске при ли ке на про сто ру Па крач ке епар хи је у 
на ве де ном пе ри о ду и про блем ње ног про ши ри ва ња на те ри то ри ју Ва ра ждин ског 
ге не ра ла та и срп ска на се ља у Кри же вач кој жу па ни ји.
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Бо го сло вље и ду хов ни жи вот Кар ло вач ке ми тро по ли је 
(но си лац те ме: проф. др Вла ди мир Ву ка ши но вић)

У окви ру на ве де не те ме кра јем 2014. го ди не но си лац те ме са са рад ни ци ма са 
Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та (проф. др Зо ран Ран ко вић, доц. др Ср бо љуб 
Уби па ри по вић и аси стент Ни ко ла Јо цић) Уни вер зи те та у Бе о гра ду за по че ли су ис тра-
жи ва ње ра том ра зо ре не би бли о те ке Сла вон ске епар хи је са се ди штем у Па кра цу. Те-
рен ска ис тра жи ва ња од ви ја ла су се то ком про ле ћа 2015. го ди не у Па кра цу и За гре бу. 
Ре зул тат ис тра жи ва ња у пр вој фа зи про јек та је књи га Ка та лог ру ко пи сних књи га 
би бли о те ке Сла вон ске епар хи је (Бе о град, 2015) ко ја је об у хва ти ла са чу ва не ру ко-
пи сне књи ге ове би бли о те ке. Ис тра жи ва ње је за по че то на осно ву прет ход ног Ка та-
ло га Па крач ке би бли о те ке где се ви ди да је она пре ра за ра ња има ла 38 ру ко пи са и 
тре ба ло је утвр ди ти ко ли ко је књи га пре о ста ло. Због то га је па жња ис тра жи ва ча 
би ла усме ре на на ре ла тив но оп шир ну сту ди ју Би бли о те ка Епар хи је сла вон ске у Па
кра цу ко ја се на ла зи у Ар хи ву Ми тро по ли је за гре бач ко-љу бљан ске. У овом спи су 
сто ји да су са мо два ру ко пи са до не та из Па кра ца у За греб и да се оста ли ма из гу био 
сва ки траг. На кон ви ше ме сеч них ис тра жи ва ња по ка за ло се да је ста ње са ру ко пи-
си ма бо ље не го што се оче ки ва ло. Ис тра жи вач ки тим је у Хр ват ској ус пео да про-
на ђе 29 ру ко пи са за ко је се ве ро ва ло да су не ста ли у ви хо ру рат них су ко ба. На жа лост, 
још увек се не зна где се на ла зи се дам ру ко пи са ове зби р ке. Ста ти стич ки гле да но, 
у овој би бли о те ци да нас има де сет ру ко пи сних књи га из XVI ве ка (32,2%), се дам књи-
га из XVII ве ка (22,6%), се дам књи га из XVI II (22,6%) и јед на књи га из XVI/XVI II 
и јед на из XVI II–XIX  ве ка, што је чи ни ло 19,35% це ло куп не зби р ке. Уко ли ко се књи-
ге са гле да ју на осно ву њи хо вог са др жа ја, ви де ће се да се у би бли о те ци на ла зе 24 
бо го слу жбе не књи ге (77,4%), док оста лих се дам књи га (22,6%) об у хва та ју те о ло шке, 
ка нон ско-ди сци пли нар не, про свет не и ха ги о граф ске са др жа је.

Оде ље ње за при род не на у ке

ПРО У ЧА ВА ЊЕ ФРУ ШКЕ ГО РЕ 
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Пал Бо жа)

Те ме ис тра жи ва ња

Би о ло шки ак тив не ма те ри је би ља ка Фру шке го ре 
(но си о ци те ме: проф. др Не да Ми ми ца Ду кић и проф. др Пал Бо жа)

То ком 2012. го ди не уче сни ци про јек та су сво је ак тив но сти фо ку си ра ли на 
је дан сег мент ко ји је де фи ни сан ре зул та ти ма до би је ним у прет ход ној го ди ни. Ис тра-
жи вач ки рад ко ји је пра тио ве ге та циј ску се зо ну ка лен дар ске 2012. го ди не усме рен 
је на са ку пља ње биљ ног ма те ри ја ла за до дат на би о хе миј ска ис тра жи ва ња ка ко би 
се упот пу ни ли по сто је ћи са ку пље ни по да ци за из да ње о биљ ка ма са ири до и ди ма. 
Са ку пље ни по да ци про те клих го ди на усме ри ли су рад на гру пи би ља ка са ири до-
и ди ма у прав цу до би ја ња по да та ка ве за них за пот пу но но ве гру пе так со на. На и ме, 
де таљ ни јим ис тра жи ва њи ма кон ста то ван је не до ста так по да та ка за по је ди не вр сте 
ко ји ма оби лу је Фру шка го ра. У том прав цу то ком 2012. го ди не до дат но су ис пи ти-
ва не вр сте за ко је се прет по ста вља да има ју ири до и де у се би у од го ва ра ју ћим кон-
цен тра ци ја ма, ка ко би ру ко пис био обо га ћен за од го ва ра ју ћи број так со на.

Ре а ли за ци ја про јект них за да та ка об у хва та ла је ак тив на до дат на те рен ска ис-
тра жи ва ња, но ви сет ла бо ра то риј ских ис пи ти ва ња ко ја су под ра зу ме ва ла изо ла ци-
је-де тек ци је и ква ли фи ка ци је би о мо ле ку ла. Већ по сто је ће ин фор ма ци је о вр ста ма 
ко је са др же ис тра жи ва ну гру пу ак тив них би о мо ле ку ла по ка за ле су се као оскуд не, 
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те су пред ви ђе не и ак тив но сти ла бо ра то риј ских ис тра жи ва ња. Те рен ска ис пи ти-
ва ња об у хва ти ла су про ве ру ста ни шта и про це ну ста ња по пу ла ци ја, про на ла же ње 
но вих ло ка ли те та и ста ни шта ода бра них би ља ка на под руч ју Фру шке го ре. Те рен-
ска бо та нич ка ис тра жи ва ња на ста вље на су ла бо ра то риј ском ана ли зом основ них 
мо ни то ринг еле ме на та ве за них за ди на ми ку по пу ла ци ја ис тра жи ва не гру пе би ља-
ка на Фру шкој го ри. Ко лек то ва ње ма те ри ја ла пра ће но је са ку пља њем од го ва ра ју ћих 
ко ли чи на и њи хо вом при пре мом за да ље по ступ ке екс трак ци је и изо ла ци је ци ља-
не гру пе је ди ње ња. Уку пан ма те ри јал је так со ном ски и си сте мат ски об ра ђен у Хер-
ба ри ју му Де парт ма на за би о ло ги ју и еко ло ги ју При род но-ма те ма тич ког фа кул те та 
Уни вер зи те та у Но вом Са ду (БУНС), те су том при ли ком и одво је ни и обе ле же ни 
при мер ци јем ства (Vo uc her spe ci mens) ве за ни за биљ ке ко је су да ље об ра ђи ва не био-
хе миј ским ме то да ма.

У про те клом пе ри о ду про ве рени су до би је ни ре зул та ти у хе миј ској ка рак те-
ри за ци ји но во о да бра ног биљ ног ма те ри ја ла, при ку пље ног са Фру шке го ре, на при-
су ство и са др жај ири до ид них гли ко зи да. Пред мет ис тра жи ва ња би ле су вр сте из 
биљ них фа ми ли ја с ма њим бро јем вр ста на Фру шкој го ри. Са ку пље ни биљ ни ма те-
ри јал ма це ри ран је у ме та но лу. При ме ном хро ма то граф ских тех ни ка, као и спе ци-
фич них бо је них ре ак ци ја, до ка за но је при су ство ди- и три тер пе на. У ра ду су при ме-
ње не тех ни ке тан ко слој не хро ма то гра фи је TLC, пре па ра тив не TLC, као и HPLC-DAD 
ме то де HPLC-MS-MS тех ни ке. До би је ни ре зул та ти ком па ри ра ни су са по да ци ма 
из ли те ра ту ре.

Уче сни ци про јек та на ста ви ли су мо ни то ринг ис тра жи ва ња ста ни шта ле ко ви тих 
би ља ка, за по че тих у про шло го ди шњем ци клу су. Овај мо дел је у скла ду са основ ним 
по сту ла ти ма одр жи вог раз во ја и аде кват ним ко ри шће њем биљ них ре сур са. На и ме, 
спро ве де не ана ли зе у 2011. го ди ни омо гу ћа ва ју са гле да ва ње по пу ла ци о ног ста ту са 
вр ста, а 2012. го ди не оне су по твр ђе не или ре ди зај ни ра не. Уно ше ње овог мо мен та 
у рад је по ве ћа ње оби ма по сла за ау то ре ру ко пи са. Ме ђу тим, ка ко ова кав одсли ка ва 
мо дер не тен ден ци је у ра ду са про на ла же њем при род них ре сур са, сма тра ло се да га 
треба уне ти у еди ци ју о ле ко ви тим биљ ка ма Фру шке го ре.

То ком 2013. го ди не уче сни ци на про јек ту сво је ак тив но сти фо ку си ра ли су на 
је дан сег мент ко ји је де фи ни сан ре зул та ти ма до би је ним у 2012. го ди ни. Ис тра жи-
вач ки рад ко ји је пра тио ве ге та циј ску се зо ну ка лен дар ске 2013. го ди не усме рен је 
на са ку пља ње биљ ног ма те ри ја ла за до дат на би о хе миј ска ис тра жи ва ња ка ко би се 
упот пу ни ли по сто је ћи са ку пље ни по да ци за из да ње о биљ ка ма са ири до и ди ма. На-
и ме, то ком прет ход не го ди не ни су до би је ни од го ва ра ју ћи ре зул та ти, те су се ис тра-
жи ва ња по но ви ла. Ово се на ро чи то од но си на по ро ди це Plan ta gi na ce ae, Ve er be na ce ae, 
као и ода бра не ро до ве пот по ро ди це La mi o i de ae по ро ди це La mi a ce ae. Са ку пље ни 
по да ци про те клих го ди на усме ри ли су рад на гру пи би ља ка са ири до и ди ма у прав-
цу до би ја ња по да та ка ве за них за пот пу но но ве гру пе так со на. На и ме, де таљ ни јим 
ис тра жи ва њи ма утврђен је не до ста так по да та ка за по је ди не вр сте ко ји ма оби лу је 
Фру шка го ра. У том прав цу, то ком 2013. го ди не, до дат но су ис пи ти ва не вр сте за ко је 
се прет по ста вља да има ју ири до и де у се би у од го ва ра ју ћим кон цен тра ци ја ма, ка ко 
би ру ко пис био обо га ћен за од го ва ра ју ћи број так со на.

Ре а ли за ци ја про јект них за да така об у хва та ла је ак тив на до дат на те рен ска ис тра-
жи ва ња, но ви сет ла бо ра то риј ских ис пи ти ва ња ко ја су под ра зу ме ва ла изо ла ци је-де-
тек ци је и ква ли фи ка ци је би о мо ле ку ла. Већ по сто је ће ин фор ма ци је о вр ста ма ко је 
са др же ис тра жи ва ну гру пу ак тив них би о мо ле ку ла по ка за ле су се као оскуд не, те 
су пред ви ђе не и ак тив но сти ла бо ра то риј ских ис тра жи ва ња. Те рен ска ис пи ти ва ња 
об у хва ти ла су про ве ру ста ни шта и про це ну ста ња по пу ла ци ја, про на ла же ње но вих 
ло ка ли те та и ста ни шта ода бра них би ља ка на под руч ју Фру шке го ре. Те рен ска бо-
та нич ка ис тра жи ва ња на ста вље на су ла бо ра то риј ском ана ли зом основ них мо ни-
то ринг еле ме на та ве за них за ди на ми ку по пу ла ци ја ис тра жи ва не гру пе би ља ка на 
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Фру шкој го ри. Ко лек то ва ње ма те ри ја ла пра ће но је са ку пља њем од го ва ра ју ћих ко-
ли чи на и њи хо вом при пре мом за да ље по ступ ке екс трак ци је и изо ла ци је ци ља не 
гру пе је ди ње ња. Уку пан ма те ри јал је так со ном ски и си сте мат ски об ра ђен у Хер ба-
ри ју му Де парт ма на за би о ло ги ју и еко ло ги ју При род но-ма те ма тич ког фа кул те та у 
Но вом Са ду (БУНС), те су том при ли ком и одво је ни и обе ле же ни при мер ци јем ства 
(Vo uc her spe ci mens) ве за ни за биљ ке ко је су да ље об ра ђи ва не би о хе миј ским ме то да ма.

У про те клом пе ри о ду про ве рени су до би је ни ре зул та ти у хе миј ској ка рак те-
ри за ци ји но во о да бра ног биљ ног ма те ри ја ла, при ку пље ног са Фру шке го ре, на при-
су ство и са др жај ири до ид них гли ко зи да. Пред мет ис тра жи ва ња би ле су вр сте из 
биљ них фа ми ли ја са ма њим бро јем вр ста на Фру шкој го ри. Са ку пље ни биљ ни ма-
те ри јал ма це ри ран је у ме та но лу. При ме ном хро ма то граф ских тех ни ка, као и спе ци-
фич них бо је них ре ак ци ја, до ка за но је при су ство ди- и три тер пе на. У ра ду су при ме-
ње не тех ни ке тан ко слој не хро ма то гра фи је TLC, пре па ра тив не TLC, као и HPLC-DAD 
ме то де HPLC-MS-MS тех ни ке. До би је ни ре зул та ти ком па ри ра ни су са по да ци ма из 
ли те ра ту ре.

Уче сни ци про јек та на ста ви ли су мо ни то ринг ис тра жи ва ња ста ни шта ле ко ви-
тих би ља ка, за по че тих у про шло го ди шњем ци клу су. Овај мо дел је у скла ду са основ-
ним по сту ла ти ма одр жи вог раз во ја и аде кват ним ко ри шће њем биљ них ре сур са. 
На и ме, про шло го ди шње спро ве де не ана ли зе омо гу ћа ва ју са гле да ва ње по пу ла цио-
ног ста ту са вр ста, а ове го ди не оне су по твр ђе не или ре ди зај ни ра не. Уно ше ње овога 
у рад зна чи по ве ћа ње оби ма по сла за ау то ре ру ко пи са, ме ђу тим, ка ко ова кав ру ко-
пис одсли ка ва мо дер не тен ден ци је у ра ду са про на ла же њем при род них ре сур са, 
сма тра се да га треба унети у еди ци ју о ле ко ви тим биљ ка ма Фру шке го ре.

Уче сни ци про јек та су то ком 2014. го ди не за вр ши ли сва фло ри стич ка, еко ло шка 
и би о хе миј ска ис пи ти ва ња ода бра них гру па биљ них так со на за ко је су ка рак те ри-
стич ни ири до и ди. На и ме, ре зул та ти ра да у прет ход ним го ди на ма упу ћи ва ли су 
кон стант но на по тре бу про ши ри ва ња ли сте так со на. Из тих раз ло га, сва ке го ди не 
на ста вља ла су се ис тра жи ва ња обо га ћи ва њем спи ска ири до ид них вр ста но вим так-
со ни ма. Ис тра жи ва ња у про те клој го ди ни пра ти ло је до дат но би о хе миј ско ис пи ти-
ва ње вр ста за ко је смо, по ка за ло се оправ да но, прет по ста вља ли да имају зна чај не 
ко ли чи не ири до и да, што ни је би ло по зна то у ли те ра ту ри.

Ре а ли за ци ја про јект них за да та ка об у хва та ла је до дат на те рен ска ис тра жи ва-
ња, но ви сет ла бо ра то риј ских ис пи ти ва ња. Већ по сто је ће ин фор ма ци је о вр ста ма 
ко је са др же ис тра жи ва ну гру пу ак тив них би о мо ле ку ла по ка за ле су се као оскуд не, 
те су пред ви ђе не и ак тив но сти ла бо ра то риј ских ис тра жи ва ња. Те рен ска ис пи ти-
ва ња об у хва ти ла су про ве ру ста ни шта и про це ну ста ња по пу ла ци ја, про на ла же ње 
но вих ло ка ли те та и ста ни шта ода бра них би ља ка на под руч ју Фру шке го ре. Те рен-
ска бо та нич ка ис тра жи ва ња на ста вље на су ла бо ра то риј ском ана ли зом основ них 
мо ни то ринг еле ме на та ве за них за ди на ми ку по пу ла ци ја ис тра жи ва не гру пе би ља-
ка на Фру шкој го ри. Ко лек то ва ње ма те ри ја ла пра ће но је са ку пља њем од го ва ра ју ћих 
ко ли чи на и њи хо вом при пре мом за да ље по ступ ке екс трак ци је и изо ла ци је ци ља-
не гру пе је ди ње ња. Уку пан ма те ри јал је так со ном ски и си сте мат ски об ра ђен у 
Хер ба ри ју му Де парт ма на за би о ло ги ју и еко ло ги ју При род но-ма те ма тич ког фа кул-
те та (БУНС), те су том при ли ком и одво је ни и обе ле же ни при мер ци јем ства ве за ни 
за биљ ке ко је су да ље об ра ђи ва не би о хе миј ским ме то да ма. Та ко ђе су про ве рени 
до би је ни ре зул та ти у хе миј ској ка рак те ри за ци ји но во о да бра ног биљ ног ма те ри ја ла, 
при ку пље ног са Фру шке го ре, на при су ство и са др жај ири до ид них гли ко зи да. Пред-
мет ис тра жи ва ња би ле су вр сте из биљ них фа ми ли ја са ма њим бро јем вр ста на Фру-
шкој го ри. Са ку пље ни биљ ни ма те ри јал ма це ри ран је у ме та но лу. При ме ном хро-
ма то граф ских тех ни ка, као и спе ци фич них бо је них ре ак ци ја до ка за но је при су ство 
ди- и три тер пе на. У ра ду су при ме ње не тех ни ке тан ко слој не хро ма то гра фи је TLC, 
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пре па ра тив не TLC, као и HPLC-DAD ме то де HPLC-MS-MS тех ни ке. До би је ни ре-
зул та ти ком па ри ра ни су са по да ци ма из ли те ра ту ре.

Ана ли зом ре зул та та за вр шен је по сту пак при ку пља ња по да та ка и при сту пи-
ло се из ра ди ру ко пи са: 

По гла вље 1: Те о риј ске осно ве син те зе и функ ци је ири до и да у биљ ка ма, По гла-
вље 2: Ди вер зи тет ста ни шта Фру шке го ре, По гла вље 3: Опи си би ља ка са ири до и-
ди ма, би о хе миј ска ка рак те ри за ци ја и по тен ци јал на упо тре ба.

Пла ни ран за вр ше так ру ко пи са и пре да ја ре цен зен ти ма је фе бру ар 2015. го ди не.
У 2014. го ди ни за по чет је рад на на ред ној гру пи би ља ка са ди- и три тер пе ни-

ма, чи ме се одр жа ва кон ти ну и тет у ра ду на овом про јек ту. Уче сни ци про јек та су 
то ком 2015. го ди не оба ви ли пар ци јал на фло ри стич ка, еко ло шка и фи то хе миј ска 
ис пи ти ва ња ода бра них биљ них так со на за ко је су по да ци о ири до и ди ма би ли кон-
тра дик тор ни са по да ци ма из до ступ не ли те ра ту ре. На и ме, ре зул та ти ра да прет ход-
них го ди на упу ћи ва ли су на по тре бу про ши ри ва ња ли сте так со на. Ис тра жи ва ња 
у про те клој го ди ни пра ти ло је до дат но фи то хе миј ско ис пи ти ва ње вр ста за ко је смо, 
по ка за ло се оправ да но, прет по ста вља ли да по се ду ју зна чај не ко ли чи не ири до и да, 
што ни је би ло по зна то у ли те ра ту ри. Ово се по себ но од но си на рад на так со ни ма из 
по ро ди це Plan ta gi na ce ae (Scrop hul la ri a ce ae).

Ре а ли за ци ја про јект них за дата ка об у хва та ла је ак тив на до дат на те рен ска ис тра-
жи ва ња, но ви сет ла бо ра то риј ских ис пи ти ва ња ко ја су под ра зу ме ва ла изо ла ци је-де-
тек ци је и ква ли фи ка ци је би о мо ле ку ла. Већ по сто је ће ин фор ма ци је о вр ста ма ко је 
са др же ис тра жи ва ну гру пу ак тив них би о мо ле ку ла по ка за ле су се као оскуд не те су 
пред ви ђе не и ак тив но сти ла бо ра то риј ских ис тра жи ва ња. Те рен ска ис пи ти ва ња обу-
хва ти ла су про ве ру ста ни шта и про це ну ста ња по пу ла ци ја, про на ла же ње но вих 
ло ка ли те та и ста ни шта ода бра них би ља ка на под руч ју Фру шке го ре, са мо за так со не 
ко ји се ни су по кла па ли са по да ци ма из ре ле вант не ли те ра ту ре. Те рен ска бо та нич ка 
ис тра жи ва ња на ста вље на су ла бо ра то риј ском ана ли зом основ них мо ни то ринг еле-
ме на та ве за них за ди на ми ку по пу ла ци ја ис тра жи ва не гру пе би ља ка на Фру шкој 
го ри. Ко лек то ва ње ма те ри ја ла пра ће но је са ку пља њем од го ва ра ју ћих ко ли чи на и 
њи хо вом при пре мом за да ље по ступ ке екс трак ци је и изо ла ци је ци ља не гру пе је ди-
ње ња. Уку пан ма те ри јал је так со ном ски и си сте мат ски об ра ђен у Хер ба ри ју му Де-
парт ма на за би о ло ги ју и еко ло ги ју При род но-ма те ма тич ког фа кул те та Уни вер зи-
те та у Но вом Са ду (БУНС), те су том при ли ком и одво је ни и обе ле же ни при мер ци 
јем ства (Vo uc her spe ci mens) ве за ни за биљ ке ко је су да ље об ра ђи ва не би о хе миј ским 
ме то да ма.

У про те клом пе ри о ду про ве рени су до би је ни ре зул та ти у хе миј ској ка рак те-
ри за ци ји но во о да бра ног биљ ног ма те ри ја ла, при ку пље ног са Фру шке го ре, на при-
су ство и са др жај ири до ид них гли ко зи да. Пред мет ис тра жи ва ња би ле су вр сте из 
биљ них фа ми ли ја са ма њим бро јем вр ста на Фру шкој го ри. Са ку пље ни биљ ни ма-
те ри јал ма це ри ран је у ме та но лу. При ме ном хро ма то граф ских тех ни ка, као и спе ци-
фич них бо је них ре ак ци ја, до ка за но је при су ство ди- и три тер пе на. У ра ду су при ме-
ње не тех ни ке тан ко слој не хро ма то гра фи је TLC, пре па ра тив не TLC, као и HPLC-DAD 
ме то де HPLC-MS-MS тех ни ке. До би је ни ре зул та ти ком па ри ра ни су са по да ци ма 
из ли те ра ту ре.

Кра јем сеп тем бра ком пле ти ран је ру ко пис пу бли ка ци је „Bi o lo gi sally ac ti ve 
Com po unds of plants in The Fruš ka Go ra Mo un tain, II-2 Iri do ids”, гру пе ау то ра: Не де 
Ми ми це Ду кић, Па ла Бо же, Го ра на Анач ко ва и Би ља не Бо жин. Ру ко пис са др жи по-
гла вља: 1) Пред го вор; По гла вље 2: Ди вер зи тет ста ни шта Фру шке го ре; По гла вље 3: 
Те о риј ске осно ве син те зе и функ ци је ири до и да у биљ ка ма; По гла вље 4: Опи си 
би ља ка са ири до ди ма, би о хе миј ска ка рак те ри за ци ја и по тен ци јал на упо тре ба; По-
гла вље 5: Ин дек си и По гла вље 6: Ли те ра ту ра.
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По тен ци јал ни спи сак са др жи так со не из ви ше биљ них по ро ди ца од ко јих су 
де таљ но при ка за ни они ко ји има ју зна чај не ко ли чи не ири до и да и пред ста вља ју 
при род ни ре сурс. Так со ном ска струк ту ра фло ри стич ког спи ска ме ди цин ске фло ре 
би ће уса гла ше на са мо дер ним кла си фи ка ци о ним си сте ми ма, а пра ти ће мо дел ка-
рак те ри сти чан за еди ци ју. Уче сни ци су то ком ове го ди не и те рен ске ве ге та циј ске 
се зо не за по че ли рад на на ред ној гру пи би ља ка са ди- и тритер пе ни ма, чи ме се 
одр жа ва кон ти ну и тет у ра ду на овом пр о јек ту.

Ни зиј ски ре љеф Вој во ди не 
(но си лац те ме: проф. др Сло бо дан Мар ко вић)

Пр о те кла ис тра жи вач ка го ди на би ла je из у зет но успе шна, ка ко са апек та те рен-
ских и ла бо ра то риј ских ис тра жи ва ња та ко и у вези са пре дстављањем ре зул та та 
на ме ђу на род ним и до ма ћим на уч ним ску по ви ма, од но сно пу бли ко ва ња ра до ва у 
ин тер на ци о нал ним и до ма ћим ча со пи си ма. То ком 2012. го ди не оба вље на су те рен-
ска ис тра жи ва ња ко ја су ре а ли зо ва на у са рад њи са ко ле га ма из Не мач ке Ул ри хом 
Хам ба хом и Фран ком Лем ху лом, као и са ко ле гом Томом Сти вен сом из Ве ли ке Бри-
та ни је, са ко јим су ре а ли зо ва на за јед нич ка те рен ска ис тра жи ва ња на ле сним про-
фи ли ма у Ста ром Слан ка ме ну, Ру ми, Ба тај ни ци и Ор ло ва ту. Нај ве ћи део одо бре них 
сред ста ва упра во је утро шен при ре а ли за ци ји по ме ну тих те рен ских ис тра жи ва ња.

Ла бо ра то риј ска ис тра жи ва ња ре а ли зу ју се на Уни вер зи те ту у Бај рој ту, Ин сти-
ту ту за при ме ње не ге о на у ке у Ха но ве ру и Уни вер зи те ту у Бре ме ну, као и у Се ди мен-
то ло шкој ла бо ра то ри ји Сло бод ног уни вер зи те та у Ам стер да му, на гру пи за квар тар на 
ис тра жи ва ња Уни вер зи те та у Ле сте ру и у ла бо ра то ри ји за лу ми ни сцент но да ти ра ње 
Уни вер зи те та у Лон до ну.

Ра до ви су об ја вље ни у вр хун ским ме ђу на род ним ча со пи си ма Qu a ter nary Sci en ce 
Re vi ews и Qu a ter nary Ge oc hro no logy ко ји спа да ју у гру пу нај пре сти жни јих пу бли-
ка ци ја у обла сти ге о на у ка, као и у ис так ну том ме ђу на род ном ча со пи су.

Ис тра жи вач ку 2013. го ди ну обе ле жи ли су радови об ја вље ни у вр хун ским ме-
ђу на род ним ча со пи си ма ка те го ри ја М21 и М22. Већ по чет ком 2014, нове ис тра жи-
вачке го ди не, чак 12 ра до ва ис тра жи ва ча ан га жо ва них на овом про јек ту при хва ће но 
је за штам пу у та ко ђе нај ре но ми ра ни јим ча со пи си ма у обла сти ге о на у ка. 

Те рен ска ис тра жи ва ња ре а ли зо ва на су у ма ју 2013, с ко ле га ма из Ин сти ту та 
за ге о ло ги ју и ге о фи зи ку Ки не ске ака де ми је на у ка у Пе кин гу, и у ок то бру са ко ле га ма 
са Де парт ма на за ге о гра фи ју Тех нич ког уни вер зи те та Гор ње Вест фа ли је из Ахе на. 
То ком по след ње две го ди не фо кус ис тра жи ва ња по ме ра се од Бач ке и Сре ма пре ма 
Ба на ту. Ла бо ра то риј ска ис тра жи ва ња се и да ље у са гла сно сти са прет ход но де фи-
ни са ним пла но ви ма ре а ли зу ју у са рад њи са парт нер ским ин сти ту ци ја ма у ино стран-
ству: Де парт ман за ге о гра фи ју, Ро јал Ха ло веј (Уни вер зи тет у Лон до ну, Ве ли ка 
Бри та ни ја), Ла бо ра то ри ја за лу ми ни сцент но да ти ра ње (Уни вер зи тет у Клу жу, Ру-
му ни ја), Де парт ман за ге о ло ги ју и па ле он то ло ги ју (Уни вер зи тет у Се ге ди ну, Ма ђар-
ска), Ин сти тут за ге о ло ги ју и ге о фи зи ку (Ки не ска ака де ми ја на у ка, Пе кинг, Ки на), 
Ка те дра за ге о мор фо ло ги ју (Уни вер зи тет у Бај рој ту), Де парт ман за ге о гра фи ју (Тех-
нич ки уни вер зи тет Гор ње Вест фа ли је, Ахен, Не мач ка).

Ре зул та ти ис тра жи ва ња ве за них за ре а ли за ци ју овог про јек та са оп ште ни су на 
ви ше на уч них кон фе рен ци ја у Србији (Vin ča pro ject in ter na ti o nal wor kshop – To wards 
the re con struc tion of pa le o en vi ron ment of Vin ča – Be lo br do: Gar den of Eden?, Hum boldt 
Kol leg Bel gra de 2013; Res so ur cen der Do a nu-re gion: Möglichkeiten zur Nut zung und 
Zu sam me nar be it. Bel gra de, Ser bien, Ju ne 12–15, 2013; In ter na ti o nal con fe ren ce Na tu ral 
Ha zards – Links bet we en Sci en ce and Prac ti ce, Bel gra de, Ser bia, 8–11 Oc to ber, 2013); 
Ка та ру (To xins in De sert En vi ron ments, Do ha, Qa tar, March 26–29, 2013); Ру му ни ји 
(IN TI MA TE wor kshop on Ter re strial Re cords from Ea stern Eu ro pe, March 6–9, 2013, 
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Cluj-Na po ca, Ro ma nia) и Ве ли кој Бри та ни ји (Lo ess & Dust: Ge o graphy, Ge o logy-Ar-
cha e o logy, 10–12 Sep tem ber 2013, Le i ce ster, UK). 

У 2014. го ди ни те рен ска ис тра жи ва ња ре а ли зо ва на су у мар ту и апри лу са ко-
ле га ма из Ин сти ту та за ге о ло ги ју и ге о фи зи ку, Ки не ске ака де ми је на у ка у Пе кин гу, 
од но сно у мар ту и ок то бру са ко ле га ма са Де парт ма на за ге о гра фи ју Тех нич ког уни-
вер зи те та Гор ње Вест фа ли је у Ахе ну и Ка те дре за ге о мор фо ло ги ју Уни вер зи те та 
у Бај рој ту. У то ку 2014. го ди не фо кус се по ме рио од Бач ке и Сре ма пре ма Ба на ту, пре 
све га пре ма ју жном де лу овог ре ги о на ко ји је ујед но и ге о мор фо ло шки нај ком пли-
ко ва ни ји про стор Вој во ди не. Ла бо ра то риј ска ис тра жи ва ња се и да ље, у са гла сно сти 
са прет ход но де фи ни са ним пла но ви ма, ре а ли зу ју у са рад њи са парт нер ским ин-
сти ту ци ја ма у ино стран ству: Де парт ман за ге о гра фи ју, Ро јал Ха ло веј, Уни вер зи тет 
у Лон до ну, Ве ли ка Бри та ни ја; Ла бо ра то ри ја за лу ми ни сцент но да ти ра ње, Уни вер-
зи тет у Клу жу, Ру му ни ја; Де парт ман за ге о ло ги ју и па ле он то ло ги ју и Де парт ман 
за фи зич ку ге о гра фи ју и ге о ин фор ма ти ку, Уни вер зи тет у Се ге ди ну, Ма ђар ска; 
Ин сти тут за ге о ло ги ју и ге о фи зи ку Ки не ске ака де ми је на у ка у Пе кин гу, Ки на; Ка-
те дра за ге о мор фо ло ги ју, Уни вер зи тет у Бај рој ту; и Де парт ман за ге о гра фи ју Тех-
нич ког уни вер зи те та Гор ње Вест фа ли је у Ахе ну, Не мач ка. Ре зул та ти ис тра жи ва ња 
ве за них за ре а ли за ци ју овог про јек та са оп ште ни су на ви ше на уч них кон фе рен ци ја 
у Србији (Mi lan ko vitch An ni ver sary UNE SCO Sympo si um. 3–5, Sep tem ber, Bel gra de 
Ser bia, 2014), Грч кој (Ale xan der von Hum boldt Kol leg in Gre e ce and SE Eu ro pe du ring 
the Neo lit hic Pe riod, Thes sa lo ni ki, Ju ne 26–29, 2014), Ита ли ји (Dust 2014, In ter na ti o nal 
con fe ren ce on at mosp he ric dust, Ca stel la ne ta Ma ri na, Ita lia, 1–6 Ju ne 2014), Пољ ској 
(Ku kla Lo essFest 2014, 8–15 Sep tem ber, Wroc law, Po land) и Ира ну (Lo ess, So ils & 
Cli ma te Chan ge in So ut hern Eu ra sia. Gor gan, Iran, 15–19 Oc to ber 2014).

У 2015. го ди ни те рен ска ис тра жи ва ња ре а ли зо ва на су у ма ју са ко ле га ма са Де-
парт ма на за ге о гра фи ју Тех нич ког уни вер зи те та Гор ње Вест фа ли је у Ахе ну. То ком 
по след ње го ди не фо кус ис тра жи ва ња по ме ра се од Бач ке и Сре ма пре ма Ба на ту. 
Ла бо ра то риј ска ис тра жи ва ња у са гла сно сти са прет ход но де фи ни са ним пла но ви ма 
и да ље се ре а ли зу ју у са рад њи са на шим парт нер ским ин сти ту ци ја ма у ино стран-
ству: Ла бо ра то ри ја за лу ми ни сцент но да ти ра ње, Уни вер зи тет у Клу жу (Ру му ни ја), 
Де парт ман за ге о ло ги ју и па ле он то ло ги ју, Уни вер зи тет у Се ге ди ну (Ма ђар ска), 
Ин сти тут за ге о ло ги ју и ге о фи зи ку Ки не ске ака де ми је на у ка у Пе кин гу (Ки на), Ка-
те дра за ге о мор фо ло ги ју, Уни вер зи тет у Бај рој ту, и Де парт ма на за ге о гра фи ју Тех-
нич ког уни вер зи те та Гор ње Вест фа ли је у Ахе ну (Не мач ка). Ре зул та ти ових ис тра-
жи ва ња са оп ште ни су на ви ше на уч них кон фе рен ци ја ко је су одр жа не у Ау стри ји 
(Eu ro pean Ge o sci en ce Union Ge ne ral As sembly, Vi en na, Au stria, April 2015), Ки ни 
(ISA DEH con fe ren ce, Be i jing, Chi na, Oc to ber, 2015) и на шој зе мљи (Kонференција 
по во дом 150 го ди на ро ђе ња Јо ва на Цви ји ћа, СА НУ, Бе о град, ок то бар 2015).

ИС ТРА ЖИ ВА ЊЕ ФА У НЕ ФРУ ШКЕ ГО РЕ 
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Смиљ ка Ши мић)

На овом про јек ту у ис тра жи ва њи ма до са да је уче ство вао ве ли ки број ис тра-
жи ва ча. Об ја вље не су че ти ри мо но граф ске књи ге са на уч ним при ло зи ма од ко јих 
ве ћи на пред ста вља пр ве по дат ке за Фру шку го ру. 

Рад на про јек ту то ком 2012. го ди не од ви јао се у две фа зе:
1) При пре ма за штам пу тре ће мо но граф ске књи ге, у ко ју би би ли укљу че ни 

сви прет ход но ре цен зи ра ни ра до ви ко ји до са да ни су пу бли ко ва ни, и 2) При пре ма 
ма те ри ја ла и ра до ва за но ву (че твр ту) књи гу.

Тре ћа књи га еди ци је об у хва та сле де ће те мат ске обла сти: 1) Ви лин ски ко њи ци 
(In sec ta: Odo na ta) Фру шке го ре: у ра ду су при ка за ни по да ци ко ји су ре зул тат ви ше-
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го ди шњих ис тра жи ва ња на овом под руч ју. За бе ле же но је укуп но 30 вр ста. Та ко ђе су 
да ти по да ци о њи хо вом аре а лу. Две вр сте су но ве за фа у ну Вој во ди не: Cor du le ga ster 
he ros (The ischin ger, 1979) и Cor du le ga ster bi den ta ta (Selys, 1843). Оче ки ва ни број вр ста 
је знат но ве ћи та ко да би ис тра жи ва ња тре ба ло на ста ви ти; 2) Остра код ни ра ко ви 
(Ostra co da: Cru sta cea) Фру шке го ре: У овом ра ду са же то су при ка за ни ре зул та ти 
фа у ни стич ких ис тра жи ва ња остра код них ра ко ва Фру шке го ре (Ка ра но вић, 1996). 
За бе ле же на je укуп но 21 вр ста из че ти ри фа ми ли је. С об зи ром на то да су ово је ди-
на ис тра жи ва ња остра ко да Фру шке го ре, све на ђе не вр сте су но ве за ис пи ти ва но 
под руч је као и за чи та ву Ср би ју; 3) Lon gi do ri dae (Ne ma to da: Doryla i mi da) Фру шке 
го ре. Не ма то фа у на Фру шке го ре ни ка да ни је си сте мат ски ис тра же на. До са да су 
од лон ги до рид них не ма то да на Фру шкој го ри на ђе не три вр сте ро да Lon gi do rus (L. 
hel ve ti cus, L. ju glan di co la и L. sil vae) и пет вр ста ро да Xip hi ne ma (X. den ta tum, X. pac hta
i cum, X. si mi le, X. taylo ri и X. vu it te ne zi). Њи хов кра так опис, ми кро фо то гра фи је, спи сак 
ло ка ли те та и би ља ка до ма ћи на да ти су у овом ра ду. Ра ни ји на ла зи X. ame ri ca num 
и X. in dex на Фру шкој го ри су ди ску то ва ни и ко мен та ри са ни; 4) Si mu li de (Dip te ra: 
Si mu li i dae) Фру шке го ре. У во до то ко ви ма Фру шке го ре иден ти фи ко ва на су раз вој-
на ста ни шта је да на ест вр ста си му ли да: Si mu li um (Ne ver man nia) ver num (Mac qu art, 
1826) (com plex); Si mu li um (Ne ve rr ma nia) co sta tum (Fri e de richs, 1920); Si mu li um (Ne ver
man nia) lund stro mi (En der lein, 1921); Si mu li um (Ne ver man nia) an gu sti tar se (Lundström, 
1911); Si mu li um (Eu si mu li um) ve lu ti num (San tos Abreu, 1922); Si mu li um (Si mu li um) 
rep tans (Lin na e us, 1758); Si mu li um (Si mu li um) or na tum (Me i gen, 1818) (com plex); Si mu
li um (Bo ophtho ra) erythro cep ha lum (De Ge er, 1776); Si mu li um (Wil hel mia) bal ca ni cum 
(En der lein, 1924); Si mu li um (Wil hel mia) equ i num (Lin na e us, 1758) и Si mu li um (Wil hel mia) 
pse u de qu i num (Séguy, 1921). До ми нант ну вр сту фру шко гор ских по то ка пред ста вља 
S. or na tum (com plex), ко ја је на ла же на у ве ћи ни пра ће них по то ка; 5) Ли сне бу ве 
(He mip te ra: Psylo i dea) Фру шке го ре. У ра ду је за бе ле же но 23 вр сте ли сних бу ва од 
ко јих су 15 но ве за фа у ну Фру шке го ре: Ca lophya rho is (Löw, 1877), Ca ma ro to sce na 
spe ci o sa (Flor, 1861), Psylla bu xi (Lin na e us, 1758), Ba e o pel ma fo er ste ri (Flor, 1861), 
Ca copsyll a pe re gri na (Fo er ster, 1848), Ca copsyll a rham ni co la (Scott, 1876), Ca copsyll a 
af fi nis (Löw, 1880), Ca copsyll a pic ta (Fo er ster, 1848), Ca copsyll a pyri co la (Fo er ster, 1848), 
Ca copsyll a bi dens (Šulc, 1907), Ca copsyll a vi sci (Cur tis, 1835), Ca copsyll a pul chra (Zet-
ter stedt, 1838), Bac te ri ce ra trem blayi (Wag ner, 1961), Tri o za rham ni (Schrank, 1801) и 
Tri o za che no po dii (Re u tet, 1876). Утвр ђе не 23 вр сте ли сних бу ва Фру шке го ре пред-
ста вља ју тре ћи ну од укуп но ре ги стро ва них вр ста у Ср би ји (Јеринић-Продановић, 
in press); 6) Me gac hi li dae (Apo i dea: Hyme nop te ra) Фру шке го ре. Рад об у хва та по дат ке 
о фа у ни ме га хи лид них пче ла на Фру шкој го ри, из до ступ них зби р ки и ли те ра ту ре. 
Укуп но је за бе ле же но 27 вр ста пче ла из фа ми ли је Me gac hi li dae из осам ро до ва. 
Сма тра се да број вр ста, при ка зан у овом ра ду, ни је ко на чан и да ће се у на ред ном 
пе ри о ду, пре гле дом ли те ра ту ре и зби р ки при род њач ких му зе ја у Ау стри ји и Ма ђар-
ској, тај број знат но уве ћа ти; 7) Днев ни леп ти ри (Le pi dop te ra: He spe ri o i dea, Pa pi lio-
no i dea) Фру шке го ре. Су ми ра њем ре зул та та прет ход них ис тра жи ва ња, уз ори ги нал-
на ис тра жи ва ња при ка за на у овом ра ду, утвр ђе но је при су ство 113 вр ста днев них 
леп ти ра Фру шке го ре. Од утвр ђе них вр ста њих 14 при па да су пер фа ми ли ји He spe-
ri o i dea, док 99 вр ста при па да су пер фа ми ли ји Pa pi li o no i dea. Има ју ћи у ви ду бо гат ство 
при сут не фа у не днев них леп ти ра под руч ја, Фру шка го ра је увр ште на у ли сту ода-
бра них под руч ја за днев не леп ти ре у Ср би ји (Pri me But terfly Are as in Ser bia). На 
про јек ту „In ver te bra tes of the Fruš ka Go ra Mt.” (Бес кич ме ња ци Фру шке го ре) до са да 
је уче ство вао ве ли ки број ис тра жи ва ча. Об ја вље не су три мо но граф ске књи ге са 20 
на уч них при ло га од ко јих ве ћи на пред ста вља пр ве по дат ке за Фру шку го ру. То ком 
2013. го ди не ура ђе на су че ти ри при ло га, ре зул та ти су при пре мље ни за штам пу и 
по че ла је при пре ма за штам пу че твр те књи ге из ове еди ци је. У ра ду на про јек ту у 
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2013. го ди ни за по че та су ис тра жи ва ња че ти ри те мат ске обла сти и до са да шњи ре-
зул та ти да ти су у сле де ћем из ве шта ју.

ISO PO DA. Фа у на Iso po da Бал ка на јед на је од нај бо га ти јих и нај ра зно вр сни јих 
у Евро пи. Ме ђу тим, ова ин те ре сант на фа у на ни је ис тра же на у до вољ ној ме ри. У 
том сми слу пред ња чи те ри то ри ја Ср би је, а по го то во њен се вер ни део. Са зо о ге о граф-
ског и так со ном ског ста но ви шта под руч је Фру шке го ре је сва ка ко нај ин те ре сант ни-
ји део Вој во ди не, док је у исто вре ме из у зет но сла бо ис тра же но. Коп не не изо по де 
Фру шке го ре би ле су го то во не по зна те до 1959. го ди не, ка да је А. Бу ту ро вић спро-
вео пр ва ис тра жи ва ња фа у не ове пла ни не. Овај ау тор на во ди пет вр ста коп не них 
изо по да: Hylo ni scus ri pa ri us (C. Koch, 1838); Hylo ni scus mar gi na lis (Ver ho eff, 1901); 
Tric ho ni scus no ri cus (Ver ho eff, 1917); Stylohylea bo sni en sis (Ver ho eff, 1901) и Ha plophthal
mus da ni cus (Bud de-Lund, 1880). Пр ви на ред ни пу бли ко ва ни на лаз ве зан за изо по де 
Фру шке го ре по ти че тек из 2002. го ди не, кад је опи са на вр ста Tric ho ni sco i des mla de ni 
(Ka ra man & Če mer lić, 2002). Ова вр ста је сте но ен де мит и као та ква пред ста вља је дан 
од нај зна чај ни јих на ла за у фа у ни Фру шке го ре уоп ште. На осно ву два по сто је ћа 
ли те ра тур на по да тка, на ших ис тра жи ва ња, као и де ли мич но об ра ђе ног ма те ри ја ла 
из зби р ке ко ја се чу ва на Де парт ма ну за би о ло ги ју и еко ло ги ју При род но-ма те ма тич-
ког фа кул те та у Но вом Са ду, до са да је утвр ђе но при су ство укуп но че тр на ест вр ста 
коп не них изо по да на под руч ју Фру шке го ре. Овај број ни је ни из бли за ко на чан, а 
на ста вак ис тра жи ва ња, као и бу ду ћа ис тра жи ва ња, си гур но ће уро ди ти но вим на-
ла зи ма. Ова ква пред ви ђа ња су оправ да на ка да има мо у ви ду сла бу ис тра же ност под-
руч ја, као и спе ци фич но сти ве за не за еко ло ги ју гру пе, че сто скри вен на чин жи во та, 
огра ни че ност на вр ло спе ци фич не усло ве ста ни шта и ло ка ли зо ва ност по пу ла ци ја.

HE TE ROP TE RA. До са да су по сто ја ли са мо фраг мен тар ни по да ци о фа у ни 
He te rop te ra Фру шке го ре. При мер ци ко ји су об ра ђе ни у овом ра ду са ку пи ли су 
мно ги ен то мо ло зи, ко ји не об ра ђу ју хе те роп те ре, као и дру ги при род ња ци, бо та-
ни ча ри, ге о ло зи. При мер ци су ло вље ни на 54 ло ка ли те та у пе ри о ду од 1987. до 2013. 
Пр ви по да ци о хе те роп те ра ма Фру шке го ре по ти чу од Г. Хор ва та (Hor vat ha, 1897). 
У об ра ђе ном ма те ри ја лу иден ти фи ко ва не су 362 вр сте, ко је су си сте ма ти зова не у 27 
фа ми ли ја. У ра ду су пре те жно об ра ђе не те ре стрич не вр сте хе те роп те ра са под руч ја 
Фру шке го ре. За во де не и се ми а ква тич не вр сте на ве де ни су по је ди нач ни, слу чај ни 
на ла зи, као и по да ци из ра до ва ста ри јих ау то ра. Фа ми ли је Ve li i dae, Hydrom me tri dae, 
Na u co ri dae, Ne pi dae, No ton nec ti dae и Lep to po di dae за сту пље не су са јед ном, Ger ri dae 
са две, а Sal di dae са пет вр ста. Те ре стрич не вр сте за сту пље не су са 16 фа ми ли ја. Нај-
број ни је су фа ми ли је Mi ri dae, Pen ta to mi dae и Lyga e i dae. Но ве вр сте за Ср би ју су: 
Ma cr oscytu s brun ne us (Fa bri ci us), Me tap te rus ca spi cus (Do hrn), Ela smo stet hus in ter stin ctus 
(Lin na e us). Три но ве вр сте за фа у ну хе те роп те ра Ср би је уло вље не на Фру шкој го ри 
већ су об ја вље не (Pro tić, 2011), а бли жи по да ци о ме сту на ла за об ја вљу ју се пр ви пут 
у овом ра ду. Јед на је Brachyno to co ris pun cti cor nis Re u ter, ко ја је пр ви пут про на ђе на 
у Ср би ји на ле сним по љи ма у Сур ду ку 1998. и 2003, а у Слан ка ме ну је на ђен је дан 
муж јак 2000. го ди не. Дру га но ва вр ста за фа у ну Ср би је је Ort hotylus  (Ort hotylus ) 
in ter po si tus Schmidt пр ви пут уло вље на 2005. го ди не у Слан ка ме ну, а за тим у ок то-
бру у Сур ду ку и у Кру ше до лу ма ја 2009. Тре ћа је Ca to pla tus an ti cus Re u ter. До са да 
је у Ср би ји на ђе на је ди но у Сур ду ку 2010. Све при мер ке уло вио је Алек сан дар Сто-
ја но вић. Но ве вр сте за Фру шку го ру су Pro stem ma gut tu la gut tu la (Fa bri ci us), Atrac to
to mus mag ni cor nis (Fallén), Co ra nus gri se us (Ros si), Psal lus (Hylop sal lus) va ri a bi lis 
(Fallén), Lyga e o so ma sar de um sar de um (Spi no la), Ela smuc ha gri sea (Lin na e us). За сту-
пље ност вр ста пре ма би о ге о граф ској при пад но сти је сле де ћа: европ ских 12, евро-
си бир ских 76, хо ларк тич ких 26, хо ло па ле арк тич ких 48, ко смо по лит ских 7, ме ди-
те ран ских 152 и па ле арк тич ких 42 вр сте.

SYRP HI DAE. И по ред број них ду го го ди шњих ис тра жи ва ња фа у не осо ли ких 
му ва (In sec ta: Dip te ra: Syrp hi dae) спро ве де них на под руч ју Фру шке го ре, што је 
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пред ста вље но у не ко ли ко пу бли ка ци ја (Глу мац, 1959; Ву јић и Глу мац, 1994; Ву јић 
и сар., 2002; Ши мић и сар., 2009), че тр на ест вр ста Brachyopa ma cu li pen nis (Thomp son, 
1980), Cal li ce ra ae nea (Fa bri ci us, 1781), Chal cosyrp hus pi ger (Fa bri ci us, 1794), Eu pe o des 
fla vi ceps (Ron da ni, 1857), Mal lo ta fu ci for mis (Fa bri ci us, 1794), Me langyna  lu ci fe ra (Ni el-
sen, 1980), Sphi xi morp ha sub ses si lis (Il li ger in Ros si, 1807), Tem no sto ma ve spi for me 
(Lin na e us, 1758), Xant ho gram ma di ves (Ron da ni, 1857), Xant ho gram ma stac kel ber gi 
(Vi o lo vitsh, 1975), Myolep ta ni gri tar sis (Coe, 1957), Eu me rus amo e nus (Lo ew, 1848), 
Me ro don ita li cus (Ron da ni, 1845) и Cal li ce ra spi no lae (Ron da ni, 1844) је но во за фа у ну 
овог под руч ја. Ово је ре зул тат но вих фа у ни стич ких ис тра жи ва ња спро ве де них у 
пе ри о ду 2005–2013. го ди не, као и так со ном ске ана ли зе вр ста из пот фа ми ли је Syrp-
hi nae на под руч ју Ср би је, чи ме су раз ре ше не мно ге так со ном ске не до у ми це. Од 
че тр на ест но вих вр ста две при па да ју ка те го ри ји стро го за шти ће них, а две ка те го-
ри ји за шти ће них вр ста Уред бом Ми ни стар ства за шти те жи вот не сре ди не и пр о-
стор ног пла ни ра ња (Пра вил ник о пр о гла ше њу и за шти ти стро го за шти ће них и 
за шти ће них ди вљих вр ста. При лог I: Стро го за шти ће не ди вље вр сте би ља ка, жи-
во ти ња и гљи ва; При лог II: За шти ће не вр сте би ља ка, жи во ти ња и гљи ва; Слу жбе ни 
гла сник РС, број 5/10). Ин те ре сант но је по ме ну ти да чак пет од че тр на ест но во ре-
ги стро ва них вр ста при па да гру пи са прок сил них вр ста, што зна чи да за ви се од мр тве 
или тру ле жне др ве не ма се (Rot he ray и сар., 2001), што је до бар по ка за тељ очу ва но сти 
шум ских еко си сте ма овог под руч ја.

LE PI DOP TE RA: HE SPE RI O I DEA и PA PI LI O NO I DEA. Су ми ра њем ре зул та та 
прет ход них ис тра жи ва ња, уз ори ги нал на ис тра жи ва ња при ка за на у овом ра ду, 
утвр ђе но је при су ство 113 вр ста днев них леп ти ра Фру шке го ре. Од утвр ђе них вр ста 
њих 14 при па да су пер фа ми ли ји He spe ri o i dea, док 99 вр ста при па да су пер фа ми ли ји 
Pa pi li o no i dea. На осно ву утвр ђе них вр ста, као еле мен тар ног фа у ни стич ког по ка за-
те ља, мо же мо за кљу чи ти да је фа у ни стич ка ис тра же ност под руч ја Фру шке го ре 
до бра. Бал кан ско по лу о стр во, укљу чу ју ћи Ки пар и Крит, има 289 вр ста днев них 
леп ти ра. Пре ма то ме, утвр ђе них 113 вр ста на Фру шкој го ри чи ни 39% фа у не Бал-
кан ског по лу о стр ва. За Ср би ју је по зна то да има 193 вр сте у сво јој фа у ни, утвр ђе не 
вр сте на Фру шкој го ри чи не 58,5% вр ста Ср би је. Спро ве де на ана ли за фа у ни стич ке 
при пад но сти утвр ђе них вр ста по ка зу је да су три до ми нант не гру пе Сред њо е вроп-
ске вр сте (35 вр ста, 31%), Пон то-ме ди те ран ске вр сте (26 вр ста, 23%) и Суб ме ди те-
ран ске вр сте (19 вр ста, 15%). Има ју ћи у ви ду бо гат ство при сут не фа у не днев них 
леп ти ра под руч ја, Фру шка го ра је увр ште на у ли сту Ода бра них под руч ја за днев не 
леп ти ре у Ср би ји (Pri me But terfly Are as in Ser bia).

CUR CU LI O NI DAE. С об зи ром на то да су то ком 2013. ин тен зив но са ку пља ни 
по да ци о фа у ни сур ла ша (Cur cu li o ni dae) Фру шке го ре, ма те ри јал се об ра ђу је, де тер-
ми ни ше и при пре ма се ру ко пис за ову све ску.

Упр кос стал ној оску ди ци фи нан сиј ских сред ста ва, при ве ден је кра ју рад и на 
че твр тој свесци, а у за вр шној при пре ми је и пе та све ска. Та ко се кон цеп ци ја ове еди-
ције, о че му је пи са но у пр вој све сци, по ла ко али си гур но оства ру је на обо стра но 
за до вољ ство ау то ра и уред ни ка Еди ци је.

За раз ли ку од прет ход них све за ка, у овој је за сту пљен са мо је дан при лог ко ји 
се од но си на гру пу днев них леп ти ра (Le pi dop te ra: He spe ri o i dea и Pa pi li o no i dea). Ка ко 
је ис так ну то у „Увод ној ре чи” пр ве све ске, Ре пу бли ка Ср би ја пот пи сни ца je мно гих 
кон вен ци ја ко ји ма су пре у зе те оба ве зе за шти те и очу ва ња на ших при род них вред-
но сти. То под ра зу ме ва, из ме ђу оста лог, и до бро по зна ва ње фло ре и фа у не, по себ но 
у за шти ће ним под руч ји ма, а по том и пра ће ње ста ња и за шти ту пре све га рет ких, 
ре ликт них и ен де мич них вр ста и њи хо вих ста ни шта. По ла зе ћи од та кве кон цеп ци је, 
из ве сно је да су упра во днев ни леп ти ри иде ал на гру па за им пле мен та ци ју ком плек са 
ак тив но сти пра ће ња ста ња и упра вља ња по пу ла ци ја ма рет ких, ре ликт них и ен де-
мич них вр ста.
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Днев ни леп ти ри на про сто ру Фру шке го ре до бро су про у че ни. Ве ро ват но је 
сте пен њи хо вог по зна ва ња ве ћи не го на би ло ко јем дру гом под руч ју у Ср би ји. То 
су ау то ри ово га при ло га до ку мен то ва но при ка за ли ци ти ра ју ћи 16 ра до ва пу бли ко-
ва них у зе мљи и ино стран ству. Mеђу њи ма је и је дан док тор ски рад и јед на мо но-
гра фи ја. По ред ли те ра тур них по да та ка, у ово ме ра ду су пр ви пут при ка за ни и до 
са да не пу бли ко ва ни по да ци, про ис те кли из те рен ских ис тра жи ва ња то ком про те-
клих не ко ли ко го ди на. Нај зад, ау то ри су ука за ли и на по је ди не гре шке у по сто је ћој 
ли те ра ту ри ко је су ко ри го ва не, за хва љу ју ћи че му са да постоји за о кру же на фа у ни-
стич ка сли ка.

По ла зе ћи од ових чи ње ни ца, ау то ри ово га при ло га се би су по ста ви ли за да так 
и циљ да кроз овај текст на кон крет ном при ме ру На ци о нал ног пар ка „Фру шка го ра” 
ини ци ра ју спро во ђе ње стра те ги је би о ло шке ра зно вр сно сти, ко ја је у Ср би ји уте ме-
ље на 2011. го ди не. На ци о нал ни парк „Фру шка го ра”, као нај ста ри ји у Ср би ји, део 
је Еме ралд еко ло шке мре же (IPA – Im por tant Plant Are as, IBA – Im por tant Bird Are as, 
PBA – Pri me But terfly Are as) и био је јед на од циљ них та ча ка у европ ском про јек ту 
ALA RM (As ses sing Lar ge – sca le en vi ron men tal Risk for bi o di ver sity with te sted Met
hods). На под руч ју на ци о нал ног пар ка ег зи сти ра и зна тан број за шти ће них вр ста 
днев них леп ти ра, и по осно ву на ци о нал ног и по осно ву европ ског за ко но дав ства. 
По ред овог еле мен тар ног пред у сло ва за им пле мен та ци ју кон цеп та стра те ги је би о-
ло шке ра зно вр сно сти ис пу ње ни су и пред у сло ви ко ји се ти чу ин сти ту ци о нал ног, 
за кон ског и фи нан сиј ског окви ра за очу ва ње би о ди вер зи те та. Јав но пред у зе ће НП 
„Фру шка го ра” за основ ну де лат ност, из ме ђу оста лог, има: „за шти ту, очу ва ње и 
уна пре ђи ва ње би о ге о граф ских обе леж ја под руч ја, еко си сте ма и ра зно вр сно сти 
из вор не фло ре, фа у не и фун ги је, као и спре ча ва ње ак тив но сти ко је мо гу на ру ши ти 
основ на обе леж ја и дру га свој ства на ци о нал ног пар ка”.

Ау то ри ово га при ло га су на ар гу мен то ван на чин ука за ли на те мељ не вред но-
сти на ци о нал ног пар ка, на ан тро по ге не при ти ске ко ји ма је из ло жен, на ди стри бу-
ци ју вр ста днев них леп ти ра на под руч ју пар ка, на вр сте од ин те ре са за за шти ту, 
као и на по сто је ће мо де ле упра вља ња по пу ла ци ја ма та квих вр ста. То је на ро чи то 
ва жно јер мо де ле упра вља ња по пу ла ци ја ма по је ди них вр ста днев них леп ти ра не 
тре ба раз ви ја ти, они већ по сто је и тре ба их са мо им пле мен ти ра ти.

За хва љу ју ћи све му ово ме, НП „Фру шка го ра” је у при ли ци да као пр ви и нај-
ста ри ји на ци о нал ни парк у Ср би ји пр ви и за поч не са упра вља њем по пу ла ци ја ма 
за шти ће них вр ста и ти ме не по сред но до при не се ре а ли за ци ји на че ла ис так ну тих у 
„Стра те ги ји би о ло шке ра зно вр сно сти Ре пу бли ке Ср би је за пе ри од од 2011. до 2018. 
го ди не”. Ти ме би се ујед но за по че ло и са ис пу ња ва њем јед ног од пред у сло ва при-
сту па ња Европ ској уни ји, што је стра те шки циљ Ре пу бли ке Ср би је.

Ис тра жи ва ња на про јек ту до са да су би ла по све ће на ис кљу чи во утвр ђи ва њу 
би о ло шке ра зно вр сно сти бес кич ме ња ка, као вр ста ма нај број ни је и нај ма ње ис пи-
ти ва не гру пе жи во ти ња. Као по твр да ак ту ел но сти про бле ма ти ке, ра ду на про јек ту 
ода звао се ве ли ки број на уч ни ка/ис тра жи ва ча, а ре зул та ти су до са да пу бли ко ва ни 
у три об ја вље не мо но гра фи је Еди ци је.

У 2015. го ди ни обја вље на је и че твр та мо но гра фи ја, али за раз ли ку од прет ход-
них, из не ти су ре зул та ти ис тра жи ва ња са мо јед не гру пе ин се ка та – днев них леп ти ра. 
Мо но граф ски рад под на сло вом Днев ни леп ти ри у стра те ги ји очу ва ња вред но сти 
НП Фру шка го ра (Le pi dop te ra: He spe ri o i dea i Pa pi li o no i dea) ре зул тат је два ау то ра 
– проф. др Пре дра га Јак ши ћа и мср Ане На хир нић. Са др жи „Увод ну реч уред ни ка”, 
„Увод са не ко ли ко пот по гла вља”, „Ма те ри јал и ме то де ис тра жи ва ња”, „Пре глед утвр-
ђе них вр ста”, „Фа у ни стич ку ана ли зу”, „Аспек те за шти те фа у не днев них леп ти ра 
Фру шке го ре”, „Ли те ра ту ру”, „Са же так”, ори ги нал не фо то гра фи је вр ста, ре ги стре 
срп ских и ла тин ских на зи ва вр ста, ге о граф ских пој мо ва и имен ски ре ги стар. Ау то ри 
су ар гу мен то ва но ука за ли на те мељ не вред но сти на ци о нал ног пар ка, на ан тро по ге не 



96 РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ

при ти ске ко ји ма је из ло жен, на ди стри бу ци ју ових вр ста, по се бно вр ста од ин те-
ре са за за шти ту, као и на по сто је ће мо де ле упра вља ња по пу ла ци ја ма ин ди ка тор ских 
вр ста. За хва љу ју ћи то ме, На ци о нал ни парк „Фру шка го ра” у при ли ци је да као пр ви 
и нај ста ри ји на ци о нал ни парк у Ср би ји пр ви и за поч не са упра вља њем по пу ла ци ја ма 
за шти ће них вр ста и ти ме не по сред но до при не се ре а ли за ци ји на че ла ис так ну тих у 
до ку мен ту „Стра тер ги ја би о ло шке ра зно вр сно сти ре пу бли ке Ср би је за пе ри од од 
2011. до 2018.” чи ме би се за по че ло са ис пу ња ва њем јед ног од пред у сло ва при сту-
па ња Европ ској уни ји.

Од се дам по ну ђе них при ло га ко ји се на ла зе у Пла ну ра да на про јек ту за 2016. 
го ди ну, две обим не сту ди је већ су при ве де не кра ју, ре цен зи ра не од стра не два ино-
стра на ре цен зен та и у пот пу но сти при пре мље не за штам пу (че ка ју се са мо ма те ри-
јал на сред ства). У пе ту књи гу Еди ци је ући ће два ра да: 1) „He te rop te ra Фру шке го ре”, 
ау то ра Љи ља не Про тић и Дра ги ше Са ви ћа, пред ста вља ори ги на лан на уч ни рад у 
ко јем су пр ви пут пре зен то ва ни по да ци о фа у ни ове гру пе ин се ка та на Фру шкој 
го ри. Од укуп но утвр ђе не 362 вр сте, три су но ве за фа у ну Ср би је, за 13 вр ста ово су 
пр ви на ла зи у на шој зе мљи, а шест вр ста су но ве за Фру шку го ру; 2) „Фа у на сур ла ша 
(Co le op te ra: Cur cu li o no i dea) Фру шке го ре”, ау то ра Сне жа не Пе шић, Де ја на Сто ја но-
ви ћа и Дра ги ше Са ви ћа. Ау то ри овог при ло га иден ти фи ко ва ли су 157 вр ста сур ла ша. 
За ову гру пу ин се ка та то ни је ве ли ки број, али је та ко ђе реч о син те ти са њу свих до 
са да по зна тих по да та ка уз ма те ри јал ко ји су са ку пи ли ау то ри ра да. Од по себ ног 
зна ча ја је 59 вр ста ко је су пр ви пут ре ги стро ва не за фа у ну Ср би је, што не сум њи во 
ука зу је на из у зет ност и бо гат ство фа у не сур ла ша на под руч ју Фру шке го ре. 

Оба при ло га са др же и ори ги нал не фо то гра фи је ау то ра за ско ро све утвр ђе не 
вр сте, што је још је дан ква ли тет вре дан по ме на, има ју ћи у ви ду кон цепт и же ље 
еди то ра из не те у пред го во ру пр ве књи ге ове еди ци је. 

ИСТО РИ ЈА МЕ ДИ ЦИ НЕ И ЗДРАВ СТВЕ НЕ КУЛ ТУ РЕ НА ТЛУ  
ДА НА ШЊЕ ВОЈ ВО ДИ НЕ 

(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Јо ван Мак си мо вић)

Ис тра жи ва ња на овом ду го го ди шњем мул ти ди сци пли нар ном про јек ту за по-
че та су 90-их го ди на. Мул ти ди сци пли нар ни при ступ ис тра жи ва ња ор га ни зо ван је 
та ко што је раз до бље од пра и сто ри је до да на шњих да на по де ље но пре ма раз ли чи-
тим, хро но ло шки ло гич ним исто риј ским пе ри о ди ма, а ко нач ни ре зул та ти ис тра-
жи ва ња би ће об ја вље ни у за себ ним то мо ви ма (до са да су об ја вље на пр ва два то ма 
/пра и сто ри ја–1848/). Па ра лел но са исто ри јом пе ри о да ра ди се и на исто ри ји по је-
ди них ме ди цин ских ди сци пли на. Об ја вље на је Исто ри ја ве те ри нар ске ме ди ци не 
(проф. др Во ји слав Јо ва но вић), а 2012. го ди не и Па то ло шка ана то ми ја и суд ска 
ме ди ци на у Вој во ди ни (проф. др Дра ги ша По по вић и са рад ни ци). У из да вач кој про-
це ду ри је и ру ко пис мр Или је Сав ко ва Исто ри ја апо те кар ства Вој во ди не. Ру ко пис 
је по зи тив но ре цен зи ран.

То ком 2011. го ди не нај зна чај ни је ак тив но сти на про јек ту би ле су ве за не за 
при пре му за штам пу и штам пу мо но гра фи је Па то ло шка ана то ми ја и суд ска ме ди
ци на у Вој во ди ни (проф. др Дра ги ша По по вић и са рад ни ци) и рад на исто ри ји пе рио-
да 1848–1941. го ди не. Ово је нај плод ни је раз до бље у исто ри ји здрав стве не кул ту ре 
Вој во ди не, као по сле ди це све у куп ног раз во ја здрав стве не кул ту ре у Евро пи и све ту. 
То је пе ри од на глог раз во ја оп ште ме ди ци не и убр за ног раз во ја по себ них ме ди цин-
ских гра на, па ис тра жи ва ње тог пе ри о да зах те ва знат но ду же вре ме од ис тра жи ва ња 
дру гих пе ри о да. Ис тра жи ва ња се од ви ја ју пре ма пла ну за на ред не че ти ри го ди не, 
ка да се оче ку је да ће об ра да по да та ка бити урађена, а ко нач на вер зи ја тек ста за вр ше на 
и спрем на за штам пу. Ис тра жи ва ње овог пе ри о да ко ји ће би ти об ја вљен у окви ру 
дру гог де ла дру гог то ма во ди проф. др Јо ван Мак си мо вић.



РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ 97

То ком 2013. го ди не вр ше на су ис тра жи ва ња и пи сан је текст за пр ва че ти ри 
по гла вља дру гог то ма, дру гог де ла, за пе ри од 1848–1941. го ди не, ко ји об ра ђу је раз-
вој ме ди ци не и здрав стве не кул ту ре у Евро пи и све ту у том вре мен ском пе ри о ду, 
као и оп ште дру штве не, по ли тич ке и ме ди цин ске при ли ке на те ри то ри је да на шње 
Вој во ди не.

Исто вре ме но су вр ше на ис тра жи ва ња и пи сан текст за по се бан том, ко ји је у за-
вр шној фа зи, под на сло вом Ле ка ри пре ча ни у срп ском ци вил ном и вој ном са ни те ту. 
Ру ко пис су по зи тив но оценили два ре цен зен та (др Ми лан С. Бре бе ри на и доц. др 
Ђор ђе Ђу рић). Ру ко пис књи ге је у из да вач кој про це ду ри.

У де лу про јек та ко ји се односи на исто ри ју ме ди цин ских ди сци пли на, проф. др 
Ми лан С. Бре бе ри на је за вр шио ис тра жи ва ња исто ри је хи рур ги је на тлу да на шње 
Вој во ди не и део тек ста об ја вио у Све ска ма Ма ти це срп ске (Се ри ја при род них на у ка).

РИ ТО ВИ ВОЈ ВО ДИ НЕ 
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Ан те Ву јић)

У 2012. го ди ни по себ на па жња би ла је усме ре на на ис тра жи ва ње По ти сја, 
По та миш ја, као и на на ста вак ра да на под руч ју По ду на вља и то Гор њег По ду на вља, 
Ко виљ ско-пе тро ва ра дин ског ри та, До њег По ду на вља и рит ских ста ни шта уз ре ку 
Са ву. Са ових под руч ја је до са да по зна то и нај ви ше по да та ка, та ко да је уз до пун-
ска ис тра жи ва ња мо гу ће при сту пи ти њи хо вом об је ди ња ва њу и пу бли ко ва њу.

Ре а ли за ци ја про јект них за да та ка од ви ја ла се кроз три ис тра жи вач ке фа зе: 
те рен ска ис тра жи ва ња, об ра да при ку пље ног ма те ри ја ла и по да та ка и об је ди ња ва-
ње ре зул та та и при пре ма пу бли ка ци ја. Нај ве ћи део ак тив но сти био је ве зан за 
сле де ће те ме:

1) Ди вер зи тет и за шти та по је ди них гру па ин се ка та на рит ским ста ни шти ма 
у Вој во ди ни на те ме љу по сто је ћих за кон ских ре ше ња, по себ но у окви ру ка те го ри ја 
за шти ће них и стро го за шти ће них вр ста,

2) Ди вер зи тет фло ре и ве ге та ци је ода бра них ста ни шта уз Са ву, Гор њег По ду-
на вља и Ко виљ ско-пе тро ва ра дин ског ри та,

3) Ра зно вр сност и зна чај ор ни то фа у не у ри то ви ма Вој во ди не.
Ре зул та ти ис тра жи ва ња на овом про јек ту до са да су об је ди ње ни у мо но граф-

ским сту ди ја ма ко је су са рад ни ци на овом про јек ту до ста ви ли Ма ти ци срп ској и 
на ла зе се у из да вач кој про це ду ри. У 2012. го ди ни ре зул тати су пред ста вље ни у сле-
де ћим на уч ним ра до ви ма: 1) A. Vu jić, S. Ra den ko vić, G. Ståhls, J. Ačan ski, A. Ste fa-
no vić, S. Ve se lić, A. An drić, R. Hayat (2012): Syste ma tic En to mo logy. Syste ma tics and 
ta xo nomy of the ru fi cor nis gro up of ge nus Me ro don Me i gen (Dip te ra: Syrp hi dae). Syste
ma tic En to mo logy 37(3): 578–602; 2) A. Vu jić, G. Ståhls, J. Ačan ski, H. Bartsch, R. 
Byge bjerg, A. Stefanović (2012): Syste ma tics of Pi pi zi ni and ta xo nomy of Eu ro pean Pi pi za 
Fallén: mo le cu lar and morp ho lo gi cal evi den ce (Dip te ra, Syrp hi dae). Zo o lo gi ca scrip ta 
(при хва ће но за штам пу); 3) S. Ra den ko vić, Z. Ne delj ko vić, A. Ri car te, A. Vu jić, S. Ši-
mić (2012): The sa proxyli c ho ver fli es (Dip te ra: Syrp hi dae) of Ser bia, Jo ur nal of Na tu ral 
Hi story (при хва ће но за штам пу).

У 2013. го ди ни по себ на па жња би ла је усме ре на на ис тра жи ва ње По ти сја, 
По ду на вља, са по себ ним аспек том на про стор Ко виљ ско-пе тро ва ра дин ског ри та. 
Ис тра жи ва ња су би ла усме ре на на: 1) те рен ска ис тра жи ва ња, 2) об ра ду при ку пље-
ног ма те ри ја ла и по да та ка, 3) об је ди ња ва ње ре зул та та и при пре му пу бли ка ци ја. 
Нај ве ћи део ак тив но сти био je ве зан за сле де ће те ме: 1) ди вер зи тет и за шти та по је-
ди них гру па ор га ни за ма на рит ским ста ни шти ма у Вој во ди ни на те ме љу по сто је ћих 
за кон ских ре ше ња, по себ но у ис тра жи ва њи ма так со на ко ји се на ла зе у ка те го ри ја ма 
за шти ће них и стро го за шти ће них вр ста; 2) ди вер зи тет фло ре и ве ге та ци је ода бра них 
ста ни шта уз Ти су и Ко виљ ско-пе тро ва ра дин ски рит – по себ на па жња усме ре на је 
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на ин ва зив не вр сте ко је пред ста вља ју по се бан про блем у очу ва њу ди вер зи те та 
рит ских ста ни шта; 3) На ста вље на су ис тра жи ва ња ор ни то фа у не у ри то ви ма Вој-
во ди не. На ста вак ра да у свим обла сти ма ис тра жи ва ња ко је про је кат об у хва та, уз 
про ши ре ње под руч ја ис тра жи ва ња по ве за них са ис тра жи ва њи ма по ве за ним са 
прак тич ним про бле ми ма за шти те при ро де са по себ ним ак цен том на очу ва њу, али 
и ре ви та ли за ци ји рит ских и мо чвар них еко си сте ма у Вој во ди ни. Ре зул та ти ра да у 
про те клој го ди ни пред ста вље ни су у два ра да у ме ђу на род ним ча со пи си ма ка те го-
ри је М-23: 1) T. Ni ko lić, D. Ra di šić, D. Mi lić, V. Mar ko vić, S. Tri fu nov, S. Jo vi čić, S. 
Ši mić, A. Vu jić (2013): Mo del ling cur rent po ten tial di stri bu tion and the analysis of ha bi-
tat pre fe ren ces of ge nus Pi pi za (Dip te ra: Syrp hi dae) on the Bal kan Pe nin su la. Ar chi ves 
of Bi o lo gi cal Sci en ces 65(3): 1037–1052; S. Tri fu nov, D. Kra šić, Z. Mar kov, S. Mu dri 
Stoj nić, B. Bu to rac, A. Vu jić (2013): Fo rest chan ges due to hu man ac ti vi ti es in na ti o nal park 
„Fruš ka Go ra” (Ser bia) – eco lo gi cal and eco no mic signаls. Ar chi ves of Bi o lo gi cal Sci en ces 
65(2): 707–719.

У 2014. го ди ни по себ на па жња би ла је усме ре на на ис тра жи ва ња про сто ра 
Ко виљ ско-пе тро ва ра дин ског ри та. Ис тра жи ва ња су би ла усме ре на на те рен ски рад, 
об ра ду при ку пље ног ма те ри ја ла и по да та ка, об је ди ња ва ње ре зул та та и при пре му 
пу бли ка ци ја. Нај ве ћи део ак тив но сти био је ве зан за сле де ће те ме:

1) Ди вер зи тет фло ре и ве ге та ци је ода бра них ста ни шта у Ко виљ ско-пе тро ва-
ра дин ском ри ту. По себ на па жња усме ре на је на ин ва зив не вр сте ко је пред ста вља ју 
по се бан про блем у очу ва њу ди вер зи те та рит ских ста ни шта; по се бан аспект је обу-
хва тио ис тра жи ва ња ути ца ја ко ри шће ња про сто ра на би о ди вер зи тет; 2) Ди вер зи тет 
и за шти та по је ди них гру па ор га ни за ма на рит ским ста ни шти ма у Вој во ди ни на 
те ме љу по сто је ћих за кон ских ре ше ња, по себ но у ис тра жи ва њи ма так со на ко је се 
на ла зе у ка те го ри ја ма за шти ће них и стро го за шти ће них вр ста; 3) На ста вље на су 
ис тра жи ва ња ор ни то фа у не у ри то ви ма Вој во ди не.

До би је ни су вред ни ре зул та ти ко ји ће би ти об је ди ње ни у мо но граф ске пу бли-
ка ци је у на ред ним го ди на ма, а по кри ва ју по је ди не аспек те це ло ви те спо зна је при-
род них вред но сти ри то ва. Ре зул та ти би мо гли би ти при ме њи ви у ме ра ма очу ва ња 
пре де ла од по себ ног на уч ног зна ча ја, али и у ме ра ма ко ри шће ња постојећих ре сур са.

У про те клој го ди ни је као је дан од ре зул та та ра да на про јек ту пу бли ко ван и 
је дан рад у ме ђу на род ном ча со пи су са ли сте Ми ни стар ства про све те и на у ке ка те-
го ри је М-23. Пу бли ка ци је ко је су у штам пи а про ис те кле су из ра да на про јек ти ма: 
Еко ло ги ја аква тич них фи то це но за Цар ске ба ре (Сне жа на Ра ду ло вић и Мир ја на Вуч-
ко вић), Ри то ви Бач ке: ге о граф ске ка рак те ри сти ке, ису ши ва ње, ко ри шће ње и за шти
та при ро де (Вла ди мир Сто ја но вић, Дра го слав Па вић и Ми ну чер Ме са рош), Ми кро
фит ска фло ра и ве ге та ци ја Ла бу до вог ок на (Ру жи ца Игић, Дра га на Ву ков, Ду брав ка 
Ми лић, Пал Бо жа и Го ран Анач ков). По зи тив но је ре цен зи ран и ру ко пис Бра ни сла ве 
Бу то рац Фло ра Пе тро ва ра дин ског ри та – ју че, да нас, су тра. 

Об ја вље ни на уч ни ра до ви: А. An drić, B. Ši ko pa ri ja, D. Ob reht, M. Đan, J. Pre-
ra do vić, S. Ra den ko vić, C. Pe rez Ba non, C. (2014): DNA bar co ding ap plied: iden tifying 
the lar va of Me ro don avi dus (Dip te ra: Syrp hi dae). Ac ta En to mo lo gi ca Mu sei Na ti o na lis 
Pra gae 54(2): 741–757.

Уче сни ци на про јек ту: ге о гра фи ја: др Вла ди мир Сто ја но вић, др Дра го слав 
Па вић и др Ми ну чер Ме са рош; бо та ни ка: др Ру жи ца Игић, др Бо жа Пал, др Бра ни-
сла ва Бу то рац, др Дра га на Ву ков, др Би ља на Пањ ко вић, др Го ран Анач ков, др Ду-
брав ка По лић, др Сне жа на Ра ду ло вић и др Ду шан ка Ла ке тић; зо о ло ги ја: др Смиљ ка 
Ши мић, др Ан те Ву јић, др Сло бо дан Пу зо вић, др Пре драг Ра ди шић, др Сне жа на 
Ра ден ко вић и Ни ко ла Стој нић.

У 2015. го ди ни по себ на па жња би ла је усме ре на на ис тра жи ва ње про сто ра 
не ко ли ко рит ских ста ни шта у Вој во ди ни. Ис тра жи ва ња су би ла усме ре на на те-
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рен ски рад, об ра ду при ку пље ног ма те ри ја ла и по да та ка, об је ди ња ва ње ре зул та та 
и при пре му пу бли ка ци ја. Нај ве ћи део ак тив но сти био је ве зан за сле де ће те ме:

1) Ди вер зи тет фло ре и ве ге та ци је ода бра них ста ни шта у Ко виљ ско-пе тро ва-
ра дин ском ри ту; по се бан аспект об у хва тио је ис тра жи ва ња ути ца ја ко ри шће ња 
про сто ра на би о ди вер зи тет; 2) Ди вер зи тет и за шти та по је ди них гру па ор га ни за ма 
на рит ским ста ни шти ма у Вој во ди ни на те ме љу по сто је ћих за кон ских ре ше ња, 
по себ но у ис тра жи ва њи ма так со на ко ји се на ла зе у ка те го ри ја ма за шти ће них и 
стро го за шти ће них вр ста; 3) На ста вље на су ис тра жи ва ња ор ни то фа у не у ри то ви ма 
Вој во ди не.

До би је ни су вред ни ре зул та ти ко ји ће би ти об је ди ње ни у мо но граф ске пу бли-
ка ци је у на ред ним го ди на ма, а по кри ва ју по је ди не аспек те це ло ви те спо зна је при-
род них вред но сти ри то ва. Ре зул та ти би мо гли би ти при ме њи ви у ме ра ма очу ва ња 
пре де ла од по себ ног на уч ног зна ча ја, али и у ме ра ма ко ри шће ња при сут них ре сур са 
у сми слу одр жи вог упра вља ња. По себ на па жња би ла је усме ре на на со ци о е ко ном-
ске аспек те га здо ва ња рит ским ста ни шти ма.

Ре зул тат ра да је по зи тив но ре цен зи ран ру ко пис на уч не мо но гра фи је Фло ра 
Пе тро ва ра дин ског ри та – ју че, да нас, су тра, ау тор ке др Бра ни сла ве Бу то рац, у из-
да вач кој је про це ду ри.

Уче сни ци на про јек ту: ге о гра фи ја: др Вла ди мир Сто ја но вић, доц. др Дра го-
слав Па вић и др Ми ну чер Ме са рош; бо та ни ка: др Ру жи ца Игић, др Бо жа Пал, др 
Бра ни сла ва Бу то рац, др Дра га на Ву ков, др Би ља на Пањ ко вић, др Го ран Анач ков, 
др Ду брав ка По лић, др Сне жа на Ра ду ло вић и др Ду шан ка Ла ке тић; зо о ло ги ја: др 
Смиљ ка Ши мић, др Ан те Ву јић, др Сло бо дан Пу зо вић, др Пре драг Ра ди шић, др 
Сне жа на Ра ден ко вић и Ни ко ла Стој нић.

МИ КО ЛО ГИ ЈА, МИ КО ТОК СИ КО ЛО ГИ ЈА И МИ КО ЗЕ 
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Ма ри ја Шкри њар)

У окви ру ра да на овом про јек ту то ком 2012. го ди не ис тра жи ва ња су би ла по све-
ће на про из вод њи бак те ри о ци на и ње го вим ан ти ми кроб ним свој стви ма, ис пи ти ва-
њи ма ан ти фун гал не ак тив но сти бак те ри ја млеч не ки се ли не, као и етар ских уља 
за чин ског би ља, ко ри шће них у про це си ма про из вод ње по је ди них пре храм бе них про-
из во да, у ци љу из на ла же ња мо гућ но сти за спре ча ва ње ра ста пле сни и про из вод ње 
ми ко ток си на и де ток си ка ци је већ по сто је ћег ток си на у хра ни.

По ред то га, ис тра жи ва ња су би ла по све ће на ис пи ти ва њу рас про стра ње ња и 
уче ста ло сти ксе ро фил них пле сни у хра ни са ни ском ак тив но шћу во де (за чи ни, 
се ме сун цо кре та, сточ на хра на и др.), као и дру гих пре храм бе них про из во да, при-
ме ном са вре ме них ме то да за њи хо во изо ло ва ње и иден ти фи ка ци ју.

Број ни ре зул та ти, до би је ни то ком на ве де них ис тра жи ва ња, пу бли ко ва ни су 
у на уч ним ча со пи си ма или у збор ни ци ма са ме ђу на род них ску по ва.

ЗДРАВ СТВЕ НА БЕЗ БЕД НОСТ СУ ШЕ НОГ ВО ЋА СА АСПЕК ТА НА ЛА ЗА 
КСЕ РО ФИЛ НИХ ПЛЕ СНИ И МИ КО ТОК СИ НА 

(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Ма ри ја Шкри њар)

У то ку 2013. го ди не ис тра жи ва ња на про јек ту би ла су по све ће на изо ло ва њу 
ксе ро фил них пле сни из су ше ног во ћа, утвр ђи ва њу фре квен ци је рас про стра ње ња, 
од но сно уде ла у изо ло ва ним ми ко по пу ла ци ја ма, њиховoj иден ти фи ка ци ји и таксо-
номскoј кла си фи ка ци ји. Узо р ци су ше ног во ћа на ших и ино стра них про из во ђа ча 
узо р ко ва ни су слу чај ним из бо ром у пре храм бе ним про дав ни ца ма, про дав ни ца ма 
„здра ве хра не” и пи ја ца ма на те ри то ри ји Но вог Са да. Изо ло ва ње и од ре ђи ва ње 
укуп ног бро ја пле сни би ло је из ве де но пре ма ISO стан дар ду (21527-2) на две ми ко-
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ло шке под ло ге (ди хло ран 18% гли це рол агар – DG18 и слад ни екс тракт ква сац 
екс тракт 50% глу ко за агар – МY50G) раз ли чи те аw вред но сти. Иден ти фи ка ци ја и 
так со ном ска кла си фи ка ци ја изо ло ва них вр ста од ре ђе на је пре ма са вре ме ним кљу-
че ви ма за де тер ми на ци ју пле сни (Klich 2002; Le slie and Sum me rell 2006; Sam son et 
al., 2004; Sam son and Fri svad 2004; Pitt and Hoc king 2009). Та ко ђе, не ке од изо ло ва них 
вр ста пле сни те сти ра не су на ути цај етар ских уља до би је них из аро ма тич них би ља ка, 
у ци љу по тен ци јал не при ме не ета р ских уља у за шти ти су вог во ћа од ми ко ло шке и 
ми ко ток си ко ло шке за шти те. Број ни ре зул та ти, до би је ни то ком ових ис тра жи ва ња, 
пу бли ко ва ни су у ме ђу на род ним мо но гра фи ја ма и на уч ним ча со пи си ма или у збор-
ни ци ма са ме ђу на род них и домаћих ску по ва.

У то ку 2014. го ди не на ста вље на су ис пи ти ва ња за по че та у 2013. го ди ни, а ко ја 
су се од но си ла на здрав стве ну без бед ност су ше ног во ћа са аспек та на ла за ксе ро-
фил них пле сни и ми ко ток си на. При то ме, па жња је по све ће на ме то да ма изо ло ва ња 
фун гал них вр ста, са по себ ним освр том на ток си ге не изо ла те и на ла зе по је ди них 
ми ко ток си на у на ве де ним пр о из во ди ма, као и ме то да ма за што ег закт ни ју де тек-
ци ју ми ко ток си на.

У то ку је ис пи ти ва ње по тен ци јал но ток син про ду ку ју ћих вр ста пле сни на 
мо гућ ност ства ра ња охра ток си на А (ОТА), као и ис пи ти ва ње ин хи би тор ног ефек-
та не ких екс тра ка та ле ко ви тог би ља, за чи на и њи хо вих есен ци јал них уља. 

У то ку 2015. го ди не на ста вље на су ис тра жи ва ња у обла сти здрав стве не без-
бед но сти раз ли чи тих вр ста су ше ног во ћа са по себ ним освр том на по ја ву и уче ста лост 
ток си ге них пле сни и њи хо вих ток сич них ме та бо ли та-ми ко ток си на у тим узо р ци ма, 
за по че та у прет ход ном пе ри о ду. По ред су ше ног во ћа ис пи ти ва њи ма је био об у хва-
ћен и од ре ђен број узо ра ка се ме на сун цо кре та (пр о те ин ски тип се ме на на ме њен за 
ди рект но кон зу ми ра ње и се ме за про из вод њу уља). Та ко ђе, ис пи та но је ин хи би тор-
но де ло ва ње екс тра ка та ле ко ви тог би ља и за чи на на раст ода бра них ксе ро фил них 
пле сни, прет ход но изо ло ва них из ана ли зи ра них узо ра ка, и ства ра ње ми ко ток си на. 
На да ље, па жња је по све ће на и спро во ђе њу са ни та ци је у по го ни ма ин ду стри је хра не, 
у ци љу ели ми ни са ња ми кр о ор га ни за ма, укљу чу ју ћи и пле сни ко је се мо гу по ја ви ти 
као узроч ни ци квар љи во сти го то вих про из во да али и си ро ви на за њи хо ву про из вод њу.

На по зив Ма ти це срп ске, 15. апри ла 2015. го ди не одр жа но је пре да ва ње под 
на зи вом „Здрав стве на опа сност од ми ко ток си на у пре храм бе ним про из во ди ма”, 
ау то ра проф. М. Шкри њар и др С. Ко цић Та нац ков. 

РАЗ ЈА ШЊЕ ЊЕ ПРО ЦЕ СА СТРУК ТУР НИХ И ФУНК ЦИ О НАЛ НИХ  
ПРО МЕ НА И МЕ ХА НИ ЗА МА НА ЖИ ВИМ ЋЕ ЛИЈ СКИМ И  

ТИ ЛА КО ИД НИМ ВЛАК НИ МА 
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Че до мир Ра де но вић)

Ре зул та ти ис тра жи ва ња у 2012. го ди ни на овом про јек ту са оп ште ни су у сле-
де ћим об ја вље ним на уч ним ра до ви ма: Č. Ra de no vić et al. (2012): Ge ne tic, bi ophysi cal 
and bi oc he mi cal fe a tu res of ma i ze in bred li nes with of fi ci ent pho tosynthr tic fun cti ons, 
Physi o logy and bi oc he mi stry of cul ti vatd plants, 44, 3: 194–208; Ч. Ра де но вич и сар. 
(2012): Своŭства новых са мо опыленных линиŭ и пер спек тивных ги бри дов ку ку рузы 
с эффек тивными фо то син те ти че ски ми функ циями. Зер но вое хозяŭсֳво Рос сии, 
3(21): 23–33; 3. Č. Ra de no vić i sa rad ni ci: Study of lit hi um oscil la tory tran spo rt mec ha-
nism tro ugh ex ci ted cell mem bra ne. Physi cal he mi stry 2012, Pro ce e dings, Sep tem ber 
24–28, Bel gra de, Ser bia, 1: 261–263; Ч. Ра де но вић, М. Фи ли по вић, М. Ба бић (2013): 
Ме ђу за ви сност про це са за ка сне ле флу о ре сцен ци је хло ро фи ла, фо то син те зе и опле
ме њи ва ња ку ку ру за, Ма ти ца срп ска и Ин сти тут за ку ку руз Зе мун По ље, Бе о град 
(мо но гра фи ја).
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МЕ ХА НИ ЗАМ ОСЦИ ЛА ТОР НОГ ТРАН СПО Р ТА ЈО НА КРОЗ МЕМ БРА НУ 
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Че до мир Ра де но вић)

У 2013. го ди ни ре зул та ти ис тра жи ва ња на про јек ту об ја вље ни су у на уч ној 
мо но гра фи ји: Ч. Ра де но вић, М. Фи ли по вић, М. Ба бић (2013): Ме ђу за ви сност про це са 
за ка сне ле флу о ре сцен ци је хло ро фи ла, фо то син те зе и опле ме њи ва ња ку ку ру за, Ма-
ти ца срп ска и Ин сти тут за ку ку руз Зе мун По ље, Бе о град.

КА ТА ЛИ ТИЧ КО УКЛА ЊА ЊЕ НИ ТРА ТА ИЗ ПОД ЗЕМ НИХ ВО ДА 
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Го ран Бо шко вић)

У 2012. го ди ни спро ве де на су за вр шна ис пи ти ва ња но са ча ка та ли за то ра као 
што су угље нич не на но ту бе и TiO2, ка ко у по гле ду њи хо вих фи зич ко-хе миј ских 
осо би на та ко и њи хо ве ак тив но сти у мо дел ре ак ци ји укла ња ња ни тра та из во де. 
Ови и дру ги ре зул та ти ис тра жи ва ња об ја вље ни су у сле де ћим ра до ви ма: G. Bo sko-
vic, M. Ko va ce vic, E. Kiss, J. Rad nik, M. Pohl, M. Schne i der, U. Ben trup, A. Bruc kner 
(2012): Strong me tal-sup port in ter ac tion as ac ti vity re qu i re ment of pal la di um-sup por ted 
tin oxi de sol-gel ca talyst  for wa ter de ni tra tion, In ter na ti o nal Jo u r nal of En vi ron men tal 
Sci en ce and Tec hno logy 9, 2: 235–246; G. Bo sko vic, S. Rat ko vic, E. Kiss, O. Get zi, Car bon 
na no tu bes pu ri fi ca tion con stra ints due to lar ge Fe-Ni/Al2O3 ca talyst  par tic les en cap su la tion, 
Bul. Mat. Sci., 36, 1; 3. V. Guzsvány, P. Jo va nov, S. Rat ko vić, Si. Po pov, Sa. Po pov, D. 
Or čić, G. Bo ško vić (2012): Ap pli ca bi lity of MWCNTs and iron mo di fied MWCNTs for 
re mo val of se lec ted neo ni co ti noid in sec ti ci des in aqu e o us so lu tion un der na tu ral in so la-
tion, Bo ok of ab stracts, 5th Sze ged In ter na ti o nal Wor kshop on Advan ces in Na no sci en ce, 
p. 94, Sze ged, Hun gary; S. Rat ko vić, V. Guzsvány, G. Bo ško vić, Op ti mi za tion of ad sorp tion 
con di ti ons of thi a met ho xam on CNTs by sta ti sti cal de sign of ex pe ri ments (DoE), Bo ok 
of ab stracts, 5th Sze ged In ter na ti o nal Wor kshop on Advan ces in Na no sci en ce, P059, p. 
148, Sze ged, Hun gary.

АКУ МУ ЛА ЦИ ЈА, ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈА И ФИ ЗИ О ЛО ШКО ДЕЈ СТВО  
ИТРИ ЈУ МА У ВИ ШИМ БИЉ КА МА 

(ру ко во ди лац про јек та: ака де мик Ру долф Ка сто ри)

У 2012. го ди ни об ра ђе ни су ре зул та ти ис пи ти ва ња ути ца ја раз ли чи тих кон-
цен тра ци ја итри ју ма (Y) на раст мла дих би ља ка сун цо кре та, са др жа ја пиг ме на та 
хло ро пла ста, на ку пља ња Y у по је ди ним ор га ни ма би ља ка и тран сфер фак то ра. 
Ре зул та ти су ста ти стич ки об ра ђе ни, гра фич ки при ка за ни и ли те ра тур но об ра ђе ни, 
тј. при пре мље ни за об ја вљи ва ње, а потом об ја вље ни у ме ђу на род ном ча со пи су: 
I. Mak si mo vić, R. Ka sto ri, M. Put nik De lić, T. Ze rem ski (2012): Yttri um-ac cu mu la tion, 
tran slo ca tion and di stri bu tion in young sun flo wer plants (He li ant hus an nu us L.), Fre se ni us 
En vi ron men tal Bul le tin, Fre sing, Ger many, 21: 11–16. По ред на ве де ног, у 2012. го ди ни 
на ста вље на су ис тра жи ва ња с ци љем да се утвр де фи зи о ло шко-би о хе миј ске осно ве 
деј ства раз ли чи тих кон цен тра ци ја Y на раст и раз ви ће би ља ка, а по себ но фи ток-
сич ног деј ства раз ли чи тих кон цен тра ци ја. Због то га је ис пи тан ути цај раз ли чи тих 
кон цен тра ци ја Y на ин тен зи тет фо то син те зе и ди са ња, са др жај пиг ме на та хло ро-
пла ста (хло ро фи ла а и б, ка ро те но да и ксан то фи ла), тран спи ра ци ју, хи дрант ност 
тки ва, ли сну по вр ши ну, ма су су ве и све же ма те ри је по је ди них де ло ва из дан ка, број 
и ве ли чи ну сто ми ног апа ра та, кон цен тра ци ју сло бод ног про ли на, кон цен тра ци ју 
Y и нео п ход них ма кро- и ми кро е ле ме на та у по је ди ним де ло ви ма биљ ке (ко ре ну, 
ста блу и ли сто ви ма). Огле ди су из ве де ни у по лу кон тро ли са ним усло ви ма у во де ним 
кул ту ра ма. До би је ни ре зул та ти су ну ме рич ки, ста ти стич ки и ли те ра тур но об ра-
ђе ни и при пре мље ни за об ја вљи ва ње. У ре а ли за ци ји про гра ма ис тра жи ва ња уче-
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ство ва ли су: акадeмик Ру долф Ка сто ри, проф. др Ива на Мак си мо вић, мр Ма ри на 
Пут ник Де лић и хем. тех ни чар На да Рих тер. Ре зул та ти ис тра жи ва ња са оп ште ни 
су у сле де ћим пу бли ка ци ја ма: R. Ka sto ri, I. Ka dar, I. Mak si mo vić, M. Put nik De lić 
(2012): He avy me tals in dif fe rent kinds of food. The 18th In ter na ti o nal Sympo si um of 
Analyti cal and En vi ron men tal Pro blems, with Sep cial Emp ha sis on He avy Me tals Ions 
as Con ta mi nants. Sze ged, Pro ce e dings, 100–104; I. Mak si mo vić, M. Put nik De lić, R. 
Ka sto ri, T. Ze rem ski, A. Mar ja no vić Je ro me la, I. Ga ni No va ko vić (2012): Growth and 
che mi cal com po si tion of ca me li na un der he avy me tal stress. Plant Bi o logy Con gress, The 
Eu ro pean Plant Sci en ce Or ga ni za tion EP SO, The Fe de ra tion of Eu ro pean So ci e ti es of 
Plant Bi o logy, FESPB, Fre i burg, Abs.: 78.

TЕШКИ МЕ ТА ЛИ И ЖИ ВОТ НИ ПРО ЦЕ СИ БИ ЉА КА 
(ру ко во ди лац про јек та: ака де мик Ру долф Ка сто ри)

Ути цај по је ди них те шких ме та ла на жи вот не про це се би ља ка је ма ње -ви ше 
спе ци фи чан. Те шки ме та ли на биљ ке мо гу да ути чу по сред но и/или не по сред но. 
За то је и њи хо во деј ство ве о ма ком плек сно. Мо гу да ути чу на ми не рал ну ис хра ну, 
вод ни ре жим, фо то син те зу, ди са ње, раст и раз ви ће – прак тич но на све фи зи о ло шке 
и би о хе миј ске про це се би ља ка. Њи хо во при су ство у би ос фе ри, по ред ака дем ског има 
и из у зет ну прак тич ну ва жност, уто ли ко пре што се убра ја ју у нај ве ће за га ђи ва че 
жи вот не сре ди не и ис по ља ва ју ве ли ку ток сич ност код свих жи вих ор га ни за ма. По-
је ди не биљ не вр сте и ге но ти по ви раз ли чи то на ку пља ју тешке метале и различи то 
ре а гу ју на њихову по ве ћа ну кон цен тра ци ју. Са ста но ви шта здра ве ис хра не на ро чи то 
је зна чај но по зна ва ње њи хо вог на ку пља ња у га је ним вр ста ма, по себ но у по вр ћу. 
Има ју ћи у ви ду на ве де но, у 2013. го ди ни про у ча ван је ути цај раз ли чи тих до за (O,90, 
270 810 kg/ha) As, Cd, Cr, Hg и Se (ни је те шки ме тал) на при нос и њи хо во на ку пља ње 
у по је ди ним ор га ни ма: мр кве, цве кле, кром пи ра, спа на ћа, гра шка и ки се ља ка.

На осно ву до би је них ре зул та та мо же се за кљу чи ти да су нај ве ће фи то ток сич но 
деј ство код свих ис пи ти ва них вр ста ис по љи ле ви со ке кон цен тра ци је се ле на (Se) и 
кад ми ју ма (Cd), са из у зет ком мр кве ко ја је ис по љи ла нај ве ћу осе тљи вост на при су-
ство хро ма (Cr). Код ис пи ти ва них вр ста нај ма њу ток сич ност ис по љио је астат (As). 
Сиг ни фи кант но на ку пља ње жи ве (Hg) утвр ђе но је са мо код мр кве. Фи то ток сич ност 
ис пи ти ва них те шких ме та ла у ве ћи ни слу ча је ва би ла је у уској ко ре ла ци ји са ко е фи-
ци јен том њи хо ве аку му ла ци је. Сви ис пи ти ва ни еле мен ти у ве ћој ме ри су аку му-
ли ра ни у ве ге та тив ном де лу из дан ка, по себ но у ли сто ви ма ви ше не го у ко ре ну и 
кр то ла ма. До би је ни ре зул та ти ука зу ју на ве ли ку ге нет ску спе ци фич ност по вр ћа у 
по гле ду на ку пља ња и ди стри бу ци је ис пи ти ва них те шких ме та ла.

Ис пи ти ва ња су оба вље на у са рад њи са Ис тра жи вач ким ин сти ту том за пе до-
ло ги ју и агро хе ми ју Ма ђар ске ака де ми је на у ка у Бу дим пе шти. Са рад ни ци на про-
јек ту: проф. др Ива на Мак си мо вић, др Ма ри на Пут ник Де лић и тех ни чар На да Рих-
тер. Об ја вље ни ра до ви: R. Ka sto ri, I. Ka dar, I. Mak si mo vić, M. Put nik De lić, Ž. Ilin 
(2013): Re ac tion of ver ge ta ble spe ci es on As, Cd, Cr, Hg, and Se lo ads. Por ce e dings of 
the 19th In ter na ti o nal Sympo si um on Analyti cal and En vi ron men tal Pro blems, Sze ged, 
Hun gary, 11–14; I. Mak si mo vić, R. Ka sto ri, M. Put nik De lić, M. Bo ri šev: Ef fect of yttri um 
on pho tosynthe sis and wa ter re la ti ons in young ma i ze plants, Jo ur nal of Ra re Earths, 32, 
4: 372–378. Чо ве ко ву око ли ну за га ђу ју број на ор ган ска и нео р ган ска је ди ње ња. Ме ђу 
њи ма ва жно ме сто за у зи ма ју те шки ме та ли. Ме та бо ли зам жи вих ор га ни за ма на Зе-
мљи за сни ва се на ен зим ским си сте ми ма ко ји ко ри сте око 20 нео п ход них еле ме на та. 
Не ки од пре о ста лих (Pb, Hg, Cd, Cr и др.) већ при вр ло ни ским кон цен тра ци ја ма мо гу 
да де лу ју ве о ма ток сич но. Жи ви ор га ни зми ни су у ста њу да се за крат ко вре ме при-
ла го де бр зим про ме на ма у жи вот ној сре ди ни. Сто га на ку пља ње те шких ме та ла са 
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пре те жно ток сич ним деј ством мо же да иза зо ве у би ос фе ри не по жељ не, ире вер зи-
бил не кван ти та тив не и ква ли та тив не про ме не са не са гле ди вим по сле ди ца ма. 

Има ју ћи у ви ду све на ве де но, 2014. го ди не на ста вљено је са ис пи ти ва њем ути-
ца ја не ких те шких ме та ла и дру гих еле ме на та (сум пор, маг не зи јум, азот, итри јум, 
се лен) на жи вот не про це се и ор ган ску про дук ци ју би ља ка и њи хо ву ди стри бу ци ју 
у при ро ди. Ис пи ти ва ња су оба вље на у са рад њи са Ин сти ту том за пе до ло ги ју и агро-
хе ми ју Ма ђар ске ака де ми је на у ка из Бу димп ше те. Са рад ни ци на про јек ту би ли су 
проф. др Ива на Мак си мо вић и доц. др Ма ри на Пут ник Де лић.

На осно ву до би је них ре зул та та ис пи ти ва ња мо гу се из ве сти сле де ћи за кључ ци: 
Ка лај (Sn) је ши ро ко рас про стра њен у при ро ди. По је ди ни ге но ти по ви пше ни це у 
зр ну на ку пља ју ка лај при бли жно у ис тој ме ри; Никл (Ni) је сиг ни фи кант но ути цао 
на на ку пља ње ка тјо на у не ким вр ста ма из ро да Bra si ca. Зна чај не раз ли ке утвр ђе не 
су у на ку пља њу ни кла из ме ђу ге но ти по ва; Утвр ђе но је да цинк (Zn) у пше ни ци по-
ве ћа ва ак тив ност су пер ок сид ди сму та зе, ка та ла зе и пе рок си да зе и сма њу је ак тив-
ност глу та ти он пе рок си да зе; По вољ но деј ство еле ме на та рет ких зе ма ља на ор ган ску 
про дук ци ју би ља ка, ме ђу њи ма итри ју ма, у на шим ис пи ти ва њи ма ни је утвр ђе но; 
Ука за но је на по вољ но деј ство маг не зи ју ма и сум по ра на при нос би ља ка и би о ло шку 
вред ност биљ них про из во да. 

Об ја вље ни ра до ви: I. Mak si mo vić, R. Ka sto ri, M. Put nik De lić, M. Bo ri šev (2014): 
Ef fect of yttri um on pho tosynthe sis and wa ter re la ti ons in young ma i ze plants. Jo ur nal of 
Ra re Earths. 32: 371–378; D. Pr vu lo vić, R. Ka sto ri, I. Kádár (2014): The ef fect of zinc from 
the seed on an ti o xi dant de fen se system in win ter whe at (Tri ti cum ae sa ti vum L) se e dlings. 
Stu dia UBB Che mia LIX 1: 171–176; R. Ka sto ri, S. Den čić, I. Kádár, I. Mak si mo vić, M. 
Put nik De lić, V. Mom či lo vić (2014): Tin con cen tra tion in gra ins of di ploid, te tra ploid and 
he xa plo id whe ats. 20th In ter na ti o nal Sympo si um on Analyti cal and En vi ron men tal Pro
blems, SAB, Sze ged, Hun gary; I. Mak si mo vić, R. Ka sto ri, M. Put nik De lić, S. Želj ko vić 
(2014): Ra re ele ments in the en vi ron ment. XVI II In ter na ti o nal ECOCon fe ren ce – Sa fe 
Food, No vi Sad Pro ce e dings, 81–89; R. Ka sto ri (2014): Amo ni jum-sul fat op ti mal ni iz vor 
azo ta i sum po ra. Sa vre me ni po vr tar, 49: 16–18; R. Ka sto ri (2014): Mag ne zi jum i kva li tet 
po vr ća, Sa vre me ni po vr tar 51: 22–26; M. Put nik De lić, I. Mak si mo vić, I. Ga ni No va ko-
vić, T. Ze rem ski, N. Mar ja no vić Je ro me la (2014): The ef fect of Ni on es sen tial ca ti ons in 
se ve ral Bras si ca spe ci es. Ma ti ca Srp ska Jo ur nal for Na tu ral Sci en ces 126: 15–24. Те шки 
ме та ли, по ред пе сти ци да, нај ра спро стра ње ни ји су и ти ме нај зна чај ни ји за га ђи ва чи 
агро е ко си сте ма и ши ре жи вот не сре ди не. При ве ћим кон цен тра ци ја ма де лу ју ток-
сич но на све жи ве ор га ни зме због че га њи хо во ула же ње у ла нац ис хра не пред ста вља 
ве ли ку опа сност по здра вље љу ди и жи во ти ња. У 2015. го ди ни про у ча ва но је на ку-
пља ње те шких ме та ла у по вр ћу и раз ли чи тим усло ви ма њи хо вог га је ња. По ред на ве-
де ног, ука за но је на мо гућ ност сма ње ња упо тре бе чвр стог остат ка би о гас-по стро је ња 
у биљ ној про из вод њи.

Еле мен ти рет ких зе ма ља рас про стра ње ни су у свим де ло ви ма би ос фе ре и у 
но ви је вре ме на шли су ши ро ку при ме ну, по себ но у елек трон ској ин ду стри ји, би о-
тех но ло ги ји, по љо при вре ди и др. С тим у ве зи по сто ји ре ал на опа сност од њи хо вог 
ула же ња у ла нац ис хра не, по себ но у слу ча ју њи хо ве упо тре бе у по љо при вре ди. Њи-
хо во деј ство на жи ве ор га ни зме ни је до вољ но про у че но. За то се сма трало оправ да ним 
да се про у чи њи хов ути цај на жи вот не про це се би ља ка, са по себ ним на гла ском на 
итри јум. Ре зул та ти ис тра жи ва ња са оп ште ни су на до ма ћим и ме ђу на род ним на уч-
ним ску по ви ма и об ја вље ни у збо р ни ци ма и ча со пи си ма: I. Mak si mo vić, M. Put nik 
De lić, Ž. Ilin, B. Ada mo vić, M. Mi ro sa vlje vić, D. La zić, R. Ka sto ri (2015): He avy me tals 
and he alth sa fety of ve ge ta bles. Bo ok of Ab stracts, IV In ter na ti o nal Sympo si um and XX 
Sci en ti ficPro fes si o nal Con fe ren ce of Agro no mists of Re pu blic of Srp ska, 2–4 March, 
2015, Bi je lji na, Bo snia and Her ze go vi na, 93; M. Put nik De lić, I. Mak si mo vić, R. Ka sto ri, 
Ž. Ilin, B. Ada mo vić, D. La zić (2015): Con cen tra tion of Cu, Fe and Zn in Cab ba ge he ads 
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Pro du ced un der Dif fe rent Fer ti li za tion and Mul ching Re gi mes. Bo ok of Ab stracts, In ter
na ti o nal Con fe ren ce „Plant he alth for su sta i na ble agri cul tu re”, 11–12 May Lju blja na, 
Slo ve ni ja; I. Mak si mo vić, R. Ka sto ri, M. Put nik De lić (2015): Com pa ri son of the im pact 
of low con cen tra ti ons of yttri um on ma i ze and sun flo wer. 2nd In ter na ti o nal Con fe ren ce 
on Plant Bi o logy – 21st Sympo si um of the Ser bian Plant Physi o logy So ci ety, Wor kshop, 
17–20 Ju ne, Pet ni ca, Ser bia; M. Put nik De lić, I. Mak si mo vić, R. Ka sto ri, M. Pe ri šić, Ž. 
Ilin (2015): Ef fect of So lid Re si du es from Bi o gas Plant on Growth and Pho tosynthe tic 
Cha rac te ri stics of Cu cum ber. 21st In ter na ti o nal Sympo si um on Analyti cal and En vi ron
men tal Pro blems, Sep tem ber 28, 2015, Uni ver sity of Sze ged, De part ment of Ino r ga nic 
and Analyti cal Che mi stry, P59; R. Ka sto ri, I. Mak si mo vić, M. Put nik De lić (2015): Ra re 
Earth Ele ments and Plants. 21st In ter na ti o nal Sympo si um on Analyti cal and En vi ron men
tal Pro blems, Sep tem ber 28, 2015, Uni ver sity of Sze ged, De part ment of Ino r ga nic and 
Analyti cal Che mi stry; M. Put nik De lić, I. Ka dar, I. Mak si mo vić, I. Ko leš ka, R. Ka sto ri 
(2015): Eco lo gi cal im por tan ce of mag ne si um, 19th In ter na ti o nal EcoCon fe ren ce, 11th 
EcoCon fe ren ce on En vi ron men tal Pro tec tion of Ur ban and Su bur ban Set tle ments – No vi 
Sad, Ser bia, 23st–25th Sep tem ber 2015; Lj. Ni ko lić, I. Mak si mo vić, D. Dži gur ski, M. Put nik 
De lić (2015): The Con tent of Mic ro e le ments (Cu and Zn) in Re eds (Phrag mi tes au stra lis 
(Cav.) Trin. ex Steud.) of a Con struc ted We tland System. Con tem po rary Pro blems of Eco
logy 8, 4: 480–485; R. Ka sto ri, I. Mak si mo vić, M. Put nik De lić (2015): A rit ka földfémek 
hatása a növények élet folyama ta i ra. Nemzetközi tudományos kon fe ren cia. A Magyar 
Tudomány Na pja a Délvidéken 2015. Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, Újvidék; 
S. D. Den čić, R. Ka sto ri, I. Ka dar, I. V. Mak si mo vić, M. I. Put nik De lić, V. M. Mom či lo vić 
(2015): Ba ri um con cen tra tion in grain of Ae gi lops and Tri ti cum spe ci es. Ma ti ca Srp ska 
Jo ur nal for Na tu ral Sci en ces, 129: 27–34.

ГЕ НЕ ТИ КА КРВ НИХ ГРУ ПА СТА НОВ НИ ШТВА ВОЈ ВО ДИ НЕ 
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Бра ни сла ва Бе лић)

Крв не гру пе ста нов ни ка на те ри то ри ји Вој во ди не од ре ђу ју се од сре ди не XX 
ве ка, тач ни је од 1944/1945. го ди не ка да се осни ва ју ста ни це за тран сфу зи ју кр ви у 
Вој во ди ни. То вре ме озна ча ва и по че так при ме не кон зер ви са не кр ви и тран сфу зи је 
кр ви код па ци је на та ко ји ма је она нео п ход на.

У то ку 2013. го ди не на ста вље на су ис тра жи ва ња за по че та у 2012. го ди ни. На-
и ме, за по че та су ис тра жи ва ња ба зе по да та ка и зва нич не еви ден ци је За во да за транс-
фу зи ју кр ви Вој во ди не у ко јем се го ди шње из вр ше ис пи ти ва ња око 50.000 крв них 
гру па да ва ла ца кр ви и па ци је на та. У об зир су узета од ре ђи ва ња крв них гру па са мо 
но вих да ва ла ца кр ви, а као осно ва узе ти су по да ци да ва ла ца из 2000. го ди не. Ис пи-
ти ва ње ће об у хва ти ти пе ри од од 12 го ди на. Код да ва ла ца кр ви при ку пље ни су по да-
ци за крв не гру пе АБ0 и Рх крв но груп ног си сте ма, а код па ци је на та по ред крв них 
гру па АБ0 и Рх си сте ма до би је ни су по да ци и о оста лим крв но груп ним си сте ми ма 
код ко јих су у раз ли чи те свр хе вр ше на и ова ис пи ти ва ња. Од оста лих крв но груп них 
си сте ма у то ку је и ста ти стич ка об ра да по да та ка ве за них за фре квен ци ју ге но ти-
по ва и ге на у си сте ми ма МНСс, Кел, Да фи, Лу те ран, Кид, Лу ис и П.

Ка ко се да нас у Вој во ди ни крв не гру пе од ре ђу ју у де сет цен та ра при бол ни-
ца ма и кли нич ким цен три ма (Но ви Сад, Вр бас, Срем ска Ми тр о ви ца, Сом бор, Зре-
ња нин, Ки кин да, Сен та, Су бо ти ца, Пан че во и Вр шац), осим ис тра жи ва ња у Но вом 
Са ду за по че та су и при ку пља ња по да та ка у бол ни ца ма у Су бо ти ци и Сом бо ру.

Циљ на шег ис тра жи ва ња је да се од ре ди и са гле да ди стри бу ци ја крв них гру-
па код што ве ћег бро ја ста нов ни ка у Вој во ди ни јер то на овом под руч ју у ово ли ком 
бро ју узо ра ка до да нас ни је ра ђе но. Пре ма усво је ном Пла ну ра да на про јек ту у 2013. 
го ди ни оба вље на су сва по треб на ис тра жи ва ња, а у на ред ној она ће би ти на ста вље-
на по пред ви ђе ном пла ну.
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У то ку 2014. го ди не на ста вље на су ис тра жи ва ња за по че та у 2012. и 2013. го ди ни, 
ка да је и за по чет про је кат. За вр ше на су ис тра жи ва ња ба зе по да та ка из зва нич не 
еви ден ци је За во да за тран сфу зи ју кр ви Вој во ди не за пе ри од од 12 го ди на. Из ба зе 
по да та ка узе ти су по да ци за крв не гру пе АБ0 и Рх крв но груп ног си сте ма, а код 
па ци је на та по ред крв них гру па АБ0 и Рх си сте ма до би је ни су по да ци и о оста лим 
крв но груп ним си сте ми ма, код ко јих су у раз ли чи те свр хе вр ше на и ова ис пи ти ва ња. 

У Но вом Са ду је, по ред ових ис пи ти ва ња, пре гледана ба за по да та ка из оста лих 
цен та ра у Вој во ди ни (Вр бас, Срем ска Ми тро ви ца, Сом бор, Зре ња нин, Ки кин да, 
Сен та, Су бо ти ца, Пан че во и Вр шац) из го ди шњих из ве шта ја, ко ји се до ста вља ју 
За во ду за тран сфу зи ју кр ви Вој во ди не, као ре ги о нал ном цен тру. Од оста лих крв но-
груп них си сте ма у то ку је ста ти стич ка об ра да по да та ка ве за на за фре квен ци ју ге-
но ти по ва и ге на у си сте ми ма МНСс, Кел, Да фи, Лу те ран, Кид, Лу ис и П.

С об зи ром на то да је циљ овог ис тра жи ва ња, од ре ђи ва ње ди стри бу ци је крв них 
гру па у што ве ћем бро ју ста нов ни ка у Вој во ди ни, те са гле давање ди стри бу ци је крв-
них гру па на те ри то ри ји Вој во ди не, на кон ове 2014. го ди не и ис тра жи ва ња ко ја су 
из вр ше на у њој мо же се кон ста то ва ти да су по пред ви ђе ном про јек ту оба вљена сва 
по треб на ис тра жи ва ња. У на ред ној го ди ни ста ти стич ки ће се об ра ђивати до би је ни 
по да ци ве за ни за ди стри бу ци ју, од но сно број и про це нат ста нов ни ка Вој во ди не 
ко ји по се ду ју раз ли чи те крв не гру пе и ре сус-фак то ре (Rh). По ред на ве де ног, до пу-
њен је број ис пи та ни ка ко ји ма су ис пи ти ва ни оста ли на ве де ни крв но груп ни си сте-
ми, те ће и они бити ста ти стич ки об ра ђени.

Тре ба на гла си ти да је у пред ви ђе ном вре ме ну и по пред ви ђе ном пла ну при-
ку пљен ве ли ки број ис пи та ни ка. Зна чај но је ис та ћи да су у ис тра жи ва ње укљу че ни 
са мо да ва о ци ко ји ма је пр ви пут од ре ђе на крв на гру па, те су из бег ну те све мо гућ-
но сти по на вља ња ис пи ти ва ња истих да ва ла ца или па ци је на та. С об зи ром на ове 
чи ње ни це, ја сно је да је ис пи ти ва ње вр ше но де таљ но и ве о ма ду го трај но, те је овај 
огро ман по сао ба зе по да та ка би ло мо гу ће ис пи та ти са мо уз по моћ ви со ких ин фор-
ма ци о них тех но ло ги ја, од но сно про гра ма, и де лом јед но став ним пре гле дом кар то на 
да ва ла ца и исто ри ја бо ле сти па ци је на та.

Спи сак са рад ни ка: проф. др Гор да на Де ве чер ски (Ме ди цин ски фа кул тет, Но ви 
Сад), проф. др Игор Ми тић (Ме ди цин ски фа кул тет, Но ви Сад), доц. др Рад ми ла 
Јо ва но вић (Ме ди цин ски фа кул тет, Но ви Сад, За вод за тран сфу зи ју кр ви Вој во ди не), 
др Бог дан ка Пр чић Кне же вић (Оп шта бол ни ца, Су бо ти ца) и др Ма ри ја Гу то вић 
(Оп шта бол ни ца, Сом бор).

У то ку 2015. го ди не на ста вље на су ис тра жи ва ња на про јек ту. На и ме, на ста-
вље но је при ку пља ње по да та ка о оста лим крв но груп ним си сте ми ма, као и по да та ка 
ве за них за АБ0 и Рх-си стем.

У овом пе ри о ду на ста вље на је ана ли за до са да при ку пље них по да та ка, ка ко 
за крв не гру пе АБ0 и Рх крв но груп ног си сте ма та ко и за фре квен ци ју ге но ти по ва 
и ге на у си сте ми ма МНСс, Кел, Да фи, Лу те ран, Кид, Лу ис и П. На кон за вр ше не ана-
ли зе и ста ти стич ке об ра де по да та ка за АБ0 и Рх-си стем за по че та је ана ли за и об ра да 
по да та ка за оста ле крв но груп не си сте ме ко ји су на ве де ни. 

У то ку ста ти стич ке об ра де по да та ка об у хва ћен је ве о ма им по зан тан број узо-
ра ка. По по да ци ма из ли те ра ту ре и до са да шњег на уч но ис тра жи вач ког ра да у овој 
обла сти, на под руч ју Вој во ди не, об ра ђен је нај ве ћи број узо ра ка, те су до бијени до 
са да нај пре ци зни ји про цен ти за сту пље но сти крв них гру па у ста нов ни штву Вој во-
ди не. Сви добијени по да ци и ре зул та ти ове об ра де би ће зна чај ни за из ра ду мо но гра-
фи је са те мом крв них гру па у ста нов ни ка Вој во ди не.

По пред ви ђе ном про гра му и пла ну про јек та у то ку 2016. го ди не тре ба ло би да 
се за вр ше све ста ти стич ке ана ли зе ве за не за крв не гру пе свих на ве де них крв но-
груп них си сте ма, те да се при сту пи пи са њу и из ра ди на уч не мо но гра фи је. 
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Спи сак са рад ни ка: проф др Гор да на Де ве чер ски, проф. др Игор Ми тић, доц. др 
Рад ми ла Јо ва но вић и др Ма ри ја Гу то вић.

ИС ПИ ТИ ВА ЊЕ КРИ ТИЧ НИХ ПА РА МЕ ТА РА ПО ТРЕБ НИХ ЗА УТВР ЂИ ВА ЊЕ  
КВА ЛИ ТЕ ТА КУ КУ РУ ЗА КАО СИ РО ВИ НЕ У ПРО ИЗ ВОД ЊИ ПИ ВА 

(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Ида Ле ско шек Чу ка ло вић)

У пр вој по ло ви ни 2013. го ди не пре гледано је ста ње за се ја них по вр ши на у Ср би-
ји, као и нај за сту пље ни јих сор ти ку ку ру за, с по себ ним освр том на Вој во ди ну. Пре ма 
по да ци ма из ра ни јих го ди на у Ср би ји се го ди шње за се је из ме ђу 1.250.000 и 1.400.000 
хек та ра под ку ку ру зом, а про се чан при нос је око 5,9 то на по хек та ру, што је из ме ђу 
7 и 8 ми ли о на то на ку ку ру зног зр на. По след њих го ди на по сто ји тренд по ве ћа ња за-
са да ку ку ру за услед ра ста це не ку ку ру за ка ко на до ма ћем та ко и на стра ном тр жи-
шту. Пре ма не ким по да ци ма око 2 ми ли о на то на ку ку ру за се из ве зе као си ро ви на, 
док се ма ла ко ли чи на пре ра ђу је и из во зи као по лу про и звод за кон ди тор ску ин ду-
стри ју и ин ду стри ју пи ва.

То ком дру ге по ло ви не 2013. го ди не при ку пље но је 20 раз ли чи тих хи бри да 
ку ку ру за са от куп них ме ста ши ром Вој во ди не. При ку пље ни су сле де ћи хи бри ди: 
PI O NE ER F-38, AGRIS V83, AS 57, DKC 4590, 1/AS 72, 2/AS-72, SYNGEN TA, PA KO, 
T-56, AS-54, ZP 666, P 1114, AS 62, NS 640, AS 73, AS 55, DKC 6089, DKC 6120, DKC 
5707, DKC 6089, MAS 55F и 59P.

Узор ци ку ку ру за су пре чи шће ни и осу ше ни до ни воа вла ге ис под 15%, на кон 
че га су ускла ди ште ни. Ура ђе на је ула зна ана ли за ку ку ру за на бр зом NIR уре ђа ју 
– IN FRA TEC и да ти су основ ни па ра ме три ква ли те та (вла га, ма сно ћа, хек то ли тар-
ска ма са и са др жај скро ба). По ред основ не ана ли зе ура ђен је скри нинг при су ства 
ми ко ток си на у узор ци ма. Сук це сив но је за по че то ана ли зи ра ње ку ку ру за и то хи-
бри да DKC 6089 и DKC 6120. Из вр ше на је дез ин те гра ци ја ку ку ру за на спе ци јал ним 
мли но ви ма, по том је из дво је но осам раз ли чи тих фрак ци ја где је од ре ђен са др жај 
екс трак та ЕВС (Eu ro pean Bre wery Con ven tion) ме то дом за по тре бе при ме не ку ку-
ру за као си ро ви не у пр о из вод њи пи ва, уз упо тре бу ен зим ских пре па ра та. По ред 
ових па ра ме та ра кла сич ним ме то да ма утвр ђен је и са др жај ма сти и вла ге. У то ку је 
ана ли за на узор ци ма DKC 4590 и DKC 5707.

Ка рак те ри сти ке хи бри да DKC 6089: од лич но уко ре ња ва ње и јак ко рен; ја ко 
и ела стич но ста бло ко је је спрем но да по не се ви сок при нос и одо ле ва олуј ним ве-
тро ви ма и дру гим фи зич ким чи ни о ци ма ко ји ути чу на по ле га ње ста бла. Клип је 
ваљ ка стог об ли ка и де бе љу шкаст, при љу бљен и чвр сто по ве зан за ста бло, сред ње 
ве ли чи не, са 20 ре до ва зр на на кли пу и 42–44 зр на у ре ду. У до брим усло ви ма те жи 
фор ми ра њу два и ви ше ре дов них кли по ва на ста блу. Зр но: зу бан, ви со ког ква ли те-
та. Ка рак те ри сти ке хи бри да DKC 6120: сред ње ви со ка до ви со ка биљ ка са ус прав но 
по ста вље ним ли сто ви ма и из ра же ним stay green ефек том. Ста бло је то ле рант но на 
лом и по ле га ње, ро бу сног из гле да. Клип је кру пан и пра ви је пред став ник FAO гру пе 
600, има 20–22 ре да зр на са 43–45 зр на у ре ду. Зр но је из у зет но круп но са ви со ком 
спе ци фич ном те жи ном. Ду бо ко је уса ђе но и има за сто ку иза зо ван укус са ви со ким 
са др жа јем ма сти и про те и на. Реч је о зу ба ну до бр ог ме ха нич ког ква ли те та.

У пр вој по ло ви ни 2014. го ди не на ста вље но је са ана ли зом хи бри да ко ји су 
при ку пље ни то ком прет ход не го ди не. Ана ли зи ра ни су сле де ћи узо р ци: DKC 4590, 
DKC 5707, DKC 6089, AS 54, AS 57, AS 62, 1/AS 72, 2/AS72. Из вр ше на је дез ин те-
гра ци ја ку ку ру за на спе ци јал ним мли но ви ма, по том из дво је но осам раз ли чи тих 
фрак ци ја где је од ре ђен са др жај екс трак та EBC (Eu ro pean Bre wery Con ven tion) ме-
то дом за по тре бе при ме не ку ку ру за као си ро ви не у про из вод њи пи ва, уз упо тре бу 
ен зим ских пре па ра та. По ред ових па ра ме та ра кла сич ним ме то да ма утвр ђен је и са-
др жај ма сти и вла ге. Ана ли зом је утвр ђе но да је нај бо ље ре зул та те да ла фрак ци ја 
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у ко јој је ве ли чи на че сти ца би ла 0,17–0,20 mm. Нај бо ље ре зул та те са ста но ви шта 
екс трак та дао је хи брид 2/АS72 (86,6% су ве ма те ри је), док је хи брид DKC 4590 имао 
нај ни жи са др жај ма сти (2,74%). Са др жај вла ге у свим ис пи ти ва ним узор ци ма кре-
тао се у оче ки ва ним гра ни ца ма (10–13%). На осно ву це ло куп не ана ли зе мо же се за-
кљу чи ти да од осам ис пи ти ва них узо ра ка за по тре бе пи вар ске ин ду стри је нај бо ље 
су се по ка за ли хи бри ди DKC 4590 и 2/AS72, док се нај ло ши је по ка зао хи брид AS 57.

Об ја вље ни ре зул та ти: I. Le sko sek Cu ka lo vić, S. De spo to vić, M. Ko kolj, V. Ne do-
vić, A. Ka lu še vić, J. Do bri je vić (2014): The in flu en ce of the Par tic le Si ze Di stri bu tion of 
Ma i ze as Raw Ma te rial on Ex tract Con tent of Be er, III In ter na ti o nal Sympo si um and XIX 
Sci en ti fic Con fe ren ce of Agro no mists of Re pu blic of Srp ska, Tre bi nje 25–28. 3. 2014, Bo ok 
of Ab stracts-CD , II-8.

У 2015. го ди ни на ста ви ле су се ана ли зе хи бри да ко ји су при ку пље ни то ком 
2014. го ди не. Ана ли зи ра ни су сле де ћи узо р ци: P 1114, ЗП 666, Aгрис В 38, Па ко, 
Пи о нир Ф 38, T 56, Maс 56Ф, Maс 59П и НС640. Из вр ше на је дез ин те гра ци ја ку ку-
ру за на спе ци јал ним мли но ви ма, по том је из дво је но осам раз ли чи тих фрак ци ја, 
од ре ђен са др жај екс трак та EBC (Eu ro pean Bre wery Con ven tion) ме то дом за по тре бе 
при ме не ку ку ру за као си ро ви не у про из вод њи пи ва, уз упо тре бу ен зим ских пре-
па ра та. По ред ових па ра ме та ра кла сич ним ме то да ма утвр ђен је и са др жај ма сти и 
вла ге. Ана ли зом је утвр ђе но да је нај бо ље ре зул та те, као и у прет ход ним ана ли за ма, 
да ла фрак ци ја у ко јој је утвр ђен и са др жај ма сти и вла ге. Ана ли зом је утвр ђе но да је 
нај бо ље ре зул та те, као и у прет ход ним ана ли за ма, да ла фрак ци ја у ко јој је ве ли чи на 
че сти ца би ла 0,17–0,20 mm.

Оде ље ње за ли ков не умет но сти

Због не до вољ ног и не ре дов ног фи нан си ра ња на уч них про је ка та од стра не 
над ле жних ми ни стар ста ва, рад се одвијаo ве о ма успо ре но и оте жа но. 

СРП СКО СРЕД ЊО ВЕ КОВ НО СЛИ КАР СТВО 
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Сре тен Пет ко вић )

Сли кар ство Бо ке ко тор ске XVII и XVI II ве ка у сред њо ве ков ним тра ди ци ја ма 
(но си лац те ме: доц. др Зо ран Ра кић)

Рад на про јек ту „Сли кар ство Бо ке ко тор ске XVII и XVI II ве ка у сред њо ве ков ним 
тра ди ци ја ма” од ви јао се у два прав ца: с јед не стра не, на ста вље но је с при ку пља њем 
до ку мен та ци је на те ре ну, а с дру ге, са ку пље на гра ђа је сре ђе на, ка та ло ги зи ра на и 
стил ски и ико но граф ски ана ли зи ра на. Те рен ска ис тра жи ва ња су овом при ли ком обу-
хва ти ла опис ико на бо ко ко тор ских зо гра фа у збир ка ма Срп ске пра во слав не цр кве не 
оп шти не у Ду бров ни ку и у ри зни ци ма на сти ра Са ви не и, као што је на ја вље но у 
пла ну за прет ход ну го ди ну, оп се жан рад на ико на ма сли ка ра Ди ми три ја и ње го вих 
след бе ни ка ко је се чу ва ју у ма на сти ру Пи ви.

При ку пље ни ма те ри јал, ко ји об у хва та бли зу 80 ди ги тал них сни ма ка и оп се-
жне те рен ске бе ле шке, ста вљен је на рас по ла га ње Оде ље њу Ма ти це срп ске за ли-
ков не умет но сти.

Срп ско зид но сли кар ство у по зном сред њем ве ку (1200–1459)  
(но си лац те ме: др Дра ган Вој во дић)

У пр вој го ди ни из ве штај ног пе ри о да на ста вљен је ис тра жи вач ки рад на те ми 
„Срп ско зид но сли кар ство у по зном сред њем ве ку (1200–1459)” у окви ру про јек та 
„Срп ско сред њо ве ков но сли кар ство” и при ве де на кра ју ње го ва че твр та фа за. 
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Че твр та фа за ис тра жи ва ња би ла је усме ре на ка про у ча ва њу спо ме ни ка срп ског 
зид ног сли кар ства по зног сред њег ве ка у Ра шкој обла сти и Ре пу бли ци Цр ној Го ри. 

Те рен ска ис тра жи ва ња об у хва ти ла су сле де ће спо ме ни ке:
1) Ра шка – Све ти Пе тар у Ра су, Ђур ђе ви сту по ви у Ра су, ма на сти ри Со по ћа ни, 

Све ти Ни ко ла у Па ле жу, Ста ра и Но ва Па вли ца;
2) Цр но гор ско при мор је – Све ти Три пун у Ко то ру, Све та Ма ри ја Ко ле ђа та у 

Ко то ру, Све ти Лу ка у Ко то ру, Све та Ана у Ко то ру, Све ти ар хан ђел Ми ха и ло у Ко-
то ру, Ри за Бо го ро ди це у Би је лој, Ду ље во, Пра скви ца, Све ти Са ва у Бу дви, Ста ри 
Бар, Пра скви ца, Гра ди ште, Под ма и не, Пе ли но во, Под ла ства и Вој ни ћи.

Ис тра жи вач ки по сао оба вљен је де ли мич но у са рад њи с ко ле гом др Ми о дра гом 
Мар ко ви ћем, ко ји ра ди на те ми „Ико но гра фи ја срп ског сред њо ве ков ног сли кар ства”. 
У пи та њу су две ве о ма срод не те ме, ко је су укљу че не у исти про је кат. Сто га је за јед-
нич ки те рен ски рад из ви ше раз ло га, укљу чу ју ћи и мо гућ ност сма ње ња тро шко ва, 
био и ово га пу та нај це лис ход ни је ре ше ње.

У окви ру те рен ског ис тра жи вач ког ра да оба вље но је де таљ но ди ги тал но сни-
ма ње цр ка ва. По ред ди ги тал ног сни ма ња ар хи тек ту ре и жи во пи са на ве де них цр ка-
ва, по пи са на је те ма ти ка жи во пи са и пре пи са ни су нај зна чај ни ји нат пи си на фре-
ска ма. При ку пље ни те рен ски по да ци су под врг ну ти об ра ди и си сте ма ти за ци ји. И 
све ден обим ис тра жи ва ња мо гао је би ти оства рен са мо за хва љу ју ћи на сто ја њу да 
се рас по ло жи ва сред ства што ра ци о нал ни је утро ше. 

Део ис тра жи вач ких ре зул та та пред ста вљен је на уч ној јав но сти у окви ру са оп-
ште ња про чи та ног на је да на е стом на уч ном сим по зи ју му под на зи вом „Ниш и Ви-
зан ти ја” (Ниш, 3–5. јун 2012). Исто та ко, део тих ре зул та та об ја вљен је и то ком 2012. 
го ди не у не ко ли ко чла на ка и сту ди ја у ча со пи си ма.

Ико но гра фи ја срп ског сред њо ве ков ног сли кар ства 
(но си лац те ме: проф. др Ми о драг Мар ко вић)

У пр вој го ди ни из ве штај ног пе ри о да на ста вљен је рад на те ми „Ико но гра фи ја 
срп ског сред њо ве ков ног сли кар ства” у окви ру про јек та „Срп ско сред њо ве ков но сли-
кар ство”. По себ на па жња по све ће на је фре ско-це ли на ма ко је до са да ни су би ле те-
мељ но про у че не. Те рен ска ис тра жи ва ња об у хва ти ла су сле де ће спо ме ни ке:

1) Ра шка – ма на сти ри Гра дац и Сту де ни ца, Но ва Па вли ца;
2) кон ти нен тал на Цр на Го ра – ма на стир Мо ра ча, Све ти Пе тар у Би је лом По љу 

и Ни ко љац;
3) Цр но гор ско при мор је – Све ти Три пун у Ко то ру, Све та Ма ри ја Ко ле ђа та у 

Ко то ру, Све ти Лу ка у Ко то ру, Све та Ана у Ко то ру, Ри за Бо го ро ди це у Би је лој, ма на-
сти ри Ду ље во, Пра скви ца, Гра ди ште, Под ма и не, Пе ли но во, Под ла ства и Вој ни ћи.

Те рен ска ис тра жи ва ња оба вље на су у два на вра та (од 13. до 15. апри ла и од 
10. до 20 сеп тем бра 2012), а у то ку ис тра жи ва ња оба вље но је де таљ но ди ги тал но 
сни ма ње на ве де них цр ка ва и ма на сти ра. По ред ди ги тал ног сни ма ња ар хи тек ту ре 
и жи во пи са на ве де них цр ка ва, у то ку те рен ског ра да по пи са на је те ма ти ка жи во пи са 
и пре пи са ни су нај зна чај ни ји нат пи си на фре ска ма. При ку пље ни те рен ски по да ци 
под врг ну ти су об ра ди и си сте ма ти за ци ји. Ко пи ја сни мље ног ма те ри ја ла у ди ги тал-
ној фор ми пре да та је на рас по ла га ње Од бо ру Оде ље ња Ма ти це срп ске за исто ри ју 
умет но сти.

Рад је де ли мич но оба вљен у са рад њи с ко ле гом др Дра га ном Вој во ди ћем, ко ји 
ра ди на те ми „Срп ско зид но сли кар ство у по зном сред њем ве ку (1200–1459)”. Реч је о 
две ме ђу соб но ком па ти бил не те ме ко је су укљу че не у исти про је кат, па је за јед нич ки 
те рен ски рад из ви ше раз ло га, укљу чу ју ћи и мо гућ ност сма ње ња тро шко ва, био нај-
оп ти мал ни је ре ше ње.
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УМЕТ НОСТ СРП СКОГ ЦАР СТВА (1346–1371) 
(ру ко во ди лац про јек та: ва нр. проф. др Дра ган Вој во дић)

По што у пр вим го ди на ма из ве штај ног пе ри о да ни је би ло по треб ног при ли ва 
сред ста ва за рад на про јек ту, ис тра жи вач ке ак тив но сти у 2015. го ди ни из во ђе не су 
јед ним де лом пре ма про шло го ди шњем пла ну а дру гим де лом пре ма пла ну за ову 
се зо ну. Запра во, укуп ни план мо рао је би ти знат ни је ре ду ко ван, а ис тра жи ва ња 
све де на и усме ре на са мо на је дан број кључ них спо ме ни ка. Но, и то се мо гло оства-
ри ти са мо за то што су ис тра жи ва ња на овом про јек ту Ма ти це срп ске по ве зана с 
ис тра жи ва њи ма на дру гим про јек ти ма Ми ни ста рства нау ке за ко ја су би ла обез бе-
ђе на од го ва ра ју ћа сред ства. У то ку ле та и ра не је се ни оба вље на су те рен ска ис тра-
жи ва ња и ди ги тал но сни ма ње спо ме ни ка у области Зле то ва и Кри ве Палан ке (ма на-
стир Ле сно во и ма на стир Пса ча), у обла сти Ку ма но ва и Ско пља (ма на стир Ма те ич, 
Ку че ви ште, Љу бо тен, Бо го ро ди чи на цр ква у Су ши ци) и Охри ду (па ра клис Све тог 
Јо ва на Пре те че и Гри го ри је ва га ле ри ја у Све тој Со фи ји, па ра кли си и при пра та у 
Бо го ро ди ци Пе ри влеп ти, Све ти Ни ко ла Бол нич ки, Ма ли Све ти вра чи, Бо го ро ди ца 
Бол нич ка и Бо го ро ди ца За хум ска). На тај на чин, пла нир ни ис тра жи вач ки рад на 
про јек ту углав ном је за о кру жен.

Вре ди по ме ну ти и то да је де ли мич но као ре зул тат ра да на прет ход ним про јек-
ти ма у окви ру Ма ти це срп ске об ја вље на ве ли ка мо но гра фи ја древ ног срп ског ар хи-
е пи скоп ског ма на сти ра: М. Ча нак Ме дић, Д. По по вић, Д. Вој во дић, Ма на стир Жи ча, 
Бе о град 2014.

Про грам ска и ико но граф ска ис тра жи ва ња срп ског зид ног сли кар ства  
у до ба Цар ства 

(но си лац те ме: проф. др Ми о драг Мар ко вић)

То ком из ве штај ног пе ри о да при ку пље ни те рен ски по да ци под врг ну ти су об ра ди 
и си сте ма ти за ци ји, а као ре зул тат по ме ну тог ис тра жи ва ња на пи сан је рад Ми ха и ло 
Гла вас Тар ха ни от – кти тор ма на сти ра Тре скав ца, Зо граф 38 (2014). На ста вљен је 
на уч ни рад на те ми „Про грам ска и ико но граф ска истра жи ва ња срп ског зид ног сли-
кар ства у до ба Цар ства”. План је пред ви ђао да у то ку 2015. го ди не бу ду про уче ни 
спо ме ни ци срп ског зид ног сли кар ства из до ба цар ства у ју жним обла сти ма да на шње 
Ре пу бли ке Ма ке до ни је и се вер не Грч ке, с на гла ском на нај ва жни јим спо ме ни цима 
у Охри ду, Ма лом Гра ду на Ве ли кој Пре спи, Ко сту ру и Се ру. На жа лост, не до ста так 
фи нан сиј ских сред ста ва спре чио је ско ро у пот пу но сти оства ре ње пред ви ђе ног 
пла на. Ипак, у скло пу дру гих про је ка та обављена су те рен ска ис тра жи ва ња у Охри-
ду (у цр ква ма Бо го ро ди ца Чел ни ца, Бо го ро ди ца Пе штан ска и Бо го ро ди ца За хум ска) 
и Се ру (у ма на сти ру Све тог Јо ва на Пре те че на Ме ни кеј ској го ри). У то ку те рен ских 
ис тра жи ва ња оба вље но је де таљ но ди ги тал но сни ма ње по ме ну тих спо ме ни ка.

Ду го го ди шњи рад на про јек ти ма ко је је по др жа ва ла и Ма ти ца срп ска не дав но 
је ре зул ти рао об ја вљи ва њем мо но гра фи је о цр кви Све тог Ни ки те код Ско пља, за ду-
жби ни кра ља Ми лу ти на (Све ти Ни ки та код Ско пља. За ду жби на кра ља Ми лу ти
на, Слу жбе ни гла сник и Ин сти тут за исто ри ју умет но сти Фи ло зоф ског фа кул те та 
у Бе о гра ду, Бе о град 2015). 

СРП СКО ЗИД НО СЛИ КАР СТВО XVII ВЕ КА 
(ру ко во ди лац про јек та: доц. др Зо ран Ра кић)

У про те клом из ве штај ном пе ри о ду, по ред ра да на де ли ма зид ног сли кар ства, 
на ста ви ло се са из у ча ва њем срп ског ру ко пи сног на сле ђа овог пе ри о да и у оквиру 
ра да на тој те ми об ја вље не су две сту ди је, а тре ћа пре да та у штам пу (ње но пу бли-
ко ва ње оче ку је се до кра ја те ку ће го ди не):



110 РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ

Ор на мен ти ка че тво ро је ван ђе ља бр. 6 у ма на сти ру Хи лан да ру и бр. 263 у Би
бли о те ци Срп ске па три јар ши је, Збо р ник На род ног му зе ја XXI-2, Бе о град 2014, 
85–98; Ор на мен ти ка Че тво ро је ван ђе ља бр. 25 и Три о да бр. 24 у би бли о те ци атон
ског ма на сти ра Све тог Пан те леј мо на, При ло зи за књи жев ност, је зик, исто ри ју и 
фол клор, књ. LXXX, Бе о град 2014, 161–174; За ста ви це Че тво ро је ван ђе ља бр. 33 и 
69 у би бли о те ци ма на сти ра Хи лан да ра, Pe ri bo los. Збо р ник ра до ва по све ћен ака де-
ми ку Мир ја ни Жи во ји но вић, Бе о град, Ви зан то ло шки ин сти тут СА НУ, 2014.

На ста вље но је и са ра дом на опи су ор на мен ти ке срп ских ру ко пи са XVI и XVII 
ве ка у би бли о те ци ма на сти ра Хи лан да ра, о че му се при пре ма и по се бан рад за сле-
де ћи број Хи лан дар ског збор ни ка.

ЕВРОП СКИ ОКВИ РИ СРП СКЕ УМЕТ НО СТИ НО ВОГ ВЕ КА 
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Ми ро слав Ти мо ти је вић)

Срп ска цр кве на ар хи тек ту ра из ме ђу два свет ска ра та у Дал ма ци ји 
(но си лац те ме: др Бран ко Чо ло вић)

Рад на те ми „Срп ска са крал на ар хи тек ту ра из ме ђу два свјет ска ра та у Дал ма-
ци ји” углав ном се од ви јао по пла ни ра ним ета па ма. Нај ве ћи број очу ва них хра мо ва, 
ка пе ла и дру гих обје ка та је по се ћен, са чи ње на је фо то-до ку мен та ци ја и дру ге од ре-
ђу ју ће за би ље шке. За не ке од њих у од го ва ра ју ћим ар хив ским уста но ва ма могли су 
се про на ћи пла но ви и на цр ти, али за оне пла ни ра не а не ре а ли зи ра не гра ђе ви не тре-
ба ће де таљ ни је про у чи ти ар хив цр кве не оп шти не у Ду бров ни ку и, сва ка ко, ар хи ве 
Ми ни стар ства ве ра и гра ђе ви на, као и дру га над ле штва у Бе о гра ду. Оне су као 
та кве за ни мљи ви је од оства ре них обје ка та због че га из и ску ју по себ ну па жњу. Упо-
ре до са те рен ским ра дом ра ди ло се и на и сто ри о гра фи ји и не баш по себ но оп се жној 
ли те ра ту ри, чија је до ступ ност по не кад оте жа ва ла по сао.

Сли кар Ге ор ги је Ми шко вић 
(но си лац те ме: др Мир ја на Ле сек )

То ком пр ве из ве штај не го ди не на ста ви ла су се те рен ска ис тра жи ва ња цр ка ва 
у Ба на ту у ко ји ма је умет ник ра дио. У ту свр ху об ра ђи ва ли су се ико но ста си цр ка-
ва у Бо ча ру, Ко ви ну и Ку шти љу. Осим ово га, об ра ђи ва ле су се по је ди нач не ико не 
из ста рих цр ка ва у До ло ву, Омо љи ци, Опо ву, Пан че ву, Цре па ји и Га ју. 

Срп ски ико но стас у XIX ве ку  
(но си лац те ме: проф. др Не над Ма ку ље вић)

Рад на про јек ту „Срп ски ико но стас у XIX ве ку” ре а ли зо ван је то ком 2012. пре ма 
прет ход но кон ци по ва ном пла ну. Оба вље на су теренскa истраживањa, при ку пље не 
архивскa грађa и стручнa ли те ра ту ра, док је део ре зул та та пу бли ко ван и из ло жен 
струч ној јав но сти. За то су то ком 2012, пре ма рас по ло жи вим фи нан сиј ским сред стви-
ма, успе шно оба вље не пред ви ђе не ак тив но сти.

Те рен ска ис тра жи ва ња су се од ви ја ла у раз ли чи тим де ло ви ма Ср би је, у ко ји ма 
је то ком XIX ве ка на ста ја ла срп ска цр кве на умет ност. Оба вља на су у скла ду са по-
ста вље ним ци љем оства ри ва ња уви да у струк ту ру и ти по ло ги ју срп ских ико но ста са, 
на ста лих у овом пе ри о ду. Ис тра жи вач ка пу то ва ња об у хва та ла су пр вен стве но те ри-
то ри ју у око ли ни Ни ша и Сме де ре ва. Фо то граф ско сни ма ње оба вље но је у цр ква ма 
у Ни шу (Ста ра цр ква, Са бор на цр ква, цр ква Све тог Пан те леј мо на), Ни шкој ба њи и 
Пи ро ту. По себ но су про у ча ва ни ком плек сни ико но ста си у ста рој цр кви у Ни шу и у 
пи рот ским хра мо ви ма. Фо ку си ра ње на на ве де не ол тар ске пре гра де про ис ти че из 
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њи хо ве из у зет не ва жно сти у про у ча ва њу срп ског ико но ста са, с об зи ром на то да су 
на њи ма ја сно ма ни фе сто ва ни основ ни то ко ви на стан ка раз ви је них ол тар ских пре-
гра да, на ста лих у Осман ској им пе ри ји то ком XIX ве ка. Та ко ђе, у око ли ни Сме де ре ва 
оби ђена је цр ква у ме сту Ко ла ре, у ко јој је ико но стас сли као Ди ми три је По сни ко вић, 
као и у Ма лом Ораш ју, где се на ла зи ико но стас Ан дре ја Би цен ка.

Од ва жно сти за про у ча ва ње ико но ста са XIX ве ка би ло је про у ча ва ње са крал-
не ви зу ел не кул ту ре на под руч ју Не го тин ске Кра ји не. То ком ис тра жи ва ња утвр ђе не 
су ка ко ло кал не осо бе но сти и по ве за ност ико но пи сач ких ра до ва са су сед ним ре гио-
ни ма у Бу гар ској и Ру му ни ји та ко и прак са ка рак те ри стич на за Кне же ви ну Ср би ју.

То ком ра да на про јек ту при ку пље на је обим на фо то и до ку мен тар на гра ђа. Та-
ко ђе, ва жан са став ни део ра да би ло је ис тра жи ва ње ар хив ске гра ђе у Ар хи ву СА НУ. 
Иден ти фи ко ван је ве ћи број не по зна тих до ку ме на та ко ји осве тља ва ју про цес на-
стан ка и укра ша ва ња срп ских ол тар ских пре гра да у XIX ве ку.

Ис тра жи ва ња оба вље на то ком 2012. за о кру жу ју сли ку о срп ском ико но ста су 
XIX ве ка. Про у ча ва ња оба вље на у раз ли чи тим срп ским кра је ви ма ја сно по ка зу ју раз-
ли ке у кон цеп ти ма ико но ста са на ста лих у Осман ској им пе ри ји, Кра ље ви ни Ср би ји 
и Хаб збур шкој мо нар хи ји. Ико но ста сне це ли не сва ка ко спа да ју у нај ре пре зен та тив-
ни ја де ла срп ске ви зу ел не кул ту ре XIX ве ка, те је њи хо во про у ча ва ње од ве ли ког 
зна ча ја за раз у ме ва ње срп ске кул ту ре и срп ског дру штва.

Ре зул та ти ра да на про јек ту би ли су укљу че ни у пи са ње ви ше на уч них ра до ва: 
Са крал на то по гра фи ја Не го тин ске Кра ји не, при ре дио Н. Ма ку ље вић, Не го тин 2012; 
Ви зу ел на кул ту ра и са крал на то по гра фи ја Не го тин ске Кра ји не: Са крал на то по гра-
фи ја Не го тин ске Кра ји не, при ре дио Н. Ма ку ље вић, Не го тин 2012, 7–33; Цр ква Со
ше стви ја Све тог Ду ха и Све те Ане у Гло го ви ци: Са крал на то по гра фи ја Не го тин ске 
Кра ји не, при ре дио Н. Ма ку ље вић, Не го тин 2012, 51–62.

Ба рок ни вер ско-по ли тич ки про грам Кар ло вач ке ми тро по ли је 
(но си лац те ме: проф. др Ми ро слав Ти мо ти је вић)

У скла ду са пла ни ра ним ак тив но сти ма пред ста вље ним у про јект ној до ку мен-
та ци ји под нет је из ве штај о ра ду на про јек ту „Ба рок ни вер ско-по ли тич ки про грам 
Кар ло вач ке ми тро по ли је”. Tоком 2012. го ди не оба вље на су те рен ска ис тра жи ва ња 
у Ар хи ву СА НУ у Срем ским Кар лов ци ма и Вла ди чан ском дво ру у Вр шцу ра ди из во-
ђе ња за вр шних за кљу ча ка у ве зи са ба рок ном кул тур ном Ср ба и вер ско-по ли тич ким 
про гра ми ма ко је су раз ви ја ли у том пе ри о ду. Ис тра жи ва ња су тра ја ла ин тен зив но 
од 1. сеп тем бра до 16. но вем бра те ку ће го ди не. Циљ ра да био је да се иден ти фи ку ју 
не по зна ти исто риј ски из во ри о во де ћим умет ни ци ма и ин те лек ту ал ци ма из XVIII 
сто ле ћа, ко ји су сво јим де ло ва њем уче ство ва ли у кон сти ту и са њу ових иде ја у Кар-
ло вач кој ми тро по ли ји. С об зи ром на ве ли ку ко ли чи ну са чу ва не ар хив ске гра ђе 
на пра вљен је план ра да, те је та ко у на ве де ном пе ри о ду пре гле дан са мо је дан део 
фон до ва. Рад на пре о ста лим ар хив ским фон до ви ма биће на ста вљен, у скла ду са пла-
ном, на ред не го ди не. До ку мен та ци ја је сни мље на и ста вље на у про цес на уч не об ра де.

Умет ност и про све ти тељ ство 
(но си лац те ме: мр Вла ди мир Си мић)

У скла ду са пла ни ра ним ак тив но сти ма пред ста вље ним у про јект ној до ку мен-
та ци ји под нет је из ве штај о ра ду на про јек ту „Умет ност и про све ти тељ ство”. Tоком 
2012. го ди не оба вље на су те рен ска ис тра жи ва ња у Ар хи ву СА НУ у Срем ским 
Кар лов ци ма ра ди иден ти фи ко ва ња ар хив ске гра ђе у ве зи са пр о све ти тељ ством код 
Ср ба у Хаб збур шкој мо нар хи ји. Ис тра жи ва ња су тра ја ла ин тен зив но и сва ко днев но 
од 1. ок то бра до 16. но вем бра те ку ће го ди не. Циљ ра да био је да се иден ти фи ку ју 
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не по зна ти исто риј ски из во ри о ин те лек ту ал ним но си о ци ма про све ти тељ ства: умет-
ни ци ма, књи жев ним и кул тур ним рад ни ци ма из XVIII сто ле ћа, ко ји су сво јим де ло-
ва њем до при но си ли ши ре њу и по пу ла ри за ци ји но вих иде ја. С об зи ром на ве ли ку 
ко ли чи ну са чу ва не ар хив ске гра ђе на пра вљен је план ра да, те је та ко у на ве де ном 
пе ри о ду пре гле дан са мо део фон до ва. Рад на пре о ста лим ар хив ским фон до ви ма 
биће на ста вљен, у скла ду са пла ном, на ред не го ди не. До ку мен та ци ја је сни мље на 
и ста вље на у про цес на уч не об ра де.

Ико не и ико но ста си у Хр ват ској у XVIII сто ле ћу 
(но си лац те ме: др Ми ро сла ва Ко стић и др Бран ка Ку лић)

Рад на про јек ту „Ико не и ико но ста си у Хр ват ској у XVIII сто ле ћу” об у хва тао 
је на уч ну об ра ду, стил ску и ико но граф ску ана ли зу по је ди нач них спо ме ни ка, иден-
ти фи ка ци ју ма те ри ја ла, њи хо ву се лек ци ју и гру пи са ње.

С об зи ром на то да је па жња ис тра жи ва ча по себ но усме ре на на др во ре збар ство 
и сли кар ство, те рен ски рад је об у хва тао оби ла зак и иден ти фи ка ци ју са чу ва них 
пра во слав них хра мо ва у Сла во ни ји, Сла вон ски Брод и Осијек, бит них за успе шну 
ре а ли за ци ју ове фа зе про јек та. Циљ ис тра жи ва ња био је да се иден ти фи ку ју гра ђа 
и ви зу ел ни ма те ри јал у функ ци ји про па ги ра ња ба рок них вер ских и дру штве них 
про ме на.

На осно ву при ку пље не гра ђе би ће мо гу ће пре ци зни је за кљу чи ва ње о овом 
де лу Кар ло вач ке ми тро по ли је ко ја је има ла сво је спе ци фич но сти у умет нич кој 
про дук ци ји XVIII ве ка. У Осије ку су оба вље на и ар хив ска ис тра жи ва ња, али не-
оп ход на су још оп се жни ја ка ко би се до би ли ре зул та ти ко ји би омо гу ћи ли ја сни је 
атри бу ци је и пре ци зни ју тех но ло ги ју. Сав при ку пље ни ма те ри јал би ће до ста вљен 
на увид Оде ље њу Ма ти це срп ске за ли ков не умет но сти.

Због не до стат ка ма те ри јал них сред ста ва из о ста ло је ди ги тал но сни ма ње оста лих 
са чу ва них пра во слав них хра мо ва у Сла во ни ји, сни ма ње зид них сли ка, ико но ста са, 
ико на, бо го слу жбе них пред ме та и цр кве ног мо би ли ја ра.

Европ ско умет нич ко на сле ђе но вог ве ка у срп ској кул ту ри: ре цеп ци ја,  
ко лек ци је и ин тер пре та ци ја 

(но си лац те ме: проф. др Са ша Бра јо вић)

На по чет ку из ве штај ног пе ри о да, у фе бру а ру 2012. го ди не, у На род ном му зе ју 
у Бе о гра ду отво ре на је из ло жба „Има ги нар ни вр то ви Ибе ра Ро бе ра” ау торке Саше 
Брајовић. Исто вре ме но, из да та је књи га под истим на сло вом, чи је су ау тор ке Саша 
Брајовић и Та тја на Бо шњак, не дав но пре ми ну ли ку стос Стра не зби р ке На род ног му-
зе ја. Из да ње је пу бли ко ва но и на ен гле ском је зи ку под на зи вом Ima gi nary Gar dens 
of Hu bert Ro bert. Из да вач обе књи ге је На род ни му зеј. Пу бли ка ци је су штам па не у 
окви ру Еди ци је „Из ри зни це На род ног му зе ја”, све ска 5. У оба из да ња ис так ну то 
је да је Оде ље ње Ма ти це срп ске за ли ков не умет но сти по мо гло ис тра жи ва ње опу са 
фран цу ског умет ни ка Ибе ра Ро бе ра.

На тај на чин се ис тра жи ва ње сег мен та ко лек ци је стра не умет но сти На род ног 
му зе ја у Бе о гра ду успе шно окон ча ло. С об зи ром на ком плек сне те го бе ко је На род-
ни му зеј у Бе о гра ду тр пи то ком ду жег вре ме на, пред ста вља ње ре зул та та ис тра жи-
ва ња стра не ко лек ци је у овој ин сти ту ци ји мо ра ће да са че ка. Ипак, на ста вље ни су 
из у ча ва ње стра не зби р ке, оп се жна ко ре спон ден ци ја са европ ским струч ња ци ма, 
про ве ра до ку мен та ци је и ви зу ел ног ма те ри ја ла, за шта тро шко ви ни су по кри ве ни.

На ста ви ло се са ис тра жи ва њем стра не ко лек ци је, од но сно Ме мо ри ја ла Па вла 
Бе љан ског у Спо мен-зби р ци Па вла Бе љан ског. 
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СРП СКА УМЕТ НОСТ У XX ВЕ КУ 
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Ста ни слав Жив ко вић)

Срп ски им пре си о ни сти као ико но пи сци 
(но си лац те ме: проф. др Ста ни слав Жив ко вић)

Ге не ра ци ја срп ских им пре си о ни ста об у хва та сли ка ре ко ји су сво је умет нич ко 
обра зо ва ње за по че ли у Срп ској цр тач кој и сли кар ској шко ли Ки ри ла Ку тли ка, од-
но сно у Умет нич ко-за нат ској шко ли Ри сте и Бе те Ву ка но вић, а за вр ша ва ли на ака-
де ми ја ма у Мин хе ну или шко ли Стро га нов у Мо скви. Њи хо ва исто риј ска уло га у 
из гра ђи ва њу мо дер ног из ра за у срп ском сли кар ству по зна та је и об ја вље на. Ме ђу-
тим, ни је про у че но да је го то во сва ки од њих дао свој при лог и цр кве ном сли кар ству. 
То је те ма овог про јек та. У окви ру пла но ва за 2012. го ди ну об ра ђе на су три објек та 
ау то ра Ге ор ги ја Ра фа и ла Мом чи ло ви ћа.

Цр ква све тог ваз не се ња у Гор њем Ко ви љу, 1908–1910. Ико но стас цр кве пред-
ста вља нај ре пре зен та тив ни ји рад у до ме ну цр кве ног сли кар ства Ра фа и ла Мом чи-
ло ви ћа. Уме сто уо би ча је них два де се так, за овај ико но стас Мом чи ло вић је ура дио 
чак 40 ико на. То под ра зу ме ва да је по ред ре дов ног про гра ма тре ба ло до сли ка ти и 
не ке но ве би блиј ске сце не, од но сно но ве пред ло шке (Бе се да на го ри, Бег у Еги пат 
и др.). На ма лим сце на ма у со клу Мом чи ло ви ћев рад нај бли жи је им пре си о ни стич ком 
из ра зу, близак ње го вим пеј за жи ма са во дом из око ли не Ко ви ља.

Цр ква Све тих апо сто ла Пе тра и Па вла у Па чи ру, Бач ка, 1908. Цр ква је по диг-
ну та 1848, а ико но стас је осли кан 1908. го ди не. Про грам об у хва та 21 ико ну на да сци. 
Кон ци пи ра на у ду ху нео кла си ци зма, по на вља ју се не ка ре ше ња са ико но ста са у 
Ве ли кој Кр сни (Кр ште ње Хри сто во, Све ти Си ме он Ми ро то чи ви). Ка рак те ри сти ка 
овог ико но ста са је све тла па ле та.

Це ли ва ју ће ико не, Де ро ње, 1906. У род ном ме сту Ра фа и ла Мом чи ло ви ћа, у 
ол та ру цр кве се ла Де ро ње, на ла зи се 21 це ли ва ју ћа ико на. По ред про гра ма из Хри-
сто вог жи во та – од Бла го ве сти до Ус пе ња Бо го ро ди це – из два ја ју се ико не Све тог 
Са ве и Све тог кнеза Ла зара. На две ико не, Св. Ди ми три је Со лу нац и Све ти Ни ко ла, 
на ла зи се нат пис: „Хра му Де роњ ском при ло жи Ла зар I Ра фа и ло Мом чи ло вић са 
се стром Ју лом, 1906. Из ра дио Р. Мом чи ло вић”.

Са ста вље не су са же те би о гра фи је свих ау то ра: Ко сте Ми ли ће ви ћа, Ко сте Јо-
си по ви ћа, Ми ла на Ми ло ва но ви ћа, Жи во ра да На ста си је ви ћа и Ге ор ги ја Ра фа и ла 
Мом чи ло ви ћа. 

У из ра ди је за вр шни текст.

Сли кар ство Ми ла на Ке чи ћа 
(но си лац те ме: проф. др Ср ђан Мар ко вић)

У то ку ра да на те ми „Сли кар ство Ми ла на Ке чи ћа” у 2012. го ди ни углав ном је 
ра ђе но на си сте ма ти за ци ји при ку пље не гра ђе и при ку пља њу ли те ра ту ре ко ја се, у 
ши рем сми слу, ба ви про бле мом од но са из ме ђу ства ра о ца и при ро де. Осим то га, при-
ку пља на је ли те ра ту ра у којој се обрађује од нос из ме ђу струк ту ре филм ског ка дра 
и струк ту ре сли ке бу ду ћи да код Ке чи ћа мо же да се уо чи до ди ри ва ње та два на чи на 
ви зу е ли за ци је пред мет ног све та. 

Осим ис тра жи ва ња гра ђе за рад на те ми „Сли кар ство Ми ла на Ке чи ћа”, у то ку 
ове го ди не из штам пе су иза шли сле де ћи тек сто ви ко ји су про и за шли из ра да на про-
јек ти ма Ма ти це срп ске: Пр ва срп ска умет нич ка из ло жба у Сом бо ру 1910. го ди не, 
Збо р ник за ли ков не умет но сти Ма ти це срп ске 40, Но ви Сад 2012, стр. 241–261, уку пан 
број стра на 21, ур. Алек сан дар Ка ди је вић, ре цен зен ти проф. др Ли ди ја Ме ре ник и 
проф. др Не над Ма ку ље вић; Па вле Ђо кић, гра фич ки ди зај нер и сли кар, За ду жби на 
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Ни ко лај Тим чен ко, Ле ско вац, Ин тер принт, Бе о град 2012, број стра на 152, уред ни ци 
Пре драг Ста јић, Ми ша Шпи ље вић, ре цен зен ти проф. др Јер ко Де не гри, проф. др 
Алек сан дра Ка ди је вић и доц. др Зо ран М. Јо ва но вић; Игре на ђу бри шту Ле о ни да 
Шеј ке, Цен тар за на уч на ис тра жи ва ња СА НУ и Уни вер зи тет у Ни шу, Ниш 2011, 
стр. 139–150, уку пан број стра на тек ста: 11, при ре дио Дра ган Жу нић, ре цен зен ти 
проф. др Бо јан Јо ва но вић и проф. др Ни ко ла Це кић; Юрий Ло ба чев – осно во ֲ о ло жник 
серб скоֱо ко мик са, „Ху до жни ки-ил люстра торы рус ско го за ру бежья и дет ская ли те-
ра ту ра”, Сбо р ник ста тей, Санкт Пе тер бург, 2011, стр. 75–81, уку пан број стра на 7, 
ур. Олег Леј кинд, ре цен зен ти На та ли ја Ав дју ше ва Ле комт и Ма ри на Да ни лов на 
Чер ни ше ва, Ин тер нет из да ње; Жи во ֲ ись Ле о ни да Шейки (оֳ ан ֳ и и скус сֳва – к 
фи ло со фии все е дин сֳва), славянский алъма нах 2011, Мо сква 2012, стр. 340–348, 
уку пан број стра на 9, уред ник: К. В. Ни ки фо ров, Ре цен зен ти: ре дак циј ски ко ле ги-
јум; Косовска приповедања Светомира Арсића Басаре, Збо р ник од бо ра за Ко со во 
и Ме то хи ју, СА НУ, Бе о град (у штам пи).

То ком но вем бра у окви ру „Да на Вељ ка Пе тро ви ћа” у Сом бо ру под не то је са оп-
ште ње Вељ ко Пе тро вић и по че ци срп ске мо дер не умет но сти.

То ком ове го ди не пре да ти су ре дак ци ја ма ча со пи са сле де ћи тек сто ви: Врт у 
сли кар ству Мир ја не Ми хаћ, Цен тар за на уч на ис тра жи ва ња СА НУ и Уни вер зи тет 
у Нишу; Срп ски ства ра о ци на ко сов скоме то хиј ској ли ков ној сце ни то ком осме и 
де ве те де це ни је пр о шло га ве ка – Ва јар Зо ран Ка ра ле јић, Ме ђу на род ни те мат ски 
збо р ник Ко со во и Ме то хи ја 1912–2012. Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у При-
шти ни – Ко сов ској Ми тро ви ци. Збо р ник се ре а ли зу је у окви ру пр о јек та III 47023 
„Ко со во и Ме то хи ја из ме ђу на ци о нал ног иден ти те та и евро ин те гра ци ја” Ми ни стар-
ства пр о све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је.

Ба рок код Ср ба 
(но си лац те ме: проф. др Ми ро слав Ти мо ти је вић)

Пред мет ис тра жи ва ња при ја вље не те ме је раз вој ба рок не ви зу ел не кул ту ре 
Ср ба у Хаб збур шкој мо нар хи ји и Осман ском цар ству то ком XVIII ве ка. Па жња je 
усме ре на на ис тра жи ва ње ути ца ја ба рок них ре фор ми на ви зу ел ну кул ту ру тог до ба, 
али и на од нос но си ла ца ре фор ми и оних дру штве них гру па на ко је су се ре фор ме 
од но си ле. Та ко ђе, пре ци зно се иден ти фику ју ви зу ел ни ма те ри јал и умет нич ка де ла 
ко ји су се на ла зи ли у функ ци ји пр о па ги ра ња ба рок них вер ских и дру штве них идеа ла 
и њи хо вих про ме на. Од по себ не ва жно сти је иден ти фи ко ва ње умет ни ка и кул тур них 
рад ни ка ко ји су сво јим ра дом и јав ним де ло ва њем ути ца ли на ши ре ње ба рок них 
вер ско-по ли тич ких иде ја и об ли ко ва ли глав не то ко ве ба рок не умет но сти и кул ту ре. 
Зна чај ис тра жи ва ња је у то ме да се уо чи ва жност по ли тич ких и кул тур них ре фор-
ми на об ли ко ва ње но ве гра ђан ске све сти ко ја је де фи ни са ла дру штве ну ствар но сти 
XVIII ве ка, као и да се од ре ди ути цај тих иде ја на раз вој срп ске кул ту ре и умет но сти 
XVIII века. Исто вре ме но, пр о је кат има ме ђу на род ни зна чај јер ис тра жу је, ин тер пре-
ти ра и кон тек сту а ли зу је срп ску кул ту ру и умет ност, на ста лу у окви ри ма Хаб збур шке 
мо нар хи је и Осман ског цар ства у XVIII ве ку.

То ком 2015. го ди не оба вља на су и те рен ска ис тра жи ва ња нео п ход на за из ра ду 
то по гра фи је спо ме ни ка и умет нич ких де ла на те ри то ри је Кар ло вач ке ми тро по ли-
је од ва жно сти за раз у ме ва ње ве за срп ске ба рок не умет но сти и кул ту ре. За по чет је 
рад на то по гра фи ји срп ских са крал них и про фа них спо ме ни ка, као и ло ци ра ње 
по је ди нач них умет нич ких де ла, што под ра зу ме ва нео п хо дан те рен ски рад у Но вом 
Са ду, Срем ским Кар лов ци ма, Вр шцу и Сом бо ру. 

Oбјављен рад: Ми ро слав Ти мо ти је вић, О Фор ма ма тран сфе ра ви зу ел ног зна ња: 
„Об ре за ње Хри сто во” од Ди ре ра до Кра чу на, Збо р ник Ма ти це срп ске за ли ков не 
умет но сти, 2014, стр 111–139.
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Ико но ста си XVI II и XIX ве ка у Сре му 
(но си лац те ме: др Мир ја на Ле сек )

На кон што је др Мир ја на Ле сек 2015. го ди не пре ми ну ла, но си лац те ме је др Ве ра 
Јо ва но вић Дун ђин, му зеј ски са вет ник.

На ре а ли за ци ји те ме „Ико но ста си пра во слав них цр ка ва у Сре му” са ра ђи ва ле 
су исто ри чар ке умет ности др Мир ја на Ле сек, но си лац те ме, мр Дра гој ла Жи ва нов, 
му зеј ски са вет ник, и др Ве ра Јо ва но вић, му зеј ски са вет ник. 

У то ку три го ди не (2013–2015) по се ће но је ви ше ме ста у Сре му у ко ји ма се 
на ла зе ико но ста си. Не ке фо то гра фи је ко ри шће не су из фо то-до ку мен та ци је По кра-
јин ског за во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре. Ма њи број ар хив ских фо то гра фи ја 
и цр те жа пре сни мљен је из ра ни јих пу бли ка ци ја, чи ји се ау то ри на во де у књи зи. 
Све по сло ве уре ђе ња ма те ри ја ла и пре лом књи ге ура дио је умет нич ки фо то граф и 
ди зај нер Па вле Јо ва но вић.

По што је у ме ђу вре ме ну др Мир ја на Ле сек пре ми ну ла, ње ни тек сто ви пре у-
зе ти су из ра ни је пу бли ко ва них књи га.

Сви по да ци сло же ни су и по ве за ни у проб ну књи гу, ко ја је пред ста вље на на 
са стан ку Ли ков ног оде ље ња, одр жаном кра јем 2015. го ди не.

На по ми ње се да за све до са да ње по сло ве од Ма ти це срп ске ни ко од са рад ни ка 
на про јек ту ни је при мио нов ча на сред ства.

Књи га је при пре мље на за штам па ње.

Цр кве но сли кар ство ка сног ба ро ка у Кар ло вач кој ми тро по ли ји 
(но си лац те ме: др Ми ро сла ва Ко стић)

Рад на те ми „Цр кве но сли кар ство ка сног ба ро ка у Кар ло вач кој ми тро по ли ји” 
об у хва тао је на уч ну об ра ду, стил ске и ико но граф ске ана ли зе ол тар ске пре гра де у 
ма на сти ру Кру ше до лу и жи во пи са у ма на сти ри ма Ме сић и Вој ло ви ца и цр кви Све-
тог Ни ко ле у Слан ка ме ну. Из вр ше на је иден ти фи ка ци ја ма те ри ја ла, њи хо ва се лек-
ци ја и гру пи са ње. Циљ ис тра жи ва ња био је да се иден ти фи ку ју гра ђа и ви зу ел ни 
ма те ри јал у функ ци ји про па ги ра ња ба рок них вер ских и дру штве них про ме на.

Те рен ска ис тра жи ва ња оба вље на су у два на вра та, у ма ју и ав гу сту те ку ће 
го ди не. У то ку ис тра жи ва ња оба вље но је ди ги тал но сни ма ње по је ди них ико на са 
на ве де не ол тар ске пре гра де и де ло ва зид ног сли кар ства по ме ну тих ма на сти ра. При-
ку пље ни те рен ски по да ци под врг ну ти су об ра ди и си сте ма ти за ци ји.Ре зул та ти ра да 
на те ми би ће укљу че ни у пи са ње сле де ћих на уч них ра до ва:

Збо р ник Византијско наслеђе и српска култура
Том II: Византијско наслеђе и српска средњовековна уметност (Ars sac ra), 

чла нак „Срп ски пу те ви ро меј ске кул ту ре” (Ми ро сла ва Ко стић и Ми лош Жив ко вић),
Том III: Замишљање прошлости и рецепција средњег века у српској уметности 

18–20 века, чла нак „Умет ност и об но ва сред њо ве ков не по ли тич ке тра ди ци је у Кар-
ло вач кој ми тро по ли ји сре ди ном 18 ве ка” (Ми ро сла ва Ко стић).

Срп ско ба рок но др во ре збар ство 
(но си лац те ме: др Бран ка Ку лић)

Ис тра жи ва ња ове те ме при во де се кра ју ове го ди не, као и пи са ње тек ста на 
на ве де ну те му. Ова ко по ста вље на те ма тра жи ла је све о бу хват на ис тра жи ва ња и 
при ку пља ње по да та ка са те ре на ко ји су под ра зу ме ва ли фо то граф ска сни ма ња ен-
те ри је ра цр ка ва гра ђе ним на чи та вој те ри то ри ји Кар ло вач ке ми тро по ли је. Ка ко су 
нов ча на сред ства би ла скром на, фо то граф ска сни ма ња би ла су огра ни че на са мо на 
бли жи ре ги он. У том сми слу ус по ста вље на је са рад ња са ис тра жи ва чи ма из зе мље 
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и ино стран ства (Хр ват ска и Ма ђар ска), ко ји су љу ба зно усту пи ли сво је те рен ске 
фо то гра фи је. Не до ста ју ћи по да ци при ку пље ни су из ли те ра ту ре и ар хив ске гра ђе.

ИСТО РИ ЈА НО ВИ ЈЕ СРП СКЕ АР ХИ ТЕК ТУ РЕ 
(крај XVIII – крај XX ве ка) 

(ру ко во ди лац про јек та: проф др Алек сан дар Ка ди је вић)

Но си лац про јек та за о кру жио је рад на про јек ту „Срп ска ар хи тек ту ра у XIX и 
XX ве ку”. Ис тра жи ване су град ска про фа на и са крал на ар хи тек ту ра. Са ку пљено је 
мно штво до ку ме на та, ко пи ја тех нич ке гра ђе, фо то гра фи ја и хе ме ро теч ких из во ра 
ве за них за те му про јек та. Ре зул та ти су пу бли ко вани у до ма ћој и ме ђу на род ној исто-
ри о граф ској пе ри о ди ци. Руководилац пројекта је уче ство вао на осам на уч них сим-
по зи ју ма, од че га шест ме ђу на род них. При пре мио је ви ше при ло га за пу бли ко ва ње 
у 2013. години. Уре дио је све ску 40 Збор ни ка Ма ти це срп ске за ли ков не умет но сти, 
ре цен зи рао ви ше ра до ва са AH CI ли сте и до ма ће пе ри о ди ке, као и не ко ли ко на уч них 
мо но гра фи ја. До кра ја го ди не пла ни рано је ис тра жи ва ње де ла ру ских еми гра на та, 
хр ват ских ар хи те ка та, као и но ви јих срп ских цр ка ва у Бе о гра ду, Ни шу и Ле сков цу.

На уч ни ску по ви:

– 15 IPHS Con fe ren ce (Sao Pa u lo, Bra zil), ре фе рат,
– Аrchitecture& Ide o logy (Be o grad), пред се да ва ње се си јом и ре фе рат,
– Col la bo ra tion and fri en dship on Bal kan (Is par ta, Tur ska), пред се да ва ње се си јом 

и ре фе рат,
– Пр ви бал кан ски рат 1912–1913. (Вра ње, Про хор Пчињ ски), ре фе рат,
– Ниш и Ви зан ти ја (Ниш), ре фе рат,
– Кул тур но и сто риј ска ба шти на ју го и сточ не Ср би је (Ле ско вац), пред се да ва ње 

се си јом и ре фе рат,
– Очу ва ње и за шти та кул тур но-исто риј ског на сле ђа Ср би је у ино стран ству 

(Бе о град), ре фе рат,
– Ин ду стриј ско на сле ђе (Бе о град), ре фе рат.

СРП СКА СА КРАЛ НА ВИ ЗУ ЕЛ НА КУЛ ТУ РА У XIX ВЕ КУ 
(ру ко во ди лац про јек та: ва нр. проф. др Не над Ма ку ље вић)

Рад на про јек ту „Срп ска са крал на ви зу ел на кул ту ра у XIX ве ку” био је то ком 
2015. де ли мич но ре а ли зо ван пре ма пред ви ђе ном пла ну, због не до стат ка фи нан сиј-
ских сред ста ва. Оба вље на су ма ња теренскa истраживањa, при ку пље не архивскa 
грађa и стручнa ли те ра ту ра, док је део ре зул та та био пу бли ко ван и из ло жен струч ној 
јав но сти. За то су то ком 2015, пре ма рас по ло жи вим фи нан сиј ским сред стви ма, са мо 
де ли мич но оба вље не пред ви ђе не ак тив но сти.

Те рен ска ис тра жи ва ња су то ком 2015. оба вље на у раз ли чим под руч ји ма Ре-
пу бли ке Ср би је. Циљ је био да се утвр ди ста ње срп ске цр кве не умет но сти и стек не 
увид у са крал ну ли ков ну про дук ци ју ко ја је на ста ја ла то ком XIX ве ка. На под руч ју 
Вој во ди не рад је био усме рен ка про у ча ва њу срп ских пра во слав них хра мо ва у Пан-
че ву, Зре ња ни ну и Срем ској Ми тро ви ци. У цен трал ној Ср би ји из ве де на су те рен ска 
ис тра жи ва ња у Шап цу и Бо га ти ћу, док су на ју гу Ср би је оба вље на ис тра жи ва ња у 
ма на сти ру Све тог Про хо ра Пчињ ског.

Ре зул тат те рен ских ис тра жи ва ња је сти ца ње уви да у ста ње очу ва но сти и про-
у че но сти срп ске са крал не ви зу ел не кул ту ре на ста ле у XIX ве ку. На и ме, уо че но је да 
над ле жне слу жбе за шти те не де лу ју на те ре ну; број не ико не, ико но ста си, зид не сли-
ке, као и цр кве не гра ђе ви не су у ве о ма ло шем ста њу и по сто ји опа сност од њи хо вог 
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трај ног уни шта ва ња. Та ко ђе, утвр ђе но је да у до са да шњој струч ној ли те ра ту ри 
ве ли ки број умет нич ких де ла уоп ште ни је при ка зан. Ова ква си ту а ци ја усло вља ва 
не са мо ур гент ну за шти ту већ и хит но пра вље ње пот пу не фо то-до ку мен та ци је и 
на уч но об ја вљи ва ње са чу ва них де ла срп ске са крал не ви зу ел не кул ту ре XIX ве ка.

То ком ра да на про јек ту, при ку пље на је обим на фо то и до ку мен тар на гра ђа и 
за по че то је пи са ње ви ше на уч них ра до ва.

До са да шњи ре зул та ти ра да на про јек ту об ја вље ни су у мо но гра фи ји Ма на стир 
Све тог Про хо ра Пчињ ског, при ре дио Не над Ма ку ље вић, Бе о град–Вра ње 2015.

СКУЛП ТУ РА СТА НИ МИ РА ПА ВЛО ВИ ЋА 
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Ста ни слав Жив ко вић)

У по след њој из ве штај ној го ди ни ком плет на гра ђа је об ра ђе на, за вр ше но је пи-
са ње ра да ко ји је пре дат Оде ље њу са свим по треб ним илу стра ци ја ма. 

Рад Ста ни мир Па вло вић, ва јар, Ста ни сла ва Жив ко ви ћа, об ја вљен је у Збор ни ку 
Ма ти це срп ске за ли ков не умет но сти бр. 43/2015, стр 265–284.

УМЕТ НОСТ, ЗБИ Р КЕ И МУ ЗЕ ЈИ У СРП СКОЈ КУЛ ТУ РИ XX ВЕ КА 
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Ли ди ја Ме ре ник, са рад ни ци на про јек ту:  

мр Ти ја на Пал ко вље вић Бугарски и др Си мо на Чу пић)

То ком по след ње из ве штај не го ди не, оба вље ни су, ко ли ко су не по вољ не фи нан-
сиј ске мо гућ но сти до пу шта ле: а) Те рен ски рад. Му зе ји и зби р ке у Бе о гра ду, Но вом 
Са ду и Ши ду. б) Ар хив ски и му зеј ски рад, иден ти фи ка ци ја до ку мен та ци је и исто-
риј ске гра ђе и из во ра. Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски је ра ди ла на ис тра жи ва њу 
ар хив ске гра ђе и до ку мен та ци ји о исто ри ја ту Му зе ја Ма ти це срп ске и Га ле ри је 
Ма ти це срп ске у Ру ко пи сном оде ље њу и Би бли о те ци Ма ти це срп ске и ар хи ви Га-
ле ри је ра ди пи са ња на уч не сту ди је о исто ри ја ту Га ле ри је Ма ти це срп ске.

По ред ис тра жи вач ког де ла, чла ни це про јек та оства ри ле су то ком 2015. сле де ће 
ре зул та те у ис тра жи ва њу срп ске умет но сти XX ве ка:

а) об ја вље ни ра до ви ре ле вант ни за про је кат (оста ли ни су на ве де ни):
Л. Мереник, „Đor đe An dre je vić-Ku n: Blood-So a ked Gold. A Fra me work of Sub-

ver sion”, AC TA HI STO RI AE AR TIS SLO VE NI CA 19/2, 2014, Fran ce Ste le In sti tu te of Art 
Hi story ZRC SA ZU, Pu bli ca tion Da te: Dec 28, 2014. (објављено након извештаја за 2014); 
Л. Ме ре ник, „Ми о драг Б. Про тић (1922–2014) – Га ше ње по след њег све тла ју го сло-
вен ске Мо дер не”, Збо р ник за ли ков не умет но сти Ма ти це срп ске 43/2015, 286–311, 
http://www.ma ti ca srp ska.or g.rs /sta ri Sajt/ca so pi si/ZMSLU_43.pdf; С. Чу пић, „Пор тре ти 
Јо ва на Би је ли ћа: из ме ђу гра ђан ске ети ке ци је и бо ем ског не ма ра”, Јо ван Би је лић 
(1884–1964), Га ле ри ја Ма ти це срп ске, 17. април 2015, 55–67. (из ла га ње  на на ци о нал-
ној кон фе рен ци ји и збо р ник ра до ва, са оп ште ње об ја вље но у це ли ни) UDC 75.071.1:929; 
С. Чу пић, „Ма па гра фи ка За сло бо ду Ђор ђа Ан дре је ви ћа Ку на”, ЗЛУМС, 43/2015, 
259–264.

б) са мо уче шће на на уч ним ску по ви ма:
С. Чу пић, „Ли це и на лич је мо дер ни за ци је: Бе о град у сли кар ству из ме ђу два 

ра та”, Од о сман ског гра да до Бе о гра да на во ди. Кри тич ка исто ри ја ви зу ел ног пре-
и на ча ва ња јав ни х про сто ра Бе о гра да (19–21. век), Фи ло зоф ски фа кул тет, 6. јул 2015. 
(из ла га ње на  на ци о нал ној кон фе рен ци ји).

в) Ти ја на Пал ковље вић Бу гар ски је 12. мар та 2015. у Ма ти ци срп ској др жа ла 
увод ну реч за пре да ва ње др Иго ра Бо ро за на о Ди ми три ју Авра мо ви ћу по во дом обе-
ле жа ва ња две сто те го ди шњи це ро ђе ња сли ка ра; 15. апри ла 2015. го во ри ла је на отва-
ра њу из ло жбе Пу пи но ва на у ка ко ја је ре а ли зо ва на у Га ле ри ји Ма ти це срп ске у са рад-
њи са Обра зов но-ис тра жи вач ким дру штвом „Ми хај ло Пу пин” и Ма ти цом срп ском; 
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30. апри ла 2015. одр жа ла је пре да ва ње „Пе штан ске го ди не Му зе ја Ма ти це срп ске” 
по во дом обе ле жа ва ња сто пе де сет го ди на пре се ље ња Ма ти це срп ске из Пе ште у 
Но ви Сад; у Ма ти ци срп ској 9. ок то бра 2015. го во ри ла је на про мо ци ји књи ге Ар хи
тек ту ра срп ских цр ка ва у Ма ђар ској чи ји је из да вач Срп ски ин сти тут у Ма ђар ској.

Не по сто ја ње сред ста ва за пред ви ђе ну фи на ли за ци ју про јек та ре зул ти ра ло је 
об ја вљи ва њем по је ди нач них на уч них ра до ва и дру гих ак тив но сти из до ме на те ме 
про јек та.

СТРА НИ УТИ ЦА ЈИ НА СРП СКУ АР ХИ ТЕК ТУ РУ У ДВА ДЕ СЕ ТОМ ВЕ КУ 
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Алек сан дар Ка ди је вић)

То ком про те клог из ве штај ног пе ри о да у окви ру те ме про јек та пр вен стве но су 
ис тра жи ва ни не по сред ни ути ца ји сред њо е вроп ске ме ђу рат не ар хи тек ту ре на срп-
ску. Ана ли зи ра ни су број ни до ступ ни из во ри – тех нич ки до ку мен ти, гра ђе ви не и 
ур ба ни стич ке це ли не, са ку пља ни хе ме ро теч ки и исто ри о граф ски при ло зи. Исто-
вре ме но су про ду бљи ва не и кри тич ке ком па ра ци је зна ме ни тих срп ских и за пад-
но е вроп ских гра ђе ви на но ви јег до ба. По себ на па жња по све ће на је екс пре си о ни зму, 
као и ути ца ју ру ских еми грант ских гра ди те ља на раз вој срп ске и ју го сло вен ске 
ар хи тек ту ре. На осно ву сте че них са зна ња, на пи са но је и об ја вље но не ко ли ко на-
уч них чла на ка, а при пре ма на су и са оп ште ња на пре сти жним кон фе рен ци ја ма 
(Бе о град – три сим по зи ју ма, и Сан Ан то нио, САД).

