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СА ЗИВ РЕ ДОВ НЕ 129. СКУП ШТИ НЕ МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ

129. Скуп шти на Ма ти це срп ске одр жа ће се у су бо ту 27. ју на 2020. го ди не са 
по чет ком у 11 ча со ва у великој сали Српског народног позоришта.

ДНЕВ НИ РЕД

1. Отва ра ње Скуп шти не
2. Из бор рад них те ла
3. Из ве штај Ве ри фи ка ци о не ко ми си је
4. Из бор по ча сних чла но ва Ма ти це срп ске
5. Из бор но вих чла но ва са рад ни ка, ре и збор чла но ва са рад ни ка и из бор но вих 

стал них чла но ва са рад ни ка Ма ти це срп ске
6. По твр да при је ма но вих ре дов них чла но ва
7. Из ве штај о че тво ро го ди шњем ра ду Ма ти це срп ске (2016–2019)
8. Из ве штај о ра ду Над зор ног од бо ра и фи нан сиј ском по сло ва њу Ма ти це срп ске 

(2016–2019)
9. Из ве штај 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 (2016–2019)
10. Из бор пред сед ни ка, пот пред сед ни кâ и ге не рал ног се кре та ра Ма ти це срп ске
11. Из бор Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске
12. Из бор Над зор ног од бо ра Ма ти це срп ске
13. Из ве штај Из бор не ко ми си је
14. Пред ло зи чла но ва Ма ти це срп ске

По зи ва ју се сви чла но ви Ма ти це срп ске да при су ству ју Скуп шти ни. Ре дов ни 
чла но ви ко ји ни су упла ти ли чла на ри ну за по след ње че ти ри го ди не тре ба бла го вре-
ме но да је из ми ре. Упла та чла на ри не и еви ден ти ра ње чла но ва по че ће у 10 ча со ва 
ис пред велике сале Српског народног позоришта.

Пред сед ник Ма ти це срп ске 
Проф. др Дра ган Ста нић
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ИЗ ВЕ ШТАЈ О ЧЕ ТВО РО ГО ДИ ШЊЕМ 
РА ДУ МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ

(2016–2019)

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 ра стао из го ди не у го ди ну и из де це ни је у де це ни ју. 

Kао си стем ин сти ту ци ја са Би бли о те ком, Га ле ри јом и Из да вач ким цен тром 
Матицa српскa је у про те клом че тво ро го ди шњем пе ри о ду има ла ве о ма бо га те ак-
тив но сти и про гра ме. 

До при нос срп ској на у ци и кул ту ри оства рен је кроз ак тив но сти се дам на уч них 
оде ље ња и огле да се пр вен стве но у из во ђе њу ка пи тал них на уч них про је ка та, ре дов-
ном из ла же њу на уч них ча со пи са, као и у одр жа ва њу на уч них ску по ва ме ђу на род ног 
и на ци о нал ног ка рак те ра. 

Фи нан си ра ње де лат но сти Ма ти це срп ске, ње них бр ој них про гра ма и на уч них 
про је ка та оства ре но јe на осно ву по мо ћи Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња 
Ре пу бли ке Ср би је, Ми ни стар ства пр о све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, 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 и јав но ин фор ми са ње, Град ске упра ве за кул ту ру Гра да Но вог Са да, као и ра дом 
чла но ва, до бро тво ра и при ја те ља Ма ти це срп ске. Ма ти ца срп ска је обез бе ди ла ма-
те ри јал не усло ве за свој рад, за очу ва ње и да љи раз вој свих сво јих те ко ви на. Ма ти ца 
срп ска је по себ ну па жњу по све ти ла про це су вра ћа ња за ду жбин ске имо ви не. 

Пред сед ник Ре пу бли ке Ср би је го спо дин Алек сан дар Ву чић и Вла да Ре пу бли-
ке Ср би је од луч но су фи нан сиј ски по др жа ли ен ци кло пе диј ско-лек си ко граф ске 
по сло ве у Ма ти ци срп ској.

Током извештајног периода било је запажених признања међу којима посебно 
ме сто има Сретењски орден I степена који је, 15. фебруара 2017. године, уручио пред-
седник Републике Србије господин Томислав Николић. Његово преосвештенство, 
господин Иринеј, уручио је Матици српској Архијерејску грамату признања 10. но-
вембра 2017. године а о Ђурђицу, 16. новембра 2018. године, Матици српској је у име 
Његове светости патријарха српског уручен Орден Светога Саве I степена.

Ре дов но шћу из ла же ња (јед ном ме сеч но, дво бро ји ја ну ар –фе бру ар и ју л–ав густ) 
и ак ту ел но шћу об ја вље них тек сто ва, Ле то пис Ма ти це срп ске је и у про те клом 
пе ри о ду по твр дио ре пу та ци ју зна чај ног огле да ла на шег књи жев ног и на уч ног ства-
ра ла штва. У те мат ским бло ко ви ма по је ди них бро је ва раз мо тре ни су ва жни ји на-
ци о нал ни, књи жев ни и кул тур ни про бле ми. Об ја вљу ју ћи при ло ге на ших углед них 
књи жев ни ка и на уч ни ка, али и пру жа ју ћи по др шку мла дим пи сци ма, Ле то пис је ‒ 
упр кос сво јој ду го веч но сти, а за хва љу ју ћи уред нич ким опре де ље њи ма ‒ остао ино-
ва ти ван и ди на ми чан књи жев ни ча со пис из ко јег се нај бо ље иш чи та ва тре нут но 
ста ње са вре ме не срп ске књи жев но сти. 
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На уч ни ча со пи си Ма ти це срп ске: Збор 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, Збор ник Ма ти це срп ске за 
сла ви сти ку, Збор ник Ма ти це срп ске за кла сич не сту ди је, Збор ник Ма ти це срп ске 
за дру штве не на у ке, Те ми швар ски збор ник, Збор ник Ма ти це срп ске за исто ри ју, 
Збор ник Ма ти це срп ске за при род не на у ке, Збор ник Ма ти це срп ске за ли ков не 
умет но сти и Збор ник Ма ти це срп ске за сцен ске умет но сти и му зи ку, из ла зи ли су 
ре дов но, као што је ре дов но из ла зио и ча со пис Је зик да нас, по све ћен не го ва њу срп-
ске је зич ке кул ту ре. 

По чет ком 2018. го ди не пр ви пут су об ја вље ни пу бли ка ци ја Li te rary links of 
Ma ti ca srp ska, ча со пис за срп ску књи жев ност и кул ту ру на ен гле ском је зи ку, као и први 
број пу бли ка ци је SYNA XA, ча со пи са 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. Од та да ови ча со пи си као дво бро ји из ла зе јед ном го ди шње.

Те ми швар ски од бор Ма ти це срп ске је број ним са др жа ји ма, ме ђу ко ји ма су 
ор га ни зо ва не те мат ске из ло жбе и ску по ви о ма те ри јал ној и ду хов ној кул ту ри