У по след њој из ве штај ној го ди ни у окви ру те ме про јек та, у зе мљи и де лом у 
ино стран ству, проф. др Алек сан дар Ка ди је вић је ис тра жи вао сло је ви те стра не ути-
ца је и стил ска про жи ма ња. На гла сак је ста вио на ру ске, сло ве нач ке и хр ват ске, а 
де лом и на ита ли јан ске ути ца је. Са ку пљао је гра ђу и до ку мен те у раз ли чи тим ко лек-
ци ја ма и ар хи ви ма. Мно штво до ку ме на та ко пи рао је у ар хи ву СПГА СУ и Ака де-
ми ји ле пих умет но сти у Санкт Пе тер бур гу. Одр жао је ви ше струч них пре да ва ња, 
ме ђу ко ји ма се ис ти че ,,Ар хи тек та Н. П. Кра снов’’ апри ла 2015. у Ма ти ци срп ској. 
Уре дио је све ску 43 ЗЛУ Ма ти це срп ске, об ја вио не ко ли ко огле да, ап стра ка та и при-
ка за о те ми про јек та: Čim be ni ci iden ti te ta na sli je đa kra jo li ka sav skog pri o ba lja pro i zaš lih 
iz pro jek ta „Be o grad na vo di” (sa B. Ko va če vi ćem), u: M. O. Šti ća ro ci (ur.), Pro stor ne i 
raz voj ne mo guć no sti kul tur nog na sli je đa (Sa žet ci), Za greb 2015, 147; Re for ma tor ska 
in ter po la ci ja u be o grad skom ur ba nom tki vu: Ju go slo ven ska udru že na ban ka (1929–1931) 
ar hi tek te Hu ga Er li ha, Ar tum 1, Be o grad 2015, 38–42; Sav sko pri o ba lje u Be o gra du 
(1918–1941) – po gled na ar hi tek ton skour ba ni stič ki raz voj, u: B. Ostaj mer (ur.), Ri je ka Sa va 
u po vi je sti (zbo r nik ra do va), Sla von ski Brod 2015, 505–524; In ter po la ti ons – ne ces sity 
and in spi ra tion of ne wer Bel gra de ar chi tec tu re, Ma ti ca srp ska Jo ur nal for fi ne arts 43, 
2015, 243–258; Adolph Stil ler, Bo jan Ko va če vić (eds.): Mon te ne gro. Kon trast. Landschaft. 
Ar chi tek tur Kon tex, Ma ti ca srp ska Jo ur nal for fi ne arts 43, 2015, 376–378; En tant gled 
hi sto ri es and mul ti ple ge o grap hi es in a na rr ow chro no lo gi cal fra me work: ar chi tec tu re of 
one ca len dar year as a hi sto ri o grap hi cal to pic, in: V. Djo kić, Lj. Bla go je vić, A. Ra ko vić 
(eds.), En tant gled hi sto ri es and mul ti ple ge o grap hi es, In ter na ti o nal EAHN con fe ren ce, 
Bel gra de 2015 (the bo ok of ab stracts), 11.

Уче ство вао је на на уч ним сим по зи ју ми ма у Ис тан бу лу, Љу бља ни и Бе о гра ду (3) 
по све ће ним ком па ра тив ним те ма ма. Има ви ше при ло га у штам пи – Тур ска (3 ра да), 
Хр ват ска (1 при каз), САД (1 рад) и Ср би ја (4 ра да).

Одељење за сценске уметности и музику

У про те клом из ве штај ном пе ри о ду раз ма тра не су мо гућ но сти ра да на про јек-
ти ма у ак ту ел ним усло ви ма не до пу сти во не до ста ју ће фи нан сиј ске по др шке од го-
ва ра ју ћих ми ни стар ста ва. За кљу че но је да про јек ти не би тре ба ло да се га се, упр кос 
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то ме што су ис тра жи ва чи из го ди не у го ди ну све ви ше при мо ра ва ни да се осло не 
ис кљу чи во на свој на уч нич ки ен ту зи ја зам. Пред ло же но је да се у Ма ти ци по ку ша-
ју обез бе ди ти ма кар ми ни мал на ма те ри јал на сред ства за очу ва ње ра да бар на оном 
де лу про је ка та ко ји не из и ску ју ве ћа ма те ри јал на ула га ња. Фор ми ра на је ко ми си ја 
ко ја би тре ба ло да пра ти ме ђу на род не кон кур се и о то ме оба ве шта ва чла но ве Оде-
ље ња. Рaзматран је пред лог о осни ва њу ин тер ди сци пли нар ног на уч ног Збор ни ка 
Ма ти це срп ске на ен гле ском је зи ку, као и зах тев ЦЕ ОН-а о до дат ном фи нан си ра њу 
би бли о граф ске об ра де ча со пи са.

ТЕ А ТРО ЛО ШКЕ И МУ ЗИ КО ЛО ШКЕ СТУ ДИ ЈЕ 
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Ду шан Рњак)

Про је кат „Те а тро ло шке и му зи ко ло шке сту ди је” био је ду го го ди шњи и свojoм 
све о бу хват но шћу ни је имао од ре ђен рок за вр шет ка, не го се са мо сме њу ју те ме ко је 
су ви ше го ди шње. Основ ни циљ про јек та је да се мар кант ни фе но ме ни ра зних умет-
но сти (драм ска књи жев ност, глу ма, ре жи ја, му зи ка, му зич ко-сцен ска умет ност и др.) 
осве тле као обе леж ја од ре ђе них вре мен ских сег ме на та у по след њих 250 го ди на. 
Про је кат је кон ци пи ран та ко да ства ра лач ки об је ди ни на уч не по тен ци ја ле ис тра жи-
ва ча раз ли чи тих стру ка и про фи ла. Пред ло же не те ме ве ћи ном ни су до са да ис тра-
жи ва не.

Сва ка те ма има свој план, ди на ми ку и ме то до ло ги ју ис тра жи ва ња. У окви ру 
те а тро ло шких сту ди ја то ком из ве штај ног пе ри о да ра ђе но је на сле де ћим те ма ма:

ТЕ А ТРО ЛО ШКЕ СТУ ДИ ЈЕ

Ег зе гет ски и драм ски еле мен ти у оми ли ја ма Све тог Јо ва на Зла то у стог 
(но си лац те ме: доц. др Ве сна Мар ко вић)

За вр шен је пре вод оми ли ја са кла сич ног грч ког на са вре ме ни срп ски је зик, 
из дво је ни ег зе гет ски еле мен ти и по ве за ни са го то во свим упо ред ним ме сти ма из 
Би бли је. Ура ђе на је ана ли за умет нич ких еле ме на та оми ли ја (драм ских и ре тор ских), 
а ра све тље не су и њи хо ве не рас ки ди ве ве зе са ег зе гет ским еле мен ти ма. 

По чет на прет по став ка да ће ова квих драм ских се квен ци би ти мно го ви ше ни је 
по твр ђе на, но ипак, на ђе не су у ма њем бро ју бе се да. У ве ћи ни слу ча је ва, осет ни су 
кла сич ни ре тор ски еле мен ти, сто га је мо ди фи ко ван на слов про јек та у: „Ег зе гет ски 
и умет нич ки еле мен ти у оми ли ја ма Све тог Јо ва на Зла то у стог”.

У за вр шној фа зи ра да зна чај ни умет нич ки еле мен ти бе се да склад но су по ве-
за ни са ег зе гет ским еле мен ти ма, а ко ри шће њем ли те ра ту ре (ко ја је, у про це су ис тра-
жи ва ња знат но про ши ре на), ука за но је на за па жа ња дру гих ау то ра у ве зи са де лом 
и ра дом Све тог Јо ва на Зла то у стог. 

Сцен ска ту ма че ња Пе ре Се ге дин ца Ла зе Ко сти ћа 
(но си лац те ме: др Зо ран T. Јо ва но вић)

При ку пље на је не до ста ју ћа илу стра тив на гра ђа и кон сул то ва на до пун ска ли-
те ра ту ра о сцен ским по став ка ма де ла Пе ра Се ге ди нац Ла зе Ко сти ћа на срп ским 
по зо ри шним сце на ма, а ру ко пис сту ди је је при пре мљен за штам пу. 

Сте ри ји но по зор је у вој во ђан ској ма ђар ској штам пи (1956–) 
(но си лац те ме: проф. др Ка та лин Ка ич)

Ча со пис Хид је сре ди ном ше зде се тих го ди на XX ве ка по све тио ве ли ки број 
нат пи са, сту ди ја и рас пра ва о, та да, но вим по зо ри шним тен ден ци ја ма, пре све га у 
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од но су на до ма ће драм ско ства ра ла штво у кон тек сту европ ске дра ма тур ги је (Бе кет, 
Јо не ску итд.).

При ку пље на гра ђа односи се не само на сам ча со пис већ и на се кун дар не би-
блио гра фи је (Пе тар Мар ја но вић, Ма ла чи тан ка срп ског по зо ри шта... 2005; Ал тер на
тив но по зо ри ште у Ју го сла ви ји, 1982; Вла де та Јан ко вић, О по ли тич ким за бра на ма у 
по зо ри шту, 1990) и до кра ја 2013. на пи са на сту ди ја Сте ри ји но по зор је и ча со пис Хид. 

По зо ри шни жи вот Ср ба у Ве ли ком Беч ке ре ку и Пе тров гра ду 
(од око 1800-е до 1945) 

(но си лац те ме: проф. др Со фи ја Ко шни чар)

У то ку ра да на те ре ну (Исто риј ски ар хив Гра да, Град ска би бли о те ка, На род-
но по зо ри ште „То ша Јо ва но вић” у Зре ња ни ну) пре тра же на је основ на гра ђа (до ку-
мен ти: пла ка ти, афи ше, фо то гра фи је, пи сма, ста ра штам па, по себ но Ба нат ска 
по шта и дру га пе ри о ди ка). Фи на ли зо ван је ру ко пис пот про јек та о бо гатом и пло-
до но сном ра ду и де ло ва њу ама тер ског со кол ског по зо ри шта Ма ти ца, у Ве ли ком 
Беч ке ре ку – Пе тров гра ду. Ре зул та ти по след ње ета пе ис тра жи ва ња при пре мље ни 
су за пре зен та ци ју у фор ми на уч но ис тра жи вач ких пот про је кат ског се па ра та.

Ре то ри ка по зо ри шног и сцен ског у не драм ској ли те ра ту ри 
(но си лац те ме: проф. др Со фи ја Ко шни чар)

Ис тра жи вач ка па жња је по све ће на са гле да ва њу ре то рич ких аспе ка та не ких 
сцен ских и по зо ри шних еле ме на та у умет нич кој и пу бли ци стич кој про зи Ми ло ша 
Цр њан ског. По себ но је об ра ђе на за вр шна пот про је кат ска те ма „Ре то ри ка жен ског 
дис кур са у пу бли ци стич кој про зи Ми ло ша Цр њан ског”. Ру ко пис сту ди је об ја вљен 
је у ви ду се па ра та (у 2 де ла) за Збо р ник Ма ти це срп ске за сцен ске умет но сти и му
зи ку бр. 49 (2013) и бр. 50 (2014).

Ми лан Са вић – по зо ри шни кри ти чар и драм ски пи сац 
(но си лац те ме: ванр. проф. др Ве сна Крч мар)

По сле са гле да ва ња плод ног по зо ри шног ра да Ми ла на Са ви ћа у ви ше днев них 
и не дељ них ли сто ва, ко на чан из бор је са чи њен од тек сто ва ко ји су об ја вље ни у 
ли сту По зо ри ште Срп ског на род ног по зо ри шта, пр вом по зо ри шном ли сту на Бал-
ка ну. По зо ри ште је са мо уз гред по ми ња но у би бли о га фи ја ма, а са др жај сто ти нак 
тек сто ва Ми ла на Са ви ћа до да нас ни је об ра ђен. 

Тек сто ви су те мат ски гру пи са ни: по зо ри шне кри ти ке, пор тре ти по зо ри шних 
ства ра ла ца и тек сто ви ко ји се про блем ски од но се на по зо ри ште, по пут: драм ски пи-
сац и по зор ни ца, глу мац и глу мо ва ње, уло га и оде ло, о дра ми и шта је с њом у ве зи. 

Ру ко пис књи ге са др жи те мељ ну увод ну сту ди ју са кри тич ким ко мен та ри ма 
и до ку мен тар ни део ко ји чи ни би бли о гра фи ја на пи са о по зо ри шту Ми ла на Са ви ћа.

Драм ско ства ра ла штво Ду ша на С. Ни ко ла је ви ћа  
у то ко ви ма срп ске аван гар де 

(но си лац те ме: др Ива на Иг ња тов По по вић)

Ка ко би се мо гао за по че ти рад на про јек ту, то ком 2012. го ди не при ку пље не 
су дра ме Ду ша на С. Ни ко ла је ви ћа. То ком ра да на про јек ту по себ на па жња је би ла 
усме ре на на Ни ко ла је ви ће ву дра му Веч на ко пре на, ко ја је по ка за тељ да се овај пи-
сац у свом ства ра ла штву ко ри стио и екс пре си о ни стич ком по е ти ком, али ука зу је и 
на чи ње ни цу да су срп ски књи жев ни ци у пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та пра ти ли 
то ко ве европ ских књи жев но сти. 
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До ма ћи пи сци на сце ни Срп ског на род ног по зо ри шта 
у пе ри о ду од 1869. до 1903. го ди не 

(но си лац те ме: доц. др На да Сав ко вић)

По во дом обе ле жа ва ња 150 го ди на од на стан ка Срп ског на род ног по зо ри шта, 
пр вог про фе си о нал ног по зо ри шта у Ср ба, рад у то ку 2012. го ди не је био фо ку си ран 
на при пре ма ње књи ге Те а тро љу бље ко ја са др жи је да на ест огле да на ста лих у по-
след ње че ти ри го ди не. У окви ру овог на уч но и стра жи вач ког про јек та на ста ле су 
сту ди је: Сте фан Сте фа но вић (1807–1828), Зна чај еди ци је „Збо р ник по зо ри шних 
де ла Срп ског на род ног по зо ри шта”, Про блем ори ги нал но сти по ср ба Ко сте Триф
ко ви ћа, Ла за Ко стић и „Бал кан ска ца ри ца” Ни ко ле I Пе тро ви ћа и На ше пр ве драм ске 
спи са тељ ке, Му зи ка на сце ни Срп ског на род ног по зо ри шта (1861–1914). На ве де ни 
ра до ви су то ком 2012. го ди не до пу ње ни и има ју хро но ло шки след, не по вре ме ну 
ка да су на пи са ни, не го по тра гу лич но сти и по ја ва оти сну том у на шој исто ри ји 
кул ту ре. Пр ви пут се об ја вљу ју сту ди је: Сан о по зо ри шту и из гу бље ни тек сто ви, 
Ита ли јан ски ути цај на ства ра ње но ви је драм ске књи жев но сти и по зо ри шта код 
Ср ба и Ства ра ње на ци о нал не драмскe књи жев но сти и по зо ри шта у зе мља ма у 
окру же њу.

Срп ско на род но по зо ри ште од 1918. до 1941. го ди не 
(но си лац те ме: мр Зо ран Мак си мо вић) 

У ци љу што пот пу ни јег, об у хват ни јег и пре ци зни јег при ку пља ња ре ле вант не 
гра ђе о исто ри ји и умет нич ком ра ду Срп ског на род ног по зо ри шта из ме ђу два свет-
ска ра та (1918–1941), ис тра жи ва ни пе ри од је по де љен на че ти ри фа зе ра да: 1. СНП 
(1918–1931, 2009. го ди на; 2. СНП 1931–1935, 2010. го ди на; 3. СНП 1935–1939, 2011. 
го ди на; и 4. СНП 1939–1941, 2012. го ди на.

У че твр тој фа зи на уч но и стра жи вач ког ра да, у 2012. го ди ни, при ку пље на је 
ре ле вант на гра ђа ко ја све до чи о де ла њу СНП-а у пе ри о ду од 1939. до 1941. го ди не. 
На осно ву тог до ку мен та ци о ног ма те ри ја ла, пла ка та и фо то гра фи ја (Ар хив Вој во-
ди не, Фонд Дру штва за Срп ско на род но по зо ри ште; Ар хив Срп ског на род ног по-
зо ри шта, Би бли о те ка Срп ског на род ног по зо ри шта, По зо ри шни му зеј Вој во ди не), 
као и тек сто ва из пе ри о ди ке то га вре ме на (Би бли о те ка Ма ти це срп ске, Би бли о те ка 
Срп ског на род ног по зо ри шта: кри ти ке, на ја ве пред ста ва, ве сти и оста ли тек сто ви), 
као и са мог ис тра жи ва ња и кон сул то ва ња по сто је ће ли те ра ту ре, фор ми ран је ре-
пер то ар СНП-а од 1939. до 1941. по се зо на ма. 

Ис тра же ни су, про у че ни и ске ни ра ни или фо то ко пи ра ни (де лом или у це ли ни) 
до ку мен та, пла ка те, фо то гра фи је и дру ги до ку мен та ци о ни ма те ри јал.

Ре ди те љи Срп ског на род ног по зо ри шта 1945–1980. 
(но си лац те ме: мр Ми ле на Ле ско вац)

По сле Дру гог свет ског ра та ре жи ја у на шим по зо ри шти ма, па та ко и у Срп-
ском на род ном по зо ри шту, до би ја пот пу но но ву ди мен зи ју. Пред ста ве ре жи ра ју 
шко ло ва ни ре ди те љи, а не као до та да нај и ску сни ји глум ци. До са да су, ван Ма ти-
це срп ске, ура ђе не сту ди је о два ре ди те ља (Ми ле на Ле ско вац о ре ди тељ ском ра ду 
Ју ри ја Љво ви ча Ра ки ти на и Алек сан дра Ја го дић о Ми ла ну Ко њо ви ћу). У окви ру 
Оде ље ња Ма ти це срп ске, Ми ле на Ле ско вац ис тра жу је рад Бо ри во ја Ха нау ске и 
Ми лен ка Шу ва ко ви ћа. Ти ме се об је ди њу је ре ди тељ ска есте ти ка Срп ског на род ног 
по зо ри шта у пе ри о ду по сле Дру гог свет ског ра та, а до по ја ве дру га чи јих, мо дер ни јих 
ре ди тељ ских ви ђе ња ко ја ће усле ди ти по сле 1965.
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Ре жи је Бо ри во ја Ха на у ске у Срп ском на род ном по зо ри шту (1945–1967) 
(но си лац те ме: мр Ми ле на Ле ско вац)

То ком 2012. го ди не јe на ста вљен ис тра жи вач ки рад на при ку пља њу гра ђе о 
умет нич ком ра ду Бо ри во ја Ха на у ске. Пре гле да ни су сви го ди шњи из ве шта ји о 
пред ста ва ма ко је је Ха на у ска ре жи рао (од 1945. до 1967) а ко ји се чу ва ју у Ар хи ву 
Срп ског на род ног по зо ри шта, као и бе ле шке са „кар то на” на ко јим су записивана сва 
до га ђа ња на сва ком из во ђе њу свих 30 пред ста ва (у вре ме Ха на у ски ног ре ди тељ ског 
ра да у СНП де жур ни на сва кој пред ста ви бе ле жи ли су на кар то ну-фор му ла ру све 
про ме не и де ша ва ња на пред ста ва ма, та ко да су ти кар то ни ве о ма зна чај ни и пу ни 
раз ли чи тих ин фор ма ци ја о жи во ту сва ке пред ста ве по на о соб). До шло се и до не ко-
ли ко зна чај них из во ра о Ха на у ски ном ра ду у Са ра је ву. То још увек ни је це ло куп на 
гра ђа о ње го вом та мо шњем ра ду, али ипак је на пре дак јер свих ових го ди на ни је 
би ло од зи ва ко ле га из са ра јев ског По зо ри шног му зе ја. 

Ре ди тељ ска есте ти ка Ми лен ка Шу ва ко ви ћа у Дра ми  
Срп ског на род ног по зо ри шта (1954–1965) 

(но си лац те ме: мр Ми ле на Ле ско вац)

Ис тра жи ва ње о ре ди тељ ској есте ти ци Ми лен ка Шу ва ко ви ћа је ис тра жи ва ње 
ње го вих два де сет ре жи ја ко је је као ре ди тељ Срп ског на род ног по зо ри шта оства рио 
то ком је да на ест го ди на. По че так ра да на овом пр о јек ту ве зан је за при ку пља ње основ-
не гра ђе: пла ка та, пр о грам ских књи жи ца, фо то гра фи ја, сце но граф ских и ко сти мо-
граф ских ски ца из пред ста ва ко је је Шу ва ко вић ре жи рао, као и тек сто ва по ко јим су 
ра ђе не пред ста ве и др. То ком 2014. го ди не нај ви ше је ра ђе но у Ар хи ву и Би бли о те ци 
Срп ског на род ног по зо ри шта, где је при ку пљен ве ли ки број на ве де не гра ђе о свим 
пред ста ва ма ко је је овај умет ник ре жи рао у Срп ском на род ном по зо ри шту.

То ком 2015. го ди не су пре гле да ни сви го ди шњи из ве шта ји о пред ста ва ма ко-
је је Шу ва ко вић ре жи рао (од 1954. до 1965), а ко ји се чу ва ју у Ар хи ву Срп ског на-
род ног по зо ри шта. И у вре ме Шу ва ко ви ће вог ре ди тељ ског ра да у СНП су де жур ни 
на сва кој пред ста ви на кар то ну-фор му ла ру бе ле жили све про ме не и де ша ва ња на 
пред ста ва ма. Пре гле да не су и пре пи са не бе ле шке са „кар то на” на ко јим су записана 
сва до га ђа ња на сва ком из во ђе њу свих 20 пред ста ва. О Шу ва ко ви ће вим ре жи ја ма 
све до чи не ко ли ко сто ти на та квих за пи са. Та ко ђе се по че ло са упо ре ђ и ва њем драм ског 
тек ста и тек ста-пред ло шка пред ста ва и ко пи ра њу стра на са зна чај ним про ме на ма.

УВОД У ТЕ А ТРО ЛО ГИ ЈУ 
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Пе тар Мар ја но вић)

Због не до стат ка сред ста ва, на уч но и стра жи вач ка де лат ност на овом про јек ту 
би ла је об у ста вље на. 

ЛУТ КАР СКА И ДРАМ СКА ПО ЗО РИ ШТА ЗА ДЕ ЦУ У СР БИ ЈИ 
(ру ко во ди лац про јек та: ва нр. проф. др Зо ран Ђе рић) 

Про је кат је за сно ван 2014. го ди не и у про те клом дво го ди шњем пе ри о ду ра ђе-
но је на оку пља њу са рад нич ког ти ма, упо зна ва њу са ме то до ло ги јом и по де ли за да-
та ка. По пи са на су по зо ри шта за де цу (лут кар ска и драм ска) у Ср би ји, се лек то ва на 
је и об ра ђе на при ку пље на гра ђа. По себ но је ис тра жи ва но со кол ско лут кар ство у 
Ср би ји. На про јек ту су са ра ђи ва ли Љи ља на Ди нић, Сен ка Пе тро вић, Ми лан Ма-
ђа рев, Лу ка Кец ман и На ста сја Пи са рев. Пре ма уна пред по де ље ним за ду же њи ма, 
пи са ни су и об ја вљи ва ни са мо стал ни ра до ви о по је ди ним по зо ри шти ма, зна чај ним 
по ја ва ма и про бле ми ма ко ји се од но се на те ма ти ку. 
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СРП СКО НА РОД НО ПО ЗО РИ ШТЕ 
ДО ПР ВОГ СВЕТ СКОГ РА ТА 

(ру ко во ди лац про јек та: др Зо ран Т. Јо ва но вић)

Ис тра жи ва на је исто ри ја Срп ског на род ног по зо ри шта у Но вом Са ду до Пр вог 
свет ског ра та. 

Циљ је био ис тра жи ва ње и при ку пља ње гра ђе и пу бли ко ва ње исто ри је и умет-
нич ких до ме та нај ста ри јег на ци о нал ног про фе си о нал ног те а тра, и уста но вља ва ње и 
ана ли за мно го стру ких ве за из ме ђу Ма ти це срп ске и Срп ског на род ног по зо ри шта.

Срп ско на род но по зо ри ште 1900–1914. 
(но си лац те ме: мр Зо ран Мак си мо вић)

У ци љу при ку пља ња ре ле вант не гра ђе о исто ри ји и умет нич ком ра ду Срп ског 
на род ног по зо ри шта (1900–1914), ис тра жи ва ни су и при ку пља ни до ку мен та, пла ка-
те, фо то гра фи је и дру ги до ку мен та ци о ни ма те ри јал (Ар хив Вој во ди не, Фонд Дру штва 
за Срп ско на род но по зо ри ште; Ар хив Срп ског на род ног по зо ри шта, Ру ко пи сно оде-
ље ње Ма ти це срп ске, По зо ри шни му зеј Вој во ди не). При ку пље на је и ре ле вант на 
ли те ра ту ра за тај пе ри од де ла ња нај ста ри јег на ци о нал ног те а тра. Због не до стат ка 
сред ста ва, на уч но и стра жи вач ка де лат ност на овом про јек ту је об у ста вље на.

Ма ти ца срп ска и Срп ско на род но по зо ри ште (1861–1914) 
(но си лац те ме: др Иси до ра По по вић) 

Због не до стат ка сред ста ва, на уч но и стра жи вач ка де лат ност на овом про јек ту 
би ла је об у ста вље на.

ПОЉ СКО-СРП СКЕ ПО ЗО РИ ШНЕ ВЕ ЗЕ (1991–2011) 
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Ја дви га Соп чак)

Про је кат „Пољ ско-срп ске по зо ри шне ве зе”, ко ји у Пољ ској во ди др Ја дви га 
Соп чак, а у Ср би ји др Ве сна Крч мар са са рад ни ци ма (Ива на Иг ња тов По по вић и 
Лу ка Кец ман), у по чет ној је фа зи при ку пља ња по да та ка о из во ђе њи ма пољ ских ау то-
ра на на шим по зо ри шним сце на ма.

Ура ђе на је те а тро ло шка об ра да Клоп ке, јед ног од по след њих тек сто ва Та де у ша 
Ру же ви ча ко ји је Срп ско на род но по зо ри ште, у ре жи ји Не ве не Ја наћ (11. фе бру ар 
1988), у свој ре пер то ар увр сти ло убр зо по ње го вом на стан ку. 

На осно ву ис тра жи ва ње и об ра да пре пи ске Т. Ру же вича и П. Ву ји чи ћа, ко ја 
се на ла зи у Ру ко пи сном одељењу Ма ти це срп ске и при ват ном ар хиву Т. Ру же ви ча 
де по но ва ном у На род ном за во ду Осо лињ ски и у ње го вој ку ћи у Вроц ла ву, као и не-
за мен љи ве ри зни це пам ће ња и зна ња пре во ди тељ ке Би сер ке Рај чић, др Ја дви га 
Соп чак на пи са ла је рад Та де уш Ру же вич и Пе тар Ву ји чић – исто ри ја јед ног при
ја тељ ства штам пан у Збор ни ку Ма ти це срп ске за сцен ске умет но сти и му зи ку бр. 
53/2015.

ИН ТЕР МЕ ДИ ЈАЛ НОСТ И ИН ТЕР ТЕК СТУ АЛ НОСТ У УМЕТ НО СТИ:  
МЕ ДИ ЈИ У УМЕТ НО СТИ, УМЕТ НОСТ У МЕ ДИ ЈИ МА 

(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Со фи ја Ко шни чар)

У 2014. су ре а ли зо ва ни сег мен ти пот про је кат ских за да та ка ве за них за ис тра-
жи ва ње:

– пар ти ци па ци је ме ди ја (ово га пу та штам пе и, с тим у ве зи, но ви нар ских жан-
ро ва; епи сто ла ри је) у књи жев но сти.
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Ана ли зи ран је дис курс Ми ло ша Цр њан ског у ње го вој но ви нар ској про зи (но-
ви нар ски жа нр о ви). Са гле дани су: Цр њан ски као ин тер вју ер и ње го ви ин тер вјуи 
ко је је во дио с по зна тим же на ма Кра ље ви не Ју го сла ви је у пе ри о ду 1931/32; ра ни 
пу то пи сни дис курс Цр њан ског на стао не по сред но на кон Ве ли ког ра та (1923/25) и 
пи сма Ми ло ша Цр њан ског ве за на за Ани цу Са вић Ре бац.

– пар ти ци па ци је ме ђу жан ров ске (но ви нар ске-књи жев не) ин тер тек сту ал но сти 
у ви ду: ли те рар не ау то фак то ци та ци је; по те стар но-има го ло шких апли ка ци ја на 
ре ла ци ји кон тек сту ал не дру штве не ре ал но сти (не по сре дан по рат ни пе ри од) и ан-
га жо ва не но ви нар ско-ли те рар не про зе (пу то пи сни из ве шта ји).

Ана ли зи ра на је ау то ци тат на ин тер тек сту ал на пар ти ци па ци ја но ви нар ских ин-
тер вјуа Ми ло ша Цр њан ског у ње го вим ро ма ни ма и ро ма неск ној про зи (Ро ман о 
Лон до ну, Код Хи пер бо ре ја ца, Књи га о Ми ке лан ђе лу...). Ана ли зи ра ни су интер тек сту-
ал ни ау то фак то ци тат ни аспек ти на ре ла ци ји Ми лош Цр њан ски – Ани ца Са вић Ре бац. 
Та ко ђе је ин тер тек сту ал но раз мо тре на ра на пу то пи сна про за Ми ло ша Цр њан ског 
ко ја те ма ти зу је про бле ма ти ку ве за ну за жи вот ду нав ских Шва ба (Do na uschwa ben) 
на ста ње них у Ба на ту, а ко ји су, по рат ним пре кра ја њем гра ни ца, Ве ли ким ра том по-
ра же них Цен тра лних си ла (кон крет но Ау стро у гар ске) де лом при па ли Кра ље ви ни 
Ср ба Хр ва та и Сло ве на ца. Ве ли ки рат и ње го ве ре пер ку си је су се на спе ци фи чан на чин 
одразили на по рат ни жи вот ба нат ских Шва ба, ко ји су се, у но вом дру штве ном кон-
тек сту, на шли у по зи ци ји уну тра шње дру го сти. Пред мет ис тра жи ва ња је раз мо трен 
на осно ву упе ча тљи вог пу то пи сног све до че ња Цр њан ског (О Ба на ту и о Ба на ћа
ни ма, те Из ве шта ји из Вој во ди не, из 1923–1925). За па жа се да су ли те рар не пред ста ве 
Цр њан ског о Шва ба ма гра ђе не као исто риј ско-кон тек сту ал ни има гем на кон тра-
пунк ту опо зит ног би ла те рат ног па ра иден ти тет / ал те ри тет. У по зи ци ји иден ти те та 
је срп ски (при па да му и Цр њан ски), а у по зи ци ји ал те ри те та је не мач ки (швап ски) 
ен ти тет. Ви зу ра је да ла пре глед по зи тив них и не га тив них ка рак те ри сти ка са обе 
стра не опо зит ног па ра, а ту ма че ња су да та у све тлу по те стар не има го ло ги је.

Из ово га ан га жма на на ста ли су три на уч на ра да и јед на мо но гра фи ја: 
– Со фи ја М. Ко шни чар. Те а тар ске умет ни це о сво јој про фе си ји кроз пе ро 

Ми ло ша Цр њан ског – кон текст и ин тер вјуи (I). Збо р ник Ма ти це срп ске за сцен ске 
умет но сти и му зи ку, бр. 49, 2013; 

– Со фи ја М. Ко шни чар. Те а тар скеумет ни це о сво јој про фе си ји кроз пе ро 
Ми ло ша Цр њан ског – ин тер тек сту ал на раз ма тра ња (II). Збо р ник Ма ти це срп ске 
за сцен ске умет но сти и му зи ку, бр. 50, 2014;

– Со фи ја Ко шни чар. Ми лош Цр њан ски и Ани ца Са вић (Ре бац) у све тлу Цр њан
ско ве ин тер тек сту ал не ау то фак то ци та ци је. На уч но-пре глед ни чла нак. „Књи-
жев на исто ри ја” XLVI, Бе о град, 2014;

– Со фи ја Ко шни чар. Ипер бо рео ме ђу же на ма – ин тер вјуи Ми ло ша Цр њан ског 
Где жи ви нај срећ ни ја же на Ју го сла ви је? Текст–кон текст–ин тер текст, при руч ник, 
Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад, Фељ тон, 2013.

У 2015. го ди ни је ре а ли зо ван пот про је кат „Пле сна еро ти ка и сцен ске умет но сти 
у све тлу се ми о ти ке кул ту ре: ин тер тек сту ал ност (ци тат ност), ин тер ме ди јал ност”.

Ис тра жи ва ни су аспек ти ин тер тек сту ал ност и ин тер ме ди јал ност у кул ту ри 
и умет но сти и, с тим у ве зи, ци тат ност ме ђу умет но сти ма. Кон крет но, реч је о по-
ме ну тим аспек ти ма у до ме ну сцен ског и тра ди ци о нал но-фол клор ног пле са с еле-
мен ти ма еро ти ке у раз ли чи тим кул ту ра ма. 

Као ре зул тат из у ча ва ња у окви ру на зна че ног пот про јек та на пи са на су два 
на уч но ис тра жи вач ка ра да ко ја су об ја вљена у два бро ја Збор ни ка Ма ти це срп ске 
за сцен ске умет но сти и му зи ку за 2015. го ди ну:

– Со фи ја Ко шни чар, Ксе ни ја Ка ра па вло вић, „Пле сна еро ти ка и сцен ске умет-
но сти у све тлу се ми о ти ке кул ту ре – I део (со ли стич ки и груп ни плес)”;

– Со фи ја Ко шни чар, Ксе ни ја Ка ра па вло вић, „Пле сна еро ти ка и сцен ске умет-
но сти у све тлу се ми о ти ке кул ту ре – II део (ду ет ни, па ров ни му шко–жен ски плес)”.
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ЕТ НО МУ ЗИ КО ЛО ШКЕ СТУ ДИ ЈЕ 

ЕТ НО МУ ЗИ КО ЛО ШКА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА У ВОЈ ВО ДИ НИ 
(но си лац те ме: проф. др Дра го слав Де вић)

Каталoгизација ди ги та ли зо ва не гра ђе 
(но си лац под те ме: проф. др Дра го слав Де вић)

Услед не до би ја ња ма те ри јал них сред ста ва пред ви ђе на ка та ло ги за ци ја ни је 
оба вље на. 

Пе ва ње и сви ра ње Ср ба у Вој во ди ни 
(но си лац под те ме: Са ња Ран ко вић)

У фо ку су ис тра жи ва ња му зич ке прак се Вој во ди не би ла је во кал на прак са 
ди нар ских Ср ба, као и Сло ва ка у Ко ва чи ци. 

Ди нар ски во кал ни из раз за бе ле жен је од стра не Кор ду на ша у Чо но пљи, но-
во о сно ва не гру пе Дал ма ти на ца у Ри ђи ци, као и у окви ру фе сти ва ла „На шем ро ду 
и по том ству”, ко ји се сва ке го ди не одр жа ва у Бач кој То по ли. Гру па из Чо но пље, 
ко ја је прет ход них го ди на већ ин тер вју и са на, у ме ђу вре ме ну је обо га ти ла свој ре-
пер то ар и ожи ве ла ин стру мен тал ну прак су сви ра ња на там бу ри. Пе ва чи из Ри ђи це 
су оку пи ли из во ђа че, ко ји до са да ни су ин тер вју и са ни у ет но му зи ко ло шким ис тра-
жи ва њи ма, та ко да су сни мље ни ма ње по зна ти на пе ви из Дал ма ци је. На фе сти ва лу 
„На шем ро ду и по том ству” сни мље ни су оби ча ји, игре, во кал на и ин стру мен тал на 
прак са пе ва ча и сви ра ча из Ру ме, Ба нат ског Ка ра ђор ђе ва, Ин ђи је, Ста ре Па зо ве, 
Чо но пље, Ку ле, Бач ког Гра ча ца и Илић ке код Брч ког. Хе те ро ге на гра ђа оби лу је 
му зич ким ма те ри ја лом ста ри је и но ви је прак се ко ја је у ве ћи ни при ме ра кон тек-
сту ал но од ре ђе на, од но сно сме ште на у об ред но окру же ње (чи ја ње пер ја, об ред 
ма шка ре, свад ба, сла ва итд.).

Ет но граф ски рад при те рен ском ис тра жи ва њу јед ним де лом је об у хва тио сни-
ма ње сло вач ког во кал ног кор пу са, од но сно про це се пре но ше ња и уче ња на род них 
пе са ма у са вре ме ном тре нут ку. У том сми слу, ин тер вју и са ни су мла ди пе ва чи ко ји 
уче тра ди ци о нал но пе ва ње у окви ру по ро ди це или на дру ге на чи не. Са њи ма су 
во ђе ни аде кват но при пре мље ни ин тер вјуи ко ји се тичу про блема му зич ког иден-
ти те та и одр жа ва ња тра ди ци о нал ног му зич ког иди о ма.

По ред те рен ског ис тра жи ва ња, тран скри бо ван је ве ћи део до са да при ку пље-
не гра ђе, од но сно 250 на пе ва. Сви при ме ри пред ста вља ју па ра диг ме по је ди нач них 
во кал них ди ја ле ка та ди нар ског му зич ког си сте ма. Ова ко оби ман ма те ри јал по слу-
жи ће за из ра ду на уч ног ра да, од но сно син те тич ке сту ди је о ди нар ском во кал ном 
кор пу су. 

До са да шња те рен ска ис тра жи ва ња, на ве де на у из ве шта ју, би ће до пу ње на 
сни ма њем пе вач ког на сле ђа у око ли ни Пан че ва, Ко ва чи це и Сом бо ра. На тај на чин 
биће за о кру жен те рен ски рад за ову го ди ну, на кон че га ће усле ди ти на уч на екс пли-
ка ци ја ма те ри ја ла. 

Тра ди ци о нал ни му зич ки ин стру мен ти и ин стру мен тал на му зи ка у Вој во ди ни 
(но си лац под те ме: мр Дан ка Ла јић Ми хај ло вић)

Пла ни ра ни ла бо ра то риј ско-ка би нет ски по сао за вр шен је у пот пу но сти. Об ра-
ђе ни су, ана ли зи ра ни и при пре мље ни за штам пу ма те ри ја ли на ко ји ма се ба зи рају 
ра дови Ет но му зи ко ло шко про у ча ва ње ме мо ри са ња гу сла ра: пи лот сту ди ја и Уче ње 
пе ва ња уз гу сле у Ср би ји у XXI ве ку, што је и аде кват но на зна че но у за хвал ни ца ма 
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уз сту ди је и ви део-ма те ри јал ко ји ће би ти на при ло же ном ди ску (реч је о збор ни ку 
ра до ва Му зич ке прак се Бал ка на: ет но му зи ко ло шке пер спек ти ве, Бе о град: Му зи ко-
ло шки ин сти тут СА НУ и СА НУ и ча со пи су Му зи ко ло ги ја 12/2012).

Део пла на те рен ских ис тра жи ва ња је ре а ли зо ван кроз сни ма ње му зи ци ра ња 
и раз го во ра са не ко ли ко из во ђа ча на тра ди ци о нал ним фол клор ним ин стру мен ти ма. 
Овим сним ци ма је обо га ће на фо но те ка Оде ље ња, при ку пље на је гра ђа за бу ду ће 
на уч не сту ди је и звуч на из да ња тра ди ци о нал не му зи ке. На ста ви ће се рад пре ма 
ме то да ма „усме ра ва ног са мо ре пре зен то ва ња”, чи ме се до би ја му зич ко-вер бал на 
сли ка у ко јој се ком би ну ју пер спек ти ве му зи ча ра и ис тра жи ва ча. По све ћи ва ње па жње 
јав ним на сту пи ма ових му зи ча ра укљу чу је и пер спек ти ву пу бли ке, али и дру гих 
ак те ра кул тур не по ли ти ке (ор га ни за то ра, фи нан си је ра-спон зо ра и сл.). Та ква гра ђа 
има по тен ци јал за мул ти ди сци пли нар на, ет но му зи ко ло шко-пси хо ло шко-ан тро по-
ло шка ис тра жи ва ња.

На род не ин стру мен тал не ме ло ди је у Вој во ди ни 
Ис тра жи ва ња ин стру мен тал них ме ло ди ја Ср ба у Бач кој 

(но си лац под те ме: мр Ве сна Ив ков)

Ра ди аде кват ни јег и ја сни јег уви да у про бле ма ти ку те ме овог про јек та, ау тор 
је пре гле дао но то те ку и фо но те ку Ра дио Но вог Са да, ка ко би свр сис ход ни је усме рио 
сво ја ис тра жи ва ња на при ку пља ње оних ра ри тет них ме ло ди ја ко је или ни су у до-
вољ ној ме ри или ни су уоп ште об у хва ће не и са чу ва не у окви ру ар хи ве. За по тре бе 
ре а ли за ци је пла на и ком па ра тив них ис тра жи ва ња за 2012. го ди ну спро ве дени су 
од ла зак на те рен и при ку пља ње му зич ко-фол клор не гра ђе од вр сних ка зи ва ча и 
из во ђа ча на фру ли раз ли чи те на ци о нал не при пад но сти. Из спек тра број них тра ди-
ци о нал них ин стру мен тал них ме ло ди ја ко је су сви ра чи из ве ли на фру ли из два ја мо 
по је ди не на зи ве: Ве ли ко бач ко ко ло, Ма ло бач ко ко ло, Ве ли ко ба нат ско ко ло, Ма ло 
ба нат ско ко ло, Ло го вац, Ма ка зи це, Ви со ко ко ло, Гај да шко ко ло, Ђур ђев ка, Сом бор ско 
ко ло, Ко ло на две стра не као и број не ва ри јан те ига ра Дво је по дво је.

Ка зи ва чи раз ли чи те ста ро сне до би, ода бра ни из во ђа чи на фру ли, сво јим су сви-
ра њем на аде ква тан на чин до при нели бе ле же њу и очу ва њу тра ди ци о нал ног на чи на 
из во ђе ња, као и очу ва њу тра ди ци о нал ног му зич ког ре пер то а ра. При те рен ском ис тра-
жи ва њу при ме ње не су би о граф ска ме то да, ме то да ди рект не оп сер ва ци је, ме то да упит-
ни ка, ком па ра тив на ме то да, звуч но сни ма ње то ка раз го во ра са ка зи ва чи ма и њи хо вог 
му зич ког из во ђе ња. Звуч ни сним ци су по том про ве ре ни, фи на ли зо ва ни и са чу ва ни.

Део на уч них ре зул та та ау тор овог про јек та је, из ме ђу оста лог, увр стио у на пи-
са ну док тор ску ди сер та ци ју под на зи вом „Ком па ра тив на про у ча ва ња тра ди ци о-
нал них ин стру мен тал них ме ло ди ја Ср ба у Бач кој”, мен тор проф. др Ни це Фра ци ле. 

Фол клор ни би се ри – од тра ди ци о нал не до кон цер тант не му зи ке 
(но си лац те ме: проф. др Ни це Фра ци ле)

Те рен ско сни ма ње и ис тра жи ва ње му зич ко-фол клор не гра ђе на ста вље но је и 
то ком 2012. го ди не у не ко ли ко на се ља Вој во ди не (Кља ји ће во, Ср бо бран, Ов ча, Бач ки 
Гра чац), са на ме ром да се ком пле ти ра ју по је ди ни фол клор ни жа нр о ви ко ји до са да 
ни су за бе ле же ни у ис тра жи ва ним фол клор ним под руч ји ма. При ку пље на му зич ко-
-фол клор на гра ђа је кла си фи ко ва на, тран скри бо ва на и ана ли зи ра на за јед но са нот-
ним за пи си ма дру гих ме ло гра фа (Фра њо Ку хач, Сте ван Мо кра њац, Вла ди мир Ђор-
ђе вић, Ми о драг Ва си ље вић...). Део при ку пље не гра ђе сни мље не то ком 2012. го ди не 
у ме сту Бач ки Гра чац већ се на ла зи у Оде ље њу за сцен ске умет но сти и му зи ку Ма-
ти це срп ске, за јед но са ар хив ским по да ци ма. Оста је да се оста ла гра ђа пре сни ми 
и де по ну је у Звуч ном ар хи ву Oдељења.
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На осно ву те рен ских сни ма ка, ко ри шће не ли те ра ту ре, као и до са да шњих ис-
тра жи ва ња фо но-ар хи ва и но то те ка у Ра дио Но вом Са ду и Бе о гра ду, пр ви на уч ни 
ре зул та ти ко ри шће ни су за два на уч на са оп ште ња. Оба ра да су пу бли ко ва на у 
збор ни ци ма ме ђу на род них ску по ва у Вр шцу и Те ми шва ру: 

– Ni ce Fra ci le, „The Man ners of Per for man ce in Hi sto ri cal Re cor dings of the Ser-
bian and Ro ma nian Tra di ti o nal Mu sic”, Pro ce e dings of the Re gi o nal Con fe ren ce Re se arch, 
Pre ser va tion and Pre sen ta tion of Ba nat He ri ta ge: Cur rent Sta te and Long Term Stra tegy, 
Vr šac, Ser bia, 17–19 No vem ber 2011. Vr šac: City Mu se um of Vr šac, 2012, 157–164;

– Ni ce Fra ci le, „Aspec te com pa ra ti ve ale fol clo ru lui bal ca nic – perticularităţi, ele-
men te co mu ne, in ter in fluenţe”. Pro ce e dings of In ter na ti o nal Mu si co logy Con gress, 26–30 
Sep tem ber 2012, vol. I. Ti mişoa ra: Edi tu ra Eu ro stam pa, 2012, 108–123.

Као ре зул тат до са да шњих ис тра жи ва ња че тво ро го ди шњег про јек та „Фол-
клор ни би се ри – од тра ди ци о нал не до кон цер тант не му зи ке” би ће об ја вље на сту-
ди ја у Збор ни ку Ма ти це срп ске за сцен ске умет но сти и му зи ку. 

ФОЛ КЛОР НА МУ ЗИ КА КАО РЕ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈА И МЕ ДИ ЈУМ 
ПРЕ ГО ВА РА ЊА КУЛ ТУР НИХ ИДЕН ТИ ТЕ ТА У ВОЈ ВО ДИ НИ 

(ру ко во ди лац про јек та: др Дан ка Ла јић Ми хај ло вић)

У окви ру овог про јек та, ра ди се на три зе себ не те ме:

Ин стру мен тал на и во кал но ин стру мен тал на фол клор на му зи ка као  
ре пре зен та ци ја и ме ди јум пре го ва ра ња кул тур них иден ти те та у Вој во ди ни 

(но си лац те ме: др Дан ка Ла јић Ми хај ло вић)

Про јект ни за да ци пла ни ра ни за 2013. го ди ну су оства ре ни де ли мич но, сра-
змер но фи нан сиј ским мо гућ но сти ма. Пр ва го ди на про јект ног пе ри о да по све ће на 
је те рен ским ис тра жи ва њи ма – оба вље ним у Сив цу (где је ин тер вју и сан гра ди тељ 
гу са ла Ра де Је ло вац) и на под руч ју оп шти на Вр бас и Ку ла – те об ра ди, тран скрип-
ци ји и ана ли зи гра ђе. Па жња је усме ре на на гра ди те ље му зич ких ин стру ме на та, 
од но сно ис тра жи ва ње гра ђе ња кор до фо них ин стру ме на та. У про блем ском сми слу 
фо кус је на ре ла ци ји гра ди тељ ске прак се и сви рач ке прак се, али на тех но ло шким 
и ер го ло шким аспек ти ма као из ра зу ин ди ви ду ал ног од но са пре ма (ма тич ној, ди-
нар ској) тра ди ци ји и мул ти кул тур ном кон тек сту пре би ва ли шта. 

Ис тра жи ва ње у то ку 2014. го ди не ни је ре а ли зо ва но јер ни је би ло фи нан сиј ских 
сред ста ва за те рен ски рад. 

У скла ду са чи ње ни цом да је фи нан си ра ње на уч них про је ка та у овом ци клу-
су не ста бил но – умaњено и са ка шње њи ма, би ло је нео п ход но ре ви ди ра ти план. 
Та ко се мо же ре ћи да су и про јект ни за да ци пла ни ра ни за 2015. го ди ну оства ре ни 
са мо де ли мич но. Као што је и пла ни ра но, ова го ди на про јект ног пе ри о да по све ће на 
је при ку пља њу ма те ри ја ла, да кле, те рен ским ис тра жи ва њи ма, об ра ди и ана ли зи 
гра ђе. Па жња је овом при ли ком усме ре на на гра ди те ље ае ро фо них ин стру ме на та. 
У про блем ском сми слу фо кус је на на чи ни ма усва ја ња зна ња и ве шти на из ра де 
гај ди од стра не мај сто ра са раз ли чи тим „бек гра ун дом” као па ра диг ме са вре ме не 
прак се из ра де тра ди ци о нал них му зич ких ин стру ме на та. Ис тра жи ва ње је ре а ли зо-
ва но у Но вом Са ду, где је ин тер вју и сан Алек сан дар Ја но шев, гра ди тељ гај ди, а 
пла ни ран је и ин тер вју са Ја но шем Вра бе лом из Чо ке.

Гра ђа при ку пље на то ком 2013. и 2014. го ди не има по тен ци јал за мул ти ди сци-
пли нар на, ет но му зи ко ло шко-ан тро по ло шко-кул ту ро ло шка ис тра жи ва ња, а кон крет-
на на ме на су сту ди је са вре ме не град ње гај ди у Вој во ди ни. 
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Тра ди ци о нал на во кал на прак са као иден ти фи ка тор  
кул тур них иден ти те та у Вој во ди ни 
(но си лац те ме: мр Са ња Ран ко вић)

То ком 2013. го ди не ак тив но сти на про јек ту од ви ја ле су се у ви ду оп сер ва ци је 
мул ти кул ту рал не за јед ни це у Ба чу где је ис тра жи ван срп ски и шо кач ки му зич ки 
иди ом. Том при ли ком је за бе ле же на во кал на прак са аде кват них му зич ких са ста ва 
ко ји не гу ју раз ли чи те му зич ке је зи ке. Шо кач ка за јед ни ца је пред ста вље на пе ва њем 
но ви је се о ске прак се, док је у срп ском ди нар ском му зич ком кор пу су за сту пљен и 
ста ри ји и но ви ји му зич ки слој. Срп ски во кал ни опус об у хва та пе сме раз ли чи те 
жан ров ске при пад но сти као и пе сме ко је пра те пле сну прак су.

По ред ис тра жи ва ња Ба ча и ње го ве му зич ке осно ве зна чај на па жња је усме ре-
на на упо зна ва ње са му зич ким окви ром Бач ке Па лан ке, од но сно ње ног пред гра ђа. 
На ро чи то су пре ци зно при ку пље ни ет но граф ски по да ци ве за ни за зим ски ци клус 
оби ча ја. У окви ру овог ис тра жи ва ња са ку пље на је вред на гра ђа о про сла вља њу 
Бо жи ћа и по вор ка ма ко рин ђа ша и вер те па, те ви ја њу Бо жи ћа као и дру ги вред ни 
по да ци. На жа лост нај ма ње по да та ка је би ло о са мој му зи ци, док је кон тек сту ал на 
ра ван ис црп но об ра ђе на са аде кват но при ку пље ним по да ци ма из ло кал не град ске 
ар хи ве и на ра ти ви ма са мих ка зи ва ча. Да ља ис тра жи ва ња биће усме ре на на про у  ча-
ва ње ко ли ко му зич ки је зи ци раз ли чи тих ет нич ких за јед ни ца у овом де лу Ср би је 
ко ре спон ди ра ју и ути чу јед ни на дру ге. По ред то га, зна чај на па жња би ће усме ре на 
на ис тра жи ва ње Ср ба ста ро се де ла ца, од но сно њи хо вог тра ди ци о нал ног му зич ког 
на сле ђа у окви ри ма кул тур не раз ли чи тости.

Ис тра жи ва ње у то ку 2014. го ди не ни је ре а ли зо ва но јер ни је би ло фи нан сиј ских 
сред ста ва за те рен ски рад. 

При ли ком те рен ског ис тра жи ва ња у то ку 2015. го ди не два пута се ишло на те рен: 
у Мла де но во и Гај до бру (оп шти на Бач ка Па лан ка). У Мла де но ву је ура ђен по но вље ни 
ин тер вју са До бри во јем Бог да но ви ћем при че му су сни мље ни ње го ва би о гра фи ја и 
ком пле тан пи са ни ма те ри јал ко ји по се ду је са на сту па и раз ли чи тих ма ни фе ста ци ја 
ко ји ма је при су ство вао. У Гај до бри је во ђен ин тер вју са пе ва чи ма ко ји су се до се ли ли 
из Бо сан ске Кра ји не и ко ји из во де пе сме стар и је и но ви је се о ске прак се. Са њи ма су 
во ђе ни ин тер вјуи ко ји су се од но си ли на пе вач ку прак су ко ју из во де али и по зи ци о ни-
ра ње њи хо вог му зич ког зна ња у од но су на пе ва ње у Ба ни ји. По ред то га, по себ на па жња 
је усме ре на на ста ри је во кал не об ли ке ко ји се у тим обла сти ма да нас рет ко бе ле же.

На род на му зич ка пе да го ги ја у Вој во ди ни 
(ае ро фо ни ин стру мен ти с пи ском: је дин ка, двој ни це) 

(но си лац те ме: мр Ве сна Ив ков)

Ин стру мен тал на му зич ка (пе да го шка) прак са у це ли ни до са да ни је би ла пред-
мет по дроб ни јих до ма ћих на уч них ис тра жи ва ња. По себ на па жња при ис тра жи ва-
њи ма усме ре на је на по став ку ин стру мен та, фор ми ра ње то на, тех ни ку ди са ња, 
ода бир ре пер то а ра, на род ну му зич ку тер ми но ло ги ју, при ме ну зна ња и ис ход уче ња. 

Те рен ска ис тра жи ва ња у то ку 2013. го ди не су спро ве де на у се о ским и град ским 
сре ди на ма Вој во ди не: Сом бор, Оџа ци, Но ви Сад, Ри ђи ца. Ода бра ни су вр сни из во-
ђа чи и на род ни му зич ки пе да го зи ко ји сво јим сви ра њем и по ка зи ва њем сви ра ња на 
аде ква тан на чин до при носе бе ле же њу и очу ва њу тра ди ци о нал ног на чи на из во ђе ња 
на му зич ким ин стру мен ти ма, као и очу ва њу тра ди ци о нал ног му зич ког ре пер то а ра. 

Ис тра жи ва ње у то ку 2014. го ди не ни је ре а ли зо ва но јер ни је би ло фи нан сиј ских 
сред ста ва за те рен ски рад. 

Те рен ска ис тра жи ва ња у то ку 2015. го ди не су спро ве де на у се о ским и град-
ским сре ди на ма Вој во ди не: Но ви Сад, Ру ски Кр стур, Зре ња нин, Су бо ти ца, Сом бор. 
Ода бра ни су вр сни из во ђа чи и на род ни му зич ки пе да го зи ко ји сво јим сви ра њем и 
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по ка зи ва њем сви ра ња на аде ква тан на чин до при носе бе ле же њу и очу ва њу тра ди-
ци о нал ног на чи на из во ђе ња на му зич ким ин стру мен ти ма, као и очу ва њу тра ди цио-
нал ног му зич ког ре пер то а ра.

При те рен ском ис тра жи ва њу ко ри шће не су би о граф ска ме то да, ме то да ди рект не 
оп сер ва ци је, ме то да упит ни ка, звуч но сни ма ње то ка раз го во ра са ка зи ва чи ма и њи-
хо вог му зич ког из во ђе ња.

МУЛ ТИ КУЛ ТУ РАЛ НОСТ ДЕ ЧИ ЈЕГ ФОЛ КЛО РА У ВОЈ ВО ДИ НИ 
(ру ко во ди лац пр о јек та: проф. др Ни це Фра ци ле)

Услед не до стат ка фи нан сиј ских сред ста ва за те рен ска ис тра жи ва ња, пла ни-
ра ни рад на пр о јек ту „Мул ти кул ту рал ност де чи јег фол кло ра у Вој во ди ни” – чи ја 
ре а ли за ци ја под ра зу ме ва сни ма ње и ет но му зи ко ло шко пр о у ча ва ње да на шњег и 
не ка да шњег ре пер то а ра де чи јег фол кло ра, као и од го ва ра ју ћих ин фор ма ци ја о де-
чи јим пе сма ма, те ин тер вјуе са ре ле вант ним ка зи ва чи ма у мул ти кул тур ној Вој во-
ди ни – био је то ком 2014. го ди не са мо де ли мич но оства рен. У Но вом Са ду, Бач ком 
Пе тров цу, Ади, Срем ској Ми тро ви ци и Ку шти љу сни мље на је дра го це на му зич ко-
-фол клор на гра ђа из ба шти не Ср ба, Ру му на, Ма ђа ра и Сло ва ка: бр о ја ли це (ан ти ци-
па тив ни обра сци де чи јих ига ра), пе сме-обра сци (пе сме по све ће не ра зним пти ца ма 
и жи во ти ња ма ко је су дра ге и бли ске де ци), ко рин ђа шке де чи је пе сме, пе сме уз игру 
итд. По себ на па жња при во ђе њу ин тер вјуа и сни ма њу ре пер то а ра по све ће на је жан-
ров ској ра зно вр сно сти, слич ној или иден тич ној функ ци ји и те ма ти ци пе са ма, као 
и мул ти кул ту рал но сти де чи јег фол кло ра. Гра ђа је, притом, сни мље на функ ци о-
нал но, као и ин ди рект ном ком па ра тив ном ме то дом, пре вас ход но од ре ле вант них 
ка зи ва ча, ста ри је, средње и млађе ге не ра ци је.

Део ове му зич ко-фол клор не гра ђе, као и ре зул та ти те рен ског ис тра жи ва ња, 
ко ри шће ни су у ра ду „Înregistrările de fo no graf a lui Béla Bartók în lu mi na fol clo ru lui 
mu zi cal bănăţean” (Фо но граф ски сним ци Б. Бар то ка у све тлу ба нат ског му зич ког 
фол кло ра), ко ји је пред ста вљен на 18. ме ђу на род ном сим по зи ју му „Ба нат – исто ри ја 
и мул ти кул ту рал ност”, одр жа ном у Зре ња ни ну, 12. и 13. ју на 2014. го ди не.

Ка ко ни су до би је на фи нан сиј ска сред ства за ову на ме ну, пла ни ра но те рен ско 
сни ма ње и ис тра жи ва ње му зич ко-фол клор не гра ђе је и то ком 2015. го ди не ре а ли-
зо ва но са мо де ли мич но. Те рен ска ис тра жи ва ња спровео је но си лац про јек та о свом 
тро шку у ме сти ма Вој во дин ци, Гу ду ри ца и Но ви Сад. У Вој во дин ци ма, ме сту са 
ру мун ским жи вљем крај Вр шца, сни мље не су ру мун ске али и по је ди не срп ске 
фол клор не пе сме из де чи јег ре пер то а ра (бро ја ли це, ан ти ци па тив ни обра сци де чи-
јих ига ра, пе сме-обра сци, пе сме по све ће не ра зним пти ца ма и жи во ти ња ма ко је су 
дра ге и бли ске де те ту, ко рин ђа шке де чи је пе сме, пе сме уз игру итд.), а у Гу ду ри ци 
и Но вом Са ду срп ске де чи је пе сме. Ве ћи на ка зи ва ча су би ла де ца из ме ђу 7 и 11 го-
ди на, као и по је ди ни ка зи ва чи сред ње и ста ри је ге не ра ци је, са ци љем да се ре кон-
стру и ше ре пер то ар ко ји се из во дио у дру гој по ло ви ни XX ве ка. Му зич ко-фол клор ни 
ма те ри јал при ку пљен на те ре ну сни мљен је ди ги тал ном ау дио- и ви део-тех ни ком.

МУ ЗИ КО ЛО ШКЕ СТУ ДИ ЈЕ

Му зи ка и по зо ри шни жи вот Ср ба ба рок ног до ба 
(но си лац те ме: др Ка та ри на То ма ше вић)

Ис тра жи вач ки рад на те ми сле дио је пла ни ра ну ди на ми ку за 2012. го ди ну. 
За вр ше на је из ра да ажу ри ра не би бли о гра фи ја ра до ва из обла сти кул тур не 

исто ри је Ср ба ба рок ног до ба, с по себ ним ак цен том на но ви јим из во ри ма из исто-
ри је те а тра, књи жев но сти, умет но сти и му зи ке, док је про у ча ва ње ли те ра ту ре 
но ви јег да ту ма до при не ло но вим са зна њи ма о епо хи.
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Рад на си сте ма ти зо ва њу и ана ли тич кој об ра ди гра ђе је на ста вљен, па ра лел но 
са тек сту ал ним и би бли о граф ским до пу на ма рад них вер зи ја по гла вља мо но гра фи-
је Му зи ка и по зо ри шни жи вот Ср ба ба рок ног до ба, чи ја се фи на ли за ци ја и пре да-
ја у штам пу – као ко нач ни ре зул тат ра да на про јек ту – пред ви ђа ју за 2013. го ди ну. 

У окви ру ра да на про јек ту, оба вље на су и по себ на, до дат на ис тра жи ва ња ве за на 
за му зич ки жи вот Пе тро ва ра ди на и Срем ских Кар ло ва ца у пр вој по ло ви ни XVI II ве ка. 
На ста ла као ре зул тат тих ис тра жи ва ња, на пи са на је обим на сту ди ја – Му зич ко пу то
ва ње Ду на вом у пр вој по ло ви ни XVI II ве ка. Рад је об ја вљен у збор ни ку Ду на вом од 
Без да на до Бе о гра да, ур. Ђ. Ко стић, Бе о град, Бал ка но ло шки ин сти тут СА НУ, 2012. 

Фун да мен тал на ис тра жи ва ња исто ри је срп ске му зи ке XVIII и XIX ве ка 
(но си лац те ме: др Да ни ца Пе тро вић)

У окви ру под те ме „Би бли о гра фи ја на пи са о му зи ци у срп ској штам пи XIX 
ве ка”, ра ди ло је че тво ро са рад ни ка:

– др Да ни ца Пе тро вић урадила је струч ну ре дак ци ју ве ћег де ла до са да ура ђе-
них из во да, ка ко би би ли спрем ни за уно ше ње у ком пју тер ску ба зу. Ста ри ја гра ђа је 
са ку пља на у па пир ној фор ми (на по себ но спре ма ним фор му ла ри ма). Но ви ја гра ђа 
је у елек трон ској фор ми на истим фор му ла ри ма. 

– Ма ри ја на Ко ка но вић Марковић је од бра ни ла док тор ску ди сер та ци ју ко ја је 
јед ним де лом ра ђе на и у окви ру овог про јек та. Она ће тек среди ном сле де ће го ди не 
на ста ви ти рад на пан че вач кој не мач кој штам пи. 

– Да ни е ла Ве сић је на ста ви ла екс цер пи ра ње и ка та ло ги за ци ју података о му-
зи ци у ли сту По зо ри ште за 1874. и 1875. го ди ну.

– Ми ли ца Ан дре је вић је за по че ла рад на екс цер пи ра њу и ка та ло ги за ци ји при-
ло га о му зи ци, по ја њу, ли тур гич ким пи та њи ма у ли сту Бо го слов ски гла сник, ко ји 
је из ла зио од 1902. до 1914. го ди не.

Про у ча ва ње, ре ди го ва ње и об ја вљи ва ње срп ске му зич ке ба шти не 
(но си лац те ме: проф. др Со ња Ма рин ко вић)

Са рад ни ци на про јек ту су би ли др Бог дан Ђа ко вић, мр Ани ца Са бо, мр Бо јан 
Су ђић, мр Све тла на Са вић и Сло бо дан Вар са ко вић.

У 2012. го ди ни ура ђе на је ко рек ту ра ру ко пи са Ко њо ви ће вог Трип ти хо на, у 
то ку су ко рек ту ра Ми ло је ви ће вог Дру гог гу дач ког квар те та и Жив ко ви ће ве Ли
тур ги је ко ји тре ба да уђу у штам пу за јед но са већ при пре мље ним ру ко пи сом Пр вог 
гу дач ког квар те та М. Ми ло је ви ћа. За по чет је рад на пр вом ста ву Ко њо ви ће ве 
Сим фо ни је у цемо лу (сту ди ја из во ра, фо то ко пи ра ње ру ко пи са, по че так пре пи са).

Ка ко то ком ра да на про јек ту ни су би ла обез бе ђе на по треб на сред ства за ре а-
ли за ци ју, до шло је до не пот пу не ре а ли за ци је пла ни ра них ак тив но сти ве за них за 
Ко њо ви ће ву Сим фо ни ју у цемо лу (ред. 1922) и рад на овој пар ти ту ри је на ста вљен 
2014. го ди не кроз:

– ди ги та ли за ци ју ру ко пи са пар ти ту ре из 1907.
– ди ги та ли за ци ју ру ко пи са пар ти ту ре из 1922.
– про у ча ва ње и по ре ђе ње вер зи ја са ре дак ци јом из 1954. го ди не (Ђу ра Јак шић)
– до но ше ње ре дак тор ских од лу ка
– пре пи си ва ње пар ти ту ре.

У то ку 2015. го ди не на ста вљен је рад на кри тич кој ре дак ци ји пар ти ту ре Сим
фо ни је у цемо лу Пе тра Ко њо ви ћа. Ра дом су об у хва ће не сту ди је ре дак ци ја из 1922. 
и 1954. го ди не. У тим је укљу чен Мар ко Алек сић, ком по зи тор ко ји је но то гра фи сао 
це ло куп ну вер зи ју из 1954. го ди не и пр ва два ста ва вер зи је из 1922. У то ку је рад 
ре дак ци о ног ти ма на до но ше њу од лу ка у ве зи са не до у ми ца ма и не ја сно ћа ма у пар-
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ти ту ри. На че лан став је да се мак си мал но уважи ком по зи то ров ори ги нал, али је 
од ре ђе не до пу не нео п ход но ура ди ти.

За вр шет ком про јек та би ће омо гу ће но из во ђе ње вер зи је сим фо ни је из 1922. 
го ди не, ње но сни ма ње и јав но пред ста вља ње. Пр ва сим фо ни ја у срп ској му зи ци 
за слу жу је да бу де по зна та у ау то ро вој ори ги нал ној ре дак ци ји у ко јој је би ла из во-
ђе на са успе хом 1922. го ди не у За гре бу, али не и у Бе о гра ду и Ср би ји.

Аспек ти му зич ке ти ши не у срп ској пост мо дер ној му зи ци 
(но си лац те ме: проф. др Мир ја на Ве се ли но вић Хоф ман)

То ком 2012. го ди не фи на ли зо ван је рад на ком по зи ци ја ма Ива не Сте фа но вић. 
Са гле да ва не су из по е тич ко-есте тич ке и сти ли стич ке пер спек ти ве, а пр вен стве но 
с об зи ром на про бле ма ти ку и раз ли чи ти ви до ви ма ни фе сто ва ња ти ши не у њи ма. 
Из те пер спек ти ве је, да ка ко, оба вљан и ана ли тич ки рад. Ра ди ло се и на те о риј ским 
уод но ша ва њем и функ ци о на ли зо ва њем до би је них ана ли тич ких на ла за.

МУ ЗИ КА И ТЕ А ТАР: МО ДА ЛИ ТЕ ТИ СА ПО СТО ЈА ЊА У  
НА ЦИ О НАЛ НОЈ ПРАК СИ МО ДЕР НОГ ДО БА 

(ру ко во ди лац про јек та: др Ка та ри на То ма ше вић)

Оп те ре ће не пот пу ним од су ством фи нан си ра ња у 2013. го ди ни, као и не из ве-
сно шћу фи нан си ра ња ра да у 2014. го ди ни, ак тив но сти на про јек ту об у хва ти ле су 
са мо део пла ни ра них ак тив но сти за пр ву го ди ну ис тра жи ва ња, и то пр вен стве но 
оне ко је ни су зах те ва ле сред ства за пут не тро шко ве и те рен ски рад. 

Кон кре тан ре зул тат оства рен је фор ми ра њем ка та ло га по да та ка о по зо ри шним 
пред ста ва ма са му зи ком у XIX и пр вој по ло ви ни XX ве ка, а из во ђе них на сце на ма 
Срп ског на род ног по зо ри шта у Но вом Са ду (од 1861) и На род ног по зо ри шта у Бео-
гра ду (од 1868). На стао упо ред ним про у ча ва њем ре ле вант них из во ра (Спо ме ни ца 
СНП; Ре пер то ар НП; мо но граф ске пу бли ка ци је са по да ци ма о исто ри ји ко ма да с 
пе ва њем – То мандл, Шу ма ре вић, Стој ко вић, Пе јо вић; члан ци из те мат ских збор-
ни ка и пе ри о ди ке – нпр. Пе рић, Га јић), ка та лог об у хва та по пис на зи ва ко ма да са 
име ни ма ау то ра драм ског тек ста и му зи ке, упо ред не по дат ке о да ту ми ма пре ми је-
ра (и об но ва), као и дру ге до ступ не, зна чај не по дат ке о ре а ли за то ри ма пред ста ва 
(ре жи сер, сце но граф, ко сти мо граф). 

Ка та лог је осми шљен пре ма два кључ на кри те ри ју ма: хро но ло шком и имен-
ском, те пред ста вља основ за фор ми ра ње ком пју тер ске ба зе по да та ка, чи ја су из ра да 
и об ја вљи ва ње је дан од ци ље ва про јек та. Сви до са да об ра ђе ни по да ци до ступ ни 
су у елек трон ској фор ми (Word-doc) и основ су за унос у ба зу, чи ји је по че так из ра де 
фи нан си ран укуп ним сред стви ма до де ље ним про јек ту у 2014. го ди ни.

Ру ко во ђе на ре зул та ти ма ви ше го ди шњег про у ча ва ња опу са Ми лен ка Па у но-
ви ћа, Би ља на Ми ла но вић пре да ла је у штам пу ру ко пис сту ди је „Ства ра лач ки иден-
ти тет ком по зи то ра и књи жев ни ка Ми лен ка Па у но ви ћа у кон тек сту од но са пре ма 
не мач кој тра ди ци ји” (збо р ник „Ср би и Нем ци у 20. ве ку”, ур. Га бри је ла Шу берт, 
Је на, Не мач ка, 2015).

Пре ма пла ну ра да у пр вој го ди ни про јек та, са рад ни ци А. Ва сић, И. Ве сић и 
М. Дум нић су та ко ђе за по че ли при ку пља ње гра ђе и ис тра жи ва ње кор пу са днев не 
штам пе и пе ри о ди ке, са пла ном ско ра шњег пи са ња и об ја вљи ва ња сту ди ја о пред-
ло же ним те ма ма. 

Рад на про јек ту об у хва тио је и у 2015. го ди ни са мо део пла ни ра них ак тив но-
сти за дру гу го ди ну ис тра жи ва ња, и то пр вен стве но онај ко ји ни је зах те вао сред ства 
за пут не тро шко ве и те рен ски рад. При вре ме но је, на жа лост, об у ста вљен про гра-
мер ски рад на из ра ди ба зе по да та ка о ко ма ди ма с му зи ком на сце на ма СНП и НП 
(ау тор ка ка та ло га као осно ве за ба зу – др Ка та ри на То ма ше вић). 
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Тро је са рад ни ка су на ста ви ли за по че те ак тив но сти на при ку пља њу гра ђе и про у-
ча ва њу кор пу са днев не штам пе и му зич ке пе ри о ди ке у ве зи са основ ном те мом про јек та:

– др Алек сан дар Ва сић је де таљ но раз ма трао аспек те опе р ске кри ти ке у срп-
ској му зич кој пе ри о ди ци из ме ђу два свет ска ра та. 

– Ма ри ја Дум нић је про у ча ва ла ре цеп ци ју ре пер то а ра по зо ри шних пе са ма у 
са вре ме ној из во ђач кој прак си и ак ту ел ним нот ним из да њи ма; по ред ана ли зе ре-
пер то а ра ово го ди шње ма ни фе ста ци је „Там бу ри ца фест” и ин тер вјуа са пе ва чем Звон-
ком Бог да ном, као и про у ча ва ња пе то том не зби р ке на род них пе са ма Сви лен ко нац 
(из да ње Са ве за ама те ра Ср би је), њен при лог те ми био је и при ку пља ње ори ги нал-
них из да ња по зо ри шних пе са ма у са рад њи са Де ја ном То ми ћем, чи ју је књи гу 
Пе ва не пе сме срп ских пе сни ка при ка за ла у Збор ни ку Ма ти це срп ске за сцен ске умет
но сти и му зи ку (бр. 52, 2015).

– Ак це нат у ис тра жи ва њу Ива не Ве сић био је на ар хив ском ра ду, ка ко у збир-
ка ма Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ (за о став шти на Пе тра Кр сти ћа) та ко и Ар хи ва 
Ју го сла ви је, где је по себ ну па жњу по све ти ла гра ђи ко ја се од но си на до при но се ру ске 
умет нич ке еми гра ци је фор ми ра њу по пу лар них му зич ко-сцен ских жа нр о ва.

МУ ЗИ КА СА МАР ГИ НА 
(до при нос оп штој и му зич кој кул ту ри и про све ти) 

(ру ко во ди лац про јек та: др Да ни ца Пе тро вић)

У то ку 2014. го ди не је пре гле да на и по пи са на за о став шти на Ду ша на Ко ту ра, 
ди ри ген та и про фе со ра му зи ке у Срем ским Кар лов ци ма, ко ја је при ват ном до на ци јом 
до спе ла у Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ. По себ но је раз ма тран Ко ту ров рад као 
уред ни ка Бран ко вог ко ла, ли ста за за ба ву, по у ку и књи жев ност, 1913–1914. го ди не.

Екс цер пи ра на је гра ђа о му зи ци и му зич ком жи во ту из ча со пи са за ду хов ну 
про све ту, мо на шки и цр кве ни жи вот Ду хов на стра жа, док је из ла зио у Срем ским 
Кар лов ци ма (1828–1931) под уред ни штвом ар хи ман дри та Сте фа на Ил ки ћа.

Са чи њен је по пис не мач ких ча со пи са об ја вљи ва них у Но вом Са ду, a ко ји се да-
нас чу ва ју у Би бли о те ци Ма ти це срп ске (на зив ча со пи са, сиг на ту ра, са чу ва ни бро-
је ви). Екс цер пи ра на је гра ђа из ча со пи са Ne u sat zer Lo kal blatt: für den Geschäfts – Ge werb 
– und Land mann за 1862. го ди ну.

При ку пље на гра ђа би ће ко ри шће на за пи са ње сту ди ја о раз ли чи тим аспек ти ма 
му зич ке кул ту ре и про све те на про сто ру Вој во ди не и по себ но Но вог Са да на пре ла зу 
из XIX у XX век. Ра до ви ће то ком сле де ће го ди не би ти по ну ђе ни Збор ни ку Ма ти це 
срп ске за сцен ске умет но сти и му зи ку.

С об зи ром на не пот пу но и не ре дов но фи нан си ра ње ко је од по чет ка пра ти рад 
на овом про јек ту, на пу ште ни су у по чет ку пла ни ра ни ди на ми ка и обим ра да, по себ-
но ка да је у пи та њу ан га жо ва ње ис тра жи ва ча. По ред ру ко во ди о ца про јек та на те ми 
су 2015. го ди не ра ди ли и др Ма ри ја на Ко ка но вић Марковић, На та ша Мар ја но вић 
и Да ни е ла Ве сић.

То ком ис тра жи ва ња при ку пље на су де ла ино стра них ком по зи то ра ко ја је на 
свом ре пер то а ру имао Кор не ли је Стан ко вић (Р. Вил мерс, Л. Ла комб, Ј. Блу мен тал, 
Валд, Пи керт), као и на пи си о њи ма у ау стриј ској и не мач кој штам пи (Ne ue Ze itschrift 
für Mu sik, Der Wan de rer, Österreichischisches Mor gen blatt).

Екс цер пи ра на је гра ђа из нoвосадског ли ста ко ји је из ла зио на не мач ком је зи ку: 
Ne u sat zer Lo kal blatt: für den Geschäfts – Ge werb – und Land mann, из 1863. го ди не.

Са бра ни ма те ри јал у овој и прет ход них го ди на ко ри шћен је у ра до ви ма при ре ђе ним 
за штам пу, али и у јав ним пре да ва њи ма у Но вом Са ду, Срем ским Кар лов ци ма, Ни шу:

Тек сто ви – об ја вље ни или пре да ти у штам пу:
– На та ша Мар ја но вић, Ду шан Ко тур: пор трет ком по зи то ра, пе да го га и му

зич ког пи сца – из ру ко пи сне за о став шти не, Збо р ник Ма ти це срп ске за сцен ске умет-
но сти и му зи ку, бр. 52, 2015.
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– Да ни ца Пе тро вић, Цр кве на му зи ка у са бра ним де ли ма Кор не ли ја Стан ко ви ћа.
По во дом обе ле жа ва ња 150го ди шњи це смр ти, Збо р ник Ма ти це срп ске за сцен ске 
умет но сти и му зи ку, бр. 52, 2015.

– Да ни ца Пе тро вић, Се ћа ње на Кор не ли ја Стан ко ви ћа – по во дом 150го ди шњи
це смр ти, Епар хи ја бу дим ска, 23, Сен тан дре ја 2015.

ДНЕВ НЕ НО ВИ НЕ ЈЕ ДИН СТВО – ИЗ ВОР ЗА ПРО У ЧА ВА ЊЕ 
МУ ЗИЧ КЕ КУЛ ТУ РЕ НО ВОГ СА ДА ИЗ МЕ ЂУ ДВА РА ТА 

(ру ко во ди лац про јек та: др Ира Про да нов Кра ји шник,  
са рад ни ци: Не ма ња Сов тић и Ми лан Ми лој ко вић)

До са да шњи рад на про јек ту „Днев не но ви не Је дин ство – из вор за про у ча ва ње 
му зич ке кул ту ре Но вог Са да из ме ђу два ра та” те као је у две фа зе. Пр во су си сте мат-
ски пре гле да ни сви бро је ви днев ног ли ста Је дин ство из 1919. го ди не (укуп но 134 
бро ја). Уз по моћ сту де на та му зи ко ло ги је Ане Де вић, Еми ли је Пу шић и Јо ва не Го лу-
бо вић по пи са ни су и фо то гра фи са ни члан ци о кул тур ном жи во ту Но вог Са да. Укуп-
но је ди ги та ли зо ва но 279 чла на ка, чи ји су ме та по да ци та бе лар но пред ста вље ни по 
ка те го ри ја ма: број ли ста, да тум, на зив или вр ста члан ка, број фо то гра фи ја, оста ло. 
Пре ку цан је ве ћи број чла на ка (пре ко 30) у ко ји ма Пе тар Ко њо вић во ди јав ну де ба ту 
о бу дућ но сти Срп ског на род ног по зо ри шта у но вој др жа ви, кри тич ки се освр ћу ћи 
на ре пер то ар, из во ђе ње и по на ша ње пу бли ке на пред ста ва ма. У дру гој фа зи ра да 
са ку пље ни члан ци су ана ли зи ра ни и ту ма че ни. Ре зул та ти ис тра жи ва ња су пред ста-
вље ни у об ја вље ним на уч ним ра до ви ма:

– М. Ми лој ко вић, Н. Сов тић, При ло зи про у ча ва њу кул тур ног жи во та Но вог 
Са да на осно ву ана ли зе чла на ка у днев ним но ви на ма „Је дин ство”, Збо р ник Да ни 
Вла де Ми ло ше ви ћа, Ба ња лу ка 2014.

– Не ма ња Сов тић, Днев не но ви не „Је дин ство”, Пе тар Ко њо вић, бал ка ни зам 
и јед на мо гу ћа исто риј ска сли ка о Срп ском на род ном по зо ри шту (1861–1941), у 
Му зи ко ло ги ја као чи та лач ки ре флекс, Ака де ми ја умет но сти УНС, 2014.

У 2015. го ди ни, у тре ћој фа зи ра да на про јек ту, по себ на па жња по све ће на је 
ру бри ка ма „Из на ро да”, „Но ве књи ге” и „Из кан це ла ри је СНП-а”, за тим на ја ва ма 
кул тур них до га ђа ја и огла си ма. Ана ли зи ра не су афир ма тив не и кри тич ке оце не 
штам па ног гла си ла о раз ли чи тим кул тур ним по ја ва ма у гра ду и др жа ви. Ин ди ка-
тив ни по здрав ни освр ти пра ти ли су по вра так Пе ре До бри но ви ћа у Срп ско на род но 
по зо ри ште, го сто ва ње Бра ни сла ва Ну ши ћа у Но вом Са ду и кул тур не до га ђа је/ар те-
фак те са ју го сло вен ским пред зна ком (Ју го сло вен ска њи ва, ју го сло вен ска књи га, ју-
го сло вен ски ча со пис), док су по ле ми ке во ђе не са Дру штвом за СНП и За ста ви ним 
иде о ло шким на сле ђем. По тра га за окви ром ту ма че ња ко ји по ве зу је ма ни фест не и 
ла тент не иде о ло ге ме Је дин ства у кон зи стен тан дис по зи тив зах те ва ла је де таљ но 
иш чи та ва ње ли ста у це ли ни, што је од ло жи ло да ље пред ста вља ње и ин тер пре ти-
ра ње гра ђе у на уч ним пу бли ка ци ја ма.

МУ ЗИЧ КЕ УСТА НО ВЕ КАО НО СИ О ЦИ ИН СТИ ТУ ЦИ О НАЛ НОГ  
ПРЕД СТА ВЉА ЊА МУ ЗИ КЕ У СР БИ ЈИ, ОБ РА ЂЕ НЕ У  

ФОР МИ МУ ЗИЧ КОГ ЛЕК СИ КО НА 
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Мир ја на Ве се ли но вић Хоф ман)

Рад на про јек ту „Му зич ке уста но ве као но си о ци ин сти ту ци о нал ног пред ста-
вља ња му зи ке у Ср би ји, об ра ђе не у фор ми му зич ког лек си ко на”, пла ни ран је у че-
ти ри фа зе. Сва ка од њих је тре ба ло да ис пу ња ва јед ну го ди ну про јект ног пе ри о да. 
Због не до стат ка сред ста ва, план за 2013. мо рао је да бу де пре и ме но ван у план за 2014, 
а овај, опет, де ли мич но, у план за 2015.
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Ипак, то ком 2014. го ди не су у пот пу но сти за вр ше ни ода бир и кла си фи ко ва ње 
му зич ких ин сти ту ци ја у Вој во ди ни, са ку пље на је и об ра ђе на гра ђа о њи ма, и на 
осно ву то га ре а ли зо ва не су од го ва ра ју ће лек си ко граф ске је ди ни це о укуп но 62 му-
зич ке уста но ве ко је су де ло ва ле и де лу ју на те ри то ри ји Вој во ди не: Срп ско на род но 
по зо ри ште у Но вом Са ду, Вој во ђан ски сим фо ниј ски ор ке стар, Во кал ни сту дио „Ор-
фе лин”, Зре ња нин ска фил хар мо ни ја, Ка те дра за му зи ко ло ги ју и ет но му зи ко ло ги ју 
Ака де ми је умет но сти Уни вер зи те та у Но вом Са ду, Кул тур ни цен тар Но вог Са да, 
Му зич ка шко ла у Вр шцу, Сле пач ка ака де ми ја Ириг, Су бо тич ки ду вач ки ор ке стар, 
Удру же ње ком по зи то ра Вој во ди не, Фе сти вал омла дин ских хо ро ва Вој во ди не, Хор 
„Mu si ca hu ma na”, Цр кве ни хор Бе чеј, и др.

Ма да са не из ве сним из гле ди ма за фи нан сиј ску по др шку и све до кра ја 2015. 
го ди не, рад на про јек ту ни је био пре ки нут, али је био знат но оте жан. Од ви јао се у 
окви ру по сло ва ко ји су би ли пред ви ђе ни за пр ву фа зу про у ча ва ња му зич ких уста но ва 
у Ср би ји. Ажу ри ра ни су већ об ра ђе ни по да ци о не ким ин сти ту ци ја ма кла си фи ко-
ва ним као уста но ва ма пр ве и дру ге ка те го ри је, а пред у зе ти су ода бир и кла си фи-
ко ва ње му зич ких ин сти ту ци ја у Вој во ди ни, као и са ку пља ње гра ђе о њи ма. Рад на 
не ким од ред ни ца ма је и за вр шен: Ака дем ско кул тур но-умет нич ко дру штво „Со ња 
Ма рин ко вић”, Ан самбл „Ар те”, Бе о град ски ду вач ки квин тет, из да вач ка преду зе ћа 
„Ге ца Кон” и „Про све та”, Ка мер ни ор ке стар „Гу да чи св. Ђор ђа”, Ка мер ни хор у Бе-
че ју, Ква р тет Не ме чек–Сла тин, „Ма дле ни ја ну мом”, му зич ке шко ле „Вла ди мир Ђор-
ђе вић” у Ја го ди ни, „Во ји слав Вуч ко вић” у Бе о гра ду, „Пе тар Ко њо вић” у Бе че ју, Сле-
пач ка ака де ми ја у Ири гу, ча со пи си Му зи ка (1948–1951), Му зи ко ло ги ја, Pro mu si ca и др.

У ра ду на про јек ту, из број ног ис тра жи вач ког ти ма ко ји су де лу је у ње го вој 
укуп ној ре а ли за ци ји, уче ство ва ли су на став ни ци и са рад ни ци Ака де ми је умет но сти 
Уни вер зи те та у Но вом Са ду, као и два док то ран да Фа кул те та му зич ке умет но сти 
Уни вер зи те та умет но сти у Бе о гра ду. 

Музичке вечери Матице српске

У про те клом из ве штај ном пе ри о ду одр жа но је 48 кон це ра та со ло и ка мер не 
му зи ке. Ра зно вр сни, ква ли тет ни и за ни мљи ви про гра ми ко ји су у Ма ти ци срп ској 
оства ре ни при ву кли су ве ли ки број по се ти ла ца и но ви на ра. 

2012.
16. ја ну а ра при ре ђен је кон церт пи ја ни сте Ала на Фре је ра (Alan Frаser). Из ве-

де на су де ла В. А. Мо цар та, Д. Скар ла ти ја, Ф. Ли ста, А. Бер га, А. Ари ја, Ф. Шо пе на 
и А. Скр ја би на.

30. мар та при ре ђен је кон церт Ма је Ре љин Да ви до вић, со пра на из Ми ла на (Ита-
ли ја), уз кла вир ску са рад њу Ми ке леа Д’Ели је (Mic he le D’Еliа), (Ита ли ја). Гост ве че ри 
би ло је ан самбл „Вила”. Из ве де на су де ла П. Ма ска њи ја, Ђ. Пу чи ни ја, Ф. Чи лее, Ш. 
Гу ноа, Е. ди Ка пуе и др.

23. ма ја при ре ђен је кон церт пи ја ни сте Бог да на Ђор ђе ви ћа. Из ве де на су де ла 
Ј. Брам са, Ф. Ли ста, А. Скр ја би на, С. Рах ма њи но ва, Ф. Шо пе на и Све то за ра Са ше 
Ко ва че ви ћа.

18. ју ла при ре ђен је кон церт Пе сме и ари је ко је су осво ји ле свет. Пе ва ли су 
Су за на Шу ва ко вић Са вић, со пран, и Слав ко Ни ко лић, те нор, уз са рад њу Ми о дра га 
Чо ла ко ви ћа, кла вир, и Пе тра Го лу бо ви ћа, ман до ли на, бу зу ки, ба ла лај ка, ги та ра и 
хар мо ни ка.

26. де цем бра при ре ђен је кон церт по све ћен Но вој го ди ни. У про гра му су уче-
ство ва ли: Фло ри јан Ба лаж, ви о ли на, Мар та Ба лаж, со пран, Ни на Аран ђе ло вић, кла-
вир, Са лон ор ке стар „La Boheme”, пле сна шко ла „Queen” – ко ре о граф Ати ла Ро зма-
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ринг. Из ве де на су де ла Е. То се ли ја, М. М. Пон сеа, Ф. Ј. Об ра дор са, Џ. Гер шви на, Ј. 
Ви ли јам са, В. Кро ла, му зи ка из фил мо ва, тан го...

2013.
31. ја ну а ра при ре ђен је кон церт Ве че опе ре те и мју зи кла. На сту па ли су Сен ка 

Не дељ ко вић, со пран, Го ран Стр гар, те нор, и Алек сан дра Ка ра џић, кла вир. По зо ри-
шне анег до те при чао је Во ја Сол да то вић, ре ди тељ.

20. фе бру а ра при ре ђен је кон церт пи ја нист ки ње Бран ке Жи ра вац Је ре мић. 
Из ве де на су де ла Кло да Де би си ја, Алек сан дра Скр ја би на и Ву ка Ку ле но ви ћа.

28. фе бру а ра при ре ђен је кон церт Пор трет же не. Из во ђа чи су би ли Ра до сла ва 
Вор гић Жур жо ван, со пран, уз кла вир ску са рад њу Ми ро сла ва По по ви ћа. Мо де ра-
тор ке су би ле Ми ре ла Иван че вић и Ми ла Мај сто ро вић. Из ве де на су де ла Фран ца 
Шу бер та, Ху га Вол фа, Фе лик са Мен дел со на, Гу ста ва Ма ле ра, Пе тра Ко њо ви ћа и 
Кон стан ти на Ба би ћа.

20. мар та при ре ђен је кон церт хар фист ки ње Ста ше Мир ко вић Гру јић. Из ве-
де на су де ла Јо зе фа Та ла, Мар се ла Тур ни јеа, Мар се ла Гран жа ни ја, Ал фре да Ца бе ла, 
и Фе лик са Год фроа. 

27. мар та при ре ђен је кон церт Трија „Сингидунум”. Чла но ви три ја су Ста на 
Кр ста јић, фла у та, Ксе ни ја Ми ло ше вић, ви о ли на, и Де јан Су бо тић, кла вир. Из ве де на 
су де ла Д. Де спи ћа, Д. Јо ва но вић, И. Бр кља чи ћа, Р. Мак си мо ви ћа и Т. Ми ло ше вић. 

11. апри ла при ре ђен је кон церт кла вир ског дуа „Altro modo”. Чла ни це дуа су 
На та ша Шпа чек и Аде ла Ка ра си То до ро вић. Из ве де на су де ла Фе лик са Мен дел со на, 
Пе тра Иљи ча Чај ков ског, Кло да Де би си ја, Едвар да Гри га, Кор не ли ја Стан ко ви ћа, 
Ми ло ша Ра ич ко вић, Јо ха на Штра у са и Жор жа Би зеа.

30. апри ла при ре ђен је кон церт пи ја нист ки ње из Фран цу ске Ве ро ник Ти јал 
Шо вел (Ve ro ni que Thual-Cha u vel). Из ве де на су де ла Kлода Де би си ја, Јо ха на Се ба-
сти ја на Ба ха, Лу дви га ван Бе то ве на и Фран ца Шу бер та. Гост ве че ри би ла је мла да 
ви о ли нист ки ња Клер Шо вел (Cla i re Cha u vel).

16. мaja при ре ђен је кон церт ансамблa за но ву му зи ку „Градилиште”. Чла но ви 
ан сам бла су Не да Хоф ман, кла вир, Ана Ра до ва но вић, ме цо со пран, Ср ђан Сре те но-
вић, ви о лон че ло, Вла ди мир Ди нић, ба ри тон. Из ве де на су де ла са вре ме них ком по-
зи то ра Ива на Бр кља чи ћа, Бран ке По по вић, Све тла не Са вић и На та ше Бoгојевић. 
Пр ва три на ве де на ком по зи то ра су при су ство ва ла кон цер ту.

29. мaja при ре ђен је кон церт Вече танго музике. Де ла А. Пи ја цо ле и Е. Ба ка-
ло ва из ве ли су пи ја нист ки ња Бо ја на По по вић и хар мо ни каш Ни ко ла Ма ли џан.

20. ју на при ре ђен је кон церт кла вир ског три ја чи ји су чла но ви: Ди а на Јо ва но-
вић, кла вир, Го ран Узе лац, ви о ли на, и На та ли ја Не жен це ва, ви о лон че ло. Гост про-
гра ма би ла је Ана Сте фа но вић, кла вир. Из ве де на су де ла С. Рах ма њи но ва и М. И. 
Глин ке. Кон церт је сни мио фо то граф Бран ко Лу чић.

28. но вем бра при ре ђен је кон церт Ми ли це Сто ја ди но вић, со пран, Са ше Пе тро-
ви ћа, те нор, уз кла вир ску са рад њу Ма је Гру јић. Из ве де на су де ла Иси до ра Ба ји ћа, 
Ста ни сла ва Би нич ког, Едвар да Гри га, Ђу зе па Вер ди ја, Фран ца Ле ха ра, Џор џа Гер-
шви на, Ри хар да Штра уса, Ру ђе ра Ле он ка ва ла, Јо си па Ха цеа, Вин чен ца Бе ли ни ја итд.

18. де цем бра при ре ђен је кон церт у ко јем су уче ство ва ли Зо ран Кра ји шник, 
ги та ра, Алек сан дар Та сић, кла ри нет, и Ми хај ло Зур ко вић, кла вир. Из ве де на су де-
ла Јо ха на Се ба сти ја на Ба ха, Јо ха не са Брам са, Фран ца Ли ста, Алек сан дра Ба ху на и 
Асто ра Пи ја цо ле.

То ком 2014. го ди не при ре ђе но је 14 кон це ра та со ли стич ке и ка мер не му зи ке 
у ин тер пре та ци ји еми нент них из во ђа ча из зе мље и ино стран ства и јед но ве че на 
ко ме су пред ста вље ни мо но гра фи ја и дво стру ки ком пакт-диск по све ће но ју би ле ју 
Сте ва на Ст. Мо крањ ца (Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ).
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2014.
6. фе бру а ра приређен је кон церт кла вир ског ВД дуа (Ви о ле та Ва си ље вић и Дра га-

на Ди мић). Из ве де на су де ла М. Ра ич ко ви ћа, С. Бар бе ра, С. Рах ма њи но ва и З. Хри сти ћа.
26. фе бру а ра приређен је кон церт три ја „Don ne Di Bel gra do” (Ане та Илић, со пран, 

Ста на Кр ста јић, фла у та, На та ли ја Мла де но вић, кла вир). Из ве де на су де ла Т. Ђор да-
ни ја, М. Ра ве ла, Л. Делибa, А. Ру се ла, Д. Де спи ћа, И. Бр кља чи ћа, И. Же бе љан и Д. 
Јо ва но вић.

12. мар та приређен је кон церт под на зи вом Des de El Al ma. Овим кон цер том 
ги та ри ста Урош Дој чи но вић обе ле жио је 40 го ди на кон церт не де лат но сти. На кон-
цер ту су му се при дру жи ли гу дач ки ква р тет „Roc her”, Ма ри ја Нин ко вић, ги та ра, и 
Ру жи ца Ара ни то вић, уда раљ ке. Из ве де не су ком по зи ци је Х. Ро дри га, Д. Кне же ви-
ћа, Р. Ме ло, Н. Па га ни ни ја, Л. Бо ке ри ни ја, Ј. Фе ре ра и А. Пи ја цо ле.

20. мар та приређен је кон церт пијанистe Богданa Ђорђевићa. Из ве де на су де ла 
Ј. Брам са, С. Рах ма њи но ва и Ф. Ли ста.

3. апри ла приређен је кон церт фла у тист ки ње Ива не Угри чић уз кла вир ску са рад-
њу Тее Ди ми три је вић. Из ве де на су де ла Ж. Му кеа, Ж. Хија, П. Та фа не ла, Х. Ди ти јеа.

23. апри ла приређен је кон церт ме цо со пра нист ки ње Та ма ре Мар ко вић уз кла-
вир ску са рад њу Фи ли па Ми ли са вље ви ћа. Го сти кон цер та би ли су ви ше стру ко на-
гра ђи ва ни уче ни ци из ње не кла се, Бри ги та Ме са рош – со пран и Вик тор Ју скан – 
ги та ра. Из ве де на су де ла Ђ. Бо нон чи ни ја , М. Ђу ли ја ни ја, А. Кал да ре, Р. Штра у са, 
Р. Шу ма на, С. Рах ма њи но ва, П. И. Чај ков ског, М. Ми ло је ви ћа, С. Хри сти ћа, П. 
Ко њо ви ћа и др.

26. ју на Му зич ко ве че било је по све ће но 150. го ди шњи ци ро ђе ња Ри хар да Штра
у са. Из ве де на је ње го ва ме ло дра ма за на ра то ра и кла вир Инох Ар ден, пре ма по е ми 
Ал фре да Те ни со на. Уче сни ци про гра ма би ли су Ми о драг Ми ла но вић, на ра тор, и 
Сла ђа на Аћи мо вић, пи ја нист ки ња.

25. сеп тем бра приређен је кон церт кла вир ског дуа Теа Ди ми три је вић – Де јан 
Су бо тић. Из ве ден је про грам Срп ска му зи ка за кла вир че тво ро руч но.

16. ок то бра приређен је кон церт пи ја ни сте Алек сан дра Сер да ра. Из ве де на су 
де ла Ф. Шо пе на и К. Стан ко ви ћа.

29. ок то бра приређен је кон церт под на зи вом Ве че са вре ме не му зи ке. На сту пао 
је гу дач ки ква р тет „Тајј” (Алек сан дра Крч мар Ћу ли брк – ви о ли на, Јо ван ка Ма за ли-
ца – ви о ли на, Је ле на Фи ли по вић – ви о ла, и Ти меа Кал мар – ви о лон че ло. Из ве де не 
су ком по зи ци је Аек сан дре Вре ба лов, Мар ка Ду ли ћа и То ми ја Ан дер со на.

6. но вем бра приређен је кон церт In ter me co Can to. На сту па ли су со пра ни Па-
ме ла Киш Иг ња тов и Алек сан дар Са ша Пе тро вић, уз кла вир ску са рад њу Стра хи ње 
Ђо ки ћа. Из ве де на су де ла Ђ. Ро си ни ја, Ђ. Вер ди ја, Ђ. Пу чи ни ја, Ж. Ма снеа, Г. Фо-
реа и И. Кал ма на.

27. но вем бра при ре ђен је кон церт Ве че му зи ке за ви о ли ну со ло. Сви рао је Ми-
хал Бу дин ски, ви о ли на. Из ве де на су де ла Ј. С. Ба ха, С. Про ко фје ва и Е. Иза ија.

10. де цем бра приређен је Кон церт ру ске ду хов не и све тов не му зи ке. На сту пао 
је Хор „Све ти Се ра фим Са ров ски”. Ди ри гент хо ра је Бо жи дар Цр њан ски.

15. де цем бра, у са рад њи са Кул тур ним цен тром Но вог Са да, пред ста вље на је 
мо но гра фи ја Сте ван Сто ја но вић Мо кра њац (1856–1914), ино стра не кон церт не 
тур не је са Бе о град ским пе вач ким дру штвом (уред ник Би ља на Ми ла но вић) и дво-
стру ки ком пакт-диск Има ги на р ни му зеј Мо крањ че вих де ла: сним ци Све тов не хор
ске му зи ке (уред ник Ме ли та Ми лин, при ре ди ла Би ља на Ми ла но вић), из да ња Му-
зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ. При сут не је по здра вио проф. мр Не над Осто јић, 
пот пред сед ник Ма ти це срп ске, а о из да њи ма су го во ри ли му зи ко ло зи др Ка та ри на 
То ма ше вић, др Бог дан Ђа ко вић и мр Би ља на Ми ла но вић.

18. де цем бра приређен је кон церт пи ја нист ки ње Ју ли је Бал. Гост кон цер та би ла 
је пи ја нист ки ња Је ле на Ба јић Бо ја нић. Из ве де на су де ла Г. Ф. Хен дла, М. де Фа ље, 
Ј. С. Баха, Ј. Бал, В. Мон ти, П. И. Чај ков ског и Ф. Мер ку ри ја. 
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То ком 2015. го ди не при ре ђе но је 17 кон це ра та со ло и ка мер не му зи ке са еми-
нент ним из во ђа чи ма из зе мље и ино стран ства, као и му зич ке ве че ри по све ће не ју би-
ле ји ма ком пози то ра Кор не ли ја Стан ко ви ћа, Tихомира Осто ји ћа и Иси до ра Ба ји ћа.

2015.
29. ја ну а ра при ре ђен је кон церт ко ји се са сто јао из два де ла. У пр вом де лу кон-

цер та сви рао је дуо Ме гу ми Те ши ма (Ја пан), ви о ли нист ки ња, и Имре Кал ман, вио-
лон че ли ста. У дру гом де лу кон цер та сви ра ли су Гарден квартет и Го ран Еве то вић, 
пер ку си о ни ста. Из ве де на су де ла Ј. Клен ге ла, З. Ко да ља, К. Сте фа но ви ћа и А. Пи-
ја цо ле. Кон церт је ре пор те р ски сни мао Ра дио Но ви Сад, а са Имретом Кал ма ном 
уред ни ца Ре дак ци је кла сич не му зи ке на пра ви ла је ин тер вју. Цео кон церт је сни мљен 
и мо же се по гле да ти у ви део-ар хи ви на сај ту Ма ти це срп ске. Кон церт је сни мио и 
фо то граф Бран ко Лу чић.

20. фе бру а ра при ре ђен је тра ди ци о нал ни кон церт по во дом Да на за љу бље них, 
под на зи вом Глас виолине. Фло ри јан Ба лаж, ви о ли ни ста, и Ва ња При ца, кла вир ски 
са рад ник, го ди на ма при ре ђу ју кон церт сре ди ном фе бру а ра и по све ћу ју га Да ну за-
љу бље них. Из ве ли су де ла К. В. Глу ка, Ж. Ма снеа, М. де Фа ље, Н. Р. Кор са ко ва, 
П. де Са ра са теа, П. И. Чај ков ског, Џ. Гер шви на, Ж. Би зеа и др.

26. фе бру а ра при ре ђен је кон церт Вече клавирских квартета. Из во ђа чи су би ли 
Је ле на Ђа јић Ле ва јац, кла вир, Ни ко ла Алек сић, ви о ли на, Не ма ња Мар ја но вић, вио-
ла, и Вла ди мир Па вло вић, ви о лон че ло. Из ве де на су де ла Л. ван Бе то ве на, Г. Ма ле ра 
и Р. Шу ма на.

5. мар та при ре ђен је кон церт Филипа Томића, ви о ли он че ли сте, уз кла вир ску 
са рад њу Јо ва не Ра до ва но вић. Из ве де на су де ла J. С. Ба ха, Н. Бо рен штај на, Л. ван 
Бе то ве на и Н. Ј. Мја сков ског. Кон церт је ре пор те р ски сни мио Ра дио Но ви Сад, а но-
ви нар ка Оле на Пу шкаш са Фи ли пом То ми ћем раз го вор.

18. мар та при ре ђен је кон церт ви о ли нист ки ње Ка та ри не Те ше њи Ко ва чев ски 
уз кла вир ску са рад њу Дра га не Ра ић. Из ве де на су де ла В. А. Мо цар та, П. Сто ја но-
ви ћа, А. Си ми ћа и С. Пр о ко фје ва. 

25. мар та при ре ђен је кон церт кла вир ског квин те та „Altro senso”. Чла но ви квин-
те та су На та ша Шпа чек, кла вир, Теа Пе тр о вић Ба линт, ви о ли на, Ми ла Мир ко вић, 
ви о ли на, Јо ван Сто ја но вић, ви о ла, и Ду шан Ко чи ше вић, ви о лон че ло. Из ве де на су 
де ла Пе тра Иљи ча Чај ков ског, Kарлоса Гар де ла и Ку на де Јон геа. 

8. апри ла при ре ђен је кон церт Дра га не По по вић, ме цо со пра нист ки ње, и Љу бо-
ми ра По по ви ћа, те но ра, уз кла вир ску са рад њу Ми ла на Шу мен ко ви ћа. Из ве де на су 
де ла Г. Ф. Хен дла, А. Ска р ла ти ја, Ђ. Б. Бо нон чи ни ја, А. Ви вал ди ја, Ђ. Ђор да ни ја и др. 

17. апри ла при ре ђе но је му зич ко ве че Човек сав од музике, по све ће но Кор не-
ли ју Стан ко ви ћу, по во дом 150-го ди шњи це од ње го ве смр ти. По здрав ну реч упу тио 
је проф. Не над Осто јић, пот пред сед ник Ма ти це срп ске. У про гра му су уче ство ва ли: 
Во кал ни сту дио „Орфелин”, Но ви Сад, ди ри гент Та ма ра Ада мов Пе ти је вић, Ни на 
Аран ђе ло вић, кла вир ски са рад ник, Дра ган Стој ме но вић, глу мац-на ра тор, Иво на 
Ша ри, Је ле на Глу ши ца и Мар ко Алек сић, со ло пе ва чи, и Ми лан Пе ри шић, сту дент 
ком по зи ци је (као Кор не ли је Стан ко вић). Из ве де на су де ла Кор не ли ја Стан ко ви ћа. 
У про гра му су ко ри шће ни тек сто ви др Да ни це Пе тро вић, му зи ко ло га. 

23. апри ла при ре ђен је кон церт ква р те та „Камерна банда”, Вече савремене 
му зике. Чла но ви ква р те та су Ма ри на Трај ко вић Би џов ски, со пранисткиња, Ан ђе ла 
Бра тић, фла у тист ки ња, Љи ља на Ран ко вић, ви о ли нист ки ња, и Са ња Ву ко са вље вић 
Ми ле нић, пи ја нист ки ња. Из ве де на су де ла В. То ши ћа, Р. Мак си мо ви ћа, С. С. Ко ва-
че ви ћа, С. Ди вја ко ви ћа, К. Ба би ћа, С. Бо жи ћа и Д. Го ле мо ви ћа.

13. ма ја при ре ђен је кон церт Британска музика за виолу, флауту и харфу. На-
сту пао је Trio Lo ok @ Su san. Чла но ви три ја су Раст ко По по вић, ви о ла, Алек сан дар 
Јо ван Кр стић, фла у та, и Ми на Ма рин ко вић, хар фа. Из ве де на су де ла Бен џа ми на 
Брит на, Ар нол да Бак са, Ви ли је ма Ма ти ја са и Џо на та на Лој да. 
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19. ма ја при ре ђен је кон церт Музика за кларинет и гитару. На сту па ли су 
Александaр Та сић, кла ри не ти ста, и Зо ран Кра ји шник, ги та ри ста. Из ве де на су де ла 
Н. Осто ји ћа, А. Пи ја цо ле, Х. Ној ма на, Р. ди Ма ри на, Џ. Гер шви на и П. Д’Ри ве ре, 
Џ. В. Дју ар та.

27. ма ја при ре ђе но је кон церт но пред ста вља ње књи ге Друштвена улога салон
ске музике у животу и систему вредности српског грађанства у 19. веку. О књи зи су 
го во ри ли др Да ни ца Пе тр о вић, му зи ко лог, др Ме ли та Ми лин, му зи ко лог, др Би ља на 
Ши му но вић Бе шлин, исто ри чар, и др Ма ри ја на Ко ка но вић Мар ко вић, ау тор. У му-
зич ком де лу про гра ма уче ство ва ли су Сла ђа на Аћи мо вић, кла вир, Ма ја Ан дрић, со-
пран, Ми ло рад Сто кин, ба ри тон, Мар ко Сто ја но вић, кла вир, и Са ња Кра гу љац, кла-
вир. По здрав ну реч упу тио је проф. Не над Осто јић, пот пред сед ник Ма ти це срп ске.

28. ма ја при ре ђен је кон церт Ансамбла за нову музику „Гра ди ли ште”. Чла но ви 
ан сам бла су Не да Хоф ман, кла вир, Ана Ра до ва но вић, ме цо со пран, Ср ђан Сре те но вић, 
ви о лон че ло, и Вла ди мир Ди нић, ба ри тон. Из ве де на су де ла Ива на Бо жи че ви ћа, Ива не 
Ог ња но вић и Та тја не Ми ло ше вић.

3. ју на при ре ђен је кон церт кла вир ског три ја чи ји су чла но ви Зо ри ца Ћет ко-
вић, кла вир, Ми хал Бу дин ски, ви о ли на, и Ла ди слав Ме зеи, ви о лон че ло. Из ве де на 
су де ла Ф. Шу бер та и А. Пи ја цо ле. 

25. ју на при ре ђен је кон церт пи ја нист ки ње Ми ли це Је ла ча Јо ва но вић (САД). 
Из ве де не су ком по зи ци је И. Ка ра ча, Р. Бриг са и Р. Шу ма на. 

2. но вем бра при ре ђе но је Му зич ко ве че Тихомир Остојић – између јавног и 
личног интереса, по све ће но Ти хо ми ру Осто ји ћу, по во дом 150 го ди на од ро ђе ња. Го-
во ри ли су проф. др Би ља на Ши му но вић Бе шлин, исто ри чар, проф. др Да ни ца Пе-
тро вић, му зи ко лог, и др Jелена Јо ва но вић, ет но му зи ко лог. У му зич ком де лу про гра ма 
уче ство вао је Хор Гим на зи је „Јо ван Јо ва но вић Змај” са ди ри ген том Јо ва ном Тра ви-
цом. По здрав не ре чи упу тио је проф. Не над Осто јић, пот пред сед ник Ма ти це срп ске. 

19. но вем бра при ре ђе но је Му зич ко ве че по све ће но обе ле жа ва њу 100 го ди на 
од смр ти Иси до ра Ба ји ћа. По здрав ну реч упу тио је проф. мр Не над Осто јић, пот пред-
сед ник Ма ти це срп ске, а про грам је отво ри ла доц. др Ма ри ја на Ко ка но вић Марко-
вић, му зи ко лог, освр том на жи вот и де ло Иси до ра Ба ји ћа. Му зич ки део про гра ма 
био је са чи њен од ком по зи ци ја Иси до ра Ба ји ћа које су извели Бо шко Сто ја ди но вић 
и Ма ја Гру јић. Сту ден ти Ака де ми је умет но сти Ани ца Ми ло ше вић, Ти на Ал ма Диа-
ки те, Са ња Кра гу љац, Дра га на Кне же вић, Сте фан Јан чић, Лу ка Јо ва но вић и Ми ли ца 
То мић из вође њем ком по зи ци ја такође су ожи ве ли се ћа ње на Иси до ра Ба ји ћа.

Сви кон цер ти су сни мљени и мо гу се по гле да ти у ви део-ар хи ви на сај ту Ма-
ти це срп ске.

Ру ко пи сно оде ље ње

То ком че тво ро го ди шњег из ве штај ног пе ри о да Ру ко пи сно оде ље ње ни је рас по-
ла га ло до вољ ним сред стви ма по треб ним за на уч но и стра жи вач ки рад. Пла ни ра ни 
по сло ви на про јек ти ма ко ји се одвијају у Оде ље њу ни су пот пу но об у ста вље ни, већ 
се њи хов рад на ста вио успореним тем пом.

РУ КО ПИ СНА ГРА ЂА ЗА ПРО У ЧА ВА ЊЕ СРП СКЕ КУЛ ТУ РЕ 
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Ду шан Ива нић)

ПРЕ ПИ СКА ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА 
(ру ко во ди о ци про јек та: проф. др Ду шан Ива нић и мр Ми ли ца Бу јас)

То ком из ве штај ног пе ри о да на ста ви ло се са ра дом на дру гој књи зи Пре пи ске 
Ла зе Ко сти ћа. Књи га ће са др жа ти око 400 пи са ма. Сва су пи сма фо то ко пи ра на, 
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срав ње на са дак ти ло гра ми ма из за о став шти не Мла де на Ле сков ца, ис тра жи ва на и 
ре ша ва на не ја сна ме ста у ве зи са да ти ра њем пи са ма. За вр ше но је ис тра жи ва ње 
гра ђе, од но сно тра га ње за но вим пи сми ма у На род ној би бли о те ци у Бе о гра ду, Ар-
хи ву Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, Ар хи ву Ср би је, Му зе ју Ни ко ле Те сле и 
Град ском му зе ју у Сом бо ру. На ђе но је три де се так но вих пи са ма. Ру ко пис ће би ти 
пре дат у штам пу у пр вој по ло ви ни 2016. го ди не. 

ЕДИ ЦИ ЈА ДО КУ МЕНТ 
(глав ни уред ник: проф. др Алек сан дра Вра неш)

Ари сто крат ду ха (До ку мен тар на би о гра фи ја Ми ла на Ка ша ни на)

То ком 2015. го ди не за вр шен је ру ко пис о Ми ла ну Ка ша ни ну, јед ном од нај-
зна чај ни јих срп ских ин те лек ту а ла ца XX ве ка ко ји је био при вр жен Ма ти ци срп ској. 
Ова књига пи са на је на осно ву нео бја вље них и об ја вље них епи сто ла (нај ве ћим 
де лом по хра ње них у Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске), се ћа ња са вре ме ни ка, ра-
зних ар хи ва ли ја ко је су у при ват ном по се ду, као и раз го во ра са чла но ви ма Ка ша-
ни но ве по ро ди це. Ау тор би о гра фи је је Ра до ван По по вић. Ура ђе ни су при пре ма за 
штам пу и пре лом ру ко пи са и оче ку је се ње го во штам па ње.

АР ХИ ВИ СТИЧ КА ДЕ ЛАТ НОСТ РУ КО ПИ СНОГ ОДЕ ЉЕ ЊА 

То ком из ве штај ног пе ри о да основ на де лат ност Ру ко пи сног оде ље ња се од ви-
ја ла у скла ду са про грам ским ци ље ви ма ко ји под ра зу ме ва ју при ку пља ње гра ђе, 
еви ден ти ра ње, сре ђи ва ње, из ра ду ин фор ма тив них сред ста ва, ин фор ми са ње и из-
да ва ње ар хи ва ли ја на ко ри шће ње.

Ар хи ви стич ки по сло ви – об ра да Фон да Ма ти це срп ске и Зби р ке Оде ље ња као 
и рад са ис тра жи ва чи ма оба вља ли су се на уо би ча јен на чин.

На кон пред у зе тих ме ра да се при сту пи ин фор ма тич кој об ра ди ар хив ске гра ђе 
и оса вре ме ња ва њу услу жне де лат но сти Оде ље ња, омо гу ће но је Оде ље њу да от поч не 
да пру жа ква ли тет ни је услу ге ко ри сни ци ма гра ђе, као и да по бољ ша рад при ли ком 
оба вља ња по сло ва. 

То ком го ди на су оба вља не уо би ча је не ре фе рент ске ду жно сти ко је под ра зу ме ва ју 
при пре му сед ни ца Од бо ра Оде ље ња, пи са ње пе ри о дич них из ве шта ја о де лат но сти ма 
уну тар Оде ље ња, пре пи ску са са рад ни ци ма, при јем и раз вр ста ва ње при спе ле гра ђе у 
зби р ке, во ђе ње књи ге ула зног ин вен та ра (по кло на и от ку па) и фи нан сиј ске по сло ве.

На по зив Ар хи ва Вој во ди не, од 15. до 26. ок то бра 2012. го ди не, ор га ни зо вана је 
група пре да ва ња ра ди по ла га ња струч ног ар хи ви стич ког ис пи та и до би ја ња зва ња 
ар хи ви сте. Тим по во дом ко ле га Ог њен Ка ра но вић при су ство вао је пре да ва њи ма и од 
19. до 26. но вем бра по ла гао ис пи те, на кон че га је сте као струч но зва ње ар хи ви сте.

На осно ву Пра вил ни ка о усло ви ма за сти ца ње струч них зва ња у ар хив ској 
де лат но сти, Ко ми си ја за до де лу ви ших зва ња у ар хив ској стру ци 26. но вем бра 2012. 
го ди не до не ла је од лу ку да се ко ле ги ни ци Со њи Боб до де ли зва ње ви ши ар хи ви ста. 
Го ди ну да на ка сни је, Ко ми си ја за до де лу ви ших зва ња у ар хив ској стру ци 21. ок-
то бра 2013. го ди не до не ла је од лу ку да се мср Алек сан дри Јо ва но вић и Бра ни сла ву 
Ка ра но ви ћу до де ли зва ње ви ши ар хи ви ста.

Пла ном ра да Оде ље ња, од лу че но је да је про је кат „Ди ги та ли за ци ја ка та ло га 
Ру ко пи сног оде ље ња” при о ри те тан не са мо за ово Оде ље ње већ и за Ма ти цу срп ску, 
због че га се Оде ље ње, уз по др шку Пред сед ни штва Ма ти це срп ске, ја ви ло на ви ше 
кон кур са код над ле жних ми ни стар ста ва у По кра ји ни и Ре пу бли ци. За кљу че но је 
да пи та ње да љег тех но ло шког опре ма ња Оде ље ња ди ги тал ном опре мом по ста је 
кључ на тач ка од ко је за ви си да ли ће Ру ко пи сно оде ље ње Ма ти це срп ске кре ну ти 
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пу тем ко јим иду и све дру ге ар хив ске ин сти ту ци је у све ту и на шој зе мљи, пу тем 
да љег и ло гич ног раз во ја укљу чи ва њем у све при сут ни ји про цес ди ги та ли за ци је, 
на бав ке и ко ри шће ња мо гућ но сти ко је нам ну де са вре ме ни ра чу на ри, ске не ри и ди-
ги тал ни фо то-а па ра ти.

Oдлучено је да се ре а ли за ци ја овог про јек та по ве ри фир ми MFC-Mi kro ko mer. 
По до но ше њу од лу ке ура ђе на је фи нан сиј ска кон струк ци ја ко ја је обез бе ди ла 

на ба вку опре ме ко ја ће се ко ри сти ти у на став ку ре а ли за ци је са мог про јек та (ске нер 
и пер со нал ни ра чу нар).

Дру ги, ве о ма ва жан по сао ре а ли зо ван то ком го ди не је ре но ви ра ње про сто ри ја 
Ру ко пи сног оде ље ња. По сао је из вр ши ла фир ма СЗР „ГИП САР-Т” у до го во ре ном 
ро ку, од 9. ју ла до 8. сеп тем бра 2014. го ди не. Име но ва на Ко ми си ја је на кон оба вље-
них ра до ва утвр ди ла да је из во ђач ис пу нио све оба ве зе пре ма од ред ба ма Уго во ра, 
да су ра до ви из ве де ни у уго во ре ном ро ку и да не ма при ме да ба на из вр ше не ра до ве.

ФОНД МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ

То ком из ве штај ног пе ри о да, за по тре бе Прав не слу жбе ар хи ви сти Оде ље ња уче-
ство ва ли су у при ку пља њу по да та ка ко ји су у ве зи са за ду жби на ма Ма ти це срп ске. 
То ком 2012. го ди не др Иси до ра По по вић, ар хи ви ста Оде ље ња, ана ли тич ки је об ра-
ђивала за пи снике Ма ти це срп ске 1920–1922.

Од сеп тем бра до кра ја 2013. го ди не Ог њен Ка ра но вић, ар хи ви ста Оде ље ња, 
оба вљао је ис тра жи вач ке по сло ве у ве зи са про на ла же њем и пре у зи ма њем ар хив ске 
гра ђе и ре ги стра тур ског ма те ри ја ла ко ји се од но си на за ду жбин ску де лат ност и 
имо ви ну Ма ти це срп ске у по ступ ци ма ре сти ту ци је.

По сло ви су оба вља ни у Ар хи ву Ср би је, Исто риј ском ар хи ву Гра да Но вог Са да, 
Ар хи ву Вој во ди не и Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске.

То ком фе бру а ра 2014. го ди не ар хи ви сти Оде ље ња (Со ња Боб, Бра ни слав Ка-
ра но вић и Ог њен Ка ра но вић) уче ство ва ли су у при пре ми ар хив ске до ку мен та ци је 
за по тре бе Прав не слу жбе ко ја је ра ди ла на при пре ма њу зах те ва за Аген ци ју за 
ре сти ту ци ју у ве зи са за ду жбин ском имо ви ном Ма ти це срп ске.

У пе ри о ду од 26. ок то бра до 3. де цем бра 2015. го ди не при сту пи ло се ре а ли за-
ци ји про јек та „Ди ги та ли за ци ја За пи сни ка Ма ти це срп ске од 1826. до 1945. го ди не”. 
На ве де на гра ђа је припремана и скенирана а затим је израђивана спе ци ја ли зо ва на 
ба за по да та ка ко ја ће омо гу ћи ти да се ди ги та ли зо ва на гра ђа пре тра жује елек трон-
ским пу тем. Ти ме је ис пу њен одав но за кљу чен план да се Фонд Ма ти це срп ске мо ра 
са чу ва ти од вре ме на и при ла го ди ти са вре ме ним то ко ви ма упо тре бе ар хив ске гра-
ђе. На тај на чин, нај ста ри ји за пи сни ци Ма ти це срп ске са чу ва ће се од пре ко ме р не 
упо тре бе фи зич ким пу тем и при ли ком ис тра жи вач ких по сло ва омо гу ћи ће се бр жи 
и ефи ка сни ји при ступ ин фор ма ци ја ма.

ЗБИ Р КА ПИ СА МА 
(ар хи ви стич ка об ра да: Бра ни слав Ка ра но вић)

2012.
Об ра ђе но је и ин вен та ри са но 238 пи са ма (61.667–61.904) из пре пи ске Ра шка 

Ди ми три је ви ћа за имен ски ка та лог пи са ма по адре са ту и адре сан ту и от ку ца ни кар-
то ни; за ка та лог лич но сти ко је се по ми њу у пи сми ма ис пи са но је 17 кар то на за но ве 
лич но сти и 36 од ред ни ца у кар то не већ по сто је ћих лич но сти. Уно ше не су до пу не 
и ис прав ке у не дав но об ра ђе на пи сма. От по чет је рад на отва ра њу, сре ђи ва њу, сор-
ти ра њу и по пи су ар хи ве пи са ма Мла де на Ле сков ца, за тим ре ђа ње, па ко ва ње, сла-
га ње и обе ле жа ва ње но вих ко ве ра та и пре ку ца ва ње по да та ка.
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2013.
Об ра ђе на су и ин вен та ри са на пи сма (61.905–62.104) из пре пи ске Ра шка Ди ми-

три је ви ћа за имен ски ка та лог пи са ма по адре са ту и адре сан ту и от ку ца ни су кар тони 
за ка та лог лич но сти ко је се по ми њу у пи сми ма, и упи са ни су по да ци у кар то не већ 
по сто је ћих лич но сти. Ра ђе ни су за вр шно кла си ра ње и ре ви зи ја пре пи ске. Уно ше не 
су до пу не и ис прав ке у не дав но об ра ђе на пи сма.

2014. 
За вр шен је рад на об ра ди пи са ма из пре пи ске Ра шка Ди ми три је ви ћа за имен-

ски ка та лог пи са ма по адре са ту и адре сан ту и от ку ца ни су кар то ни за ка та лог лич но-
сти ко је се по ми њу у пи сми ма, и упи са ни по да ци у кар то не већ по сто је ћих лич но сти. 
Ра ђе ни су за вр шно кла си ра ње и ре ви зи ја пре пи ске. Уно ше не су до пу не и ис прав ке 
у не дав но об ра ђе на пи сма.

На ста вљен је рад на три ја жи, кла си ра њу и сор ти ра њу ар хи ве пи са ма Мла де на 
Ле сков ца.

2015.
Ура ђе на је ре ви зи ја пи са ма из пре пи ске Ра шка Ди ми три је ви ћа за имен ски 

ка та лог пи са ма по адре са ту и адре сан ту и от ку ца ни но ви кар то ни за ка та лог лич-
но сти ко је се по ми њу у пи сми ма, као и упи са ни по да ци у кар то не већ по сто је ћих 
лич но сти. Ра ђе ни су за вр шно кла си ра ње и ре ви зи ја пре пи ске. Уно ше не су до пу не 
и ис прав ке у не дав но об ра ђе на пи сма.

На ста вљен је рад на три ја жи, кла си ра њу и сор ти ра њу ар хи ве пи са ма Мла де-
на Ле сков ца. 

ЗБИ Р КА МА НУ СКРИ ПА ТА 
(ар хи ви стич ка об ра да: др Иси до ра По по вић)

2012.
Об ра ђе не су 104 ар хи ва ли је за Зби р ку ру ко пи са (М.19851–М.19940/1–14) око 2300 

ру ко пи сних стра ни ца. От ку ца но је и уло же но 220 ка та ло шких кар то на за Зби р ку 
ру ко пи са.

2013.
Ра ди ло се на об ра ди но ви је гра ђе (при сти гла 2011. и 2012. го ди не) – по ве ље, ди-

пло ме, при зна ња и сл. 

2015.
Из ра ђе но је 200 ка та ло шких кар то на за ра ни је об ра ђе ну гра ђу и за по че ти су 

по сло ви на ре ви зи ји ано ни ма у Зби р ци ру ко пи са Оде ље ња. Де таљ но је пре гле дан 
део ка та ло га ко ји об у хва та ру ко пи се ано ним них ау то ра; за све ано ним не ру ко пи се, 
где је би ло мо гу ће, на чи ње не су упут ни це (имен ске или пред мет не); у пр вој фа зи 
ра да, из овог кор пу са из дво је но је 50 (углав ном ста ри јих ру ко пи са) и за по че ти су 
по сло ви на раз ре ше њу ау тор ства, а у не ким слу ча је ви ма гра ђа је прак тич но зах те-
ва ла и по нов ну об ра ду; до са да је раз ре ше но ау тор ство за 7 ру ко пи са; за ову гру пу 
ру ко пи са на чи ње но је 150 ка та ло шких кар то на.

Лич ни фонд „Бо жи дар Ко ва чек 1930–2007”

У про те клом из ве штај ном пе ри о ду сва до сад при спе ла гра ђа ко ја при па да овом 
фон ду пре гле да на је и раз вр ста на у 12 гру па. При мље не су и еви ден ти ра не но ве ку-
ти је гра ђе за овај фонд, при спе ле у прет ход ном пе ри о ду. Пре гле да на гра ђа је раз-
вр ста на пре ма пред ви ђе ним гру па ма у об ра ди лич них фон до ва.
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ЕЛЕК ТР ОН СКА ОБ РА ДА РУ КО ПИ СА КО ЈИ СУ ВЕЋ ОБ РА ЂЕ НИ ПО  
ИМЕН СКОМ И ПРЕД МЕТ НОМ КА ТА ЛО ШКОМ ПРИН ЦИ ПУ 

(ар хи ви стич ка об ра да: Со ња Боб)

2012.
На ста вље на је ра чу нар ска об ра да по да та ка за Зби р ку ру ко пи са ко ја под ра зу-

ме ва унос по да та ка за ру ко пи се ко ји су ра ни је об ра ђе ни по имен ском и пред мет ном 
ка та ло шком прин ци пу. 

У овом из ве штај ном пе ри о ду са чи ње но је 2250 елек трон ских за пи са ко ји се 
од но се на ру ко пи се ка ко би се фор ми ра ла eлек тронска ба за по да та ка ар хив ске гра ђе 
Ру ко пи сног оде ље ња. Ра ди се у про гра му ко ји је за на ше оде ље ње (по шту ју ћи ње го ве 
спе ци фич но сти као ар хив ског оде ље ња и пре ма зах те ви ма ко је су ар хи ви сти де фи-
ни са ли на осно ву свог ис ку ства у об ра ди ар хив ске гра ђе, ра да са ис тра жи ва чи ма и 
уста но вље ним ин вен та р ним књи га ма) кре и ра ла аген ци ја, афи р ми са на у ин фор ма-
тич кој обла сти, Edops из Кра гу јев ца. 

2013. 
На ста вље на је ра чу нар ска об ра да по да та ка за Зби р ку ру ко пи са ко ја под ра зу-

ме ва унос по да та ка за ру ко пи се ко ји су ра ни је об ра ђе ни по имен ском и пред мет ном 
ка та ло шком прин ци пу. У овом из ве штај ном пе ри о ду са чи ње но је 4160 елек трон ских 
за пи са ко ји се од но се на ру ко пи се ка ко би се фор ми ра ла eлек тронска ба за по да та ка 
ар хив ске гра ђе Ру ко пи сног оде ље ња. Ра ди се у про гра му ко ји је за на ше оде ље ње 
(по шту ју ћи ње го ве спе ци фич но сти као ар хив ског оде ље ња и пре ма зах те ви ма ко је 
су ар хи ви сти де фи ни са ли на осно ву свог ис ку ства у об ра ди ар хив ске гра ђе, ра да 
са ис тра жи ва чи ма и уста но вље ним ин вен тар ним књи га ма) кре и ра ла аген ци ја, 
афи р ми са на у ин фор ма тич кој обла сти, Edops из Кра гу јев ца.

2014.
На ста вље на је ра чу нар ска об ра да по да та ка за Зби р ку ру ко пи са ко ја под ра зу-

ме ва унос по да та ка за ру ко пи се ко ји су ра ни је об ра ђе ни по имен ском и пред мет ном 
ка та ло шком прин ци пу. У овом из ве штај ном пе ри о ду са чи ње но је 4160 елек трон ских 
за пи са ко ји се од но се на ру ко пи се ка ко би се фор ми ра ла eлек тронска ба за по да та ка 
ар хив ске гра ђе Ру ко пи сног оде ље ња. Ра ди се у про гра му ко ји је за Оде ље ње (по-
шту ју ћи ње го ве спе ци фич но сти као ар хив ског оде ље ња и пре ма зах те ви ма ко је су 
ар хи ви сти де фи ни са ли на осно ву свог ис ку ства у об ра ди ар хив ске гра ђе, ра да са 
ис тра жи ва чи ма и уста но вље ним ин вен та р ним књи га ма) кре и ра ла аген ци ја, афи р-
ми са на у ин фор ма тич кој обла сти, Edops из Кра гу јев ца.

2015.
На ста вље на је ра чу нар ска об ра да по да та ка за Зби р ку ру ко пи са ко ја под ра зу-

ме ва унос по да та ка за ру ко пи се ко ји су ра ни је об ра ђе ни по имен ском и пред мет ном 
ка та ло шком прин ци пу. У овом из ве штај ном пе ри о ду, са чи ње но је 4180 елек трон ских 
за пи са (об је ди ње ни по да ци из ин вен та р них књи га и ка та ло шких кар то на), на по је-
ди ним ме сти ма из вр ше на ре ви зи ја, до пу на и ис прав ка ра ни је уне тих по да та ка.

ЗБИ Р КА ФО ТО ГРА ФИ ЈА 
(ар хи ви стич ка об ра да: Ог њен Ка ра но вић)

2012.
На ста вље на је об ра да ар хив ских пред ме та (ар хи ва ли ја) из фо то граф ске гра ђе 

и при ло шког ма те ри ја ла Зби р ке фо то гра фи ја Ру ко пи сног оде ље ња ко ји се од но се 
на де лат ност Ма ти це срп ске (фо то гра фи је раз ли чи тих лич но сти и до га ђа ја), као и 
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по је ди нач них фо то гра фи ја лич но сти и до га ђа ја. Гра ђа је сре ђи ва на на хро но ло шки 
и те мат ски на чин и по де ље на на три ве ли ке гру пе: лич но сти и до га ђа ји у Ма ти ци 
срп ској и на гру пу ра зни објек ти. Ре ге ста свих фо то гра фи ја уне се на су у Ин вен тар ну 
књи гу Зби р ке фо то гра фи ја, по том у Ин вен тар ну књи гу кре и ра ну у елек трон ској 
фор ми. Сва гра ђа је ске ни ра на и при пре мље на за ди ги та ли за ци јu. Ске ни ра не ар хи-
ва ли је и њи хо ва ре ге ста по хра ње ни су у ба зу по да та ка програма Edops (Edops Do ku-
ment Cen tar), као глав не кли јент ске апли ка ци је за ду же не за рад са до ку мен та ци јом 
(што под ра зу ме ва и об ра ду), по да ци ма и рад ним за да ци ма. Фор ми ра на су 573 елек-
трон ска ди ги тал на за пи са у ба зи по да та ка Зби р ке фо то гра фи ја програма Edops (укуп-
но од 2009. го ди не фор ми ра но је 6747 фи на ли зо ва них за пи са). Об ра ђе ни пред ме ти 
и по је ди нач не ар хи ва ли је сиг ни ра ни су и уло же ни у ар хив ске ку ти је (за шти ће ни), 
за јед но са уну тра шњим ли ста ма и су мар ним ин вен та ри ма. Из ра ђе на су на уч на 
ин фор ма тив на сред ства ужег ти па – ре ге ста (812 ка та ло шких кар ти ца). Су мар но, 
ана ли тич ки и софт вер ски, об ра ђе не су 544 ар хи ва ли је у ко је укљу чу је мо по зи ти ве, 
не га ти ве, фо то ко пи је и раз ли чи те ти по ве фо то гра фи ја и при ло га. У елек трон ском 
ка та ло гу и еви ден ци о ној књи зи но са ча еви ден ти ра но је укуп но 8685 фо то гра фи ја 
у елек трон ској фор ми из 2012. го ди не (укуп но 16.070 за пе ри од 2004–2012. го ди на).

2013.
На ста вље на је об ра да ар хи ва ли ја и при ло шких ма те ри ја ла ар хив ске гра ђе 

Зби р ке фо то гра фи ја Ру ко пи сног оде ље ња ко ји се од но се на де лат ност Ма ти це срп-
ске (фо то гра фи је раз ли чи тих лич но сти и до га ђа ја), као и по је ди нач них фо то гра-
фи ја лич но сти и до га ђа ја. Гра ђа је сре ђи ва на на хро но ло шки и те мат ски на чин и 
по де ље на на три ве ли ке гру пе: лич но сти и до га ђа ји у Ма ти ци срп ској и на гру пу 
ра зни објек ти. Ре ге ста свих фо то гра фи ја уне се на су у Ин вен та р ну књи гу Зби р ке фо-
то гра фи ја, по том у Ин вен та р ну књи гу кре и ра ну у елек трон ској фор ми. Сва гра ђа је 
ске ни ра на и при пре мље на за про цес ди ги та ли за ци је. Фор ми ра на су 602 елек трон-
ска ди ги тал на за пи са. Из ра ђе на су на уч на ин фор ма тив на сред ства ужег ти па – ре-
ге ста за имен ски и пред мет ни ка та лог (995 ка та ло шких кар ти ца). Исто вре ме но, 
за по че ти су по сло ви из ра де Имен ског ре ги стра Зби р ке фо то гра фи ја (13 стра ни ца), 
као и си сте мат ског ка та ло га. Су мар но, ана ли тич ки и софт вер ски об ра ђе не су 584 
ар хи ва ли је. У елек трон ском ка та ло гу еви ден ти ра но је укуп но 2997 фо то гра фи ја у 
елек трон ској фор ми из 2013. го ди не. Фор ми ра на је зби р ка ау дио и ви део за пи са са 
пр вих 11 пред ме та, а у то ку го ди не сре ђе но је свих из ра ђе них 437 фо то гра фи ја про-
грам ско-ма ни фе ста ци о них ак тив но сти Ма ти це срп ске из пе ри о да ја ну ар 2010. – март 
2013. го ди не. Фо то гра фи је су сре ђе не пре ма те мат ском прин ци пу и по де ље не у три 
по ме ну те гру пе.

2014.
На ста вље на је об ра да ар хив ских пред ме та (ар хи ва ли ја) и при ло шких ма те-

ри ја ла ар хив ске гра ђе Зби р ке фо то гра фи ја Ру ко пи сног оде ље ња ко ји се од но се на 
де лат ност Ма ти це срп ске, као и по је ди нач них фо то гра фи ја раз ли чи тих лич но сти 
и до га ђа ја (фо то гра фи је по ро ди це Сре мац, Ро ма нов и дру ге). Ре ге ста свих фо то гра-
фи ја уне се на су у Ин вен та р ну књи гу Зби р ке фо то гра фи ја. Сва гра ђа је ске ни ра на 
и при пре мље на за ди ги та ли за ци ју. Фор ми ра на су и 522 елек трон ска за пи са у ба зи 
по да та ка Зби р ке фо то гра фи ја програма Edops (укуп но од 2009. го ди не фор ми ра но 
је 7872 за пи са). Са чи ње на су на уч на ин фор ма тив на сред ства ужег ти па – ре ге ста за 
имен ски и пред мет ни ка та лог (1117 ка та ло шких кар ти ца). На ста вље ни су по сло ви 
из ра де Имен ског (35 стра ни ца), Пред мет ног (7) и си сте мат ског ре ги стра (3). Су мар но, 
ана ли тич ки и софт вер ски об ра ђе но је 935 пред ме та у ко је укљу чу је мо по зи ти ве, 
не га ти ве, фо то ко пи је и раз ли чи те ти по ве фо то гра фи ја и при ло га. У елек трон ском 
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ка та ло гу и еви ден ци о ној књи зи но са ча еви ден ти ра но је укуп но 2402 фо то гра фи је 
у елек трон ској фор ми из 2014. го ди не (укуп но 21.469 за пе ри од 2004–2014. го ди на). 
На ста вље но је сре ђи ва ње фо то гра фи ја ко је у ста ту су ре ги стра тур ског ма те ри ја ла 
до спе ва ју у РОМС као ре зул тат фо то ре пор тер ског пра ће ња про грам ских и дру гих 
ак тив но сти Ма ти це срп ске. Укуп но је сре ђе но 1017 фо то гра фи ја из ове гру пе. Фо-
то гра фи је су сре ђе не пре ма те мат ском прин ци пу.

2015.
На ста вље ни су по сло ви сре ђи ва ња и об ра де ар хив ских пред ме та (ар хи ва ли ја) 

и при ло шких ма те ри ја ла ар хив ске гра ђе Зби р ке фо то гра фи ја Ру ко пи сног оде ље ња 
ко ји се од но се на де лат ност Ма ти це срп ске, као и по је ди нач них фо то гра фи ја раз-
ли чи тих лич но сти и до га ђа ја и гру па фо то гра фи ја (фо то гра фи је ве ли ко до стој ни ка, 
ча сни ка и је рарх них чла но ва Срп ске пра во слав не цр кве из XIX и XX ве ка, за тим 
фо то гра фи је про сла ве 175 го ди на осни ва ња Ма ти це срп ске 2001. го ди не и дру ге). 
Фо то гра фи је су сре ђи ва не а по том и об ра ђи ва не у скла ду са Упут ством о чу ва њу 
и об ра ди зби р ке фо то гра фи ја. Ар хив ска гра ђа је сре ђи ва на на хро но ло шки и те мат-
ски на чин и по де ље на на че ти ри ве ли ке гру пе: лич но сти и до га ђа ји у Ма ти ци срп ској, 
на гру пу ра зни објек ти и груп не фо то гра фи је раз ли чи тих ме ста. Ре ге ста свих фо то-
гра фи ја уне се на су у Ин вен тар ну књи гу Зби р ке фо то гра фи ја. Сва гра ђа је ске ни ра на 
и при пре мље на за ди ги та ли за ци ју. Фор ми ра но је и 179 елек трон ских за пи са у ба зи 
по да та ка Зби р ке фо то гра фи ја програма Edops (укуп но од 2009. го ди не фор ми ран 
је 8051 за пис). Об ра ђе ни пред ме ти и по је ди нач не ар хи ва ли је сиг ни ра ни су и уло-
же ни у ар хив ске ку ти је (за шти ће ни), за јед но са уну тра шњим ли ста ма и су мар ним 
ин вен та ри ма. Са чи ње на су на уч на ин фор ма тив на сред ства ужег ти па – ре ге ста за 
имен ски и пред мет ни ка та лог (1486 ка та ло шких кар ти ца). На ста вље ни су по сло ви 
из ра де Имен ског (149 стра ни ца), Пред мет ног (62) и си сте мат ског ре ги стра (12). Су-
мар но, ана ли тич ки и софт вер ски об ра ђе но је 1043 пред ме та у ко је укљу чу је мо 
по зи ти ве, не га ти ве, фо то ко пи је и раз ли чи те ти по ве фо то гра фи ја и при ло га. У елек-
трон ском ка та ло гу и еви ден ци о ној књи зи но са ча ау дио и ви део фор ма та еви ден ти-
ра но је укуп но 1665 фо то гра фи ја (до кра ја но вем бра) у елек трон ској фор ми из 2015. 
го ди не (укуп но 22.634 за пе ри од 2004–2015. го ди на). На ста вље но је сре ђи ва ње фо-
то гра фи ја ко је у ста ту су ре ги стра тур ског ма те ри ја ла до спе ва ју у РОМС као ре зул-
тат фо то ре пор тер ског пра ће ња про грам ских и дру гих ак тив но сти Ма ти це срп ске. 
Укуп но је сре ђе но 812 фо то гра фи ја из ове гру пе. Фо то гра фи је су сре ђе не пре ма 
те мат ском прин ци пу.

Но ва гра ђа

АР ХИ ВА МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ

То ком из ве штај ног пе ри о да, Оде ље ње је пре у зе ло из Оп штег оде ље ња сле де ћу 
гра ђу: ар хи ву ко ја је у ве зи са све ча ним зби ва њи ма и ак тив но сти ма у Ма ти ци срп-
ској (фо то гра фи је, ком пакт-ди ско ви, по зив ни це са све ча них ску по ва, пре да ва ња и 
про мо ци ја) из про те клог из ве штај ног пе ри о да; те ле гра ме са у че шћа упу ће не Ма-
ти ци срп ској по во дом смр ти ака де ми ка Че до ми ра По по ва, по ча сног пред сед ни ка 
Ма ти це срп ске; ар хив ску до ку мен та ци ју ко ја је у ве зи са ре кон струк ци јом кро ва и 
пот кро вља згра де Ма ти це срп ске ура ђе ну 2009. го ди не; ар хив ску гра ђу ко ја при-
па да ра ду Прав не слу жбе из пе ри о да од 1992. до 1995. го ди не; два пла ка та и про грам 
ма ни фе ста ци је „Пе снич ка ли тур ги ја за Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша”; пла кат и ка та-
лог из ло жбе ко сти ма ко лек ци је Ње гош, ау то ра Ол ге Оље Ива њиц ки, при ре ђе не у 
Ма ти ци срп ској по во дом 200. го ди шњи це ро ђе ња Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша.
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ПО КЛО ЊЕ НА ГРА ЂА

2012.
У 2012. го ди ни Ру ко пи сном оде ље њу су уру чи ли по кло не сле де ћи да ро дав ци:

– Вит ко Алек сић из Бе о гра да – ру ко пис, пре да ва ње одр жа но у Ско пљу 1937. 
го ди не у ве зи са ма ла ри јом;

– Јо ван Ар се ни је вић из Но вог Са да – 21 цр теж Ђор ђа Та ба ко ви ћа и јед на раз-
глед ни ца Но вог Са да;

– Ла ди слав Вар га из Врд ни ка – лич на ру ко пи сна гра ђа и књи га по све ће на Жив-
ку Мар ко ви ћу;

– Да ни ца Вуј ков, ко лаж, де ло Ра де та То ми ћа;
– Дра го љуб Га ва рић из Ко ви ља – тек сто ви и фо то гра фи је из штам пе ве за ни за 

пр о фе си о нал ни рад у Из да вач ком пред у зе ћу Ма ти це срп ске;
– Ве ра Га ври ло вић из Но вог Са да – ру ко пи сна за о став шти на др Ни ко ле Га ври-

ло ви ћа (ру ко пи си, пре пи ска, лич на до ку мен та, фо то гра фи је);
– Ми ло рад Жи ван че вић из Но вог Са да – иза бра на пре пи ска проф. Жи ван че ви-

ћа са углед ним са рад ни ци ма, ве за на за ње гов пр о фе си о нал ни рад (1 ку ти ја);
– Ва си ли је Јо ва но вић из Но вог Са да – део пре пи ске књи жев ни ка и по ча сног 

пред сед ни ка Ма ти це срп ске ака де ми ка Бо шка Пе тро ви ћа (120 пи са ма);
– Ве ра Јо ва но вић из Но вог Са да – ин вен тар Јо це Ву ји ћа из Сен те (га ле ри ја сли-

ка), ко пи ја ин вен та ра ко ји се на ла зио у ку ћи Јо це Ву ји ћа из Сен те са чи њен је 
око 1980;

– Ве ра Јо ва но вић Дун ђин и Јо ван Дун ђин из Но вог Са да – лич на ар хи ва оба 
да ро дав ца (23 ре ги стра то ра и 19 све жње ва са 54 фа сци кле);

– Да ли бор Не дви дек из Но вог Са да – ру ко пи сна за о став шти на проф. др Бо ри са 
Не дви де ка (пи сма, ди пло ме, скрип та, члан ци и фо то гра фи је);

– Ма ри ја Кле ут из Но вог Са да – пи смо и ру ко пис „Сењ ски уско ци” ко је је проф. 
др Бо ри вој Ма рин ко вић упу тио проф. Кле ут;

– Па вле Пе тро вић из Ве тер ни ка – ру ко пис го во ра одр жа ног 25. но вем бра 1919. 
го ди не у Ср бо бра ну при ли ком при са је ди ње ња Вој во ди не Ср би ји, чи ји је ау тор 
Ми лан Пе тро вић из Те ми шва ра;

– Ра дој ка Об ра до вић из Но вог Са да – пре пи ска и ру ко пи си Ада ма При би ће ви ћа 
(1 ку ти ја);

– Ла сло Па шћик из Но вог Са да – фо то гра фи ја вој ни ка из Пан че ва, дру га по ло-
ви на XIX ве ка;

– Мар ко Ра ду ло вић из Бе о гра да – два пи сма и је дан ру ко пис упу ће ни ака де ми-
ку Бо шку Пе тро ви ћу;

– Ла сло Си ла ђи – лич на и по ро дич на до ку мен та, фо то гра фи је и пре пи ска ве за на 
за рад умет ни ка (2 ку ти је);

– Сло бо дан Си мо но вић из Кру шев ца – део ру ко пи сне за о став шти не Јо ва на Ђор-
ђе ви ћа (1909–1983), ти по гра фа и књи жев ни ка из Ста ла ћа.

2013. 
У 2013. го ди ни Ру ко пи сном оде ље њу су уру чи ли по кло не сле де ћи да ро дав ци:

– Би бли о те ка Ма ти це срп ске – ру ко пис ко ји је у ве зи са про бле ми ма раз вит ка 
НОБ у Вој во ди ни под оку па ци јом, „Штам па осло бо ди лач ке бор бе у Вој во ди ни 
1941–1945” ау то ра др Ду ша на По по ва и Ве сти из Ма ти це, 1979, уред ник др 
Ду шан По пов;

– Ни на По пов из Но вог Са да – део пре пи ске и ру ко пи сне гра ђе др Ду ша на По по ва;
– Рад ми ла Не сто ро вић из Но вог Са да – из „За ду жби не Ми лен ка Ни ко ли ћа”, 

фо то ко пи је нат пи са на спо ме ни ци ма ан тич ких Ср ба од ред ног бро ја 1 до ред-
ног бро ја 58;
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– др Је ле на По пов из Но вог Са да – из лич не за о став шти не ака де ми ка Че до ми ра 
По по ва, по ча сног пред сед ни ка Ма ти це срп ске, гра ђа о Срп ској ен ци кло пе ди ји, 
Срп ском би о граф ском реч ни ку, о за ду жби на ма Ма ти це срп ске, о Ру ко пи сном 
оде ље њу, Лек си ко граф ском за во ду Ма ти це срп ске, до ку мен та ци ја о ак ту ел ним 
до га ђа ји ма Ма ти це срп ске и пре пи ска са са рад ни ци ма у елек трон ској фор ми.

2014.
У 2014. го ди ни Ру ко пи сном оде ље њу су уру чи ли по кло не сле де ћи да ро дав ци:

– Ђур ђи ца Ми ли са вац из Но вог Са да – до ку мен та под на зи вом „Но во сад ски 
до го вор у до ку мен ти ма”;

– Ни на По пов из Но вог Са да – део пре пи ске и ру ко пи сне гра ђе др Ду ша на По по ва;
– Рад ми ла Не сто ро вић из Но вог Са да – из „За ду жби не Ми лен ка Ни ко ли ћа” фо-

то ко пи је нат пи са на спо ме ни ци ма ан тич ких Ср ба од ред ног бро ја 1 до ред ног 
бро ја 58;

– др Је ле на По пов из Но вог Са да – из лич не за о став шти не по ча сног пред сед ни ка 
Ма ти це срп ске, ака де ми ка Че до ми ра По по ва, гра ђа о Срп ској ен ци кло пе ди ји, 
Срп ском би о граф ском реч ни ку, о за ду жби на ма Ма ти це срп ске, о Ру ко пи сном 
оде ље њу, Лек си ко граф ском за во ду Ма ти це срп ске, до ку мен та ци ја о ак ту ел ним 
до га ђа ји ма Ма ти це срп ске и пре пи ска са са рад ни ци ма у елек трон ској фор ми.

2015.
У 2015. го ди ни Ру ко пи сном оде ље њу су уру чи ли по кло не сле де ћи да ро дав ци:

– Би бли о те ка Ма ти це срп ске – пи смо и ко пи ја на слов не стра не књи ге Ср би и 
Бу га ри у про шло сти и са да шњо сти, 1918.

– Љу ба Вук ма но вић из Но вог Са да – ори ги нал ни ру ко пис днев ни ка књи жев ни-
ка Ми ха и ла Ла ли ћа „Пру том по во ди” од 1958. до 1992. го ди не и ори ги нал ни 
ру ко пис ро ма на „Све, све, све” и „Са ма” и дру ге спи се из за о став шти не књи-
жев ни це Мил ке Жи ци не као и тек сто ве чи ји је ау тор сам да ро давац а ко ји су 
у ве зи са стра да њем Жи ци не за вре ме ис тра ге у Глав ња чи и у ло го ру у Сто цу, 
пре и по сле пре су де 1952. го ди не;

– Ле по са ва Кља ић из Но вог Са да – ко пи је ди пло ма, при зна ња и за хвал ни ца за 
ду го го ди шњи про свет ни и пе да го шки рад;

– проф. др Да ни ца Пе тро вић из Бе о гра да – бе ле шке епи ско па шу ма диј ског др 
Са ве Ву ко ви ћа ко је се од но се на епи ско па Са ву Пе тро ви ћа из пр ве по ло ви не 
XVI II ве ка;

– Је ле на Ко ва чек Све тли чић из Но вог Са да – део за о став шти не пред сед ни ка 
Ма ти це срп ске проф. др Бо жи да ра Ко ва че ка;

– др Ко ста Са вић из Но вог Са да – ау тор ска књи га при зна ња, пла ка та и про гра-
ма лич них на сту па др Са ви ћа;

– Бо ри вој Ча лић из Ву ко ва ра, Хр ват ска – ко пи је се дам пи са ма Ми хо ви ла То ман-
дла упу ће них Ан ти Е. Бр ли ћу, ди рек то ру Град ског му зе ја из Ву ко ва ра.

Услу жна де лат ност

Сви ар хи ви сти Ру ко пи сног оде ље ња ра ди ли су у чи та о ни ци и де поу Оде ље ња.
То ком из ве штај ног пе ри о да гра ђу из зби р ки Оде ље ња ко ри сти ло је 1256 ис тра-

жи ва ча. Ис тра жи ва чи су до ла зи ли из Ба ва ни шта, Ба њалу ке, Бач ког Јар ка, Бе о гра да, 
Бу ков ца, Бу дим пе ште (Ма ђар ска), Бу ди са ве, Вој во де Сте пе, Вр шца, Зе му на, Зре ња ни-
на, Ки кин де, Ко ви ља, Но вог Са да, Ни ша, Оџа ка, Пан че ва, Сен те, Сом бо ра, Чач ка итд.

Оде ље ње су по се ти ли мно ги његови са рад ни ци ко ји ма су за по сле ни пру жи ли 
струч ну по моћ то ком њи хо вог ис тра жи вач ког ра да. Тре ба на ве сти и да је Ру ко пи сно 
оде ље ње би ло укљу че но у рад на број ним Ма ти чи ним про јек ти ма, кроз пру жа ње 
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услу га и по мо ћи у на ла же њу по треб не ар хив ске гра ђе. Са ра ђи ва ли смо и пру жа ли 
по моћ број ним уста но ва ма у обла сти кул ту ре и обра зо ва ња кроз на ла же ње, ске ни-
ра ње и усту па ње на ше ар хив ске гра ђе за из ла га ње на из ло жба ма, или ре про ду ко ва ње 
у об ја вље ним књи га ма. Ви ше те ле ви зиј ских еки па и пред став ни ка пи са них ме ди-
ја за тра жи ли су и до би ли од го ва ра ју ћу струч ну по моћ од за по сле них у Ру ко пи сном 
оде ље њу Ма ти це срп ске.

Ске ни ра ње гра ђе

2012.
То ком го ди не, у скла ду са ин тер но кре и ра ним пла ном у окви ру РОМС и на 

зах тев са рад ни ка или ис тра жи ва ча, ске ни ра но је укуп но 1046 пред ме та и по је ди-
нач них ар хи ва ли ја из свих збир ки Ру ко пи сног оде ље ња. Од по ме ну тих, ске ни ра но 
је 930 фо то гра фи ја. По ред фо то гра фи ја ске ни ра но је 78 пи са ма (127 стра на) и 27 ру-
ко пи са (331 стра на), 10 пу бли ка ци ја и 1 ку ти ја сре ђе не ар хив ске гра ђе (106 стра на) 
ве за не за жи вот и де лат ност Ми хај ла Пу пи на под на зи вом Ар хи ва Ма ти це срп ске, 
Пу пин – 1948. го ди не. Гра ђа је при пре мље на за ди ги та ли за ци ју. То ком ја ну а ра, у 
елек трон ском об ли ку, фор ми ран је ка та лог ске ни ра не гра ђе са де таљ ним по да ци ма 
о сва кој по је ди нач но ске ни ра ној ар хи ва ли ји.

2013.
У окви ру про грам ских ак тив но сти Ма ти це срп ске и за по тре бе ор га ни зо ва ња 

не ко ли ко вред них из ло жби о зна чај ним кул тур но-исто риј ским ста њи ма, до га ђа ји ма 
и про це си ма, као и о про фе си о нал ној де лат но сти углед них лич но сти, при пре ма на 
је из у зет но зна чај на и обим на ар хив ска гра ђа из свих збир ки и фон до ва Ру ко пи сног 
оде ље ња. Од ма ја до сеп тем бра, при пре ма на је, ске ни ра на, тех нич ки уре ђе на и струч-
но об ра ђе на обим на и зна чај на ар хив ска гра ђа (пр вен стве но из зби р ки ру ко пи са и 
фо то гра фи ја) ко ја се од но си на исто ри јат на стан ка и раз во ја Шај ка шког ба та љо на 
(1763–1874). При пре мље но је 32 ру ко пи са (501 лист), 152 цр те жа и 3 фо то гра фи је. 
У са рад њи са дру гим уста но ва ма, ком па ни ја ма и по је дин ци ма-са рад ни ци ма, ор га-
ни зо ва не су из ло жбе о исто ри ји Но вог Са да (Ко шут њак филм), де лат но сти Ла зе 
Ко сти ћа, Ра до сла ва Гру ји ћа, Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша (За вод за за шти ту спо ме-
ни ка кул ту ре Но вог Са да, Му зеј Вој во ди не, Му зеј гра да Но вог Са да, итд.), исто ри-
ја ту по ро ди це Дун ђер ски (Му зеј Вој во ди не) и дру ге. За по мену те на ме не при ре ђе но 
је ви ше сто ти на ар хив ских пред ме та и њи хо вих при ло га. При пре мље ни су и ажу-
ри ра ни спи ско ви ар хив ске гра ђе из зби р ке фо то гра фи ја за пред сто је ће из ло жбе у 
2014. го ди ни.

2014. 
То ком го ди не, у скла ду са ин тер но кре и ра ним пла ном у окви ру РОМС, као и 

на зах тев са рад ни ка или ис тра жи ва ча, ске ни ра но је укуп но 2568 пред ме та и по је ди-
нач них ар хи ва ли ја из свих збир ки Ру ко пи сног оде ље ња. Од по ме ну тих, ске ни ра но 
је 1817 фо то гра фи ја, 699 пи са ма, 53 ру ко пи са и 7 пу бли ка ци ја.

2015.
То ком го ди не, у скла ду са ин тер но кре и ра ним пла ном у окви ру РОМС, као и 

на зах тев са рад ни ка или ис тра жи ва ча, ске ни ра но је укуп но 1407 пред ме та и по је ди-
нач них ар хи ва ли ја из свих збир ки Ру ко пи сног оде ље ња. Од по ме ну тих, ске ни ра не 
су 1224 фо то гра фи је, 72 пи сма, 78 ру ко пи са, де се ти не стра ни ца и ли сто ва из 16 За-
пи сни ка Ма ти це срп ске и 17 пу бли ка ци ја.
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Из ло жбе Оде ље ња

Де сан ка Мак си мо вић и Ма ти ца срп ска

У фе бру а ру 2013. го ди не ви ши ар хи ви ста Со ња Боб и ар хи ви ста Ог њен Ка ра-
но вић, у свој ству ау то ра при ре ди ли су из ло жбу ар хи ва ли ја (пи сма, ру ко пи си, фо-
то гра фи је, пу бли ка ци је, итд.) о де лат но сти углед не срп ске пе сни ки ње Де сан ке 
Мак си мо вић. 

Из ло жба под на зи вом Де сан ка Мак си мо вић и Ма ти ца срп ска при ре ђе на је у 
скло пу про мо ци је са бра них де ла пе сни ки ње и обе ле жа ва ња два де се то го ди шњи це 
ње не смр ти. Ске ни ра но је, тех нич ки уре ђе но, при пре мље но и пред ста вље но укуп-
но 57 пред ме та – ар хи ва ли ја и пу бли ка ци ја (39 фо то гра фи ја, 8 пи са ма, 8 ру ко пи са 
и 2 пу бли ка ци је).

Из ло жба о Ма ти ци срп ској

У из ло жбе ном па ви љо ну Цен трал не згра де Уни вер зи те та у Но вом Са ду, у пе-
ри о ду од 18. но вем бра до 3. де цем бра 2015. го ди не, одр жа на је из ло жба по све ће на Ма-
ти ци срп ској. Из ло жбу су осми сли ле и по ста ви ле ви ши ар хи ви сти Со ња Боб и мср 
Алек сан дра Јо ва но вић уз по моћ тех нич ког уред ни ка Ма ти це срп ске Ву ки це Ту ца ков. 
На из ло жби су пред ста вље не нај ста ри ја срп ска кул тур на и на уч на ин сти ту ци ја од 
осни ва ња до да нас као и ње на бо га та из да вач ка де лат ност. Из ло жбу је отво рио пред-
сед ник Ма ти це срп ске проф. др Дра ган Ста нић а при сут ни ма се у име Уни вер зи те-
та у Но вом Са ду обра тио рек тор проф. др Ду шан Ни ко лић. Из ло жба је по том, на 
ини ци ја ти ву де ка на Пе да го шког фа кул те та из Сом бо ра проф. др Жељ ка Вуч ко ви ћа, 
из ло же на у згра ди Пре па ран ди је у чи јем се зда њу на ла зе Га ле ри ја и Му зеј Пе да го-
шког фа кул те та. Из ло жба је отво ре на до по след ње не де ље де цем бра 2015. го ди не.

Уче шће на ску по ви ма

2012.
Пред ста вља ње гра ђе Оде ље ња на сим по зи ју му у Бе чу

Др Иси до ра По по вић пре гле да ла је ком пле тан ка та лог Зби р ке ру ко пи са и из-
дво ји ла сву гра ђа ко ја се од но си на по зо ри ште и драм ску књи жев ност. На осно ву 
то га на пи сан је рад Из во ри за по зо ри шну исто ри ју Вој во ди не, уз по се бан осврт на 
Ма ти цу срп ску, ко јим је Рукописно одељење пред ста вље но на ме ђу на род ном на уч-
ном сим по зи ју му у Бе чу од 1. до 3. ок то бра 2012.

2014.
Пред ста вља ње гра ђе Оде ље ња на сим по зи ју му у Те ми шва ру

У оп се гу про грам ских ак тив но сти Ма ти це срп ске за обе ле жа ва ња ва жних 
ју би ле ја у срп ској дру штве но-по ли тич кој и кул тур ној исто ри ји, си сте ма ти зо ва ни 
су раз ли чи ти по да ци из на уч но-ин фор ма тив них сред ста ва о ар хив ској гра ђи у ве зи 
са жи во том и де лат но шћу Бран ка Ра ди че ви ћа, а ко ју РОМС чу ва у окви ру сво јих пред-
ме та у фон ду. На осно ву до би је них по да та ка и уви дом у са му ар хив ску гра ђу РОМС, 
Ог њен Ка ра но вић при пре мио је рад Ра ди че ви ћи и Ма ти ца срп ска кроз ар хив ску 
гра ђу РОМС ко јим је пред ста вљао Ма ти цу срп ску на На уч ном сим по зи ју му „Ра ди-
че ви ћи у Те ми шва ру”, ко ји је одр жан у ор га ни за ци ји Са ве за Ср ба у Ру му ни ји из 
Те ми шва ра 29–31. ав гу ста 2014. го ди не.
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Те ми швар ски од бор

У са зи ву 2012–2015. го ди не Те ми швар ски од бор Ма ти це срп ске ра дио је у 
са ста ву (азбуч ним ре до сле дом): Сте ван Бу гар ски (Р), Ђор ђе Ђу рић, Де јан Јак шић, 
Бран ка Ку лић, Бо жи дар Па нић (Р), Ду шан Ј. По пов (Р), Ми ља Ра дан (Р), Љу бо мир 
Сте па нов (Р), Дра ган Ту бић; имао је, да кле, 9 чла но ва, од че га 5 из Ру му ни је и 4 из 
Ср би је. Ду жност се кре та ра оба вљао је Сте ван Бу гар ски.

Струч ни са рад ник Оде ље ња би ла је Мир ја на Зр нић. Од  чла но ва Те ми швар ског 
од бо ра умро је Љу бо мир Сте па нов 18. ок то бра 2015.

С об зи ром на не по вољ но фи нан сиј ско ста ње Ма ти це срп ске, Те ми швар ски 
од бор је ра дио по по ступ ку до пи сног и те ле фон ског до го ва ра ња, с тим што су сви 
чла но ви ре дов но и пот пу но оба ве шта ва ни о де та љи ма де ло ва ња. Чла но ви су са ра-
ђи ва ли и ме ђу соб но по по тре би, оба ве шта ва ју ћи о то ме и се кре та ра, та ко да је са рад-
ња за ускла ђи ва ње ста во ва би ла не пре кид на.

Те ми швар ски од бор је имао три глав на за дат ка, и то: на ста вак ра до ва на сре-
ђи ва њу епар хиј ске и ма на стир ске до ку мен та ци је у Те ми шва ру, из да ва ње Те ми
швар ског збор ни ка и те рен ска ис тра жи ва ња.

– Оба вљен је те рен ски оби ла зак не ких ру мун ских цр ка ва, за ко је је би ло на зна-
ка да по се ду ју ра до ве Ср ба умет ни ка (Љу бо мир Сте па нов, Сте ван Бу гар ски). 
Еви ден ти ра ни су ра до ви Ни ко ле Алек си ћа (у Ка пал на шу и Ма лој Ре ме ти), 
Ду ша на Алек си ћа (у Шеј ти ну), Сте фа на Те нец ког (у Ла цу на шу).

– Иден ти фи ко ва не су две сли ке Сте фа на Алек си ћа (Бо жи дар Па нић) у Ара ду, 
али се ни је мо гло до ћи до нов ца за от куп. 

– При ли ком по се те цр кви у Фи би шу (Сте ван Бу гар ски) по твр ђе но је да је она 
за ду жби на Пе тра Те ке ли је (Са ви ног бра та), али се ви ше не мо гу иден ти фи ко-
ва ти два гро ба по ро ди це, о ко ји ма има пи са них тра го ва.

– Са ста вљен је спи сак обје ка та (цр кве и пле мић ке гроб ни це), ко је би тре ба ло 
по се ти ти у до глед но вре ме, јер су из ло же ни про па да њу.

– При во ди се кра ју ре дак ти ра ње Гра ђе за би о граф ски реч ник мо на ха Кар ло вач-
ке ми тро по ли је (Сте ван Бу гар ски).

– За по че то је пи са ње ре тро спек тив не би бли о гра фи је 500 го ди на срп ске књи ге 
на тлу да на шње Ру му ни је, ко ја би об у хва ти ла раз до бље 1508–2008. С об зи ром 
на рас по ло жи ву и до ступ ну гра ђу, за по че то је са раз до бљем 1868–2008. 

– На ста вља се лин гви стич ко ис тра жи ва ње ме сних го во ра (Ми ља Ра дан). 
– Чла но ви Те ми швар ског од бо ра ра ди ли су на по ре до и у дру гим од бо ри ма Ма-

ти це срп ске, уче ство ва ли су у пи са њу би о гра фи ја за Срп ски би о граф ски реч
ник и за Срп ску ен ци кло пе ди ју; уче ство ва ли у при ре ђи ва њу из ло жби у окви ру 
Га ле ри је МС (Бран ка Ку лић) и сл.

– Та ко ђе су у Те ми шва ру уче ство ва ли у пи са њу би о гра фи ја за Ен ци кло пе ди ју 
исто риј ског Ба на та, Том 1, Књи жев ност, ко ју из да је Те ми швар ска фи ли ја ла 
Ру мун ске ака де ми је на ру мун ском је зи ку, и у ор га ни зо ва њу ра зних де лат но сти 
ко је по кри ва Са вез Ср ба у Ру му ни ји.

За де лат но сти Те ми швар ског од бо ра ни је зах те ва на ни ко ри шће на нов ча на 
по др шка са ме уста но ве, сем што је на те рет МС па ло штам па ње збор ни ка.

Све оста ле тро шко ве по кри ли су са ми чла но ви, не што из соп стве них сред ста ва, 
а не што уз по моћ и по др шку Са ве за Ср ба у Ру му ни ји, ко ји нам је мак си мал но на-
кло њен.
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СРЕ ЂИ ВА ЊЕ АР ХИВ СКЕ ГРА ЂЕ ТЕ МИ ШВАР СКЕ ЕПАР ХИ ЈЕ 
(ру ко во ди лац про јек та: ака де мик Ва си ли је Кре стић)

2012.
То ком 2012. го ди не због зах те ва има о ца ар хив ске гра ђе, по тре ба адап та ци је 

и пре на ме не про сто ри ја у ко ји ма се на ла зи ла ар хи ва Те ми швар ске епар хи је, све га 
три да на је ра ђе но на сре ђи ва њу ар хив ске гра ђе ма на сти ра Без ди на, а оста ло вре ме 
је ис ко ри шће но за пре се ље ње ар хи ве из дво ри шних про сто ри ја на ме ђу спра ту у 
но ве др ве не ор ма не, сме ште не у ход ни ку на пр вом спра ту епар хиј ског дво ра. 

Од не сре ђе не гра ђе до не те прет ход них го ди на из ма на сти ра Без ди на, об ра ђе не 
су че ти ри ку ти је, гра ђа је раз вр ста на по го ди на ма и уба че на у ку ти је сре ђе не прет-
ход них го ди на. Део гра ђе од но сио се на рад Пра во слав не срп ске ве ро и спо вед не 
шко ле у Му на ри, те је и сме штен у тај фонд, а ве ћи део је на стао то ком XVIII и XIX 
ве ка у ма на сти ру Без ди ну, та ко да су но ви пред ме ти уба че ни у по сто је ћи по ре дак 
по го ди на ма и бро је ви ма, ста вље ни у ку ти је, ис пи са не но ве гра нич не го ди не и бро-
је ви ку ти ја. Део до ку ме на та је фо то гра фи сан и ске ни ран (око 200 до ку ме на та). 

Због по тре ба лак шег про на ла же ња сре ђе не ар хив ске гра ђе ура ђен је по пис пре-
се ље не гра ђе и то по граф ски по ка зи вач са озна ка ма где се ко ја ку ти ја на ла зи. Део 
но ви је гра ђе, на ста ле у дру гој по ло ви ни XX ве ка, ко ја је још опе ра тив на, сме штен 
је у при јем ној кан це ла ри ји у при зе мљу епи скоп ског дво ра.

2013.
То ком ра да у 2013. го ди ни у по сту пак сре ђи ва ња узе ти су пре о ста ли спи си, са 

сиг на ту рама и без њих, за о ста ли из 2012. го ди не, или на кнад но до не ти (!). До ку мен-
та ко ја има ју сиг на ту ру уба че на су у по сто је ћи ре до след по те мат ским гру па ма, док су 
пред ме ти без сиг на ту ре од ло же ни у те мат ску гру пу „Ра зно” и ана ли тич ки об ра ђе-
ни. У тој гру пи на ла зе се пред ме ти на ста ли у до ста ве ли ком вре мен ском ра спо ну 
1777–1962. го ди не, пи са ни на цр кве но сло вен ском, не мач ком, ла тин ском, ру мун ском 
и ма ђар ском је зи ку. Сре ђе ни спи си ста вље ни су у ар хив ске ку ти је и из ра ђен је елек-
трон ски су мар ни по пис пред ме та са до пу ње ним то по граф ским по ка зи ва чем, где се 
шта на ла зи и у ко јем ор ма ну се на ла зе од ре ђе не ар хив ске ку ти је.

При ли ком уба ци ва ња но вих спи са у по сто је ћи по ре дак до шло је до по ме ра ња 
бро је ва ин вен тар них је ди ни ца, та ко да су пре ну ме рисане све књи ге и ар хив ске ку-
ти је овог фон да и из ра ђен је нов су мар ни ин вен тар.

У не сре ђе ној гра ђи на ђе но је 67 до ку ме на та у ко вер та ма са нат пи сом на ру мун-
ском је зи ку, ве о ма зна чај них за бо ље по зна ва ње жи во та и ра да ма на сти ра Без дин. 
До ку мен та са сиг на ту ром та ко ђе су уба че на у по сто је ћи по ре дак.

Ка ко је при ли ком сре ђи ва ња ар хив ске гра ђе на ђе но и ви ше вред них фо то гра-
фи ја на ста лих у дру гој по ло ви ни XIX и пр вој по ло ви ни XX ве ка, од лу че но је да се 
фор ми ра Зби р ка фо то гра фи ја Те ми швар ске епар хи је. Фо то гра фи је су сре ђе не на 
осно ву Упут ства о чу ва њу и об ра ди зби р ке фо то гра фи ја, Ар хив ског ве ћа СР Ср би је 
из 1971. го ди не. Зби р ка фо то гра фи ја је сре ђе на и об ра ђе на на те мат ски на чин, по што 
хро но ло шки на чин ни је би ло мо гу ће при ме ни ти за нај ве ћи број фо то гра фи ја.

Сре ђе не су укуп но 152 фо то гра фи је, оста је да се ура ди кар то теч ки ре ги стар 
Зби р ке фо то гра фи ја, што ће олак ша ти њи хо ву упо тре бу. По себ но ис ти че мо фо то-
гра фи ју-па но са ли ко ви ма свих уче сни ка Срп ског на род но-цр кве ног са бо ра у Срем-
ским Кар лов ци ма из 1874. го ди не, чи ји је ау тор по зна ти но во сад ски фо то граф Јо хан 
Рех ни цер. Па но са др жи 70 пор тре та нај по зна ти јих лич но сти ко је су уче ство ва ле у 
ра ду са бо ра. Сва ки пор трет је фо то граф ски пре сни мљен и пре ба чен на по се бан 
хард-диск.

По ред на ве де них фо то гра фи ја сни мљен је још 341 до ку мент за ко је смо про-
це ни ли да има ју ве ћи зна чај, па су ускла ди ште ни на спољ ни хард-диск.
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То ком ра да на сре ђи ва њу ар хив ске гра ђе ма на сти ра Без дин у Вла ди чан ски двор 
су до не те још 23 ку ти је ар хив ске гра ђе из ма на сти ра Сен Ђур ђа.

2014.
На ста вак ра да на сре ђи ва њу ар хив ске гра ђе Те ми швар ске епар хи је ре а ли зо ван 

је на са мом кра ју 2014. го ди не. Ове го ди не у еки пи су ра ди ли са мо дво ји ца ар хи ви ста, 
јер су до би је на сред ства би ла ви ше стру ко ма ња не го прет ход них го ди на, ка да је 
ра ди ло од че ти ри до шест ар хи ви ста (Ми ни стар ство кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је ни је 
упла ти ло свој део сред ста ва ко ја је упла ћи ва ло за овај про је кат, та ко да је и број 
ар хи ви ста мо рао би ти сма њен). Ра ди ло се на гра ђи ко ја је до не та про шле го ди не, 
зад њег да на ра да еки пе ар хи ви ста, оби ма од 25 кар тон ских ку ти ја раз ли чи те ве ли-
чи не и око шест ду жних ме та ра. Већ на осно ву ле ти мич ног пре гле да до не те гра ђе 
уо че но је да гра ђа ни је из ма на сти ра Зла ти це, ка ко се ми сли ло, већ је ве за на за ма на стир 
Св. Ђур ђа. Гра ђа је до не та у ра су том ста њу, пот пу но по ме ша них го ди на, пра шња ва, 
за пр ља на, че сто из гу жва на и из гри же на од ми ше ва, ра спо на од средине XVIII сто-
ле ћа па све до пр вих го ди на по сле Дру гог свет ског ра та, пи са на на срп ском, цр кве-
но сло вен ском, не мач ком, ру мун ском и ла тин ском је зи ку.

Због ма лог бро ја об ра ђи ва ча до го во ре но је да се гра ђа сла же по го ди на ма, а 
по том и по од ре ђе ним ор га ни за ци о ним це ли на ма и бро је ви ма, уко ли ко по сто је, у 
окви ру од ре ђе них го ди на. По себ но је за ни мљи во да су на ђе на и пи сма ко је су та-
да шњи епи ско пи и мно ге по зна те лич но сти тог пе ри о да упу ћи ва ли игу ма ну ма на-
сти ра и до пи са епар хиј ске кон зи сто ри је упра ви ма на сти ра. На ђе но је и три де се так 
стам па та са кра ја XVIII сто ле ћа пи са них на не мач ком, ма ђар ском и ла тин ском је зи-
ку, ко је су ма на сти ру упу ћи ва не из Срем ских Кар ло ва ца, али и од ау стриј ских вла сти. 
За оне ко ји про у ча ва ју срп ску те о ло шку ми сао сва ка ко ће би ти за ни мљи ви и три де-
се так ру ком пи са них тек сто ва по во дом ве ли ких цр кве них пра зни ка, ко ји по не ким 
на зна ка ма мо гу би ти са са мог кра ја XVIII сто ле ћа (на јед ном од њих сто ји олов ком 
убе ле же на 1793. го ди на).

По ред ових пи са ма, ко ја су и ске ни ра на, по сто ји у гра ђи ко ја ни је об ра ђе на 
још сто ти нак пи са ма ко ја за на шу кул тур ну исто ри ју има ју из у зет ну вред ност и 
оправ да ва ју да љи рад на сре ђи ва њу ар хив ске гра ђе Те ми швар ске епар хи је. За на-
ред ну го ди ну мо ра се обез бе ди ти је дан ске нер фор ма та А3 ка ко би се упо ре до са 
об ра дом и ске ни ра ла нај ва жни ја ар хив ска гра ђа и на тај на чин олак ша ло ње но ко ри-
шће ње.

2015.
Као и прет ход них го ди на, и 2015. го ди не рад на сре ђи ва њу ар хив ске гра ђе Те-

ми швар ске епар хи је ре а ли зо ван је средином де цем бра. Због сма ње ња сред ста ва 
ко ји ма се фи нан си ра овај про је кат у ра ду уче ству је са мо дво је ар хи ви ста. Ра ђе но 
је на гра ђи ко ја је 2013. го ди не до не та из ма на сти ра Све тог Ђур ђа. Гра ђа је пи са на 
у пе ри о ду од среди не XVI II сто ле ћа, по све до пр вих го ди на по сле Дру гог свет ског 
ра та. Пи са на је на срп ском, цр кве но сло вен ском, не мач ком, ла тин ском и ру мун ском 
је зи ку. До не та гра ђа је сла га на по го ди на ма и ор га ни за ци о ним це ли на ма. Ра чу ни, 
кви те и раз не вр сте при зна ни ца одва ја ју се по го ди на ма и од ла жу у по себ не ку тије. 
Из у зет но вред на ар хив ска гра ђа сва ка ко омо гу ћа ва бо ље по зна ва ње исто ри је ма на-
сти ра Све тог Ђур ђа и исто ри је Ср ба у ру мун ском де лу Ба на та. Об је ди ња ва ње укуп-
не об ра ђе не гра ђе и из ра да при вре ме них су мар них ин вен та ра би ће мо гу ће ура ди ти 
ка да се обез бе ди уче шће ве ћег бро ја струч ња ка за на ве де не је зи ке на ко ји ма је гра ђа 
Те ми швар ске епар хи је пи са на.
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На уч ни и струч ни ску по ви

Оде ље ње за књи жев ност и је зик

Ми лош Цр њан ски: по е зи ја и ко мен та ри

Ин сти тут за књи жев ност и умет ност из Бе о гра да, Фи ло ло шки фа кул тет Уни-
вер зи те та у Бе о гра ду и Ма ти ца срп ска при ре ди ли су Ме ђу на род ни на уч ни скуп „Ми-
лош Цр њан ски: по е зи ја и ко мен та ри” по све ћен по е зи ји ве ли ког срп ског ли ри ча ра.

Од 4. до 6. де цем бра 2013. го ди не одр жан је скуп у Бе о гра ду и Но вом Са ду, у 
окви ру про јек та „Сме на по е тич ких па ра диг ми у срп ској књи жев но сти два де се тог 
ве ка: на ци о нал ни и европ ски кон текст”. Скуп су организовали проф. др Јо ван Де лић, 
ру ко во ди лац про јек та, и др Дра ган Ха мо вић.

За скуп и за бу ду ћи збо р ник ра до ва при ја вље но је 47 ра до ва ис тра жи ва ча из 
Ср би је, Цр не Го ре, Ре пу бли ке Срп ске, Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва, Ве ли ке Бри-
та ни је, Не мач ке, Ита ли је, Фран цу ске, Укра ји не, Пољ ске и Хр ват ске.

Ма ти ца срп ска би ла је до ма ћин тре ћег, за вр шног да на ску па (пе так, 6. де цем-
бар), а том при ли ком при сут не је по здра вио др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти-
це срп ске. Пр вим де лом ра да ску па пред се да вао је ака де мик Све то зар Ко ље вић. 
Ре фе ра те су про чи та ли: ака де мик Све то зар Ко ље вић, Гла со ви за ви ча ја и ту ђи на у 
не ким пе сма ма, др Ва лен ти на Ха мо вић, „Ли ри ка и ко мен та ри”: не ро ман ти чар ски 
им пул си, мр Са ња Па ри по вић, Тра ди ци о нал на и сло бод на ли ни ја рит ма у ли ри ци 
Ми ло ша Цр њан ског (рад про чи та ла Ја на Алек сић), др Зо ра на Опа чић, Ја дран ски 
про сто ри и ју го сло вен ска кул ту ра у по е зи ји Ми ло ша Цр њан ског, мр Је ле на Па нић 
Ма раш, Ерот ско у по е зи ји Ми ло ша Цр њан ског, мр Је ле на Јо ва но вић, По е тич ки 
пре врат Ми ло ша Цр њан ског и Јо ва на Сте ри је По по ви ћа, мр Бо јан Чо лак, По е ти
ка кле тве и пе снич ки ак ти ви зам у „Ви дов дан ским пе сма ма” Ми ло ша Цр њан ског. 
Дру гим де лом ску па пред се да вао је др Дра ган Ха мо вић. Ре фе ра те су про чи та ли: 
др Ве сна Ци дил ко, „Ли ри ка Ита ке” на не мач ком: ре цеп циј ски то ко ви и про бле ми 
пре во ђе ња по ет ског тек ста, мр Со ња Ве се ли но вић, Сим бо ли ка Ита ке у књи жев
но сти екс пре си о ни зма: Гот фрид Бен и Ми лош Цр њан ски, др Ма ри ја Цин до ри 
Шин ко вић, Те мат скомо тив ске срод но сти ли ри ке Ади ја и Цр њан ског, др Ка јо ко 
Ја ма са ки, „Пра зни на” у по е зи ји Ми ло ша Цр њан ског: пе сни ков ди ја лог са Лао Це ом, 
др Не бој ша Ла зић, Су срет за па да и ис то ка у по е зи ји Ми ло ша Цр њан ског, и Мар ко 
Авра мо вић, Две Су ма тре: Ми лош Цр њан ски и Не бој ша Ва со вић.

На кон за вр шет ка ра да уче сни ци ску па о Цр њан ском би ли су го сти епи ско па 
срем ског го спо ди на Ва си ли ја у ма на сти ру Кру ше до лу.

2014.
Усме на тра ди ци ја Ба нат ске вој не гра ни це

У са ли за сед ни це Ма ти це срп ске 16. октобра 2014. године одр жан је На уч ни 
скуп „Усме на тра ди ци ја Ба нат ске вој не гра ни це”. Скуп је осми слио и ор га ни зо вао 
др Ми о драг Ма тиц ки, пот пред сед ник Ма ти це срп ске.

Скуп је по здра вио проф. др Бран ко Бе шлин, пот пред сед ник Ма ти це срп ске а 
пред се да ва ли су др Ми о драг Ма тиц ки, ко ор ди на тор на уч ног ску па, и Јул ка Ђу кић, 
се кре тар. На ску пу су уче ство ва ли са ре фе ра ти ма: др Ми о драг Ма тиц ки, Увод на реч, 
др Је ле на Илић, Ба нат ска вој на гра ни ца, др Ли ди ја Де лић, Ер лан ген ски ру ко пис 
као све до чан ство о хе те ро ге но сти еп ског пе ва ња, проф. др Ма ри ја Кле ут, Вој на 
гра ни ца – ли те рар ни за пис у сен ци, проф. др Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић, Пред
ста ва о вој ни ку гра ни ча ру у усме ној ли ри ци и гра ђан ском пе сни штву, проф. др Сла-
ви ца Га ро ња Ра до ва нац, Пре глед мо ти ва на род них пе са ма, у ре пер то а ру Ба нат ске 
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вој не кра ји не (ре фе рат про чи та ла Л. Де лић), проф. др Ве сна Мар ја но вић, Гра ни ча ри 
и ве ро ва ње у опа сне по кој ни ке – вам пир ње, Ду шан Бел ча, књи жев ник, На род не умо
тво ри не из Пар те, др Би ља на Си ки мић, Ср би у По мо риш ју: се ћа ња на Вој ну гра ни цу 
(ре фе рат про чи тао М. Ма тиц ки), проф. др Ду шан Ива нић, Ба нат ска пе ри о ди ка, 
по сред ник ре ги ја и ти по ва срп ске књи жев не ба шти не (ре зи ме ре фе ра та про чи тао 
М. Ма тиц ки). Ди ску си ја – по сле свих из ла га ња.

Ре фе ра ти са одр жа ног ску па су штам па ни у по себ ном збор ни ку.

2015.
Син так са сло же не ре че ни це у срп ском је зи ку

У Ма ти ци срп ској одр жан је 29. априла 2015. јед но днев ни На уч ни скуп „Син так-
са сло же не ре че ни це у срп ском је зи ку” у ор га ни за ци ји Ин сти ту та за срп ски је зик 
СА НУ, Оде ље ња за књи жев ност и је зик Ма ти це срп ске и ру ко во ди о ца из ра де Син
так се сло же не ре че ни це у срп ском је зи ку ака де ми ка Пре дра га Пи пе ра, ко ји је отво-
рио скуп и по здра вио уче сни ке ску па као и при сут не пот пред сед ни ка Ма ти це срп ске 
др Ми о дра га Ма тиц ког и се кре та ра Оде ље ња за књи жев ност и је зик др Мар ка Не-
ди ћа. На ску пу је про чи та но 11 ре фе ра та:

Пре драг Пи пер, Оп шта пи та ња „Син так се сло же не ре че ни це у срп ском је
зи ку” и ре че ни це с кон це сив ном кла у зом, Сре то Та на сић, Асин дет ске ре че нице са 
се ман тич ким кон кре ти за то ром, Ива на Ан то нић, Син так са и се ман ти ка сло же не 
ре че ни це с тем по рал ном кла у зом, Људ ми ла По по вић, Так сис у сло же ној ре че ни ци, 
са по себ ним освр том на се кун дар ни и ва лент ни так сис, Вла ди сла ва Ру жић, Фи нал
ност и псе у до фи нал ност у сло же ној ре че ни ци (и ти по ло ги ја фи нал них кла у за у 
ужем сми слу), Дој чил Вој во дић, О ка у за тив ноим пли ка тив ним од но си ма у срп ској 
хи по так си, Сло бо дан Па вло вић, Син так сич косе ман тич ки по тен ци јал срп ских 
ре ла ти ви за то ра, Ја сми на Мо ско вље вић, Од но си ко ре фе рент но сти у сло же ној 
ре че ни ци са из рич ном кла у зом, Ми ли вој Ала но вић, До пун ска ре че ни ца уз ка у за тив
нома ни пу ла тив не гла го ле, Ма ри на Ни ко лић, Ре че ни це с по ред бе ном кла у зом у срп
ском је зи ку, Би ља на Ма рић, Управ ни и не у прав ни го вор у срп ском је зи ку.

По сле сва ког ре фе ра та је во ђе на кон струк тив на ди ску си ја.

Округли столови и годишњице

2013.
200 го ди на ро ђе ња Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша

ПР О СЛА ВА ДВЕ СТО ГО ДИ ШЊИ ЦЕ ЊЕ ГО ШЕ ВОГ РО ЂЕ ЊА

Ве ли ки ју би леј две сто го ди шњи це Ње го ше вог ро ђе ња при па да до га ђа ји ма од 
нај ве ћег кул тур ног и на уч ног зна ча ја, па је при род но да су се на из у зет но од го вор-
ном по слу ове вр сте на шле во де ће на уч не и кул тур не уста но ве срп ског на ро да – Срп-
ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, Ака де ми ја на у ка и умјет но сти Ре пу бли ке Срп ске, 
те Ма ти ца срп ска, као из вр шни ор га ни за тор за јед нич ког пр о гра ма. По зив је упу ћен 
и Цр но гор ској ака де ми ји на у ка и умјет но сти да се при дру жи по ме ну тим уста но ва ма 
и да пру жи вла сти ти кре а тив ни до при нос са др жин ском пр о ши ре њу пред ло же ног 
пр о гра ма, али се ЦА НУ опре де ли ла да са мо стал но обе ле жи Ње го шев ју би леј.

За кљу че но је да ова пр о сла ва мо ра би ти ор га ни зо ва на на нај ви шем др жав ном 
ни воу, да па три јарх Срп ске пра во слав не цр кве Ири неј, пред сед ник Ре пу бли ке Ср-
би је То ми слав Ни ко лић и пред сед ник Ре пу бли ке Срп ске Ми ло рад До дик бу ду 
глав ни по кро ви те љи ове ма ни фе ста ци је. Уз то, пред ло жен је По ча сни од бор ко ји 
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би са чи ња ва ли: ар хи е пи скоп це тињ ски и ми тро по лит цр но гор ско-при мор ски Ам-
фи ло хи је (Ра до вић), епи скоп бу ди мљан ско-ник шић ки Јо а ни ки је (Ми ћо вић), епи скоп 
бач ки Ири неј (Бу ло вић), ми ни стар обра зо ва ња и на у ке Жар ко Об ра до вић, ми ни стар 
кул ту ре Бра ти слав Пет ко вић, пред сед ник СА НУ ака де мик Ни ко ла Хај дин, пред-
сед ник АНУ РС ака де мик Рај ко Ку зма но вић и пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др 
Дра ган Ста нић. Ме ђу тим, Вла да Ср би је ни је име но ва ла По ча сни од бор и ни је до-
не ла од лу ку да фи нан си ра обе ле жа ва ње Ње го ше вог ју би ле ја.

Ма ти ца срп ска је име но ва ла Од бор за пр о сла ву у ко ји су ушли пред став ни ци 
три ју уста но ва за ду же ни за ор га ни за ци ју на уч ног ску па о Ње го шу, за тим це ло куп-
ни са став Ње го ше вог од бо ра Ма ти це срп ске, као и ко оп ти ра ни чла но ви за ду же ни 
за по је ди не сег мен те про грам ске де лат но сти. Пред сед ник Од бо ра за про сла ву је 
ака де мик Ма ти ја Бећ ко вић, пот пред сед ник за ду жен за на уч ни скуп је до пи сни члан 
СА НУ Ми ро Вук са но вић, пот пред сед ник за ду жен за кул тур ни про грам и из да вач-
ку де лат ност је проф. др Дра ган Ста нић, а чла но ви су: проф. др Ја сми на Гр ко вић 
Меј џор, ака де мик Ми о мир Да шић, проф. др Јо ван Де лић, ака де мик Љу бо мир Зу ко вић, 
проф. др Ду шан Ива нић, ака де мик Све то зар Ко ље вић, проф. др Го ран Мак си мо вић, 
проф. др Не над Ма ку ље вић, ака де мик Рај ко Пе тр ов Но го, проф. мр Не над Осто јић, 
мр Ти ја на Пал ко вље вић Бугарски, проф. др Дра го Пе ро вић, проф. др Ма то Пи жу-
ри ца, ака де мик Пре драг Пи пер, др Бран ка Ра до вић, г. Се ли мир Ра ду ло вић, ака де мик 
Сло бо дан Ре ме тић, ака де мик Вла до Стру гар, ака де мик Љу бо мир Та дић, др Сла вен-
ко Тер зић, др Ср ђа Триф ко вић, г. Гој ко Шан тић, проф. др Бо го љуб Ши ја ко вић и проф. 
др Мла ден Шу ка ло. За струч ног са рад ни ка Од бо ра за про сла ву од ре ђе на је Јул ка 
Ђу кић из Ма ти це срп ске. Управ ни од бор Ма ти це срп ске је овла стио Од бор за про-
сла ву да до дат но ко оп ти ра у сво је члан ство оне кул тур не по сле ни ке ко ји су нео п ход-
ни за ква ли тет ну ор га ни за ци ју и из вед бу про гра ма ве ли ке го ди шњи це. 

Основ на иде ја је да це ла 2013. го ди на бу де у зна ку Ње го ша и ње го шев ске кул-
ту ре. То зна чи да би то ком чи та ве го ди не, на свим про сто ри ма где срп ски на род 
жи ви и где по сто ји свест о срп ским кул тур ним вред но сти ма, би ли ор га ни зо ва ни 
кул тур ни са др жа ји обе ле же ни Ње го ше вим име ном и де лом.

Основ ни сег мен ти про грам ске де лат но сти би ли би:
‒ тро днев ни На уч ни скуп „Његош у свом и нашем добу” са ме ђу на род ним уче-

шћем, у ор га ни за ци ји СА НУ, АНУ РС и Ма ти це срп ске, од 6. до 8. но вем бра 2013. 
го ди не у Бе о гра ду, Но вом Са ду и Ба њој Лу ци;

‒ из да вач ка де лат ност ко ја тре ба да обез бе ди из ла га ње но вих на уч них са зна-
ња о Ње го шу, као и по нов но об ја вљи ва ње Ње го ше вих де ла;

‒ Све ча на ака де ми ја са уче шћем нај зна чај ни јих пе сни ка ње го шев ске тра ди-
ци је, у Под го ри ци, Ник ши ћу, Но вом Са ду, Бе о гра ду, Ба њој Лу ци, Кра гу јев цу, Ни-
шу, Ко сов ској Ми тро ви ци и свим дру гим ме сти ма у ко ји ма по сто је од го ва ра ју ћи 
усло ви за ова кав про грам;

‒ из ло жба Пе тар II Пе тро вић Ње гош у ви зу ел ној кул ту ри са де ли ма ли ков не 
и при ме ње не умет но сти ин спи ри са на Ње го шем и ње го шев ском кул ту ром, а би ла би 
пред ста вље на у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, Га ле ри ји СА НУ, Га ле ри ји АНУ РС и дру-
гим ме сти ма срп ског кул тур ног про сто ра ко ја има ју аде ква тан га ле риј ски про стор;

‒ под сти ца ње по став ки Ње го ше вих де ла на по зо ри шним сце на ма;
‒ про јек ци је и пре да ва ња о Ње го шу и ње го вом де лу пре зен то ва ном на филм-

ском и ви део-ме ди ју;
‒ кон цер ти де ла ин спи ри са них Ње го шем или ње му по све ће них, од ет но му-

зич ких по ја ва до умет нич ке му зи ке;
‒ под сти ца ње ра зно вр сних про гра ма у ма њим сре ди на ма где би у ло кал ним 

кул тур ним цен три ма, шко ла ма, би бли о те ка ма и дру гим пунк то ви ма би ли ор га ни-
зо ва ни при год ни про гра ми по све ће ни Ње го шу;
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‒ под сти ца ње из да ва ња при год них ви део-ма те ри ја ла, по штан ских мар ки ца, 
злат ни ка са Ње го ше вим ли ком и сл.

Овај про грам ски оквир тре ба ло је да бу де про ши ри ван свим оним об ли ци ма 
ра да ко ји се учи не ва жним за до стој но обе ле жа ва ње ве ли ког Ње го ше вог и на шег 
ју би ле ја. 

Од бор је бла го вре ме но, кра јем 2012. го ди не, из ра дио про грам про сла ве, а по-
том се по чео обра ћа ти над ле жним ре пу блич ким ор га ни ма ка ко би се при ба ви ла 
сред ства за ре а ли за ци ју про сла ве.

Упр кос упо р ним обра ћа њи ма свим ни во и ма вла сти, од пред сед ни ка Ре пу бли-
ке, пред сед ни ка и пр вог пот пред сед ни ка Вла де па до над ле жних ми ни ста ра, Од бор 
ни је до био фи нан сиј ску по др шку за ре а ли за ци ју про гра ма про сла ве. Дра го це ну 
вер бал ну по др шку пру жи ли су Ње го ва све тост па три јарх срп ски Ири неј, пред сед-
ник Ре пу бли ке Ср би је го спо дин То ми слав Ни ко лић и пред сед ник Ре пу бли ке Срп-
ске го спо дин Ми ло рад До дик.

Ње го ва све тост па три јарх срп ски г. Ири неј при мио је 5. фе бру а ра де ле га ци ју 
Од бо ра за про сла ву. Де ле га ци ју су чи ни ли: пред сед ник Од бо ра ака де мик Ма ти ја 
Бећ ко вић, пот пред сед ни ци до пи сни члан СА НУ Ми ро Вук са но вић и проф. др Дра-
ган Ста нић, као и ге не рал ни се кре тар СА НУ ака де мик Ди ми три је Сте фа но вић. 
Чла но ви де ле га ци је упо зна ли су Ње го ву све тост са про гра мом обе ле жа ва ња из у-
зет ног ју би ле ја Два ве ка Ње го ша. Па три јарх је са за до вољ ством при хва тио да бу де 
по кро ви тељ це ло куп ног про гра ма и бла го сло вио сва ки бу ду ћи рад свих уче сни ка 
и са рад ни ка у овом зна чај ном до га ђа ју.

Сли чан раз го вор делегација је водила и са пред сед ни ком Ре пу бли ке го спо ди-
ном То ми сла вом Ни ко ли ћем (21. фе бру а ра). У са ста ву делегације би ли су пред сед-
ник Од бо ра ака де мик Ма ти ја Бећ ко вић, пот пред сед ни ци до пи сни члан СА НУ Ми ро 
Вук са но вић и проф. др Дра ган Ста нић, као и ака де мик Љу би ша Ра кић, пот пред сед-
ник СА НУ. Пред сед ник Републике је при хва тио да бу де по кро ви тељ ове ма ни фе ста-
ци је и по др жао про грам обе ле жа ва ња ју би ле ја. Оно што је узео на се бе као оба ве зу 
је сте да се пи смом обра ти пред сед ни ку Вла де Ре пу бли ке Ср би је Иви ци Да чи ћу и да 
Вла да прак тич но при хва ти оне пред ло ге ко је смо да ли и да са ма од ре ди ко ће би ти 
пред став ник Вла де у Ор га ни за ци о ном од бо ру ко ји је фор ми ран.

Де ле га ци ја Ма ти це срп ске, СА НУ и АНУ РС, у чи јем су са ста ву пред сед ник 
Ма ти це срп ске проф. др Дра ган Ста нић, до пи сни члан СА НУ Ми ро Вук са но вић, 
ака де мик Све то зар Ко ље вић и пред сед ник АНУ РС ака де мик Рај ко Ку зма но вић, 
би ла је 3. апри ла 2013. го ди не на са стан ку код пред сед ни ка Ре пу бли ке Срп ске го спо-
ди на Ми ло ра да До ди ка, ко ји је дао пу ну по др шку обе ле жа ва њу Ње го ше вог ју би ле ја.

До пи сни члан СА НУ Ми ро Вук са но вић као члан На ци о нал ног са ве та за кул-
ту ру ини ци рао је пред лог ко ји је На ци о нал ни са вет за кул ту ру упу тио Ми ни стар ству 
кул ту ре да се што пре у окви ру Вла де офо р ми по ча сни од бор за обе ле жа ва ње Ње го-
ше вог ју би ле ја. Ми ни стар ство је за тра жи ло од На ци о нал ног са ве та да име ну је два 
чла на. Као пред став ни ци На ци о нал ног са ве та за од бор име но ва ни су ака де мик Ду шан 
Ота ше вић и Ми ро Вук са но вић. Ме ђу тим, све се за вр ши ло на пред ла га њи ма.

Осно ван је по се бан Од бор за при пре му ме ђу на род ног На уч ног ску па „Ње гош 
у свом и на шем до бу”. У Од бор за на уч ни скуп ушли су ака де мик Ма ти ја Бећ ко вић, 
ака де мик Све то зар Ко ље вић и до пи сни члан Ми ро Вук са но вић (пред став ни ци СА НУ), 
ака де ми ци Сло бо дан Ре ме тић, Рај ко Пе тр ов Но го и Љу бо мир Зу ко вић (АНУ РС), про-
фе со ри уни вер зи те та Ду шан Ива нић, Јо ван Де лић, Ма то Пи жу ри ца и Бо го љуб Ши-
ја ко вић (Ма ти ца срп ска).

Глав ни циљ на уч ног ску па би био да Ње го ше во де ло и ње го во укуп но де ло-
ва ње још јед ном све стра но осмо три, ана ли зи ра и ука же на Ње го ше ву не про ла зност 
у срп ској књи жев но сти, кул ту ри, ду хов но сти, на у ци, про све ће но сти, исто ри ји... Да 
би се то оства ри ло, пред сед ник Од бо ра за на уч ни скуп до пи сни члан СА НУ Ми ро 
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Вук са но вић де фи ни сао је и обра зло жио на зна че не обла сти из ко јих су уче сни ци 
ску па по сво јој же љи и скло но сти ма би ра ли те ме: Ње го ше во књи жев но де ло; Ње-
го ше ва по е ти ка; Ње го шев је зик; Ње го шев стих; Пре пи ска, Би ље жни ца, при ло зи за 
би о гра фи ју и би бли о гра фи ју; Тек сто ло шка из у ча ва ња, при ре ђи ва ња и ту ма че ња 
Ње го ше вог де ла; Ње го ше во де ло у дру гим је зи ци ма и кул ту ра ма; Књи ге и огле ди 
о Ње го шу; Ње гош и усме на тра ди ци ја; Ње го ше во ро до љу бље; Ње гош вла ди ка и ње-
гов од нос пре ма ре ли ги ји; Ње гош вла дар Цр не Го ре и ње гов од нос пре ма Срп ству; 
Ње гош др жав ник и ди пло ма та; Ње го шев од нос пре ма исто ри ји, по себ но пре ма 
ко сов ском за ве ту; Ње го ше ва фи ло зо фи ја; Ње го шев при мер у срп ском на ро ду (не кад 
и сад); Ње гош и ње го ви прет ход ни ци и са вре ме ни ци; Од је ци Ње го ше вог књи жев-
ног де ла; Ње гош и умет ност (му зи ка, по зо ри ште, филм, сли кар ство, ва јар ство, ар хи-
тек ту ра, ра дио, те ле ви зи ја...); Ње гош у лек ти ри и чи тан ка ма.

Од бор за на уч ни скуп је на сво јим сед ни ца ма усво јио кон цепт ску па и ода брао 
ви ше од две сто ти не име на из зе мље и ино стран ства ко ји ма су упу ће ни по зи ви у 
ја ну а ру 2013. го ди не. До среди не апри ла, по зи вом од ре ђе ног ро ка, за на уч ни скуп 
се са сво јим те ма ма при ја ви ло 105 уче сни ка из раз ли чи тих на уч них и умет нич ких 
обла сти.

Ма ти ца срп ска је уло жи ла до ста вре ме на и тру да да др жав ни ор га ни омо гу ће 
одр жа ва ње на уч ног ску па о Ње го шу. Ме ђу тим, ни Ње го ше во име ни је по мо гло. 
Но вац ни је обез бе ђен.

Од бор за про сла ву 200-го ди шњи це Ње го ше вог ро ђе ња на сво јој че твр тој сед-
ни ци (5. сеп тем бра) кон ста то вао је да на уч ни скуп, за ко ји се при ја ви ло сто и пет 
уче сни ка, ни је мо гу ће одр жа ти, па се мо ра ло од у ста ти од на уч ног ску па, с тим да се, 
сва ка ко, пла ни ра за 2014. об ја вљи ва ње збор ни ка и ра до ва при ја вље них уче сни ка. 

Пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Од бо ра за 
про сла ву ака де мик Ма ти ја Бећ ко вић и пот пред се дник Од бо ра за на уч ни скуп до пи-
сни члан СА НУ Ми ро Вук са но вић по сла ли су пи смо сви ма при ја вље ним, с обра зло-
же њем за што се на уч ни скуп не мо же одр жа ти и с мол бом да сво је ра до ве за Ње го шев 
збо р ник Ма ти це срп ске до ста ве до 31. ХII 2013. го ди не.

Од бор за про сла ву 200-го ди шњи це ро ђе ња Ње го ша до нео је од лу ку да све три 
ин сти ту ци је, у окви ру сво јих мо гућ но сти, са ме обе ле же Ње го шев ју би леј. 

По сле са стан ка Од бо ра из да то је са оп ште ње за јав ност ко је су пред ло жи ли 
пот пред сед ни ци до пи сни члан СА НУ Ми ро Вук са но вић и проф. др Дра ган Ста нић, 
а пот пи са ли ака де мик Ма ти ја Бећ ко вић, до пи сни члан СА НУ Ми ро Вук са но вић и 
проф. др Дра ган Ста нић.

Но и по ред фи нан сиј ских по те шко ћа, уз по моћ не ких до на то ра и ен ту зи ја ста, 
Ма ти ца је Ње го шев ју би леј скром но обе ле жи ла:

Ње го ше ва го ди на по че ла је Све ча ном сед ни цом Ма ти це срп ске 16. фе бру а ра, 
на ко јој је ми тро по лит Ам фи ло хи је (Ра до вић) одр жао бе се ду „Хри сто цен трич ност 
пре сто ла све сти ја по Ње го шу”, а глу мац Гој ко Шан тић ка зи вао Ње го ше ве сти хо ве.

Проф. др Љиљанa Пе ши кан Љу шта но вић одр жа ла је 14. ма ја 2013. пре да ва ње 
„По шљед ње ври је ме и ко сов ско пре да ње код Ста р ца Ра шка и у Гор ском ви јен цу”. 
Скуп је по здра вио проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске.

На пе снич кој ли тур ги ји за Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша у По слов ном цен тру 
НИС-а (Но ви Сад), 5. ју на 2013, уче ство ва ли су пе сни ци: Ма ти ја Бећ ко вић, Рај ко 
Пе тр ов Но го, Ми ро Вук са но вић, Гој ко Ђо го, Јо ван Зи влак, Ми ло сав Те шић, Ми лан 
Не на дил, Ан ђел ко Ану шић, Се ли мир Ра ду ло вић, Ђор ђо Сла до је, Иван Не гри шо рац 
и Бла го је Ба ко вић, драм ски умет ни ци Би ља на Ђу ро вић и Гој ко Шан тић, и гу слар 
Бо шко Ву ја чић. Про грам су осми сли ли Дра ган Ста нић и Гој ко Шан тић, а дра ма тур-
ги ју и ре жи ју ура дио је Гој ко Шан тић.

На пе снич кој ли тур ги ји у На род ном по зо ри шту у Бе о гра ду (27. ју на) уче ство-
ва ли су пе сни ци: Ма ти ја Бећ ко вић, Ми ло ван Да ној лић, Пе тар Па јић, Рај ко Пе тр ов 
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Но го, Гој ко Ђо го, До бри ца Ерић, Ми ро слав Мак си мо вић, Ми ло сав Те шић, Зла та 
Ко цић, Ђор ђо Сла до је, Дра ган Ла ки ће вић и Иван Не гри шо рац, драм ски умет ни ци 
Би ља на Ђу ро вић и Гој ко Шан тић, и гу слар Бо шко Ву ја чић. Про грам су осми сли ли 
Дра ган Ста нић и Гој ко Шан тић, а дра ма тур ги ју и ре жи ју ура дио је Гој ко Шан тић.

На пе снич кој ли тур ги ји у На род ном по зо ри шту у Ба њој Лу ци (10. ок то бра) уче-
ство ва ли су пе сни ци: Ма ти ја Бећ ко вић, Рај ко Пе тр ов Но го, Ми ро Вук са но вић, Гој ко 
Ђо го, Јо ван Зи влак, Ми ло сав Те шић, Ми лан Не на дић, Ан ђел ко Ану шић, Се ли мир 
Ра ду ло вић, Ђор ђо Сла до је, Иван Не гри шо рац и Бла го је Ба ко вић, драм ски умет ни ци 
Би ља на Ђу ро вић и Не бој ша Кун да чи на, и гу слар Бо шко Ву ја чић. Про грам су осми сли-
ли Дра ган Ста нић и Гој ко Шан тић, а дра ма тур ги ју и ре жи ју ура дио је Гој ко Шан тић.

На пе снич кој ли тур ги ји у Кра ље ву (11. де цем бра) уче ство ва ли су пе сни ци: 
Ма ти ја Бећ ко вић, Рај ко Пе тр ов Но го, Гој ко Ђо го, Зо ран Ко стић, Ран ко Ри со је вић, 
Ран ко Па вло вић, Ран ко Пре ра до вић, Ђор ђо Сла до је, Пре драг Бје ло ше вић, Јо ван ка 
Стој чи но вић Ни ко лић, Иван Не гри шо рац и Бран ко Бр ђа нин Ба јо вић. Драм ски 
умет ни ци Ма ја Ко лун џи ја и Не бој ша Кун да чи на го во ри ли су Ње го ше ве сти хо ве и 
про зне тек сто ве, као и есе је и рас пра ве Ву ка Вр че ви ћа, Љу бо ми ра Не на до ви ћа, Ста-
ни сла ва Ви на ве ра, вла ди ке Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа, Иси до ре Се ку лић, Иве Ан дри ћа, 
Ми ло ва на Ђи ла са и Ма ти је Бећ ко ви ћа. Гу слар Бо шко Ву ја чић на тра ди ци о на лан 
на чин пе вао је Ње го ше ве сти хо ве. Ре ци тал су са чи ни ли Гој ко Шан тић и Иван Не гри-
шо рац. Про грам су осми сли ли Дра ган Ста нић и Гој ко Шан тић, а дра ма тур ги ју и 
ре жи ју ура дио је Гој ко Шан тић.

У Све ча ној са ли Ма ти це срп ске ор га ни зо ва ни су „Раз го во ри о Ње го шу” на ко-
јим су уче ство ва ли не ки од при ја вље них уче сни ка за на уч ни скуп „Његош у свом 
и на шем добу”:

‒ у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске одр жа на је 12. но вем бра (пр ва) ма ни фе ста-
ци ја „Раз го во ри о Ње го шу”. Сво ја са оп ште ња су из ло жи ли: проф. др Дра ган Ста нић, 
Ње гош и Ма ти ца срп ска, проф. др Јо ван Де лић, Од нос Ма ти је Бећ ко ви ћа пре ма 
Пе тру Пе тро ви ћу Ње го шу, проф. др Ду шан Ива нић, Ње го ше ви ау то по е тич ки ис
ка зи у окви ри ма срп ске пје снич ке тра ди ци је, и проф. др Не над Ма ку ље вић, Сли ка 
вла ди ке и вла да ра: кон цеп ти ре пре зен та тив но сти у пор тре ти ма Пе тра II Пе тро
ви ћа Ње го ша.

‒ у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске одр жа на је 19. но вем бра (дру га) ма ни фе ста-
ци ја „Раз го во ри о Ње го шу”. Сво ја са оп ште ња су из ло жи ли: проф. др Слав ко Гор дић, 
Ње го ше ви тра го ви у срп ском пе сни штву два де се тог ве ка, проф. др Во ји слав Је лић, 
Ње гош и po e ta doc tus, проф. др Ча слав Ко при ви ца, Ње гош као пи сац срп ског ен ти
те та и срп ске си ту а ци је, и др Бран ка Ра до вић, Но ве ком по зи ци је (срп ских и цр но
гор ских ау то ра) ин спи ри са не Ње го шем.

‒ у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске одр жа на је 3. де цем бра (тре ћа) ма ни фе ста-
ци ја „Раз го во ри о Ње го шу”. Сво ја са оп ште ња су из ло жи ли: ака де мик Љу бо мир 
Зу ко вић, Ње гош и Вук, и проф. др Ми лош Ко ва че вић, Ње го шев од нос пре ма срп ству 
и срп ском је зи ку, проф. др Ми лош Ко вић, Ње гош и на ци о нал не иде о ло ги је XIX ве ка, 
а пе сник Бла го је Ба ко вић ка зи ви вао је сти хо ве.

‒ у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске одр жа на је 24. де цем бра (че твр та) ма ни фе-
ста ци ја „Раз го во ри о Ње го шу”. Сво ја са оп ште ња су из ло жи ли: др Ми о драг Ма тиц ки, 
Еп ска бе се да у Ње го ше вом де лу, проф. др Ма то Пи жу ри ца, Сми сао ква ли фи ка то ра 
„ди ја лек ти зам” у Реч ни ку Ње го ше ва је зи ка, и др Ми лан Ра ду ло вић, Ства ра лач ки 
пре о бра жа ји срп ских кул тур них обра за ца у Ње го ше вом пе сни штву. Тим по во дом у 
Ма лој са ли Ма ти це срп ске исто ри чар умет но сти Ни ко ла Ку со вац отво рио је из ло жбу 
ко лек ци је Ње гош мод не ку ће „Мо на” ау тор ке Оље Ива њиц ки.

Ма ти ца срп ска пре да ва њем „Ње гош и иси ха зам”, ко је је одр жао епи скоп бу ди-
мљан ско-ник шић ки Јо а ни ки је (Ми ћо вић) (4. фе бру ар 2014) за вр шила је обе ле жа ва ње 
200 го ди на Ње го ше ва ро ђе ња.
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Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, Оде ље ње је зи ка и књи жев но сти, ор га-
ни зо ва ла је 6. но вем бра све ча ну ака де ми ју Два ве ка Ње го ша. Све ча ност је отво рио 
ака де мик Пре драг Пи пер, се кре тар Оде ље ња за је зик и књи жев ност СА НУ, а по-
здрав ну реч упу тио је ака де мик Ни ко ла Хај дин, пред сед ник СА НУ. Бе се ди ли су: 
ака де мик Ма ти ја Бећ ко вић, Слу жба пу сти ња ку це тињ ском, ака де мик Све то зар 
Ко ље вић, Ње го ше во на дах ну ће „бе суд ном зе мљом”, и до пи сни члан Ми ро Вук са-
но вић, Ње го ше ва два ве ка му ка на оба све та.

Ака де ми ја на у ка и умјет но сти Ре пу бли ке Срп ске је 6. де цем бра ор га ни зо ва ла 
окру гли сто „Двје ста го ди на од Ње го ше вог ро ђе ња”. Рад но пред сед ни штво чи ни ли 
су: ака де мик Љу бо мир Зу ко вић, пред се да ва ју ћи, ака де мик Во ји слав Мак си мо вић 
и ака де мик Сло бо дан Ре ме тић. Ре фе ра те су про чи та ли: ака де мик Рај ко Пе тр ов Но го, 
Сло во о Ње го шу, ака де мик Ра до ван Вуч ко вић, Сло во о Ње го шу, ака де мик Во ји слав 
Мак си мо вић, Ње го шев се кре тар Ди ми три је Ми ла ко вић (1806‒1858), ака де мик Љу-
бо мир Зу ко вић, Ње гош о по е зи ји и по е та ма, ака де мик Сло бо дан Ре ме тић, Вук и 
Ње гош на ста зи бо га ће ња лек сич ког фон да срп ског је зи ка, и проф. др Бран ко Ле тић, 
Хри шћан ски под текст Ње го ше ве пе сме „Ноћ ску пља ви је ка”.

У Би бли о те ци Ма ти це срп ске на ла зи се је дин стве на и нај ве ћа зби р ка де ла 
Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша и ли те ра ту ре о ње му. Зби р ка је уве ћа на ле га том Вла-
ди ми ра Ото ви ћа. Би бли о те ка има 35 при ме ра ка пр вих из да ња Ње го ше вих 11 књи-
га, укљу чу ју ћи и њи хо ве ва ри јан те (Шће пан Ма ли и др.).

У мај стор ским ра ди о ни ца ма Би бли о те ке, а на ини ци ја ти ву ње ног управ ни ка, 
ујед но и уред ни ка овог из да ња Ми ра Вук са но ви ћа, об ли ко ва но је 11 Ње го ше вих 
књи га у ис тој бо ји, јед на ком по ве зу и сло гу, на истом бро ју од 1508 стра на као ка да 
су и пр ви пут штам па не. Ово је дин стве но из да ње чи не: Пу сти њак це тин ски (Це-
ти ње 1834), Ли јек ја ро сти тур ске (Це ти ње 1834), Ода сту пље ња на пре стол Фер
ди нан да I, им пе ра то ра ау стри ског и кра ља ма џар ско га (Це ти ње 1835), Три да на у 
Три је сту (Беч [1844]), Лу ча ми кро ко зма (Бе о град 1845), Огле да ло срб ско (Бе о град 
[1845]), Гор ски ви је нац (Беч 1847), Ку ла Ђу ри ши ћа и Чар дак Алек си ћа (Беч 1850), 
Ла жан цар Шће пан Ма ли (За греб 1851), Сло бо ди ја да (Зе мун 1854) и Ње го ше ва Би
ље жни ца с ру ко пи сом пе сме Ноћ ску пља ви је ка (Це ти ње 1956). За при пре му из да ња 
би ли су за ду же ни Оли ве ра Ми хај ло вић, Го ран Вла хо вић и Со ња Су лоц ки, а за по вез 
Па вле Жив ко вић.

Ди ги та ли зо ва на пр ва из да ња 11 Ње го ше вих књи га, по пре по ру ци ака де ми ка 
Ма ти је Бећ ко ви ћа, до пи сни члан СА НУ Ми ро Вук са но вић уру чио је ди рек то ру 
Ан дри ће вог ин сти ту та Еми ру Ку сту ри ци 29. но вем бра 2013. го ди не, на дан ка да је 
ака де мик Ма ти ја Бећ ко вић от крио Ње го шев спо ме ник у Ан дрић гра ду. Књи ге су 
из ло же не на стал ној по став ци у Ан дрић гра ду.

По во дом Два ве ка Ње го ша, на ини ци ја ти ву Ми ра Вук са но ви ћа, у Ди ги тал ну 
Би бли о те ку Ма ти це срп ске (di gi tal.bm s.rs ) увр ште но је 13 ди ги та ли зо ва них књи га 
Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша. У пи та њу су нај ста ри ја из да ња Ње го ше вих де ла ко ја се 
чу ва ју у збир ка ма Би бли о те ке Ма ти це срп ске.

За Дан Ма ти це срп ске, 16. фе бру а ра 2013, Би бли о те ка је при пре ми ла из ло жбу 
свих пр вих из да ња Ње го ше вих књи га из сво јих зби р ки.

За Све ча ну ака де ми ју у СА НУ (6. но вем бра), по за ми сли Ми ра Вук са но ви ћа, 
ви део-пре зен та ци ју при пре ми ла је Оли ве ра Ми хај ло вић, ин фор ма ти чар ка Би блио-
те ке Ма ти це срп ске.

Чла но ви Од бо ра за про сла ву по је ди нач но су сво јим де ло ва њем до при не ли 
обе ле жа ва њу Ње го ше вог ју би ле ја.

Ака де мик Ма ти ја Бећ ко вић је бе се дио у Ко ви ну, Ва ље ву, Гра ди шки, Зре ња-
ни ну, Ба ру, Ет но граф ском му зе ју и Пр вој гим на зи ји бе о град ској. У Срп ској књи-
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жев ној за дру зи об ја вио је књи гу Слу жба пу сти ња ку це тињ ском. Књи га има два 
де ла, се дам бе се да и се дам пе са ма (125 стр.). Бећ ко вић је дао чи тав низ ин тер вјуа, 
из ја ва и ко мен та ра по во дом Ње го ше вог ју би ле ја. 

До пи сни члан СА НУ Ми ро Вук са но вић, на по зив из да ва ча „Ву ко тић ме ди ја” 
из Бе о гра да, при ре дио је ан то ло ги ју сту ди ја и пе са ма о Ње го шу под на сло вом Ње
гош, два ве ка. Књи га има је да на ест сту ди ја, 29 књи жев них тек сто ва, пред го вор и 
по го вор (497 стр.). Књи га је све ча но при ка за на (17. ок то бра) у Ју го сло вен ској ки-
но те ци у Бе о гра ду (го вор ни ци вла ди ка Јо а ни ки је, проф. др Слав ко Гор дић, Ма ној-
ло Ву ко тић и ау тор), у До му кул ту ре у Чач ку (6. де цем бра) го во ри ли су Слав ко 
Гор дић и ау тор, а књи га је при ка за на ви ше пу та у ме ди ји ма. 

О Ње го шу је Вук са но вић бе се дио у Бе о гра ду (Ет но граф ски му зеј), Ири гу, Ру ми, 
Ста рој Па зо ви, Ви ше гра ду, Чач ку, Ни шу, Под го ри ци, Ник ши ћу, Ку ли и Град ској 
би бли о те ци у Но вом Са ду. Уче ство вао је у ви ше те ле ви зиј ских и ра дио-еми си ја и 
ода зи вао се на по зи ве но ви на ра.

Ака де мик Рај ко Пе тр ов Но го бе се дио је у Бе о гра ду, Ко сов ској Ми тро ви ци и 
Тре би њу.

Ака де мик Љу бо мир Зу ко вић бе се дио је у Би је љи ни, Пље вљи ма, Тре би њу, Зре-
ња ни ну, Ко сов ској Ми тро ви ци, Под го ри ци.

Проф. др Ду шан Ива нић је о Ње го шу го во рио у За гре бу и Ви ше гра ду.
Проф. др Јо ван Де лић је го во рио у Бе о гра ду и Ко сов ској Ми тро ви ци.
Гој ко Шан тић је на Све ча ној сед ни ци Ма ти це срп ске драм ски об ра дио и ка-

зи вао сти хо ве из Лу че ми кро ко зме, на Ма лој сце ни На род ног по зо ри шта „Ра ша Плао-
вић” (као гост Дру штва „Доситеј Об ра до вић”) ка зи вао сти хо ве о Ње го шу, на Ве ли кој 
сце ни На род ног по зо ри шта у ор га ни за ци ји „Све ти го ре” и На род ног по зо ри шта то ком 
пред ста ве ишао је сни мљен глас где је ка зи вао текст из Лу че ми кро ко зме и Гор ског 
ви јен ца, у На род ном му зе ју у ор га ни за ци ји Кул тур но-про свет не за јед ни це са чи нио 
је и ка зи вао из бор Ње го ше вих ми сли, на Дру гом про гра му Ра дио-те ле ви зи је Ср би је 
ре при зи ра на је игра но-до ку мен тар на се ри ја о Ње го шу, у осам епи зо да у ре жи ји 
Ву ка Ми ла то ви ћа, где је ту ма чио лик Ње го ша.

Проф. др Бран ка Ра до вић је уче ство ва ла на сим по зи ју ми ма о Ње го шу у Под-
го ри ци и Кра гу јев цу. Об ја ви ла је књи гу Ње гош и му зи ка (про ши ре но и до пу ње но 
из да ње) и про мо ви са ла је у Под го ри ци и Бе о гра ду. Об ја ви ла је два тек ста о Ње го шу. 
Ор га ни зо ва ла је кон церт у са рад њи Ко лар че ве за ду жби не и Опе ре и те а тра Ма дле-
ни ја нум у са ли Ко лар ца.

2014.
200 го ди на ро ђе ња Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша

По во дом 200 го ди на ро ђе ња Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша 4. фе бру а ра 2014. го-
ди не, у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске, епи скоп бу ди мљан ско-ник шић ки Јо а ни ки је 
(Ми ћо вић) одр жао је пре да ва ње „Ње гош и иси ха зам”. Тој све ча но сти при су ство вао 
је и ми ни стар про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је проф. др То-
ми слав Јо ва но вић. При сут не је по здра вио пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др Дра ган 
Ста нић. До га ђај је за бе ле жи ла и Ра дио-те ле ви зи ја Вој во ди не.

100 го ди на од ро ђе ња Ми ха и ла Ла ли ћа

18. де цем бра у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске пре да ва њи ма проф. др Љи ља не 
Пе ши кан Љу шта но вић „Еле мен ти тра ди ци о нал не кул ту ре и усме не књи жев но сти у 
ро ма ни ма Ми ха и ла Ла ли ћа” и проф. др Ра ди во ја Ми ки ћа „Ро ма ни Ми ха и ла Ла ли ћа” 
Ма ти ца срп ска је обе ле жи ла 100 го ди на од ро ђе ња овог зна чај ног књи жев ни ка.
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100го ди шњи ца од ро ђе ња про фе со ра Дра ги ше Жив ко ви ћа

25. де цем бра у са ли за сед ни це Ма ти це срп ске обе ле же но је 100 го ди на од ро-
ђе ња про фе со ра Дра ги ше Жив ко ви ћа пре да ва њи ма: проф. др Јо ва на Де ли ћа „Жив-
ко вић или европ ски и на ци о нал ни кон текст срп ске књи жев но сти”, проф. др Ду ша на 
Ива ни ћа „Дра ги ша Жив ко вић и исто ри ја срп ске књи жев но сти” и проф. др Дра га на 
Ста ни ћа „Те о ри ја књи жев но сти Дра ги ше Жив ко ви ћа”.

60го ди шњи ца уру че ња пр ве Зма је ве на гра де Матице српске

26. де цем бра у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске одр жа но је пе снич ко ве че по во-
дом 60-го ди шњи це уру че ња пр ве Зма је ве на гра де Матице српске. У про гра му су 
уче ство ва ли: Ма ти ја Бећ ко вић, Иван Не гри шо рац, Ми лан Не на дић, Рај ко Пе тр ов 
Но го, Ђор ђо Сла до је и Сте ван Тон тић. Про грам је во дио и ка зи вао Зма је ву пе сму 
Све тли гро бо ви Ми о драг Пе тро вић, драм ски умет ник СНП.

2015.
150го ди шњи ца ро ђе ња др Ти хо ми ра Осто ји ћа

Ма ти ца срп ска је у част обе ле жа ва ња 150-го ди шњи це ро ђе ња свог не ка да шњег 
се кре та ра и уред ни ка Ле то пи са др Ти хо ми ра Осто ји ћа при ре ди ла при го дан књи-
жев ни про грам (9. но вем бра) у ком су са ода бра ним те ма ма уче ство ва ли др Ми о драг 
Ма тиц ки, Ти хо мир Осто јић у кон тек сту на ци о нал ног и про све ти тељ ског про гра ма 
Ма ти це срп ске, проф. др Ду шан Ива нић, Ти хо мир Осто јић и кла си ци но ве срп ске 
књи жев но сти, и мр Јо ван Пеј чић, „Ста ра” и „но ва” срп ска књи жев ност – по гле
ди и ста во ви Ти хо ми ра Осто ји ћа. На по чет ку про гра ма при сут ни ма се обра тио 
пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др Дра ган Ста нић.

100го ди шњи це ро ђе ња Бран ка Ћо пи ћа

Ма ти ца срп ска је 23. но вем бра у Све ча ној са ли у знак обе ле жа ва ња 100 го ди-
на од ро ђе ња ве ли ког срп ског књи жев ни ка Бран ка Ћо пи ћа при ре ди ла скроман 
про грам. На по чет ку све ча но сти др Мар ко Не дић, се кре тар Оде ље ња за књи жев ност 
и је зик, по здра вио је при сут не и дао увод ну реч у ко јој се освр нуо на жи вот и рад 
Б. Ћо пи ћа. У про гра му су уче ство ва ли ака де мик Све то зар Ко ље вић, ко ји је го во рио 
на те му Ан тро по ло шки аспек ти ра ног Ћо пи ће вог при по ве да ња, проф. др Јо ван Де-
лић, Ћо пи ћев ди ја лог са мр тви ма, проф. др Алек сан дар Јо ва но вић, Бран ко Ћо пић, 
школ ски пи сац, и проф. др Радивојe Ми кић, Мор фо ло шке ка рак те ри сти ке „Ба ште 
сље зо ве бо је”.

Сто го ди на од ро ђе ња Жи вана Ми ли са вца

По во дом 100 го ди на од ро ђе ња Жи ва на Ми ли сав ца (1915–1997), ду го го ди шњег 
чла на Ма ти це срп ске, уред ни ка Ле то пи са Ма ти це срп ске, се кре та ра и пред сед-
ни ка Ма ти це срп ске, Ма ти ца је 2. де цем бра у Све ча ној са ли при ре ди ла при го дан 
про грам.

У про гра му су уче ство ва ли: проф. др Дра ган Ста нић, ко ји је го во рио на те му 
Жи ван Ми ли са вац као ча сник Ма ти це срп ске, проф. др Слав ко Гор дић, Уред нич ка 
ак тив ност и ме мо ар ска про за Жи ва на Ми ли сав ца, др Мар ко Не дић, Две књи ге 
ме мо ар ске про зе Жи ва на Ми ли сав ца, и доц. др Ђор ђе Ђу рић, Исто ри ја Ма ти це 
срп ске Жи ва на Ми ли сав ца. Про гра му је при су ство ва ла и по ро ди ца по кој ног Ми ли-
сав ца.
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Сто го ди на од ро ђе ња Бо шка Пе тро ви ћа

Ма ти ца срп ска је 21. де цем бра, у Све ча ној са ли, обе ле жила сто го ди шњи цу ро-
ђе ња свог не ка да шњег пред сед ни ка Бо шка Пе тро ви ћа, те је при год ним, све ча ним 
и рад ним про гра мом до дат но осве тлила иза зов ност и под сти цај ност књи жев ног 
опу са овог ау то ра. У про гра му су уче ство ва ли: проф. др Дра ган Ста нић, Му др ост 
и не на ме тљи вост Бо шка Пе тро ви ћа, проф. др Слав ко Гор дић, За по нов но чи та ње 
Бо шка Пе тро ви ћа, ака де мик Ми ро Вук са но вић, Је ди нац Бо шко Пе тро вић, др Мар ко 
Не дић, Пр ви ро ман Бо шка Пе тро ви ћа, и проф. др Јо ван Де лић, О ро ма ну „Пе вач” и 
ње го вој те ра пе ут ској сна зи.

Оде ље ње за дру штве не на у ке

2013.
„Шај ка шка – про стор, ста нов ни штво, про шлост”

Под по кро ви тељ ством Вла де АП Вој во ди не, Се кре та ри ја та за кул ту ру и јав но 
ин фор ми са ње, одр жан је у Ма ти ци срп ској 19. ок то бра 2013. Ме ђу на род ни на уч ни 
скуп „Шај ка шка – про стор, ста нов ни штво, про шлост”. Скуп је ре а ли зо ван у окви-
ру обе ле жа ва ња ју би ле ја 250 го ди на од осни ва ња Шај ка шког ба та љо на. Са оп ште-
но је 19 на уч них ра до ва чи јим ће се пред ста вље ним ре зул та ти ма омо гу ћи ти ства-
ра ње син те тич ке сли ке о зна ча ју про сто ра, исто риј ског и кул тур ног на сле ђа као 
са вре ме ног тре нут ка Шај ка шке. Са оп ште ни ре фе ра ти би ће об ја вље ни у те мат ском 
збор ни ку ра до ва са ску па, пе ри о ди ци Ма ти це срп ске, и та ко би ти пред ста вље ни 
на уч ној, струч ној и ши рој јав но сти.

2014.
Пе ти ме ђу на род ни на уч ни сим по зи јум  

„Ака де мик Бе ри слав Бе та Бе рић”

У ор га ни за ци ји Вла де Ау то ном не По кра ји не Вој во ди не, По кра јин ског се кре-
та ри ја та за здрав ство, со ци јал ну по ли ти ку и де мо гра фи ју, Ма ти це срп ске и Уни-
вер зи те та у Но вом Са ду, При род но-ма те ма тич ког фа кул те та, Де парт ма на за ге о-
гра фи ју, ту ри зам и хо те ли јер ство, одр жан је 13–14. но вем бра 2014. го ди не Пе ти 
ме ђу на род ни на уч ни сим по зи јум „Ака де мик Бе ри слав Бе та Бе рић” по све ћен људ-
ским ре сур си ма и ре ги о нал ном раз во ју. Тра ди ци о нал ни циљ сим по зи ју ма је да 
упо ре ди по пу ла ци о не про бле ме у Вој во ди ни са са вре ме ним по пу ла ци о ним трен до-
ви ма у дру гим де ло ви ма Ре пу бли ке, али и у ре ги о ну. Ова са зна ња тре ба да ука жу 
на све по сле ди це ко је ће де по пу ла ци ја иза зва ти и да омо гу ћи оса вре ме ња ва ње 
пр о гра ма де мо граф ског раз во ја.

На пр вом сим по зи ју му (1997), ко ји је био по све ћен де мо граф ском раз во ју Вој-
во ди не, пред ста вље но је 29 на уч них ра до ва. Дру ги (2001) је био по све ћен ак ту ел ним 
пр о бле ми ма де мо граф ског раз во ја АП Вој во ди не и на ње му је из ло же но 38 ра до ва. 
Тре ћи сим по зи јум (2005), на ко јем је пред ста вље но 67 ра до ва, био је по све ћен ста-
њу и пер спек ти ва ма ста нов ни штва Вој во ди не и су сед них ре ги о на. Че твр ти се ба вио 
пр о бле ма ти ком одр жи вог ре ги о нал но-де мо граф ског раз во ја и на ње му је из ло же но 
65 ра до ва. Ово го ди шњи сим по зи јум по но во је оку пио струч ња ке из обла сти де мо-
гра фи је, ме ди ци не, со ци о ло ги је, ге о гра фи је и пра ва и ти ме још јед ном по твр дио да је 
нај број ни ји скуп струч ња ка ко ји пр о у ча ва ју ста нов ни штво у Ср би ји. По ред на уч ни-
ка из Ср би је у ра ду ску па уче ство ва ли су и на уч ни ци из др жа ва ре ги о на: Хр ват ске, 
Бо сне и Хер це го ви не, Ма ђар ске, Бу гар ске и Ру му ни је.
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Рад сим по зи ју ма од ви јао се кроз пет се си ја: пр ва се од но си ла на де мо граф ске 
иза зо ве на осно ву ре зул та та по пи са ста нов ни штва из 2011. го ди не; дру га на ис ку-
ства пр о на та ли тет не по пу ла ци о не по ли ти ке и род не ре жи ме на по лу пе ри фе ри ји; 
тре ћа се си ја ба ви ла се ре ги о нал ним и де мо граф ским раз во јем За пад ног Бал ка на; 
че твр та се си ја ба ви ла се ак тив ним ста ре њем ста нов ни штва; а пе та се си ја ре ги о нал-
ним од го во ри ма на страх од из у ми ра ња. Пред ста вље на су 44 ра да, а по зи тив но ре-
цен зи ра ни ра до ви пу бли ко ва ни су у 148. бро ју Збор ни ка Ма ти це срп ске за дру штве
не на у ке.

Пр вог да на ску па, у окви ру се си је по све ће не де мо граф ским при ли ка ма и иза-
зо ви ма на осно ву по да та ка из по пи са 2011. го ди не, ди ску то ва но је о еми гра ци ји 
ста нов ни штва, же на ма и при сил ним ми гра ци ја ма, за тим о ет нич ки хе те ро ге ним 
про сто ри ма, као и о не ким ме то до ло шким пи та њи ма ве за ним за сам по пис ста нов-
ни штва. У окви ру се си је ко ја се од но си ла на ис ку ства про на та ли тет не по пу ла ци-
о не по ли ти ке и род не ре жи ме на по лу пе ри фе ри ји као глав не те ме ис та кле су се in 
vi tro оплод ња, по том еко ном ска ак тив ност сре до веч них же на у Ср би ји, као и на 
ту ма че ње о од но си ма по ло ва на ми кро ни воу. У окви ру ових те ма ис так нут је зна чај 
ра ђа ња тре ћег де те та. Тре ћа се си ја ба ви ла се ре ги о нал ним и де мо граф ским раз во-
јем За пад ног Бал ка на, и ана ли зи ран је ути цај ми гра ци ја ста нов ни штва из Ср би је 
у Ма ђар ску на људ ске ре сур се у Вој во ди ни. Та ко ђе је пред ста вље но не ко ли ко ра-
до ва ко ји говоре о ста нов ни штву др жа ва у ре ги о ну: из не ти су ре зул та ти о не ста ја њу 
Ср ба у Хр ват ској са де мо граф ског аспек та, по том де мо граф ски про бле ми Ре пу бли ке 
Срп ске и ре ги о нал но-де мо граф ски про бле ми Сла во ни је и Ба ра ње. У овој се си ји са-
оп ште ни су и ре зул та ти ис тра жи ва ња на ко ји на чин мо ти ви са ти кре а то ре по ли ти ке 
да се су о че са де мо граф ским иза зо ви ма.

Дру гог да на ску па одр жа не су још две се си је. Че твр та се си ја би ла је по све ће-
на ак тив ном ста ре њу ста нов ни штва. Го ди на 2012. у Евро пи про гла ше на је го ди ном 
ак тив ног ста ре ња, са ци љем да се ис так не про блем ста ре ња ста нов ни штва, али у 
исто вре ме и раз ви је свест о укљу чи ва њу ста рог ста нов ни штва у дру штво. У окви ру 
ове се си је пред ста вље но је ви ше ра до ва о уна пре ђе њу људ ских ре сур са у Ср би ји у 
усло ви ма ин тен зив ног ста ре ња ста нов ни штва, као и о ње го вом ути ца ју на рад ну 
сна гу у др жа ва ма Ју го и сточ не Евро пе.

Дво днев ни рад и ди ску си је су ми ра ни су на кра ју дру гог да на кроз ви ше за кључ-
них раз ма тра ња на осно ву ко јих је из не та за јед нич ка те жња да се по пу ла ци о на по-
ли ти ка учи ни ху ма ни јом, а да се ме ре пла ни ра ња по ро ди це при ме ре ни воу про стог 
об на вља ња као за јед нич ком ци љу.

Сле де ћи сим по зи јум пла ни ран је за но вем бар 2018. го ди не и би ће по све ћен 
при ме ри ма до бре прак се у по пу ла ци о ној по ли ти ци и пла ни ра њу по ро ди це, као и 
ква ли та тив ном при ла го ђа ва њу по сле ди ца ма ста ре ња.

Пре да ва ња

2014.
ЦИ КЛУС ПРЕ ДА ВА ЊА О ПР ВОМ СВЕТ СКОМ РА ТУ 

По во дом обе ле жа ва ња сто го ди шњи це по чет ка из би ја ња Пр вог свет ског ра та, 
Оде ље ње за дру штве не на у ке Ма ти це срп ске уз фи нан сиј ску по др шку Се кре та ри-
ја та за кул ту ру и јав но ин фор ми са ње АП Вој во ди не ор га ни зо ва ло је ци клус пре да-
ва ња „Ср би ја у Пр вом свет ском ра ту”. Пре да ва њима и про гра мом ру ко во ди о је доц. 
др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске. Одр жа на су сле де ћа пре да ва ња 
и про гра ми:

Пред ста вља ње књи ге Ср би ја у Ве ли ком ра ту 1914–1918. ау то ра проф. др Ми ре 
Ра до је вић и до пи сног чла на СА НУ Љу бо дра га Ди ми ћа.
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1) Проф. др Ми лош Ко вић (4. април 2014): „Пр ви свет ски рат у исто ри о гра фи-
ји: по ре кло ре ви зи је”.

2) Проф. др Јо ван Мак си мо вић (23. април 2014): „Ле ка ри пре ча ни у срп ском 
ци вил ном и вој ном са ни те ту”. Сре ди ном XVI II ве ка, ка да је у Ср би ји за по чео пе-
ри од по ли тич ког оса мо ста љи ва ња од ве ков не тур ске вла сти, по ја ви ла се и по тре ба 
за ор га ни за ци јом здрав стве не за шти те ста нов ни штва, ко ја до та да ни је по сто ја ла. 
Зна ча јан до при нос ус по ста вља њу са ни те та у Ср би ји, ци вил ног и вој ног, осни ва њу 
и ра ду Срп ског ле кар ског дру штва, ор га ни за ци ји бор бе про тив епи де миј ских бо ле-
сти, осни ва њу Ли це ја, Ве ли ке шко ле и Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду да ли су 
ле ка ри пре ча ни. Ле ка ри пре ча ни уче ство ва ли су и у срп ским осло бо ди лач ким ра-
то ви ма: Пр вом и Дру гом срп ско-тур ском ра ту, срп ско-бу гар ском ра ту, бал кан ским 
ра то ви ма и Пр вом свет ском ра ту. Би ло да су их рат на де ша ва ња за те кла у Ср би ји 
или да су у Ср би ју до шли као до бро вољ ци, мно ги од њих су по ги ну ли или умр ли 
вр ше ћи сво ју ху ма ну и ро до љу би ву ми си ју.

3) Проф. др Бран ко Мом чи ло вић (19. мај 2014): „Алис и Клод Аскју, жр тве Пла-
ве гроб ни це”. Књи жев ни ци Алис и Клод Аскју до шли су у Ср би ју 1915. го ди не с на-
ме ром да за бе ле же сво ја ис ку ства. По вла чи ли су се са Дру гом срп ском ар ми јом све 
до Ље ша и Ме до ве. По по врат ку у Ен гле ску об ја ви ли су 1916. књи гу Опу сто ше на 
зе мља – Ср би ја ка ко смо је ми ви де ли, по тре сно све до чан ство о стра да њу срп ске вој ске 
и на ро да у је сен 1915. и зи му 1915/16, и ка сни је су по се ћи ва ли Ср бе на Со лун ском 
фрон ту. Стра да ли су 1917, ка да је њи хов брод тор пе до ва ла под мор ни ца у Ја дран ском 
мо ру.

4) Др Ја сми на Ми ла но вић (14. ок то бар 2014): „Ху ма ност на де лу – уло га срп-
ских же на у Ве ли ком ра ту”. То ком бал кан ских ра то ва и Ве ли ког ра та срп ске же не 
су да ле по се бан до при нос као до бро вољ не бол ни чар ке и ху ма ни тар не рад ни це. Рад 
на пр вим ли ни ја ма фрон та, у бол ни ца ма, бри га о са ни тет ском ма те ри ја лу, из бе-
гли ма, де ци без ро ди те ља, као и мно ги дру ги ви до ви њи хо вих ан га жо ва ња, до при-
не ли су спа са ва њу ве ли ког бро ја жи во та. Не се би чан рад остао је де це ни ја ма на 
мар ги на ма исто риј ског се ћа ња. Овим пре да ва њем одата им је по част ко ју су за слу-
жи ле.

5) Др Бо жи ца Мла де но вић (14. но вем бар 2014): „Кул ту ра у оку пи ра ној Ср би ји 
1915–1918.” Кул тур ни жи вот ста нов ни ка Ср би је био је за у ста вљен већ са за во ђе њем 
оку па ци о не упра ве. Све што је у кул ту ри „но си ло” на ци о нал но обе леж је пред ста-
вља ло је опа сност за оку па ци о ну вој ну власт, „ве ли ко срп ску” иде ју ко ја је упе ре на 
про тив Ау стро у гар ске и Бу гар ске. За то је за бра ном срп ског пи сма ћи ри ли це, срп ске 
књи ге, ра да штам па ри ја, па чак и де ло ва срп ске на род не но шње (шај ка че), оку па ци о-
на власт на ме ра ва ла да ство ри је дин стве ну кул ту ру, са ста вље ну од еле ме на та соп-
стве не кул ту ре и кул ту ре оку пи ра ног на ро да. Под уда ром на ред би на шле су се и 
књи ге, но ви не и ча со пи си штам па ни ћи ри ли цом, из да вач ка пред у зе ћа и штам па ри-
је. Све срп ске но ви не су за бра ње не, имо ви на из да вач ких пред у зе ћа кон фи ско ва на 
а из да ва чи ин тер ни ра ни. Пе ри о дич но су об ја вљи ва ни спи ско ви за бра ње них књи га, 
но ви на, фо то гра фи ја и ли то гра фи ја, ча со пи са, ра ди при ја вљи ва ња и при ку пља ња 
за бра ње них штам па них ства ри. За вре ме оку па ци је из ла зи ле су Бе о град ске но ви не 
и Мо рав ски глас. Оку па ци о на власт за пле ни ла је раз не умет нич ке и кул тур не вред-
но сти из кул тур не ба шти не срп ског на ро да. У рат ним опе ра ци ја ма стра да ле су мно-
ге ин сти ту ци је кул ту ре.

6) Проф. др Љу бо мир ка Кр кљуш (1. де цем бар 2014): „Крај Пр вог свет ског ра та 
и ства ра ње Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца”. Ис ход Пр вог свет ског ра та омо-
гу ћио је ства ра ње пр ве за јед нич ке др жа ве ју жно сло вен ских на ро да – Кра ље ви не 
Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, на осно ву пра ва на ро да на са мо о пре де ље ње. Ује ди ње ње 
Ју жних Сло ве на у јед ну др жав ну за јед ни цу ре зул тат је раз ли чи тих про це са уну тар 
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са мих на ци о нал них за јед ни ца ко је су ушле у но ву др жа ву и сло же них ме ђу на род-
них од но са и ин те ре са. За срп ски на род су Пр ви свет ски рат и ње гов ис ход би ли 
до га ђај суд бин ског ка рак те ра и да ле ко се жних по сле ди ца. По се бан зна чај има ли су 
ови до га ђа ји и за суд би ну да на шње Вој во ди не.

7) Др Ми лан Ми цић (3. де цем бар 2014): „До бро вољ ци срп ске вој ске у Пр вом 
свет ском ра ту”. Те ма о уче шћу срп ских до бро во ља ца у Пр вом свет ском ра ту не по-
сред но је до та кла јед ну од нај ва жни јих те ма у исто ри ји срп ског на ро да у овом ра ту 
са под руч ја да на шње Вој во ди не. Тре ћи ну срп ских до бро во ља ца у Пр вој срп ској до-
бро во љач кој ди ви зи ји ко ји су се бо ри ли у До бру џи, чи ни ли су бор ци са вој во ђан ских 
про сто ра, као и тре ћи ну до бро во ља ца на Со лун ском фрон ту, а то ком ко ло ни за ци је 
из ме ђу два свет ска ра та на про сто ру Ба на та, Бач ке и Сре ма до се љен је у сво ја но ва 
на се ља ве ли ки број до бро во ља ца срп ске вој ске из Бо сне, Хер це го ви не, Ли ке, Ба ни је, 
Кор ду на, Дал ма ци је и са Цр но гор ског при мор ја.

8) Др Ве сна Мар ја но вић (12. де цем бар 2014): „Mотив смр ти и Ве ли ки рат – ет-
но ло шки дис курс”. Смрт је од ре ђе на би о ло шким ци клу сом, али је у исто вре ме и 
дру штве ни и кул тур ни фе но мен. Као не из бе жан пра ти лац рат ног ста ња у кул тур-
но-исто риј ском кон тек сту про бле ма ти зу је не са мо гу би так већ и од но се ме ђу жи-
ви ма, струк ту ру по ро ди це, по на ша ње ин ди ви дуа, ши ре за јед ни це и цр кве. С об зи ром 
на то да су мно ги из ги ну ли да ле ко од сво јих кућ них пра го ва, на род је по себ но у за пад-
ној Ср би ји по ди зао спо ме ни ке над пра зним гро бовима, ка сни је на зва них крај пу-
та ши, ка ко би ду ша по што се одво ји од те ла мо гла да на ђе спо кој у окру же њу сво јих 
пре да ка. Да би се опо ра ви ле од гу би та ка и са чу ва ле од пре дач ке ка зне, по ро ди це 
су на сто ја ле да смрт сво јих обележе ко ли ко је то мо гу ће по од ре ђе ним пра ви ли ма 
по смрт них об ре да. Гро бо ви оних чи је се уми ра ње ве зу је за ра то ве ло ци ра ни су на 
јав ним ме сти ма, ре ђе у окви ру се о ских и град ских гро ба ља. Вој ни ци ма су по ди за-
ни нај че шће пра зни гро бо ви са спо ме ни ком на ко јем је ис так ну то име рат ни ка, 
на чин ка ко је умро (ако се зна) и ко је, че сто име ном на сло вље но, по ди гао спо ме ник. 
По ди за ла их је по ро ди ца умр лог. Дру га гру па спо ме ни ка по стра да ли ма у Ве ли ком 
ра ту су јав ни спо ме ни ци – спо мен-ко стур ни це, вој нич ка гро бља, ма у зо ле ји, по том 
ко лек тив ни спо ме ни ци на јав ним ме сти ма, тр го ви ма, ме сти ма где су се до го ди ле 
ве ли ке бит ке зна чај не за на ци ју, или су по ста вље ни у пор та ма цр ка ва.

9) Проф. др Алек сан дар Ра сто вић (17. де цем бар 2014): „Са вре ме на ту ма че ња 
Ве ли ког ра та у ан гло сак сон ској исто ри о гра фи ји”. У го ди ни у ко јој се обе ле жа ва 
сто го ди шњи ца из би ја ња Пр вог свет ског ра та, у де лу европ ске исто ри о гра фи је по-
но во се ак ту а ли зу је пи та ње од го вор но сти за ње гов по че так, при че му се об на вља 
бу ји ца оп ту жби на ра чун Ср би је да сно си од го вор ност за ње го во из би ја ње. С дру-
ге стра не, од кри ви це се ам не сти ра ју и Ау стро у гар ска и Не мач ка. На де лу је сво је-
вр сни на сил ни ин же ње ринг, од но сно пре кра ја ње и фал си фи ко ва ње исто риј ских 
чи ње ни ца. У ши ре њу ових сте ре о ти па пред ња чи ан гло сак сон ска исто ри о гра фи ја 
по чев од Ме ри Да рам, бри тан ске ан тро по ло шки ње и до бр ог по зна ва о ца бал кан ских 
при ли ка у пр вој по ло ви ни XX ве ка, пре ко сту ди ја Де ни са Хап чи ка и нај но ви јих 
књи га исто ри ча ра Мар ка Корн во ла, Ти мо тија Снај де ра, Џо на Оти ја, Кри сто фе ра 
Кла р ка, Мар га рет Мак ми лан, Шо на Мек ме ки на. Глав ни не до ста так њи хо вих ту ма-
че ња до га ђа ја од пре јед ног ве ка сво ди се на не до пу сти во оса вре ме њи ва ње про шло-
сти, од но сно ту ма че ња про шло сти из да на шње ви зу ре.

10) Ми лан Ра ду ло вић (23. де цем бар 2014): „Срп ска ари сто кра ти ја у Вре ме ну 
смр ти До бри це Ћо си ћа”. До бри ца Ћо сић је у сво јим ро ма ни ма пра тио суд би ну 
срп ске па три јар хал не и на род не ари сто кра ти је, као и срп ске гра ђан ске ели те у XX 
ве ку. У ро ма ну Вре ме смр ти умет нич ки су вас кр сну ли ли ко ви срп ских ари сто кра-
та, од Ко со ва до Пр вог свет ског ра та, у пу но ћи њи хо вих уну тра шњих ду хов них 
срод но сти и у пот пу ном ди ја па зо ну спо ља шњих со ци јал них ди фе рен ци ја ци ја.
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2015.
ЦИ КЛУС ПРЕ ДА ВА ЊА „СР БИ ЈА У ПР ВОМ СВЕТ СКОМ РА ТУ 1915.”

По во дом обе ле жа ва ња сто го ди шњи це по чет ка из би ја ња Пр вог свет ског ра та, 
Оде ље ње за дру штве не на у ке Ма ти це срп ске уз фи нан сиј ску по др шку Се кре та ри-
ја та за кул ту ру и јав но ин фор ми са ње АП Вој во ди не ор га ни зо ва ло је ци клус пре да-
ва ња „Ср би ја у Пр вом свет ском ра ту 1915.” Пре да ва њима и про гра мом ру ко во дио је 
доц. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске. Одр жа но је осам пре да ва ња:

1) Гор да на Илић Мар ко вић (24. фе бру ар 2015): „Срп ски вој ни и ци вил ни за-
ро бље ни ци у ло го ри ма Ау стро у гар ске мо нар хи је”. Ми ли о ни вој ни ка и ци ви ла свих 
за ра ће них стра на у Пр вом свет ском ра ту па ло је у роп ство. С хап ше њем Ср ба из 
Ау стро у гар ске мо нар хи је от по че ло се од мах по атен та ту у Са ра је ву. То ком ра та, по-
ред вој ни ка Кра ље ви не Ср би је у за ро бље ни штво је од ве ден и ве ли ки број ци вил ног 
ста нов ни штва Ср би је свих дру штве них сло је ва, а мно ги се ни су вра ти ли. Умр ли су 
у ло го ри ма од гла ди, бо ле сти, хлад но ће и те шко га ра да. Не ко ли ко очу ва них гро ба ља 
и ма ло број ни спо ме ни ци да нас су све до ци то га вре ме на. Пи са ни тра го ви на ла зе се 
у са чу ва ним ло гор ским књи га ма умр лих, днев нич ким за пи си ма и пи сми ма за ро бље-
ни ка ко ји се још увек на ла зе, углав ном, у ру ко пи су, ма ло број ним об ја вље ним се ћа-
њи ма пре жи ве лих, ар хи ви ра ним вој ним из ве шта ји ма, као и у оно вре ме ној штам пи. 
До ступ ни су и мно го број не фо то гра фи је као и не ко ли ко филм ских сни ма ка. Овим 
пре да ва њем пред ста вље на је (по ар хи ви ма и би бли о те ка ма Ср би је и Ау стри је као 
и на те рен ским ис тра жи ва њи ма у Ау стри ји и Ср би ји) при ку пље на и об ра ђе на гра ђа 
о вој ним и ци вил ним ло го ри ма на те ри то ри ји Аустроугарскe мо нар хи је у ко ји ма 
су би ли за ро бље ни Ср би: Бол до га соњ, Не жи дер, Бра у нау, Ашах на Ду на ву, Ма ут-
ха у зен и др. За пи си, фо то гра фи је и филм ски исеч ци пру жа ју увид у по је ди нач не 
суд би не за ро бље них вој ни ка, же на, ста ра ца и де це – од де це ро ђе не у за ро бље ни штву 
до де ве де се то го ди шња ка, у на сто ја њу ор га ни зо ва ња сва ко днев ног жи во та (шко ле, 
по зо ри шта, му зи ка), све при сут ној че жњи за сво ји ма, те шким жи вот ним усло ви ма 
(бол ни це, при сил ни рад) у ло го ри ма, и ма сов ним уми ра њи ма у њи ма.

2) Доц. др Ми лош Ко вић, Алек сан дра Нин ко вић Та шић и проф. др Дра го љуб 
Мар ти но вић (10. март 2015): „Пу пин и Ве ли ки рат”. У го ди ни ка да обе ле жа ва мо 80 
го ди на од смр ти Ми хај ла Пу пи на, се ћа мо се ње го вих зна чај них до при но са у бор би 
за Ср би ју то ком Ве ли ког ра та, због ко јих је срп ски на уч ник ис так нут као нај ве ћи 
ло би ста ко јег је Ср би ја ика да има ла. Ове го ди не је и Унеско увр стио обе ле жа ва ње 
Пу пи но ве го ди не у сво ју ли сту нај ва жни јих на сле ђа свет ске на уч не и кул тур не 
ба шти не, пре све га због на уч ног до ри но са Ми хај ла Пу пи на, ко ји је тач но пре сто 
го ди на по ста вио је дан од те ме ља те ле ко му ни ка ци ја.

3) Проф. др Ра до ван Че ка нац (17. април 2015): „Исто риј ски осврт на епи де ми ју 
пе гав ца 1914–1915. у Ср би ји”. Ин фек тив не бо ле сти епи де миј ског ка рак те ра ја вља ју 
се као по сле ди ца не хи ги јен ских при ли ка и ван ред ног ста ња, пр вен стве но у рат ним 
усло ви ма. Та ко је, исто вре ме но са из у зет ним рат ним на по ри ма срп ске вој ске у је сен 
1914. го ди не, као пра те ћа по ја ва избила и епи де ми ја пе га вог ти фу са, ко ја пре ма 
узе том дан ку у људ ским жи во ти ма спа да у ред нај ве ћих за ко је свет зна. Ана хро на 
ор га ни за ци ја вој ног и ци вил ног са ни те та, кра јем 1914. го ди не у Ср би ји, са пре ма ло 
ле ка ра и не по зна ва њем епи де ми о ло ги је, у то вре ме, би ли су основ ни раз ло зи за 
раз бук та ва ње епи де ми је пе га вог ти фу са са ка та стро фал ним по сле ди ца ма по бро ју 
жр та ва. Циљ пре да ва ња је био да се са исто риј ске дис тан це раз мо тре хи ги јен ско 
епи де ми о ло шка си ту а ци ја у Ср би ји пре по чет ка епи де ми је пе га вог ти фу са 1914. 
го ди не, ток епи де ми је, усло ви ко ји су јој ишли у при лог, ме ре пред у зе те у вој сци и 
на ро ду, кре та ње бро ја обо ле лих и умр лих, као и кли нич ка сли ка бо ле сти, ди јаг но за 
и ле че ње, као и да при бли жи од го вор на пи та ње где се нај пре по ја вио пе га ви ти фус 
у Ср би ји – код из бе гли ца, у на шој вој сци или код Ау стри ја на ца.
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4) Др Бо жи ца Мла де но вић (28. мај 2015): „Ми лун ка Са вић: из ме ђу ми та и 
ствар но сти”. Ми лун ка Са вић (1888–1973), срп ска хе ро и на, би ла је па ра диг ма па трио-
ти зма, да ва ла је све од се бе за Отаџ би ну, а за уз врат ни је тра жи ла ни шта. Се дам го-
ди на, са крат ким пре ки ди ма, би ла је у ра то ви ма, ро во ви ма и бор ба ма (Пр ви и Дру ги 
бал кан ски и Ве ли ки рат). Ра ња ва на је ви ше пу та. Од ли ко ва на је у ви ше на вра та и 
ти ме сте кла епи тет нај о дли ко ва ни је же не у исто ри ји на ве де них ра то ва. Из ме ђу оста-
лог, је ди на је же на носилац фран цу ског ор де на Рат ни крст са злат ном пал мом.

5) Мр Да ли бор Ден да (9. ок то бар 2015): „Срп ски рат ни за ро бље ни ци 1914‒1918.” 
Пре да ва ње је за сно ва но на нај но ви јим ис тра жи вач ким ре зул та ти ма на ста лим на 
осно ву ар хив ске гра ђе Вој ног ар хи ва у Бе о гра ду, вој не штам пе, об ја вље не и нео бја-
вље не ар хив ске гра ђе и ли те ра ту ре на срп ском, не мач ком и бу гар ском је зи ку. Срп ски 
рат ни за ро бље ни ци са гле да вају се у кон тек сту за ро бље нич ког про бле ма у Ве ли ком 
ра ту ко јим је би ло об у хва ће но ви ше од 7.000.000 љу ди са обе за ра ће не стра не. У фо-
ку су је ре кон струк ци ја суд би не око 220.000 срп ских вој ни ка, офи ци ра и под о фи ци ра, 
ко ји су се на шли у за ро бље ни штву у Ау стро у гар ској, Не мач кој и Бу гар ској у пе ри-
о ду 1914–1918. го ди не. У пре да ва њу се ука зу је на раз ли ку у трет ма ну из ме ђу рат них 
за ро бље ни ка и ин тер ни ра них ци ви ла као и на су бјек тив не и објек тив не узро ке 
ло шег трет ма на и ве ли ке смрт но сти срп ских рат них за ро бље ни ка у зе мља ма из 
та бо ра Цен трал них си ла. Пре да вач је ре кон стру и сао све ло ка ци је за ро бље нич ких 
ло го ра у ко ји ма су се на ла зи ли срп ски рат ни за ро бље ни ци, при бли жно та чан број 
срп ских рат них за ро бље ни ка и број стра да лих у за ро бље ни штву. За кљу чак ис тра-
жи ва ња је сте да су срп ски рат ни за ро бље ни ци до жи ве ли нај те жа стра да ња у ло го-
ри ма Ау стро у гар ске, док је њи хов по ло жај био мало бо љи у Бу гар ској а нај бо љи у 
Не мач кој. Сто па смрт но сти кре та ла се од 33% у Ау стро у гар ској, пре ко 17% у Бу гар-
ској до 7% у Не мач кој. Срп ски рат ни за ро бље ни ци са укуп ном сто пом смрт но сти 
од 27% до жи ве ли су јед ну од нај те жих суд би на у Пр вом свет ском ра ту.

6) Проф. др Ми ли вој Не нин (29. ок то бар 2015): „Хе ро ји у оку пи ра ном Бе о гра ду”. 
Про фе сор Не нин го во рио је о хе ро ји ма у оку пи ра ном Бе о гра ду за вре ме Ве ли ког 
– Пр вог свет ског ра та, о ју нач ком ге сту Вла да на Ђор ђе ви ћа, о хе рој ском др жа њу 
Ни ко ле Сте фа но ви ћа, бив шег ми ни стра у вла ди Обре но ви ћа, и о по жр тво ва ном 
упра вља њу Ду ша на Сто и ми ро ви ћа Ду шев ном бол ни цом – та да је ди ном сло бод ном 
те ри то ри јом у Бе о гра ду.

7) Др Дра ган Ха мо вић (30. но вем бар 2015): „Књи жев на Мла да Бо сна: Прин цип 
и срп ска по е зи ја”. Пре да вач је ука зао да би се мно ги да нас за пи та ли ко ли ко књи жев-
ни на по ри, ма хом оста ли на по ку ша ји ма, мо гу да из др же про бу кри тич ког ис пи ти-
ва ња, а пре све га оку пља ња у је дин стве но про блем ско под руч је. Учи нак по ли тич ке 
бор бе ре че ног на ра шта ја до бро је по знат, али ко ли ки је њи хов књи жев ни до при нос? 
Књи жев на ак ци ја бе ше под ра зу ме ва ни об лик де ло ва ња мла до бо сан ског на ра шта ја, 
све сног и то га да те шка реч тре ба да има и де лат ну ар гу мен та ци ју. Вред ни су па жње 
књи жев ни ра до ви при пад ни ка Мла де Бо сне, али и Га ври ло Прин цип као лир ски 
ју нак, од пе сме „Спо мен Прин ци пу” Ми ло ша Цр њан ског до пе сни ка на ших да на. 
Књи жев ни на ра штај Мла де Бо сне, по на го ве ште ним и по ка за ним мо гућ но сти ма, 
као и по је ди ним оства ре њи ма, пред ста вља ме ђу ге не ра ци ју, коп чу из ме ђу две епо хе 
оде ље не Ве ли ким ра том.

8) Проф. др Бран ко Мом чи ло вић (10. де цем бар 2015): „Го спо ђа Меј бел Син клер 
Сто барт – за бо ра вље на хе ро и на Ве ли ког ра та”. Го спо ђа Сто барт је сво јим ра дом, 
као управ ни ца Кра гу је вач ке ен гле ске бол ни це у Пр вом свет ском ра ту, зна чај но 
за ду жи ла срп ски на род. За хва љу ју ћи ње ној пре да но сти и ор га ни за ци о ним спо соб-
но сти ма, спа се но је на хи ља де срп ских жи во та, вој ни ка и ци ви ла. О свом ра ду у 
Ср би ји оста ви ла је по тре сно све до чан ство, днев ник The Fla ming Swo rd in Ser bia 
and El sew he re (Пла ме ни мач у Ср би ји и дру где), об ја вљен 1916. го ди не. При сут не 
го сте по здра вио је доц. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске.
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Оде ље ње за при род не на у ке
2013.

Пе ти ме ђу на род ни на уч ни скуп  
„Ми ко ло ги ја, ми ко ток си ко ло ги ја и ми ко зе”

Ор га ни зо ван је Пе ти ме ђу на род ни на уч ни скуп „Ми ко ло ги ја, ми ко ток си ко-
ло ги ја и ми ко зе” од 17. до 19. апри ла 2013. го ди не у Ма ти ци срп ској. Ак ту ел на и 
ве о ма зна чај на мул ти ди сци пли нар на те ма ску па оку пи ла је ве ли ки број на уч ни ка 
из зе мље и ино стран ства (Ру си ја, Ита ли ја, Хо лан ди ја, Ма ђар ска, Тур ска, Грч ка, Бу-
гар ска, Сло ве ни ја, Хр ват ска, Ма ке до ни ја, Ре пу бли ка Срп ска). На овом ску пу са оп-
ште ни су ре зул та ти нај но ви јих ис тра жи ва ња из обла сти ко ји ма се овај на уч ни скуп 
ба ви. При хва ће но је се дам де сет осам са оп ште ња а пре дставље но се дам де сет. У Збор
ни ку Ма ти це срп ске за при род не на у ке (Ma ti ca Srp ska Jo ur nal for na tu ral sci en ces) у 
све сци 124, об ја вље на су 42 ра да. Оста ли ра до ви об ја вље ни су у на ред ним све ска-
ма Збор ни ка. Пре ма Про гра му ску па представље не су че ти ри на уч не мо но гра фи је 
из обла сти ко ји ма се скуп бавиo, а ко је су об ја вље не из ме ђу два ску па (Са ни тар на 
ми кро би о ло ги ја зе мљи шта, Дра гу ти на Ђу ки ћа, Все вол да Јем це ва и Ле ке Ман ди ћа; 
Три хо те це ни, До бри ле Ја кић Ди мић; Ле ко ви тост ау тох то них ма кро гљи ва, Ма је 
Ка ра ман. За уче сни ке ску па одр жа но је по лу ча сов но пре да ва ње на ен гле ском је зи ку 
о исто ри ји, кул тур ној ба шти ни и зна ча ју Ма ти це срп ске (Дра ган Ту бић, струч ни 
са рад ник Ма ти це срп ске). За уче сни ке ску па ор га ни зо вани су па но рам ски оби ла зак 
Но вог Сад уз струч ну по др шку Де парт ма на за хо те ли јер ство и ту ри зам При род но- 
-ма те ма тич ког фа кул те та и све ча на ве че ра у ре сто ра ну Ала ска бар ка на Ри бар ском 
остр ву.

Одр жа ва ње ску па и штам па ње Збор ни ка фи нан си ра ни су из сред ста ва ко ти-
за ци је, сред ста ва ко је је одо брио Се кре та ри јат за на у ку и тех но ло шки раз вој АП 
Вој во ди не, као и до на ци ја спон зо ра. Ко ор ди на ци ја је би ла по ве ре на проф. др Ма ри ји 
Шкри њар, пред сед ни ци Ор га ни за ци о ног од бо ра ску па, стал ном чла ну са рад ни ку 
Ма ти це срп ске, чла ну Од бо ра Оде ље ња за при род не на у ке и чла ну Ре дак ци је Збор
ни ка МС за при род не на у ке.

Оде ље ње за ли ков не умет но сти

2015.
Пре да ва ња

12. мар та у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске, у окви ру обе ле жа ва ња 200-го ди шњи-
це ро ђе ња Ди ми три ја Авра мо ви ћа, др Игор Бо ро зан до цент на Оде ље њу за исто ри ју 
умет но сти Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду одр жао је пре да ва ње „Ди ми три је 
Авра мо вић и кон сти ту и са ње но ве срп ске ре ли ги о зно-па три от ске умет но сти”. По-
здрав не ре чи упу ти ли су проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, и 
мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске.

16. апри ла при ре ђе но је пре да ва ње „Ју го сло вен ски опус ар хи тек те Ни ко ла ја 
Пе тро ви ча Кра сно ва (1922–1939)”. По здрав ну реч упу тио је проф. др Дра ган Ста нић, 
пред сед ник Ма ти це срп ске. О Кра сно ву је го во рио проф. др Алек сан дар Ка ди је вић, 
се кре тар Оде ље ња за ли ков не умет но сти.

19. ма ја при ре ђе но је пре да ва ње „Иза зов скулп ту ре”. Био је то осврт на ва јар ски 
опус Љу бо ми ра Ден ко ви ћа, по во дом из ла ска мо но гра фи је Ми ло ша Ар си ћа Ден ко
вић. По здрав ну реч упу тио је проф. Не над Осто јић, пот пред сед ник Ма ти це срп ске. 
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Го во ри ли су Ми лош Ар сић, исто ри чар умет но сти, Ми ле Иг ња то вић, исто ри чар 
умет но сти, Мир ја на Брм бо та, исто ри чар ка умет но сти, и Љу бо мир Ден ко вић, ва јар.

11. де цем бра при ре ђе но је пре да ва ње по во дом обе ле жа ва ња пет де це ни ја од 
смр ти Дра ги ше Бра шо ва на, јед ног од пи о ни ра и ве ли ка на мо дер не срп ске ар хи тек-
ту ре. Пре да ва ње „Дра ги ша Бра шо ван – 50 го ди на по сле” у Ма ти ци срп ској кон ци-
пи ра но је као дру го, у се ри ји од три, са око 15 из ла га ча, чи ја из ла га ња ће би ти об је-
ди ње на у за јед нич ку пу бли ка ци ју, по све ће ну обе ле жа ва њу зна чај ног ју би ле ја.

Оде ље ње за сцен ске умет но сти и му зи ку

2015.
Пре да ва ње

28. апри ла при ре ђе ни су представљање и раз го вор „Ма ти ца срп ска и Му зи-
ко ло шки ин сти тут СА НУ, де це ни је ди на мич не са рад ње”. Го во ри ли су др Да ни ца 
Пе тро вић (ау тор през ентацијe), ака де мик Ди ми три је Сте фа но вић и др Ка та ри на 
То ма ше вић. По здравну реч упу тио је проф. мр Не над Осто јић, пот пред сед ник Ма-
ти це срп ске.
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Из да вач ка де лат ност
Оде ље ње за књи жев ност и је зик

ЛЕ ТО ПИС МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ

2012.
Уред ни штво Ле то пи са Ма ти це срп ске, ко је је ра ди ло у са ста ву Иван Не гри-

шо рац (Дра ган Ста нић, глав ни и од го во р ни уред ник), Ми хај ло Пан тић, Јо ван По пов 
и Са ша Ра дој чић, на сто ја ло је да Ле то пис и у 2012. го ди ни бу де сре ди шњи ча со пис 
срп ске књи жев но сти у ко јем ће се забележити ак ту ел не вред но сти, пре вред но ва ти 
тра ди ци ја и, ко ли ко је то мо гу ће, ре гу ли са ти то ко ви књи жев ног и кул тур ног раз во ја.

Ле то пис је на сто јао да об ја вљу је при ло ге на ших нај зна чај ни јих књи жев ни ка, 
али исто та ко и да пру жи по др шку са свим мла дим пи сци ма ко ји тек тре ба да да ју 
пра ве ре зул та те. Но ве пе снич ке при ло ге об ја ви ли су Ма ти ја Бећ ко вић, Алек Ву ка-
ди но вић, Ми ро слав Мак си мо вић, Јо ван Зи влак, Вук Кр ње вић, Та ња Кра гу је вић, 
Мо мир Вој во дић, Ран ко Ри со је вић, Пет ко Вој нић Пур чар, Алек сан дар Пе тр ов, 
Бу ди мир Ду бак, Бе ћир Ву ко вић, Сла во мир Гво зде но вић, Ми лош Кор дић, Или ја 
Ла ку шић, Ра ди вој Ста ни вук, Дра ган Ха мо вић, Енес Ха ли ло вић и дру ги.

Сво јом при по вед ном про зом ча со пис су обо га ти ли Ми ло ван Да ној лић, Ми-
ро слав Јо сић Ви шњић, Јо ви ца Аћин, Са ша Ха џи Тан чић, Зо ран Жив ко вић, Ми ро-
љуб То до ро вић, Алек сан дар Га та ли ца, Ми лен ко Па јић, Ран ко Па вло вић, Ла буд 
Дра гић, Рај ко Лу кач, Ми лен ко Сто ји чић, Сун чи ца Де нић и дру ги.

Пре ве де ном по е зи јом или при по вед ном про зом пред ста вље ни су Фри дрих Ши-
лер, Џе ром Деј вид Се лин џер, Би Вон гар, Ре бе ка Ма ка ји, Ка трин Шмит, Ете ла Фар-
ка шо ва, Вја че слав Ку при ја нов, Алек сан дар Ма ка ров-Крот ков, Сер геј Но сов и дру ги.

Огле де су об ја ви ли Иво Тар та ља, Ми ло слав Шу тић, Алек са Бу ха, Пе тар Пи-
ја но вић, Сне жа на Бра јо вић, Ми ло Лом пар, Алек сан дар Пе тро вић, Алек сан дра Ман-
чић, Ал пар Ло шонц, Игор Пе ри шић, Де јан Ми лу ти но вић, Вла ди мир Проп, Та и си ја 
Ра ди о но ва, То маш Евер тов ски и дру ги.

У ру бри ци „Све до чан ства” об ја вље на је све то сав ска бе се да Ми ла на Ра ду ло-
ви ћа, те бе се де Сла вен ка Тер зи ћа на Све ча ној сед ни ци Ма ти це срп ске и Пре дра га 
Пи пе ра о Да ну Ћи ри ла и Ме то ди ја. По себ на па жња по кло ње на је ово го ди шњем 
до бит ни ку Зма је ве на гра де за по е зи ју Во ји сла ву Ка ра но ви ћу: об ја вље не су бе се де 
Ми хај ла Пан ти ћа и на гра ђе ног пе сни ка, као и ин тер вју ко ји је са чи нио Са ша Ра-
дој чић. Не кро ло шки тек сто ви по све ће ни су по ча сном пред сед ни ку Ма ти це срп ске 
Че до ми ру По по ву (тек сто ви Зо ра на Ко ва че ви ћа, Ди ми три ја Сте фа но ви ћа, Слав ка 
Гор ди ћа, Бран ка Бе шли на и Ива на Не гри шор ца), ду го го ди шњем Ма ти чи ном се кре-
та ру Ду ша ну По по ву (Иван Не гри шо рац и Љу ба Вук ма но вић) и пе сни ку Ива ну Га-
ђан ском (Са ша Ра дој чић и На со Ва је на). У под ру бри ци „Ко сов ски бо жу ри” об ја-
вље ни су тек сто ви Алек сан дра С. Па на ри на, Ми тре Ре љић, Жи во ји на Ра ко че ви ћа, 
Дра га на Ха мо ви ћа и Пре дра га Ра до њи ћа. О по ја ви дру гог то ма Срп ске ен ци кло пе
ди је пи са ли су Ни ко ла Хај дин, Ми ро Вук са но вић, Ђор ђе Зло ко вић, Дар ко Та на ско-
вић и Иван Не гри шо рац, о но вом то му Срп ског би о граф ског реч ни ка Ду шан Ива нић 
и Не над Осто јић, а о дру гом ко лу Еди ци је „Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти” Ми ро 
Вук са но вић, Слав ко Гор дић, Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић и Јо ван По пов. Об ја вље-
не су и гру пе тек сто ва о Све то за ру Ко ље ви ћу, Но ви ци Пет ко ви ћу, Но ви ци Та ди ћу, 
Ро ла ну Бар ту, Зо ра ну Жив ко ви ћу, Са ши Ха џи Тан чи ћу и Све тла ни Вел мар Јан ко вић. 
Ве ћи део јул ско–ав гу стов ске све ске Ле то пи са по све ћен је ја пан ској књи жев но сти 
о ко јој су пи са ли и пред ста ви ли но ве књи ге ја пан ских ау то ра Хи ро ши Ја ма са ки 
Ву ке лић, Да ни је ла Ва сић, Бо јан Ва сић, Да ли бор Клич ко вић, Див на Глу мац и Не-
ма ња Ра ду ло вић. Слав ко Гор дић је пи сао о до ма ћој пе снич кој пр о дук ци ји у 2011. 
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го ди ни, Љу бо мир ка Кр кљуш о При са је ди ње њу 1918. го ди не, Дар ко Та на ско вић о 
Бо сан ском ра ту До бри це Ћо си ћа, а Алек сан дар С. Па на рин о ма ни пу ла то ри ма и 
ме ше та ри ма „Но ве ин тер на ци о на ле”. Та ко ђе су об ја вље ни раз го во ри са Љу бо ми ром 
Си мо ви ћем, Се ли ми ром Ра ду ло ви ћем, Би Вон га ром, Хи ро ши јем Ја ма са кијем Ву ке-
ли ћем, Све то за ром Ко ље ви ћем, Сло бо да ном Ти шмом, Зо ра ном Жив ко ви ћем, Дра-
ги шом Бо јо ви ћем, Са шом Ха џи Тан чи ћем и Све тла ном Вел мар Јан ко вић.

Об ја вље ни су и при ка зи сто ти нак но вих књи га, а сво је при ло ге да ли су Ко ста 
Ча во шки, Вла де та Је ро тић, Јел ка Ре ђеп, Зо ја Ка ра но вић, Слав ко Гор дић, Мар ко Не-
дић, Ра ди во је Ми кић, Фра ња Пе три но вић, Је ле на Но ва ко вић, Сто јан Ђор ђић, Ми лош 
Ко вић, Алек сан дар Б. Ла ко вић, Ђор ђе Де спић, Дра га на Бе ле сли јин, Бра ти слав Р. 
Ми ла но вић, Мла ден Шу ка ло, Дра ган Бо шко вић, Дра ган Ха мо вић, Ср ђан Дам ња но-
вић, Жељ ко Ми ла но вић, Бра ни сла ва Ва сић Ра ко че вић, Ми ло рад Ву ка ши но вић, Све-
тла на Ми ла ши но вић, Не над Ста но је вић, Игор Ја вор, Је ле на Ма ри ће вић и дру ги.

2013. 
Уред ни штво Ле то пи са Ма ти це срп ске у 2013. го ди ни чи ни ли су Сло бо дан 

Вла ду шић (глав ни уред ник), Дра га на Бе ле сли јин, Ђор ђе Де спић и Вла ди мир Кец-
ма но вић (чла но ви Уред ни штва). Ди на ми ка из ла же ња ча со пи са за др жа на je и у овој 
го ди ни. 

У скла ду са иде ја ма но вог Уред ни штва, уне ко ли ко је про ме ње на и кон цеп ци-
ја ча со пи са при че му кон ти ну и тет кул тур но-на ци о нал ног сми сла Ма ти це срп ске 
ни је до во ђен у пи та ње. Уред ни штво је сма тра ло, у скла ду са ак ту ел ним појавама 
у сфе ри књи жев но сти и књи жев них те о ри ја (пост ко ло ни јал на кри ти ка, но ви исто-
ри зам, род но чи та ње књи жев но сти), да Ле то пис тре ба да си сте мат ски по кло ни па жњу 
раз ли чи тим дру штве ним кон тек сти ма уну тар ко јих књи жев ни текст на ста је и уну-
тар ко јих би ва ре ци пи ран. То је усло ви ло ре а ли за ци ју чи та вог ни за те мат ских бро-
је ва у ко ји ма је па жња посвећена еле мен ти ма дру штве ног кон тек ста: од но су по ли са 
и ме га ло по ли са (ја ну ар ско–фе бру ар ски број), ме ди ји ма (мај ски број), фе но ме ну нео-
фе у да ли зма (јун ски број), кул тур ном ра ту и кул тур ним обра сци ма (ок то бар ски број). 
При том, ни је до ве де на у пи та ње књи жев на ори јен та ци ја Ле то пи са, па су та ко у 
про шлој го ди ни уре ђени и те ма ти по све ће ни Бо ри сла ву Пе ки ћу и Но ви ци Та ди ћу, а 
те ма ти ма су про пра ће ни и ју би ле ји Ми ло ша Цр њан ског и Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша. 
Па жња је посвећена и до га ђа јима од ве ли ког кул тур но-по ли тич ког зна ча ја, ка кви су 
бал кан ски ра то ви (те мат у мар тов ском бро ју). Тре ба на гла си ти чи ње ни цу да су ау то-
ри тек сто ва у те ма ти ма би ли ета бли ра ни и ком пе тент ни струч ња ци у тим обла сти ма, 
али да је шан са да та и ау то ри ма мла ђе ге не ра ци је ко ји до са да или ни су са ра ђи ва ли 
са Ле то пи сом, или су са ра ђи ва ли у ма њем оби му. На тај на чин у Ле то пис су укљу-
че на и но ва име на, а да при то ме ква ли тет ча со пи са ни је до ве ден у пи та ње, бу ду ћи 
да је ве ли ка па жња по све ће на ре фе рен ца ма и пре по ру ка ма но вих са рад ни ка. Сем 
то га, у те ма ти ма су об ја вљени и пре во ди зна чај них стра них тек сто ва ко ји ма је обо-
гаћен срп ски кул тур ни про стор.

За др жа не су ру бри ке из на сле ђе не кон цеп ци је Ле то пи са („Про за и по е зи ја”, 
„Есе ји”, „Све до чан ства”, „Ин тер вју”, „При ка зи”). На сто ја но је да у сва кој од њих 
буде про стора за тек сто ве са раз ли чи тим те мат ским, по е тич ким, ге не ра циј ским 
ко ор ди на та ма. Та ко ђе, постоји намера да се одр жи рав но те жа из ме ђу тра ди ци је и 
но вих тен ден ци ја у срп ској књи жев но сти, као и да се омогући увид у трен до ве у 
стра ним књи жев но сти ма (ру бри ка „Про за и по е зи ја”). Про праћен је и рад са ме 
Ма ти це и ис так ну тих ма ти ча ра (ру бри ка „Све до чан ства”), по др жа ни и пре дстављени 
до бит ни ци углед них на гра да и љу ди чи ја су де ла обе ле жи ла ак ту ел ни тре ну так 
срп ске кул ту ре (ру бри ка „Ин тер вју”), а желели смо и да објек тив но при ка же мо и 
вред ну је мо нај но ви је књи ге – би ло да је реч о струч ној ли те ра ту ри би ло о бе ле три-
сти ци („При ка зи”).
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Ка да су у пи та њу но ви не у Ле то пи су, сем ге не рал не, кон цеп циј ске, тре ба на-
ве сти још не ко ли ко чи ње ни ца: 1) за по че та је тра ди ци ја об ја вљи ва ња на гра ђе ног 
ра да на кон кур су за на гра ду ко ја но си име Бо ри во ја Ма рин ко ви ћа, углед ног про-
фе со ра Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, по том, 2) до да та је ру бри ка „Ле то пис 
сур фо ва ња” у ко јој се пре дстављају зна чај ни и за ни мљи ви до ма ћи и стра ни сај то ви 
из до ме на књи жев но сти, кул ту ре, умет но сти и на у ке. Сем то га, 3) у скло пу ре ди-
зај ни ра ња сај та Ма ти це срп ске, уне те су из ве сне про ме не и на стра ни цу по све ће ну 
Ле то пи су, та ко да је са да при ступ тек сто ви ма штам па ним у ча со пи су олак шан. Нај-
зад, 4) но ва кон цеп ци ја ча со пи са је усло ви ла и но во ли ков но ре ше ње на слов не стра-
ни це ко је је ура дио бе о град ски ди зај нер Мар ко Ста но је вић, у ви ду до на ци је Ма ти ци.

2014. 
Уред ни штво Ле то пи са Ма ти це срп ске у 2014. го ди ни чи ни ли су Сло бо дан 

Вла ду шић (глав ни уред ник), Дра га на Бе ле сли јин, Ђор ђе Де спић и Вла ди мир Кец-
ма но вић (чла но ви Уред ни штва). Ди на ми ка из ла же ња ча со пи са за др жа на je и у овој 
го ди ни. 

Као и до са да, Ле то пис је и у 2014. го ди ни остао отво рен за де ла раз ли чи тих 
по е тич ких ори јен та ци ја ко ја ка рак те ри шу са вре ме ну срп ску про зу и по е зи ју. На-
ро чи та па жња је по кло ње на, ипак, те ма ти ма. У то ку 2014. го ди не, у Ле то пи су су 
се по ја ви ли сле де ћи те ма ти: ,,Ве ли ки рат у срп ској про зи”, ,,О жи во ту, днев ни ци ма 
и по е зи ји Не на да Ми тр о ва” (те мат је при ре ди ла Дра га на В. То до ре сков), ,,Кри ти ка 
по сто ко ло ни јал не кри ти ке”, ,,Иде ја уни вер зи те та”, ,,Кул ту ра се ћа ња”, ,,Ми ло рад 
Па вић”, ,,Јо ван Ске р лић 1914–2014”, ,,Три пе сни ка у Ве ли ком ра ту”, ,,Бу ке ро ва на-
гра да – од га фо ва до ди во ва” (те мат је при ре ди ла Дра га на В. То до ре сков).

Ле ти ми чан пре глед те ма ко је су обе ле жи ле те мат ске бло ко ве у Ле то пи су илу-
стру је же љу Уред ни штва да исто вре ме но обе ле жи зна чај не књи жев но исто риј ске 
фи гу ре, ре ва ло ри зу је до не кле за бо ра вље не пе сни ке, као и да ис пи та пре ла ма ње до-
га ђа ја од на ци о нал не ва жно сти у срп ској књи жев но сти. Ту се пре све га ми сли на 
обе ла жа ва ње го ди шњи це по чет ка Пр вог свет ског ра та, ко јој је по све ћена до стој на 
па жња. Та ко ђе, обра ћена је па жња на ва жне дру штве не фе но ме не, као и на ме то до ло-
шке прав це у про у ча ва њу књи жев но сти. Па жња је по кло ње на и не ким фе но ме ни ма 
из до ме на свет ске књи жев но сти.

Као и у прет ход ној го ди ни, и ове су пра ћена де ша ва ња у Ма ти ци штам па ју ћи 
у ру бри ци „Све до чан ства” про бра на пре да ва ња ко ја су одр жа ва на у про сто ри ја ма 
Ма ти це срп ске. Та ко ђе, на ста вљено је пра ћење и по др жа ва ње На гра де ,,Бо ри во је 
Ма рин ко вић” штам па њем на гра ђе ног есе ја.

У ру бри ци „Ин тер вју” об ја вљивани су раз го во ри са пи сци ма и пе сни ци ма 
ко ји су у то ку 2014. го ди не до би ја ли зна чај на при зна ња, или су њи хо ва де ла би ла 
ин те ре сант на у кон тек сту те ма.

У ру бри ци „При ка зи” при ка за на су зна чај на про зна и пе снич ка де ла ко ја су 
обе ле жи ла 2014. го ди ну. Та ко ђе, па жња је посвећена и ва жним књи гама из обла сти 
есе ји сти ке или фи ло зо фи је, као и не ко ли ким пре ве де ним књи гама.

Ру бри ка „Ле то пис сур фо ва ња” и ове го ди не је до не ла три де се так крат ких при-
ка за сај то ва из до ме на књи жев но сти, на у ке и умет но сти. Притом, по себ на па жња 
по кло њена је са др жа ји ма на срп ском је зи ку.

2015. 
Уред ни штво Ле то пи са Ма ти це срп ске у 2015. го ди ни чи ни ли су Сло бо дан 

Вла ду шић (глав ни уред ник), те чла но ви Уред ни штва: Дра га на То до ре сков (до сеп-
тем бра), Та ма ра Кр стић (од но вем бра), Ђор ђе Де спић и Вла ди мир Кец ма но вић. 
Ди на ми ка из ла же ња ча со пи са за др жа на je и у овој го ди ни.
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Као и до са да, Ле то пис је и у 2015. го ди ни остао отво рен за де ла раз ли чи тих 
по е тич ких ори јен та ци ја ко ја ка рак те ри шу са вре ме ну срп ску про зу и по е зи ју. Тек-
сто ви овог ти па об ја вљи ва ни су у стал ној ру бри ци „Про за & по е зи ја”. 

По себ на па жња по кло ње на је, као што је то био слу чај и про шле го ди не, те ма-
ти ма. У то ку 2015. го ди не, у Ле то пи су су се по ја ви ли сле де ћи те ма ти: ,,Кул ту ра и моћ”, 
,,Жак Ран си јер” (те мат је при ре дио мср Сте ван Бра дић), ,,Срп ски ро ман XIX ве ка” 
(те мат је при ре ди ла др Дра га на В. То до ре сков), ,,‘Ви со ка’ и ‘ни ска’ књи жев ност – са 
на вод ни ци ма или без њих?”, ,,Иван В. Ла лић”, ,,Књи жев ност и ин тер нет” (те мат је 
при ре дио мср Ми лош Јо цић), ,,Де тек тив ска при ча”, „80 го ди на Да ни ла Ки ша (1935–
1989)” и ,,Лео нард Ко ен” (те мат је при ре ди ла мср Ви о ле та Ми тро вић). 

Ле ти ми чан пре глед те ма ко је су обе ле жи ле те мат ске бло ко ве у Ле то пи су илу-
стру је же љу Уред ни штва да исто вре ме но обе ле жи зна чај не књи жев но исто риј ске 
фи гу ре, ре ва ло ри зу је до не кле за бо ра вље не пе сни ке и пи сце, али и да про кр чи пут 
об ра ди не ких са вре ме них и ак ту ел них про бле ма. Ту се ми сли на при ступ са вре ме-
ним те ма ма из књи жев но сти, а пре све га на ус по ста вља ње мо тив ских ве за из ме ђу 
књи жев но сти и мо дер ног фе но ме на ин тер не та. Та ко ђе, по кло ње на је зна чај на па жња 
по је ди ним ва жним дру штве ним фе но ме ни ма, као и ме то до ло шким прав ци ма у про-
у ча ва њу књи жев но сти, с ак цен том на њи хо вој кри тич кој об ра ди. Па жња је по кло-
ње на и не ким фе но ме ни ма из до ме на свет ске књи жев но сти.

Као и у прет ход ној го ди ни, и ове го ди не у ру бри ци „Све до чан ства” об ја вље на 
су про бра на пре да ва ња одр жа на у ор га ни за ци ји Ма ти це срп ске. Уред ни штво је 
на сто ја ло да аде кват ним тек сто ви ма про пра ти и по др жи бит не књи жев не на гра де 
и ју би ле је. Ове го ди не реч је би ла о Зма је вој на гра ди Ма ти це срп ске за по е зи ју и На-
гра ди „Мла ден Ле ско вац” за жи вот но де ло.

У ру бри ци „Ин тер вју” об ја вљи ва ни су раз го во ри са пи сци ма и пе сни ци ма 
ко ји су у то ку 2015. го ди не до би ја ли зна чај на при зна ња, или су њи хо ва де ла би ла 
ин те ре сант на у кон тек сту те ма ко је је ча со пис об ра ђи вао. У ру бри ци „При ка зи” 
при ка за на су зна чај на про зна и пе снич ка де ла ко ја су обе ле жи ла 2015. го ди ну. Та-
ко ђе, зна ча јан про стор усту пљен је ва жним књи га ма из обла сти есе ји сти ке или 
фи ло зо фи је, као и по је ди ним пре ве де ним књи га ма.

Ру бри ка „Ле то пис сур фо ва ња” и ове го ди не је до не ла три де се так крат ких при-
ка за сај то ва из до ме на књи жев но сти, на у ке и умет но сти. При том, по себ на па жња 
по кло ње на је са др жа ји ма на срп ском је зи ку.

Ове го ди не, у кон цеп ци ју ча со пи са укљу че не су и две но ве ру бри ке, „Блог” и 
„При ка зи фил мо ва”. На тај на чин, Уред ни штво је же ле ло да ста ви ак це нат на чи ње-
ни цу да наш нај ста ри ји књи жев ни ча со пис и те ка ко иде у ко рак са вре ме ном, те 
пра ти са вре ме не појаве у оп штој кул ту ри.

То ком 2015. го ди не, у окви ру фе сти фа ла „Voj vo di na re com men ded” у ор га ни за-
ци ји по кре та „Но ви оп ти ми зам” из Зре ња ни на, Ле то пис Ма ти це срп ске пред ста вио 
се мно го број ној пу бли ци и пред став ни ци ма до ма ћих и стра них ме ди ја у Бу дим пе-
шти, Те ми шва ру и Бе чу. 

То ком из ве штај ног пе ри о да ча со пис је ре дов но из ла зио. Се кре тар Уред ни штва 
и лек тор био је Вла ди мир Шо вљан ски (до апри ла 2015. го ди не, од та да функ ци ју 
се кре та ра Уред ни штва пре у зи ма Све тла на Ми ла ши но вић, а лек то ра Мир ја на Ка-
ра но вић), ко рек тор Бра ни слав Ка ра но вић, а тех нич ки уред ник Ву ки ца Ту ца ков. 
Тех нич ку при пре му оба вљао је Мла ден Мо зе тић (по сле ње го ве смр ти при пре му је 
пре у зе ла ње го ва су пру га Мар ги та), а од 2015. го ди не при пре ма је по ве ре на Вла ди-
ми ру Ва ти ћу. Штам па је до 2014. го ди не би ла по ве ре на штам па ри ји „Бу дућ ност”, 
Но ви Сад, а на кон то га ју је пре у зе ла штам па ри ја „Сај нос”, Но ви Сад. Об ја вљи ва ње 
ча со пи са фи нан сиј ски је омо гу ћи ло Ми ни стар ство кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је, а по-
мо гли су и Град Но ви Сад и По кра јин ски се кре та ри јат за обра зо ва ње и кул ту ру, а 
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у 2015. го ди ни при кљу чи ли су им се и прет плат ни ци и до бро тво ри у окви ру ак ци је 
„Са чу вај мо Ле то пи с – од бро ја ва ње је по че ло” по кре ну тој с об зи ром на чи ње ни цу 
да су у овој го ди ни фи нан сиј ска сред ства ко је Ми ни стар ство кул ту ре из два ја за 
фи нан си ра ње Ле то пи са би ла знат но ума ње на.

2012. – об ја вље но је два на ест све за ка (од то га че ти ри дво бро ја, ја ну ар ско–фе-
бру ар ски, април ско–мај ски, јул ско–ав гу стов ски и сеп тем бар ско–ок то бар ски), књи-
ге 489. и 490, сва ка са по шест све за ка.

2013. – об ја вље но је два на ест све за ка (од то га два дво бро ја, ја ну ар ско–фе бру-
ар ски и јул ско–ав гу стов ски), књи ге 491. и 492, сва ка са по шест све за ка.

2014. – об ја вље но је два на ест све за ка (од то га два дво бро ја, ја ну ар ско–фе бру-
ар ски и јул ско–ав гу стов ски), књи ге 493. и 494, сва ка са по шест све за ка.

2015. – об ја вље но је два на ест све за ка (од то га два дво бро ја, ја ну ар ско–фе бру-
ар ски и јул ско–ав гу стов ски), књи ге 495. и 496, сва ка са по шест све за ка.

ЗБОР НИ ЦИ

ЗборникМатицесрпскезакњижевностијезик. Уред ни штво у са ста ву: др 
Јо ван Де лић (глав ни и од го вор ни уред ник), др Бо јан Ђор ђе вић, др Пер Ја коп сен 
(Ко пен ха ген), др Ма ри ја Кле ут, др Пер си да Ла за ре вић ди Ђа ко мо (Пе ска ра), др 
Го ран Мак си мо вић, др Сло бо дан Па вло вић, се кре тар, др Иво Тар та ља и др Ро берт 
Хо дел (Хам бург), а од дру ге све ске за 2012. го ди ну се кре тар ске по сло ве Уред ни-
штва је оба вља ла др Иси до ра Бје ла ко вић.

Од 2013. го ди не Уред ни штво је ра ди ло у са ста ву: др Иси до ра Бје ла ко вић (се-
кретар), др Јо ван Де лић (глав ни и од го вор ни уред ник), др Бо јан Ђор ђе вић, др Пер 
Ја коп сен (Ко пен ха ген), др Ол га Ки ри лов (Мо сква, Ру си ја), др Ма ри ја Кле ут, др Пер-
си да Ла за ре вић ди Ђа ко мо (Пе ска ра), др Го ран Мак си мо вић, др Го ра на Ра и че вић, др 
Иво Тар та ља, проф. др Све тла на То мин, др Ро берт Хо дел (Хам бург) и др Ви да Џон-
сон Та ра нов ски (Тафт, САД).

Збор ник је за др жао кон цеп ци ју на уч ног ча со пи са за књи жев но и сто риј ско и 
књи жев но те о риј ско про у ча ва ње, пре све га срп ске књи жев но сти и ње ног ста ту са у 
кон тек сту европ ске књи жев но сти.

2012. – из штам пе је иза шла тре ћа све ска LIX књи ге за 2011. го ди ну у оби му од 
315 стра на и пр ва и дру га све ска LIX књи ге за 2012. го ди ну од 519 стра на; у штам пи 
је тре ћа све ска. 

2013. – из штам пе је иза шла тре ћа све ска LX књи ге за 2012. го ди ну у оби му 
од 310 стра на (ре ги стар по след њих 20 го ди на) и пр ва и дру га све ска LXI књи ге за 
2013. го ди ну од 612 стра на; у штам пи је тре ћа свеска.

2014. – из штам пе је иза шла тре ћа све ска LXI књи ге за 2013. го ди ну у оби му 
од 306 стра на и пр ва све ска LXII за 2014. го ди ну од 306 стра на; у штам пи је дру га 
а на при пре ми тре ћа све ска.

2015. – из штам пе су иза шле дру га и тре ћа све ска све ска LXII књи ге за 2014. 
го ди ну у оби му од 320 и 310 стра на, пр ва и дру га све ска LXI II књи ге за 2015. го ди-
ну од 322 и 314 стра на; тре ћа све ска је у штам пи.

ЗборникМатицесрпскезафилологијуилингвистику. Уред ни штво је ра-
ди ло у 2012. у са ста ву: др Ја сми на Гр ко вић-Меј џор, до пи сни члан СА НУ (глав ни 
и од го вор ни уред ник), др Јо ван Јер ко вић, др Сло бо дан Па вло вић (се кре тар), др 
Дра го љуб Пе тро вић, др Ма то Пи жу ри ца, ака де мик Ми ло рад Ра до ва но вић, ака де-
мик Зу за на То по лињ ска (Ско пље), ака де мик Гер хард Не ве клов ски (Беч), ака де мик 
Све тла на Тол стој (Мо сква) и др Дра га Зец (Ита ка), а од 2013. у са ста ву: проф. др 
Ја сми на Гр ко вић-Меј џор, до пи сни члан СА НУ (глав ни и од го вор ни уред ник), доц. 



174 РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ

др Ми ли вој Ала но вић, проф. др На да Ар се ни је вић, ака де мик Дра га Зец (Уни вер-
зи тет Кор нел, Ита ка, САД), ака де мик Гер хард Не ве клов ски (Ау стриј ска ака де ми ја 
на у ка, Ау стри ја), проф. др Сло бо дан Па вло вић, се кре тар, проф. др Дра го љуб Пе-
тро вић, проф. др Ма то Пи жу ри ца, ака де мик Ми ло рад Ра до ва но вић, проф. др Вла-
ди сла ва Ру жић, ака де мик Све тла на М. Тол стој (Ру ска ака де ми ја на у ка, Ру си ја), др 
Зу за на То по лињ ска (Ма ке дон ска ака де ми ја на у ка, Ма ке до ни ја) и проф. др Бјорн 
Хан сен (Уни вер зи тет у Ре ген збур гу, Не мач ка).

Збо р ник је за др жао сва она обе леж ја по ко ји ма је та пу бли ка ци ја по ста ла пре-
по зна тљи ва у по ро ди ци срод них на уч них ча со пи са код нас и у све ту.

2012. – из штам пе су иза шле обе све ске књи ге LV за 2012. у оби му од 330 и 313 
стра на.

2013. – из штам пе су иза шле обе све ске књи ге LVI за 2013. у оби му од 246 и 
250 стра на.

2014. – из штам пе су иза шле обе све ске књи ге LVII за 2014. у оби му од 310 и 
319 стра на.

2015. – из штам пе су иза шле обе све ске књи ге LVI II за 2015. у оби му од 295 и 
333 стра не. 

ЗборникМатицесрпскезаславистику. Уред ни штво је ра ди ло у са ста ву: 
проф. др Кор не ли ја Ичин, глав ни и од го вор ни уред ник, проф. др Ни ко лај Бо го ми-
лов (Мо сква), проф. др Пе тар Бу њак, проф. др Ми ха ил Вај скопф (Је ру са лим), проф. 
др Ро налд Врун (Лос Ан ђе лес), проф. др Дој чил Вој во дић (се кре тар), проф. др Жан 
Фи лип Жа кар (Же не ва), проф. др Алек сан дар Жол ков ски (Лос Ан ђе лес), доц. др Ја-
ро мил Лин да, ака де мик Та тја на Ни ко ла је ва (Мо сква), проф. др Ми цу јо ши Ну ма но 
(То кио), проф. др Људ ми ла По по вић, проф. др Та ња По по вић, проф. др Љу бин ко 
Ра ден ко вић, проф. др Игор Смир нов (Кон станц) и ака де мик Бо рис Ус пен ски (Рим‒
Мо сква), проф. др Оге Хан зен Ле ве (Беч‒Мин хен).

Збор ник је уре ђи ван као ме ђу на род ни на уч ни ча со пис у ко јем се об ја вљу ју 
ре зул та ти про у ча ва ња сло вен ских је зи ка, књи жев но сти и кул ту ра, по сма тра них у 
це ли ни, у по ре ђе њи ма или по на о соб.

2012. – из штам пе је иза шла све ска 81 у оби му од 297 стра на и све ска 82 у оби му 
од 229 стра на за 2012. го ди ну.

2013. – из штампе је иза шла све ска 83 у оби му од 300 стра на и све ска 84 у оби му 
од 280 стра на за 2013. го ди ну.

2014. – из штам пе је иза шла све ска 85 у оби му од 280 стра на и све ска 86 у оби-
му од 280 стра на за 2014. го ди ну.

2015. – из штам пе је иза шла све ска 87 у оби му од 345 стра на и све ска 88 у оби-
му од 280 стра на за 2015. го ди ну.

ЗборникМатицесрпскезакласичнестудије. Уред ни штво је ра ди ло у са-
ста ву: Ксе ни ја Ма риц ки Га ђан ски, глав ни уред ник, Си ма Авра мо вић, Бха рт Гупт 
(Њу Дел хи, Ин ди ја), Вик тор Ка сте ла ни (Ден вер, САД), Карл Јо а хим Кла сен (Ге-
тин ген – у ме ђу вре ме ну пре ми нуо), Еми ли ја Ма сон (Па риз), Алек сан дар По по вић, 
Ли вио Ро се ти (Пе ру ђа), Да ни је ла Сте фа но вић, се кре тар, Мир ја на Д. Сте фа но вић и 
Бо ја на Ши јач ки Ма не вић. 

У ча со пи су се из у ча ва ан ти ка у свим ње ним аспек ти ма и пре дставља ју ра до ви 
на ших на уч ни ка и пи са ца са кла сич ном те ма ти ком. Ре цеп ци ја хе лен ске фи ло зо фи је, 
књи жев но сти, умет но сти и кул ту ре, ка ко грч ке та ко и рим ске, у срп ској тра ди ци-
ји је јед на од глав них те ма у ча со пи су. Ком па ра тив на ис пи ти ва ња ре ли ги је и ми та 
и те о риј ско од ре ђе ње ове сфе ре су ин те ресовања на ших и стра них са рад ни ка, као 
и пра во и при род не на у ке у ан ти ци.
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2012. – из штам пе је иза шла све ска 14 у оби му од 296 стра на за 2012. го ди ну.
2013. – из штам пе је иза шла све ска 15 у оби му од 246 стра на за 2013. го ди ну.
2014. – из штам пе је иза шла све ска 16 у оби му од 132 стра не за 2014. го ди ну.
2015. – из штам пе је иза шла све ска 17 у оби му од 269 стра на за 2015. го ди ну.

ЊегошевзборникМатицесрпске(Спо ме ни ца о две сто го ди шњи ци Ње го ше-
вог ро ђе ња). Уре ђи вач ки од бор дру гог бро ја је ра дио у са ста ву: ака де мик Ма ти ја 
Бећ ко вић, ака де мик Ми ро Вук са но вић, глав ни и од го вор ни уред ник, проф. др Јо ван 
Де лић, ака де мик Љу бо мир Зу ко вић, проф. др Ду шан Ива нић, ака де мик Све то зар 
Ко ље вић, ака де мик Рај ко Пе тр ов Но го, проф. др Ма то Пи жу ри ца, ака де мик Сло бо дан 
Ре ме тић, проф. др Дра ган Ста нић и проф. др Бо го љуб Ши ја ко вић.

2014. – из штам пе је изаш ао број 2 Збор ни ка у оби му од 598 стра на.
Спо ме ни ца Ње го шу има три де ла. Нај пре бе се де, огле де, рас пра ве и при ка зе 

срп ских ар хи је ре ја, ака де ми ка, уни вер зи тет ских про фе со ра, пи са ца, књи жев них 
кри ти ча ра, пре во ди ла ца, исто ри ча ра, фи ло зо фа и на уч ни ка раз ли чи тих стру ка, по 
те мат ским срод но сти ма раз вр ста ним, у ау тор ском име ни ку по ре до сле ду ра до ва 
су: ви со ко пре о све ће ни ми тро по лит Ам фи ло хи је (Ра до вић), пре о све ће ни епи скоп 
Јо а ни ки је (Ми ћо вић), Ни ко ла Хај дин, Ма ти ја Бећ ко вић, Све то зар Ко ље вић, Ми ро 
Вук са но вић, Рај ко Пе тр ов Но го, Љу бо мир Зу ко вић, Сло бо дан Ре ме тић, Бран ко Ле-
тић, Зо ран Ла кић, Жар ко Ђу ро вић, Ди ми три је Ка ле зић, Ми лан Ра ду ло вић, Ду шан 
Ива нић, Ми лош Ко ва че вић, Ми ло је Ра ко че вић, Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић, 
Сте ван Кор дић, Во ји слав Је лић, Ра до слав Ера ко вић, Са ва Да мја нов, Иван Не гри-
шо рац, Бо рис Ла зић, Слав ко Гор дић, Јо ван Де лић, Бо го љуб Ши ја ко вић, Јо во Ра дош, 
Ча слав Ко при ви ца, Ми лу тин Ми ћо вић, Дра ган Си ме у но вић, Ми ро љуб Јев тић, Ире-
на Ар сић, Вла ди сла ва Гор дић Пет ко вић, Де јан Ђу рич ко вић, То маж Евер тов ски, Нај да 
Ива но ва, Хи ро ши Ја ма са ки Ву ке лић, Вла ди мир Осол ник, Пре драг Па ла ве стра, 
Бран ка Ра до вић, Не над Ма ку ље вић, Ве се лин Ма то вић, Жив ко Бр ко вић. По том су 
по ре ђа на пи сма с од го во ри ма или без њих (где од го во ра ни је би ло), све у фак си ми-
ли ма. На кра ју је из ве штај Ма ти чи ног Од бо ра за про сла ву. При род но је да Збо р ник 
има уред нич ки увод, са за хвал но шћу сви ма ко ји су Ње го ше ву Спо ме ни цу сво јим 
ре чи ма на шест сто ти на стра ни ца са ста ви ли, с нео п ход ним на по ме на ма, с по себ но 
из дво је ним по дат ком да су штам па ње књи ге у це ло сти омо гу ћи ли „Мо на” На де и 
Ђор ђа Мо ми ро ви ћа, пред у зе ће Ми лан ка Де ли ћа, Не вен ка и Бра ни слав Зу ба нов, 
Дра ги ња и Ду шан Ди клић.

Језикданас – гласилоМатицесрпскезакултуруусменеиписанеречи. 
Гла си ло Ма ти це срп ске за кул ту ру усме не и пи са не ре чи Је зик да нас по кре ну то је 
1997. го ди не на ини ци ја ти ву та да шњег пред сед ни ка Ма ти це срп ске ака де ми ка Бо-
шка Пе тро ви ћа уз по моћ нај у глед ни јих лин гви ста. Же ља Уред ни штва би ла је да 
се на стру чан и на уч но уте ме љен, али ра зу мљив и ши ро ком чи та лач ком кру гу 
до сту пан на чин, про го во ри о ак ту ел ним је зич ким про бле ми ма. Сти ца јем окол но сти 
гла си ло је пре ста ло да из ла зи 2005. го ди не. По тре ба за њим је, ме ђу тим, оста ла. 
Због но вих је зич ких огре ше ња, а и мно гих ста рих ко ја ни су пре ста ла да по сто је, 
Ма ти ца срп ска је од лу чи ла да по но во по кре не гла си ло. 

Бро јем 1‒2 за 2014. го ди ну по че ла је ње го ва но ва се ри ја, али за сно ва на на ста-
рим те ме љи ма.

У 2015. го ди ни из штам пе су иза шли бро је ви 3‒4 и 5‒6.
Уред ни штво је ра ди ло у са ста ву: др Ра да Сти јо вић, глав ни и од го вор ни уред-

ник, др Рај на Дра ги ће вић, др Ра до ји ца Јо ви ће вић, др Ве сна Лом пар, др Ма то Пи-
жу ри ца, Ми ло рад Те ле бак и ака де мик Ми ло сав Те шић. За ми шље но је да го ди шње 
иза ђу че ти ри бро ја (два дво бро ја).
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СвескеМатицесрпске, Се ри ја за књи жев ност и је зик. Уред ни штво чи не: 
проф др. Алек сан дра Вра неш, глав ни и од го вор ни уред ник, Ми ли ца Пу ца ла, се-
кре тар, проф. др Го ра на Ра и че вић, доц. др Зо ри ца Ха џић и проф. др Гор да на Штр бац. 
Из ш там пе је иза шла све ска 15 у оби му од 5,40 ш. т. (са мо елек трон ска вер зи ја на 
сај ту Ма ти це срп ске). Број је уре ди ла прет ход на ре дак ци ја.

За на уч не ча со пи се лек тор ске по сло ве оба вља ли су др Иси до ра Бје ла ко вић, 
Ма ја Сто кин, Та тја на Пив нич ки Дри нић, др Љи ља на Ћук и мр Рен дал Меј џор; ко-
рек тор ске др Иси до ра Бје ла ко вић, Ма ја Сто кин, Та тја на Пив нич ки Дри нић и Ка та 
Ми рић; по сло ве тех нич ког уред ни ка Ву ки ца Ту ца ков; пре во де ре зи меа на ен гле ски 
др Бо ја на Ра дић Бо ја нић, на ру ски др Дој чил Вој во дић и проф. др Али на Ма сло ва. 
Ком пју тер ски слог за све збор ни ке при пре мао је Вла ди мир Ва тић, а штам пу штам-
па ри ја „Сај нос” Но ви Сад. Збор ни ци су штам па ни у ти ра жу од 500 при ме ра ка.

ЕДИ ЦИ ЈА „ПР ВА КЊИ ГА”

Уред ни штво је ра ди ло у са ста ву: Ла сло Бла шко вић, др Вла ди сла ва Гор дић 
Пет ко вић (глав ни уред ник), Ђор ђе Де спић, Не над Ми ло ше вић и Иван Ра до са-
вље вић.

Об ја вље не су сле де ће књи ге:
– Ко ло за 2012. го ди ну: 259. Пре драг Бо јић, Све зи во, пе сме, 70 стр.; 260. Ире-

на Ја вор ски, Де кон струк ци ја по ли ти ке не у трал но сти, про за, 218 стр.; 261. Бо ри слав 
Ста нић, Ру пе, пе сме, 52 стр.

– Ко ло за 2013. го ди ну: 262. Го ран То мић, Не зва нич но мр тав, пе сме, 60 стр.; 
263. Жар ко Алек сић, Кућ ни би о скоп, 66 стр.

– Ко ло за 2014. го ди ну: 264. Бар ба ра Но ва ко вић, Зов оке а на, при че, 60 стр.; 265. 
Ма ри ја Па вло вић, Хо рор при че сва ко дне ви це, 136 стр.

– Ко ло за 2015. го ди ну: 266. Ка та ри на Ков чин, Кр пе не лут ке, 216 стр.; 267. Фи лип 
Ро го вић (234 стра не).

Ли ков ну опре му за це ло ко ло осми слио је Иван Фран цу ски, ко рек тор ске по сло-
ве оба ви ла је Јул ка Ђу кић, а тех нич ко уре ђи ва ње Ву ки ца Ту ца ков, при пре му за 
штам пу „Графит” Но ви Сад, а штам пу штам па ри ја „Сај нос” из Но вог Са да. Ти раж 
Еди ци је је 300 ну ме ри са них при ме ра ка.

ЕДИ ЦИ ЈА „СТУ ДИ ЈЕ О СР БИ МА”

2012.
Уре ђи вач ки од бор Еди ци је „Сту ди је о Ср би ма” у 2012. го ди ни ра дио је у са ста-

ву: др Ми ро слав Еге рић, Ми лош Јев тић, ака де мик Пре драг Пи пер, за ме ник глав ног 
уред ни ка, др Сло бо дан Г. Мар ко вић, ака де мик Ми ло рад Ра до ва но вић, глав ни уред-
ник, и др Јел ка Ре ђеп. Еди ци ју за јед нич ки об ја вљу ју Ма ти ца срп ска из Но вог Са да, 
За вод за уџ бе ни ке из Бе о гра да и Ву ко ва за ду жби на из Бе о гра да. Ви ше ру ко пи са се 
на ла зи у раз ли чи тим фа за ма: ру ко пис Е. Пе тро ви ча (оче ку је се ми шље ње о књи зи), 
од књи ге М. Ква пи ла се од у ста ло, књи га А. Со бо ље ва на пре во ђе њу. Пред ло же ни су 
и но ви ау то ри: Н. Јор га и Вл. Бо ги шић. Рад на књи зи ја пан ских сла ви ста је у то ку. 
Проф. др Љи ља на Су бо тић пре води и при ре ђује за штам пу ру ко пис док тор ске ди-
сер та ци је фин ског сла ви сте Ју ха ни ја Ну ор лу о та (са да ред. про фе со ра Уни вер зи те та 
у Уп са ли, у Швед ској) Је зик Јо ва на Сте ји ћа, од бра ње не у Хел син ки ју 1988. на ен гле-
ском (члан ко ми си је је био акад. Па вле Ивић).

2013. 
Уре ђи вач ки од бор Еди ци је „Сту ди је о Ср би ма” у 2013. го ди ни ра дио је у са ста-

ву: др Ми ро слав Еге рић, Ми лош Јев тић, ака де мик Пре драг Пи пер, за ме ник глав ног 
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уред ни ка, др Сло бо дан Г. Мар ко вић, ака де мик Ми ло рад Ра до ва но вић, глав ни уред-
ник, и ака де мик На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић. Ви ше ру ко пи са се на ла зи у раз ли чи тим 
фа за ма: ру ко пис Е. Пе тро ви ча (оче ку је се ми шље ње о књи зи), књи га Ј. Вје жбиц ког 
је у раз ма тра њу, књи га А. Со бо ље ва на пре во ђе њу (преводи Софија Милорадовић). 
Рад на књи зи ја пан ских сла ви ста је у то ку. Проф. др Љи ља на Су бо тић је пре ве ла и 
при ре ди ла за штам пу ру ко пис док тор ске ди сер та ци је фин ског сла ви сте Ју ха ни ја 
Ну ор лу о та (са да ред. про фе со ра Уни вер зи те та у Уп са ли, у Швед ској) Је зик Јо ва на 
Сте ји ћа, од бра ње не у Хел син ки ју 1988. на ен гле ском (члан ко ми си је је био акад. 
Па вле Ивић).

2014.
Ви ше ру ко пи са се на ла зи у раз ли чи тим фа за ма: ру ко пис Е. Пе тро ви ча (оче-

ку је се рецензија), књи га Ј. Вје жбиц ког је у раз ма тра њу, књи га А. Со бо ље ва на пре-
во ђе њу (преводи Софија Милорадовић). Рад на књи зи ја пан ских сла ви ста је у то ку – 
Ја пан ски сла ви сти о срп ским те ма ма: Збо р ник ра до ва, при ре ђи ва чи књи ге проф. др 
Мо то ки Но ма ћи (Уни вер зи тет Хо ка и до, Са по ро, Ја пан) и доц. др Ми ли вој Ала но вић 
(уз ан га жо ва ње пре во ди ла ца из Бе о гра да). Од у ста ло се од књи ге фин ског сла ви сте 
Ју ха ни ја Ну ор лу о та (са да ред. про фе со ра Уни вер зи те та у Уп са ли, у Швед ској) Је зик 
Јо ва на Сте ји ћа, на ау то ров зах тев.

2015.
Ру ко пис збор ни ка ра до ва под на сло вом Ser bi ca Ia po ni ca. До при нос ја пан ских 

сла ви ста срп ској фи ло ло ги ји, 23,86 а. т., за вр шен је и пре дат Ма ти ци срп ској. У 
збор ни ку су пред ста вље ни ја пан ски ау то ри и њи хо ви сла ви стич ки, од но сно ср би-
стич ки до при но си из обла сти на у ке о је зи ку, на у ке о књи жев но сти и на у ке о фол-
кло ру. При ре ђи ва чи књи ге су проф. др Мо то ки Но ма ћи (Уни вер зи тет Хо ка и до, 
Са по ро, Ја пан) и проф. др Ми ли вој Ала но вић (уз ан га жо ва ње пре во ди ла ца). Са др жај:

Предговор
I. ЈЕ ЗИК
Ке и ко Ми та ни
СинтакСичкеодликеСловенСкихСредњовековнихзаконика–ПрилогкомПара-

тивноЈСинтакСиСловенСкихЈезика
Ке и ко Ми та ни
дубровникиСветСредњовековногбалкана:иСториЈСкеилитерарнечињенице

увезиСакуПовиномСтона
Ши ро Ха то ри 
OПрозодемамауСрПСкохрватСкомЈезику
Та као Ка ми ја ма
СрПСкохрватСкиакценат–уводугенеративнуфонологиЈуСрПСкохрватСких

именица
Ју ми На ка ђи ма
оПерцеПциЈиСрПСкохрватСкихакценатанаоСновуЈаПанСкогЈезичкогоСећања
Мо то ки Но ма ћи
ПоСеСивниПерфекатуСрПСкомЈезику(СоСвртомнадругеСловенСкеЈезике)
II. КЊИ ЖЕВ НОСТ
Ши гео Ку ри ха ра
СтруктураПриПоведакаидухПриПоведача–ЈеднаоСобеноСтандрићевекњи-

жевноСти
Аја ко Оку
измеђуПоезиЈеиПрозе:оМансардиданилакиша
Ка јо ко Ја ма са ки
СрПСкаавангардаиЈаПанСкаПоезиЈа
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Ка јо ко Ја ма са ки
комПаративниоПиСЈаПанСкихиСрПСкихавангарднихчаСоПиСа
III. ФОЛ КЛОР
Ши гео Ку ри ха ра
СрПСканароднаПеСмаХасанагиница
Ши гео Ку ри ха ра
уводуиСтраживањеСловенСкихнароднихеПСкихПеСама
Ши гео Ку ри ха ра
оСлободитељиодзмаЈеваизмаЈевитиЈунаци–комПаративноиСтраживање

руСкихиЈужноСловенСкихнароднихЈуначкихеПСкихПеСама
IV. ЕСЕ ЈИ
Ка зуо Та на ка
културневезеЈаПанаиЈугоСлавиЈе
Ми цу јо ши Ну ма но
ПриказтриЈуроманаданилакишаПреведенихнаЈаПанСкиЈезик
Хи ро ши Ја ма са ки
узлетукоСмоС(узПреводнаЈаПанСкињегошевеЛучеМикрокозМа)
Поговор

БИ БЛИ О ТЕ КА „ЗМА ЈЕ ВА НА ГРА ДА”

То ком 2012. го ди не ура ђен је нај ве ћи део по сла на из ра ди збо р ни ка о Дра га ну 
Јо ва но ви ћу Да ни ло ву, до бит ни ку Зма је ве на гра де за 2005. го ди ну. Оба вље ни су до-
го во ри о из ра ди збо р ни ка о Бра ти сла ву Р. Ми ла но ви ћу, до бит ни ку за 2006, Ива ну 
Не гри шор цу, до бит ни ку за 2007, Не бој ши Де ве та ку, до бит ни ку за 2008, и Сло бо да ну 
Зу ба но ви ћу, до бит ни ку за 2009. Тек сто ви ни су на ру чи ва ни док се не об ја ви збо р ник 
о Да ни ло ву. Уред ни ци Еди ци је су др Слав ко Гор дић и Иван Не гри шо рац.

То ком 2013. за кљу чен је збо р ник о по е зи ји Дра га на Јо ва но ви ћа Да ни ло ва, Уред-
ни ци Еди ци је су др Ђор ђе Де спић и Иван Не гри шо рац.

У 2014. го ди ни пре дат је у штам пу збор ник по све ћен „Дра га ну Јо ва но ви ћу Да-
ни ло ву”, а при пре ма се збо р ник ра до ва По е зи ја Не бој ше Де ве та ка. Сва ки од ових 
збор ни ка са др жа ва ће пе сни ко во са оп ште ње са до де ле Зма је ве на гра де, кри тич ки 
ко мен тар јед ног чла на Жи ри ја, де се так но вих кри тич ких тек сто ва, ау то би о граф ску 
и ау то по е тич ку пе сни ко ву ис по вест, као и би бли о граф ски при лог. Уред ни ци Еди-
ци је су Иван Негришорац и доц. др Ђор ђе Де спић.

Из штам пе је 2015. иза шао збо р ник По е зи ја Дра га на Јо ва но ви ћа Да ни ло ва. 
Збо р ник са др жи пе сни ко во са оп ште ње са до де ле Зма је ве на гра де, кри тич ки ко мен-
тар јед ног чла на Жи ри ја (Милосава Пешића), де се так но вих кри тич ких тек сто ва, 
ау то би о граф ску и ау то по е тич ку пе сни ко ву ис по вест, и би бли о граф ски при лог. Уред-
ни ци Еди ци је су Иван Негришорац и доц. др Ђор ђе Де спић.

ПО СЕБ НА ИЗ ДА ЊА

Пу бли ко ва не су сле де ће књи ге:

2013. 
1. Ака де мик Пре драг Пи пер, ака де мик Иван Клајн, Нор ма тив на гра ма ти ка 

срп ског је зи ка (581 стр.; ти раж 1000). Ре цен зен ти проф. др Ја сми на Гр ко вић-Меј џор 
и ака де мик Ми ло рад Ра до ва но вић. Књи га је ре зул тат пр о јек та ко ји је фи нан си ра ло 
Ми ни ста р ство пр о све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је а штам-
па ње је омо гу ћи ло Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је. Књи-
га је пред ста вље на 11. де цем бра у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске. На пр о мо ци ји су 
го во ри ли: проф. др Рај на Дра ги ће вић, ака де мик Ми ло рад Ра до ва но вић и ау то ри.
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2. Пра во пис срп ско га је зи ка, тре ће из да ње; пр во из ме ње но и до пу ње но из да ње 
(из 2010) у ти ра жу од 5000 при ме ра ка рас про да то је. Дру го из да ње (из 2011) та ко ђе 
у ти ра жу од 5000 рас про да то је. Је ди на из ме на у од но су на прет ход но из да ње из 2011. 
го ди не, не ра чу на ју ћи ис прав ке по не ке рет ке слов не или тех нич ке гре шке, је сте 
раз два ја ње ћи ри лич них азбуч них од ла ти нич них абе цед них та бли ца у по гла вљу о 
пи сму (стр. 18 и 19). По сту пак пред ста вља сим бо лич ки чин, мо ти ви сан ста ту сним 
раз ли ка ма ових два ју пи са ма: ћи ри ли це као слу жбе ног и тра ди ци о нал ног срп ског 
пи сма и ла ти ни це, из до ба срп ско хр ват ског је зи ка, као ци ви ли за циј ске и ко му ни-
ка тив не по тре бе. Ово из да ње при пре мио је глав ни ре дак тор Ма то Пи жу ри ца.

3. У Еди ци ји „Је зич ка ба шти на” иза шле су три књи ге као ре зул тат ра да на про-
јек ту. Пи сци пред стан дард ног пе ри о да срп ског књи жев ног је зи ка и њи хо ва де ла 
(из да ва ње тран скри бо ва них де ла пи са ца тог пе ри о да уз струч ни ко мен тар и реч ник).

а. Кљу чић у мо је зе мље о пи са ни је Па вла Со ла ри ћа (1804), (прир.) Иси до ра Бје-
ла ко вић (187 стр., ти раж: 300);

б. Крат ка все мир на исто ри ја Ге о р ги ја Ма га ра ше ви ћа (1831), (прир.) Је ле на 
Ај џа но вић и Иси до ра Бје ла ко вић (347 стр., ти раж: 300);

в. Спо ме ни из мо је га днев ни ка Ј. Ха џи ћа, (прир.) Љ. Су бо тић (ти раж: 200).
Ре цен зен ти све три кни ге су би ли проф. др Ма ри ја Кле ут, еме ри тус, и проф. 

др Ма то Пи жу ри ца, а уред ник др Ма то Пи жу ри ца. При пре му књи га је ра дио „Гра-
фит” а штам пу штам па ри ја „Сај нос” из Но вог Са да. Пр ва и дру га књи га су штам-
па не у 300 при ме ра ка а тре ћа (Ј. Ха џић) у 400 при ме ра ка. Штам па ње ових књи га 
је омо гу ћи ло Ми ни ста р ство кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је.

4. Бу њев ци и ет но ди ја лек то ло шка ис тра жи ва ња 2009. Збо р ник ра до ва ко ји 
су са чи ни ли Жар ко Бо шња ко вић и Би ља на Си ки мић (303 стр., ти раж: 300). Књи гу су 
ре цен зи ра ли проф. др Дра го љуб Пе тро вић и проф. др Ма то Пи жу ри ца. При пре му 
је ра дио Да вор Пал чић а штам па ла је штам па ри ја „Кри мел”, Бу ди са ва. Књи гу су 
об ја ви ли На ци о нал ни са вет бу ње вач ке на ци о нал не ма њи не из Су бо ти це и Ма ти ца 
срп ска. Сред ства је обез бе дио На ци о нал ни са вет бу ње вач ке на ци о нал не ма њи не од 
Ми ни стар ства обра зо ва ња, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ср би је. Књи га је пред-
ставље на на Бе о град ском сај му књи га (24. ок то бра), го во ри ли су: проф. др Жар ко 
Бо шња ко вић, др Би ља на Си ки мић и др Иван Књи жар.

5. У Еди ци ји ,,Би бли о те ка усме не књи жев но сти” ко ју Ма ти ца об ја вљу је за јед-
но са Ин сти тутом за књи жев ност и умет ност из Бе о гра да об ја вље на је ше сна е ста 
књи га: Бо јан Ђор ђе вић, На род не по сло ви це у де ли ма ду бро вач ких књи жев ни ка (184 
стр., ти раж: 300). Књи гу су ре цен зи ра ли др Ми о драг Ма тиц ки и проф. др Бо шко 
Су вај џић, а др Ми о драг Ма тиц ки је уред ник. При пре му и штам пу ура ди ла је штам-
па ри ја „Чи го ја” из Бе о града.

6. У окви ру Еди ци је ,,Ле то пис кул тур ног жи во та (1791–1944)”, у окви ру за јед-
нич ке Еди ци је Ма ти це срп ске и Ин сти ту та за књи жев ност и умет ност ,,Исто ри ја 
срп ске књи жев не пе ри о ди ке”, об ја вље на је ше ста књи га по ре ду: Ма ри ја Цин до ри, 
Ле то пис кул тур ног жи во та 1912–1915. (814 стр., ти раж: 300). Књи гу су ре цен зи ра-
ли Ма ри ја Јо ван цаи и др Бо јан Ђор ђе вић а уред ни ци су др Ве сна Ма то вић и проф. 
др Дра ган Ста нић. При пре му и штам пу ура ди ла је штам па ри ја „Чи го ја” из Бе о града.

2014. 
7. Пра во пис срп ско га је зи ка (Ма то Пи жу ри ца)
(Тре ће до штам па но из да ње)
8. Пра во пис срп ско га је зи ка (Ма то Пи жу ри ца)
(ије кав ско из ми је ње но и до пу ње но из да ње)
9. Нор ма тив на гра ма ти ка срп ског је зи ка (ака де мик Пре драг Пи пер, ака де мик 

Иван Клајн) (дру го из ме ње но и до пу ње но из да ње)
10. Ми лош Цр њан ски: по е зи ја и ко мен та ри (збо р ник ра до ва са ску па) (551 стр., 

тираж: 600). Ово је за јед нич ко из да ње Ин сти ту та за књи жев ност и умет ност из Бе о-



180 РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ

гра да, Фи ло ло шког фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду и Ма ти це срп ске. Ре цен зен-
ти збо р ни ка су др Ми лан Ра ду ло вић, др Дра ган Ста нић и др Ран ко По по вић. Штам-
па ње овог збо р ни ка фи нан сиј ски су по мо гли За ду жби на Бог да на Киш до бран ског, 
пред у зе ће „Gru jić i Гру јић”, као и Не вен ка и Бра ни слав Зу ба нов.

Књи гу је штам па ла штам па ри ја „Сај нос”, ли ков но-графич ка опре ма Дра ган 
Ади ро вић, лек тор и ко рек тор Не дељ ка Пе ри шић, тех нич ки уред ник Ву ки ца Ту ца ков. 

11. У окви ру за јед нич ке Еди ци је Ма ти це срп ске и Ин сти ту та за књи жев ност 
и умет ност ,,Исто ри ја срп ске књи жев не пе ри о ди ке” об ја вље на је ше ста књи га Жар-
ка Ро шу ља Час опис ча со пи са VI (375 стр., ти раж: 300). Књи гу су ре цен зи ра ли др 
Ми о драг Ма тиц ки и проф. др Дра га на Ву ки ће вић а уред ни ци су др Ве сна Ма то вић 
и др Мио драг Ма тиц ки. При пре му за штам пу је ура ди ла Сла ђа на Но ва ко вић, „S&N 
bo ok”, Срем ска Ка ме ни ца, а штам пу штам па ри ја „Сајнос”, Но ви Сад.

12. Ви кен ти је Ра кић, Иза бра на де ла (Са ва Да мја нов и Ра до слав Ера ко вић) (241 
стр., тираж: 500).

Књи га је ре зул тат ра да на про јек ту Ма ти це срп ске „Ре ли ги о зни епо ви срп ских 
пред ро ман ти ча ра”. Ре цен зен ти књи ге су проф. др Ма ри ја Кле ут и проф. др Го ран 
Мак си мо вић. Тех нич ке по сло ве око овог из да ња оба ви ла је Ву ки ца Ту ца ков, ком пју-
тер ски слог Сла ђа на Но ва ко вић а штам па ла је штам па ри ја „Сајнос”, Но ви Сад.

13. Об ред на прак са – ре чи ма о хра ни (приредила Софија Милорадовић). Ова 
књи га је ре зул тат ра да на на уч ном про јек ту Ма ти це срп ске „Кул ту ра ис хра не у 
Вој во ди ни кроз об ред ну прак су. Лин гви стич ки и ет но ло шки аспек ти”. Ре цен зен ти 
књи ге су проф. др Ма то Пи жу ри ца и проф. др Бран ко Ћу пур ди ја. Лек тор ске по сло-
ве оба ви ла је Со фи ја Ми ло ра до вић, тех нич ки уред ник Ву ки ца Ту ца ков, ком пју тер-
ски слог Вла ди мир Ва тић „Графит”, Но ви Сад, штам па ла је штам па ри ја „Сајнос”, 
Но ви Сад. Књи га јe штам па на у ти ра жу од 300 при ме ра ка. Штам па ње књи ге фи-
нан си рао је Град Но ви Сад, Град ска упра ва за кул ту ру.

14. Жи ван Ми ли са вац, Ду га ноћ ју го сло вен ска (174 стр., тираж: 500). Књи гу су 
ре цен зи ра ли проф. др Слав ко Гор дић и др Мар ко Не дић. Лек тор ске и ко рек тор ске 
по сло ве као и из ра ду имен ског ре ги стра оба ви ла је Ве ра Ва си лић. Тех нич ки уред-
ник Ву ки ца Ту ца ков, ком пју тер ски слог Вла ди мир Ва тић „Графит”, Но ви Сад, штам-
па ла је штам па ри ја „Сајнос”, Но ви Сад. Штам па ње књи ге фи нан си ра ло је Мини стар-
ство кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је.

15. Јо ван Н. Ива но вић, Те о дор Па вло вић – сту ди ја и хре сто ма ти ја (519 стр., 
тираж: 500) Ре цен зен ти књи ге су проф. др Ду шан Ива нић и проф. др Го ран Мак-
си мо вић. Тех нич ки је уре ди ла Ву ки ца Ту ца ков, ком пју тер ски слог Вла ди мир Ва тић 
„Графит”, Но ви Сад, штам па ла је штам па ри ја „Сајнос”, Но ви Сад. Штам па ње књи ге 
фи нан си рао је Град Но ви Сад, Град ска упра ва за кул ту ру.

2015. 
16. Пра во пис срп ско га је зи ка (Ма то Пи жу ри ца)
(Тре ће до штам па но из да ње)
17. Нор ма тив на гра ма ти ка срп ског је зи ка, ије кав ско из да ње (ака де мик Пре-

драг Пи пер, ака де мик Иван Клајн)
18. У окви ру за јед нич ке Еди ци је Ма ти це срп ске и Ин сти ту та за књи жев ност 

и умет ност ,,Исто ри ја срп ске књи жев не пе ри о ди ке” у штам пи су сле де ћи ру ко пи си: 
Мар та Фрајнд, Огле ди о срп ској по зо ри шној пе ри о ди ци 1871–1941. (ре цен зен ти проф. 
др Ду шан Ива нић и др Зо ран Т. Јо ва но вић); Сло бо дан ка Пе ко вић, Ча со пис по ме ри 
про све ће ног ,,жен ски ња” (ре цен зен ти др Ста ни ша Тут ње вић и др Ве сна Ма то вић). 
Штам па ње књи га фи нан си ра Град Но ви Сад, Град ска упра ва за кул ту ру.

19. Кон стан тин Ма рин ко вић, Плач Ра хи ли (Са ва Да мја нов и Ра до слав Ера ко-
вић) као ре зул тат ра да на на уч но ис тра жи вач ком про јек ту „Ре ли ги о зни еп срп ских 
пред ро ман ти ча ра” (ре цен зен ти др Го ран Мак си мо вић и др Зо ри ца Ха џић) (138 стр., 
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тираж: 500) Тех нич ке по сло ве око овог из да ња оба ви ла је Ву ки ца Ту ца ков, ком пју-
тер ски слог Вла ди мир Ва тић „Графит”, а штам па ла је штам па ри ја „Сајнос”, Но ви Сад. 
Штам па ње ове књи ге фи нан си ра ло је Ми ни ста р ство кул ту ре и ин фор ми са ња Ре-
пу бли ке Ср би је.

20. Усме на тра ди ци ја Ба нат ске вој не гра ни це (збо р ник ра до ва са на уч ног 
ску па) (170 стр., тираж: 500). Збо р ник је уре дио др Ми о драг Ма тиц ки, ре цен зен ти 
проф. др Бо шко Су вај џић и проф. др Бран ко Ћу пур ди ја. Лек тор ске и ко рек тор ске 
по сло ве оба ви ла је др Љи ља на Ћук, тех нич ки је уре ди ла Ву ки ца Ту ца ков, ком пју-
тер ски слог Сла ђа на Но ва ко вић „S&N bo ok”, Срем ска Ка ме ни ца, а штам па ла је штам-
па ри ја „Сајнос”, Но ви Сад. Штам па ње књи ге фи нан си рао је По кра јин ски се кре та-
ри јат за кул ту ру и јав но ин фор ми са ње.

– Ре цеп ци ја књи жев ног де ла Ми ло ра да Па ви ћа у све ту. Збо р ник ра до ва под 
на ве де ним на сло вом, ко ји при ре ђу је Иван Не гри шо рац, углав ном је за вр шен и би-
ће пре дат у штам пу 2016. го ди не. Де таљ но је при ка за на ре цеп ци ја у Фран цу ској, 
Не мач кој, Ен гле ској, САД, Ита ли ји, Шпа ни ји, Пор ту га ли ји, Ју жној Аме ри ци, Ма-
ђар ској, Ру си ји, Укра ји ни, Пољ ској, Сло ве ни ји, Изра е лу, Ки ни, Ко ре ји, Ја па ну. Осим 
об ја вље них тек сто ва на ба вље ни су и тек сто ви о ре цеп ци ји у Скан ди на ви ји и Ру-
му ни ји, а од у ста ло се од да љих по ку ша ја да се про ши ри круг опи са них по да та ка 
и зе ма ља у ко ји ма се ре цеп ци ја из у ча ва ла. Ови опи си не са мо што ја сно по ка зу ју 
раз ме ре ин те ре со ва ња за Па ви ће во де ло не го и вр сте чи та ња ко ји ма је то де ло би-
ло под вр га ва но, као и успо не и па до ве у са мој ре цеп ци ји. 

Уред ник свих из да ња ове еди ци је је др Мар ко Не дић, се кре тар Оде ље ња за 
књи жев ност и је зик.

Лек си ко граф ско оде ље ње

На осно ву ре зул та та по стиг ну тих у на уч но и стра жи вач ком ра ду на про јек ти-
ма Лек си ко граф ског оде ље ња об ја вље не су сле де ће књи ге:

2013.
– Срп ска ен ци кло пе ди ја, том 2, В–Вш етeчка, Но ви Сад, Бе о град, Ма ти ца срп ска, 

Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти и За вод за из да ва ње уџ бе ни ка, 2013. 
– До бри ло Ара ни то вић, Би бли о гра фи ја ча со пи са Ми сао 1919–1937, Но ви Сад, 

Бе о град, Ма ти ца срп ска, Слу жбе ни гла сник, 2012.

2014.
– Срп ски би о граф ски реч ник, том 6, Но ви Сад, 2014. 
– Гра ђа за Лек си кон пи са ца Ју го сла ви је, том 6, сло во П, Но ви Сад, 2014.

2015.
– Урош Дој чи но вић, Би бли о гра фи ја срп ске ги та ри стич ке ли те ра ту ре, Но ви 

Сад, 2015.

Оде ље ње за дру штве не на у ке

ЗБО Р НИ ЦИ

ЗборникМатицесрпскезадруштвененауке. У 2012. го ди ни Уред ни штво 
је ра ди ло у са ста ву ко је је иза бра но 2008. за пе ри од 2009–2012. Чи ни ли су га глав ни 
и од го вор ни уред ник др Ча слав Оцић и чла но ви: др Ми ло ван Ми тро вић, др Ми лош 
Мар ја но вић, др Рај ко Бу квић, др Јо ва на Ми лу ти но вић, др Дра го Ње го ван, др Гор да-
на Бла го је вић, др Бра ни слав Ђур ђев и др Ду шан Ни ко лић, и три ино стра на чла на: 
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др Бо шко Бо јо вић, др Пи тер Ра дан и др Ма са ју ки Ива та. На сед ни ци Управ ног 
од бо ра МС, ко ја је одр жа на 17. де цем бра 2012. а на пред лог Уред ни штва ча со пи са 
и Од бо ра Оде ље ња за дру штве не на у ке, иза бра но је но во Уред ни штво ча со пи са за 
пе ри од 2013–2016. у сле де ћем са ста ву: глав ни и од го вор ни уред ник ака де мик Ча слав 
Оцић, и чла но ви: др Рај ко Бу квић, др Бра ни слав Ђур ђев, др Ми лош Мар ја но вић, 
др Ми ло ван Ми тро вић, др Дра го Ње го ван, др Ми лан Бр дар, др Ђор ђе Иг ња то вић и 
др Ср ђан Шљу кић, као и три ино стра на члана: др Бо шко Бо јо вић из Фран цу ске, др 
Ма са ју ки Ива та, ино стра ни члан СА НУ из Ја па на, др Пи тер Ра дан из Ау стра ли је, 
и др Па на јо тис Ха ри тос из Грч ке. Но во Уред ни штво кон сти ту и са но је на Пр вој сед-
ни ци, 8. фе бру а ра 2013. На сед ни ци Уред ни штва 16. мар та 2015. за за ме ни ка глав ног 
и од го вор ног уред ни ка иза бран је др Рај ко Бу квић, а за се кре та ра Уред ни штва Вла-
ди мир М. Ни ко лић, струч ни са рад ник Оде ље ња.

Прав ник, ино стра ни члан СА НУ и ино стра ни члан ЗМСДН из Грч ке др Па-
на јо тис Ха ри тос пре ми нуо је 18. ју ла 2014, у 68. го ди ни жи во та. 

Уред ни штво је у че тво ро го ди шњем пе ри о ду (2012–2015) одр жа ло де вет ре-
дов них и пет елек трон ских сед ни ца. Ре дов не сед ни це одр жа не су у про сто ри ја ма 
Ма ти це срп ске: 14. ју на, 17. сеп тем бра и 26. но вем бра 2012; 8. фе бру а ра и 16. ок то-
бра 2013; 7. ма ја и 20. но вем бра 2014; 16. мар та и 20. но вем бра 2015. Та ко ђе је одр-
жа но и се дам елек трон ских сед ни ца: 15. де цем бра 2012; 8. ју ла и 15. но вем бра 2013; 
17. ју ла и 25. де цем бра 2014; 17. ју ла и 16. сеп тем бра 2015. 

Глав не од лу ке у че тво ро го ди шњем пе ри о ду 2012–2015:
1) Пред ло же ни су но ви чла но ви Уред ни штва ча со пи са за пе ри од 2013–2016: 

од до са да шњих чла но ва пред ла жу се глав ни и од го вор ни уред ник др Ча слав Оцић, 
др Ми ло ван Ми тр о вић, др Бра ни слав Ђур ђев, др Ми лош Мар ја но вић, др Рај ко Бу-
квић, др Дра го Ње го ван, др Пи тер Ра дан, др Ма са ју ки Ива та, др Бо шко Бо јо вић и 
др Па на јо тис Ха ри тос, а као но ви пред ла жу се др Ми лан Бр дар (фи ло зоф, Ин сти тут 
дру штве них на у ка, Бе о град), др Ђор ђе Иг ња то вић (прав ник, ре дов ни про фе сор 
Прав ног фа кул те та, Бе о град) и др Ср ђан Шљу кић (ре дов ни про фе сор Фи ло зоф ског 
фа кул те та, Но ви Сад).

2) От по че ло се са ди ги та ли за ци јом ЗМСДН од пр вог бро ја (од 1950. го ди не). 
Ске ни ра не су све све ске у ЈПЕГ об ли ку. Оста је да се ча со пис ди ги та ли зу је у ворд 
или ПДФ фор ма ту.

3) Пот пи сан је Уго вор с На род ном би бли о те ком Ср би је о ISSN-L (In ter na ti o nal 
Stan dard Se rial Num bers), чи ме је зва нич но по твр ђе но да ча со пис из ла зи у ди ги тал-
ној фор ми.

4) Управ ном од бо ру МС упу ћен је пред лог за по кре та ње но вог ча со пи са (ЧА-
СО ПИС МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ ЗА ДРУ ШТВЕ НЕ И ХУ МА НИ СТИЧ КЕ НА У КЕ) на 
ен гле ском је зи ку у ко јем ће се об ја вљи ва ти нај бо љи ра до ви из свих Ма ти чи них ча-
со пи са из обла сти дру штве них и ху ма ни стич ких на у ка. Скра ће на вер зи ја пред ло га 
– Про фил ча со пи са: Ча со пис ће об ја вљи ва ти на уч не члан ке и рас пра ве, пре глед не 
члан ке, освр те, при ка зе, хро ни ке, бе ле шке, би бли о гра фи је, итд., из вор но об ја вље не 
у пе ри о дич ним пу бли ка ци ја ма Ма ти це срп ске (с из у зет ком Ле то пи са и Збор ни ка 
за при род не на у ке). Члан ци и рас пра ве од но си ли би се на фи ло зоф ске, со ци о ло шке, 
еко ном ске, прав не, де мо граф ске, ан тр о по ло шке, ет но ло шке, ет но по ли тич ке, ге о е ко-
ном ске, по ли ти ко ло шке, ко му ни ко ло шке, исто ри о граф ске, кул тур но и сто риј ске, 
лин гви стич ке, исто риј ско и те о риј ско у мет нич ке, ар хе о ло шке, еко ло шке, пр о стор-
но пла нер ске, ту ри змо ло шке и дру ге срод не те ме из обла сти дру штве них и ху ма ни-
стич ких на у ка; Са рад ни ци: Ау то ри ко ји об ја вљу ју у по ме ну тим Ма ти чи ним пу бли-
ка ци ја ма; Уче ста лост и обим из ла же ња: У пр вој фа зи два пу та го ди шње; ка сни је: 
че ти ри пу та го ди шње. Вид из ла же ња: У пр вој фа зи ди ги тал ни (елек трон ски); ка сни-
је ди ги тал ни и штам па ни; Уред ни штво – ужи са став: глав ни и од го вор ни уред ник 
и три опе ра тив на чла на плус струч ни са рад ник из Ма ти це срп ске; ши ри са став: глав-



РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ 183

ни и од го вор ни уред ник но вог ча со пи са плус (ex of fi cio) сви глав ни и од го вор ни 
уред ни ци пе ри о дич них пу бли ка ци ја МС (с из у зет ком Ле то пи са и Збо р ни ка за при
род не на у ке); Са вет ча со пи са: Ако се до не се од лу ка да ча со пис има и Са вет; Глав-
ни и од го вор ни уред ник: Ча слав Оцић; Уре ђи вач ка по ли ти ка: Са вет и Уред ни штво 
ча со пи са во ди ће ак тив ну уре ђи вач ку по ли ти ку: ра до ви ће би ти би ра ни из ба зе већ 
об ја вље них на сло ва у Ма ти чи ним збо р ни ци ма из обла сти дру штве них и ху ма ни стич-
ких на у ка; Је зик: ен гле ски; Пред ло же ни на сло ви ча со пи са: MA TRIX SER BI CA; MS; 
LYNKE US; СИ НАК СА/ΣΎΝΑ ΞΙΣ/SYNA XIS; Из да вач: Ма ти ца срп ска (ка сни је: с 
Ба ња лу ком и Под го ри цом). Из да вач је исто вре ме но и осни вач.

5) По о штре ни су усло ви за об ја вљи ва ње ра до ва а у но вом ман да ту во ди ла се 
ак тив ни ја уре ђи вач ка по ли ти ка.

6) По ја вио се про блем у са рад њи са Цен тром за ева лу а ци ју у обра зо ва њу и на-
у ци (ЦЕ ОН). Ма ти ца срп ска, Ма ти чи на на уч на оде ље ња и ре дак ци је 12 ча со пи са 
ко је Ма ти ца срп ска об ја вљу је (али и Ре дак ци је ча со пи са ван Ма ти це срп ске), по чет-
ком мар та 2015. го ди не пу тем елек трон ске по ште, од Цен тра за ева лу а ци ју у обра-
зо ва њу и на у ци (ЦЕ ОН), при ми ли су оба ве ште ње да по ме ну ти Цен тар ви ше ни је у 
мо гућ но сти да ин дек си ра Ма ти чи не ча со пи се у сво јој ба зи Срп ски ци тат ни ин декс 
(СЦИ), као ни у пра те ћој ба зи Би бли о ме триј ски из ве штај о ча со пи си ма (БИЧ). Ма-
ти ца срп ска упу ти ла је Ми ни ста р ству про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја пи смо 
у ко јем мо ли за оба ве ште ње о то ме због че га је фи нан си ра ње пре ки ну то. Под ра зу ме-
ва ло се да Ми ни ста р ство као осни вач на ду го роч ној осно ви фи нан си ра ин дек си ра ње 
у по ме ну тим ба за ма: то је слу чај у свим бив шим ју го сло вен ским ре пу бли ка ма и 
дру гим европ ским зе мља ма, а пре све га са чла ни ца ма Европ ске уни је. Ма ти ца је 
та ко ђе упо зо ри ла по ста вљајући пи та ње да ли Цен тар за ева лу а ци ју има пра во да 
ус кра ти јав ну до ступ ност по да та ка за пе ри од до 2014, бу ду ћи да су ови по да ци јав но 
до бро, ко је је Ми ни стар ство фи нан си ра ло у ин те ре су на уч ног и оп штег на прет ка.

7) Акт о уре ђи ва њу ча со пи са оба ве зу је да се фор ми ра Са вет ча со пи са ко ји ће 
Уред ни штво Збор ни ка пред ло жи ти за јед но са но вим Уред ни штвом ЗМСДН а но ви 
Од бор Оде ље ња ве ри фи ко ва ти на пр вој сед ни ци на кон Из бор не скуп шти не 2016. 
го ди не за пе ри од 2017–2020.

8) Одр жа ти про мо ци ју ча со пи са у Бе о гра ду.
9) Ру ско ча со пи с На ци о нальные ֲри о ри ֳ еֳы Рос сии из Ом ска понудио је са-

радњу. За кон такт и са рад њу име но ван је за ме ник глав ног и од го вор ног уред ни ка 
др Рај ко Бу квић, ко ји је и до ста вио пре пи ску с Ре дак ци јом по ме ну тог ча со пи са.

10) Отво ре но је пи та ње уре ђи вач ке по ли ти ке, од но сно бро ја ау то ра по јед ном 
ра ду. Про блем је при вре ме но ре шен ти ме што се од ко а у то ра јед ног ра да зах те ва 
пи сме но обра зло же ње о до при но су сва ког од ау то ра ра да. У вези са оби мом ра да, 
тре ба на пра ви ти из у зет ке за по је ди не ква ли тет не ра до ве ко ји има ју ве ће оби ме. 
Из вр ши ће се ко рек ци ја Упут ства ау то ри ма и ја сно на гла си ти по је ди на пра ви ла као 
што су број ау то ра, обим ру ко пи са и да ти струк ту ру пи са ња ре зи меа.

11) Кон ста то ва но је да се Ар хи ва Збо р ни ка МС за дру штве не на у ке пра вил но 
и де таљ но во ди те да по сто ји сва ки до ку мент о ру ко пи су ко ји је при сти гао у Оде-
ље ње.

12) Чла но ви ма Уред ни штва упу ћен је апел да у ча со пи су об ја вљу ју ква ли тет-
не ра до ве те да бу ду ак тив ни ји и у на ру чи ва њу ак ту ел них и ква ли тет них ра до ва.

13) Глав ни уред ник кон так ти рао је др Ко ста са Ду зи на са с пред ло гом да по ста-
не члан Ре дак ци је ЗМСДН из Грч ке и Ен гле ске (го спо дин Ко стас Ду зи нас је про фе сор 
пра ва и де кан Фа кул те та за умет ност и ху ма ни стич ке на у ке Колеџа Бирк бек на Лон-
дон ском уни вер зи те ту).

14) Про сле ђе ни су по да ци SCO PUS-у (ба за ап стра ка та и ци та та из на уч них и 
ака дем ских ча со пи са).

15) На сто ја ти да се ча со пис укљу чи у си стем EB SCO ба зе по да та ка.



184 РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ

16) Ре ши ти про блем пла си ра ња и про да је ча со пи са, те по ве ћа ти број прет-
плат ни ка.

17) Од 149. бро ја (4/2014) у ча со пис је уве де на на руџ бе ни ца – по зив на прет пла ту.
У че тво ро го ди шњем пе ри о ду 2012–2015. у Ре дак ци ју ча со пи са при сти гло је 

укуп но 248 ра до ва. Од то га 2012. го ди не 57 ра до ва, 2013. го ди не 28, 2014. го ди не 78 
и 2015. го ди не 85.

У че тво ро го ди шњем пе ри о ду 2012–2015, иза шло је укуп но 16 све за ка Збо р ни ка. 
Уку пан број стра ни ца у 16 све за ка из но си 3301 или 206,3 штам пар ска та ба ка. 

У че тво ро го ди шњем пе ри о ду, у 16 све за ка об ја вље но је укуп но 150 ори ги нал-
них и 35 пре глед них на уч них ра до ва, је дан ко мен тар, јед но прет ход но са оп ште ње, 
јед на на уч на хро ни ка, је дан оглед, 20 освр та, 32 при ка за и че ти ри не кро ло га. 

Нај ве ћи број ра до ва у све сци 139 чи не ра до ви у те мат ском бло ку „Иден ти тет 
и мул ти кул ту рал ност: Ср би ја и окру же ње на по чет ку Тре ћег ми ле ни ју ма” ко ји је 
уре ди ла др Гор да на Бла го је вић, члан Уред ни штва. Број 148 са др жи ра до ве са ме-
ђу на род ног на уч ног ску па у спо мен на ака де ми ка Бе ту Бе ри ћа „Људ ски ре сур си и 
ре ги о нал ни раз вој”. Уред ник овог те мат ског бро ја је др Бра ни слав Ђур ђев, члан 
Уред ни штва. Све ска је об ја вље на на ен гле ском је зи ку са ре зи ме и ма на срп ском, 
хр ват ском, бу гар ском и ру мун ском је зи ку. 

Нај ве ћи број ра до ва је са јед ним ау то ром и има их 124 (64,58%), ко а у тор ских 
ра до ва са два ау то ра има 51 (26,56%), са три ау то ра 16 (8,34%) и са че ти ри ау то ра 
је дан рад (0,52%). По да ци ма о бро ју ауто ра ни су пот кре пље ни с ау то ри ма освр та, 
при ка за и не кр о ло га.

Нај ве ћи број ау то ра и ко а у то ра ра до ва је из Ср би је (234 = 87,31%). За тим сле де 
ау то ри из Ру си је (9 = 3,36%), Бо сне и Хер це го ви не (8 = 2,99%), Хр ват ске (6 = 2,25%), 
Ру му ни је (4= 1,49%), Цр не Го ре (3 = 1,12%), Не мач ке (1 = 0,37%), Фран цу ске (1 = 0,37%), 
Бу гар ске (1 = 0,37%) и са Ки пра (1 = 0,37%). Ни су ура чу на ти ау то ри освр та, при ка за 
и не кр о ло га.

ЗборникМатицесрпскезаисторију. У 2012. го ди ни Уред ни штво је ра ди ло 
у са ста ву ко је је иза бра но у че тво ро го ди шњем ман да ту 2008. го ди не за пе ри од 
2009–2012. Чи ни ли су га: глав ни и од го вор ни уред ник ака де мик Ми лош Бла го је вић, 
ака де мик Ва си ли је Ђ. Кре стић, др Ана Сто лић, др Би ља на Шу му но вић Бе шлин и 
Жар ко Ди мић. Ака де мик Ми лош Бла го је вић пре ми нуо је ју на 2012. 

На сед ни ци Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске (17. де цем бар 2012), а на пред лог 
Од бо ра Оде ље ња за дру штве не на у ке, иза бра но је но во Уред ни штво ча со пи са за 
пе ри од 2013–2016. у сле де ћем са ста ву: глав ни и од го вор ни уред ник др Во јин Да бић, 
др Ђор ђе Бу ба ло, др Пе тар В. Кре стић, др Не над Ле ма јић, др Ми ра Ра до је вић, др 
Алек сан дар Фо тић, др Би ља на Ши му но вић Бе шлин и ино стра ни члан др Ан дреј 
Ле о ни до вич Ше мја кин.

У че тво ро го ди шњем пе ри о ду 2012–2015. одр жа но је осам сед ни ца Уред ни штва 
– шест ре дов них: 7. фе бру а ра, 16. ју ла и 12. де цем бра 2013; 17. ју ла и 24. де цем бра 
2014; и 23. де цем бра 2015, и две елек трон ске: 26. де цем бра 2013. и 22. ок то бра 2015. 

1) На пр вој сед ни ци Уред ни штва у 2013. кон сти ти у са но је но во Уред ни штво 
ЗМСИ ко је чи не глав ни од го вор ни уред ник др Во јин Да бић, и чла но ви: др Ђор ђе 
Бу ба ло, др Пе тар В. Кре стић, др Ми ра Ра до је вић, др Не над Ле ма јић, др Алек сан дар 
Фо тић, др Би ља на Ши му но вић Бе шлин и ино стра ни члан из Ру си је др Ан дреј Ле-
о ни до вич Ше мја кин, 

2) Све ске 85 и 86 (1–2/2012) ко је су касниле уре ди ло је но во Уред ни штво.
3) По о штре ни су усло ви об ја вљи ва ња ра до ва а у но вом ман да ту во ди ла се 

ак тив ни ја уре ђи вач ка по ли ти ка.
4) По стиг нут је кон ти ну и тет из ла же ња ча со пи са и ква ли тет је по диг нут на 

ви ши ни во.
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5) Чла но ви Ре дак ци је, пре ма сво јим пе ри о ди ма, на осно ву про чи та ног ру ко-
пи са, на сед ни ца ма Уред ни штва од ре ђу ју два ре цен зен та за ру ко пи се.

6) По ја вио се про блем у са рад њи са Цен тром за ева лу а ци ју у обра зо ва њу и 
на у ци (ЦЕ ОН). Ма ти ца срп ска, Ма ти чи на на уч на оде ље ња и ре дак ци је 12 ча со пи-
са ко је Ма ти ца срп ска об ја вљу је (али и Ре дак ци је ча со пи са ван Ма ти це срп ске), 
по чет ком мар та 2015. го ди не пу тем елек трон ске по ште, од Цен тра за ева лу а ци ју у 
обра зо ва њу и на у ци (ЦЕ ОН), при ми ли су оба ве ште ње да по ме ну ти Цен тар ви ше 
ни је у мо гућ но сти да ин дек си ра Ма ти чи не ча со пи се у сво јој ба зи Срп ски ци тат ни 
ин декс (СЦИ), као ни у пра те ћој ба зи Би бли о ме триј ски из ве штај о ча со пи си ма (БИЧ). 
Ма ти ца срп ска упу ти ла је Ми ни ста р ству про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја 
пи смо у ко јем мо ли за оба ве ште ње о то ме због че га је фи нан си ра ње пре ки ну то. Под-
ра зу ме ва ло се да Ми ни ста р ство као осни вач на ду го роч ној осно ви фи нан си ра ин дек-
си ра ње у по ме ну тим ба за ма: то је слу чај у свим бив шим ју го сло вен ским ре пу бли ка-
ма и дру гим европ ским зе мља ма, а пре све га са чла ни ца ма Европ ске уни је. Ма ти ца 
је та ко ђе упо зо ри ла по ста вљајући пи та ње да ли Цен тар за ева лу а ци ју има пра во да 
ус кра ти јав ну до ступ ност по да та ка за пе ри од до 2014, бу ду ћи да су ови по да ци јав но 
до бро, ко је је Ми ни стар ство фи нан си ра ло у ин те ре су на уч ног и оп штег на прет ка.

7) Кон ста то ва но је да не до ста ју ра до ви из нај ра ни јих епо ха.
8) Одр жа ти ни во ква ли те та ра до ва.
9) Усме но и пи сме но кон так ти ра ти на уч не рад ни ке на уни вер зи те ти ма и ин-

сти ту ти ма да са ра ђу ју са ча со пи сом.
10) На сто ја ти да сва ка епо ха има за сту пљен рад.
11) До пу ни ти и ко ри го ва ти Упут ство за ау то ре ра до ва.
12) Ин си сти ра ти на при др жа ва њу ау то ра Упут ству за пи са ње ра до ва.
13) По што ва ти Акт о уре ђи ва њу на уч них ча со пи са.
У пе ри о ду 2012–2015. го ди не иза шло је осам све за ка ча со пи са, бро је ви 85–92.
Укуп но је об ја вље но 1113 стра ни ца или 69,6 штам пар ских та ба ка. 
У че тво ро го ди шњем пе ри о ду (2012–2015) у ру бри ци Члан ци и рас пра ве об ја-

вље но је 34 ори ги нал на на уч на ра да, 11 ра до ва у ру бри ци Гра ђа, два у ру бри ци Исто-
ри о гра фи ја, три у ру бри ци Освр ти, 30 у ру бри ци При ка зи и бе ле шке и три не кро ло га.

ПО СЕБ НА ИЗ ДА ЊА

У окви ру Оде ље ња за дру штве не на у ке из штам пе су иза шле књи ге:

2012.
Сло бо дан Ћур чић, Мла ђен Јо ва но вић, Ти ва дар Га у де њи, Алек сан дар Ивић 

АТЛАС НА СЕ ЉА ВОЈ ВО ДИ НЕ I: СРЕМ 

Књи га је ре зул тат ра да на про јек ту Оде ље ња за дру штве не на у ке МС „Атлас 
на се ља Вој во ди не” ко јим ру ко води проф. др Сло бо дан Ћур чић и ко ји спа да у ред 
ка пи тал них про је ка та Ма ти це срп ске. Књи га, на 718 стра на у ко ло ру, до но си по дат-
ке о на се љи ма азбуч но сло же ним. На се ља су пред ста вље на кар та ма раз ли чи тог 
вре мен ског пе ри о да, та ко да се раз вој на се ља мо же пра ти ти кроз исто ри ју. Де мо граф-
ски по да ци су да ти на осно ву по пи са ста нов ни штва од 1787. до 2002. го ди не. Сва ко 
ме сто пред ста вље но је и тек стом ко ји са др жи исто риј ски пре глед од на стан ка места 
до да нас, а обо га ћен је и жи во пи сним де та љи ма из жи во та на се ља Сре ма. Глав ни и 
од го вор ни уред ник из да ња: проф. др Љу бо мир ка Кр кљуш. Ре цен зен ти: др Мир ко 
Гр чић, др Бран ко Бе шлин и др Дра го љуб Се ку ло вић. Струч ни са рад ник Оде ље ња: 
Вла ди мир Ни ко лић. Об ра да ка ра та: др Мла ђен Јо ва но вић, Љу бо мир Стан ко вић и 
Ср ђан Док ма но вић. Лек тор и ко рек тор: Мир ја на Зр нић. Ре ги стар: Вла ди мир Ни ко лић. 
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Тех нич ки уред ник: Ву ки ца Ту ца ков. Ком пју тер ски слог и ко ри це: Мир ја на Иса ков. 
Штам па: „Сај нос”, Но ви Сад. Штам па ње књи ге фи нан си ра ли су: Вла да АП Вој во-
ди не (По кра јин ски се кре та ри јат за на у ку и тех но ло шки раз вој) и Град Но ви Сад 
(Град ска упра ва за кул ту ру). Број стра на: 718. Ти раж: 1000.

2013.
Љу бо мир ка Кр кљуш 

СРЕ ДИ ШНИ ОР ГА НИ ВЛА СТИ У СРП СКОЈ ВОЈ ВО ДО ВИ НИ 1848–1849.

Књи га је ре зул тат ра да на про јек ту „Срп ски на ци о нал ни по крет у Ау стриј ској 
ца ре ви ни 1790–1861”. Ори ги на лан је и ва жан на уч ни до при нос про у ча ва њу срп ског 
ре во лу ци о нар ног по кре та 1848/49. По ред обим не ли те ра ту ре, за сно ва на је ве ли ким 
де лом на ар хив ским ис тра жи ва њи ма, од но сно на до са да нео бја вље ној и не ко ри шће-
ној гра ђи раз ли чи те про ве ни јен ци је. Глав ни и од го вор ни уред ник из да ња: проф. др 
Љу бо мир ка Кр кљуш. Ре цен зен ти: проф. др Си ма Авра мо вић и проф. др Бран ко Бе-
шлин. Струч ни са рад ник Оде ље ња: Вла ди мир Ни ко лић. Лек тор и ко рек тор: Ми ле на 
Ми кић Вра го лић. Ре ги стар: Вла ди мир Ни ко лић. Тех нич ки уред ник: Ву ки ца Ту ца ков. 
Ком пју тер ски слог: Вла ди мир Ва тић. Штам па: „Бу дућ ност”, Но ви Сад. Број стра на: 
424. Ти раж: 500. Штам па ње књи ге по мо гао је По кра јин ски се кре та ри јат за кул ту ру 
и јав но ин фор ми са ње АП Вој во ди не.

Ва си ли је Ђ. Кре стић 
СР БИ У УГАР СКОЈ: 1790–1918.

Књи га је ре зул тат ра да на про јек ту Оде ље ња за дру штве не на у ке МС „Срп ски 
на ци о нал ни по крет у Ау стриј ској ца ре ви ни 1790–1861”. Ау тор је чи та о ци ма пред ста-
вио пе ри од исто ри је Ср ба у Угар ској од Те ми швар ског са бо ра 1790. до кра ја Пр вог 
свет ског ра та и при са је ди ње ња Вој во ди не Ср би ји 1918. Књи гом су об у хва ће на сва 
зна чај ни ја на ци о нал на, по ли тич ка, вер ска, дру штве на, др жав но прав на и иде о ло шка 
пи та ња. За пи са ње ове књи ге ау тор је ис ко ри стио огром ну ре ле вант ну ли те ра ту ру 
на срп ском, не мач ком и ма ђар ском је зи ку, као и оби ље но вог, до сад не по зна тог и 
не ко ри шће ног ар хив ског ма те ри ја ла из до ма ћих и стра них ар хи ва. Глав ни и од го-
вор ни уред ник из да ња: проф. др Љу бо мир ка Кр кљуш. Ре цен зен ти: др Ми ха и ло 
Вој во дић и доц. др Ђор ђе Ђу рић. Струч ни са рад ник Оде ље ња: Вла ди мир Ни ко лић. 
Лек тор: Јел ка Јо ва но вић. Ко рек тор: Та тја на Пив нич ки Дри нић. Ре ги стар: Пе тар В. 
Кре стић. Тех нич ки уред ник: Ву ки ца Ту ца ков. Ком пју тер ски слог: Вла ди мир Ва тић. 
Штам па: „Сај нос”, Но ви Сад. Штам па ње књи ге по мо гли су: Ми ни стар ство про све-
те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је, Град Но ви Сад (Град ска упра ва 
за кул ту ру), Кон церн „Сви сли он” Та ко во – Бе о град, Ке ра ми ка „Јо ва но вић” ДОО Зре-
ња нин, ЈКП „Пут” Но ви Сад. Број стра на: 532. Ти раж: 1500.

Ра до слав М. Гру јић 
СРП СКЕ ШКО ЛЕ (1718–1739.) 

ПРИ ЛОГ КУЛ ТУР НОЈ ИСТО РИ ЈИ СРП СКО ГА НА РО ДА

У са рад њи Ма ти це срп ске и Ра дио-те ле ви је Ср би је у Еди ци ји „Ра ра” иза шло је 
по но вље но из да ње књи ге ака де ми ка Ра до сла ва М. Гру ји ћа Срп ске шко ле 1718–1739. 
По ред то га што је био вр стан бо го слов и те о лог, Ра до слав М. Гру јић је срп ској кул-
ту ри дао ве лик до при нос пре све га на по љу исто ри о гра фи је. Цен трал на те ма ове 
књи ге је уте ме ље ње шко ла и пр о свет ног си сте ма код Ср ба у вре ме ми тро по ли та 
Мој си ја Пе тро ви ћа и Ви ћен ти ја Јо ва но ви ћа и до во ђе ње ру ских учи те ља у срп ску 
сре ди ну. Гру јић je цео жи вот посветиo ства ра њу и за шти ти кул тур них до ба ра од 
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нај ве ћег зна ча ја за цр кву и на род. Као од го вор на исто риј ски увод оп ту жни це про-
тив Ср ба на Ве ле и здај нич ком про це су у За гре бу, Гру јић је на пи сао сво је чу ве но 
де ло Апо ло ги ја срп ског на ро да у Хр ват ској и Сла во ни ји и ње го вих глав них обе леж ја, 
а у вре ме Дру гог свет ског ра та ус пео је да спа си мо шти нај зна чај ни јих срп ских 
све ти те ља од уста шког уни ште ња. Књи гу је при ре дио и по го вор на пи сао др Ђор ђе 
Ђу рић. Књи га је об ја вље на у по во ду суд ске ре ха би ли та ци је Ра до сла ва М. Гру ји ћа. 
Лек тор и ко рек тор: Мир ја на Ка ра но вић; ре ги стар: Вла ди мир Ни ко лић; тех нич ки 
уред ник: Ву ки ца Ту ца ков. Ком пју тер ски слог: Вла ди мир Ва тић, „Гра фит”. Штам па: 
„Сај нос”, Но ви Сад. Штам па ње књи ге омо гу ћи ло је Ми ни стар ство пр о све те, на у ке 
и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је. Број стра на: 188. Ти раж: 500. 

2014.
Сло бо дан Ћур чић, Мла ђен Јо ва но вић 

АТЛАС НА СЕ ЉА ВОЈ ВО ДИ НЕ II: БА НАТ I, II

Књи га је ре зул тат ра да на пр о јек ту Оде ље ња за дру штве не на у ке МС „Атлас 
на се ља Вој во ди не” ко ји се во ди под ру ко вод ством проф. др Сло бо да на Ћур чи ћа и 
ко ји спа да у ред ка пи тал них пр о је ка та Ма ти це срп ске. На кон пр ве књи ге ко ја је 
об ја вље на 2012. го ди не и у ко јој су об ра ђе на на се ља Сре ма, то ком 2014. го ди не об ја-
вље на је и дру га књи га у ко јој су об ра ђе на на се ља Ба на та. У две све ске, на 1146 стра-
на об ра ђе но је 188 на се ља. Сва ко на се ље пред ста вље но је тек стом ко ји са др жи исто-
риј ски пре глед од ње го вог на стан ка до да нас, а обо га ћен је и жи во пи сним де та љи ма 
из жи во та на се ља Ба на та. Де мо граф ски по да ци да ти су на осно ву по пи са ста нов ни-
штва од 1787. до 2002. го ди не. Де ло је кар то граф ски и гра фич ки бо га то илу стро ва но 
исто риј ским и са вре ме ним кар та ма на се ља. Глав ни и од го вор ни уред ник изда ња: 
проф. др Љу бо мир ка Кр кљуш. Ре цен зен ти: др Мир ко Гр чић и др Бран ко Бе шлин. 
Ре дак тори и лек тори: Мир ја на Зр нић и Вла ди мир Ни ко лић. Ко рек тор: Вла ди мир 
Ни ко лић. Ре ги стар: Вла ди мир Ни ко лић. Тех нич ки уред ник: Ву ки ца Ту ца ков. Ком-
пју тер ски слог и ко ри це: Мир ја на Иса ков. Штам па ње књи ге фи нан си ра ли су: Вла да 
АП Вој во ди не (По кра јин ски се кре та ри јат за кул ту ру и јав но ин фор ми са ње) и Град 
Но ви Сад (Град ска упра ва за кул ту ру). Штам па ри ја: „Сај нос”, Но ви Сад. Број стра на: 
604 и 546. Ти раж: 1000.

Бран ко Бе шлин 
ЕВ ГЕ НИ ЈЕ СА ВОЈ СКИ И ЊЕ ГО ВО ДО БА

Књи га је ре зул тат ра да на про јек ту „Исто ри ја Кар ло вач ке ми тро по ли је од кра-
ја XVII до кра ја XVI II ве ка”. Принц Евгенијe Са вој ски (1663–1736) био је јед на од 
ис так ну тих лич но сти у Евро пи сво га до ба, док је у исто ри ји Хаб збур шке мо нар хи је 
упам ћен не са мо као њен нај ве ћи рат ник не го и као је дан од нај ве ћих др жав ни ка. 
Знат но је обе ле жио и исто ри ју Ср ба, и то у јед ном, по њих пре лом ном вре ме ну, али 
се на ши исто ри ча ри ни су њи ме ба ви ли ни ти је пре ве де но ишта вред но по ме на. 
Књи га Ев ге ни је Са вој ски и ње го во до ба ни је кла сич на би о гра фи ја у ко јој се сва 
па жња усме ра ва на по је дин ца. Ње гов жи во то пис пред ста вља ве зив но тки во за ка-
зи ва ње о епо си у ко јој је играо ва жну уло гу. Глав ни и од го вор ни уред ник из да ња: 
проф. др Љу бо мир ка Кр кљуш. Ре цен зен ти: проф. др Во јин Да бић и проф. др Зол тан 
Ђе ре. Лек тор и ко рек тор: Та тја на Пив нич ки Дри нић. Ре ги стар: Вла ди мир Ни ко лић 
и Бра ни слав По по вић. Тех нич ки уред ник: Ву ки ца Ту ца ков. Ком пју тер ски слог: Вла-
ди мир Ва тић – „Гра фит”, Пе тро ва ра дин. Штам па ње књи ге омо гу ћи ли су Ми ни стар-
ство кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је, По кра јин ски се кре та ри јат за кул-
ту ру и јав но ин фор ми са ње и Град Но ви Сад (Град ска упра ва за кул ту ру). Штам па: 
„Сај нос”, Но ви Сад. Број стра на: 656. Ти раж: 500.
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Гру па ау то ра 
ШАЈ КА ШКА: ПРО СТОР–СТА НОВ НИ ШТВО–ПРО ШЛОСТ

Књи га Шај ка шка збо р ник је ра до ва са Ме ђу на род ног на уч ног ску па „Шај ка-
шка – про стор, ста нов ни штво, про шлост” ко ји је одр жан у Ма ти ци срп ској 2013. 
го ди не. Ау то ри и ко а у то ри ру ко пи са су: Пе тар Ро каи, Бран ко Бе шлин, Љу бо мир ка 
Кр кљуш, Вла дан Га ври ло вић, Сте ван Слав нић, Дра го Ње го ван, Аг неш Озер, Са ша 
Ки цо шев, Љу би ца Ива но вић Би бић, Бра ни слав С. Ђур ђев, Да ни е ла Ар се но вић, 
Ве сна Мар ја но вић, Јан ко Ра мач, Пе тер Шол тес и Зол тан Ђе ре. Глав ни и од го вор ни 
уред ник из да ња: проф. др Љу бо мир ка Кр кљуш. Струч ни са рад ник Оде ље ња: Вла-
ди мир Ни ко лић. Лек тор: Та тја на Пив нич ки Дри нић. Ко рек ту ра: Дра ган Ту бић. Тех-
нич кик уред ник: Ву ки ца Ту ца ков. Ком пју тер ски слог: Сла ђа на Но ва ко вић, „S&N 
bo ok”, Ср. Ка ме ни ца. Књи га је од штам па на у част ју би ле ја 150-го ди шњи це пре се-
ље ња Ма ти це срп ске из Пе ште у Но ви Сад. Штам па ње збор ни ка фи нан си ра ли су 
По кра јин ска вла да (По кра јин ски се кре та ри јат за кул ту ру и јав но ин фор ми са ње) и 
Град Но ви Сад (Град ска упра ва за кул ту ру). Штам па: „Сај нос”, Но ви Сад. Број стра-
на: 264. Ти раж: 500.

2015.
Ва си ли је Ђ. Кре стић 

АУ СТРО У ГАР СКА ГРА ЂА О УЈЕ ДИ ЊЕ НОЈ ОМЛА ДИ НИ СРП СКОЈ 

У окви ру про јек та Ма ти це срп ске „Срп ски на ци о нал ни по крет у Ау стриј ској 
ца ре ви ни 1790–1918”, Оде ље ње за дру штве не на у ке об ја ви ло је књи гу ака де ми ка 
Ва си ли ја Ђ. Кре сти ћа Ау стро у гар ска гра ђа о Ује ди ње ној омла ди ни срп ској. Књи га 
је ре зул тат ау то ро вог ви ше де це ниј ског ра да на овој те ми. Ује ди ње на омла ди на срп-
ска на ста ла је у вре ме ду бо ке кри зе у Ау стри ји, на че те по ра зом у ау стриј ско-пру ском 
ра ту (1866), пре о кре том у ау стриј ској по ли ти ци и отва ра њем Ис точ ног пи та ња. 
Осно ва на са огра ни че ним ци љем, да се, пре све га, ба ви књи жев ним и про свет ним 
пи та њи ма, Ује ди ње на омла ди на срп ска је већ на осни вач кој скуп шти ни али и ка-
сни је све стра но де ло ва ла на осна жи ва њу на ци о нал не све сти. Глав ни и од го вор ни 
уред ник из да ња: проф. др Љу бо мир ка Кр кљуш. Ре цен зен ти: проф. др Ми ха и ло 
Вој во дић, проф. др Љу бо мир ка Кр кљуш и доц. др Ђор ђе Ђу рић. Струч ни са рад ник 
Оде ље ња: Вла ди мир Ни ко лић. Пре во ди лац са не мач ког је зи ка: Љу бо мир ка Кр кљуш; 
са ма ђар ског је зи ка: Кри сти ан Је рић. Лек тор за срп ски је зик: Јел ка Јо ва но вић; за 
ма ђар ски је зик: Кри сти ан Је рић и не мач ки је зик: Ро берт Ко вач. Ко рек тор: Вла ди мир 
Ни ко лић. Ре ги стар: Дра ган Ту бић. Тех нич ки уред ник: Ву ки ца Ту ца ков. Ком пју тер-
ски слог: Вла ди мир Ва тић, „Гра фит”, Пе тро ва ра дин. Штам па: „Сај нос”, Но ви Сад. 
Штам па ње књи ге фи нан си ра ли су По кра јин ски се кре та ри јат за кул ту ру и Ми ни стар-
ство кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је. Број стра на: 344. Ти раж: 500.

Ми ло Бо шко вић 
КРИ МИ НО ЛО ШКИ ЛЕК СИ КОН

Кри ми но ло шки лек си кон је дру го из ме ње но и до пу ње но из да ње из 1999. го ди не, 
та ко ђе из да ње Ма ти це срп ске. Лек си кон де фи ни ше основ не пој мо ве и на сто ји да 
об ја сни нај ва жни је ка те го ри је кри ми но ло шког уче ња, с ци љем да ма те ри ју из ове 
обла сти учи ни ја сни јом и прак тич ки при ме њи вом. Лек си кон пред ста вља сло жен 
тер ми но ло шки опус ко јим су об у хва ће не ско ро све кри ми но ло шке и срод не про блем-
ске обла сти. Об ја вљен је у су и зда ва штву са Прав ним фа кул те том Уни вер зи те та у 
Но вом Са ду. Ре цен зен ти су проф. др До бри во је Ра до ва но вић и проф. др Ра до мир 
Ми ла ши но вић. Лек тор: Ми ле на Ми кић, ко рек тор: Вла ди мир Ни ко лић. Дру го из да-
ње има 597 стра на (пр во, 398 стра на) и од штам па но је у ти ра жу од 500 при ме ра ка.
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Ол га Брук нер и Ве ли ка Да у то ва Ру ше вљан 
РИМ СКА ПО ЉО ПРИ ВРЕД НА ДО БРА – ВИ ЛЕ РУ СТИ КЕ  
У ЈУ ГО И СТОЧ НОМ ДЕ ЛУ ПРО ВИН ЦИ ЈЕ ПА НО НИ ЈЕ

Књига је ре зул тат ду го го ди шњег ис тра жи вач ког ра да два струч ња ка за рим ску 
ар хе о ло ги ју овог под руч ја и пи о ни ра у обла сти про у ча ва ња рим ских по љо при вред-
них има ња. Она је ујед но и ана ли за раз ли чи тих аспе ка та жи во та на рим ским пољ-
ским има њи ма на про сто ру ју го и сточ не Па но ни је. Ре цен зент ки ње ру ко пи са: др Ива-
на По по вић (Ар хе о ло шки ин сти тут Бе о град) и др Ире на Цви ја но вић (Исто риј ски 
ин сти тут Бе о град). Лек тор: Вла ди мир Ни ко лић; пре во ди лац на ен гле ски је зик: Оли-
ве ра Кри во шић; ко рек тор тек ста на срп ском је зи ку: Дра ган Ту бић; ко рек тор текста 
на ен гле ском је зи ку: Љи ља на Ту бић. Тех нич ки уред ник: Ву ки ца Ту ца ков. Број стра-
ни ца 185; ти раж: 500 при ме ра ка. Ком пју тер ски слог: Вла ди мир Ва тић: „Гра фит”, 
Пе тро ва ра дин; штам па: „Сај нос”, Но ви Сад. Из да ва ње књи ге по мо гао је По кра јин-
ски се кре та ри јат за кул ту ру и јав но ин фор ми са ње.

Оде ље ње за при род не на у ке

ЗБО Р НИК

ЗборникМатицесрпскезаприродненауке. У 2012. го ди ни Уред ни штво и 
Са вет ча со пи са ра ди ли су у са ста ву ко ји је иза бран у че тво ро го ди шњем ман да ту 
2008. го ди не за пе ри од 2009–2012. а на пред лог Од бо ра Оде ље ња за при род не нау-
ке. Чи ни ли су га: глав ни и од го вор ни уред ник ака де мик Ру долф Ка сто ри, чла но ви 
Уред ни штва: др Слав ка Га јин, ака де мик Вас кр си ја Ја њић, др Ви дој ко Јо вић, до пи-
сни члан СА НУ, др Дар ко Ка пор, др Ла зар Леп ша но вић, др Ива на Мак си мо вић, ака-
де мик Во ји слав Ма рић и др Сло бо дан Ћур чић, и Са вет Уред ни штва: др А. Ата на-
сов (Бу гар ска), др П. Хо кинг (Ау стра ли ја), др А. Род кин (Бе ло ру си ја), др М. Си мондс 
(Ве ли ка Бри та ни ја), др С. Сто јиљ ко вић (САД), др Г. Ши линг (Не мач ка) и др Ђ. Ва-
ра ља ји (Ма ђар ска). Се кре тар Уред ни штва је др Слав ка Га јин.

На сед ни ци Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске (17. де цем бар 2012), а на пред лог 
Од бо ра Оде ље ња за при род не на у ке, иза бра ни су но во Уред ни штво и Са вет ча со пи са 
за пе ри од 2013–2016. у сле де ћем са ста ву: глав ни и од го вор ни уред ник др Ива на Мак-
си мо вић, др Слав ка Га јин, ака де мик Ру долф Ка сто ри, ака де мик Вас кр си ја Ја њић, др 
Ви дој ко Јо вић, до пи сни члан СА НУ, др Дар ко Ка пор, др Ла зар Леп ша но вић, ака де мик 
Во ји слав Ма рић и др Сло бо дан Ћур чић, и Са вет ча со пи са: др А. Ата на сов (Бу гар ска), 
др П. Хо кинг (Ау стра ли ја), др А. Род кин (Бе ло ру си ја), др К. Ро у бе ла кис Ан ге ла кис 
(Грч ка), др С. Сто јиљ ко вић (САД), др Г. Ши линг (Не мач ка), др Ђ. Ва ра ља ји (Ма ђар-
ска) и др А. Ве не ци ја (Ита ли ја). Се кре тар Уред ни штва је др Слав ка Га јин.

У че тво ро го ди шњем пе ри о ду 2012–2015. одр жа но је пет ре дов них сед ни ца и 
јед на елек трон ска сед ни ца Уред ни штва ЗМСПН. Ре дов не сед ни це одр жа не су 31. 
ма ја 2012; 28. ма ја 2013; 27. мар та и 18. ју на 2014; и 18. де цем бра 2015. Елек трон ска 
сед ни ца одр жа на је 22. ју ла 2015.

Збо р ник Ма ти це срп ске за при род не на у ке и у про те клом пе ри о ду за др жао је 
и из ди гао ква ли тет ра до ва. Ра до ви у ча со пи су об ја вљу ју се на ен гле ском је зи ку и 
од 2013. но си на зив Ma ti ca Srp ska Jo ur nal for Na tu ral Sci en ces (пре то га Ma ti ca srp ska 
pro ce e dings for na tu ral sci en ces). Ча со пис је у ка те го ри ји M51 ме ђу во де ћим до ма ћим 
на уч ним ча со пи си ма за би о ло ги ју, и у ка те го ри ји М51 у окви ру во де ћих на уч них 
ча со пи са за би о тех но ло ги ју и по љо при вре ду. Увр штен је у во де ће на уч не на ци о-
нал не ча со пи се и на ла зи се на ин тер нет стра ни ци Ма ти це срп ске, Срп ског ци тат ног 
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ин дек са, у ба зи AGRIS – FAO, EB SCO, CA BI и Thom son Re u ters Ma ster Jo ur nal List. 
По бољ ша на је ви дљи вост ча со пи са пре ко ин тер не та.

У че тво ро го ди шњем пе ри о ду 2012–2015. об ја вље но је осам све за ка Збор ни ка 
на 1222 стра не или 76,4 штам пар ска та ба ка. Укуп но је при сти гло 119 ру ко пи са од 
че га је од би је но де вет, по ву че на су три а об ја вље но је 107 ра до ва. Ра до ви са оп ште-
ни на Ме ђу на род ном на уч ном ску пу „Ми ко ло ги ја, ми ко ток си ко ло ги ја и ми ко зе” 
ко ји је у Ма ти ци срп ској одр жан 17–19. апри ла 2013. об ја вље ни су у све сци 124 
(укуп но 42). У осам све за ка укуп но је уче ство ва ло 478 ау то ра и ко а у то ра из зе мље 
и ино стран ства (Ита ли ја, Ма ђар ска, Хр ват ска, Бо сна и Хер це го ви на, Ма ке до ни ја, 
Бу гар ска, Ру му ни ја, Ру си ја, Бе ло ру си ја, Хо лан ди ја, Тур ска). 

Лек тор све за ка 122 и 123 би ла је Стан ка Ма те ја шев, ко рек тор Ве ра Ва си лић; 
све ску 124 лек то ри са ле су Ми ља на Та сић, Ма ри ја По по вић и Бо ја на Фи лип чев а 
ко рек тор ен гле ског тек ста би ла је Ве ра Ва си лић. Од 125–129. све ске лек тор и ко рек-
тор ра до ва би ла је Оли ве ра Кри во шић. Тех нич ки уред ник Ву ки ца Ту ца ков. Ком пју-
тер ски пре лом тек ста: Вла ди мир Ва тић „Гра фит” (све ске 122–125, 128–129) и Сла-
ђа на Но ва ко вић, „S&N bo ok” (126–127). Штам па ри ја: „Сај нос”, Но ви Сад. Ти раж је 
400 при ме ра ка. Пу бли ко ва ње Збор ни ка фи нан си ра ло је Ми ни стар ство про све те, 
на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је. 

ПО СЕБ НА ИЗ ДА ЊА

У окви ру Оде ље ња за при род не на у ке из штам пе су иза шле сле де ће књи ге:

2012.
Ја вор Ра шај ски 

ПТИ ЦЕ СВЕ ТЕ ГО РЕ

Књи га Пти це Све те го ре ре зул тат је ау то ро вог ви ше го ди шњег (2001–2007) 
фа у ни стич ко-ор ни то ло шког и би о ге о граф ског ис тра жи ва ња јед ног де ла Грч ке, 
по лу о стр ва Све та го ра. У мо но гра фи ји је са чи њен по пис вр ста пти ца са ста ту сом 
и осо бе но сти ма и УТМ кар та ма за сва ку вр сту а око сни цу књи ге чи ни упра во кар-
ти ра ње чи та ве те ри то ри је, као и по пис вр ста у уве ре њу да ће слу жи ти као до бра 
осно ва за за шти ту, да ља ис тра жи ва ња и упо ре ђе ња. Глав ни и од го вор ни уред ник 
из да ња: ака де мик Ру долф Ка сто ри. Ре цен зен ти: др Сло бо дан Пу зо вић и Бра ти слав 
Гру бач. Струч ни са рад ник Оде ље ња: Јул ки ца Бо а ров. Лек тор и ко рек тор: Ве ра 
Ва си лић. Тех нич ки уред ник: Ву ки ца Ту ца ков. Цр те жи, фо то гра фи је и ли ков но 
ре ше ње: Ја вор Ра шај ски. Об ра да цр те жа и фо то гра фи ја, при пре ма за штам пу: Иван 
Кал нак. Стра на: 95. Ти раж: 500.

Дра ги ша По по вић и са рад ни ци 
ПА Т О ЛО ШКА АНА ТО МИ ЈА И СУД СКА МЕ ДИ ЦИ НА У ВОЈ ВО ДИ НИ:  

ПО ЧЕ ЦИ, РАЗ ВОЈ И РАД

Књи га је ре зул тат ра да на про јек ту Оде ље ња МС за при род не на у ке „Исто ри ја 
ме ди ци не и здрав стве не кул ту ре на тлу да на шње Вој во ди не”. Мо но гра фи ју је при пре-
ми ло 25 ау то ра на че лу са проф. др Дра ги шом Т. По по ви ћем. Ова мо но гра фи ја пред-
ста вља ре а лан основ за схва та ње по ло жа ја и зна ча ја па то ло шке ана то ми је и суд ске 
ме ди ци не у Вој во ди ни, у све у куп ној ме ди цин ској стру ци и на у ци. Глав ни уред ник 
из да ња: ака де мик Ру долф Ка сто ри. Ре цен зен ти: проф. др Сне жа на Вељ ко вић и проф. 
др На да Шља пић. Лек тор: Ми ли ца Бу јас. Ко рек тор: Мир ја на Зр нић. Тех нич ки уред ник: 
Ву ки ца Ту ца ков. Пре лом: Вла ди мир Ва тић. Штам па: Упра ва за за јед нич ке по сло ве 
по кра јин ских ор га на – штам па ри ја. Штам па ње књи ге фи нан си рао је По кра јин ски 
се кре та ри јат за здрав ство, со ци јал ну по ли ти ку и де мо гра фи ју. Ти раж: 500.
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2013.
Гру па ау то ра 

IN VER TE BRA TES (In ver te bra ta) OF THE FRU SKA GO RA MO UN TAIN III 
Бес кич ме ња ци (In ver te bra ta) Фру шке го ре III

Књи га је ре зул тат ра да на про јек ту Оде ље ња за при род не на у ке МС „Фа у на 
Фру шке го ре”. Уред ник Еди ци је: проф. др Смиљ ка Ши мић. Ре цен зен ти: др Вла ди-
мир Кр пач и проф. др Је не Пур гер. Књи га има де вет ра до ва сле де ћих ау то ра: Ла сло 
Бар ши, Бри ги та Пе тр ов, Све то зар Сан то вац, Ду шан ка Је ри нић Про да но вић, Пре драг 
Јак шић, Де јан Сто ја но вић, Срећ ко Ћур чић, Ми ло је Брај ко вић, Са ша Ор ло вић, Зо-
ран Га лић, Алек сан дра Иг ња то вић Ћу пи на, Ду шан Пе трић, Ма ри ја Згом ба, Ду шан 
Ма рин ко вић, Алек сан дра Ко ње вић и Љу би ша Ста ни са вље вић. У књи зи су об ра ђе не 
не ма то де, ра ко ви (остра ко де), ви лин ко њи ци, ли сне бу ве, днев ни леп ти ри, со ви це 
(нок ту и де), ве шти це (сфин ги де), си му ли де и ме га хи лид не пче ле. Књи га има 182 стра-
не. Опре мље на је ко лор фо то гра фи ја ма и кар та ма.

Та ња В. Сол да то вић 
УТИ ЦАЈ СУП СТИ ТУ ЦИ О НИХ РЕ АК ЦИ ЈА КОМ ПЛЕК СА ПЛА ТИ НЕ (II)  

СА БИ О МО ЛЕ КУ ЛИ МА НА ЊИ ХО ВУ ЦИ ТО ТОК СИЧ НОСТ

Књи га је ре зул тат ау тор ки ног ду го го ди шњег ра да на про у ча ва њу мо но функ-
ци о нал них, би функ ци о нал них и ди ну кле ар них ком плек сних је ди ње ња пла ти не (II), 
њи хо ве ин тер ак ци је са сум пор и азот до нор ским би о ло шки зна чај ним мо ле ку ли ма 
и ис пи ти ва њу ток сич них ефе ка та ових је ди ње ња ра ди по тен ци јал не хе ми о те ра пиј-
ске при ме не. Мо но гра фи ја до при но си бо љем раз у ме ва њу уну тар ће лиј ских про це са 
при ли ком при ме не деј ства ан ти ту мор ских аге на са на ба зи пла ти не као и об ја шње њу 
ток сич них деј ста ва хе ми о те ра пе ут ских ле ко ва. Ре цен зен ти: проф. др Ка та лин Ме-
са рош Се че њи и проф. др Жи ва дин Бу гар чић. Лек тор: др Алек сан дра По пин. Ре дак-
тор и ко рек тор: Вла ди мир Ни ко лић. Тех нич ки уред ник: Ву ки ца Ту ца ков. Пре лом: 
Сла ђа на Но ва ко вић, „S&N bo ok”, Ср. Ка ме ни ца. Књи га је об ја вље на до на тор ством 
ау тор ке. Штам па ри ја: „Сај нос”, Но ви Сад. Ти раж: 300.

Че до мир Ра де но вић, Ми ло мир Фи ли по вић и Ми ло сав Ба бић 
МЕ ЂУ ЗА ВИ СНОСТ ПРО ЦЕ СА ЗА КА СНЕ ЛЕ ФЛУ О РЕ СЦЕН ЦИ ЈЕ  
ХЛО РО ФИ ЛА, ФО ТО СИН ТЕ ЗЕ И ОПЛЕ МЕ ЊИ ВА ЊА КУ КУ РУ ЗА

Књи га је ре зул тат ра да на про јек ту „Раз ја шње ње про це са струк тур них и функ-
ци о нал них про ме на и ме ха ни за ма на жи вим ће лиј ским и ти ла ко ид ним влак ни ма” 
ко ји је фи нан си ра ло Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу-
бли ке Ср би је. Мо но гра фи ја да је де та љан опис при ме не ме то де ме ре ња за ка сне ле 
флу о ре сцен ци је хло ро фи ла у се лек ци ји ге но ти по ва ку ку ру за са же ље ним осо би-
на ма. Раз во јем ори ги нал не екс пе ри мен тал не тех ни ке и ства ра њем по треб них усло ва 
омо гу ће но је да се сло же ни фо то син тет ски про це си у ин такт ном ли сту ку ку ру за 
пра те пре ко по ка за те ља фо то син тет ско-флу о ре сцент ног мо де ла у ви ду за ка сне ле 
флу о ре сцен ци је хло ро фи ла, што мо же би ти од ве ли ке ко ри сти у опле ме њи ва њу 
ку ку ру за. Књи га је кон ци пи ра на као на уч на мо но гра фи ја и би ће ко ри сна на уч ним 
рад ни ци ма и по ла зни ци ма по сле ди плом ских сту ди ја. Об ја вље на је у са и зда ва штву 
са Ин сти ту том за ку ку руз „Зе мун По ље”. Глав ни и од го вор ни уред ник из да ња: ака-
де мик Ру долф Ка сто ри. Ре цен зен ти: проф. др Ми ло рад Је ре мић и проф. др Ми ле 
Ива но вић. Струч ни са рад ник Оде ље ња: Вла ди мир Ни ко лић. Лек то ри: Ве ра Ва си лић 
и Вла ди мир Ни ко лић. Ко рек тор: Вла ди мир Ни ко лић. Тех нич ки уред ник: Ву ки ца 
Ту ца ков. Ком пју тер ски слог: Сла ђа на Но ва ко вић „S&N bo ok”, Срем ска Ка ме ни ца. 
Штам па: „Сај нос”, Но ви Сад. Књи га има 336 стра на. Ти раж: 300.
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2014.
Пре драг Јак шић и Ана На хир нић 

IN VER TE BRA TES (In ver te bra ta) OF THE FRU SKA GO RA  
MO UN TAIN IV 

Бес кич ме ња ци (In ver te bra ta) Фру шке го ре IV 
Днев ни леп ти ри у стра те ги ји очу ва ња вред но сти на ци о нал ног пар ка  

„Фру шка го ра” (Le pi dop te ra: He spe ri o i dea и Papilionоidea)

Књи га је ре зул тат ра да у окви ру ис тра жи вач ког про јек та „Бес кич ме ња ци 
Фру шке го ре”. У прет ход не три мо но гра фи је (2008, 2009, 2013) об ја вље но је 25 на-
уч них при ло га. За раз ли ку од прет ход них све за ка, у овој је за сту пљен са мо је дан 
при лог ко ји се од но си на гру пу днев них леп ти ра Фру шке го ре (Le pi dop te ra: He spe-
ri o i dea и Pa pi li o no i dea). Днев ни леп ти ри Фру шке го ре до бро су про у че ни: егзи сти ра 
119 вр ста днев них леп ти ра, што је око 60% од вр ста ко је се сре ћу на те ри то ри ји Ср би-
је. Ау то ри овог при ло га су проф. др Пре драг Јак шић, ре дов ни про фе сор Де парт ма на 
за би о ло ги ји и еко ло ги ју Уни вер зи те та у Ни шу, и Ана На хир нић. Глав ни и од го вор-
ни уред ник: ака де мик Ру долф Ка сто ри. Уред ник и но си лац про јек та проф. др Смиљ ка 
Ши мић. Ре цен зен ти: др Сто јан Бе шков (Бу гар ска), проф. др Вла ди мир Кр пач (Ма-
ке до ни ја) и проф. др Су вад Ле ло (Бо сна и Хер це го ви на). Лек тор: Вла ди мир Ни ко лић. 
Ко рек тор: Дра ган Ту бић. Штам па ње књи ге омо гу ћио је Град Но ви Сад (Град ска 
упра ва за кул ту ру) и од штам па на је у част ју би ле ја 150-го ди шњи це пре се ље ња 
Ма ти це срп ске из Пе ште у Но ви Сад. Тех нич ки уред ник: Ву ки ца Ту ца ков. Ком пју-
тер ски слог: Вла ди мир Ва тић, „Гра фит”, Пе тро ва ра дин. Штам па: „Сај нос”, Но ви Сад. 
Број стра на: 134. Ти раж: 300.

Ру жи ца Игић, Дра ги ња Ву ков, Ду брав ка Ми лић,  
Бо жа Пал и Го ран Анач ков 

МА КРО ФИТ СКА ФЛО РА И ВЕ ГЕ ТА ЦИ ЈА ЛА БУ ДО ВОГ ОК НА

Књи га је ре зул тат ра да на про јек ту Оде ље ња за при род не на у ке МС „Ри то ви 
Вој во ди не – ју че, да нас, су тра”. Пре ма ра ни је ус по ста вље ном ре до сле ду, ис тра жен 
је ве о ма ин те ре сан тан ло ка ли тет – Ла бу до во ок но – ко ји се на ла зи у ју го и сточ ној 
Вој во ди ни. Ло ка ли тет се не по сред но осла ња на Де ли блат ску пе шча ру с јед не, и 
ре ку Ду нав с дру ге стра не. Ау то ри мо но гра фи је до би ли су ве о ма сло жен и осе тљив 
за да так – да ода бе ру оне на уч не чи ње ни це ко је ће на до сто јан на чин по ка за ти зна-
чај про у ча ва ња ди вер зи те та фло ре и ве ге та ци је рит ских и мо чвар них ста ни шта у 
Вој во ди ни и из ло жи ти оне по дат ке ко је ће Ла бу до во ок но из дво ји ти као бо та нич ки 
ве о ма ин те ре сант но. По ред то га, од вре ме на ка да је де фи ни сан про грам про у ча ва-
ња ри то ва Вој во ди не па до да на шњих да на, Ла бу до во ок но до жи ве ло је ево лу ци ју 
у сми слу за шти те и оно је да нас Рам сар ско под руч је и Зна чај но под руч је за пти це 
(IBA). У оквир мо но гра фи је укљу чен је и део ре зул та та про јек та ре пу блич ког Ми-
ни стар ства „Ди вер зи тет фло ре па нон ског де ла Ср би је, угро же ност ши ре њем ин ва-
зив них ко ро ва и њи хов ути цај на здра вље љу ди”. Глав ни и од го вор ни уред ник из да-
ња: ака де мик Ру долф Ка сто ри. Ре цен зен ти: проф. др Сне жа на Ра ду ло вић и проф. 
др Љи ља на Ни ко лић. Ре дак тор и лек тор: Вла ди мир Ни ко лић. Ко рек тор: Вла ди мир 
Ни ко лић. Ре ги стар: ау то ри и Вла ди мир Ни ко лић. Тех нич ки уред ник: Ву ки ца Ту ца-
ков. Пре лом: Сла ђа на Но ва ко вић, „S&N bo ok”, Ср. Ка ме ни ца. Штам па ри ја: „Сај нос”, 
Но ви Сад. Штам па ње књи ге фи нан си ра ла је По кра јин ска вла да (По кра јин ски се кре-
та ри јат за кул ту ру и јав но ин фор ми са ње). Књи га је од штам па на у част ју би ле ја 
150-го ди шњи це пре се ље ња МС из Пе ште у Но ви Сад. Број стра на: 124. Ти раж: 300.
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Сне жа на Ра ду ло вић и Мир ја на Вуч ко вић 
ЕКО ЛО ГИ ЈА АКВА ТИЧ НИХ ФИ ТО ЦЕ НО ЗА ЦАР СКЕ БА РЕ

Књи га је ре зул тат ра да на про јек ту Оде ље ња за при род не на у ке МС „Ри то ви 
Вој во ди не – ју че, да нас, су тра”. Спе ци јал ни ре зер ват при ро де Ста ри Бе геј – Цар ска 
ба ра на ла зи се у сред њем Ба на ту, ју го за пад но од Зре ња ни на, у ме ђу реч ју Ти се и 
Бе ге ја. Глав ни и од го вор ни уред ник из да ња: ака де мик Ру долф Ка сто ри. Ре цен зен-
ти: проф. др Љи ља на Ни ко лић, проф. др Го ран Анач ков и проф. др Дра га на Ву ков. 
Ре дак тор и лек тор: Вла ди мир Ни ко лић. Ко рек тор: Вла ди мир Ни ко лић. Ре ги стар: 
Вла ди мир Ни ко лић. Тех нич ки уред ник: Ву ки ца Ту ца ков. Пре лом: Сла ђа на Но ва-
ко вић, „S&N bo ok”, Ср. Ка ме ни ца. Штам па ри ја: „Сај нос”, Но ви Сад. Штам па ње 
књи ге фи нан си ра ли су Град Но ви Сад (Град ска упра ва за кул ту ру) и По кра јин ска 
вла да (По кра јин ски се кре та ри јат за кул ту ру и јав но ин фор ми са ње). Књи га је од штам-
па на у част ју би ле ја 150-го ди шњи це пре се ље ња МС из Пе ште у Но ви Сад. Број стра-
на: 166. Ти раж: 300.

Вла ди мир Сто ја но вић, Дра го слав Па вић и Ми ну чер Ме са рош 
РИ ТО ВИ БАЧ КЕ – ГЕ О ГРАФ СКЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ:  
ИСУ ШИ ВА ЊЕ, КО РИ ШЋЕ ЊЕ И ЗА ШТИ ТА ПРИ РО ДЕ

Књи га је ре зул тат ра да на про јек ту Оде ље ња за при род не на у ке МС „Ри то ви 
Вој во ди не – ју че, да нас, су тра”. За хва љу ју ћи до бро по ста вље ном кон цеп ту и сту-
ди о зној об ра ди сва ког сег мен та, ау то ри су у сту ди ји успе шно по ве за ли све три 
ве ли ке це ли не ко је се од но се на при род не усло ве за фор ми ра ње вла жних рит ских 
под руч ја у Бач кој, за тим на вр ло ин тен зи ван и агре си ван људ ски ути цај усме рен 
на ису ши ва ње ри то ва и пре тва ра ње у об ра ди во зе мљи ште и на кра ју, це ли ну где 
се раз ма трају про бле ма ти ка при вред ног ко ри шће ња пре о ста лих вла жних рит ских 
под руч ја као и њи хо ва за шти та. По себ ну вред ност овој сту ди ји да ју кар то граф ски 
при ло зи на осно ву ко јих је из вр ше на упо ред на ана ли за про стор не за сту пље но сти 
рит ских по вр ши на у По ду на вљу и По ти сју у Бач кој и на кон из вр ше них ме ли о ра цио-
них по ду хва та. Сту ди ја је зна ча јан до при нос на уч ном про у ча ва њу вла жних рит ских 
под руч ја не са мо у Бач кој не го на це лој те ри то ри ји Вој во ди не. Глав ни и од го вор ни 
уред ник из да ња: ака де мик Ру долф Ка сто ри. Ре цен зен ти: проф. др Жи ван Бог да но-
вић и проф. др Сло бо дан Ћур чић. Ре дак тор и лек тор: Вла ди мир Ни ко лић. Ко рек тор: 
Вла ди мир Ни ко лић. Ре ги стар: Вла ди мир Ни ко лић. Тех нич ки уред ник: Ву ки ца Ту-
ца ков. Пре лом: Сла ђа на Но ва ко вић, „S&N bo ok”, Ср. Ка ме ни ца. Штам па ри ја: „Сај нос”, 
Но ви Сад. Штам па ње књи ге фи нан си рао је Град Но ви Сад (Град ска упра ва за кул-
ту ру). Књи га је од штам па на у част ју би ле ја 150-го ди шњи це пре се ље ња МС из Пе ште 
у Но ви Сад. Број стра на: 112. Ти раж: 300.

Или ја Сав ков 
ИСТО РИ ЈА АПО ТЕ КАР СТВА НА ТЛУ ДА НА ШЊЕ ВОЈ ВО ДИ НЕ

Књи га је ре зул тат ра да на про јек ту Оде ље ња за при род не на у ке МС „Исто ри ја 
ме ди ци не и здрав стве не кул ту ре на тлу да на шње Вој во ди не”. Књи гу мо же мо по де-
ли ти на два сег мен та: Увод ни – оп шти део, и Оп шир ни ји – спе ци јал ни део. У увод-
ном (оп штем) де лу ау тор је дао кра так оп шти пре глед раз во ја апо те кар ства од са мог 
по чет ка људ ске ци ви ли за ци је, ста рих кул ту ра пре ко ан тич ког пе ри о да и сред њег 
ве ка. Зна чај ну па жњу по све тио је апо те кар ству у XVIII, XIX ве ку и по чет ку XX 
ве ка у Ау стри ји и Угар ској, од но сно Аус тро у гар ској у чи јем је са ста ву би ла те ри то-
ри ја Вој во ди не. Да љи раз вој апо те кар ства пра ти се кроз пе ри од на кон Пр вог свет-
ског ра та, од но сно пе ри од из ме ђу два ра та, те пе ри од то ком и на кон Дру гог свет ског 
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ра та па све до да на шњих да на. Дру ги, оп шир ни ји (спе ци ја лан) део об у хва та „Хро-
ни ку вој во ђан ских апо те ка”, што је су штин ски пред мет и циљ пи са ња ове књи ге. 
У овом де лу, ау тор је дао при каз исто риј ског раз во ја и хро ни ку 281 апо те ке у пе рио-
ду ду жем од 230 го ди на. Те ма ко ја је об ра ђе на у овој мо но гра фи ји пред ста вља не-
ис цр пан из вор за но ва ис тра жи ва ња. У том сми слу она је основ за не ке но ве ис тра жи-
ва че ко ји ће на ста ви ти са пи са њем исто ри је апо те кар ства у Вој во ди ни те за о кру жи ти 
јед ну зна чај ну це ли ну у исто ри ји ме ди ци не на тлу Вој во ди не. Глав ни и од го вор ни 
уред ник из да ња: ака де мик Ру долф Ка сто ри. Ре цен зен ти: проф. др Дра ги ша По по-
вић и проф. др Јо ван Мак си мо вић. Ре дак то ри и лек то ри: Мир ја на Ка ра но вић и Вла-
ди мир Ни ко лић. Ко рек то ри: Мир ја на Ка ра но вић и Вла ди мир Ни ко лић. Ре ги стар: 
Вла ди мир Ни ко лић. Тех нич ки уред ник: Ву ки ца Ту ца ков. Ком пју тер ски слог: Вла-
ди мир Ва тић, „Гра фит”, Но ви Сад. Штам па ри ја: „Сај нос”, Но ви Сад. Штам па ње 
књи ге фи нан си ра ли су: Град Но ви Сад (Град ска упра ва за кул ту ру) и По кра јин ска 
вла да (По кра јин ски се кре та ри јат за кул ту ру и јав но ин фор ми са ње). Број стра на: 
348. Ти раж: 500.

Оде ље ње за ли ков не умет но сти

ЗБО Р НИК

ЗборникМатицесрпскезаликовнеуметности. Уред ни штво је ра ди ло у 
сле де ћем са ста ву: проф. др Алек сан дар Ка ди је вић, глав ни и од го вор ни уред ник, 
чла но ви: др Ми о драг Мар ко вић, ван ред ни про фе сор, проф. др Ли ди ја Ме ре ник, др 
Не над Ма ку ље вић, ван ред ни про фе сор, и проф. др Ко кан Гр чев (Ско пље, Ма ке до-
ни ја). Ино стра ни чла но ви су проф. др Ру долф Клајн (Ru dolf Klein), Уни вер зи тет 
Сент Иштван, Бу дим пе шта, и Би се ра Пен че ва (Bis se ra Pen tche va), Уни вер зи тет Стен-
форд, САД. На сед ни ци Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске ко ја је одр жа на 17. де цем-
бра 2012. го ди не име но ва но је но во Уред ни штво Збор ни ка Ма ти це срп ске за ли ков не 
умет но сти за на ред ни че тво ро го ди шњи пе ри од: Алек сан дар Ка ди је вић, глав ни и 
од го вор ни уред ник (Уни вер зи тет у Бе о гра ду – Фи ло зоф ски фа кул тет), Ко кан Гр чев 
(Ис точ но ме ди те ран ски уни вер зи тет Фа ма гу ста, Ки пар – Оде ље ње ар хи тек ту ре), 
Не над Ма ку ље вић (Уни вер зи тет у Бе о гра ду – Фи ло зоф ски фа кул тет), Ми о драг 
Мар ко вић (Уни вер зи тет у Бе о гра ду – Фи ло зоф ски фа кул тет), Ли ди ја Ме ре ник (Уни-
вер зи тет у Бе о гра ду – Фи ло зоф ски фа кул тет), Иван Сте во вић (Уни вер зи тет у Бео-
гра ду – Фи ло зоф ски фа кул тет), Ру долф Клајн (Уни вер зи тет Сент Иш тван, Бу дим-
пе шта), Би се ра Пен че ва (Уни вер зи тет Стен форд, САД), проф. др Дра ган Да мја но вић 
(Фи ло зоф ски фа кул тет, За греб), проф. др Ср ђан Мар ко вић (Фа кул тет умет но сти, 
Ниш), проф. др Алек сан дар Иг ња то вић (Ар хи тек тон ски фа кул тет, Бе о град).

Збо р ник Ма ти це срп ске за ли ков не умет но сти из ла зи је дан пут го ди шње.
Ре цен зен ти тек сто ва збор ни ка су сви чла но ви Уред ни штва и са рад ни ци Оде-

ље на ко ји по сво јој струч но сти од го ва ра ју по је ди ним са др жа ји ма тек сто ви ма. Сва ки 
текст ре цен зи ра ју два ре цен зен та. Ком пле тан PDF Збор ни ка на ла зи се на сај ту Ма-
ти це срп ске.

Из штам пе су иза шли сле де ћи бро је ви:
2012. – Из штам пе је иза шла све ска Збор ни ка број 40.
2013. – Из штам пе је иза шла све ска Збор ни ка број 41.
2014. – Из штам пе је иза шла све ска Збор ни ка број 42.
2015. – Из штам пе је иза шла све ска Збор ни ка број 43.
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ПО СЕБ НА ИЗ ДА ЊА

У окви ру Оде ље ња за ли ков не умет но сти из штам пе је иза шла сле де ћа књи га:

2014.
Дон ка Стан чић и са рад ни ци, Умет нич ка то по гра фи ја Но вог Са да, Ма ти ца 

срп ска.

Оде ље ње за сцен ске умет но сти и му зи ку

ЗБО Р НИК

ЗборникМатицесрпскезасценскеуметностиимузику. До 17. де цем бра 2012. 
Уред ни штво Збор ни ка Ма ти це срп ске за сцен ске умет но сти и му зи ку је ра ди ло у 
са ста ву: проф. др Мир ја на Ве се ли но вић Хоф ман, др Зо ран Т. Јо ва но вић (глав ни и 
од го вор ни уред ник), проф. др Ка та лин Ка ич, др Да ни ца Пе тро вић (за ме ник глав ног 
и од го вор ног уред ни ка), проф. др Ду шан Рњак, ака де мик Ди ми три је Сте фа но вић, 
проф. др Ја дви га Соп чак (Пољ ска) и мр Ду шан Ми ха лек (Изра ел). На сед ни ци Управ-
ног од бо ра одр жа ној 17. де цем бра 2012. го ди не име но ван је из ме ње ни са став Уред ни-
штва за на ред ни че тво ро го ди шњи пе ри од: проф. др Мир ја на Ве се ли но вић Хоф ман, 
др Зо ран Т. Јо ва но вић (глав ни и од го вор ни уред ник), проф. др Ка та лин Ка ич, др 
Ива на Пер ко вић, ван ред ни про фе сор, др Ира Про да нов, ван ред ни про фе сор, проф. 
др Ду шан Рњак, др Ка та ри на То ма ше вић (за ме ник глав ног и од го вор ног уред ни ка), 
проф. др Ма ри ја Бер га мо (Сло ве ни ја) и проф. др Ја дви га Соп чак (Пољ ска).

Од штам па не су по две све ске Збор ни ка за сва ку го ди ну:
– број 46 (13 шт. таб.) и 47 (9 шт. таб.) за 2012. го ди ну
– број 48 (17,5 шт. таб.) и 49 (17,5 шт. таб.) за 2013. го ди ну
– број 50 (16 шт. таб.) и 51 (13,5 шт. таб.) за 2014. го ди ну
– број 52 (15 шт. таб.) и 53 (21 шт. таб.) за 2015. го ди ну.
Лек ту ру, ко рек ту ру и ре ги стар Збор ни ка ура ди ла је Та тја на Пив нич ки Дри нић. 

Пре во ди лац ре зи меа на ен гле ски је зик је др Би ља на Ра дић Бо ја нић. Струч ни са рад-
ник Одељења је Мар та Ти шма.

ПО СЕБ НА ИЗ ДА ЊА

Као за јед нич ко из да ње Ма ти це срп ске и Ака де ми је умет но сти у Но вом Са ду, 
2015. го ди не је об ја вље на књи га др Бог да на Ђа ко ви ћа, Бо го слу жбе ни и умет нич ки 
еле мен ти у срп ској цр кве ној хор ској му зи ци у пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та 
(1918–1941).

Ру ко пи сно оде ље ње
ПО СЕБ НА ИЗ ДА ЊА

У окви ру Ру ко пи сног оде ље ња из штам пе су иза шле сле де ће књи ге:

2013.
Ма ти ца срп ска је об ја ви ла књи гу Зла вре ме на ау то ра Ми лен ка Ни ки то ви ћа, 

чи ме је Ру ко пи сно оде ље ње, у чи јем из да вач ком пла ну се на ла зи ла, обо га ће но још 
јед ном по себ ном пу бли ка ци јом.
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Те ми швар ски од бор

ЗБО Р НИК 

Темишварскизборник. Уред ни штво је ра ди ло у са ста ву: Сте ван Бу гар ски, 
глав ни уред ник (Р), ака де мик Иван Алек се е вич Ча ро та (Бе ло ру си ја), др Ђор ђе Ђу-
рић, др Бран ка Ку лић и др Ми ља Ра дан (Р).

При пре ма 8. све ске Те ми швар ског збор ни ка от по че ла је још 2014. го ди не, и та да 
је већ са ку пљен део гра ђе. Ау то ри су из Ср би је и Ру му ни је. До би је на су 4 но ва са рад-
ни ка. Те ма ти ка је усред сре ђе на на са вре ме не ста ти стич ке по дат ке о Ср би ма у Ру му-
ни ји, на исто риј ске те ме Ве ли ко га ра та 1914–1918, те на да ље ис тра жи ва ње и об ја-
вљи ва ње спе ци фич не ар хив ске гра ђе. Чла но ви Уред ни штва до би ли су све при спе ле 
ма те ри ја ле ка ко би их пре гле да ли. Са при стан ком Уред ни штва ра до ви су, уз не ке 
при мед бе, при хва ће ни. Радове су ре цен зи рали др Ђор ђе Ђу рић и Сте ван Бу гар ски.

Иа ко се у Збор ни ку при хва та и об ја вљи ва ње на ру мун ском, чла нак др Ми о дра га 
Ћу ру шки на о по ли тич ким игра ма и те ри то ри јал ним зах те ви ма зе ма ља то ком 1914–1916. 
го ди не, ко ји је при мљен на ру мун ском је зи ку, пре ве ден је на срп ски, због ин те ре со-
ва ња ко је би мо гао да иза зо ве код Ср ба исто ри ча ра. Пре водилац је Сте ван Бу гар ски.

Оста ло 

Гла сник Ма ти це срп ске 

Из да ва ње Гла сни ка Ма ти це срп ске је об но вље но 2008. го ди не. У пр о те клом 
из ве штај ном пе ри о ду у при пре ми Гла сни ка уче ство ва ли су: Алек сан дра Јо ва но вић, 
Све тла на Ми ла ши но вић, Ву ки ца Ту ца ков и Љи ља на Дра жић (за по сле ни у Ма ти ци 
срп ској). При ло ге из Би бли о те ке Ма ти це срп ске при пре ма ла је Сил ви ја Чам бер, а 
при ло ге из Га ле ри је Ма ти це срп ске мр Ти ја на Пал ко вље вић. Фо то гра фи је: Бран ко 
Лу чић. Уред ник Гла сни ка је доц. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар Ма ти це 
срп ске. 

Сви бро је ви Гла сни ка Ма ти це срп ске на ла зе се на веб сај ту Ма ти це срп ске: 
www.ma ti ca srp ska.or g.rs .

Веб сајт Ма ти це срп ске

Но ви кон цепт веб сај та Ма ти це срп ске са др жи ин фор ма ци је о ин сти ту ци ји и 
ње ним ак тив но сти ма; ин фор ма ци је су до ступ не на срп ском и ен гле ском је зи ку. Сајт 
се ре  дов но ажу ри ра. Пре ко сај та је мо гу ће пра ти ти пре но се свих до га ђа ја и про гра-
ма ко ји се одр жа ва ју у Ма ти ци срп ској, а омо гу ће но је и од ло же но гле да ње. Та ко ђе 
је уна пре ђе на про да ја књи га и дру гих из да ња пре ко сај та.

Пред ста вља ње из да вач ке де лат но сти

Оде ље ње за књи жев ност и је зик

Про мо ци ја књи га

2012.
Збор ник Од Мо ра ве до Мо ра ве 2

У Ма ти ци срп ској је 13. новембра одр жа на про мо ци ја збор ни ка Од Мо ра ве до 
Мо ра ве 2, на ко јој су учествовали го сти из Бр на, пред став ни ци Ма ти це мо рав ске, 
др Вац лав Штје па нек, др Ли бор Јан и др Ла ди слав Хлат ки. У име Матице српске о 



РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ 197

збор ни ку су го во ри ли пред сед ник Ма ти це срп ске др Дра ган Ста нић и пред став ни ци 
Уре ђи вач ког од бо ра др Ве ри ца Ко при ви ца и др Алек сан дра Кор да Пе тро вић. Збор ник 
је ве о ма по зи тив но оце њен, по себ но је ис так нут ње гов зна чај за ши ре ње ис тра жи ва-
ња и да ље про ду бљи ва ње срп ско-че шких од но са. Из ра же но је јед но ду шно ми шље ње 
да та ис тра жи ва ња тре ба да се на ста ве и об ја ве у тре ћој књи зи збор ни ка.

Еди ци ја „Пр ва књи га” – ко ло за 2012. го ди ну

25. де цем бра у Ма ти ци срп ској пред ста вље на је Еди ци ја „Пр ва књи га”, ко ло 
за 2012. О Еди ци ји и ра ду Уред ни штва го во ри ла је др Вла ди сла ва Гор дић Пет ко вић, 
глав ни уред ник, а о књи га ма ау то ра Вла ди мир Сам сон, књи жев ник. Ау то ри су чи-
та ли и ка зи ва ли де ло ве сво јих књи га и пе са ма.

2013.
Бу њев ци и ет но ди ја лек то ло шка ис тра жи ва ња 2009.

24. ок то бра на Бе о град ском сај му књи га про мови са на је књи га Бу њев ци и ет но
ди ја лек то ло шка ис тра жи ва ња 2009. На про мо ци ји су го во ри ли: проф. др Жар ко 
Бо шња ко вић, др Би ља на Си ки мић и др Иван Књи жар.

Еди ци ја „Пр ва књи га” – ко ло за 2013. го ди ну

26. ок то бра на Сај му књи га у Бе о гра ду на штан ду Ма ти це срп ске пред ста вље-
не су књи ге из Ед и ци је „Пр ва књи га” – ко ло за 2013. Књи ге је пред ста вио Не над 
Ми ло ше вић, члан Уред ни штва, а ау то ри су чи та ли од лом ке из сво јих књи га.

Нор ма тив на гра ма ти ка срп ског је зи ка 

У Све ча ној са ли Ма ти це срп ске, 11. де цем бра, са по чет ком у 12 ча со ва, пред-
ста вље но је ка пи тал но де ло од из у зет не ва жно сти за не го ва ње је зич ке кул ту ре и 
за уте ме ље ње и спро во ђе ње је зич ке по ли ти ке Нор ма тив на гра ма ти ка срп ског 
је зи ка ау то ра ака де ми ка Пре дра га Пи пе ра и ака де ми ка Ива на Клај на.

По здрав ни го вор и увод ну реч дао је проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, и том при ли ком је на по ме нуо да је тај но ви Ма ти чин лин гви стич-
ки про је кат ве ли ки ре зул тат у стан дар ди за ци ји срп ско га је зи ка, ко јим је за о кру жен 
си стем су штин ски ва жних књи га у тој обла сти, у ко је се убра ја ју и Пра во пис срп ско
га је зи ка из 1993. го ди не као и Реч ник срп ско га је зи ка из 2007. го ди не.

Пред сед ник МС је под се тио да је рад на Нор ма тив ној гра ма ти ци по кре нуо 
Од бор за стан дар ди за ци ју срп ско га је зи ка, а чи тав про је кат су фи нан си ра ли Ми-
ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја и Ми ни стар ство кул ту ре и ин-
фор ми са ња.

У пре пу ној Све ча ној са ли Ма ти це срп ске о књи зи су го во ри ли проф. др Рај на 
Дра ги ће вић, ака де мик Ми ло рад Ра до ва но вић и ау то ри.

Про мо ци ју су пра ти ла сред ства јав ног ин фор ми са ња: РТВ Вој во ди на, ТВ Мост, 
ТВ ка нал 9, но вина ри Тан ју га, Днев ни ка, Ве чер њих но во сти, Илу стро ва не по ли ти ке.

Го во ре ћи о спек тру нор ма тив них ква ли фи ка то ра са др жа них у тој књи зи, по-
пут „при клад ни је је”, „до пу шта се”, „пре по ру чу је се”, „бо ље не го” и мно гим дру-
ги ма, проф. др Рај на Дра ги ће вић је ис та кла да је та нор ма тив на гра ма ти ка на ста ла 
на осно ву „ре ал ног је зич ког ста ња”.

Ака де мик Ми ло рад Ра до ва но вић је ис та као да је пред чи та о ци ма „ка пи тал но 
де ло срп ске лин гви сти ке” и оце нио да је та гра ма ти ка окре ну та ви ше бу дућ но сти 
срп ског је зи ка. Ма ти ца срп ска је том књи гом „знат но упот пу ни ла сво је де ло и по-
сло ве”, ка да је реч о не го ва њу стан дард ног срп ског је зи ка, ре као је Ра до ва но вић и 
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на гла сио да смо том гра ма ти ком до би ли „екс пли цит ну нор му за по на ша ње у на шем 
спо ра зу ме ва њу срп ским књи жев ним је зи ком, у ње го вом го вор ном и пи са ном ли ку”.

Ака де мик Клајн је на по ме нуо да је „глав ни ау тор те књи ге” про фе сор Пи пер. 
„Ја сам био ви ше ње гов по моћ ник и са рад ник”, ре као је Клајн и на по ме нуо да је он 
пред ла гао за „нор ми ра ње” при ме ре пре све га кад се има у ви ду „ме диј ски је зик”. 
Клајн је ре као да се у овој књи зи пр ви пут да је и суд о не ким но вим пра ви ли ма, као 
што су фе ми ни на ти ви, од но сно на зи ви жен ских за ни ма ња, ко ји се у по след ње вре-
ме све че шће упо тре бља ва ју у јав ном го во ру. На ве де ни су и при ме ри раз ре ша ва ња 
не до у ми ца у сва ко днев ном ме диј ском је зи ку, по пут оне да се мо же упо тре би ти и 
„у се лу Бо ро ву” и „у се лу Бо ро во”.

Ака де мик Пи пер је на гла сио да је је зич ка нор ма „кич ма књи жев ног је зи ка и 
ње го ве ста бил но сти и до дао да је та је зич ка ста бил ност ва жна за ста бил ност кул-
ту ре јед ног на ро да”. На по ми њу ћи да би тре ба ло стал но не го ва ти и раз ви ја ти свест 
о зна ча ју је зич ке нор ме, он је оце нио да је та нор ма ипак „ди на мич ка ка те го ри ја и 
ме ња се као што се ме ња и је зик, али с ме ром”. У тој књи зи ни су на ве де не „не ке 
од лу ке за веч ност, не го пре по ру ке ко је има ју осно ву у ли те ра ту ри и ис ку ству ау-
то ра”, ка зао је ака де мик Пи пер и за кљу чио да би тре ба ло „да се ује ди њу је мо око 
нор ми и ова гра ма ти ка је по ку шај тог ује ди ња ва ња, у нај бо љој на ме ри”.

2014.
Пра во пи с срп ско га је зи ка 

ије кав ско из да ње

У окви ру про гра ма „Да ни Ре пу бли ке Срп ске у Ср би ји” 10. сеп тем бра у 16 ча-
со ва у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске пред ста вље но је ије кав ско из да ње Пра во пи са 
срп ско га је зи ка, об ја вље но у са рад њи Ма ти це срп ске и Пред став ни штва Ре пу бли ке 
Срп ске у Ср би ји. Том при ли ком при сут ни ма су се обра ти ли: пред сед ник Ма ти це 
срп ске проф. др Дра ган Ста нић, ми ни стар про све те и обра зо ва ња у Вла ди Ре пу бли-
ке Срп ске др Го ран Му таб џи ја, члан Град ског ве ћа Но вог Са да за ду жен за кул ту ру 
Ва ња Ву че но вић, ака де мик Сло бо дан Ре ме тић и проф. др Ма то Пи жу ри ца.

Про мо ци ји су при су ство ва ли: ам ба са дор БиХ у Ре пу бли ци Ср би ји проф. др 
Ран ко Шкр бић, пред сед ник Дру штва Ма ти це срп ске у Ба њој Лу ци проф. др Мла ден 
Шу ка ло, ге не рал ни се кре тар Дру штва Ма ти це срп ске у Ба њој Лу ци проф. др Дра-
го Бран ко вић, ака де мик Алек сан дар Бу ха, ди рек тор Пред став ни штва Ре пу бли ке 
Срп ске у Ср би ји Мла ђен Ци цо вић, де кан Ака де ми је умјет но сти у Ба њој Лу ци Лу ка 
Кец ман, сред ства јав ног ин фор ми са ња и мно го број на пу бли ка.

Ми лош Цр њан ски: по е зи ја и ко мен та ри 
Збо р ник ра до ва (са на уч ног ску па)

Збо р ник ра до ва (са на уч ног ску па) Ми лош Цр њан ски: по е зи ја и ко мен та ри, 
за јед нич ко из да ње Ин сти ту та за књи жев ност и умет ност и Филолошкo г фа кул те та 
из Бе о гра да, као и Ма ти це срп ске, пред ста вљен је, углав ном мла дој ака дем ској 
пу бли ци, 15. ок то бра у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске.

Скуп је по здра вио проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, а о збор-
ни ку су го во ри ли проф. др Јо ван Де лић, ру ко во ди лац про јек та по е тич ких ис тра жи-
ва ња, проф. др Го ра на Ра и че вић, доц. др Сло бо дан Вла ду шић и уред ник збор ни ка 
др Дра ган Ха мо вић.

Еди ци ја „Пр ва књи га” – ко ло за 2014. го ди ну

1. но вем бра на Сај му књи га у Бе о гра ду, на штан ду Ма ти це срп ске пред ста-
вље не су књи ге из Еди ци је „Пр ва књи га” – ко ло за 2014. Књи ге је пред ста вио Не над 
Ми ло ше вић, члан Уред ни штва, а ау то ри су чи та ли од лом ке из сво јих књи га.
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16. де цем бра у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске пред ста вље не су књи ге са два 
на уч но ис тра жи вач ка про јек та Ма ти це срп ске: Ви кен ти је Ра кић, Иза бра на де ла 
(прир. Са ва Да мја нов и Ра до слав Ера ко вић), Јо ван Ха џић, Спо ме ни из мо јег днев
ни ка (прир. Љи ља на Су бо тић),Крат ка все мир на исто ри ја од Ге ор ги ја Ма га ра ше
ви ћа, про фе со ра(прир. Је ле на Ај џа но вић и Иси до ра Бје ла ко вић) и Па вле Со ла рић, 
Кљу чић у мо је зе мље о пи са ни је (1804) (прир. Иси до ра Бје ла ко вић). О књи га ма су 
го во ри ли: доц. др Иси до ра Бје ла ко вић, проф. др Ра до слав Ера ко вић, Мир ко Ма га-
ра ше вић, проф. др Алек сан дар Ми ла но вић. При сут не је по здра вио др Мар ко Не дић, 
се кре тар Оде ље ња за књи жев ност и је зик Ма ти це срп ске.

2015.
Ње го шев збо р ник Ма ти це срп ске 

број 2

22. ма ја про мо висан је Ње го шев збор ник Ма ти це срп ске број 2 (Спо ме ни ца о 
две сто го ди шњи ци Ње го ше вог ро ђе ња) го во ри ли су ака де мик Ма ти ја Бећ ко вић, пред-
сед ник Од бо ра за про сла ву Ње го ше вог ју би ле ја, ака де мик Ми ро Вук са но вић, глав-
ни и од го вор ни уред ник Збор ни ка, проф. др Го ран Мак си мо вић. Скуп је по здра вио 
проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске.

22. ок то бра у Ма ти ци срп ској, у окви ру ма ни фе ста ци је „Да ни Срп ске у Ср би ји 
2015”, пред ста вље на је Нор ма тив на гра ма ти ка срп ског је зи ка, ије кав ско из да ње, 
ау то ра ака де ми ка Ива на Клај на и ака де ми ка Пре дра га Пи пе ра, ко ју је Ма ти ца об ја-
ви ла уз фи нан сиј ску по др шку Пред став ни штва Ре пу бли ке Срп ске са се ди штем у 
Бе о гра ду. На про мо ци ји су уче ство ва ли проф. др Сре то Та на сић и ака де мик Пре драг 
Пи пер. При сут не су по здра ви ли проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, 
и Мла ђен Ци цо вић, ди рек тор Пред став ни штва Ре пу бли ке Срп ске у Бе о гра ду.

Ди рек тор Пред став ни штва Ре пу бли ке Срп ске Мла ђен Ци цо вић из ја вио је да 
су је зик и пи смо нај си гур ни ји по ка за те љи ко смо и ода кле смо, та ко ђе је из ра зио 
за до вољ ство што је Пред став ни штво Ре пу бли ке Срп ске у Ср би ји има ло при ли ку 
да на по љу је зи ка учи ни не што до бро свом на ро ду та ко што је обез бе ди ло фи нан-
сиј ску по моћ за из да ва ње Нор ма тив не гра ма ти ке, чи ји је из да вач Ма ти ца срп ска. 
Он је из ра зио уве ре ње да ће Ма ти ца срп ска и Пред став ни штво Срп ске у Ср би ји и 
да ље успе шно са ра ђи ва ти и на ја вио при пре му и об ја вљи ва ње Рјеч ни ка срп ског 
је зи ка за ије кав ски го вор.

Ди рек тор Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ Сре то Та на сић под се тио је да се 
уско ро на вр ша ва 18 го ди на од осни ва ња Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка, 
с ци љем об је ди ња ва ња љу ди од на у ке и стру ке, као и њи хо вих ин сти ту ци ја на це-
ло куп ном го вор ном под руч ју срп ског је зи ка, с екав ским и ије кав ски из го во ром, 
ка ко би се из ра ди ла од го ва ра ју ћа до ку мен та и при руч ни ци.

Пред сед ник Ма ти це срп ске Дра ган Ста нић го во рио је о екав ском и ије кав ском 
го во ру као о два плућ на кри ла срп ског је зи ка.

Је дан од ау то ра Нор ма тив не гра ма ти ке ака де мик Пре драг Пи пер под се тио 
је на чи ње ни цу да су Ср би, на жа лост, од сво је нај ра ни је за бе ле же не исто ри је те ри-
то ри јал но и др жав но из де ље ни, што је спо ља увек би ло под сти ца но и про ду бљи-
ва но, та ко ђе је ре као да по сто ји из ра зи та ди ја ле кат ска из ди фе рен ци ра ност срп ског 
је зи ка као по сле ди ца ре ље фа, ми гра ци ја и дру штве них фак то ра. Њен нај о штри ји 
из раз у срп ском је зи ку је сте дво јак из го вор не ка да шњег гла са јат, што је по зна то као 
екав ски и је кав ски из го вор је дин стве ног књи жев ног је зи ка.

Еди ци ја „Пр ва књи га” – ко ло за 2015. го ди ну

1. но вем бра на Сај му књи га у Бе о гра ду, на штан ду Ма ти це срп ске Еди ци ју 
„Пр ва књи га” – ко ло за 2015. го ди ну пред ста ви ла је проф. др Вла ди сла ва Гор дић 
Пет ко вић, глав ни уред ник Еди ци је.
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Об ред на прак са – „ре чи ма о хра ни”. На ма те ри ја лу из срп ских го во ра Вој во ди не  
(при ре ђи вач Со фи ја Ми ло ра до вић)

15. де цем бра у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске пред ста вље на је књи га Об ред на 
прак са – „ре чи ма о хра ни”. На ма те ри ја лу из срп ских го во ра Вој во ди не (при ре ђи вач 
Со фи ја Ми ло ра до вић) ко ја је про ис те кла као ре зул тат ра да на про јек ту „Кул ту ра 
ис хра не у Вој во ди ни кроз об ред ну прак су. Лин гви стич ки и ет но ло шки аспект”. О 
књи зи су го во ри ли проф. др Ма то Пи жу ри ца, ре цен зент, проф. др Бран ко Ћу пур ди ја, 
ре цен зент, и проф. др Со фи ја Ми ло ра до вић, при ре ђи вач.

Пред ста вља ње из да ња дру гих из да ва ча

2013.
2. де цем ба у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске пред ста вље на је књи га Срп ска пое

зи ја у пре во ду проф. Ро бер та Хо де ла (Hun dert Gramm Se e le i Sind Flügel wohl). Уче-
ство ва ли су: Ве сна Ма то вић, Ду шан Ива нић, Бо јан Јо вић и Јо ван Де лић.

2014.
6. мар та у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске представљена је књи га проф. др Слав ка 

Гор ди ћа Огле ди о Иви Ан дри ћу(Ака дем ска књи га, Но ви Сад, 2013), на ко јој су го во-
ри ли др Мар ко Не дић, до пи сни члан СА НУ Ми ро Вук са но вић и ау тор. На по чет ку 
про мо ци је при сут не је по здра вио пред сед ник Ма ти це срп ске др Дра ган Ста нић.

У Све ча ној са ли Ма ти це срп ске 12. мар та пред ста вље на је књи га ака де ми ка 
Љу бо ми ра Си мо ви ћа Ти та ник у аква ри ју му (Из да вач ки цен тар Ма ти це срп ске, 2013). 
Књи га при па да Еди ци ји „Ма ти ца”. На про мо ци ји по здрав ну реч при сут ни ма упу ти ли 
су проф. др Ма то Пи жу ри ца, пред сед ник Скуп шти не Из да вач ког цен тра, и до пи сни 
члан СА НУ Ми ро Вук са но вић, глав ни и од го вор ни уред ник Из да вач ког цен тра, а 
о књи зи су го во ри ли проф. др Слав ко Гор дић, проф. др Ми ли вој Не нин и ау тор.

26. мар та у Све ча ној сали Ма ти це срп ске пу бли ци је пред ста вљен Збо р ник 
Ac qua al ta Ме ди те ран ски пеј за жи у мо дер ној срп ској и ита ли јан ској књи жев но сти 
(Ин сти тут за књи жев ност и умет ност и Уни вер зи тет у Пе ска ри, Бе о град, 2013). О 
збор ни ку су го во ри ли: проф. др Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић, доц. др Вла ди мир 
Гво зден, Ма рио Ли гу о ри и др Све тла на Ше а то вић Ди ми три је вић. Збо р ник су уре-
ди ле: др Све тла на Ше а то вић Ди ми три је вић, др Ма ри ја Ри та Ле то и др Пер си да Ла-
за ре вић ди Ђа ко мо.

29. априла у са ли за сед ни це Ма ти це срп ске пред ста вље ни су из да вач ка де лат-
ност и рад Дру штва за срп ски је зик и књи жев ност Ср би је. Проф. др Дра ган Ста нић, 
пред сед ник Ма ти це срп ске, по здра вио је при сут не као и са рад њу Ма ти це срп ске и 
Дру штва за срп ски је зик и књи жев ност Ср би је. Проф. др Бо шко Су вај џић у свом 
обра ћа њу ре као је да Дру штво сла ви 100 го ди на сво га по ста ја ња. Ства ра ње и рад 
Дру штва за срп ски је зик и књи жев ност по кре ну ли су и но си ли нај ве ћи умо ви и на-
уч ни и струч ни рад ни ци ‒ про фе со ри срп ско га је зи ка и књи жев но сти: Па вле По по-
вић, Јо ван Ске р лић, Алек сан дар Бе лић, Дра го љуб Па вло вић, Ми ха и ло Сте ва но вић, 
Ди ми три је Ву че нов, Па вле Ивић, Јо ван Де ре тић и дру ги. Про фе сор Су вај џић је 
го во рио и о њи хо вим из да њи ма из обла сти на род не књи жев но сти. Проф. др Алек-
сан дар Ми ла но вић, пред сед ник Дру штва за срп ски је зик и књи жев ност Ср би је, 
го во рио је о из да њи ма из обла сти о је зи ку, а проф. др Зо на Мр каљ о из да њи ма из 
ме то до ло ги је као и ор га ни зо ва њу се ми на ра и уче нич ких так ми че ња.

21. ок то бра у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске пр ед ста вље на је књи га Са бор но 
гро бље у Сен тан дре ји, Про шлост и нат пи си (Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, 
Оде ље ње дру штве них на у ка, Му зеј Срп ске пра во слав не епар хи је бу дим ске, Ин сти-



РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ 201

тут за срп ски је зик СА НУ, ЈП „Слу жбе ни гла сник”). О књи зи су го во ри ли: ака де мик 
Дин ко Да ви дов, доц. др Иси до ра Бје ла ко вић и је дан од при ре ђи ва ча др Ди ми три је 
Е. Сте фа но вић.

31. окт о брa у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске чла но ви Дру штва Ма ти це срп ске 
у Цр ној Го ри проф. др Је ли ца Сто ја но вић и др Дра го Пе ро вић, пред сед ник, пред ста-
ви ли су из да вач ку де лат ност Дру штва. Др Дра го Пе ро вић је у окви ру ове ма ни фе-
ста ци је одр жао пре да ва ње Ње гош и Кант: не ке мо гућ но сти по ре ђе ња. По здрав ну 
реч овом ску пу упу тио је пред сед ник Mатице срп ске проф. др Дра ган Ста нић.

25. но вем бра у са ли за сед ни це Ма ти це срп ске пред ста вља на је књи га проф. др 
Дра га на Про ла Уну тра шње ино стран ство, фи ло зоф ска ре флек си ја ро ман ти зма. 
По сле по здрав не ре чи пред сед ни ка Ма ти це срп ске проф. др Дра га на Ста ни ћа о књи-
зи су го во ри ли доц. др Вла ди мир Гво зден и проф. др Ал пар Ло шонц.

2015.
5. фе бру а ра у са ли за сед ни це Ма ти це срп ске пред ста вље на је књи га Гр баљ ске 

еп ске на род не пе сме ко ју је об ја ви ло Удру же ње Грбља на Бе о гра да у Еди ци ји „Гр баљ 
кроз вје ко ве”. Књи га се са сто ји од уред нич ке ре чи проф. др Ве сне Бе рић Ђу кић, де-
вет пе са ма и сту ди је Љи ља не Пе ши кан Љу шта но вић, ра ђе не по нај бо љим узу си ма 
са вре ме не на у ке. На про мо ци ји су го во ри ли пред сед ник Удру же ња Гр бља на Бе о гра да 
Бран ко Ма рић, проф. др Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић, проф. др Ма то Пи жу ри ца 
и проф. др Ве сна Бе рић Ђу кић.

20. мар та у 18 ча со ва у са ли за сед ни це Ма ти це срп ске пред ста вљен је исто-
риј ски ро ман Дра го ми ра Дуј мо ва, књи жев ни ка из Бу дим пе ште, Вре ме ме се ча ре ња. 
О књи зи и ау то ру го во рио је пи сац и књи жев ни кри ти чар Да вид Кец ман Да ко, а 
пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др Дра ган Ста нић по здра вио је при сут не.

25. мар та у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске пред ста вље не су књи ге са ти ри ча ра 
Или је Мар ко ви ћа Пљач ка им ма те ри на! и Ва ше зе мље не ма. О књи га ма и ау то ру 
го во ри ли су проф. др Рат ко Бо жо вић, проф. др Жар ко Тре бје ша нин, проф. Бо жи дар 
Ђу ро вић, ре ди тељ, и ау тор. При сут не је по здра вио проф. др Дра ган Ста нић, пред-
сед ник Ма ти це срп ске.

7. маја у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске пред ста вље на је књи га До руа Бо си ок 
Self portrait. О ау то ру и књи зи го во ри ли су Ју го слав Вла хо вић, ка ри ка ту ри ста и 
илу стра тор, и Сло бо дан Ив ков, исто ри чар умет но сти и ка ри ка ту ри ста, а о свом ра ду 
го во рио је ау тор. При сут не је по здра вио пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др Дра ган 
Ста нић. У име Ви ше стру ков не шко ле, у име ко ле га, обра ти ла се проф. др Пе тра Та-
но вић. Ма ни фе ста ци ја је би ла до бро по се ће на и ме диј ски про пра ће на. 

13. ма ја у са ли за сед ни це пред ста вље но је 106. ко ло Срп ске књи жев не за дру-
ге. О ра ду се стрин ске ку ће го во ри ла је управ ни ца Ни на Но ви ће вић а о са мом ко лу 
Дра ган Ла ки ће вић, глав ни уред ник. Две ау тор ке овог ко ла Зла та Бо јо вић и Сла ви ца 
Га ро ња го во ри ле су о сво јим књи га ма. Пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др Дра ган 
Ста нић при сут не је по здра вио и дао кра так осврт о са рад њи Ма ти це срп ске и Срп-
ске књи жев не за дру ге.

8. ок то бра у Са ло ну Ма ти це срп ске пред ста вљен је пре вод на не мач ки је зик 
јед не од нај зна чај ни јих књи га Де сан ке Мак си мо вић Тра жим по ми ло ва ње у пре во ду 
Вол фган га Ешке ра (Wol fgang Eschker). Дво је зич но из да ње, на срп ском и не мач ком, 
об ја ви ла је ку ћа „Laj pci ger li te ra tur fer lag”. О књи зи су го во ри ли: проф. др Ста ни ша 
Тут ње вић, др Ти ја на Тpопин, проф. др Јо ван Де лић и др Вол фганг Ешкер, пре во ди-
лац. Ау то ре, уче сни ке и при сут не поздравиo је проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске. 

19. ок то бра у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске у окви ру про гра ма „Да ни Ре пу бли-
ке Срп ске у Ср би ји” у ор га ни за ци ји Пред став ни штва Ре пу бли ке Срп ске у Ср би ји 
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пред ста вље на је књи га Исто ри ја Ре пу бли ке Срп ске Че до ми ра Ан ти ћа и Не на да 
Кец ма но ви ћа. Пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др Дра ган Ста нић по здра вио је све 
при сут не. По што је го спо дин Ми ло рад До дик, пред сед ник Ре пу бли ке Срп ске, био 
спре чен да при су ству је овој ма ни фе ста ци ји, ми ни стар про све те и кул ту ре Ре пу бли-
ке Срп ске Да не Ма ле ше вић обра тио се при сут ни ма и ре као да је Исто ри ја Ре пу бли
ке Срп ске од из у зет не ва жно сти, јер го во ри о пу ту ства ра ња те Ре пу бли ке, од но сно 
о ње ном на стан ку кроз де мо крат ско пра во јед ног на ро да и од бра не ње го вог су ве ре ног 
пра ва. По ред ау то ра Че до ми ра Ан ти ћа и Не на да Кец ма но ви ћа, о књи зи је го во рио 
и је дан од ре цен зе на та ака де мик Алек са Бу ха. На кра ју про мо ци је за хва љу ју ћи 
ау то ри ма, ре цен зен ти ма и свим при сут нима пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др 
Дра ган Ста нић ре као је: „Сви тре ба да се упрег не мо да Ре пу бли ка Срп ска бу де очу-
ва на ма кар у овом ка па ци те ту ко ји има мо, али се искре но на да мо да ће и про ме ни ти 
свој ка па ци тет да ин те ре си Ср ба бу ду још за шти ће ни ји.”

20. ок то бра у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске Вла ди мир Јер ко вић, ди рек тор, проф. 
др Ти хо мир Пе тро вић и Го ра на Ко по ран, би бли о те кар, пред ста ви ли су из да вач ку 
де лат ност Град ске би бли о те ке „Кар ло Би је лиц ки” из Сом бо ра. О књи жев ном ча со-
пи су До ме ти, по во дом 40-годишњицe ње го вог по кре та ња, го во рио је Да вид Кец ман 
Да ко, глав ни и од го вор ни уред ник. При ка зани су 15-ми нут ни до ку мен тар ни филм 
сни мљен тим по во дом и из ло жба би бли о теч ких из да ња уз илу стра тив ни ма те ри јал.

3. но вем бра у са ли за сед ни це Ма ти це срп ске пред ста вље на је књи га Му ха-
ме да Аб да ги ћа Из фе ник со вог гни је зда у из да њу На род не би бли о те ке „Му ха мед 
Аб да гић”, Сје ни ца. О књи зи је го во ри ла проф. др Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић, 
је дан од ре цен зе на та, а о ства ра ла штву по зна тог сје нич ког ау то ра го во рио је доц. 
др Пре драг Ја шо вић, при ре ђи вач зби р ке. Адем Вр цић, тех нич ки уред ник и се стрић 
по кој ног Му ха ме да Аб да ги ћа, про чи тао је јед ну ње го ву пе сму. При сут не је по здра-
вио пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др Дра ган Ста нић.

1. де цем бра Ма ти ца срп ска и Фон да ци ја „Ла за Ко стић” у пре пу ној Све ча ној 
са ли Ма ти це пред ста ви ле су књи гу проф. Ми о дра га Ра до ви ћа Ком па ра тив ни квар
тет (Ака дем ска књи га, Но ви Сад, 2014). Про грам је за по чет му зич ком ну ме ром 
„Ла зи них тру ба ду ра”, ко ји чи не сту ден ти Ака де ми је умет но сти у Но вом Са ду: Ла-
ри са Ко пић, ви о ли на, Ти ја на Круљ, фла у та, Мар ко Ра дој ко вић, ги та ра, и Или ја Зец, 
ги та ра, за тим су се обра ти ли проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, 
и проф. Ма ри на Ми лић Апо сто ло вић, упра ви тељ Фон да ци је „Ла за Ко стић”. О књи-
зи су го во ри ли проф. др Со фи ја Ко шни чар, проф. Са ња Гр бић и aутор, а „Ла зи ни 
тру ба ду ри” су из ве ли још две ну ме ре.

9. де цем бра у са ли за сед ни це Ма ти це срп ске обе ле же но је пет го ди на из да-
вач ке де лат но сти Дру штва чла но ва Ма ти це срп ске у Ре пу бли ци Срп ској. О ра ду 
Дру штва као и бу ду ћим пла но ви ма го во ри ли су: ака де мик Дра го Бран ко вић, ге не-
рал ни се кре тар Дру штва, проф. др Мла ден Шу ка ло, пред сед ник Дру штва, и чла-
но ви Управ ног од бор Дру штва мр Сло бо дан На гра дић и мр Жељ ко Ву ја ди но вић. 
Го сте је по здра вио проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске.

17. де цем бра Ма ти ца срп ска је уз Фон да ци ју „Ла за Ко стић” би ла до ма ћин про-
мо ци је збор ни ка Са вре ме на срп ска про за (На род на би бли о те ка „Је фи ми ја”, Тр сте ник). 
О збор ни ку су го во ри ли глав ни и од го вор ни уред ник Ве ро љуб Ву ка ши но вић, проф. 
др Ми хај ло Пан тић и др Ма ја Ро гач. У дру гом де лу про гра ма пред ста вље на је и 
пе снич ка зби р ка Ве ро љу ба Ву ка ши но ви ћа Све ти жар (Гра фо марк, Лак та ши, 2015). 
О књи зи је го во рио Ми о драг Ра до вић. У му зич ком про гра му на сту пи ли су „Ла зи ни 
тру ба ду ри”, сту ден ти Ака де ми је умет но сти из Но вог Са да: Ла ри са Ко пић (ви о ли-
на), Ти ја на Круљ (фла у та), Мар ко Ра дој ко вић (ги та ра) и Или ја Зец (ги та ра).
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Лек си ко граф ско оде ље ње

2012.
23. ја ну а ра представљен је V том Срп ског би о граф ског реч ни ка у Бе о гра ду на 

Ко лар че вом уни вер зи те ту. Књи гу су пред ста ви ли: доц. др Ми лош Ко вић, проф. 
Не над Осто јић, Си ни ша Ко ва че вић и ака де мик Че до мир По пов.

24. ја ну а ра представљена је 2. књи га I то ма Срп ске ен ци кло пе ди је у Све ча ној 
са ли Ма ти це срп ске. Књи гу су пред ста ви ли: 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.

31. ја ну а ра представљена је 2. књи га I то ма Срп ске ен ци кло пе ди је у Све ча ној 
са ли СА НУ. По здрав ну реч су одр жа ли: ака де мик Ни ко ла Хај дин, пред сед ник СА НУ, 
проф. др Слав ко Гор дић, пот пред сед ник Ма ти це срп ске, до пи сни члан СА НУ Ми ро 
Вук са но вић, управ ник Би бли о те ке СА НУ и уред ник Три би не. Књи гу су пред ста ви-
ли: ака де мик Ђор ђе Зло ко вић, проф. др Дар ко Та на ско вић и проф. др Дра ган Ста нић.

25. мар та пред ста вље на је 2. књи га I то ма Срп ске ен ци кло пе ди је у окви ру ма-
ни фе ста ци је „Бо ри на не де ља” у Вра њу (Ку ћа пи са ца). О књи зи су го во ри ли: проф. 
др Дра ган Ста нић, мр Не над Осто јић и проф. др Сло бо дан Ћур чић.

31. мар та у окви ру ма ни фе ста ци је „Вас кр шњи са јам”, у ор га ни за ци ји НВО 
„На ша Ср би ја”, на три би ни под на зи вом „Но ви жи вот срп ске лек си ко гра фи је”, пред-
ста вљен је I том Срп ске ен ци кло пе ди је, о ко јем је го во рио проф. др Дра ган Ста нић. 

23. ма ја пред ста вље на је 2. књи га I то ма Срп ске ен ци кло пе ди је у Ба њалу ци. О 
књи зи су го во ри ли проф. др Дра ган Ста нић и мр Не над Ото јић.

5. ок то бра у Чач ку, у окви ру обе ле жа ва ња 100 го ди на гим на зи је, о про јек ти ма 
Ма ти це срп ске (Срп ској ен ци кло пе ди ји и Срп ском би о граф ском реч ни ку) го во ри-
ли су: проф. др Дра ган Ста нић, мр Не над Осто јић и доц. др Ђор ђе Ђу рић.

13. ок то бра у Под го ри ци, у окви ру „Да на Ма ти це срп ске”, пред ста вље ни су: 
2. књигa I то ма Срп ске ен ци кло пе ди је, о ко јој су го во ри ли проф. др Дра ган Ста нић 
и мр Не над Осто јић, и V том Срп ског би о граф ског реч ни ка, о којем је го во рио доц. 
др Ђор ђе Ђу рић.

28. но вем бра у Сом бо ру пред ста вље на је Срп ска ен ци кло пе ди ја о ко јој су го-
во ри ли мр Не над Осто јић и проф др. Дра ган Ста нић.

2013.
15. ма ја пред ста вље на су ка пи тал на из да ња Ма ти це срп ске (Срп ска ен ци кло

пе ди ја и Срп ски би о граф ски реч ник) у Но вом Па за ру. Из да ња су пред ста ви ли проф. 
др Дра ган Ста нић и проф. др Бран ко Бе шлин.

22. ма ја пред ста вље на су ка пи тал на из да ња Ма ти це срп ске (Срп ска ен ци кло
пе ди ја, Срп ски би о граф ски реч ник и Гра ђа за Лек си кон пи са ца Ју го сла ви је) у Ва ље ву. 
Из да ња су пред ста ви ли: проф. др Дра ган Ста нић, проф. др Бран ко Бе шлин и мр 
Алек сан дра Но ва ков.

12. сеп тем бра пред ста вље на су ка пи тал на из да ња Ма ти це срп ске (Срп ска ен
ци кло пе ди ја и Срп ски би о граф ски реч ник) у Лај ков цу. Из да ња су пред ста ви ли: проф. 
др Дра ган Ста нић, доц. др Ђор ђе Ђу рић и Дра ган Ту бић.

2014.
То ком 2014. го ди не пред ста вљен је II том Срп ске ен ци кло пе ди је: у Но вом Са ду 

у Ма ти ци срп ској (14. фебруара, го во ри ли: пред сед ник Ре пу бли ке Ср би је го спо дин 
То ми слав Ни ко лић, ака де мик Пре драг Пи пер и проф. др Дра ган Ста нић); у Бе о гра ду 
на Три би ни Би бли о те ке Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти (24. марта, го во ри ли: 
Ми ро Вук са но вић, до пи сни члан СА НУ, ака де мик Вла ди мир Ка њух, ака де мик Пре-
драг Пи пер и проф. др Дра ган Ста нић).
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2015.
У Све ча ној са ли Ма ти це срп ске 8. ма ја у 12 ча со ва пред ста вљен је VI том 

Срп ског би о граф ског реч ни ка, ка пи тал ног на ци о нал ног лек си ко граф ског пр о јекта. 
По здрав ну реч упу тио је проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, а о 
књи зи су го во ри ли: проф. др Ча слав Оцић, до пи сни члан СА НУ, др Мом чи ло Па-
вло вић, на уч ни са вет ник и ди рек тор Ин сти ту та за са вре ме ну исто ри ју, и проф. др 
Бран ко Бе шлин, глав ни уред ник Срп ског би о граф ског реч ни ка. Не по сред но уо чи 
пред ста вља ња књи ге одр жа на је сед ни ца Уре ђи вач ког и Ре дак ци о ног од бо ра Срп
ског би о граф ског реч ни ка на ко јој је по зи тив но оце њен ше сти том. Осим чла но ва 
Од бо ра, пр о мо ци ји је при су ство вао ве ли ки број са рад ни ка из Но вог Са да, али и из 
Сом бо ра, Ки кин де, Су бо ти це, Ва ље ва, Шап ца, Бе о гра да, Срем ских Кар ло ва ца, 
Зе му на... Пред ста вља ње књи ге сни мље но је у це ло сти и мо же се по гле да ти у ви део- 
-ар хи ви на сај ту Ма ти це срп ске. Пре дстављање је пра ти ла при год на po wer po int 
пре зен та ци ја, а цео до га ђај ре пор тер ски је сни ми ло и ви ше те ле ви зиј ских еки па.

У Ма лој са ли Ко лар че ве за ду жби не у Бе о гра ду, 7. ок то бра у 19,30 са ти, пред-
ста вљен је VI том Срп ског би о граф ског реч ни ка. О књи зи су го во ри ли: проф. др 
Алек сан дра Вра неш, де кан Фи ло ло шког фа кул те та, проф. др Не над Ма ку ље вић, 
пр о фе сор Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, Де ја на Оцић, уред ник за лек си ко гра-
фи ју За во да за уџ бе ни ке, и проф. др Бран ко Бе шлин, пр о фе сор Фи ло зоф ског фа кул-
те та у Но вом Са ду и глав ни уред ник Срп ског би о граф ског реч ни ка. Пред ста вља ње 
књи ге пра ти ла је при год на po wer po int пре зен та ци ја са чи ње на од га ле ри је пор тре та 
зна чај них лич но сти као и њи хо вих основ них иден ти фи ка ци о них по да та ка. Про мо-
ци ји је при су ство вао ве ли ки број са рад ни ка из Бе о гра да али и дру гих гра до ва (Ниш, 
Ужи це, Пан че во, Зе мун). Та ко ђе су при су ство ва ли број ни на уч ни ци и кул тур ни 
по сле ни ци.

У све ча ној ат мос фе ри На род ног му зе ја у Кра ље ву 16. ок то бра у 18,00 ча со ва 
пред ста вље на су лек си ко граф ска из да ња Ма ти це срп ске ко ја је по пр ви пут го сто-
ва ла у гра ду на Ибру. Го сте је пред ста ви ла исто ри чар ка Мир ја на Са вић, са рад ни ца 
Ма ти це срп ске. Пот пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др Бран ко Бе шлин упо знао 
је пу бли ку са ра дом нај ста ри је уста но ве кул ту ре и на у ке у на шем на ро ду. По себ но 
је ис та као зна чај и рад Лек си ко граф ског оде ље ња са ак цен том на Лек си кону пи са ца 
срп ске књи жев но сти. Др Алек сан дра Но ва ков, уред ник за фо то гра фи ју лек си ко граф-
ских из да ња Ма ти це срп ске, го во ри ла је о про це су при ку пља ња илу стра тив ног ма-
те ри ја ла за ова из да ња. Мр Бра ни слав По по вић, струч ни са рад ник Лек си ко граф ског 
оде ље ња, го во рио је о Срп ском би о граф ском реч ни ку. У не мо гућ но сти да при су ству је 
пред ста вља њу у Кра ље ву, пот пред сед ник Ма ти це срп ске и на уч ни се кре тар Срп ске 
ен ци кло пе ди је проф. мр Не над Осто јић на пи сао је текст о Срп ској ен ци кло пе ди ји 
ко ји је прочитан у ње го во име. Про мо ци ји Ма ти це срп ске у Кра ље ву при су ство вао 
је ве ли ки број са рад ни ка Срп ског би о граф ског реч ни ка. За ин те ре со ва на за рад Ма-
ти це срп ске пу бли ка је по ста вља ла пи та ња а потпредсeдник Бе шлин је дао ин тер вју 
за Те ле ви зи ју Кра ље во.

То ком тра ја ња Сај ма књи га у Бе о гра ду, 31. ок то бра у 11 ча со ва у Са ли „Вас ко 
По па”, Ма ти ца срп ска је пред ста ви ла књи гу Би бли о гра фи ја срп ске ги та ри стич ке 
ли те ра ту ре од пр вих тра го ва до 2000. у Еди ци ји „Би бли о гра фи је”. О књи зи су 
го во ри ли: др Алек сан дра Вра неш, глав ни уред ник Еди ци је, др Гор да на Кра ја чић, 
др Бо јан Ђор ђе вић и ау тор др Урош Дој чи но вић.

У Све ча ној са ли Ма ти це срп ске 22. де цем бра у 19 ча со ва пред ста вље на је Би
бли о гра фи ја срп ске ги та ри стич ке ли те ра ту ре од пр вих тра го ва до 2000. Еди ци је 
„Би бли о гра фи је” ко ја де лу је у окви ру ра да Лек си ко граф ског оде ље ња Ма ти це срп-
ске. По здрав ну реч упу тио је проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, 
а о књи зи су го во ри ли: проф. др Алек сан дра Вра неш, глав ни уред ник Еди ци је, проф. 
др Гор да на Кра ја чић, му зи ко лог и му зич ки кри ти чар, и проф. др Урош Дој чи но вић, 
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ау тор. На кон пред ста вља ња књи ге одр жан је кон церт ни омаж проф. др Јо ва ну Јо-
ви чи ћу, пи о ни ру кла сич не ги та ре ју го сло вен ског про сто ра. Уз зву ке ги та ре Уро ша 
Дој чи но ви ћа, на шег углед ног ги та ри сте, чуо се опус нај леп ших и нај че шће из во ђе них 
ком по зи ци ја из ре пер то а ра проф. Јо ви чи ћа. Пред ста вља ње књи ге као и кон церт 
сни мље ни су у це ло сти и мо гу се по гле да ти у ви део-ар хи ви на сај ту Ма ти це срп ске. 

На Пр вом про гра му Ра дио Но вог Са да у еми си ји о кул ту ри и на у ци „Аба кус” 
пред ста вљен је про је кат „Срп ски би о граф ски реч ник”, а у ви ше еми си ја про чи та не 
су и не ке од за ни мљи ви јих до са да об ја вље них би о гра фи ја.

Оде ље ње за дру штве не на у ке

2013.
Љу бо мир ка Кр кљуш  

СРЕ ДИ ШЊИ ОР ГА НИ ВЛА СТИ У СРП СКОЈ ВОЈ ВО ДО ВИ НИ  
1848–1849.

У Све ча ној са ли Ма ти це срп ске, 13. ма ја представљена је књи га из исто ри је 
ор га на вла сти у Срп ској Вој во до ви ни у ре во лу ци о нар ним го ди на ма (1848–1849) проф. 
др Љу бо мир ке Кр кљуш Сре ди шњи ор га ни вла сти у Срп ској Вој во до ви ни 1848–1849. 
По здрав ни го вор и увод ну реч дао је др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске. 
О књи зи су го во ри ли: ака де мик Ва си ли је Кре стић, др Си ма Авра мо вић и ау тор ка 
др Љу бо мир ка Кр кљуш.

Сло бо дан Ћур чић, Алек сан дар Илић, Ти ва дар Га у де њи и Мла ђен Јо ва но вић 
АТЛАС НА СЕ ЉА ВОЈ ВО ДИ НЕ: I књи га: СРЕМ

У Све ча ној са ли Ма ти це срп ске, 16. ма ја представљена је књи га др Сло бо да на 
Ћур чи ћа, др Алек сан дра Или ћа, др Ти ва да ра Га у де њи ја и др Мла ђе на Јо ва но ви ћа 
Атлас на се ља Вој во ди не, књ. I: Срем. По здрав ни го вор и увод ну реч дао је др Дра-
ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске. О књи зи су го во ри ли др Бран ко Бе шлин 
и ау то ри.

Ва си ли је Ђ. Кре стић 
СР БИ У УГАР СКОЈ: 1790–1918.

У Све ча ној са ли Ма ти це срп ске, 26. но вем бра представљено је ка пи тал но де ло 
из исто ри је Ср ба на те ри то ри ји Уга р ске Ср би у Угар ској: 1790–1918, исто ри ча ра и 
ака де ми ка Ва си ли ја Ђ. Кре сти ћа. По здрав ни го вор и увод ну реч дао је проф. др Дра-
ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске. О књи зи су го во ри ли: др Со фи ја Бо жић, доц. 
др Ђор ђе Ђу рић, проф. др Ми ра Ра до је вић и ау тор.

Оде ље ње за при род не на у ке

2012.
Ја вор Ра шај ски 

ПТИ ЦЕ СВЕ ТЕ ГО РЕ

У Ма лој са ли за сед ни це у Ма ти ци срп ској, 22. ју на представљена је књи га 
Ја во ра Ра шај ског Пти це Све те го ре. Скуп је по здра вио пред сед ник МС др Дра ган 
Ста нић. О књи зи су го во ри ли: ака де мик Ру долф Ка сто ри, др Сло бо дан Пу зо вић, 
мр Оли вер Фој кар и ау тор.
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Дра ги ша По по вић и гру па ау то ра 
ПА ТО ЛО ШКА АНА ТО МИ ЈА И СУД СКА МЕ ДИ ЦИ НА  

У ВОЈ ВО ДИ НИ

У Све ча ној са ли Ма ти це срп ске, 23. ок то бра представљена је књи га Дра ги ше 
По по ви ћа и гру пе ау то ра Па то ло шка ана то ми ја и суд ска ме ди ци на у Вој во ди ни. 
По здрав ну реч упу тио је пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др Дра ган Ста нић. О 
књи зи су го во ри ли: проф. др Сне жа на Вељ ко вић, проф. др На да Шља пић и проф. 
др Дра ги ша По по вић.

2015.
Вла ди мир Сто ја но вић, Дра го слав Па вић и Ми ну чер Ме са рош 

РИ ТО ВИ БАЧ КЕ: ГЕ О ГРАФ СКЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ, ИСУ ШИ ВА ЊЕ,  
КО РИ ШЋЕ ЊЕ И ЗА ШТИ ТА ПРИ РО ДЕ

Гру па ау то ра 
IN VER TE BRA TES (In ver te bra ta) OF THE FRU SKA GO RA MO UN TAIN III

Пре драг Јак шић и Ана На хир нић 
ДНЕВ НИ ЛЕП ТИ РИ У СТРА ТЕ ГИ ЈИ ОЧУ ВА ЊА ВРЕД НО СТИ  
НА ЦИ О НАЛ НОГ ПАР КА „ФРУ ШКА ГО РА” (LE PI DOP TE RA:  

HE SPE RI O I DEA И PA PI LI O NO I DEA)

Сне жа на Ра ду ло вић и Мир ја на Вуч ко вић 
ЕКО ЛО ГИ ЈА АКВА ТИЧ НИХ ФИ ТО ЦЕ НО ЗА ЦАР СКЕ БА РЕ

Ру жи ца Игић, Дра га на Ву ков, Ду брав ка Ми лић,  
Пал Бо жа и Го ран Анач ков 

МА КРО ФИТ СКА ФЛО РА И ВЕ ГЕ ТА ЦИ ЈА ЛА БУ ДО ВОГ ОК НА

У Све ча ној са ли Матице српске, 20. ма ја, Бо та нич ко дру штво „An dre as Wolny”, 
На уч но ис тра жи вач ко дру штво сту де на та би о ло ги је „Јо сиф Пан чић” и Ма ти ца срп-
ска представили су пет књи га Оде ље ња за при род не на у ке. Две књи ге из да те су из 
Еди ци је „Бес кич ме ња ци Фру шке го ре”. При сут не је по здра вио се кре тар Оде ље ња 
за при род не на у ке Ма ти це срп ске ака де мик Ру долф Ка сто ри.

О књизи Ри то ви Бач ке: ге о граф ске ка рак те ри сти ке, ису ши ва ње, ко ри шће ње 
и за шти та при ро де говорили су ау то ри: др Вла ди мир Сто ја но вић, др Дра го слав 
Па вић и др Ми ну чер Ме са рош.

О књизи In ver te bra tes (In ver te bra ta) of the Fruš ka Go ra Mo un tain III (Бес кич
ме ња ци Фру шке го ре III) говорилa је др Смиљ ка Ши мић, уред ни ца Еди ци је.

О књизи Днев ни леп ти ри у стра те ги ји очу ва ња вред но сти На ци о нал ног пар ка 
„Фру шка го ра” (Le pi dop te ra: He spe ri o i dea и Pa pi li o no i dea), др Пре дра га Јак ши ћа и 
Ане На хир нић, го во ри ли су др Смиљ ка Ши мић, уред ни ца Еди ци је, и ау тор.

О књизи Еко ло ги ја аква тич них фи то це но за Цар ске ба ре др Сне жа не Ра ду ло-
вић и др Мир ја не Вуч ко вић го во ри ли су др Го ран Анач ков, ре цен зент, и др Сне жа на 
Ра ду ло вић, ау тор ка.

О књизи Ма кро фит ска фло ра и ве ге та ци ја Ла бу до вог ок на др Ру жи це Игић, 
др Дра га не Ву ков, др Ду брав ке Ми лић, др Па ла Бо же и др Го ра на Анач ко ва го во-
ри ли су Љи ља на Ни ко лић, ре цен зент ки ња, и др Дра га на Ву ков, ау тор ка.
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Оде ље ње за ли ков не умет но сти

2014.
Ма ти ца срп ска је 11. ју на пред ста ви ла сво је но во ка пи тал но из да ње Умет нич ка 

то по гра фи ја Но вог Са да. Ау то ри књи ге су Дон ка Стан чић и са рад ни ци: Ол га Ми-
кић, Ми лош Ар сић, проф. др Бран ко Бе шлин, др Пре драг Ме до вић, Сло бо дан ка Ба бић 
и Ја сми на Јак шић. По здрав ну реч упу тио је проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске. О књи зи су го во ри ли: проф. др Не над Ма ку ље вић, др Бран ка Ку лић, 
проф. др Бран ко Бе шлин и Дон ка Стан чић.

Оде ље ње за сцен ске умет но сти и му зи ку

2012.
22. мар та у Ко лар че вом на род ном уни вер зи те ту у Бе о гра ду представљeнa је 

књигa По зо ри шно де ло Ми ла на Гро ладр Зо ра на Т. Јо ва но ви ћа. Уче сни ци: др Ми ра 
Ра до је вић, др Дра га на Чо лић Би ља нов ски, мр Зо ран Мак си мо вић и ау тор. Пред ста-
вља ње књи ге пра ти ла је ви део-про јек ци ја проф. Си ни ше Бо ка на.

14. ма ја у Кул тур ном цен тру Но вог Са да пред ста вље на су два из да ња Оде ље ња 
Ма ти це срп ске за сцен ске умет но сти и му зи ку: Ин ту и тив ни свет Ран ка Мла де но
ви ћа Ива не Иг ња тов По по вић, о ко јем су го во ри ли Ве сна Крч мар, Зо ран Ђе рић и 
ау тор ка, и По зо ри шно де ло Ми ла на Гро ла Зо ра на Т. Јо ва но ви ћа, ко је су пред ста ви ли 
Иси до ра По по вић, Зо ран Р. По по вић и ау тор. Пред ста вља ње обе књи ге пра ти ле су 
ви део-про јек ци је проф. Си ни ше Бо ка на. 

31. ма ја на фе сти ва лу „Сте ри ји но по зор је 57” у окви ру тра ди ци о нал ног пра те ћег 
про гра ма „Да ни књи ге”, ко ји пред ста вља по зо ри шна из да ња, у Срп ском на род ном 
по зо ри шту пред ста вље на је књи га Ива не Иг ња тов По по вић Ин ту и тив ни свет 
Ран ка Мла де но ви ћа. О књи зи је го во ри ла Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић.

15. но вем бра у Му зе ју На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду пред ста вље на је мо-
но гра фи ја По зо ри шно де ло Ми ла на Гро ладр Зо ра на Т. Јо ва но ви ћа. О књи зи су 
го во ри ли др Ми ра Ра до је вић, др Дра га на Чо лић Би ља нов ски, мр Зо ран Мак си мо вић 
и ау тор.
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На гра де Ма ти це срп ске
Зма је ва на гра да Ма ти це срп ске

Зма је ва на гра да је уста но вље на 1954. го ди не и до де љу је се на Све ча ној сед ни ци 
Ма ти це срп ске за нај бо љу пе снич ку зби р ку об ја вље ну у прет ход ној го ди ни.

– 2013. за 2014. Ма ри ји Ши мо ко вић за зби р ку пе са ма Чу ва ри при ви да. О на гра-
ђе ној књи зи је го во рио доц. др Ђор ђе Де спић;

– 2014. за 2013. го ди ну до де ље на је Де ја ну Алек си ћу за зби р ку пе са ма Би ти. О 
на гра ђе ној зби р ци пе са ма го во ри ла је проф. др Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић;

– 2015. за 2014. го ди ну до де ље на је Гој ку Ђо гу за зби р ку пе са ма Гра на од обла
ка. О на гра ђе ној књи зи го во рио је пе сник Ђор ђо Сла до је;

– 2016. за 2015. го ди ну до де ље на је Ђор ђу Не ши ћу за зби р ку пе са ма Бо ље је би ти 
у ма њи ни. О на гра ђе ној књи зи го во рио је проф. др Ми хај ло Пан тић.
Жи ри је ра дио у са ста ву: Ђор ђе Де спић, Иван Не гри шо рац, Ми хај ло Пан тић, 

пред сед ник, Ђор ђо Сла до је и Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић.

На гра да „Мла ден Ле ско вац”

Жи ри за до де лу На гра де „Мла ден Ле ско вац” у са ста ву: проф. др Ду шан Ива нић, 
пред сед ник, проф. др Алек сан дар Јо ва но вић, ака де мик На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић, 
проф. др Иво Тар та ља и проф. др Рад ми ла Ма рин ко вић, јед но гла сно је од лу чио да се 
На гра да „Мла ден Ле ско вац” за 2009, 2010. и 2011. го ди ну до де ли проф. др Јо ва ну 
Де ли ћу за це ло куп но на уч но де ло из обла сти исто ри је срп ске књи жев но сти (из два-
ја ју ћи ње го ву књи гу Иво Ан дрић: мост и жр тва). На гра да је уру че на 6. фе бру а ра 
2013. го ди не у Ма ти ци срп ској. О до бит ни ку на гра де го во рио је пред сед ник Жи ри ја 
Ду шан Ива нић.

Жи ри за до де лу На гра де „Мла ден Ле ско вац” ра дио је у са ста ву: проф. др Ду-
шан Ива нић, пред сед ник, проф. др Јо ван Де лић, проф. др Алек сан дар Јо ва но вић, 
ака де мик На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић и проф. др Рад ми ла Ма рин ко вић, јед но гла сно 
је од лу чио да На гра ду Ма ти це срп ске „Мла ден Ле ско вац”, за 2012, 2013. и 2014. го-
ди ну до де ли проф. др Иви Тар та љи за це ло куп но на уч но де ло из обла сти исто ри је 
срп ске књи жев но сти (из два ја ју ћи као по вод књи гу Пе сма о пе сми, ши ром књи жев
но сти, об ја вље ну у СКЗ, 2013). О на гра ди и до бит ни ку на гра де на дан уру чи ва ња 
(11. ју на 2015) го во ри ли су пред сед ник Жи ри ја проф. др Ду шан Ива нић и члан Жи-
ри ја проф. др Јо ван Де лић.

Бран ко ва на гра да Ма ти це срп ске

Жи ри за до де лу Бран ко ве на гра де Ма ти це срп ске ра дио је у са ста ву: др Дра-
га на Ву ки ће вић, др Ра до слав Ера ко вић, др Во ји слав Је лић, др Го ра на Ра и че вић 
(пред сед ник) и др Зо ри ца Ха џић. Јед но гла сно је од лу чио да до де ли:

за школ ску 2010/11. го ди ну за ди плом ске и се ми нар ске ра до ве пр ву на гра ду 
Ми ло шу Јо ци ћу за рад Ба бавје шти ца у „Гор ском ви јен цу” Пе тра Пе тро ви ћа Ње
го ша – из ме ђу тра ди ци о нал них пред ста ва и мо дер ног ви ђе ња све та, две дру ге на-
гра де: Та тја ни Ву ји но вић за рад Функ ци ја и зна че ње би ља у сва тов ским пе сма ма 
Ву ко ве зби р ке и Со фи ји Па јо вић за рад Вла дан Ма ти је вић – ро ман из бли за, и три 
тре ће на гра де: Бо ја ну Ра је ви ћу за рад По е ти ка ска за у дје лу Дра го сла ва Ми ха и ло
ви ћа, Мар ку Бо гу но ви ћу за рад „Днев ник о Чар но је ви ћу” Ми ло ша Цр њан ског и 
„Де ми јан” Хер ма на Хе сеа у све тлу пси хо ло ги је Кар ла Г. Јун га и Три ву ну Ка ла би 
за рад Мо тив вам пи ра у срп ској књи жев но сти: од тра ди ци је ка ино ва ци ји;
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за школ ску 2011/12. годину Ср ђа ну Ви дри ћу за рад Кри за при по ве да ња у ро ма
ни ма „Цинк”, „Сне жни чо век” и „Ма мац” Да ви да Ал ба ха ри ја, две дру ге: Ми ре ли 
Ав да гић за рад Иден ти тет у до ба ра ног Цар ства, пре ма ода бра ним из во ри ма из 
пр вог ве ка н. е. и Ђур ђи Те шић за рад Обе леж ја екс пре си о ни зма у ра ној про зи Иси
до ре Се ку лић: „Са пут ни ци” и „Пи сма из Нор ве шке”, и три тре ће на гра де: Де сан ки 
Бје ла ко вић за рад Чо век ко ји је умео да по кре не и за у ста ви вре ме. При че из фраПе
тро вог ци клу са, Је ле ни Јо нић за рад Мо ти ви мр тве дра ге у пе сни штву срп ског ро
ман ти зма и Сел ми Ха са но вић за рад На род на ба ла да Ха са на ги ни ца у драм ским 
тек сто ви ма;

за школ ску 2012/13. го ди ну Ми ла ни Ра јић за рад Ли ко ви све ште ни ка у „Се о
ба ма” и „Дру гој књи зи Се о ба” Ми ло ша Цр њан ског, две дру ге на гра де: Ол ги Илић 
за рад При ро да мо ћи у „Про кле тој авли ји” Иве Ан дри ћа и „Твр ђа ви” Ме ше Се ли мо
ви ћа” и Вик то ру Шко ри ћу за рад По сле рат ни ствар ни еп у по е зи ји Ду ша на Ва си ље ва 
и три тре ће на гра де: Мир ја ни Ћур чић за рад Ав гу сти но во хри шћан ско пре у сме ре ње 
ан тич ке ре то ри ке: De doc tri na Chri sti a na, li ber IV, Ма ри ји Сло бо ди за рад „Пе сма 
у пе сми” Бран ка Ра ди че ви ћа и Сне жа ни Ни ко лић за рад Ерос и Та на тос у при по вет
ка ма срп ских ре а ли ста;

за школ ску 2013/14. го ди ну Ива ну Штер ле ма ну за рад Да ни ло Киш и фран цу
ски но ви ро ман, две дру ге на гра де: Сне жа ни Сав кић за рад „Чу ва ри све та” Са ве 
Да мја но ва (ити ка јерополитика@вукка о ле то пис оп шир ни веч но сти) и Не ве ни 
Ста ни са вље вић за рад Брач на те ма ти ка у ства ра ла штву Јо ва на Сте ри је По по
ви ћа, и три тре ће на гра де: Јо ва ни Ра ден ко вић за рад Про пер ци је и Ми лан Ра кић као 
po e tae no vi: ства ра ње „но вог је зи ка с но вим осе ћа јем”, На ди Кр стић за рад Се мио
ти ка оде ће у Срем че вој „Зо ни Зам фи ро вој” и Ра фа лу Жу ков ском за рад Би бли о те ка 
Зо ра на Жив ко ви ћа као при мер пост мо дер ног ро ма на.

По ве ља Ма ти це срп ске 
за не го ва ње срп ске је зич ке кул ту ре

Управ ни од бор Ма ти це срп ске 17. де цем бра 2012. го ди не уста но вио је По ве љу за 
уна пре ђе ње из ра жај них мо гућ но сти срп ског је зи ка и ње го ве го вор не кул ту ре, бо гат ства 
је зич ких об ли ка и њи хо ве при ме не, по што ва ња пра ви ла књи жев ног је зи ка, не го ва ња 
срп ске ћи ри ли це, ње не афир ма ци је и раз ви ја ње ње них умет нич ких по тен ци ја ла.

Жи ри за до де лу По ве ље Ма ти це срп ске за не го ва ње срп ске је зич ке кул ту ре у 
са ста ву: др Ми о драг Ма тиц ки, пред сед ник, проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, ака де мик Пре драг Пи пер, проф др Ма то Пи жу ри ца и ака де мик Сло-
бо дан Ре ме тић јед но гла сно је до но сио од лу ку да се до де ли По ве ља Ма ти це срп ске 
за не го ва ње срп ске је зич ке кул ту ре:

за 2012. го ди ну
1. Ака де ми ку Ива ну Клај ну, за укуп ни до при нос не го ва њу срп ске је зич ке кул-

ту ре;
2. Ве чер њим но во сти ма, ин фор ма тив ној и из да вач кој ку ћи ко ја се го ди на ма 

ста ра за кул ту ру срп ско га је зи ка;
3. Гру пи про фе со ра и на став ни ка срп ског је зи ка из Цр не Го ре, ко ја је пру жи ла 

от пор ути ра њу срп ско га је зи ка.
По ве ље су уру че не 15. фе бру а ра 2013. у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске;

за 2013. го ди ну
1. Проф. Ми ло ра ду Те ле ба ку за укуп ни до при нос не го ва њу срп ске је зич ке кул-

туре;
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2. Проф. мр Оли ве ри Сто ја ди но вић за уку пан до при нос у на став ном и на уч но-
и стра жи вач ком ра ду на афир ми са њу срп ске ћи ри ли це, ње ној ле по ти и функ ци о-
нал но сти, за ор га ни зо ва ње на уч них про је ка та и из ло жби у зе мљи и све ту;

3. Ву ко вој за ду жби ни за до при нос не го ва њу кул ту ре срп ско га је зи ка и ћи ри-
лич ког пи сма у ње ној укуп ној де лат но сти, и по себ но у пу бли ка ци ја ма, пре све га у 
ли сту За ду жби на и ча со пи си ма Да ни ца и Да ни ца за мла де.

По ве ље су уру че не 16. ма ја 2014. у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске;

за 2014. го ди ну
1. Проф. др Ми ро сла ву Ни ко ли ћу за укуп ни до при нос не го ва њу срп ске је зич ке 

кул ту ре;
2. Дру штву за срп ски је зик и књи жев ност Ср би је за ви ше го ди шњи ди при нос 

не го ва њу срп ске је зич ке кул ту ре (за уна пре ђи ва ње на ста ве срп ског је зи ка и зна чај ну 
из да вач ку де лат ност);

3. Ра дио-те ле ви зи ји Ср би је за ви ше го ди шње на по ре у не го ва њу је зич ке кул ту ре 
– од ни воа је зич ке кул ту ре до вра ћа ња срп ског ћи ри лич ког пи сма.

По ве ље су уру че не 4. ма ја 2015. у са ли за сед ни це Ма ти це срп ске.

На гра да Ма ти це срп ске за исто ри ју „Ила ри он Ру ва рац”

У 2015. го ди ни Оде ље ње за дру штве не на у ке Ма ти це срп ске пр ви пут је до-
де ли ло но во у ста но вље ну На гра ду Ма ти це срп ске за исто ри ју „Ила ри он Ру ва рац” 
за 2014. го ди ну. На гра ду су до би ли проф. др Ми ра Ра до је вић и ака де мик Љу бо драг 
Ди мић за књи гу Ср би ја у Ве ли ком ра ту: 1914–1918: крат ка исто ри ја. На гра да је 
све ча но уру че на у Ма ти ци срп ској 25. ју на. Жи ри је ра дио у са ста ву: ака де мик Љу-
бо мир Мак си мо вић, пред сед ник, др Дра ган Бо ге тић, проф. др Во јин Да бић, доц. др 
Ђор ђе Ђу рић и проф. др Љу бо мир ка Кр кљуш, чла но ви.

На гра да Ла зар Стој ко вић

У скла ду са за ве шта њем про фе со ра Ла за ра Стој ко ви ћа Ма ти ца срп ска је уста-
но ви ла на гра ду ко ја но си ње го во име и до де љу је се сва ке тре ће го ди не мла ђим на-
уч ним рад ни ци ма. Пре ма же љи Ма ти чи ног до бро тво ра, ова на гра да је на ме ње на 
мла ђим на уч ним рад ни ци ма ко ји се ба ве пр вен стве но пи та њи ма из обла сти агро-
е ко ло ги је и агро е ко си сте ма. На гра да се до де љу је од 1990. го ди не и са сто ји се од 
ди пло ме и нов ча ног из но са. На гра ду про фе со ра Ла за ра Стој ко ви ћа за 2012. го ди ну 
рав но прав но су до би ли: др Ђор ђе Кр стић (По љо при вред ни фа кул тет Но ви Сад) и 
др Ср ђан Ше ре ме шић (По љо при вред ни фа кул тет Но ви Сад). На гра да је уру че на 
на све ча но сти у Ма ти ци срп ској 22. мар та 2013. го ди не. Жи ри На гра де про фе со ра 
Ла за ра Стој ко ви ћа ра дио је у сле де ћем са ста ву: проф. др Ма ри ја Кра ље вић Ба ла лић 
(пред сед ни ца), ака де мик Ру долф Ка сто ри, проф. др Ива на Мак си мо вић, проф. др 
На да Ми ло ше вић и проф. др Дра ган Шко рић (чла но ви).

Пу пи но ва на гра да Ма ти це срп ске

У спо мен на Ми хај ла Пу пи на, сти пен ди сте и до бро тво ра Ма ти це срп ске, под 
име ном Пу пи но ва на гра да Ма ти це срп ске, уста но вље на је на гра да за сту дент ске 
ра до ве ко ји пред ста вља ју до при нос тех нич ким и при род но ма те ма тич ким ди сци пли-
на ма ко ји ма се ба вио овај на уч ник.

На гра да се до де љу је од 1996. го ди не сва ке тре ће го ди не из Фон да Ми хај ла 
Пу пи на и сред ста ва Ма ти це срп ске, а за ди плом ске, ма стер, ма ги стар ске и дру ге 
на уч не ра до ве сту де на та ре дов них сту ди ја у прет ход ном тро го ди шњем пе ри о ду.
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Ове го ди не, На гра дом је обе ле же но и 160 го ди на од ро ђе ња Ми хај ла Пу пи на. 
Ре а ли за ци ју Пу пи но ве на гра де Ма ти це срп ске за 2014. го ди ну нов ча ним сред стви-
ма је по мо гла Нафт на ин ду стри ја Ср би је А.Д. Но ви Сад.

За Пу пи но ву на гра ду Ма ти це срп ске за 2014. го ди ну пријављенa су 33 сту-
дент ска ра да од 30 ау то ра са уни вер зи те та у Ба њалу ци, Бе о гра ду, Кра гу јев цу и 
Но вом Са ду. По сле пр вог кру га ели ми на ци ја у кон ку рен ци ји је оста ло 25 ра до ва, 
ко ји су оце њи ва ни по 10 раз ли чи тих кри те ри ју ма са мо гућ но шћу до би ја ња мак си-
мал них 100 по е на. У дру гом кру гу ели ми ни са ни су сла би је оце ње ни ра до ви. У тре ћем 
кру гу раз ма тра ни су са мо они са оце ном ве ћом од 85 по е на. Ови ра до ви су по себ но 
про ди ску то ва ни и до дат но вред но ва ни. С об зи ром на ви сок ква ли тет ра до ва, до-
не та је од лу ка да се ове го ди не до де ле јед на пр ва, две дру ге и три тре ће на гра де.

На гра де су уру че не на све ча но сти 27. марта 2014. го ди не у зда њу Ма ти це срп ске.
Жи ри Пу пи но ве на гра де Ма ти це срп ске ра дио је у сле де ћем са ста ву: проф. 

др Вла ди мир Ка тић (пред сед ник), проф. др Мир ја на Во ји но вић Ми ло ра дов, ака де-
мик Миљ ко Са та рић, проф. др Ду шан Сур ла, проф. др Бра ни слав Бо ро вац и проф. 
др Вла ди мир Ву ји чић (чла но ви). Пу пи но ву на гра ду Ма ти це срп ске за 2014. го ди ну 
до би ли су:

Пр ва на гра да: Алек сан дар Пај ка но вић, Елек тро тех нич ки фа кул тет, Ба ња лу-
ка, за ма стер рад Кон тро ла ин ва лид ских ко ли ца по кре ти ма гла ве (мен тор проф. др 
Бран ко До кић);

Дру гу на гра ду рав но прав но су до би ли: Бра ни слав Стан ко вић, Уни вер зи тет у 
Бе о гра ду, Фа кул тет за фи зич ку хе ми ју, Бе о град, за ма стер рад Тран сфор ма ци ја 
су пер кри тич не у суп кри тич ну Ан дро нов–Хоп фо ву би фур ка ци ју (мен то ри проф. др 
Љи ља на Ко лар Ан тић и др Жељ ко Чу пић) и Вељ ко Д. Ди мо вић, Уни вер зи тет у 
Кра гу јев цу, Фа кул тет ин жи њер ских на у ка, Кра гу је вац, за ма стер рад При ме на 
при род них ко ри снич ких ин тер феј са у раз во ју по слов них апли ка ци ја (мен тор: проф. 
др Ми лан Ерић);

Тре ћу на гра ду рав но прав но су до би ли: Едвин Па ко ци, Уни вер зи тет у Но вом 
Са ду, Фа кул тет тех нич ких на у ка, Но ви Сад, за ма стер рад Син те за го во ра на ба зи 
скри ве них Мар ко вље вих мо де ла за срп ски је зик (мен тор: доц. др Ми лан Се чуј ски), 
Ро берт Мак, Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фа кул тет тех нич ких на у ка, Но ви Сад, за 
ма стер рад При ме на гло бал не ва ри јан се ра ди уна пре ђе ња ква ли те та го во ра син те
ти зо ва ног на осно ву скри ве них Мар ковље вих мо де ла (мен тор: доц. др Ми лан Се чуј-
ски) и Алек сан дар Ан тић, Уни вер зи те ту Но вом Са ду, При род но-ма те ма тич ки фа кул-
тет, Но ви Сад, за ма стер рад Струк тур не, ми кро струк тур не и елек трич не осо би не 
на но кри ста лит ног никл фе ри та (мен то ри: проф. др Све тла на Лу кић Пе тро вић и 
проф. др Ми ли ца Ву чи нић Ва сић).

Награде из задужбинских фондова Матице српске

У Ма ти ци срп ској, 29. ју на, све ча но су уру че не на гра де из за ду жбин ских фон-
до ва Ма ти це срп ске нај бо љим ђа ци ма и сту ден ти ма за вр шних го ди на шко ла и 
фа кул те та. Уз при су ство број них зва ни ца и пред став ни ка ме ди ја, на гра ђе не уче-
ни ке и сту ден те с не ко ли ко про бра них ре чи по здра вио је проф. др Дра ган Ста нић, 
пред сед ник Ма ти це срп ске, и том при ли ком им уру чио при год не по кло не. Про фе-
сор Ста нић у обра ћа њу овим па мет ним и вред ним мла дим љу ди ма, из ме ђу оста лог, 
ис та као је зна чај за ду жби нар ства за исто ри ју и раз вој Ма ти це срп ске, а по себ но 
је нагласио и њи хов нема ли до при нос афир ми са њу и под сти ца ју мла дих уче ни ка 
и сту де на та за успе шан на ста вак шко ло ва ња, од но сно струч ног и на уч ног уса вр-
ша ва ња.
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До бит ни ци на гра да из за ду жбин ских фон до ва Ма ти це срп ске за 2012. го ди ну су:
1. Ива на Ја рић из Но вог Са да, Филозофски факултет УНС
2. Ма ри на Ша фер из Су бо ти це, Филозофски факултет УНС
3. Игор Рај њак из Но вог Са да, Филозофски факултет УНС
4. На та ша Бе лић из Чач ка, Филозофски факултет УНС
5. Кри сти ан Је рић из Сом бо ра, Филозофски факултет УНС
6. Де јан Жи берт из Но вог Са да, Филозофски факултет УНС
7. Вла ди слав Ђа нић из Су бо ти це, Прав ни фа кул тет УНС 
8. Бо јан Мат ков ски из Ку ле, Еко ном ски фа кул тет, Су бо ти ца 
9. др Ива на Фра та рић из Но вог Са да, Ме ди цин ски фа кул тет УНС
10. Ми ли ца То до ро вић из Врд ни ка, Кар ло вач ка гим на зи ја, Сремски Карловци
11. Бо рис Гру бић из Но вог Са да, Гимназија „Јо ван Јо ва но вић Змај” у Новом Саду
12. Бра ни мир Ар сић из Но вог Са да и Си мо на Ђу рић из Но вог Са да, Гимназија 

„Све то зар Мар ко вић” у Новом Саду
13. Ви дак Ра и че вић из Но вог Са да, Гимназија „Иси до ра Се ку лић” у Новом Саду
14. Алек сан дра Ма јер из Но вог Са да, Гимназија „Иси до ра Се ку лић” у Новом Саду
15. Мар ко Ко ва че вић из Но вог Са да, Гимназија „Ла за Ко стић” у Новом Саду
16. Да ја на Ми ло ва нов из Бе че ја, „Гим на зи ја Бе чеј” у Бечеју

До бит ни ци на гра да из за ду жбин ских фон до ва Ма ти це срп ске за 2013. го ди ну су:
1. Ана Мар га ре та Ва лент, Фи ло зоф ски фа кул тет УНС
2. Алек сан дра Да бић, Прав ни фа кул тет УНС
3. Де јан Жи берт, Фи ло зоф ски фа кул тет УНС 
4. Ти ја на Зр нић, Гим на зи ја „Иси до ра Се ку лић” у Но вом Са ду 
5. Јо ван ка Илић, Гим на зи ја „Све то зар Мар ко вић” у Но вом Са ду
6. Ива на Квр гић, Ме ди цин ски фа кул тет у Но вом Са ду
7. Ми ли ца Ко лун џи ја, Гим на зи ја „Јо ван Јо ва но вић Змај” у Но вом Са ду
8. Не над Ми сић, „Гим на зи ја Бе чеј” у Бе че ју 
9. Алек сан дра Пр па, Кар ло вач ка гим на зи ја у Срем ским Кар лов ци ма 
10. Сло бо дан Ре пи ја, Еко ном ски фа кул тет у Су бо ти ци 
11. Јо ва на Ру бе жић, Гим на зи ја „Иси до ра Се ку лић” у Но вом Са ду
12. Та ма ра Спа сић, „Гим на зи ја Бе чеј” у Бе че ју
13. Је ли са ве та Џи гур ски, Гим на зи ја „Ла за Ко стић” у Но вом Са ду
14. Ма ри на Ша фер, Фи ло зоф ски фа кул тет УНС 

До бит ни ци на гра да из за ду жбин ских фон до ва Ма ти це срп ске за 2014. го ди ну су: 
Ти ја на Алек сан дрић, Све тла на Алек сић, Алек сан дра Веј но вић, Ми ла на Ђо но вић, 
Љу би ца Је ли са вац, Ма ри на Ми ја то вић, Вла дан Мир ко вић, Ива на Ми тро вић, Са ра 
Пај чин, Ива на Пе тро вић, Ан дри ја По повић, Ду ња Ра ди во је вић, Сне жа на Сав кић, 
Бо јан Си мић, Ру жи ца Сли јеп че вић и Алек сан дра Цoлић.

До бит ни ци на гра да из за ду жбин ских фон до ва Ма ти це срп ске за 2015. го ди ну су:
1. Оли ве ра Ог ње но вић, Кар ло вач ка гим на зи ја у Срем ским Кар лов ци ма
2. Ди ми три је Ер де љан, Гим на зи ја „Јо ван Јо ва но вић Змај” у Но вом Са ду
3. Јо ва на Ни ко ле тић, Гим на зи ја „Иси до ра Се ку лић” у Но вом Са ду
4. Ни ко ла Рад но вић, Гим на зи ја „Иси до ра Се ку лић” у Но вом Са ду
5. Јо ва на Ами џић, Гим на зи ја „Иси до ра Се ку лић” у Но вом Са ду
6. Ви о ла Ко ва чић, Гим на зи ја „Све то зар Мар ко вић” у Но вом Са ду
7. Фло ри ан Ко ва чић, Гим на зи ја „Све то зар Мар ко вић” у Но вом Са ду
8. Алек сан дар Ив ко вић, Гим на зи ја „Све то зар Мар ко вић” у Но вом Са ду
9. Пе тар Јан ко вић, Гим на зи ја „Ла за Ко стић” у Но вом Са ду
10. Алек сан дар Спа сић, „Гим на зи ја Бе чеј” у Бе че ју
11. Бог дан Оки ље вић, Ме ди цин ски фа кул тет УНС
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12. Ву ка шин Јо ва но вић, Еко ном ски фа кул тет у Су бо ти ци
13. Бо ја на Ри стић, Прав ни фа кул тет УНС
14. Ни ко ли на Ту туш, Фи ло зоф ски фа кул тет УНС
15. Са ња Па вло вић, Фи ло зоф ски фа кул тет УНС
16. Свје тла на Ко мле но вић, Фи ло зоф ски фа кул тет УНС
17. Је ле на Га јић, Фи ло зоф ски фа кул тет УНС
18. Све то зар Ма те ја шев, Фи ло зоф ски фа кул тет УНС
19. Ма ја Ко ро ли ја, Фи ло зоф ски фа кул тет УНС
20. Алек сан дар Ри сте ски, Фи ло зоф ски фа кул тет УНС
21. Алек сан дра Гур ја нов, Еко ном ско-тр го вин ска шко ла у Бе че ју
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На гра де Ма ти ци срп ској
Октобарска награда Града Новог Сада  

Матици српској

Скуп шти на Гра да Но вог Са да је на све ча ној сед ни ци одр жа ној 13. ок то бра 
2014. го ди не, а на пред лог Ко ми си је за обе ле жа ва ње пра зни ка, до де лу при зна ња и 
ме ђу град ску са рад њу у зе мљи и ино стран ству, до не ла од лу ку да се Ма ти ци срп ској 
до де ли Ок то бар ска на гра да Гра да Но вог Са да за 2014. го ди ну, као дру штве но при-
зна ње за из у зет не ре зул та те у ра ду и нај ви ша до стиг ну ћа и оства ре ња у обла сти 
при вре де, дру штве них и дру гих де лат но сти.

Ово из у зет но при зна ње до де ље но је Ма ти ци срп ској у го ди ни у ко јој она као 
нај ста ри ја књи жев на, кул тур на и на уч на ин сти ту ци ја срп ског на ро да обе ле жа ва 150 
го ди на од пре се ље ња из Пе ште у Но ви Сад, што је у ве ли кој ме ри до при нело да град 
по не се епи тет Срп ске Ати не и по ста не пре по зна тљив као цен тар на ци о нал не кул ту ре.

За хва љу ју ћи у име Ма ти це срп ске на овом ви со ком при зна њу, проф. др Дра ган 
Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, на гла сио је да је обе ле жа ва ње овог за Ма ти цу 
срп ску и за Град Но ви Сад ва жног ју би ле ја до при не ло и истицању кул ту ре као фак-
то ра од из у зет ног зна ча ја за пре по зна тљи вост Гра да Но вог Са да, као и ожи вља ва њу 
ду ха Срп ске Ати не: „Сма трам да су Ма ти ца срп ска и Град Но ви Сад то ли ко ме ђу-
соб но по ве за ни, чак сра сли, да јед но дру го ме пред ста вља ју нај леп шу на гра ду: Ма-
ти ца је на гра да Но вом Са ду, а Но ви Сад Ма ти ци. Са мо при сном са рад њом Гра да и 
Ма ти це срп ске мо же мо у сфе ри кул ту ре по сти ћи ре зул та те ко је би чи тав срп ски 
на род осе тио као вред ност до стој ну ду бо ког по што ва ња.”

Све ча ност на ко јој је Ма ти ци срп ској уру че на Ок то бар ска на гра да одр жа на 
је 23. ок то бра у Све ча ној са ли Град ске ку ће. Осим Ма ти це срп ске, ово ве ли ко при-
зна ње до би ла је и Дра га на Ћо рић, је дан од осни ва ча Удру же ња „Ро ди тељ”, а на 
ис тој све ча но сти уру че на је и Но вем бар ска по ве ља ко ја је ове го ди не при па ла проф. 
др Бран ку Ба љу са Еко ном ског фа кул те та у Су бо ти ци и Ру ко мет ном клу бу „Вој-
во ди на” из Но вог Са да.

До бит ни ци ма је при зна ња уру чио Ми лош Ву че вић, гра до на чел ник Но вог 
Са да, ко ји је, из ме ђу оста лог, ис та као да је Град ска скуп шти на до не ла до бру од лу ку, 
те да су до бит ни ци сво јим ви ше го ди шњим пре га лач ким ра дом за слу жи ли ова ви-
со ка при зна ња. У име на гра ђе них на при зна њи ма је за хва лио проф. др Дра ган Ста нић.

По ве ље, при зна ња, ди пло ме и за хвал ни це упу ће не  
Ма ти ци срп ској

2012.
– спе ци јал на Злат на ме да ља „Јо ван Ђор ђе вић” до де ље на је Ма ти ци срп ској на 

Дан Срп ског на род ног по зо ри шта, 28. мар та;
– спе ци јал но при зна ње За во да за уџ бе ни ке упу ће но је Ма ти ци срп ској за ду го-

го ди шњу по др шку, по ве ре ње, са рад њу и до при нос успе шном ра ду За во да;
– За хвал ни ца Ма ти ци срп ској од ор га ни за то ра фе сти ва ла „Ну ши ћи ја да 2011” 

за по др шку и до при нос ор га ни за ци ји фе сти ва ла;
– За хвал ни ца Ма ти ци срп ској за по моћ у ре а ли за ци ји Ма ни фе ста ци је „Да ни 

ћи ри ли це” у Ба ва ни шту 26. ма ја од ор га ни за то ра ма ни фе ста ци је КУД „Аца 
Об ра до вић” и Огра нка Ву ко ве за ду жби не;

– По ве ља за хвал но сти Фи ло ло шког фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду Ма ти-
ци срп ској за из у зет ну са рад њу у раз во ју на уч них пр о је ка та о је зи ку, књи жев-
но сти и кул ту ри;
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– Пла ке та Ма ти ци срп ској упу ће на од Ви со ке шко ле стру ков них сту ди ја за 
обра зо ва ње вас пи та ча у Но вом Са ду.

2013.
– За хвал ни ца Ма ти ци срп ској за по моћ и по др шку Ма ни фе ста ци ји „Да ни ћи ри-

ли це” одр жа ној у Ба ва ни шту;
– Гим на зи ја „Све то зар Мар ко вић” из Но вог Са да до де ли ла је За хвал ни цу Ма ти-

ци срп ској за до при нос у оства ри ва њу обра зов них и вас пит них ци ље ва шко ле;
– За ви чај на зби р ка Град ске би бли о те ке у Но вом Са ду до де ли ла је За хвал ни цу 

Ма ти ци срп ској за из у зе тан до при нос и успе шну са рад њу;
– За ду жби на Или је М. Ко лар ца – Ко лар чев на род ни уни вер зи тет, до де лила је 

Пла ке ту Ма ти ци срп ској за из ван ред не за слу ге у про грам ској де лат но сти Ко-
лар че ве за ду жби не;

– Ми тр о по ли ја цр но гор ско-при мор ска до де ли ла је Ма ти ци срп ској „Под го рич ки 
ди скос” из IV ве ка по во дом 1700 го ди на Ми лан ског едик та.

2014.
– Ок то бар ска на гра да Но вог Са да до де ље на је Ма ти ци срп ској за ве ков но де ло-

ва ње ко јим до при но си про све ћи ва њу, раз во ју и очу ва њу на ци о на лог и кул-
тур ног иден ти те та срп ског на ро да, раз во ју на у ке и не го ва њу до бр о чин ства у 
Но вом Са ду, Срп ској Ати ни, цен тру гра ђан ског дру штва, ви со ке кул ту ре и 
про све ти тељ ства;

– По ве љу за хвал но сти Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске упу тио је Фи ло ло-
шки фа кул тет из Бе о гра да по во дом из у зет ног до при но са и са рад ње у чу ва њу 
и не го ва њу срп ске кул тур не ба шти не;

– За хвал ни цу Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске упу ти ла је Га ле ри ја Ма ти це 
српс ке за са рад њу, по моћ и по др шку у оства ри ва њу про гра ма.

2015.
– по во дом обе ле жа ва ња 170 го ди на од осни ва ња Срп ска чи та о ни ца „Ла за Ко стић” 

из Сом бо ра до де ли ла је Ма ти ци срп ској за хвал ни цу на по др шци, уза јам ном 
по ве ре њу и са рад њи у оства ри ва њу ци ље ва Чи та о ни це;

– Уни вер зи тет у Но вом Са ду до де лио је 29. ју на Пла ке ту Ма ти ци срп ској за из у-
зе тан до при нос раз во ју, уна пре ђе њу и афи р ма ци ји Уни вер зи те та у Но вом Са ду;

– За хвал ни ца Ма ти ци срп ској за по моћ и по др шку Ма ни фе ста ци је „Да ни ћи-
ри ли це” у Ба ва ни шту ко ја је одр жа на 23. ма ја;

– Цен тар за кул ту ру и ту ри зам гра да За је ча ра до де лио је на Фе сти ва лу мла дих 
пе сни ка „Да ни по е зи је” одр жа ном 30. ма ја На гра ду „Сер ги је Лај ко вић” за 
до при нос и афи р ма ци ју књи жев ног ства ра ла штва мла дих ча со пи су Ле то пис 
Ма ти це срп ске;

– Бу ње вач ка ма ти ца до де ли ла је 10. сеп тем бра при зна ње Ма ти ци срп ској по во-
дом два де сет го ди на ра да Бу ње вач ке ма ти це за до при нос раз во ју бу ње вач ке 
кул ту ре;

– Град ска би бли о те ка из Но вог Са да до де ли ла је 29. сеп тем бра За хвал ни цу Ле
то пи су Ма ти це срп ске због обо га ће ња фон да Би бли о те ке;

– За ду жби на „До си теј Об ра до вић” до де ли ла је За хвал ни цу Ма ти ци срп ској за 
успе шну са рад њу; 

– по во дом обе ле жа ва ња 170 го ди на по сто ја ња и ра да, Град ска би бли о те ка у 
Но вом Са ду до де ли ла је 23. сеп тем бра Ма ти ци срп ској По ве љу за хвал но сти 
због зна чај ног до при но са раз во ју на у ке и на ци о нал не кул ту ре и плод не ви ше-
де це ниј ске са рад ње;



216 РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ

– Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у При шти ни са при вре ме ним се ди штем 
у Ко сов ској Ми тро ви ци до де лио је 15. ок то бра, по во дом 55 го ди на по сто ја ња 
и ра да, По себ ну за хвал ни цу Ма ти ци срп ској за успе шну са рад њу у очу ва њу и 
не го ва њу срп ског кул тур ног на сле ђа на Ко со ву и Ме то хи ји;

– Пред став ни штво Ре пу бли ке Срп ске у Ср би ји на ју би лар ном 60. Ме ђу на род ном 
бе о град ском сај му књи га, до де ли ло је По ве љу успје ха нај ста ри јој срп ској књи-
жев ној, кул тур ној и на уч ној ин сти ту ци ји Ма ти ци срп ској по во дом из да ња Нор
ма тив на гра ма ти ка срп ског је зи ка, при ре ђе ној за ије кав ско го вор но под руч је;

– Удру же ње вој во ђан ских учи те ља до де ли ло је За хвал ни цу Ма ти ци срп ској за 
по др шку у ор га ни за ци ји ску па „Ме то дич ки да ни учи те ља 2015”;

– Жен ски ша хов ски клуб „Да ме” Но ви Сад до де лио је за хвал ни цу Ма ти ци срп-
ској за раз у ме ва ње и све срд ну по моћ при ор га ни за ци ји де чи јих ша хов ских 
ма ни фе ста ци ја;

– по во дом 25 го ди на од осни ва ња Ма ти ца ру син ска до де ли ла је Ма ти ци срп ској 
при зна ње за успе шну и плод ну ме ђу соб ну са рад њу.
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Све ча но сти Ма ти це срп ске 
СВЕ ТО САВ СКА БЕ СЕ ДА

У про те клом из ве штај ном пе ри о ду тра ди ци о нал на Све то сав ска ака де ми ја 
би ла је по све ће на сле де ћим бе се да ма:

2012.
Бе се ду под на сло вом „Ан тр о по ло ги ја жи ти ја – чо век у Бо га” изрекао 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.

2013.
Бе се ду „Ви зан тиј ски узо ри срп ске др жав но сти и Све ти Са ва” изрекао је ака-

де мик Љу бо мир Мак си мо вић. У му зич ком де лу про гра ма уче ство вао је Во кал ни 
сту дио „Ор фе лин”, ди ри гент Та ма ра Пе ти је вић.

2014.
Бе се да је за по че та му зич ким про гра мом ко ји је из вео Хор Са бор не цр кве 

„Све ти Ге ор ги је”, под упра вом др Бог да на Ђа ко ви ћа. На кон му зич ког про гра ма 
при сут не је по здра вио пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др Дра ган Ста нић и на ја-
вио др Бо ја на Јо ва но ви ћа, ко ји је изрекао бе се ду под на сло вом „Све то сав ски код”.

2015.
Бе се да је би ла по све ће на сто го ди шњи ци ро ђе ња па три ја р ха срп ског Па вла, а 

о ње го вом жи во ту и бла го твор ном ути ца ју на срп ски на род го во ри ли су вла ди ка 
Ири неј и ака де мик Вла де та Је ро тић. Све ча ност је по че ла по ја њем хо ра Шко ле цр кве-
ног по ја ња „Све ти Јо ван Да ма скин”. Углед не го сте и све при сут не, а би ло их је по ред 
пу не Све ча не са ли и пу на чи та о ни ца Би бли о те ке Ма ти це срп ске, ко ји су пре ко 
ви део-би ма пра ти ли све ча ност, по здра вио је пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др 
Дра ган Ста нић.

СВЕ ЧА НА СЕД НИ ЦА МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ

У про те клом из ве штај ном пе ри о ду Све ча на сед ни ца Ма ти це срп ске одр жа на 
је у част сле де ћих ју би ле ја:

2012.
Тра ди ци о нал на Све ча на сед ни ца Ма ти це срп ске од р жа на је 15. мар та. Све ча ност 

је от по че ла хим ном Бо же прав де у из во ђе њу Ми ло ша Ми ло је ви ћа. По тпред сед ник 
проф. др Слав ко Гор дић отво рио је 186. Све ча ну сед ни цу уз об ја шње ње пред сед ни-
ко вог од су ства због здрав стве них раз ло га, а по том по здра вио при сут не зва нич ни ке, 
чла но ве Ма ти це срп ске и гра ђан ство. Ге не рал ни се кре тар проф. др Ду шан Ни ко лић 
про чи тао је име на пре ми ну лих чла но ва Ма ти це срп ске од прет ход не Све ча не сед-
ни це и по звао при сут не да им ми ну том ћу та ња ода ју по част. По тпред сед ник проф. 
др Слав ко Гор дић је у крат ким цр та ма дао пре глед ра да Ма ти це срп ске у про те клој 
го ди ни истичући нај зна чај ни ја по стиг ну ћа. По том је Ма дам Пи ја но пе смом До си-
те ја Об ра до ви ћа Во ста ни Сер би је при сут не уве ла у те му о ко јој ће се бе се ди ти на 
овој све ча ној сед ни ци. Др Сла вен ко Тер зић је одр жао бе се ду „Ис ток и За пад у но-
ви јој срп ској исто ри ји и кул ту ри”. По тпред сед ник проф. др Слав ко Гор дић за хва лио 
је бе сед ни ку и на ја вио дру ги део Све ча не сед ни це по све ћен Зма је вој на гра ди Ма ти це 
срп ске. Управ ни ца по сло ва Је ле на Ве се ли нов про чи та ла је текст Уред бе о Зма је вој 
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на гра ди, а члан Жи ри ја Ђор ђо Сла до је За пи сник са сед ни це Жи ри ја на ко јој је до не-
се на од лу ка о ово го ди шњој на гра ди. Проф. др Ми хај ло Пан тић, пред сед ник Жи-
ри ја, за тим је про чи тао обра зло же ње Жи ри ја Зма је ве на гра де. По тпред сед ник проф. 
др Слав ко Гор дић уру чио је ди пло му ла у ре ту Во ји сла ву Ка ра но ви ћу и че сти тао му 
са пред став ни ци ма При вред ног дру штва Елек тро вој во ди на и За во да за уџ бе ни ке, 
ко ји су обез бе ди ли нов ча ни из нос ово го ди шње Зма је ве на гра де. Ла у ре ат Во ји слав 
Ка ра но вић се обра тио при сут ни ма при год ном бе се дом. Драм ски умет ник Љу би во је 
Та дић је на кра ју ин тер пре та тив но про чи тао не ко ли ко пе са ма из на гра ђе не књи ге 
Уну тра шњи чо век Во ји сла ва Ка ра но ви ћа. По тпред сед ник проф. др Слав ко Гор дић 
је за кљу чио 186. Све ча ну сед ни цу Ма ти це срп ске.

2013.
Пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др Дра ган Ста нић је отво рио Све ча ну сед-

ни цу и по здра вио при сут не. Ге не рал ни се кре тар доц. др Ђор ђе Ђу рић је про чи тао 
име на пре ми ну лих чла но ва Ма ти це срп ске од про шле Све ча не сед ни це и по звао 
при сут не да им ми ну том ћу та ња ода ју по част. Под но се ћи из ве штај за прет ход ну 
го ди ну, пред сед ник проф. др Дра ган Ста нић је ис та као нај ва жни је до га ђа је и по-
стиг ну ћа. Пред сед ник је за хва лио ака дем ском сли ка ру Да ни лу Вук са но ви ћу на 
вред ном да ру Ма ти ци срп ској – пор тре ту Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша. По том је 
драм ски умет ник Гој ко Шан тић Ње го ше вим сти хо ви ма из Лу че ми кр о ко зма увео 
при сут не у те му о ко јој је бе се дио Ње го во ви со ко пре о све штен ство Ам фи ло хи је „Хри-
сто цен трич ност пре сто ла Се све ти ја по Ње го шу”. Овај део Све ча не сед ни це, ко ји је 
по све ћен ју би ле ју 200 го ди на од ро ђе ња Пе тра II Пе тр о ви ћа Ње го ша, за вр шен је сти-
хо ви ма из Гор ског ви јен ца, ко је је ка зи вао Гој ко Шан тић. Дру ги део Све ча не сед ни це 
био је по све ћен Зма је вој на гра ди Ма ти це срп ске. Управ ница по сло ва Ма ти це срп ске 
Је ле на Ве се ли нов је про чи та ла текст Уред бе о Зма је вој на гра ди. Члан Жи ри ја за 
до де лу Зма је ве на гра де Ђор ђо Сла до је је про чи тао За пи сник са сед ни це Жи ри ја на 
ко јој је до не се на од лу ка да се Зма је ва на гра да за 2012. го ди ну до де ли Ма ри ји Ши-
мо ко вић за зби р ку пе са ма Чу ва ри при ви да, а Ђор ђе Де спић, члан Жи ри ја, обра зло-
жио је ову од лу ку. Пред сед ник проф. др Дра ган Ста нић и пред став ник Ко мер ци-
јал не бан ке Го ран Ма ли су че сти та ли ла у ре а ту Ма ри ји Ши мо ко вић и уру чи ли јој 
ди пло му и нов ча ни из нос на гра де. По том се при сут ни ма обра ти ла Ма ри ја Ши мо-
ко вић за хва лив ши на на гра ди. На са мом кра ју драм ска умет ни ца Гор да на Ђур ђе вић 
Ди мић је чи та ла сти хо ве из на гра ђе не књи ге Чу ва ри при ви да. Све ча на сед ни ца је 
ди рект но пре но ше на на сај ту Ма ти це срп ске. У Све ча ном хо лу при ре ђе на је из ло-
жба Пр ва из да ња Ње го ше вих де ла у Би бли о те ци Ма ти це срп ске.

2014.
По во дом 188. го ди шњи це од осни ва ња Ма ти це срп ске, 16. фе бру а ра у 19 ча-

со ва, одр жа на је Све ча на сед ни ца у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске. Сед ни ци је пред-
се да вао пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др Дра ган Ста нић. По сле пред сед ни ко ве 
по здрав не ре чи и крат ког ре зи меа де лат но сти Ма ти це ре а ли зо ва них од про шле 
Све ча не сед ни це, ге не рал ни се кре тар доц. др Ђор ђе Ђу рић про чи тао је спи сак са-
рад ни ка пре ми ну лих из ме ђу две све ча не сед ни це. При сут ни су ми ну том ћу та ња 
ода ли по шту пре ми ну лима.

Те ма тра ди ци о нал не бе се де би ла је „Ср би ја 1914”, а бе се ди ла је проф. др Ми ра 
Ра до је вић.

У дру гом де лу сед ни це је пе сни ку Де ја ну Алек си ћу до де ље на Зма је ва на гра-
да Ма ти це срп ске за књи гу Би ти. На кон што је управ ница по сло ва Ма ти це срп ске 
Је ле на Ве се ли нов про чи та ла Уред бу о до де љи ва њу Зма је ве на гра де, члан Жи ри ја 
за до де лу на гра де Ма ти це срп ске Ђор ђо Сла до је про чи тао је За пи сник са сед ни це 
Жи ри ја. О до бит ни ку Зма је ве на гра де за 2013. го ди ну Де ја ну Алек си ћу го во ри ла 
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је проф. др Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић. Пред сед ник Ма ти це срп ске уру чио је до-
бит ни ку ди пло му, а пред став ни ци Ко мер ци јал не бан ке нов ча ну на гра ду. Сти хо ве 
из на гра ђе не књи ге ка зи вао је драм ски умет ник Не над Ма ри чић.

2015.
По во дом 189. го ди шњи це од осни ва ња Ма ти це срп ске, 16. фе бру а ра у 19 ча со ва, 

одр жа на је Све ча на сед ни ца у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске. Сед ни цу, ко јој су при-
су ство ва ли број ни го сти, отво рио је пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др Дра ган 
Ста нић из ла га њем о ра ду Ма ти це у прет ход них го ди ну да на по себ но ис ти чу ћи зна-
чај обе ле жа ва ња ју би ле ја 150. го ди шњи це од пре се ље ња из Пе ште у Но ви Сад и јед ног 
ве ка од по чет ка Пр вог свет ског ра та. По том је ге не рал ни се кре тар доц. др Ђор ђе 
Ђу рић про чи тао име на пре ми ну лих чла но ва Ма ти це срп ске из ме ђу две сед ни це, 
ко ји ма је ми ну том ћу та ња ода та по шта.

Ма ти ца срп ска је за успе шну са рад њу за хва ли ла ис так ну тим по је дин ци ма и 
ин сти ту ци ја ма, до де лив ши им при год ну спо ме ни цу „Пе чат Ма ти це срп ске”. Ово 
при зна ње до би ли су: вла ди ка бач ки Ири неј, вла ди ка срем ски Ва си ли је, гра до на-
чел ник Но вог Са да го спо дин Ми лош Ву че вић, по кра јин ски се кре тар за кул ту ру и 
јав но ин фор ми са ње го спо дин Сла ви ша Гру јић, бив ши др жав ни се кре тар у Ми ни-
стар ству кул ту ре го спо дин Де јан Ри стић, ака де мик Ва си ли је Кре стић, ака де мик 
Ди ми три је Сте фа но вић, ге не рал ни се кре тар СА НУ и ака де мик Зо ран Ко ва че вић, 
пред сед ник огран ка СА НУ. Спо ме ни цу су до би ли и: пред став ник срп ске за јед ни це 
и члан Са ве за Ср ба у Ру му ни ји го спо дин Сте ван Бу гар ски, ди рек тор Срп ског ин-
сти ту та у Бу дим пе шти го спо дин Пе ра Ла стић, но во сад ска фи ли ја ла Ко мер ци јал не 
бан ке, за ду жби на ри Мла ден и Јо ван ка Ву чи нић, управ ник Би бли о те ке Ма ти це 
срп ске Се ли мир Ра ду ло вић и управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске мр Ти ја на Пал-
ко вље вић Бу гар ски.

Тра ди ци о нал ну све ча ну бе се ду изрекао је др Ра до мир Ј. По по вић, исто ри чар 
из Исто риј ског ин сти ту та у Бе о гра ду. Он је бе се ду под на сло вом „Зна ме ња Дру гог 
срп ског устан ка” одр жао по во дом 200. го ди шњи це од овог зна чај ног до га ђа ја из 
на ци о нал не исто ри је.

Проф. др Ђор ђе Де спић про чи тао је од лу ку, а го спо дин Ђор ђо Сла до је обра-
зло же ње Жи ри ја, по сле че га је пе сни ку Гој ку Ђо гу уру че на Зма је ва на гра да Ма ти це 
срп ске за нај бо љу књи гу по е зи је об ја вље ну на срп ском је зи ку у то ку про те кле го ди-
не – зби р ку пе са ма Гра на од обла ка, у из да њу „Ор фе у са” из Но вог Са да. До бит ник 
ове нај ста ри је до ма ће жи ве књи жев не на гра де одр жао је при год ну бе се ду, а на кра ју 
све ча но сти Ђо го ве сти хо ве из на гра ђе не зби р ке го во рио је глу мац Гој ко Шан тић.

ДАН СВЕ ТИХ ЋИ РИ ЛА И МЕ ТО ДИ ЈА

2013.
Дан Све тих Ћи ри ла и Ме то ди ја обе ле жен је 24. ма ја бе се дом проф. др Ра ди во-

ја Ра ди ћа „Ви зан тиј ски окви ри ми си је Кон стан ти на и Ме то ди ја”. Скуп је по здра вио 
проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске. У скло пу Ма ни фе ста ци је 
„Да ни сло вен ске пи сме но сти”, ко ју по пр ви пут ор га ни зу је Град Но ви Сад, у хо лу 
ис пред Све ча не са ле би ле су из ло же не сли ке но во сад ске умет ни це Ол ги це Сте фа-
но вић. Сли ке су део из ло жбе Мо ја ћи ри ли ца, ко ја је отво ре на 25. ма ја у 10 ча со ва у 
хо лу Скуп шти не гра да.

2014.
По во дом Да на Све тих Ћи ри ла и Ме то ди ја у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске 

бе се дио је про то је реј-ста вро фор проф. др Ди ми три је Ка ле зић на те му „Со лун ска 
бра ћа у свом и на шем вре ме ну”. Де ло ве слу жбе Све тим оци ма рав но а по стол ним 
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Ћи ри лу и Ме то ди ју го во рио је глу мац То ми слав Кне же вић, а при сут не је по здра вио 
проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске.

2015.
25. ма ја, у окви ру Данa Све тих Ћи ри ла и Ме то ди ја, Ма ти ца срп ска је у Све ча ној 

са ли ор га ни зо ва ла пре да ва ње „Ћи ри ло и Ме то ди је, апо сто ли Мо ра вља на и свих 
Сло ве на” ко је је одр жао Ли бор Јан, про фе сор сред њо ве ков не исто ри је Фи ло зоф ског 
фа кул те та Ма са ри ко вог уни вер зи те та у Бр ну (Че шка). У свом из ла га њу ау тор је по-
све тио па жњу опи су Мо рав ске у пе ри о ду ми си је Све тих Ђи ри ла и Ме то ди ја. Пре-
да ва ње је илустровао ви део-при ло зи ма ко ји су све до чи ли о ар хе о ло шким на ла зи ма. 
Го ста, као и све при сут не, по здра вио је проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це 
срп ске.

ДАН ДО БРО ТВО РА МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ

2013.
По во дом 197 го ди на од ро ђе ња ве ли ке до бр о твор ке Ма ри је Тран да фил (1816–

1882) обележен је 25. де цем бра Дан до бро тво ра Ма ти це срп ске, по све ћен они ма 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 2013. го ди не. 
Обележавање је от по чето му зич ким про гра мом, у из во ђе њу Но во сад ског ка мер ног 
хо ра под вођ ством ди ри ген та доц. Бо жи да ра Цр њан ског. На кон му зич ког про гра ма 
при сут ни ма се обра тио пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др Дра ган Ста нић сло вом 
о за ду жби нар ству у исто ри ји Ма ти це срп ске, истичући до при нос Ма ри је Тран да фил. 
До бр о тво ри ма, до бр о чи ни те љи ма и при ло жни ци ма, ин сти ту ци ја ма и по је дин ци ма, 
за хвал ни це и при год не по кло не уру чи ли су ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске доц. 
др  Ђор ђе Ђу рић и управ ник по сло ва Ма ти це срп ске маст. прав. Је ле на Ве се ли нов.

2014.
У Све ча ној са ли Ма ти це срп ске 26. де цем бра одр жа на је све ча ност Дан до бро-

тво ра, ко ју ова на ша нај ста ри ја срп ска књи жев на, кул тур на и на уч на ин сти ту ци ја 
тра ди ци о нал но ор га ни зу је на из ма ку сва ке го ди не да би још јед ном за хва ли ла сво јим 
број ним ве ли ким до бро тво ри ма, до бр о чи ни те љи ма и да ро дав ци ма ко ји су то ком 
го ди не на раз ли чи те на чи не по ма га ли њен рад, од фи нан сиј ске по мо ћи за ре а ли за-
ци ју раз ли чи тих про је ка та, пре ко обез бе ђи ва ња тех нич ке апа ра ту ре нео п ход не за 
рад до увек не за оби ла зне ме диј ске по др шке.

Про грам је за по чет му зи ком. Сту ден ти Ака де ми је умет но сти Уни вер зи те та у 
Но вом Са ду у кла си ка мер не му зи ке про фе со ра Алек сан дра Та си ћа: Ду ши ца Ни ко лић, 
Ми лан Ми ла но вић и Са ња Чал до вић из ве ли су ком по зи ци ју Ре неа д’ Бу а де фра 
Се ре на да оп. 85 у Дду ру за фла у ту, ви о ли ну и кла вир. На кон то га, проф. др Дра ган 
Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, по здра вио је го сте ис так нув ши зна чај за ду жби-
на ра и углед них до бро тво ра у ду гој исто ри ји и тра ди ци ји Ма ти це срп ске. На и ме, 
ве ли ки и зна ча јан део свог бо га тог и ра зно вр сног кул тур ног и на уч ног про гра ма, 
Ма ти ца срп ска од свог осни ва ња 1826. го ди не до да нас успе шно ре а ли зу је ис кљу-
чи во уз зна чај ну фи нан сиј ску, тех нич ку и ме диј ску по др шку ин сти ту ци ја од свет-
ског и на ци о нал ног ин те гри те та, ве ли ких и ма лих ме ђу на род них и до ма ћих фир ми, 
нај у глед ни јих на ци о нал них ме диј ских ин сти ту ци ја, те уз не ма ње ва жну не за оби-
ла зну по др шку у ви ду фи нан сиј ских сред ста ва или да ро ва њем лич не и по ро дич не 
имо ви не по је ди на ца. Сви они сво јим при ло зи ма по др жа ва ју про све ти тељ ску ми си ју 
Ма ти це срп ске, а по ве зу је их пле ме ни та иде ја о ства ра њу јед не је дин стве не ко шни це 
и став да је част слу жи ти ча сној Ма ти ци срп ској.

По ве ље за хвал но сти уру чи ли су проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це 
срп ске, и доц. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар.
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2015.
На ро ђен дан ве ли ке до бро твор ке и до бр о чи ни тељ ке Ма ти це срп ске Ма ри је 

Тран да фил, 25. де цем бра, Ма ти ца срп ска је обе ле жи ла Дан до бр о тво ра. Тра ди ци ја 
за ду жби нар ства уко ре ње на је од са мог осни ва ња Ма ти це срп ске 1826. го ди не. Сво-
јим при ло зи ма, до бр о тво ри по др жа ва ју про све ти тељ ску ми сао Ма ти це срп ске, а 
по ве зу је их пле ме ни та иде ја о ства ра њу јед не је дин стве не ко шни це и став да је част 
слу жи ти нај ста ри јој срп ској кул тур ној, на уч ној и књи жев ној ин сти ту ци ји. Ово го-
ди шњи до бит ни ци за хвал ни ца су фир ме и по је дин ци за хва љу ју ћи ко ји ма је у овој 
те шкој фи нан сиј ској го ди ни Ма ти ца срп ска ус пе ла да одр жи сво је ак тив но сти, 
на ста ви штам па ње Ле то пи са Ма ти це срп ске, обез бе ди сред ства за на гра де Ма ти-
це срп ске и успе шно ре а ли зу је сво је ра зно вр сне про гра ме. По ред ових до бро тво ра, 
умет нич ке фон до ве и про сто ри је Ма ти це срп ске обо га ти ли су умет ни ци сво јим 
да ро ви ма. До бр о тво ри ма се обра тио проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це 
срп ске, и из ре као ду бо ку за хвал ност за по моћ и по др шку у овој, за Ма ти цу срп ску, 
те шкој го ди ни и што су пре по зна ли зна чај ра да Ма ти це срп ске на очу ва њу и не го-
ва њу срп ског је зи ка, кул ту ре и на у ке. Све ча ни про грам обо га ти ли су му зич ким про-
гра мом и сту ден ти у кла си ка мер не му зи ке Ака де ми је умет но сти у Но вом Са ду.
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Јубилеј 150 година од пресељења  
Матице српске из Пеште у Нови Сад

Пре ла зак Ма ти це срп ске у Но ви Сад био је од пре суд ног зна ча ја за раз вој гра-
да као срп ског кул тур ног и ин те лек ту ал ног сре ди шта. Ов де су већ по сто ја ли срп-
ска гим на зи ја, чи та о ни ца и Срп ско на род но по зо ри ште, док је Ма ти ца би ла кул-
тур ни узор Ује ди ње ној омла ди ни срп ској и по зи тив но ути ца ла на раз вој срп ског 
но ви нар ства и пу бли ци сти ке. Од та да је Но ви Сад, с пра вом, по стао по знат као 
Срп ска Ати на, а ре пу та ци ју гра да кул ту ре за др жао је до да на шњих да на. Вре ме ном 
је Ма ти ца из не дри ла и дру ге зна чај не кул тур не ин сти ту ци је, као што су Би бли о-
те ка Ма ти це срп ске, Га ле ри ја Ма ти це срп ске и Му зеј Вој во ди не. 

Мо ти ви за пре се ље ње Ма ти це срп ске из Пе ште у Но ви Сад по ја ви ли су се као 
по сле ди ца Ре во лу ци је 1848–1849. и про ме ње них по ли тич ких окол но сти, због че га је 
срп ски кул тур ни жи вот у Пе шти го то во у пот пу но сти био за мро, док се Но ви Сад 
ис ти цао као на ци о нал ни, еко ном ски и кул тур ни цен тар срп ског на ро да. Ру ко вод ство 
Ма ти це срп ске де фи ни са ло је сво ју на ме ру о пре се ље њу ове ин сти ту ци је на сед ни ци 
одр жа ној 18/30. ав гу ста 1851. го ди не, ко јом је, у при су ству вла ди ке Пла то на Ата нац-
ко ви ћа и дру гих ча сни ка, пред се да вао Па вле Ко јић, пред сед ник Ма ти це.

По сле ви ше го ди шњег на сто ја ња да, ра ди успе шни јег и пло до твор ни јег ра да, 
до ђе до пре се ље ња Ма ти це срп ске из Пе ште у Но ви Сад, оно је нај зад за по че ло 28. 
апри ла 1864. го ди не. На па ро брод „На пре дак” укр цан је 61 сан дук са Ма ти чи ном 
имо ви ном, ко ја је би ла од не про це њи вог зна ча ја за срп ску кул ту ру, те упра во ове 
го ди не Ма ти ца срп ска с по но сом обе ле жа ва век и по од пре се ље ња и ис ти че свој 
пло до твор ни кул тур ни и на уч ни рад у Но вом Са ду то ком про те клих 150 го ди на.

Обележавање јубилеја 150 година од пресељења 
Матице српске, Нови Сад

Из ло жба у Ма ти ци срп ској

По во дом про сла ве ју би ле ја 150 го ди на од пре се ље ња Ма ти це срп ске из Пе ште 
у Но ви Сад у че твр так, 3. апри ла 2014. го ди не, у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске ака-
де мик Ва си ли је Ђ. Кре стић одр жа о је пре да ва ње „Ује ди ње на омла ди на срп ска”, а 
за тим и отво рио из ло жбу Пре се ље ње Ма ти це срп ске из Пе ште у Но ви Сад (1864–
2014) по ста вље ну у фо а јеи ма и ма лој са ли. По здрав ним ре чи ма при сут ни ма су се 
обра ти ли проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, и го спо дин Ва ња 
Ву че но вић, по моћ ник гра до на чел ни ка за кул ту ру. Ау то ри из ло жбе Со ња Боб и мср 
Алек сан дра Јо ва но вић, ви ши ар хи ви сти Ру ко пи сног оде ље ња Ма ти це срп ске, ру ко-
пи си ма, пре пи ском и фо то гра фи ја ма ко ји при па да ју Ру ко пи сном оде ље њу, али и 
екс по на ти ма ко ји при па да ју Ма ти чи ним уста но ва ма као и уста но ва ма у чи јем је 
осни ва њу Ма ти ца уче ство ва ла, до ку мен то ва ли су исто ри јат на стан ка Ма ти це срп-
ске у Пе шти, као и на ста вак ње ног де ло ва ња и про спе ри те та у Но вом Са ду. Из ло жбом 
је ука за но на оне лич но сти и до га ђа је ко ји су обе ле жи ли нај зна чај ни је ета пе из про-
шло сти Ма ти це срп ске, као и на ства ра лач ки рад ко ји је про те као у зна ку очу ва ња 
кон ти ну и те та и тра ди ци о нал не ми си је ко ју су ба шти ни ли ње ни да ле ко ви ди и му дри 
осни ва чи и уте ме љи ва чи.

Из бо ром гра ђе те жи ло се ка то ме да се на што ја сни ји, упе ча тљи ви ји и атрак-
тив ни ји на чин пред ста ве до ми нант не вред но сти Ма ти це срп ске кроз вре ме, од 
ње но га по стан ка до но ви јег пе ри о да. На из ло жби је при ка за но 60 ар хи ва ли ја из 
Ру ко пи сног оде ље ња, ко је чи не део из ло жбе рас по ре ђе не у осам те мат ских це ли на 
(уз пор тре те ча сни ка и до бр о тво ра ко ји су из ло же ни у са ло ни ма Ма ти це срп ске). 
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Де ве та це ли на је по све ће на уста но ва ма на чи ји на ста нак и раз вој је Ма ти ца срп ска 
има ла зна ча јан ути цај: Би бли о те ци Ма ти це срп ске, Га ле ри ји Ма ти це срп ске, Му-
зе ју Вој во ди не и Срп ском на род ном по зо ри шту. Из бо ром екс по на та је на нај бо љи 
на чин пред ста вље на њи хо ва де лат ност. Кон цепт и по став ку де ла из ло жбе ко ји је 
по све ћен Га ле ри ји Ма ти це срп ске осми сли ли су и ре а ли зо ва ли мр Ти ја на Пал ко-
вље вић Бу гар ски, управ ни ца Га ле ри је, мср Сне жа на Ми шић, ви ши ку стос, и мр Да-
ни ло Вук са но вић, ви ши кон зер ва тор. Отва ра њу Из ло жбе при су ство вао је ве ли ки 
број зва ни ца.

СВЕ ЧА НА АКА ДЕ МИ ЈА

У не де љу, 11. ма ја 2014. го ди не, са по чет ком у 18 са ти, на Сце ни „Јо ван Ђор ђе вић” 
у Срп ском на род ном по зо ри шту одр жа на је Све ча на ака де ми ја по во дом 150. го ди-
шњи це пре се ље ња Ма ти це срп ске из Пе ште у Но ви Сад (сце на рио Не над Осто јић).

По здрав ну реч број ној пу бли ци упу ти ли су Ње го во пре о све штен ство др Ири неј 
Бу ло вић, епи скоп но во сад ски и бач ки, сом бор ски и се ге дин ски, го спо ђа Ја сми на 
Ми тр о вић Ма рић, у свој ству пред став ни ка пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је, го спо дин 
Сла ви ша Гру јић, пот пред сед ник Вла де Вој во ди не и по кра јин ски се кре тар за кул ту-
ру и јав но ин фор ми са ње, те го спо дин Ми лош Ву че вић, гра до на чел ник Но вог Са да.

Бе се ду „Ма ти ца срп ска и ње не за вет не по ру ке: век и по тра ја ња у Но вом Са ду” 
одр жао је проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске. Из ме ђу оста лог, бе сед-
ник је с по себ ном па жњом на гла сио зна чај пре се ље ња Ма ти це срп ске у кул ту ро ло шком 
кон тек сту ја ча ња и не го ва ња на ци о нал них ду хов них вред но сти: „Кул ту ра све ви ше 
по ста је кључ ни чи ни лац ко ји утвр ђу је оп ста нак чи та вог јед ног на ро да у овим вре ме-
ни ма гло ба ли за ци је и но вог Ва ви ло на, у вре ме ни ма у ко ји ма се чу је мно жи на гла со ва 
раз ли чи тих је зи ка, ве ра и на ци ја. Са мо на род са бо га том ду шом, са зна њем и осе ћа-
њи ма, са ди на мич ним по гле дом на свет и отво ре ним вред но сним си сте мом мо же ра-
чу на ти на бу дућ ност. Сле ди мо ли Ма ти чин при мер из 1864. го ди не, зна ће мо по у зда но 
да је у бу дућ ност нај е фи ка сни је пре во зи ти се ла ђа ма Сло ге и На прет ка. У та кву 
бу дућ ност има мо раз ло га да ве ру је мо. За та кву бу дућ ност Ма ти чи ни за ве ти пред-
ста вља ју дра го це не зна ко ве по ред пу та, зна ко ве ко је не пре ста но тре ба иш чи та ва ти.”

У умет нич ком де лу про гра ма уче ство ва ли су: Вој во ђан ски ме шо ви ти хор, 
ко ји је под ди ри гент ском па ли цом Ан дре ја Бур са ћа из вео ком по зи ци је Кор не ли ја 
Стан ко ви ћа, Иси до ра Ба ји ћа, Ро бер та То лин ге ра и Сте ва на С. Мо крањ ца. Не бој ша 
Ба бић, ба ри тон, и Је ле на Кон чар, со пран, уз кла вир ску прат њу Стра хи ње Ко сти ћа 
из ве ли су ну ме ре из дра ме Мак сим Цр но је вић и опе ре Кнез од Зе те, а глум ци СНП 
Ти ја на Мак си мо вић, Гор да на Јо шић Га јин, Пре драг Мом чи ло вић и Ми ло ван Фи ли-
по вић во ди ли су про грам и ин тер пре ти ра ли ин сер те из за пи са о пре се ље њу Ма ти це 
срп ске из Пе ште у Но ви Сад и пе сму Ла зе Ко сти ћа „О Шек спи ро вој три ста го ди шњи ци”.

Обележавање јубилеја 150 година од пресељења 
Матице српске, Будимпешта

(11–12. но вем бар 2014. го ди не)

Про грам обе ле жа ва ња ју би ле ја за по чет је 11. но вем бра у 15 ча со ва у згра ди 
Те ке ли ја ну ма, где се де ле га ци ја Ма ти це срп ске са ста ла са пред став ни ци ма Срп ског 
ин сти ту та (Пера Ла стић и Зол тан Ба да), Са мо у пра ве Ср ба у Бу дим пе шти (Бо ри слав 
Рус) и Му зе ја Епар хи је бу дим ске (Ко ста Ву ко вић). У де ле га ци ји Ма ти це срп ске по ред 
пред сед ни ка проф. др Дра га на Ста ни ћа би ли су ге не рал ни се кре тар доц. др Ђор ђе 
Ђу рић, пот пред сед ни ци др Ми о драг Ма тиц ки и проф. др Бран ко Бе шлин, се кре тар 
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Оде ље ња за дру штве не на у ке проф. др Љу бо мир ка Кр кљуш, управ ни ца Га ле ри је 
Ма ти це срп ске мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, ди рек тор Из да вач ког цен тра Ма-
ти це срп ске до пи сни члан СА НУ Ми ро Вук са но вић, управ ник Би бли о те ке Ма ти це 
срп ске Се ли мир Ра ду ло вић и управ ни ца по сло ва Ма ти це срп ске мср Је ле на Ве се ли-
нов. До го во ре но је да се за јед нич ки ор га ни зу је ме ђу на род на на уч на кон фе рен ци ја 
на те му срп ско-ма ђар ских ве за у кул ту ри. Кон фе рен ци ја би би ла одр жа на кра јем 
2015. го ди не. Пред ло же но је да се Срп ски ин сти тут укљу чи у пр о је кат ре ста у ри са ња, 
на уч не об ра де и представљања ико но ста са бив ше Са бор не цр кве у Та ба ну (на том 
пр о јек ту са да ра де Му зеј Епар хи је бу дим ске и Га ле ри ја Ма ти це срп ске), да се за поч-
не рад на књи зи Срп ска књи га у Бу ди му и Пе шти, да се де ца и омла ди на из Бу дим-
пе ште укљу че у так ми че ња, лет ње шко ле, ра ди о ни це у Ср би ји (уз пре да ва ња и мен-
тор ски рад из срп ског је зи ка, књи жев но сти и исто ри је, ко је би др жа ли струч ња ци 
из Ма ти це срп ске).

Као ре зул тат ра ни је са рад ње и ових раз го во ра, у Срп ском кул тур ном клу бу 
у Бу дим пе шти пот пи сан је Пр о то кол о са рад њи из ме ђу Ма ти це срп ске и Срп ског 
ин сти ту та из Бу дим пе ште. Пр о то кол су пот пи са ли проф. др Дра ган Ста нић, пред-
сед ник Ма ти це срп ске, и го спо дин Пе ра Ла стић, ди рек тор Срп ског ин сти ту та.

У та квој све ча ној ат мос фе ри у Срп ском кул тур ном клу бу усле ди ла је пр о мо-
ци ја књи ге ака де ми ка Ва си ли ја Кре сти ћа Ср би у Угар ској 1790–1918. У пре пу ној 
све ча ној са ли скуп је по здра вио и о де лу пр о фе со ра Кре сти ћа го во рио проф. др 
Дра ган Ста нић. Књи гу су пред ста ви ли проф. др Љу бо мир ка Кр кљуш и доц. др 
Ђор ђе Ђу рић. Ау тор се обра тио при сут ни ма и уз ре чи за хвал но сти до ма ћи ни ма и 
Ма ти ци срп ској ве о ма на дах ну то го во рио о књи зи, а освр нуо се и на свој уку пан 
исто ри о граф ски рад.

У окви ру пр о гра ма у пре сти жном пр о сто ру Му зич ке ака де ми је „Франц Лист” 
одр жан је кон церт Вој во ђан ског ме шо ви тог хо ра, по све ћен 100-го ди шњи ци смр ти 
Сте ва на Сто ја но ви ћа Мо крањ ца. Увод ни го вор проф. Не на да Осто ји ћа, пот пред-
сед ни ка Ма ти це срп ске, у ко јем је ука за но на зна чај Сте ва на Сто ја но ви ћа Мо крањ-
ца за срп ску му зич ку кул ту ру, про чи тан је на срп ском и ма ђар ском је зи ку. Хор са 
ди ри ген том Ан дре јем Бур са ћем на че лу по ка зао је вр хун ско уме ће и оча рао пу бли-
ку из во ђе њем Мо крањ че вих де ла, ме ђу ко ји ма је би ла и Ма ђар ска ру ко вет.

Сле де ћег да на, 12. но вем бра, про грам је на ста вљен па ра сто сом у Цр кви Све тог 
ве ли ко му че ни ка Ге о р ги ја у Бу дим пе шти. Па ра стос осни ва чи ма, за ду жби на ри ма, 
ча сни ци ма и кти то ри ма Ма ти це срп ске слу жио је Ње го во пре о све штен ство епи скоп 
бу дим ски Лу ки јан уз са деј ство па ро ха бу дим пе штан ског Зо ра на Осто ји ћа, а у при-
су ству де ле га ци је Ма ти це срп ске, пред став ни ка Срп ске за јед ни це из Бу дим пе ште 
и ве ли ког бро ја вер ни ка.

Цен трал ни до га ђа ји ма ни фе ста ци је би ли су Све ча на ака де ми ја и отва ра ње 
из ло жбе Век и по пре се ље ња Ма ти це срп ске из Бу дим пе ште у Но ви Сад. Све ча на 
ака де ми ја је одр жа на у сре ду, 12. но вем бра 2014, са по чет ком у 11,30 ча со ва, у ре-
пре зен та тив ној Све ча ној са ли Но ве град ске ку ће у Бу дим пе шти. Скуп су по здра-
ви ли Бо ри слав Рус, пред сед ник Са мо у пра ве Ср ба у Бу дим пе шти, Ми клош Шол тес, 
др жав ни се кре тар Ми ни стар ства за људ ске ре сур се Вла де Ре пу бли ке Ма ђар ске 
за ду жен за од но се са вер ским за јед ни ца ма, на род но сти ма и не вла ди ним ор га ни за-
ци ја ма, Алек сан дра Са лаи Бо бр ов ниц ки, за ме ни ца гра до на чел ни ка Бу дим пе ште 
за ду же на за кул ту ру, отац Зо ран Осто јић, па рох бу дим пе штан ски, Сла ви ша Гру јић, 
по кра јин ски се кре тар за кул ту ру и јав но ин фор ми са ње, те Ве ра Пе јић Су тор, пред-
сед ни ца Са мо у пра ве Ср ба у Ма ђар ској. При год не бе се де одр жа ли су пред сед ник 
Ма ти це срп ске проф. др Дра ган Ста нић, углед ни ма ђар ски сла ви ста проф. др Ча ба 
Киш Ге, као и Пе ра Ла стић, ди рек тор Срп ског ин сти ту та у Бу дим пе шти. Го вор ни ци 
су ука за ли на зна чај пе штан ског пе ри о да Ма ти це, као и на ње не до ми нант не вред но-
сти ко ји ма се по твр ђу је дра го це на ми си ја ове на ше нај ста ри је књи жев не, кул тур не 
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и на уч не ин сти ту ци је. У бо га том кул тур но-умет нич ком про гра му уче ство ва ли су 
уче ни ци Срп ске шко ле „Ни ко ла Те сла” у Бу дим пе шти, умет ни ци Срп ског по зо ри-
шта у Ма ђар ској и Вој во ђан ски ме шо ви ти хор.

Из ло жба Век и по пре се ље ња Ма ти це срп ске из Бу дим пе ште у Но ви Сад – чи-
ји су ау то ри ви ши ар хи ви сти Ру ко пи сног оде ље ња Ма ти це срп ске Алек сан дра 
Јо ва но вић и Со ња Боб, а ко ју чи не фак си ми ли ру ко пи са, пре пи ски и фо то гра фи ја 
из Ру ко пи сног оде ље ња Ма ти це срп ске, као и умет нич ки екс по на ти ко ји при па да-
ју Ма ти чи ним уста но ва ма – по ста вље на је у са ли Но ве град ске ку ће у Бу дим пе шти, 
а отво рио ју је пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др Дра ган Ста нић.

Про грам обе ле жа ва ња ве ли ког ју би ле ја за вр шен је на Фар каш рет ском гро бљу 
у Бу ди му, по ла га њем ве на ца на за јед нич ки над гроб ни спо ме ник ис так ну тих Ср ба 
из Бу ди ма и Пе ште под ко јим су зем ни оста ци пре не ти са Та бан ског гро бља са ни-
ра ног 1930. го ди не. Из ме ђу оста лих ов де су са хра ње на и дво ји ца (од се дам) осни-
ва ча Ма ти це срп ске – Ан дри ја Ро зми ро вић и Ге о р ги је Стан ко вић, као и два пред-
сед ни ка Ма ти це из пе штан ског пе ри о да Па вле Три фу нац и Па вле Ко јић. Осве ће њу 
ко је је слу жио отац Зо ран Осто јић при су ство ва ли су де ле га ци ја Ма ти це срп ске и 
пред став ни ци срп ске за јед ни це у Бу дим пе шти. Вен це су по ло жи ли пред сед ник 
Ма ти це срп ске проф. др Дра ган Ста нић и пред сед ник Са мо у пра ве Ср ба у Бу дим-
пе шти Бо ри слав Рус у име Са мо у пра ве и Срп ског ин сти ту та.

Ве о ма са др жа јан про грам дво днев не ма ни фе ста ци је и уче шће у ње му нај ви ше 
де ле га ци је Ма ти це срп ске у ко јој су би ли и чел ни љу ди свих уста но ва Ма ти чи ног 
си сте ма (Би бли о те ка, Га ле ри ја и Из да вач ки цен тар) пред ста вља ли су по др шку 
срп ској за јед ни ци у Ма ђар ској и ње ним кул тур ним и на уч ним уста но ва ма. Про грам 
је, исто вре ме но, ши рој кул тур ној јав но сти у Ср би ји и Ма ђар ској скре нуо па жњу на 
ве о ма бо га то и зна чај но кул тур но на сле ђе Ср ба на ста ло у Ма ђар ској у XIX ве ку, 
ко је се у да на шње вре ме све ви ше за бо ра вља.

Обележавање јубилеја 150 година од пресељења 
Матице српске, Темишвар

(28. но вем бар 2014. године)

Де ле га ци ја Ма ти це срп ске по се ти ла је 28. но вем бра 2014. у Те ми шва ру се ди ште 
Са ве за Ср ба у Ру му ни ји. У име до ма ћи на при сут ни ма су се обра ти ли Љу бо мир Сте-
па нов, ди рек тор за из да вач ку де лат ност Са ве за, и Сте ван Бу гар ски. Они су го во ри ли 
о исто ри ји и кул ту ри Ср ба у Ру му ни ји, као и о де ло ва њу Са ве за Ср ба у Ру му ни ји. 
Пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др Дра ган Ста нић је по здра вио при сут не и пред-
став ни ци ма Са ве за уру чио на по клон не ка од Ма ти чи них из да ња.

У Све ча ној са ли Срп ске гим на зи је „До си теј Об ра до вић” у Те ми шва ру, у 13 
ча со ва, отво ре на је из ло жба Век и по пре се ље ња Ма ти це срп ске из Бу дим пе ште у 
Но ви Сад. На из ло жби су при ка за ни ру ко пи си, пре пи ска и фо то гра фи је из Ру ко пи-
сног оде ље ња Ма ти це срп ске, као и умет нич ки екс по на ти из дру гих Ма ти чи них 
уста но ва. Го сте и уче ни ке по здра вио је ди рек тор Гим на зи је Ја дран ко Кла ни ца, а 
при год ном бе се дом из ло жбу је отво рио проф. др Дра ган Ста нић. Овим по во дом 
Гим на зи ји су уру че на при год на из да ња Ма ти це срп ске.

У Све ча ној са ли Вла ди чан ског дво ра у Те ми шва ру, у 17 ча со ва, одр жа на је 
про мо ци ја књи ге ака де ми ка Ва си ли ја Кре сти ћа Ср би у Уга р ској 1790–1918. У пре-
пу ној са ли увод ну бе се ду са на гла ском на зна чај Те ми шва ра за срп ску исто ри ју 
одр жао је Сте ван Бу гар ски. Скуп је по здра вио и о де лу про фе со ра Кре сти ћа го во-
рио проф. др Дра ган Ста нић, а књи гу су пред ста ви ли проф. др Љу бо мир ка Кр кљуш 
и доц. др Ђор ђе Ђу рић. Ака де мик Кре стић обра тио се при сут ни ма и го во рио о 
са мој књи зи, мо ти ви ма за ње но на ста ја ње, као и о свом укуп ном исто ри о граф ском 
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ра ду. У са ли је би ла по ста вље на и из ло жба о Арад ској твр ђа ви као ло го ру за ис тре-
бље ње Ср ба 1914–1918. По за вр шет ку про мо ци је пред сед ник Са ве за Ср ба у Ру му-
ни ји Ог њан Кр стић уру чио је Ма ти ци срп ској За хвал ни цу за до при нос раз во ју 
кул тур не са рад ње, а ака де ми ци ма Ва си ли ју Кре сти ћу и Ни ко ли Ко ки Јан ко ви ћу 
За хвал ни цу за до стиг ну ћа на по љу на у ке и умет но сти.

Ове кул тур не ма ни фе ста ци је Ма ти це срп ске одр жа не су у окви ру Да на срп ске 
кул ту ре у Те ми шва ру.

ДА НИ МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ У СТА РОЈ СТРЕ ЉА НИ – ЕЂ ШЕ ГУ 
(24–27. но вем бар 2014. го ди не)

У част ју би ле ја 150 го ди на од пре се ље ња Ма ти це срп ске у Но ви Сад од 24. до 
27. но вем бра одр жа ни су Да ни Ма ти це срп ске у ста рој стре ља ни – Еђ ше гу, у об но-
вље ном про сто ру стре ља не.

24. но вем бра одр жа но је пе снич ко ве че „Чо век пе ва по сле ра та – По е зи ја о 
Пр вом свет ском ра ту”. Иза бра не сти хо ве срп ских пе сни ка ка зи вао је Ви цо Дар дић. 
Го сте је по здра вио проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске.

25. но вем бра ака де мик Ва си ли је Ђ. Кре стић одр жао је пре да ва ње „Уста но ве, 
стран ке, дру штва и ор га ни за ци је Ср ба у Угар ској 1790–1914”. Го сте је по здра вио 
проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске.

26. но вем бра проф. др Бран ко Бе шлин, пот пред сед ник Ма ти це срп ске, одр жао 
је пре да ва ње „Еу ген Са вој ски и ње го во до ба”.

27. но вем бра Дон ка Стан чић одр жа ла је пре да ва ње „Вла ди мир Ни ко лић од 
Бе ча до Срем ских Кар ло ва ца”. Го сте је по здра вио проф. мр Не над Осто јић, пот-
пред сед ник Ма ти це срп ске.

Одржан завршни програм јубилеја пресељења 
Матице српске из Пеште у Нови Сад

У зда њу Ма ти це срп ске 29. и 30. aприла 2014. одр жан је за вр шни про грам ју-
би ле ја пре се ље ња Ма ти це срп ске из Пе ште у Но ви Сад. Пр вог да на бе се ди ли су: 
проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске („За вет не по ру ке Ма ти це срп-
ске”), проф. др Ми о драг Ма тиц ки, пот пред сед ник Ма ти це срп ске („Ле то пис Ма ти це 
срп ске /1824–1864/ као мо дел ле то пи сног жан ра пе ри о ди ке”), др Ра до мир По по вић 
(„Ве зе Кне же ви не Ср би је и Ма ти це срп ске 1826–1864. го ди не”), док су дру гог да на 
излага ли доц. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске („О пло до ви ма 
из о бил ним пре се ље ња Ма ти це срп ске из Пе ште у Но ви Сад”), мр Ти ја на Пал ко вље-
вић Бу гар ски, управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске („Пе штан ске го ди не Му зе ја Ма-
ти це срп ске”), и мр Ду ши ца Гр бић („Рад Би бли о те ке Ма ти це срп ске у пе штан ском 
пе ри о ду”).
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Пред ста вља ње Ма ти це срп ске
Представљање Матице српске у Брчком

Ма ти ца срп ска пред ста вље на је пу бли ци у Брч ком у Ре пу бли ци Срп ској у пе так, 
6. мар та, у 18 ча со ва у Све то сав ском до му при хра му Ус пе ња Пре све те Бо го ро ди це. 
Том при ли ком го во ри ли су проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник, и доц. др Ђор ђе 
Ђу рић, ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске. У пре пу ној са ли Све то сав ског до ма 
при сут не је по здра вио ко о р ди на тор Све то сав ске омла дин ске за јед ни це у Брч ком, 
ђа кон Дра ган По по вић.

Пред сед ник Ма ти це срп ске из ло жио је основ не исто риј ске чи ње ни це у ве зи 
са на стан ком и раз во јем Ма ти це, те уоп ште но обра зло жио си ту а ци ју у ко јој се ин сти-
ту ци ја тре нут но на ла зи. Ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске је у дру гом де лу ве че ри 
го во рио о кон крет ним про јек ти ма ко ји ма се тре нут но Ма ти ца ба ви. Та ко је бр чан-
ска пу бли ка има ла при ли ку да се из пр ве ру ке упо зна са ра дом на по ду хва ти ма ка кви 
су Срп ски би о граф ски реч ник, Атлас на се ља Вој во ди не, те по себ но ин те ре сан тан 
пу бли ци у Ре пу бли ци Срп ској Пра во пис срп ско га је зи ка – ије кав ско из да ње.

Пред став ни ци Ма ти це срп ске су ову при ли ку ис ко ри сти ли и да сво ју по др шку 
срп ском на ро ду на про сто ру Ре пу бли ке Срп ске и, уоп ште, где год Ср би жи ве, по ка жу 
и де лом. На и ме, Ма ти ца срп ска по кло ни ла је би бли о те ци Све то сав ске омла дин ске 
за јед ни це у Брч ком мало ма ње од две сто ти не раз ли чи тих све за ка – укљу чу ју ћи и 
по ме ну те, из у зет но вред не, ак ту ел не на сло ве, али и ви ше го ди шта Ле то пи са, Збор
ни ка за исто ри ју и дру гих пе ри о дич них Ма ти чи них из да ња.

По за вр шет ку зва нич ног де ла ве че ри, при сут ни су мо гли да по ста ве пи та ња, 
али и да по раз го ва ра ју са пред сед ни ком и ге не рал ним се кре та ром Ма ти це срп ске. 
Из ра же на је обо стра на же ља за са рад њом, ка ко би се рад Ма ти це још ви ше при бли-
жио Бр ча ни ма.

ПРЕД СТА ВЉА ЊЕ МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

На по зив Ини ци ја тив ног од бо ра Дру штва чла но ва Ма ти це срп ске у Срем ској 
Ми тр о ви ци 28. апри ла 2015. го ди не пред ста вље на је Ма ти ца срп ска у Град ској ку ћи 
у Срем ској Ми тро ви ци. О дру штве ном и кул тур но и сто риј ском фе но ме ну Ма ти це 
срп ске, као и о ње ним са вре ме ним ак тив но сти ма и зна ча ју, го во рио је доц. др Ђор ђе 
Ђу рић, ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске. Из да ва штво Ма ти це срп ске са по себ ним 
освр том на ње ну ми си ју у лек си ко гра фи ји пред ста вио је проф. др Бран ко Бе шлин, 
пот пред сед ник Ма ти це срп ске, а о прав ним аспек ти ма ор га ни за ци је Ма ти чи ног 
си сте ма и мо гућ но сти ма за осни ва ње Дру штва у Срем ској Ми тро ви ци го во ри ла је 
мср Је ле на Ве се ли нов, управ ник по сло ва Ма ти це срп ске.

ПРЕД СТА ВЉА ЊЕ МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ У НИ ЖЊЕМ НОВ ГО РО ДУ 

На по зив Уни вер зи те та „Н. И. Ло ба чев ског” у Ни жњем Нов го ро ду и ње го вог 
рек то ра Е. В. Чу пру но ва, проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, пред-
ста вљао је Ма ти цу срп ску у Ни жњем Нов го ро ду од 6. до 10. апри ла 2015. го ди не, у 
окви ру Ма ни фе ста ци је „Да ни срп ске кул ту ре у Ру си ји”. Осим пред сед ни ка Ма ти це 
срп ске, ма ни фе ста ци ји у Ни жњем Нов го ро ду при су ство ва ли су и проф. др Ива на 
Жи ван че вић Се ке руш, де кан Фи ло зоф ског фа кул те та, пред став ни ци град ских вла-
сти, Алек сан дар Пе тр о вић, шеф ка би не та гра до на чел ни ка Но вог Са да, те пред став-
ни ци но во сад ских шко ла ко је са ра ђу ју са шко ла ма из Ни жњег Нов го ро да. Пред сед-
ник Ма ти це срп ске је на Фа кул те ту ме ђу на род них од но са у Ни жњем Нов го ро ду на 
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ру ском одр жао пре да ва ње о „Ма ти ци срп ској и про бле му срп ског кул тур ног и на-
ци о нал ног иден ти те та”. По том је у Мо скви раз го ва рао са др Ан дре јом Ше мја ки ном 
и др Сла вен ком Тер зи ћем, ам ба са до ром Ре пу бли ке Ср би је. Том при ли ком је пред-
сед ник Ста нић из нео пред лог да се на ста ви са рад ња Ма ти це и Сла ви стич ког ин сти-
ту та Ру ске ака де ми је на у ка, те да за поч не из ра да на ред ног збо р ни ка ра до ва срп ско-
-ру ских књи жев них и кул тур них ве за по све ће ног пе ри о ду с по чет ка XX ве ка. Тај 
пред лог је с одо бра ва њем при хва ћен, па је до го во ре но да уско ро за поч не ре а ли за-
ци ја овог об ли ка са рад ње. Пред сед ник Ста нић је у дру штву Сла вен ка Тер зи ћа по се тио 
и Го го љев дом, те је том при ли ком раз го ва рао са ди рек то р ком Ве ром Ви ку ло вом 
о мо гу ћој са рад њи. По том су по се ти ли и Ру ску др жав ну би бли о те ку у Мо скви и са 
управ ни ком Алек сан дром Ива но ви чем Ви сли јем та ко ђе раз го ва ра ли о мо гу ћој са-
рад њи.

ПРЕД СТА ВЉА ЊЕ МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ У КРА ЉЕ ВУ

У све ча ној ат мос фе ри На род ног му зе ја у Кра ље ву 16. ок то бра 2015. године у 
18 ча со ва пред ста вље на су лек си ко граф ска из да ња Ма ти це срп ске ко ја је пр ви пут 
го сто ва ла у гра ду на Ибру. Го сте је пред ста ви ла исто ри чар ка Мир ја на Са вић, са рад-
ни ца МС. Пот пред сед ник МС проф. др Бран ко Бе шлин упо знао је пу бли ку са ра дом 
Ма ти це срп ске, по себ но је ис та као зна чај и рад Лек си ко граф ског оде ље ња са ак цен-
том на Лек си ко ну пи са ца срп ске књи жев но сти. Др Алек сан дра Но ва ков, уред ник 
за фо то гра фи ју лек си ко граф ских из да ња МС, освр ну ла се на илу стра ци је и по де ли-
ла сво ја за па жа ња: „Да би се фор ми ра ла ко лек ци ја фо то гра фи ја, тра же на је и по моћ 
по то ма ка зна чај них лич но сти, ко ји су са за хвал но шћу и пи је те том отва ра ли сво је 
по ро дич не ал бу ме, сма тра ју ћи их за нај ве ће бла го у ку ћи. Ти фо то граф ски ал бу ми 
пу ни су не за ме њи вих при ча, јер је сва ка фо то гра фи ја при ча за се бе, а цео ал бум 
ро ман пре пле те них суд би на и до га ђа ја. Ве ли ку и не се бич ну по моћ у при ку пља њу 
илу стра ци ја пру жа ју нам са рад ни ци ко ји пи шу би о гра фи је. Ле по је ов де ре ћи да су 
Кра љев ча ни у Срп ском би о граф ском реч ни ку илу стро ва ни у ве ли ком бро ју за хва-
љу ју ћи на шим вред ним са рад ни ци ма из Кра ље ва”.

Мр Бра ни слав По по вић, струч ни са рад ник Лек си ко граф ског оде ље ња, го во рио 
је о Срп ском би о граф ском реч ни ку и под се тио је: „Наш не ка да шњи глав ни уред ник, 
по кој ни ака де мик Че до мир По пов, сво је вре ме но је де фи ни сао СБР као пер со на ли зо-
ва ну исто ри ју срп ског на ро да. То би би ла нај тач ни ја и ме то до ло шки нај и справ ни ја 
де фи ни ци ја. За ме не Реч ник, ме та фо рич ки ре че но, пред ста вља ко лек тив ни пор трет 
срп ског на ро да из ра ђен у тех ни ци мо за и ка, али и на шу коц ки цу у мо за и ку исто ри је 
чо ве чан ства. Спо ме ник пам ће ња, књи гу се ћа ња, на ше за јед нич ко по ро дич но ста бло”.

У не мо гућ но сти да при су ству је пред ста вља њу у Кра ље ву, пот пред сед ник Ма-
ти це срп ске и на уч ни се кре тар Срп ске ен ци кло пе ди је проф. мр Не над Осто јић на-
пи сао је текст о Срп ској ен ци кло пе ди ји ко ји је у ње го во име про чи тан. У тек сту је 
ис так ну то: „За сно ва на, да кле, као на ци о нал на ен ци кло пе ди ја оп штег ти па, Срп ска 
ен ци кло пе ди ја сле ди прин ци пе ко ји под ра зу ме ва ју пре зен ти ра ње укуп ног кор пу са 
ма те ри јал ног и ду хов ног на сле ђа срп ског на ро да са гле да ног кроз при зму објек тив-
них на уч них са зна ња, а у кон тек сту ге о граф ског и исто риј ског про сто ра у ко ме је 
то на сле ђе на ста ја ло и у ко ме и да нас тра је. У њој се, притом, у пр ви план ис ти че 
чи ње нич но ста ње, а не вред но сна ва ло ри за ци ја”.

Пред ста вља ње лек си ко граф ских из да ња МС за по че ло је при год ном му зич ком 
ну ме ром, а из ла га ња је пра ти ла при год на po wer po int пре зен та ци ја са чи ње на од 
га ле ри је пор тре та зна чај них лич но сти ко је су за сту пље не у СБР као и њи хо вих 
основ них иден ти фи ка ци о них по да та ка.
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ПРЕД СТА ВЉА ЊЕ МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ У ЉУ БЉА НИ 

На по зив Ма ти це сло ве нач ке де ле га ци ја Ма ти це срп ске бо ра ви ла је у Љу бља-
ни 4. и 5. но вем бра 2015. го ди не. У про сто ри ја ма Ма ти це сло ве нач ке, уз при су ство 
ис так ну тих пред став ни ка на уч не и кул тур не за јед ни це Сло ве ни је, 5. но вем бра 
одр жан је про грам пред ста вља ња ра да Ма ти це срп ске. По ред пред сед ни ка проф. 
др Дра га на Ста ни ћа и ге не рал ног се кре та ра доц. др Ђор ђа Ђу ри ћа у про гра му је 
уче ство вао др Мил чек Ко мељ, пред сед ник Ма ти це сло ве нач ке, ко ји је го во рио о 
срп ско-сло ве нач ким ве за ма у на у ци, кул ту ри и умет но сти а по том и о пи сму ко је 
је пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др Дра ган Ста нић упу тио свим сло вен ским 
Ма ти ца ма апе лу ју ћи да се за шти ти срп ска кул тур на ба шти на на Ко со ву и Ме то хи ји 
и спре чи при јем са мо про гла ше не др жа ве Ко со во у Унеско.

То ком по се те пред став ни ци две ју Ма ти ца раз го ва ра ли су о на став ку са рад ње. 
За кљу че но је да се при сту пи из ра ди на уч ног збор ни ка о срп ско-сло ве нач ким ве за ма 
на по љу кул ту ре, на у ке и умет но сти у пе ри о ду по след њих де це ни ја XIX и по чет ка 
XX ве ка. Та ко ђе је до го во ре но да се ор га ни зу је уз врат на по се та пред став ни ка Ма-
ти це сло ве нач ке Ма ти ци срп ској по чет ком сле де ће го ди не.

УЧЕ ШЋЕ НА СА ЈАМ СКИМ МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА МА 

2012.
Ма ти ца срп ска је пред ста ви ла сво ја но ва из да ња на 57. Ме ђу на род ном сај му 

књи га у Бе о гра ду. На штан ду су би ла из ло же на из да ња На уч них оде ље ња Ма ти це 
срп ске, Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске, Га ле ри је Ма ти це срп ске и Би бли о те ке 
Ма ти це срп ске. На штан ду су би ла из ло же на и из да ња дру шта ва чла но ва Ма ти це 
срп ске из Под го ри це и Ба ња лу ке.

По се бан труд је уло жен да се на штан ду на ђе што ви ше из да ња на сле ђе них 
од Из да вач ког пред у зе ћа Ма ти це срп ске, те да се сни же ним це на ма сма ње за ли хе 
и пред у пре ди њи хо во про па да ње у ма га ци ну. Пред са јам ску пу бли ку је из не сен 
нај ве ћи број на сло ва и нај ве ћи број при ме ра ка књи га до са да. Нај тра же ни ја књи га 
Ма ти це срп ске је би ла Пра во пис срп ско га је зи ка, про да та у око 1000 при ме ра ка. 

Ма ти цу срп ску су на штан ду пред ста вља ли чла но ви Пред сед ни штва пред-
сед ник проф. др Дра ган Ста нић, пот пред сед ник др Ми о драг Ма тиц ки, и ге не рал-
ни се кре тар доц. др Ђор ђе Ђу рић, чла но ви Управ ног од бо ра др Мар ко Не дић, проф. 
др Ма то Пи жу ри ца, управ ник Би бли о те ке и глав ни уред ник Из да вач ког цен тра 
Ма ти це срп ске Ми ро Вук са но вић и глав ни уред ник Еди ци је „Пр ва књи га” проф. 
др Вла ди сла ва Пет ко вић Гор дић. 

По већ уста ље ној тра ди ци ји, на Сај му је у пе так, 26. ок то бра, у 12 ча со ва, 
пред ста вље но но во ко ло Еди ци је „Пр ва књи га”. У овом ко лу об ја вље не су књи ге: 
Пре драг Бо јић, Све зи во, Ире на Ја вор ски, Де кон струк ци ја по ли ти ке не у трал но сти, 
и Бо ри слав Ста нић, Ру пе. О књи га ма и њи хо вим ау то ри ма го во ри ла је глав ни и 
од го вор ни уред ник Еди ци је Вла ди сла ва Гор дић Пет ко вић. При сут ној пу бли ци су 
се обра ти ли и ау то ри књи га.

Уче шће Ма ти це срп ске на 57. Ме ђу на род ном сај му књи га у Бе о гра ду на ја вље-
но је на сај ту Ма ти це срп ске и меј лом на адре се ме ди ја, ин сти ту ци ја у зе мљи и 
ино стран ству, удру же ња и лич но на адре се чла но ва и при ја те ља Ма ти це срп ске. 
Уо чи и то ком сај ма те ле ви зи ја, пи са ни и елек трон ски ме ди ји су из ве шта ва ли о на-
сту пу Ма ти це срп ске на ово го ди шњем сај му. РТС је у ви ше еми си ја из обла сти кул-
ту ре об ја вио ин тер вјуе са пред сед ни ком и ге не рал ним се кре та ром Ма ти це срп ске 
и ди рек то ром Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске.
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Штанд Ма ти це срп ске су по се ти ли: Ње го ва све тост па три ја рх срп ски Ири неј, 
ар хи е пи скоп це тињ ски, ми тро по лит цр но гор ско-при мор ски Срп ске пра во слав не 
цр кве го спо дин Ам фи ло хи је Ра до вић, по кра јин ски се кре тар за кул ту ру Сла ви ша 
Гру јић, пред став ни ци из да вач ких ку ћа са ко ји ма Ма ти ца срп ска са ра ђу је, су пру га 
пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је го спо ђа Дра ги ца Ни ко лић, број ни са рад ни ци Ма-
ти це срп ске, пред став ни ци би бли о те ка, шко ла и за ин те ро са ва на пу бли ка. По себ но 
је охра бру ју ћа мла дост ку па ца из да ња Ма ти це срп ске с об зи ром на на уч ни про фил 
Ма ти чи них из да ња.

Сва ко днев но су на штан ду Ма ти це срп ске би ли ан га жо ва ни струч ни са рад-
ни ци, слу жба ра чу но вод ства и дру ги чла но ви ко лек ти ва на про да ји књи га и ин-
фор ми са њу о пу бли ка ци ја ма Ма ти це срп ске. 

2013.
Са лон књи га у Но вом Са ду

Ма ти ца срп ска је уче ство ва ла на 19. ме ђу на род ном Са ло ну књи га у Но вом 
Са ду. У го ди ни у ко јој се обе ле жа ва ју би леј – 90 го ди на успе шног ра да, Но во сад ски 
са јам је ор га ни зо вао 19. ме ђу на род ни Са лон књи га, ко ји је одр жан од 28. фе бру а ра 
до 5. мар та. 

Ви ше го ди шња успе шна са рад ња Ма ти це срп ске – нај ста ри је из да вач ке ку ће, 
и Но во сад ског сај ма – нај ста ри је са јам ске ин сти ту ци је у зе мљи, озва ни че на је пот-
пи си ва њем Про то ко ла о са рад њи, на осно ву ко га се сва ке го ди не пот пи су је Спо ра зум 
о са рад њи. Њи ме се пре ци зи ра ју об ли ци са рад ње за те ку ћу го ди ну. Ово го ди шњим 
спо ра зу мом, ко ји су пот пи са ли ге не рал ни ди рек тор Но во сад ског сај ма Го ран Ва сић 
и пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др Дра ган Ста нић, са рад ња је про ши ре на – Но-
во сад ски са јам је по стао до бро твор Ма ти це срп ске обез бе ђи ва њем сред ста ва за нов-
ча ни из нос На гра де „Мла ден Ле ско вац”, ко ји се до бит ни ку уру чу је уз ди пло му.

Све ча ном отва ра њу, као про то ко лар ни го сти, при су ство ва ли су 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. 
Са лон књи га је отво рио пот пред сед ник Вла де Ау то ном не По кра ји не Вој во ди не и 
по кра јин ски се кре тар за на у ку и тех но ло шки раз вој проф. др Дра го слав Пе тро вић. 
На кон све ча ног отва ра ња штанд Ма ти це срп ске су по се ти ли проф. др Дра го слав 
Пе тро вић, ге не рал ни ди рек тор Но во сад ског сај ма Го ран Ва сић, пот пред сед ник 
Вла де Ау то ном не По кра ји не Вој во ди не и по кра јин ски се кре тар за кул ту ру и јав но 
ин фор ми са ње Сла ви ша Гру јић, по кра јин ски се кре тар за обра зо ва ње мр Ан дор Де ли, 
рек тор Но во сад ског уни вер зи те та проф. др Ми ро слав Ве ско вић и дру ги зва нич ни ци.

Но во сад ски са јам је на 19. ме ђу на род ном Са ло ну књи га Ма ти ци срп ској обез-
бе дио, као и прет ход них го ди на, по ча сно ме сто. На штан ду Ма ти це срп ске су из-
ло же на из да ња Ма ти це срп ске, Би бли о те ке Ма ти це срп ске, Га ле ри је Ма ти це срп ске 
и Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске. Из да ња удру же ња чла но ва Ма ти це срп ске из 
Ба ња лу ке и Под го ри це, као и Ср ба из Ру му ни је и Ма ђар ске, из ло же на су на штан-
ду Ми ни ста р ства кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је, не по сред но уз штанд 
Ма ти це срп ске. 

То ком са јам ских да на, штанд Ма ти це срп ске по се ти ли су са рад ни ци, пред-
став ни ци би бли о те ка, шко ла и за ин те ре со ва на пу бли ка. 

2013.
Са јам књи га у Бе о гра ду

У Бе о гра ду је 20. ок то бра отво рен 58. Ме ђу на род ни са јам књи га под мо том 
„Про сто ри сло бо де”. Тра ди ци о нал ну кул тур ну ма ни фе ста ци ју отво рио је пе сник 
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Љу би во је Ршу мо вић, а по се ти о ци ма се у име зе мље по ча сног го ста Пољ ске обра-
ти ла Ол га То кар чук, по зна та пољ ска спи са те љи ца, ово го ди шња кан ди дат ки ња 
Пољ ске за Но бе ло ву на гра ду.

Све ча ном отва ра њу при су ство ва ли су пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др 
Дра ган Ста нић, пот пред сед ник др Ми о драг Ма тиц ки, управ ни ца по сло ва Је ле на 
Ве сели нов и до ма ћи ни штан да Ма ти це срп ске.

Ма ти ца срп ска је на 58. Ме ђу на род ном сај му књи га у Бе о гра ду пред ста ви ла 
сво ја но ва из да ња. На штан ду нај ста ри је из да вач ке ку ће у на шем на ро ду из ло же на 
су из да ња На уч них оде ље ња Ма ти це срп ске, Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске, 
Га ле ри је Ма ти це срп ске и Би бли о те ке Ма ти це срп ске.

У ово го ди шњој про дук ци ји из два ја се ка пи тал но из да ње дру ги том Срп ске 
енци кло пе ди је, ко ја се из ра ђу је у са рад њи са СА НУ и За во дом за уџ бе ни ке.

Мо но граф ске пу бли ка ци је Ма ти це срп ске ре зул тат су ра да на на уч но и стра-
жи вач ким про јек ти ма ко ји се реaлизују у се дам на уч них оде ље ња: Ва си ли је Кре стић, 
Ср би у Угар ској 1790–1918; Ми тар Пе ши кан, Јо ван Јер ко вић, Ма то Пи жу ри ца, Пра
во пис срп ско га је зи ка (но во из да ње); Сло бо дан Ћур чић, Мла ђен Јо ва но вић, Ти ва дар 
Га у де њи, Алек сан дар Илић, Атлас на се ља Вој во ди не, I књи га, Срем; Љу бо мир ка 
Кр кљуш, Сре ди шњи ор га ни вла сти у Срп ској Вој во до ви ни 1848–1849.

Са рад ња са дру гим ин сти ту ци ја ма ре зул ти ра ла је књи га ма: по но вље но из да ње 
књи ге Ра до сла ва М. Гру ји ћа Срп ске шко ле 1718–1739, Ма ти ца срп ске и Ра дио-те-
ле ви зије Ср би је у Еди ци ји „Ра ра”; До бри ло Ара ни то вић, Би бли о гра фи ја ча со пи са 
Ми сао 1919–1937, Ма ти ца срп ска и ЈП Слу жбе ни гла сник; На да Сав ко вић, Те а тро
љу бље, Ака де ми ја умет но сти, Но ви Сад, и Ма ти ца срп ска; Че до мир Ра де но вић, 
Ми ло мир Фи ли по вић, Ми ло сав Ба бић, Ме ђу за ви сност про це са за ка сне ле флу о ро
сцен ци је хло ро фи ла, фо то син те зе и опле ме њи ва ња ку ку ру за, Ма ти ца срп ска и Ин-
сти тут за ку ку руз „Зе мун По ље”.

Ма ти ца срп ска је увек по себ ну па жњу по све ћи ва ла књи жев ном под млат ку. 
До каз је Еди ци ја „Пр ва књи га”, по кре ну та 1957. и на ме ње на мла дим пи сци ма ко ји 
тек сту па ју на књи жев ну сце ну. До са да је у њој об ја вље но ви ше од 250 књига пое-
зи је, про зе, кри ти ке, књи жев не те о ри је и есе ји сти ке. По ред то га што је сте кла уз-
о ран углед, Ма ти чи на „Пр ва књи га” је у срп ском из да ва штву XX ве ка ујед но и 
нај ста ри ја еди ци ја те вр сте. У ово го ди шњем ко лу об ја вље не су књи ге два мла да 
пе сни ка: Го ран То мић Не зва нич но мр тав и Жар ко Алек сић Кућ ни би о скоп. Из у зе-
тан по ду хват Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске пред ста вља че твр то ко ло у де сет 
књи га Ан то ло гиј ске еди ци је „Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти”, чи ји је глав ни 
уред ник Ми ро Вук са но вић. У Еди ци ји „Ма ти ца”, чи ји је глав ни уред ник Ми ро 
Вук са но вић, об ја вље на је књи га Срод ни ци, Све тла не Вел мар Јан ко вић. Га ле ри ја 
Ма ти це срп ске пред ста ви ла је сво ја но ва из да ња, ко ја пра те раз гра на ту де лат ност 
ове уста но ве: Алек сан дра Сте фа нов, Је ле на Ог ња но вић Акви зи ци је Га ле ри је Ма ти це 
срп ске 2001–2011; Јо ва на Ми лу ти но вић, Алек сан дра Сте фа нов По тра га за бла гом. 
Деч ји во дич кроз Га ле ри ју Ма ти це срп ске; Ра то мир Ку лић Зби р ка пе чат ња ка XVI II 
и XIX ве ка Га ле ри је Ма ти це срп ске; Ти ја на Пал ко вље вић, Жан Лик Го е стер, Игор 
Ан тић, Жорж Ви јо Са ва Шу ма но вић и тај на под ку по лом / Sa va Šu ma no vić et le 
sec ret de la Co u po le; Ху ма ни зам и ре не сан са у цен трал ним Апе ни ни ма. Па ра ле ле / 
Uma ne si mo e ri na sci men to nel l’Ap pen ni no Cen tra le. Pa ral le li / Hu ma nism and Re na is
san ce in Cen tral Apen ni nes. Pa ral lels, уред ни ци Ти ја на Пал ко вље вић, Ili as Ta si as, Да-
ни е ла Ко ро ли ја Цр кве ња ков; Ра то мир Ку лић, Ми лан Со ла ров Пе тар Ћур чић, По клон
зби р ка Пе тра Ћур чи ћа; Бран ка Ку лић, Умет ност XVI II ве ка у ко лек ци ји Га ле ри је 
Ма ти це срп ске, су и зда вач Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, Бе о град. Би бли о-
те ка Ма ти це срп ске пу бли ко ва ла је сле де ће књиге из обла сти би бли о те кар ства: 
Би бли о гра фи ја књи га у Вој во ди ни: 2010; Го ди шњак Би бли о те ке Ма ти це срп ске: за 



232 РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ

2011; Го ди шњак Би бли о те ке Ма ти це срп ске: за 2012. У Еди ци ји „По себ на из да ња 
Би бли о те ке Ма ти це срп ске” об ја вље на је књи га При руч ник за љу би те ља књи ге, чи ји 
је при ре ђи вач Алек сан дер Ајер ланд у пре во ду Оли ве ре Кри во шић.

2014.
Пр вог но вем бра на Сај му књи га пред ста вље на је из да вач ка про дук ци ја Ма ти це 

срп ске за 2014. го ди ну. О из да њи ма су го во ри ли проф. др Дра ган Ста нић, пред сед-
ник, проф. др Бран ко Бе шлин, пот пред сед ник, и Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар 
Ма ти це срп ске. У окви ру ове ма ни фе ста ци је проф. др Пе ра Ла стић је пред ста вио 
из да вач ку де лат ност Срп ског ин сти ту та из Бу дим пе ште.

Ма ти ца срп ска је у 2014. го ди ни об ја ви ла и на Сај му пред ста ви ла сле де ћа из-
да ња:

Ча со пи си (по след ње све ске)

Ле то пис Ма ти це срп ске; Збо р ник Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик; Збор
ник Ма ти це срп ске за фи ло ло ги ју и лин гви сти ку; Збо р ник Ма ти це срп ске за сла ви
сти ку; Збо р ник Ма ти це срп ске за сцен ске умет но сти и му зи ку; Збо р ник Ма ти це 
срп ске за кла сич не сту ди је; Збо р ник Ма ти це срп ске за дру штве не на у ке; Збор ник 
Ма ти це срп ске за исто ри ју; Збо р ник Ма ти це срп ске за при род не на у ке; Све ске Ма
ти це срп ске.

По себ на из да ња

Пра во пис срп ско га је зи ка (Ма то Пи жу ри ца, Тре ће из ме ње но и до пу ње но из да-
ње); Пра во пис срп ско га је зи ка (Ма то Пи жу ри ца, ије кав ско из ми је ње но и до пу ње но 
из да ње); Нор ма тив на гра ма ти ка (Пре драг Пи пер, Иван Клајн, дру го, из ме ње но и 
до пу ње но из да ње); Гра ђа за Лек си кон пи са ца Ју го сла ви је VI, сло во Р; Дон ка Стан-
чић и гру па ау то ра, Умет нич ка то по гра фи ја Но вог Са да; Бран ко Бе шлин, Еу ген 
Са вој ски и ње го во до ба; Ми лен ко Ни ки то вић, Зла вре ме на; Бо јан Ђор ђе вић, На род
не по сло ви це у де ли ма ду бро вач ких књи жев ни ка; Крат ка все мир на исто ри ја од 
Ге ор ги ја Ма га ра ше ви ћа, пр о фе со ра (при ре ди ле Је ле на Ај џа но вић и Иси до ра Бје-
ла ко вић); Па вле Со ла рић, Кљу чић у мо је зе мљо пи са ни је (1804) (при ре ди ла Иси до ра 
Бје ла ко вић); Јо ван Ха џић, Спо ме ни из мо је га днев ни ка (при ре ди ла Љи ља на Су бо тић); 
Ми лош Цр њан ски: по е зи ја и ко мен та ри (збо р ник ра до ва са на уч ног ску па); Жар ко 
Ро шуљ, Час опи са ча со пи са VI; Ви кен ти је Ра кић, Иза бра на де ла (при ре ди ли Са ва 
Да мја нов и Ра до слав Ера ко вић); Жи ван Ми ли са вац, Ду га ноћ ју го сло вен ска; Со фи ја 
Ми ло ра до вић, Об ред на прак са – ре чи ма о хра ни; Јо ван Н. Ива но вић, Те о дор Па вло
вић – сту ди ја и хре сто ма ти ја; Та ња Сол да то вић, Ути цај суп сти ту ци о них ре ак ци ја 
ком плек са пла ти не (II) са би о мо ле ку ли ма на њи хо ву ци то ток сич ност; Ми хај ло 
Пу пин, Са па шња ка до на у че ња ка (при ре ди ла Алек сан дра Нин ко вић Та шић).

ПРЕД СТА ВЉЕ НА ЕДИ ЦИ ЈЕ „ПР ВА КЊИ ГА МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ”  
ЗА 2014. ГО ДИ НУ

У су бо ту 1. но вем бра у 14 ча со ва на штан ду Ма ти це срп ске пред ста вље на је 
Еди ци ја „Пр ва књи га” Ма ти це срп ске, ко ло за 2014. го ди ну, књи га 264. Бар ба ре Но-
ва ко вић Зов оке а на и 265. Ма ри је Па вло вић Хо рор при че сва ко дне ви це. О књи га ма 
је го во рио књи жев ник и члан Уред ни штва Не над Ми ло ше вић, а ау то ри су про чи та-
ли де ло ве из сво јих књи га.
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СРП СКА ЕН ЦИ КЛО ПЕ ДИ СТИ КА И КА ПИ ТАЛ НИ  
ИЗ ДА ВАЧ КИ ПРО ЈЕК ТИ

Пр вог но вем бра на Сај му књи га одр жа на је три би на по све ће на срп ској ен ци-
кло пе ди сти ци и ка пи тал ним из да вач ким про јек ти ма. Уче сни ци су би ли на ши углед-
ни ен ци кло пе ди сти: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске и пред-
сед ник Уре ђи вач ког од бо ра Срп ске ен ци кло пе ди је, проф. др Ра дош Љу шић, ди рек-
тор Слу жбе ног гла сни ка, проф. др Бран ко Бе шлин, пот пред сед ник Ма ти це срп ске 
и глав ни уред ник Срп ског би о граф ског реч ни ка, и проф. др Ду шан Ива нић, а раз-
го во ре је во ди ла Де ја на Оцић.

Проф. др Дра ган Ста нић, уред ник Срп ске ен ци кло пе ди је, ко ја је нај зна чај ни ји 
про је кат да нас, опи сао је на ста нак и раз вој овог про јек та као и про бле ме са ко ји ма 
се Ма ти ца срп ска, СА НУ и За вод за уџ бе ни ке су сре ћу при из ра ди овог про јек та.

Проф. др Ра дош Љу шић је го во рио о ен ци кло пе диј ским про јек ти ма на ко ји ма 
је ра дио, на гла ша ва ју ћи рад на Ен ци кло пе ди ји срп ског на ро да и до но ше њу За ко на 
о Срп ској ен ци кло пе ди ји. Проф. др Бран ко Бе шлин је го во рио о Срп ском би о граф
ском реч ни ку а проф. др Ду шан Ива нић, као сарадник по ме ну тих про је ка та, ре као је 
да се без ових ен ци кло пе диј ских де ла не би смо мо гли сна ћи у соп стве ној исто ри ји.

Сви уче сни ци три би не сло жи ли су се да се уну тар по ли тич ке за јед ни це мо ра 
обез бе ди ти по др шка за ен ци кло пе диј ске про јек те ко ји би би ли ор га ни з о ва ни у окви-
ру Ен ци кло пе диј ског за во да. Уче сни ци су се та ко ђе сло жи ли да су до бра ор га ни за-
ци ја, тим ски рад и фи нан сиј ска сред ства ва жни чи ни о ци за успе шно са ста вља ње 
јед не ен ци кло пе ди је.

УЧЕ ШЋЕ НА ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ПО БЕД НИ КА ЛИ ТЕ РАР НОГ КОН КУР СА  
О МИ ХАЈ ЛУ ПУ ПИ НУ

У окви ру Школ ског да на на Бе о град ском сај му књи га, Обра зов но-ис тра жи-
вач ко дру штво „Ми хај ло Пу пин” и Те ле ком Ср би ја, уз по др шку Ми ни стар ства про-
све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја и уче шће Ма ти це срп ске до де ли ли су на гра де 
уче ни ци ма ко ји су по сла ли нај бо ље ра до ве на кон курс о Ми хај лу Пу пи ну.

При сут ни ма су се обра ти ли Сне жа на Мар ко вић, др жав на се кре тар ка Ми ни-
стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, доц. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни 
се кре тар Ма ти це срп ске, Ма ри ја Бо шко вић, ди рек тор ка Сек то ра за ПР ком па ни је 
Те ле ком Ср би ја, и Алек сан дра Нин ко вић Та шић у име Обра зов но-ис тра жи вач ког 
дру штва Ми хај ло Пу пин.

2015.
На ово го ди шњем Сај му књи га у Бе о гра ду на штан ду Ма ти це срп ске 27. ок то-

бра у 18 ча со ва пред ста вље на је но ва се ри ја гла си ла Ма ти це срп ске за кул ту ру 
усме не и пи са не ре чи Је зик да нас. О но вој се ри ји гла си ла и два бро ја ко ја су иза шла 
(1‒2/2014. и 3‒4/2015) го во ри ле су проф. др Ра да Сти јо вић, глав ни и од го вор ни уред-
ник, проф. др Рај на Дра ги ће вић и проф. др Ве сна Лом пар. При сут не су под се ти ле 
да је Је зик да нас по све ћен не го ва њу пра вил но сти и ле по те је зич ког из ра за. Же ља 
Уред ни штва је да на стру чан и на уч но за сно ван, али и ра зу мљив ши ро ком чи та лач-
ком кру гу до сту пан на чин, по го во ри о ак ту ел ним је зич ким про бле ми ма. На ме њен 
је „нај ши рој кул тур ној јав но сти, пре све га они ма ко ји не по сред но, сва ко днев но 
ути чу на да на шњи ни во је зич ке кул ту ре (сред њо школ ци ма, сту ден ти ма, про фе со-
ри ма, лек то ри ма, но ви на ри ма, пи сци ма свих стру ка)”. По кре нут је 1997. го ди не и 
сти ца јем окол но сти, по сле не ко ли ко го ди на, пре стао је да из ла зи 2005. го ди не. По-
тре ба за та квим гла си лом је оста ла јер је у је зи ку до шло до про ме на па су се ја ви ла 
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но ва огре ше ња, а мно га ста ра ни су пре ста ла да по сто је. Дру штве на бри га о је зи ку 
је по ста ла ве ћа и ор га ни зо ва ни ја ‒ у ме ђу вре ме ну је иза шло из ме ње но и до пу ње но 
из да ње Пра во пи са срп ско га је зи ка, а по ја ви ли се и Нор ма тив на гра ма ти ка срп ског 
је зи ка и Реч ник срп ско га је зи ка. Због све га ово га, Ма ти ца срп ска је до не ла од лу ку 
да по но во по кре не Је зик да нас. По че ла је ње го ва но ва се ри ја, али за сно ва на на ста-
рим те ме љи ма. На кра ју при сут ни су по зва ни да сво јим при ло зи ма, су ге сти ја ма и 
пи та њи ма уче ству ју у за јед нич ком на по ру да се је зик улеп ша, оја ча, обо га ти и учи ни 
гип ки јим, при род ни јим, из ра жај ни јим.

У не де љу, 1. но вем бра у 12 ча со ва, на штан ду Ма ти це срп ске пред ста вље на је 
Еди ци ја „Пр ва књи га Ма ти це срп ске”, ко ло за 2015. го ди ну, књи га 266. Кр пе не лут ке 
Ка та ри не Ков чин, и 267. Гну ша ње Фи ли па Ро го ви ћа. О књи га ма је го во ри ла проф. др 
Вла ди сла ва Гор дић Пет ко вић, глав ни и од го вор ни уред ник, а ау то ри су про чи та ли 
де ло ве из сво јих књи га.
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ИЗВЕШТАЈ О ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ РАДУ  
БИ БЛИ О ТЕ КЕ МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ 

(2012–2015)
СА ЖЕ ТАК

Би бли о те ка Ма ти це срп ске (БМС) у про те клом че тво ро го ди шњем пе ри о ду 
(2012–2015) на ста ви ла је да се успе шно раз ви ја, по ве зу ју ћи и не гу ју ћи кон ти ну и тет 
и склад бо га тог исто риј ског на сле ђа сре ди шњег ме ста ста ре и рет ке срп ске књи
ге са зах те ви ма мо дер ног ин фор ма тич ког вре ме на и по тре ба ма сво јих ко ри сни ка. 
БМС је ра ди ла у скла ду са сво јом на ци о нал ном, кул тур ном, на уч ном и про свет ном 
ми си јом и те мељ ним опре де ље њи ма свог осни ва ча, Ма ти це срп ске, са гла сно за
кон ским и под за кон ским про пи си ма.

На род на скуп шти на Ре пу бли ке Србиjе до не ла jе 14. ју ла 2011. го ди не 3 за ко на 
из обла сти би бли о те кар ства: За кон о би бли о теч коинформационоj де лат но сти, 
За кон о староj и рет коj библиотеч коj гра ђи и За кон о оба ве зном при мер ку публи
кациjа. Овим за ко ни ма пр ви пут уре ђен је ста тус БМС као уста но ве кул ту ре од 
на ци о нал ног зна ча ја. Са гла сно по ло жа ју и угле ду уста но ве, утвр ђе не су над ле жно сти, 
пра ва и оба ве зе БМС чи ја се де лат ност фи нан си ра из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је 
пре ко Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња. БМС оба вља ма тич не функ ци је за 
Вој во ди ну и при ма оба ве зни при ме рак пу бли ка ци ја из Ср би је, ко ји чу ва као кул тур
но до бро.

Део сред ста ва обез бе ди ло је Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја. Ма тич не функ ци је су сим бо лич но фи нан си ра не пре ко По кра јин ског се кре
та ри ја та за кул ту ру и јав но ин фор ми са ње.

*
Управ ни и Над зор ни од бор БМС раз мо три ли су и усво ји ли до ку мен та из сво

је над ле жно сти. 
Управ ни од бор БМС ра дио је у са ста ву: проф. еме ри тус др Ма ри ја Кле ут, 

пред сед ник, и чла но ви проф. др Дра ган Ста нић, Ла зар Чур чић, мр Ду ши ца Гр бић 
и Ђор ђе Ви лов ски. Због од ла ска у пен зи ју Ђор ђа Ви лов ског, од 22. фе бру а ра 2013. 
го ди не, члан Управ ног од бо ра је Ма ри ја Јо ван цаи. 

Од 1. ја ну а ра 2014. го ди не, Управ ни од бор БМС ра ди у са ста ву: проф. др Дра
ган Ста нић, проф. еме ри тус Слав ко Гор дић, проф. мр Не над Осто јић, мр Ду ши ца 
Гр бић и Ма ри ја Јо ван цаи. Ака де мик Ми ро Вук са но вић пред сед ник је Управ ног од
бо ра, од 17. ју на 2014. го ди не, уме сто проф. др Дра га на Ста ни ћа. Од 1. мар та 2015. 
го ди не, уме сто Ма ри је Јо ван цаи, ду го го ди шњег из у зет ног рад ни ка БМС, ру ко во
ди о ца Оде ље ња ка та ло шкоби бли о граф ске об ра де и углед ног срп ског би бли о гра фа, 
ко ја је оти шла у пен зи ју, члан Управ ног од бо ра је мр Гор да на Ђи лас. 

На 62. сед ни ци Управ ног од бо ра БМС, одр жа ној 29. де цем бра 2015, уста но
вље ни су 28. април за Дан БМС и на гра да Злат на књи га Би бли о те ке Ма ти це срп ске.

Над зор ни од бор БМС ра дио је у са ста ву: Де јан Жи ва нац, пред сед ник, и чла
но ви Бо ри вој Ју ри шин и Ра до ван Ми ћић. Од 1. ја ну а ра 2014. го ди не ра ди у са ста ву: 
Ра до ван Ми ћић, пред сед ник, и чла но ви Све тла на Ма ка рић и Ра ди вој До де ро вић. 



236 РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ

Ака де мик Ми ро Вук са но вић управ ник је БМС од 1988. до 16. ју на 2014, ка да је 
оти шао у пен зи ју. Ака де мик Ми ро Вук са но вић успе шно је ру ко во дио овом нај ста
ри јом срп ском на ци о нал ном би бли о те ком два де сет и шест го ди на, оста вив ши 
сна жан траг у свим сег мен ти ма ње ног раз во ја и учи нив ши да она по мно го че му 
бу де је дин стве на и узор на. Он је управ ник БМС са нај ду жим ста жом, а има и нај
ду жи стаж управ ни ка у срп ском би бли о те кар ству, не пре кид но од 1975. го ди не. 

Од 17. ју на 2014. управ ник је Се ли мир Ра ду ло вић. При мо пре да ја ду жно сти 
из ме ђу Ми ра Вук са но ви ћа и Се ли ми ра Ра ду ло ви ћа оба вље на је 16. ју на 2014.

*
БМС је на ста ви ла по сло ве уре ђе ња, об ра де, за шти те и пре зен та ци је сво јих 

збир ки ста ре и рет ке књи ге и ле га та. Пу бли ко ва не су 16. и 17. књи га у окви ру се
ри је Ћи рил ске ру ко пи сне књи ге БМС (Ка ти хет ски при руч ни ци; Пе сма ри це. При ча 
о Бо ју ко сов ском). У еди ци ји Ка та лог ста рих и рет ких књи га БМС објављенa je 8. 
књи га (Сит на штам па на гра ђа БМС 1801–1867). 

Ана ли тич ки су об ра ђе на и лин ко ви ма по ве за на са Ди ги тал ном БМС 7943 при
ло га из ста ре срп ске пе ри о ди ке (2436 при ло га из Ле то пи са Ма ти це срп ске, 3016 из 
Срп ског на род ног ли ста Те о до ра Па вло ви ћа, 1054 из Пе штан скобу дим ског ско
ро те че, 768 из ча со пи са Срп ска но ви на или ма га зин за ху до же ство, књи же ство 
и мо ду Ан то ни ја Ар но та, 359 из ли ста Ја вор, 277 из Гла сни ка Дру штва срп ске 
сло ве сно сти и 33 из за бав ни ка Да ни ца Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа).

У елек трон ски ре ги стар ста ре и рет ке би бли о теч ке гра ђе од из у зет ног или 
ве ли ког зна ча ја уне ти су по да ци за 2570 пу бли ка ци ја. Пред ло же ни спи сак ста ре и 
рет ке би бли о теч ке гра ђе од из у зет ног зна ча ја, ко ји је са др жао 725 је ди ни ца (ру ко
пи сне књи ге и из да ња ста рих штам па них књи га) из ра зних збир ки на те ри то ри ји 
Ср би је, упо ре ђен је са спи ско ви ма већ про гла ше них кул тур них до ба ра, об ја вље ним 
у „Слу жбе ном гла сни ку РС” за 1990, 2000, 2010. и 2014. го ди ну и на осно ву тих 
про ве ра он је ре ви ди ран, те ко на чан пред лог са др жи 720 је ди ни ца. Том при ли ком 
ура ђе не су и из ве сне ис прав ке, као и тран скрип ци ја на сло ва књи га. При пре мљен је 
и пре глед ка та ло шких опи са ових пу бли ка ци ја, као део пра те ће до ку мен та ци је.

У Ди ги тал ну БМС укљу че не су 1452 ди ги та ли зо ва не пу бли ка ци је (ру ко пи сне 
књи ге, штам па не књи ге 15–19. в., сит на штам па на гра ђа и пе ри о дич не пу бли ка
ци је).

Пре ма са чи ње ној кон цеп ци ји, ра ђе ни су по сло ви уре ђе ња и об ра де Би бли о те
ке ма на сти ра Гра бов ца, ко ја са др жи око 1100 пу бли ка ци ја, а чу ва се у Му зе ју Срп
ске пра во слав не епар хи је бу дим ске у Сен тан дре ји.

При пре мљен је пред лог и са чи ње на је кон цеп ци ја Уре ђе ње, об ра да и за шти та 
Би бли о те ке епи ско па Ар се ни ја Стој ко ви ћа, ко ја тре ба да се оства ри за јед нич ким 
ра дом БМС и НБС.

У Чи та о ни ци за ра ри те те из да те су на ко ри шће ње 4072 ра ри тет не књи ге, 
3010 је ди ни ца пе ри о ди ке и 98 ми кро фил мо ва.

*
БМС да нас има ви ше од 4.000.000 пу бли ка ци ја, а у пе ри о ду 2012–2015. свим 

ви до ви ма на бав ке (оба ве зни при ме рак, ку по ви на, раз ме на, по клон, де по зит) при
ба ви ла је и у сво је збир ке укљу чи ла 257.203 је ди ни це. Оба ве зним при мер ком при
мље но је 178.877, ку по ви ном 3200, раз ме ном 30.637, по кло ном 44.135 и де по зи том 
ФАО и Уне ско 354 пу бли ка ци је. БМС је оба ве зни при ме рак раз ме њи ва ла са НБС, а 
при пре ми ла га је за сла ње и На род ној и уни вер зи тет ској би бли о те ци „Иво Ан дрић”. 
Ви шко ве оба ве зног при мер ка сла ла је на по клон дру гим до ма ћим би бли о те ка ма и 
раз ме њи ва ла са би бли о те ка ма у ино стран ству. Из ино стран ства је раз ме ном 
при мље но 29.136 пуб ли ка ци ја, а из на ше зе мље 1501. Ино стра ним парт не ри ма, 
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лек то ра ти ма за срп ски је зик и срп ским би бли о те ка ма у ино стран ству по сла то 
је 39.170 пу бли ка ци ја, а парт не ри ма у зе мљи 3790.

*
На ста вљен је рад у си сте му уза јам не ка та ло ги за ци је у окви ру про јек та Вир

ту ел на би бли о те ка Ср би је (ВБС) чи ји је но си лац НБС, а осно ва елек трон ски ка та лог 
БМС. 

Ажур но је оба вља на имен ска, пред мет на и де ци мал на об ра да пу бли ка ци ја из 
те ку ћег при ли ва, а на ста вље на је и ре тро спек тив на об ра да и ре ви зи ја пу бли ка ци ја 
о ко ји ма се по да ци на ла зе у ли сним ка та ло зи ма. У елек трон ски ка та лог БМС укуп но 
је уне то 175.369 но вих за пи са. У елек трон ској ба зи БМС 31. де цем бра 2015. го ди не 
био је укуп но 1.366.601 за пис (934.191 за пис за књи ге, 35.323 за пе ри о ди ку, 304.254 
за при ло ге из ча со пи са и но ви на и 92.833 за пу бли ка ци је по себ них збир ки).

*
На ста вљен је про је кат ре ви зи је и ре тро спек тив не об ра де са књи гом у ру ци 

(кон вер зи ја ка та ло га), за по чет 1992. го ди не. До са да је оба вље на ре ви зи ја и ре тро
спек тив на об ра да укуп но 714.456 пу бли ка ци ја.

*
У пе ри о ду 2012–2015. у БМС се учла ни ло 17.312 чи та ла ца. У чи та о ни ца ма je 

ко ри шће но 187.287 публикацијa. Ре а ли зо ва но је 3514 зах те ва за ме ђу би бли о теч ку 
по зај ми цу. То по граф ски је еви ден ти ра но 135.366 књи га, 20.483 го ди шта ча со пи са 
и не дељ них ли сто ва са 63.497 бро је ва и 2173 ме сеч на ком пле та днев них ли сто ва са 
60.994 бро ја, укуп но 126.067 бро је ва. 

*
БМС је одр жа ва ла свој сајт и Феј сбук стра ни цу на ин тер нет адре си www.

bms.rs.

*
У Ре фе рал ном цен тру БМС оба вље но је 580 те мат ских претраживањa из 

стра них ба за по да та ка (ба зе по да та ка на ком пактдис ко ви ма, сер ви си КоБ СОНа, 
ин тер нет, DI A LOG) и издвојенo je 10 члан ка до ни воа ап страк та и 301 чла нак у 
пу ном тек сту. Ме ђу би бли о теч ком по зај ми цом из ино стран ства (SU BI TO, Bri tish 
Li brary и дру ге стра не би бли о те ке) по зајм ље но је 695 пу бли ка ци ја. Оба вље но је 1071 
пре тра жи ва ње ци ти ра но сти у Ин дек си ма на уч них ци та та на зах тев ко ри сни ка 
и на ђе на су 54.640 ци та та и са мо ци та та, а по себ но је пра ће на ци ти ра ност ра до ва 
на ме ђу на род ним про јек ти ма. За ме ђу на род ну ба зу АГРИС уне то је 4249 за пи са.

*
У окви ру про јек та (пре ма уго во ру с По кра јин ским се кре та ри ја том за на у ку 

и тех но ло шки раз вој) „Из ра да пре гле да ци ти ра но сти на уч них рад ни ка из ба зе 
на уч ноис тра жи вач ких рад ни ка АП Вој во ди не” укуп но су ис тра же на 4136 ис тра
жи ва ча, про на ђе но је укуп но 85.647 ци та та и 27.101 са мо ци тат. Ре зул та ти ис тра
жи ва ња су пре да ти По кра јин ском се кре та ри ја ту за на у ку и тех но ло шки раз вој, 
чи ме је про је кат окон чан. 

*
У пе ри о ду 2012–2015. БМС је оба вља ла ма тич не по сло ве за би бли о те ке у Вој

во ди ни у скла ду са сво јим оба ве за ма из до ме на ма тич них функ ци ја. Ор га ни зо ва ни 
су струч ни ис пи ти за би бли о те ка ре вој во ђан ских би бли о те ка. 
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*
Оба вље на је кон зер ва ци ја 98.775 и ре ста у ра ци ја 97.700 стра ни ца ста рих и 

рет ких књи га. Ура ђе но је 200.063 ми кро сни ма ка. Ра ђе ни су по сло ви за шти те кул
тур них до ба ра БМС, Ар хи ва СА НУ, Исто риј ског ар хи ва гра да Но вог Са да, Исто
риј ског ар хи ва Зре ња ни на, Би бли о те ке ша бач ке, Град ских би бли о те ка Су бо ти це, 
Сом бо ра и Вр шца, На род не би бли о те ке из Кра гу јев ца, Пе да го шког му зе ја из Бе о
гра да, Га ле ри је ма ти це срп ске, Епар хи је звор нич коту злан ске, Му зе ја Вој во ди не и 
Спо мензбир ке Па вла Бе љан ског.

*
На сај ту БМС www.bms.rs 20. сеп тем бра 2011. го ди не по ста вље на је пре зен

та ци ја Ди ги тал на БМС. 
У Ди ги тал ној БМС 31. де цем бра 2015. го ди не би ло је укуп но 8740 публикацијa 

(708.077 ди ги тал них стра ни ца).

*
При год ним елек трон ским из ло жба ма у пе ри о ду 2012–2015. БМС је обе ле жи ла 

ви ше зна чај них го ди шњи ца из на ше и свет ске кул тур не ба шти не.

*
БМС је на ста ви ла да об ја вљу је књи ге и дру га из да ња у сво јим ре дов ним еди

ци ја ма. При ре ђи ва ла је про мо ци је но вих пу бли ка ци ја.

*
Три би на Са вре ме ни чо век и са вре ме ни свет по че ла је са ра дом 11. ју на 2015. 

го ди не. У пр вом ци клу су, ко ји је тра јао до 10. де цем бра, одр жа но је укуп но 12 пре
да ва ња. Са оп ште ња свих уче сни ка до ступ на су на сај то ви ма Ма ти це срп ске и БМС, 
а за сту пље на су и у збор ни ку ко ји об ја вљу ју Ма ти ца срп ска и БМС.

*
У БМС при пре мље на су за штам пу 4 ко ла (3–6) 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 (42 књи ге).

*
Са рад ни ци БМС об ја ви ли су ви ше струч них тек сто ва, би ли су на уса вр ша ва њу 

у ино стран ству, ра ди ли су у струч ним ре пу блич ким ор га ни ма, уче ство ва ли на на
уч ним и струч ним ску по ви ма.

*
БМС је по се ти ло ви ше кул тур них и на уч них рад ни ка из на ше зе мље и ино стран

ства, као и ве ли ки број би бли о те ка ра, сту де на та, уче ни ка, ма ту ра на та и пред шко
ла ца ко ји ма су при ка за ни исто риј ски раз вој Би бли о те ке и ње не са вре ме не функ ци је.

*
Де лат ност БМС ре дов но су пра ти ли днев ни и дру ги ли сто ви, ра дио и те ле ви

зиј ске ста ни це.

*
Сва ко днев но је пра ће но ко ри шће ње рад ног вре ме на, а за ра де су утвр ђи ва не 

на осно ву ин ди ви ду ал них до при но са за по сле них. Сва ки рад ник је под но сио лич ни 
ме сеч ни из ве штај на обра сцу ко ји је са чи њен пре ма упут стви ма Ми ни стар ства 
кул ту ре и ин фор ми са ња.
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СТА РА И РЕТ КА КЊИ ГА И ЛЕ ГА ТИ

У на став ку се ри је Ћи рил ске ру ко пи сне књи ге БМС, ко ја те че те мат ским ре до-
сле дом и об у хва та ру ко пи сне књи ге до кра ја 18. в., при ре ђе не су и об ја вље не 2 
књи ге ка та ло га са на уч ним при ло зи ма – књ. 16, Ка ти хет ски при руч ни ци и књ. 17, 
Пе сма ри це. При ча о Бо ју ко сов ском.

Об ра ђе на је 1 срп ска но во ку пље на ру ко пи сна књи га 18. в. и ра ђе на је ре дак-
ци ја за пи са ру ко пи сних књи га 19. ве ка.

У еди ци ји Ка та лог ста рих и рет ких књи га БМС као 8. књи га об ја вљен је 
ка та лог Сит на штам па на гра ђа БМС 1801–1867, чи ме је за о кру же но пу бли ко ва ње 
ка та ло шких опи са ста рих срп ских књи га и сит не штам па не гра ђе у основ ном фон-
ду БМС, по чев од Ок то и ха пр во гла сни ка Ђур ђа Цр но је ви ћа из 1493/94. до из да ња 
из 1867, гра нич не го ди не за ста ру срп ску би бли о теч ку гра ђу.

Об ра ђе но је 19 срп ских штам па них књи га 19. в. (7 но во ку пље них и 12 до би-
је них на по клон).

Об ра ђе но је 75 књи га на стра ним је зи ци ма (8 до би је них на по клон, 1 са три 
при ве за но во ку пље на, 17 за те че них у фон ду ра ри те та и 49 из дво је них при ли ком 
ре тро спек тив не об ра де књи га БМС) и ура ђе на је ре дак ци ја 352 за пи са стра них 
књи га.

За збир ку ста рих срп ских пе ри о дич них пу бли ка ци ја об ра ђе на су 4 на сло ва 
срп ске пе ри о ди ке до би је на на по клон и 1 но во ку пље но го ди ште и ура ђе на је ре-
дак ци ја за пи са 5 на сло ва. 

Об ра ђе не су 2 пе ри о дич не пу бли ка ци је на сло ве нач ком је зи ку. 
У збир ке ста ре срп ске сит не штам па не гра ђе увр шће на су и об ра ђе на 22 при-

мер ка, из дво је на при ли ком ре тро спек тив не об ра де БМС.
Об ра ђе на су и 3 но во ку пље на при мер ка сит не штам па не гра ђе на не мач ком 

је зи ку.
У би бли о те ке це ли не увр шће но је и об ра ђе но 5 књи га, из дво је них при ли ком 

ре тро спек тив не об ра де књи га БМС (по 1 књи га у Би бли о те ку Те ке ли ја ну ма и лич ну 
би бли о те ку Ва се Ста ји ћа и 3 књи ге у збир ку Алек сан дра Сан ди ћа). Из Би бли о те ке 
др Ири не ја Ћи ри ћа и Сте ва на Ћи ри ћа об ра ђе на је 1 књи га.

Из До на ци је Ни кол и Сре те на Ма ри ћа при мље но је и об ра ђе но 5 књи га, об ра-
ђе но је 29 све за ка са по пи сом књи га из ове збир ке и на чи њен је ко на чан по пис 
CD-ова, ка се та и сл., зна чај них за До на ци ју. Ти ме су за вр ше ни по сло ви сме шта ја и 
об ра де при сти глих пу бли ка ци ја из ове До на ци је.

За вр ше на је об ра да ле га та Вла ди ми ра Ото ви ћа (об ра ђе не су 34 фа сци кле са 
2590 до ку ме на та, об ра ђе на је 1 књи га, ин вен та ри са но је и сиг ни ра но 6 пло ча и 7 
ка се та и ура ђен је по пис ства ри ко је ни су пу бли ка ци је и до ку мен ти).

Ура ђе на је то по граф ска кон тро ла пу бли ка ци ја у Би бли о те ци Срп ске пра во-
слав не ве ли ке гим на зи је у Но вом Са ду ко ја се чу ва у БМС (укуп но 11.826 ин вен-
тар них је ди ни ца), као и про ве ра ка та ло шких за пи са у елек трон ском ка та ло гу, при 
че му је на чи ње на ана ли за нео бра ђе них пу бли ка ци ја у ци љу пла ни ра ња да љег ра да. 
Из ове Би бли о те ке об ра ђе но је 155 књи га и 11 на сло ва пе ри о ди ке, а до пу њен је и 
121 ка та ло шки за пис.

Из Би бли о те ке Бач ке епар хи је ин вен та ри са но је 89 књи га, 1 књи га је об ра ђе-
на, а 2152 за пи са су до пу ње на.

Об ра ђе но је 1249 рет ких књи га по ра зним кри те ри ју ми ма (књи ге спе ци јал не 
опре ме, ма лог ти ра жа, умно же не пи са ћом ма ши ном, на ге штет не ру и др.).

Об ра ђе но је 150 на сло ва ко пи ја књи га и ча со пи са, чи је ори ги на ле БМС не 
по се ду је.

Ана ли тич ки су об ра ђе на и лин ко ви ма по ве за на са Ди ги тал ном БМС 7943 
при ло га из ста ре срп ске пе ри о ди ке (2436 при ло га из Ле то пи са Ма ти це срп ске, 3016 
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из Срп ског на род ног ли ста Те о до ра Па вло ви ћа, 1054 из Пе штан скобу дим ског 
ско ро те че, 768 из ча со пи са Срп ска но ви на или ма га зин за ху до же ство, књи же ство 
и мо ду Ан то ни ја Ар но та, 359 из ли ста Ја вор, 277 из Гла сни ка Дру штва срп ске сло
ве сно сти и 33 из за бав ни ка Да ни ца Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа).

У елек трон ском ка та ло гу об ра ђе но је 545 пу бли ка ци ја на ми кро фил му, а до-
пу њен је 21 за пис.

У Ди ги тал ну БМС укљу че не су 1452 ди ги та ли зо ва не пу бли ка ци је (ру ко пи сне 
књи ге, штам па не књи ге 15–19. в., сит на штам па на гра ђа и пе ри о дич не пу бли ка ци је).

У елек трон ској и ди ги тал ној ба зи пре гле да но је 584 из да ња (срп ске књи ге 19. 
в., I фор мат), при че му су еви ден ти ра не оне пу бли ка ци је ко је до са да ни су ди ги та-
ли зо ва не, као и оне ко је су ди ги та ли зо ва не, а ни су укљу че не у ди ги тал ну ба зу.

У елек трон ски ре ги стар ста ре и рет ке би бли о теч ке гра ђе од из у зет ног или 
ве ли ког зна ча ја уне ти су по да ци за 2570 из да ња. Ура ђе на је и де таљ на кон тро ла 
спи ска са 725 из да ња (ру ко пи сне књи ге и ста ра штам па на из да ња) из ра зних збир-
ки на те ри то ри ји Ср би је, ко ја се пред ла жу за кул тур на до бра од из у зет ног зна ча ја. 
Пред ло же ни спи сак је упо ре ђен са спи ско ви ма већ про гла ше них кул тур них до ба ра, 
об ја вље ним у Слу жбе ном гла сни ку за 1990, 2000, 2010. и 2014. го ди ну и на осно ву тих 
про ве ра он је ре ви ди ран, те ко на чан пред лог са др жи 720 је ди ни ца. Том при ли ком 
ура ђе не су и из ве сне ис прав ке, као и тран скрип ци ја на сло ва књи га. При пре мљен 
је и пре глед ка та ло шких опи са ових пу бли ка ци ја, као део пра те ће до ку мен та ци је.

При пре мље но је и пре да то на ми кро фил мо ва ње 750 пу бли ка ци ја, а на ди ги-
та ли за ци ју 1907 књи га, 28 на сло ва пе ри о дич них пу бли ка ци ја и 34 ми кро фил ма.

Ура ђе на је ана ли за срп ских књи га штам па них од 1701. до 1867. у би бли о те ка-
ма це ли на ма ра ди утвр ђи ва ња из да ња ко ја се у њи ма на ла зе, а из о ста ју у збир ка ма 
18. и 19. в. Ис тра жи ва ња су по ка за ла да по сто ји 158 при ме ра ка та квих из да ња, што 
је би ло од зна ча ја за пла ни ра ње ди ги та ли за ци је ста рих и рет ких књи га и за упис у 
ре ги стре ста ре и рет ке би бли о теч ке гра ђе као кул тур ног до бра од из у зет ног или 
ве ли ког зна ча ја.

На чи ње на је то по граф ска кон тро ла срп ских штам па них књи га 18. и 19. в. (2258 
сиг на ту ра), као и стра них пу бли ка ци ја у фон ду ра ри те та, при че му су еви ден ти-
ра не књи ге за за шти ту.

У елек трон ском ка та ло гу пре гле да но је 1647 из да ња и из дво је на су она ко ја 
ни су ми кро фил мо ва на, ра ди пла ни ра ња да љег ра да.

Ура ђе не су и из ве сне из ме не у сме шта ју ста рих и рет ких пу бли ка ци ја.
Ра ђе на је ана ли за на ба вље них књи га пре ма Гра ђи за исто ри ју БМС.
На за шти ту је пре да то 387 пу бли ка ци ја из ра зних збир ки.
У Чи та о ни ци за ра ри те те из да те су на ко ри шће ње 4072 ра ри тет не књи ге, 3010 

је ди ни ца пе ри о ди ке и 98 ми кро фил мо ва, а од пу бли ка ци ја из оста лих збир ки ов де 
је чи та но 725 књи га и 380 је ди ни ца пе ри о дич них пу бли ка ци ја. За по тре бе из ло жби 
из да то је 137 пу бли ка ци ја.

Уре ђе ње и об ра да Би бли о те ке ма на сти ра Гра бов ца

Са чи ње на је кон цеп ци ја за ре ви зи ју и об ра ду штам па них књи га у Би бли о те ци 
ма на сти ра Гра бов ца у Му зе ју Срп ске пра во слав не епар хи је бу дим ске у Сен тан дре ји. 
По сле ура ђе не ре ви зи је збир ке и про ве ра у по сто је ћем ин вен та ру, за по че ти су по-
сло ви иден ти фи ка ци је и би бли о граф ског опи са из да ња (без на по ме на о при мер ку). 
Укуп но су опи са не 842 књи ге (313 срп ских, 165 на ла тин ском, 130 на не мач ком, 89 
на ма ђар ском, 55 на ру ском, 47 на грч ком, 38 на хр ват ском, 4 на фран цу ском и 1 на 
ита ли јан ском је зи ку). У Му зе ју Срп ске пра во слав не епар хи је бу дим ске би бли о те-
ка ри БМС су са књи гом у ру ци ра ди ли на до пу ни при пре мље них би бли о граф ско-ка-
та ло шких опи са књи га из Би бли о те ке ма на сти ра Гра бов ца. Та ко је на чи њен фи зич-
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ки опис 607 књи га, ко ји об у хва та ком плет ност и ве ли чи ну књи га, ре ги стро ва ни су 
за пи си и фо то гра фи са не су стра ни це са за пи си ма ра ди на став ка опи са у БМС. 

Уре ђе ње, об ра да и за шти та Би бли о те ке епи ско па Ар се ни ја Стој ко ви ћа

При пре мљен је пред лог и са чи ње на је кон цеп ци ја Уре ђе ње, об ра да и за шти та 
Би бли о те ке епи ско па Ар се ни ја Стој ко ви ћа, ко ја тре ба да се оства ри за јед нич ким 
ра дом БМС и НБС. Ова дра го це на збир ка са око 4000 пу бли ка ци ја на ла зи се у Епар-
хиј ском дво ру у Сен тан дре ји. Пред ви ђе ни по сло ви тре ба да от поч ну 2016. го ди не. 

НА БАВ КА И РАЗ МЕ НА ПУ БЛИ КА ЦИ ЈА

У пе ри о ду 2012–2015. БМС је свим ви до ви ма на бав ке (оба ве зни при ме рак, 
ку по ви на, раз ме на, по клон, де по зит) при ба ви ла и у сво је збир ке укљу чи ла укуп но 
257.203 пу бли ка ци ја (73.176 књи га, 34.450 је ди ни ца по себ них збир ки и 149.577 бро-
је ва пе ри о ди ке). Оба ве зним при мер ком при мље но је 178.877, ку по ви ном 3200, раз-
ме ном 30.637, по кло ном 44.135 и де по зи том 354 пу бли ка ци је.

Оба ве зним при мер ком збир ке БМС обо га ће не су са 44.976 књи га, 118.567 бро-
је ва но ви на и ча со пи са и 15.334 је ди ни це по себ них збир ки.

Од вој во ђан ских из да ва ча оба ве зним при мер ком при мље но је 145.577 пуб ли-
ка ци ја, а у збир ке БМС је укљу че но 64.666 (15.506 књи га, 39.956 бро је ва пе ри о ди ке, 
9.204 је ди ни це по себ них збир ки). 

Оба ве зним при мер ком од НБС при мље но је 114.211 пу бли ка ци ја (29.470 књи-
га, 78.611 бро је ва пе ри о ди ке и 6.130 је ди ни ца по себ них збир ки).

Из оба ве зног при мер ка при ку пље ног на те ри то ри ји АП Вој во ди не, НБС упу-
ће но је 57.620 пу бли ка ци ја а 28.809 је при пре мље но за сла ње На род ној и уни вер-
зи тет ској би блио те ци „Иво Ан дрић”.

Ку по ви на

БМС је у пе ри о ду 2012–2015. ку по ви ном упот пу ни ла сво је збир ке са 3200 пу-
бли ка ци ја (1.686 књи га, 932 бро ја пе ри о ди ке и 582 је ди ни це по себ них збир ки).

Раз ме на

БМС је на ста ви ла са рад њу са око 300 би бли о те ка и дру гих ин сти ту ци ја у 
ино стран ству. На овај на чин БМС сво јим ко ри сни ци ма омо гу ћа ва да пра те књи-
жев ну, кул тур ну и на уч ну де лат ност у ви ше од 60 зе ма ља у све ту, а сла њем књи га 
и ча со пи са (пре све га из да ња Ма ти це срп ске и БМС) по ма же рад број них сла ви-
стич ких цен та ра и лек то ра та за срп ски је зик. Раз ме ном је при мље но укуп но 30.637 
пу бли ка ци ја, од че га 29.136 из ино стра них би бли о те ка и 1.501 из Ср би је. Ино стра-
ним парт не ри ма у раз ме ни и лек то ра ти ма за срп ски је зик по сла то је 39.170, а парт-
не ри ма у зе мљи 3790 публикацијa.

По клон

БМС је у пе ри о ду 2012–2015. при ми ла на по клон 91.565 пу бли ка ци ја на ра зним 
је зи ци ма. На кон про ве ре, у збир ке је укљу че но 44.135 пу бли ка ци ја. Пре о ста ле пу бли-
ка ци је, за ко је је утвр ђе но да их БМС по се ду је, рас по ре ђу ју се за по кло не дру гим би-
бли о те ка ма и за сла ње у раз ме ну. Име на да ро да ва ца ре дов но се об ја вљу ју у Ве сти ма, 
гла си лу БМС и Го ди шња ку БМС, а сва ком се упу ћу је и за хвал ни ца.
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БМС је би бли о те ка ма и на уч ним рад ни ци ма по сла ла на по клон укуп но 33.454 
пу бли ка ци је и то: Кул тур ном клу бу „Но ви Сад – Нео план та” у Мел бур ну – 10.700, 
Ко лу срп ских се ста ра Епар хи је бач ке – 60, Ра дио Бе о гра ду за Ак ци ју „Књи га со-
ли дар но сти” – 3036, Срп ској пра во слав ној па ро хи ји при Све то сав ском хра му у 
Но вом Са ду – 150, би бли о те ци Ма на сти ра Хи лан да ра – 1262, Би бли о те ци Фа кул-
те та умет но сти у Ни шу – 120, Ге рон то ло шком цен тру „Ко нак” у Срем ској Ка ме-
ни ци – 200, Би бли о те ци Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду – 38, Град ској на род ној 
би бли о те ци „Жар ко Зре ња нин” у Зре ња ни ну – 500, На род ној би бли о те ци „Ра до је 
До ма но вић” у Сур ду ли ци – 400, Ма на сти ру Ве ли ка Ре ме та – 300, Огран ку Ву ко ве 
за ду жби не у Чач ку – 70, Би бли о те ци Ин сти ту та у Ни шкој Ба њи – 800, Удру же њу 
срп ских пи са ца у Сло ве ни ји – 599, Фа кул те ту за еко но ми ју и ин же њер ски ме наџ-
мент у Но вом Са ду – 200, На ци о нал ној би бли о те ци у Мел бур ну – 51, Бе о град ском 
сај му за угро же не би бли о те ке у Ср би ји – 40, Хи лан дар ској би бли о те ци у ме то ху 
Ка ко ву – 150, Шко ли „Ни ко ла Те сла” при Па ро хи ји Све те Пет ке (СПЦ) у гра ду 
Леј кшо ру (Он та рио) у Ка на ди – 100, Ка те дри за ру ски је зик Фи ло зоф ског фа кул те-
та у Но вом Са ду – 250, Цен трал ној би бли о те ци Уни вер зи те та у Но вом Са ду – 110, 
Би бли о те ци Епар хи је бач ке СПЦ – 50, ма на сти ру Ма ла Ре ме та – 150, Би бли о те ци 
Прав ног фа кул те та за при вре ду и пра во су ђе у Но вом Са ду – 122, Ин сти ту ту за 
хун га ро ло ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду – 27, Ау стриј ској би бли о те ци 
у Плзе ну (Че шка) – 23, Срб ско-ру ском цен тру у Кра гу јев цу – 100, би бли о те ка ма у 
До бо ју, Шам цу, Би је љи ни и Че лин цу (Ре пу бли ка Срп ска) укуп но – 5200, ОШ „Бран ко 
Ра ди че вић” у Рав ном Се лу – 150, Град ској би бли о те ци у Кру шев цу – 50, Клу бу мла-
дих се ла Ја бу ка – 50, Омла дин ском цен тру у При бо ју – 50, Ма на сти ру Гр ге те гу – 50, 
ОШ „Пе тар Пе тро вић Ње гош” у Ме две ђи – 300, Ме сној за јед ни ци „Омла дин ски 
по крет” у Но вом Са ду – 60, Би бли о те ци „Бран ко Ра ди че вић” у Жи ти шту – 110, 
Би бли о те ци Срп ске пра во слав не епар хи је бу дим ске у Сен тан дре ји – 10, ма на сти ру 
Љу бо сти њи – 30, Би бли о те ци у Бо су ту – 250, Пра во слав ној ми тро по ли ји цр но гор-
ско-при мор ској на Це ти њу – 62, На род ној би бли о те ци у Тре би њу (Ре пу бли ка Срп-
ска) – 62, На род ној би бли о те ци на Па ла ма (Ре пу бли ка Срп ска) – 100, ма на сти ру 
Кру ше до лу – 42, Град ској упра ви Но вог Са да за шко ле на Ко со ву и Ме то хи ји – 200, 
Бо го сло ви ји Све тог Пе тра Це тињ ског на Це ти њу – 52, Ин сти ту ту за за шти ту здра-
вља де це и омла ди не Вој во ди не – 13, На род ној би бли о те ци у Бе че ју – 30, ма на сти ру 
Остро гу – 50, На род ној и уни вер зи тет ској би бли о те ци у Ба њој Лу ци – 10.

Би бли о те ка је по сла ла на по клон и 6915 пу бли ка ци ја, сво јих из да ња, уста но-
ва ма и по је дин ци ма у зе мљи.

ЕЛЕК ТРОН СКА КА ТА ЛО ШКО-БИ БЛИ О ГРАФ СКА  
ОБ РА ДА ПУ БЛИ КА ЦИ ЈА

У пе ри о ду 2012–2015. на ста вље но је уно ше ње по да та ка за пу бли ка ци је ко је 
су на ба вље не у то ку ове че ти ри го ди не, као и за оне из ра ни јих го ди на ко је су об-
ра ђе не у ли сном ка та ло гу. Елек трон ска ба за по пу ња ва на је и по да ци ма о члан ци ма 
и дру гим при ло зи ма об ја вље ним у но вим бро је ви ма пе ри о дич них пу бли ка ци ја 
ме ђу ко ји ма су Ле то пис Ма ти це срп ске и 11 збор ни ка Ма ти це срп ске, Го ди шњак 
БМС и пре ко сто на сло ва те ку ће и ста ри је пе ри о ди ке.

Ажур но су оба вља не имен ска, пред мет на и де ци мал на об ра да но вих пу бли-
ка ци ја, уз исто вре ме ну ре ви зи ју збир ки. Укуп но је об ра ђе но 210.616 пу бли ка ци ја 
(књи ге, пе ри о ди ка, при ло зи у пе ри о дич ним пу бли ка ци ја ма и не књи жни ма те ри јал), 
за ко је је у елек трон ском ка та ло гу кре и ра но 75.256 но вих за пи са, 77.240 за пи са су 
до пу ње на, а 58.129 за пи са је пре у зе то. Ре ди го ван је 21.471 за пис, а уједначенo је 27.136 
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записa. Фор ми ра не су 206.393 предметнe одредницe и 250.073 де ци мал на бро ја. 
Ура ђе но је 10.089 CIP за пи са.

Ка та ло шки су укуп но об ра ђе не 93.733 књи ге, од то га је 9627 но вих за пи са, 
44.165 за пи са је до пу ње но, а 39.941 за пис је пре у зет из уза јам не ба зе CO BIB.SR .

Из пе ри о дич них пу бли ка ци ја ко је из да је Ма ти ца срп ска (Ле то пис и 11 на уч-
них збор ни ка), Го ди шња ка БМС и из пре ко 100 на сло ва те ку ће и ста ре пе ри о ди ке 
об ра ђен је 54.051 при лог.

На ста вље ни су ре дак ци ја об ра де пу бли ка ци ја и ујед на ча ва ње за пи са ра ди 
по бољ ша ња ква ли те та елек трон ског ка та ло га.

При ку пља на је и об ра ђи ва на гра ђа за Би бли о гра фи ју књи га у Вој во ди ни. Об ја-
вље не су све ске за 2010, 2011, 2012. и 2013. го ди ну.

При пре мље на је Би бли о гра фи ја Бо ри сла ва Ми хај ло ви ћа Ми хи за (1333 је ди ни це 
и 6 је ди ни ца на кнад но про на ђе них и до да тих по сле пре ло ма).

При ку пље на је и об ра ђе на гра ђа за Би бли о гра фи ју Дра га на Јо ва но ви ћа Да ни
ло ва, до бит ни ка Зма је ве на гра де, и при пре мље на је за штам пу (1896 је ди ни ца).

На ста вље но је при ку пља ње и об ра ђи ва ње гра ђе за Би бли о гра фи ју Ма ти це 
срп ске и за би бли о гра фи је до бит ни ка Зма је ве на гра де.

У За ви чај ној збир ци Вој во ди не на ста вље ни су по пу ња ва ње, сиг ни ра ње, об ра да 
и еви ден ци ја за за шти ту пу бли ка ци ја. По пу ња ва не су и об ра ђи ва не збир ке из да ња 
Ма ти це срп ске и СА НУ.

Ка та ло шки је об ра ђе но 14.046 на сло ва пе ри о ди ке.
За Кар то граф ско-ге о граф ску збир ку, Збир ку му зи ка ли ја, Ли ков но-гра фич ку 

збир ку и Збир ку сит ног и до ку мен та ци о ног ма те ри ја ла укуп но је об ра ђе но 34.377 
пу бли ка ци ја.

За вр шен је и од штам пан ка та лог Огла си БМС 1868–1918, пр ва књи га у се ри ји 
Ка та лог по себ них збир ки БМС (364 је ди ни це, 172 стр.).

Про је кат кон вер зи је ли сног ка та ло га

У окви ру про јек та, за по че тог 1992. го ди не, на ста вљен је ре тро спек тив ни унос 
по да та ка у елек трон ски ка та лог за пу бли ка ци је об ра ђе не у ли сном ка та ло гу. Опис 
се ра ди са књи гом у ру ци ко ја се по вла чи из ма га ци на и та ко се исто вре ме но оба-
вља и ре ви зи ја фон да. По сао је ор га ни зо ван та ко да је омо гу ће но не пре кид но услу-
жи ва ње и ин фор ми са ње ко ри сни ка.

До са да је оба вље на ре ви зи ја и ре тро спек тив на об ра да 714.456 пу бли ка ци ја 
(543.902 књи ге, 51.168 го ди шта пе ри о ди ке и 119.386 пу бли ка ци ја по себ них збир ки).

ЕЛЕК ТРОН СКИ КА ТА ЛОГ

На ста вљен је рад у си сте му уза јам не ка та ло ги за ци је у окви ру про јек та ВБС. 
Оба ве зни при ме рак об ра ђи ван је са мо на јед ном ме сту, а НБС и БМС су ме ђу соб но 
пре у зи ма ли за пи се. Гру пе ре дак то ра ујед на ча ва ле су об ра ду у уза јам ном ка та ло гу. 
Из за јед нич ке елек трон ске ба зе по да та ка БМС је пре у зе ла 59.120 за пи са.

У ком пју тер ској ба зи БМС 31. де цем бра 2015. го ди не био је укуп но 1.366.601 
за пи с (934.191 за пис за књи ге, 35.323 за пе ри о ди ку, 304.254 за при ло ге из ча со пи са 
и но ви на и 92.833 за пу бли ка ци је по себ них збир ки). Сва ки од ових за пи са пре тра-
жив је пре ко ше зде се так па ра ме та ра. 

Елек трон ски ка та лог БМС до сту пан је на ин тер не ту, на адре си сај та БМС 
www.bms.rs.

Елек трон ска ба за БМС ко ја чи ни осно ву уза јам ног ка та ло га Ср би је, фор ми-
ра ног у НБС у окви ру ВБС, до ступ на је и пре ко адре се http://vbs.rs./co biss/.
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ЧУ ВА ЊЕ И КО РИ ШЋЕ ЊЕ ПУ БЛИ КА ЦИ ЈА

У пе ри о ду 2012–2015. у БМС се учла ни ло 17.312 чи та ла ца. Ме ђу нај број ни ји ма 
су сту ден ти, ма стер сту ден ти и док то ран ди, уни вер зи тет ски про фе со ри, ма ту ран ти 
сред њих шко ла, за по сле ни ра зних про фе си ја, пен зи о не ри.

У Чи та о ни ци за пе ри о ди ку и ис тра жи вач ки рад, Чи та о ни ци за на уч ни рад и 
у Оп штој чи та о ни ци коришћенo je 187.287 публикацијa. Број пу бли ка ци ја ко ри-
шће них у чи та о ни ца ма се у од но су на прет ход ни пе ри од по ве ћао. Као и прет ход них 
го ди на нај и зра же ни је је кон стант но ин те ре со ва ње за ли те ра ту ру из обла сти књи жев-
но сти, фи ло ло ги је, дру штве них и фун да мен тал них на у ка, а у по ра сту је ин те ре со ва-
ње за пу бли ка ци је и члан ке из еко но ми је, ме наџ мен та, мар ке тин га, ту ри змо ло ги је 
и дру гих сту диј ских гру па на фа кул те ти ма Но во сад ског уни вер зи те та и при ват ним 
фа кул те ти ма, као и за по тре бе про је ка та Ма ти це срп ске. Нај ве ћи број ко ри шће них 
пу бли ка ци ја је на срп ском је зи ку, а ме ђу пу бли ка ци ја ма на стра ним је зи ци ма оне 
на ен гле ском је зи ку.

То ком овог пе ри о да на ста вљен је у БМС про цес ау то ма ти за ци је по зај ми це 
обе ле жа ва њем књи га бар-ко до ви ма. Оба вље на је ре ви зи ја при руч ни ка у слу жби 
ин фор ма ци ја, као и у чи та о ни ца ма, и све пу бли ка ци је обе ле же не су бар-ко до ви ма. 

На ста вљен је и про цес ау то ма ти за ци је по зај ми це пе ри о ди ке обе ле жа ва њем 
бар-ко до ви ма. За сад се ово обе ле жа ва ње спро во ди се лек тив но, због сло же но сти по сла.

Ко ри сни ци и за по сле ни у Би бли о те ци мо гу про ве ри ти за ду же ња у Би бли о те ци 
пре ко ин тер нет мре же.

Ко ри сни ци ма је омогућенa елек трон ска ре зер ва ци ја и по ру чи ва ње пу бли ка-
ци ја пре ко ин тер не та и OPAC-a, као и бес плат ни бе жич ни ин тер нет. Ко ри сни ци су 
елек трон ским пу тем на ру чи ли 170.381 пу бли ка ци ју.

Ре дов но су спро во ђе не ре ви зи је за ду же ња књи га по зајм ље них за на уч ни и 
струч ни рад.

Спро ве де на је ан ке та о услу га ма БМС.
Би бли о те ка ри ин фор ма то ри об ра ди ли су 3514 зах те ва за ме ђу би бли о теч ку 

по зај ми цу књи га и ко пи ја чла на ка. По ред упут ста ва о ко ри шће њу елек трон ског 
ка та ло га и кла сич них ка та ло га, пру жа ли су ка та ло шке ин фор ма ци је на осно ву ре-
фе рен сне збир ке, би бли о граф ских из во ра и ли те ра ту ре, те мат ски су пре тра жи ва ли 
елек трон ски ка та лог Би бли о те ке, уза јам ну би бли о граф ско-ка та ло шку ба зу по да-
та ка CO BIB.SR  и са ста вља ли ис пи се из тих ба за. При пре ма не су пу бли ка ци је за 
сни ма ње те ле ви зиј ских еми си ја и при ма не ор га ни зо ва не по се те из зе мље и ино-
стран ства БМС и Ма ти ци срп ској при ко ји ма су го сти оба ве шта ва ни о исто ри ји и 
са вре ме ној де лат но сти тих уста но ва. 

При пре мље не су но ве, чи по ва не и пла сти фи ци ра не члан ске кар те за ко ри сни ке.
Ра ди сме шта ја у ма га ци не то по граф ски je евидентиранo 135.366 књи га, а у 

то по граф ску еви ден ци ју се риј ских пу бли ка ци ја уне ти су по да ци за 20.483 го ди шта 
ча со пи са и не дељ них ли сто ва са 63.497 бро је ва и 2173 ме сеч на ком пле та днев них 
ли сто ва са 60.994 бро ја, укуп но 126.067 бро је ва.

Но ве пу бли ка ци је основ ног при мер ка, За ви чај не збир ке Вој во ди не и ле га та сме-
ште не су у ма га ци не. Пу бли ка ци је ко је су би ле ко ри шће не у чи та о ни ца ма, за на уч ни 
и струч ни рад, у оде ље њи ма Би бли о те ке и за из ло жбе ажур но су ула га не у ма га ци не.

Кон ти ну и ра но су из два ја не и пре да ва не књи го ве зни ци пу бли ка ци је ко ји ма 
је по треб на књи го ве зач ка за шти та, укуп но 5116 и 123 то ма пе ри о ди ке. То по граф ски 
еви ден ти ра не и за шти ће не пу бли ка ци је сме ште не су у ма га ци не.

У Че шком ма га ци ну оба вља ни су те ку ћи по сло ви на ула га њу но вих пу бли ка-
ци ја и из но ше њу и вра ћа њу пу бли ка ци ја по ру че них ра ди ко ри шће ња у чи та о ни ца-
ма и за на уч ни и струч ни рад. Пре сло же на су 42 ме тра пе ри о ди ке из ле га та Ко сте 
Ми лу ти но ви ћа. Пре сло же на је пе ри о ди ка ра ди осло ба ђа ња про сто ра за ула га ње 
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стра не пе ри о ди ке фо лио фор ма та из да те по сле 2006. го ди не. Пре ме ште на је ен гле-
ска књи га (60 м). Пре се ље на је лич на би бли о те ка Па вла Ма ле ти на и пе ри о ди ка 
из да ња ака де ми ја. Из два ја на је и ула га на му зеј ска пе ри о ди ка. По ме ра на је пе ри о-
ди ка II, III, IV и фо лио фор ма та ра ди бо ље ор га ни за ци је сме шта ја. Уло же но је 9488 
уџ бе ни ка за основ не и сред ње шко ле на ма ђар ском, сло вач ком, ита ли јан ском, ал бан-
ском, ру син ском, ру мун ском, ма ке дон ском, сло ве нач ком, бу гар ском и ру ском је зи ку. 
Уло же но је 1158 го ди шта но ве пе ри о ди ке са 4994 бро ја, 196 ме сеч них све за ка, са 
3408 бро је ва, укуп но 13.198 бро је ва. У фа сци кле су сло же на 144 на уч но и стра жи-
вач ка про јек та (НИП). Пре ме шта на је не мач ка књи га IV фор ма та и БП фон да. Пре-
сла га на је пе ри о ди ка БП фон да (336 ме та ра). Ма га цин је ре дов но чи шћен.

Пре сло же на је но ва књи га II и III фор ма та (360 м). По ме ре на је стра на књи га 
(157 м). Из два ја на је хр ват ска, сло ве нач ка и ма ке дон ска пе ри о ди ка, прегледанo je 
3565 на сло ва пе ри о ди ке II фор ма та.

У Но ви ма га цин ула га ни су но ви не и ли сто ви по ли сти при о ри те та. По сле 
то по граф ске кон тро ле и ста вља ња у за штит не фа сци кле ком плет но су уло же ни 
ча со пи си и но ви не на срп ском је зи ку II, III и IV фор ма та, го ди шта од 1981. до 2015, 
укљу чу ју ћи и пу бли ка ци је при мље не 2015. го ди не. У Но ви ма га цин ула га на је 
стра на књи га, ен гле ска књи га, књи ге из оба ве зног при мер ка. Пре сло же на је но ва 
књи га II и III фор ма та (360 м). По ме ре на је стра на књи га (157 м).

Сре ђи ва ни су фор ма ти I–IV књи ге (401 м), из дво је ни су ду пли ка ти 93 го ди шта 
Ле то пи са Ма ти це срп ске (1211 бро је ва).

Ура ђе на је то по граф ска кон тро ла пе ри о ди ке пр вог фор ма та П I 1–4100 и из-
дво је но је 90 сиг на ту ра за ула га ње у ма га цин ис под до ње чи та о ни це. Пре гле да ни су 
то по граф ски кар то ни пе ри о ди ке дру гог фор ма та П II 4100–17709 у Но вом ма га ци ну. 

У ма га ци ну ис под до ње чи та о ни це по ме ре на је и сре ђе на пе ри о ди ка П II 35 
– П II 1077. Из дво је на је и спа ко ва на пе ри о ди ка П II 6027–6453 (57 го ди шта са 147 
бро је ва) за Че шки ма га цин. Раз вр ста на је и при пре мље на но ва стра на пе ри о ди ка 
за ула га ње у Че шки ма га цин (561 број). Пре гле да на је, из дво је на и уло же на пе ри о-
ди ка П II 35 – 6294, 15002–17472, као и П III 7000 и П III 7121. Пре гле да на је, по пи-
са на и уло же на пе ри о ди ка од П III 15000 на да ље, 91 на слов и по пи са ни су на сло ви 
сме ште ни у де по зит ни фонд, 53 на сло ва. 

При пре мље не су 4 ку ти је ду пли ка та Ле то пи са Ма ти це срп ске (552 све ске) за 
по клон Би бли о те ци ма на сти ра Хи лан да ра. 

Ура ђе на је то по граф ска кон тро ла Збор ни ка Ма ти це срп ске за дру штве не нау
ке, Збор ни ка Ма ти це срп ске за фи ло ло ги ју и лин гви сти ку, Збор ни ка Ма ти це срп ске 
за књи жев ност и је зик и Збор ни ка Ма ти це срп ске за сла ви сти ку.

Уло же но је 3780 књи га из ле га та Ко сте Ми лу ти но ви ћа, у Оде ље њу ста ре и 
рет ке књи ге и ле га та, на кон сре ђи ва ња по да. Уло же на је 21 ку ти ја ФАО и Уне ско 
до ку ме на та у ма га ци ну Ре фе рал ног цен тра. 

Спро ве де на је ан ке та са ко ри сни ци ма (у но вем бру и де цем бру) и ура ђе на је 
ње на ана ли за, 2012.

У Цен трал ном ма га ци ну при пре мље не су по ли це као и ча со пи си и но ви не фо-
лио фор ма та за ула га ње. По ме ре на је пе ри о ди ка и по де ше не су по ли це (657 м). Том 
при ли ком је уло же но у фа сци кле 2177 на сло ва пе ри о ди ке. Обе ле же но је 449 по ли ца. 
Пре сло же но је 199 књи га III фор ма та. Ра ди бо ље ор га ни за ци је сме шта ја по ме ре но 
је 4612 но вих књи га. То по граф ски је про ве ре на 21 по ли ца пр вог фор ма та књи га.

У Цен трал ном ма га ци ну сре ђи ван је (књи ге су пре сло же не, за ме ње не су сиг на-
ту ре где је тре ба ло, или пре да те на књи го ве зач ку за шти ту) IV фор мат књи ге (99,5 м) 
као и I–I II фор мат књи ге (601 м). Пре ме шта на је пе ри о ди ка II, III, IV и фо лио фор ма та.

За вр ше на је ре ви зи ја Ве чер њег ли ста (П III 2719), Спорт ских но во сти (П фол 
2724) и Вје сни ка (П фол 1335). Из дво је но је пр во из да ње ова три на сло ва док су 
оста ла спа ко ва на у ку ти је.
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Уне ти су по да ци са ре ин вен та ри са ња, ре ви зи је и ре тро спек тив не об ра де ста ре 
вој во ђан ске пе ри о ди ке (379 го ди шта, 9835 бро је ва). Уне ти су по да ци са ре ин вен та-
ри са ња (99 го ди шта, 958 бро је ва). Уне ти су по да ци са ре ви зи је Ле то пи са Ма ти це 
срп ске (92 го ди шта, 287 бро је ва).

Ура ђе ни су обе ле жи ва чи за књи ге. 
На Феј сбук стра ни ци сва ко днев но су по ста вља ни тек сто ви ко ји про мо ви шу 

књи гу и чи та ње, на ја вљу ју и пра те ак ту ел на де ша ва ња у Би бли о те ци. Ко ри сни ци ма 
је омо гу ће на услу га Пи тај те би бли о те ка ра БМС. 

РЕ ФЕ РАЛ НИ ЦЕН ТАР

CS-AGRIS

У пе ри о ду 2012–2015. ра ди из ра де ба зе по да та ка Ср би је о пу бли ко ва ним из-
во ри ма ин фор ма ци ја и по лу пуб ли ка ци ја ма из по љо при вред них на у ка (CS-AGRIS) 
пре гле да не су 6082 до ку мен та цио не је ди ни це. Од то га је из дво је но и об ра ђе но 4249 
је ди ни ца ко је су по том до ку мен та ли стич ки об ра ђе не, а ин пут је елек трон ским пу-
тем по слат у ФАО АГРИС цен тар у Ри му.

Ис тра жи ва ње ци ти ра но сти на лич ни зах тев и на зах тев ин сти ту ци ја

БМС је, по ред Уни вер зи тет ске би бли о те ке „Све то зар Мар ко вић” у Бе о гра ду, 
цен тар за ис пи ти ва ње ци ти ра но сти ра до ва у Ин дек си ма на уч них ци та та и по се ду-
је нај ве ћу збир ку Ин дек са на уч них ци та та у зе мљи. Би бли о те ка из да је за сва ког 
ко ри сни ка, чи ја ци ти ра ност се ис пи ту је на лич ни зах тев, сер ти фи кат са укуп ним 
бро јем ци та та и са мо ци та та, као и њи хо ве би бли о граф ске по дат ке. 

Спи ско ви ис пи ти ва них ау то ра при пре мље ни су по пре зи ме ни ма пр вих ау то ра 
на об ја вље ним ра до ви ма пре ко ко јих се пра ти ци ти ра ност. Би ла су укуп но 572 спи ска 
са 61.122 об ја вље на ра да и 10.674 пр ва ау то ра на об ја вље ним ра до ви ма.

На лич ни зах тев ко ри сни ка из Но вог Са да, Бе о гра да, Су бо ти це, Сом бо ра, 
Зе му на, Зре ња ни на, Пан че ва, Вин че, Кра гу јев ца, Но вог Па за ра, Звор ни ка, Чач ка, 
Ни ша, Ко сов ске Ми тро ви це и Под го ри це ис тра же на је ци ти ра ност ра до ва у Ин дек-
си ма на уч них ци та та, за 625 ау то ра би ла су 823 пре тра жи ва ња, и на ђе но је 44.838 
ци та та и 9802 са мо ци та та. Ко ри сни ци ма су да ти сер ти фи ка ти са свим би бли о граф-
ским по да ци ма.

На лич ни зах тев ко ри сни ка из Но вог Сад и Бе о гра да ура ђе на је ци ти ра ност ра-
до ва у ба зи SCO PUS, би ло је 9 пре тра жи ва ња и на ђе но је 956 ци та та и 238 са мо ци та та. 

На лич ни зах тев ко ри сни ка из Бе о гра да, Ни ша и Ба ња Лу ке ура ђе на је ци ти ра-
ност ра до ва ау то ра у окви ру про јект них ти мо ва (ба зе WoS SCO PUS) и за 5 ау то ра 
на ђе но је 599 ци та та и 4 са мо ци та та. 

На лич ни зах тев ис тра же на је ци ти ра ност и у дру гим ци тат ним ба за ма (SCIn deks 
– Срп ски ци тат ни ин декс) и за 35 ау то ра на ђен је 1201 ци тат и 1143 са мо ци та та. 

На лич ни зах тев ко ри сни ка из Но вог Са да и Бе о гра да ура ђе на је ци ти ра ност 
ра до ва ау то ра у окви ру про јект них ти мо ва (ба зе SCI) и за 13 ау то ра на ђе но је 4660 
ци та та и 33 са мо ци та та.

ИС ТРА ЖИ ВА ЊЕ ЦИ ТИ РА НО СТИ НА УЧ НИХ РАД НИ КА  
АП ВОЈ ВО ДИ НЕ ДО 2013. 

Са По кра јин ским се кре та ри ја том за на у ку и тех но ло шки раз вој Ау то ном не 
по кра ји не Вој во ди не 29. ма ја 2014. го ди не за кљу чен је уго вор о фи нан си ра њу и 
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реа ли за ци ји про јек та „Из ра да пре гле да ци ти ра но сти на уч них рад ни ка из ба зе на-
уч но-ис тра жи вач ких рад ни ка АП Вој во ди не”. Пре глед ци ти ра но сти об у хва тио је 
пе ри од до 2013. го ди не. Ци ти ра ност ис тра жи ва ча ис пи ту је се на осно ву Кар то на 
на уч них рад ни ка (КНР) ко ји су у елек трон ској фор ми до ста вље ни БМС. 

Спи ско ви ис пи ти ва них ау то ра при пре мље ни су у БМС по пре зи ме ни ма пр вих 
ау то ра на об ја вље ним ра до ви ма пре ко ко јих се пра ти ци ти ра ност. Ура ђе но je 4136 
спи ско ва са 250.261 ра дом и 54.583 пр ва ау то ра на об ја вље ним ра до ви ма. Ис тра-
жи ва ње ци ти ра но сти ура ђе но је за укуп но 4136 научнa ис тра жи ва ча Вој во ди не и 
на ђе но је 85.647 ци та та и 27.101 са мо ци тат (укуп но 112.748). 

За вр шни из ве штај о ра ду на про јек ту „Из ра да пре гле да ци ти ра но сти на уч них 
рад ни ка из ба зе на уч но-ис тра жи вач ких рад ни ка АП Вој во ди не 29. мај 2014. го ди-
не – 31. ок то бар 2015. го ди не” пре дат је 6. но вем бра 2015. 

На веб сај ту По кра јин ског се кре та ри ја та за на у ку и тех но ло шки раз вој АП 
Вој во ди не http://knr.uns.ac.rs/ime nik Svi.xhtml ис так ну ти су спи ско ви свих ци ти ра-
них ис тра жи ва ча.

Те мат ска и дру га пре тра жи ва ња

Пре тра жи ва ња су нај че шће оба вље на у елек трон ским сер ви си ма КоБ СОН-а 
(Ino čas, Na ši u WoS, SCI Di rect, Eb sco, WоS, Eme rald, Sa ge, SCin deks, KSto re и др.). За 
те мат ска и дру га пре тра жи ва ња из стра них ба за по да та ка ко ри шћен је и при ступ 
пре ко ин тер не та (Go o gle, Go o gle Scho lar, Агрис, Ама зон, Бри тан ска би бли о те ка и 
др.). За по тре бе ме ђу би бли о теч ке по зај ми це у ба зи Ele Čas би ло је 379 пре тра жи ва-
ња ча со пи са. Би ло је укуп но 201 темат скo претраживањe и из дво јен je 301 чланaк 
у пу ном тек сту, 10 ап стра ка та и 1631 стра ни ца пу бли ка ци ја ко је су штам па не или 
сни мље не на ком пакт-ди ско ве или USB и пре да те ко ри сни ци ма.

Ме ђу би бли о теч ка по зај ми ца

Пу тем ме ђу би бли о теч ке по зај ми це из ино стран ства укуп но je позајмљенo 695 
пу бли ка ци ја (451 копијa и 244 књи ге).

Из SU BI TO (Docуment De li very Ser vi ces – Не мач ка), ко ји је нај у спе шни ји си-
стем за ме ђу би бли о теч ку по зај ми цу и бр зу ис по ру ку чла на ка елек трон ским пу тем, 
по ру че но је 1186 ко пи ја чла на ка ко је су сти гле за ма ње од 72 са та и 351 књигa. Из 
Бри тан ске би бли о те ке по ру че но је 40 ко пи ја чла на ка и 105 књигa. Пу тем IFLA ва-
у че ра по ру че не су 163 књи ге и 134 ко пи је. 

Из да ва ње при мар ног ма те ри ја ла

У чи та о ни ци Ре фе рал ног цен тра ко ри шће но је 2405 пу бли ка ци ја (док тор ски 
и ма ги стар ски ра до ви и ЈУС стан дар ди, ком пакт-ди ско ви мо но граф ских пу бли ка-
ци ја и др.). 

Стра не ба зе по да та ка на ин тер не ту

Ми ни стар ство за на у ку и за шти ту жи вот не сре ди не Ре пу бли ке Ср би је на ста-
ви ло је да фи нан си ра прет пла ту на стра не ба зе по да та ка у окви ру Кон зор ци ју ма 
би бли о те ка Ср би је за об је ди ње ну на бав ку (КоБ СОН – http://kob son.nb.rs). До ступ-
не су сле де ће ба зе по да та ка: Web of Sci en ce, EB SCO – Pu blis hing, Sprin ger Link, 
In sti tu te of Physics Pu blis hing Eme rald, Sci en ce Di rect, Sco pus, Ox ford Uni ver sity Press 
и др., а оче ку је се ре а ли за ци ја при сту па и дру гим ба за ма. Ми ни стар ство фи нан си-
ра на бав ку ком пакт-ди ско ва, ча со пи са у па пир ној фор ми, а део сред ста ва одо брен 
је за ме ђу би бли о теч ку по зај ми цу. 
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КоБ СОН у 2015. го ди ни по кри ва око 35.000 на сло ва ча со пи са и око 90.000 
елек трон ских књи га, као и не ко ли ко ин дек сних ба за по да та ка и са др жи ин фор ма-
ци је о им пакт фак то ри ма ча со пи са.

БМС има мо гућ ност да пре тра жи 29 на сло ва ча со пи са на ен гле ском је зи ку 
ко ји су до ступ ни он лајн, а у окви ру про јек та Jo ur nal Do na tion Pro ject.

Збир ке Ре фе рал ног цен тра

У елек трон ској ба зи БМС еви ден ти ра но је и сиг ни ра но 959 док тор ских ди-
сер та ци ја, 11 спе ци ја ли стич ких и 59 ра до ва са струч них ис пи та, као и 664 ком пакт-
-ди ска.

ЗА ШТИ ТА ПУ БЛИ КА ЦИ ЈА

То ком про те клог че тво ро го ди шњег пе ри о да од ја ну а ра 2012. до де цем бра 2015. 
го ди не у Оде ље њу за шти те пу бли ка ци ја БМС у це ло сти су спро ве де не ме ре за шти-
те ко је су пред ви ђе не про гра ми ма ра да у скла ду са прав ним про пи си ма, ва же ћим 
стан да р ди ма и пра ви ли ма стру ке.

Де лат ност за шти те ста ре и рет ке би бли о теч ке и ар хив ске гра ђе са др жа ла је 
ода бра ну при ме ну по сту па ка и ме ра тех нич ке за шти те и то: пре вен тив не за шти те, 
тј. при ме ну оних по сту па ка и ме ра ко је се спро во де пре на стан ка оште ће ња не ког 
кул тур ног до бра (ме ха нич ко чи шће ње и дез ин фек ци ја, пре фор ма ти ра ње пу бли ка ци ја 
у ци љу њи хо ве за шти те, ар хи ви ра ња и лак шег ко ри шће ња при ме ном по сту па ка 
ми кро фил мо ва ња и ди ги та ли за ци је, из ра да ди ги тал них и прин тер ко пи ја пу бли-
ка ци ја или њи хо вих де ло ва у тра же ним фор ма ти ма пре ма зах те ви ма ко ри сни ка, 
раз не књи го ве зач ке по прав ке и ин тер вен ци је, из ра да за штит них ку ти ја, фа сци кли 
и омо та и др.) као и при ме ну по сту па ка и ме ра ку ра тив не за шти те, тј. ле че ња већ 
оште ће не би бли о теч ке и ар хив ске гра ђе (де таљ ни пре гле ди угро же них ра ри тет них 
ру ко пи са и књи га пред ло же них за за шти ту са од ре ђи ва њем сте пе на и вр сте оште-
ће но сти и из бо ра ме то да и по сту па ка за шти те ко је је нео п ход но спро ве сти, из во-
ђе ње ра зних кон зер ва тор ских и ла бо ра то риј ских ис пи ти ва ња и на осно ву до би је них 
ре зул та та спро во ђе ње кон зер ва ци је и ре ста у ра ци је оште ће них ли сто ва и по ве за 
кул тур них до ба ра, ра ри тет них ру ко пи са, ста рих штам па них и рет ких књи га и дру ге 
ста ре и рет ке би бли о теч ке и ар хив ске гра ђе, из ра да кон зер ва тор ске до ку мен та ци је 
и ра зна сни ма ња пре, у то ку и по сле спро ве де них ме ра тех нич ке за шти те).

За шти та кул тур них до ба ра је ра ђе на у скла ду са мо гућ но сти ма Оде ље ња за-
шти те пу бли ка ци ја, стан да р ди ма, пра ви ли ма стру ке и прав ним про пи си ма, пре ма 
при о ри те ти ма у за шти ти, сте пе ну оште ће но сти пу бли ка ци ја и оба ве за ма де фи ни са-
ним по себ ним уго во ри ма из БМС, Ар хи ва СА НУ, Исто риј ског ар хи ва гра да Но вог 
Са да, Исто риј ског ар хи ва Зре ња ни на, Би бли о те ке ша бач ке, град ских би бли о те ка 
Су бо ти це, Сом бо ра и Вр шца, На род не би бли о те ке из Кра гу јев ца, Пе да го шког му-
зе ја из Бе о гра да, Га ле ри је Ма ти це срп ске, Епар хи је звор нич ко-ту злан ске, Му зе ја 
Вој во ди не и Спо мен-збир ке Па вла Бе љан ског.

Ра ди уче ство ва ња на кон кур си ма Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња Ре-
пу бли ке Ср би је и кон кур си ма По кра јин ског се кре та ри ја та за кул ту ру и јав но ин фор-
ми са ње АП Вој во ди не у обла сти за шти те кул тур ног на сле ђа у Оде ље њу за шти те 
пу бли ка ци ја ре дов но је вр шен де та љан пре глед па жљи во ода бра них, угро же них, 
ста рих и рет ких ру ко пи сних и штам па них књи га и дру ге би бли о теч ке и ар хив ске 
гра ђе из до ма ћих и ино стра них би бли о те ка ко је су пред ло же не за за шти ту са про-
це ном вред но сти по сло ва кон зер ва ци је и ре ста у ра ци је или дру гих ме ра тех нич ке 
за шти те ко је је нео п ход но спро ве сти.
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То ком 2012. го ди не у Оде ље њу за шти те успе шно је ре а ли зо ван План обу ке 
ан га жо ва ног рад ни ка на по сло ви ма кон зер ва то ра и ре ста у ра то ра са ви со ком струч-
ном спре мом. Обу ка је са др жа ла те о риј ски и прак тич ни део ве зан за пре вен тив ну 
за шти ту и кон зер ва ци ју и ре ста у ра ци ју ста ре и рет ке би бли о теч ке гра ђе, на ро чи то 
за за шти ту по ве за ра ри тет них пу бли ка ци ја.

У Оде ље њу за шти те пу бли ка ци ја из ра ђен је је дан ком плет Ди ги та ли зо ва них 
пр вих из да ња Ње го ше вих књи га (са др жи 11 књи га на 1508 стра на), чи ји је уред ник 
Ми ро Вук са но вић, а ко ји је по во дом 200-го ди шњи це ро ђе ња Пе тра II Пе тро ви ћа 
Ње го ша, на дан от кри ва ња спо ме ни ка Ње го шу у Ан дрић гра ду, 29. но вем бра 2013, 
из ло жен на стал ној по став ци у Ан дри ће вом ин сти ту ту, по во дом ње го вог отва ра ња, 
као по клон БМС.

Са Исто риј ским ар хи вом гра да Но вог Са да скло пљен је по се бан уго вор о кон-
зер ва ци ји и ре ста у ра ци ји из у зет но оште ће них ру ко пи сних стра ни ца из фон до ва 
ар хи ва, пре све га фон да Ма ги стра та сло бод ног кра љев ског гра да Но вог Са да 
(1748–1918) ко ји ће би ти ре а ли зо ван пре ма го ди шњим пла но ви ма у на ред ном пе ри о ду.

За ла бо ра то ри ју за ми кро гра фи ју, ди ги та ли за ци ју и фо то гра фи ју у 2013. го-
ди ни је на ба вљен део са вре ме не опре ме за ди ги тал но сни ма ње (ди ги тал ни апа рат 
Ni kon D800E и ра чу нар Ap ple iMac са нео п ход ним про гра ми ма за об ра ду сли ка) 
ко ја ће по ди ћи ква ли тет на ших услу га у де лу кон зер ва тор ске до ку мен та ци је и ди-
ги та ли за ци је нај зах тев ни јих ру ко пи са и књи га за по тре бе на ших ко ри сни ка или 
Ди ги тал не БМС. За вр шен је и ве ли ки сер вис ста ре 35 мм ко рач не ка ме ре за ми кро-
фил мо ва ње. Због че стих ква ро ва ко је је ка ме ра у ра ни јем пе ри о ду има ла из вр ше на 
је за ме на си сте ма осве тље ња са са вре ме ним LED осве тље њем као и за ме на ме ха-
нич ких скло по ва ди ги тал ним што ће омо гу ћи ти ста би лан рад и ве ли ке уште де у 
на ред ном пе ри о ду.

У 2014. го ди ни за вр ше на је кон зер ва ци ја и ре ста у ра ци ја 41 ста ре и рет ке књи ге 
Би бли о те ке ша бач ке, пре ма по себ ном уго во ру, ко је укуп но са др же 11.156 стра ни ца. 
Књи ге су пре да те Би бли о те ци ша бач кој на да ље чу ва ње и ко ри шће ње. На кон оба-
вље не кон зер ва ци је и ре ста у ра ци је пре да та је и гра ђа Исто риј ском ар хи ву из Зре-
ња ни на – две ру ко пи сне ра ри тет не књи ге са 430 стра ни ца и 21 при ме рак ка ра та, 
ма па и пла но ва ме ђу ко ји ма је Мер си је ва ма па из 1723–1725. го ди не. За вр ше на је 
кон зер ва ци ја и ре ста у ра ци ја 20 ода бра них ста рих и рет ких књи га од 15. до 19. ве ка 
из бо га те збир ке Град ске би бли о те ке у Су бо ти ци, пи са не на цр кве но сло вен ском, 
срп ском, ла тин ском, ма ђар ском и хр ват ском је зи ку са укуп но 8723 стра ни це, као 
и кон зер ва ци ја и ре ста у ра ци ја до ку ме на та За о став шти не ге не ра ла Ми ха и ла Бо диа 
из Исто риј ске збир ке Ар хи ва СА НУ ко ја са др жи пре ко 8200 стра ни ца, а ко ја због 
из у зет но ве ли ког сте пе на оште ће но сти и про це не да би сва ко да ље ко ри шће ње 
до ве ло до трај них оште ће ња ни су мо гла, пре де таљ ног пре гле да у Оде ље њу за шти те 
пу бли ка ци ја БМС, би ти ар хи ви стич ки об ра ђе на, сре ђе на и по пи са на.

То ком 2014. го ди не за вр ше на је и ди ги та ли за ци ја и це ло куп на об ра да ди ги тал-
них сни ма ка са при пре мом за по ста вља ње у Ди ги тал ну БМС Збор ни ка за дру штве
не на у ке Ма ти це срп ске. Укуп но је ди ги та ли зо ва но 22.970 стра ни ца из 119 бро је ва 
Збор ни ка (107 књи га).

У 2015. го ди ни за вр ше не су кон зер ва ци ја и ре ста у ра ци ја 23 ода бра не ста ре и 
рет ке књи ге из збир ке Пе да го шког му зе ја из Бе о гра да ко је су пред ло же не за за шти-
ту, пре ма по себ ном уго во ру, и ко је укуп но са др же 4592 стра ни це. За књи гу, из ове 
гру пе, М. Смо триц ки, Сло вен ска ја гра ма ти ка, Рим ник, 1755, ко ја је кул тур но до бро 
од из у зет ног зна ча ја, из ра ђе на је од го ва ра ју ћа за штит на ку ти ја ко ја ће омо гу ћи ти 
без бед ни је чу ва ње и ко ри шће ње.

То ком 2015. го ди не за вр ше не су и кон зер ва ци ја и ре ста у ра ци ја ода бра них ра-
ри тет них ру ко пи са из фон да Ма ги стра та сло бод ног кра љев ског гра да Но вог Са да 
(1748–1918) из Исто риј ског ар хи ва гра да Но вог Са да. Оба вље на је кон зер ва ци ја и 
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ре ста у ра ци ја 874 ру ко пи сне стра ни це ар хив ске гра ђе са пр вим и 50 ру ко пи сних 
стра ни ца са дру гим сте пе ном оште ће но сти. На кон за вр ше них по сту па ка кон зер ва-
ци је и ре ста у ра ци је оба вље но је за штит но ми кро фил мо ва ње на 16 мм ми кро фил му 
у ар хив ском ква ли те ту, као и ди ги та ли за ци ја свих стра ни ца и омо та ру ко пи са. Ди-
ги тал не ко пи је, об ра ђе не у не ком пре со ва ном TIFF фор ма ту (пре ко 117 GB), пре не се-
не су на ме мо ри ју HDD ди ска Исто риј ског ар хи ва гра да Но вог Са да за да љу без бед ну 
и са вре ме ну упо тре бу.

У Оде ље њу за шти те пу бли ка ци ја у 2015. го ди ни ра ђен је и пре глед ста рих и 
рет ких књи га Би бли о те ке срп ске пра во слав не епар хи је бу дим ске у Сен тан дре ји, 
ко је са др же 4500 стра ни ца у 8 књи га и пред ви ђе на су за пр ву фа зу ра да на кон зер ва-
ци ји и ре ста у ра ци ји укуп но 32 ода бра на при мер ка са 17.784 стра ни це. Ре а ли за ци ја 
пла ни ра них по сло ва на за шти ти ста рих и рет ких књи га ко је се на ла зе у ино стра ним 
збир ка ма за ви си ће од обез бе ђе ња сред ста ва за нео п хо дан ма те ри јал и оста ле тро-
шко ве.

Са гла сно оба ве за ма де фи са ним За ко ном о ста рој и рет кој би бли о теч кој гра ђи, 
у окви ру де лат но сти за шти те (по сло ви ми кро фил мо ва ња и ди ги та ли за ци је гра ђе), 
на ба вљен је ске нер за ди ги та ли за ци ју ста ре и рет ке би бли о теч ке гра ђе SMA, SCAN 
MA STER A1 фор ма та, чи ја је вред ност 7.196.400 ди на ра. Ске нер ће, уз на бав ку оста ле 
опре ме пла ни ра не за раз вој си сте ма за шти те пу бли ка ци ја, омо гу ћи ти са вре ме ну и 
ве о ма ква ли тет ну ре а ли за ци ју пред ви ђе них по сло ва.

У ла бо ра то ри ји за кон зер ва ци ју и ре ста у ра ци ју спро ве де не су ме ре кон зер ва-
ци је 98.775 и ре ста у ра ци је 97.700 оште ће них стра ни ца ра ри тет них ру ко пи са и ста рих 
и рет ких штам па них књи га, као и пре вен тив на за шти та 25.050 ли сто ва пу бли ка ци ја 
и књи га ко је ће на кон да ље об ра де би ти сме ште не у ма га ци не би бли о те ке. На ста-
вље ни су по сло ви кон зер ва ци је и ре ста у ра ци је по ве за ра ри тет них књи га са ре кон-
струк ци јом по ве за и на чи на по ве зи ва ња пре ма ори ги нал ним нај ком плет ни јим 
при мер ци ма. У овом че тво ро го ди шњем пе ри о ду за вр ше но је по ве зи ва ње 404 ста ре 
и рет ке књи ге. Де таљ но су за по тре бе кон зер ва ци је и ре ста у ра ци је пре гле да на 
13.643 ру ко пи сна ли ста и 806 ста рих и рет ких књи га. Од ре ђен је њи хов сте пен 
оште ће но сти и ме ре кон зер ва ци је и ре ста у ра ци је ко је је по треб но спро ве сти.

На ста вље но је за штит но ми кро фил мо ва ње кул тур них до ба ра и по је ди них 
ода бра них, при но вље них, рет ких или оште ће них при ме ра ка. То ком ове че ти ри го-
ди не из ра ђе на су 200.063 ми кро сни ма ка на 16 мм и 35 мм ар хив ским ми кро фил мо-
ви ма у скла ду са зах те ви ма ва же ћих стан дар да и у ква ли те ту по треб ном за ар хи ви-
ра ње. Раз ви је но је 68 рол ни ми кро фил мо ва за ар хи ви ра ње и оба вље на је кон тро ла 
ква ли те та 138 рол ни ста рих ми кро фил мо ва из ми кро фил мо те ке БМС. За по тре бе 
ко ри сни ка или Би бли о те ке ди ги тал ним ка ме ра ма из ра ђе на су 55.164 сним ка ра ри-
тет них пу бли ка ци ја а у по треб ним фор ма ти ма об ра ђе но је 89.155 ди ги тал них сни-
ма ка. Ске не ром за ми кро о бли ке ди ги та ли зо ва но је 14.196 ми кро сни ма ка углав ном 
оних пу бли ка ци ја ко је у Би бли о те ци по сто је са мо на ми кро о бли ци ма, ка ко би се 
олак ша ло њи хо во ко ри шће ње. Из ра ђе но је 7386 прин тер ко пи ја, а 28.221 ди ги та-
ли зо ва на стра ни ца је пре ма зах те ви ма ко ри сни ка на ре за на на CD и DVD ди ско ве 
или пре не се на на дру ге елек трон ске ме ди је. На ста вље ни су по сло ви ске ни ра ња 
књи га Bo o keye3 ске не ром. У овом пе ри о ду ске ни ра но је 192.077 стра ни ца пу бли-
ка ци ја углав ном фо лио фор ма та. Из ра ђе но је 2065 цр но бе лих А4 ко пи ја, об ра ђе но 
је 46.479 ди ги тал них сни ма ка, а 2810 ске ни ра них стра ни ца је пре ма зах те ви ма 
ко ри сни ка ко пи ра но на пре но сне ме мо ри је.

Књи го ве зач ки по сло ви об у хва ти ли су по ве зи ва ње у тврд по вез са зла то ти ском 
740 то мо ва но ви на и 220 то мо ва ча со пи са. У мек или тврд по вез по ве за но је или пре-
по ве за но 5835 књи га и 1360 при ме ра ка умно же них пу бли ка ци ја. Ме ра ма књи го ве зач-
ке за шти те по пра вље не су 2774 пу бли ка ци је и оти сну то је 1448 на сло ва у по зла ти. 
За за шти ту пу бли ка ци ја ко је се не ко ри че или за по тре бе пре се ље ња пу бли ка ци ја 
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у но ве ма га ци не Би бли о те ке из ра ђе но је 446 за штит них ку ти ја, 18.176 за штит них 
фа сци кли и 158 за штит них омо та. У књи го ве зни ци је из ра ђе но 148 ко вер ти, 4060 
ко ма да ра зних кар тон ских про из во да, ну ме ри са но је 1920 бро је ва и по пра вље на су 
2122 оште ће на ли ста пу бли ка ци ја. У ма га ци ни ма Би бли о те ке, за по тре бе књи го-
ве зач ке за шти те, на кон пре гле да из дво је но је 5129 оште ће них књи га, а оба вље ни 
су и дру ги по треб ни књи го ве зач ки и кар то на жни по сло ви.

ДИ ГИ ТАЛ НА БМС

У пе ри о ду 2012–2015. на ста вље на је ре а ли за ци ја ду го роч ног про јек та Ди ги
тал на БМС, са ци љем да се нај вред ни је пу бли ка ци је на још је дан на чин за шти те 
и исто вре ме но учи не до ступ ним ко ри сни ци ма у ди ги тал ном фор ма ту. На сај ту 
БМС 20. сеп тем бра 2011. го ди не по ста вље на је пре зен та ци ја Ди ги тал на БМС. 

Ди ги та ли зо ва не пу бли ка ци је рас по ре ђе не су у 21 це ли ну – Ру ко пи сне књи ге, 
Срп ске књи ге 15–17. ве ка, Срп ске књи ге 18. ве ка, Срп ске књи ге 19. ве ка, Стра не 
књи ге 15–17. ве ка, Об ја вље ни ја, Огла си, Ка лен да ри и ме се цо сло ви, Ча со пи си, Ле
то пис и Збор ни ци МС, Но ви не, Раз глед ни це, Пла ка ти, До ку мен та ци о ни ма те ри јал, 
Ли ков ни ра до ви, Фо то гра фи је, Му зи ка ли је, Атла си, Ге о граф ске кар те, Пла но ви 
гра да и Из да ња БМС. По ве за не су са за пи си ма у елек трон ској ба зи БМС, са CO BIB.
SR  и штам па ним ка та ло зи ма. Пу бли ка ци је се у це ло сти мо гу пре ли ста ва ти, а пре-
тра жи ве су пре ма ау то ру, на сло ву, из да ва чу, ме сту, го ди ни издaвaња и дру гим 
па ра ме три ма. Ди ги тал на БМС се сва ко днев но до пу ња ва но вим пу бли ка ци ја ма и 
фор ми ра ју се но ве це ли не. У Ди ги тал ној БМС 31. де цем бра 2015. го ди не би ло је 
укуп но 8740 пу бли ка ци ја (708.077 ди ги тал них стра ни ца).

За ди ги та ли за ци ју пу бли ка ци ја ко ри шће ни су ске не ри и ди ги тал на ка ме ра, а 
за ар хи ви ра ње опре ма за скла ди ште ње ди ги тал них сни ма ка ка па ци те та 43 Тb, 
сер вер за по др шку веб пре зен та ци ји Ди ги тал не БМС, као и ра чу на ри за при пре му 
и ко ри шће ње Ди ги тал не БМС. За Ди ги тал ну БМС при пре ма не су пу бли ка ци је из 
збир ки ћи рил ских ру ко пи са, ћи ри ли цом штам па них књи га 15–17. ве ка, срп ских 
штам па них књи га 18. и 19. ве ка, ста ре пе ри о ди ке и из по себ них фон до ва, као и из-
да ња БМС. 

Ди ги тал ну БМС у пе ри о ду 2012–2015. по се ти ло је 42.070 ко ри сни ка са свих 
кон ти не на та (76.212 по се та) и они су пре гле да ли 519.444 стра ни це пре зен та ци је.

Ди ги тал на БМС је до ступ на пре ко сај та БМС на адре си www.bms.rs.

МА ТИЧ НИ ПО СЛО ВИ

У пе ри о ду 2012–2015. БМС је обављaла ма тич не по сло ве и ор га ни зо ва ла по-
ла га ње струч них ис пи та за би бли о те ке у Вој во ди ни у скла ду са сво јим за кон ским 
оба ве за ма из до ме на ма тич них функ ци ја. 

На осно ву при ку пље них ста ти стич ких и тек сту ал них из ве шта ја, у са рад њи 
са окру жним ма тич ним би бли о те ка ма, ура ђе не су и пу бли ко ва не ана ли зе ра да на-
род них би бли о те ка у Вој во ди ни за 2011, 2012, 2013. и 2014. го ди ну и ана ли зе ра да 
ви со ко школ ских би бли о те ка у Вој во ди ни за 2011, 2012, 2013. и 2014. го ди ну. Ста-
ти стич ки по да ци уне ти су у ра чу нар у окви ру про грам ског па ке та Мре жа би блио
те ка Ср би је.

Оба вље ни су струч ни над зо ри у се ми нар ским би бли о те ка ма Од се ка за срп ски 
је зик и лин гви сти ку, Од се ка за сло ва ки сти ку, Од се ка за ан гли сти ку, Од се ка за исто-
ри ју, Од се ка за хун га ро ло ги ју и Од се ка за пси хо ло ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та у 
Но вом Са ду; у Би бли о те ка ма Де парт ма на за ма те ма ти ку и ин фор ма ти ку, Де парт-
ма на за би о ло ги ју и еко ло ги ју, Де парт ма на за ге о гра фи ју, Де парт ма на за хе ми ју и 
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Де парт ма на за фи зи ку При род но-ма те ма тич ког фа кул те та у Но вом Са ду; у Би бли-
о те ци Ви со ке тех нич ке шко ле, Цен трал ној би бли о те ци Ме ди цин ског фа кул те та и 
Би бли о те ци Фа кул те та фи зич ке кул ту ре у Но вом Са ду, као и у Би бли о те ци Ви со ке 
тех нич ке шко ле и Ви со ке шко ле за обра зо ва ње вас пи та ча у Су бо ти ци, Би бли о те ци 
Пе да го шког фа кул те та у Сом бо ру, Би бли о те ци Тех нич ког фа кул те та у Зре ња ни ну, 
Би бли о те ци Ви со ке шко ле за обра зо ва ње вас пи та ча у Срем ској Ми тро ви ци и Би-
бли о те ци Ви со ке шко ле за обра зо ва ње вас пи та ча у Вр шцу. 

Оба вље ни су струч ни над зо ри у ма тич ним би бли о те ка ма у Но вом Са ду, Зре ња-
ни ну, Су бо ти ци, Срем ској Ми тро ви ци, Сом бо ру, Вр шцу, Пан че ву и Ки кин ди. 

Ор га ни зо ва ни су са стан ци ру ко во ди ла ца ма тич них слу жби на род них би блио-
те ка у Вој во ди ни.

На се ми на ру за би бли о те ка ре ви со ко школ ских би бли о те ка у Вој во ди ни раз мо-
тре не су те ме: „По кло ни у БМС”, „Ди ги тал на БМС”, „Од ред ни ца имен ског ка та ло га”, 
„Ре зер ва ци ја пу бли ка ци ја у БМС пре ко OPAC-a”, „Но ва за кон ска ак та o би бли о теч кој 
де лат но сти”, „Об ра да кон ти ну ал них из во ра и елек трон ске гра ђе”, „Ста ти сти ка ра да 
ви со ко школ ских би бли о те ка у Вој во ди ни”, „Рад са ко ри сни ци ма”, „Би бли о те ке, 
гра ђа ни, дру штва: те жња за зна њем – ис ку ства са 80. IFLA кон фе рен ци је у Ли о ну 
2014”, „Би бли о теч ке услу ге за осо бе са по те шко ћа ма у чи та њу – ЈУ Спе ци јал на 
би бли о те ка за сли је па и сла бо ви да ли ца Ре пу бли ке Срп ске као при мер до бре прак се” 
и „Од но си с јав но шћу и са вре ме ни ме ди ји у би бли о те ка ма”.

Би бли о те ка ма у Вој во ди ни по сла та су оба ве ште ња о ро ко ви ма и на чи ну по ла-
га ња струч ног ис пи та и ор га ни зо ва ни су ин струк тив ни и кон сул та тив ни се ми на ри. 
У оба ис пит на ро ка у про те кле че ти ри го ди не ис пит је по ло жи ло 180 кан ди да та.

Ор га ни зо ва но је одр жа ва ње акре ди то ва них про гра ма стал ног струч ног уса-
вр ша ва ња у би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти БМС.

Пру жа на је струч на по моћ ви со ко школ ским и на род ним би бли о те ка ма пре ма 
њи хо вим зах те ви ма и по тре ба ма.

При пре мље ни су че тво ро го ди шњи, го ди шњи, де ве то ме сеч ни, ше сто ме сеч ни, 
тро ме сеч ни и ме сеч ни из ве шта ји о ра ду БМС за Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми-
са ња, Раз вој на стра те ги ја и план ра да БМС у на ред них пет го ди на и при ло зи за 
Гла сник Ма ти це срп ске.

При пре мље но је 16 бро је ва Ве сти, гла си ла БМС.
Ске ни ра но је и об ра ђе но 2812 ди ги тал них сли ка. Ура ђен је OCR за 24.973 

фај ла (22.970 стра ни ца је за 120 бро је ва Збор ни ка за дру штве не на у ке Ма ти це срп ске).
За Ди ги тал ну БМС при пре мље но је 1311 пу бли ка ци ја (укуп но 119.731 ди ги-

тал на стра ни ца). У Ди ги тал ну БМС укљу че но је 335 пу бли ка ци ја. 
Из елек трон ског ка та ло га за штам пу су при пре ма не би бли о гра фи је и ка та ло-

зи, из ра ђи ва не су ин вен тар не и то по граф ске књи ге и спи ско ви пу бли ка ци ја. На 
пер со нал ном ра чу на ру при пре ма не су Ве сти, Го ди шњак БМС, Би бли о гра фи ја књи
га у Вој во ди ни, књи ге, ка та ло зи и би бли о гра фи је, до пи си, из ве шта ји и слич но. 
При пре ма ни су тек сто ви за елек трон ске из ло жбе ко ји су по ста вља ни на сајт БМС 
на адре си www.bms.rs. Ор га ни зо ван је пре ла зак на софт вер CO BISS3 и при пре мље-
на је кон вер зи ја ба зе ра ри те та. Одр жа ва на је у функ ци ји кон фи гу ра ци ја ра чу на ра 
и мре же, као и ко ри снич ких на ло га, ин ста ли ран је но ви имејл сер вер и сер вер за 
елек трон ки оба ве зни при ме рак. Ски дан је днев ни бе кап елек трон ске ба зе БМС и 
из ра ђи ва на је си гур но сна ко пи ја ди ги тал не ба зе.

СТРУЧ НИ ИС ПИ ТИ

БМС је ор га ни зо ва ла по ла га ње струч них ис пи та у би бли о теч кој де лат но сти 
у пр о лећ ном ро ку 2012. и пр о лећ ном и је се њем ро ку 2013, 2014. и 2015. го ди не, са-
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гла сно За ко ну о утвр ђи ва њу од ре ђе них над ле жно сти ау то ном не по кра ји не („Слу-
жбе ни гла сник РС”, бр. 6/2002), За ко ну о утвр ђи ва њу над ле жно сти ау то ном не по кра-
ји не („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 99/2009), За ко ну о би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној 
де лат но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 52/2011), Ре ше њу о име но ва њу Ко ми си је 
за по ла га ње струч ног ис пи та за по сле них у би бли о те ка ма По кра јин ског се кре та ри-
ја та за обра зо ва ње и кул ту ру (бр. 106-152-01380/2007-03 од 19. де цем бра 2007), 
Ре ше њу о име но ва њу чла но ва Ко ми си је за по ла га ње струч них ис пи та у би бли о теч-
ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти у БМС По кра јин ског се кре та ри ја та за кул ту ру и 
јав но ин фор ми са ње (бр. 132-022-216/2014-04 од 26. фе бру а ра 2014), Пра вил ни ку о 
пр о гра му струч ног ис пи та у би бли о теч кој де лат но сти и на чи ну ње го вог по ла га ња 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 20/95), Пра вил ни ку о из ме ни пра вил ни ка о пр о гра му 
струч ног ис пи та у би бли о теч кој де лат но сти и на чи ну ње го вог по ла га ња („Слу жбе ни 
гла сник РС”, бр. 29/2005) и Пра вил ни ку о Пр о гра му струч них ис пи та у би бли о теч-
ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти, на чи ну њи хо вог по ла га ња и ви си ни на кна де за рад 
чла но ва Ко ми си је за по ла га ње струч них ис пи та („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
123/2012). 

Ко ми си ја за по ла га ње струч ног ис пи та ра ди ла је у сле де ћем са ста ву: мр Ду-
ши ца Гр бић (пред сед ник и ис пи ти вач за пред мет Осно ви исто ри је пи сма, књи ге и 
би бли о те ка), Ма ри ја Јо ван цаи (за ме ник пред сед ни ка и ис пи ти вач за пред мет Осно
ви би бли о гра фи је), Ра до ван Ми ћић (стал ни члан и ис пи ти вач за пред мет Осно ви 
би бли о те кар ства), Гор да на Ђи лас (за ме ник стал ног чла на и ис пи ти вач за пред мет 
Осно ви би бли о те кар ства), Ђор ђе Ви лов ски и Рад ми ла Да ба но вић (Устав но уре
ђе ње и про пи си), Ма ри ја Ма хо вац (Ал фа бет ски ка та лог), Љи ља на Кле вер нић 
(Ствар ни ка та ло зи), Нов ка Шо ки ца Шу ва ко вић (Осно ви би бли о теч ке ин фор ма
ти ке) и Го ран Вла хо вић (За шти та би бли о теч ке и ар хив ске гра ђе).

Ор га ни зо ва ни су ин струк тив ни и кон сул та тив ни се ми на ри у Учи о ни ци БМС. 
То ком се ми на ра пре да ва чи су ко ри сти ли ра чу нар ску опре му и ви део-би м, пре зен-
ту ју ћи при ме ре из елек трон ске ба зе БМС. Пр во пре да ва ње увек је би ло по све ћи-
ва но исто ри ја ту и са вре ме ним функ ци ја ма БМС, уз пре зен та ци ју ње ног ин тер нет 
сај та www.bms.rs. 

Ис пит је успе шно по ло жи ло 180 кан ди да та.

АКРЕ ДИ ТО ВА НИ ПРО ГРА МИ СТАЛ НОГ  
СТРУЧ НОГ УСА ВР ША ВА ЊА

У скла ду са За ко ном о би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти („Слу жбе ни 
гла сник РС”, бр. 52/11), Пра вил ни ком о стал ном струч ном уса вр ша ва њу у би бли о-
теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 18/13) и Од лу ком о 
обра зо ва њу Ко ми си је за акре ди та ци ју про гра ма стал ног струч ног уса вр ша ва ња 
БМС је у то ку 2014. го ди не у сво јој Учи о ни ци, али и у ма тич ним јав ним би бли о те-
ка ма у Ср би ји, ре а ли зо ва ла 4 акре ди то ва на про гра ма: Ко ри шће ње ди ги тал них 
ре сур са у би бли о те ка ма, Рад са ко ри сни ци ма у би бли о те ка ма, Еду ка ци ја би бли о
те ка ра у би бли о те ка ма ко је оба вља ју по ве ре не по сло ве за шти те ста ре и рет ке 
би бли о теч ке гра ђе и Се риј ске пу бли ка ци је и до ку мен тар на и сит но штам па на 
гра ђа – спе ци фич но сти об ра де, се лек ци ја и њи хо во пре тра жи ва ње, ко је је по ха ђао 
301 по ла зник, а у то ку 2015. го ди не 3 акре ди то ва на про гра ма: Ко ри шће ње ди ги тал
них ре сур са у би бли о те ка ма, Упра вља ње кон флик ти ма у би бли о те ка ма: у су срет 
ства ра њу ефи ка сног рад ног окру же ња и Ин ку на бу ле, ко је је по ха ђа ло 612 по ла-
зни ка (укуп но за две го ди не 913 по ла зни ка). 

Акре ди то ва ни про грам Ко ри шће ње ди ги тал них ре сур са у би бли о те ка ма ре-
а ли зо ван је 24. и 25. апри ла, 3. и 20. ок то бра у Учи о ни ци БМС. Ре а ли за то ри овог 
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про гра ма су: Иван ка Клајн, Оли ве ра Ми хај ло вић, Ива на Гр гу рић и Нов ка Шо ки ца 
Шу ва ко вић. Слу ша ла су га 34 по ла зни ка.

Акре ди то ва ни про грам Рад са ко ри сни ци ма у би бли о те ка ма ре а ли зо ван је 
30. ма ја, 6. ју на, 10. ок то бра и 17. но вем бра у Учи о ни ци БМС, 19. ма ја у Ре ги о нал ном 
цен тру за струч но уса вр ша ва ње у Кња жев цу (у ор га ни за ци ји На род не би бли о те ке 
„Ње гош” у Кња жев цу), 20. ма ја у Ма тич ној би бли о те ци „Све то зар Мар ко вић” у 
За је ча ру, 24. сеп тем бра у На род ној би бли о те ци Бор, 26. сеп тем бра у Град ској би-
бли о те ци „Кар ло Би је лиц ки” у Сом бо ру, 30. сеп тем бра у Би бли о те ци ша бач кој у 
Шап цу, 23. ок то бра у На род ној би бли о те ци Сме де ре во, 3. но вем бра у Би бли о те ци 
„Јан ко Ве се ли но вић” у Бо га ти ћу, 10. но вем бра у Град ској би бли о те ци Вр шац и 5. 
де цем бра у На род ној би бли о те ци „Ра до је До ма но вић” у Ле сков цу. Ре а ли за то ри овог 
про гра ма су: Ду шан Јо ван че вић, Да ни е ла Кер ме ци, Је ле на Јо вин и Гор да на Ђи лас. 
Слу ша ло га је 197 по ла зни ка.

Акре ди то ва ни про грам Еду ка ци ја би бли о те ка ра у би бли о те ка ма ко је оба
вља ју по ве ре не по сло ве за шти те ста ре и рет ке би бли о теч ке гра ђе ре а ли зо ван је 
10. сеп тем бра и 12. но вем бра у Учи о ни ци БМС. Ре а ли за то ри овог про гра ма су: Алек-
сан дра Драп шин, Фин ка Пје вач и Ду ши ца Гр бић.

Акре ди то ва ни про грам Се риј ске пу бли ка ци је и до ку мен тар на и сит но штам
па на гра ђа – спе ци фич но сти об ра де, се лек ци ја и њи хо во пре тра жи ва ње ре а ли зо ван 
је 20. сеп тем бра у Учи о ни ци БМС и 27. но вем бра у Град ској би бли о те ци Пан че во. 
Ре а ли за то ри овог про гра ма су: Све тла на Дов ни ко вић, Ште фа ни ја Маћ ко и Ма ри ја 
Јо ван цаи. Слу ша ла су га 43 по ла зни ка.

Акре ди то ва ни про грам Ко ри шће ње ди ги тал них ре сур са у би бли о те ка ма ре-
а ли зо ван је 31. мар та, 2. и 9. апри ла и 20. ок то бра у Учи о ни ци БМС, 22. сеп тем бра 
у Би бли о те ци ша бач кој, 24. сеп тем бра у На род ној би бли о те ци Бор, 22. ок то бра у 
Би бли о те ци Ву ко вог за ви ча ја у Ло зни ци, 25. но вем бра у На род ној би бли о те ци Кру-
ше вац и 23. де цем бра у Град ској би бли о те ци Вр шац. Ре а ли за то ри овог про гра ма 
су: Нов ка Шо ки ца Шу ва ко вић и Иван ка Клајн. Слу шао га је 161 по ла зник.

Акре ди то ва ни про грам Упра вља ње кон флик ти ма у би бли о те ка ма: у су срет 
ства ра њу ефи ка сног рад ног окру же ња ре а ли зо ван је 27. фе бру а ра у На род ној би-
бли о те ци „Јо ван По по вић” у Ки кин ди, 13. и 27. мар та, 3. и 24. апри ла, 22. и 29. ма ја 
и 11. де цем бра у Учи о ни ци БМС, 17. мар та у Би бли о те ци „Гли го ри је Во за ре вић” у 
Срем ској Ми тро ви ци, 9. апри ла у Би бли о те ци ша бач кој, 23. апри ла на Да ни ма би-
бли о те ка и би бли о те ка ра одр жа ним у окви ру 21. ме ђу на род ног са ло на књи га на 
Но во сад ском сај му, 5. ма ја у Би бли о те ци „Ди ша Атић” у Вла ди мир ци ма, 25. ма ја 
у Би бли о те ци гра да Бе о гра да, 12. ју на у На род ној би бли о те ци Бе чеј, 9. ок то бра у 
На род ној би бли о те ци „Ње гош” у Кња жев цу, 23. ок то бра у На род ној би бли о те ци 
Пи рот, 30. ок то бра у Би бли о те ци „Вук Ка ра џић” у Ко ви ну, 13. но вем бра у Би блио-
те ци гра да Бе о гра да, 27. но вем бра у Град ској би бли о те ци „Вла ди слав Пет ко вић Дис” 
у Чач ку и 4. де цем бра у На род ној би бли о те ци Ср би је у Бе о гра ду. Ре а ли за тор овог 
пр о гра ма је Је ле на Јо вин. Слу ша ла су га 334 по ла зни ка.

Акре ди то ва ни про грам Ин ку на бу ле ре а ли зо ван је 23. сеп тем бра, 6. ок то бра, 
9. но вем бра и 14. де цем бра у Учи о ни ци БМС, 20. ок то бра у Би бли о те ци ша бач кој, 
22. де цем бра у Би бли о те ци „Гли го ри је Во за ро вић” у Срем ској Ми тро ви ци и 24. 
де цем бра у На род ној би бли о те ци Кру ше вац. Ре а ли за то ри овог пр о гра ма су: Ду ши ца 
Гр бић, Све тла на Вуч ко вић и Алек сан дра Драп шин. Слу ша ло га је 117 по ла зни ка.

По ла зни ци ма сво јих акре ди то ва них пр о гра ма БМС је из да ла од го ва ра ју ће 
по твр де о при су ству пр о гра му.
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ИЗ ДА ВАЧ КА ДЕ ЛАТ НОСТ

У пе ри о ду 2012–2015. БМС је об ја ви ла не ко ли ко вред них из да ња у сво јим ре-
дов ним еди ци ја ма:

Ћи рил ске ру ко пи сне књи ге БМС 
Књи га XVI: Ду ши ца Гр бић: Ка ти хет ски при руч ни ци;
Књи га XVII: Ду ши ца Гр бић: Пе сма ри це. При ча о Бо ју ко сов ском;
Ка та лог ста рих и рет ких књи га БМС 
Књи га VI II: Ја сна Кар та ло вић (ре дак тор): Ра зна сит на штам па на гра ђа 1801–1867;
Ка та лог по себ них збир ки БМС 
Књи га 1: Све тла на Дов ни ко вић (при ре ди ла), Ма ри ја Јо ван цаи (ре дак тор): 

Огла си БМС 1868–1918;
Оста ла из да ња
Би бли о гра фи ја књи га у Вој во ди ни за 2010, 2011. и 2012. го ди ну
Ма ри ја Јо ван цаи (ре дак тор), Љи ља на Кле вер нић (ре дак тор за пи са), Ка та Ми-

рић (ре дак тор за пи са), Ва ња Ми ли чић, Ка та лин Ра фа, Ве сна Укро пи на;
Би бли о гра фи ја књи га у Вој во ди ни за 2013. го ди ну
Љи ља на Кле вер нић (ре дак тор), Ка та Ми рић (ре дак тор за пи са), Ка та лин Ра фа 

(ре дак тор за пи са), Ве сна Укро пи на (ре дак тор за пи са), Ва ња Ми ли чић, Дра га на 
Јо ва но вић;

Го ди шњак БМС за 2011, 2012, 2013. и 2014. го ди ну;
Ана ли за ра да на род них би бли о те ка у Вој во ди ни за 2011, 2012, 2013. и 2014. 

го ди ну;
Ана ли за ра да ви со ко школ ских би бли о те ка у Вој во ди ни за 2011, 2012, 2013. и 

2014. го ди ну;
Ве сти, гла си ло БМС (16 бро је ва).

По себ на из да ња

Књи га 5: Алек сан дар Ајер ланд: При руч ник за љу би те ља књи ге (пре ве ла Оли-
ве ра Кри во шић).

Заједничкa издањa

Ма ри ја Јо ван цаи, Ве сна Укро пи на, Сла ђа на Су ба шић: Би бли о гра фи ја Бо ри
сла ва Ми хај ло ви ћа Ми хи за (БМС и Срп ска чи та о ни ца, Фонд „Бо ри слав Ми хај ло вић 
Ми хиз” из Ири га).

Збор ник ра до ва са Три би не Са вре ме ни чо век и са вре ме ни свет (Ма ти ца срп-
ска и БМС), у при пре ми.

ИЗ ЛО ЖБЕ

БМС је од 2012. до 2015. го ди не при год ним елек трон ским из ло жба ма (од бро ја 
192 до бро ја 242) обе ле жи ла зна чај не ју би ле је из на ше и свет ске кул тур не ба шти не. 
Ко ри шће на је гра ђа из збир ки БМС и Ру ко пи сног оде ље ња Ма ти це срп ске. 

Обе ле же на су 53 ју би ле ја из до ма ће и свет ске кул ту ре: 150-го ди шњи ца ро ђе ња 
Јан ка Ве се ли но ви ћа, 200-го ди шњи ца ро ђе ња Или је Га ра ша ни на, 150-го ди шњи ца 
ро ђе ња Кло да Де би си ја, 200-го ди шњи ца ро ђе ња Чар лса Ди кен са, 100-го ди шњи ца 
ро ђе ња Еже на Јо не ска, 150-го ди шњи ца ро ђе ња Бо жи да ра Кне же ви ћа, 100-го ди шњи-
ца ро ђе ња Иштва на Ер ке ња, 150-го ди шњи ца ро ђе ња Гу ста ва Клим та, 150-го ди-
шњи ца из ла ска пр вог бро ја ча со пи са Ја вор, 125-го ди шњи ца ро ђе ња Ге зе Ча та, 
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300-го ди шњи ца ро ђе ња Жан-Жак Ру соа, 175-го ди шњи ца ро ђе ња Ко сте Ру вар ца, 
125-го ди шњи ца ро ђе ња Мар ка Ша га ла, 200-го ди шњи ца ро ђе ња Ри хар да Ваг не ра, 
150-го ди шњи ца ро ђе ња Бог да на По по ви ћа, 300-го ди шњи ца ро ђе ња Де ни ја Ди дроа, 
100-го ди шњи ца ро ђе ња Ери ха Ко ша, 150-го ди шњи ца ро ђе ња Едвар да Мун ка, 
125-го ди шњи ца ро ђе ња То ма са Стерн са Ели о та, 100-го ди шњи ца ро ђе ња Ал бе ра 
Ка ми ја, 100-го ди шњи ца ро ђе ња Ран ка Ма рин ко ви ћа, 200-го ди шњи ца ро ђе ња Се-
ре на Кјер ке го ра, 150-го ди шњи ца ро ђе ња Све то ли ка Ран ко ви ћа, 200-го ди шњи ца 
ро ђе ња Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша, 200-го ди шњи ца ро ђе ња Ђу зе пеа Вер ди ја, 
100-го ди шњи ца ро ђе ња Шан до ра Ве ре ша, 150-го ди шњи ца ро ђе ња Кон стан ти на 
Сер ге је ви ча Ста ни слав ског, два ве ка Ву ко вих књи га, 100-го ди шњи ца Пр вог свет ског 
ра та, 200-го ди шњи ца ро ђе ња Ми ха и ла Јур је ви ча Љер мон то ва, 150-го ди шњи ца 
ро ђе ња Бра ни сла ва Ну ши ћа, 450-го ди шњи ца ро ђе ња Ви ли ја ма Шек спи ра, 100-го ди-
шњи ца ро ђе ња Ми ха ја Авра ме скуа, 100-го ди шњи ца ро ђе ња Дра ги ше Жив ко ви ћа, 
200-го ди шњи ца ро ђе ња Едеа Си гли ге ти ја, 150-го ди шњи ца ро ђе ња Мар ка Му ра та, 
200-го ди шњи ца ро ђе ња Јо си фа Пан чи ћа, 150-го ди шњи ца ро ђе ња Ри хар да Штра у-
са, 450-го ди шњи ца ро ђе ња Га ли леа Га ли ле ја, 100-го ди шњи ца ро ђе ња Ми ха и ла 
Ла ли ћа, 200-го ди шњи ца ро ђе ња Та ра са Гри го ро ви ча Шев чен ка, 100-го ди шњи ца 
ро ђе ња Бран ка Ћо пи ћа, 100-го ди шњи ца ро ђе ња Жи ва на Ми ли сав ца, 150-го ди шњи-
ца ли ста Ма ти ца, 150-го ди шњи ца ро ђе ња Ти хо ми ра Осто ји ћа, 100-го ди шњи ца 
ро ђе ња Бо шка Пе тро ви ћа, 150-го ди шњи ца ро ђе ња Ви ли ја ма Ба тле ра Јеј тса, 150-го-
ди шњи ца ро ђе ња Јо ва на Цви ји ћа, 125-го ди шњи ца ро ђе ња Бо ри са Па стер на ка, 
125-го ди шњи ца ро ђе ња Пе тра До бро ви ћа, 175-го ди шњи ца ро ђе ња Кло да Мо неа, 
125-го ди шњи ца ро ђе ња Ка ро ља Сир ма и ја и 150-го ди шњи ца ро ђе ња Ра дјар да Ки-
плин га. Све из ло жбе су пред ста вље не у ме ди ји ма.

Ау то ри из ло жби су: Ива на Гр гу рић, Сил ви ја Чам бер, Пе тер Хај нер ман, Ма ри-
на Шму дла, Да ни е ла Кер ме ци, Ми ли ца Цвет ко вић, Оли ве ра Шер бе џи ја, Оли ве ра 
Ми хај ло вић, Ма ри ја Ваш и Је ле на По по вић (М. Ваш и Ј. По по вић су при пре ми ле 
елек трон ску из ло жбу „Књи ге о умет но сти у По клон би бли о те ци Ау стри је у БМС”).

*
БМС је при ре ди ла елек трон ску из ло жбу „Пр ва раз ме на књи га Ма ти це срп ске 

с Рускoм академијoм у Санкт Пе тер бур гу” по во дом ју би ле ја 300 го ди на Би бли о те-
ке Ру ске ака де ми је на у ка. Ау тор ке ове из ло жбе, ко ја је и ме диј ски про пра ће на, су 
мр Ду ши ца Гр бић и Алек сан дра Драп шин.

*
БМС је уче ство ва ла у при пре ми из ло жбе „Пре се ље ње Ма ти це срп ске из Пе ште 

у Но ви Сад (1864–2014): 150 го ди на”. Струч ни са рад ник је Ду ши ца Гр бић.

*
БМС је уче ство ва ла у при пре ми из ло жбе „Је зик и пи сме ност” у окви ру ма ни-

фе ста ци је Да ни европ ске ба шти не одр жа не у Кра гу јев цу, са пра те ћом штам па ном 
пу бли ка ци јом и ка та ло гом екс по на та на CD-у. Члан ау тор ског ти ма је Ду ши ца 
Гр бић.

ТРИ БИ НА СА ВРЕ МЕ НИ ЧО ВЕК И СА ВРЕ МЕ НИ СВЕТ

Три би на Са вре ме ни чо век и са вре ме ни свет по че ла је са ра дом 11. ју на 2015. 
го ди не и до ступ на је на сај то ви ма Ма ти це срп ске и БМС. Од лу ка ма Управ ног од бо ра 
Ма ти це срп ске и Управ ног од бо ра БМС, у Уре ђи вач ки од бор три би не Са вре ме ни чо
век и са вре ме ни свет име но ва ни су: проф. др Дра ган Ста нић, глав ни уред ник, Се ли мир 
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Ра ду ло вић, глав ни уред ник, проф. др Бран ко Бе шлин, проф. др Ђор ђе Ђу рић, проф. 
др Не над Осто јић, Ми ро слав Алек сић, уред ник три би не и Ста ни мир Јак шић.

У пр вом ци клу су, ко ји је тра јао до 10. де цем бра, одр жа но је укуп но 12 пре да-
ва ња, а на три би ни су го во ри ли: проф. др Ми ло Лом пар, епи скоп Јо ван Пу рић, 
проф. др Дра ган Про ле, др Ми лош Ко вић, ми тро по лит Ам фи ло хи је Ра до вић, ака-
де мик Вла де та Је ро тић, проф. др Бо јан Јо ва но вић, проф. др Див на Вук са но вић, 
проф. др Ал пар Ло шонц, проф. др Ду шан Ба та ко вић, проф. др Сло бо дан Ан то нић 
и проф. др Ча слав Ко при ви ца. 

Пр ва 4 про гра ма одр жа на су у атри ју му Би бли о те ке, а пре о ста лих 8 у Све ча-
ној са ли Ма ти це срп ске. Пре да ва њи ма је при су ство ва ло ви ше од 1000 по се ти ла ца. 

Са оп ште ња свих уче сни ка три би не за сту пље на су у збор ни ку ко ји об ја вљу ју 
Ма ти ца срп ска и БМС.

СА РАД ЊА СА ИЗ ДА ВАЧ КИМ ЦЕН ТРОМ МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ

Би бли о те ка Ма ти це срп ске је пру жа ла по моћ за не сме та но оба вља ње по сло ва 
Из да вач ког цен тра, раз ме ну књи га с уста но ва ма у ино стран ству и снаб де ва ње срп-
ских цен та ра у све ту, уз пу ну по др шку осни ва ча – Ма ти це срп ске. У Би бли о те ци 
се, о тро шку ИЦМС, хо но рар но оба вља ју тех нич ке, ко рек тор ске, лек тор ске и оста-
ле при пре ме за штам пу, ру ко во ђе ње, пла сман и во ђе ње ар хи ве ИЦМС. Ти раж из-
да ња Еди ци је Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти сме штен је у ма га ци ну Би бли о-
те ке. Ма ти ца срп ска пру жа по моћ ИЦМС у во ђе њу ра чу но вод ства, на сту пи ма на 
сај мо ви ма књи га, про мо ци ја ма и дру гим по сло ви ма. Ад ми ни стра тив не, лек тор ске, 
ко рек тор ске, тех нич ке и дру ге по сло ве уз скром не на кна де, ван рад ног вре ме на, 
оба вља ли су за по сле ни у Ма ти ци срп ској и Би бли о те ци Ма ти це срп ске.

У БМС при пре мље на су за штам пу 4 ко ла (3–6) 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 (42 књи ге).

УЧЕ ШЋЕ НА СКУ ПО ВИ МА, НО ВЕ КЊИ ГЕ И РА ДО ВИ,  
ПРИ ЗНА ЊА И ИМЕ НО ВА ЊА

У пе ри о ду 2012–2015. го ди не би бли о те ка ри БМС уче ство ва ли су на струч ним 
и на уч ним ску по ви ма, об ја вљи ва ли но ве књи ге и ра до ве и до би ја ли при зна ња за 
свој рад.

За Би бли о гра фи ју Иве Ан дри ћа, за јед нич ко из да ње БМС, СА НУ и За ду жби не 
Иве Ан дри ћа, об ја вље ну сеп тем бра 2011. го ди не, БДС до де ли ло је На гра ду „Сто јан 
Но ва ко вић” за 2012. го ди ну глав ном уред ни ку Ми ру Вук са но ви ћу, управ ни ку БМС 
и ака де ми ку СА НУ, и ау то ри ма Љи ља ни Кле вер нић, Ка ти Ми рић, Ме ла ни ји Бла-
шко вић, Ве сни Укро пи ни, Да ни е ли Кер ме ци, Сла ђа ни Су ба шић и Ма ри ји Ваш, 
би бли о гра фи ма и би бли о те ка ри ма БМС.

БМС је до бит ник За хвал ни це за ви ше го ди шњи до при нос у ре а ли за ци ји Кон-
кур са „Све то са вље и на ше до ба” Ко ла срп ских се ста ра и Од бо ра за ве ро на у ку Епар-
хи је бач ке, за јед но са Цен тром за ли ков но вас пи та ње де це и омла ди не Вој во ди не, 
По ме ни це за до бро чин ство и по моћ у вре ме ве ли ке об но ве ма на сти ра Хи лан да ра 
и По ве ље за хвал но сти за успе шну и кон ти ну и ра ну са рад њу Су сре та би бли о гра фа 
у спо мен на др Ге ор ги ја Ми ха и ло ви ћа, као и за хвал ни ца Град ске би бли о те ке у Но-
вом Са ду, Удру же ња срп ских књи жев ни ка Сло ве ни је, Огран ка Ву ко ве за ду жби не 
у Чач ку и Га ле ри је Ма ти це срп ске. 

Спо ра зум о са рад њи Би бли о те ке СА НУ, НБС и БМС, ко јим се сти чу усло ви 
за укљу чи ва ње Би бли о те ке СА НУ у ин фор ма ци о ни би бли о теч ки си стем Ср би је и 
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до ступ ност ње не гра ђе ши рој пу бли ци, пот пи сан је 20. мар та 2012. го ди не. Спо ра-
зум су пот пи са ли пред сед ник СА НУ, ака де мик Ни ко ла Хај дин, управ ник БМС 
Ми ро Вук са но вић и в. д. управ ни ка НБС Де јан Ри стић. 

Пот пи сан је Про то кол о са рад њи Све тог ар хи је реј ског си но да Срп ске пра во-
славне цр кве и БМС. Про то кол је пот пи сао Се ли мир Ра ду ло вић.

БМС је на осно ву За ко на о би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти, али и Од-
лу ком Вла де Ре пу бли ке Ср би је, до не тој на сед ни ци 30. апри ла 2013. го ди не, уста-
но ва кул ту ре од на ци о нал ног зна ча ја. 

Ми ро Вук са но вић управ ник је БМС и глав ни уред ник ње них из да ња (од 1988) 
до 16. ју на 2014. ка да је пен зи о ни сан.

Ми ро Вук са но вић је 17. ју на 2014. иза бран за пред сед ни ка Управ ног од бо ра БМС. 
Ми ро Вук са но вић до бит ник је По ве ље за жи вот но де ло УКС, По ве ље Дру гог 

пр о гра ма Ра дио Бе о гра да и за хвал ни ца Удру же ња срп ских књи жев ни ка Сло ве ни је, 
Огран ка Ву ко ве за ду жби не у Чач ку, Ко ла срп ских се ста ра Епар хи је бач ке и Кул-
тур ног дру штва „Пр о све та” из Хер цег Но вог, На ци о нал не на гра де „Јан ко Ша фа рик”. 

Ми ро Вук са но вић об ја вио је књи гу Срп ски рјеч ник или азбуч ни ро ман за тре-
ће ко ло Ан то ло гиј ске еди ци је Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти ИЦМС, об ја вио 
је ро ман Бих по ље, дво је зич ну књи гу Змея и волк, ан то ло ги ју тек сто ва Ње гош два 
ве ка и књи гу Ми ло ван Ђи лас 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 ИЦМС. Об ја вио је и 26 ра до ва и дао не ко ли ко ин тер вјуа.

Ми ро Вук са но вић по кре тач је и глав ни уред ник 62 књи ге пр вог, дру гог, тре-
ћег, че твр тог, пе тог и ше стог ко ла Ан то ло гиј ске еди ци је Де сет ве ко ва срп ске књи
жев но сти и Еди ци је Ма ти ца ИЦМС, а од 13. ма ја 2011. го ди не оба вља и по сло ве 
ди рек то ра.

Ми ро Вук са но вић управ ник је Би бли о те ке СА НУ и уред ник ње не Три би не 
на ко јој је при ка за но 46 књи га и на уч них збор ни ка, по кре тач и уред ник Го ди шња-
ка Три би на СА НУ, пред сед ник Управ ног од бо ра Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ, 
члан Из вр шног од бо ра, уред ни штва Ана ла и две ко ми си је Огран ка СА НУ. Оба вља 
ду жност пред сед ни ка Од бо ра за из у ча ва ње исто ри је књи жев но сти СА НУ, члан је 
Од бо ра СА НУ за Ети мо ло шки реч ник срп ског је зи ка, Управ ног од бо ра За ду жби не 
Иве Ан дри ћа, Из вр шног од бо ра Ма ти це срп ске, Од бо ра Оде ље ња за књи жев ност 
и је зик Ма ти це срп ске, Ње го ше вог од бо ра Ма ти це срп ске. Уред ник је Срп ске ен ци
кло пе ди је и пред сед ник На ци о нал ног са ве та за кул ту ру (пред став ник СА НУ), члан 
уред ни штва Срп ског би о граф ског реч ни ка и Са ве та Ву ко вог са бо ра и глав ни уред-
ник Ње го ше вог збор ни ка Ма ти це срп ске. 

Ми ро Вук са но вић је на три би на ма Огран ка СА НУ го во рио о књи га ма ака де-
микâ Дин ка Да ви до ва, Све тла не Вел мар-Јан ко вић и во дио раз го вор са ака де ми ком 
Ду ша ном Ко ва че ви ћем, го во рио је на про мо ци ја ма пр вог, дру гог, тре ћег, че твр тог 
и пе тог ко ла Ан то ло гиј ске еди ци је Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти ИЦМС и 
про мо ци ја ма из да ња Еди ци је Ма ти ца у Ко лар че вој за ду жби ни у Бе о гра ду, Све ча-
ној са ли Ма ти це срп ске у Но вом Са ду, Сом бо ру, На род ној би бли о те ци у Тре би њу, 
Ака де ми ји на у ка и умет но сти Ре пу бли ке Срп ске у Ба ња лу ци, књи жа ри Дру штва 
чла но ва Ма ти це срп ске у Цр ној Го ри у Под го ри ци и НБС у Бе о гра ду, као и о из да-
њи ма БМС и ИЦМС на бе о град ском Сај му књи га, о књи зи Све тла не Вел мар-Јан-
ко вић у Кул тур ном цен тру Но вог Са да, о пре во ди ма Ми ло ва на Да ној ли ћа у Плу-
жи на ма, бе се дио је о „Дур ми то ру и Дур ми тор ци ма у Ву ко вом Срп ском рјеч ни ку” 
на Жа бља ку, на те му „Чи та о ни ца ме ђу на ма” на 49. са бо ру би бли о те ка ра Сре ма у 
Ири гу, на те му „Иво Ан дрић о Ву ко вом Срп ском рјеч ни ку” у Хер цег Но вом, на 
от кри ва њу спо мен-пло че Ра шку Ди ми три је ви ћу у Бе о гра ду, на ма ни фе ста ци ји 
„Ви ше град ска ста за” (по све ће на име ну и де лу но бе лов ца Иве Ан дри ћа) у Ви ше-
гра ду, по во дом 200 го ди на од Ње го ше вог ро ђе ња у Цр кве но-на род ном до му Све тог 
Ва си ли ја Остро шког у Ник ши ћу, Град ској би бли о те ци у Но вом Са ду, са ли КУД 
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„Дур ми тор” у Ку ли, Све ча ној ака де ми ји „Два ве ка Ње го ша” у СА НУ у Бе о гра ду, 
Срп ској чи та о ни ци у Ири гу, На род ној би бли о те ци „Сте ван Сре мац” у Ни шу, Град-
ској би бли о те ци „Ата на си је Стој ко вић” у Ру ми, Ет но граф ском му зе ју у Бе о гра ду 
и у На род ној би бли о те ци „До си теј Об ра до вић” у Ста рој Па зо ви, а го во рио је и на 
про мо ци ја ма сво јих књи га По вра так у Ра ван град у ве ли кој са ли Жу па ни је у Сом-
бо ру, Бих по ље у На род ној би бли о те ци „Вук Ка ра џић” у Кра гу јев цу, Ње гош два ве ка 
у Му зе ју Ју го сло вен ске ки но те ке у Бе о гра ду и До му кул ту ре у Чач ку, те на отва ра њу 
из ло жбе из да ња би бли о те ка уче сни ца Би бли о не та 2013. у На род ној би бли о те ци у 
Сме де ре ву, као и на све ча ном ску пу „Ser bia Fo rum” одр жа ном у ор га ни за ци ји Ма-
те ма тич ког ин сти ту та СА НУ и на Да ну Би бли о те ке СА НУ као њен управ ник.

Се ли мир Ра ду ло вић управ ник је БМС од 17. ју на 2014. и глав ни уред ник свих 
ње них из да ња. 

Се ли мир Ра ду ло вић члан је Управ ног од бо ра и пот пред сед ник Удру же ња 
књи жев ни ка Ср би је. 

Се ли мир Ра ду ло вић об ја вио је књи ге О па сти ру и ка ме ну са се дам очи ју и 
Све тло из оче ве ко ли бе : о ду хов но сти и кул ту ри. Пу бли ко ван је и збор ник Све тло 
из оче ве ко ли бе : збор ник ра до ва о пе сни штву Се ли ми ра Ра ду ло ви ћа. 

Се ли мир Ра ду ло вић об ја вио је бе се ду „Ја са вре ме ног чо ве ка по сма трам као 
уса мље но би ће на остр ву си ро ча ди” и из бор пе са ма у спе ци јал ном при ло гу на срп-
ском је зи ку у азер беј џан ском ча со пи су Kitabç.

Се ли мир Ра ду ло вић го во рио је на на уч ном ску пу „Срп ски је зик и ћи ри ли ца 
осно ве срп ског иден ти те та” у Под го ри ци ко ји је ор га ни зо вао Срп ски на ци о нал ни 
са вјет Цр не Го ре, из ла гао је на те му „Све тло из Оче ве ко ли бе: о ду хов но сти и кул-
ту ри” на ску пу по све ће ном ду хов но сти, кул ту ри и чи та њу у ма на сти ру Ве ли ка 
Ре ме та, бе се дио је на про мо ци ји књи ге-ка та ло га сли ка ра Дра га на Стој ко ва у Ма-
ти ци срп ској, на Да ни ма сло вен ске пи сме но сти и кул ту ре у Град ској би бли о те ци 
у Ру ми, о Ма ти ји Бећ ко ви ћу у Град ској ку ћи у Су бо ти ци, о Ива ну Не гри шор цу у 
Мр ча јев ци ма (Мо рав ска по ве ља), о Фи ли пу Ви шњи ћу на Го ди шњој скуп шти ни 
По дру жни це би бли о те ка ра Сре ма у Ши ду; уче ство вао је у раз го во ру о књи зи Бо ја на 
Јо ва но ви ћа Пам ће ње и са мо за бо рав у За ду жби ни Или је Ко лар ца, на 28. кул тур но-ду-
хов ној ма ни фе ста ци ји Је фи ми ји ни да ни у Тр сте ни ку, на ду хов ном са бо ру у Ра ко ви ци, 
у ра ду Управ ног од бо ра За јед ни це ма тич них би бли о те ка Ср би је, Би бли о не та (2015) 
у Ужи цу, Ор га ни за ци о ног од бо ра про јек та „Но ви Сад – европ ска пре сто ни ца кул-
ту ре” и Жи ри ја за Ву ко ву на гра ду; пред се да вао је Ор га ни за ци о ним од бо ром Ме ђу-
на род ног са ло на књи га у Но вом Са ду; одр жао је по здрав ну реч на обе ле жа ва њу 
Да на би бли о те ка ра у НБС; при су ство вао је ма ни фе ста ци ји „Је зик и пи сме ност” у 
Кра гу јев цу, обе ле жа ва њу Да на Би бли о те ке гра да Бе о гра да, Да на НБС, Да на Би бли-
о те ке „Бран ко Ра ди че вић” у Жи ти шту, Да на На род не би бли о те ке Бе чеј, 170. го ди шњи-
це На род не би бли о те ке у Ки кин ди, 170 го ди на по сто ја ња Срп ске чи та о ни це но во-
сад ске, 10 го ди на ра да Фран цу ског ин сти ту та у Но вом Са ду, ма ни фе ста ци ји Да ни 
Те о до ра Па вло ви ћа, Са бо ру би бли о те ка ра Сре ма, са стан ку ма тич них би бли о те ка 
у Вој во ди ни, пред ста вља њу де лат но сти Град ске би бли о те ке у Сом бо ру, отва ра њу 
Сај ма књи га у Бе о гра ду, свим три би на ма Са вре ме ни чо век и са вре ме ни свет, уру че-
њу Ву ко ве на гра де у Пред сед ни штву РС, отва ра њу би бли о те ке у Азер беј џан ском 
кул тур ном цен тру; по се тио је би бли о те ке у Бе че ју, Но вом Бе че ју, Срем ској Ми тро-
ви ци, Ру ми, Вр ба су, Сом бо ру, Ши ду, Ири гу, Тр сте ни ку, Кру шев цу, Ки кин ди и Бач кој 
Па лан ци; дао ин тер вјуе за но ви не Днев ник, По ли ти ку и Дан, за не дељ ник Пе чат и 
за Ра дио Бе се ду; уру чио је би бли о те ка ри ма уве ре ња о по ло же ном струч ном ис пи ту. 

Иза бра на де ла Се ли ми ра Ра ду ло ви ћа у пет књи га пред ста вље на су у На род ној 
би бли о те ци „Вељ ко Пе тро вић” у Бач кој Па лан ци, Епар хи ји ни шкој и Град ској би-
бли о те ци у Но вом Са ду. Књи га О па сти ру и ка ме ну са се дам очи ју пред ста вље на 
је у Ма ти ци срп ској.
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Ду ши ца Гр бић име но ва на је за чла на Ста ро сло вен ског и Сен тан дреј ског од-
бо ра СА НУ.

Ду ши ца Гр бић об ја ви ла је 93 сит на при ло га о рет ко сти ма БМС у ли сту Днев ник 
у ру бри ци „Књи жев на ба шти на”.

Ду ши ца Гр бић до бит ни ца је За хвал ни це град ске би бли о те ке у Но вом Са ду.
Ду ши ца Гр бић из ла га ла је на те му „Оба ве зе би бли о те ка ко је оба вља ју по сло-

ве од оп штег ин те ре са у за шти ти ста ре и рет ке би бли о теч ке гра ђе” на са стан ку ди-
рек то ра би бли о те ка ко је оба вља ју по сло ве од оп штег ин те ре са у за шти ти ста ре и 
рет ке би бли о теч ке гра ђе у НБС, на те му „Рад БМС у пе штан ском пе ри о ду” на 
ску пу „Пре се ље ње Ма ти це срп ске из Пе ште у Но ви Сад (1864–2014): 150 го ди на” 
у Ма ти ци срп ској. 

Ду ши ца Гр бић из ла га ла је на те му „Ру ко пи сне гра ма ти ке сло вен ског је зи ка 
у Би бли о те ци ма на сти ра Гра бов ца у Сен тан дре ји”, а Гор да на Ђи лас на те му „О чи-
та њу књи га са те ма ма из пра во сла вља у БМС” на Че твр том струч ном ску пу „Ма на-
сти ри и би бли о те ке као чу ва ри кул тур не ба шти не” у Би бли о те ци ма на сти ра Ве ли ка 
Ре ме та. 

Ду ши ца Гр бић име но ва на је за пред сед ни ка, а Фин ка Пје вач за чла на Уре ђи-
вач ког од бо ра Срп ске на ци о нал не би бли о гра фи је 1801–1867. ко ја се при пре ма у НБС. 
Ду ши ца Гр бић име но ва на је за чла на Жи ри ја за до де лу На ци о нал не на гра де „Јан-
ко Ша фа рик”.

Ду ши ца Гр бић („Три штам па не ср бу ље из би бли о те ке Звор нич ко-ту злан ске 
епар хи је”), Гор да на Ђи лас („Би бли о граф ска гра ђа ли ста Ко ло Да ни ла А. Жи ва ље-
ви ћа”), Ма ри ја Јо ван цаи („О би бли о гра фи ји би бли о гра фијâ”) и Ја сна Кар та ло вић 
(„При каз ка та ло га Сит на штам па на гра ђа БМС 1801–1867”) би ле су уче сни це 18. 
су сре та би бли о гра фа у спо мен на др Ге ор ги ја Ми ха и ло ви ћа одр жа ном у Кул тур ном 
цен тру у Ин ђи ји.

Све ча ни скуп по во дом 30 го ди на Су сре та би бли о гра фа у спо мен на др Ге ор-
ги ја Ми ха и ло ви ћа у Ин ђи ји, у име БМС по здра ви ла је Ду ши ца Гр бић, збор ник радо-
ва са по след њих Су сре та при ка за ла је Ма ри ја Јо ван цаи, а ску пу је при су ство ва ла 
и Гор да на Ђи лас. 

На 19. су сре ти ма би бли о гра фа у спо мен на др Ге ор ги ја Ми ха и ло ви ћа уче ство-
ва ло је пет би бли о те ка ра БМС: мр Та тја на Бо го је вић, „Би бли о гра фи ја Ми лу ти на 
М. Уско ко ви ћа и срп ска ре тро спек тив на би бли о гра фи ја”, мр Ду ши ца Гр бић, „Ли-
тур ги ја (Слу жаб ник) Бо жи да ра Ву ко ви ћа из 1520 (1519) у сен тан дреј ским збир ка ма”, 
мр Гор да на Ђи лас, „Не по зна ти тек сто ви Три ве Ми ли та ра у ли сту Омла ди на”, Ма-
ри ја Јо ван цаи, „При каз књи ге Би бли о гра фи ја у ча со пи су Ју жно сло вен ски фи ло лог” 
и Ја сна Кар та ло вић, „Серб ски на род ни лист Те о до ра Па вло ви ћа у Ди ги тал ној БМС”.

Ма ри ја Јо ван цаи („Би бли о гра фи ја књи га у Вој во ди ни и те ку ћа на ци о нал на 
Би бли о гра фи ја Ср би је”), Љи ља на Кле вер нић, Ве сна Укро пи на, Да ни е ла Кер ме ци 
(„Би бли о гра фи ја Иве Ан дри ћа и на ци о нал на би бли о гра фи ја”), Нов ка Шо ки ца Шу-
ва ко вић („Софт вер за из ра ду би бли о гра фи ја”) и Алек сан дар Ра до вић, са Дра го сла-
вом Ро да ље вић из На род не би бли о те ке из Ужи ца („Не књи жна гра ђа у окви ри ма 
срп ске на ци о нал не би бли о гра фи је”) би ли су уче сни ци струч но-на уч ног ску па „Срп-
ска на ци о нал на би бли о гра фи ја” у НБС, а Ду ши ца Гр бић при ло жи ла је рад „Ка та-
ло зи ста рих срп ских штам па них књи га БМС и Срп ска на ци о нал на би бли о гра фи ја”. 
Ме ђу чла но ви ма Ор га ни за ци о ног од бо ра Ску па из БМС би ли су ака де мик СА НУ 
Ми ро Вук са но вић и Ка та Ми рић.

Ма ри ја Јо ван цаи иза бра на је за пред сед ни ка жи ри ја за до де лу На гра де „Сто-
јан Но ва ко вић”.

Нов ка Шо ки ца Шу ва ко вић пред ста ви ла је Ди ги тал ну БМС на кон фе рен ци ји 
„Очу ва ње кул тур ног на сле ђа: Од пер га мен та до ди ги тал не би бли о те ке” у Би бли-
о те ци гра да Бе о гра да, на све ча ном ску пу „Ser bia Fo rum” одр жа ном у ор га ни за ци ји 
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Ма те ма тич ког ин сти ту та СА НУ у Бе о гра ду, на Би бли о не ту 2014 у Кул тур ном 
цен тру Но вог Са да, одр жа ла је пре да ва ње „Елек трон ски ка та лог и Ди ги тал на БМС” 
на 12. НЦД кон фе рен ци ји у НБС у Бе о гра ду, „Свет ска ди ги тал на би бли о те ка – Ди
ги тал на БМС – зна чај за школ ске би бли о те ке” на се ми на ру за школ ске би бли о те-
ка ре у Цен трал ној би бли о те ци Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, „Ди ги тал на 
БМС – струк ту рал ни при ступ” на на уч ној кон фе рен ци ји „Ди ги тал не би бли о те ке 
и ди ги тал ни ар хи ви” на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду и у Цен трал ној згра ди 
Уни вер зи те та у Но вом Са ду, „Ис ку ства ди ги та ли за ци је у БМС” на ре ги о нал ној 
кон фе рен ци ји „Раз вој ди ги та ли за ци је – прак се и стан дар ди” у окви ру про јек та 
„Ди ги тал не би бли о те ке − еду ка ци ја”, у Кла до ву и на Зла ти бо ру, „Струч но уса вр-
ша ва ње и сти ца ње зва ња у би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти” у Му зе ју 
Вој во ди не у Но вом Са ду, го во ри ла је на ин фо да ну у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске 
ко ју су за јед нич ки ор га ни зо ва ли Ан те на кан це ла ри ја Де ска Кре а тив на Евро па и 
БМС у ци љу про мо ци је про гра ма „Кре а тив на Евро па”.

Нов ка Шо ки ца Шу ва ко вић одр жа ла је пре да ва ње о Ди ги тал ној БМС, а Ду ши-
ца Гр бић пре да ва ње „Уџ бе ни ци Но во сад ске ла тин ско-сло вен ске шко ле из че твр те 
и пе те де це ни је 18. ве ка” на Да ни ма би бли о те ка и би бли о те ка ра одр жа ним на Но-
во сад ском сај му у окви ру Са ло на књи га. 

Нов ка Шо ки ца Шу ва ко вић и Ду ши ца Гр бић пред ста ви ле су из да ња БМС на 
Би бли о не ту 2013 у На род ној би бли о те ци у Сме де ре ву.

Нов ка Шо ки ца Шу ва ко вић уру чи ла је На гра ду „Сре тен Ма рић” проф. др Ти-
хо ми ру Бра јо ви ћу за нај бо љу есе ји стич ку књи гу у 2013. и 2014. го ди ни, ко ју од 2005. 
го ди не, сва ке две го ди не до де љу ју БМС и Скуп шти на оп шти не Ко сје рић. 

Гор да на Ђи лас, ру ко во ди лац Оде ље ња за чу ва ње и ко ри шће ње пу бли ка ци ја 
БМС, об ја ви ла је пе снич ке збир ке, Би ла сам по слу шно др во у еди ци ји „Па нон ска 
све тла” но во сад ског „Ор фе у са”, Дру ге ства ри у из да њу За во да за кул ту ру Вој во ди не 
и Се вер, уда љен звук у еди ци ји „По ве ља” На род не би бли о те ке „Сте фан Пр во вен-
ча ни” из Кра ље ва. Ау тор ка је и Би бли о гра фи је ра до ва ака де ми ка Ми ле ве Пр ва но вић 
об ја вље не у еди ци ји Би бли о гра фи је Огран ка СА НУ, а са Дра гом Ње го ва ном при-
ре ди ла је ау то би о гра фи ју Ђор ђа Ла за ре ви ћа – Мо ја би о гра фи ја, ко ју је из да ла Град ска 
би бли о те ка у Но вом Са ду. 

Гор да на Ђи лас до бит ни ца је За хвал ни це Град ске би бли о те ке у Но вом Са ду.
Гор да на Ђи лас из ла га ла је на те му „Пра во слав на лек ти ра у ле га ту Јо ва на Јо-

ва но ви ћа Зма ја у БМС” у ма на сти ру Ве ли ка Ре ме та.
Гор да на Ђи лас, са Ма ри јом Бог да но вић из НБС, се дам пу та је одр жа ла акре-

ди то ва ни про грам стал ног струч ног уса вр ша ва ња у би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној 
де лат но сти Би бли о гра фи ја. Би бли о граф ска ис тра жи ва ња и из ра да пер со нал них 
би о гра фи ја.

Гор да на Ђи лас дру ги пут је иза бра на за чла на Управ ног од бо ра Би бли о те кар-
ског дру штва Ср би је.

Гор да на Ђи лас уче ство ва ла је на „Бран ко вим пр о лећ ним да ни ма” у Гим на зи ји 
„Јо ван Јо ва но вић Змај” у Но вом Са ду и „Миљ ко ви ће вим по ет ским све ча но сти ма” 
у Га џи ном Ха ну.

Гор да на Ђи лас, Да ни е ла Кер ме ци и Ду шан Јо ван че вић одр жа ли су пре да ва ње 
„Би бли о те ка ри и књи жни ча ри као ко ри сни ци би бли о теч ких услу га (еду ка ци ја о 
са вре ме ним функ ци ја ма би бли о те ке)” на „Да ни ма би бли о те ка и би бли о те ка ра”, на 
Са ло ну књи га у Но вом Са ду.

Иван ка Клајн је на Ви со кој тех нич кој шко ли у Но вом Са ду одр жа ла пре да ва-
ње и ор га ни зо ва ла ра ди о ни цу на те му „Елек трон ски из во ри ин фор ма ци ја”.

Ве сна Укро пи на је са ко ле ги ни ца ма из би бли о те ка Уни вер зи те та у Но вом 
Са ду одр жа ла пре да ва ње на те му „Но ви трен до ви у ка та ло ги за ци ји” на Фи ло зоф-
ском фа кул те ту.
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Ве сна Укро пи на ау тор ка је Би бли о гра фи је ра до ва ака де ми ка Бо жи да ра Д. 
Ву ја но ви ћа ко ју је об ја вио Огра нак СА НУ у Но вом Са ду. 

Пе тер Хај нер ман отво рио је из ло жбу ка ри ка ту ра „Па ли ка ту ре” Па ла Леп хаф та 
у Пан че ву.

Пе тер Хај нер ман и Ива на Гр гу рић пред ста ви ли су елек трон ску из ло жбу БМС 
по све ће ну Ка ро љу Сир ма и ју на све ча но сти по во дом до де ле исто и ме не књи жев не 
на гра де у Вр ба су.

Оли ве ра Шер бе џи ја, Је ле на Вук са но вић Штр бац и Алек сан дар Ра до вић ау то-
ри су из ло жбе „Да ни по бе де над фа ши змом” ко ју је по во дом 70 го ди на по бе де над 
фа ши змом, у окви ру ма ни фе ста ци је „Ри там Евро пе”, БМС пред ста ви ла у са рад њи 
са Сту дент ским кул тур ним цен тром из Но вог Са да, у но во сад ској „Фа бри ци”.

Сла ђа на Су ба шић одр жа ла је пре да ва ње „За ви чај не збир ке у јав ним би бли о-
те ка ма” у Град ској би бли о те ци у Но вом Са ду.

Бо жен ка Ба жик при ре ди ла је Би бли о гра фи ју Вје ре Бен ко ве ко ју је из дао За вод 
за кул ту ру вој во ђан ских Сло ва ка.

Со ња Ива но вић, Оли ве ра Кри во шић, Дра га на Јо ва но вић и Ве сна Укро пи на 
уче ство ва ле су у ра ду Фо ру ма „Кре а тив на Евро па 2015” одр жа ном, у ор га ни за ци ји 
Де ска Кре а тив на Евро па Ср би ја, у Ко лар че вој за ду жби ни у Бе о гра ду.

НА ГРА ДА „СРЕ ТЕН МА РИЋ”

На све ча но сти у спо мен на про фе со ра Сре те на Ма ри ћа (Ко сје рић, 20. фе бру-
ар 1903 – Изер сир Крез, Ту рен, 27. сеп тем бар 1992) одр жа ној 1. фе бру а ра 2005. 
го ди не у Но вом Са ду, управ ник БМС Ми ро Вук са но вић и пред сед ник Оп шти не 
Ко сје рић Жељ ко Про да но вић пот пи са ли су Осни вач ко пи смо о На гра ди „Сре тен 
Ма рић” ко ја се до де љу је нај бо љој књи зи есе ја, или нај бо љем есе ју пр ви пут об ја-
вље ном на срп ском је зи ку. На гра да се до де љу је сва ке дру ге го ди не, а са сто ји се од 
по ве ље и нов ча ног из но са.

До бит ни ци на гра де у про те кле че ти ри го ди не би ли су Са ва Да мја нов за пе-
ток њиж је Срп ска књи жев ност ис ко са 1–5 у из да њу „Слу жбе ног гла сни ка” из Бео-
гра да (об ја вље на 2012) и Ти хо мир Бра јо вић за сту ди ју Нар ци сов па ра докс у из да њу 
„Слу жбе ног гла сни ка” из Бе о гра да (об ја вље на 2013).

МЕ ЂУ НА РОД НА СА РАД ЊА

На ста вље на је тра ди ци о нал на са рад ња у раз ме ни пу бли ка ци ја са око 300 ин-
сти ту ци ја из 60 зе ма ља све та. Раз ме ном је из ино стран ства при мље но 29.136 пу бли-
ка ци ја. Ино стра ним парт не ри ма у раз ме ни и лек то ра ти ма за срп ски је зик по сла то 
је 39.170 пу бли ка ци ја.

За ме ђу на род ну ба зу АГРИС уне то је 4249 за пи са.
Оба вља на је ме ђу би бли о теч ка по зај ми ца пре ко Бри тан ске би бли о те ке у Лон-

до ну, пре ко не мач ког цен тра SU BI TO и пу тем IFLA ку по на.
На ба вље не су стра не ба зе по да та ка, ча со пи си и књи ге на ком пакт ним-дис ко-

ви ма. Обез бе ђен је при ступ ино стра ним ба за ма ча со пи са на сај ту КоБ СОН-а, као 
и на хо сту DI A LOG.

На ста вље но је пре тра жи ва ње Ин дек са на уч них ци та та на ком пакт ним-дис ко-
ви ма и на ин тер не ту.

БМС је об но ви ла сво је члан ство у Ме ђу на род ној асо ци ја ци ји би бли о те ка и 
библио теч ких удру же ња (IFLA) и би ла је укљу че на у про гра ме за за шти ту кул тур-
них до ба ра Уне ско.
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Би бли о те ка је ре а ли зо ва ла 195 ме ђу би бли о теч ких по зај ми ца са инострaнством.
Пот пи сан је спо ра зум о са рад њи са Твер ском об ла сном оп штом на уч ном би-

бли о те ком „А. М. Гор ки” у Тве ру. Спо ра зум је пот пи сао Се ли мир Ра ду ло вић.
БМС је ус по ста ви ла са рад њу са Кул тур ним клу бом „Но ви Сад – Нео план та” из 

Мел бур на с ци љем да му до 1. ју ла 2013. го ди не до ста ви 15.000 пу бли ка ци ја, нео п-
ход них за осни ва ње и обез бе ђи ва ње ра да Би бли о те ке Ма ти це срп ске у Мел бур ну.

Управ ник БМС Ми ро Вук са но вић, ди рек тор ка Цен трал ног ин сти ту та за кон-
зер ва ци ју и ре ста у ра ци ју књи жев но-ар хив ских до ба ра из Ри ма др Ма риа Кри сти на 
Ми си сти и управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске мр Ти ја на Пал ко вље вић пот пи са ли 
су, по чет ком фе бру а ра 2013, Про то кол о са рад њи у обла сти кон зер ва ци је кул тур
них до ба ра на па пир ном но си о цу у тра ја њу од три го ди не. 

У по ча сном из ло жбе ном фон ду књи га На ци о нал не би бли о те ке др жа ве Вик-
то ри ја у Ау стра ли ји, ко ја ор га ни зу је стал ну по став ку књи га срп ске кул ту ре и књи-
жев но сти, на ћи ће се и 51 пу бли ка ци ја ко ју су, као по клон, при пре ми ли и по сла ли 
БМС и ИЦМС. Ову ак ци ју ини ци рао је ис так ну ти пред став ник срп ске за јед ни це у 
Ау стра ли ји проф. Кон стан тин Па вло вић, пред сед ник Срп ског кул тур ног клу ба из 
Мел бур на, у са рад њи са Кан це ла ри јом за са рад њу с ди ја спо ром и Ср би ма у ре ги о-
ну Вла де Ре пу бли ке Ср би је.

На про мо ци ји Би бли о гра фи је Иве Ан дри ћа у Па ри зу управ ник БМС и глав ни 
уред ник Ми ро Вук са но вић го во рио је о Би бли о гра фи ји и о Иви Ан дри ћу, о из ра ди 
Би бли о гра фи је са ак цен том на Ан дри ћу на фран цу ском је зи ку Да ни е ла Кер ме ци, 
јед на од ау тор ки, пре во ди лац је би ла Со ња Ива но вић, а при ка за на је и елек трон ска 
из ло жба БМС о Иви Ан дри ћу.

На про мо ци ји Би бли о гра фи је Иве Ан дри ћа у Тр сту, у име ау то ра, го во ри ле су 
Љи ља на Кле вер нић и Да ни е ла Кер ме ци. 

Се ли мир Ра ду ло вић при су ство вао је ма ни фе ста ци ји „Пре се ље ње Ма ти це 
срп ске из Пе ште у Но ви Сад (1864–2014)” у Бу дим пе шти и у Те ми шва ру.

Се ли мир Ра ду ло вић, Нов ка Шо ки ца Шу ва ко вић, Све тла на Дов ни ко вић, Је ле-
на Ко ва чек Све тли чић и Ду шан Јо ван че вић при су ство ва ли су ме ђу на род ној CO BISS 
кон фе рен ци ји у Ма ри бо ру.

Се ли мир Ра ду ло вић по се тио је Би бли о те ку у До бо ју и од нео књи ге на по клон, 
за јед но са ди рек то ром Град ске би бли о те ке у Но вом Са ду Дра га ном Ко ји ћем, Ми-
ро сла вом Алек си ћем и пред став ни ци ма гра да Но вог Са да, Цен трал ну на род ну 
би бли о те ку Цр не Го ре „Ђу рађ Цр но је вић” на Це ти њу, Епар хи ју бу дим ску у Сен-
тан дре ји и Срп ски ин сти тут у Пе шти; бо ра вио је у ма на сти ру Хи лан да ру (и ме то ху 
Ка ко во) и био је у Ру си ји, ка да је по се тио би бли о те ку „Мак сим Гор ки” у Тве ру и 
уче ство вао на ме ђу на род ној књи жев ној ма ни фе ста ци ји Пе ва ју ћа сло ва.

Се ли мир Ра ду ло вић и Го ран Вла хо вић, за јед но са Ла слом Бла шко ви ћем, управ-
ни ком НБС, по се ти ли су Сен тан дре ју, при су ство ва ли отва ра њу две из ло жбе Га ле-
ри је Ма ти це срп ске и об и шли Му зеј Срп ске пра во слав не епар хи је бу дим ске где се, 
из ме ђу оста лог, на ла зи и Би бли о те ка епи ско па Ар се ни ја Стој ко ви ћа за ко ју је, убр-
зо на кон по се те, у БМС при пре мљен пред лог за шти те ода бра них књи га.

Се ли мир Ра ду ло вић уче ство вао је на сим по зи ју му по све ће ном де лу Ву ка 
Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа у Пље вљи ма (Срп ски на ци о нал ни са вјет) и на Пе тим Ње
го ше вим да ни ма у Ник ши ћу.

Се ли мир Ра ду ло вић и Ми ро слав Алек сић по се ти ли су се ди ште Ми тро по ли је 
цр но гор ско-при мор ске на Це ти њу, На род ну би бли о те ку у Тре би њу и уче ство ва ли 
су на књи жев ним су сре ти ма Пје снич ка ри јеч на из во ру Пи ве у Плу жи на ма.

Се ли мир Ра ду ло вић, Гор да на Ђи лас и Ми ро слав Алек сић бо ра ви ли су на да-
ни ма срп ске кул ту ре у Те ми шва ру.

Би бли о те ку Ма ти це срп ске по се тио је ам ба са дор Ре пу бли ке Ко ре је До хун Ли 
са прат њом. Го сте је при мио Се ли мир Ра ду ло вић.
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Ду ши ца Гр бић бо ра ви ла је у Сен тан дре ји где је у Му зе ју Срп ске пра во слав не 
епар хи је бу дим ске ис тра жи ва ла срп ске ру ко пи се.

Ду ши ца Гр бић уче ство ва ла је на Ме ђу на род ној на уч ној кон фе рен ци ји „За-
гре бин ски је чте ни ја” у Ру ској на ци о нал ној би бли о те ци у Санкт Пе тер бур гу са 
те ма ма: „Уџ бе ни ци Но во сад ске ла тин ско-сло вен ске шко ле из че твр те и пе те де це-
ни је 18. ве ка” (2012), „Но во сад ски ру ко пи сни збор ник из 1743” (2013), „Ру ко пи сне 
гра ма ти ке сла вен ског је зи ка 18. ве ка у Би бли о те ци ма на сти ра Гра бов ца у Сен тан-
дре ји” (2014), „О исто ри ја ту и пи та њу пред ло шка Мо ли тве ни ка (Треб ни ка) из око 
1550/60, са до дат ком из 1628. го ди не у Би бли о те ци Срп ске па три јар ши је у Бе о гра ду” 
(2015); на Ме ђу на род ној на уч ној кон фе рен ци ји „Атос и сло вен ски свет” у Со фи ји 
(ре фе рат „Ру ко пи си Све то го ра ца у БМС”), на на уч ној кон фе рен ци ји „Са вре ме ни 
про бле ми ар хе о гра фи је” у Би бли о те ци Ру ске ака де ми је нaука, по во дом обе ле жа-
ва ња три сто те го ди шњи це те Би бли о те ке (”Пр ва раз ме на пу бли ка ци ја БМС с Би-
бли о те ком Ру ске ака де ми је у Санкт Пе тер бур гу”), на на уч ном сим по зи ју му „Кул-
тур но-исто риј ски ком плекс До њи Де тлак” у Ба њој Лу ци и Дер вен ти („О Де тлач ком 
ев хо ло ги о ну из 1550/60. и 1628. го ди не”).

Ду ши ца Гр бић име но ва на је за чла на ре дак ци о ног од бо ра ру ског од бо ра ча со-
пи са (збор ни ка) „Кни га. Ис сле до ва ния и ма те ри алы”, у из да њу На уч ног и из да вач-
ког цен тра „На у ка” Ру ске ака де ми је на у ка у Мо скви.

Ма ри ја Ваш, Је ле на По по вић, Та ма ра Вуј ков Ђу ра но вић и Ште фа ни ја Маћ ко 
су као ко ри сни це сти пен ди ја Са ве зног ми ни стар ства за европ ске и ме ђу на род не 
по сло ве Ау стри је бо ра ви ле у Бе чу.

Ма ри ја Ваш и Је ле на По по вић ау тор ке су елек трон ске из ло жбе „Књи ге о умет-
но сти у По клон би бли о те ци Ау стри је” ко јом се БМС при кљу чи ла кам па њи Са ве за 
би бли о те ка Ау стри је под на зи вом „Ау стри ја чи та. Ме сто су сре та: би бли о те ка”.

Ма ри ја Ваш, Је ле на По по вић, Та ма ра Вуј ков Ђу ра но вић и Ште фа ни ја Маћ ко 
при су ство ва ле су пре да ва њу на уч них са рад ни ка ау стриј ских би бли о те ка у ино-
стран ству на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду.

Ма ри ја Ваш, Је ле на По по вић и Та ма ра Вуј ков Ђу ра но вић при су ство ва ле су 
Дру гом беч ком се ми на ру у ор га ни за ци ји Са ве зног ми ни стар ства за Евро пу, ин те-
гра ци ју и спољ не по сло ве Ау стри је. 

Ма ри ја Ваш при су ство ва ла је при је му ам ба са до ра Ау стри је у Ср би ји у Скуп-
шти ни гра да Бе о гра да.

Ма ри ја Ваш при су ство ва ла је отва ра њу из ло жбе На та ли је Ри бо виц у Ам ба са ди 
Ау стри је у Бе о гра ду.

Нов ка Шо ки ца Шу ва ко вић и Ма ри ја Ваш при су ство ва ле су отва ра њу из ло жбе 
по све ће не Гу ста ву Клим ту у га ле ри ји Ау стриј ског кул тур ног фо ру ма при Ам ба са ди 
Ау стри је у Бе о гра ду.

Љи ља на Кле вер нић и Да ни е ла Кер ме ци при су ство ва ле су ску пу „Ан дри ће ви 
мо сто ви: је зик, пи са ње, иден ти тет ју че и да нас” у Тр сту.

Ма ри ја Јо ван цаи и Гор да на Ђи лас при су ство ва ле су пре да ва њу Бар ба ре М. 
Џонс, ди рек тор ке Кан це ла ри је за ин те лек ту ал ну сло бо ду Аме рич ког удру же ња 
би бли о те ка ра, у НБС. 

Ве сна Укро пи на при су ство ва ла је пре да ва њу аме рич ких би бли о те ка ра Де бо-
ре и Ри чар да Фри ца у НБС.

Је ле на Јо вин и Те о дор Гр бић при су ство ва ли су пре да ва њу Ди ја не Мар кум на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду.

Нов ка Шо ки ца Шу ва ко вић, Оли ве ра Ми хај ло вић и Те о дор Гр бић при су ство-
ва ли су пре да ва њу др Ти ма Бор ста, не мач ког на уч ни ка из обла сти ин фор ма ти ке, у 
Ге те ин сти ту ту у Бе о гра ду.

Нов ка Шо ки ца Шу ва ко вић при су ство ва ла је пре зен та ци ји Мар те Се љак из 
сло ве нач ког ИЗУМ-а у НБС.
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Фин ка Пје вач и Све тла на Вуч ко вић ра ди ле су на по сло ви ма уре ђе ња, об ра де 
и за шти те Би бли о те ке ма на сти ра Гра бов ца у Му зе ју Срп ске пра во слав не епар хи је 
бу дим ске у Сен тан дре ји, пре ма кон цеп ци ји ко ју је са чи ни ла Ду ши ца Гр бић.

Ду ши ца Гр бић, Фин ка Пје вач, Све тла на Вуч ко вић и Пе тер Хај нер ман ра ди ли 
су у Му зе ју срп ске пра во слав не епар хи је у Сен тан дре ји на до пу ни при пре мље них 
би бли о граф ско-ка та ло шких из Би бли о те ке Ма на сти ра Гра бов ца. 

Да ни е ла Кер ме ци и Со ња Ива но вић при су ство ва ле су ју би лар ном 80. кон гре су 
Ме ђу на род не фе де ра ци је би бли о те ка и би бли о те ка ра (IFLA) у Ли о ну.

Јо ва на Ко зло вач ки Да мја нов, Ве сна Укро пи на, Дра га на Јо ва но вић, Је ле на Ко-
ва чек Све тли чић, Со ња Ива но вић и Ми ли ца Пје вач, за јед но са екс пер ти ма из Ве ли ке 
Бри та ни је, Шпа ни је и Ср би је, уче ство ва ле су у ра ду окру глог сто ла „Јав не би блио-
те ке и њи хо ва пу бли ка” у Ам фи те а тру Рек то ра та Уни вер зи те та у Но вом Са ду.

Бо жен ка Ба жик из ла га ла је те му „БМС и ње ни фон до ви на сло вач ком је зи ку” 
на Пр вом струч ном су сре ту би бли о те ка ра у Ср би ји под на зи вом „Би бли о те ке у 
сло вач ким сре ди на ма у Ср би ји и њи хо ва уло га у очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та” 
одр жа ном у про сто ри ја ма Оп шти не Бач ки Пе тро вац, а су сре ту је при су ство ва ла и 
Да ни е ла Ло ме но ва. 

Ми ли ца Цвет ко вић Сто шић пред ста ви ла је свој рад „Сло бо да ин фор ми са ња 
и би бли о те ке” на кон фе рен ци ји Qu a li ta ti ve and Qu an ti ta ti ve Met hods in Li bra ri es 
(QQML) одр жа ној на Па риз Де карт уни вер зи те ту.

Дра га на Јо ва но вић бо ра ви ла је у Bi bli othèque pu bli que d’in for ma tion у Па ри зу 
као сти пен ди ста Ми ни стар ства кул ту ре Фран цу ске, у окви ру про јек та „Pro fes sion 
cul tu re”.

Оли ве ра Кри во шић и Со ња Јо ва но вић при су ство ва ле су Окру глом сто лу „Ши рок 
спек тар услу га би бли о те ке за сли је па ли ца ка ко ри сни ци ма раз ли чи тих струк ту ра 
(Пред но сти звуч них књи га)” одр жа ном у ЈУ Спе ци јал на би бли о те ка за сли је па и 
сла бо ви да ли ца Ре пу бли ке Срп ске у Ба њој Лу ци.

Пе тер Хај нер ман при су ство вао је Ме ђу на род ној на уч ној кон фе рен ци ји на 
Учи тељ ском фа кул те ту на ма ђар ском је зи ку у Су бо ти ци.

У БМС је на чи њен из бор стра ни ца из Ок то и ха Пр во гла сни ка (1493/94) и Ок
то и ха пе то гла сни ка (1494) Ђур ђа Цр но је ви ћа, као и њи хо ви ди ги тал ни сним ци, 
за по тре бе пред ста вља ња ових књи га на фе сти ва лу и из ло жби гра фич ког ди зај на 
у Мек си ко Си ти ју.

За би бли о те ка ре БМС пр о фе сор Те ри Плам са Ко ле џа за би бли о те кар ство и 
ин фор ма ци о не на у ке у Бо сто ну одр жао је пре да ва ње у Учи о ни ци Би бли о те ке.

БМС по се ти ли су сту ден ти Гру пе за срп ски је зик и књи жев ност Уни вер зи те-
та у Вар ша ви и Опо лу, би бли о те ка ри школ ских би бли о те ка из Оси је ка, по ла зни ци 
Ме ђу на род не лет ње шко ле срп ског је зи ка, кул ту ре и исто ри је, сту ден ти из Фран-
цу ске, Сан дрин Ма ло то, ди рек тор свих би бли о те ка на Уни вер зи те ту у Ту лу зу, 
Мар га рет Ло, шеф Од се ка за ме ђу на род не од но се за би бли о те ке на ка над ском Уни-
вер зи те ту Ал бер та у Ед мон то ну, ди рек то ри и на уч ни са рад ни ци ау стриј ских би бли-
о те ка у ино стран ству, у прат њи Кри сти не До лин гер, са вет ни ка у Ми ни стар ству за 
европ ске и ме ђу на род не по сло ве Ре пу бли ке Ау стри је и Ни ко ла у са Ке ле ра, ди рек-
то ра Ау стриј ског кул тур ног фо ру ма у Бе о гра ду, Анеж ка Кин дле ро ва, ди рек тор 
Сло вен ске би бли о те ке при На ци о нал ној би бли о те ци Че шке Ре пу бли ке и Кла ра 
Тру хла, пред став ни ца Оде ље ња ино стра не раз ме не, Еле на Вла ди ми ров на Шев чен ко, 
ми ни стар ка кул ту ре Твер ске обла сти Ру си је, Ва лен ти на Си лео, док то ранд Уни вер-
зи те та у То ри ну, Ја ко по Ђа нан ђе ли, сту дент ма стер сту ди ја из срп ске књи жев но сти 
на Уни вер зи те ту Са пи ен ца у Ри му, уче сни ци Ме ђу на род не кон фе рен ци је „Ју рај 
Ри бај 1812–2012 – жи вот и де ло” одр жа не у За во ду за кул ту ру вој во ђан ских Сло-
ва ка у Но вом Са ду, сту ден ти из Ма ђар ске, ту ри сти из Шкот ске, де ле га ци ја ита ли-
јан ских струч ња ка из обла сти кон зер ва ци је кул тур них до ба ра – др Ма риа Кри сти на 
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Ми си сти, ди рек тор ка Цен трал ног ин сти ту та за кон зер ва ци ју и ре ста у ра ци ју књи-
жев но-ар хив ских до ба ра из Ри ма, др Или ас Та си ас, ди рек тор SIL Ap pen ni no Cen-
tra le и др Фа био де Ки ри ко, ди рек тор На ци о нал не га ле ри је Ум бри је из Пе ру ђе, 
ам ба са дор Ау стри је у Ср би ји Јо ха нес Ајг нер, ту ри сти из Фран цу ске, Ру си је, Ита-
ли је и Сло ве ни је, ак ти ви сти Ху ма ни тар не ор га ни за ци је „Ехо” из Не мач ке, Сар ка 
За мец ни ко ва са Кар ло вог ин сти ту та у Пра гу, гру па сту де на та и про фе со ра из Шко-
ле за би бли о те кар ство и ин фор ма ти ку при Ем по ри ја уни вер зи те ту у Ем по ри ји 
(Кан зас, САД) на че лу са де ка ном, го спо ђом Гвен Алек сан дер и за ме ни ком де ка на 
Ен дру ом Сми том, а у прат њи Ја сне Ку нић из Ам ба са де САД у Бе о гра ду, Ђор ђе 
Ста но јев из Са ве за Ср ба у Ру му ни ји, гру па ту ри ста из Ру си је и Ву ко ва ра, Кри сти-
јан А. Нил сен, ван ред ни про фе сор на Ка те дри за сту ди је Ју го и сточ не Евро пе на 
Уни вер зи те ту у Ар ху су (Дан ска), Кри сти на Ми ли во је вић, сту дент ки ња би бли о те-
кар ства из Штут гар та, гру па ту ри ста из Че шке и из Ма ђар ске, уче ни ци Гим на зи је 
„Јо ван Јо ва но вић Змај” из Но вог Са да и парт нер ске гим на зи је из Ро зен штај на (Не-
мач ка), чла но ви Еван ге ли стич ког омла дин ског хо ра из Бор нхај ма у прат њи Ма ри-
Су за не Рот шилд, гру па ту ри ста из Не мач ке, гру па стра них сту де на та из ме ђу на род-
ног лет њег кам па у Ва ље ву, го сти из САД, Бел ги је и Фран цу ске, Ан дреј Ку зње цов, 
про рек тор Град ског уни вер зи те та „Ло ба чев ски” из Ни жњег Нов го ро да, са са рад-
ни ци ма, ам ба са дор Грч ке у Бе о гра ду, Ње го ва ек се лен ци ја Кон стан ти нос Ико но ми-
дис, у прат њи пред сед ни ка Ма ти це срп ске проф. др Дра га на Ста ни ћа и управ ни ка 
по сло ва Ма ти це срп ске Је ле не Ве се ли нов, сту ден ти из Пољ ске, гру па би бли о те ка ра 
из Ма ђар ске, у прат њи Ане Ола још, ви шег ку сто са и кон зер ва то ра Му зе ја Вој во-
ди не и Ба жо не Ме ђеш Кла ре, пен зи о ни са не управ ни це Град ске би бли о те ке у Ер ду, 
Сло бо дан Ла зен дић из До бо ја, Ма ри ја Вла шић и Кла ра Тру хла из Оде ље ња за на-
бав ку и раз ме ну са ино стран ством На род не би бли о те ке Че шке Ре пу бли ке, Олег 
Фи ли мо нов, пред сед ник Асо ци ја ци је из да ва ча Ру си је и ам ба са дор Ју жне Ко ре је у 
Ср би ји, Ње го ва ек се лен ци ја Ли До хун. 

РАД СТРУЧ НИХ ОР ГА НА

Одр жа не су 33 сед ни це Ко ле ги ју ма, са ве то дав ног те ла управ ни ка, на ко ји ма су 
раз ма тра на пи та ња из обла сти по сло ва ња, ор га ни за ци је и пра ће ња из вр ше ња по сло ва.

У свим оде ље њи ма БМС одр жа ва ни су струч ни са стан ци, пре ма ак ту ел ним 
пи та њи ма.

ОП ШТИ ПО СЛО ВИ

Сво ју де лат ност БМС оба вља ла je са гла сно За ко ну о кул ту ри, За ко ну би блио-
теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти, За ко ну о кул тур ним до бри ма, За ко ну о јав ним 
слу жба ма, За ко ну о утвр ђи ва њу над ле жно сти ау то ном не по кра ји не, За ко ну о оба ве-
зном при мер ку пу бли ка ци ја, За ко ну о ста рој и рет кој би бли о теч кој гра ђи и дру гим 
за кон ским и под за кон ским про пи си ма.

Управ ни од бор БМС ра дио је у са ста ву: проф. еме ри тус др Ма ри ја Кле ут, пред-
сед ник, и чла но ви проф. др Дра ган Ста нић, Ла зар Чур чић, мр Ду ши ца Гр бић и Ђор ђе 
Ви лов ски. Због од ла ска у пен зи ју Ђор ђа Ви лов ског, од 22. фе бру а ра 2013. го ди не, 
члан Управ ног од бо ра је Ма ри ја Јо ван цаи. 

Од 1. ја ну а ра 2014. го ди не, Управ ни од бор БМС ра ди у са ста ву: проф. др Дра ган 
Ста нић, проф. еме ри тус Слав ко Гор дић, проф. мр Не над Осто јић, мр Ду ши ца Гр бић 
и Ма ри ја Јо ван цаи. Ми ро Вук са но вић, ака де мик СА НУ, пред сед ник је Управ ног 
од бо ра, од 17. ју на 2014. го ди не, уме сто проф. др Дра га на Ста ни ћа. Од 1. мар та 2015. 
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го ди не, члан Управ ног од бо ра је мр Гор да на Ђи лас, уме сто Ма ри је Јо ван цаи, ко ја 
је оти шла у пен зи ју.

Управ ни од бор је одр жао 19 сед ни ца (44–62) на ко ји ма је раз мо трио и усво јио: 
за пи сни ке са прет ход них сед ни ца, из ве шта је о ра ду и го ди шње ра чу не БМС за 2011, 
2012, 2013. и 2014. го ди ну, Че тво ро го ди шњи из ве штај о ра ду (2008–2011), про јек ци-
је фи нан сиј ских пла но ва БМС за 2012, 2013, 2014, 2015. и 2016. го ди ну, фи нан сиј ске 
пла но ве БМС за 2012, 2013, 2014. и 2015. го ди ну, про гра ме ра да БМС за 2013, 2014, 
2015. и 2016. го ди ну, из ме не и до пу не Про гра ма ра да БМС за 2014. го ди ну, ре ба лан-
се фи нан сиј ских пла но ва БМС за 2012, 2013, 2014. и 2015. го ди ну, пла но ве на бав ки 
БМС за 2012, 2013, 2014. и 2015. го ди ну, ре ба лан се пла но ва на бав ки БМС за 2012, 
2013, 2014. и 2015. го ди ну, Спо ра зум о са рад њи СА НУ, НБС и БМС, од лу чио о про-
ду же њу рад ног од но са Ми ру Вук са но ви ћу, раз ма трао спро во ђе ње Од лу ке УО Ма-
ти це срп ске од 24. 12. 2012. го ди не, до нео Пр ве из ме не и до пу не Ста ту та БМС, раз-
ма трао са оп ште ње пред сед ни ка Управ ног од бо ра, пред ла гао са став Управ ног и 
Над зор ног од бо ра БМС, пред ла гао кан ди да та за управ ни ка БМС, утвр дио да тум 
при мо пре да је ду жно сти управ ни ка БМС и при мо пре да је ду жно сти пред сед ни ка 
Управ ног од бо ра, раз ма трао ини ци ја ти ву де ла за по сле них по во дом из бо ра но вог 
управ ни ка, раз ма трао ин фор ма ци ју о оства ри ва њу Про гра ма ра да за 2014. го ди ну 
и из ме на ма за ко на из обла сти би бли о те кар ства, дао су ге сти је по во дом до но ше ња 
но вих за ко на о сма ње њу пла та, по др жао ини ци ја ти ву за по кре та ње Три би не Са вре
ме ни чо век и са вре ме ни свет,уста но вио 28. април за Дан Би бли о те ке и на гра ду 
Злат на књи га Би бли о те ке Ма ти це срп ске и кон ста то вао да су ре а ли зо ва не од лу ке 
са прет ход них сед ни ца Управ ног од бо ра.

Над зор ни од бор БМС ра дио је у са ста ву: Де јан Жи ва нац, пред сед ник, и чла но-
ви Бо ри вој Ју ри шин и Ра до ван Ми ћић. Од 1. ја ну а ра 2014. го ди не, Над зор ни од бор 
ра ди у са ста ву: Ра до ван Ми ћић, пред сед ник, и чла но ви Све тла на Ма ка рић и Ра ди вој 
До де ро вић.

Над зор ни од бор је одр жао 5 сед ни ца на ко ји ма је раз мо трио го ди шње ра чу не 
БМС за 2011, 2012. 2013. и 2014. го ди ну, фи нан сиј ске пла но ве БМС за 2012, 2013, 
2014. и 2015. го ди ну, пла но ве на бав ки БМС за 2012, 2013. и 2014. го ди ну и пред ло-
жио Управ ном од бо ру да ове до ку мен те усво ји.

Ака де мик Ми ро Вук са но вић управ ник је БМС од 1988. до 16. ју на 2014, ка да 
је оти шао у пен зи ју. Ака де мик Ми ро Вук са но вић успе шно је ру ко во дио овом нај-
ста ри јом срп ском на ци о нал ном би бли о те ком два де сет и шест го ди на, оста вив ши 
сна жан траг у свим сег мен ти ма ње ног раз во ја и учи нив ши да она по мно го че му бу де 
је дин стве на и узор на. Он је управ ник БМС са нај ду жим ста жом, а има и нај ду жи 
стаж управ ни ка у срп ском би бли о те кар ству, не пре кид но од 1975. го ди не. 

Од 17. ју на 2014. управ ник је Се ли мир Ра ду ло вић. При мо пре да ја ду жно сти 
из ме ђу Ми ра Вук са но ви ћа и Се ли ми ра Ра ду ло ви ћа оба вље на је 16. ју на 2014.

Јав не на бав ке су оба вља не са гла сно За ко ну о јав ним на бав ка ма. Спро ве де но 
је 49 по сту па ка – 46 по сту па ка јав не на бав ке ма ле вред но сти и 3 отво ре на по ступ-
ка за на бав ку ра чу нар ске опре ме и софт ве ра (7.905.252 ди на ра), књи га (3.825.194,42 
ди на ра) и ске не ра за ди ги та ли за ци ју ста ре и рет ке би бли о теч ке гра ђе SMA, SCAN 
MA STER A1 фор ма та (7.196.400 ди на ра). 

Из ве шта ји о јав ним на бав ка ма до ста вља ни су бла го вре ме но Ре пу блич кој упра-
ви за јав не на бав ке и Др жав ној ре ви зор ској ин сти ту ци ји.

Од лу ком Ми ни стра кул ту ре и ин фор ми са ња пред став ни ци БМС, име но ва ни 
су за чла но ве рад них те ла за из ра ду и из ме не про пи са из обла сти би бли о теч ко-ин-
фор ма ци о не де лат но сти. 

Ко ри сни ци ма су пру жа не услу ге сва ким рад ним да ном од 730 до 1930, а су бо-
том од 730 до 1330 са ти у Оп штој чи та о ни ци, Чи та о ни ци за пе ри о ди ку и на уч ни рад, 
Чи та о ни ци ра ри те та, Чи та о ни ци по себ них збир ки и Чи та о ни ци за на уч ни рад.
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Ко ри шће ње рад ног вре ме на је сва ко днев но пра ће но, а за ра де су утвр ђи ва не 
на осно ву ин ди ви ду ал ног до при но са за по сле них. Сва ки за по сле ни је под но сио 
ме сеч ни из ве штај на обра сцу ко ји је са чи њен са гла сно упут стви ма Ми ни стар ства 
кул ту ре и ин фор ми са ња.

Оп шти и за јед нич ки по сло ви су оба вља ни ажур но.
Ин ве сти ци о но одр жа ва ње, ко ри шће ње опре ме и уре ђе ње про сто ра оба вља но 

је у ци љу ства ра ња бо љих усло ва за рад и за пру жа ње услу га ко ри сни ци ма. По себ но 
се во ди ло ра чу на о чи та о ни ци ма (за ме на ити со на сла бо го ре ћим, за ме на ин ста ла-
ци ја и по ста вља њем но ве ра све та).

По пра вље ни су про зо ри на I спра ту и уре ђе ни су са ни тар ни чво ро ви. Са ни ра не 
су пу ко ти не у зи до ви ма ма га ци на књи га и за по че то је ње го во ге не рал но чи шће ње. 
Уре ђен је но ви про стор у при зе мљу згра де за по тре бе учи о ни це и при год них ма ни-
фе ста ци ја. Атри јум је осве жен но вим ра са ди ма и при ла го ђен одр жа ва њу Три би не 
Са вре ме ни чо век и са вре ме ни свет.

Оба вље не су ре дов на кон тро ла и сер ви си ра ње про тив по жар них си сте ма и 
апа ра та. Укло њен је ра ди о ак ти ван гро мо бран на кро ву Че шког ма га ци на и угра ђен 
је но ви си стем за шти те објек та. 

Ре дов но је оси гу ра ва на имо ви на БМС.
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ИЗ ВЕ ШТАЈ О ЧЕ ТВО РО ГО ДИ ШЊЕМ РА ДУ 
ГА ЛЕ РИ ЈЕ МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ 

(2012–2015)
УВОД 

У пе ри о ду од 2012. до 2015. го ди не успе шно су ре а ли зо ва ни про гра ми де фи-
ни са ни го ди шњим пла но ви ма и Стра те шким пла но ви ма 2009–2012. и 2013–2017. 
Ак тив но се ра ди ло на не ко ли ко кључ них про је ка та: адап та ци ји и мо дер ни за ци ји 
из ло жбе них са ла, уна пре ђе њу си сте ма чу ва ња и из ла га ња умет нич ких пред ме та, 
мо дер ни за ци ји до ку мен та ци је и на чи на пре зен та ци је ко лек ци је. За вр шен је рад на 
ре кон струк ци ји су те рен ског про сто ра и угра ђен је лифт. 

Из ло жбе су ре а ли зо ва не са ци љем да се пред ста ве де ла из ко лек ци је Га ле ри-
је, за хва ли да ро дав ци ма кроз из ло жбе по клон-збир ки и ука же на са вре ме не мо де ле 
ин тер пре та ци је умет но сти но вог до ба кроз сту диј ске из ло жбе. Отво ре на је но ва 
стал на по став ка XVI II ве ка Срп ска умет ност XVI II ве ка у ко лек ци ји Га ле ри је Ма
ти це срп ске. При ре ђе не две зна чај не ме ђу на род не из ло жбе: Европ ска кул тур на 
ра зно ли кост. Срп ска цр кве на умет ност у Ма ђар ској ко ја је одр жа на у Сен тан дре-
ји, Бри се лу и Мо скви и Зо гра фи. Срп ске ико не из ме ђу тра ди ци је и мо дер но сти. 
Па ра ле ле, одр жа на у На ци о нал ној га ле ри ји у Пе ру ђи. У Га ле ри ји су го сто ва ле две 
зна чај не ме ђу на род не из ло жбе: Ху ма ни зам и ре не сан са у Цен трал ним Апе ни ни ма. 
Па ра ле ле и Ал брехт Ди рер и са вре ме ни ци. По вор ка ца ра Мак си ми ли ја на I. Ре а ли-
зо ва не су број не зна чај не из ло жбе из ко лек ци је Га ле ри је као и из ло жбе у са рад њи 
са дру гим уста но ва ма. По кре ну та је но ва се ри ја из ло жби и еди ци ја пу бли ка ци ја 
„Тра ди ци ја и са вре ме но ства ра ла штво”.

Об ја вљи ва не су мо но граф ске сту ди је, ка та ло зи, во ди чи, деч је пу бли ка ци је, 
бро шу ре, ка лен да ри, фла је ри. Ре дов но су одр жа ва на струч на ту ма че ња стал не по-
став ке и по вре ме них из ло жби, а фонд и де лат ност Га ле ри је пред ста вља ни су кроз 
про јек те Сли ке у фо ку су, Ку сто ске при че, На да на шњи дан, Кон зер ва тор ске при че, 
број не деч је про гра ме и ра ди о ни це.

Струч ња ци Га ле ри је ак тив но су уче ство ва ли и ор га ни зо ва ли ви ше на ци о нал-
них и ме ђу на род них ску по ва и уче ство ва ли у ре а ли за ци ји про је ка та стал не струч не 
еду ка ци је. По себ на па жња по све ће на је ра ду са пу бли ком, што је до ве ло до уве ћа ња 
бро ја по се ти ла ца, као и са рад њи са ме ди ји ма, због че га су Га ле ри ја и ње не ак тив-
но сти би ле бо ље ме диј ски ви дљи ве.

За свој рад и ре зул та те Га ле ри ја је до би ла зна чај на струч на при зна ња: На гра ду 
ЖИ ВА за нај бо љи сло вен ски му зеј у 2014. го ди ни, као пр ви до бит ник; за про је кат 
Ин клу зив не ли ков не ра ди о ни це у Га ле ри ји Ма ти це срп ске на гра ду за нај бо љи про-
је кат у обла сти ин клу зи је на Ме ђу ре ги о нал ној кон фе рен ци ји „Bal kan Mu se ums 
wit ho ut Bar ri ers” у Са ра је ву (БиХ), у ор га ни за ци ји Фон да ци је Кул тур но на сле ђе без 
гра ни ца (Cul tu ra l He ri ta ge wit ho ut Bor ders – CHwB) и Бал кан ске мре же му зе ја (Bal-
kan Mu se um Net work – BMN); ди пло му за рад на раз ви ја њу еду ка тив них про гра ма 
за де цу од ме ђу на род не ор га ни за ци је Европ ска му зеј ска ака де ми ја (ЕМА) и Hands On! 
In ter na ti o nal (HOI) ко ја је до де ље на у Бо ло њи у окви ру Сај ма деч је књи ге; По ве љу 
при зна ња За ду жби не Ја ко ва Иг ња то ви ћа у Бу дим пе шти за ре а ли за ци ју из ло жбе 
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Срп ска цр кве на умет ност у Ма ђар ској у Но вом Са ду (2011), Сен тан дре ји (2012), 
Бри се лу (2013) и Мо скви (2014) и Го ди шњу на гра ду за нај бо љу га ле ри ју у 2014. 
го ди ни, ко ју до де љу је ча со пис за умет ност Арт ма га зин. 

Пра те ћи европ ске трен до ве и стан дар де про фе си је, тру ди ла се да про у ча ва и 
из ла же де ла на ци о нал не ли ков не умет но сти пред ста вља ју ћи их у кон тек сту ши рих 
ис тра жи ва ња и по ве зи ва ња са кул тур ном исто ри јом европ ских на ро да. Ори јен ти-
са на на не го ва ње ви со ког струч ног и про фе си о нал ног ква ли те та кроз осми шље не 
про гра ме на ме ње не ши рој за јед ни ци, ус по ста ви ла се као ва жан сег мент кул тур ног 
жи во та це ло куп не др жа ве. Ус пе ла је да кроз ква ли тет ну по ну ду му зеј ских са др-
жа ја и кре и ра њем при јат ног ам би јен та, по ста не не за о би ла зан еле мент еду ка ци је 
мла дих, да по диг не свест о соп стве ним ко ре ни ма и вред но сти ма, да бу де ме сто 
ин тер ак тив ног уче ња и сти му ла тив ног естет ског до жи вља ја.

То ком овог пе ри о да Га ле ри ја је ужи ва ла ве ли ку по др шку сво га осни ва ча Ма ти-
це срп ске, али и Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је, Се кре-
та ри ја та за кул ту ру и јав но ин фор ми са ње Вла де АП Вој во ди не и Град ске упра ве 
за кул ту ру Но вог Са да ко ји су фи нан сиј ски омо гу ћи ли ре а ли за ци ју плaнираних 
про гра ма, као и сво јих број них при ја те ља, до бро тво ра, по кро ви те ља, по што ва ла ца 
и да ро да ва ца. 

Основ ра да: За кон, Ста тут, Стра те шки план

Га ле ри ја Ма ти це срп ске сво ју де лат ност оба вља на осно ву Осни вач ког ак та 
Му зе ја Ма ти це срп ске (За пи сник са сед ни це Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске, 14. 
ок то бра 1847). Као са мо стал на ин сти ту ци ја де лу је на осно ву Од лу ке Скуп шти не 
Вој во ди не (6. јун 1958). Де лат ност Га ле ри је утвр ђе на је За ко ном о кул тур ним до-
бри ма (Сл. гла сник РС 71/94), За ко ном о кул ту ри (Сл. гла сник РС 72/2009) и За ко ном 
о Ма ти ци срп ској (Сл. гла сник РС 47/92). Га ле ри ја при ме њу је по зи тив не за кон ске 
про пи се ко ји ре гу ли шу по сло ве из обла сти за шти те кул тур них до ба ра, му зеј ске 
де лат но сти, оства ри ва ња оп штег ин те ре са и рад них од но са. 

Уну тра шња ор га ни за ци ја ра да и оства ри ва ње ци ље ва и за да та ка ре гу ли са ни 
су ни зом пра вил ни ка, по слов ни ка и од лу ка ко ји не по сред но и кон крет но ре гу ли шу 
рад Га ле ри је као му зеј ске ин сти ту ци је од на ци о нал ног зна ча ја у скла ду са по зи тив-
ним за кон ским про пи си ма Ре пу бли ке Ср би је и ак ти ма ко ји ре гу ли шу уну тра шњу 
ор га ни за ци ју ра да Галеријe.

Упра вља ње

У овом пе ри о ду на осно ву од лу ке Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске 3. но вем бра 
2014. го ди не, мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски је име но ва на за управ ни цу Га ле ри је 
на но ви че тво ро го ди шњи пе ри од до 14. де цем бра 2018. го ди не. 

У то ку 2014. го ди не Га ле ри јом Ма ти це срп ске је опе ра тив но ру ко во ди ла по моћ-
ник управ ни це др Да ни е ла Ко ро ли ја Цр кве ња ков, на осно ву од лу ке Управ ног од бо ра 
Ма ти це срп ске ко јом је по ста вље на на ме сто в. д. управ ни ка, на ман дат ни пе ри од 
од го ди ну да на (за ме на мр Ти ја не Пал ко вље вић Бу гар ске ко ја је би ла на по ро диљ-
ском од су ству). 

На осно ву од лу ке Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске 23. де цем бра 2013. го ди не 
име но ван је но ви Управ ни од бор Га ле ри је у са ста ву: пред сед ник проф. др Ми ро слав 
Ти мо ти је вић и чла но ви проф. др Дра ган Ста нић, др Бран ка Ку лић, мср Сне жа на 
Ми шић и До бри ла Јер ков и Над зор ни од бор у са ста ву: пред сед ник проф. др Ли ди ја 
Ме ре ник, мр Је ли ца Гр бић и мр Да ни ло Вук са но вић. Но ви Управ ни од бор и Над-
зор ни од бор кон сти ту и са ни су 30. ја ну а ра 2014. го ди не. 
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Све ча не сед ни це

Одр жа не су че ти ри Све ча не сед ни це по све ће не оба ле жа ва њу 165, 166, 167. и 168. 
го ди не по сто ја ња Га ле ри је. 

2012.
Дан Га ле ри је све ча но је обе ле жен 25. ок то бра. Сед ни ца је би ла по све ће на 

акви зи ци ја ма у про те клој де це ни ји и под се ћа њу на мр Ле по са ву Шел мић, не ка да-
шњу управ ни цу. Сед ни ца је по че ла под се ћа њем „Не по сто ји са мо са да шњост...” 
Мр Ле по са ва Шел мић (1944–2002) ко је је го во ри ла мр Ти ја на Пал ко вље вић, док је 
О акви зи ци ја ма го во ри ла др Бран ка Ку лић, му зеј ска са вет ни ца. При сут ни ма се 
обра тио проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске ко ји је зва нич но отво-
рио из ло жбу Акви зи ци је Га ле ри је Ма ти це срп ске 2001–2011.

2013.
Све ча на сед ни ца, одр жа на је 18. ок то бра и би ла је по све ће на умет но сти XVI II 

ве ка у ко лек ци ји Га ле ри је и отва ра њу но ве стал не по став ке XVI II ве ка. Све ча ну 
сед ни цу је отво ри ла мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски и у По здрав ној ре чи пред ста-
ви ла успе шан рад Га ле ри је на за шти ти и про мо ци ји умет но сти XVI II ве ка, док је 
О умет но сти XVI II ве ка у ко лек ци ји Га ле ри је Ма ти це срп ске го во рио др Вла ди мир 
Си мић, исто ри чар умет но сти. Но ву стал ну по став ку све ча но је отво рио Де јан Ри-
стић, 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.

2014.
Све ча на сед ни ца Га ле ри је би ла је по све ће на обе ле жа ва њу ју би ле ја Век и по 

Ма ти це срп ске у Срп ској Ати ни (1864–2014). Тим по во дом је при ре ђе на из ло жба 
Пре се ље ње Ма ти це срп ске из Пе ште у Но ви Сад (1864–2014) ко ју су ор га ни зо ва ле 
Га ле ри ја и Ма ти ца срп ска – Ру ко пи сно оде ље ње Ма ти це срп ске у са рад њи са Би-
бли о те ком Ма ти це срп ске, Му зе јом Вој во ди не и Срп ским на род ним по зо ри штем. 
Све ча ну сед ни цу је по здрав ним го во ром отво ри ла мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар-
ски, а за тим је др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске одр жао бе се ду 
„Век и по Ма ти це срп ске у Срп ској Ати ни (1864–2014)”. 

По во дом ју би ле ја Век и по Ма ти це срп ске у Срп ској Ати ни (1864–2014) из ра-
ђе не су Пла ке та и Спо ме ни ца Пре се ље ња Ма ти це срп ске из Пе ште у Но ви Сад 
(1864–2014). Ау тор ре ше ња пла ке те, ко ју је спон зор ски из ра ди ла Умет нич ка лив-
ни ца „Ста ни шић” из Че не ја у 5 при ме ра ка, је мр Да ни ло Вук са но вић. Пред лог 
ре ше ња спо ме ни це ко ја по на вља мо тив са пе ча та Ма ти це срп ске из 1864. го ди не 
дао је Ра то мир Ку лић, а из ра ди ла ју је гра вер ска рад ња „За вр та ник” из Но вог Са да 
у ти ра жу од 50 при ме ра ка. 

Пла ке те и спо ме ни це су за јед но уру чи ва ли пред сед ник Ма ти це срп ске проф. 
др Дра ган Ста нић и мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски.

Пла ке та је уру че на Ма ти ци срп ској и уста но ва ма ко је су из ње про ис те кле и 
у чи јем је осни ва њу уче ство ва ла: Би бли о те ци Ма ти це срп ске, Га ле ри ји Ма ти це 
срп ске, Му зе ју Вој во ди не и Срп ском на род ном по зо ри шту. 

Спо ме ни ца је уру че на уста но ва ма и ис так ну тим по је дин ци ма ко ји су у прет-
ход ној де це ни ји до при не ли ра ду Га ле ри је:

– Уста но ве: Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је; Се кре-
та ри јат за кул ту ру и јав но ин фор ми са ње АП Вој во ди не; На род ни му зеј у Бе о гра ду, 
Му зеј са вре ме не умет но сти, Бе о град; Му зеј исто ри је Ју го сла ви је, Бе о град; Му зеј 
Срп ске пра во слав не цр кве, Бе о град; Му зеј Срп ске пра во слав не Епар хи је бу дим ске 
у Сен тан дре ји, Ма ђар ска; Га ле ри ја Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, Бе о град; 
Спо мен-збир ка Па вла Бе љан ског, Но ви Сад; Ме ди ја цен тар „Од бра на”, Бе о град; 
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По кра јин ски за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре, Пе тро ва ра дин; За вод за за шти ту 
спо ме ни ка кул ту ре гра да Но вог Са да; Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у Но вом 
Са ду; Ака де ми ја умет но сти у Но вом Са ду; Ра дио те ле ви зи ја Вој во ди не; Пред школ-
ска уста но ва „Ра до сно де тињ ство”, Но ви Сад; Пер.Арт ор га ни за ци ја, Но ви Сад; 
Умет нич ка лив ни ца „Ста ни шић”, Че неј; Ниш Арт Фон да ци ја; Фран цу ски ин сти тут у 
Ср би ји, Бе о град; Ау стриј ски кул тур ни фо рум, Бе о град; Ин сти тут Ба ла ши, Col le gi um 
Hun ga ri cum, Бе о град; Ита ли јан ски ин сти тут за кул ту ру у Бе о гра ду. 

– По је дин ци: мр Ми лан Со ла ров, исто ри чар умет но сти, управ ник ГМС (1979–
1984); Ол га Ми кић, исто ри чар умет но сти, управ ник ГМС (1984–1988); мр Ле по са-
ва Шел мић, исто ри чар умет но сти, управ ник ГМС (1988–2002); др Бран ка Ку лић, 
исто ри чар умет но сти, управ ник ГМС (2002–2009); ака де мик Дин ко Да ви дов, исто-
ри чар умет но сти; проф. др Ми о драг Јо ва но вић, исто ри чар умет но сти, пред сед ник 
Управ ног од бо ра Га ле ри је (1992–2007); проф. др Дра ган Ста нић, исто ри чар књи жев-
но сти, пред сед ник Ма ти це срп ске; ака де мик Ми ро Вук са но вић, књи жев ник, управ-
ник Би бли о те ке Ма ти це срп ске, са рад ник ГМС; проф. др Ири на Су бо тић, исто ри-
чар умет но сти; проф. др Ми ро слав Ти мо ти је вић, исто ри чар умет но сти, пред сед ник 
Управ ног од бо ра Га ле ри је; проф. др Бра ни слав То дић, исто ри чар умет но сти; проф. 
др Ли ди ја Ме ре ник, исто ри чар умет но сти; проф. др Не над Ма ку ље вић, исто ри чар 
умет но сти; проф. др Дра ган Бу ла то вић, исто ри чар умет но сти; проф. др Са ша Бра-
јо вић, исто ри чар умет но сти; проф. др Си мо на Чу пић, исто ри чар умет но сти; проф. 
др Не над Ра дић, исто ри чар умет но сти; др Вла ди мир Си мић, исто ри чар умет но сти; 
др Ми ро сла ва Ко стић, исто ри чар умет но сти; др Ја сна Јо ва нов; исто ри чар умет но-
сти; До бри ла Јер ков, ди пло ми ра ни прав ник, се кре тар Га ле ри је и Ра то мир Ку лић, 
му зеј ски са вет ник Га ле ри је.

2015.
Дан Га ле ри је је био по све ћен обе ле жа ва њу 200-го ди шњи це ро ђе ња срп ског 

сли ка ра Ди ми три ја Авра мо ви ћа (1815–2015) чи ме је ис так нут зна чај и бо га то ства-
ра ла штво овог ве ли ка на про шло сти. На кон по здрав не ре чи управ ни це мр Ти ја не 
Пал ко вље вић Бу гар ски, Др Игор Бо ро зан, до цент Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра-
ду одр жао је бе се ду о сли ка ру Ди ми три ју Авра мо ви ћу. Тим по во дом је пред ста вље на 
но ва акви зи ци ја Ски да ње с кр ста Ди ми три ја Авра мо ви ћа. От ку пом сли ке Ски да ње 
с кр ста, да то ва не на осно ву сли ка ре вог за пи са у 1833. го ди ну, упот пу ње но је при су-
ство Ди ми три ја Авра мо ви ћа у ко лек ци ји Га ле ри је. На кон то га до де ље не су за хвал-
ни це Клу ба при ја те ља.

При зна ња и на гра де

О по стиг ну тим зна чај ним ре зул та ти ма ра да го во ре и на гра де и при зна ња ко је 
је Га ле ри ја до би ла од ин сти ту ци ја и ор га ни за ци ја за успе шно ре а ли зо ва не про јек-
те, про гра ме и са рад њу.

2012.
За из ло жбу Збир ка сли ка дру га пред сед ни ка и пра те ћу пу бли ка ци ју Пу сен и пе

то кра ка, ау тор др Не над Ра дић је до био при зна ње Дру штва исто ри ча ра умет но сти 
Ср би је (ДИ УС) за нај бо љу ау тор ску из ло жбу у 2012. го ди ни.

2013.
На гра да НК ИКОМ-а Ср би је за Пу бли ка ци ју го ди не 2012. за књи гу Пу сен и пе

то кра ка. Збир ка сли ка дру га пред сед ни ка ау то ра др Не на да Ра ди ћа ко ју су об ја ви-
ле Га ле ри ја и Му зеј исто ри је Ју го сла ви је из Бе о гра да по во дом отва ра ња исто и ме не 
из ло жбе пре ми јер но у Га ле ри ји, а по том и у Му зе ју исто ри је Ју го сла ви је у Бе о гра ду. 
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За хвал ни ца Спо мен-збир ке Па вла Бе љан ског за са рад њу на ре а ли за ци ји про-
гра ма и кон зер ва ци ји и ре ста у ра ци ји сли ке Ве ли ка Иза Вла ха Бу ков ца и по себ но 
За хвал ни цу др Да ни е ли Ко ро ли ја-Цр кве ња ков.

Ди пло ма за рад на раз ви ја њу еду ка тив них про гра ма за де цу од ме ђу на род не 
ор га ни за ци је Европ ска му зеј ска ака де ми ја (ЕМА) и Hands On! In ter na ti o nal (HOI) 
ко ја је до де ље на у Бо ло њи у окви ру Сај ма деч је књи ге.

За хвал ни ца Кре а тив не ра ди о ни це „Ма шта ли ца” за успе шну ду го го ди шњу 
са рад њу на ре а ли за ци ји про гра ма на ме ње них де ци; За хвал ни ца Фон да ци је „Де ци 
на дар” за ду го го ди шњу успе шну са рад њу у ре а ли за ци ји про гра ма за де цу.

Сер ти фи кат ау стриј ске ком па ни је „Денк штат” (Denk statt) за уче шће у про јек-
ту „ECO pro fit Pro ject No vi Sad 2012–2013” и успе шно за вр ше ну обу ку из обла сти 
за шти те жи вот не сре ди не и уште де енер ги је.

2014.
Га ле ри ја је би ла пр ви до бит ник на гра де ЖИ ВА ко ју до де љу је ме ђу на род на 

ор га ни за ци ја Фо рум сло вен ских кул ту ра (Fo rum slo van ski kul tur) за нај бо љи сло вен-
ски му зеј Ју го и сточ не Евро пе. По ред ди пло ме, на гра ду чи ни и скулп ту ра сло вен ске 
бо ги ње Жи ве, рад сло ве нач ке умет ни це Љу би це Рат ка јец. 

За про је кат Умет ност и ин клу зи ја. Ин клу зив не ли ков не ра ди о ни це у Га ле ри ји 
Ма ти це срп ске ко ји је то ком 2013. го ди не ре а ли зо ван у са рад њи са Пер.Арт ор га-
ни за ци јом из Но вог Са да, до би ла је Дру гу на гра ду за нај бо љи про је кат у обла сти 
ин клу зи је на Ме ђу ре ги о нал ној кон фе рен ци ји „Bal kan Mu se um swit ho ut Bar ri ers”, 
ко ја је одр жа на у Са ра је ву (БиХ), у ор га ни за ци ји Фон да ци је Кул тур но на сле ђе без 
гра ни ца (Cul tu ra l He ri ta ge wit ho ut Bor ders – CHwB) и Бал кан ске мре же му зе ја (Bal-
kan Mu se um Net work – BMN).

За хвал ни ца Ме ди ја цен тра „Од бра на” за успе шну и пло до твор ну са рад њу у 
2013. го ди ни на ре а ли за ци ји из ло жбе Акви зи ци је Га ле ри је Ма ти це срп ске 2001–2011, 
као и у при пре ми и по став ци из ло жбе Ве ли ка Иза Вла ха Бу ков ца (Спо мен-збир ка 
Па вла Бе љан ског). 

За хвал ни ца Пред школ ске уста но ве „Ра до сно де тињ ство” за из у зе тан рад, за-
ла га ње и до при нос раз во ју и афир ма ци ји пред школ ске уста но ве и За хвал ни цу за 
успе шну са рад њу и ре а ли за ци ју еду ка тив них про гра ма за де цу „Га ле ри ја као вр тић” 
ПУ „Ра до сно де тињ ство” на отва ра њу деч је из ло жбе Мој град – град бу дућ но сти.

За хвал ни ца Ака де ми је умет но сти у Но вом Са ду за ду го го ди шњу са рад њу и 
до при нос ра ду Ака де ми је умет но сти у Но вом Са ду; За хвал ни ца Цен трал ног ин-
сти ту та за кон зер ва ци ју за до при нос раз во ју Цен трал ног ин сти ту та за кон зер ва-
ци ју; За хвал ни ца Спо мен-збир ке Па вла Бе љан ског за пред у сре тљи вост, не се би чан 
труд и све срд ну по др шку при оствар њу про гра ма Спо мен-збир ке; За хвал ни ца 
2004–2014. Европ ског по кре та у Ср би ји – Но ви Сад за дра го цен до при нос њи хо вим 
про грам ским ак тив но сти ма; За хвал ни ца Шко ле за ди зајн „Бог дан Шу пут” из Но вог 
Са да по во дом ју би ле ја за не се бич но при ја тељ ство, за ла га ње и са рад њу; За хвал ни ца 
Од се ка за пе да го ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду за по др шку и ду го го-
ди шњу успе шну са рад њу у ре а ли за ци ји прак се сту де на та пе да го ги је. 

2015.
Ча со пис за умет ност Арт ма га зин до де лио је Га ле ри ји Ма ти це срп ске го ди шњу 

на гра ду за нај бо љу Га ле ри ју, а ау то ру Иго ру Ан ти ћу на гра ду за нај бо љу из ло жбу 
ре а ли зо ва ну то ком 2014. го ди не за из ло жбу Пра зни не у Га ле ри ји Ма ти це срп ске.

По ве ља при зна ња За ду жби не Ја ко ва Иг ња то ви ћа у Бу дим пе шти за ре а ли за ци ју 
ви ше про је ка та из обла сти за шти те, про у ча ва ња и пре зен та ци је срп ског умет нич ког 
на сле ђа у Ма ђар ској, а по себ но за ре а ли за ци ју из ло жбе Срп ска цр кве на умет ност 
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у Ма ђар ској, при ре ђе не у Но вом Са ду (2011), Сен тан дре ји (2012), Бри се лу (2013) и 
Мо скви (2014). 

Га ле ри ји су за хвал ни це и по ве ље до де ли ли: На род ни му зеј у Бе о гра ду, за 
оства ре ну успе шну са рад њу обе ле жа ва ју ћи Дан На род ног му зе ја; Ма шта ли ца по-
во дом успе шно спро ве де не ак ци је „Да руј мо ср цем”; Ро та ри клуб Но ви Сад „Ал ма 
Монс” за уче шће и до на ци ју на ху ма ни тар ној аук ци ји ви на „Ви ше од ви на 2015”; 
Ми ни стар ство од бра не Ре пу бли ке Ср би је – Ме ди ја цен тар „Од бра на” за уче шће у 
за јед нич ким про јек ти ма од зна ча ја за Ми ни стар ство од бра не и Вој ску Ср би је; „Кре-
а тив ни М-ку так” за успе шно уче ство ва ње на јав ном ча су Му зи ка ко ју во лим; ПУ 
„Ра до сно де тињ ство” мр Ти ја ни Пал ко вље вић Бу гар ски за из у зе тан труд, за ла га ње 
и до при нос раз во ју и афир ма ци ју пред школ ске уста но ве. 

ОСНОВ НИ ЦИ ЉЕ ВИ РА ДА

1. Уна пре ђе ње усло ва из ла га ња и чу ва ња умет нич ких де ла

У про те клом пе ри о ду Га ле ри ја је по бољ ша ла ква ли тет стал не по став ке, уре-
ди ла из ло жбе не са ле за по вре ме не из ло жбе, мо дер ни зо ва ла де пое и уна пре ди ла 
об ра ђе ност до ку мен та ци је. 

Основ ни и по себ ни циљ по ста вљен 2010. го ди не, ко ји је под ра зу ме вао тран-
сфор ма ци ју згра де, оства рен је у овом пе ри о ду. Ре кон стру и са на је и адап ти ра на ве-
ли ка из ло жбе на мул ти функ ци о нал на са ла у при зе мљу, ре кон стру и сан је и мо дер-
ни зо ван ула зни хол, фор ми ра на му зеј ска про дав ни ца и уна пре ђе ни усло ви чу ва ња 
сли ка у де по и ма на тре ћем спра ту. Та ко ђе, одво јен је улаз за пу бли ку од слу жбе ног 
ула за, на ко јем је фор ми ран про стор за пор ти ре са кон тро ла ма ула за ка и из ла за ка 
из згра де и пра ће ње пу тем ви део-над зо ра. 

Адап ти ра ни су про сто ри за де по скулп ту ра и де по ико на. До пу ње на је опре ма 
за сме штај екс по на та у свим де по и ма. Оби је ни су тру ли де ло ви мал те ра са зи до ва 
про сто ри ја и при ступ них ход ни ка у су те ре ну ка ко би се по бољ ша ло ису ши ва ње. 
Уве де на је но ва елек тро ин ста ла ци ја (све тла и утич ни це) и до ве ден сиг нал бе жич ног 
ин тер не та. На пра вље на су но ва ме тал на ула зна вра та и по ста вљен аларм ни си стем 
са пер со на ли зо ва ном ши фром. Сме штај ни про стор и умет нич ка де ла су ко ди ра ни. 

У скло пу по бољ ша ња усло ва сме шта ја и чу ва ња умет нич ких де ла, ре кон струи-
сан је и де по ико на на тре ћем спра ту, на ме њен пр вен стве но сме шта ју ико на, умет нич-
ки у ка те го ри ји нај о се тљи ви јих, а по вред но сти нај зна чај ни јих ма те ри ја ла Га ле ри је. 
Гра ђе вин ска ре кон струк ци ја и адап та ци ја об у хва ти ла је уград њу про тив по жар них 
пла фо на и дво је про тив по жар них вра та. На пра вље на је и угра ђе на опре ма за сме штај 
сли ка и ико на, чи ме је зна чај но по ве ћан и по бољ шан сме штај ни ка па ци тет. Ра ди 
ве ће си гур но сти и бо ље кон тро ле гре ја ња, на ра ди ја то ре су мон ти ра ни тер мо вен-
ти ли, угра ђе на су но ва ра свет на те ла и по ста вље ни спољ ни ме тал ни кап ци на 
про зо ре, ка ко би се сма њио ути цај спо ља шње ат мос фе ре на уну тра шњост про сто-
ра де поа. По сле ре кон струк ци је про сто ра вра ће ни су да та ло ге ри. Ре кон струк ци јом 
про сто ра зна чај но је по бољ ша на изо ла ци ја про сто ри је и без бед ност екс по на та. 

На ста вак ра до ва на уре ђе њу згра де Га ле ри је за вр шен је 2015. го ди не. Де пои 
уре ђе ни у пр вој фа зи (са на ци ја за по че та у 2014) опре мље ни су и отво ре ни 4. апри-
ла 2015. Про јек ту адап та ци је су те ре на згра де су прет хо ди ла те мељ на ис тра жи ва ња 
узро ка про бле ма ви со ке вла ге, кон сул та ци је са над ле жним За во дом за за шти ту 
спо ме ни ка кул ту ре гра да Но вог Са да и ана ли зе по тре ба у са мој Га ле ри ји. Овим 
ра до ви ма су оспо со бље не про сто ри је на ме ње не за де по но ва ње сли ка ве ли ких фор-
ма та, рол ни и скулп ту ра, у ко ји ма ће би ти при ме ње на сва до ступ на тех но ло ги ја ко ја 
до при но си без бед но сти, ор га ни за ци ји и ква ли те ту сме шта ја умет нич ког фон да. 
Као ре зул тат це лог по сла, у пу ну функ ци ју ста вље но је 630 ква драт них ме та ра 
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су те рен ског про сто ра у ко ме се на ла зе де пои, оста ве, кон зер ва тор ске ра ди о ни це 
про сто ри за сме штај, ин ста ла ци ја гре ја ња и про тив по жар не за шти те и по моћ ни 
про сто ри.

Ду го го ди шња по тре ба за лиф том, на ме ње ном пре све га пу бли ци с об зи ром 
да се стал на по став ка на ла зи на пр вом и дру гом спра ту згра де, ко нач но је за до во-
ље на у де цем бру 2015. го ди не ње го вом уград њом. Лифт, но си во сти 1.000 кг, нај са-
вре ме ни је тех но ло ги је, има из ла зе у су те ре ну (слу жбе не про сто ри је), при зе мљу 
(ула зни хол), пр вом и дру гом спра ту згра де (стал на по став ка) и тре ћем спра ту 
(слу жбе не про сто ри је). Из ла зак пу бли ке у слу жбе не про сто ри је оне мо гу ћен је пу-
тем кљу ча, а за по сле ни мо гу да ко ри сте све ни вое, што је по себ но ва жно код пре-
но ше ња умет нич ких де ла из ме ђу де поа на тре ћем спра ту и при зе мља. По ред ула за 
у лифт и у са мом лиф ту по ста вље не су ин фор ма тив не та бле.

Ни су ис пу ње ни ам би ци о зни пла но ви ре кон струк ци је фа са де и ини ци ја ти ва 
за фор ми ра ње Тр га га ле ри ја у про ши ре ни кул тур ни про стор. За та кве ци ље ве по-
треб на је ко ор ди ни ра на фи нан сиј ска и ин сти ту ци о нал на по др шка са ви ше ни воа. 

2. Уна пре ђе ње ква ли те та про гра ма и про ши ре ње ак тив но сти

Као ин сти ту ци ја од из у зет ног зна ча ја ко ја ба шти ни де ла на ци о нал не умет но-
сти, Га ле ри ја је те жи ла да бу де по кре тач и тво рац нај са вре ме ни јих на уч них сту ди ја 
о на ци о нал ној умет но сти за сно ва ној на об ра ди умет нич ке ко лек ци је али и ау то ра 
за сту пље них у њој. Нај зна чај ни је ре а ли зо ва не сту ди је ко је су пра ти ле исто и ме не 
из ло жбе су: Вла ди мир Си мић, За љу бав отаџ би не. Па три о те и па три о ти зми у 
срп ској кул ту ри у Хаб збур шкој мо нар хи ји; Си мо на Чу пић, 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); Си мо на 
Чу пић, Бе о град Јо ва на Бје ли ћа из ло жба и исто и ме на пу бли ка ци ја; Јо ван Би је лић 
(1884‒1964), Збор ник ра до ва по во дом обе ле жа ва ња пе де се те го ди шњи це од смр ти 
умет ни ка. Про блем ске сту ди је о по је ди ним прав ци ма, сти ло ви ма и по ја ва ма у на-
ци о нал ној умет но сти ре а ли зо ва не су из ло жба ма и пу бли ка ци ја ма Ху ма ни зам и ре
не са на у цен трал ним Апе ни ни ма. Па ра ле ле / Uma ne si mo e Ri na sci men to nell’Ap pen ni no 
Cen tra le. Pa ral le li / Hu ma nism and Re na is san ce in Cen tral Apen ni nes: Pa ral lels, тро-
је зич на пу бли ка ци ја (срп ско-ита ли јан ско-ен гле ски); Са ва Шу ма но вић и тај на под 
ку по лом / Sa va Šu ma no vić et le sec ret de la Co u po le са тек сто ви ма на срп ском и фран-
цу ском је зи ку, ау то ри: мр Ти ја на Пал ко вље вић, Жан Лик Го е стер, Игор Ан тић, Жорж 
Ви јо; на гра ђен про је кат Пра зни не Иго ра Ан ти ћа, у са рад њи са Ра то ми ром Ку ли ћем 
и Да ни лом Вук са но ви ћем; Игор Ан тић, Пра зни не – ма па ну ме ри са них и пот пи са них 
ди ги гра фи ја; Ра то мир Ку лић, Дис курс о пра зни на ма, по во дом исто и ме не из ло жбе 
Пра зни не. Обе ле жа ва ње ју би ле ја као тра ди ци о нал не ак тив но сти обе ле же но је из-
ло жба ма о обе ле жа ва њу 150-го ди шњи це пре се ље ња Ма ти це срп ске из Пе ште у Но ви 
Сад и про јек том обе ле жа ва ња 200-го ди шњи це ро ђе ња Ди ми три ја Авра мо ви ћа. 
За по чет је оби ман про грам из ло жбе не и из да вач ке де лат но сти из ко лек ци је Га ле-
ри је, об ра ђе не су и пу бли ко ва не збир ке ва јар ских ра до ва, од ли ко ва ња, пе чат ња ка 
и при ре ђе на је из ло жба збир ке цр те жа. На ста вљен је је дан од основ них мо де ла 
по пу ња ва ња ко лек ци је при ма њем, фо р ми ра њем, об ра дом, из ла га њем и пу бли ко-
ва њем по клон-збир ки. Из ло жбом и по себ ним пу бли ка ци ја ма об ра ђе но је ства ра-
ла штво Пе тра Ћур чи ћа и ства ра ла штво Ве ре За рић. 

По пу лар не из ло жбе из фон да Га ле ри је са атрак тив ним те ма ма Са ва Те ке ли ја 
– ве ли ки срп ски до бро твор и Срп ска умет ност у 10 сли ка има ле су за циљ по пу ла-
ри за ци ју и про мо ци ју умет нич ких де ла из ко лек ци је Га ле ри је у дру гим ин сти ту ци-
ја ма кул ту ре у зе мљи и ре ги о ну и приказанe су у Бу дим пе шти, Пе чу ју, Ара ду, Ву ко-
ва ру, Тре би њу, Сен ти и Сен тан дре ји. Та ко фор ми ра не из ло жбе има ју еду ка тив ни 
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ка рак тер и до при но се раз ви ја њу све сти о до ме ти ма на ци о нал не кул ту ре, лич но сти-
ма и до га ђа ји ма из исто ри је.

Ор га ни зо ва ни су ску по ви и пу бли ка ци је из обла сти кон зер ва ци је. Но ва на уч-
на ре зул та ти до ко јих су до шли струч ња ци и са рад ни ци Га ле ри је раз ма тра ни су на 
се ми на ри ма, кон фе рен ци ја ма, ра ди о ни ца ма, пу бли ко ва ни су и на тај на чин пре-
зен то ва ни струч ној и ши рој јав но сти у зе мљи и ино стран ству.

У ци љу пре зен та ци је на ци о нал не умет но сти и но вих до стиг ну ћа у обла сти 
исто ри је умет но сти, му зе о ло ги је и за шти те кул тур ног на сле ђа, ода бра на Га ле риј-
ска из да ња пу бли ко ва на су на ен гле ском, не мач ком и ита ли јан ском је зи ку са ци љем 
да на аде ква тан на чин пу бли ци при бли же на ци о нал ну умет ност и кул ту ру.

3. Ус по ста вља ње ме ђу ин сти ту ци о нал не и ме ђу на род не са рад ње

То ком про те клих го ди на на ста вље не су ак тив но сти на за шти ти фон да срп ског 
кул тур ног на сле ђа у Ре пу бли ци Ма ђар ској и Ре пу бли ци Ру му ни ји и ти ме оства ре на 
са рад ња са зе мља ма у окру же њу кроз ре а ли за ци ју за јед нич ких про је ка та кон зер-
ва ци је и ре ста у ра ци је и го сто ва ња из ло жби. 

За шти та и пре зен та ци ја срп ског кул тур ног на сле ђа у ре ги о ну је про је кат за-
по чет још 2009. го ди не кроз са рад њу са Епар хи јом бу дим ском и Му зе јом Срп ске пра-
во слав не цр кве у Сен тан дре ји. Укљу чи ва њем у рад ме ђу на род них ор га ни за ци ја 
ко је се ба ве про мо ци јом кул ту ре је за по чет ус по ста вља њем са рад ње са Фо ру мом 
сло вен ских кул ту ра, ор га ни за ци јом ко ја се ба ви са рад њом са сло вен ским зе ма ља 
у до ме ну умет но сти и кул ту ре. Га ле ри ја је ак тив но уче ство ва ла у ор га ни за ци ји 
струч них ску по ва и знат но до при не ла ус по ста вља њу бо ље са рад ње са сло вен ским 
зе мља ма. Та ко ђе, струч ња ци Га ле ри је ак тив но су уче ство ва ли у углед ним стру ков-
ним удру же њи ма: раз ли чи тим ко ми те ти ма ИКОМ-а, Европ ској му зеј ској ака де ми ји, 
Европ ској ор га ни за ци ји деч јих му зе ја.

У про те кле че ти ри го ди не, ус по ста вља се парт нер ство са Европ ским ре ги о ни ма 
и ин сти ту ци ја ма у до ме ну кул тур ног на сле ђа ко је је нео п ход но ра ди сти ца ња усло ва 
за уче ство ва ње на европ ским кон кур си ма. Га ле ри ја је то ком 2012. го ди не пот пи са ла 
Про то кол о са рад њи са ор га ни за ци јом ко ја де лу је у цен трал ној Ита ли ји (SIL). 

Нај зна чај ни је ак тив но сти у овом пе ри о ду под ра зу ме ва ју ме ђу на род не из ло жбе, 
кон зер ва тор ско-ре ста у ра тор ску за шти ту, еду ка тив не про гра ме, кон фе рен ци је и 
се ми на ре ко ји се ре а ли зу ју са ме ђу на род ним уче шћем. Се ми нар Тран сфор ма ци ја 
му зе ја у Га ле ри ји Ма ти це срп ске при ре ђен је у са рад њи са ме ђу на род ном ор га ни-
за ци јом Фо рум сло вен ских кул ту ра и Евр оп ском му зеј ском ака де ми јом, као пр ви 
се ми нар у окви ру про јек та Тран зи ци ја ка но вом му зе ју. Из ло жба деч јих ра до ва My 
Por tra it for Mu se um у Па ла ти Уне ско-а у Па ри зу (Фран цу ска) при ре ђе на је у ор га ни-
за ци ји Фо ру ма сло вен ских кул ту ра, а у окви ру ма ни фе ста ци је Да ни сло вен ске кул-
ту ре. Ба ла ши ин сти тут – Кул тур ни сер вис Ам ба са де Ма ђар ске у Бри се лу, ин сти ту-
ци је Европ ске уни је и Бел ги је са се ди штем у Бри се лу са Га ле ри јом Ма ти це срп ске 
отво ри ли су из ло жбу Европ ска кул тур на ра зно ли кост. Срп ска цр кве на умет ност 
у Ма ђар ској. У Му зе ју ста ро ру ске кул ту ре и умет но сти „Ан дреј Ру бљов”, Мо сква 
(Ру си ја) при ре ђе на је из ло жба Срп ска цр кве на умет ност у Ма ђар ској ко ја је ре зул-
тат про јек та са рад ње Га ле ри је и Му зе ја Срп ске пра во слав не Епар хи је бу дим ске у 
Сен тан дре ји, Ам ба са де Ма ђар ске и Ин сти ту та Ба ла ши – Ма ђар ског кул тур ног 
цен тра у Мо скви (Ру си ја).

Са рад ња са Ре пу бли ком Ита ли јом је би ла вр ло ин тен зив на. Пре све га кроз 
про је кат Ху ма ни зам и ре не сан са у цен трал ним Апе ни ни ма. Па ра ле ле, ко ји је об у хва-
тио из ло жбу са пра те ћим ка та ло гом, до ку мен тар ним фил мо ви ма, се ри јом струч них 
пре да ва ња и деч јим про гра мом. Про грам је оства рен у са рад њи Tериторијалног 
пак та цен трал них Апе ни на, Ми ни стар ства за еко ном ски раз вој, Цен трал ног ин сти-
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ту та за кон зер ва ци ју књи жно-ар хив ских до ба ра из Ри ма, Ам ба са де Ре пу бли ке 
Ита ли је и Ита ли јан ског ин сти ту та за кул ту ру у Бе о гра ду. 

За по че те су кон зер ва ци ја, ре ста у ра ци ја, ре кон струк ци ја ико но ста са Ар се Тео-
до ро ви ћа из Срп ске пра во слав не цр кве у Бу ди му 2013–2017. и кон зер ва ци ја и ре-
ста у ра ци ја умет нич ког фон да Епар хиј ског дво ра у Темишвaру 2013–2017. Про је кат 
Кон зер ва ци ја, ре ста у ра ци ја, ре кон струк ци ја и пре зен та ци ја ико но ста са Ар се 
Те о до ро ви ћа из срп ске цр кве у Бу ди му 2013–2017. об у хва та ис тра жи ва ње, кон зер-
ва ци ју, ре ста у ра ци ју и пре зен та ци ју ико но ста са не ка да шње ве ли ке срп ске цр кве у 
Бу ди му, као јед ног од по след њих ра до ва Ар се Те о до ро ви ћа. 

Кроз ова кав вид са рад ње, уста но ве из ре ги о на су се пред ста ви ле у Га ле ри ји 
из ло жба ма Му зе ја са вре ме не умјет но сти Ре пу бли ке Срп ске DA TES 1 – Ра ден ко 
Ми лак & Ро ман Ура њек и при ре ђе на је ме ђу на род на из ло жба Ал брехт Ди рер и ње го ви 
са вре ме ни ци. Три јум фа ла на по вор ка ца ра Мак си ми ли ја на I из Ис точ но сло вач ког 
му зе ја у Ко ши ца ма, ко ја је ре а ли зо ва на у са рад њи са Му зе јом гра да Бе о гра да. 

Га ле ри ја је уче ство ва ла у про јек ту за мла де Mo ving Mu se um Бри тан ског са ве-
та и апли ци ра ла је са про јек том HE AR ME. Brin ging Youth and Mu se ums To get her на 
кон кур су Кре а тив не Евро пе.

Одр жа на је кон фе рен ци ја Па ра ле ле/Pa ral le li ко јом је су ми ран успе шан крај 
тро го ди шњег пе ри о да (2012–2015) са рад ње срп ских и ита ли јан ских ин сти ту ци ја 
на ло кал ном раз во ју у обла сти за шти те и ва ло ри за ци је кул тур ног на сле ђа. 

Га ле ри ја је за јед но са На род ном га ле ри јом у Љу бља ни (Сло ве ни ја), Умет нич-
ко-исто риј ским му зе јом у Бе чу (Ау стри ја) и ор га ни за ци јом ISES из Шпа ни је у 
ок то бру 2015. го ди не апли ци ра ла за фи нан сиј ску по др шку про јек та на про гра му 
Кре а тив на Евро па 2014–2020. 

На ини ци ја ти ву Бри тан ског са ве та у Бе о гра ду, Га ле ри ја уче ство ву је у про јек-
ту Mo ving Mu se ums за јед но са На род ним му зе јом Цр не Го ре, Му зе јем са вре ме не 
умјет но сти Ре пу бли ке Срп ске, Исто риј ским му зе јом Бо сне и Хер це го ви не, Му зе јом 
Ма ке до ни је, Му зе јом Ко со ва, На род ним му зе јом у Ти ра ни и Tyne & We ar Ar chi ves 
and Mu se ums. Про је кат Mo ving Mu se um има за циљ да тран сфор ми ше ве зе изем ђу 
му зе ја и мла дих љу ди од 18 до 24 го ди не на под руч ју За пад ног Бал ка на. 

То ком 2015. го ди не су пред у зе ти ко ра ци и за ус по ста вља ње са рад ње са Исто-
риј ско-умет нич ким му зе јом у Бе чу.

4. Струч но уса вр ша ва ње за по сле них и по ди за ње ква ли те та де лат но сти

На ста вље на је ана ли за ин ди ви ду ал них мо гућ но сти за по сле них са ци љем 
усва ја ња но вих зна ња, раз ви ја ња ве шти на кре а тив ног ми шље ња и про на ла же ња 
но вих ре ше ња, раз ви ја ња ве шти на ко му ни ка ци је, ре ша ва ња про бле ма и до но ше ња 
од лу ка. Омо гу ће но је струч но уса вр ша ва ње, спе ци ја ли за ци је и еду ка ци је за по сле них 
кроз уче шће на ску по ви ма, ра ди о ни ца ма, се ми на ри ма, пре да ва њи ма, пси хо ло шким 
ра ди о ни ца ма и дру гим ак тив но сти ма ко ји ма се сти чу но ва зна ња и ве шти не. Еду-
ка ци ја је би ла до ступ на свим за по сле ним, не са мо ку сто си ма и кон зер ва то ри ма, 
ко ји на раз ли чи те на чи не бри ну о за шти ти и пре зен та ци ји кул тур ног на сле ђа. 
Под ра зу ме ва ла је ака дем ске сту ди је, док тор ске и ма стер и основ не, уско струч не 
спе ци ја ли за ци је, уче шће у струч ним ску по ви ма и ра ди о ни ци ма и спе ци ја ли зо ва-
ним кур се ви ма. Об у хва ти ла је и уче шће на на ци о нал ним и ме ђу на род ним струч ним 
ску по ви ма са ре ле вант ним ра до ви ма.

Ра ди ви со ког ни воа без бед но сти умет нич ког фон да и имо ви не Га ле ри је, за тим 
одр жа ва ња по стиг ну тих усло ва ра да и без бед но сти и здра вља на рад ном ме сту и 
рад ној око ли ни, по себ но се спро во де ме ре и уна пре ђу је без бед ност и здра вље на 
ра ду и одр жа ва и пра ти аларм ни си стем и ви део над зор. Ре дов но се одр жа ва обу ка 
за по сле них за без бе дан и здрав рад. На ба вљен је и угра ђен ста бил ни си стем ин ста-
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ла ци ја за до ја ву и га ше ње по жа ра, за одр жа ва ње во до вод них и елек трич них ин ста-
ла ци ја, одр жа ва ње про тив по жар них апа ра та, си стем до ја ве по жа ра, гро мо бран ски 
си стем и па ник-сиг на ли за ци ја. Усло ви ра да за за по сле не знат но су по бољ ша ни адап-
та ци јом ком плет ног су те рен ског про сто ра, уград њом лиф та, кре че њем про сто ри ја 
у ко ји ма ра де за по сле ни и про стор за из ло жбе у при зе мљу згра де. 

5. Уна пре ђе ње до ку мен та ци је кроз ди ги та ли за ци ју  
и уво ђе ње ба зе по да та ка

Ди ги та ли за ци ја до ку мен та ци је за по че та је 2012. као при пре ма за рад на Ре ви-
зи ји умет нич ког фон да. По ред основ не Ба зе по да та ка о умет нич ком фон ду о ко јем 
бри не Га ле ри ја, са елек трон ским кар то ни ма о сва ком де лу, осми шље но је и про ши-
ре ње ба зе ве зи ва њем ди ги та ли зо ва не ар хив ске гра ђе, до ку мен та ци је о из ло жба ма 
и кон зер ва тор ске до ку мен та ци је. 

Сле де ћи ни во ди ги та ли за ци је под ра зу ме вао је из ра ду ква ли тет них ди ги тал-
них фо то гра фи ја, ко ји ма су до пу ње ни елек трон ски кар то ни та мо где ни је би ло фо-
то гра фи ја или су за ме ње не фо то гра фи је не за до во ља ва ју ћег ква ли те та. Са ма при-
пре ма по да та ка за ди ги та ли за ци ју ар хи ва под ра зу ме ва ла је прет ход ну про ве ру 
до ку мен та та, ка ко кон зер ва тор ског ар хи ва, та ко и ар хи ва о из ло жбе ној де лат но сти 
и струч ног ар хи ва. 

Ске ни ран је део Струч ног ар хи ва, на осно ву при пре мље них спи ско ва ре ле вант-
них до ку ме на та. При о ри тет је би ла до ку мен та ци ја о на чи ну на бав ке де ла тј. по да ци 
о по ре клу пред ме та ко ји се на ла зе у фон ду или на при вре ме ном чу ва њу у Га ле ри ји. 
Струч ни ар хив Га ле ри је са др жи сву до ку мен та ци ју и ма те ри ја ле ко ји се при ку пља ју 
и те мат ски об ра ђу ју, а од но се се на раз вој, струч но де ло ва ње и оста ле ви до ве ак тив-
но сти Га ле ри је од осни ва ња. По ред па пир не до ку мен та ци је, ва жан ма те ри јал и гра-
ђа се чу ва и у дру гим фор ма ма (ау дио-ви зу ел на ар хи ва, фо то гра фи је, ста ри кли шеи 
и др.). Та ко ђе, у но ви је вре ме, ова ква вр ста ма те ри ја ла по сто ји у ди ги тал ној фор ми 
и не си сте мат ски се ар хи ви ра и чу ва на CD-ови ма и на екс тер ним ме мо ри ја ма. 

Раз ви јен је нов си стем ко ди ра ња сме шта ја и умет нич ког фон да при ме ном са вре-
ме них QR ко до ва. Ово је спро ве де но за све де пое у Га ле ри ји, као и за умет нич ке пред-
ме те из збир ке ва јар ства, а из вр ше не су при пре ме и за оста ле збир ке. Део кон зер ва-
тор ске до ку мен та ци је и до ку мен та ци је о из ло жбе ној де лат но сти ди ги та ли зо ван је 
ске ни ра њем до ку ме на та ко ји по сто је у па пир ној фор ми, фо то не га ти ва и по зи ти ва, 
и упи си ва њем ме та по да та ка за ове до ку мен те, и по стао је ла ко до сту пан пре тра-
жи ва чу ба зе по да та ка. 

У то ку 2015. го ди не је раз ви је на и им пле мен ти ра на кон зер ва тор ска ба за по да-
та ка као си стем ко ји омо гу ћу је цен трал но до ку мен то ва ње кон зер ва тор ских кар то на 
и ко јим се из бе га ва па ра лел но фор ми ра ње ви ше кар то на, ако ви ше кон зер ва то ра ра ди 
на јед ном де лу, што је ра ни је био чест слу чај и што је ства ра ло про бле ме у фор ми-
ра њу је дин стве ног и све о бу хват ног кон зер ва тор ског до си јеа о де ли ма.

Ком плет ном ди ги та ли за ци јом сме шта ја, умет нич ких де ла и до ку мен та ци је, 
вред на гра ђа ће би ти до ступ ни ја за струч ни рад и на уч на ис тра жи ва ња, а пре тра-
жи ва ње мно го кра ће и јед но став ни је. 

Ди ги та ли за ци ји фон да Га ле ри је ре зул тат је тим ског ра да струч ња ка Га ле ри је 
и ода бра ног спољ ног са рад ни ка-про гра ме ра, ко ји су оства ри ли ори ги на лан кон цепт 
ди ги та ли зо ва ња га ле риј ске гра ђе. Кон цепт и ре зул та ти ди ги та ли за ци је кон зер ва-
тор ске до ку мен та ци је су пред ста вље ни у струч ном ра ду, по зи тив но оце ње ном код 
Ко ми си је за сти ца ње му зеј ских зва ња у На род ном му зе ју у Бе о гра ду. Та ко ђе, це ло-
куп ни кон цепт ра да на ди ги та ли за ци ји пред ста вљен је на XII кон фе рен ци ји о ди ги-
та ли за ци ји: Но ве тех но ло ги је и стан дар ди: ди ги та ли за ци ја на ци о нал не ба шти не, 
у На род ној би бли о те ци Ср би је у Бе о гра ду.
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6. Уна пре ђе ње фи нан сиј ског по сло ва ња кроз са рад њу са  
при вред ним сек то ром и ак тив но сти Клу ба при ја те ља

Од го вор но упра вља ње фи нан си ја ма је основ за успе шно фи нан сиј ско по сло-
ва ње. Бу ду ћи да про грам и оства ри ва ње ци ље ва ди рект но за ви се од фи нан си ја, 
кон ти ну и ра но су ана ли зи ра ни утро шак сред ста ва и пла ни ра ни тро шко ви.

Соп стве ни при хо ди су сти ца ни на осно ву струч них и про стор них мо гућ но сти 
у скла ду са ре ги стра ци јом де лат но сти Га ле ри је и то ре ста у ра тор ско-кон зер ва тор-
ским услу га ма, усту па њем про сто ра, усту па њем ма те ри ја ла за пу бли ко ва ње, ор га-
ни за ци јом из ло жби, до га ђа ја, кон це ра та, кул тур них ма ни фе ста ци ја, еду ка тив них 
тре нин га и кур се ва. 

При хо ди су сти ца ни и кроз ак тив но сти Клу ба при ја те ља Га ле ри је Ма ти це 
срп ске – у по себ ном по гла вљу по бро ја ни при ја те љи.

Де лат ност Га ле ри је је фи нан си ра ло Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња 
Ре пу бли ке Ср би је. По је ди не про гра ме фи нан си ра ла је Вла да АП Вој во ди не и Град 
Но ви Сад. За кон о јав ним на бав ка ма спро во дио се усва ја њем Пла на јав них на бав ки 
на Управ ном од бо ру за те ку ћу го ди ну и до ста вља њем из ве шта ја о ре а ли зо ва ним 
уго во ри ма Ми ни стар ству кул ту ре и ин фор ми са ња, По кра јин ском се кре та ри ја ту за 
кул ту ру и Упра ви за јав не на ба ке. 

Одо бре на сред ства су ко ри шће на на мен ски, ра ци о нал но и у скла ду са за ко ном.

7. Ко му ни ка ци ја са пу бли ком и при сут ност у ме ди ји ма 

Јед но од ме ри ла успе шно сти и оправ да но сти по сто ја ња му зеј ских ин сти ту ци ја 
је број по се та и у овом пе ри о ду су пер ма не нет но раз мо тра ни на чи ни за по ве ћа ње 
бро ја по се ти ла ца. По ве ћа ње по се те са мо по се би ни је циљ и по ве ћа ње по се та је 
би ло ре зул тат по ди за ња ква ли те та и ра зно вр сно сти по ну де, при ла го ђа ва ње кре та-
њи ма у дру штву и до бро осми шље ни про гра ми. По ве ћа ње бро ја по се та је оства рен 
кроз парт нер ство са срод ним ин сти ту ци ја ма, ин сти ту ци ја ма образовањa, ме ђу на-
род ном и ме ђу ре ги о нал ном са рад њом, али и кроз са рад њу са пред школ ским и 
школ ским уста но ва ма. Све то је оства ре но уз по др шку ме ди ја.

У овом пе ри о ду, по ред Феј сбу ка, Га ле ри ја је отво ри ла и стра ни цу на Тви те ру, 
на Ју тјуб ка на лу, на Ви мео ка на лу, Три па двај зе ру и Ин ста гра му.

Га ле ри ју Ма ти це срп ске то ком 2012. го ди не по се ти ло је 21.800 по се ти ла ца, 
нај ви ше у мар ту, ма ју, ју ну, ок то бру и но вем бру. Из ло жбе ко је је Га ле ри ја при ре-
ди ла ван Но вог Са да: у Вра њу, Тре би њу, Сен тан дре ји, Ву ко ва ру по се ти ло је 4.800 
по се ти ла ца, у Бе о гра ду 15.000, што укуп но чи ни око 41.600 по се ти ла ца. 

У Га ле ри ји је у 2013. го ди ни за бе ле же но 24.045 по се та. Ка да се то ме до да и 
број 25.250 по се ти ла ца на из ло жба ма ко је је ГМС при ре ди ла у дру гим уста но ва ма, 
мо же мо ре ћи да је ово би ла из у зет но успе шна го ди на са укуп ним бро јем од 49.295 
по се та.

Га ле ри ју је у 2014. го ди ни по се ти ло и у про гра ми ма уче сто во ва ло 18.877 по-
се ти ла ца, а на из ло жба ма при ре ђе ним из ван Га ле ри је за бе ле же но је 35.197. Уку пан 
број по се та и уче ство ва ња у про гра ми ма Га ле ри је у 2014. го ди ни био је 54.074. 

Га ле ри ју је у 2015. го ди ни по се ти ло и у про гра ми ма уче сто во ва ло 34.856 по-
се ти ла ца, а на из ло жба ма при ре ђе ним из ван Га ле ри је за бе ле же но је 73.339 по се-
ти ла ца, што је укуп но 108.195 по се ти ла ца.

Стра те шки циљ да се за сту пље ност Га ле ри је у ме ди ји ма кван ти та тив но и ква-
ли та тив но по ве ћа је у пот пу но сти оства рен. По ред ква ли те та де ша ва ња, по ве ћа њу 
по ја вљи ва ња у ме ди ји ма до при не ло је ре дов но одр жа ва ње го ди шње кон фе рен ци је за 
но ви на ре, си сте мат ско одр жа ва ње кон фе рен ци ја и до ста вља ње ме ди ји ма тек сту ал ног 
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и илу стра тив ног ма те ри ја ла у елек трон ској фор ми по во дом отва ра ња из ло жби, 
про мо ци ја пу бли ка ци ја, ре а ли за ци је еду ка тив них про гра ма, кре а тив них ра ди о ни-
ца, као и ре дов но одр жа ва ње сај та и феј сбук про фи ла Га ле ри је. Све ове ак тив но сти 
да ле су до бре ре зул та те. Број по ја вљи ва ња у ме ди ји ма по ка зу је сле де ће:

– У 2012. го ди ни одр жа но је укуп но 11 кон фе рен ци ја за но ви на ре. Пре ма по да-
ци ма аген ци је за пра ће ње и ана ли зу ме диј ских са др жа ја „Ni na me dia” из Но вог 
Са да, то ком 2012. го ди не об ја вље но је укуп но 549 при ло га у ме ди ји ма: 362 
штам па на, 172 елек трон ска и 15 при ло га но вин ских аген ци ја.

– У 2013. го ди ни одр жа но је укуп но 16 кон фе рен ци ја за но ви на ре. Пре ма по да-
ци ма аген ци је за пра ће ње и ана ли зу ме диј ских са др жа ја „Ni na me dia”, то ком 
2013. го ди не об ја вљен је 731 при лог у ме ди ји ма: 426 штам па них, 175 ра дио-
те ле ви зиј ских, 98 елек трон ских и 30 при ло га но вин ских аген ци ја.

– У 2014. го ди ни је одр жа но је 11 кон фе рен ци ја за но ви на ре у Га ле ри ји и 6 кон-
фе рен ци ја у ко ји ма су уче ство ва ли пред став ни ци Га ле ри је. У то ку 2014. го-
ди не, о Га ле ри ји је, пре ма по да ци ма аген ци је за пра ће ње и ана ли зу ме диј ских 
са др жа ја „Ni na me dia” у ме ди ји ма објављенo 1.075 прилогa: 454 штам па них, 141 
ра дио-те ле ви зиј ских, 431 елек трон ски и 49 при ло га но вин ских аген ци ја. 

– У 2015. го ди ни је одр жа но укуп но 18 кон фе рен ци ја за но ви на ре, 12 у Га ле ри ји 
и 6 кон фе рен ци ја ко је су ор га ни зо ва не ван Га ле ри је. Пре ма по да ци ма аген ци је 
за пра ће ње и ана ли зу ме диј ских са др жа ја „Ni na me dia”, о Га ле ри ји је у ме ди-
ји ма објављенo 1.817 прилогa: 454 штам па них, 207 ра дио-те ле ви зиј ских, 1.077 
елек трон ских и 79 но вин ских аген ци ја. 

ЕФЕК ТИ РА ДА

1. По пу ња ва ње збир ки

У пе ри о ду од 2012. до 2015.го ди не ко лек ци ја је уве ћа на за укуп но 416 умет нич-
ких де ла, от ку пи ма (48), по кло ни ма (349) да ро да ва ца из Но вог Са да, Пе тро ва ра ди на, 
Бе о гра да, Же не ве (Швај цар ска) и на осно ву из ло жбе но-из да вач ке де лат но сти (19).

По кло ни

2012. 
Ко лек ци ја је уве ћа на за 42 умет нич ка де ла ко ја су по кло ни ли 7 да ро да ва ца: 

гра фи чар Вељ ко Ве ља Ми хај ло вић из Бе о гра да, ака де мик Дин ко Да ви дов из Бе о-
гра да, Љу ба Ма рин чић из Бе о гра да, Ма ри ја на Пе ри шић Та ба ко вић из Но вог Са да, 
Сте ван Бр зак из Но вог Са да, Зо ран и Та тја на Па лу ро вић из Пе тро ва ра ди на, Еми на 
Ча мо Лор бек из Но вог Са да. 

2013. 
Ко лек ци ја је уве ћа на за 176 де ла ко ја су по кло ни ли 18 да ро да ва ца: Му зеј „Цеп-

тер” из Бе о гра да, мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски из Но вог Са да, проф. др Зо ран 
Кра ји шник, де кан Ака де ми је умет но сти у Но вом Са ду, Еми на Ча мо Лор бек, гра-
фи чар из Но вог Са да, Вељ ко Ми хај ло вић, гра фи чар из Бе о гра да, Зо ран Ву ји чић, 
ко лек ци о нар из Бе о гра да, по чив ша мр Ва ња Кра ут, исто ри чар умет но сти из Бе о-
гра да, мр Ви шња Пе тро вић и Мир ко Пе тро вић из Но вог Са да, де ца ва јар ке Иван ке 
Ацин, Пе тар Ћур чић, сли кар из Но вог Са да, ди рек тор Тај ланд ског кул тур ног цен тра 
у Па ри зу, адво кат Дра га на Му мин и му зи чар Ми лан Му мин из Но вог Са да, Дра ган 
Јан ков, сли кар из Но вог Са да, мр Са ва Ха лу гин, ва јар из Но вог Са да, Ма ри ца Ра дој-
чић, ма те ма ти чар и умет ник из Бе о гра да, Ја смин ка де Пу зол де Сен Фар (Ja smin ka 
de Po u zols de Sa int-Phar) ро ђе на Бо жин из Же не ве (Швај цар ска), мр Да ни ло Вук са но-
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вић, сли кар из Но вог Са да, Са ва С. То до ров, ко лек ци о нар из Но вог Са да и проф. др 
Ми лан Гру ло вић из Но вог Са да.

2014.
Ко лек ци ја је уве ћа на са 109 по кло ње них де ла од 14 да ро да ва ца: Љу бо Ма рин-

чић, ко лек ци о нар из Бе о гра да, Зо ран Ву ји чић, ко лек ци о нар из Бе о гра да, Му зеј 
„Цеп тер”, Бе о град, Еми на Ча мо Лор бек, сли кар из Но вог Са да, Aкадемија умет но-
сти, Но ви Сад, Ве ра За рић, сли кар из Но вог Са да, Ве ли мир Ве ља Ми хај ло вић, 
сли кар и гра фи чар из Бе о гра да, Шко ла за ди зајн „Бог дан Шу пут” из Но вог Са да, 
Ве ли мир ка Би лић, еко но ми ста из Но вог Са да, Са ва То до ров, ко лек ци о нар из Но вог 
Са да, Умет нич ка лив ни ца „Ста ни шић” Че неј, Вла до Ња ра ди, гра фич ки ди зај нер 
из Но вог Са да, др Рад ми ла Ше вић, проф. уни вер зи те та из Но вог Са да, До бри ла Јер-
ков, дипл. прав ник из Но вог Са да. 

2015.
Ко лек ци ја је уве ћа на за 22 по кло ње на де ла од 14 да ро да ва ца. Де ла су по кло ни-

ли: Еми на Ча мо Лор бек из Но вог Са да, Сте ван Бу гар ски из Те ми шва ра (Ру му ни ја), 
Гра вер ско-пе ча то ре зач ка рад ња „За вр та ник” из Но вог Са да, Љу ба Ма рин чи ћа из 
Бе о гра да: Ра до ван Ждра ле из Но вог Са да, Ја смин ка де Пу зол де Сен Фар рођ. Бо жин 
из Же не ве, Швај цар ска, ам ба са дор Ре пу бли ке Ита ли је у Ср би ји, Ђу зе пе Ман цо 
(Gi u sep pe Man zo) и пред сед ник Се на та Ита ли је Пје тро Гра со (Pi e tro Gras so), Ма ри ца 
Ра дој чић из Бе о гра да, Ви шња Ни ко лић, Са ња Жи гић, Ра до ван Јан дрић, Ђор ђе Ђо рић 
и Ле о ни ја Ми ли са вље вић, Ни ко ла и Са ња Пер ваз, сви из Но вог Са да. 

От ку пи

2012. 
От ку пље но је 6 умет нич ких де ла: Не по зна ти ико но пи сац XVII ве ка, Све та 

Пет ка са жи ти јем, дру га пол. XVII ве ка, ГМС/У 6034; Не по зна ти грч ки ико но пи-
сац XVI II ве ка, Бо го ро ди ца са Хри стом и све ти те љи ма, 1750–60, ГМС/У 6035 и 
Иван Та ба ко вић, Ал хе ми чар, 1925, ГМС/У 6036; Пе тар Па ла ви чи ни, Све ти Ђор ђе, 
1920–30, ГМС/У 6040; од сли ка ра Пе тра Ћур чи ћа из Но вог Са да, ко ји је по по руџ-
би ни Га ле ри је из ра дио пор тре те бив ших управ ни ка Га ле ри је, от ку пље ни су Мр 
Ми лан Со ла ров, 2012, ГМС/У 6067 и Др Бран ка Ку лић, 2012, ГМС/У 6068.

2013. 
От ку пље но је 11 умет нич ких делa: ра до ви Ми ли во ја Ни ко ла је ви ћа, 6 цр те жа 

и 3 ли то гра фи је: Рад ник, 1946, ГМС/У 6693; Ко сач, око 1946, ГМС/У 6694; Се ча 
ку де ље 1, 1946, ГМС/У 6695; Те сар, око 1946, ГМС/У 6696; Са ку пља ње се на, око 
1946, ГМС/У 6697; Се ча ку де ље 2, око 1946, ГМС/У 6698; Про ла зни ци, ГМС/У 6708; 
Ру ко ве да чи ца, 1949, ГМС/У 6709; Дол ма, ГМС/У 6710 ико на Св. Јо ван Кр сти тељ, 
рад Јан ка Хал ко зо ви ћа, тем пе ра на др ве ту, ГМС/У 6837 и Ски цен блок Са ве Шу ма-
но ви ћа, ГМС/У 6859.

2014.
От ку пље но је 7 умет нич ка де ла: Сте ван То до ро вић, Па на јот Па па ко сто пу лос, 

1859, уље на плат ну, 63 х 48 cm, ГМС/У7023; Сте ван То до ро вић, Су пру га Па на јо та 
Па па ко сто пу ло са, 1859, уље на плат ну, 63,5 х 48,3 cm, ГМС/У 7024; Жи во рад На-
ста си је вић, По пр сје де ча ка, 1930, уље на плат ну, 53 х 40 cm, ГМС/У 7025; Ми лен ко 
Шер бан, Но ви Сад (Вр бак), 1926, уље на кар то ну, 21,5 х 29 cm, ГМС/У 7026; Бе та 
Ву ка но вић, Из Топ чи де ра, уље на плат ну, 60 х 43,5 cm, ГМС/У 7027; Зо ра Пе тро вић, 
Жен ски акт, олов ка на кар то ну, 38,8 х 29 cm, ГМС/У 7029; Ста ри му сли ман, око 
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1950, др во рез на па пи ру, пл./пр.: 39,7 x 29,6 cm, ка ши ра но на кар тон: 59,8 x 48 cm, 
ГМС/У 7028.

2014. го ди не Ма ти ци срп ској је на осно ву те ста мен та пре да та За о став шти на 
др Бо ри во ја и Су за не Са мо лов чев из Бе о гра да. У Књи гу ула за уве де на су 23 умет-
нич ка де ла (уља, гра фи ка, аква рел, па стел, скулп ту ра, цр теж): Бо го мил Кар ла ва рис, 
Срем ски Кар лов ци, 1955, ГМС/МС 6866; Бо го мил Кар ла ва рис, Са лаш, 1957, ГМС/
МС 6867; Је ле на По по вић, Пе тро вац на мо ру, 1948, ГМС/МС 6868; Зо ра Пе тро вић, 
Ау то пор трет, 1940, ГМС/МС 6869; Ксе ни ја Или је вић, Ста ри град на Хва ру, 1973, 
ГМС/МС 6870; Ксе ни ја Или је вић, Цве ће (Ве се ле зим ске ру же), 1974, ГМС/МС 6871; 
М. Абра мо вић (?), Мур тер, 1967, ГМС/У 6872; Ми ха и ло Ђо ко вић (Ти ка ло), Ми ни
ја ту ра, 1979, ГМС/МС 6873; Ми ха и ло Ђо ко вић Ти ка ло, Пти це, 1978, ГМС/МС 
6874; Ми ха и ло Ђо ко вић Ти ка ло, Ком по зи ци ја 1, 1978, ГМС/МС 6875; Ми ха и ло 
Ђо ко вић Ти ка ло, Ком по зи ци ја, 1978, ГМС/МС 6876; Ми ха и ло Ђо ко вић Ти ка ло, 
Ком по зи ци ја, 1984, ГМС/МС 6877; Зор ка Сте ва но вић, Све ти Јо ван Кр сти тељ, 1970, 
ГМС/МС 6878; Ман фред Де ген харт, Кро во ви, 1979, ГМС/У 6879; Те о фил Шу лај-
ков ски, До ли на ре ке Ра ди ке, 1985, ГМС/МС 6880; Те о фил Шу лај ков ски, Ви о ли ца 
(До ли на Ра ди ке), 1988, ГМС/МС 6881; Иштван Нађ, Же на с ћу пи цом, XX век, ГМС/
МС 6882; Бо дле, Му зеј у Охри ду, 1978, ГМС/МС 6883; Не по зна ти стра ни сли кар XX 
ве ка (С. Ј.), Ка над ски пеј заж, 1964, ГМС/МС 6884; Не по зна ти стра ни сли кар XX 
ве ка (С. Ј.), Ка над ски пеј заж 1, 1964, ГМС/МС 6885; Пе тар До бро вић, Спо ме ник 
Пе тру Ве ли ком Осло бо ди о цу, 1924, ГМС/МС 6886; Жив ко вић, Се љак, 1970, ГМС/
МС 6887; Јо хан По ге лер, Бо ри во је Са мо лов чев, 1988, ГМС/МС 6888. 

У 2014. го ди ни, ко лек ци ја Га ле ри је уве ћа на је и на осно ву из ло жбе но-из да-
вач ке де лат но сти сле де ћим екс по на ти ма: Игор Ан тић, Пра зни не, Ма па ди ги гра фи ја. 
Увод ни тек сто ви: Со ња Јан ков и Ра то мир Ку лић. Ма па № 25/18, ди ги гра фи је на па-
пи ру, 43,4 x 30,6 cm, ГМС/У 7016: 13 ди ги гра фи ја (ау тор ски оти сак) Игор Ан тић: 
Ге не за, ГМС/У 7040; Бер за, 2014, ГМС/У 7041; На слон, 2014, ГМС/У 7042; То ша, 
2014, ГМС/У 7043; Осно ва, 2014, ГМС/У 7044; Де по скулп ту ра, 2014, ГМС/У 7045; 
Пан до ри на ку ти ја (Ку за), 2014, ГМС/У 7046; Спи ско ви I, 2014, ГМС/У 7047; Спи ско
ви II, 2014, ГМС/У 7048; Друг, 2014, ГМС/У 7049; Ау то граф, 2014, ГМС/у 7050; Ру па, 
2014, ГМС/У 7051; Оку па ци ја, 2014, ГМС/У 7052. Га ле ри ја Ма ти це срп ске је 2014. 
из да ла ма пу по во дом ор га ни зо ва ња из ло жбе Пра зни не 11. сеп тем бра – 12. ок то бра 
2014, штам па: Offset Print, Но ви Сад; Умет нич ка лив ни ца „Ста ни шић” са Че не ја, 
пре ма на цр ту мр Да ни ла Вук са но ви ћа, сли ка ра, кон зер ва то ра-ре ста у ра то ра, Пла ке
та пре се ље ња Ма ти це срп ске из Пе ште у Но ви Сад, 2014, брон за, ли ве ње (пла ке-
та), 20 х 24 cm, на под ло зи 30 x 34 cm, ГМС/У 7021; Љу би ца Рат ка јец Ко чи ца, Жи ва, 
2014, те ра ко та, ста ту е та, вис.: 45, шир.: 16 cm, ГМС/У 7053; Гра вер ско-пе ча то ре зач ка 
рад ња „За вр та ник”, Но ви Сад, по идеј ном ре ше њу Ра то ми ра Ку ли ћа, пре ма пе чат-
ња ку са ам бле мом Ма ти це срп ске из 1864, ГМС/У 6023, Спо ме ни ца пре се ље ња 
Ма ти це срп ске из Пе ште у Но ви Сад, 1864–2014, 2014, (ме да љон) ме синг, ко ва ни, 
у ку ти ји, 6 х 5 cm, ГМС/У 7031-7035.

2015.
От ку пље на су сле де ћа 24 умет нич ка де ла: Ана Ма рин ко вић, Пут, око 1920, 

уље на кар то ну, ГМС/У 7091; Па вле Пре дра го вић, Де вој ка у по љу, око 1920, уље на 
ле со ни ту, ГМС/У 7092; Бо ри во је Сте ва но вић, Дво ри ште, око 1909, уље на плат ну, 
ка ши ра но на кар тон, ГМС/У 7093; Ана Ма рин ко вић, Пре део из Сло ве ни је (Пре део 
са ку ћа ма), око 1927, уље на ле со ни ту, ГМС/У 7079; Па шко Ву че тић, На оба ли, 1917, 
уље на плат ну ка ши ра но на кар тон, ГМС/У 7080; Ду шан Алек сић, Ђу ри ца Не дељ
ко вић из Му на ре, 1860–1870, уље на плат ну, ГМС/У 7075; Ди ми три је Авра мо вић, 
Ски да ње са кр ста, 1833, уље на плат ну, ГМС/У 7076; Пе трик Пал (Pál Pe trik), Па
пир на те фи гу ре, 1959, уље на плат ну, ГМС/У 7077; Ми лан Ко њо вић, Пеј заж, 1962, 
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туш на па пи ру, ГМС/У 7081 и Ми лан Ко њо вић, Сло бод ни по те зи, 1962, туш на 
па пи ру, ГМС/У 7082; Ата на си је По по вић, Чо век у сто ли ци са књи гом, 1938, уље на 
плат ну, ГМС/У 7078; Мир ја на Ми хаћ, За сто лом, 1957, др во рез на па пи ру, ГМС/У 
7098; Мир ја на Ми хаћ, Ма ке дон ке, 1957, аква тин та/ба кро пис на па пи ру, ГМС/У 
7099; Бран ко Шо тра, Је ле, 1957, др во рез на па пи ру, ГМС/У 7100; Ми ли вој Ни ко ла-
је вић, Гра ње у во ди III, 1959, ка ме но рез у бо ји на па пи ру, ГМС/У 7101, Ју ли ус Дра го 
Пре лог, Без на зи ва, 1966, ба кро пис на па пи ру, ГМС/У 7102; Ан ки ца Опре шник, Не
по треб на пред ра су да, 1967, ли но рез у бо ји на па пи ру, ГМС/У 7103; Ан ки ца Опре-
шник, Играч ка II, 1978, ли но рез у бо ји на па пи ру, ГМС/У7104; Мом чи ло Мо ма 
Мар ко вић, Ап стракт ни пеј заж, 1968, аква рел на па пи ру, ГМС/У 7097; Ми лан Ке рац, 
Гра фи ка VII/70, 1970, ли но рез у бо ји на па пи ру, ГМС/У 7105; Ми ло рад Ми ћа Ми-
хај ло вић, Без на зи ва, око 1971, уље на па нел пло чи, ГМС/У 7094; Ал берт Ки нерт,
Ста ри За греб (Гра дец –За греб –Кап тол), др во рез на па пи ру, ГМС/У 7106; Не по зна ти 
ико но пи сац, Бо го ро ди ца саХри стом (Че сто хов ска Бо го ро ди ца), крај XIX – поч. XX 
ве ка, уље на плат ну, ГМС/У 7095; Мо ли тве ник, 1911, ко ри це од кар то на пре сву че не 
плат ном, Из да ње: Ox ford: At the Uni ver sity Press Lon don: He nry Frow de (из дат у спо мен 
кру ни са ња ен гле ског кра ља Џор џа V пред мет из по ро ди це По ле мис), ГМС/У 7096.

2. Из ло жбе не ак тив но сти

2012.
Из ло жбе Га ле ри је

За љу бав отаџ би не. Па три о ти зам у срп ској кул ту ри 18. ве ка у Ха ба збур шкој 
мо нар хи ји (14. фе бру ар – 17. март), из ло жба је при ре ђе на и у На род ном му зе ју у 
Кру шев цу; Са ва Те ке ли ја – ве ли ки срп ски до бро твор – ди ги тал ни прин то ви, из ло жба 
је при ре ђе на у Га ле ри ји На род ног му зе ја у Вра њу (10. фе бру ар – 22. фе бру ар); у Му-
зе ју Хер це ги ви не у Тре би њу, Ре пу бли ка Срп ска (6. април – 24. април); у Га ле ри ји 
срп ског кул тур ног цен тра – За јед нич ко ве ће оп шти на у Ву ко ва ру, Ре пу бли ка Хр ват-
ска (7. но вем бар – 31. де цем бар); Збир ка сли ка дру га пред сед ни ка у са рад њи са Му зе-
јом исто ри је Ју го сла ви је (4. мај – 15. јун), из ло жба је при ре ђе на и у Му зе ју исто ри је 
Ју го сла ви је у Бе о гра ду (18. сеп тем бар – 4. но вем бар); Срп ска цр кве на умет ност у 
Ма ђар ској у са рад њи са Срп ским цр кве ним му зе јом у Сен тан дре ји, Ре пу бли ка 
Ма ђар ска (28. јун – 31. ав густ); Гра ђан ски мо дер ни зам и по пу лар на кул ту ра. Епи
зо де мод ног, по мод ног и мо дер ног (1918–1941) у про сто ру Ле га та Ми ли це Зо рић и 
Ро до љу ба Чо ла ко ви ћа у Бе о гра ду (4. ју ли – 3. сеп тем бар); Цр те жи Пе тра До бро
ви ћа (31. ав густ – 30. сеп тем бар); Акви зи ци је Га ле ри је Ма ти це срп ске 2001–2011. 
(25. ок то бар – 31. де цем бар); Збир ка пе чат ња ка 18. и 19. ве ка Га ле ри је Ма ти це срп ске 
(30. но вем бар 2012. – 31. ја ну ар 2013).

Из ло жбе у ор га ни за ци ји са дру гим ин сти ту ција ма

Од Бос фо ра до Ја дра на. Фран цу ски фо то гра фи от кри ва ју спо ме ни кае Бал ка на 
1878–1914. у ор га ни за ци ји Фран цу ског ин сти ту та у Ср би ји (23. март – 20. април); 
За вр шна из ло жба 4. го ди не Де парт ма на ли ков них умет но сти Ака де ми је умет но
сти у Но вом Са ду (22. ју на – 6. ју ла); Сли ка у огле да лу – Ка та ри на Ива но вић са На-
род ним му зе јом у Бе о гра ду (20. сеп тем бар – 20. ок то бар). 

2013.
Из ло жбе Га ле ри је

Акви зи ци је Га ле ри је Ма ти це срп ске 2001–2011. у Ве ли кој га ле ри ји До ма вој ске 
Ср би је у Бе о гра ду (15. ја ну ар – 23. фе бру ар); Са ва Те ке ли ја – ве ли ки срп ски до бро твор 
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у До му кул ту ре у Сен ти (26. ја ну ар – 10. фе бру ар) у Му зе ју умет но сти гра да Ара да, 
Ру му ни ја (13. сеп тем бар – 1. ок то бар); Европ ска кул тур на ра зно ли кост – Срп ска 
цр кве на умет ност у Ма ђар ској у Бри се лу, Бел ги ја (13. фе бру ар – 8. март); Са ва Шу ма-
но вић и тај на под ку по лом (14. март – 20. ма ја) у Га ле ри ји сли ка „Са ва Шу ма но вић” 
у Ши ду (24. мај – 20. јун) Ху ма ни зам и ре не сан са у цен трал ним Апе ни ни ма. Па ра ле ле 
(23. април – 19. јун); По клон-збир ка Пе тра Ћур чи ћа (5. јул – 30. сеп тем бар); Умет
ност 18. ве ка у Га ле ри ји Ма ти це срп ске у про сто ру Га ле ри је Срп ске ака де ми је 
на у ка и умет но сти у Бе о гра ду (17. јул – 11. сеп тем бар); Збир ка цр те жа Га ле ри је 
Ма ти це срп ске (20. де цем бар 2013. – 1. мар та 2014).

Из ло жбе у ор га ни за ци ји са дру гим ин сти ту ција ма

Уме ће кон зер ва ци је. Об но ва сли кар ства, ду бо ре за и по зла те у са рад њи са 
По кра јин ским за во дом за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре (23. ја ну ар – 28. фе бру ар); 
За вр шна из ло жба ра до ва сту де на та 4. го ди не Де парт ма на ли ков них умет но сти 
Ака де ми је умет но сти у Но вом Са ду (21. јун – 1. јул); Ре тро спек тив на из ло жба 
Ва се Кре со ви ћа, до бит ни ка Та ба ко ви ће ве на гра де за ар хи тек ти ру у 2013. го ди ни 
у са рад њи са ДАНС-ом (7. но вем бар – 14. но вем бар)

2014.
Из ло жбе Га ле ри је

Збир ка цр те жа Га ле ри је Ма ти це срп ске (20. де цем бар 2013. – 24. фе бру ар 2014); 
Збир ка од ли ко ва ња Га ле ри је Ма ти це срп ске и Ма ти це срп ске (28. фе бру ар – 18. 
април); Пре се ље ње Ма ти це срп ске из Пе ште у Но ви Сад (1864 – 2014) у Ма ти ци 
срп ској (3. април – 12. мај) у Га ле ри ји (17. ок то бар – 11. но вем бар); Европ ска кул
тур на ра зно ли кост – Срп ска цр кве на умет ност у Ма ђар ској, Мо сква, Ру си ја (23. 
април – 8. јун); Умет ност и власт: пеј за жи из збир ке Јо си па Бро за Ти та (25. април 
– 18. ју ни) у Му зе ју исто ри је Ју го сла ви је (4. сеп тем бар – 12. ок то бар); До бро вић, 
Шу ма но вић, Ко њо вић, Шу пут – Европ ски кон тек сти у Му зе ју са вре ме не умјет но-
сти Ре пу бли ке Срп ске у Ба ња Лу ци (12. јун – 22. јул); Пра зни не (11. сеп тем бар – 12. 
ок то бар), Сли кар Вла хо Бу ко вац (1855–1922) (14. но вем бар – 24. де цем бар); Ис тра
жи ва ње и за шти та кул тур ног на сле ђа Бу дим ске и Те ми швар ске епар хи је 2013–2017. 
(25. но вем бар – 17. де цем бар). 

Из ло жбе у ор га ни за ци ји са дру гим ин сти ту ција ма

Ра до ви сту де на та за вр шне го ди не Де парт ма на ли ков них умет но сти Ака де
ми је умет но сти у Но вом Са ду (20. јун – 27. јун); Да ни ца Јо ва но вић (1886–1914) у 
Ве ли кој га ле ри ји До ма вој ске Ср би је у Бе о гра ду (20. ав густ – 20. сеп тем бар) и у 
Спо мен-збир ци Па вла Бе љан ског (19. но вем бар 2014. – 18. ја ну ар 2015); Из ло жба ра
до ва до бит ни ка Та ба ко ви ће ве на гра де за ар хи тек ту ру 2014. го ди не Ми ла на Стјко ва 
(28. ок то бар – 1. но вем бар); Бе о град Јо ва на Бје ли ћа у Га ле ри ји Срп ске ака де ми је 
на у ка и умет но сти у Бе о гра ду (17. де цем бар 2014. – 10. март 2015.) 

2015.
Из ло жбе Га ле ри је

Бе о град Јо ва на Би је ли ћа у са рад њи са Га ле ри јом СА НУ у Га ле ри ји Ма ти це 
срп ске у Но вом Са ду (17. март – 4. мај) и у Му зе ју са вре ме не умјет но сти Ре пу бли ке 
Срп ске у Ба ња Лу ци, (18. јун – 18. ав густ); Све тлост у мра ку Пр вог свет ског ра та. 
Вр хун ска оства ре ња про та го ни ста им пре си о ни зма у Ср би ји и Ру бен со ви кру го ви 
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го сту ју ће из ло жбе На род ног му зе ја у Бе о гра ду, (10. мај – 5. јул); Су срет са по ро ди цом 
Бо жин (29. мај – 1. јул); Срп ска умет ност у де сет сли ка. Из ко лек ци је Га ле ри је 
Ма ти це срп ске, у Сен тан дре ји, Ма ђар ска (28. јун – 31. ав густ) и у Тре би њу, Ре пу-
бли ка Срп ска, Бо сна и Хер це го ви на (1. ок то бар – 26. ок то бар); По клонзбир ка Ве ре 
За рић (9. јул – 1. сеп тем бар); ΖΩgra fi. Срп ске ико не из ме ђу тра ди ци је и мо дер но сти. 
Па ра ле ле / Ico ne ser be fra tra di zi o ne e modernità. Pa ral le li / Ser bian icons bet we en 
tra di tion and mo der nity. Pa ra lels На ци о нал на га ле ри ја Ум бри је у Пе ру ђи / Gal le ria 
Na zi o na le del l’Um bria, Pe ru gia (23. јул – 25. ок то бар); До бро вић, Шу ма но вић, Ко њо
вић, Шу пут – Европ ски кон тек сти у Га ле ри ји сли ка „Са ва Шу ма но вић” у Ши ду, 
(28. ав густ – 28. сеп тем бар).

Из ло жбе у ор га ни за ци ји са дру гим ин сти ту ција ма

Пу пи но ва на у ка, го сту ју ћа из ло жба у са рад њи Ма ти це срп ске и Обра зов но-ис-
тра жи вач ког дру штва „Ми хај ло Пу пин” (16. април – 30. април); Умет ност и власт. 
Пеј за жи из збир ке Јо си па Бро за Ти та у са рад њи са Му зе јом исто ри је Ју го сла ви је, 
у Му зе ју са вре ме не умјет но сти Ре пу бли ке Срп ске у Ба ња Лу ци (27. ав густ – 16. ок-
то бар); Da tes 1 – Ра ден ко Ми лак & Ро ман Ура њек у Га ле ри ји Ма ти це срп ске (5. сеп-
тем бар – 26. ок то бар); Да ни ца Јо ва но вић (1886–1914) у са рад њи са Спо мен-збир ком 
Па вла Бе љан ског, у Кул тур ном цен тру „Ку ћа Вој но вић” у Ин ђи ји (22. ок то бар – 9. 
но вем бар); За шти та кул тур ноисто риј ског на сле ђа Бу дим ске и Те ми швар ске епар
хи је у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, у са рад њи са По кра јин ским за во дом за за шти ту 
спо ме ни ка кул ту ре (2. де цем бар 2015. – 30. ја ну ар 2016.); Ал брехт Ди рер и са вре
ме ни ци – Три јум фал на по вор ка ца ра Мак си ми ли ја на I (13. но вем бар 2015. – 9. ја ну ар 
2016. го ди не).

Из да вач ка де лат ност

2012.
Вла ди мир Си мић, За љу бав отаџ би не. Па три о те и па три о ти зми усрп ској 

кул ту ри у Хаб збур шкој мо нар хи ји, по во дом при ре ђи ва ња ис ти о и ме не из ло жбе; 
Не над Ра дић, Пу сен и пе то кра ка. Збир ка сли ка дру га пред сед ни ка, по во дом при-
ре ђи ва ња из ло жбе Збир ка сли ка др га пред сед ни ка; Ра то мир Ку лић, Цр теж. Код 
за раз у ме ва ње ства ра ла штва Пе тра До бро ви ћа, по во дом из ло жбе Цр те жи Пе тра 
До бро ви ћа; Ра то мир Ку лић, Збир ка пе чат ња ка 18. и 19. ве ка Га ле ри је Ма ти це срп
ске, по во дом при ре ђи ва ња исто и ме не из ло жбе; Јо ва на Ми лу ти но вић, Алек сан дра 
Сте фа нов, По тра га за бла гом. Деч ји во дич кроз Га ле ри ју Ма ти це срп ске, еду ка-
тив но-ди дак тич на пу бли ка ци ја на ме ње на де ци пред школ ског и основ но школ ског 
уз ра ста; Гру па ау то ра, Ико но стас цр кве ма на сти ра Кру ше до ла – на уч нокон зе ра
ва тор ска сту ди ја у са и зда ва штву са Ин сти ту том за ну кле ар не на у ке „Вин ча”.

2013.
Ху ма ни зам и ре не са на у цен трал ним Апе ни ни ма. Па ра ле ле / Uma ne si mo e Ri

na sci men to nell’ Ap pen ni no Cen tra le. Pa ral le li / Hu ma nism and Re na is san ce in Cen tral 
Apen ni nes: Pa ral lels, тро је зич но (срп ско-ита ли јан ско-ен гле ски), ау то ри че ти ри увод-
на тек ста: Вин ћен цо До на то, Сла ви ша Гру јић, Или јас Та си јас, Ти ја на Пал ко вље вић. 
Ау то ри де вет рас прав них тек сто ва: Ђор да на Бе на ци, Ми ро слав Ти мо ти је вић, Фа био 
де Ки ри ко, Са ша Бра јо вић, Па о ло Сал ћа ри ни, Фран че ско Ма ри у ћи, Кла у дио Па о-
ли не ли, Ти ја на Пал ко вље вић. Ре цен зен ти: др Бран ка Ку лић и др Не над Ра дић; 
Са ва Шу ма но вић и тај на под ку по лом / Sa va Šu ma no vić et le sec ret de la Co u po le са 
тек сто ви ма на срп ском и фран цу ском је зи ку, ау то ри: мр Ти ја на Пал ко вље вић, Жан 
Лик Го е стер, Игор Ан тић, Жорж Ви јо; Ра то мир Ку лић, Дис курс о сли кар ству Пе тра 
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Ћур чи ћа, Ми лан Со ла ров, Чи та ње: Дис курс о сли кар ству Пе тра Ћур чи ћа и Пе тар 
Ћур чић, Фраг мен ти о цр та њу и сли ка њу; Бран ка Ку лић, Умет ност 18. ве ка у ко лек
ци ји Га ле ри је Ма ти це срп ске, ка та лог исто и ме не из ло жбе при ре ђе не у га ле ри ји 
Срп ске ака де ми ја на у ка и умет но сти у Бе о гра ду; деч ји во дич По тра га за бла гом 
ау то ра Јо ва не Ми лу ти но вић и Алек сан дре Сте фа нов, The Tre a su re Hunt. Chil dren’s 
Gu i de to Gal lery of Ma ti ca Srp ska, деч ји во дич. 

2014.
Ра то мир Ку лић, Збир ка од ли ко ва ња Га ле ри је Ма ти це срп ске и Ма ти це срп ске 

по во дом исто и ме не из ло жбе; Ана Па нић, Умет ност и власт: пеј за жи из збир ке 
Јо си па Бро за Ти та / Ar tan dA ut ho rity: Lan dsca pes from the Col lec tion of Jo sip Broz Ti to, 
у са и зда ва штву са Му зе јом исто ри је Ју го сла ви је; Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, 
До бро вић, Шу ма но вић, Ко њо вић, Шу пут – Европ ски кон тек сти / Do bro vić, Šu ma
no vić, Ko njo vić, Šu put – Eu ro pean Con texts, по во дом исто и ме не из ло жбе; Игор Ан тић, 
Ра то мир Ку лић, Да ни ло Вук са но вић, Пра зни не, Игор Ан тић, Пра зни не – ма па ну
ме ри са них и пот пи са них ди ги гра фи ја и Ра то мир Ку лић, Дис курс о пра зни на ма, 
по во дом исто и ме не из ло жбе; Сне жа на Ми шић, Га ле ри ја Ма ти це срп ске XIX век, 
во дич кроз по став ку 19. ве ка; Сне жа на Ми шић, Је ле на Ог ња но вић, Ми ро сла ва 
Жар ков, Осе ти умет ност. До жи вља ва ње умет нич ких де ла пу тем чу ла; Си мо на 
Чу пић, Бе о град Јо ва на Бје ли ћа, у са и зда ва штву са Га ле ри јом СА НУ, по во дом исто-
и ме не из ло жбе.

2015.
Јо ван Би је лић (1884–1964), Збор ник ра до ва по во дом обе ле жа ва ња пе де се те 

го ди шњи це од смр ти умет ни ка, уред ник Си мо на Чу пић, по во дом исто и ме не из ло жбе; 
Сне жа на Ми шић, Срп ска умет ност у де сет сли ка. Из ко лек ци је Га ле ри је Ма ти це 
срп ске / Ser bian art in ten pic tu res. From the Gal lery of Ma ti ca Srp ska Col lec tion, ка-
та лог из ло жбе; Сне жа на Ми шић, Срп ска умет ност у де сет сли ка. Из ко лек ци је 
Га ле ри је Ма ти це срп ске / A szerb mȕvészet tíz képben. A Ma ti ca Srp ska Galéria 
gyȕjteményéböl, ка та лог из ло жбе; Сне жа на Ми шић, The Gal lery of Ma ti ca srp ska 19th 
Cen tury и Ga le rie der Ma ti ca Srp ska 19. Ja hr hun dert, во дич кроз по став ку 19. ве ка; 
Гру па ау то ра, Zo gra fi. Ico ne Ser be fra Tra di zi o ne e Mo der ni ta. Pa ra lel li / Ser bian Icons 
bet we en Tra di tion and Mo der nity. Pa ral lels (ур. Да ни е ла Ко ро ли ја Цр кве ња ков и Ти-
ја на Пал ко вље вић Бу гар ски), ка та лог из ло жбе; Је ле на Ог ња но вић, Ра то мир Ку лић, 
Ми лан Со ла ров, По клонзбир ка Ве ре За рић, ка та лог из ли жбе; Сне жа на Ми шић, Је-
ле на Ог ња но вић, Ми ро сла ва Жар ков, Feel the Art. Ex pe ri en cing works of art thro ugh 
sen ses, де чи ја пу бли ка ци ја; Гру па ау то ра, За шти та кул тур ноисто риј ског на сле ђа 
Бу дим ске и Те ми швар ске епар хи је (ур. Да ни е ла Ко ро ли ја Цр кве ња ков), са и зда ва штво 
са По кра јин ским за во дом за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре; Па ра ле ле. Ис тра жи ва ње, 
за шти та, пре зен та ци ја и про мо ци ја срп ског кул тур ног на сле ђа (ур. Да ни е ла Ко-
ро ли ја Цр кве ња ков); Ра то мир Ку лић, У по тра зи за иден ти те том, књи га; По пис 
Збир ке цр те жа Га ле ри је Ма ти це срп ске (ур. Мир ја на Брм бо та), ка та лог збир ке.

Еду ка тив ни про гра ми и кре а тив не ра ди о ни це за де цу

2012.
У пр вој по ло ви ни 2012. го ди не на ста вље на је ре а ли за ци ја еду ка тив ног про-

гра ма Мој пор трет за му зеју са рад њи са ПУ „Ра до сно де тињ ство”, у ко јем је уче-
ство ва ло пре ко 500 ма ли ша на чи ји су ли ков ни ра до ви пред ста вље ни на из ло жби 
при ре ђе ној у Га ле ри ји. Про грам My Por tra it for Mu se um је ода бра ла ме ђу на род на 
ор га ни за ци ја Фо рум сло вен ских кул ту ра као за јед нич ки про грам ко ји се ре а ли зо-
вао у зе мља ма чла ни ца ма, а ре зул тат је би ла из ло жба при ре ђе на у Па ла ти Уне ско-а 
у Па ри зу, у окви ру ма ни фе ста ци је Да ни сло вен ске кул ту ре, на ко јој је Ср би ју пред-
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ста вља ла Га ле ри ја са 10 ода бра них ра до ва де це из ПУ „Ра до сно де тињ ство”. У школ-
ској 2012/2013. го ди ни по кре нут је но ви еду ка тив ни про грам за де цу По тра га за 
бла гом. Деч ји во дич кроз Га ле ри ју Ма ти це срп ске са пра те ћом пу бли ка ци јом.

Акре ди та ци ја еду ка тив ног тре нин га „Га ле ри ја као вр тић” за вас пи та че и струч-
не са рад ни ке ПУ „Ра до сно де тињ ство” про ду же на је на пе ри од 2012–2014. го ди не, 
а то ком 2012. су одр жа на 3 тре нин га.

У окви ру еду ка тив них про гра ма Мој пор трет за му зеј и По тра га за бла гом. 
Деч ји во дич кроз Га ле ри ју Ма ти це срп ске је ре а ли зо ва но 19 кре а тив них ра ди о ни ца 
су бо том у ко ји ма је уче ство ва ло 370 де це. 

Га ле ри ја је про мо ви са ла сво је еду ка тив не про гра ме и при ре ђи ва ла кре а тив не 
ра ди о ни це за де цу у са рад њи са: Де чи јим кул тур ним цен тром и фон да ци јом „Де ци 
на дар”, Кре а тив ном ра ди о ни цом „Ма шта ли ца”, Ор га ни за ци јом „Ма ла срећ на ко-
ло ни ја” и Ко лор Прес Гру пом.

2013.
То ком 2013. го ди не на ста вље на је ре а ли за ци ја еду ка тив ног про гра ма По тра га 

за бла гом. Деч ји во дич кроз Га ле ри ју Ма ти це срп ске у са рад њи са ПУ „Ра до сно де-
тињ ство”, у ко јем је уче ство ва ло око 2.000 де це и при ре ђе не су две из ло жбе деч јих 
ра до ва: По тра га за бла гом и Ја у Га ле ри ји.

Школ ске 2013/2014. еду ка тив ни про грам По тра га за бла гом је уна пре ђен 
пре во ђе њем и штам па њем деч јег во ди ча на ен гле ском је зи ку The Tre a su re Hunt. 
Chil dren’s Gu i de to Gal lery of Ma ti ca Srp ska, у са рад њи са Цен тром стра них је зи ка 
„So ho” из Но вог Са да. 

У Га ле ри ји су одр жа на 2 акре ди то ва на еду ка тив на тре нин га „Га ле ри ја као 
вр тић” за вас пи та че и струч не са рад ни ке ПУ „Ра до сно де тињ ство”.

У окви ру еду ка тив ног про гра ма за де цу По тра га за бла гом. Деч ји во дич кроз 
Га ле ри ју Ма ти це срп ске и ак ту ел них из ло жби ре а ли зо ва но је 26 кре а тив них ра ди-
о ни ца су бо том у ко ји ма је уче ство ва ло 350 де це и 8 ра ди о ни ца са Цен тром стра них 
је зи ка „So ho” у ко ји ма је уче ство ва ло 165 уче ни ка.

Ре зул та ти еду ка тив них ак тив но сти и про гра ма за де цу успе шно су про мо ви-
са ни у ино стран ству. Га ле ри ја се кан ди до ва ла за на гра ду Нај бо љи деч ји му зеј 2013 
(The 2013 Chil dreǹ s Mu se um Award) ко ју до де љу ју ме ђу на род не ор га ни за ци је Европ-
ска му зеј ска ака де ми ја (ЕМА) и Hands On! In ter na ti o nal (HOI). На Сај му деч је књи ге 
у Бо ло њи (Ита ли ја) Га ле ри ји је уру че на Ди пло ма за успе шан рад на раз ви ја њу еду-
ка тив них про гра ма за де цу. Та ко ђе, Га ле ри ја је уче ство ва ла на 2 груп не из ло жбе у 
окви ру про гра ма My Por tra it for Mu se um у ор га ни за ци ји Фо ру ма сло вен ских кул ту ра, 
ко је су одр жа не у: На ци о нал ном цен тру за умет нич ко ства ра ла штво де це и омла-
ди не у Мин ску, Бе ло ру си ја, и у Му зе ју но ви је исто ри је у Це љу, Сло ве ни ја.

У са рад њи са ор га ни за ци јом Пер.Арт из Но вог Са да Га ле ри ја је ре а ли зо ва ла 
про је кат Умет ност и ин клу зи ја. Ин клу зив не ли ков не ра ди о ни це у Га ле ри ји Ма ти це 
срп ске, а уз по др шку парт не ра Cul tu ral He ri ta ge wit ho ut Bor ders (CHwB) и Bal kan 
Mu se um Net work (BMN) и фи нан сиј ску по др шку Швед ске вла де и Sta vros Ni ar chos 
фон да ци је. Ре а ли зо ва но је 26 ин клу зив них ра ди о ни ца на ме ње них мла ди ма са и без 
ин те лек ту ал не оме те но сти.

Га ле ри ја је на ста ви ла са про мо ви са њем еду ка тив них про гра ма и при ре ђи ва-
њем кре а тив них ра ди о ни ца за де цу у са рад њи са: Де чи јим кул тур ним цен тром и 
фон да ци јом „Де ци на дар”, Кре а тив ном ра ди о ни цом „Ма шта ли ца” и Ор га ни за ци јом 
„Ма ла срећ на ко ло ни ја”.

2014.
У пр вој по ло ви ни 2014. го ди не је на ста вљен еду ка тив ни про грам По тра га за 

бла гом. Деч ји во дич кроз Га ле ри ју Ма ти це срп ске у са рад њи са ПУ „Ра до сно де тињ-
ство”, у ко јем је уче ство ва ло 1.000 де це и при ре ђе на из ло жба деч јих ра до ва.
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У школ ској 2014/2015. го ди ни по кре нут је но ви еду ка тив ни про грам Осе ти 
умет ност. До жи вља ва ње умет нич ких де ла пу тем чу ла са пра те ћом пу бли ка ци јом, 
ко ји је ре а ли зо ван у са рад њи са ПУ „Ра до сно де тињ ство” и у ко јем је до кра ја 2014. 
го ди не уче ство ва ло пре ко 600 де це.

У Га ле ри ји 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 и струч не са рад ни ке ПУ „Ра до сно де тињ ство”.

У окви ру еду ка тив них пр о гра ма По тра га за бла гом. Деч ји во дич кроз Га ле ри ју 
Ма ти це срп ске и Осе ти умет ност. До жи вља ва ње умет нич ких де ла пу тем чу ла, и 
у окви ру ак ту ел них из ло жби одр жа не су 24 кре а тив не ра ди о ни це су бо том у ко ји ма 
је уче ство ва ло 350 де це.

Га ле ри ја је на ста ви ла са пр о мо ви са њем еду ка тив них пр о гра ма и при ре ђи ва-
њем кре а тив них ра ди о ни ца за де цу у са рад њи са: Де чи јим кул тур ним цен тром и 
фон да ци јом „Де ци на дар”, Кре а тив ном ра ди о ни цом „Ма шта ли ца”. За по че ла је са-
рад њу са „Цен тром за по зо ри шна ис тра жи ва ња” из Но вог Са да и са ПУ „Ма што ленд”.

2015.
То ком 2015. го ди не на ста вљен је еду ка тив ни про грам за де цу Осе ти умет ност. 

До жи вља ва ње умет нич ких де ла пу тем чу ла у са рад њи са ПУ „Ра до сно де тињ ство”, 
у ко јем је уче ство ва ло 1.000 де це и при ре ђе на из ло жба деч јих ра до ва.

Школ ске 2015/2016. еду ка тив ни про грам Осе ти умет ност је уна пре ђен пре во-
ђе њем и штам па њем деч је пу бли ка ци је на ен гле ском је зи ку Feel the Art – Ex pe ri en cing 
works of art thro ugh sen ses, у са рад њи са Цен тром стра них је зи ка „So ho” из Но вог Са да.

У окви ру еду ка тив ног пр о гра ма Осе ти умет ност. До жи вља ва ње умет нич ких 
де ла пу тем чу ла и у окви ру ак ту ел них из ло жби одр жа но је 47 кре а тив них ра ди о-
ни ца су бо том у ко ји ма је уче ство ва ло 800 де це.

Га ле ри ја је на ста ви ла са пр о мо ви са њем еду ка тив них пр о гра ма и при ре ђи ва-
њем кре а тив них ра ди о ни ца за де цу у са рад њи са: Де чи јим кул тур ним цен тром и 
фон да ци јом „Де ци на дар”, Кре а тив ном ра ди о ни цом „Ма шта ли ца”, Цен тром стра-
них је зи ка „So ho”, ПУ „Ма што ленд” и Ор га ни за ци јом „Ма ла срећ на ко ло ни ја”.

Клуб при ја те ља

У пе ри о ду од 2012. до 2015. ак тив но се ра ди ло на уна пре ђе њу ра да Клу ба при-
ја те ља Га ле ри је. На ста вље на је са рад ња са тра ди ци о нал ним и уна пре ђе на је са рад-
ња са број ним но вим са рад ни ци ма и ин сти ту ци ја ма. За хвал ни це Клу ба при ја те ља 
ре дов но су до де љи ва не на Све ча ним сед ни ца ма ре а ли зо ва ним по во дом Да на Га ле-
ри је. У то ку 2013. го ди не оса вре ме њен је ви зу ел ни ма те ри јал Клу ба при ја те ља: 
ре ди зај ни ра на је и од штам па на но ва бро шу ра Клу ба при ја те ља, на пра вље не су 
кар ти це по ка те го ри ја ма и ажу ри ра на је и од штам па на но ва Та бла Клу ба при ја те-
ља ис так ну та у ула зном хо лу Га ле ри је. 

2012.
Ве ли ки до бро твор: Пе тар Ћур чић, сли кар из Но вог Са да. 
До бро твор: Ол га Ди ми три је вић, на став ник из Зре ња ни на.
Да ро дав ци: Зо ран Ву ји чић, ко лек ци о нар из Бе о гра да; Бран ко Ја ко вље вић, 

еко но ми ста и ко лек ци о нар из Но вог Са да; Ма ри ја на Пе ри шић рођ. Та ба ко вић, про-
фе сор из Но вог Са да; Ве ља Ми хај ло вић, гра фи чар из Бе о гра да; ака де мик Дин ко 
Да ви дов, исто ри чар умет но сти из Бе о гра да; мр Да ни ло Вук са но вић, сли кар, кон-
зер ва тор из Но вог Са да, Љу бо Ма рин чић, ко лек ци о нар из Бе о гра да; Сте ван Бр зак, 
про фе сор из Но вог Са да; др Да ни е ла Хри стић, еко но ми ста из Но вог Са да. 

При ја те љи: др Не над Ра дић, исто ри чар умет но сти из Бе о гра да; мр Вла ди мир 
Си мић, исто ри чар умет но сти из Бе о гра да; Је ли ца Не дић, лек тор и ко рек тор из Но вог 
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Са да; Алек сан дар Ду јин, пи ја ни ста и ком по зи тор из Но вог Са да; Аљо ша Пе то је вић, 
веб-про гра мер и ди зај нер из Но вог Са да; Пре драг Узе лац, фо то граф из Но вог Са да; 
Сло бо дан Си мић, елек тро ме ха ни чар из Гар ди но ва ца; Алек сан дра Ра јић, но ви нар из 
Но вог Са да; Ста ша Ја му ша ков, но ви нар из Но вог Са да; На та ша Пеј чић, но ви нар из 
Но вог Са да.

Ин сти ту ци о нал ни по кро ви тељ: По кра јин ски се кре та ри јат за кул ту ру и јав но 
ин фор ми са ње АП Вој во ди не. 

Ве ли ки ин сти ту ци о нал ни при ја те љи: Del ta Ge ne ra li оси гу ра ње, Бе о град; Ин-
сти тут за ну кле ар не на у ке „Вин ча”, Бе о град; Ра дио-те ле ви зи ја Вој во ди не, Но ви Сад; 
Фран цу ски ин сти тут у Ср би ји – Огра нак у Но вом Са ду; На род ни му зеј у Бе о гра ду; 
Му зеј исто ри је Ју го сла ви је, Бе о град; Му зеј са вре ме не умет но сти, Бе о град; Адво-
кат ска кан це ла ри ја Гој ко вић, Но ви Сад; „Штит”, Та тја на Јо син Стој шић, Но ви Сад; 
„Offset print”, Ни ко ла и Са ња Пер ваз, Но ви Сад; „Нек тар”, Бо јан Ра дун, Бач ка Па-
лан ка; Ви на ри ја „Sa la xiа”, Алек сан дар Та дић, Ра ко вац; Ви на ри ја „Бе ло бр до”, Алек-
сан дар Зе рем ски, Че ре вић.

Ин сти ту ци о нал ни при ја те љи: По кра јин ски за вод за за шти ту спо ме ни ка кул-
ту ре, Но ви Сад; Пред школ ска уста но ва „Ра до сно де тињ ство”, Но ви Сад; Од сек за 
пе да го ги ју, Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад; Фо рум сло вен ских кул ту ра, Љу бља на; 
Ака де ми ја умет но сти у Но вом Са ду; Срп ско на род но по зо ри ште, Но ви Сад; Му зеј 
Срп ске пра во слав не цр кве, Бе о град; На род ни му зеј, Вра ње; Му зеј Хер це го ви не, 
Тре би ње; На род ни му зеј, Кру ше вац; Спо мен-збир ка Па вла Бе љан ског, Но ви Сад; 
Му зеј Срп ске пра во слав не епар хи је бу дим ске у Сен тан дре ји; Срп ски ин сти тут, 
Бу дим пе шта; „3 Oran ges de sign”, Све тла на Мар ти но вић, Но ви Сад; „Пер.Арт”, Но ви 
Сад; Пле сни сту дио „Al le gro”, Но ви Сад; Кре а тив на ра ди о ни ца „Ма шта ли ца”, Но ви 
Сад; Фон да ци ја „Де ци на дар”, Но ви Сад.

2013.
Ве ли ки до бро тво ри: мр Ви шња Пе тро вић, сли кар и Мир ко Пе тро вић из Но вог 

Са да; Пе тар Ћур чић, сли кар из Но вог Са да.
До бро твор: Еми на Ча мо Лор бек, гра фи чар из Но вог Са да. 
Да ро дав ци: Зо ран Ву ји чић, ко лек ци о нар из Бе о гра да; Та тја на и Зо ран Па лу-

ро вић, ко лек ци о на ри из Пе тро ва ра ди на; Дра га на Му мин, адво кат из Но вог Са да; 
Ма ри ца Ра дој чић, ма те ма ти чар и умет ник из Бе о гра да; мр Са ва Ха лу гин, ва јар из 
Су бо ти це; Дра ган Јан ков, сли кар из Но вог Са да; Вељ ко Ми хај ло вић, гра фи чар и 
сли кар из Бе о гра да; мр Ми ра Кун, фи ло лог из Бе о гра да; Му зеј „Zep ter”, Бе о град. 

При ја те љи: др Или јас Та си јас, ди рек тор Те ри то ри јал ног пак та цен трал них 
Апе ни на из Пе ру ђе, Ита ли ја; Ми лош Јо ва но вић, умет ник из Но вог Са да; Игор Ан-
тић, умет ник из Па ри за, Фран цу ска; Њ.е. Фран соа Гза ви је Де нио, ам ба са дор Фран-
цу ске у Ср би ји; Њ. е. др Јо ха нес Ајг нер, ам ба са дор Ау стри је у Ср би ји; Њ. е. Оскар 
Ни ко виц, ам ба са дор Ма ђар ске у Ср би ји; Ха ри Рус, ди пло ма та из Бри се ла, Бел ги ја; 
др Ја сна Јо ва нов, исто ри чар умет но сти из Но вог Са да; До бри ла Јер ков, дипл. прав-
ник из Но вог Са да; Ми ли ца Дра го са вац Са вић, пре во ди лац из Лон до на, Ве ли ка 
Бри та ни ја; Алек сан дар Ду јин, пи ја ни ста и ком по зи тор из Но вог Са да; проф. др 
Ро берт Сем ниц, ле кар из Но вог Са да; др Ла зар Три фу но вић, ле кар из Но вог Са да; 
др Ду ши ца и др Си ни ша Те ла ров, сто ма то ло зи из Но вог Са да; Пе тер де Граф, исто-
ри чар умет но сти из Хо лан ди је; Со фи ја Љу ков чан, но ви нар из Но вог Са да; Та тја на 
Нов чић Ма ти је вић, но ви нар из Но вог Са да; Да ни е ла Па вел ка, но ви нар из Но вог 
Са да; Жи ван Ла зић, но ви нар из Но вог Са да. 

Ин сти ту ци о нал ни по кро ви те љи: По кра јин ски се кре та ри јат за кул ту ру и јав-
но ин фор ми са ње АП Вој во ди не. 

Ве ли ки ин сти ту ци о нал ни при ја те љи: „Del ta Ge ne ra li” оси гу ра ње – фи ли ја ла 
Но ви Сад; Ра дио-те ле ви зи ја Вој во ди не, Но ви Сад; НС пла кат, Но ви Сад; SO HO 
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Adver ti sing So lu ti ons, Ср ђан Поп те шин, Но ви Сад; Ma xim & Co, Зо ран Шће па но вић, 
Но ви Сад; Co lor Press Gro up, Ро берт Чо бан, Но ви Сад; Адво кат ска кан це ла ри ја 
Гој ко вић, Но ви Сад; „Offset print”, Ни ко ла и Са ња Пер ваз, Но ви Сад; „Штит”, Та-
тја на Јо син Стој шић, Но ви Сад; N – Mar tin Pro ject doo, Ни ко ла Мар ти но вић, Но ви 
Сад; Ви на ри ја „Sa la xiа”, Алек сан дар Та дић, Ра ко вац; Ви на ри ја „Qu et”, Гор дан Ба-
шић, Но ви Сад; Цве ћа ра „Бре за”, Сте ван ка и Или ја Кур ја ков, Но ви Сад. 

Ин сти ту ци о нал ни при ја те љи: Му зеј Срп ске пра во слав не епар хи је бу дим ске 
у Сен тан дре ји, Ма ђар ска; Ам ба са да Ма ђар ске у Бри се лу, Бел ги ја; Уни вер зи тет у 
Но вом Са ду; Би бли о те ка Ма ти це срп ске, Но ви Сад; Срп ско на род но по зо ри ште, 
Но ви Сад; По кра јин ски за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре, Пе тро ва ра дин; Спо-
мен-збир ка Па вла Бе љан ског, Но ви Сад; Га ле ри ја Срп ске ака де ми је на у ка и умет-
но сти, Бе о град; Га ле ри ја До ма Вој ске Ср би је, Бе о град; Фран цу ски ин сти тут у 
Ср би ји – Огра нак у Но вом Са ду; Ита ли јан ски ин сти тут за кул ту ру у Бе о гра ду; 
Ин сти тут за ну кле ар не на у ке „Вин ча”, Бе о град; Пред школ ска уста но ва „Ра до сно 
де тињ ство”, Но ви Сад; Од сек за пе да го ги ју, Фи ло зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду; 
Кре а тив на ра ди о ни ца „Ма шта ли ца”, Но ви Сад; Ор га ни за ци ја „Пер.Арт”, Но ви Сад; 
Фон да ци ја „Де ци на дар”, Но ви Сад; Di ners Club In ter na ti o nal – по слов ни ца Но ви 
Сад; Ака де ми ја умет но сти у Но вом Са ду; Пле сни сту дио „Al le gro”, Но ви Сад; 
Удру же ње „То до Тан го”, Но ви Сад.

2014.
Ве ли ки до бро тво ри: Ја смин ка де Пу зол де Сен-Фар рођ. Бо жин, ко сти мо граф 

и сце но граф, Же не ва, Швај цар ска; Ан ге ли на и проф. др Ми лан Гру ло вић, Но ви Са; 
Ве ра За рић, сли кар, Но ви Сад.

До бро твор: Умет нич ка лив ни ца „Ста ни шић”, Че неј. 
Да ро дав ци: Игор Ан тић, умет ник, Па риз, Фран цу ска; Љу бо Ма рин чић, ко лек-

ци о нар, Бе о град; Зо ран Ву ји чић, ко лек ци о нар, Бе о град; мр Да ни ло Вук са но вић, гра-
фи чар и кон зер ва тор, Но ви Сад; Са ва То до ров, ко лек ци о нар, Но ви Сад; Ве ли мир ка 
Би лић, еко но ми ста, Но ви Сад; Ми ро слав Гво зде но вић, ин же њер тех но ло ги је, Но ви 
Сад; Вељ ко Ми хај ло вић, гра фи чар, Бе о град; Еми на Ча мо Лор бек, гра фи чар, Но ви 
Сад; Ака де ми ја умет но сти у Но вом Са ду, Му зеј „Zep ter”, Бе о град; Шко ла за ди зајн 
„Бог дан Шу пут”, Но ви Сад. 

При ја те љи: Њ. е. Жан-Да ни јел Рух, ам ба са дор Швај цар ске у Ср би ји; Дра го мир 
Ацо вић, ар хи тек та и хе рал ди чар, Бе о град; Ана Ола још, ви ши кон зер ва тор, Но ви 
Сад; Ду шан ка Ма ри чић, ви ши ку стос, Бе о град; др Ла зар Три фу но вић, ле кар, Но ви 
Сад; Пе тер де Граф, исто ри чар умет но сти, Хо лан ди ја; Мил ка Ка та шић, но ви нар, 
Ра дио-те ле ви зи ја Вој во ди не; На та ша Гво зде но вић, но ви нар, Ра дио Но ви Сад; Јо ван-
ка Си мић, но ви нар, Ве чер ње но во сти.

Ин сти ту ци о нал ни по кро ви те љи: Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња Ре-
пу бли ке Ср би је; Се кре та ри јат за кул ту ру и јав но ин фор ми са ње АП Вој во ди не.

Ве ли ки ин сти ту ци о нал ни при ја те љи: Град ска упра ва за кул ту ру, Но ви Сад; 
Ра дио-те ле ви зи ја Вој во ди не, Но ви Сад; Би бли о те ка Ма ти це срп ске, Но ви Сад; 
„Offset print”, Ни ко ла и Са ња Пер ваз, Но ви Сад; Mo ni to ring si stem doo, Та тја на Јо син 
Стој шић, Но ви Сад; SO HO Adver ti sing So lu ti ons, Но ви Сад; Ви на ри ја Qu et, Па вле 
и Гор дан Ба шић, Но ви Сад; Ви на ри ја Sa la xia, Алек сан дар Та дић, Ра ко вац. 

Ин сти ту ци о нал ни при ја те љи: Ру ко пи сно оде ље ње Ма ти це срп ске, Но ви Сад; 
Му зеј Срп ске пра во слав не епар хи је бу дим ске у Сен тан дре ји, Ма ђар ска; Ин сти тут 
Ба ла ши – Ма ђар ски кул тур ни цен тар у Мо скви, Ру си ја; Му зеј исто ри је Ју го сла ви је, 
Бе о град; Му зеј са вре ме не умјет но сти Ба ња Лу ка, Ре пу бли ка Срп ска; Спо мен-збир ка 
Па вла Бе љан ског, Но ви Сад; Ме ди ја цен тар „Од бра на”, Бе о град; Ака де ми ја умет но-
сти у Но вом Са ду; За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре Гра да Но вог Са да, Но ви Сад; 
По кра јин ски за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре, Пе тро ва ра дин; Цен трал ни ин сти-
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тут за кон зер ва ци ју ЦИК, Бе о град; Ла бо ра то ри ја за хе миј ску ди на ми ку и пер ма-
нент но обра зо ва ње, Ин сти тут за ну кле ар не на у ке „Вин ча”, Бе о град; Ка те дра за 
ме тро ло ги ју и ква ли тет, Фа кул тет тех нич ких на у ка, Но ви Сад; Ла бо ра то ри ја за 
ана ли тич ку хе ми ју Де парт ма на за хе ми ју, би о хе ми ју и за шти ту жи вот не сре ди не, 
При род но-ма те ма тич ки фа кул тет, Но ви Сад; Тех но ло шки фа кул тет, Но ви Сад; 
Де парт ман за ге о гра фи ју, При род но-ма те ма тич ки фа кул тет, Но ви Сад, Фран цу ски 
ин сти тут у Ср би ји – Огра нак у Но вом Са ду; Ита ли јан ски ин сти тут за кул ту ру у 
Бе о гра ду; Пред школ ска уста но ва „Ра до сно де тињ ство”, Но ви Сад; Од сек за пе да го-
ги ју, Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад; Кре а тив на ра ди о ни ца „Ма шта ли ца”, Но ви 
Сад; „Пер.Арт”, Но ви Сад; Де чи ји кул тур ни цен тар, Но ви Сад; Удру же ње Ci ne ma 
City, Но ви Сад; Фон да ци ја EXIT, Но ви Сад; Европ ски по крет у Ср би ји – Ло кал но 
ве ће Но ви Сад; Ра дио „Бе се да”, Но ви Сад; Цве ћа ра „Бре за”, Но ви Сад.

2015.
Ве ли ки до бро твор: Ја смин ка де Пу зол де Сен-Фар рођ. Бо жин, ко сти мо граф 

и сце но граф, Же не ва, Швај цар ска. 
До бро твор: Ра до ван Ждра ле, ва јар и књи жев ник, Но ви Сад. 
Да ро дав ци: Еми на Ча мо Лор бек, гра фи чар, Но ви Сад; Вла до Ња ра ди, умет ник, 

Вр бас; др Рад ми ла Ше вић, про фе сор ен гле ског је зи ка, Но ви Сад; Сте ван Бу гар ски, 
хро ни чар, Те ми швар, Ру му ни ја; Љу бо Ма рин чић, ко лек ци о нар, Бе о град; Зо ран 
Ву ји чић, ко лек ци о нар, Бе о град; Ака де ми ја умет но сти Но ви Сад.

При ја те љи: др Игор Бо ро зан, про фе сор, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град; др 
Си мо на Чу пић, про фе сор, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град; др Ја сми на Чу бри ло, 
про фе сор, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град; др Мир ја на Д. Сте фа но вић, про фе сор, 
Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад; др Ира Про да нов, про фе сор, Ака де ми ја умет но-
сти, Но ви Сад; др Ди ја на Ме тлић, про фе сор, Ака де ми ја умет но сти, Но ви Сад; др 
Вла ди мир Гво зден, про фе сор, Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад; Дра ган Ја јић, ли-
ков ни пе да гог ПУ „Ра до сно де тињ ство”, Но ви Сад; Рaндал Меј џор, пре во ди лац, 
Но ви Сад; Ма рио Ли гу о ри, пре во ди лац, Но ви Сад; др Ла зар Три фу но вић, ле кар, 
Но ви Сад; Го ран Вук че вић, ре ди тељ, Но ви Сад; др Вла ди мир Ди мов ски, про фе сор, 
Но ви Сад; Пе тер де Граф, исто ри чар умет но сти, Хо лан ди ја; Ни на По пов, но ви нар, 
Но ви Сад; Те о до ра Ж. Јан ко вић, но ви нар, Но ви Сад.

Ин сти ту ци о нал ни по кро ви те љи: Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња Ре-
пу бли ке Ср би је; По кра јин ски се кре та ри јат за кул ту ру и јав но ин фор ми са ње АП 
Вој во ди не; Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва Ре пу бли ке Ср би је – По ли циј ска 
упра ва Но ви Сад.

Ве ли ки ин сти ту ци о нал ни при ја те љи: Град ска упра ва за кул ту ру, Но ви Сад; 
Ра дио-те ле ви зи ја Вој во ди не, Но ви Сад; Ge ne ra li оси гу ра ње, Бе о град; Mo ni to ring 
si stem d.o.o. Та тја на Јо син Стој шић, Но ви Сад; Eu gen Cho co la te; Пе тар Јо ва но вић, Но ви 
Сад; Offset Print; Ни ко ла и Са ња Пер ваз, Но ви Сад; NMar tin Pro ject, Ни ко ла Мар-
ти но вић, Но ви Сад; Ро та ри клуб Но ви Сад Al ma Mons, Но ви Сад; Ви на ри ја Qu et, 
Па вле и Гор дан Ба шић, Но ви Сад; Ви на ри ја Sa la xia, Алек сан дар Та дић, Ра ко вац.

Ин сти ту ци о нал ни при ја те љи: На ци о нал на га ле ри ја Ум бри је у Пе ру ђи, Ита-
ли ја; На род ни му зеј у Бе о гра ду; Га ле ри ја Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, 
Бе о град; Му зеј са вре ме не умјет но сти Ре пу бли ке Срп ске, Ба ња Лу ка, Ре пу бли ка 
Срп ска; Му зеј гра да Бе о гра да, Бе о град; Спо мен-збир ка Па вла Бе љан ског, Но ви 
Сад; Га ле ри ја сли ка „Са ва Шу ма но вић”, Шид; Му зеј Срп ске пра во слав не епар хи је 
бу дим ске, Сен тан дре ја, Ма ђар ска; Му зеј Хер це го ви не, Тре би ње, Ре пу бли ка Срп ска; 
По кра јин ски за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре, Пе тро ва ра дин; Ин сти тут за 
ну кле ар не на у ке „Вин ча”, Бе о град; Цен тар из вр сно сти SMA Art са LAB DIA Уни-
вер зи те та у Пе ру ђи, Ита ли ја; Ars Men su rae, Ком па ни ја за ис тра жи ва ње кул тур ног 
на сле ђа, Рим, Ита ли ја; Ам ба са да Ре пу бли ке Ита ли је у Ср би ји, Бе о град; Фран цу ски 
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ин сти тут у Ср би ји – Но ви Сад; Ау стриј ски кул тур ни фо рум, Бе о град; EU in fo po int 
– де ле га ци ја Европ ске уни је у Ср би ји, Но ви Сад; Обра зов но-ис тра жи вач ко дру штво 
„Ми хај ло Пу пин”, Бе о град; Пред школ ска уста но ва „Ра до сно де тињ ство”, Но ви Сад; 
Од сек за пе да го ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та, Но ви Сад; Кре а тив на ра ди о ни ца „Ма-
шта ли ца”, Но ви Сад; Де чи ји кул тур ни цен тар, Но ви Сад; Цен тар за по зо ри шна 
ис тра жи ва ња, Но ви Сад; Цен тар стра них је зи ка „So ho”, Но ви Сад; Ор га ни за ци ја 
Per.Аrt, Но ви Сад; Удру же ње Ci ne ma City, Но ви Сад; Фон да ци ја EXIT, Но ви Сад; 
Ра дио „Бе се да”, Но ви Сад; Пле сни сту дио Тodo Tan go, Но ви Сад;

У 2015. го ди ни је уве де на по себ на ка те го ри ја Клу ба при ја те ља ГМС ко ју чи не 
сви они ко ји сво јим до на ци ја ма до при но се ре а ли за ци ји пр о јек та об но ве фа са де 
Га ле ри је Ма ти це срп ске, ко ја је пла ни ра на у 2016. го ди ни. У 2015. го ди ни: 

При ја те љи пр о јек та об но ве фа са де би ли су: др Све тла на Гро здић, сто ма то лог, 
Но ви Сад; Цен тар стра них је зи ка Lin gua, Ива на Ма це до нић Ере мић, Но ви Сад и 
Ce ra mix Pro ject, Ђор ђе Жи ва нов, Но ви Сад.

Управ ни и Над зор ни од бор, Ко ле ги јум, струч не ко ми си је

У пе ри о ду 2012–2015. го ди не Управ ни од бор је одр жао укуп но 20 сед ни ца, 10 
ре дов них, 1 ван ред ну и 9 елек трон ских. На сед ни ца ма су раз ма тра ни и усва ја ни 
пла но ви ра да, из ве шта ји о ра ду, фи нан сиј ски из ве шта ји о тро ше њу сред ста ва и 
пла но ви јав них на бав ки. Усва ја на су по треб на нор ма тив на ак та ко ја су ускла ђи ва-
на са за кон ским пр о пи си ма. Усва ја ни су за кључ ци да је рад Га ле ри је био оби ман и 
успе шан и усвје на до ку мен та су про сле ђи ва на Ма ти ци срп ској, Ми ни стар ству 
кул ту ре и ин фор ми са ња, По кра јин ском се кр та ри ја ту за кул ту ру и Упра ви за тре зор. 
На елек трон ским сед ни ца ма углав ном су усва ја ни ре ба лан си пла на на бав ки ко ји 
су усле ди ли по сле про ме на у из но си ма фи нан сиј ских сред ста ва до де ље них од над-
ле жних др жав них ор га на. 

Одр жа не су 4 сед ни це Над зор ног од бо ра на ко ји ма су раз ма тра ни из ве шта ји 
о ра ду и из ве шта ји о фи нан сиј ском по сло ва њу са за кључ ци ма да је рад Га ле ри је био 
успе шан и у скла ду са за ко ном. Пре по ру чи ва но је Управ ном од бо ру да из ве шта је 
усво ји и про сле ди их Ма ти ци срп ској, Ми ни стар ству кул ту ре и ин фор ми са ња и 
Упра ви за тре зор. На сед ни ца ма су усва ја ни из ве шта ји ин вен тар них ко ми си ја и 
из ве шта ји цен трал не по пи сне ко ми си је. 

Одр жа не су 3 за јед нич ке сед ни це Управ ног и Над зор ног од бо ра. На њи ма је 
раз ма тран рад на Ре ви зи ји умет нич ког фон да. Од ре ђе не су фа зе ра да на Ре ви зи ји 
и ро ко ви за њи хо во из вр ше ње. По ста вље ни су основ ни ци ље ви: утвр ђи ва ње тач ног 
бро ја умет нич ких де ла у ко лек ци ји Га ле ри је, на осно ву пре гле да ко лек ци је раз вр-
ста ва ње екс по на та у но ве збир ке, раз ре ше ње спор них пи та ња око екс по на та ко ји 
ни су про на ђе ни, унос по да та ка у елек трон ску ба зу по да та ка, при мо пре да ја збир ки 
и дру га пи та ња ве за на за ре ви зи ју и по пис ко лек ци је. Фор ми ра на је Ко ми си ја за ре-
ви зи ју у са ста ву др Ја сна Јо ва нов, пред сед ник и др Бран ка Ку лић, др Да ни е ла Ко-
ро ли ја Цр кве ња ков, До бри ла Јер ков и Ра то мир Ку лић, чла но ви. 

Одр жа на је 31 сед ни ца Ко ле ги ју ма. Ко ле ги јум као са ве то дав но те ло управ ни це 
чи не управ ни ца, по моћ ник управ ни це, се кре тар, на чел ни ци оде ље ња и ше фо ви сек-
то ра. На сед ни ца ма су раз ма тра на сва пи та ња ко ја се од но се на рад Га ле ри је, пред-
ло ге пла но ва, про гра ма, из ве шта ја, пи та ња из рад них од но са. Ре дов но су усва ја ни 
и раз ма тра ни пре ци зни днев ни пла но ви и из ве шта ји о ре а ли за ци ји по сло ва на 
тро ме сеч ном, ше сто ме сеч ном и де ве то ме сеч ном ни воу, при пре ма не су сед ни це 
управ них и рад них те ла.

Одр жа но је 10 сед ни ца Ко ми си је за акви зи ци је на ко ји ма су раз ма тра ни из ве-
шта ји о свим де ли ма при сти глим у Га ле ри ју, пред ло зи ма за по кло не, по кло ње ним 
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умет нич ким де ли ма и о пред ло зи ма за от куп и от ку пље ним умет нич ким де ли ма. 
Та ко ђе, пред ло же но је да се са чи ни ја сна стра те ги ја от ку па и по пу не ко лек ци је и 
да се од ре де кри те ри ју ми за по пу ња ва ње збир ки. Пред ло же ни су но ви обра сци за 
про це не и екс пер ти зе де ла ко ја се по кла ња ју, ну де на от куп и от ку пљу ју. Ко ми си ја 
за акви зи ци је ра ди ла је у са ста ву: на чел ник Оде ље ња ко лек ци је, три ку сто са збир-
ки и је дан кон зер ва тор ре ста у ра тор. 

Одр жа но је 9 сед ни ца Ко ми си је за ре ви зи ју. Ко ми си ја је раз ма тра ла сва пи та-
ња и про бле ме ко ји се од но се на ре ви зи ју и по пис ко лек ци је, раз вр ста ва ње екс по-
на та у збир ке, ине ван та ри са ње, фор ми ра ње ре ги ста ра, во ђе ње по треб них књи га 
еви ден ци ја, ро ко ве за из вр ше ње по сло ва, про сле ђи ва ло упут ства ку сто си ма збир-
ки и о сво јим за кључ ци ма упо зна ва ла Управ ни и Над зор ни од бор.  

За по сле ни и са рад ни ци

У овом пе ри о ду пен зи о ни са ни су: До бри ла Јер ков, се кре тар (1. мар та 2012) 
Цви је та Мар ко вић, по моћ на рад ни ца у де поу и спре ма чи ца (31. јул 2012), Ми јај ло 
Мар ко вић, рад ник про тив по жар не за шти те и обез бе ђе ња (12. ок то бар 2013), То ми-
слав Ви до вић, рад ник про тив по жар не за шти те и обез бе ђе ња (19. март 2013), Ра то мир 
Ку лић, му зеј ски са вет ник (13. ок то бар 2015).

За по сле ни у Га ле ри ји су рас по ре ђе ни у ор га ни за ци о не је ди ни це и сек то ре: 
Упра ва, Оде ље ње за ис тра жи ва ња и за шти ту ко лек ци је са Сек то ром збир ки и Сек-
то ром за шти те; Оде ље ње за про гра ме и пре зен та ци ју и Оде ље ње оп штих по сло ва 
са сек то ри ма фи нан си ја, без бед но сти и одр жа ва ња. 

Про грам ра да Га ле ри је у че тво ро го ди шњем пе ри о ду од 2012. до 2015. ре а ли-
зо ва ли су пре ма ва же ћим уго во ри ма о ра ду, за по сле ни су рас по ре ђе ни на сле де ће 
по сло ве: мр Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, ви ши ку стос, на по сло ви ма управ ни ка, 
а на кон од ла ска у пен зи ју Ра то ми ра Ку ли ћа, оба вља и по сло ве на чел ни ка Оде ље ња 
за ис тра жи ва ња и за шти ту ко лек ци је; др Да ни е ла Ко ро ли ја Цр кве ња ков, кон зер-
ва тор са вет ник, на по сло ви ма по моћ ни ка управ ни ка, Не над Вој но вић, на по сло ви ма 
се кре та ра; мр Ло ли та Пе јо вић, на по сло ви ма струч ног са рад ни ка; мр Дра гој ла 
Жи ва нов му зеј ски са вет ник, на по сло ви ма ку стос збир ке сли кар ства; Ми ле на Вр-
ба шки, му зеј ски са вет ник, на по сло ви ма ку стос збир ке гра фи ке; мср Мир ја на 
Брм бо та, ви ши ку стос, на по сло ви ма ку стос збир ке цр те жа и од 3. 11. 2015. на 
по сло ви ма в. д. ше фа Сек то ра збир ки; мр Да ни ло Вук са но вић, ви ши кон зер ва тор, 
на по сло ви ма ше фа Сек то ра за шти те и кон зер ва тор умет нич ких де ла на па пи ру; 
мр Је ле на Јо ве тић, ви ши кон зер ва тор и мср Дар ко Де спо то вић, кон зер ва тор, на 
по сло ви ма кон зер ва тор сли ка; Дар ко Ђор ђе вић, кон зер ва тор, на по сло ви ма кон
зер ва тор скулп ту ра, др ве них но си ла ца и ра мо ва; Сне жа на Ер де љан, кон зер ва тор, 
на по сло ви ма кон зер ва тор до ку мен та ри ста; мср Сне жа на Ми шић, ви ши ку стос, на 
по сло ви ма на чел ни ка Оде ље ња за про гра ме и пре зен та ци ју, ку стос из ло жби и ПР; 
Је ле на Ог ња но вић, ку стос, на по сло ви ма ку стос за еду ка ци ју и из ло жбе; Бо ри слав 
Ра да но вић, на по сло ви ма ви ши тех ни чар до ку мен та ри ста; Је ле на Олич ков, на по-
сло ви ма про да вац ула зни ца и пу бли ка ци ја; Би ља на Ри стић, на по сло ви ма на чел ник 
Оде ље ња оп штих по сло ва ко ја оба вља и по сло ве ше фа ра чу но вод ства; Ве ли мир-
ка Би лић, на по сло ви ма фи нан сиј ски књи го во ђа; Сла ђа на Ла кић, на по сло ви ма струч
ни са рад ник – еко но ми ста, за по сле на на од ре ђе но вре ме до по врат ка са по ро диљ ског 
од су ства мр Ло ли те Пе јо вић; на по сло ви ма рад ник про тив по жар не за шти те и 
обез бе ђе ња за по сле ни су: Гој ко Зец, шеф сек то ра, Сло бо дан Ци ган ков, Сто јан Де ја-
но вић и Мо мир Ни кић; на по сло ви ма по моћ ни рад ник у де поу, ку рир и спре ма чи ца 
за по сле не су: Ран ки ца Зец, шеф сек то ра, Зо ри ца Та тић и Сло бо дан ка Јо ва но вић.
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Ре а ли за ци ју Пла на ра да по мо гли су спољ ни са рад ни ци: До бри ла Јер ков, ди пло-
ми ра ни прав ник, члан Управ ног од бо ра Га ле ри је, на по сло ви ма у Упра ви; Не ве на 
Ђо ро вић и Ста ни слав Ми ло ше вић; ди пло ми ра ни кон зер ва то ри-ре ста у ра то ри, во лон-
те ри Сан дра Ја ко вље вић, ма стер кон зер ва тор-ре ста у ра тор и Игор Цве јић, ди пло-
ми ра ни гра фи чар, на по сло ви ма у Сек то ру за шти те; Вла ди мир Ву кас, Ми ро сла ва 
Жар ков, Ста ни сла ва Јо ва но вић, Ксе ни ја Пле ћаш, ди пло ми ра ни исто ри ча ри умет-
но сти на струч ном оспо со бља ва њу и уса вр ша ва њу, Бо жа на Гр бић, про фе сор ру ског 
је зи ка као во лон тер-би бли о те кар; Ни ко ла Мар ти но вић, ди пло ми ра ни ин же њер 
ар хи тек ту ре, на по сло ви ма про јек то ва ња и над зо ра над из во ђе њем гра ђе вин ских 
ра до ва на са на ци ји и адап та ци ји су те рен ског про сто ра згра де Га ле ри је и про гра мер 
Аљо ша Пе то је вић, ан га жо ван на по сло ви ма одр жа ва ња веб-сај та, ра чу нар ске опре ме 
и ди ги та ли за ци ји до ку мен та ци је.
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ИЗ ВЕ ШТАЈ О ЧЕ ТВО РО ГО ДИ ШЊЕМ РА ДУ 
ИЗ ДА ВАЧ КОГ ЦЕН ТРА МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ 

(2012–2015)
Из да вач ки цен тар Ма ти це срп ске (прав но ли це, са ста ту сом д.о.о.) осно ван је 

12. мар та 2007. го ди не с на ме ром да рас про стра њу је књи жев ство, пре ма за ми сли ма 
Ма ти чи них осни ва ча, и да на ста вља тра ди ци ју Из да вач ког пред у зе ћа Ма ти це срп-
ске. Од лу ку је до нео Управ ни од бор Ма ти це срп ске, а по том и ње на Скуп шти на.

Ан то ло гиј ска еди ци ја Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти глав ни је про је кат 
Цен тра. То је по ду хват у ко јем ће би ти ода бра не и об ја вље не нај бо ље књи ге од 
Све тог Са ве до на шег до ба. Про је кат се оства ру је у са рад њи с Од бо ром за из у ча-
ва ње исто ри је књи жев но сти СА НУ. Еди ци ја је 2014. го ди не на бе о град ском Сај му 
књи га до би ла при зна ње за „нај да ле ко се жни ји по ду хват у срп ском из да ва штву” и 
Злат ни хит ли бер РТС за из да вач ки по ду хват го ди не (2015).

Из да вач ки цен тар Ма ти це срп ске (ИЦМС) у прет ход не че ти ри го ди не (2012–
2015), ра дио је у скла ду са Ста ту том и од лу ка ма ор га на oснивача, сво јим Ста ту том 
и усво је ним пла но ви ма ра да за сва ку го ди ну. Из ве штај о че тво ро го ди шњем ра ду 
ИЦМС (2008–2011), са кон цеп ци јом, на че ли ма и ода бра ним на сло ви ма у пр вој се ри ји 
Ан то ло гиј ске еди ци је Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти усво ји ли су Скуп шти на 
ИЦМС, Управ ни од бор и Скуп шти на Ма ти це срп ске на сво јим сед ни ца ма.

У Ан то ло гиј ској еди ци ји Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти у из да њу ИЦМС 
об ја вље но је укуп но 62 књи ге, у шест ко ла, од ко јих је по след ње има ло 12 на сло ва. 
У прет ход не че ти ри го ди не штам па не су 42 књи ге у ти ра жу од 1000 при ме ра ка по 
књи зи.

Об ја вље не су књи ге Све тла не Вел мар-Јан ко вић и Љу бо ми ра Си мо ви ћа у Еди-
ци ји Ма ти ца.

Скуп шти на ИЦМС у 2012. ра ди ла је у са ста ву: проф. др Ма то Пи жу ри ца, пред-
сед ник, до пи сни члан СА НУ Ми ро Вук са но вић, проф. еме ри тус др Слав ко Гор дић, 
проф. др Ми ли вој Не нин и проф. др Ду шан Ни ко лић.

На сед ни ци Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске 24. де цем бра 2012, за пе ри од 
2012–2016. иза бра на је но ва Скуп шти на ИЦМС, а ру ко вод ство и уред ни штва ИЦМС 
оста ла су у истом са ста ву. 

Скуп шти на ИЦМС у пе ри о ду 2012–2016. ра ди у са ста ву: проф. др Ма то Пи-
жу ри ца, пред сед ник, ра ни ји се кре тар Од бо ра Оде ље ња за књи жев ност и је зик, члан 
Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске и по по ло жа ју члан Из вр шног од бо ра Ма ти це 
срп ске, проф. еме ри тус др Слав ко Гор дић, ра ни ји пот пред сед ник Ма ти це срп ске и 
члан Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске, доц. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар 
Ма ти це срп ске, др Мар ко Не дић, се кре тар Од бо ра Оде ље ња за књи жев ност и је зик 
и члан Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске и проф. др Ми ли вој Не нин, стал ни члан 
са рад ник Ма ти це срп ске и уред ник у Срп ском би о граф ском реч ни ку.

По сло ве ди рек то ра и глав ног и од го вор ног уред ни ка обављаo je књи жев ник 
и ака де мик Ми ро Вук са но вић, пред ла гач основ не кон цеп ци је ИЦМС.

Скуп шти на ИЦМС, на сво јим сед ни ца ма, усва ја ла је го ди шње из ве шта је и 
про гра ме ра да, као и за вр шне ра чу не, уз на лаз да ИЦМС по слу је успе шно и оства-
ру је осни вач ка на че ла.



296 РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ

На сед ни ци Скуп шти не 25. но вем бра 2013. го ди не усво је но је Пи смо ди рек то ра 
и глав ног уред ни ка упу ће но пред сед ни ку Ма ти це срп ске и пред сед ни ку Скуп шти-
не ИЦМС уз кон ста та ци ју да од 18. ок то бра 2013. го ди не проф. др Са ва Да мја нов 
не оба вља по сло ве у Уре ђи вач ком од бо ру Ан то ло гиј ске еди ци је Де сет ве ко ва срп
ске књи жев но сти.

На сед ни ци Скуп шти не одр жа ној 22. ја ну а ра 2014. го ди не мр Је ли ца Гр бић 
име но ва на је за за ме ни ка ди рек то ра ИЦМС. На пред лог Уре ђи вач ког од бо ра јед но-
гла сно је за кљу че но да проф. др Го ран Мак си мо вић, де кан Фи ло зоф ског фа кул те та 
у Ни шу, бу де уред ник по по зи ву за 19. век у Уре ђи вач ком од бо ру Ан то ло гиј ске еди-
ци је Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти. Управ ном од бо ру Ма ти це срп ске упу ћен 
је пред лог да проф. Мак си мо ви ћа име ну је за чла на Уре ђи вач ког од бо ра по ме ну те 
Еди ци је, што је и ура ђе но 11. ма ја 2015.

ИЦМС је сво ју де лат ност у пе ри о ду 2012–2015. раз ви јао пре ко две еди ци је: 
Ан то ло гиј ска еди ци ја Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти и Еди ци ја Ма ти ца.

Ан то ло гиј ска еди ци ја Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти

ИЦМС је до сад у Ан то ло гиј ској еди ци ји Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти 
об ја вио 62 књи ге а при пре мље но је за штам пу 10 књи га сед мог ко ла и ода бра но 17 
на сло ва за осмо ко ло.

Уре ђи вач ки од бор Ан то ло гиј ске еди ци је Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти 
у пе ри о ду 2012–2015. ра дио је у са ста ву: ака де мик Ми ро Вук са но вић, глав ни уред-
ник, до пи сни члан СА НУ Зла та Бо јо вић, проф. еме ри тус др Слав ко Гор дић, проф. 
др Са ва Да мја нов (не оба вља по сло ве од 18. Х 2013), проф. др То ми слав Јо ва но вић, 
проф. еме ри тус др Ма ри ја Кле ут, проф. др Го ран Мак си мо вић (уред ник по по зи ву од 
2014, име но ван на сед ни ци Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске 11. ма ја 2015), др Мар ко 
Не дић, проф. др Ми ли вој Не нин и проф. др Мир ја на Д. Сте фа но вић, уред ни ци. 
Од бор је на сед ни ца ма до но сио од лу ке из сво је над ле жно сти и оба вљао по сло ве на 
об ја вљи ва њу тре ћег, че твр тог, пе тог и ше стог ко ла, као и на при пре ми сед мог ко ла 
ко је из ла зи у про ле ће 2016. и при пре ми осмог ко ла за 2017.

Кон цеп ци ја Еди ци је, уре ђи вач ка на че ла и на сло ви 120 књи га пр ве се ри је об ја-
вљу ју се у сва кој књи зи. Исто вре ме но је на ја вље на дру га се ри ја ко ја је рав но прав на 
са пр вом се ри јом.

Штам па ње тре ћег ко ла Ан то ло гиј ске еди ци је Де сет ве ко ва срп ске књижев
но сти, од но сно књигa од 120 ода бра них за пр ву се ри ју под бро је ви ма 2, 7, 32, 36, 54, 
57, 60, 62, 107 и 108, за вр ше но је 31. ма ја 2012. го ди не, у ти ра жу од 1.000 при ме ра ка 
по књи зи. То су књи ге: 

1. Сте фан Пр во вен ча ни, До мен ти јан, Те о до си је – при ре ђи вач проф. др Љи љана  
Ју хас Ге ор ги ев ски;

2. Лир ске на род не пе сме – при ре ђи вач проф. др Љи ља на Пе ши кан Љу шта нови ћ;
3. Срп ски рјеч ник или азбуч ни ро ман Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа – при ре ђи вач 

ака де мик Ми ро Вук са но вић;
4. Бран ко Ра ди че вић – при ре ђи вач проф. др Та тја на Јо ви ће вић;
5. Јо ван Јо ва но вић Змај – при ре ђи вач проф. др Та ња По по вић;
6. Дра ги ша Ва сић – при ре ђи вач др Мар ко Не дић;
7. Ан то ло ги ја Бог дан По по вић – при ре ђи вач ака де мик Пре драг Па ла ве стра;
8. Иво Ан дрић (тре ћа књи га) – при ре ђи вач проф. еме ри тус др Слав ко Гор дић;
9. Ми лош Цр њан ски (тре ћа књи га) – при ре ђи вач проф. др Го ра на Ра и че вић;
10. Раст ко Пе тро вић – при ре ђи вач проф. др Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић.

Уку пан обим де сет књи га тре ћег ко ла је 4.500 стра ни ца.
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Штам па ње че твр тог ко ла Ан то ло гиј ске еди ци је Де сет ве ко ва срп ске књи
жев но сти, од но сно књи ге од 120 ода бра них под бро је ви ма књи ге 5, 9, 14, 44, 46, 
47, 48, 64, 67 и 112, за вр ше но је у мар ту 2013. го ди не, у ти ра жу од 1.000 при ме ра ка 
по књи зи. То су књи ге: 

1. Ста ра срп ска по е зи ја; за пи си и нат пи си, арен ге – при ре ђи вач проф. др То ми-
слав Јо ва но вић;

2. Лир скоеп ске на род не пе сме – при ре ђи вач проф. еме ри тус др Ма ри ја Кле ут;
3. Си ме он Пи шче вић – при ре ђи вач проф. др Мир ја на Д. Сте фа но вић;
4. Во ји слав Илић – при ре ђи вач проф. др Зо ри ца Ха џић;
5. Све то лик Ран ко вић – при ре ђи вач проф. др Ра до слав Ера ко вић;
6. Бра ни слав Ну шић – при ре ђи вач проф. др Јо ван Љу шта но вић;
7. Јо ван Ду чић – при ре ђи вач др Бо јан Чо лак;
8. Вла дан Де сни ца – при ре ђи вач проф. др Жељ ко Ми ла но вић;
9. Ми ло ван Ђи лас – при ре ђи вач ака де мик Ми ро Вук са но вић;
10. Књи га о Зма ју Ла зе Ко сти ћа – при ре ђи вач проф. др Ми ли вој Не нин.

Уку пан обим де сет књи га че твр тог ко ла је 4.300 стра ни ца.

Штам па ње пе тог ко ла Ан то ло гиј ске еди ци је Де сет ве ко ва срп ске књи жев
но сти , од но сно књи ге из 120 ода бра них под бро је ви ма 12, 29, 53, 63, 66, 68, 69, 72, 
76 и 113, за вр ше но је у апри лу 2014. го ди не, у ти ра жу од 1.000 при ме ра ка по књи зи. 
То су књи ге: 

1. Џи во Гун ду лић – при ре ђи вач до пи сни члан СА НУ Зла та Бо јо вић;
2. Ђор ђе Мар ко вић Ко дер – при ре ђи вач проф. др Дра ган Бо шко вић;
3. Вељ ко Пе тро вић – при ре ђи вач проф. др Ђор ђе Де спић;
4. Де сан ка Мак си мо вић – при ре ђи вач проф. др Ста ни ша Тут ње вић, члан АНУРС;
5. Ме ша Се ли мо вић – при ре ђи вач проф. др Јо ван Де лић;
6. Ми ха и ло Ла лић – при ре ђи вач проф. др Ли ди ја То мић;
7. Бран ко Ћо пић – при ре ђи вач проф. др Сто јан Ђор ђић;
8. Ду шан Ра до вић – при ре ђи вач проф. др Пе тар Пи ја но вић;
9. Па вле Угри нов – при ре ђи вач Не над Ша по ња;
10. Књи га о Ње го шу Иси до ре Се ку лић – при ре ђи вач др Сло бо дан ка Пе ко вић.

Уку пан обим де сет књи га пе тог ко ла је 4.210 стра ни ца.

Штам па ње ше стог ко ла Ан то ло гиј ске еди ци је Де сет ве ко ва срп ске књи жев
ности , од но сно књи ге из 120 ода бра них под бро је ви ма 3, 8, 21, 22, 40, 43, 70, 73, 77, 
80, 86 и 87, за вр ше но је у апри лу 2015. го ди не, у ти ра жу од 1.000 при ме ра ка по 
књи зи. Пр ви пут је у јед ном ко лу об ја вље но два на ест на сло ва: 

1. Да ни ло II, Да ни лов уче ник, Гри го ри је Цам блак, Је фи ми ја, Да ни ло III, Сте фан 
Ла за ре вић, Ан до ни је Ра фа ил, Кон стан тин Фи ло соф, Је ле на Бал шић, Ни кон 
Је ру са ли мац – при ре ђи вач проф. др То ми слав Јо ва но вић;

2. Еп ске на род не пе сме – при ре ђи вач проф. др Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић; 
3. Ата на си је Стој ко вић, Јо а ким Ву јић – при ре ђи вач др Дра га на Гр бић;
4. Лу ки јан Му шиц ки – при ре ђи вач проф. др Мир ја на Д. Сте фа но вић;
5. Ла за Ла за ре вић, Јан ко Ве се ли но вић – при ре ђи ва чи проф. др Сне жа на Ми ло-

са вље вић Ми лић и др Мир ко Ђу кић; 
6. Дра гу тин Илић – при ре ђи вач проф. др Вла ди мир Гво зден;
7. Бо шко Пе тро вић – при ре ђи вач проф. еме ри тус др Слав ко Гор дић;
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8. Вас ко По па – при ре ђи вач др Дра ган Ха мо вић;
9. Сте ван Ра ич ко вић – при ре ђи вач Ми ро слав Мак си мо вић;
10. Алек сан дар По по вић – при ре ђи вач проф. др Јо ван Љу шта но вић;
11. Иван В. Ла лић – при ре ђи вач др Со ња Ве се ли но вић;
12. Сло бо дан Се ле нић – при ре ђи вач др Мар ко Не дић.

Уку пан обим два на ест књи га ше стог ко ла је 4.500 стра ни ца.

Пла ном ра да за 2015. го ди ну за сед мо ко ло Ан то ло гиј ске еди ци је Де сет ве
ко ва срп ске књи жев но сти ода бра но је де сет књи га и два на ест при ре ђи ва ча ко ји су 
за вр ши ли сво је по сло ве. Де сет књи га под бро је ви ма 18, 25, 26, 31, 35, 61, 84, 88, 89 
и 91 при пре мље не су за штам пу и об ја вљи ва ње у про ле ће 2016. го ди не. То су: 

1. Ге ра сим Зе лић, Ви кен ти је Ра кић, Са во Мр каљ – при ре ђи ва чи др Иси до ра По-
по вић и Бо ри вој Ча лић;

2. Ни ћи фор Нин ко вић, Про та Ма те ја Не на до вић – при ре ђи вач проф. др Ми лиса в 
Са вић;

3. Си ма Ми лу ти но вић Са рај ли ја – при ре ђи вач проф. еме ри тус др Ду шан Иванић;
4. Ја ков Иг ња то вић – при ре ђи вач проф. др Сне жа на Ми ло са вље вић Ми лић;
5. Ђу ра Јак шић – при ре ђи вач проф. др Ду шко Пе ву ља;
6. Мом чи ло На ста си је вић – при ре ђи вач мр Би ља на Ми чић; 
7. Ми о драг Бу ла то вић – при ре ђи вач ака де мик Ми ро Вук са но вић; пред го вор 

ака де мик Ма ти ја Бећ ко вић;
8. Жи во јин Па вло вић – при ре ђи вач др Бо јан Јо вић;
9. Јо ван Хри стић – при ре ђи вач проф. др Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић;
10. Бран ко Миљ ко вић – при ре ђи вач проф. др Ра ди во је Ми кић.

Књи га Сте фан Ми тров Љу би ша, Мар ко Ми ља нов (бр. 33), при ре ђи вач проф. 
др Ли ди ја То мић, пре но си се у 2017. го ди ну.

Уку пан обим де сет књи га сед мог ко ла је 4.400 стра ни ца.
Обез бе ђе на су ау тор ска пра ва на осно ву уго во ра с но си о ци ма ау тор ских пра ва.

Уред ни штво ће у 2016. ра ди ти на при пре ми осмог ко ла у нај ма ње 10 књи га.
Уре ђи вач ки од бор ода брао је за осмо ко ло (из ла зи 2017. го ди не) 16 књи га:

1. На род не при по вет ке и пре да ња – при ре ђи вач проф. др Сне жа на Са мар џи ја;
2. Је ро теј Ра ча нин, Јо ван Ра јић, Ми ха и ло Мак си мо вић – при ре ђи ва чи проф. др 

То ми слав Јо ва но вић, мр Дра га на Гр бић и проф. др Мир ја на Д. Сте фа но вић;
3. Вук Сте фа но вић Ка ра џић – при ре ђи вач проф. еме ри тус др Ма ри ја Кле ут;
4. Јо ван Ха џић, Јо ван Су бо тић, Ва си ли је Су бо тић – при ре ђи вач проф. др Зо ри-

ца Не сто ро вић;
5. Љу бо мир Не на до вић, Ми ли ца Сто ја ди но вић Срп ки ња – при ре ђи вач Рад ми ла 

Ги кић Пе тро вић;
6. Је ле на Ди ми три је вић, Вла дан Ђор ђе вић – при ре ђи ва чи др Сло бо дан ка Пе ковић 

и др Љи ља на Ко стић;
7. Оскар Да ви чо – при ре ђи вач мр Би ља на Ми чић;
8. Ан то ни је Иса ко вић – при ре ђи вач проф. др Вла ди сла ва Гор дић Пет ко вић;
9. Ми о драг Па вло вић – при ре ђи вач проф. др Ђор ђе Де спић;
10. Бо ри слав Пе кић – при ре ђи вач проф. др Пе тар Пи ја но вић;
11. Бо ри слав Пе кић – при ре ђи вач проф. др Пе тар Пи ја но вић;
12. Све тла на Вел мар Јан ко вић – при ре ђи вач др Мар ко Не дић;
13. Љу бо мир Си мо вић – при ре ђи вач Бог дан А. По по вић;
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14. Бо ри слав Ра до вић – при ре ђи вач ће би ти од ре ђен у до го во ру с пе сни ком;
15. Но ви ца Та дић – при ре ђи вач мр Јо ван Пеј чић.

При хва ће но је да се у на ред не две го ди не (2016. и 2017) при пре ма Ан то ло ги ја 
књи жев но сти за де цу (бр. 116) и да при ре ђи вач бу де проф. др Зо ра на Опа чић.

Ан то ло гиј ску еди ци ју Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти ре дов но по ма жу 
Ми ни стар ство кул ту ре (кроз от куп књи га и са по зи ци је за ка пи тал на из да ња) и 
По кра јин ски се кре та ри јат за кул ту ру и ин фор ми са ње. Град Но ви Сад је сим бо лич-
но по мо гао ше сто ко ло Еди ци је.

Би бли о те ка Ма ти це срп ске од пр вог ко ла Ан то ло гиј ске еди ци је Де сет ве ко ва 
срп ске књи жев но сти, за хва љу ју ћи на мен ским сред стви ма Ми ни стар ства кул ту ре 
и бо га тој са рад њи с ве ли ким бро јем срод них уста но ва, пре у зе ла је да раз ме ном и 
по кло ном сва ке го ди не снаб де ва сво је парт не ре у ино стран ству и срп ске уста но ве 
у дру гим зе мља ма, Цр ној Го ри и Ре пу бли ци Срп ској.

Еди ци ја Ма ти ца

У Еди ци ји Ма ти ца је до сад об ја вље но укуп но 18 књи га.
Уред ни штво Еди ци је Ма ти ца ра ди у са ста ву: ака де мик Ми ро Вук са но вић, 

глав ни уред ник, проф. еме ри тус др Слав ко Гор дић и проф. др Ми ли вој Не нин.
Уред ни ци Еди ци је Ма ти ца су ра ни је упу ти ли по зи ве пи сци ма: Ми ло са ву 

Те ши ћу, Ра до ва ну Бе лом Мар ко ви ћу, Бо ри сла ву Ра до ви ћу, Да ни лу Ни ко ли ћу и 
Ду ша ну Ко ва че ви ћу. Упу ће ни по зи ви ни су вре мен ски огра ни че ни.

У Еди ци ји Ма ти ца у 2013. го ди ни об ја вље ни су: Срод ни ци Све тла не Вел мар-Јан-
ко вић (17. књи га) и „Ти та ник” у аква ри ју му Љу бо ми ра Си мо ви ћа (18. књи га).

Об ја вље не књи ге при ка за не су на три би на ма и у ча со пи си ма. За при каз књи ге 
Љу бо ми ра Си мо ви ћа уред ник Ми ли вој Не нин је до био На гра ду „Ми лан Бог да но вић”.

Уред ни штво ни је у 2014. ни у 2015. го ди ни, по упу ће ним по зи ви ма, при ми ло 
но ве ру ко пи се књи га.

Оста ле ак тив но сти

На Ко лар цу је 2. фе бру а ра 2012. пред ста вље но дру го ко ло Ан то ло гиј ске еди-
ци је Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти ИЦМС. Го во ри ли су: Ми ро Вук са но вић, 
Слав ко Гор дић, Алек сан дар Јер ков и Вла ди мир Кец ма но вић.

Ди рек тор и глав ни уред ник Ве чер њих но во сти Ма ној ло Ву ко тић при мио је 
ди рек то ра и глав ног и од го вор ног уред ни ка ИЦМС Ми ра Вук са но ви ћа 12. ју на 
2012. ко ји му је том при ли ком по кло нио тре ће ко ло Ан то ло гиј ске еди ци је Де сет 
ве ко ва срп ске књи жев но сти. Та да је до го во ре но и да ће Ве чер ње но во сти од 16. 
ју на 2012. го ди не сва ке су бо те об ја вљи ва ти ре клам ни оглас за пр во, дру го и тре ће 
ко ло Ан то ло гиј ске еди ци је.

Ди рек тор Те ле ви зи је Бе о град Ни ко ла Мир ков је 12. ју на 2012. при мио ди рек-
то ра и глав ног и од го вор ног уред ни ка ИЦМС Ми ра Вук са но ви ћа. Том при ли ком 
до го во ре но је да од 28. ју на 2012. го ди не на Пр вом про гра му РТС-а бу де еми то ва но 
сто бес плат них спо то ва о Ан то ло гиј ској еди ци је Де сет ве ко ва срп ске књи жев но
сти и ње ним ко ли ма, да ће тре ће ко ло би ти при ка за но у ТВ Днев ни ку, еми си ји 
„Ме тро по лис” и дру гим еми си ја ма. До го вор је у це ло сти оства рен.

У Све ча ној са ли Ма ти це срп ске 26. ју на 2012. је све ча но при ка за но тре ће ко ло 
Ан то ло гиј ске еди ци је Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти ИЦМС. По здрав не ре чи 
уз пу ти ли су пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др Дра ган Ста нић и пред сед ник Скуп-
шти не Цен тра проф. др Ма то Пи жу ри ца, а по том су го во ри ли глав ни уред ник Ми ро 
Вук са но вић и уред ни ци про фе со ри еме ри ту си др Ма ри ја Кле ут и др Слав ко Гор дић.
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У Ко лар че вој за ду жби ни 27. ју на 2012. све ча но је при ка за но тре ће ко ло Ан то-
ло гиј ске еди ци је Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти ИЦМС. По здрав ну реч упу тио 
је пред сед ник Скуп шти не Цен тра проф. др Ма то Пи жу ри ца, а по том су го во ри ли 
глав ни уред ник Ми ро Вук са но вић и уред ни ци до пи сни члан СА НУ Зла та Бо јо вић 
и др Мар ко Не дић.

У На род ној би бли о те ци у Тре би њу 10. но вем бра 2012. при ка за но је пр вих три-
де сет књи га Ан то ло гиј ске еди ци је Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти ИЦМС. Го во-
ри ли су глав ни уред ник Ми ро Вук са но вић и про фе сор еме ри тус др Слав ко Гор дић.

У Ака де ми ји на у ка и умјет но сти Ре пу бли ке Срп ске, у Ба ња лу ци, 29. но вем бра 
2012. одр жа на је про мо ци ја три ко ла Ан то ло гиј ске еди ци је Де сет ве ко ва срп ске књи
жев но сти ИЦМС. Го во ри ли су глав ни уред ник Ми ро Вук са но вић, проф. еме ри тус 
др Слав ко Гор дић и проф. др Мла ден Шу ка ло.

У Град ској би бли о те ци у Но вом Са ду 29. мар та 2012. је про мо ви са на књи га 
Скер ли ћев кри тич ки дух Ми ро сла ва Еге ри ћа об ја вље на у Еди ци ји Ма ти ца ИЦМС. 
О књи зи су го во ри ли проф. еме ри тус др Слав ко Гор дић и проф. др Го ра на Ра и че вић.

У Сом бо ру је 23. ок то бра 2012. го ди не при ка за на књи га Ми ро сла ва Еге ри ћа 
Скер ли ћев кри тич ки дух. Го во ри ли су Ми ро Вук са но вић, Слав ко Гор дић и ау тор.

У Ко лар че вој за ду жби ни је 26. ок то бра 2012. го ди не при ка за на књи га Ми ро-
сла ва Еге ри ћа Скер ли ћев кри тич ки дух. Го во ри ли су Ми ро Вук са но вић, др Слав ко 
Гор дић, др Алек сан дар Јо ва но вић и ау тор.

Ма ти ца срп ска обез бе ди ла је да књи ге ИЦМС бу ду на сај мо ви ма књи га.
ИЦМС је из ми рио све сво је фи нан сиј ске оба ве зе у 2012. и по сло вао са до бит ком. 

Ми ро Вук са но вић, глав ни уред ник ИЦМС, и Ни ко ла Мир ков, ди рек тор РТС-а, 
пот пи са ли су 16. апри ла 2013. уго вор по ко јем је РТС, као ме диј ски по кро ви тељ, 
еми то вао сто ре клам них спо то ва за Ан то ло гиј ску еди ци ју Де сет ве ко ва срп ске 
књи жев но сти. Исто га да на Ми ро Вук са но вић и Ма ној ло Ву ко тић, ге не рал ни ди рек-
тор и глав ни и од го во р ни уред ник ком па ни је Но во сти, до го во ри ли су се да ће Но во
сти у су бот њем до дат ку „Кул ту ра” об ја вљи ва ти ре клам ни текст о Ан то ло гиј ској 
еди ци ји.

У Ко лар че вој за ду жби ни у Бе о гра ду 9. ма ја 2013. при ка за но је че твр то ко ло 
Ан то ло гиј ске еди ци је Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти. Го во ри ли су уред ни ци 
проф. др Мир ја на Д. Сте фа но вић, проф. др То ми слав Јо ва но вић, др Мар ко Не дић 
и глав ни уред ник Ми ро Вук са но вић.

У Огран ку СА НУ у Но вом Са ду 15. ма ја 2013. пред ста вље на је књи га ака де-
ми ка На де Ми ло ше вић Ђо р ђе вић Ра дост пре по зна ва ња об ја вље на 2011. у Еди ци ји 
Ма ти ца. Го во ри ле су проф. др Јел ка Ре ђеп и проф. др Зо ја Ка ра но вић. Увод ну реч 
ре као је ака де мик Зо ран Ко ва че вић, пред сед ник Огран ка СА НУ.

У Све ча ној са ли Ма ти це срп ске 29. ма ја 2013. пред ста вље но је че твр то ко ло 
Ан то ло гиј ске еди ци је Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти. Го во ри ли су уред ни ци 
проф. др Мир ја на Д. Сте фа но вић и проф. еме ри тус др Слав ко Гор дић и глав ни 
уред ник Ми ро Вук са но вић.

У На род ној би бли о те ци Ср би је 26. сеп тем бра 2013. пред ста вље но је че твр то 
ко ло Ан то ло гиј ске еди ци је Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти. Го во ри ли су проф. 
др Алек сан дар Јер ков, Алек сан дар Га та ли ца и глав ни уред ник Ми ро Вук са но вић.

Ма ти ца срп ска обез бе ди ла је да књи ге ИЦМС бу ду на сај мо ви ма књи га.
ИЦМС је из ми рио све сво је фи нан сиј ске оба ве зе у 2013. и по слу је са до бит ком. 

Ми ро Вук са но вић, глав ни уред ник ИЦМС, и Ни ко ла Мир ков, ди рек тор РТС-а, 
пот пи са ли су уго вор по ко јем је РТС, као ме диј ски по кро ви тељ, еми то вао сто ре клам-
них спо то ва за Ан то ло гиј ску еди ци ју Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти. То је оства-
ре но у про ле ће и је сен 2014. го ди не.
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У Лај ков цу 24. ја ну а ра 2014, у По жа рев цу 14. фе бру а ра 2014. и у На род ној би-
бли о те ци у Сме де ре ву 23. апри ла 2014. пред ста вље но је пе де сет то мо ва Ан то ло гиј ске 
еди ци је Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти. Го во ри ли су: проф. еме ри тус др Слав ко 
Гор дић, др Мар ко Не дић и глав ни уред ник Ми ро Вук са но вић.

У Ко лар че вој за ду жби ни у Бе о гра ду 2. ок то бра 2014. пред ста вље но је пе де сет 
то мо ва Ан то ло гиј ске еди ци је Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти. Го во ри ли су 
уред ни ци проф. еме ри тус др Ма ри ја Кле ут, проф. еме ри тус др Слав ко Гор дић, др 
Мар ко Не дић, проф. др Ми ли вој Не нин и глав ни уред ник Ми ро Вук са но вић.

У све ча ној са ли Ма ти це срп ске 7. ок то бра 2014. пред ста вље но је пе де сет то мо-
ва Ан то ло гиј ске еди ци је Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти. Го сте су по здра ви ли 
проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске и ака де мик Ми ро Вук са но вић, 
глав ни уред ник Еди ци је. Го во ри ли су проф. еме ри тус др Ма ри ја Кле ут, проф. еме-
ри тус др Слав ко Гор дић, др Мар ко Не дић, проф. др Ми ли вој Не нин и проф. др Алек-
сан дар Јер ков.

У Дру штву чла но ва и при ја те ља Ма ти це срп ске у Ба њој Лу ци, 27. но вем бра 
2014, при ка за но је пе де сет то мо ва Ан то ло гиј ске еди ци је Де сет ве ко ва срп ске књи
жев но сти. Го во ри ли су проф. др Мла ден Шу ка ло и уред ни ци Вук са но вић, Гор дић 
и Не дић.

На Три би ни СА НУ 28. ја ну а ра 2014. пред ста вље на је књи га ака де ми ка Љу бо-
ми ра Си мо ви ћа „Ти та ник” у аква ри ју му. Го сте је по здра вио ака де мик Ни ко ла Хај дин, 
пред сед ник СА НУ. Го во ри ли су: Бог дан А. По по вић, проф. др Ми ли вој Не нин и 
ака де мик Љу бо мир Си мо вић.

У Ма ти ци срп ској у Но вом Са ду 12. мар та 2014. пред ста вље на је књи га ака де-
ми ка Љу бо ми ра Си мо ви ћа „Ти та ник” у аква ри ју му. Го во ри ли су: ака де мик Љу бо мир 
Си мо вић, проф. др Ма то Пи жу ри ца, проф. еме ри тус др Слав ко Гор дић, проф. др 
Ми ли вој Не нин и глав ни уред ник Ми ро Вук са но вић.

Због бо ле сти је от ка за на про мо ци ја књи ге Све тла не Вел мар Јан ко вић, ко ја је 
2014. го ди не пре ми ну ла.

О из да њи ма ИЦМС об ја вље ни су по вољ ни при ка зи у ча со пи си ма и ли сто ви ма, 
на те ле ви зиј ским и ра дио про гра ми ма, као и из ја ве уред ни ка и при ка зи ва ча.

Пе то ко ло Ан то ло гиј ске еди ци је Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти као на гра-
ђе на еди ци ја би ло је на за гре бач ком сај му Ин тер ли бер у окви ру из ло же них из да ња 
из Ср би је, под по кро ви тељ ством Ми ни стар ства кул ту ре и у ор га ни за ци ји На род не 
би бли о те ке Ср би је.

Ма ти ца срп ска обез бе ди ла је да књи ге ИЦМС бу ду на сај мо ви ма књи га.
ИЦМС је из ми рио све сво је фи нан сиј ске оба ве зе у 2014. и по слу је са до бит ком. 

Ми ро Вук са но вић, ди рек тор ИЦМС, и Ни ко ла Мир ков, ди рек тор РТС-а, пот пи-
са ли су уго вор по ко јем је РТС, као ме диј ски по кро ви тељ, еми то вао сто ре клам них 
спо то ва за Ан то ло гиј ску еди ци ју Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти. То је оства-
ре но у про ле ће и је сен 2015. го ди не.

У Ко лар че вој за ду жби ни у Бе о гра ду 28. ма ја 2015. пред ста вље но је ше сто ко ло 
Ан то ло гиј ске еди ци је Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти. Го во ри ли су проф. др 
Пе тар Пи ја но вић, уред ни ци проф. еме ри тус др Слав ко Гор дић, др Мар ко Не дић и 
глав ни уред ник Ми ро Вук са но вић.

У све ча ној са ли Ма ти це срп ске пред ста вље но је пе де сет то мо ва Ан то ло гиј ске 
еди ци је Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти. Го сте су по здра ви ли проф. др Дра ган 
Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске и ака де мик Ми ро Вук са но вић, глав ни уред ник 
Еди ци је. Го во ри ли су уред ни ци проф. еме ри тус др Ма ри ја Кле ут, проф. еме ри тус др 
Слав ко Гор дић, др Мар ко Не дић, проф. др Ми ли вој Не нин и књи жев ни кри ти чар 
проф. др Алек сан дар Јер ков. Тек сто ви са овог ску па об ја вље ни су као по себ на це-
ли на у Збор ни ку Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик.
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О из да њи ма ИЦМС об ја вље ни су по вољ ни при ка зи у ча со пи си ма и ли сто ви-
ма, на те ле ви зиј ским и ра дио про гра ми ма (Збор ник Ма ти це срп ске за књи жев ност 
и је зик, При ло зи за књи жев ност и је зик, Књи жев на исто ри ја, НИН, По ли ти ка, 
Но во сти, Днев ник, РТС, РТВ и дру ги, а Ра дио Бе о град 2 по ше сти пут по све тио је 
Еди ци ји сво ју дво сат ну еми си ју „У пр вих пет”). У ин тер вју и ма за ме ди је уред ни ци 
су го во ри ли о зна ча ју Ан то ло ги је за срп ску кул ту ру. Ан то ло ги ја је при ка за на на 
три би на ма у Бе о гра ду, Би је љи ни, Под го ри ци, Ба њој Лу ци, Це ти њу, Тре би њу и 
дру гим гра до ви ма.

На ста вље на је са рад ња са „Bo ok brid ge” д.о.о. на осно ву уго во ра о ди стри бу ци ји 
и са рад ња на осно ву уго во ра са књи жа ра ма: „Со ла рис”, „Stylos”, „Ве ли ка ма ла књи-
га”, „Ве ли ко школ ска”, Књи жар ском за дру гом „Љу би те љи књи ге” и СЗТР Ко ми си о ном 
„Ге ра” д.о.о. из Но вог Са да, као и са књи жа ра ма „Алек сан дар Бе лић”, „Да ни ло Киш” 
и „Ге ца Кон” из Бе о гра да.

Ма ти ца срп ска обез бе ди ла је да књи ге ИЦМС бу ду на сај мо ви ма књи га. На 
Сај му књи га у Бе о гра ду, 28. ок то бра 2015. све ча но је при ка за но ше сто ко ло и це ла 
Ан то ло ги ја. Го во ри ли су про фе со ри Пе тар Пи ја но вић, Алек сан дар Јер ков и глав ни 
уред ник Ми ро Вук са но вић, а во ди тељ ка је би ла но ви нар ка Са ња Ми лић.

ИЦМС из ми ру је све сво је фи нан сиј ске оба ве зе у 2015. и по слу је са до бит ком. 
За кон о на бав ка ма књи га на нео је ште ту ИЦМС.
Би бли о те ка Ма ти це срп ске је пру жа ла по моћ за не сме та но оба вља ње по сло ва 

Из да вач ког цен тра, раз ме ну књи га с уста но ва ма у ино стран ству и снаб де ва ње срп-
ских цен та ра у све ту, уз пу ну по др шку осни ва ча – Ма ти це срп ске. У Би бли о те ци се, 
о тро шку ИЦМС, хо но ра р но оба вља ју тех нич ке, ко рек тор ске, лек тор ске и оста ле 
при пре ме за штам пу, ру ко во ђе ње, пла сман и во ђе ње ар хи ве ИЦМС. Ти раж из да ња 
Еди ци је Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти сме штен је у ма га ци ну Би бли о те ке. 
Ма ти ца срп ска пру жа по моћ ИЦМС у во ђе њу ра чу но вод ства, на сту пи ма на сај мо-
ви ма књи га, про мо ци ја ма и дру гим по сло ви ма. Ад ми ни стра тив не, лек тор ске, ко рек-
тор ске, тех нич ке и дру ге по сло ве уз скром не на кна де, ван рад ног вре ме на, оба вља-
ли су за по сле ни у Ма ти ци срп ској и Би бли о те ци Ма ти це срп ске: мр Је ли ца Гр бић, 
за ме ник ди рек то ра, Сил ви ја Чам бер, Бо ја на Ја њу ше вић, Оли ве ра Ми хај ло вић, Ери-
ка Ру та ји, Ву ки ца Ту ца ков, Све тла на Ма ка рић, Ма ја Га ће ша и Сла ви ца Ла зић.

Ми ни стар ство кул ту ре је за би бли о те ке у Ср би ји у пе ри о ду 2012–2015. го ди не 
от ку пи ло од ИЦМС 6.604 књи ге.

У пе ри о ду 2012–2015 укуп но је про да то 20.383 књи ге. То је са по др шком из бу-
џе та, омо гу ћи ло ре дов но об ја вљи ва ње Ан то ло гиј ске еди ци је Де сет ве ко ва срп ске 
књи жев но сти. Нај ви ше књи га су узе ли стал ни прет плат ни ци.

Рас про да те су књи ге из пр вог и дру гог ко ла.
Овај Из ве штај је са чи њен на осно ву го ди шњих из ве шта ја ко је је усва ја ла Скуп-

шти на ИЦМС на сво јим сед ни ца ма.
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IN MEMORIAM

ЧЕ ДО МИ Р ПО ПО В
(1936–2012)

Из на шег јав ног жи во та оти шао је ака де мик Че до-
мир По пов. Оти шао је по ча сни пред сед ник Ма ти це срп-
ске, до ско ра шњи њен пред сед ник ко ји је му дро шћу и 
од луч но шћу, од ме ре но шћу и ела стич но шћу ста ва учи нио 
да Ма ти ца оста не оно што је сте и тре ба да бу де: дру штво 
озбиљ них и од го вор них љу ди спрем них да, уз пу но ме-
ђу соб но по што ва ње, ра де на по сло ви ма од ве ли ког, нај-
ве ћег зна ча ја за срп ску кул ту ру. Ака де мик По пов је био 
ду го го ди шњи про фе сор Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом 
Са ду и ње гов де кан (1979–1981), ди рек тор Ин сти ту та за 
исто ри ју Вој во ди не (1970–1974), ре дов ни члан Вој во ђан ске 
ака де ми је на у ка и умет но сти (од 1987), ре дов ни члан Срп-
ске ака де ми је на у ка и умет но сти (од 1992), пред сед ник 
Огран ка СА НУ у Но вом Са ду (1994–2002), пре ко че ти ри 

де це ни је (од 1969) члан Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске, управ ник Ру ко пи сног 
оде ље ња (1981–1991), пот пред сед ник Ма ти це срп ске (1991–2000), као и њен пред сед-
ник (2008–2012) и по ча сни пред сед ник (2012).

Огро ман је зна чај Че до ми ра По по ва за раз вој срп ске ен ци кло пе ди сти ке са 
ор га ни за ци о ним сре ди штем у Ма ти ци срп ској. Ака де мик По пов је од 1991. глав ни 
уред ник ка пи тал ног про јек та Срп ски би о граф ски реч ник, ко ји је од 2004. до 2015. 
иза шао у шест то мо ва, а ка да овај по сао бу де до вр шен, би ће из ло жен дра го це ни 
кор пус тек сто ва са око 30.000 би о гра фи ја љу ди зна чај них за срп ску исто ри ју. Ака-
де мик По пов је, та ко ђе, био ме ђу нај ва жни јим по кре та чи ма Срп ске ен ци кло пе ди је, 
ру ко во ди лац на по сло ви ма из ра де азбуч ни ка у пе ри о ду 1995–1999, те пр ви пред-
сед ник ње ног Уре ђи вач ког од бо ра од 2006. до 2008. го ди не. За то не ма чо ве ка ко ји 
је од ње га за слу жни ји што овај про је кат, са пред ви ђе них бли зу 40.000 од ред ни ца, 
има си гур ну струч ну осно ву за рад. Због ова два ка пи тал на про јек та на ме ће се при-
ро дан за кљу чак да је упра во Че до мир По пов чо век ко ји је нај пре суд ни је де ло вао на 
сна жан раз вој срп ске ен ци кло пе ди сти ке у пр вој де це ни ји XXI ве ка. За то, у пр ве две 
де це ни је XXI ве ка ова ди сци пли на да је ре зул та те ка кве ни ка да ра ни је ни је да ва ла.

Че до мир По пов је био и остао чо век чи ја се реч увек с па жњом ослу шки ва ла 
и, ка сни је, ду го про ми шља ла. Он при па да уском, ода бра ном кру гу нај ва жни јих 
срп ских исто ри ча ра на шег до ба. Aу тор je из у зет но бо га тог опу са, ко ји об у хва та ко-
ли ко оп шту то ли ко и на ци о нал ну исто ри ју. С јед не стра не, кру на то га опу са је тро-
том на Гра ђан ска Евро па (1770–1914), сту ди ја чи ја су пр ва два то ма об ја вље на 1989. 
го ди не, а 2010. је при до дат, ра ни је пла ни ра ни тре ћи том ко ји об у хва та пе ри од 1871–1914. 
го ди не. У том, из у зет но ва жном де лу опи сан је сна жан раз вој Евро пе у епо си гра-
ђан ског дру штва, и то у свим до ме ни ма, од по ли тич ких и вој них до га ђа ја, пре ко 
из град ње прав ног, по ли тич ког и еко ном ског си сте ма, па до сфе ра умет но сти, на у ке, 
фи ло зо фи је, кул ту ре у нај ши рем сми слу ре чи. Исто вре ме но је ана ли зи под врг нут 
и про цес из град ње европ ских им пе ри јал них си сте ма, као и са гле да ва ње же сто ких 



304 РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ

про ти ву реч но сти дру штве ног раз во ја ко је су до ве ле и до свет ских ра то ва. Уко ли ко 
не ко хо ће да те мељ но про ми сли шта да нас зна чи Евро па, мо рао би да бес ком про ми сно 
са гле да бар нај бли жу европ ску про шлост. У том по гле ду ми не ма мо бо љег во ди ча 
од ове об у хват не, сна жне и под сти цај не сту ди је ака де ми ка Че до ми ра По по ва.

У дру гом сре ди шту на уч ног ин те ре со ва ња ака де ми ка По по ва на ла зе се срп ска 
исто ри ја XIX и XX ве ка и њен европ ски кон текст. Оту да је сва ка од ње го вих књи га 
у ве ћој или ма њој ме ри до при не ла да се са гле да ју не ки од ва жних аспе ка та овог од-
но са: Фран цу ска и Ср би ја 1871–1878. (1974), Од Вер са ја до Дан ци га (1976), Ср би ја 
на пу ту осло бо ђе ња 1868–1878. (1980), Ау то но ми ја Вој во ди не – срп ско пи та ње 
(ко а у тор Је ле на По пов, 1993), О исто ри ји и исто ри ча ри ма (1999), Ве ли ка Ср би ја 
– ствар ност и мит (2007), Ис точ но пи та ње и срп ска ре во лу ци ја 1804–1918. (2008) 
и др. То ме, сва ка ко, ва ља до да ти и чи тав низ књи га у ко ји ма је По пов уче ство вао 
ко а у тор ски или уред нич ки: пре свих ту тре ба по ме ну ти Исто ри ју срп ског на ро да 
са ау тор ским при ло зи ма у књи га ма V/1 (1981) и VI/1 (1983), те уред нич ку за ми сао за 
Исто ри ју срп ске др жав но сти, I–III (2000–2001). Кад год је о срп ском на ро ду раз-
ми шљао, наш исто ри чар је опи си вао и ши ри, европ ски кон текст ко ји је под сти цао 
или су зби јао, по ма гао или оне мо гу ћа вао срп ске по ли тич ке, др жа во твор не иде је и 
пла но ве. Оту да он о Евро пи ни је имао илу зи ја, јер је не пре ста но рас пре дао ту сло-
же ви ну и от кри вао од че га је она све са чи ње на.

У на шем јав ном, ин те лек ту ал ном жи во ту Че до мир По пов је био спре ман да 
у пра вом тре нут ку ка же пра ву реч. Он је жи вео уве ре ње да исто ри ја мо ра оста ти 
оно што је од у век би ла – „учи те љи ца жи во та” (ma gi stra vi tae), а ни ка ко пу ка ка би-
нет ска де лат ност. Сто га се ни је ус те зао да пре у зме ри зи ке у тре ну ци ма ка да је то 
оди ста нео п ход но и кад су то ко ви дру штве ног раз во ја кре та ли у про бле ма тич ном 
сме ру. Уз то, он је умео да из ми ри и у рав но те жу до ве де мно ге про ти ву реч но сти на-
шег на ци о нал ног би ћа, оне про ти ву реч но сти са ко ји ма јед ни не зна ју шта да чи не, 
а дру ги су скло ни и да их озбиљ но зло у по тре бе. За то је он, ба ве ћи се идеј ним и 
по ли тич ким на сле ђем Све то за ра Ми ле ти ћа, не пре ста но ис ти цао Ми ле ти ће ву иде ју 
о нео дво ји во сти на ци о нал ног и гра ђан ског на че ла: „Ми смо и Ср би и гра ђа ни.” А 
ко ли ко је то зре ла, уте ме ље на и дан-да нас ак ту ел на по ли тич ка иде ја, нај бо ље се да 
са гле да ти кад се упо ре ди са крх ко шћу, сме те но шћу и ште то чин ством оних ко ји 
да нас за го ва ра ју про це се гра ђан ских ин те гра ци ја уну тар ши рег, европ ског про сто-
ра ми мо, па и упр кос ја сног де фи ни са ња на ших на ци о нал них ин те ре са. За то ће за 
та кве по губ не љу де би ти при хва тљи во и оно што ни за Све то за ра Ми ле ти ће, ни за 
Че до ми ра По по ва не мо же би ти при хва тљи во: Ући у Евро пу по це ну рас кра ја ња 
др жав ног и на ци о нал ног про сто ра, то се – ми ле ти ћев ски ре че но – да нас Ср би ма 
ну ди као на гра да иа ко је сва ком на ро ду нор мал не па ме ти и на го на за оп стан ком 
то, за пра во, нај те жа ка зна.

Че до мир По пов је сву сло же ност и про бле ма тич ност европ ског по ло жа ја срп-
ског на ро да ја сно са гле да вао на те ме љу тзв. Ис точ ног пи та ња, ко јим се на свој, 
пу бли ци стич ки на чин ба вио и Ми ле тић, а ба вио се и Ва сиљ По по вић, исто ри чар 
ко јег је По пов сма трао сво јим учи те љем. Че до мир По пов је, тра гом оног нај бо љег 
у европ ској и срп ској по ли тич ко-исто ри о граф ској ми сли, са гле дао је дан исто риј ски 
про цес ду гог тра ја ња ко ји је и дан-да нас очу вао сво ју ак ту ел ност: са мо по зна ва њем 
овог про це са мо ћи ће мо до кра ја схва ти ти шта се то на ма да нас на Бал ка ну де ша ва 
и шта све ути че на суд би ну ма лих бал кан ских на ро да. У том окви ру им пе ри јал не 
си ле си сте мат ски ра де на то ме да ку ра жан, са мо све стан на род по пут Ср ба бу де све-
ден на што ма њи, ге о по ли тич ки без о па сан про стор. Оту да се, ис тра жу ју ћи функ цио-
ни са ње иде је, а још ви ше ми та о Ве ли кој Ср би ји, По пов ре тор ски за пи тао: „Ко ли ко 
Ср би ја тре ба да бу де ма ла да не би би ла ве ли ка?” Ова ко прег нант но и упе ча тљи во 
ис ка за но исто ри о граф ско са зна ње са вр ше но ја сно ука зу је на је дан од кључ них 
про бле ма оних ми са о них ма три ца по ко ји ма те че и са вре ме на европ ска по ли тич ка 
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ми сао. Ако се отво ре но и бес ком про ми сно не су о чи мо са та квом ма три цом, про цес 
европ ских ин те гра ци ја ће по Ср бе би ти крај ње по ра зан.

Че до мир По пов је Ба на ћа нин, Вој во ђа нин, по но сан због ле по та и кул тур не 
ша ро ли ко сти на шег рав ни чар ског про сто ра. Ње го ва ре ги о нал на са мо свест ни ка да 
се ни је укр сти ла, по го то во не су ко би ла, са на ци о нал ном од ре ђе но шћу. За то је он 
по себ но био осе тљив на чи ње ни цу да се сли ка вој во ђан ског спе ци фи ку ма по не кад 
пре тва ра у отров ни по ли ти кант ски ка пи тал са по губ ним деј ством, па је умео од-
луч но да ука же на ли ни ју пре ко ко је се не сме пре ла зи ти. Тај вој во ђан ски спе ци-
фи кум је сте ва жна кул ту ро ло шка чи ње ни ца, али и ин стру мент ко јим им пе ри јал ни 
цен три мо ћи на сто је да, пре ко сво јих ис по ста ва у Ср би ји, још ви ше раз дро бе це-
ли ну срп ског на ци о нал ног и др жав ног про сто ра. На ро чи то у скло пу иде је и, за 
са да, ти хих по ку ша ја да се уте ме љи не ка ква вој во ђан ска на ци ја као нај по у зда ни ји 
на чин раз дро бља ва ња срп ског кор пу са. За то је Че до мир По пов че сто го во рио ка ко 
ће у Вој во ди ни Ма ђар оста ти Ма ђар, Сло вак ће оста ти Сло вак, Ру мун ће оста ти 
Ру мун, а је ди но ће се од Ср ба ре гру то ва ти Вој во ђа ни.

Као исто ри чар он је знао да сва ки на род, па и срп ски, од ра зних дез ин те гра-
ци о них про це са мо гу спа си ти са мо ја сна на ци о нал на, ин те грал на по ли тич ка свест 
и од го ва ра ју ћа прак са ко ја ће уме ти до не кле да ува жи пар ци јал не раз ли ке, али и 
да у пр ви план ста ви иде ју це ли не на ци о нал ног кор пу са. За то је он са по себ ном 
осе тљи во шћу умео да од ме ри ко, шта и ка ко ми сли и де лу је, по го то во у си ту а ци ја ма 
ка да се из бор мо ра на пра ви ти и ка да се мо ра зна ти на ко јој си стра ни. У та квим од-
лу ка ма чо век ни ка да ни је сам, а ва жно је има ти пра вог са го вор ни ка, та квог са го вор-
ни ка као што је Че до мир По пов. За то са да, ка да ње га ви ше ме ђу на ма не ма, чи ни се 
да Ма ти ца срп ска са њим и Ма ти ца без ње га ни су и не мо гу би ти исте. Овој дру гој 
не до ста је јед на ва жна, из у зет но сна жна ком по нен та са др жа на не са мо у По по вље-
вом исто риј ском зна њу и у не пот ку пљи во сти ње го вих оце на не го и у ње го вом 
чи сто људ ском ли ку ко ји је пле нио и осва јао сва ко га ко би са њим раз го ва рао. 

Ње гов осмех, та ко људ ски то пао и ср да чан, чи нио је да се за јед нич ки по сло ви 
оба вља ју до сто јан стве но и са по ле том ко ји се спон та но бу дио из та кве, рад не и ре-
лак си ра не ат мос фе ре по ко јој се и пре по зна је дух Ма ти це срп ске. Тај дух је у се би 
но сио и око се бе у ве ли кој ме ри ма те ри ја ли зо вао упра во Че до мир По пов. Ми, ко ји 
смо има ли за до вољ ство да са њим ра ди мо, ду го ће мо пам ти ти упра во та кве, чи сто 
људ ске ква ли те те. Они дру ги, ин те лек ту ал ни и на уч ни ква ли те ти ње го вог де ла 
са чу ва ни су у ње го вим књи га ма на та ко убе дљив, за о кру жен и це ло вит на чин да је 
њи хов ау тор мо гао спо кој но да оде са ово га све та. Те књи ге нај по у зда ни је ће сво га 
пи сца бра ни ти од су ро ве еро зи је ко ју на љу ди ма и у љу ди ма спро во ди вре ме као 
не у мит ни и не пот ку пљи ви су ди ја.

Не ка по чи ва у ми ру и не ка је сла ва ака де ми ку Че до ми ру По по ву!

Иван Не гри шо рац 
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IN MEMORIAM

ДУ ШАН ПО ПОВ
(1930–2012)

Са Ду ша ном По по вим из на шег јав ног жи во та оти-
шао је је дан ве ли ки пре га лац ко ји је буд но мо трио шта 
би се све до бро и ко ри сно мо гло учи ни ти на пол зу на ро да 
срп ског. За по чев ши но ви нар ске по сло ве од ра не мла до сти, 
он је вре ме ном ис тра жи вао раз ли чи те жур на ли стич ке 
жан ро ве и ме ди је, по чев од штам па не ре чи у но ви на ма, 
ча со пи си ма и књи га ма па до жи ве ре чи на те ле ви зи ји. 
Би ва ју ћи исто вре ме но и не мир ни дух и стр пљи ви из во ђач 
ра до ва, По пов је оства рио ком би на ци ју ко ја је у на шем 
мен та ли те ту до ста рет ка, а ка да се ре а ли зу је, он да да је 
оди ста ле пе ре зул та те.

Ду шко По пов се, оту да, ни је мо гао за до во љи ти са мо 
ра дом у но ви нар ству не го је хр лио ка на у ци, па је про сто 
мо рао да се не са мо по за ба ви не го и па си о ни ра но по све-

ти исто ри ји срп ског но ви нар ства. На до ве зу ју ћи се на срод не ра до ве Ва си ли ја Ђ. 
Кре сти ћа, По пов је од бра нио док тор ску ди сер та ци ју, а по том об ја вио књи гу Срп ска 
штам па у Вој во ди ни 1918–1941. (1983): том сту ди јом је опи са но ста ње у на шим пи-
са ним ме ди ји ма без ко јих не мо же мо са гле да ти све ко ли ку сло же ност по ли тич ких, 
иде о ло шких и ин фор ма тив них на пе то сти уну тар Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло-
ве на ца, тј. Кра ље ви не Ју го сла ви је, по себ но на тлу Вој во ди не. Та ко је по све ће ни 
но ви нар по стао ре спек та би лан исто ри чар но ви нар ства.

Ши ре њу по сло ва и прег ну ћа Ду ша на По по ва на ро чи то је до при нео ње гов 
пот пу ни ула зак у Ма ти цу срп ску и об де ла ва ње ва жних функ ци ја у на шој нај ста-
ри јој кул тур ној уста но ви. Иза бран за Ма ти чи ног се кре та ра, он је, у са рад њи са 
та да шњим пред сед ни ци ма Ми ли во јем Ни ко ла је ви ћем и Жи ва ном Ми ли сав цем, ту 
ду жност оба вљао у пе ри о ду од 1979. до 1991. По зна ју ћи ва жност ар хив ских по да-
та ка и нео п ход ност об ја вљи ва ња гра ђе, По пов је ини ци рао по кре та ње 1985. го ди не 
Све за ка Ма ти це срп ске у ко ји ма су (у че ти ри се ри је: Књи жев ност и је зик; Дру штве-
не на у ке; Умет но сти; При род не на у ке) об ја вљи ва ни дра го це на „гра ђа и при ло зи за 
кул тур ну и дру штве ну исто ри ју”. Осим то га, ор га ни зо вао је ша пи ро гра фи са но 
из да ње Ве сти из Ма ти це у ко ји ма је об зна њи вао мно га до ку мен та ко ја све до че о 
скро ви тим по је ди но сти ма и ма ло ви дљи вим ак тив но сти ма. На тај на чин је не са мо 
удо во љио зна ти же љи сво јих са вре ме ни ка не го је и бу ду ћем пи сцу Исто ри је Ма
ти це срп ске знат но олак шао ис тра жи вач ки по сао.

Због све га то га се у Ма ти ци са свим при род но на мет ну ла од лу ка о то ме да, 
по сле три то ма ко ја је на пи сао Жи ван Ми ли са вац (по кри вен је пе ри од од 1826. до 
1918), пи сац Исто ри је нај ста ри је срп ске кул тур не уста но ве за пе ри од из ме ђу два 
свет ска ра та бу де упра во Ду шан По пов. По пов је, с јед не стра не, до бро по зна вао 
при ро ду и уну тра шње ме ха ни зме уста но ве; с дру ге стра не, сво јим исто ри о граф-
ским ра дом он је по стао до бар по зна ва лац оп штих при ли ка, а по себ но кул тур не 
си ту а ци је у Ју го сла ви ји из ме ђу два ра та; и, с тре ће стра не, он је стил ски, у по гле ду 
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на чи на из ла га ња исто риј ске гра ђе, у до број ме ри остао бли зак оно ме што је Ми ли-
са вац уста но вио као стан дард у прет ход ним то мо ви ма. Та ко смо до би ли По по вље ву 
Исто ри ју Ма ти це срп ске IV део 1918–1941. (2001) ко ја слу жи као дра го це ни из вор 
података не са мо за исто ри ју уста но ве не го и за исто ри ју кул тур них при ли ка у Ју го-
сла ви ји, а по себ но у Вој во ди ни то га до ба.

На ро чит је зна чај Ду ша на По по ва за раз вој срп ске ен ци кло пе ди сти ке. Ак ти ван 
у окви ру ре дак ци је за Вој во ди ну за гре бач ке Ен ци кло пе ди је Ју го сла ви је, По пов је 
од мах по рас па ду не ка да шње за јед нич ке ју го сло вен ске др жа ве ини ци рао не ко ли ко 
ен ци кло пе диј ских по ду хва та. О Ен ци кло пе ди ји Но вог Са да он је не са мо бри нуо 
као глав ни уред ник не го је био и њен основ ни стра тег, као и но си лац пре суд не по-
гон ске енер ги је ко ја је омо гу ћи ла да од пр ве све ске, об ја вље не 1993. го ди не, овај 
по ду хват са сво јом 30. све ском, иза шлом 2009, ко нач но бу де за о кру жен и до ве ден 
до са мог кра ја. Та ко је Но ви Сад по стао пре по зна тљив по то ме што има сво ју, град-
ску ен ци кло пе ди ју, а у том по гле ду са мо рет ки срп ски гра до ви (по пут Ни ша, на 
при мер) мо гу му се по ја ви ти као так ма ци. Це ло куп на ова ак тив ност во ђе на је у 
окви ру Но во сад ског клу ба, у ко јем је Ду шко По пов био пот пред сед ник, а уз то и 
из да вач дра го це них Све за ка за исто ри ју Но вог Са да (од 1992). Ду шко По пов је 
во лео свој, и наш Но ви Сад, као што је во лео и свој род ни Мо крин, и Ба нат, и це лу 
Вој во ди ну, и цео срп ски на род.

Ду шан По пов је у Ма ти ци срп ској пр ви из ре као пред лог да се за сну је Срп ска 
ен ци кло пе ди ја. На осно ву тог пред ло га је Ма ти ца срп ска из не ла ини ци ја ти ву да две 
уста но ве, Ма ти ца и Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, за јед нич ки за сну ју овај 
про је кат и да бри ну о ње му. То ком 90-их го ди на је ра ђен Азбуч ник, а до пу не ре а-
ли за ци је до ла зи тек по сле до но ше ња За ко на о Срп ској ен ци кло пе ди ји из де цем бра 
2005. го ди не. У Уре ђи вач ком од бо ру Срп ске ен ци кло пе ди је Ду шан По пов је во дио 
Ре дак ци ју за спорт, фи зич ку кул ту ру, ме ди је, но ви нар ство, пу бли ци сти ку, те до-
при нео увер љи во сти по чет них књи га (сло ва А и Б) иза шлих 2010. и 2011. го ди не.

Ду шан По пов је увек био но си лац по зи тив них и до бро на мер них прег ну ћа, ве-
ли ки рад ник и до след ни по све ће ник срп ске пу бли ци стич ке и на уч не, јав не ре чи. Он 
се оди ста ни је ште део, а сти зао је да ура ди мно го то га. Ни је ште део ни ре чи по хва ле 
ка да је на ла зио да су оне уме сне. Та ко је уред ни ку Ле то пи са Ма ти це срп ске че сто 
знао да про ко мен та ри ше, по не кад крај ње про сто ср дач но, али увек искре но, о то ме 
ка кви су при ло зи у но вом бро ју ча со пи са. Ја сам, опет, ње му на по ми њао ко ли ко је 
ва жно да, у тре ну ци ма за вр шет ка круп них по ду хва та, од мах за поч не сле де ћи про-
је кат ко ји би ње гов жи вот окре нуо не ким бу ду ћим ис хо ди ма. Бог бри не о та квим 
по све ће ни ци ма, чак и он да ка да они не бри ну о Бо гу. Се ћам се, та ко, ка ко ми је у 
ви ше на вра та Жи ван Ми ли са вац го во рио ка ко се, у по зним сво јим го ди на ма, мо ли за 
оно ли ко жи во та ко ли ко му тре ба да за вр ши тре ћу књи гу Исто ри је Ма ти це срп ске. 
Бог му је то ли ко сна ге дао, али го то во ни да на ви ше: ка ко је књи гу за вр шио, та ко је 
про ме нио све том. О то ме сам го во рио Ду шку По по ву, па сам се чак усу дио да му сми-
сли мо не ки трај ни ји по сао, осим Срп ске ен ци кло пе ди је. Он ми је, она ко сми ре но 
и бла го ка ко је то умео, са мо уз вра тио да ни шта не бри нем: он је за по чео да пи ше 
на ста вак исто ри је Ма ти це срп ске. По вре ме но ми је го во рио ка ко по сао на пре ду је, 
али га је бо лест, а са да и смрт, пре ки ну ла у тим дра го це ним по сло ви ма. 

Са да, кад Ду шан По пов ни је ви ше са на ма, ја не мо гу да га за ми слим да, та мо 
не где, за лу дан про во ди да не. За то, све не што ми слим: ако ико бу де почео да пи ше 
ен ци кло пе ди ју оног све та, све та с оне стра не, би ће то упра во Ду шко По пов. Он нај-
бо ље зна ка ко би све то мо гло да се опи ше пре ци зно, са свим по треб ним по да ци ма, 
а уз то на ин те ре сан тан и за ба ван на чин.

Не ка је хва ла и нек је сла ва ве ли ком кул тур ном пре га о цу Ду ша ну По по ву!

Иван Не гри шо рац
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IN MEMORIAM

ИВАН ГАЂАНСКИ
(1937–2012)

Срп ска кул ту ра је 23. фе бру а ра 2012. го ди не оста ла 
без јед ног од сво јих ви ше стру ко дра го це них пре га ла ца. 
Тог да на је пре ми нуо Иван Га ђан ски (ро ђен 8. апри ла 
1937. у Ја ши То ми ћу). 

Иван Га ђан ски је оста вио не из бри сив и не за бо ра ван 
траг као пе сник, као пре во ди лац и као кул тур ни рад ник. 

Ди пло ми рао је на гру пи за кла сич не на у ке Фи ло зоф-
ског фа кул те та у Бе о гра ду, а спе ци ја ли стич ке сту ди је је 
за вр шио на Уни ве ри те ту Ко лум би ја у Сје ди ње ним Аме-
рич ким Др жа ва ма. Ви со ке кул ту ре и од лич ног обра зо ва-
ња, Га ђан ски је ду ги низ го ди на ра дио у ин сти ту ци ја ма 
ко је су се ба ви ле ме ђу на род ном про свет ном, на уч ном и 
кул тур ном са рад њом он да шње Ју го сла ви је, а про фе си о-
нал ну ка ри је ру окон чао је као управ ник Уни вер зи тет ске 

би бли о те ке „Све то зар Мар ко вић” у Бе о гра ду.
Иван Га ђан ски је ус по ста вљао мо сто ве из ме ђу је зи ка, на ро да и кул ту ра, не са мо 

по при ро ди свог по сла већ и по при ро ди соп стве ног би ћа. Он је био је дан од оних, 
у срп ској књи жев но сти од у век рет ких и сто га уто ли ко дра го це ни јих пи са ца, ко ји 
ка рак те ром и вред но шћу сво га де ла не оста ју за тво ре ни у окви ри ма на ци о нал ног. 
Ни ка да не на пу шта ју ћи за ви чај ни пре део сво је ду хов но сти – Га ђан ски је био чо век 
европ ског фор ма та, „гра ђа нин све та”, ка ко је за ње га го во рио грч ки пе сник На со 
Ва је на. Из у зет но је зна ча јан до при нос ко ји је дао као пре во ди лац са ста рог и са вре-
ме ног грч ког је зи ка. За хва љу ју ћи ње му и ње го вој су пру зи Ксе ни ји Ма риц ки Га ђан-
ски, уни вер зи тет ском про фе со ру кла сич них на у ка, срп ска кул ту ра је истин ски обо-
га ће на пре во ди ма де ла чи та вог ни за грч ких пе сни ка.

Али нај зна чај ни ји је, ипак, онај аспе кат ства ра ла штва Ива на Га ђан ског у ко јем 
је мо гао да из ра зи не са мо сво ју ис тан ча ну свест о кул ту ри и кул тур ној вред но сти, 
не са мо сво је уме ће да пре мо сти вре ме на и све то ве, је зи ке и епо хе, не го и пу ну 
ства ра лач ку ди мен зи ју сво је лич но сти: реч је о ње го вој по е зи ји.

За штит ни знак те по е зи је са др жи се у на сло ву пе сме, књи ге, це ло куп ног пе снич-
ког де ла: Бал кан ском ули цом. Тај на слов је по стао сим бо лич ка око сни ца чи та вог 
пе снич ког опу са Ива на Га ђан ског. У исти мах озна ка јед ног кон крет ног, пе сни ко вом 
жи вот ном ми кро све ту ве о ма бли ског то по ни ма, на слов Бал кан ском ули цом упу ћу-
је и на ми ле ни јум ски раз вој кул ту ра – или би би ло бо ље ре ћи: кул ту ре – Бал кан ског 
по лу о стр ва, а ус пи ња ње ули цом мо же се раз у ме ти као ход по бо га тим исто риј ским 
сло је ви ма ко ји об ли ку ју и са вре ме ност ко ју пе сник де ли са сво јим чи та о цем. Са вре-
ме ност, до дај мо, ко ја се, но ше на кат кад ста бил ном, че шће уз бур ка ном ди на ми ком 
исто риј ских про це са, и са ма кри ста ли зу је као још је дан од мно го број них, не пре-
бро ји вих, кул тур них сло је ва. 

Пе снич ки по сту пак Ива на Га ђан ског је сво је вре ме но Јо ви ца Аћин опи сао као 
про цес у ко јем пе сник до во ди у ве зу и „ме ша жи вот и пи са ње, књи ге и до га ђа је, 
по ве сти сво је и ту ђе, про шлост сво ју и про шло сти дру гих, спре же кул ту ре и по је-
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ди нач на, не пре во ди ва и не до вр ши ва зна ња”. Ис ход тог ал хе миј ског ста па ња хо ри-
зо на та је – Пе сма, Не до вр ше на пе сма, ин ди ви ду ал ни пе снич ки про грам. Али и 
мно го ви ше од то га. „Це ди се те ло ре чи”, упо зо ри ће сам пе сник на оно што се од и-
гра ва Бал кан ском ули цом. „Ра ди се о ду ши”, гла си дру го упо зо ре ње, из сти хо ва 
ње го ве сиг нал не пе сме. Реч је, у овој по е зи ји, о су шти ни ин ди ви ду ал ног и ко лек-
тив ног по сто ја ња, до ко је се до ла зи ди ја ло гом са исто риј ским Дру гим.

Је дан та кав ди ја лог о „сушт но сти”, Иван Га ђан ски је во дио са сво јим ду хов-
ним прет ком Јо ва ном Сте ри јом По по ви ћем, у књи зи сти хо ва Пи сма у ни шта Ј. Ст. 
По по ви ћу. Иза зо ву ни хи ли зма ко ји је, упр кос сво јој из у зет ној све сти о кул ту ри, 
по ста вио ве ли ки ко ме ди о граф и у исти мах пе сник ду бо ког пе си ми зма, Га ђан ски 
од го ва ра ука зу ју ћи на оби ље ак ту ел ног и исто риј ског жи во та. Ни шта ви ло Ива на 
Га ђан ској је, ка ко је за па зио Иван Не гри шо рац, „за до би ло све тао об лик, не пре ста-
но отво рен за по зи тив не људ ске са др жи не”. 

Ис тан ча на кул тур на и ди ја ло шка свест у пе снич ком де лу Ива на Га ђан ског 
удру жи ла се са под јед на ко ис тан ча ном са мо све шћу. Ка да је го во ри ла о се би – а то 
сва ка по е зи ја у јед ном тре нут ку мо ра да учи ни, пе сма Ива на Га ђан ског је се бе ви-
де ла као отво ре ну, као не до вр ше ну и не до вр ши ву, јер

не до ста је нам увек са мо не ка ква ма лен кост
па да по лет ни кре не мо на пред
ни кад не сти же мо до то га кра ја
не го се увек крај пре та че
спа ја се с но вим по чет ком ко ји на ста је
до во де ћи у опа сност све што смо ство ри ли

Он да ка да успе мо да пре ва зи ђе мо се бе, да сво је вре ме и сво је де ло утка мо у 
низ сло је ва кул ту ре ко ји нам исто риј ски и ло гич ки прет хо де, и ко ји ће нас на исте 
на чи не над ма ши ти – сва ка опа сност пре ста је. По чи ње дру га вр ста не до вр ше но сти: 
па ра док сал на исто риј ска веч ност.

У ту не до вр ше ност ус пео се, Бал кан ском ули цом, пе сник Иван Га ђан ски. 

Са ша Ра дој чић
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IN MEMORIAM

МИ ЛОШ БЛА ГО ЈЕ ВИЋ
(1930–2012)

Ми лош Бла го је вић је ро ђен 17. но вем бра 1930. го ди-
не у Ми ле ти ће ву код План ди шта у Ба на ту. Основ ну шко-
лу је за вр шио у род ном ме сту, сред њу у Вр шцу, а Вој но-
по мор ску ака де ми ју у Ди ву ља ма код Спли та, у ле то 1951, 
ка да је про из ве ден за офи ци ра Ју го сло вен ске рат не мор-
на ри це. Ок то бра исте го ди не ухап шен је због на вод не 
де лат но сти „по ли ни ји ИБ” и осу ђен на шест го ди на стро гог 
за тво ра. Ка зну је из др жа вао у кон цен тра ци о ним ло го ри-
ма за офи ци ре у Би ле ћи и на Го лом ото ку. По из др жа ва њу 
ка зне упи сао је исто ри ју на Фи ло зоф ском фа кул те ту у 
Бе о гра ду 1956. го ди не, где је на кон че ти ри го ди не и ди-
пло ми рао. Због за твор ске ка зне спре чен је ње гов упис на 
по сле ди плом ске сту ди је и из бор за аси стен та. Тек је у 
ле то 1962. при мљен у Исто риј ски ин сти тут, где је про вео 

на ред них де сет го ди на. На Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду је 1966. од бра нио 
ма ги стар ски рад, а 1970. и док тор ску ди сер та ци ју. За до цен та на Оде ље њу за исто-
ри ју Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду иза бран је 1972. го ди не, где 
је про шао сва на став нич ка зва ња (ван ред ни про фе сор 1977, ре дов ни про фе сор 1983) 
и ра дио до пен зи је 1996. го ди не. За до пи сног чла на СА НУ иза бран је 2000, а за ре-
дов ног 2006. го ди не.

По чев ши од сво јих пр вих ра до ва о сред њо ве ков ном за бе лу (1965) и Пла ни на ма 
и па шња ци ма (1966), про фе сор Бла го је вић се опре де лио за из у ча ва ње исто ри је 
тла, то јест исто риј ске ге о гра фи је, и то на на чин ка ко је она схва та на у европ ској 
исто ри о гра фи ји, по себ но код ана ли ста. У цен тру па жње ових ра до ва, као и ка сни-
је Зе мљо рад ње, је су од нос и сте пен ис ко ри шћа ва ња при род не сре ди не од стра не 
сред њо ве ков ног чо ве ка и све прав не и дру штве не нор ме ко је из тих од но са про из-
ла зе. По сма тра ју ћи исто риј ску ге о гра фи ју као по себ ну ди сци пли ну уну тар исто-
риј ске на у ке, мо же мо ре ћи да се Ми лош Бла го је вић ба вио свим ње ним аспек ти ма 
од исто риј ске то по гра фи је, па до ком плек сних те ма ка кве су оне у већ по ме ну тим 
ра до ви ма. У сво јим ра до ви ма он је по себ ну па жњу по кла њао на се љи ма, њи хо вој 
уби ка ци ји и од ре ђи ва њу по ло жа ја по је ди них жу па. У та кве ра до ве, из ме ђу оста лих, 
спа да ју: Ма на стир ски по се ди Кру ше вач ког кра ја, Бо сан ско За врш је, Град и жу па 
– ме ђе град ског дру штва, Жу пе Ре ке и Ден дра Јо ва на Ки на ма, да по ме не мо са мо 
не ке од број них. По себ ну гру пу чи не ра до ви ко је је по све тио гра ни ца ма сред њо-
ве ков не срп ске и бо сан ске др жа ве. Из ове гру пе мо ра ју се по ме ну ти: Се вер на гра
ни ца Бо сне у 14. ве ку, Ис точ на гра ни ца Де спо то ви не 1428–1439. го ди не, а по себ но 
рас пра ва о на се љи ма и гра ни ци у Ма чви, где су ре ше на не ка од те жих пи та ња 
исто риј ске ге о гра фи је. Ту је по ка за но ка ко се про ме не у хи дро гра фи ји и ре ље фу 
од ра жа ва ју на суд би ну на се ља и про ме ну по ло жа ја гра ни це из ме ђу Ср би је и Угар-
ске. Због бро ја ра до ва и њи хо вог зна ча ја ни је мо гу ће го во ри ти о по је ди нач ном до-
при но су сва ког ра да, мо гу се са мо оцр та ти прав ци у ко ји ма су ишла ис тра жи ва ња. 
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Ипак, ва жно је скре ну ти па жњу на чи ње ни цу да је про фе сор Бла го је вић пи сац је ди-
не син те зе о исто риј ској ге о гра фи ји Ср би је у сред њем ве ку у ви ду Пре гле да. Та ко ђе, 
ње го ва рас пра ва о Кра ји шти ма по кре ну ла је но ва ис тра жи ва ња о ор га ни зо ва њу 
по гра нич них те ри то ри ја у срп ском дру штву сред њег ве ка. Ра до ви ко ји су на ста ли 
по след њих го ди на о те ри то ри ја ма кне за Ла за ра на Ко со ву и о из да ји Ву ка Бран ко-
ви ћа ба ци ли су но во све тло на те ри то ри јал не и све у куп не од но се Ла за ре ви ћа и Бран-
ко ви ћа.

Да нас сло бод но мо же мо ре ћи да не ма Бла го је ви ће вог ра да у ко ме не ма бар ма ло 
исто риј ске ге о гра фи је. Сам је ову ди сци пли ну сма трао ве о ма ва жном и ин си сти рао 
на то ме да без раз у ме ва ња про сто ра и ње го вог зна ча ја ни је мо гу ће до кра ја раз у-
ме ти исто риј ске про це се и до га ђа је. Исто риј ска ге о гра фи ја је од и гра ла по сред но 
зна чај ну уло гу у две ма по себ ним обла сти ма ко ји ма се ба вио. То су исто ри ја срп ске 
др жав но сти и др жав на упра ва. По што не ма др жа ве без те ри то ри је, при род но је 
би ло по че ти од те ри то ри јал ног раз во ја срп ских зе ма ља. С дру ге стра не, мно ге 
функ ци је и ти ту ле би ле су те сно по ве за не са не ком кон крет ном те ри то ри јом: жу-
пом, гра дом, зе мљом или кра ји штем. Ве за тла и ду жно сти је кључ на у раз у ме ва њу 
др жав не упра ве. Срп ске уде о не кне же ви не и Ве ли ки кнез и зе маљ ски кнез су до бра 
илу стра ци ја ова квог ста ва.

Ми лош Бла го је вић је ве ћим бро јем по је ди нач них ра до ва уда рио те ме ље про-
у ча ва њу иде о ло ги је и схва та ња иде је вла да ња код Ср ба у сред њем ве ку. Из ме ђу 
оста лих, у ову гру пу ра до ва спа да ју и они о са вла дар ству, о на ци о нал ним ин те ре-
си ма у де ли ма До мен ти ја на, о на ци о нал ном иден ти те ту Ср ба, о ар хи е пи ско пу Са ви 
као во жду ота че ства и дру ги. Овим ра до ви ма он је за о кру жио јед ну це ли ну ис тра жи-
ва ња о идеј ним осно ва ма и струк ту ри (др жав ни апа рат) вла сти у сред њо ве ков ним 
срп ским зе мља ма.

Дра го цен је на уч ни до при нос про фе со ра Бла го је ви ћа и у из у ча ва њу дру штве-
них од но са и оба ве за по је ди них ка те го ри ја ста нов ни штва у сред њо ве ков ној срп ској 
др жа ви. Чак и у ова ко су мар ном на бра ја њу ре зул та та не мо же мо за о би ћи ра до ве о 
За ко ну све тог Си ме о на и све тог Са ве, о ста нов ни штву и ње го вим оба ве за ма у при-
је пољ ском кра ју и По ли мљу, о це ли ни се о ског зе мљи шта. Бла го је вић је ова ис тра жи-
ва ња на ста вио до пред крај жи во та кроз ра до ве о со ћу и о ме роп си ма и отро ци ма. 
По ме ну ти ра до ви пред ста вља ју те мељ на ис тра жи ва ња у обла сти дру штве них струк-
ту ра срп ског дру штва у сред њем ве ку.

Ба ве ћи се еко ном ском и со ци јал ном исто ри јом, Ми лош Бла го је вић је увек во дио 
ра чу на о при род ним чи ни о ци ма и њи хо вом ути ца ју. Ус пут је мо рао да ре ша ва низ 
про бле ма ко је је на ме та ла из вор на гра ђа, по себ но она из ду бро вач ког ар хи ва, где 
је про вео де це ни је на ис тра жи ва њи ма. Та ко је на ста ло ви ше ра до ва из обла сти по-
зна ва ња сред њо ве ков них ме ра. Он је, из ме ђу оста лог, успе шно од ре дио вред ност 
сред њо ве ков ног лук на по стон ској ме ри, ко тор ског ста ра и ква дра њо ла, као и кор-
чу лан ског го ња ја и ква р та. Исто риј ска ге о гра фи ја је под ра зу ме ва ла и сту ди о зан рад 
на ди пло ма тич кој гра ђи, што је до не ло не ко ли ко ра до ва из ди пло ма ти ке, а ов де би 
тре ба ло спо ме ну ти бар два та ква. Реч је о Го спо да ри ма По ду на вља и Вла да ни ју 
кне за Ла за ра у При мор ју.

Ка ко је сма трао да је исто риј ска ге о гра фи ја по себ на и ва жна ди сци пли на 
исто риј ске на у ке, про фе сор Бла го је вић је ве ли ку па жњу по кла њао кар то гра фи ји 
као де лу исто риј ске ге о гра фи је ко ји је у не по сред ном од но су са око ли ном и пре но си 
од ре ђе не ин фор ма ци је. По сле рас па да СФРЈ шко ле у Ср би ји су оста ле без исто риј-
ских атла са и зид них ка ра та упо тре бљи вих у на ста ви. Уви ђа ју ћи зна чај исто риј ске 
кар те, про фе сор Бла го је вић је по кре нуо из ра ду и из да ва ње зид них исто риј ских 
ка ра та. Сам је из ра дио пр вих шест ко је су по кри ле срп ску исто ри ју у сред њем ве ку. 
Упо ре до је по кре ну та из ра да мо дер ног исто риј ског атла са ко ји је у осно ви свог са-
др жа ја по ста вио Бал кан и срп ске зе мље. Под ње го вом си гур ном ру ком, као ре дак-
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то ра, Атлас је до жи вео се дам из да ња и пр во, до пу ње но из да ње (2011). Сам ре дак тор 
је био и ау тор по је ди нач но нај ве ћег бро ја ка ра та (25).

На овом ме сту осе ћам оба ве зу да, као ње гов уче ник, ка жем не ко ли ко ре чи о 
про фе со ру Бла го је ви ћу као на став ни ку. Пре у зи ма њем исто риј ске ге о гра фи је 1972. 
го ди не он је по чео да фор ми ра и кон ци пи ра пред мет у скла ду са та да по зна тим 
зна њи ма и уло зи исто риј ске ге о гра фи је на пу стив ши ра ни ју кон цеп ци ју по моћ ног 
пред ме та ко ји се сво ди на исто риј ску то по гра фи ју и ма ло кар то гра фи је. По ред ин си-
сти ра ња на на ци о нал ној ге о гра фи ји у кон цеп ту су за др жа ни и са др жа ји из исто-
риј ске ге о гра фи је Ме ди те ра на и Евро пе. Ова ко мо дер ним кон цеп том ство ре не су 
прет по став ке за да љи раз вој пред ме та и ис тра жи вач ког по ља исто риј ске ге о гра-
фи је у оном прав цу ку да су ишла ис тра жи ва ња у За пад ној Евро пи и Ру си ји.

Сту ден ти пам те про фе со ра Бла го је ви ћа као бла гог, ти хог на став ни ка, ве о ма 
тач ног и пре ци зног у вр ше њу сво јих оба ве за. Исто вре ме но ве о ма стр пљи вог и 
спрем ног да им по мог не у са вла да ва њу њи хо вих оба ве за. Бес ком пр о ми сан у на у ци, 
у жи во ту је те жио здра вом до го во ру и из бе га ва њу не су гла си ца ме ђу ко ле га ма. На-
жа лост по раз вој сту ди ја о срп ском сред њем ве ку, био је мен тор за из ра ду са мо 
јед не док тор ске ди сер та ци је и као пен зи о нер ко мен тор дру ге ди сер та ци је. Ти ме је 
део ње го вог бо га тог ис ку ства, по себ но у ар хив ским ис тра жи ва њи ма, пре нет ве о ма 
ма лом бро ју мла ђих ис тра жи ва ча.

До зво ли те ми да још јед ном упу тим искре но са у че шће по ро ди ци и да се још 
јед ном опро стим од мог про фе со ра Ми ло ша Бла го је ви ћа са ко јим сам про шао три-
де се то го ди шњи пут уче ни ка и учи те ља, али и при ја те ља и са вет ни ка у мно гим 
жи вот ним не при ли ка ма вре ме на иза нас. 

Не ка је веч на сла ва и хва ла Ми ло шу Бла го је ви ћу!

Си ни ша Ми шић
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IN MEMORIAM

ЈО ВАН ЈЕР КО ВИЋ
(1929–2012)

У по слу је про фе сор Јо ван Јер ко вић био тих и скро-
ман, ис тра јан, стр пљив, по у здан, не на ме тљив, не у жур бан 
а екс пе ди ти ван, с вред ним и обим ним де лом; oтишао је са 
овог све та без не за вр ше них на уч них и струч них по сло ва, 
без ду го ва пре ма ин сти ту ци ја ма, ко ји ма је по све тио свој 
рад ни век, пре ма при ја те љи ма и пре ма са рад ни ци ма. Лич-
не оба ве зе је као пра ви вред ни Пре ча нин ажур но из вр ша вао. 

На уч ним и струч ним де лом оста вио је про фе сор Јо-
ван Јер ко вић тра јан бе лег у три ма обла сти ма. 

Пр ва област. Он је је дан од уте ме љи ва ча ва жне гра-
не Но во сад ске лин гви стич ке шко ле, ко ја је има ла у цен тру 
па жње срп ски је зик у пред ву ков ском и ву ков ском пе рио-
ду и у вре ме ну ста би ли за ци је срп ског је зич ког стан дар да, 
за јед но са Алек сан дром Мла де но ви ћем и Јо ва ном Ка ши-

ћем, с Ми ли во јем Па вло ви ћем као прет ход ни ком, и ви ше мла ђих след бе ни ка и 
са рад ни ка са Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, као на при мер Љи ља ном Су-
бо тић и ње ним уче ни ци ма, као тре ћом ге не ра ци јом, уз не ко ли ко сла ви ста из све та. 
Да по ме нем, на при мер, Пи те ра Хе ри ти ја из Ве ли ке Бри та ни је, Ке не та Неј ло ра и 
Алек сан дра Ал би ја ни ћа из Аме ри ке, Ми ла на Сур дуч ког, Ка на ђа ни на, исе ље ни ка 
из Но вог Са да, Јо ви ног са рад ни ка и при ја те ља из мла до сти, Гер хар да Не ве клов ског 
из Ау стри је и Фин ца Ју ха ни ја Ну ор лу о та.

Ле ти мич ним уви дом у би бли о гра фи ју проф. Јерковићa, уста но ви ће мо да је 
његовo главнo ин те ре со ва ње би ло из у ча ва ње пу те ва ста би ли за ци је књи жев но је-
зич ке нор ме у пост ву ков ском пе ри о ду. Ни ко, ни пре ни по сле ње га, ни је те мељ ни-
је ушао у про блем по сте пе не „ле га ли за ци је” и из град ње стан дар да екaвског из го-
во ра. По ка зу је се то са мим под се ћа њем на пи сце и ва жне лич но сти из срп ске кул-
ту ре чи јим се је зи ком проф. Јер ко вић ба вио (чи ним то пре те жно пре ма ре до сле ду 
из ла ска ње го вих сту ди ја): Ђу ра Јак шић (два при ло га), Ја ков Иг ња то вић (не ко ли ко 
при ло га и док тор ска ди сер та ци ја, об ја вље на као мо но гра фи ја), Бо го бој Ата нац ко-
вић (ви ше при ло га и у крај њем ре зул та ту мо но гра фи ја), Пла тон Ата нац ко вић, Јо ван 
Гр чић Ми лен ко, Ко ста Триф ко вић, Ђу ра Да ни чић, Љу бо мир Не на до вић (ви ше 
при ло га и мо но гра фи ја), Јо ван Сте ри ја По по вић (из два јам две за ни мљи ве ква ли-
фи ка ци је из на сло ва о Сте ри ји ном је зи ку – пр ва, „је зи ко слов не сит ни це”, дру га, 
„је зи ко слов не круп ни це”), Јо ван Јо ва но вић Змај. Овај не пот пу ни спи сак за кљу чио 
бих Вељ ком Пе тро ви ћем и Бо шком Пе тро ви ћем. Про фе сор Јер ко вић њи хов је зик 
са гле да ва у ре ла ци ја ма: је зик књи жев ног де ла (од но сно дру гих пи сме на, нај че шће 
пи са ма – ау то гра фа) – је зик сре ди не – стан дард ни је зик да тог пе ри о да. У овим ре ла-
ци ја ма по себ но су за ни мљи ва ње го ва два ра да: Ди ја лек ти зми се кун дар ног по ре кла 
у је зи ку вој во ђан ских пи са ца и Је зик на род них умо тво ри на у је зи ку срп ских пи са ца 
у Вој во ди ни. Про фе сор Јер ко вић се у овим ра до ви ма ба вио раз ли чи тим ни во и ма 
– од ор то гра фи је и пра во пи са до син так се, твор бе ре чи и „лек сич ке сло је ви то сти”. 
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Књи га Је зик и пи сци, ау то ров је из бор ра до ва из на ве де не на уч не обла сти. Ве ћи на 
сту ди ја об ја вље на је у из да њи ма Ма ти це срп ске.

Дру га област. За име про фе со ра Јо ва на Јер ко ви ћа оста ће ве за но уво ђе ње уче ња 
је зи ка дру штве не сре ди не у на шим шко ла ма, не са мо у Вој во ди ни не го у це лој прет-
ход ној Ју го сла ви ји, од при пре ме уни вер зи тет ског ка дра до прак тич не ре а ли за ци је 
на свим ни во и ма об ра зо ва ња. При зна ња за то до би ја ли су че шће дру ги не го про-
фе сор Јер ко вић сам, нај пре др жа ва и власт. 

За ни мљи во је да је он већ у тре ћој го ди ни на кон ди пло ми ра ња на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Бе о гра ду об ја вио два уџ бе ни ка из ове обла сти (у ко а у тор ству): Уџ бе ник 
срп ско хр ват ског је зи ка за VI раз ред гим на зи је (од но сно II раз ред учи тељ ских шко ла) 
са ма ђар ским, ру мун ским и сло вач ким на став ним је зи ком и Уџ бе ник срп ско хр ват-
ског је зи ка за VI раз ред осмо го ди шње шко ле са ма ђар ским на став ним је зи ком. У 
раз ли чи тим ва ри јан та ма, од та да па до са да, са мо стал но или у ко а тор ству, про фе сор 
Јер ко вић је овај део стру ке пра тио струч ним и ме то дич ким сту ди ја ма и це лим ком-
пле ти ма уџ бе нич ке и при руч не ли те ра ту ре за на ста ву срп ског је зи ка у шко ла ма на 
свим је зи ци ма (бро јем ве ћих) на ци о нал них ма њи на у Вој во ди ни – ма ђар ском, ру мун-
ском, сло вач ком и ру син ском. Мно га из да ња су ме ња на, до пу ња ва на, оса вре ме ња ва-
на. Да нас је то це ла би бли о те ка, ко јом би се мо гла по но си ти и ове ћа ин сти ту ци ја.

Тре ћа област је рад про фе со ра Јер ко ви ћа у при пре ми но вог пра во пи са срп ског 
је зи ка. Укљу чи ва ње у рад ни тим би ло је усло вље но ко ли ко ње го вим струч но-на уч-
ним про фи лом и ста ту сом на Фа кул те ту и на на шој ка те дри, то ли ко и ње го вом функ-
ци јом у Ма ти ци срп ској. Он је, на и ме, баш те 1988. го ди не за по чео пр ви ман дат (од 
укуп но три уза стоп на – од 1988. до 2000. го ди не) на ду жно сти се кре та ра Оде ље ња 
за књи жев ност и је зик у Ма ти ци срп ској. А Ма ти ца срп ска је до др жав ног рас па да 
и срп ско-хр ват ског је зич ког рас ко ла, иа ко у на ци о нал но осе тљи вим по сло ви ма 
екс по ни ра на, оста ла је ди на уста но ва при хва тљи ва за све ин сти ту ци је и по је дин це 
у чи јој је над ле жно сти, струч ној или по ли тич кој, био је зик од но сно је зич ка по ли-
ти ка. Зна ча јан мо ме нат је сва ка ко био и углед но во сад ског лин гви стич ког цен тра са 
Иви ћи ма. Ми сли ло се, на и ме, да је то при ли ка да се, ина че до бар Пра во пис срп ско-
хр ват ског је зи ка из 1960. го ди не, оса вре ме ни, с тан ком на дом да ће мо и у (еу фе ми-
стич ки ре че но) из ме ње ним окол но сти ма ‒ до ћи, ако не до за јед нич ког, а оно бар до 
нор ма тив но уса гла ше ног при руч ни ка, ко ји не ће оте жа ва ти ме ђу соб ну ко му ни ка ци-
ју че ти ри та да јед но је зич не ре пу бли ке. Уз све то, Ми тар Пе ши кан је у про фе со ра 
Јер ко ви ћа имао по ве ре ња као чо ве ка. У њи хо вој мла до сти по ла га ли су се те шки 
ис пи ти, пла ћа ло се и те шком ро би јом и гла вом! 

Рад на пра во пи си ма нас дво ји цу је збли жио, спри ја те љио, из бри сао, ко ли ко 
то до бро вас пи та ње до зво ља ва, од нос из ме ђу на став ни ка и ђа ка. До шли смо до тле 
да се чу је мо и без пра вих по во да и за јед нич ких по сло ва, са мо то ли ко да по при ча мо, 
да се по ша ли мо, рет ко и да се по жа ли мо на окол но сти и вре ме у ко јем жи ви мо, али 
го то во увек, без из у зет ка, да се при твр ди мо у уве ре њу да смо оба ве зни да са чу ва мо 
ра дост са рад ње и раз у ме ва ња на на шој ка те дри, на на шем фа кул те ту и у Оде ље њу 
за књи жев ност и је зик у Ма ти ци срп ској, све сни чи ње ни це да су нам ове ин сти ту-
ци је и ко лек ти ви пру жи ли жи вот ну шан су ко ја би нам без њих би ла ус кра ће на. А 
мно ги су то гу би ли из ви да.

По себ но је те шко на ма ко ји се опра шта мо од сво јих про фе со ра, са рад ни ка и 
при ја те ља – јед ног по јед ног. И че ка мо ред! Опра штам се с То бом, дра ги Јо во, ми ран 
и си гу ран у уве ре њу, ако ме гле даш од о зго, да знаш да сам те и во лео и по што вао. 
С То бом је би ло при јат но раз го ва ра ти, дру го ва ти и пу то ва ти. Ти си знао, као рет ко 
ко ји ко ле га и са рад ник, сво јим по ступ ци ма, ка да је то у људ ском сми слу по треб но 
и до зво ље но, да из бри шеш и ге не ра циј ске и ста ту сне раз ли ке. 

Дра ги наш Јо во, про фе со ре и при ја те љу ‒ по чи вај у ми ру!

Ма то Пи жу ри ца
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IN MEMORIAM

СЛО БО ДАН РА КИ ТИЋ
(1940‒2013)

Ма ти ца срп ска се с ту гом и по но сом сје ћа сво га стал-
ног чла на са рад ни ка (од 2008) и до бит ни ка Зма је ве на гра-
де (2011. за 2010), ви ше го ди шњег са рад ни ка Ле то пи са, 
пред сјед ни ка Срп ске књи жев не за дру ге (од 2005) и са труд-
ни ка у за јед нич ким по сло ви ма ових дви ју зна ме ни тих 
на ци о нал них кул тур них ин сти ту ци ја – Ма ти це срп ске и 
Срп ске књи жев не за дру ге. Зма је вом на гра дом је, као и 
укуп ним сво јим ра дом, об је ди нио Ма ти чи ног и За дру ги-
ног Зма ја.

Сло бо дан Ра ки тић је ро ђен у Вла со ву код Ра шке 30. 
сеп тем бра 1940. го ди не. У Ра шки је за вр шио основ ну шко лу, 
а гим на зи ју у Но вом Па за ру. Од 1960. жи ви у Бе о гра ду, 
гдје пр во упи су је Ме ди цин ски фа кул тет, а он да пре ла зи 
на Фи ло ло шки, гдје је ди пло ми рао на Гру пи за ју го сло-

вен ску и оп шту књи жев ност. Уре ђи вао је књи жев не ча со пи се Са вре ме ник и Ра шка, 
као и књи жев ну ре ви ју Књи жев на реч. Ра дио је у За ду жби ни Или је Ко лар ца (1973–
2007) као уред ник Ка те дре за књи жев ност и је зик. Био је члан Од бо ра за за шти ту 
ми сли и сло бо де из ра жа ва ња (1985–1989), пред сјед ник Удру же ња књи жев ни ка Ср би је 
(1994–2004), а од 26. апри ла 2005. до сво је смр ти (1. ја ну а ра 2013) био је пред сјед ник 
Срп ске књи жев не за дру ге.

Сло бо дан Ра ки тић је био ва тре ни за го вор ник и истин ски но си лац де мо крат-
ских иде ја. У пр вом ви ше стра нач ком са зи ву срп ског пар ла мен та по сли је Дру гог 
свјет ског ра та био је пред сјед ник та да нај ве ће по сла нич ке гру пе де мо крат ске опо-
зи ци је – Срп ског по кре та об но ве (1991–92). Иза бран је за по сла ни ка у Скуп шти ни 
Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је и та мо био пред сјед ник по сла нич ке гру пе Де мо-
крат ског по кре та Ср би је (ДЕ ПОС) 1993–1994. Не за до во љан ста њем у опо зи ци ји, 
осно вао је 1995. Са бор ну на род ну стран ку, чи ји је пред сјед ник био од ње ног осни-
ва ња. Све ти ар хи је реј ски си нод Срп ске пра во слав не цр кве од ли ко вао га је Ор де ном 
Све то га Са ве II сте пе на 2010. го ди не.

Ра ки тић је сна жно при су тан у срп ском пје сни штву од ше зде се тих го ди на XX 
ви је ка. За ви чај на „Ра шка шко ла” и бе о град ска „Про све та” об ја ви ле су 2011. и 2012. 
го ди не Са бра не пе сме Сло бо да на Ра ки ти ћа у де сет књи га под овим на сло ви ма: 
Све тло сти ру ко пи са и ра не пе сме, Ра шки на пе ви, Свет нам ни је дом, Зе мља на је
зи ку, Ду ша и спруд, По то мак, Но ви по то мак, Основ на зе мља, Та пи је у пла ме ну, Во
де на сло ва и Пла мен и ро са. На овом из да њу ин тен зив но је ра дио сам пје сник и оно 
се мо же сма тра ти ка нон ским. Са чи нио је Ан то ло ги ју по е зи је срп ског ро ман ти зма 
и об ја вио три бо га те књи ге књи жев них есе ја: Од Ита ке до при ви ђе ња, Об ли ци и 
зна че ња и Брат ство по Ор фе ју. За свој књи жев ни, пре вас ход но пје снич ки рад, 
Ра ки тић је до био број не на гра де и при зна ња: „Ми лан Ра кић”, „Иси до ра Се ку лић”, 
„Бран ко Миљ ко вић”, „Ла за Ко стић”, „Ко чи ће во пе ро”, „Јо ван Ду чић”, „Злат ни крст 
кне за Ла за ра”, „Де сан ка Мак си мо вић”, „Злат ни пр стен де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа”, 
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„Сте фан Пр во вен ча ни”, „Бо го ро ди ца Тро је ру чи ца”, „Ла зар Вуч ко вић”, „Злат ни 
Ор феј” и Зма је ва на гра да Ма ти це срп ске. До бит ник је „Ве ли ке Ба зја шке по ве ље” 
(Те ми швар 1998), ди пло ме „Злат но пе ро” (Мо сква 2005) и Ву ко ве на гра де (2008).

Сло бо дан Ра ки тић је пје сник за ви ча ја у нај пле ме ни ти јем зна че њу те ри је чи. 
За ви чај је ар хе тип, ве ли ка, уни вер зал на те ма. Сло бо дан Ра ки тић је то знао и осје-
ћао, као што је знао да из та кве те ме вре ба опа сност по вр шно сти и ба нал но сти. Он 
је ту опа сност срећ но из бје гао, а у сво јим пје сма ма спо јио ар хе тип ско и ин тим но, 
па три от ско и за ви чај но, еле гич но и осје ћа ње исто ри је, ми сао и ин ту и ци ју. Ње гов 
ми са о ни еле гич ни ли ри зам усмје рен је на исто ри ју и тра ди ци ју, али и на ме та фи зич-
ко и ре ли гиј ско, на оно стра но и за ум но. Ње го ва по е зи ја до се же ме та фи зич ко-ре ли-
гиј ске про сто ре без вре ме но сти, али ни је ње на ма ња чар у „по врат ку у вре ме”, у 
про шлост и за ви чај, у Ју жну и Основ ну зе мљу. Тај ра спон из ме ђу ме та фи зич ко-ре-
ли гиј ског, кул тур но-ис то риј ског и за ви чај ног ви ди се у Ра ки ти ће вом би љур ном 
ни зу ма на сти ра у ње го вој по е зи ји, па се ње го ве пје сме мо гу до жи вје ти и као сво-
је вр сна хо до ча шћа: Со по ћа ни (Со по ћан ски би љур, Со по ћан ски ан ђео, Со по ћан ска 
ру жа), Ђур ђе ви сту по ви, Де ча ни, Бо го ро ди ца Ље ви шка, Бањ ска, Сту де ни ца и Гра-
ча ни ца. Ту се пре пли ћу ре ли гиј ско, на ци о нал но, за ви чај но и ин тим но. Али Ра ки тић 
не гу би осје ћа ње за еле мен тар но – за зе мљу, род и плод.

Из ре че не су већ оцје не о Ра ки ти ће вом ве рси фи ка тор ском уми је ћу, о ње го вим 
ар ти стич ким спо соб но сти ма, о је зич кој ор га ни за ци ји пје сме, о при пад но сти ње го-
ве ли ри ке „нај и зра зи ти јем нео сим бо ли стич ком кри лу и ме ди та тив ном ду хов ном 
усме ре њу срп ске по е зи је” (М. Недић). Ра ки тић је пре вас ход но, пје сник Основ не, Ју жне 
зе мље, пје сник Ра шке, Ме то хи је и Ко со ва; пје сник Ста ре Ср би је. Он је ту сво ју 
Основ ну зе мљу до жи вља вао као род ну ку ћу и ди је лио је њен усуд. Оту да ин тим ни 
то но ви чак и у ње го вој па три от ској по е зи ји. То су ње гов не пре бол ни бол и ин спи-
ра ци ја.

Јо ван Де лић
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IN MEMORIAM

МИ О ДРАГ ЈО ВА НО ВИЋ 
(1932–2013)

Ми о драг Јо ва но вић, ре дов ни про фе сор на Оде ље њу 
за исто ри ју умет но сти Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра-
ду и је дан од зна чај ни јих ис тра жи ва ча срп ске умет но сти 
но вог ве ка, на пу стио је жи вот ну сце ну 2013. го ди не. Сво-
јом за ни мљи вом лич но шћу и дис крет ним на сту пом ла ко 
је за до би јао па жњу сту де на та и ко ле га ко ји ма је увек био 
спре ман да по све ти сво је вре ме и па жњу. Од ме ре не и про-
ми шље не ре че ни це от кри ва ле су ње го ву ин те лек ту ал ну 
ши ри ну, што га је чи ни ло ра до ви ђе ним са го вор ни ком о 
раз ли чи тим те мама. То ком ду ге и плод не ка ри је ре ин те-
лек ту ал на ра до зна лост га је во ди ла ка раз ли чи тим обла-
сти ма на у ке и умет но сти, пре све га фо то гра фи је, о че му 
је и он сам на не ко ли ко ме ста све до чио.

На и ме, Ми о драг Јо ва но вић је де тињ ство и ра ну мла-
дост про вео у ви ше ме ста ме ња ју ћи пре би ва ли ште: ро ђен је у Зре ња ни ну (та да шњем 
Пе тров гра ду), да би по том основ ну шко лу за вр шио у При шти ни, а сред њу у Ја го-
ди ни. Иа ко су га ин те ре со ва ња во ди ла ка тех нич ким на у ка ма, упи сао је исто ри ју 
умет но сти на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду 1952, а ди пло ми рао 1957. Од мах 
по за вр шет ку сту ди ја на шао је за по сле ње у На род ном му зе ју у Шти пу, где је остао 
го ди ну да на. На кон то га се вра тио у Бе о град и упи сао пост ди плом ске сту ди је на 
Оде ље њу за исто ри ју умет но сти окон чао их 1960. Те ма ко ја га је та да за ин те ре со-
ва ла ти ца ла се срп ско-ру ских умет нич ких ве за у XVIII ве ку, а пр ва озбиљ ни ја ис тра-
жи ва ња за по чео је на по љу срп ске умет но сти XVIII ве ка под мен тор ством углед ног 
про фе со ра Де ја на Ме да ко ви ћа. То ин те ре со ва ње ће га пра ти ти до кра ја про фе си о-
нал не ка ри је ре и из њега је на ста ло ви ше де ла ко ја су ра све тља ва ла сло же ни од нос 
из ме ђу ова два бли ска на ро да и у XIX и у XX ве ку. О то ме све до че ње го ви пу бли ко-
ва ни ра до ви об ја вље ни у во де ћим срп ским на уч ним и струч ним ча со пи си ма. По стиг-
ну ти ре зул тат га је пре по ру чио, па је већ 1961. иза бран за аси стен та на пред ме ту 
Исто ри ја умет но сти ју го сло вен ских на ро да но вог ве ка на Оде ље њу за исто ри ју умет-
но сти Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду.

Де ли мич но и под ути ца јем мен то ра ис тра жи ва ње срп ског ба ро ка му је отво-
ри ло про стор Сред ње Евро пе те је 1965/1966. го ди ну про вео на уса вр ша ва њу у 
Бе чу као сти пен ди ста ау стриј ске вла де. У том пе ри о ду је по стао са рад ник Цен трал-
ног ин сти ту та за исто ри ју умет но сти у Мин хе ну, што је остао на ред них два де сет 
пет го ди на. Пред њим је та да пред ста ви ла сво је мо гућ но сти срп ска умет ност XIX 
ве ка са свим сво јим раз гра на тим и сло је ви тим ве за ма са гер ман ским све том. Из те 
љу ба ви су про и за шли број ни ра до ви о та да но вим и не по зна тим те мама: о илу стро-
ва ним Би бли ја ма из беч ких и мин хен ских би бли о те ка, о исто ри зму у срп ској умет-
но сти, о ути ца ју ста рих мај сто ра на срп ске сли ка ре XIX ве ка, о пу то ва њи ма срп ских 
умет ни ка у Ита ли ју, о ве за ма ма ђар ске и срп ске умет но сти, или о „хан зе на ти ци” код 
срп ских сту де на та ар хи тек ту ре. Кру ну ви ше го ди шњег ис тра жи ва ња и про ми шља ња 
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пред ста вља ла је док тор ска те за под на сло вом Срп ско сли кар ство у до ба ро ман ти зма 
ко ју је од бра нио 1973. на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду, што је отво ри ло пут 
за да ља ис тра жи ва ња ве зе ро ман ти зма са иде јом на ци о нал не про шло сти. 

Упра во је пе ри од из ме ђу 1830. и 1870. био оми ље но исто риј ско раз до бље Мио-
дра га Јо ва но ви ћа, што је по твр дио об ја вљи ва њем не ко ли ко књи га и ве ћег бро ја чла-
на ка у ве зи са оно вре ме ним умет ни ци ма и фе но ме ни ма. На дах нут ро ман ти чар ским 
иде а ли ма он ни је за бо ра вљао на гра ђан ски ста леж као кул тур ног но си о ца тог до ба, 
ни ти на па три от ске иде је и уста но ве ко је су осни ва ли. Сле де ћи их, био је од осни ва-
ња члан Оде ље ња за ли ков не умет но сти Ма ти це срп ске, у јед ном пе ри о ду и ње гов 
се кре тар, пред сед ник Те ми швар ског од бо ра Ма ти це срп ске и пред сед ник Управ ног 
од бо ра Га ле ри је Ма ти це срп ске. Свом јав ном де ло ва њу упи сао је и пред се да ва ње 
Дру штвом исто ри ча ра умет но сти Ср би је и Дру штвом при ја те ља На род ног му зе ја 
у Бе о гра ду.

Про шав ши сва уни вер зи тет ска зва ња, иза бран је за ре дов ног про фе со ра на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду 1988, оба вљао је функ ци ју про де ка на, управ-
ни ка Оде ље ња за исто ри ју умет но сти, а крат ко и Ин сти ту та за исто ри ју умет но сти. 
Од 1973. до 1978. го ди не пре да вао је и на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду, 
по том и на Фи ло зоф ском фа кул те ту у При шти ни (Бла цу, 1999).

Из ра зу мљи вих раз ло га Ми о драг Јо ва но вић је по себ но био за ин те ре со ван за 
Ба нат, ње го ву умет ност и исто ри ју, по зна те ма на сти ре и слав не умет ни ке. Због то га 
је по не кад умео да на пра ви по ре ђе ње из ме ђу фру шко гор ских и ба нат ских ма на сти ра 
и да ис так не не пра вед ну за по ста вље ност по то њих. Мо жда је због то га и по све тио 
број не мо но гра фи је и члан ке ба нат ским ма на сти ри ма и сли кар ству Те ми швар ске 
епар хи је, или умет ни ци ма по пут Кон стан ти на Да ни ла, Па је Јо ва но ви ћа и Уро ша 
Пре ди ћа. На кра ју тог плод ног и бо га тог жи во та по ста ло је ви дљи во да је по јам око 
ко јег се ве о ма че сто вр те ла на уч на ми сао Ми о дра га Јо ва но ви ћа био про блем кон-
ти ну и те та, ка ко др жав ног, та ко и кул тур ног и умет нич ког. Сто га је у сво јим ра до-
ви ма по ку ша вао да по ве же кул тур но раз ли чи те про сто ре ко је су на се ља ва ли Ср би 
у ду гом вре мен ском пе ри о ду од три сто ле ћа. Из то га су про и за шле мо но гра фи је 
Срп ско цр кве но гра ди тељ ство и сли кар ство но ви јег до ба и Три ве ка срп ског сли кар
ства, а ве ћи број ње го вих де ла до жи вео је дру го из да ње, што је по твр ди ло при јем-
чи вост ње го вих ста во ва ши рем чи та лач ком кру гу. Сво јим по све ће ним ра дом Мио драг 
Јо ва но вић је оста вио зна ча јан траг у срп ској исто ри ји умет но сти, а сво јим књи га ма 
по ди гао се би тра јан спо ме ник у срп ској на у ци и кул ту ри.

Владимир Симић
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IN MEMORIAM

САВО СКОКО
(1923–2013)

Офи цир, ис так ну ти срп ски исто ри чар и вр сни по-
зна ва лац на ше вој не исто ри је, Са во Ско ко, ро дио се 4. 
ја ну а ра 1923. го ди не у хер це го вач ком се лу Ју го ви ћи, код 
Гац ка. Основ ну шко лу за вр шио је у Фој ни ци. Уче ство вао 
је у Дру гом свет ском ра ту и као при пад ник пар ти зан ског 
по кре та на кра ју ра та сте као чин по руч ни ка Ју го сло вен-
ске ар ми је. Ни жу гим на зи ју по ха ђао је у Мо ста ру и Би-
ле ћи, а ви шу гим на зи ју, Пе ша диј ску офи цир ску шко лу и 
Фи ло зоф ски фа кул тет (гру па за исто ри ју) за вр шио је у 
Бе о гра ду. Од 1966. до 1968. на Фи ло зоф ском фа кул те ту 
по ха ђао је по сле ди плом ске сту ди је, а по том ма ги стри рао 
(1968) и док то ри рао (1974) те ма ма ве за ним за Дру ги бал-
кан ски рат 1913. По сле за вр ше ног фа кул те та по ста вљен 
је на ду жност исто ри ча ра-ис тра жи ва ча у Вој но и сто риј ском 

ин сти ту ту у ко јем је про вео 20 го ди на и сте као зва ње на уч ног са вет ни ка и чин пу ков-
ни ка ЈНА. У свом на уч но и стра жи вач ком ра ду ба вио се, пре све га, вој ном исто ри јом 
Ср би је у XIX ве ку, бал кан ским ра то ви ма, Пр вим свет ским ра том, На род но о сло бо-
ди лач ком бор бом то ком Дру гог свет ског ра та, стра да њем срп ског на ро да под фа ши-
стич ком оку па ци јом, као и исто ри јом Хер це го ви не. Об ја вио је 25 књи га, број не при-
ло ге у мо но гра фи ја ма, а у пе ри о дич ним пу бли ка ци ја ма ви ше од 100 дру гих на уч них 
ра до ва ме ђу ко ји ма су исто риј ске рас пра ве, сту ди је, кри тич ки при ка зи и др. У ра зним 
ча со пи си ма и ли сто ви ма на пи сао је и ве ли ки број чла на ка и фељ то на о срп ској 
рат ној про шло сти. Уче ство вао је на пре ко 50 на уч них ску по ва. На ро чи то пло дан 
рад ни пе ри од за др Ско ка на сту пио је на по чет ку осам де се тих го ди на про шлог ве ка. 
Он је, др же ћи се ме то до ло шких на че ла кри тич ке исто ри о гра фи је, објек тив но и бес-
ком про ми сно из но сио исто риј ске исти не и сво је кри тич ке ста во ве, што га је до ве ло 
у су коб с та да шњим по ли тич ким ре жи мом и узро ко ва ло ње гов пре ра ни од ла зак у 
пен зи ју.

По сле дво том не мо но гра фи је Дру ги бал кан ски рат 1913. (I, 1968; II, 1975) об ја-
вио је књи гу Вој во да Жи во јин Ми шић – Мо је успо ме не (1968). Ско ко је при ре дио ме-
мо а ре овог чу ве ног вој ско во ђе, струч но ре ди го вао текст, на пи сао ко мен та ре кључ них 
исто риј ских до га ђа ја, а мно ге и до пи сао ка ко би упот пу нио Ми ши ће во де ло. Ба вио 
се ду го и сту ди о зно и дру гом дво ји цом слав них срп ских вој во да, па су из ње го вог 
пе ра по те кле дво том не мо но гра фи је Вој во да Ра до мир Пут ник (1984) и Вој во да Сте
па Сте па но вић у ра то ви ма Ср би је 1876–1918. (1985, ко а у тор Пе тар Опа чић). Ско ко је 
је дан од ау то ра и илу стро ва них рат них хро ни ка о ве ли ким вој ним су ко би ма ко ји 
су во ђе ни на на шим про сто ри ма кра јем XIX и по чет ком XX ве ка, као и по себ них 
сту ди ја о ве ли ким бит ка ма срп ске вој ске ме ђу ко ји ма се ис ти че де ло Ко лу бар ска 
бит ка 1914. (1990), ко је је пи сао на осно ву гра ђе из број них ар хив ских фон до ва 
ши ром Евро пе.
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Те ма ти ком из Дру гог свет ског ра та Са во Ско ко се ба вио у књи зи По ко љи хер
це го вач ких Ср ба 1941. (1991) у ко јој је опи сао стра да ња и ге но цид над срп ским на ро дом 
у Хер це го ви ни. Он је по сле ду го трај них ис тра жи ва ња, а осла ња ју ћи се на бо га ту 
ар хив ску и до ку мен тар ну гра ђу, исто ри о граф ску ли те ра ту ру, као и соп стве но ис ку-
ство не по сред ног уче сни ка до га ђа ја, у свом дво том ном ка пи тал ном де лу Кр ва во ко ло 
хер це го вач ко 1941–1942. (1999) из нео де таљ не по дат ке о бор би хер це го вач ких Ср ба 
за го ли би о ло шки оп ста нак и о њи хо вом тра гич ном бра то у би лач ком су ко бу. У овој 
књи зи сме ло је пи сао о зло де ли ма уста ша, чет ни ка и пар ти за на у Хер це го ви ни. Ва жни-
је мо но гра фи је су му и Ан ти фа ши стич ка Не ве сињ ска пу шка (2012) и На бе смрт ној 
вер ти ка ли срп ске рат не про шло сти (I–II, 2012).

Са во Ско ко је оства рио за па же но на уч но и струч но ан га жо ва ње и у Ма ти ци 
срп ској. Он је у фе бру а ру 1997. го ди не по стао са рад ник Ма ти чи ног ка пи тал ног на-
ци о нал ног лек си ко граф ског про јек та „Срп ски би о граф ски реч ник” и за по тре бе овог 
про јек та, из ме ђу оста лог, на пи сао и би о гра фи ју вој во де Пе тра Бо јо ви ћа. Због сво је 
из у зет не струч но сти од мах је по стао и је дан од уред ни ка стру ке на овом про јек ту 
и то ком на ред них 15 го ди на вред ног ра да пре гле дао ви ше од 600 би о гра фи ја лич-
но сти ко је су сво је де ло ва ње оства ри ле у обла сти вој ске и ра то ва. Ње гов акри би чан, 
пе дан тан и увек од го во ран уред нич ки рад за сни вао се на бо га том зна њу сте че ном 
ви ше де це ниј ским ис тра жи вач ким пре га ла штвом на по љу на ше вој не исто ри је. Уред-
нич ке ин тер вен ци је ко је је увек до след но при ме њи вао до при не ле су у знат ној ме ри 
ква ли те ту тек сто ва у свих шест то мо ва Реч ни ка на ко ји ма је са ра ђи вао. Био је члан 
Уре ђи вач ког од бо ра СБР и од 2004. члан са рад ник Ма ти це срп ске.

Ак тив но уче ству ју ћи у ра ду дру штве них, на уч них, спорт ских и кул тур них 
ор га ни за ци ја и ин сти ту ци ја, Ско ко је био члан упра ве Атлет ског клу ба „Пар ти зан”, 
ре дак ци ја ча со писâ Ac ta Hi sto ri ca и Вој но и сто риј ски гла сник, На уч ног ве ћа Вој но-
и сто риј ског ин сти ту та, Од бо ра СА НУ за ис тра жи ва ње и об ра ду зло чи на ге но ци да 
по чи ње ног над ју го сло вен ским на ро ди ма то ком Дру гог свет ског ра та, Са ве та Фи ло-
зоф ског фа кул те та Бе о град ског уни вер зи те та, пот пред сед ник Дру штва за чу ва ње 
спо ме ни ка и не го ва ње тра ди ци ја осло бо ди лач ких ра то ва Ср би је 1912–1918. и др. 
За за слу ге у ору жа ној бор би про тив фа ши зма, од ли ко ван је Ор де ном за хра бро ст 
(два пу та), Ор де ном за слу га за на род са сре бр ним зра ци ма и Ор де ном брат ства и 
је дин ства са сре бр ним вен цем, а за мир но доп ске за слу ге у из град њи ору жа них 
сна га Ју го сла ви је: Ор де ном за вој не за слу ге са сре бр ним ма че ви ма, Ор де ном На-
род не ар ми је са сре бр ном зве здом и Ор де ном На род не ар ми је за злат ном зве здом. 
До би тник је Де цем бар ске на гра де ЈНА, пла ке те Са ве зног од бо ра СУБ НОР-а, На гра-
де за на у ку „Вла ди мир Ћо ро вић” и На гра де „Ћо ро ви ће ви су сре ти” за жи вот но де ло.

Са во Ско ко пре ми нуо је у Бе о гра ду 20. сеп тем бра 2013. го ди не.

Дра ган Ту бић
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IN MEMORIAM

КАРЛ ЈО А ХИМ КЛА СЕН
(1928–2013)

Има ли смо част и за до вољ ство да с на ма, у Ма ти ци 
срп ској и Дру штву за ан тич ке сту ди је Ср би је, де се так 
го ди на са ра ђу је чу ве ни на уч ник и ху ма ни ста свет ског 
гла са, про фе сор Карл Јо а хим Кла сен. У сво јој би о гра фи-
ји, по ред ту це ака де ми ја и на уч них дру шта ва ши ром све-
та где је био члан, увек је на во дио и да је по ча сни члан 
Ма ти це срп ске, о че му му је по ве ља све ча но уру че на у 
сеп тем бру 2009. го ди не, при ли ком ње го ве по се те Ср би ји. 
Та да му је за књи гу об ја вље ну на срп ском је зи ку о вред-
но сним пред ста ва ма и иде а ли ма код Гр ка и Ри мља на уру-
че на и на гра да за кла сич не сту ди је „Ми лан Бу ди мир”. 

Ту обим ну књи гу (353 стра на) под на сло вом Αρεταί 
и Vir tu tes об ја вио је Слу жбе ни гла сник 2008. го ди не (уред-
ник Јо ви ца Аћин) у при пре ми Ксе ни је Ма риц ки Га ђан ски. 

Књи га пред ста вља из бор Кла се но вих сту ди ја на ко ме смо за јед но са ра ђи ва ли и пр ви 
пут је као це ли на штам па на на срп ском је зи ку. То ли ко му се сви де ла та иде ја об је-
ди ња ва ња ње го вих ра штр ка них ра до ва об ја вљи ва них то ком три де це ни је на ра зним 
је зи ци ма од Евро пе до Ки не, да је 2010. г. об ја вио на не мач ком у Бер ли ну, уно се ћи 
ка сни је у сво ју би бли о гра фи ју оба на сло ва, и срп ски и не мач ки!

Би о гра фи ју про фе со ра Кла се на те шко је украт ко пред ста ви ти. Ро ђен у Хам бур-
гу, у чу ве ној по ро ди ци (пре дак му је био исто и ме ни кла сич ни фи ло лог), сту ди рао је 
кла сич не на у ке у Хам бур гу, Ге тин ге ну и Окс фор ду, где је и док то ри рао. Ба вио се 
ши ро ким ди ја па зо ном на уч них ди сци пли на, од хе лен ске фи ло со фи је и књи жев но сти, 
рим ске ре то ри ке и са ти ре, ан тич ке исто ри о гра фи је и исто ри је иде ја до епо хе ху ма-
ни зма и би блиј ских тек сто ва. Уре ђи вао је не ко ли ко зна чај них кла сич них ча со пи са, од 
ко јих је нај ва жни ји био ње гов пе чат глав ног уред ни ка ча со пи са Gno mon (1988–2006) 
и Beiträge zur Al ter tum swis sen schaft (1976–2010), за тим у Ма дри ду, Тар туу (од 2010) 
итд. У ред ових чу ве них ча со пи са у чи јим је ре дак ци ја ма био увр стио се и срп ски 
ча со пис Збор ник за кла сич не сту ди је Ма ти це срп ске, где је при хва тио да нам се при-
дру жи у ра ду с ве ли ким за до вољ ством ка ко ми је ре као: „Mit grösstem Vergnügen”. 
Кад сам на свет ском кла сич ном кон гре су у Ка ва ли у Грч кој у ав гу сту 1999. го ди не 
(као де ле гат на шег Ан тич ког дру штва, по сле бом бар до ва ња Ср би је!) на Ге не рал ној 
скуп шти ни са оп шти ла да смо у Ма ти ци срп ској по кре ну ли нов кла сич ни ча со пис, 
он је пред де ле га ти ма са свих кон ти не на та јав но че сти тао, ре кав ши: „Да нас је сву да 
у све ту ве о ма те шко по кре ну ти нов кла сич ни ча со пис, а у Ср би ји у ово вре ме то је 
пра ви под виг”. Та да је про фе сор Кла сен био пред сед ник те свет ске ор га ни за ци је 
FI EC (Fédéra tion In ter na ti o na le des As so ci a ti ons d’Étu des Clas si qu es) ко ја је јед на од 
се дам на ест Уне ско вих асо ци ја ци ја у ху ма ни стич ким на у ка ма. 

Про фе сор Кла сен је сво јој из у зет ној ин тер на ци о нал ној ре пу та ци ји до при нео као 
на уч ник, про фе сор и гост мно гих свет ских уни вер зи те та, од Аме ри ке до Ки не, Афри-
ке, Грч ке, Ита ли је, Ен гле ске. Ње гов про грам по се те 2009. го ди не Ср би ји био је из у-
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зет но ис пу њен. До пу то вао је са сво јом су пру гом Ро зви том, про фе со ром кла ви ра, 
одр жао два пре да ва ња у окви ру на уч ног ску па на шег Ан тич ког дру штва у Бе о гра ду 
на Пра во слав ном бо го слов ском фа кул те ту и у Срем ској Ми тро ви ци, при мио по ве љу 
Ма ти це срп ске и ди пло му „Ми лан Бу ди мир” на про мо ци ји у Би бли о те ци Гра да Бе о-
гра да, на ко јој су го во ри ли Бо го љуб Ши ја ко вић, Мир ја на Д. Сте фа но вић и Ксе ни ја 
Ма риц ки Га ђан ски, су де ло вао на са стан ку Ре дак ци је Кла сич ног збор ни ка Ма ти це 
срп ске. Ре чи ко ји ма се обра тио при сут ни ма про фе сор Кла сен на тим ску по ви ма би ле 
су из у зет но до бро при хва ће не, а за бе ле жи ла их је но ви нар По ли ти ке Ма ри на Ву ли ће-
вић (По ли ти ка 5. 10. 2009). Ту је он ре као, из ме ђу оста лог: „Да нас се кла сич на ан ти ка 
про ми шља кри тич ки, али тре ба уло жи ти на пор ка ко би би ли схва ће ни ње ни те ме љи 
ко ји пред ста вља ју на ше европ ске ко ре не. Евро пу не мо же мо раз у ме ти без исто ри је и 
тра ди ци је, од ан ти ке до да нас. То ни је са мо за пад на тра ди ци ја, већ и тра ди ци ја европ-
ског ис то ка и тим ми је дра же што је мо ја књи га об ја вље на на срп ском је зи ку...

У Евро пи не по сто ји оп ште при хва ће ни ка нон вред но сти, иа ко се мно ги љу ди 
те о риј ски за ла жу за исти ну и по моћ дру ги ма у не во љи, ме ђу тим, чак и у на шим ци-
ви ли зо ва ним дру штви ма по сто је иде је ко је ни су спро ве де не у прак си”. Је дан од глав-
них про бле ма са вре ме не Евро пе су, по ми шље њу про фе со ра Кла се на, сво је вр сне 
„нео д ре дљи во сти пра вих вред но сти”, ко је су усво је не од чо ве ка до чо ве ка, и на ро-
чи то „про блем на си ља” ме ђу мла дим све том. И да ље на гла ша ва: „Тре ба ан ти ку 
учи ни ти ре ле вант ном у на шем вре ме ну пред ста вља ју ћи ње не иде је и кон цеп те 
из вр сно сти, и на тај на чин под ста ћи љу де да о то ме раз ми шља ју. Обра зо ва ње и вас-
пи та ње у ду ху пра вих вред но сти увек је од по мо ћи. Те вред но сти су му дрост, пра вич-
ност, уме ре ност и хра брост, уз њи хо ве ‘хри шћан ске се стре’ – ве ру, на ду и ми ло ср ђе”. 
Про фе сор Кла сен ис ти че да у на ше до ба „у ко јем се етич ке нор ме и стан дар ди бр зо 
сме њу ју и где не по сто ји сла га ње око то га ко је су то вр хун ске вред но сти, где је јед-
на кост свих пу ка илу зи ја, Европ ска уни ја тре ба да гра ди ку ћу на чвр стим те ме љи ма 
– на ан тич ким вред но стима. У ско ри је вре ме то ли ко је не прав де, ра то ва и на си ља у 
сва ко днев ном жи во ту, да се ства ра ути сак њи хо ве оп ште при хва ће но сти у дру штву. 
До дат ни раз лог су ме ди ји ко ји то при хва та ње по твр ђу ју”. 

Вре мен ски ра спон ан тич ке исто ри је у ко јем Карл Јо а хим Кла сен ис тра жу је 
на ста нак, кон цеп ци ју и зна че ње основ не етич ке нор ме, вр ли не, у ан ти ци об у хва та два-
на ест ве ко ва, од Хо ме ра, пре ко Ту ки ди да, Пла то на, Ари сто те ла, сто и ча ра, и рим ских 
пе сни ка, до пе сни ка Кла у ди ја на у че твр том ве ку но ве ере. У на ше вре ме гло бал них 
и огром них дру штве них, по ли тич ких, па ну жно и кул тур них и етич ких про ме на, 
по ста вља се у оштром об ли ку пи та ње мо рал ног чо ве ка да нас, ње го вих стан дар да, 
ци ље ва и иде а ла. Те шко би се мо гао на ве сти да нас ау тор чи ји би сте из вор вр ли на 
же ле ли да сле ди те ако их уоп ште си сте мат ски не ко и опи су је. У пра зној, та ко че сто 
ко ри шће ној фло ску ли у по ли тич ком и јав ном жи во ту да је „по ре ме ћен си стем вред-
но сти” и да тре ба „сле ди ти европ ске вред но сти”, обич но уоп ште ни је мо гу ће фор-
му ли са ти ко је су то вред но сти, ко је вр ли не ула зе у не ки евен ту ал ни си стем, ка ко се 
и ко је вред но сти као „европ ске” од но се пре ма до ма ћим, за ко је ни је ма ње си гур но 
ко је су и ка ко их од ре ди ти. Еду ка тив на вред ност ова ко рас пли ну тих схва та ња прак-
тич но је рав на ну ли (из По го во ра Ксе ни је Ма риц ки Га ђан ски на ве де ној књи зи).

Сту ди је про фе со ра Кла се на уто ли ко су дра го це ни је и нео п ход н и је, као што 
је би ло и ње го во при су ство, охра бре ње и са рад ња. Не ће не до ста ја ти са мо сво јим 
број ним сту ден ти ма и чи та о ци ма ши ром све та, сво јој же ни и тро ји ци си но ва, не го 
и на ма у Ма ти ци срп ској и Но вом Са ду ко ји смо има ли то за до вољ ство и част да 
га по зна је мо и да бу де наш ува же ни члан и дра го це ни са рад ник.

Ксе ни ја Ма риц ки Га ђан ски
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IN MEMORIAM

ДОБРИЦА ЋОСИЋ
(1921–2014)

Отишао је добри див српске књижевности, писац по 
којем се мери читава једна епоха у трајању српског народа. 
Добрица Ћосић је био верник једне политичке идеје, али 
се отворено, критички суочио са практичним ефектима те 
вере, па је морао да постане и грешник и отпадник. Бавећи 
се сопственом идеолошком драмом, он је, истовремено, 
излагао дубинске увиде у природу српског народа, у његов 
начин ми шљења и доживљаја света, у његову културу. 
То што је та култура у највећој мери политичка, то највише 
говори о природи наше историје и наше судбине. Ћосићева 
дела која су на тај начин настајала, осветљавала су многе 
муке и страдања кроз којe је пролазио читав српски народ. 
Када се са временске удаљености буде гледала епоха из 
које са толико мука излазимо, а још увек остаје нејасно у 

шта то улазимо, његова стваралачка и мисаона отвореност и бескомпромисност 
остаће као трајни белег који нас непрестано опомиње. Време у којем сада живимо, 
он је већ назвао туђим, али и сада, а и убудуће, време у којем је он стварао и мислио 
биће обележено управо његовом дивовском појавом.

Добрица Ћосић је рођен 29. децембра 1921, године у Великој Дренови, код Трсте-
ника. У књижевност и културу улази у оквиру комунистичког, партизанског покрета, 
али онако како се он лично буде развијао, све више ће откривати слабе тачке и не-
достатке политичког пројекта са којим је кренуо у друштвену акцију, али са којим 
је морао да дође у сукоб и да се са њим разиђе. Доследност са којом је као романо-
писац испитивао историју српског народа, као и друштвена одговорност са којом 
је следио сопствена открића, нужно су доводили до нових тема и нових списатељ-
ских домета, али и нових сукоба и нових омраза. Сви његови романи, од Далеко је 
сунце (1951), Корени (1954), Деобе (1961), Бајка (1966), Време смрти 1–4 (1972, 1976, 
1978, 1979), трилогија Време зла: Грешник (1985), Отпадник (1986), Верник (1990), 
па до завршног чина у Времену власти 1–2 (1996, 2007), представљали су, више или 
мање, догађај који се памти. Понеки од ових романа били су право откриће у погле-
ду приповедног поступка и форме (Корени, Бајка), али су сви одреда били снажан 
продор у домену тумачења света у којем живимо, а нарочито у погледу разумевања 
историје и политике који одређују нашу колективну и индивидуалну судбину. 

А кад се томе дода Ћосићев снажан публицистички рад, од књига Седам дана 
у Будимпешти (1957), Акције (1964), Моћ и стрепње (1971), преко књига Стварно 
и могуће (1982), Промене (1992), па до закључних расправа Српско питање (2002, 
2003), Косово (2004), Српско питање у XX веку (2009) и Босански рат (2012), онда 
се јасно може сагледати обухватност и ширина са којом је Ћосић оставио чврсте 
трагове свог политичког и идеолошког деловања, снажног разумевања историје 
српског народа и српског националног питања, питања југословенства, као и поли-
тичких догађаја при распаду СФР Југославије и збивања у периоду српске транзиције. 
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Томе свакако треба додати и читав низ драгоцених дневника, као што су Пишчеви 
записи (2000, 2001, 2002, 2004, 2008), те њихов наставак у књигама Време змија 
(2009) и У туђем веку (2011, 2015), као и мемоарски спис Пријатељи (2005), па на 
тај начин свакоме мора постати јасно колико је својом списатељском делатношћу 
Добрица Ћосић оставио фундаменталних прилога разумевању наше историјске судби-
не и свеколике сложености политичких догађања који су, на Балкану, кројили судби-
не како појединаца тако и читавих народа и етничких група. 

Добрица Ћосић је водио један богат и садржајан, динамичан и активан, мисаон 
и креативан живот којим је све своје несумњиве дарове стављао у службу колектива 
којем припада. Такво своје опредељење он је показао и доказао бавећи се и Матицом 
српском, посебно као члан Управног одбора наше установе у периоду 1991–2000. 
Отвореност са којом је у јавности наступао, изазивала је не само слагања и подршку 
него и јаке отпоре и противљења. Стога је Ћосић био изузетно цењен и поштован 
писац, али и писац који има немали број противника и оспоравалаца. Могу и лично 
да посведочим колико је тај див српске књижевности и културе болно доживљавао 
ударце и стрелице које су упућивали најчешће интелектуални пигмеји и завидници, 
немоћни да сагледају природу и размере сопствене мете. Ти злоћудници су веома 
прецизно могли да виде рањива места једног дива, места која су их мамила на актив-
ност, али они никако нису успевали да домисле стварне размере и муке свеукупних 
проблема којима се тај див бавио. Духом малени увек ће имати потребу да све сведу 
на сопствену меру, као што и истинску дубину они једино могу да сагледавају као 
непрозирност муља и прљавштине.

Све то, али пре свега онај крупни, пресудни преокрет политичких и економ-
ских, друштвених и културних околности крајем 80-их и током 90-их година, учи-
нили су да се Ћосић све више осећа као човек из неког претходног, већ несталог доба. 
Он, нажалост, није смогао снаге да до краја одигра улогу великог помиритеља чита-
ве нације, улогу човека који ће прогласити крај снажних идеолошких спорова и по-
четак велике градње која нам је због будућности неопходна. Отуда његова драгоцена 
сагледавања наших историјских ломова, па и краткотрајна посвећеност дужности-
ма председника СР Југославије 1992–1993. (првог у држави са таквим именом), нису 
имала ону и онакву рецепцију која би зацелила још увек отворене ране на телу и 
души српскога народа. С разлогом се чинило да су отпори његовом делу и мисли 
много веће него што би смели бити, а да је гласност његових критичара у пуној не-
сразмери са величином његових заслуга. Са таквим мислима и опсесијама, зашавши 
већ и у десету деценију, отишао је овај књижевни див на онај свет 18. маја 2014. го-
дине. Као да писац Времена смрти није имао снаге да доживи округлу годишњицу 
почетка великог српског страдања у Првом светском рату, па се пре тих болних 
подсећања уклонио са овога света. Није ово време дивова, ово је време патуљака!

Иван Негришорац
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IN MEMORIAM

МИ О ДРАГ ПА ВЛО ВИЋ
(1928‒2014)

Од ла зак пе сни ка ко ји је сре ди ном про шлог сто ле ћа 
пре о кре нуо то ко ве на ше по е зи је, есе ји сте и ан то ло ги ча ра 
ко ји је у но вом све тлу пред ста вио и умно го ме пре вред-
но вао укуп но на ше књи жев но на сле ђе (од Св. Са ве до 
тре ћег та ла са срп ског мо дер ни зма, у ко ме је с Вас ком По-
пом де лио уло гу во де ћег пре врат ни ка и кре а тив но нај да-
ле ко мет ни јег ства ра о ца), те ин те лек ту ал ца из у зет не ра-
до зна ло сти и та на ног, кон ге ни јал ног до слу ха са нај ви шим 
ду хо ви ма мо дер них вре ме на, оста вља у на шој кул ту ри 
ве ли ку пра зни ну. Као што по сле Јо ва на Ду чи ћа, Бог да на 
По по ви ћа и Иси до ре Се ку лић ни шта ви ше ни је би ло у 
срп ској по е зи ји, кри ти ци и есе ји сти ци као пре њих, та ко 
се и ак тив но шћу Ми о дра га Па вло ви ћа у са вре ме ном на-
шем пе ва њу и ми шље њу те мељ но про ме ни ло ста ње ства-
ри и ред вред но сти.

Као и дру ге во де ће ин сти ту ци је на ше кул ту ре и на у ке, Ма ти ца срп ска има 
част и оба ве зу да ства ра лач ки не гу је пам ће ње на свог ис так ну тог де лат ни ка. Ро ђен 
је у Но вом Са ду 28. но вем бра 1928, а пре ми нуо Ту тлин ге ну (Tut tlin gen) 17. ав гу ста 
2014. го ди не. У Бе о гра ду је за вр шио основ ну и сред њу шко лу, а по том и сту ди је на 
Ме ди цин ском фа кул те ту. По чет ком ше зде се тих је дра ма тург у На род ном по зо ри-
шту, а за тим два на ест го ди на уред ник у Из да вач ком пред у зе ћу „Про све та”. За 
пе снич ки и есе ји стич ко-кри тич ки рад нај ви шег до ме та до био је низ на гра да, ме ђу 
ко ји ма и Европ ску на гра ду за по е зи ју не мач ког гра да Мин сте ра (2003) и ме ђу на-
род ну „Пе трар ки ну на гра ду” (2012). Био је ре до ван члан Европ ске ака де ми је за 
по е зи ју. За до пи сног чла на СА НУ иза бран је 1978, а за ре дов ног 1985. го ди не. Пре-
во ђен је на све европ ске и на не ке од ори јен тал них је зи ка.

Стал ни члан са рад ник Ма ти це срп ске, Ми о драг Па вло вић је ви ше стру ко ве зан 
за нај ста ри ју књи жев ну, кул тур ну и на уч ну ин сти ту ци ју на шег на ро да. Од чу ве не, 
ра не пе сме „Ор феј у Ко ре ји” до есе ји стич ког освр та на ро ман Пе вач Бо шка Пе тро-
ви ћа, Па вло вић у Ле то пи су Ма ти це срп ске об ја вљу је низ вред них при ло га. Ма ти-
ца срп ска му је об ја ви ла и књи гу про зе Мост без оба ла (1956, 1982), дра му Ко ра ци 
у под зе мљу (1991) и јед ну од нај вред ни јих пе снич ких књи га ‒ Све тле и там не 
пра зни ке (1971). Па вло вић је и је дан од нај у глед ни јих ла у ре а та Зма је ве на гра де, 
ко ју му је Ма ти ца до де ли ла за зби р ку по е зи је Ве ли ка Ски ти ја (1969).

Уз по ме ну те на сло ве, из оп се жног и ра зно стра ног опу са Ми о дра га Па вло ви ћа 
из два ја мо за ову при ли ку са мо не ко ли ко оства ре ња има ги на тив ног и дис кур зив ног 
ка рак те ра – пе снич ке књи ге 87 пе са ма (1952), Стуб се ћа ња (1953), Но ву Ски ти ју 
(1970), Хо до дар је (1971), Пе ва ња на ви ру (1977), Ви дов ни цу (1979), Див но чу до (1982), 
Ула зак у Кре мо ну (1989) и Пе сму о де тињ ству и ра то ви ма (1992), те Ан то ло ги ју 
срп ског пе сни штва од XI II до XX (1964), Пе сни штво европ ског ро ман ти зма (1969) 
и есе ји стич ко-кри тич ке књи ге Ро ко ви по е зи је (1958), Осам пе сни ка (1964), По е зи ја 
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и кул ту ра (1974), Ни шти те љи и свад ба ри (1979) и По е ти ка жр тве ног об ре да (1987). 
Па вло вић је та ко ђе ау тор ни за пред го во ра иза бра ним тек сто ви ма до ма ћих и стра-
них пи са ца, док су књи ге о ње го вој по е зи ји об ја ви ли Ра до ман Кор дић, Ча слав 
Ђор ђе вић, Бог дан А. По по вић, Зла та Ко цић и Ђор ђе Де спић.

Ма да у сво јим ра ним пе сма ма углав ном пре до ча ва де струк ци ју и ха ос у све ту 
у ко ме је чо век ви ше стру ко угро жен, ње го во ће пе сни штво, са гле да но као це ли на, 
зра чи ти ве ром у од бра ну чо ве ка од зла ко је за хва та све и пре ти све му. Упо ри ште 
тој ве ри овај пе сник по ве сти и кул ту ре тра жи у ан ти ци, древ ном сло вен ском све ту, 
Ви зан ти ји, на ци о нал ној исто ри ји и на ци о нал ном ми ту. И кад је Па вло ви ћев го вор 
за та мљен, зна чењ ски ам би ва лен тан, па и иро ни чан, он сво јом по е зи јом као да мо-
би ли ше („На у чи те пје сан”) све ду хов не и де лат не сна ге мо дер ног чо ве ка у од бра ни 
ху ма ни те та.

Па вло вић је, уз спо ме ну ту Иси до ру Се ку лић, Ста ни сла ва Ви на ве ра и Сре те на 
Ма ри ћа, нај ве ћи наш есе ји ста у ХХ сто ле ћу. Њих је, сме мо ус твр ди ти, и над ма шио 
но вим са гле да ва њем и вред но ва њем срп ског књи жев ног на сле ђа, док им је ра ван у 
по зна ва њу но ви јих то ко ва свет ске књи жев но сти и ду хов но сти, од Бо дле ра и Бло ка 
до Ели о та, Бор хе са и Сен Џон Пер са.

Ма да по не кад ви ђен као из ра зи то хла дан и уз др жан, Ми о драг Па вло вић је по 
осве до че њу ау то ра ове бе ле шке – ко ји је имао сре ћу да, као уред ник Ле то пи са, ту мач 
ње го ве по е зи је и есе ји сти ке, те при ре ђи вач књи ге ње го вих Иза бра них пе са ма (Рад, 
Бе о град 1979), с њим не рет ко са о бра ћа – био чо век пре фи ње не де ли кат но сти, ср дач-
но сти и то ле ран ци је. Уто ли ко је бол ни је на ше осве до че ње да се одав но од ла зак ве ћег 
чо ве ка ни је као овај пут до го дио у ве ћој јав ној ти ши ни.

Слав ко Гор дић
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IN MEMORIAM

ПРЕ ДРАГ ПА ЛА ВЕ СТРА
(1930‒2014)

Је дан од нај до след ни јих ту ма ча но ви је срп ске књи-
жев но сти и ње ног ди на мич ног раз во ја у ХХ ве ку, ака де-
мик Пре драг Па ла ве стра, био је ак ти ван књи жев ни кри-
ти чар, есе ји ста, исто ри чар књи жев но сти, ан то ло ги чар, 
при ре ђи вач са бра них и иза бра них де ла ве ћег бро ја срп-
ских пи са ца ХХ и кра ја ХIХ ве ка, уред ник књи жев них 
ли сто ва и ча со пи са, не ка да шњи ди рек тор Ин сти ту та за 
књи жев ност и умет ност у Бе о гра ду, ру ко во ди лац ин сти-
тут ског про јек та у 25 књи га „Срп ска књи жев на кри ти ка”, 
ко ји је об ја вљи ван у са и зда ва штву са Ма ти цом срп ском. 
Ма ло је кри ти ча ра и исто ри ча ра књи жев но сти из ње го ве 
и њој бли же ге не ра ци је ко ји су са та ко си сте ма тич ним 
од но сом пре ма исто ри ји на ше кул ту ре и књи жев но сти 
ми ну лог и ра ни јег пе ри о да при сту па ли њи хо вој ана ли зи 
и ту ма че њу. 

Ње го ве ве зе са Ма ти цом срп ском би ле су ви ше стру ке. У Ма ти ци је об ја вље на 
ње го ва ау тор ска књи га То ко ви тра ди ци је – Књи жев не те ме IV још 1971, а у Из да-
вач ком цен тру Ма ти це срп ске кру на и син те за ње го вог ра да у ту ма че њу срп ске 
књи жев не кри ти ке Исто ри ја срп ске књи жев не кри ти ке 1768‒2007, I‒II, 2008. го-
ди не. Као глав ни уред ник Еди ци је „Срп ска књи жев на кри ти ка”, за ко ју је при ре дио 
и књи ге Па вле По по вић и исто риј ска кри ти ка и Јо ван Скер лић, он је у дво том ном 
пре гле ду на стан ка и раз во ја срп ске књи жев не кри ти ке на шој кул тур ној јав но сти 
омо гу ћио вред но сни увид у сво је вр сну па но ра му срп ске књи жев не кри ти ке од ње-
них по че та ка до да нас и ти ме по твр дио зна чај и кон ти ну и тет срп ске књи жев не 
ми сли у раз во ју срп ске кул ту ре и дру штва у по след ња два и по ве ка. За Еди ци ју 
„Срп ска књи жев ност у сто књи га” Ма ти це срп ске и Срп ске књи жев не за дру ге при-
ре дио је три књи ге – При по ве да чи 3, При по ве да чи 4 и Пе сни ци 4, а за „Са бра на 
де ла Ла зе Ко сти ћа” дво том не Ме мо а ре овог пе сни ка. У Ан то ло гиј ској еди ци ји 
„Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти” Ма ти чи ног Из да вач ког цен тра об ја вље ни су 
ње го ви број ни кри тич ки тек сто ви о срп ским пи сци ма ХХ ве ка, а сам је био при ре-
ђи вач књи га Јо ван Скер лић и Ан то ло ги ја Бог дан По по вић. По ред то га, ак тив но је 
са ра ђи вао у Ле то пи су Ма ти це срп ске, по вре ме но и у Ма ти чи ном Збор ни ку за књи
жев ност и је зик. 

Ње го ва кри тич ка ра до зна лост, на уч на ши ри на и ме то до ло шка си гур ност по-
твр ђе не су у пре ко два де сет кри тич ко-есе ји стич ких књи га о срп ским пи сци ма и 
зна чај ним те ма ма срп ске књи жев но сти ХХ ве ка, нај ви ше са за јед нич ким под на сло-
вом Књи жев не те ме, у ко ји ма је као кри ти чар нај ва жни јих књи жев них оства ре ња 
срп ске књи жев но сти сво га до ба, по пут Јо ва на Скер ли ћа на по чет ку ве ка, или Ми-
ла на Бог да но ви ћа у пр вој ме ђу рат ној де це ни ји, ве о ма си сте ма тич но пра тио ње не 
уз ле те и иза зо ве. У ве ћем бро ју књи жев но и сто риј ских мо но гра фи ја – о Мла дој 
Бо сни, Иви Ан дри ћу, Ди ми три ју Ми три но ви ћу, Бран ку Ла за ре ви ћу и дру ги ма – 
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исто вре ме но је по ка зи вао из у зет ну спо соб ност ана ли тич ког ту ма че ња и син те тич-
ког за кљу чи ва ња. Оства ре но де ло тих пи са ца по сма трао је из пер спек ти ве са вре-
ме ног књи жев ног кри ти ча ра ко ји не за не ма ру је ни оп шти ји кул тур ни и књи жев ни 
кон текст ни основ ни ау тор ски текст и ње го во ак ту ел но зна че ње као крај ње умет-
нич ке ре зул та те ин ди ви ду ал ног та лен та и осла ња ња на тра ди ци ју и на мо дер не 
књи жев не по ступ ке. Та кав при ступ по себ но је на гла шен у мо но гра фи ја ма Књи жев
ност Мла де Бо сне (1965), ко ја је би ла ње го ва док тор ска ди сер та ци ја, и Скри ве ни 
пе сник (о Ан дри ћу, 1981), као и у књи зи Је вреј ски пи сци у срп ској књи жев но сти 
(1998), али и у сту ди ја ма о аван гард ним по ступ ци ма мо дер них срп ских пи са ца 
пр вих де це ни ја ХХ ве ка, из ра зи ти је у мо но гра фи ји Дог ма и уто пи ја Ди ми три ја 
Ми три но ви ћа (1977). 

Сли чан по сту пак ана ли тич ког, син те тич ког и на ра тив ног стил ског пре пли-
та ња Пре драг Па ла ве стра при ме њи вао је и у две ма књи га ма на дах ну те ау то би о-
граф ске и кри тич ке про зе Не кро по ље (2003, 2013), у ко ји ма се на ла зе пор тре ти 
зна чај них срп ских пи са ца и умет ни ка, ње го вих при ја те ља и са вре ме ни ка, о чи јем 
де лу, лич ним и ства ра лач ким осо би на ма и ви зи ја ма је оста вио ве о ма емо тив не, тач-
не и про ниц љи ве кри тич ке су до ве и сли ке, не под ле жу ћи при том сен ти мен тал но сти-
ма или гло ри фи ка ци ји, та ко уо би ча је ним ка да се пи ше о дав ним при ја тељ стви ма 
и не ста лим при ја те љи ма.

По себ ну вр сту књи жев не де лат но сти, ко ја је у ве ли кој ме ри би ла ком пле мен-
тар на с ње го вим кри тич ким и есе ји стич ким ра до ви ма, Па ла ве стра је оства ри вао у 
мно го број ним сту ди ја ма и рас пра ва ма о срп ским пи сци ма и зна чај ним те ма ма 
срп ске књи жев но сти ХХ ве ка, укљу че ним у ње го ве две исто ри је но ви је срп ске 
књи жев но сти – у По сле рат ној срп ској књи жев но сти 1945‒1970. (1972) и у Исто
ри ји мо дер не срп ске књи жев но сти. Злат но до ба, 1892‒1918. (1986), по све ће ним са-
вре ме ном кри тич ком про у ча ва њу и си сте ма ти за ци ји на ше но ви је књи жев но сти. У 
њи ма је ве о ма функ ци о нал но сје ди нио де лат ност и има ги на ци ју књи жев ног кри ти-
ча ра и си сте ма тич ност исто ри ча ра књи жев но сти, и по ка зао да се до бра исто ри ја 
раз во ја и основ них об ли ка ис по ља ва ња јед ног књи жев ног пе ри о да не мо же успе шно 
оства ри ти без из ра зи тог кри ти чар ског нер ва и прет ход ног огле да ња у днев ној кри-
тич кој прак си. Осно ву мо дер не срп ске књи жев но сти ХХ ве ка он је ви део упра во у 
вре ме ну ње го вих пр вих де це ни ја и у те жњи срп ских пи са ца да свој из раз мо дер ни-
зу ју и при ла го де но вим по тре ба ма кул тур ног раз во ја дру штва. 

Сво јим књи жев ним де ло ва њем, плу ра ли стич ким кри тич ким ме то дом и исто-
ри о граф ским ра дом Пре драг Па ла ве стра је био нај слич ни ји оним на шим књи жев-
ним кри ти ча ри ма ко ји су сво јим по гле ди ма на кри ти ку и књи жев ну исто ри ју и на 
њи хов зна чај у дру штве ним иде ја ма сво га вре ме на по ку ша ва ли да се што ви ше 
при бли же европ ској кул ту ри и раз вој ним по тре ба ма са ме књи жев но сти. Кри тич ку 
син те зу и ана ли тич ки об у хват срп ске књи жев но сти као што је то учи нио Пре драг 
Па ла ве стра ни је до сад оства рио ни је дан књи жев ни кри ти чар или исто ри чар срп ске 
књи жев но сти но ви јег вре ме на. 

Мар ко Не дић
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IN MEMORIAM

САВА СТОЈКОВ
(1925–2014)

Са овог света, 20. августа 2014, отишао је Сава Стојков, 
добри човек који се сваком живом створу обраћао са „душо 
моја”, чак и онда кад тај живи створ показује да, можда, 
душе уопште и нема. Отишао је сликар који је свет видео 
као отелотворену идилу и нежност, а то је чинио упркос 
сазнању да свет садржи и мноштво бразготи на, бодљи и 
оштрица. Сава Стојков је рођен у Сомбору 29. марта 1925. 
године. Ба вио се фотографским послом све док се није 
посветио сликарству, а онда је својим опре дељењем за 
сликарству наивне стилизације постао примарни сликар 
војвођанске равнице и живота какав се на овом тлу, веко-
вима, водио на готово истоветан начин. Као човек душе 
и човек једног прохујалог света, Сава Стојков се показује 
као искљу чи  ви сликар овог простора у којем је гробна 

хумка највећа планина, а у којем се сли карев поглед, углавном, креће водоравно, 
по равници: чим поглед крене увис, ту земља престаје, а почиње небо. Свеколико 
богатство чулног света изложено је на његовим сликама превасходно по хоризон-
талној линији: ту су салаш, башта, бара, шумарак, њива... Једино што се, понекад, 
устреми према висинама јесте кућни кров или црквени торањ, ђерам, стог сена или 
крошња дрвета, али је све то и даље чврсто везано за земљу. Реч је, дакле, о сликару 
митског доживљаја земље и тла на којем живи.

Поставши успешан сликар, Сава Стојков је постао честа мета галериста, али 
и љубимац многобројних посвећеника у дух народног живота и његову изворну 
идиличност. Уз то, он је добијао разна признања, како у иностранству (Милано, Ве-
рона, Праг и др.) тако и на домаћој сцени (Светозарево, тј. Јагодина; његов родни 
Сомбор, где је у згради Препарандије добио Галерију итд.). Упркос свим тим резул-
татима, Сава Стојков није запостављао добротоворни рад, па је често своје слике 
по клањао установама у чију културну мисију је веровао. Тако је и сам понудио да 
за Матицу српску ради портрете њених часника. Прво је начинио портрет секрета-
ра установе Милоша Хаџића (поклон из 1999. године), те секретара и уредника 
Летописа Матице српске Марка Малетина (2003. године). У међувремену, понукан 
чи њеницом да је у Прагу 1996. године постао добитник награде Томажа Гарика Ма-
сарика, Стојков је начинио портрет првог председника Републике Чехословачке и 
почасног члана Матице српске, па је Матици поклонио то дело 2003. Исте године 
је начинио и портрет председника установе проф. др Божидара Ковачека, и то дело 
краси председничку галерију у Свечаној сали Матице српске. Године 2009, а пово-
дом 100-годишњице објављивања збирке Песме Лазе Костића, сликар је начинио 
портрете Лазе Костића и Ленке Дунђерски, па је та два дела поклонио Матици срп-
ској. Тако је Сава Стојков стекао статус посвећеног сликара-добротвора најстарије 
српске културне установе.
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Сава Стојков је сликар који развија својеврсну митологију наиве, а она се ис по-
љава негде између идиличног пејзажа и фотореалистичког сведочанства. Ни тамо ни 
овамо, ни сликар праве и чисте идиле, ни сликар фотореалистичке конкретности, 
Сава Стојков настоји да буде и једно и друго, па та истовремена потреба за учество-
вањем и одбијање учествовања у јаким парадигмама сликарства нашег доба, створила 
је основну зачудност његовог личног ликовног рукописа. Траг идиле појављује се 
код њега у потреби да предмет животног амбијента учини извором задовољства и 
тихе среће, али и донекле нестварним, без трагова конкретног, историјски датог 
жи вота: зато његови салаши делују као нетом напуштени, испражњени, делују 
не двосмислено споменички, као какви етномузејски експонати. Траг фотореализма 
испољава се у прецизности детаља и крупног плана: предмети јесу конкретно од-
ређени и дати, они јесу верно представљени, али у њима не врви од живота, ту нема 
трагова непосредне човекове свакодневице која живи своју пуну динамику. Кад се 
на некој слици и нађе човек, он је ту више дат као у времену заустављено биће, као 
експонат, него што носи стварне трагове живог живота. Зато цео овај свет делује као 
заустављен, укочен, ухваћен у магновењу тренутка, али у њему још није уписа на 
упечатљивост метафизичког устројства. У том свету пребива мноштво препознатљи-
вих емпиријских датости, па га ми доживљавамо као у пуној мери изведен из кон-
кретности животне стварности. Та стварност је, нажалост, већ нестала: њу чува 
је дино оваква слика и оно тихо памћење које у нама, још увек, опстојава. 

Тако нешто могли бисмо да кажемо чак и за његове портрете: и ту се очитује 
по треба за очишћењем од датости живота не би ли се ушло у нешто трајније и ду-
бље, у оно „нешто” са којим сликар Сава Стојков вазда рачуна. Чак и они најбољи 
ње гови портрети, а у такве треба уврстити ликове патријарха Павла, председника 
Матице српске проф. др Божидара Ковачека и друге, чак и на тим портретима на 
којима је успело успоставио све линије дубинске перспективе и тродимензионал-
ности приказане предметности, сликар Сава Стојков је задржао нешто од извесне 
неодређености и апстрактности свога лика. На тај начин он портретисаног јунака 
благо обележава својом наивистичком магмом, ни идиличном ни фотореалистич-
ком, него негде ухваћеном насред пута између емпиријских датости, које још нису 
са свим напуштене, и метафизичких слутњи, које још нису освојене. На том просто-
ру, иконографски сасвим препознатљивом, чак понављаном у мноштво својих ре-
плика, Сава Стојков је уобличио сликарски свет који је веома лако назвати његовим 
лично, а још лакше је у њему препознати израз колективне матрице коју је он ду боко 
осећао, посвећено неговао и брижљиво од пропасти чувао. 

Иван Негришорац
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IN MEMORIAM

ЈЕЛ КА РЕ ЂЕП
(1936–2014)

Проф. др Јел ка Ре ђеп жи во том и обра зо ва њем би ла 
је ве за на за Но ви Сад, где је за вр ши ла основ ну шко лу и 
гим на зи ју, као и му зич ку шко лу (кла вир). Са пр вом ге не-
ра ци јом сту де на та упи са ла се 1954. го ди не на Фи ло зоф ски 
фа кул тет у Но вом Са ду, гру па за ју го сло вен ску књи жев-
ност и ју жно сло вен ске је зи ке, где је ди пло ми ра ла 1959. За 
аси стен та на пред ме ти ма Сред њо ве ков на књи жев ност и 
На род на књи жев ност иза бра на је 1963. го ди не. Ма ги стри-
ра ла је 1962. те мом Мо тив о ро ђе њу Си би ња нин Јан ка у 
на шој ста рој и на род ној књи жев но сти, пред про фе сор-
ском ко ми си јом: Мла ден Ле ско вац, Бо шко Но ва ко вић и 
Ђор ђе Сп. Ра до ји чић. Док тор ску ди сер та ци ју При ча о бо
ју ко сов ском од бра ни ла је 1972. пред про фе сор ском ко ми-
си јом: Пе тар Ђор ђић, Ра до ван Са мар џић и Вла дан Не дић. 

У то ку свог рад ног ве ка на но во сад ском Фи ло зоф ском фа кул те ту, од 1963. до 2003. 
го ди не, про шла је сва на уч на зва ња, од аси стен та до ре дов ног про фе со ра. Као го сту-
ју ћи про фе сор Јел ка Ре ђеп др жа ла је пре да ва ња у Ха леу, Ре ген збур гу, Пе чу ју и Ни шу, 
а 1983. на по зив Хум бол то вог уни вер зи те та, пре да ва ла је у Бер ли ну и Лај пци гу.

На свом ма тич ном Ин сти ту ту за ју го сло вен ске књи жев но сти и оп шту књи-
жев ност (ка сни је Од сек за срп ску књи жев ност) би ла је ди рек тор ка у ви ше ман да та, 
по чев од 1979. до 1985. го ди не, а ру ко во ди ла је по сти плом ским сту ди ја ма од 1982. 
до 1986. Од 1975. би ла је пред сед ник Удру же ња уни вер зи тет ских на став ни ка и дру-
гих на уч них рад ни ка Вој во ди не – сек ци ја Фи ло зоф ског фа кул те та, од 1978. пот-
пред сед ник истог удру же ња за це лу Вој во ди ну, а 1981. го ди не пред сед ник. Би ла је 
чла ни ца Скуп шти не Уни вер зи те та и Са ве та Уни вер зи те та, Из да вач ког са ве та Ма-
ти це срп ске, Књи жев ног оде ље ња Ма ти це срп ске, Од бо ра за на род ну књи жев ност 
и Од бо ра за Ко со во и Ме то хи ју Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти. Од 2013. на ла-
зи ла се у ре дак ци ји Ко сов скоме то хиј ског збор ни ка. Би ла је, исто та ко, у члан ству 
Пред сед ни штва Са ве за удру же ња уни вер зи тет ских на став ни ка и на уч них рад ни ка 
Ју го сла ви је, Са ве та Ме ђу на род ног сла ви стич ког цен тра и Пред сед ни штва вик ти мо-
ло шког дру штва.

Са ра ђи ва ла је на Ен ци кло пе ди ји Вој во ди не, пред се да ва ла са ве ту Про грам ског 
од бо ра До си те је вих да на, а за слу жна је и за осни ва ње Да на срп ско га ду хов ног пре-
о бра же ња у Де спо тов цу, у чи јем је ра ду кон ти ну и ра но уче сто ва ла, све до 2014. го ди-
не. У пе ри о ду од 2000. до 2013. уре ђи ва ла је Све ске Ма ти це срп ске. Гра ђа и при ло зи 
за кул тур ну и дру штве ну исто ри ју. 

По ред на уч них, проф. др Јел ка Ре ђеп би ла је ан га жо ва на и у раз ли чи тим ор га-
ни за ци ја ма у обла сти ку лту ре: Срп ско на род но по зо ри ште, Спо мен-збир ка Па вла 
Бе љан ског, ре дак ци ја и са вет ли ста но во сад ских сту де на та Ин декс, Три би на мла дих. 

За свој рад до би ла је По ве љу Удру же ња уни вер зи тет ских на став ни ка и дру гих 
на уч них рад ни ка Вој во ди не, Злат ну знач ку Кул тур но-про свет не за јед ни це Ср би је, 
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Но вем бар ску по ве љу Гра да Но вог Са да (1994), Ву ко ву на гра ду (1995), На гра ду „Ми-
ли ца Сто ја ди но вић Срп ки ња” (2006), По ве љу Удру же ња књи жев ни ка Ср би је за 
жи вот но де ло (2011), На гра ду „Па вле Мар ко вић Ада мов” за 2013. го ди ну. По след њу 
у ни зу на гра да при ми ла је на Ме ђу на род ном сај му књи га у Но вом Са ду 2014, ка да 
је ње на књигa Грех и ка зна бо жи ја. Суд би не, бит ке и пре да ња срп ског сред њег 
ве ка про гла ше на за из да вач ки по ду хват го ди не.

По ла ве ка свог при су ства у на у ци др Јел ка Ре ђеп обе ле жи ла је де се ти на ма 
сту ди ја, чла на ка, при ка за и при ре ђе них из да ња. О ње ном до при но су про у ча ва њу 
сред њег ве ка све до че књи ге: При ча о бо ју ко сов ском. – Зре ња нин : Цен тар за кул-
ту ру ; Но ви Сад : Фи ло зоф ски фа кул тет, 1976. – 313 стр. ; Спи си о кне зу Ла за ру и 
ко сов ска ле ген да (при руч ник-скрип та). – Но ви Сад : Фи ло зоф ски фа кул тет, 1979. 
– 119 стр. ; Гроф Ђор ђе Бран ко вић и усме но пре да ње. – Но ви Сад : Ин сти тут за ју-
го сло вен ске књи жев но сти и оп шту књи жев ност : Кул тур но-про свет на за јед ни ца 
Вој во ди не : Из да вач ко-књи жар ска аген ци ја „Про ме теј”, 1991. – 255 стр. ; Си би ња
нин Јан ко : ле ген де о ро ђе њу и смр ти. – Но ви Сад : Књи жев но-умет нич ка за дру га 
„Сла ви ја”, 1992. – 148 стр. ; Ко сов ска ле ген да. – Но ви Сад : „Сла ви ја”, 1995. – 105 
стр. ; Уби ство вла да ра : сту ди је и огле ди. – Но ви Сад : Про ме теј, 1998. – 376 стр. ; 
Ге не за Хро ни ка гро фа Ђор ђа Бран ко ви ћа. – Но ви Сад : Про ме теј, 2004. – 263 стр. ; 
Би стру во ду за му ти ле : сва ђа кће ри кне за Ла за ра. – Бе о град : Пе шић и си но ви, 
2006. – 153 стр. ; Ко сов ска ле ген да. – 2. изд. – Но ви Сад : Про ме теј, 2007. – 122 стр. ; 
Ста ре срп ске би о гра фи је : (по е ти ка жан ра). – Но ви Сад : Про ме теј, 2008. – 148 
стр. ; Ка та ри на Кан та ку зи на : гро фи ца Цељ ска. – Бе о град : За вод за уџ бе ни ке, 
2010. – 106 стр. ; Гроф Ђор ђе Бран ко вић о сул та ну Су леј ма ну Ве ли чан стве ном. – 
Бе о град : Пе шић и си но ви, 2012. – 152 стр. ; Грех и ка зна бо жи ја : суд би не, бит ке 
и пре да ња срп ског сред њег ве ка. – Но ви Сад : Про ме теј, 2013. – 449 стр. 

На уч ни ре зул та ти проф. др Јел ке Ре ђеп свр ста ва ју је ме ђу нај зна чај ни ја име на 
срп ске ме ди е ви сти ке.

Све тла на То мин 
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IN MEMORIAM

ВО ЈИ СЛАВ Р. ЈО ВА НО ВИЋ
(1917–2015)

Др Во ји слав Р. Јо ва но вић, ре дов ни про фе сор, ро ђен 
je 1917. го ди не у Дво ру на Уни. Основ ну шко лу за вр шио 
је 1928. го ди не, а ре ал ну гим на зи ју у Зе му ну 1936. Ди-
пло ми рао је на Ве те ри нар ском фа кул те ту у Бе о гра ду 
1942. Док тор ску ди сер та ци ју од бра нио је 1952. го ди не. 
Зва ње спе ци ја ли сте из хи рур ги је са оф тал мо ло ги јом сте-
као је 1953. 

Пр вог мар та 1942. го ди не по ста вљен је за аси стен та 
на Ве те ри нар ском фа кул те ту у Бе о гра ду. На овој ду жно-
сти остао је до ок то бра 1944. го ди не, ка да сту па у НОБ на 
ду жно сти ше фа Ве те ри нар ског од се ка XVI II удар не ин-
сточ но бо сан ске ди ви зи је. Ок то бра 1946. го ди не вра ћа се 
на фа кул тет и по ци вил ној мо би ли за ци ји би ва по ста вљен 
за про фе со ра, а за тим и ди рек то ра Ве те ри нар ске шко ле у 

Бе о гра ду и Шап цу. Го ди не 1954. иза бран је за ше фа Ам бу лан тор не кли ни ке Ве те-
ри нар ског фа кул те та у Бе о гра ду. Го ди не 1955. иза бран је за до цен та, 1959. го ди не 
за ван ред ног про фе со ра, а 1964. го ди не за ре дов ног про фе со ра По љо при вред ног 
фа кул те та у Но вом Са ду. На ду жно сти ре дов ног про фе со ра оста је до 1985. го ди не, 
ка да од ла зи у пен зи ју. Од мах по пен зи о ни са њу, по ста вљен је за на уч ног са вет ни ка 
На уч ног ин сти ту та за ве те ри нар ство у Но вом Са ду.

На По љо при вред ном фа кул те ту у Но вом Са ду на Сме ру за сто чар ство пре да-
вао је: Ана то ми ју и фи зи о ло ги ју до ма ћих жи во ти ња, Зо о тех ни ку, Ве те ри нар ство са 
зо о хи ги је ном и Лов ство. Проф. Јо ва но вић имао је ве ли ку за слу гу у кон ци пи ра њу и 
уво ђе њу пред ме та из обла сти ве те ри не у на став ни план и про грам Фа кул те та, при 
че му се по себ но ис ти че ње го ва за слу га у осни ва њу пред ме та Лов ство. Пре да вао је 
пред ме те ве те ри нар ске стру ке на ре дов ним и по сле ди плом ским сту ди ја ма, али му 
је пр ва љу бав би ла лов и лов ство, ко је је пре да вао по по зи ву и на фа кул те ти ма у 
Оси је ку, Љу бља ни и Ско пљу. Био је мен тор пре ко 120 ди плом ских ра до ва, мен тор 
и члан ко ми си ја за од бра ну 40 док тор ских ди сер та ци ја, пре ко 25 ма ги стар ских и 
35 спе ци ја ли стич ких ра до ва.

На уч на де лат ност проф. Јо ва но ви ћа ве за на је за ве те ри нар ство и зо о хи ги је ну, 
хе ма то ло ги ју и иму но ло ги ју, и па то ло ги ју и би о ло ги ју ди вља чи са еко ло ги јом. Об ја-
вио је 126 на уч них ра до ва, 55 струч них ра до ва, 18 уџ бе ни ка и при руч ни ка, пре ко 200 
струч них чла на ка и са чи нио че ти ри ела бо ра та за уре ђе ње на ци о нал них пар ко ва и 
ло ви шта. По ред на ве де ног, уче ство вао је и у из ра ди ве ли ког бро ја про је ка та за из град-
њу са вре ме них обје ка та и фар ми за сто ку.

Проф. Јо ва но вић имао је број не зна чај не функ ци је. На По љо при вред ном фа-
кул те ту у Но вом Са ду био је на ду жно сти про де ка на, де ка на, пред сед ни ка Са ве та 
и пред сед ни ка и чла на ве ћег бро ја фа кул тет ских ко ми си ја. Имао је пре ко 80 дру-
штве но-по ли тич ких функ ци ја, по чев од ме ђу на род них, са ве зних до ре пу блич ких, 
по кра јин ских и оп штин ских.
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Ни је ма ње зна ча јан ни ње гов рад у Ма ти ци срп ској на по љу исто ри је здрав стве-
не кул ту ре и ве те ри нар ске ме ди ци не. Та ко је об ра дио и пу бли ко вао ка пи тал но де ло 
Исто ри ја ве те ри нар ске ме ди ци не Вој во ди не. Био је стал ни члан Ма ти це срп ске и 
уред ник пу бли ка ци је Све ске Ма ти це срп ске за при род не на у ке. За сво је ве ли ко 
ан га жо ва ње у оства ри ва њу за да та ка Ма ти це срп ске до бит ник је Пла ке те са ме да-
љом Ма ти це срп ске.

За свој ду го го ди шњи пло до тво ран рад до био је ви ше од ли ко ва ња и при зна ња 
од ко јих се на во де са мо нај зна чај ни ја: иза бран је за чла на Ака де ми је ве те ри нар ске 
ме ди ци не и екс пер та Ме ђу на род ног лов ног са ве та у Па ри зу (ЦИЦ), до бит ник је На-
гра де осло бо ђе ња Вој во ди не, Злат ног ор де на Ло вач ког са ве за Ју го сла ви је, Злат ног 
ор де на Ло вач ког са ве за Ср би је, Ор де на пр вог ре да Ло вач ког са ве за Сло ве ни је, Злат не 
знач ке Ки но ло шког са ве за Ју го сла ви је.

Ре зул та ти и де ла ко је је проф. Јо ва но вић оста вио иза се бе у пе да го шком, на уч-
ном, струч ном и дру штве ном ра ду по оби му и зна ча ју пред ста вља ју трај ну вред ност 
и за слу жу ју по што ва ње. Ње гов лик и де ло оста ће у ле пом се ћа њу свим ње го вим са-
рад ни ци ма, на уч ним рад ни ци ма, струч ња ци ма и број ним ге не ра ци ја ма сту де на та 
као не у мор ног пре га о ца и из у зет не лич но сти.

Ру долф Ка сто ри
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IN MEMORIAM

СРЕ ТЕН ПЕТ КО ВИЋ
(1930–2015)

Мар та 2015. го ди не пре ми нуо је, у ду бо кој ста ро сти, 
про фе сор Сре тен Пет ко вић, не сум њи во нај зна чај ни ји по-
зна ва лац срп ске умет но сти из раз до бља тур ске вла сти. 
По ред ба вље ња сли кар ством тог пе ри о да, про фе сор Пет-
ко вић је пи сао и о ста ри јим спо ме ни ци ма, из вре ме на 
др жав не са мо стал но сти, а не ко ли ко сту ди ја по све тио је 
и умет нич ком ства ра ла штву Ср ба у XVI II ве ку. Цео свој 
рад ни век ве зао је за Оде ље ње за исто ри ју умет но сти Фи-
ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду где је, пре ко три де це ни-
је, био је дан од нај у глед ни јих про фе со ра. На уч на ин те ре-
со ва ња Сре те на Пет ко ви ћа би ла су пре вас ход но усме ре на 
ка не ко ли ко ве ли ких, фун да мен тал них те ма – утвр ђи ва њу 
уде ла по је ди них мај сто ра у срп ском сли кар ству од об но-
ве Пећ ке па три јар ши је 1557. до Ве ли ке се о бе 1690. го ди не, 

по том ис тра жи ва њу кул то ва срп ских све ти те ља и њи хо вог од ра за у умет но сти XVI 
и XVII сто ле ћа, из у ча ва њу гра фич ке опре ме ста рих срп ских штам па них књи га, 
ру ско-срп ских умет нич ких ве за и, нај зад, мо но граф ском при ка зи ва њу по је ди них 
зна чај них спо ме ни ка – ма на сти ра Све те Тро ји це пље ваљ ске, Мо ра че и, по себ но, 
Хи лан да ра, ко ме је, по ред са же те и ин фор ма тив не мо но гра фи је и ре пре зен та тив не 
књи ге о нај леп шим ико на ма, по све тио и не ко ли ко за себ них при ло га, ме ђу ко ји ма 
се на ро чи то ис ти чу они о цр ква ма Све тог Ни ко ле и Све тог Ђор ђа. 

На до ве зу ју ћи се на пи о нир ске ра до ве сво га про фе со ра Све то за ра Ра дој чи ћа, 
Пет ко вић је већ кра јем пе де се тих го ди на про шлог сто ле ћа свој на уч ни рад чвр сто 
ве зао за срп ску умет ност XVI и XVII ве ка. То ком го то во по лу ве ков ног по све ће ног 
ба вље ња том те мом, при че му је склад но об је ди нио нај бо ље те ко ви не ико но граф ске 
и стил ске ана ли зе, иза ње га је оста ло бли зу две сто ти не би бли о граф ских је ди ни ца 
ко је, уз де се так књи га, об у хва та ју дра го це не сту ди је о ства ра ла штву нај зна чај ни јих 
срп ских умет ни ка из до ба тур ко кра ти је – Лон ги на, Стра хи ње из Бу ди мља, Ге ор-
ги ја Ми тро фа но ви ћа, Јо ва на, Ан дре је Ра и че ви ћа, Ра ду ла и Ди ми три ја, рас пра ве о 
ико но гра фи ји Све тог Са ве, Си ме о на Не ма ње, Све тог Ар се ни ја, кне за Ла за ра и ца ра 
Уро ша у срп ском, али и у сли кар ству XVI и XVII сто ле ћа код дру гих пра во слав них 
на ро да, по ре клу књи жног укра са у ста рим срп ским штам па ним књи га ма и ње го вом 
ути ца ју на оно вре ме но зид но сли кар ство, као и ра до ве по све ће не фре ска ма у Ми ле-
ше ви, Мо ра чи, Пе ћи, Цр ној Ре ци, Остро гу, Је же ви ци, Ко ви љу, Пе ли но ву, Шта ви и 
др. По ред то га, Пет ко вић је за тре ћи том еди ци је Исто ри ја срп ског на ро да са чи нио 
до да нас нај це ло ви ти ји и нај бо љи пре глед срп ске умет но сти од па да под Тур ке до 
кра ја XVII ве ка. За јед но с не ко ли ко иза бра них сту ди ја, ту син те зу је, уне ко ли ко до-
пу ње ну, по но во об ја вио 1995. у књи зи Срп ска умет ност у XVI и XVII ве ку.

Зна ча јан део на уч ног ра да про фе сор Пет ко вић је ве зао за Ма ти цу срп ску, а од 
1965. го ди не по себ но за ње но Оде ље ње за ли ков не умет но сти, чи ји је био је дан од 
осни ва ча и нај о да ни јих са рад ни ка. Го то во сим бо лич но, свој пр ви рад, по све ћен 
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фре ска ма у Ус пен ској цр кви у Срп ском Ко ви ну, штам пан 1959. у Збор ни ку за дру
штве не на у ке, и свој по след њи на уч ни при лог – син те зу о умет нич ком ства ра ла штву 
Ср ба у XVI и XVII ве ку, на пи са ну 2010. за ка та лог беч ке из ло жбе Ср би ја. Кул тур
на спо на Ис то ка и За па да, об ја вио је Сре тен Пет ко вић упра во у из да њи ма Ма ти це 
срп ске. У ме ђу вре ме ну, то ком по ла сто ле ћа, он је у окви ру Ма ти чи них еди ци ја 
пу бли ко вао две књи ге – сво је нај у ти цај ни је де ло Зид но сли кар ство на под руч ју 
Пећ ке па три јар ши је 1557–1614. (1965), пр ви оп се жни пре глед срп ског сли кар ства у 
раз до бљу из ме ђу об но ве Па три јар ши је и вре ме на па три јар ха Пај си ја, и збир ку сту-
ди ја Срп ски све ти те љи у сли кар ству пра во слав них на ро да (2007), у ко јој се ба ви 
кул то ви ма и ико но гра фи јом срп ских све ти те ља. За Ма ти чин Збор ник за ли ков не 
умет но сти, у чи јој је ре дак ци ји про вео ду же од три де це ни је, на пи сао је, из ме ђу 
1965. и 1990, де се так ве ћих сту ди ја о зид ном сли кар ству Лом ни це, мо рач ког па ра-
кли са Све тог Сте фа на и Цр кве Све тог Ни ко ле у Слан ка ме ну, о кул ту кне за Ла за ра, 
илу стра ци ја ма из жи во та Сте фа на Ла за ре ви ћа у јед ном ру ском ру ко пи су, као и о 
ства ра ла штву Бо жи да ра Ву ко ви ћа и Нек та ри ја Ср би на, док је за пр ва че ти ри то ма 
Срп ског би о граф ског реч ни ка, у чи јем је уред ни штву био од по кре та ња еди ци је, 
са ста вио око три де сет би о гра фи ја. Сво ју при вр же ност Оде ље њу за ли ков не умет но-
сти ис ка зи вао је, по ред уред нич ког ра да, и кроз по кре та ње про је ка та, пр вен стве но 
по све ће них сли кар ској умет но сти Ср ба у XVI и XVII сто ле ћу.

Бла го да ре ћи ви ше де це ниј ским из у ча ва њи ма срп ске умет но сти из до ба тур ске 
вла да ви не, ко ја је до ње га би ла по зна та тек у основ ним об ри си ма, Сре тен Пет ко вић 
је из вр шио ње ну по у зда ну пе ри о ди за ци ју, осве тлио опус нај зна чај ни јих ства ра ла ца, 
об ја вио низ до та да не по зна тих де ла и про у чио ње не ве зе с оно вре ме ном умет но шћу 
дру гих пра во слав них на ро да. Ти ме се при кљу чио оним са свим ма ло број ним, и нај-
вр сни јим, ис тра жи ва чи ма срп ских ста ри на, ко ји ма при па да не про це њи ва за слу га 
за от кри ва ње чи та вих но вих епо ха у умет нич ком ства ра ла штву соп стве ног на ро да. 

Зо ран Ра кић



РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ 337

IN MEMORIAM

ЉУ БИ ВО ЈЕ ЦЕ РО ВИЋ
(1936–2015)

Го ди на ма га сре та ју ћи на на уч ним ску по ви ма, на 
из ло жба ма, у ре дак ци ја ма, би бли о те ка ма и по ар хи ви ма, 
пре ви де ли смо да се и не у мор ни умо ре и да све што поч-
не има крај. На вест о смр ти за ста ли смо да се пре сли ша-
мо ко ли ко је ме ђу на ма тај чо век био при су тан, ко ли ко 
смо о ње му зна ли и осо би то ко ли ко ни смо. 

Основ ну шко лу за вр шио је у Инђији, род ном гра ду, 
за тим је у Но вом Са ду учио гим на зи ју и ди пло ми рао 1960. 
из исто ри је на Фи ло зоф ском фа кул те ту. Док тор ску ди сер-
та ци ју Дру штве на ор га ни зо ва ност и по ли тич ка ан га жо
ва ност сту де на та Вој во ди не од 1918. до 1941. од бра нио је 
на Уни вер зи те ту у При шти ни 1979.

Био је ак ти ван на на уч ном, кул тур ном, на став ном и 
дру штве ном по љу. И као члан на став но га ка дра, и уоп ште, 

пре да но се по све тио стру ци.
У ви со ко школ ској на ста ви пре шао је све сте пе не до про фе сор ског; уз то је 

1996‒2000. био члан Са ве та Но во сад ског уни вер зи те та, а 2000‒2002. члан Са ве та 
Фи ло зоф ског фа кул те та на Уни вер зи те ту.

На дру штве ном пла ну ис та као се као пред сед ник Дру штва исто ри ча ра Вој-
во ди не 1972‒1982, као се кре тар Са мо у прав не ин те ре сне за јед ни це кул ту ре Но вог 
Са да 1977‒1980. и као пред сед ник Кул тур но-про свет не за јед ни це Вој во ди не 1986‒1988.

Нај ду жи рад ни стаж оства рио је у му зе ји ма: био је на че лу му зеј ских уста но-
ва у Но вом Са ду не пре кид но од 1979, а 1992. је пре у зео упра ву Му зе ја Вој во ди не, 
под ко јим су ин те гри са ни Вој во ђан ски му зеј и Исто риј ски му зеј Вој во ди не; на том 
по ло жа ју остао је до 2003. го ди не. У ње го во вре ме до вр ше на је стал на му зеј ска 
по став ка и об ја вљен ре пре зен та ти ван ка та лог. По во дом 150. го ди шњи це Му зе ја 
ор га ни зо ван је на уч ни ме ђу на род ни скуп, а из ла га ња су об ја вље на у по себ ном 
збор ни ку. Одр жа ва на је ве за са му зе ји ма у Ру му ни ји, Ма ђар ској и Сло вач кој; из-
ра ђе не су скром не по став ке у спо мен-ку ћа ма До си те ја Об ра до ви ћа (у Ча ко ву), 
Са ве Те ке ли је (у Ара ду) и Ми ло ша Цр њан ског (у Чон гра ду). 

По чев од 1991, усред сре дио се на исто ри ју Ср ба у ра зним зе мља ма Евро пе. То 
је уро ди ло се ри јом мо но гра фи ја Ср би у ис точ но е вроп ској ди ја спо ри, у ко јој је об ра-
дио про шлост Ср ба у Бе ло ру си ји, Ма ђар ској, Мол да ви ји, Ру му ни ји, Ру си ји, Сло вач кој, 
Укра ји ни. По себ но је за тим об ја вио обим не мо но гра фи је Ср би у Сло вач кој (дво је зич-
но, 1999), Ср би у Укра ји ни (2002), Ср би у Ко мо ра ну (2011). Зду шно се за ин те ре со вао за 
про шлост Ср ба на те ри то ри ји да на шње Ру му ни је и у тој обла сти је био нај плод ни-
ји, об ја вио је књи ге: Ср би у Ру му ни ји (Но ви Сад 1991), Зна ме ни ти Ср би у ру мун ским 
зе мља ма (1993), Срп ски ве нац Ми ло ша Цр њан ског (1993), Хо до љу бља Ди ми три ја 
Ти ро ла (1995), Ср би у Ру му ни ји од ра ног сред њег ве ка до да на шњег вре ме на (1997), 
Ср би у Ру му ни ји (2000), Sârbii din România (2005), Ср би у Ара ду (2007). До да ју ли се 
пре да ва ња и уче шћа на на уч ним ску по ви ма, спо зна ће се да је та ква ле пе за те ма и 
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про сто ра зах те ва ла мно го тру да, па и сна ла жљи во сти, да би се то ли ко књи га из да ло 
за ре ла тив но крат ко вре ме, и то на ви ше је зи ка. Ре цен зен ти тек сто ва су ре кли сво је, 
али би рад Љу би во ја Це ро ви ћа у том прав цу тре ба ло ис та ћи као скре та ње па жње 
на не што што је скрај ну то и то не у за бо рав, као упо зо ре ње да је крај ње вре ме да се 
европ ској ши ри ни срп ске исто ри је по кло ни до стој на па жња, док још ни је ка сно. 

Ду го го ди шњи рад је овен чан при зна њи ма: На гра да „Јо ван По по вић” 1985. за 
рад од по себ ног зна ча ја у обла сти исто ри је; при зна ње Са мо у прав не ин те ре сне за-
јед ни це кул ту ре Вој во ди не 1986. за оства ре не ре зул та те ра да; На гра да „Искра 
кул ту ре” Кул тур но-про свет не за јед ни це Вој во ди не 1992. за ства ра лач ки до при нос 
у обла сти исто ри о гра фи је; по ве ља Са ве за Ср ба у Ру му ни ји 1998. за до при нос очу-
ва њу срп ске кул ту ре и на ци о нал ног иден ти те та; На гра да „Ла за Ко стић” на Са ло ну 
књи га у Но вом Са ду 2000. за мо но гра фи ју Ср би у Сло вач кој; за хвал ни ца Ми ни-
стар ства за ди ја спо ру Вла де Ср би је за ду го го ди шње ин те ре со ва ње за про шлост и 
са да шњост Ср ба из ван Ср би је.

Тра го ве Љу би во ја Це ро ви ћа тре ба сле ди ти, ње го ве те ме да ље ду би ти и ши ри ти. 

Сте ван Бу гар ски



РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ 339

IN MEMORIAM

МИР ЈА НА ЛЕ СЕК
(1928‒2015)

Исто ри чар умет но сти, док тор на у ка, је дан од из у-
зет них по зна ва ла ца ли ков не умет но сти Сре ма Мир ја на 
Ле сек 3. ав гу ста 2015. го ди не пре ми ну ла је у Бе о гра ду.

Би ла је на уч ни рад ник ко ји, кад за поч не про у ча ва ње 
од ре ђе не те ме, не пре ста је док је не окон ча, не оба зи ру ћи 
се на окол но сти, па ни он да ка да ути чу на здрав стве но ста-
ње. Та ко се и овом при ли ком то до го ди ло. До од ла ска у 
бол ни цу при пре ма ла је текст за књи гу о ико но ста си ма у 
Сре му, не при да ју ћи ва жност упо зо ре њи ма ле ка ра. А кли ма 
је ле тос у Ср би ји би ла ве о ма про мен љи ва, па ње но ср це 
ни је из др жа ло.

Мир ја на Ле сек ро ђе на је у Ја ме ни, у Сре му, 28. ју на 
1928. го ди не. Основ ну шко лу је по ха ђа ла у род ном ме сту. 
По што су за вре ме Дру гог свет ског ра та уста ше за па ли ле 

њену ку ћу у Ја ме ни, пре шла је са породицом у Срем ску Ми тро ви цу, где је за вр ши ла 
сред њу шко лу и гим на зи ју. У том ме сту је про ве ла и нај ве ћи део жи во та. Ди пло ми-
ра ла је 1956. го ди не на Ка те дри за исто ри ју умет но сти Фи ло зоф ског фа кул те та у 
Бе о гра ду код про фе со ра др Све то за ра Ра дој чи ћа те мом Ста ра срп ска цр ква у Срем
ској Ми тро ви ци и њен ико но стас. Од са мог по чет ка опре де ли ла се за про у ча ва ње 
цр кве не умет но сти XVI II и XIX ве ка на под руч ју Вој во ди не. На те ми Ба рок но сли
кар ство у Сре му 1990. го ди не док то ри ра ла je на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер-
зи те та у Љубљани код про фе со ра др На це Шу ми ја.

По сле ди пло ми ра ња 1956. за по сли ла се у Му зе ју Сре ма у Срем ској Ми тро ви-
ци и у ње му ра ди ла до 1976. го ди не. По том је пре шла у та мо шњи За вод за за шти ту 
спо ме ни ка кул ту ре и ра ди ла до пен зи о ни са ња 1993. у зва њу кон зер ва то ра-са вет-
ни ка. Са су пру гом ар хи тек том Бо жи да ром Бо шком Ста ној ло ви ћем 2011. го ди не се 
пре се ли ла у Бе о град.

Цео рад ни век Ле се ко ва је про ве ла проучаваjући пре те жно са крал не објек те, 
ли ков ну умет ност и ар хи ва ли је у срем ским пра во слав ним бо го мо ља ма. Ме ђу пр ви-
ма је, са ар хи тек том Бран ком Ва си ли ћем, си сте мат ски оби ла зи ла, по пи си ва ла, опи-
си ва ла и из срем ских цр ка ва и ма на сти ра, у ра ту ра зо ре них, по па ље них и де ва сти-
ра них, са ку пља ла умет нич ке пред ме те, ико не, ар хи ва ли је, и до но си ла их у Срем ску 
Ми тро ви цу. Са ар хи тек том Ва си ли ћем је, та ко ђе, ме ђу осни ва чи ма Му зе ја Сре ма 
у Срем ској Ми тро ви ци и ње гов пр ви ку стос.

У том пи о нир ском по ду хва ту, об и шла је свих ше сна ест пра во слав них ма на-
сти ра и ви ше од сто ти ну ме ста у ко ји ма су би ле по диг ну те цр кве. Због при ро де ма-
те ри ја ла, ко ји је све вре ме про у ча ва ла и на уч но об ра ђи ва ла, до жи ве ла је у со ци ја ли-
стич кој Ју го сла ви ји не при јат ност са ме сним ко ми те том, па и са ко ле га ма, чла но ви ма 
пар ти је, у уста но ви. Ипак, за хва љу ју ћи раз у ме ва њу по ро ди це, по је ди них но ви на ра 
и, у оно вре ме, ути цај ног Ду ша на По зна но ви ћа, ус пе ла је да у Срем ским но ви на ма 
об ја ви низ чла на ка о са крал ној умет но сти на под руч ју Сре ма.
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У об ја вље ној обим ној би бли о гра фи ји ра до ва др Мир ја не Ле сек у Гла сни ку 
Дру штва кон зер ва то ра Ср би је, Дра гој ла Жи ва нов, ма ги стар исто ри је умет но сти, 
са ве сно је на ве ла све ње не об ја вље не ра до ве. Кон ста то ва ла је да њен це ло куп ни 
на уч ни рад са др жи пре ко 200 је ди ни ца (тач ни је, 220) у струч ним ча со пи си ма и ли-
сто ви ма. Мир ја на Ле сек је би ла ду го го ди шњи члан Дру штва му зеј ских рад ни ка 
Вој во ди не, Дру штва кон зер ва то ра Ср би је, Ма ти це срп ске и члан Одбора Оде ље ња 
за ли ков не умет но сти Ма ти це срп ске. За свој на уч ни рад до би ла је низ при зна ња 
и на гра да: Ме да љу Дру штва кон зер ва то ра Ју го сла ви је (1985), Ме да љу Скуп шти не 
Оп шти не Срем ска Ми тр о ви ца (1993), Злат ну знач ку Кул тур но-про свет не за јед ни це 
Ср би је (1993), На гра ду Дру штва кон зер ва то ра Ср би је (1994) и ју би лар ну Спо мен-ме-
да љу Ре пу блич ког за во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре.

Ве ра Јо ва но вић
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IN MEMORIAM

МИ ЛО РАД ЕК МЕ ЧИЋ
(1928–2015)

Не дав но пре ми ну ли исто ри чар Ми ло рад Ек ме чић, 
про фе сор на са ра јев ском и бе о град ском Фи ло зоф ском 
фа кул те ту, пра ви је дра гуљ ме ђу лич но сти ма ко је су про-
у ча ва ле осло бо ди лач ку бор бу срп ског на ро да у но вом 
ве ку. Ње го во ства ра ла штво на ста ло у дру гој по ло ви ни 
ХХ ве ка пред ста вља срп ску на уч ну за о став шти ну не мер-
љи ве вред но сти. Ње го ва док тор ска ди сер та ци ја Уста нак 
у Бо сни 1875‒1878. го ди не и за тим ње го во ви ше го ди шње 
ба вље ње про це си ма ре ша ва ња срп ског на цио нал ног пи-
та ња трај но су га опре де ли ли за си сте мат ско ар хив ско 
ис тра жи ва ње као и про у ча ва ње исто ри о граф ске ли те ра-
ту ре ура ђе не на тим осно ва ма. Ви ше де це ни ја пре да вао 
је Оп шту исто ри ју но вог ве ка, због че га је про чи тао бес-
крај но мно го исто ри о граф ских, по ли тич ких, књи жев них, 

со ци о ло шких и фи ло зоф ских ра до ва ко ји су се ти ца ли европ ских зе ма ља и, ка ко 
сам ка же, сво ја из ла га ња не пре кид но је обо га ћи вао но вим са зна њи ма. Рет ко се у 
на шој исто риј ској на у ци мо гао на ћи при мер та ко при род ног уно ше ња срп ске исто-
ри је у ра мо ве оп ште исто ри је и про сто не ве ро ват но про у че на ду би на спољ ног 
ути ца ја на бал кан ске про сто ре, пр вен стве но на срп ске зе мље, а у че му су се мо гли 
от кри ти узро ци мно гих зби ва ња и на слу ти ти бу дућ ност. То ком го ди на на ста ли су 
ње го ви на уч ни ра до ви по чев од ана ли тич ких рас пра ва па до ве ли ких син те за. У 
књи зи Рат ни ци ље ви 1914. пр ви пут је ис ту пио са иде јом да је Пр ви свет ски рат био 
ре ли ги о зни су коб на Бал ка ну. Ек ме чић је био и је дан од ау то ра де ла Исто ри ја Ју го
сла ви је у ко ме је раз ра дио већ ра ни је по ста вље ну те зу о то ме да је у ју го сло вен ској 
исто ри ји ре ли ги ја би ла во до дел ни ца на ци ја. Ка пи тал но дво том но де ло Ства ра ње 
Ју го сла ви је 1790‒1918. за ми шље но као исто ри ја на ци о нал них по кре та ко ји су ство-
ри ли за јед нич ку др жа ву би ло је син те за ње го вих ис тра жи вач ких ра до ва. Ре ђа ле су 
се за тим и дру ге ње го ве зна чај не књи ге: Ра до ви из исто ри је Бо сне и Хер це го ви не 
XIX ве ка, Ср би на исто риј ском рас кр шћу, Огле ди из исто ри је, Ре во лу ци ја 1848. и Бал
кан; Ди ја лог про шло сти и са да шњо сти. И на по кон, ње го во жи вот но де ло, за пра во 
на уч ни те ста мент, са же та син те за под на сло вом Ду го кре та ње из ме ђу кла ња и ора ња: 
исто ри ја Ср ба у но вом ве ку 1492‒1992. (три из да ња: 2007, 2008, 2010), у ко ме је из нео 
исто ри ју срп ског на ро да у по след њих пет ве ко ва, де ло пре пу но бри љант них оце на 
али и су мор них по гле да у бу дућ ност. 

Ми ло рад Ек ме чић је про у ча вао кре та ња на бал кан ском про сто ру од кра ја 
XVI II до XX ве ка, а пре све га срп ски на род. У де лу Ду го кре та ње из ме ђу кла ња и 
ора ња вра тио се и у прет ход них не ко ли ко ве ко ва. Ње го ви тек сто ви пред ста вља ју 
ло ги чан спој при ре ђе них чи ње ни ца до би је них из ар хив ских фон до ва и ве ли ког 
бро ја по да та ка из об ја вље них ра до ва еврoпских ау то ра. Упра во због то га био је 
је дин ствен по бо га тој под ло зи ко ја му је по слу жи ла за ње го во ана ли тич ко ра су ђи-
ва ње или син те тич ко из ла га ње. Све то по ка зао је об ра див ши не ко ли ко ве ли ких 
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те мат ских це ли на по све ће них, на при мер: срп ским на ци о нал ним по кре ти ма у XIX 
ве ку; уло зи ре ли ги је у по ста вља њу гра ни ца ме ђу на ци о нал ним ен ти те ти ма на Бал ка-
ну; Ис точ ном пи та њу и бор би ве ли ких си ла око бал кан ског про сто ра; суд би не срп-
ског на ро да по сле 1918. У мно гим сво јим ин тер вју и ма, раз го во ри ма, са оп ште њи ма 
и огле ди ма у ко ји ма се огла ша вао по след њих го ди на из нео је и сво је кри тич ке оце не 
о са вре ме ном све ту. Стра хо вао је од уло ге ка то лич ке цр кве и стра те ги је САД. Био 
је за бри нут за бу дућ ност срп ске на ци о нал не др жа ве. 

Срп ска на уч на јав ност, срп ско дру штво, ње го ве углед не уста но ве ни су ште-
де ли да Ек ме чи ћу то ком ових по след њих де це ни ја ода ју при зна ње. Члан ство у 
не ко ли ко ака де ми ја на у ка, од ли ко ва ња, по ча сти, на гра де, те шко их је и пре бро ја ти. 
Вре ме ко је до ла зи и но ви на ра шта ји, по себ но ин те лек ту ал ци, не ће мо ћи за не ма ри-
ти вред ност Ек ме чи ће вог де ла, шта ви ше у ње му ће на ћи да ле ко ви ше не го што 
мо же мо да нас на слу ти ти. Ово тим пре што су пра во бо гат ство но вих чи ње ни ца, 
ори ги нал на ту ма че ња и бри љант ни за кључ ци би ли ис ка за ни јед но став ним али 
из ра жај ним је зи ком по не кад уз упо тре бу за бо ра вље них ре чи, али ко је код ње га 
зра че по себ ном све жи ном.

Михајло Војводић
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IN MEMORIAM

МИ РО СЛАВ ЈО СИЋ ВИ ШЊИЋ
(1946‒2015)

При по ве дач и ро ман си јер Ми ро слав Јо сић Ви шњић, 
члан Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске и ње ног Од бо ра за 
књи жев но сти и је зик, био је пи сац већ од нај ра ни је мла до-
сти. Пр ву при чу об ја вио је у Деч јим но ви на ма са не пу них 
три на ест го ди на, а та да је из род ног Ста па ра кри шом до шао 
во зом у Бе о град са мо да би ви део Иси до ру Се ку лић, не зна-
ју ћи да она већ го ди ну да на ни је ви ше жи ва. Са си гур но шћу 
се за то мо же ре ћи да је он као ау тен тич ни пи сац сво га 
вре ме на чи тав жи вот по све тио и под ре дио књи жев но сти. 
Био је Ма ти чин ау тор и ак ти ван ду го го ди шњи са рад ник 
ње ног Ле то пи са. У Из да вач ком цен тру Ма ти це срп ске 
об ја вио је књи гу Пи сма срп ским пи сци ма (2008), у ко јој 
је из угла ра до зна лог са вре ме ног ства ра о ца из нео лич не 
ути ске о срп ским пи сци ма ко ји су за ње га би ли по себ но 

ин спи ра тив ни. Он сам је при па дао оној стру ји срп ске по ет ске про зе у ко јој је, као 
код Ми ло ша Цр њан ског, с ко јим су га с раз ло гом по ре ди ли, књи жев на вред ност 
би ла ре зул тат склад ног про жи ма ња је зич ких и стил ских еле ме на та ру ко пи са и ње-
го вих нај ва жни јих са др жин ских сло је ва. По ред то га, у ње го вој лир ској на ра ци ји 
би ло је ме ста и за из ра зит кри тич ки глас, ко јим је де фор ма ци је вре ме на у ко јем је 
жи вео знао да на гла си аде кват ним књи жев ним сред стви ма.

Зна чај ко ји ње го во про зно де ло има у окви ри ма са вре ме не срп ске књи жев но-
сти и нај ва жни јих уну тра шњих про ме на кроз ко је је она про ла зи ла у на шем вре ме ну, 
из у зе тан је и не мер љив. За хва љу ју ћи ње го вој из ра зи тој ства ра лач кој и је зич кој 
енер ги ји, ра до зна ло сти, по тре би да увек бу де нов и дру га чи ји, то де ло је без пре-
ки да, све до да нас, по сто ја ло као из у зет но са мо сво јан и ау то но ман књи жев ни из раз. 
Из ра сло из ду ха по бу не про тив књи жев них кон вен ци ја, оних из ре а ли стич ке прак се 
и оних из пре на гла ше не и ин стру мен та ли зо ва не мо дер ни стич ке по е ти ке, исто вре ме но 
је би ло и по бу на про тив кон вен ци ја, по ли тич ких и мо рал них огре ше ња и јед но-
знач ног по на ша ња дру штва и кул ту ре у вре ме ну у ко јем је де ло вао као ства ра лац.

Из по е ти ке и прак се књи жев не ге не ра ци је 1968. го ди не, ко јој је свим ср цем 
при па дао, ко ја је ба шти ни ла све по зи тив не вред но сти прет ход них књи жев них на-
ра шта ја, и из не сум њи ве ау тор ске све сти о ну жно сти раз во ја и про ме на књи жев-
но сти, дру штва и кул ту ре, про из и шла је ње го ва из ра зи та по тре ба за сло бо дом у 
по на ша њу и у књи жев ном из ра зу. Отво ре ну кри тич ност пре ма мно го број ним про-
тив реч но сти ма вре ме на у ко јем је жи вео он је, ме ђу тим, у сво јим број ним при по-
ве дач ким књи га ма и ро ма ни ма пре ва зи ла зио, до не кле и не у тра ли сао на гла ше ном 
и спон та ном ли ри за ци јом на ра тив не сли ке све та и те жњом ка уве ћа ном стил ском 
је дин ству сво јих књи жев них оства ре ња.

Ње го ве књи ге, од пр вих до по след њих, а те по след ње су са ин ди ка тив ним 
на сло ви ма – Док ср це ку ца и Ђур ђев дан и дру ги да ту ми (2015) – не пре ста но су би ле 
у при род ној ве зи с нај ва жни јим тра ди циј ским тач ка ма и ево лу тив ним прав ци ма 
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ко ји ма се кре та ла срп ска књи жев ност пр ве и дру ге по ло ви не ХХ ве ка и с нај ва жни-
јим про ме на ма кроз ко је је про ла зи ло срп ско дру штво у том вре ме ну, и он са њим 
у дру гој по ло ви ни ве ка као ње гов не пот ку пљи ви и буд ни све док. У ње го вој ра ној 
про зи, Ле пој Је ле ни и Че шкој шко ли, до ми ни рао је звук по ет ске и ау то би о граф ске 
мо ти ва ци је и до жи вља ја, у ро ма ни ма из сред ње ства ра лач ке фа зе, При сту пу у све
тлост, Од бра ни и про па сти Бо др о га у се дам бур них го ди шњих до ба, за ко ји је 
до био Ни но ву на гра ду, у књи га ма при по ве да ка – Два на ест го до ва, Ква р тет, Но ви 
го до ви – по ет ска ин то на ци ја про ши ре на је осно вом до ку мен тар не, кул тур но-исто-
риј ске и по ли тич ке при ро де, док се у про зи по след њег пе ри о да, Ро ма ну без ро ма на, 
ко јим при зи ва ма што ви ти и па ро диј ски дух исто и ме ног Сте ри ји ног де ла, Ба ро ну 
из ша ра га, О ду ду и гро бу, При ча ма из тра па, ме ђу соб но пре пли ћу раз ли чи ти ин-
то на тив ни ре ги стри, од по ет ских, тра гич ких и ау то фик циј ских, до ху мор них и 
бур леск них. 

На ра тив на по ли фо ни ја у ње го вој про зи би ла је у са гла сно сти с при ро дом ње-
го вих књи жев них ју на ка, мар ги на ли зо ва них ин ди ви ду а ла ца, осо бе ња ка, нео бич них 
ли ко ва с пе ри фе ри је дру штве ног жи во та, ко ји, као ни њи хов ау тор, нај че шће ни су 
при ста ја ли на кон вен ци је, на дог му и ис кљу чи вост у ми шље њу, по на ша њу и сва-
ко днев ном жи во ту. Њи хов тво рац је у ову вр сту књи жев них ли ко ва унео нај ви ше 
емо тив но сти, не по сред но сти и то пли не, као што су то чи ни ли и ње го ви ве ли ки 
прет ход ни ци – Ја ков Иг ња то вић, Сте ван Сре мац, Бо ра Стан ко вић, Дра го слав Ми-
ха и ло вић, Ми о драг Бу ла то вић. За то „род но ме сто” до брих при ча, ка ко се на го ве-
шта ва на јед ном ме сту у Ђур ђев да ну и дру гим да ту ми ма, мо же би ти са мо „ду ша”, 
ду ша пра вих мај сто ра при по ве да ња, ка кви су би ли ње го ви ве ли ки прет ход ни ци, 
ка кав је нео спор но био и он сам.

Ње го ве жи во пи сне, ди на мич не, ду хо ви те, по вре ме но ау то би о граф ски мо ти-
ви са не при по вет ке, вр ло че сто с ли ком са мог пи сца у по за ди ни са др жин ског сло ја 
тек ста, ње го ви ро ма ни и дру ги тек сто ви оства ре ни су ра зно вр сним на ра тив ним 
сред стви ма, је зич ким и стил ским бо гат ством, на из глед јед но став ним усме ним го-
во ром, укљу чи ва њем у текст раз ли чи тих про зних ис ка за, од до ку мен тар них и асо-
ци ја тив них до иро ниј ских. На да све су, ме ђу тим, оства ре ни по ет ским до жи вља јем 
све та као ини ци јал ном осно вом це ло куп ног књи жев ног ства ра ла штва овог ау то ра, 
пра вог по све ће ни ка књи жев но сти, је зи ка, за ви ча ја, тра ди ци је, не по сред ног жи во та.

Ми ро слав Јо сић Ви шњић, с та квим осо би на ма сво га де ла, са мој умет но сти и 
по ет ском зву ку ре чи и ре че ни ца, као „крај њем ци љу сва ког је зи ка”, ка ко је го во ри-
ла Иси до ра Се ку лић, по све ћи вао се као свом трај ном и нај ва жни јем жи вот ном 
за дат ку.

Мар ко Не дић
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IN MEMORIAM

ЉУ БО МИР СТЕ ПА НОВ
(1952–2015)

Би ли смо на ви кли на ми сао да га зна мо, а зна ли смо 
га са мо оквир но или – мо же би ти – са мо јед но стра но; по 
мно го че му је остао за го не тан. 

Оп ча ран за ви чај но шћу, књи жев но шћу, по зо ри штем, 
исто ри јом, ста ти сти ком, ну ми зма ти ком, фи ла те ли јом, би-
бли о фи ли јом, на да рен стр пље њем и тр пе љи во шћу, за чу-
до је ужи вао у пре ту ра њу и го ми ла њу ста ри јих и но ви јих 
по да та ка, књи га, раз глед ни ца, ма ра ка, ко ве ра та, пла ка та, 
не ода ју ћи шта му је зна чај ни је и за ни мљи ви је; био је у 
не ком тра же њу из де се так до ме на, ре кло би се не на мен-
ском, не го оп штем, као бес циљ ном, при вид но се ни чим 
не оп те ру ју ћи. 

По чео је као мно ги од нас: основ на шко ла у род ном 
ме сту, за тим шко ло ва ње у Те ми шва ру: Еко ном ска гим на-

зи ја, 1967‒1971; Фа кул тет еко ном ских на у ка на Уни вер зи те ту 1971‒1975; на кнад но 
По сту ни вер зи тет ски те чај за пла ни ра ње, ор га ни зо ва ње и ру ко во ђе ње тр го вин ских 
де лат но сти, на Ака де ми ји за еко ном ске сту ди је у Бу ку ре шту 1979/80. го ди не.

За по слен је био у стру ци, а од 2013. го ди не као ди рек тор за из да ва штво Са ве за 
Ср ба у Ру му ни ји.

При вид је да је људ ски жи вот мо гао ста ти у тих не ко ли ко вре мен ских од ред-
ни ца, вар ка је да се тек као ди рек тор за из да ва штво опре де лио за исто риј ска ис тра-
жи ва ња. 

Од сту дент ских да на при шао је ама тер ским дру штви ма те ми швар ске срп ске 
омла ди не: „Мла дост” и „Та ли ја”; пом но је за тим пра тио њи хо ву де лат ност, обе ле-
жа ва ју ћи по књи гом зна чај не го ди шњи це. Ор га ни зо вао је 2003. са ста нак чла но ва 
Срп ско га др жав ног ан сам бла пе са ма и ига ра по во дом по ла ве ка од осни ва ња и об ја-
вио при год ну мо но гра фи ју. 

Мо но граф ска де лат ност га је пле ни ла: (са мо стал но или у ко а у тор ству) пи сао 
је о Ср би ма у свом род ном ме сту, те у Ве ли ком Сем пе тру, Кне зу, По мо риш ју, Ки зди-
ји, о ма на сти ру Без ди ну, о срп ским цр ква ма и ма на сти ри ма ши ром Ба на та, нај зад 
о Ср би ма у Те ми шва ру (Ме ха ли и Гра ду), све у све му три де се так то мо ва; умро је с 
ру ко пи сом о Ср би ма у Ве ли ком Се ми клу шу и с ве ли ком же љом да се на пи ше мо но-
гра фи ја о Ср би ма у Те ми шва ру (Фа бри ки), на кон че га би усле ди ла син те за о Ср би ма 
у Те ми шва ру.

Са ра ђи вао је у два де се так пе ри о ди ка, укљу чен је у де се так збор ни ка и ан то-
ло ги ја.

Имао је ор га ни за тор ску спо соб ност (и страст). Био је ме ђу ини ци ја то ри ма 
Књи жев но га кру жо ка у Кет фе љу (и оп се сив но пра тио ње гов рад), ме ђу осни ва чи ма 
Са ве за Ср ба у Ру му ни ји (где је по стао ре дов ни хро ни чар, ау тор син те зних то мо ва 
о ра ду ор га ни за ци је), уче сник у за сни ва њу Те ми швар ско га од бо ра Ма ти це срп ске 
и За ду жби не „Мир че та Сто јић”, у ор га ни зо ва њу ме ђу на род них на уч них ску по ва 
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по све ће них те ма ма из исто ри је и кул ту ре ба нат ских Ср ба. Да ли по нео п ход но сти, 
да ли по ње го вој уме шно сти, ни је би ло круп ни јег до га ђа ња без ње го вог уче шћа: 
ни је про пу штао по зи ве на на уч не ску по ве у зе мљи и ино стран ству, са ста вио је 
ста тут ор га ни за ци је Ср ба у Ру му ни ји, ста тут Срп ске чи та о ни це, ста тут За ду жби не 
„Мир че та Сто јић”, текст спо мен-пло ча на шко ли Ми ло ша Цр њан ског и на До си те-
је вом по пр сју, по се ћи вао је све на ше са стан ке, при ред бе и кон цер те.

Стр пљи во је, углав ном у сло бод ном вре ме ну, оби ла зио ме ста са срп ским жи-
вљем, бе ле жио ка зи ва ња пре жи ве лих стра дал ни ка из Ба ра га на, и то је, као ко а у тор, 
пре то чио у књи гу ко ја је иза зва ла огром но ин те ре со ва ње и до жи ве ла три из да ња 
на срп ском и два на ру мун ском је зи ку.

На уч но об ра ђе ни ста ти стич ки по да ци о Ср би ма у Ру му ни ји, об у хва та ју ћи 
др жав не по пи се из 1992, 2002. и 2011. го ди не, сто је као је дин ствен по ду хват и по-
себ на Љу би на за слу га. 

Ука за но му је при зна ње из бо ром за чла на ру ко во де ћих те ла Са ве за Ср ба у 
Ру му ни ји, чла на Са ве за пи са ца Ру му ни је, чла на са рад ни ка Ма ти це срп ске, чла на 
Те ми швар ско га од бо ра Ма ти це срп ске, а 1994/95. и за чла на Са ве та Свет ске срп ске 
за јед ни це.

На гра ђен је По ве љом Де мо крат ског са ве за Ср ба и Ка ра ше ва ка у Ру му ни ји 
(Те ми швар 1993), Злат ном знач ком Кул тур но-про свет не за јед ни це Ср би је (Бе о град 
2005), Срп ском књи жев ном на гра дом (Бе о град –Те ми швар 2007, 2009).

И док се не бу де сло жио пот пу ни пор трет Љу би не лич но сти, иза тка не од су прот-
но сти, има мо ње го ве за о ста ле ру ко пи се и (за)ми сли, као под стрек и иза зов. 

Сте ван Бу гар ски
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2012. 
Је врем Ран дељ, све ште ник про то је реј, ре дов ни члан, Но ви Сад, 17. фе бру ар 2012.
Иван Га ђан ски, књи жев ник, стал ни члан са рад ник, Бе о град, 23. фе бру ар 2012.
Дра ги ша Ко стић, исто ри чар, ви ши ку стос, стал ни члан са рад ник, Ле ско вац, 24. 

фе бру ар 2012.
Ака де мик Иштван Се ли, исто ри чар књи жев но сти, про фе сор Уни вер зи те та, стал ни 

члан са рад ник, Но ви Сад, 25. фе бру ар 2012. 
Ака де мик Че до мир По пов, исто ри чар, про фе сор уни вер зи те та, по ча сни пред сед-

ник Ма ти це срп ске, Но ви Сад, 8. јун 2012.
Др Дра го љуб Бу гар ски, ге о граф, про фе сор уни вер зи те та, стал ни члан са рад ник, 

Но ви Сад, 21. април 2012.
Др Ра до ван Би го вић, те о лог, про фе сор, стал ни члан са рад ник, Бе о град, 1. јун 2012.
Др Љу би ша Ра јић, про фе сор уни вер зи те та, члан са рад ник, Бе о град, 4. јун 2012.
Ака де мик Ми лош Бла го је вић, исто ри чар, стал ни члан са рад ник, члан Управ ног 

од бо ра Ма ти це срп ске, Бе о град, 27. јун 2012.
Проф. др Јо ван Јер ко вић, фи ло лог, стал ни члан са рад ник, Но ви Сад, 2. јул 2012.
Др Ду шан По пов, жур на ли ста, се кре тар Ма ти це срп ске у пен зи ји, Но ви Сад, 3. јул 

2012.
Проф. др Ми ло сав Ву ки ће вић, фи ло лог, про фе сор уни вер зи те та, члан са рад ник, 

16. јул 2012. 
Др Ми лан Чу љак, ан гли ста, исто ри чар, про фе сор уни вер зи те та, члан са рад ник, 

Но ви Сад, 11. ав густ 2012.
Сте ван Ђ. Пе тро вић, ре ди тељ, про ду цент, члан са рад ник, Бе о град, 26. ав густ 2012. 
Др Пал Ти бор, исто ри чар, стал ни члан са рад ник, Но ви Сад, 6. сеп тем бар 2012.
Др Ми о драг Си мић, про фе сор, Бе о град, 22. де цем бар 2012. 
Ми ша Сто ја но вић, еко но ми ста, стал ни члан са рад ник, Но ви Сад, 9. ок то бар 2012.
Проф. др Све тла на Бран ко вић, исто ри чар књи жев но сти, стал ни члан са рад ник, 

Но ви Сад, 26.ок то бар 2012. 
Др Мир ја на Ма луц ков, ет но лог, стал ни члан са рад ник, Но ви Сад, 12. но вем бар 2012. 
Те о до ра Дун ђер ски, до бро твор, ре дов ни члан, Но ви Сад, 23. де цем бар 2012.
Ев ге ниј Ми ки ти шин, кон зер ва тор, стал ни члан са рад ник, Но ви Сад, 25. де цем бар 

2012.
2013. 

Сло бо дан Ра ки тић, књи жев ник, стал ни члан са рад ник, Бе о град, 1. ја ну ар 2013.
Че до мир Ја нић, исто ри чар ва зду хо плов ства, члан са рад ник, Бе о град, 3. ја ну ар 2013.
Ра ди вој Сто ка нов, књи жев ник, стал ни члан са рад ник, Сом бор, 29. ја ну ар 2013.
Бо ри вој Ју ри шин, прав ник, управ ник по сло ва Ма ти це срп ске, Но ви Сад, 9. фе бру ар 

2013.
Су за на Са мо лов чев, до бро твор, Но ви Сад, 19. фе бру ар 2013. 
Па вле Жи ва нов, пен зи о нер, ре дов ни члан, Но ви Сад, 23. март 2013.
Проф. др Ми о драг Јо ва но вић, исто ри чар умет но сти, стал ни члан са рад ник, Бео-

град, 31. мај 2013. 

ЧЛА НО ВИ МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ 
ПРЕ МИ НУ ЛИ У ПЕ РИ О ДУ 2012–2015.
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Др Сло бо дан Ја у ко вић, есте ти чар, стал ни члан са рад ник, Но ви Сад, 2. јун 2013.
Проф. др Вла ди мир Јев то вић, глу мац и пе да гог, ре дов ни члан, Бе о град, 12. јун 

2013. 
Др Ти мо теј Чо бић, ве те ри нар, члан са рад ник, Но ви Сад, 4. ју ли 2013.
Јо ван С. Ра дој чић, исто ри чар, члан са рад ник, Бе о град, 4. ју ли 2013. 
Др Ол га Нин чић Ху мо, про фе сор уни вер зи те та, члан са рад ник, Бе о град, 4. ав густ 

2013.
Др Кон стан тин В. Су да ков, фи зи о лог, про фе сор уни вер зи те та, стал ни члан са рад-

ник, Мо сква, 11. ав густ 2013. 
Др Са во Ско ко, исто ри чар, стал ни члан са рад ник, Бе о град, 19. сеп тем бар 2013.
Др Карл Јо а хим Кла сен, про фе сор фи ло ло ги је, стал ни члан са рад ник, Бад Хом бург, 

29. сеп тем бар 2013.
Ми ли ца Ми ћић Ди мов ска, књи жев ник, стал ни члан са рад ник, Но ви Сад, 5. ок то бар 

2013.
Жар ко Аћи мо вић, књи жев ник, члан са рад ник, Но ви Сад, 8. ок то бар 2013.
Ака де мик Љу бо мир Та дић, про фе сор фи ло зо фи је, стал ни члан са рад ник, Бе о град, 

31. де цем бар 2013.
Бог дан Ста но јев, на став ник исто ри је, стал ни члан са рад ник, Но ви Сад, 16. де цем-

бар 2013.
Ми ли ца Ки сић, ис то ри ри чар умет но сти, члан са рад ник, Бе о град, 18. де цем бар 2013.

2014. 
Ми ха и ло Пан тић, еко но ми ста, ре дов ни члан, Но ви Сад, 10. мај 2014. 
Са ша Ха џи Тан чић, књи жев ник, стал ни члан са рад ник, Ниш, 15. мај 2014. 
Ака де мик До бри ца Ћо сић, књи жев ник, стал ни члан са рад ник, Бе о град, 18. мај 2014.
Проф. др Ста ни ја Па ра бућ ски, би о лог, стал ни члан са рад ник, Но ви Сад, 21. мај 2014. 
Др Маркo Бабaц, стал ни члан са рад ник, ре ди те ља, про фе со ра уни вер зи те та, Бео-

гра да, 12.јул, 2014.
Проф. др Па на јо тис Ха ри тос, прав ник, члан Уред ни штва ЗМСДН, члан са рад ник, 

Ро дос, 18. ју ли 2014. 
Ака де мик Ми о драг Па вло вић, књи жев ник, стал ни члан са рад ник, Бе о град, 17. 

ав густ 2014. 
Здрав ко Ран ко вић, но ви нар, ар хив ски са вет ник, члан са рад ник, Ва ље во, 17. ав густ 

2014. 
Проф. др Пре драг Па ла ве стра, књи жев ни кри ти чар и исто ри чар, стал ни члан 

са рад ник, Бе о град, 19. ав густ 2014. 
Са ва Стој ков, сли кар, ре дов ни члан, Сом бор, 20. ав густ 2014. 
Проф. др Ран ко Кон чар, исто ри чар, стал ни члан са рад ник, Но ви Сад, 29. ок то бар 2014. 
Мр Сла во љуб Ко цић, те нор, пр вак опе ре СНП, стал ни члан са рад ник, Но ви Сад, 

12. но вем бар 2014. 
Мир ја на Де те лић, фол кло ри ста, на уч ни са ве ти ник, стал ни члан са рад ник, Бе о град, 

18. де цем бар 2014. 
Др Јел ка Ре ђеп, исто ри чар књи жев но сти, стал ни члан са рад ник, Но ви Сад, 18. де-

цем бар 2014. 

2015. 
Алек сан дар Ми о драг, књи жев ник, члан са рад ник, За дар, 15. ја ну ар 2015. 
Др Во ји слав Јо ва но вић, ве те ри нар, члан са рад ник, Но ви Сад, 19. ја ну ар 2015. 
Др Сре тен Пет ко вић, стал ни члан са рад ник, исто ри чар умет но сти, проф. уни вер-

зи те та, Бе о град, 21. март 2015. 
Проф. др Љу би во је Це ро вић, исто ри чар, стал ни члан са рад ник, Но ви Сад, 19. март 

2015. 
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Др Дра гу тин Ста ни ву ко вић, прав ник, стал ни члан са рад ник, Но ви Сад, 19. април 
2015. 

Ни ко ла Рац ко вић, исто ри чар књи жев но сти, Бе о град, 17. март 2015. 
Ми хај ло Пан тић, еко но ми ста, члан са рад ник, Но ви Сад, 10. мај 2015. 
Вла ди мир Шо вљан ски, стал ни члан са рад ник, про фе сор срп ског је зи ка, Но ви Сад, 

12. мај 2015. 
Ака де мик Дра го љуб Не дељ ко вић, стал ни члан са рад ник, исто ри чар књи жев но сти, 

про фе сор уни вер зи те та, Бе о град, 5. јун 2015. 
Дра го љуб Га ва рић, стал ни члан са рад ник, да ро да вац Ма ти це срп ске, Бе о град, 18. 

јул 2015. 
Др Мир ја на Ле сек, исто ри чар умет но сти, стал ни члан са рад ник, Бе о град, 3. ав густ 

2015.
Ака де мик Ми ло рад Ек ме чић, исто ри чар, стал ни члан са рад ник, Бе о град, 29. ав густ 

2015. 
Ми ро слав Јо сић Ви шњић, књи жев ник, стал ни члан са рад ник, члан Управ ног 

од бо ра Ма ти це срп ске, Бе о град, 8. сеп тем бар 2015. 
Бра ни слав Зу ба нов, до бр о твор, Но ви Сад, 8. сеп тем бар 2015. 
Др Сло бо дан Ж. Мар ко вић, стал ни члан са рад ник, исто ри чар књи жев но сти, про-

фе сор уни вер зи те та, Бе о град, 11. сеп тем бар 2015. 
Љу бо мир Сте па нов, стал ни члан са рад ник, пу бли ци ста, Те ми швар, 19. ок то бар 

2015. 
Проф. др Мом чи ло Гру бац, члан са рад ник, Бе о град, 6. де цем бар 2015. 
Др Жар ко Ру жић, стал ни члан са рад ник, те о ре ти чар књи жев но сти и про фе сор у 

пен зи ји, Но ви Сад, 7. де цем бар 2015. 
Ака де мик Бо ри слав Јо ва но вић, члан са рад ник, ар хе о лог, Бе о град, 13. де цем бар 2015.
Ди ми три је Ни ко ла је вић, стал ни члан са рад ник, књи жев ник, Кра гу је вац, 15. де цем-

бар 2015. 
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Мср Марко АВРАМОВИЋ, историчар књи-
жевности, истраживач-сарадник, Београд 
Др Наталија АЗАРОВА, слависта, научни 

саветник, Москва, Русија
Вишња АЗДЕЈКОВИЋ, историчар, Београд
Владимир АЛЕКСИЋ, историчар, Ниш
Мср Јана М. АЛЕКСИЋ, историчар књижев-

ности, истраживач-сарадник, Београд 
Др Самир АЛИЧИЋ, правник, професор 

универзитета, Нови Пазар и Источно 
Сарајево, Република Српска

Др Ђорђе АЛФИРЕВИЋ, архитекта, Београд
Др Ирина АНТАНАСИЈЕВИЋ, слависта, 

професор универзитета, Београд
Мср Небојша АНТЕШЕВИЋ, архитекта, Бео-

град
Др Слободан С. АНТОНИЋ, социолог, про-

фесор универзитета, Београд
Нина АРАНЂЕЛОВИЋ, пијанисткиња, Нови 

Сад 
Др Дорина АРДЕЛЕАН, Арад, Румунија
Др Даниела АРСЕНОВИЋ, географ, доцент 

универзитета, Нови Сад 
Др Ирена АРСИЋ, историчар књижевности, 

професор универзитета, Београд
Др Срђан АТАНАСОВСКИ, музиколог, ис-

траживач-сарадник, Београд 
Мср Драган БАБИЋ, филолог, англиста, Нови 

Сад
Мср Владан С. БАЈЧЕТА, историчар књижев-

ности, истраживач-сарадник, Београд 
Марта БАЛАЖ, концертна певачица, Нови Сад
Др Игор БАЛАЛИЋ, агроном, виши научни 

сарадник, Нови Сад 
Др Милан Ж. БАЛТИЋ, ветеринар, професор 

универзитета, Београд
Др Владимир БАРОВИЋ, културолог, доцент 

универзитета, Нови Сад
Мр Драгана БЕДОВ, професор књижевности, 

истраживач, виши сарадник, Нови Сад
Др Ирина БЕЛОБРОВЦЕВА, слависта, про-

фесор универзитета, Естонија
Др Светлана М. БЕЉАКОВА, лингвиста, 

професор универзитета, Тјумењ, Русија
Др Марија БЕРГАМО, музиколог, професор 

универзитета, Загреб, Хрватска

Др Вадим БЕСПРОЗВАНИ, слависта, доцент 
универзитета, Ен Арбор, Мичиген, САД

Давид С. БЕТОРИ, психолог, Самервил, Њу 
Џерси, САД

Мср Андреа Бета БИЦОК, професор српске 
књижевности и језика, Остојићево

Мср Ненад БЛАГОЈЕВИЋ, русиста, сарад-
ник у настави универзитета, Ниш

Мср Ана БОГДАНОВИЋ, историчар умет-
ности, истраживач-сарадник, Београд

Др Јелена БОГДАНОВИЋ, доцент Iowa State 
University, Ајова, САД

Др Драган БОГЕТИЋ, историчар, научни 
саветник, Београд 

Др Николај БОГОМОЛОВ, слависта, профе-
сор универзитета, Москва, Русија

Др Снежана БОЖАНИЋ, историчар, доцент 
универзитета, Нови Сад

Др Станоје БОЈАНИН, историчар, научни 
сарадник, Београд

Др Петар БОЈАНИЋ, филозоф, научни са-
ветник, Београд

Др Зоја БОЈИЋ, историчар уметности, про-
фесор универзитета, Нови Јужни Велс, 
Сиднеј, Аустралија 

Мср Рок БОЗОВИЧАР, историчар књижев-
ности, Београд

Др Тијана БОРИЋ, историчар уметности, 
доцент универзитета, Ниш

Др Бранислав БОРОВАЦ, инжењер, профе-
сор универзитета 

Јелена БОРОВИЋ ДИМИЋ, виши кустос, ар-
хеолог, Врњачка Бања

Др Павле БОТИЋ, компаратиста, доцент 
универзитета, Нови Сад

Мр Миле И. БОЦА, историчар уметности, 
Београд

Мср Стеван БРАДИЋ, компаратиста, асис-
тент универзитета, Нови Сад

Мр Александра БРАКУС, економиста, Београд 
Др Валентина БРДАР, историчар уметности, 

Нови Сад
Др Милан БРДАР, филозоф, професор уни-

верзитета, Београд 
Др Драгана БУДАКОВ, фитопатолог, доцент 

универзитета, Нови Сад 

ПРЕДЛОГ ЗА НОВЕ ЧЛАНОВЕ САРАДНИКЕ
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Михал БУДИНСКИ, виолиниста, професор 
универзитета, Нови Сад 

Др Михаил ВАЈСКОПФ, слависта, професор 
универзитета, Јерусалим

Мср Драгана ВАСИЛИЈЕВИЋ, слависта, Бео-
град

Др Драгана ВАСИЛСКИ, архитекта, профе-
сор универзитета, Београд

Дејана ВАСИН, историчар, сарадник у на-
стави, Нови Сад

Др Данијела В. ВАСИЋ, јапанолог, доцент 
универзитета, Београд 

Др Снежана ВЕЉКОВИЋ, лекар, Београд
Др Кринка ВИДАКОВИЋ ПЕТРОВ, научни 

саветник, Београд 
Мср Срђан ВИДРИЋ, професор српске књи-

жевности, Зрењанин
Милован ВИТЕЗОВИЋ, књижевник, профе-

сор универзитета, Београд
Невена ВИТОШЕВИЋ ЂЕКЛИЋ, театролог, 

Београд 
Мр Биљана ВИЋЕНТИЋ, русиста, асистент 

универзитета, Београд
Др Јасмина ВОЈВОДИЋ, слависта, професор 

универзитета, Загреб
Др Бранка ВРАНЕШЕВИЋ, историчар умет-

ности, доцент универзитета, Београд
Др Роналд ВРУН, слависта, професор универ-

зитета, Лос Анђелес, Калифорнија, САД
Др Владимир ВУЈИЧИЋ, инжењер, профе-

сор универзитета, Нови Сад
Др Снежана М. ВУКАДИНОВИЋ, класични 

филолог, доцент универзитета, Нови Сад 
Небојша ВУКОВИЋ, професор филозофије, 

Нови Сад
Владимир ВУКОМАНОВИЋ РАСТЕГОРАЦ, 

професор српског језика, Београд
Мр Данило ВУКСАНОВИЋ, графичар, кон-

зерватор, Нови Сад
Мср Миломир М. ГАВРИЛОВИЋ, филолог, 

Београд 
Др Горан ГАВРИЋ, историчар уметности, 

доцент универзитета, Београд 
Др Александар Саша ГАЈИЋ, правник, на-

учни сарадник, Београд 
Др Александар Саша ГАЈИЋ, историчар, 

Нови Сад
Др Клара ГАРАШ, историчар уметности, 

Будимпешта, Мађарска
Др Леонид ГЕЛЕР, историчар књижевности, 

професор емеритус, Лозана, Швајцарска
Наташа ГЛИШИЋ, театролог, Бањалука, Ре-

публика Српска 
Др Димитрије ГОЛЕМОВИЋ, етномузико-

лог, професор универзитета, Београд

Др Зоран ГОЛУБОВИЋ, машински инже њер, 
професор универзитета, Београд

Петар ГОЛУБОВИЋ, гитариста, хармоникаш, 
Београд 

Мср Луна ГРАДИНШЋАК, професор српске 
књижевности и језика, Суботица

Др Кeјт ГРАНЖУАН, историчар уметности, 
Тел Авив, Израел 

Дивна ГРКОВИЋ, историчар, Бачка Паланка
Мср Милан ГРОМОВИЋ, професор српске 

књижевности, Чачак
Др Кокан ГРЧЕВ, архитекта, професор уни-

верзитета, Фамагуста, Кипар
Др Бхарат ГУПТ, компаратиста, професор 

универзитета, Њу Делхи, Индија 
Др Александар ГУРА, слависта, Институт 

за славистику РАН, Москва, Русија
Мср Вук ДАУТОВИЋ, историчар уметности, 

истраживач-сарадник, Београд
Мср Нино ДЕЛИЋ, историчар, Београд 
Др Бранислав ДИМИТРИЈЕВИЋ, стомато-

лог, професор универзитета, Београд
Др Теа ДИМИТРИЈЕВИЋ, пијанисткиња, 

професор универзитета, Београд 
Владимир ДИНИЋ, концертни певач, Бео-

град 
Др Силва ДОБРИЋ, лекар, професор уни-

верзитета, Београд
Др Вера ДОНДУР, физички хемичар, про-

фесор универзитета, Београд
Милица ДОНДУР МИШКОВ, дипломирани 

менаџер у медијима, Нови Сад
Мср Максимилијан ДОРОСЛОВАЧКИ, ис-

торичар уметности, Београд
Др Драгана ДРОБЊАК, романиста, профе-

сор универзитета, Нови Сад 
Мср Марија ДУМНИЋ, етномузиколог, ис-

траживач-сарадник, Београд 
Мср Дуња ДУШАНИЋ, историчар књижев-

ности, Београд 
Јелена ЂАЈИЋ ЛЕВАЈАЦ, пијанисткиња, 

Београд 
Бојан Б. ЂЕРЧАН, географ, Нови Сад
Мр Богдан ЂОРЂЕВИЋ, пијаниста, Нови Сад 
Мср Јаков ЂОРЂЕВИЋ, историчар уметнос-

ти, докторанд у настави, Београд
Дејан ЂОРЂИЕВСКИ, историчар уметнос-

ти, Куманово, Македонија
Др Дубравка ЂУКАНОВИЋ, архитекта, на-

учни сарадник, Београд
Др Жанета ЂУКИЋ ПЕРИШИЋ, Задужбина 

Иве Андрића, Београд 
Петар ЂУРЂЕВ, историчар, Нови Сад
Мина ЂУРИЋ, асистент универзитета, Бео-

град
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Др Томаш ЕВЕРТОВСКИ, доцент, Универ-
зитет Адам Мицкјевич, Познањ, Пољска

Др Ханс П. ван ЕГМОНД, микотоксиколог, 
Вагенинген, Холандија 

Ливија ЕКМЕЧИЋ, професор српске књи-
жевности, Београд

Др Жан Филип ЖАКАР, слависта, професор 
универзитета, Женева, Швајцарска

Петар ЖАРКОВИЋ, историчар, Београд
Мср Тамара ЖЕЉСКИ, слависта, виши биб-

лиотекар, Београд
Др Ивана ЖЕНАРЈУ, историчар уметности, 

научни сарадник, Београд
Др Валентина ЖИВКОВИЋ, историчар 

уметности, научни сарадник, Београд 
Милош ЖИВКОВИЋ, историчар уметности, 

Београд
Др Оливера ЖИЖОВИЋ, филолог, доцент 

универзитета, Нови Пазар
Др Александар ЖОЛКОВСКИ, слависта, 

про фесор универзитета, Лос Анђелес, Ка-
лифорнија, САД

Јелена ЗАГОРАЦ, професор књижевности, 
Бачка Топола

Др Мирјана ЗАКИЋ, етномузиколог, доцент 
универзитета, Београд 

Др Тијана ЗЕРЕМСКИ, хемичар, научни са-
радник, Нови Сад 

Др Лана ЗОРИЋ, биолог, професор универ-
зитета, Нови Сад 

Мср Милена С. ЗОРИЋ, професор српског 
језика, асистент универзитета, Нови Сад 

Др Емилија ИВАНОВА, биолог, професор 
универзитета, Скопље, Македонија 

Др Милош ИВАНОВИЋ, историчар, научни 
сарадник, Београд

Мр Ивана ИКОНИЋ, историчар књижевнос-
ти, Нови Сад 

Александра ИЛИЈЕВСКИ, историчар умет-
ности, Београд

Анета ИЛИЋ, концертна и оперска певачи-
ца, професор универзитета, Београд 

Др Влатко ИЛИЋ, театролог, доцент уни-
верзитета, Београд 

Предраг ИЛИЋ, историчар, архивиста, Кра-
гујевац

Саша ИЛИЋ, историчар, архивиста, Београд
Томислав ИРИЧАНИН, театролог, Београд 
Хироши ЈАМАСАКИ ВУКЕЛИЋ, преводи-

лац, Београд
Др Анастазија Г. ЈАНГАКИ, историчар 

уметности, професор универзитета, Со-
лун, Грчка

Мр Јелена ЈАНКОВИЋ БЕГУШ, музиколог, 
Београд 

Др Милица ЈЕЛАЧА ЈОВАНОВИЋ, пија-
нисткиња, професор универзитета, САД 

Др Гордана ЈЕРЕМИЋ, археолог, Београд
Др Лазар ЈОВАНОВ, театролог, глумац, 

Нови Сад, Београд 
Др Драгана В. ЈОВАНОВИЋ, диригент, до-

цент универзитета, Београд 
Др Миодраг Б. ЈОВАНОВИЋ, грађевински 

инжењер, професор универзитета, Београд
Радомир ЈОВАНОВИЋ, агроном, професор 

универзитета, Нови Сад
Тамара ЈОВАНОВИЋ, професор српске књи-

жевности, Нови Сад
Мср Милош ЈОЦИЋ, професор српске књи-

жевности и језика, Нови Сад
Мср Јелена КАЛАЈЏИЈА, професор српске 

књижевности и језика, Бијељина, Репу-
блика Српска

Имре КАЛМАН, виолончелиста, професор 
универзитета, Нови Сад 

Тимеа КАЛМАР, виолончелисткиња, про-
фесор универзитета, Нови Сад 

Др Маја КАРАМАН, биолог, професор уни-
верзитета, Нови Сад

Адела КАРАСИ ТОДОРОВИЋ, пијанист-
киња, Београд 

Александра КАРАЏИЋ, пијанисткиња, 
Нови Сад 

Даниела КЕРМЕЦИ, професор француског 
језика, виши библиотекар, Нови Сад

Владимир КЕЦМАНОВИЋ, књижевник, 
Београд

Др Олга КИРИЛОВА, историчар књижевно-
сти, преводилац, Москва, Русија 

Памела КИШ ИГЊАТОВ, оперска певачица, 
Нови Сад 

Др Јан КИШГЕЦИ, агроном, професор уни-
верзитета, Нови Сад

Др Рудолф КЛАЈН, историчар уметности, 
професор универзитета, Будимпешта, 
Мађарска

Мр Јазмина КЛАНИЦА, историчар умет-
ности, Београд

Данијела КЛИЧКОВИЋ, музиколог, Нови 
Сад 

Мср Јована КЉАЈЕВИЋ, историчар умет-
ности, Пожаревац

Мр Бојан КОВАЧЕВИЋ, архитекта, Београд
Јелена КОВАЧЕК СВЕТЛИЧИЋ, професор 

српског језика, Нови Сад
Др Владимир КОЛАРИЋ, филмолог, Бео-

град 
Др Драгица КОЛЏИН, правник, доцент уни-

верзитета, Нови Сад 
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Др Ивана КОМАТИНА, историчар, научни 
сарадник, Београд

Предраг КОМАТИНА, историчар, Београд
Др Часлав Д. КОПРИВИЦА, филозоф, про-

фесор универзитета, Београд
Мср Ана КОСТИЋ ЂЕКИЋ, историчар умет-

ности, истраживач-сарадник, Београд
Академик Владимир КОСТИЋ, председник 

САНУ, професор универзитета, Београд 
Др Ђорђе С. КОСТИЋ, историчар књижев-

ности, научни саветник, Београд 
Ана КОЦЈАН, историчар уметности, Бео-

град
Зоран КРАЈИШНИК, гитариста, професор 

универзитета, Нови Сад 
Силвија КРЕЈАКОВИЋ, историчар, виши 

кустос, Краљево 
Др Бојана КРСМАНОВИЋ, византолог, Бео-

град
Тамара КРСТИЋ, новинар, књижевни кри-

тичар, Београд
Александра КРЧМАР ЋУЛИБРК, виоли-

нисткиња, Нови Сад 
Др Данка КРУНИЋ, филолог, професор, 

Нови Сад
Др Драгослав КУЗМАНОВИЋ, машински 

инжењер, професор универзитета, Бео-
град

Др Душко КУЗОВИЋ, архитекта, Београд 
Мср Мирослав ЛАЗИЋ, историчар уметно-

сти, Београд
Ненад ЛАЈБЕНШПЕРГЕР, историчар, Бео-

град
Дубравка ЛАКИЋ, архитекта, Нови Сад
Живорад ЛАЛИЋ, правник, Нови Сад
Др Душан ЛАЛОШЕВИЋ, лекар, научни 

саветник, Нови Сад
Др Олег ЛЕКМАНОВ, професор универзи-

тета, Москва
Др Ненад ЛЕМАЈИЋ, историчар, професор 

универзитета, Нови Сад 
Др Данко ЛЕОВАЦ, историчар, истраживач 

сарадник, Београд
Др Орсат ЛИГОРИО, класични филолог, до-

цент универзитета, Београд 
Др Јаромир ЛИНДА, филолог, професор 

универзитета, Београд
Др Антонио ЛОГРИЕКО, биохемичар, про-

фесор универзитета, Бари, Италија
Др Весна ЛОМПАР, лингвиста, професор 

универзитета, Београд
Тамара ЛУКИЋ КОВАЧЕВИЋ, географ, Нови 

Сад
Др Јадранка ЛУКОВИЋ, биолог, професор 

универзитета, Нови Сад 

Др Горица ЉУБЕНОВ, архитекта, доцент 
универзитета, Београд

Др Исидора ЉУМОВИЋ, економиста, науч-
ни сарадник, Београд 

Мср Милица МАЂАНОВИЋ, историчар 
уметности, Београд

Јованка МАЗАЛИЦА, виолинисткиња, Нови 
Сад 

Мср Ивона МАКСИМОВИЋ, правник, помоћ-
ник управника послова Матице српске, 
Нови Сад

Др Биљана МАНДИЋ, музиколог, доцент 
универзитета, Крагујевац 

Мср Ђорђе МАНДРАПА, архитекта, Београд
Др Михаил МАНЦАНАС, филозоф, доцент 

универзитета, Атина, Грчка
Мср Јелена МАРИЋЕВИЋ, историчар књи-

жевности, асистент универзитета, Нови 
Сад

Др Ана МАРЈАНОВИЋ ЈЕРОМЕЛА, агро-
ном, научни саветник, Нови Сад 

Др Бранкица МАРКОВИЋ, Институт за срп-
ски језик САНУ, Београд 

Др Гордана МАРКОВИЋ ИЛИЋ, филолог, 
асистент универзитета, Беч, Аустрија 

Др Маја МАРКОВИЋ, англиста, професор 
универзитета, Нови Сад

Мср Марина МАРКОВИЋ, музиколог, асис-
тент универзитета, Београд 

Др Предраг МАРКОВИЋ, историчар, про-
фесор универзитета, Београд 

Тамара МАРКОВИЋ, оперска певачица, Су-
ботица 

Војислав МАРТИНОВ, историчар, кустос, 
Нови Сад

Мср Стеван МАРТИНОВИЋ, историчар умет-
ности, Смедеревска Паланка

Др Mирјана МАШНИЋ, историчар уметнос-
ти, Скопље, Македонија

Др Лука МЕДЕНИЦА, лектор, слависта, Бео-
град

Др Вера МЕДИЋ, економиста, доцент уни-
верзитета, Нови Сад 

Др Ивана МЕДИЋ, музиколог, пијанистки ња, 
научни сарадник, Београд 

Др Михаил МЕЈЛАХ, слависта, професор 
уни верзитета, Стразбур, Француска

Др Дијана МЕТЛИЋ, историчар уметности, 
доцент универзитета, Нови Сад

Др Жељко МИЛАНОВИЋ, историчар књи-
жевности, доцент универзитета, Нови Сад

Др Јасмина МИЛАНОВИЋ, историчар, на-
учни сарадник, Београд

Др Љубомир МИЛАНОВИЋ, историчар 
уметности, Београд
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Жарко МИЛЕНКОВИЋ, професор српског 
језика и књижевности, Преоци

Др Снежана МИЛИНКОВИЋ, филолог, Бео-
град

Др Дубравка МИЛИЋ, биолог, доцент уни-
верзитета, Нови Сад 

Сања МИЛИЋ, новинар, Радио Београд
Зоран МИЛОЈКОВИЋ, професор књижевно-

сти, Житковац
Милан МИЛОЈКОВИЋ, музиколог, асистент 

универзитета, Нови Сад
Данијела МИЛОШЕВИЋ, историчар умет-

ности, Смедерево
Ксенија МИЛОШЕВИЋ, виолинисткиња, 

Београд
Др Ангелина МИЛОСАВЉЕВИЋ, истори-

чар уметности, професор универзитета, 
Београд

Драгиша МИЛОСАВЉЕВИЋ, историчар 
уметности, Ужице

Др Предраг МИЛОСАВЉЕВИЋ, ванредни 
професор универзитета, Београд

Mср Ивана МИЉАК, историчар књижевнос-
ти, Будимпешта, Мађарска 

Мср Виолета МИТРОВИЋ, професор српске 
књижевности, Сириг

Радош МИТРОВИЋ, музиколог, асистент 
универзитета, Београд 

Др Милан МИЦИЋ, историчар, Нови Сад 
Др Божица МЛАДЕНОВИЋ, историчар, на-

учни сарадник, Београд 
Наталија МЛАДЕНОВИЋ, пијанисткиња, 

Београд 
Др Војин НЕДЕЉКОВИЋ, класични филолог, 

професор универзитета, Београд
Мср Вук НЕДЕЉКОВИЋ, историчар уметно-

сти, Београд
Др Саша НЕДЕЉКОВИЋ, етнолог антропо-

лог, Београд 
Сенка НЕДЕЉКОВИЋ, оперска певачица, 

Нови Сад 
Др Елиас НЕРАНЗИС, технолог, професор 

универзитета, Атина, Грчка
Маја НЕШКОВИЋ, историчар уметности, 

Београд
Др Зорица В. НИКИТОВИЋ, филолог, Бања-

лу ка, Република Српска
Др Дубравка НИКОЛИЋ, археолог, научни 

сарадник, Београд
Марија НИКОЛИЋ, филолог, истраживач- 

-сарадник, Београд
Мср Снежана НИКОЛИЋ, професор српске 

књижевности, Драгиње
Др Часлав НИКОЛИЋ, историчар књижев-

ности, доцент универзитета, Крагујевац

Мр Маја НИКОЛОВА, педагог, музејски са-
ветник, Београд

Др Ана НОВАКОВ, историчар уметности, 
професор универзитета, Беркли, Кали-
форнија, САД

Јасмина НОВАКОВИЋ, историчар уметнос-
ти, Аранђеловац

Мср Милана НОВАКОВИЋ, биолог, асис-
тент универзитета, Нови Сад 

Др Мицујоши НУМАНО, слависта, профе-
сор универзитета, Токио, Јапан

Јелена ОГЊАНОВИЋ, историчар уметнос-
ти, Нови Сад

Сњежана ОРЛОВИЋ, историчар уметности, 
Београд

Љубица ОТИЋ, историчар, кустос, Нови Сад
Дејана ОЦИЋ, филозоф, лексикограф, Бео-

град
Здравко ПАВИЋЕВИЋ, економиста, Нови Сад
Др Марина ПАВЛОВИЋ, архитекта, Београд
Др Момчило ПАВЛОВИЋ, историчар, про-

фесор универзитета 
Мср Стефан ПАЈОВИЋ, филолог, англиста, 

Чачак
Др Бојан ПАЈТИЋ, правник, професор уни-

верзитета, Нови Сад 
Др Маријанца ПАКИЖ, класични филолог, 

професор универзитета, Београд
Др Ђорђе ПАНИЋ, инжењер, професор уни-

верзитета, Нови Сад 
Др Александар ПЕЈЧИЋ, театролог, профе-

сор универзитета, Београд 
Др Слободанка ПЕКОВИЋ, научни са-

ветник, Београд
Др Бисера ПЕНЧЕВА, историчар уметности, 

професор универзитета, Стенфорд, САД
Данко ПЕРИЋ, новинар, Београд
Др Данијела Р. ПЕТКОВИЋ, научни сарад-

ник, Београд 
Др Александра ПЕТРАШЕВИЋ, географ, 

доцент универзитета, Бањалука, Републи-
ка Српска

Др Александар ПЕТРОВИЋ, филозоф, про-
фесор универзитета, Београд

Др Александар ПЕТРОВИЋ, филолог, про-
фесор универзитета, Београд

Марија ПЕТРОВИЋ, историчар уметности, 
Београд

Огњан М. ПЕТРОВИЋ, инжењер, Крушевац
Радмила ПЕТРОНИЈЕВИЋ, историчар умет-

ности, Београд
Академик Стеван ПИЛИПОВИЋ, професор 

универзитета, председник огранка САНУ 
у Новом Саду, Нови Сад

Бојана Б. ПЛЕМИЋ, археолог, Београд
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Др Милена ПОЛОЈАЦ, правник, професор 
универзитета, Београд

Др Владимир ПОЛОМАЦ, филолог, доцент 
универзитета, Крагујевац

Мр Дејан ПОПОВ, Темишвар, Румунија
Андрија ПОПОВИЋ, историчар, Сремска Ми-

тровица
Др Ивана ПОПОВИЋ, археолог, научни савет-

ник, Београд
Др Александар ПОТКОЊАК, ветеринар, до-

цент универзитета, Нови Сад 
Мср Дубравка ПОТКОЊАК, ветеринар, на-

уч ни сарадник, Нови Сад 
Др Ново ПРЖУЉ, агроном, професор уни-

верзитета, Бањалука, Република Српска
Вања ПРИЦА, клавирски сарадник, Нови Сад 
Др Милан ПРОСЕН, историчар уметности, 

доцент универзитета, Београд
Др Евангелос Д. ПРОТОПАПАДАКИС, фи-

лозоф, доцент универзитета, Атина, Грчка
Др Маријана ПРПА ФИНК, театролог, глу-

мица, професор универзитета, Нови Сад 
Др Слободан ПУЗОВИЋ, биолог, научни 

сарадник, Нови Сад
Др Владана ПУТНИК, историчар уметнос-

ти, истраживач-сарадник, Београд
Милица ПУЦАЛА, професор, Нови Сад
Мср Борис РАДАК, биолог, асистент уни-

верзитета, Нови Сад 
Милан РАДАНОВИЋ, историчар, Београд
Мирослав РАДИВОЈЕВИЋ, историчар, Ле-

ско вац
Милош РАДИЋ, историчар уметности, виши 

кустос, Сарајево, Федерација БиХ
Др Предраг РАДИШИЋ, биолог, научни са-

радник, Нови Сад 
Ана РАДОВАНОВИЋ, оперска певачица, 

Београд 
Марко РАДОВАНОВИЋ, историчар, Београд
Гордана РАДОЈЧИЋ КОСТИЋ, филолог, Бео-

град 
Јелена РАДОСАВЉЕВИЋ, историчар, Сеча 

Река
Др Драгољуб РАДУШКИ, културолог, Бео-

град
Мср Ана З. РАНЂЕЛОВИЋ, филолог, истра-

живач-сарадник, Београд
Др Зоран РАНКОВИЋ, филолог, професор 

универзитета, Београд
Др Сања РАНКОВИЋ, етномузиколог, до-

цент универзитета, Београд 
Мср Милица РАТ, биолог, истраживач-са-

радник, Нови Сад 
Др Курт А. РАФЛАУБ, класични филолог, 

професор универзитета, Провиденс, САД

Мр Јавор РАШАЈСКИ, академски сликар, 
Вршац

Др Ана РАШКОВИЋ, музиколог, пијанист-
киња, Београд 

Јелена Ј. РВОВИЋ, театролог, Београд 
Др Дарко РЕБА, инжењер, професор уни-

верзитета, Нови Сад 
Др Слободан РЕЉИЋ, новинар, професор 

уни верзитета, Београд
Др Маја РИСТИЋ, театролог, професор уни-

верзитета, Београд 
Др Мирјана РОТЕР БЛАГОЈЕВИЋ, архите-

кта, професор универзитета, Београд
Жарко РОШУЉ, књижевни историчар, Бео-

град 
Др Светлана САВИЋ, композитор, доцент 

универзитета, Београд 
Др Сања САВКИЋ, историчар уметности, 

UNAM, Мексико Сити, Мексико
Др Људмила САРАСКИНА, научни савет ник, 

Москва, Русија
Академик Миљко САТАРИЋ, физичар, про-

фесор универзитета, Нови Сад 
Бранкица СВИЈИЋ, социолог, Нови Сад
Др Јелица СИМЕУНОВИЋ, микробиолог, 

професор универзитета, Нови Сад 
Мр Сања СИМОНОВИЋ АЛФИРЕВИЋ, ар-

хитекта, истраживач-сарадник, Београд
Др Игор СМИРНОВ, слависта, професор 

универзитета, Констанц
Немања СОВТИЋ, музиколог, асистент уни-

верзитета, Нови Сад 
Др Дејан СРЕДОЈЕВИЋ, филолог, доцент 

универзитета, Нови Сад
Срђан СРЕТЕНОВИЋ, виолончелиста, Бео-

град 
Др Драгана СТАМЕНОВ, микробиолог, на-

учни сарадник, Нови Сад 
Богдан СТАНИЋ, инжењер, Нови Сад 
Вељко СТАНИЋ, историчар, истраживач-са-

радник, Београд
Зоран СТАНКОВИЋ, машински инжењер, 

Нови Сад
Славољуб СТАНКОВИЋ ТАЛЕ, историчар, 

Ниш
Др Татјана СТАРОДУБЦЕВА, историчар 

умет ности, професор универзитета, Нови 
Сад

Др Бојана СТЕВАНОВИЋ, историчар умет-
ности, истраживач-сарадник, Београд

Др Jелица СТЕВАНОВИЋ, театролог, Бео-
град 

Др Страхиња СТЕПАНОВ, филолог, доцент 
универзитета, Нови Сад

Перица СТОЈАНАЦ, економиста, Нови Сад
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Марко СТОЈАНОВИЋ, историчар уметнос-
ти, Београд

Др Драган СТОЈМЕНОВИЋ, театролог, про-
фесор универзитета, Нови Сад 

Др Маја СТОКИН, професор српског језика, 
Нови Сад 

Јелена СТОШИЋ, филолог, Ниш
Горан СТРГАР, оперски певач, Нови Сад 
Марија СУДАР, професор књижевности, Нови 

Сад 
Бојан СУЂИЋ, диригент, професор универ-

зитета, Београд 
Александар ТАСИЋ, кларинетиста, профе-

сор универзитета, Нови Сад 
Реми ТЕРИН, историчар уметности, Париз, 

Француска
Катарина ТЕШЕЊИ КОВАЧЕВСКИ, виоли-

нисткиња, Београд 
Мегуми ТЕШИМА, виолинисткиња, профе-

сор универзитета, Нови Сад 
Јелена ТИМОТИЈЕВИЋ, историчар умет-

ности, Београд
Катарина ТОДОРОВИЋ, театролог, асистент 

универзитета, Нови Сад 
Др Јелена ТОЛСТОЈ, слависта, професор уни-

верзитета, Јерусалим, Израел
Катерина ТОМАНЕК, музиколог, Минхен, 

Немачка 
Радмила ТОМИЋ, правник, Нови Сад
Мср Сенка ТОМИЋ, театролог, Нови Сад 
Мср Марко ТОШОВИЋ, професор књижев-

ности, Темерин
Весна ТРИЈИЋ, књижевни критичар, Земун
Др Светлана ТРИФУНСКИ, Арад, Румунија 
Др Велимир Љ. ЋЕРИМОВИЋ, архитекта, 

професор универзитета, Београд
Др Душко ЋИРОВИЋ, биолог, доцент уни-

верзитета, Београд
Ирена ЋИРОВИЋ, историчар уметности, 

истраживач-сарадник, Београд
Др Божо ЋОРИЋ, редовни професор, Београд
Др Илија ЋОСИЋ, инжењер, професор уни-

верзитета, Нови Сад 
Марјана Д. ЋОСОВИЋ, историчар књижев-

ности, професор универзитета, Источно 
Сарајево, Република Српска

Др Данка УРОШЕВИЋ, филолог, асистент 
универзитета, Нови Сад

Др Франческа ФАНЕЛИ, биохемичар, про-
фесор универзитета, Бари, Италија 

Др Наталија ФАТЕЈЕВА, слависта, научни 
саветник, Москва, Русија

Јелена ФИЛИПОВИЋ, виолисткиња, Нови 
Сад 

Мср Марко ФИЛИПОВИЋ, менаџер безбед-
ности, Београд 

Др Александар ФОТИЋ, историчар, профе-
сор универзитета, Београд 

Др Тимеа ХАЈНАЛ ЈАФАРИ, микробиолог, 
доцент универзитета, Нови Сад 

Др Оге ХАНЗЕН ЛЕВЕ, слависта, професор 
универзитета, Минхен, Немачка 

Др Бјорн ХАНСЕН (уредништво), Регенз-
бург, Немачка

Др Ђура ХАРДИ, историчар, професор уни-
верзитета, Нови Сад

Др Џереми ХАУАРД, историчар уметности, 
Сент Ендрјус, Велика Британија

Неда ХОФМАН, пијанисткиња, Београд 
Jоанис П. ХУЉАРАС, историчар уметности, 

Атина, Грчка
Иван И. ЦВЕТКОВИЋ, спортски новинар, 

Београд
Др Ирена ЦВЕТКОВИЋ ТЕОФИЛОВИЋ, 

филолог, доцент универзитета, Ниш
Косара ЦВЕТКОВИЋ, театролог, Београд 
Др Јоанис ЦИЈУРИС, историчар уметности, 

професор универзитета, Солун, Грчка
Биљана ЦИНЦАР-КОСТИЋ, историчар 

уметности, виши кустос, Београд
Мр Мирослав ЦОЛИЋ, филмолог, Београд 
Мср Весна Д. ЦРЕПУЉАРЕВИЋ, историчар 

књижевности, Београд 
Др Владимир ЦРНОЈЕВИЋ, инжењер, про-

фесор универзитета, Нови Сад 
Мр Божидар ЦРЊАНСКИ, диригент, доцент 

универзитета, Нови Сад
Радован ЦУКИЋ, историчар, Београд
Академик Коста ЧАВОШКИ, правник, про-

фесор универзитета, Београд
Др Радован ЧЕКАНАЦ, лекар, професор 

универзитета, Београд 
Др Јована ЧИКИЋ, социолог, доцент уни-

верзитета, Нови Сад 
Миодраг ЧОЛАКОВИЋ, пијаниста, Београд 
Др Дејана ЏИГУРСКИ, ботаничар, профе-

сор универзитета, Нови Сад 
Др Вида ЏОНСОН ТАРАНОВСКИ, истори-

чар књижевности, професор универзи-
тета, Бостон, САД 

Мирјана ШАКОТА, историчар уметности, 
конзерватор, Београд 

Др Драган ШЕШЛИЈА, инжењер, професор 
универзитета, Нови Сад

Урош ШЕШУМ, историчар, Београд
Др Славица ШИЛЕР МАРИНКОВИЋ, био-

хемијски инжењер, професор универзи-
тета, Београд

Марија ШИМОКОВИЋ, књижевник, Субо-
тица, Београд
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Виктор ШКОРИЋ, професор српске књижев-
ности, Ново Милошево

Др Срђан ШЉУКИЋ, социолог, ванредни 
професор универзитета, Нови Сад

Наташа ШПАЧЕК, пијанисткиња, Београд 
Др Олга ШПЕХАР, историчар уметности, 

доцент универзитета, Београд
Бошко ШТУЛИЋ, театролог, Београд 
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Загорка АВАКУМОВИЋ, историчар, архи-
виста, Нови Сад

Др Милан АДАМОВИЋ, технолог, професор 
универзитета, Београд 

Боривоје АДАШЕВИЋ, књижевник, Пожега
Др Јелена АЈЏАНОВИЋ, филолог, доцент 

универзитета, Нови Сад 
Др Милан АЈЏАНОВИЋ, филолог, доцент 

универзитета, Нови Сад 
Дејан АЛЕКСИЋ, књижевник, Краљево
Милен АЛЕМПИЈЕВИЋ, књижевник, Чачак 
Др Николај Ф. АЛЕФИРЕНКО, слависта, 

професор универзитета, Русија 
Мила АЛЕЧКОВИЋ НИКОЛИЋ, књижев-

ник, лекар, Париз, Француска 
Др Марио АЛИНЕИ, филолог, професор 

универзитета, Волгоград, Русија 
Славко АЛМАЖАН, књижевник, Нови Сад 
Мр Драгана АМЕДОСКИ, оријенталиста, 

истраживач-сарадник, Београд 
Гоце АНГЕЛИЧИН ЖУРА, историчар умет-

ности, Охрид, Македонија
Јелена АНДРЕЕВСКА, историчар уметно-

сти, асистент универзитета, Скопље
Даница АНДРЕЈЕВИЋ, књижевни крити-

чар, професор универзитета, Приштина, 
Београд

Мср Милица АНДРЕЈЕВИЋ, музиколог, Бео-
град

Маја АНЂЕЛКОВИЋ, историчар књижевно-
сти, асистент универзитета, Крагујевац 

Академик Марко АНЂЕЛКОВИЋ, зоолог, 
професор универзитета, Београд 

Др Војо АНЂУС, грађевински инжењер, 
професор универзитета, Београд

Др Павле АНЂУС, биолог, професор универ-
зитета, Београд

Иван АНТИЋ, књижевник, Београд 
Др Михаел АНТОЛОВИЋ, историчар, до-

цент универзитета, Сомбор
Вероника АНТОНОВИЋ, фаготисткиња, 

Нови Сад
Соња АНТУНИЋ, флаутисткиња, доцент 

универзитета, Нови Сад
Др Наталија АТАНАСОВА ПАНЧЕВСКА, 

биолог, професор универзитета, Скопље, 
Македонија 

Академик Теодор АТАНЦКОВИЋ, машин-
ски инжењер, професор универзитета, 
Нови Сад

Мр Милета АЋИМОВИЋ ИВКОВ, књижев-
ни критичар, Београд

Др Виталис АШИКУ, лекар, Нови Сад 
Биљана БАБИЋ, професор српског језика, 

Нови Сад 
Горан БАБИЋ, књижевник, Београд 
Мр Здравко БАБИЋ, слависта, асистент уни-

верзитета, Никшић, Црна Гора 
Др Илија БАБИЋ, правник, професор уни-

верзитета Београд
Мр Александра БАЈАЗЕТОВ, германиста, 

компаратиста, асистент универзитета, 
Бео град 

Драгана БАЈИЋ, хиспаниста, Мадрид, Шпа-
нија 

 Др Љиљана БАЈИЋ, филолог, професор 
универзитета, Београд

 Мр Ружица БАЈИЋ, филолог, истраживач-
сарадник, Београд 

 Др Бранко Брђанин БАЈОВИЋ, књижевник, 
професор универзитета, Бањалука, Репу-
блика Српска

Валерија БАЛАЖ АРТ, професор књижев-
ности, Будимпешта, Мађарска

Др Христос БАЛОГЛУ, економиста, Атина, 
Грчкa 

Лука БАЉ, књижевник, Нови Сад
Живко БАЉКАС, новинар, Београд
Др Јанош БАНЧЕРОВСКИ, слависта, профе-

сор универзитета, Будимпешта, Мађар-
ска 

Др Леонида БАРГЕЛИОТИС, историчар, 
професор универзитета, Атина, Грчка 

Др Адриан А. БАРЕНТСЕН, лингвиста, про-
фесор универзитета, Амстердам, Холан-
дија

 Јошко БАРИЋ, професор књижевности, 
Сплит, Хрватска 

 Др Ласло БАРШИ, биолог, доцент универ-
зитета, Нови Сад 

 Др Јан БАСАРА, филолог, Варшава, Пољска 
 Др Ивана БАШИЋ, филолог, научни сарад-

ник, Београд 

ПРЕДЛОГ ЗА РЕИЗБОР ЧЛАНОВА САРАДНИКА
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Невенка БАШИЋ ПАЛКОВИЋ, професор 
књижевности, библиотекар саветник, Су-
ботица

Др Ђорђе БЕК-УЗАРОВ, физичар, професор 
универзитета, Београд

Др Бранислава БЕЛИЋ, лекар, професор уни-
верзитета, Нови Сад 

 Мр Наташа БЕЛИЋ, филолог, библиотекар, 
Нови Сад 

 Др Стојан БЕРБЕР, књижевник, лекар, про-
фесор универзитета, Сомбор

Давид К. БЕРНШТАЈН, историчар уметно-
сти, Русија

Мр Драгана БЕСАРА, компаратиста, сарад-
ник библиотекар, Београд 

Ален БЕШИЋ, књижевни критичар, Нови 
Сад 

Др Миливој БЕШЛИН, историчар, Нови Сад 
Др Весна БИКИЋ, археолог, научни сарадник, 

Београд
Др Милош БЈЕЛОВИТИЋ, географ, профе-

сор универзитета, Бањалука, Република 
Српска 

Предраг БЈЕЛОШЕВИЋ, песник, Бањалука, 
Република Српска

 Др Гордана БЛАГОЈЕВИЋ, етнолог, профе-
сор универзитета, Београд 

Др Јелена БЛАЖЕНЧИЋ, биолог, професор 
универзитета, Београд

Марија БОБРОВЊИЦКА, филолог, профе-
сор универзитета, Краков, Пољска 

Марија БОГДАНОВИЋ, историчар уметнос-
ти, библиотекар, Београд

Мр Татјана БОГОЈЕВИЋ, професор књижев-
ности, библиотекар, Нови Сад

Слободан Гиша БОГУНОВИЋ, филозофски 
писац, архитекта, Београд

Др Биљана БОЖИН, биолог, доцент универ-
зитета, Нови Сад 

Др Верица БОЖИЋ КРСТИЋ, биолог, про-
фесор универзитета, Нови Сад 

Гојко БОЖОВИЋ, књижевни критичар, Бе-
оград 

Др Бошко БОЈОВИЋ, историчар, филолог, 
социолог, научни саветник, Београд

Др Драгиша БОЈОВИЋ, књижевник, профе-
сор универзитета, Ниш 

Зорана БОЈОВИЋ, економиста, виши му-
зејски водич, Чачак

Наталија А. БОНДАРЕНКО, кандидат фило-
лошких наука, виши научни сарадник, 
Москва, Русија 

Др Александар В. БОНДАРКО, лингвиста, 
професор универзитета, дописни члан 
РАН, Петроград, Русијa

Др Драгомир БОНЏИЋ, историчар, научни 
сарадник, Београд

Мр Бојана БОРИЋ БРЕШКОВИЋ, истори-
чар, музејски саветник, Београд

Др Светозар БОШКОВ, историчар, доцент 
универзитета, Нови Сад 

Др Александар БОШКОВИЋ, историчар 
књижевности, истраживач-сарадник, 
Београд 

Др Горан БОШКОВИЋ, технолог, професор 
универзитета, Нови Сад 

Драгана БОШКОВИЋ, професор књижев-
ности, Нови Сад

Ђорђе БОШКОВИЋ, историчар, Рума 
Сања БОШКОВИЋ, књижевни критичар, 

Поатје, Француска
Мр Светозар БРАНИМИР САНТОВАЦ, био-

лог, научни сарадник, Зрењанин 
Др Вељко БРБОРИЋ, филолог, професор уни-

верзитета, Београд 
Иван БРБОРИЋ, историчар, кустос, Алек-

сандровац
Мр Предраг БРЕБАНОВИЋ, теоретичар књи-

жевности, доцент универзитета, Бео град 
Мирјана БРМБОТА, историчар уметности, 

виши кустос, Нови Сад
Др Рудо БРТАЊ, филолог, научни саветник, 

Братислава, Словачка 
Ђорђе БРУЈИЋ, књижевник, Подгорица, Црна 

Гора 
Мр Иван БУГАРСКИ, археолог, истраживач- 

-сарадник, Београд
Бено БУДАР, песник, Будишин, Немачка 
Мр Наташа БУДИМИР, професор књижев-

ности, Нови Сад 
Бранка БУЛАТОВИЋ, филолог, библиотекар 

саветник, Београд
Младен БУЛУТ, новинар, Нови Сад
Снежана БУЉ, оперска и концертна певачи-

ца, Њујорк, САД
Др Димитрије БУНТИЋ, професор књижев-

ности, Крушевац 
Др Вера ВАСИЉЕВИЋ, археолог, доцент 

универзитета, Београд 
Др Горан ВАСИН, историчар, доцент уни-

верзитета, Нови Сад 
Горан ВАСИЋ, економиста, Нови Сад
Др Милоје ВАСИЋ, археолог, научни са-

ветник, Београд 
Др Бранислава ВАСИЋ РАКОЧЕВИЋ, про-

фесор књижевности, књижевни крити-
чар, Нови Сад

Небојша ВАСОВИЋ, књижевник, Торонто, 
Канада 
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Владимир ВАТИЋ, инжењер машинства, 
Нови Сад

Милaна ВЕИНОВИЋ, историчар уметности, 
виши кустос, Панчево

Др А. ВЕЈНЕН, филолог, професор универ-
зитета, Малден, Холандија 

Живојин ВЕЛИМИРОВИЋ, виолиниста, про-
фесор универзитета, Београд

Др Снежана ВЕЛКОВСКА, лингвиста, профе-
сор универзитета, Скопље, Македонија 

Катарина ВЕЉАНОВСКА, филолог, Скопље, 
Македонија 

Татјана И. ВЕНДИНА, филолог, Москва, Ру-
сија 

С. О. ВЕРБИЧ, филолог, Москва, Русија 
В. А. ВЕРЕСАЕВ, филолог, Москва, Русија 
Др Вилем ВЕРМЕР, филолог, професор уни-

верзитета, Амстердам, Холандија 
Мср Јелена ВЕСЕЛИНОВ, правник, управник 

послова Матице српске
Др Андрија ВЕСЕЛИНОВИЋ, историчар, 

професор универзитета, Београд
Исидора ВЕСЕЛИНОВИЋ, књижевник, Бео-

град 
Др Соња ВЕСЕЛИНОВИЋ, књижевни кри-

тичар, доцент универзитета, Београд
Даниела ВЕСИЋ, музиколог, Нови Сад
Младен ВЕСКОВИЋ, књижевни критичар, 

саветник, Београд
Др Славица ВЕСКОВИЋ МОРАЧАНИН, ми-

кробиолог, виши научни сарадник, Бео град
Др Јелена ВИДИЋ, правник, доцент универ-

зитета, Нови Сад 
Гордана ВИЛОТИЋ, библиотекар, Нови Сад 
Мр Милица ВИНАВЕР КОВИЋ, историчар 

књижевности, асистент универзитета, 
Београд 

Др Душко ВИТАС, информатичар, професор 
универзитета, Београд

Др Зорица ВИТИЋ, историчар књижевности, 
доцент универзитета, Београд 

Арпад ВИЦКО, преводилац, Нови Сад 
Иван ВИШЕВСКИ (Иван ЈОЦИЋ), књижев-

ник, Лесковац 
Чедомир ВИШЊИЋ, политиколог, историо-

граф, Загреб, Хрватска 
Петко ВОЈНИЋ ПУРЧАР, књижевник, Нови 

Сад
Др Димитрије ВОРОЊЕЦ, инжењер машин-

ства, професор универзитета, Београд 
Мр Жељко ВУЈАДИНОВИЋ, историчар, аси-

стент универзитета, Бањалука, Републи ка 
Српска 

Др Бојана ВУЈИН, књижевник, Нови Сад

Мр Станислава ВУЈИНОВИЋ, историчар 
књижевности, истраживач-сарадник, 
Београд 

Др Наташа ВУЈИСИЋ ЖИВКОВИЋ, педа-
гог, доцент универзитата, Београд

Др Слободан ВУЈИЋ, инжењер рударства, 
професор универзитета, Београд

Др Немања ВУЈЧИЋ, историчар, Београд
Миљурко ВУКАДИНОВИЋ, књижевник, 

Београд 
Бранислав ВУКАСОВИЋ, оперски певач, Нови 

Сад
Верољуб ВУКАШИНОВИЋ, књижевник, 

Трс теник
Љиљана ВУКАШИНОВИЋ, историчар умет-

ности, Загреб, Хрватска 
Милорад ВУКАШИНОВИЋ, правник, Нови 

Сад
Др Милан ВУКИЋЕВИЋ, економиста, Нови 

Сад
Љуба ВУКМАНОВИЋ, публициста, Нови Сад
Мр Драгана ВУКОВ, биолог, асистент уни-

верзитета, Нови Сад 
Бећир ВУКОВИЋ, књижевник, Подгорица, 

Црна Гора
Др Ђорђије ВУКОВИЋ, књижевник, профе-

сор универзитета, Београд
Мр Марта ВУКОТИЋ ЛАЗАР, историчар 

уметности, библиотекар, Београд 
Др Бодин ВУКСАН, историчар уметности, 

доцент универзитета, Београд
Мр Ивана ВУКСАНОВИЋ, музиколог, асис-

тент универзитета, Београд 
Мр Јован ВУКСАНОВИЋ, професор, Београд
Др Сузана ВУКСАНОВИЋ, историчар умет-

ности, виши кустос, Нови Сад 
Мр Миодраг ВУКЧЕВИЋ, германиста, асис-

тент универзитета, Београд
Др Ивана ВУЛЕТИЋ, слависта, професор уни-

верзитета, Северна Каролина, САД 
Др Татјана ВУЛИЋ, технолог, професор уни-

верзитета, Нови Сад 
Др Тодор ВУЛИЋ, агроном, професор уни-

верзитета, Београд
Мр Вера ВУЛОВИЋ, историчар књижевно-

сти, Београд 
Мр Наташа ВУЛОВИЋ, лингвиста, истра-

живач-сарадник, Београд 
Мр Милена ВУЧИЋЕВИЋ, економиста, ме-

наџер, Београд
Др Жељко ВУЧКОВИЋ, филозоф, професор 

универзитета, Нови Сад 
Др Марија ВУЧКОВИЋ, филолог, истражи-

вач-сарадник, Београд 
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Др Смиљка ГАБЕЛИЋ, историчар уметно-
сти, научни саветник, Београд

Др Миливој Б. ГАВРИЛОВ, метеоролог, про-
фесор универзитета, Београд 

Др Анђела ГАВРИЛОВИЋ, историчар умет-
ности, истраживач-сарадник, Београд

Др Лидија К. ГАВРЈУШИНА, слависта, на-
учни саветник, Москва, Русија 

Милица ГАЈИЋ, музиколог, Београд 
Александра ГАЛОЊА, књижевник, Винча 
Др Франческа ГАМБЕТИ, Атина, Грчка 
Мр Гордана ГАРИЋ ПЕТРОВИЋ, историчар, 

Београд
Александар ГАТАЛИЦА, књижевник, Бео-

град
Мр Драгица Р. ГАТАРИЋ, географ, асистент, 

Београд
Др Јадранка ГВОЗДАНОВИЋ, лингвиста, 

професор универзитета, Амстердам, Хо-
ландија 

Др Владимир ГВОЗДЕН, компаратиста, до-
цент универзитета, Нови Сад

Мр Јелена ГИНИЋ, слависта, асистент уни-
верзитета, Београд 

Др Јасмина ГЛАМОЧЛИЈА, биолог, доцент 
универзитета, Београд 

Мр Јелица ГЛИГОРИЈЕВИЋ, пијанисткиња, 
наставник универзитета, Београд 

Др Мирјана ГЛИГОРИЈЕВИЋ МАКСИМО-
ВИЋ, историчар уметности, професор 
универзитета, Београд

Марина Јаковљевна ГЛОВИНСКА, лингви-
ста, Москва, Русија

Др Рајко ГЊАТО, географ, професор универ-
зитета, Бањалука, Република Српска

Др Љиљана ГОЈКОВИЋ БУКАРИЦА, фар-
маколог, професор универзитета, Београд

Мр Ана ГОЛУБОВИЋ, библиотекар, Бео-
град

Др Вида ГОЛУБОВИЋ, историчар књижев-
ности, научни сарадник, Београд

Мирјана ГОЛУБОВИЋ, библиотекар, Бео-
град

Мр Биљана ГОРЈАНОВИЋ, агроном, асистент 
универзитета, Нови Сад

Мр Мирјана ГОЧАНИН, филолог, истражи-
вач-сарадник, Београд 

Др Спасоје ГРАХОВАЦ, културни радник, 
Кикинда 

Др Владимир ГРЕЧИЋ, економиста, профе-
сор универзитета, Београд

Др Ростислава ГРИМАЉУК, историчар умет-
ности, Лавов, Украјина

Др Марк Л. ГРИНБЕРГ, филолог, професор 
универзитета, Канзас Сити, САД 

Др Роберт Д. ГРИНБЕРГ, филолог, професор 
универзитета, Северна Каролина, САД

Др Маћеј ГРОХОВСКИ, лингвиста, профе-
сор универзитета, Торуњ, Пољска

Др Слободан ГРУБАЧИЋ, германиста, про-
фесор универзитета, дописни члан САНУ, 
Београд

Вера ГРУЈИЋ, историчар уметности, виши 
кустос, Београд

Др Никола ГРУЈИЋ, физиолог, Нови Сад 
Ненад ГРУЈИЧИЋ књижевник, Нови Сад
Бојан ГРУЈИЧКИ, књижевник, Београд 
Др Мирко ГРЧИЋ, географ, професор уни-

верзитета, Београд
Мр Бранка ГУГОЉ, историчар уметности, 

Косовска Митровица 
Др Срђан ДАМЊАНОВИЋ, филозоф, доцент 

универзитета, Нови Сад
Др Мариана ДАН, румуниста, професор уни-

верзитета, Београд 
Др Емануил ДАНЕЗИС, астролог, Атина, 

Грчка
Љубица ДВОРНИЦКА, филолог, Братислава, 

Словачка 
Александар ДЕВЕТАК, професор књижев-

ности, Нови Сад
Небојша ДЕВЕТАК, песник, Врбас
Наташа ДЕВЕТАКОВИЋ, професор књижев-

ности, Београд 
Др Мирјана ДЕВЕЏИЋ, демограф, професор 

универзитета, Београд 
Мирко ДЕМИЋ, књижевник, Крагујевац
Мр Далибор ДЕНДА, историчар, истражи-

вач-сарадник, Београд
Др Јерко ДЕНЕГРИ, историчар уметности, 

професор универзитета, Београд 
Др Сунчица ДЕНИЋ књижевник, професор 

универзитета, Врање
Др Владимир ДИБО, филолог, професор 

универзитета, Москва, Русија 
Катарина ДИМИТРИЈЕВИЋ, историчар 

уметности, Београд
Коста ДИМИТРИЈЕВИЋ, књижевни исто-

ричар, критичар, Београд 
Др Милан С. ДИМИТРИЈЕВИЋ, астроном, 

научни саветник, Београд
Др Гордана ДИМИЋ, технолог, професор 

универзитета, Нови Сад
Ивана ДИМИЋ, књижевник, Београд 
Мр Иван ДИНИЋ, пијаниста, Панчево
Др Тереза ДОБЖИЊСКА, слависта, профе-

сор универзитета, Варшава, Пољска 
Др Иван К. ДОБРЕВ, филолог, професор, Со-

фија, Бугарска
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Слободан ДОДИЋ, инжењер машинства, са-
ветник, Београд 

Др Биљана ДОЈЧИНОВИЋ НЕШИЋ, истори-
чар књижевности, професор универзите-
та, Београд

Татјана ДОРОШКИНА, слависта, Уфа, Русија 
Др Ифигенија ДРАГАНИЋ, историчар, доцент 

универзитета, Нови Сад 
Мирјана ДРАГАШ, социолог, Београд
Мр Александра ДРАГИН, географ, асистент 

универзитета, Нови Сад 
Др Гордана ДРАГИН, филолог, професор уни-

верзитета, Нови Сад 
Лабуд ДРАГИЋ, књижевник, Београд
Мр Гордан ДРАГОВИЋ, редитељ, Београд 
Драган ДРАГОЈЛОВИЋ, књижевник, Београд
Др Јасмина ДРАЖИЋ, филолог, доцент уни-

верзитета, Нови Сад 
Др Душан ДРАЈИЋ, eлектротехничар, про-

фесор универзитета, Београд
Др Гордана ДРАКИЋ, правник, доцент уни-

верзитета, Нови Сад 
Марија ДРЉЕВИЋ, историчар уметности, 

Београд
Др Мирјана ДРНДАРСКИ, историчар књи-

жевности, саветник, Београд 
Др Александра ДРОБАЦ ЧИК, биолог, про-

фесор универзитета, Нови Сад 
Драгомир ДУЈМОВ, књижевник, Будимпе-

шта, Мађарска 
Мирослава ДУКИЋ ЛАЗАРЕВИЋ, профе-

сор књижевности, библиотекар, Нови Сад
Јован ДУНЂИН, књижевник, Нови Сад 
Др Владан ДУЦИЋ, географ, климатолог, 

професор универзитета, Београд 
Др Сандра ДУЧИЋ КОЛЕТ, класични фило-

лог, Квебек, Канада
Др Сања ЂАЈИЋ, правник, професор уни-

верзитета, Нови Сад 
Милосав ЂАЛИЋ, књижевник, Трстеник 
Мр Вукица ЂАПА ИВЕТИЋ, слависта, виши 

лектор, Београд 
Др Ђорђе ЂЕКИЋ, историчар, професор уни-

верзитета, Рума
Др Зорица ЂЕРГОВИЋ ЈОКСИМОВИЋ, ан-

глиста, професор универзитета, Нови Сад
Др Ким ЂИХЈАНГ, слависта, професор уни-

верзитета, САД 
Академик Владан ЂОРЂЕВИЋ, инжењер, 

професор универзитета, Београд 
Драгослав ЂОРЂЕВИЋ, књижевник, Круше-

вац 
Др Живота ЂОРЂЕВИЋ, историчар, научни 

саветник, Београд 

Др Смиљана ЂОРЂЕВИЋ, историчар књи-
жевности, научни сарадник, Београд

Др Часлав ЂОРЂЕВИЋ, књижевник, Нови 
Сад

Др Стојан М. ЂОРЂИЋ, књижевни критичар, 
професор универзитета, Ниш (Београд) 

Др Драгослав ЂУКАНОВИЋ, стоматолог, 
професор универзитета, Београд

Др Петар ЂУНДИЋ, правник, асистент уни-
верзитета, Нови Сад 

Душан ЂУРИЋ, новинар, Београд
Др Ивана ЂУРИЋ ПАУНОВИЋ, англиста, 

професор универзитета, Нови Сад
Мр Александра ЂУРИЧИЋ, театролог, Бео-

град
Др Миша ЂУРКОВИЋ, социолог, професор 

универзитета, Београд
Жарко ЂУРОВИЋ, књижевник, Београд
Љиљана ЂУРОВИЋ, правник, архивски са-

ветник, Ниш 
Академик Милан ЂУРЧИНОВ, историчар 

књижевности, Скопље, Македонија 
Др Ц. Л. ЕБЕЛИНГ, филолог, професор уни-

верзитета, Амстердам, Холандија 
Весна ЕГЕРИЋ, књижевник, Нови Сад 
Др Михаел ЕЛИЈАШ, историчар, Мартин, 

Словачка
Др Јелена ЕРДЕЉАН, професор универзи-

тета, Београд
Анђелко ЕРДЕЉАНИН, афористичар, књи-

жевни критичар, Нови Сад 
Др Гвозден ЕРОР, књижевник, научни савет-

ник, Београд 
Др Андреја ЖЕЛЕ, слависта, професор уни-

верзитета, Љубљана, Словенија
Неда ЖИВАК, географ, асистент универзи-

тета, Бањалука, Република Српска
Никола ЖИВАНОВИЋ, књижевник, Крагу-

јевац
Нина ЖИВАНЧЕВИЋ, књижевник, Њујорк, 

САД 
Др Милица ЖИВКОВ БАЛОШ, ветеринар, 

научни сарадник, Нови Сад 
Др Дејан ЖИВКОВИЋ, инжењер електро-

технике, професор универзитета, Београд
Мр Љубица ЖИВКОВИЋ, етнолог, Трстеник 
Академик Мирјана ЖИВОЈИНОВИЋ, исто-

ричар, научни саветник, Београд
Др Александар ЖИВОТИЋ, историчар, ис-

траживач-сарадник, Београд
Др Павол ЖИГО, филолог, професор уни-

верзитета, Братислава, Словачка 
Др Радмила ЖУГИЋ, слависта, научни са-

ветник ИСЈ САНУ, Београд
Теодора ЖУЈОВИЋ, библиотекар, Београд 
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Др Драгољуб ЖУНИЋ, агроном, професор 
универзитета, Београд 

Др Слободан ЖУЊИЋ, филозоф, професор 
универзитета, Кингстон, САД

Милица ЗАЈЦЕВ, историчар балета, публи-
циста, Београд

Светлана ЗАЈЦЕВА, филолог, научни савет-
ник, Петроград, Русија 

Мирна ЗАКИЋ, књижевник, Београд 
Др Маџид ЗАМАНИ (Majid ZAMANI), агро-

ном, професор универзитета, Карај, Ирак
Др Марија ЗАРЕМБИНА, филолог, професор 

универзитета, Краков, Пољска 
Мср Ирена ЗАРИЋ, историчар уметности, 

Бео град
Ирина ЗАХАРИЈЕВА, слависта, Софија, Бу-

гар ска 
Мр Павле ЗЕЛИЋ, фармацеут, Београд
Божидар ЗЕЧЕВИЋ, драматург, филмски 

критичар, Београд
Ирена ЗЕЧЕВИЋ, професор књижевности, 

библиотекар, Бачка Паланка 
Академик Момчило ЗЕЧЕВИЋ, историчар, 

научни саветник, Београд 
Др Богуслав ЗЈЕЛИНСКИ, слависта, профе-

сор универзитета, Познањ, Пољска 
Радослав ЗЛАТАНОВИЋ, књижевник, Бесна 

Кобила 
Сања ЗЛАТКОВИЋ, професор књижевности, 

Нови Сад 
Академик Ђорђе ЗЛОКОВИЋ, архитекта, про-

фесор универзитета, Београд
Др Галина А. ЗОЛОТОВА, филолог, професор 

универзитета, Москва, Русија 
Др Владимир ЗОРИЋ, историчар књижев-

ности, доцент универзитета, Нотингем, 
Ве лика Британија 

Мр Милена ЗОРИЋ, лингвиста, Нови Сад
Др Ђорђе ЗРНИЋ, инжењер машинства, про-

фесор универзитета, Београд 
Бојана ИБРАЈТЕР ГАЗИБАРА, историчар 

уметности, конзерватор, Београд
Анђела ИВАНИЋ, историчар књижевности, 

Београд 
Мр Бранка ИВАНИЋ, историчар уметности, 

Београд
Владимир ИВАНИШЕВИЋ, историчар, виши 

архивиста, Нови Сад
Ирина ИВАНОВА, филолог, доцент универ-

зитета, Москва, Русија 
Др Калина ИВАНОВА, филолог, професор 

универзитета, Софија, Бугарска 
Др Најда ИВАНОВА, слависта, професор уни-

верзитета, Софија, Бугарска

Др Ценка ИВАНОВА, слависта, професор уни-
верзитета, Велико Трново, Бугарска

Др Драгица С. ИВАНОВИЋ, књижевни кри-
тичар, Подгорица, Црна Гора

Мр Јован Н. ИВАНОВИЋ, филолог, профе-
сор, Београд

Мр Љубица ИВАНОВИЋ, географ, асистент 
универзитета, Нови Сад 

Др Милена ИВАНОВИЋ, слависта, доцент 
универзитета, Београд

Мр Ненад ИВАНОВИЋ, научни сарадник, 
Београд 

Милина ИВАНОВИЋ БАРИШИЋ, научни 
сарадник, Етнолошки институт САНУ, 
Београд

Борис ИВАНЧЕВИЋ, миколог, музејски са-
ветник, Београд 

Др Иван ИВИЋ, психолог, професор универ-
зитета, Београд

Др Весна ИВКОВ, етномузиколог, доцент 
универзитета, Сомбор 

Мр Зорица ИВКОВИЋ, историчар уметно-
сти, конзерватор, Сирогојно

Др Миле ИГЊАТОВИЋ, хирург, пуковник, 
доцент универзитета, Београд

Др Александра ИГЊАТОВИЋ ЋУПИНА, 
агроном, доцент универзитета, Нови Сад 

Дејан ИЛИЋ, књижевник, Београд 
Јелица ИЛИЋ, историчар, виши кустос, Зајечар
Мр Марија ИЛИЋ, слависта, истраживач-са-

радник, Београд 
Микица ИЛИЋ, књижевник, Босут
Др Јелена ИЛИЋ МАНДИЋ, историчар, на-

учни сарадник, Београд
Др Невен ИСАИЛОВИЋ, историчар, научни 

сарадник, Београд 
Др Василије В. ИСАЈЕВ, инжењер шумар-

ства, професор универзитета, Београд
Мира ИСАКОВ, академски сликар, дизајнер, 

Нови Сад 
Игор ЈАВОР, књижевни критичар, Нови Сад
Владимир ЈАГЛИЧИЋ, књижевник, Крагу-

јевац
Др Милош ЈАГОДИЋ, историчар, професор 

универзитета, Београд
Др Игор ЈАЈИЋ, агроном, професор универ-

зитета, Београд 
Александар ЈАКОВЉЕВИЋ, историчар, Бео-

град
Мр Ана ЈАКОВЉЕВИЋ, слависта, асистент 

универзитета, Београд 
Растко С. ЈАКОВЉЕВИЋ, етномузиколог, 

Београд
Др Милица ЈАКУБЈЕЦ СЕМКОВОВА, исто-

ричар књижевности, професор универ-
зитета, Вроцлав, Пољска 
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Јасмина ЈАКШИЋ, историчар уметности, ку-
стос, Нови Сад

Др Сандра ЈАКШИЋ, ветеринар, истражи-
вач-сарадник, Нови Сад 

Др Либор ЈАН, слависта, професор универ-
зи тета, Брно, Чешка

Др Јан ЈАНАК, слависта, професор универ-
зи тета, Брно, Чешка 

Мр Маре ЈАНАКОВА ГРУЈИЋ, историчар 
уметности, Београд

Радојка ЈАНИЋИЈЕВИЋ, историчар уметно-
сти, музејски саветник, Котор, Црна Гора 

Александра ЈАНИЧИЋ, истраживач, Нови 
Сад

Соња ЈАНКОВ, историчар књижевности, Нови 
Сад

Мр Јасмина ЈАНКОВИЋ, пијанисткиња, Бео-
град

Мр Марија ЈАНКОВИЋ, историчар, истра-
живач-сарадник, Београд 

Петар ЈАЊАТОВИЋ, новинар, Београд
Академик Васкрсија ЈАЊИЋ, агроном, про-

фесор универзитета, Београд 
Др Богдан ЈАЊУШЕВИЋ, историчар умет-

ности, Нови Сад
Др Стеван ЈАСНИЋ, агроном, професор 

универзитета, Нови Сад 
Бранислав ЈАТИЋ, оперски певач, Нови Сад
Др Весна ЈАЋЕВИЋ, ветеринар, виши научни 

сарадник, Београд 
Јевђа А. ЈЕВЂЕВИЋ, правник, Крагујевац
Драгослава ЈЕВРЕМОВИЋ, виши библиоте-

кар, Нови Сад 
Добривоје ЈЕВТИЋ, књижевник, Ниш 
Др Зоран Д. ЈЕВТИЋ, ветеринар, научни са-

радник, Београд
Др Раде ЈЕЛЕНКОВИЋ, геолог, минеролог, 

професор универзитета, Београд
Саша ЈЕЛЕНКОВИЋ, књижевник, Зајечар 
Мр Бранислава ЈЕЛИЋ, лингвиста, Сомбор 
Лидија ЈЕЛИЋ, професор, историчар књижев-

ности, Београд 
Др Љубиша ЈЕРЕМИЋ, историчар књижев-

ности, професор универзитета, Београд 
Јован ЈЕРКОВ, музиколог, Нови Сад 
Мр Милица ЈЕФТИМИЈЕВИЋ ЛИЛИЋ, књи-

жевни критичар, Београд
Др Дејан ЈЕЧМЕНИЦА, историчар, доцент 

универзитета, Београд 
Др Бојан ЈОВАНОВИЋ, књижевник, научни 

саветник, Београд
Др Виолета ЈОВАНОВИЋ, историчар књижев-

ности, професор универзитета, Јагодина 
Мр Владимир ЈОВАНОВИЋ, музиколог, про-

фесор универзитета, Београд

Мр Владимир ЈОВАНОВИЋ, историчар књи-
жевности, Нотингем, Велика Британија 

Зорица ЈОВАНОВИЋ, историчар, Нови Сад 
Иван ЈОВАНОВИЋ, инжењер електротехни-

ке, Београд
Јелена ЈОВАНОВИЋ, историчар, архивиста, 

Београд
Др Јелена ЈОВАНОВИЋ, филолог, доцент уни-

верзитета, Београд 
Љиљана ЈОВАНОВИЋ, књижевник, Београд 
Др Милена ЈОВАНОВИЋ, класични фило-

лог, професор универзитета, Београд 
Др Млађен ЈОВАНОВИЋ, географ, доцент 

универзитета, Нови Сад
Небојша ЈОВАНОВИЋ, професор, Београд 
Др Петар ЈОВАНОВИЋ, инжењер рударства, 

професор универзитета, Београд 
Др Слободан ЈОВАНОВИЋ, биолог, профе-

сор универзитета, Београд
Биљана ЈОВАНОВИЋ СТИПЧЕВИЋ, библио-

текар, саветник, Београд 
Јелена ЈОВИЋ, слависта, асистент универзи-

тета, Београд 
Надежда ЈОВИЋ ПЕТРОВИЋ, филолог, аси-

стент универзитета, Ниш 
Ранко ЈОВОВИЋ, књижевник, Подгорица, 

Црна Гора
Ксенија ЈОКИЋ, правник, Нови Сад
Милена ЈОКСИМОВИЋ ПАЈЕВИЋ, класични 

филолог, асистент универзитета, Београд
Др Душан ЈОКСИЋ, грађевински инжењер, 

професор универзитета, Београд
Др Иван ЈОРДОВИЋ, историчар, професор 

универзитета, Нови Сад
Др Верица ЈУРИЋ, технолог, професор уни-

верзитета, Нови Сад 
Николај ЈУСОВ, филолог, Москва, Русија 
Др Никола КАЈТЕЗ, филозоф, Нови Сад 
Др Хелмут КАЛБ, слависта, Инзбрук, Аус-

три ја 
Др Василије КАЛЕЗИЋ, историчар књижев-

ности, Београд 
Драгиша КАЛЕЗИЋ, књижевник, Београд 
Светлана КАЛЕЗИЋ РАДОЊИЋ, књижевни 

критичар, Подгорица, Црна Гора
Андреј КАЛМАР, правник, Нови Сад 
Др Људмила КАЛЊИН, филолог, Москва, 

Русија 
Др Љубица КАНДИЋ, правник, професор 

универзитета, Београд 
Марина КАНИЋ, професор књижевности, 

Крушевац 
Др Марвин КАНТОР, слависта, професор 

универзитета, Еванстон, САД 
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Академик Владимир КАЊУХ, кардиолог, 
професор универзитета, Београд 

Др Снежана КАЊУХ, стоматолог, Београд
Др Милош КАПЕТАНОВ, ветеринар, науч-

ни сарадник, Нови Сад 
Мр Соња КАПЕТАНОВ, професор књижев-

ности, Нови Сад
Огњен КАРАНОВИЋ, историчар, архивиста, 

Нови Сад
Др Илија КАРОВ, агроном, професор уни-

вер зитета, Скопље, Македонија 
Велибор КАТИЋ, археолог, кустос, Младе-

новац 
Др Срђан КАТИЋ, историчар, научни сарад-

ник, Београд 
Др Душан КАТУШЧАК, историчар књижев-

ности, Мартин, Словачка 
Др Агнеш КАЦИБА, филолог, Сегедин, Ма-

ђарска 
Др Јан КАЧАЛА, слависта, професор универ-

зитета, Братислава, Словачка 
Велибор КАЧУНКОВИЋ, инжењер рудар-

ства, стручни саветник, Београд
Др Корнелије КВАС, историчар књижевно-

сти, доцент универзитета, Београд 
Др Томаш КВОКА, филолог, Краков, Пољска
Мр Драгана КЕРКЕЗ, слависта, лектор уни-

верзитета, Београд
Давид КЕЦМАН ДАКО, књижевник, Сомбор
Др Александар КИКЛЕВИЧ, слависта, доцент 

универзитета, Олштин, Пољска 
Др Лилија КИРОВА, филолог, научни савет-

ник, Софија, Бугарска 
Др Наташа КИШ, филолог, асистент универ-

зитета, Нови Сад
Др Миливој КЛАРИН, инжењер машинства, 

професор универзитета, Зрењанин 
Др Анита КЛАУС, биолог, доцент универзи-

тета, Београд 
Ралф М. КЛЕМИНСОН, историчар књижев-

ности, Портсмаут, САД 
Др Кристина КЛЕЧКОВА, филолог, профе-

сор универзитета, Катовице, Пољска 
Фјодор Д. КЛИМЧУК, филолог, Москва, Ру-

сија 
Др Злата КЛОКОЧАР ШМИТ, агроном, истра-

живач, Нови Сад
Мр Иван КЊИЖАР, сарадник у настави уни-

верзитета, Темишвар, Румунија
Др Борислав КОБИЉСКИ, агроном, профе-

сор универзитета, Београд 
Др Ана КОВАЛСКА, филолог, професор уни-

верзитета, Варшава, Пољска 
Патрик КОВАЛСКИ (Бојан ЈЕЛИЋ), књижев-

ник, Нови Сад 

Мр Борко КОВАЧЕВИЋ, лингвиста, асистент 
универзитета, Београд 

Др Војо КОВАЧЕВИЋ, историчар књижев-
ности, професор универзитета, Источно 
Сарајево, Република Српска 

Др Каталин КОВАЧЕВИЋ ХЕГЕДИШ, исто-
ричар књижевности, професор универзи-
тета, Нови Сад 

Др Милош КОВАЧКА, историчар књижев-
ности, Мартин, Словачка 

Мр Маја КОЗАРСКИ, биохемичар, асистент 
универзитета, Београд 

Мр Зорана КОКИР, англиста, асистент уни-
верзитета, Београд

Медиса КОЛАКОВИЋ, професор књижев-
ности, библиотекар, Нови Сад 

Др Бернар КОЛЕТ ДУЧИЋ, филозоф, про-
фесор универзитета, Дарам, Велика Бри-
танија 

Драган КОЛУНЏИЈА, књижевник, Београд 
Др Милан КОЉАНИН, историчар, научни 

сарадник, Београд 
Др Горан КОМАР, лекар, историограф, Хер-

цег Нови, Црна Гора
Радослав Раша КОМИНАЦ, књижевник, Бео-

град 
Владимир КОЊИКУШИЋ, историчар умет-

ности, Београд
Др Драган КОПРИВИЦА, слависта, профе-

сор универзитета, Никшић, Црна Гора 
Др Михал КОПЧИК, слависта, професор уни-

верзитета, Катовице, Пољска 
Милош КОРДИЋ, књижевник, Београд 
Мр Горан КОРУНОВИЋ, асистент универзи-

тета, Београд
Александар КОСТАДИНОВИЋ, историчар 

књи жевности, асистент универзитета, Ниш 
Др Љиљана КОСТАДИНОВИЋ, хемичар, 

доцент универзитета, Бачка Топола 
Др Емилија КОСТАДИНОВСКА, агроном, 

професор универзитета, Штип, Македо-
нија 

Драгомир КОСТИЋ, књижевник, професор 
универзитета, Грачаница 

Зоран КОСТИЋ, књижевник, Бањалука, Ре-
публика Српска 

Мр Мирјана КОСТИЋ ГОЛУБИЧИЋ, поло-
ниста, асистент универзитета, Београд 

Др Петрула КОСТОВСКА, историчар умет-
ности, Лондон, Велика Британија

Мр Ана КОТЕВСКА, музиколог, Београд 
Др Магдалена КОХ, историчар књижевно-

сти, професор универзитета, Вроцлав, 
Пољ ска
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Др Љубомир КОЦИЋ, педагог, професор уни-
верзитета, Београд

Др Душанка КРАЈНОВИЋ, фармацеут, до-
цент универзитета, Београд

Др Симона КРАЊЦ, словениста, доцент уни-
верзитета, Љубљана, Словенија 

Др Мирко КРИВОКАПИЋ, филолог, профе-
сор универзитета, Београд 

Др Весна КРЊАЈА, агроном, професор уни-
верзитета, Београд 

Мр Викторија КРОМПХОЛЦ, професор, лек-
тор универзитета, Нови Сад

Јасмина КРПО ЋЕТКОВИЋ, биолог, Београд
Мр Стана КРСТАЈИЋ, флаутисткиња, Бео-

град
Соња КРСТАНОВИЋ, књижевник, Београд 
Мр Александар КРСТИЋ, историчар, истра-

живач-сарадник, Београд
Др Весна КРУЉАЦ, историчар уметности, 

кустос, Београд
Никола КРУШЕВАЦ, економиста, асистент, 

Београд 
Мр Агата КРУШЕЦ, филолог, Краков, Пољ-

ска 
Филип КРЧМАР, историчар, Нови Сад 
Др Зорица КУБУРИЋ, социолог, професор 

универзитета, Нови Сад 
Др Ивана КУЗМАНОВИЋ НОВОВИЋ, исто-

ричар уметности, Висока школа СПЦ за 
уметности и конзервацију, Београд

Мр Сузана КУЈУНЏИЋ ОСТОЈИЋ, профе-
сор књижевности, Нови Сад

Силас КУКИЈАРИС, историчар уметности, 
Атина, Грчка

Др Маша КУЛАУЗОВ, правник, доцент уни-
верзитета, Нови Сад 

Др Радивоје КУЛИЋ, андрагог, професор 
универзитета, Приштина

Драгољуб КУПРЕШАНИН, историчар, му-
зејски саветник, Београд

Љубов В. КУРКИНА, филолог, Москва, Русија 
Др Иван КУЦАРОВ, слависта, професор 

универзитета, Пловдив, Бугарска 
Др Здравко КУЧИНАР, филозоф, професор 

универзитета, Београд
Др Јуриј ЛАБИНЦЕВ, историчар књижев-

ности, Москва, Русија 
Др Борис ЛАЗИЋ, књижевник, Париз, Фран-

цуска
Јасенка ЛАЗИЋ, историчар, Бачка Паланка 
Лаза ЛАЗИЋ, књижевник, Београд
Љиљана ЛАЗИЋ, историчар уметности, виши 

кустос, Нови Сад 
Др Небојша ЛАЗИЋ, историчар књижевности, 

асистент универзитета, Косовска Митро-
вица

Радмила ЛАЗИЋ, књижевник, Земун 
Др Ивана ЛАЗИЋ КОЊИК, филолог, истра-

живач-сарадник, Београд
Др Вуксан ЛАКИЋЕВИЋ, правник, Нови Сад
Александар Б. ЛАКОВИЋ, књижевни кри-

тичар, лекар, Крагујевац
Академик Небојша ЛАЛИЋ, лекар, профе-

сор универзитета, Београд
Бранка ЛАНЦОШ МАЛДИНИ, архитекта, 

Београд 
Агњешка ЛАСЕК, слависта, Пољска 
Милош ЛАТИНОВИЋ, књижевник, Кикинда 
Др Ренате ЛАХМАН, историчар књижевно-

сти, професор универзитета, Констанца, 
Румунија 

Рената ЛЕБДА, филолог, Катовице, Пољска 
Лаура ЛЕВАИ АКСИН, флаутисткиња, про-

фесор универзитета, Нови Сад
Др Валериј ЛЕПАХИН, слависта, професор 

универзитета, Будимпешта, Мађарска 
Др Ида ЛЕСКОШЕК ЧУКАЛОВИЋ, техно-

лог, професор универзитета, Београд 
Л. А. ЛЕТАЕВА, лингвиста, Тјумен, Русија 
Српко ЛЕШТАРИЋ, арабиста, преводилац, 

Београд 
Ина И. ЛЕШЧИЛОВСКА, филолог, научни 

саветник, Москва, Русија 
Емил ЛИБМАН, лекар, Суботица 
Даворин ЛИВАЈА, историчар, Бешка 
Марио ЛИГУОРИ, лектор универзитета, Нови 

Сад 
Др Галина ЛИЛИЧ, лингвиста, професор уни-

верзитета, Санкт Петербург, Русија 
Јелена ЛИНСТРЕМ, русиста, Шведска 
Др Јосип ЛИСАЦ, филолог, професор уни-

верзитета, Задар, Хрватска 
Др Јулија ЛИСТРОВА ПРАВДА, слависта, 

про фесор универзитета, Вороњеж, Русија 
Др Константин В. ЛИФАНОВ, слависта, Мо-

сква, Русија 
Др Милан ЛОЈАНИЦА, архитекта, профе-

сор универзитета, дописни члан САНУ, 
Београд 

Др Мијо ЛОНЧАРИЋ, филолог, научни са-
ветник, Загреб, Хрватска 

Др Ђорђе ЛОПИЧИЋ, правник, дипломата, 
Београд 

Душан ЛОПУШИНА, музичар, Београд 
Марко ЛОПУШИНА, новинар, Београд
Др Аријана ЛУБУРИЋ ЦВИЈАНОВИЋ, књи-

жевник, доцент универзитета, Нови Сад 
Др Наталија ЛУДОШКИ, историчар књижев-

ности, професор, Нови Сад
Рајко ЛУКАЧ, књижевник, Београд
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Мр Љиљана ЛУКИЋ, историчар књижев ности, 
професор, Бијељина, Република Српска

Др Васа ЛУПУЛОВИЋ, историчар, Темиш-
вар, Румунија 

Др Јуриј ЛУШЋАНСКИ, песник, Будишин, 
Немачка 

Др Милица ЉАЉЕВИЋ ГРБИЋ, биолог, до-
цент универзитета, Београд 

Ана ЉАЦУ, хелениста, асистент универзи-
тета, Москва, Русија 

Др Милутин ЉЕШЕВИЋ, географ, профе-
сор универзитета, Београд

Марко ЉУБИЧИЋ, историчар, Нови Сад
Др Ирена ЉУБОМИРОВИЋ, историчар, до-

цент универзитета, Ниш
Мр Јанко МАГЛОВСКИ, историчар уметно-

сти, Бољевци
Др Људмила МАЗАЛОВА, историчар књижев-

ности, научни саветник, Мартин, Сло вачка
Ивана МАКСИЋ, професор, Крагујевац 
Слободан МАЛДИНИ, архитекта, Београд 
Др Милош МАЛЕНКОВИЋ, микробиолог, 

Нови Сад 
Др Ђорђе МАЛЕНЧИЋ, агроном, професор 

универзитета, Нови Сад 
Др Крстан МАЛЕШЕВИЋ, социолог, профе-

сор универзитета, Београд 
Др Јиржи МАЛИРЖ, слависта, професор уни-

верзитета, Брно, Чешка 
Др Марица МАЛОВИЋ ЂУКИЋ, историчар, 

научни сарадник, Београд 
Др Анамарија МАНДИЋ, технолог, научни 

сарадник, Нови Сад 
Божидар МАНДИЋ, књижевник, Рудник
Зоран М. МАНДИЋ, књижевник, књижевни 

критичар, Сомбор
Др Лека МАНДИЋ, биолог, професор универ-

зитета, Чачак 
Др Мира МАНДИЋ, географ, доцент уни-

верзитета, Бањалука, Република Српска
Мирослав МАНДИЋ, књижевник, Нови Сад 
Др Растислав МАНДИЋ, грађевински ин-

жењер, професор универзитета, Београд
Др Василос Н. МАНИМАНИС, астроном, 

професор универзитета, Атина, Грчка
Др Мирољуб МАНОЈЛОВИЋ, историчар, му-

зејски саветник, Пожаревац
Љиљана МАНЧИЋ, професор књижевности, 

Оџаци
Др Адриана Сида МАЊЕА, историчар, профе-

сор универзитета, Темишвар, Румунија
Академик Драгослав МАРИНКОВИЋ, био-

лог, професор универзитета, Београд 
Др Душан МАРИНКОВИЋ, историчар књи-

жевности, професор универзитета, За греб, 
Хрватска

Др Душан МАРИНКОВИЋ, социолог, профе-
сор универзитета, Нови Сад 

Др Прибислав МАРИНКОВИЋ, економиста, 
професор, Београд

Др Радован МАРИНКОВИЋ, агроном, науч-
ни саветник, Нови Сад 

Томислав МАРИНКОВИЋ, књижевник, Ли-
полист

Томислав МАРИЧИЋ, књижевник, Аранђе-
ловац 

Др Смиља МАРЈАНОВИЋ ДУШАНИЋ, исто-
ричар, професор универзитета, Београд

Др Јелена МАРКОВА, слависта, професор 
универзитета, Петрозаводск, Русија 

Веселинка МАРКОВИЋ, историчар, виши 
кустос, Нови Сад 

Душанка МАРКОВИЋ, географ, етнолог, 
виши кустос, Нови Сад

Др Жељко МАРКОВИЋ, филолог, доцент 
универзитета, Нови Сад 

Иван Р. МАРКОВИЋ, историчар уметности, 
Београд

Илија МАРКОВИЋ, афористичар, Нови Сад
Катарина МАРКОВИЋ, архивски саветник, 

Нови Сад
Наталија МАРКОВИЋ, књижевник, Земун 
Наташа МАРКОВИЋ, професор књижевно-

сти, Београд 
Никола МАРКОВИЋ, економиста, Београд
Олга МАРКОВИЋ, историчар књижевности, 

музејски саветник, Земун
Предраг МАРКОВИЋ, књижевник, Београд 
Др Ратко МАРКОВИЋ, правник, професор 

универзитета, Београд
Др Саша МАРКОВИЋ, историчар, професор 

универзитета, Нови Сад
Др Слободан МАРКОВИЋ, географ, профе-

сор универзитета, Нови Сад 
Јован Б. МАРКУШ, машински инжењер, 

новинар, Подгорица, Црна Гора 
Ведрана МАРЛОГ, филолог, Рума
Др Димитрис Н. МАРОНИТИС, класични 

филолог, професор универзитета, Солун, 
Грчка 

Др Валентина МАСЛОВА, слависта, профе-
сор универзитета, Витебск, Белорусија 

Др Драга МАСТИЛОВИЋ, историчар, доцент 
универзитета, Пале, Република Српска

Др Јасна МАСТИЛОВИЋ, технолог, виши 
научни сарадник, Нови Сад 

Др Андрија МАТИЋ, књижевник, англиста, 
Београд 

Дејан МАТИЋ, класични филолог, Нови Сад 
Драгица МАТИЋ, професор српског језика, 

архивски саветник, Ужице
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Др Љиљана МАТИЋ, романиста, професор 
универзитета, Нови Сад 

Мр Милош МАТИЋ, антрополог, кустос, Бео-
град

Јована МАТИЋ КОС, технолог, истраживач-
-сарадник, Нови Сад 

Др Ана МАТОВИЋ, етномузиколог, Београд
Веселин МАТОВИЋ, књижевник, Никшић, 

Црна Гора
Др Августин МАЋОВЧИК, историчар, Мар-

тин, Словачка 
Др Сања МАЦУРА, књижевни критичар, Ба-

њалука, Република Српска
Павле МЕДАКОВИЋ, диригент, Београд
Јелена МЕЖИНСКИ МИЛОВАНОВИЋ, ис-

торичар уметности, кустос, Београд
Др Офелија МЕЗА, романиста, професор уни-

верзитета, Нови Сад 
Мр Ладислав МЕЗЕИ, виолончелиста, профе-

сор универзитета, Београд
Мр Рандал МЕЈЏОР, преводилац, лектор уни-

верзитета, Нови Сад 
Др Јасна МЕЛВИНГЕР, историчар књижев-

ности, професор универзитета, Нови Сад
Др Мира МЕНАЦ МИХАЛИЋ, филолог, про-

фесор универзитета, Загреб, Хрватска 
Славица МЕРЕНИК, историчар, библиотекар, 

Београд
Сергеј МЕШЧЕРЈАКОВ, слависта, Москва, 

Русија 
Др Бошко МИЈАТОВИЋ, економиста, науч-

ни сарадник, Београд
Др Слободан МИЈУШКОВИЋ, историчар 

уметности, професор универзитета, Бео-
град

Др Оксана МИКИТЕНКО, слависта, Кијев, 
Украјина 

Др Весна МИКИЋ, музиколог, професор уни-
верзитета, Београд

Др Ђорђе МИКИЋ, историчар, професор уни-
верзитета, Бањалука, Република Срп ска 

Милена МИКИЋ ВРАГОЛИЋ, професор 
српског језика и књижевности, Нови Сад

Милован МИКОВИЋ, књижевник, Суботица
Др Александар МИЛАНОВИЋ, лингвиста, 

професор универзитета, Београд 
Др Горан МИЛАШИНОВИЋ, књижевник, 

лекар, Београд
Мр Светлана МИЛАШИНОВИЋ, историчар 

књижевности, стручни сарадник, Нови 
Сад

Мр Дијана МИЛАШИНОВИЋ МАРИЋ, ис-
торичар уметности, кустос, Београд

Горан МИЛЕНКОВИЋ, књижевник, Бор

Ненад МИЛЕНОВИЋ, историчар, истражи-
вач-сарадник, Београд 

Милан МИЛЕТИЋ, конзерватор, Београд 
Др Милена МИЛИН, класични филолог, про-

фесор универзитета, Београд 
Диана МИЛИНОВИЋ, архивиста, Сремски 

Карловци 
Мр Сања МИЛИЋ, историчар књижевности, 

асистент универзитета, Београд 
Мр Слађана МИЛИЋ, историчар књижевно-

сти, асистент универзитета, Београд 
Др Драган МИЛИЋЕВИЋ, ветеринар, науч-

ни истраживач, Београд 
Др Милић МИЛИЋЕВИЋ, историчар, науч-

ни сарадник, Београд
Мр Наташа МИЛИЋЕВИЋ, историчар, ис-

траживач, Београд
Др Гордана МИЛОВАНОВИЋ, хемичар, про-

фесор универзитета, Београд 
Предраг Р. МИЛОВАНОВИЋ, културолог, 

Београд 
Соња МИЛОВИЋ, историчар, Сарајево, Феде-

рација БиХ 
Мр Пеђа МИЛОСАВЉЕВИЋ, виолиниста, 

Холандија
Др Снежана МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛИЋ, 

историчар књижевности, доцент универ-
зитета, Ниш 

Мр Александра МИЛОШЕВИЋ, драматург, 
кустос, Београд

Маријана МИЛОШЕВИЋ, књижевни кри-
тичар, Београд 

Мр Миладин МИЛОШЕВИЋ, историчар, 
Архив Југославије, Београд 

Др Радомир МИЛОШЕВИЋ, протојереј, Сме-
дерево

Срђан МИЛОШЕВИЋ, историчар, истражи-
вач-приправник, Београд 

Др Дејан МИЛУТИНОВИЋ, историчар књи-
жевности, доцент универзитета, Ниш

Живојин МИЛУТИНОВИЋ, књижевник, Бео-
град 

Др Зоран МИЛУТИНОВИЋ, историчар књи-
жевности, професор универзитета, Лон-
дон, Велика Британија 

Др Јована МИЛУТИНОВИЋ, педагог, про-
фесор универзитета, Нови Сад 

Михаило П. МИЉАНИЋ, новинар, Подгори-
ца, Црна Гора

Марко МИЉАНОВИЋ, историчар уметности, 
Приштина

Мр Бoјан МИЉКОВИЋ, историчар уметно-
сти, Београд 

Др Бојана МИЉКОВИЋ КАТИЋ, историчар, 
научни сарадник, Београд 
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Др Ангелина МИНЧЕВА, филолог, професор 
универзитета, Софија, Бугарска 

Зоран МИРКОВИЋ, књижевник, Нови Сад 
Милан МИРКОВИЋ, инжењер архитектуре, 

Рума 
Др Мирослава МИРКОВИЋ, историчар, про-

фесор универзитета, Београд
Мр Радован МИРКОВИЋ, историчар књижев-

ности, асистент универзитета, Београд 
Др Милица МИРКУЛОВСКА, филолог, про-

фесор универзитета, Скопље, Македонија
Боривој МИРОСАВЉЕВИЋ, економиста, ин-

жењер, мајстор фотографије, Нови Сад
Др Светлана МИРЧОВ, правник, библиоте-

кар, Београд
Жељко МИТИЋ, књижевник, Ниш 
Др Саша МИТРЕВ, агроном, професор уни-

верзитета, Скопље, Македонија 
Др Вера МИТРИНОВИЋ, полониста, профе-

сор универзитета, Варшава, Пољска 
Катарина МИТРИЋЕВИЋ ШТЕПАНЕК, сла-

виста, асистент универзитета, Београд 
Др Анђелка МИТРОВИЋ, арабиста, профе-

сор универзитета, Београд
Мр Катарина МИТРОВИЋ, историчар умет-

ности, кустос, Београд
Др Марија МИТРОВИЋ, филолог, редовни 

професор у пензији, Београд
Мр Наташа МИТРОВИЋ, пијанисткиња, про-

фесор универзитета, Београд
Др Весна МИЋИЋ, историчар књижевности, 

доцент универзитета, Источно Сарајево, 
Република Српска

Др Софија МИЋИЋ, англиста, професор 
универзитета, Београд 

Јоаникије МИЋОВИЋ, епископ будимљан-
ско-никшићки, Никшић, Црна Гора

Милутин МИЋОВИЋ, књижевник, Никшић, 
Црна Гора

Др Георге МИХАИЛА, филолог, професор 
универзитета, Темишвар, Румунија 

Др Душан МИХАИЛОВИЋ, археолог, доцент 
универзитета, Београд 

Мирослав Цера МИХАИЛОВИЋ, књижев-
ник, Врање 

Др Љубодраг МИХАЈЛОВИЋ, биолог, про-
фесор универзитета, Београд

Милан МИХАЈЛОВИЋ, књижевник, Косов-
ска Митровица

Др Евгенија МИЦЕВА, историчар књижев-
ности, професор универзитета, Софија, 
Бу  гарска 

Др Александра МИШАН, технолог, научни 
сарадник, Нови Сад 

Др Олга МИШЕСКА ТОМИЋ, филолог, про-
фесор универзитета, Лајден, Холандија 

Др Љиљана МИШИЋ, балетски педагог, про-
фесор универзитета, Нови Сад

Др Синиша МИШИЋ, историчар, професор 
универзитета, Београд 

Др Биљана МИШИЋ ИЛИЋ, филолог, про-
фесор универзитета, Ниш

Мр Тања МИШЛИЦКИ, географ, асистент 
уни верзитета, Бањалука, Република Срп-
ска

Др Радивоје МЛАДЕНОВИЋ, филолог, Бео-
град

Др Миливоје МЛАЂЕНОВИЋ, драмски пи-
сац, Нови Сад 

Др Франко МОНТАНАРИ, класични фило-
лог, професор универзитета, Пиза, Италија 

Др Јелена МРГИЋ, историчар, доцент универ-
зитета, Београд 

Слободан МРЂА, социолог, Београд
Др Вилијам МРУШКОВИЧ, словакиста, Мар-

тин, Словачка 
Иво МУНЋАН, књижевник, Темишвар, Ру-

мунија
Јелена Ј. МУРАТОВА, слависта, Витебск, Бе-

лорусија 
Мр Лидија МУСТЕДАНАГИЋ, професор 

књижевности, виши кустос, Нови Сад
Габриела МУЧКОВА, филолог, Братислава, 

Словачка 
Светлана НЕГУЦИЋ, књижевник, Београд 
Мр Јасмина НЕДЕЉКОВИЋ, лингвиста, Бео-

град 
Радослав НЕДИЋ, правник, адвокат, Београд
Др Емилија НЕДКОВА, слависта, професор 

универзитета, Русе, Бугарска 
Др Виктор НЕДОВИЋ, технолог, професор 

универзитета, Београд 
Др Гордана НЕЈГЕБАУЕР, англиста, профе-

сор универзитета, Нови Сад 
Мр Невена НЕМЕТ БЛАГОЈЕВ, технолог, 

научни сарадник, Нови Сад 
Др Евгениј Л. НЕМИРОВСКИ, филолог, 

професор универзитета, Москва, Русија 
 Др Зорица НЕСТОРОВИЋ, историчар књи-

жевности, професор универзитета, Бео-
град 

Катарина НЕШИЋ, историчар уметности, 
Београд

Тихомир НЕШИЋ, књижевник, Ниш
Др Мирјана НЕШКОВИЋ, биолог, професор 

универзитета, Београд
Томислав НИКОДИЈЕВИЋ, историчар, виши 

архивиста, Београд 
Живко НИКОЛИЋ, књижевник, Београд 



РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ 371

Др Марина НИКОЛИЋ, филолог, научни са-
радник, Београд

Миодраг НИКОЛИЋ, економиста, саветник, 
Београд

Др Наташа НИКОЛИЋ, биолог, доцент уни-
верзитета, Нови Сад 

Др Ненад НИКОЛИЋ, историчар књижев-
ности, доцент универзитета, Београд 

Др Ратко НИКОЛИЋ, агроном, професор 
универзитета, Нови Сад

Мр Славко НИКОЛИЋ, концертни певач, 
Београд

Чедомир НИКОЛИЋ, пијаниста, професор 
универзитета, Нови Сад

Др Миомир НИКШИЋ, биолог, професор 
универзитета, Београд 

Др Марк Ј. НИЛТ, филозоф, професор уни-
верзитета, Монтреал, Канада 

Др Ненад НИНКОВИЋ, историчар, асистент 
универзитета, Нови Сад

Др Руселина НИЦОЛОВА, слависта, профе-
сор универзитета, Софија, Бугарска 

Биљана НИШКАНОВИЋ, историчар књи-
жевности, кустос, Нови Сад 

Вилма НИШКАНОВИЋ, етнолог, музејски 
саветник, Београд 

Александар НОВАКОВИЋ, књижевник, Бео-
град 

Др Драган НОВАКОВИЋ, социолог, научни 
саветник, Београд

Мирјана НОВАКОВИЋ, књижевник, Београд 
Др Ивона НОВАКОВСКА КЕМПНА, фило-

лог, Пољска 
Мр Љиљана НОГО, лексиколог, истраживач-

-сарадник, Београд 
Др Дејвид А. НОРИС, историчар књижевно-

сти, професор универзитета, Нотингем, 
Велика Британија 

Др Борис НОРМАН, слависта, професор уни-
верзитета, Минск, Белорусија 

Др Марина ОБИЖАЈЕВА, слависта, научни 
сарадник, Београд 

Мирјана ОБРАДОВИЋ, историчар, архиви-
ста, Београд 

Др Мирко ОБРАДОВИЋ, историчар, доцент 
универзитета, Београд

Младен ОБРАДОВИЋ правник, саветник, 
Београд 

Др Виолета ОБРЕНОВИЋ, историчар умет-
ности, Београд

Мр Предраг ОБУЋИНА, слависта, асистент 
универзитета, Београд 

Дејан ОБУЋИНСКИ, економиста, Београд 
Др Ашот ОВАКИМИЈАН, историчар, Јере-

ван 

Драгана ОГЊЕНОВИЋ, фаготисткиња, Нови 
Сад

Жана Л. ОКЕАНСКА, русиста, Иваново, Ру сија
Мр Зорана ОПАЧИЋ, историчар књижев-

ности, асистент универзитета, Београд 
Драгослав ОПСЕНИЦА, историчар, виши 

архивиста, Београд 
Мр Павле Б. ОРБОВИЋ, историчар, Врбас
Милан ОРЛИЋ, књижевник, Панчево 
Др Јан В. ОРМИС, филолог, Братислава, Сло-

вачка 
Др Ђорђе ОТАШЕВИЋ, филолог, виши на-

учни сарадник, Београд 
Милутин Ж. ПАВЛОВ, књижевник, Нови 

Сад
Мр Владимир ПАВЛОВИЋ, виолончелиста, 

доцент универзитета, Београд
Даница ПАВЛОВИЋ, књижевник, Батајница
Мр Драганa ПАВЛОВИЋ, историчар уметно-

сти, асистент универзитета, Београд
Мр Катарина ПАВЛОВИЋ, историчар умет-

но сти, Београд
Др Снежана ПАВЛОВИЋ, биолог, научни са-

радник, Крагујевац 
Академик Јелена ПАДУЧЕВА, лингвиста, 

професор универзитета, Москва, Русија 
Душан Владислав ПАЖЂЕРСКИ, слависта, 

Гдањск, Пољска 
Др Сања ПАЈИЋ, историчар уметности, до-

цент универзитета, Крагујевац 
Оскар ПАНДИ, пијаниста, музиколог, нови-

нар, Нови Сад
Др Јеленка ПАНДУРЕВИЋ, историчар књи-

жев ности, доцент универзитета, Бањалу ка, 
Република Српска

Др Јармила ПАНЕВОВА, слависта, професор 
универзитета, Праг, Чешка 

Ана ПАНИЋ, историчар уметности, виши 
кустос, Београд

Др Јелена С. ПАНИЋ МАРАШ, књижевни 
кри тичар, Београд

Мр Гордана ПАНТЕЛИЋ, физичар, истра-
живач-сарадник, Београд 

Др Дејан ПАНТЕЛИЋ, физичар, истражи-
вач-сарадник, Београд 

Владимир ПАНТИЋ, биолог, научни сарад-
ник, Зрењанин 

Жељка ПАНЏИЋ, професор књижевности, 
Источно Сарајево, Република Српска 

Марко ПАОВИЦА, књижевни критичар, Беч, 
Аустрија

Хелена ПАПУГА, слависта, Нови Сад 
Марјам ПАРЧАМИЈАН (Maryam Parcha-

miam), биолог, асистент универзитета, Ка-
рај, Иран 
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Јован ПАУНОВИЋ, историчар, музејски са-
ветник, Нови Сад 

Мр Милана ПАШИЋ, географ, асистент уни-
верзитета, Нови Сад 

Др Франсоа ПАШУ, класични филолог, про-
фесор универзитета, Женева, Швајцарска 

Др Коста ПЕЕВ, филолог, професор универ-
зитета, Скопље, Македонија 

Јелена ПЕЈИН, технолог, асистент универ-
зитета, Нови Сад 

Ратко ПЕКОВИЋ, књижевник, Београд 
Др Јан ПЕЛИКАН, професор универзитета, 

Праг, Чешка 
Др Олга ПЕЛЦЕР ВУЈАЧИЋ, историчар, Ис-

торијски институт, Подгорица, Црна Гора
Владимир ПЕНЧЕВ, историчар књижевно-

сти, Софија, Бугарска 
Анжелина ПЕНЧЕВА, историчар књижев-

ности, Софија, Бугарска 
Др Драгољуб ПЕРИЋ, историчар књижев-

ности, професор, Смедерево
Раша ПЕРИЋ, књижевник, Петровац 
Недељка ПЕРИШИЋ, историчар књижевно-

сти, Београд 
Мр Наташа Т. ПЕРОВИЋ, историчар, Београд
Др Слободан ПЕРОВИЋ, правник, професор 

универзитета, Београд 
Др Славко ПЕТАКОВИЋ, историчар књижев-

ности, доцент универзитета, Београд 
Др Радмила ПЕТАНОВИЋ, биолог, профе-

сор универзитета, Београд
Мр Ана ПЕТКОВИЋ, класични филолог, 

асистент универзитета, Београд 
Мр Гордана ПЕТКОВИЋ, историчар, виши 

кустос, Нови Сад
Радослав ПЕТКОВИЋ, књижевник, Београд 
Др Софија ПЕТКОВИЋ, историчар, научни 

сарадник, Београд
Фјодор А. ПЕТРОВ, слависта, Русија 
Др Љиљана ПЕТРОВАЧКИ, историчар књи-

жевности, професор универзитета, Нови 
Сад 

Александар Саша ПЕТРОВИЋ, оперски пе-
вач, Нови Сад

Др Драган Р. ПЕТРОВИЋ, политиколог, на-
учни сарадник, Београд

Др Драган С. ПЕТРОВИЋ, инжењер електро-
технике, професор универзитета, Београд

Др Живојин ПЕТРОВИЋ, социолог, профе-
сор универзитета, Нови Сад 

Зорица ПЕТРОВИЋ, историчар, кустос, Аран-
ђеловац

Др Јелица ПЕТРОВИЋ, психолог, доцент уни-
верзитета, Нови Сад

Маријана ПЕТРОВИЋ, театролог, Београд

Миодраг ПЕТРОВИЋ, историчар књижевно-
сти, Ниш 

Мирослав Б. ПЕТРОВИЋ, редитељ, истори-
чар филма, Београд 

Др Новица ПЕТРОВИЋ, историчар књижев-
ности, професор универзитета, Београд 

Петар ПЕТРОВИЋ, историчар уметности, 
виши кустос, Београд

Др Предраг ПЕТРОВИЋ, историчар књи-
жевности, доцент универзитета, Београд 

Мр Славољуб ПЕТРОВИЋ, етнолог, антро-
полог, виши кустос, Шабац 

Др Снежана ПЕТРОВИЋ, филолог, научни 
сарадник, Београд 

Др Соња ПЕТРОВИЋ, историчар књижев-
ности, доцент универзитета, Београд

Др Тања ПЕТРОВИЋ, филолог, Љубљана, 
Словенија 

Др Тихомир ПЕТРОВИЋ, књижевни крити-
чар, професор универзитета, Сомбор

Др Мирјана ПЕТРОВИЋ САВИЋ, филолог, 
Београд

Др Мира ПЕТРОНИЈЕВИЋ, грађевински ин-
жењер, професор универзитета, Београд

Др Невена ПЕТРУШИЋ, правник, професор 
универзитета, Ниш 

Јанка ПЕЧКЕ, књижевни критичар, Буди-
шин, Немачка 

Бојана ПЕЧУРИЦА, филозоф, Нови Сад 
Др Маријана ПЕШАКОВИЋ, микробиолог, 

научни сарадник, Чачак 
Мр Јован ПЕШАЉ, историчар, асистент уни-

верзитета, Београд 
Др Владан ПЕШИЋ, агроном, доцент уни-

верзитета, Ниш 
Зоран ПЕШИЋ СИГМА, књижевник, Ниш
Тамара ПИЛЕТИЋ, филолог, Подгорица, Црна 

Гора 
Мр Горица ПИЛИПОВИЋ, музиколог, Бео-

град
Мр Срђан ПИРИВАТРИЋ, историчар, ис-

траживач-сарадник, Београд
Др Валентина ПИТУЛИЋ, историчар књи-

жевности, професор универзитета, При-
штина

Никола ПЛАВШИЋ, историчар, виши кустос, 
Неготин

Рита ПОДУБНАЈА, историчар књижевно-
сти, Харков, Украјина 

Гордана ПОКРАЈАЦ, професор књижевно-
сти, Нови Сад 

Др Милена ПОКРАЈАЦ, фармацеут, профе-
сор универзитета, Београд 

Др Наташа ПОЛОВИНА, књижевни крити-
чар, доцент универзитета, Нови Сад
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Др Александра ПОПИН, професор књижев-
ности, доцент универзитета, Нови Сад 

Татјана ПОПОВА, филолог, научни савет ник, 
Москва, Русија 

Др Александар В. ПОПОВИЋ, класични фи-
лолог, професор универзитета, Београд

Мр Бојана ПОПОВИЋ, професор књижевно-
сти, Нови Сад

Владимир ПОПОВИЋ, историчар уметно-
сти, Београд

Мирјана ПОПОВИЋ, историчар, Београд 
Др Радован ПОПОВИЋ, историчар уметно-

сти, Сремска Митровица
Др Радомир В. ПОПОВИЋ, теолог, професор 

универзитета, Београд
Др Ранко ПОПОВИЋ, историчар књижев-

ности, професор универзитета, Бањалука, 
Република Српска

Ратко ПОПОВИЋ, књижевник, Косовска Ми-
тровица 

Чарна ПОПОВИЋ, књижевник, Панчево 
Др Мирјана ПОПОВИЋ БОЖИЋ, физичар, 

научни саветник, Београд
Др Хана ПОПОВСКА ТАБОРСКА, филолог, 

професор универзитета, Варшава, Пољска
Светлана ПОРОВИЋ МИХАЈЛОВИЋ, књи-

жевник, Београд 
Владимир ПОТАПОВ, хелениста, асистент 

универзитета, Москва, Русија 
Иван ПОТИЋ, књижевник, Зајечар 
Др Никола М. ПОТКОЊАК, педагог, профе-

сор универзитета, Београд
Јелена А. ПРАВДА, филолог, Вороњеж, Ру-

сија 
Др Иво ПРАЊКОВИЋ, филолог, професор 

универзитета, Загреб, Хрватска 
Др Младена ПРЕЛИЋ, етнолог, научни са-

радник, Београд
Јован ПРЕМЕРУ, књижевник, Београд
Др Ристо ПРЕНТОВИЋ, демограф, профе-

сор универзитета, Београд 
Мр Дубравка ПРЕРАДОВИЋ, историчар 

уметности, Београд 
Др Огњен ПРИБИЋЕВИЋ, правник, научни 

саветник, Београд 
Дорина ПРИВУЛЕСКУ, историчар уметно-

сти, Темишвар, Румунија
Др Јасна ПРОДАНОВ РАДУЛОВИЋ, вете-

ринар, научни сарадник, Нови Сад
Милета ПРОДАНОВИЋ, књижевник, Београд 
Бранка ПРОРОКОВИЋ ЛАЗАРЕВИЋ, архео-

лог, историчар уметности, архивиста, 
Београд

Др Ђанлука ПРОСПЕРИ, филозоф, професор 
универзитета, Перуђа, Италија 

Др Љиљана ПРОТИЋ, биолог, стручни сарад-
ник, Београд 

Предраг ПРОТИЋ, књижевник, Београд 
Мр Слободанка ПРТИЈА, историчар књижев-

ности, асистент универзитета, Бањалука, 
Република Српска 

Љубица ПРЋИЋ, професор српског језика, 
Суботица 

Бојана ПРУНИЋ, ветеринар, истраживач-са-
радник, Нови Сад 

Мр Љиљана ПУЗОВИЋ, историчар, библио-
текар, Београд 

Др Милорад ПУПОВАЦ, филолог, професор 
универзитета, Загреб, Хрватска 

Мр Надежда ПУРИЋ, књижевник, истори-
чар књижевности, Београд 

Адам ПУСЛОЈИЋ, књижевник, Београд
Олга Ж. ПУТИН, професор, кустос, Теми-

швар, Румунија
Др Марина ПУТНИК ДЕЛИЋ, физиолог, 

доцент универзитета, Нови Сад
Мр Иван ПУШИЋ, ветеринар, истраживач-

-сарадник, Нови Сад 
Др Петар А. ПФЕНД, хемичар, професор уни-

верзитета, Београд
Др Владимир РАДАК, лекар, Београд 
Др Питер РАДАН, правник, професор уни-

верзитета, Сиднеј, Аустралија 
Др Снежана РАДЕНКОВИЋ, биолог, профе-

сор универзитета, Нови Сад 
Зоран ХР. РАДИСАВЉЕВИЋ, новинар, књи-

жевник, Београд
Др Јованка РАДИЋ, филолог, научни савет-

ник ИСЈ САНУ, Београд
Др Радмила РАДИЋ, историчарка, научни 

саветник, Београд 
Др Биљана РАДИЋ БОЈАНИЋ, англиста, 

доцент универзитета, Нови Сад
Мр Наум РАДИЧЕВСКИ, филолог, асистент 

универзитета, Скопље, Македонија 
Бориша РАДОВАНОВИЋ, историчар, виши 

архивиста, Крагујевац 
Др Драгана РАДОВАНОВИЋ, филолог, на-

учни сарадник ИС САНУ, Београд 
Др Сања РАДОВАНОВИЋ, правник, асис-

тент универзитета, Нови Сад 
Александар РАДОВИЋ, професор књижев-

ности, библиотекар, Нови Сад
Анђелија РАДОВИЋ, историчар, кустос, Бео-

град 
Др Бранка РАДОВИЋ, музиколог, професор 

универзитета, Београд
Мр Слободан РАДОВИЋ, књижевник, Ужице
Јован РАДОЈЕВИЋ, књижевни аналитичар, 

Подгорица, Црна Гора 
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Др Мира РАДОЈЕВИЋ, историчар, професор 
универзитета, Београд

Др Драгана РАДОЈИЧИЋ, етнолог, научни 
саветник, Београд

Милорад РАДОЈЧИЋ, педагог, публициста, 
Ваљево

Сања РАДОЈЧИЋ, професор српског језика, 
Нови Сад 

Др Горан РАДОЊИЋ, историчар књижевно-
сти, доцент универзитета, Никшић, Црна 
Гора

Др Милан РАДУЈКО, историчар уметности, 
Београд

Андрија РАДУЛОВИЋ, књижевник, Подго-
рица, Црна Гора 

Др Лидија Б. РАДУЛОВИЋ, етнолог, доцент 
универзитета, Београд

Др Немања РАДУЛОВИЋ, историчар књи-
жевности, доцент универзитета, Београд 

Др Оливера РАДУЛОВИЋ, историчар књи-
жевности, професор универзитета, Нови 
Сад

Др Нада РАДУШКИ, демограф, научни сарад-
ник, Београд 

Др Вучина РАИЧЕВИЋ, слависта, професор 
универзитета, Београд 

Немања РАИЧЕВИЋ, књижевник, Нови Сад 
Др Селена РАКОЧЕВИЋ, етномузиколог, до-

цент универзитета, Београд
Др Јулијан РАМАЧ, русиниста, професор уни-

верзитета, Нови Сад 
Ђорђе РАНДЕЉ, публициста, Нови Сад 
Мр Новица РАНЂЕЛОВИЋ, економиста, про-

фесор, Ниш 
Др Милан РАНКОВИЋ, естетичар, профе-

сор универзитета, Београд
Јана РАСТЕГОРАЦ, књижевник, Београд 
Мр Радомир РАТАЈАЦ, ветеринар, истражи-

вач-сарадник, Нови Сад 
Др Драгана РАТКОВИЋ, слависта, научни 

сарадник ИСЈ САНУ, Београд
Др Биљана РАТКОВИЋ ЊЕГОВАН, полити-

колог, професор универзитета, Нови Сад 
Др Антон М. РАФО, филолог, професор уни-

верзитета, Фиренца, Италија 
Вахид РАХЏУ (Vahud Rahjоо), агроном, 

професор универзитета, Карај, Иран 
Софија РАЦКОВ, историчар књижевности, 

Нови Сад 
Небојша РАШО, историчар, Херцег Нови, 

Црна Гора
Др Радмила РЕСАНОВИЋ, ветеринар, про-

фесор универзитета, Београд 
Др Герхард РЕСЕЛ, слависта, професор уни-

верзитета, Трир, Немачка 

Др Светлана РЕСЕЛ, слависта, Трир, Немачка 
Романа РИБИЋ, музиколог, Београд
Др Владислава РИБНИКАР, историчар књи-

жевности, професор универзитета, Нотин-
ген, Велика Британија 

Ранко РИСОЈЕВИЋ, песник, Бањалука, Репу-
блика Српска

Др Милан РИСТАНОВИЋ, историчар књи-
жевности, професор универзитета, Париз, 
Француска 

Др Љубодраг П. РИСТИЋ, историчар, научни 
сарадник, Београд 

Др Ненад РИСТОВИЋ, класични филолог, 
професор универзитета, Београд 

Ана РИСТОВИЋ ЧАР, књижевник, Љубља-
на, Словенија, Београд

Др Маријана РИЦЛ, класични филолог, исто-
ричар, професор универзитета, Београд

Др Маја РОГАЧ, књижевни критичар, Нови 
Сад

Др Олег РОДКИН (Aleh Rodzkin), биолог, про-
фесор универзитета, Минск, Белорусија 

Др Јуриј РОЈС, слависта, Марибор, Словенија
Дејан РОКВИЋ, виолиста, професор музике, 

Београд
Др Љубица РОСИЋ, полониста, професор 

универзитета, Београд 
Др Срђан РУДИЋ, историчар, научни сарад-

ник, Београд
Др Мира РУЖИЋ, археолог, научни савет-

ник, Београд
Драган РУСОВ, ветеринар, Нови Сад 
Др Чедомир РУСОВ, ветеринар, научни са-

ветник, Београд
Др Димка СААВЕДРА, слависта, професор 

универзитета, Софија, Бугарска 
И. В. САБАДОШ, слависта, Ужгород, Укра-

јина 
Мр Бојана САБО, слависта, асистент универ-

зитета, Београд
Др Тибор САБО, хемичар, професор универ-

зитета, Београд 
Др Јуриј САВЕЉЕВ, историчар уметности, 

Русија
Драгана САВИН, филолог, Нови Сад 
Др Александар САВИЋ, историчар, виши 

архивиста, Ужице 
Мр Биљана САВИЋ, филолог, истраживач-са-

радник, Београд
Благоје САВИЋ, књижевник, Косовска Ми-

тровица 
Др Виктор САВИЋ, филолог, научни сарад-

ник ИСЈ САНУ, Београд
Јелена САВИЋ, aгроном, Нови Сад 
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Јелена САВИЋ, књижевник, Земун 
Милена САВИЋ, технолог, асистент универ-

зитета, Београд 
Мирјана САВИЋ, историчар, виши кустос и 

библиотекар, Краљево
Мр Илија САВКОВ, фармацеут, научни ис-

траживач, Нови Сад 
Др Владимир САКАЧ, лекар, асистент уни-

верзитета, Нови Сад
Др Душан САЛАТИЋ, инжењер рударства, 

професор универзитета, Београд 
Наташа САЛМА, биолог, Зрењанин 
Милослав САМАРЏИЋ, економиста, публи-

циста, Крагујевац 
Др Момир САМАРЏИЋ, историчар, профе-

сор универзитета, Нови Сад
Бојан САМСОН, књижевник, Нови Сад 
Мр Гаља САПОЖНИЧЕНКО, професор књи-

жевности, Нови Сад
Мср Жарка СВИРЧЕВ, професор књижевно-

сти, Београд
Др Мирјана СЕГЕДИНАЦ, методичар, про-

фесор универзитета, Нови Сад 
Др Павле СЕКЕРУШ, романиста, професор 

универзитета, Нови Сад 
Велимир СЕКУЛИЋ, књижевни критичар, 

Загреб, Хрватска 
Др Петар СЕКУЛИЋ, агроном, професор уни-

верзитета, Нови Сад 
Др Слободан СЕЛИНИЋ, историчар, научни 

сарадник, Београд 
Др Светлана Г. СЕМЈОНОВА, историчар књи-

жевности, Москва, Русија 
Ана СЕФЕРОВИЋ, књижевник, Београд 
Др Надежда СИЛАШКИ, англиста, професор 

универзитета, Београд
Др Драган СИМЕУНОВИЋ, политиколог, 

професор универзитета, Београд
Др Бојан СИМИЋ, историчар, научни сарад-

ник, Сурчин
Др Драга М. СИМИЋ, биолог, професор уни-

верзитета, Београд
Др Марина СИМИЋ, историчар књижевно-

сти, доцент универзитета, Београд 
Др Драгиња СИМИЋ ЛАЗАР, историчар 

уметности, Париз, Француска
Весна СИМОВИЋ, историчар књижевности, 

Београд 
Симон СИМОНОВИЋ, књижевник, Београд 
Оливера СКОКО, књижевник, Зрењанин 
Доброслав СМИЉАНИЋ, књижевник, Бео-

град 
Др Алексеј Н. СМИРНОВ, биолог, професор 

универзитета, Москва, Русија 

Мр Александра СМИРНОВ БРКИЋ, исто-
ричар, асистент универзитета, Нови Сад

Др Вера СМОЛЕ, филолог, професор универ-
зитета, Љубљана, Словенија 

Др Андреј Н. СОБОЉЕВ, слависта, Немачка, 
Русија 

Далибор СОКОЛОВИЋ, слависта, асистент 
универзитета, Београд

Др Далибор СОЛДАТИЋ, романиста, про-
фесор универзитета, Београд 

Др Богосав СОЛДАТОВИЋ, ветеринар, про-
фесор универзитета, Београд

Др Владислав Б. СОТИРОВИЋ, филолог, про-
фесор универзитета, Виљнус, Литванија

Синиша СОЋАНИН, књижевник, Сремска 
Митровица

Др Људмил СПАСОВ, филолог, професор 
универзитета, Скопље, Македонија 

Жељка СПОНЗА, харфисткиња, Нови Сад
Миливој СРЕБРО, књижевни критичар, Па-

риз, Француска 
Мр Недељка СРЕЋКОВ, историчар уметно-

сти, Нови Сад
Цветана СРЕЋКОВИЋ, историчар, Лозница
Сузана СРНДОВИЋ, библиотекар, Београд 
Др Алесандро СТАВРУ, класични филолог, 

доцент универзитета, Напуљ, Италија 
Биљана СТАЈИЋ, књижевник, драматург, 

Бео град 
Др Мирјана СТАЈИЋ, биолог, професор уни-

верзитета, Београд 
Др Здравко СТАМАТОСКИ, слависта, профе-

сор универзитета, Скопље, Македонија 
Др Марина СТАМЕНКОВИЋ РАДАК, био-

лог, професор универзитета, Београд 
Радивој СТАНИВУК, књижевник, Бачки Ма-

глић
Др Војислав СТАНИМИРОВИЋ, правник, 

доцент универзитета, Београд 
Тихомир СТАНИЋ, глумац, Београд
Др Вања СТАНИШИЋ, лингвиста, доцент 

универзитета, Београд
Др Љиљана СТАНКОВ, педагог, професор 

струковних студија, Београд 
Др Влада СТАНКОВИЋ, историчар, доцент 

универзитета, Београд 
Горан СТАНКОВИЋ, књижевник, Ниш
Мср Милош СТАНКОВИЋ, историчар умет-

ности, Београд
Небојша СТАНКОВИЋ, историчар уметно-

сти, новинар, Београд
Сергеј СТАНКОВИЋ, књижевник, Суботица 
Др Славица СТАНКОВИЋ, агроном, фито-

патолог, виши научни сарадник, Београд 
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Др Срђан СТАНКОВИЋ, инжењер електро-
технике, професор универзитета, Београд

Др Стеван СТАНКОВИЋ, географ, професор 
универзитета, Београд

Др Урош СТАНКОВИЋ, правник, асистент, 
Нови Сад

Мр Наташа СТАНКОВИЋ ШОШО, историчар 
књижевности, асистент универзитета, Бео-
град 

Добривоје СТАНОЈЕВИЋ, књижевни кри-
тичар, Београд 

Ненад СТАНОЈЕВИЋ, књижевни критичар, 
Нови Сад

Славко СТАНОЈЕВИЋ, правник, Нови Сад 
Нинослав СТАНОЈЛОВИЋ, историчар, Јаго-

дина
Мр Славко СТАНОЈЧИЋ, филолог, асистент 

универзитета, Кемерово, Русија 
Др Мира СТАРОВИЋ, агроном, виши науч-

ни сарадник, Београд 
Др Бранка СТЕВАНОВИЋ, биолог, професор 

универзитета, Београд
Др Владимир СТЕВАНОВИЋ, ботаничар, 

професор универзитета, Београд 
Др Зоран СТЕВАНОВИЋ, геолог, професор 

универзитета, Београд
Јулијана СТЕВАНОВИЋ, историчар умет-

ности, кустос, Нови Сад
Др Катица СТЕВАНОВИЋ ХЕДРИХ, инже-

њер машинства, професор универзитета, 
Ниш 

Др Светлана СТЕВАНОВИЧ, србиста, слави-
ста, доцент универзитета, Кемерово, Ру-
сија 

Мр Александар СТЕВИЋ, историчар књи-
жевности, Београд 

Др Георгиос СТЕИРИС, филозоф, професор 
универзитета, Атина, Грчка

Елени А. СТЕРЈОПУЛУ, слависта, Атина, 
Грчка 

Др Иосиф А. СТЕРНИН, лингвиста, профе-
сор универзитета, Вороњеж, Русија 

Александра СТЕФАНОВ, историчар уметно-
сти, кустос, Нови Сад

Др Ана СТЕФАНОВИЋ, музиколог, профе-
сор универзитета, Београд

Др Данијела СТЕФАНОВИЋ, историчар, 
про фесор универзитета, Београд

Др Зоран СТЕФАНОВИЋ, инжењер машин-
ства, професор универзитета, Београд

Др Срђан СТЕФАНОВИЋ, ветеринар, истра-
живач-сарадник, Београд 

Росица СТЕФЧЕВА, филолог, Софија, Бугар-
ска 

Милун СТИЈОВИЋ, историчар, истраживач- 
-сарадник, Београд 

Др Биљана СТОЈАНОВИЋ, економиста, про-
фесор универзитета, Београд 

Бранислава СТОЈАНОВИЋ, историчар књи-
жевности, Београд 

Бранко СТОЈАНОВИЋ, књижевни критичар, 
Београд

Др Владимир СТОЈАНОВИЋ, географ, про-
фесор универзитета, Нови Сад 

Душан СТОЈАНОВИЋ, виолончелиста, Бео-
град

Др Јелица СТОЈАНОВИЋ, филолог, професор 
универзитета, Никшић, Црна Гора 

Милена СТОЈАНОВИЋ, књижевник, Панчево 
Милка СТОЈАНОВИЋ, оперска певачица, 

Београд
Др Миодраг В. СТОЈАНОВИЋ, класични фи-

лолог, професор универзитета, Београд
Др Наташа СТОЈАНОВИЋ, правник, профе-

сор универзитета, Ниш 
Др Никола СТОЈАНОВИЋ, редитељ, истори-

чар филма, професор универзитета, Бео-
град

Мр Радмила СТОЈАНОВИЋ, пијанисткиња, 
наставник клавира универзитета, Београд

Радосав СТОЈАНОВИЋ, књижевник, Ниш
Др Саша СТОЈАНОВИЋ, фитопатолог, виши 

научни сарадник, Београд 
Др Јованка СТОЈАНОВСКА ДРУГОВАЦ, 

историчар књижевности, Скопље, Маке-
донија 

Др Миленко СТОЈИЧИЋ, књижевник, Бања-
лука, Република Српска

Мр Маја Д. СТОЈКОВИЋ, историчар књижев-
ности, Ниш 

Др Вера СТОЈШИН, агроном, професор уни-
верзитета, Нови Сад 

Др Никола СТРАЈНИЋ, историчар књижев-
ности, професор универзитета, Нови Сад

Андреа СУБАШИЋ, агроном, Нови Сад 
Др Дејан СУБОТИЋ, пијаниста, професор 

универзитета, Београд 
Aкaдемик Јулијан ТАМАШ, русиниста, про-

фесор универзитета, Нови Сад
Др Зоран ТАМБУР, ветеринар, Београд 
Др Дарко ТАНАСКОВИЋ, филолог, оријен-

талиста, професор универзитета, Београд
Јован ТАНУРЏИЋ, социолог, новинар, Нови 

Сад 
Др Евгениј З. ТАРЛАНОВ, слависта, Петро-

заводск, Русија 
Јоанис ТАРНАНИДИС, историчар уметно-

сти, Атина, Грчка
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Др Владимир ТАСИЋ, књижевник, матема-
тичар, професор универзитета, Њу Бран-
свик, Канада 

Драган ТАСИЋ, књижевни критичар, Леско-
вац

Др Ала ТАТАРЕНКО, историчар књижевно-
сти, професор универзитета, Лавов, Укра-
јина

Урош ТАТИЋ, историчар, истраживач при-
правник, Београд

Милорад ТЕЛЕБАК, професор, Бањалука
Др Ефстратиос Т. ТЕОДОСИУ, филозоф, про-

фесор универзитета, Атина, Грчка
Јасмина ТЕШАНОВИЋ, књижевник, Београд 
Слободан ТИШМА, књижевник, Нови Сад
Др Драго ТОДИЋ, географ, професор уни-

верзитета, Бањалука, Република Српска 
Др Драгана В. ТОДОРЕСКОВ, професор књи-

жевности, лексикографски редактор, 
Нови Сад

Др Дарко ТОДОРОВИЋ, класични филолог, 
доцент универзитета, Београд

Др Дејан ТОДОРОВИЋ, психолог, професор 
универзитета, Београд 

Др Јован ТОДОРОВИЋ, инжењер машин-
ства, професор универзитета, Београд

Др Жељко ТОМАНОВИЋ, биолог, професор 
универзитета, Београд

Др Лидија ТОМИЋ, историчар књижевно-
сти, професор универзитета, Никшић, 
Црна Гора

Др Гордана ТОМОВИЋ, историчар, научни 
сарадник, Београд

Јасмина ТОНИЋ, књижевник, Београд 
Мр Светлана ТОРЊАНСКИ БРАШЊОВИЋ, 

професор књижевности, Нови Сад
Мирослав ТОХОЉ, књижевник, Београд
Др Ђуро ТОШИЋ, историчар, научни савет-

ник, Београд
Др Бранко ТОШОВИЋ, слависта, професор 

универзитета, Грац, Аустрија 
Милан ТРИВУНЧИЋ, професор српског је-

зи ка, Нови Сад 
Саша ТРИФУНОВИЋ, класични филолог, 

лексикографски редактор, Београд
Др Недељко ТРНАВАЦ, педагог, професор 

уни верзитета, Београд
Мр Радослава ТРНАВАЦ, филолог, асистент 

универзитета, Београд
Олга ТРОФИМКИНА, филолог, професор 

универзитета, Петроград, Русија 
Тамара М. ТРУХАН, филолог, Минск, Бело-

русија 
Др Бојан ТУБИЋ, правник, асистент универ-

зитета, Нови Сад 

Др Ристо ТУБИЋ, филозоф, професор уни-
верзитета, Београд

Александар ТУМАРИЋ, историчар, Нови Сад
Биљана ТУРАЊАНИН, професор књижев-

ности, књижевни критичар, Нови Сад
Зорица ТУРЈАЧАНИН, књижевни критичар, 

Бањалука, Република Српска
Анастасија ТУРТА, историчар уметности, 

Солун, Грчка
Др Сава П. ТУТУНЏИЋ, археолог, профе-

сор универзитета, Београд 
Др Драган ЋАЛОВИЋ, политиколог, доцент 

универзитета, Београд
Мр Зорица ЋЕТКОВИЋ, пијанисткиња, чем-

балисткиња, професор универзитета, Бео-
град

Владимир ЋЕХА, књижевник, Нови Сад 
Др Јасмина С. ЋИРИЋ, историчар уметно-

сти, Београд
Др Светлана ЋИРКОВИЋ, слависта, научни 

сарадник, Београд 
Мр Љубица ЋОРОВИЋ, филолог, библиоте-

кар саветник, Београд
Др Илеана ЋОСИЋ, театролог професор 

универзитета, Београд
Др Ана ЋОСИЋ ВУКИЋ, историчар књи-

жевности, научни саветник, Београд 
Др Љиљана ЋУК, историчар књижевности, 

стручни секретар, Нови Сад
Др Мирослав ЋУРЧИЋ, лекар, Сента 
Мр Иван ЋУШИЋ, ветеринар, истраживач-

-сарадник, Нови Сад 
Др Дубравка УЈЕС, археолог, Њуарк, САД 
Радомир УЉАРЕВИЋ, књижевник, Подго-

рица, Црна Гора 
Др Шамил УМЕРОВ, слависта, професор 

универзитета, Москва, Русија 
Александра УНТЕРВЕГЕР, књижевник, Кра-

љево 
Др Корнелија ФАРАГО, хунгаролог, профе-

сор универзитета, Темерин
Др Снежана ФЕРЈАНЧИЋ, историчар, про-

фесор универзитета, Београд
Душанка ФИЛИПОВИЋ, професор, Круше-

вац 
Др Соња ФИЛИПОВИЋ КОВАЧЕВИЋ, ан-

глиста, доцент универзитета, Нови Сад
Др Јелена ФИЛИПОВИЋ САВИЋ, лингвиста, 

професор универзитета, Београд 
Др Франческа ФИЧИ ЂУСТИ, слависта, про-

фесор универзитета, Фиренца, Италија 
Др Сибелан ФОРЕСТЕР, слависта, професор 

универзитета, САД 
Др Екарт ФРАЈ, класични филолог, професор 

универзитета, Марбург, Немачка 
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Миленко ФРЖОВИЋ, књижевник, Нови Сад
Иштван ФРИД, историчар књижевности, про-

фесор универзитета, Будимпешта, Ма-
ђарска 

Др Николај К. ФРОЛОВ, слависта, професор 
универзитета, Тјумен, Русија 

Др Сотирис ФУРНАРОС (Soteres Fournaros), 
фи лозоф, професор универзитета, Атина, 
Грчка

Др Лубомира ХАВЛИКОВА, слависта, про-
фесор универзитета, Праг, Чешка 

Др Ева ХАЈИЧОВА, професор универзите-
та, Праг, Чешка 

Др Сабина ХАЛУПКА РЕШЕТАР, англиста, 
доцент универзитета, Нови Сад 

Емсура ХАМЗИЋ, књижевник, Нови Сад
Др Зорица ХАЏИЋ, историчар књижевно-

сти, доцент универзитета, Нови Сад
Ибрахим ХАЏИЋ, књижевник, Београд 
Др Фридхелм ХИНЦЕ, филолог, Берлин, Не-

мачка 
Др Ладислав ХЛАТКИ, историчар, професор 

универзитета, Брно, Чешка 
Др Јармила ХОДОЛИЧ, словакиста, профе-

сор универзитета, Нови Сад 
Игор ХОЛОДКОВ, новинар, уредник, Београд 
Ото ХОРВАТ, књижевник, Фиренца, Италија 
Др Х. П. ХОУТЗАГЕРС, филолог, професор 

универзитета, Утрехт, Холандија 
Др Милан ХОФМАН, инжењер машинства, 

професор универзитета, Београд 
Др Бронислав ХОХОЛАЧ, слависта, профе-

сор универзитета, Праг, Чешка 
Др Виктор С. ХРАКОВСКИ, лингвиста, про-

фесор универзитета, Санкт Петербург, 
Русија

Др Ина ХРИСТОВА, историчар књижевно-
сти, професор универзитета, Софија, Бу-
гарска 

Др Зузана ХУРТАЈОВА, словакиста, профе-
сор универзитета, Нови Сад 

Марија ЦВЕТКОВИЋ, књижевник, Крушевац 
Мр Наташа ЦВЕТКОВИЋ, архитекта, Леско-

вац
Др Срђан ЦВЕТКОВИЋ, историчар, истра-

живач-сарадник, Београд 
Бранислав ЦВИЈИЋ, оперски певач, Нови Сад
Јово ЦВЈЕТКОВИЋ, књижевни критичар, 

Београд 
Др Весна ЦИДИЛКО, историчар књижевно-

сти, професор универзитета, Берлин, Не-
мачка 

Др Марија ЦИНДОРИ ШИНКОВИЋ, исто-
ричар књижевности, професор универ-
зитета, Суботица

Дејан ЦРНЧЕВИЋ, историчар уметности, 
истраживач-сарадник, Београд 

Др Дијана ЦРЊАК, филолог, доцент универ-
зитета, Бањалука, Република Српска

Ивана ЧАБАРКАПА, биолог, истраживач- 
-сарадник, Нови Сад 

Станислав ЧАВИЋ, сликар, конзерватор, Зе мун
Др Нежа ЧАДЕЖ, биолог, професор универ-

зитета, Љубљана, Словенија 
Мр Мирко ЧАНАДАНОВИЋ, филолог, Нови 

Сад 
Маријана М. ЧАНАК, књижевник, Нови Жед-

ник
Гојко ЧЕЛЕБИЋ, књижевник, Котор, Црна 

Гора 
Др Милада ЧЕРНА, историчар књижевно-

сти, Праг, Чешка 
Мр Марцел ЧЕРНИ, историчар књижевно-

сти, Праг, Чешка 
Зузана ЧИЖИКОВА, слависта, асистент уни-

верзитета, Београд 
Мр Бојан ЧОЛАК, књижевни историчар, 

истраживач-сарадник, Београд 
Др Радоје ЧОЛОВИЋ, хирург, професор 

универзитета, Београд 
Др Јасмина ЧУБРИЛО, историчар уметнос-

ти, професор универзитета, Београд
Др Марко ЧУДИЋ, историчар књижевности, 

доцент универзитета, Београд 
Др Давор ЏАЛТО, историчар уметности, 

доцент универзитета, Ниш
Др Љубиша ЏАМБАС, стоматолог, Нови Сад 
Др Велибор ЏОМИЋ, правник, професор 

универзитета, свештеник, Подгорица, 
Црна Гора

Др Марија ЏУНИЋ ДРИЊАКОВИЋ, рома-
ниста, професор универзитета, Београд 

Др Дејан ШАБИЋ, географ, доцент универ-
зитета, Београд

Радивој ШАЈТИНАЦ, књижевник, Зрењанин
Јована ШАЉИЋ, турколог, истраживач-са-

радник, Београд 
Дејан ШАМАРА, географ, Бањалука, Репу-

блика Српска
Гојко ШАНТИЋ, глумац, Београд
Мр Слободанка ШАРЕНАЦ, историчар 

књижевности, Београд 
Др Срђан ШАРКИЋ, правник, професор 

универзитета, Нови Сад
Др Марија ШАРОВИЋ, историчар књижев-

ности, научни сарадник, Београд
Др Радмила ШЕВИЋ, англиста, професор 

универзитета, Нови Сад 
Др Љиљана ШЕВО, историчар уметности, 

професор универзитета, Бањалука, Ре-
публика Српска
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Др Сергеј ШЕВЧЕНКО, историчар, Украјина 
Мр Лука ШЕКАРА, историчар књижевно-

сти, Бањалука, Република Српска 
Др Елизабета ШЕЛЕВА, историчар књижев-

ности, професор универзитета, Скопље, 
Македонија 

Др Ала ШЕШКЕН, слависта, Москва, Русија 
Миљко ШИНДИЋ, историчар књижевности, 

Бањалука, Република Српска 
Др Душан ШКОРИЋ, историчар уметности, 

Нови Сад
Алекса ШЉИВАНЧАНИН, историчар, Нови 

Сад 
Магда ШМИТ, филолог, асистент универзи-

те та, Варшава, Пољска 
Др Стевка ШМИТРАН, историчар књижев-

ности, професор универзитета, Пескара, 
Италија 

Мр Драгољуб Драган ШОБАЈИЋ, историчар 
и теоретичар пијанизма, професор уни-
верзитета, Београд

Мр Мара ШОВЉАКОВ, историчар, Футог
Владислава ШОШО, технолог, истраживач- 

-сарадник, Нови Сад 
Лука ШТЕКОВИЋ, књижевник, Вировити-

ца, Хрватска 
Др Раденко ШЋЕКИЋ, политиколог, истори-

чар, Бијело Поље, Црна Гора
Академик Габријела ШУБЕРТ, филолог, Бер-

лин, Немачка 
Др Небојша С. ШУЛЕТИЋ, историчар, про-

фесор универзитета, Београд
Др Ксенија ШУЛОВИЋ, романиста, професор 

универзитета, Нови Сад
Виктор ШУЉГАЧ, филолог, Берлин, Немачка 
Тамара ШУШКИЋ, књижевник, Батајница 
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Марија АДАМОВ, музиколог, музички кри-
тичар, Нови Сад

Др Дејан АЈДАЧИЋ, историчар књижевности, 
Београд

Др Горан АНАЧКОВ, биолог, професор уни-
верзитета, Нови Сад 

Др Едита АНДРИЋ, филолог, професор уни-
верзитета, Нови Сад

Др Паскалис АНДРУДИС, историчар уметно-
сти, професор универзитета, Солун, Грчка

Анђелко АНУШИЋ, књижевник, Нови Сад
Мр Бранислава БАЛАЖ, професор књижев-

ности, лексикографски редактор, Нови Сад 
Др Душан Т. БАТАКОВИЋ, историчар, науч-

ни сарадник, Београд 
Др Миле БЈЕЛАЈАЦ, историчар, научни са-

ветник, Београд
Др Исидора БЈЕЛАКОВИЋ, филолог, доцент 

уни верзитета, Нови Сад 
Александар БЈЕЛОГРЛИЋ, књижевник, Зре-

ња нин
Др Марта БЈЕЛЕТИЋ, лингвиста, виши на-

учни сарадник, Београд 
Бранислав БОЖОВИЋ, публициста, историо-

граф, Београд
Радивој БОЈОВИЋ, историчар, виши кустос, 

Чачак
Др Снежана БОЈОВИЋ, хемичар, професор 

универзитета, Београд 
Др Игор БОРОЗАН, историчар уметности, 

доцент универзитета, Београд
Др Драган БОШКОВИЋ, историчар уметно-

сти, доцент универзитета, Крагујевац
Др Милка БУБАЛО ЖИВКОВИЋ, географ, 

професор универзитета, Нови Сад
Др Жика БУЈУКЛИЋ, правник, професор 

универзитета, Београд
Др Рајко БУКВИЋ, економистa, професор 

универзитета, Београд
Др Драган БУЛАТОВИЋ, историчар уметно-

сти, професор универзитета, Београд
Др Невена ВАРНИЦА, професор књижевно-

сти, доцент универзитета, Нови Сад
Др Растко ВАСИЋ, археолог, научни савет-

ник, Београд

Др Слободан ВЛАДУШИЋ, историчар књи-
жевности, доцент универзитета, Суботица

Др Јасна ВЛАЈИЋ ПОПОВИЋ, класични фи-
лолог, научни саветник, Београд 

Др Душанка ВУЈОВИЋ, филолог, доцент 
универзитета, Нови Сад 

Др Драгана ВУКИЋЕВИЋ, историчар књи-
жевности, професор универзитета, Бео-
град

Мр Коста ВУКОВИЋ, историчар уметности, 
Сентандреја, Мађарска 

Бојка ВУЛЕТИЋ, библиотекар, Смедерево
Драган ГАВЕЛА, правник, Београд
Богдан ГАЈИЋ, историчар, Суботица
Др Драган ДАМЈАНОВИЋ, историчар умет-

ности, професор универзитета, Загреб, 
Хрватска

Душан ДЕЈАНАЦ, политиколог, публици-
ста, Кикинда

Др Предраг ДРАГОЈЕВИЋ, историчар умет-
ности, професор универзитета, Београд

Бела ДУРАНЦИ, историчар уметности, Су-
ботица

Гојко ЂОГО, књижевник, Београд
Милан ЂОРЂЕВИЋ, књижевник, Београд
Др Симонида ЂУРИЋ, агроном, доцент уни-

верзитета, Нови Сад
Добрица ЕРИЋ, књижевник, Београд
Др Душанка ЗВЕКИЋ ДУШАНОВИЋ, фи-

лолог, доцент универзитета, Нови Сад
Др Мирко ЗУРОВАЦ, филозоф, професор 

универзитета, Београд 
Др Ивана ИГЊАТОВ ПОПОВИЋ, театролог, 

професор струковних студија, Нови Сад 
Др Александар ИГЊАТОВИЋ, архитекта, 

професор универзитета, Београд
Др Кајоко ЈАМАСАКИ ВУКЕЛИЋ, јапано-

лог, професор универзитета, Београд
Соња ЈЕРКОВИЋ, историчар, виши архиви-

ста, Београд
Др Владимир ЈОКАНОВИЋ, хирург, вајар, 

Нови Сад
Др Јасмина ЈОКИЋ, фолклориста, доцент 

уни верзитета, Нови Сад

ПРЕДЛОГ ЗА НОВЕ СТАЛНЕ ЧЛАНОВЕ  
САРАДНИКЕ
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Др Марина ЈУРИШИЋ, филолог, истражи-
вач-сарадник, Београд 

Др Љиљана ЈУХАС ГЕОРГИЈЕВСКА, исто-
ри чар књижевности, професор универ-
зитета, Београд 

Драго КЕКАНОВИЋ, књижевник, Загреб, 
Хрватска

Бранислава КОВАЧЕВИЋ, новинар, Нови Сад
Др Леон КОЈЕН, филозоф, професор универ-

зитета, Београд
Академик Александар КОСТИЋ, психолог, 

професор универзитета, Београд
Др Вукашин КОСТИЋ, слависта, професор 

универзитета, Приштина
Здравко КРСТАНОВИЋ, књижевник, Београд
Др Ђоко КУНГУЛОВСКИ, биолог, профе-

сор универзитета, Скопље, Македонија 
Др Предраг ЛАЖЕТИЋ, историчар, виши ку-

стос, Београд
Др Милош ЛУКОВИЋ, филолог, Београд
Др Гојко МАЛОВИЋ, историчар, архивски 

са ветник, Београд 
Никола МАЛОВИЋ, књижевник, Херцег Нови, 

Црна Гора
Академик Љубомир МАКСИМОВИЋ, исто-

ричар, професор универзитета, Београд
Др Зоран МАНЕВИЋ, архитекта, Београд
Др Илија МАРИЋ, филозоф, професор уни-

верзитета, Београд 
Др Гордан МАРИЧИЋ, класични филолог, 

професор универзитета, Београд
Наташа МАРЈАНОВИЋ, музиколог, истра-

живач-сарадник, Београд 
Милован МАРЧЕТИЋ, књижевник, Београд
Др Стеван МАШИРЕВИЋ, фитопатолог, про-

фесор универзитета, Нови Сад 
Др Саша ОРЛОВИЋ, инжењер, професор уни-

верзитета, Нови Сад 
Др Владимир ОСОЛНИК, историчар књи-

жевности, професор универзитета, Љу-
бља на, Словенија

Др Ива ПАШТРНАКОВА, историчар уметно-
сти, професор универзитета, Братислава, 
Словачка

Мр Јован ПЕЈЧИЋ, књижевни критичар, Бео-
град 

Др Горан ПЕНЕВ, демограф, саветник, Бео-
град 

Др Ивана ПЕРКОВИЋ, музиколог, професор 
универзитета, Београд

Тамара ПЕТИЈЕВИЋ, диригент, виолинист-
киња, Нови Сад 

Фрања ПЕТРИНОВИЋ, књижевник, Нови Сад
Мр Драгош ПЕТРОВИЋ, историчар, архив-

ски саветник, Београд

Др Владимир ПИШТАЛО, књижевник, про-
фе сор универзитета, Вустер, САД

Др Милан ПОПАДИЋ, историчар уметно-
сти, научни сарадник, Београд

Др Kармен ПОПЕСKУ, историчар уметно-
сти, Париз, Француска

Мр Бранислав ПОПОВИЋ, историчар, струч-
ни сарадник, Нови Сад

Др Диана ПОПОВИЋ, романиста, асистент 
универзитета, Нови Сад

Др Исидора ПОПОВИЋ, глумица, театролог, 
архивиста, Нови Сад

Др Тања ПОПОВИЋ, историчар књижевнос-
ти, професор универзитета, Београд

Др Ненад РАДИЋ, историчар уметности, до-
цент универзитета, Београд

Др Првослав РАДИЋ, филолог, професор 
универзитета, Београд

Др Недељко РАДОСАВЉЕВИЋ, историчар, 
научни сарадник, Нови Сад

Др Милан РАДУЛОВИЋ, историчар књи-
жевности, научни саветник, Београд

Др Сузана РАЈИЋ, историчар, професор уни-
верзитета, Београд

Мр Живојин РАКОЧЕВИЋ, књижевник, Ча-
главица

Др Драгиња РАМАДАНСКИ, историчар 
књижевности, професор универзитета, 
Сента

Др Петер РАСПОР, биотехнолог, професор 
универзитета, Љубљана, Словенија 

Др Александар РАСТОВИЋ, историчар, про-
фесор универзитета, Београд

Др Светлана СМОЛЧИЋ МАКУЉЕВИЋ, 
ис торичар уметности, Београд

Миле СТАНИЋ, историчар, архивиста, Бео-
град

Др Иван СТЕВОВИЋ, историчар уметности, 
професор универзитета, Београд

Др Марија СТЕФАНОВИЋ, слависта, доцент 
универзитета, Нови Сад 

Др Игор СТОЈАНОВ, ветеринар, научни са-
радник, Нови Сад 

Др Миланка ТОДИЋ, историчар уметности, 
професор универзитета, Београд

Др Бошко ТОМАШЕВИЋ, књижевник, про-
фесор универзитета, Инзбрук, Бечеј

Др Исидора ТОЧАНАЦ РАДОВИЋ, истори-
чар, научни сарадник, Београд

Др Бобан ЋУРИЋ, слависта, доцент универ-
зитета, Београд

Симо Ц. ЋИРКОВИЋ, новинар, Београд
Др Ениса УСПЕНСКИ, слависта, професор 

универзитета, Београд
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Др Мићо ЦВИЈЕТИЋ, новинар, књижевник, 
Београд

Др Симона ЧУПИЋ, историчар уметности, 
професор универзитета, Београд

Др Снежана ШАРАНЧИЋ ЧУТУРА, истори-
чар књижевности, доцент универзитета, 
Сомбор 

Др Гордана ШТРБАЦ, филолог, доцент уни-
верзитета, Нови Сад 

Др Марко ШУИЦА, историчар, професор 
уни верзитета, Београд
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Бо жи дар АВЛИ ЈАШ, пен зи о нер, Ис точ но 
Са ра је во, Ре пу бли ка Срп ска

Бра цо АЗА РИЋ, пен зи о нер, Но ви Ко зар ци
Зо ран АЛЕК СИЋ, мар ке тинг ме на џер, Беч, 

Ау стри ја 
Ми ло мир АН ЂЕ ЛИЋ, књи жев ник, Мој ко вац, 

Цр на Го ра
Мир ја на АРЕ ЖИ НА, до цент, Бањалука, Ре-

пу бли ка Срп ска
Бра ни мир АР СИЋ, уче ник, Ве тер ник
Зо ран АР СО ВИЋ, про фе сор, Бањалука, Ре-

пу бли ка Срп ска
Да ни је ла АТЛА ГИЋ, про фе сор, Ву ко вар, 

Ре пу бли ка Хр ват ска
Злат ко АХ МЕ ТО ВИЋ, про фе сор, Но ви Сад
Би ља на БА БИЋ, до цент, Бањалука, Ре пу бли-

ка Срп ска
Да вор БА БИЋ, сту дент, Ву ко вар, Ре пу бли ка 

Хр ват ска
Љи ља на БА БИЋ, прав ник, Бањалука, Ре пу-

бли ка Срп ска
Мр Мир ко БА БИЋ, ар хе о лог, Би је љи на, Ре пу-

бли ка Срп ска
Сло бо дан БА ЈИЋ, пе сник, Бањалука, Ре пу-

бли ка Срп ска
Др Ми ло рад БЕ ЈА ТО ВИЋ, прав ник, про фе-

сор уни вер зи те та, Но ви Сад 
Ма ра БЕ КИЋ ВОЈ НО ВИЋ, про фе сор, Бо бо та, 

Ре пу бли ка Хр ват ска 
Де јан БЕ ЛУ ШЕ ВИЋ, сту дент, Но ви Сад
На да БЈЕ ЛИ ЦА, пе да гог, Вој ко ви ћи, БиХ 
Сто јан БЈЕ ЛИ ЦА, по ли ти ко лог, Ис точ но Са-

ра је во, Ре пу бли ка Срп ска
Алек сан дар БЈЕ ЛО ВУК, ли ков ни умет ник, 

Ву ко вар, Ре пу бли ка Хр ват ска 
Дра га на БЈЕ ЛО ВУК, сту дент, Ву ко вар, Ре пу-

бли ка Хр ват ска 
Жар ко БО ЈИЋ, ин же њер, Но ви Сад
Вла ди мир КИР ДА БОЛ ХОР ВЕС, књи жев ник, 

Но ви Сад
Не ве на БО ШКО ВИЋ, прав ник, Но ви Сад
Дра го БРАН КО ВИЋ, про фе сор, Бањалука, Ре-

 пу бли ка Срп ска
Слав ко БУ БА ЛО, но ви нар, Ву ко вар, Ре пу бли-

ка Хр ват ска

Ка план БУ РО ВИЋ, пен зи о нер, Же не ва, Швај-
цар ска

Ми лан Р. ВА РА ДИ НАЦ, прав ник у пен зи ји, 
Ку ма не 

Ми ло ван ВИ ТЕ ЗО ВИЋ, пи сац, уни вер зи тет-
ски про фе сор, Бе о град 

Га вра ВЛА ШКА ЛИН, ме на џер, Зре ња нин
Дра го љуб ВОЈ НО ВИЋ, пен зи о нер, Бо бо та, 

Ре пу бли ка Хр ват ска 
Та тја на ВУЈ НО ВИЋ, сту дент, Но ви Сад
Ми ло ван ВУ ЈО ВИЋ, пен зи о нер, Но ви Сад
Но вак ВУ ЛЕ ТИЋ, инж. ин фор ма ти ке, Бе о град
Ми о драг ВУ ЧЕ ЉИЋ, дипл. ма те ма ти чар, Под-

го ри ца, Цр на Го ра
Да ни је ла ГА ЗДИЋ, уни вер зи тет ски про фе-

сор, Ис точ но Са ра је во, Ре пу бли ка Срп ска
Је ле на ГА ЗДИЋ, про фе сор, Пље вља, Цр на 

Го ра
Иван ГЛА ВИ НИЋ, му зи чар, ви о ли ни ста, Ива-

њи ца
На та ша ГЛИ ШИЋ, на став ник, Бањалука, Ре-

 пу бли ка Срп ска
Здрав ко В. ГОЈ КО ВИЋ, књи жев ник, Бе о град
Ни ко ла ГО ЛИ ЈА НИН, пен зи о нер, И. Или џа
Др Ду шан ГО ЛУ БО ВИЋ, про фе сор уни вер зи-

те та, Ис точ но Са ра је во, Ре пу бли ка Срп ска
Ма ри ја ДА КО ВИЋ, фи зи чар, Под го ри ца, 

Цр на Го ра
Ву чић ДА ШИЋ, про фе сор, Под го ри ца, Цр на 

Го ра
Ми лош ДЕ СПО ТОВ, ма шин ски тех ни чар, 

Мо крин
Ми шко ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ, адво кат, Ива њи ца
Вас ка КО ВА ЧЕ ВИЋ ДО БРА НИЋ, пен зи о нер, 

Ру ско Се ло
Да ни јел ДОЈ ЧИ НО ВИЋ, про фе сор, Бањалука, 

Ре пу бли ка Срп ска
Вла ди мир ДРА ГО ВИЋ, ма те ма ти чар, Бе о град
Мр Дра ган ДРА ГО МИ РО ВИЋ, професор, 

Бањалука, Ре пу бли ка Срп ска
Ра де ДУ КИЋ, пен зи о нер, Но ви Сад 
Ми ло рад ДУ РУ ТО ВИЋ, про фе сор, Ник шић, 

Цр на Го ра
Вла до ЂА ЈИЋ, про фе сор, Бањалука, Ре пу бли-

ка Срп ска

ПРЕД ЛОГ ЗА ПО ТВР ДУ ПРИ ЈЕ МА 
НО ВО У ПИ СА НИХ РЕ ДОВ НИХ ЧЛА НО ВА
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Сла ви ша ЂЕ КИЋ, еко но ми ста, Но ви Сад 
Сло бо дан ЂЕ КИЋ, пред сед ник вр шач ког 

књи жев ног клу ба, Вр шац
Ми ло рад ЂО ШИЋ, пен зи о нер, Бе о град
Ду шан ЂУ РИЋ, про фе сор, Ша бац
Но вак ЂУ КИЋ, спорт ски тре нер, Бе о град
Осто ја ЂУ КИЋ, про фе сор, Ко тор Ва рош
Је ли ца ЂУР КО ВИЋ, на став ник, Би је љи на, Ре-

пу бли ка Срп ска
Си мо на ЂУ РИЋ, уче ник, Но ви Сад
Зо ран ЕГИЋ, про фе сор, Бањалука, Ре пу бли ка 

Срп ска
На та ша ЕЛЕЗ, про фе сор, Са ра је во, Фе де ра ци-

ја БиХ
Слав ко ЖДРА ЛЕ, хи рург, И. Или џа
Де јан ЖИ БЕРТ, сту дент, Но ви Сад
Ра де ЖИ ВА ЉЕ ВИЋ, на уч ни са вет ник, Бео-

град
Ми о драг ЖИ ВА НО ВИЋ, про фе сор, Бањалу-

ка, Ре пу бли ка Срп ска
Мир ко П. ЖИ ГИЋ, пен зи о нер, Гар ди нов ци
Здрав ко ЗГО ЊА НИН Ба ћо, пред сед ник књи-

жев ног клу ба „Јо ван Ду лић”, Би је љи на, 
Ре пу бли ка Срп ска

Дра га на ЗЕ ЧЕ ВИЋ, но ви нар, Бо ро во, Ре пу-
бли ка Хр ват ска 

Бо жо Т. ЗИ РО ЈЕ ВИЋ, пен зи о нер, Срем ска Ка-
ме ни ца

Љу бо мир ЗУ БЕР, на став ник, Бањалука, Ре пу-
 бли ка Срп ска

Дра го мир ИВ КО ВИЋ, књи го ве зац, Но ви Сад
Ђор ђе ИГ ЊА ТО ВИЋ, про фе сор, Бе о град
Би сер ка ИЛИ ЈА ШЕВ, пен зи о нер, Ки кин да 
Мср Мар ко ИЊАЦ, еко но ми ста, Но ви Сад 
Сто јан ка ИЊАЦ, еко но ми ста, Но ви Сад 
Сло бо дан ЈАН КО ВИЋ, про фе сор, Кра гу је вац
Је врем ЈА ЊИЋ, про фе сор у пен зи ји, Ва ље во 
Ива на ЈА РИЋ, сту дент, Но ви Сад
Бра ти мир ка ЈЕ ЛЕН КО ВИЋ, пе ди ја тар ен-

до кри но лог, За је чар 
Јан ко ЈЕ ЛИЋ, про фе сор, Ник шић, Цр на Го ра
Кри сти јан ЈЕ РИЋ, сту дент, Сом бор
Жар ко ЈЕР КО ВИЋ, рад ник, Бач ки Пе тро вац
Вла ди мир ЈО ВА НО ВИЋ, спец. ин тер не ме-

ди ци не
Ђор ђе ЈО ВА НО ВИЋ, про фе сор уни вер зи те-

та, Но ви Сад
Ра до мир ЈО ВА НО ВИЋ, пен зи о нер, Но ви Сад
Ми лан ЈО ВО ВИЋ, пен зи о нер, Ис точ но Са ра-

је во, Ре пу бли ка Срп ска
Ми лој ка ЈО ВО ВИЋ, на став ник, Цр на Го ра
Мср Злат ко ЈУ РИЋ, про фе сор, Бањалука, Ре-

пу бли ка Срп ска
Ми ло рад КЕ ЊА ЛО ВИЋ, ет но му зи ко лог, Ба-

ња лука, Ре пу бли ка Срп ска

Слав ка КЛИ КО ВАЦ, про фе сор, Го лу бов ци, 
Црна Гора

Зо ран КНЕ ЖЕВ, хро ни чар, пу бли ци ста, Но ви 
Сад

Ду шан КНЕ ЖЕ ВИЋ, ме сар, Фу тог 
Љи ља на КНЕ ЖЕ ВИЋ, ди рек тор Мат. Би блио-

те ке, Ис точ но Са ра је во, Ре пу бли ка Срп ска
Мар ко КО ВА ЧЕ ВИЋ, уче ник, Но ви Сад
Љу бо мир КО КО ТО ВИЋ, сли кар, Ба нат ско 

Ка ра ђор ђе во
Дра ган КО ЈИЋ, прав ник, Но ви Сад
Ма ри ја КО ЈИЋ, пред у зет ник, До ба нов ци
Ми о драг КО ЈИЋ, ин же њер, До ба нов ци
Ду шко КОР ЊА ЧА, ле кар, Но ви Сад 
Др На та ша КО СА НО ВИЋ, сто ма то лог, Но ви 

Сад 
Бран ко Ба то КР КО ВИЋ, пен зи о нер, Под го-

ри ца, Цр на Го ра
Ми ја на КУ БУ РИЋ Ма цу ра, про фе сор, Бања-

лука, Ре пу бли ка Срп ска
Рај ко КУ ЗМА НО ВИЋ, про фе сор, Бањалука, 

Ре пу бли ка Срп ска 
Пре драг ЛА ЗА РОВ, прав ник, Шид
Ра до ван ЛА ЛИН, адво кат, Но ви Сад
Во ји слав ЛИ ВА ДА, оф тал мо лог, Бе о град
Да ни је ла ЛУ БУ РА, про фе сор, Са ра је во, Фе-

де ра ци ја БиХ 
Зо ран ЉУ БО ЈА, де кан, Ис точ но Са ра је во, Ре-

пу бли ка Срп ска
Ја сми на МА ВРЕ НО ВИЋ, учи те љи ца, До ба-

нов ци
Алек сан дра МА ЈЕР, сту дент, Но ви Сад
Бо ри слав МАК СИ МО ВИЋ, но ви нар, Че ли нац
Мср Иво на МАК СИ МО ВИЋ, прав ник, Но ви 

Сад
Ста ни сла ва МА ЛИЋ ГО СТО ВИЋ, по ли ти-

ко лог, Ка ра ђор ђе во 
Мар ко МАЉ КО ВИЋ, ин же њер, Ја го ди на
Ми лан МАЉ КО ВИЋ, прав ник, Ја го ди на
Бо јан МАН ДИЋ, про фе сор, Бе о град
Дра го мир МА РИ СА ВЉЕ ВИЋ, ле кар, Бе о-

град 
Јо ван МАР КО ВИЋ, пен зи о нер, И. Или џа
Јо ван МАР КУШ, ин же њер, Це ти ње, Цр на 

Го ра
Не дељ ка МА СНИ КО СА ЛИ ВА ДА, ин же њер 

ру дар ства, Бе о град
Бо јан МАТ КОВ СКИ, сту дент, Ку ла
Љи ља на МАЧ КИЋ, про фе сор, Бањалука, Ре-

пу бли ка Срп ска
Ве сна МИ КИЋ, ин же њер ма шин ства, Но ви 

Сад
Ра до ван МИ ЛИЋ, Сло вен ске Ко њи це, Сло-

ве ни ја
Ђор ђе МИ ЛИ ШИЋ, про фе сор, И. Или џа
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Дра ган МИ ЛО ВА НО ВИЋ, ле кар, Кра гу је вац
Ан ђел ка МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ, про фе сор, Бео-

град
Го ран МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ, еко но ми ста, Ја го-

ди на
Бо јан МИ ЛУ ТИ НО ВИЋ, ин же њер, Но ви Сад
Љу бо мир МИ ЛУ ТИ НО ВИЋ, про фе сор уни-

вер зи те та, Бањалука, Ре пу бли ка Срп ска
Дра го љуб МИР ЈА НИЋ, про фе сор, Бањалука, 

Ре пу бли ка Срп ска
Ри сто МИР КО ВИЋ, све ште ник, Би је љи на
Рок сан да МИ ЧИЋ, про фе сор, Са ра је во, Фе де-

ра ци ја БиХ
Са ша МИ ШКО ВИЋ, прав ник, Ја го ди на
Све тла на МИ ШКО ВИЋ, ар хи ви ста, Ја го ди на
Ми ле на МУ ЊАС, сту дент, Но ви Сад
Го ран МУ ТАБ ЏИ ЈА, до цент, Ис точ но Са ра-

је во, Ре пу бли ка Срп ска
Сло бо дан НА ГРА ДИЋ, про фе сор, Бањалука, 

Ре пу бли ка Срп ска
Сен ка НЕ ДЕЉ КО ВИЋ, но ви нар, Ву ко вар, 

Ре пу бли ка Хр ват ска 
Ра до ван НЕ ДО ВИЋ, пен зи о нер, Ба ша ид
Мр Ни ко ла ТО МА ША НЕ НЕ ЗИЋ, еко лог, 

Ник шић, Цр на Го ра
Сло бо дан НИ КО ЛИЋ, пен зи о нер, Ја го ди на
Мср Ра ди вој НО ВА КОВ, исто ри чар, Но ви Сад
Ду шан ка НО ВА КО ВИЋ, про фе сор, Би је љи на, 

Ре пу бли ка Срп ска
Вла дан НО ВА КО ВИЋ, вас пи тач, Ја го ди на
Ни ко ла НО ВА КО ВИЋ, еко но ми ста, Ја го ди на
Мир ја на НО ВОК МЕТ, про фе сор, Бе о град
Или ја ОБ РА ДО ВИЋ, пен зи о нер, Фе ке тић
Алек сан дар ОБ РО ВАЧ КИ, ин же њер ма шин-

ства у пен зи ји, Бе чеј 
До брин ка ОБ РОВ СКИ, пен зи о нер, Но ви Сад
Ми ло је ОСТО ЈИЋ, еко но ми ста, Ива њи ца
На та ша БЕ ЛИЋ ОСТО ЈИЋ, сту дент, Ча чак
Гор да на ПА ВЛО ВИЋ, тех ни чар за ау то ма ти-

ку и ра чу нар ску тех ни ку, књи жев ник, 
Бе о град

Спо мен ка ПА ВЛО ВИЋ, лек тор, Ис точ но Но во 
Са ра је во, Фе де ра ци ја БиХ

Ог њен ка ПАН ДУ РО ВИЋ, гра фич ки ин же-
њер, ди зај нер, Са ра је во, Фе де ра ци ја БиХ

Ива на ПАН ЏИЋ, ар хе о лог, Бањалука, Ре пу-
бли ка Срп ска

Алек сан дар ПАР ПУ РА, про фе сор исто ри је, 
Ива њи ца

До бри вој ПА У НО ВИЋ, пен зи о нер, Зре ња нин
Ми ло рад ПА У НО ВИЋ, пен зи о нер, Срем ска 

Ка ме ни ца
На да ПА У НО ВИЋ, пен зи о нер, Срем ска Ка-

ме ни ца

Ми лан ПЕ ЈИЋ, ле кар, Са ра је во, Фе де ра ци ја 
БиХ

Вла ди мир ПЕ КЕЧ, пен зи о нер, Вр шац
Фи лип ПЕ РИ ШИЋ, пен зи о нер, Ко тор Ва рош
Ми ла дин ПЕТ КО ВИЋ, про фе сор, Ја го ди на
Со ња ПЕ ТРО ВИЋ-МИ НИЋ, про фе сор, Ник-

шић, Цр на Го ра
Ди ја на ПЕ ШИ КАН ЕГИЋ, сли кар, Бањалука, 

Ре пу бли ка Срп ска
Бор ка ПО НО РАЦ, ад мин. тех ни чар, Бањалу ка, 

Ре пу бли ка Срп ска
Де јан ПО ПОВ, ин же њер, Те ми швар, Ру му-

ни ја
Дра ган ПО ПОВ, пред у зет ник, Но ви Сад 
Алек сан дра ПР ПА, уче ник, Пе тро ва ра дин
Са ња ПУ ПАЦ, ет но му зи ко лог, Бањалука, Ре-

пу бли ка Срп ска
Вла ди мир РА ДА КО ВИЋ, прав ник, Но ви Сад
Ра до мир РА ДЕ ВИЋ, про фе сор, Под го ри ца, 

Цр на Го ра
Мир ја на РА ДЕН КО ВИЋ, пен зи о нер, Кра гу-

је вац
Ми лан РА ДИ ШИЋ, сли кар, Но ви Сад 
Је ле на РАД МИ ЛО ВИЋ, про фе сор, Ник шић, 

Цр на Го ра
Гој ко РА ДО ВА НО ВИЋ, ин же њер ма шин ства, 

Лу ка ви ца, Фе де ра ци ја БиХ
Ја го да РА ДО ВА НО ВИЋ, про фе сор, Лу ка ви-

ца, Фе де ра ци ја БиХ
Си мо на РА ДО ВИЋ, пе да гог, Но ви Сад
Ви дак РА И ЧЕ ВИЋ, сту дент, Но ви Сад
Гој ко РА И ЧЕ ВИЋ, уред ник пор та ла ИНЦС, 

Под го ри ца, Цр на Го ра
Бо јан РА ЈЕ ВИЋ, про фе сор, Це ти ње, Цр на 

Го ра
Игор РАЈ ЊАК, сту дент, Но ви Сад 
Јо ван РА КИЋ, ле кар, Но ви Сад 
Љу би ша РА У ШКИ, пен зи о нер, Ки кин да
Го ран РИ КИЋ, тр го вац, Но ви Сад 
Бран ко СА ВИЋ, про фе сор, Би је љи на
Ми ло рад СА ВИЋ, по ли ти ко лог, Зре ња нин
Сне жа на СА ВИЋ, про фе сор, Бањалука, Ре пу-

бли ка Срп ска
Мом чи ло СА КАЧ, про фе сор, Бањалука, Ре пу-

бли ка Срп ска
Да вор ка СА МАР ЏИ ЈА, еко но ми ста, С. Са ра-

је во
Жељ ко СА МАР ЏИ ЈА, ин же њер, С. Са ра је во
Алек сан дра СИ МА НО ВИЋ, про фе сор, Бања-

лука, Ре пу бли ка Срп ска
Игор СИ МА НО ВИЋ, про фе сор, Бањалука, 

Ре пу бли ка Срп ска
Јо ван ка СИ МИЋ, но ви нар, Но ви Сад 
Сло бо дан СИ МИЋ, но ви нар, Но ви Сад
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Жар ко СЛАВ КО ВИЋ, ин же њер те ле ко му-
ни ка ци ја, Но ви Сад

Ми лан СТА НУ ЛО ВИЋ, про фе сор, Но ви Сад
Са ња СТИ ЈА ЧИЋ, про фе сор уни вер зи те та, 

Ис точ но Но во Са ра је во, Фе де ра ци ја БиХ
Ми хај ло СТОЈ КОВ, ин же њер, Но ви Сад
Јо ван ка СТОЈ ЧИ НО ВИЋ НИ КО ЛИЋ, пен-

зи о нер, До бој
Да не СУБOШИЋ, др вој них на у ка, Бе о град
Игор ТА СИЋ, елек тро ин же њер, Но ви Сад
Са ња ТЕР ЗИЋ, Ис точ на Или џа, Фе де ра ци ја 

БиХ
Ми ли ца ТО ДО РО ВИЋ, уче ни ца, Врд ник
Мр Бо сиљ ка ТО МИЋ, про фе сар, Под го ри ца, 

Цр на Го ра
Да ли бор ка ТО МИЋ, лек тор, про фе сор, Ис точ-

но Са ра је во, Ре пу бли ка Срп ска
Мил ка ТО МИЋ, еко но ми ста у пен зи ји, Но ви 

Сад 
Све тла на ТО МИЋ, про фе сор, Ник шић, Цр на 

Го ра
Ду шан ТО ПА ЛО ВИЋ, пен зи о нер, Ис точ но 

Са ра је во, Ре пу бли ка Срп ска
Сње жа на ТО ПА ЛО ВИЋ, про фе сор, Ис точ но 

Са ра је во, Ре пу бли ка Срп ска
Гор да на ТО ТО ВИЋ, про фе сор, Ива њи ца
Сло бо дан ТОР ЊАН СКИ, про фе сор, Но ви Сад 
Дра ган ТРИ ФУ НО ВИЋ, пен зи о нер, Пе тр о-

ва ра дин 
Го ран ЋЕ РА НИЋ, са рад ник у на ста ви, Ник-

шић, Цр на Го ра
Го ран ЋЕТ КО ВИЋ, но ви нар, Под го ри ца, 

Цр на Го ра
Сло бо дан УР ДЕ ШИЋ, на став ник, Осло, Нор-

ве шка 
До бро слав УЛИЋ, пен зи о нер, Но ви Сад
Ми ли во је УН КО ВИЋ, ака дем ски сли кар, Ба-

ња лука, Ре пу бли ка Срп ска

Ра ди вој ЋУ ЛУМ, по љо при вред ник, Фу тог
Си мо ЋУ ЛУМ, пен зи о нер, Фу тог
Ра до је ФЕ МИЋ, про фе сор, Би је ло По ље, Цр на 

Го ра
Др Љи ља на ФИ ЈАТ, еко но ми ста, Но ви Сад
Сен ка ВЛА ХО ВИЋ ФИ ЛИ ПОВ, ви зу ел ни 

умет ник, Но во Ми ло ше во 
Др Ива на ФРА ТРИЋ, ле кар, Но ви Сад
Мар ко ЦВЕ ТИ ЋА НИН, пен зи о нер, Ба нат ско 

Ве ли ко Се ло
То ми слав ЦВЕТ КОВ, пен зи о нер, Зре ња нин
Ма ри ја на ЦЕ РО ВИЋ, про фе сор, Ник шић, 

Цр на Го ра
Ве сна ЦРН КО ВИЋ, про фе сор, Ја го ди на
Дра ган ЦР НО ГО РАЦ, на род ни по сла ник, 

предс. за јед нич ког ве ћа оп шти на, Ву ко-
вар, Ре пу бли ка Хр ват ска 

Ми ра ЧА НО ВИЋ, про фе сор, Ник шић, Цр на 
Го ра

Сре тен ка ЧА О ВИЋ, пен зи о нер, Бо ро во, Ре-
пу бли ка Хр ват ска 

Ка та ри на Ј. ЧО БА НО ВИЋ, пен зи о нер, Срем-
ска Ка ме ни ца

На да ШАР ЧЕ ВИЋ, ле кар спец. оп. мед., Но ви 
Сад

Ма ри на ША ФЕР, сту дент, Су бо ти ца
Ми ли ца ШКР БИЋ ШКИ ПИ НА, сли кар, Но ви 

Сад
Ран ко ШКР БИЋ, док тор ме ди ци не, Бањалука, 

Ре пу бли ка Срп ска
Љуп ка ШТР БАЦ, пен зи о нер, Бе о град
Че до ШТР БАЦ, пен зи о нер, Бе о град
Сло бо дан ШУ ШЊЕ ВИЋ, вас пи тач, Но ви Сад
Удру же ње књи жев ни ка, пје сни ка и умјет ни-

ка Ср ба из Цр не Го ре и ра си ја ња „Гор ска 
ви ла”, Под го ри ца


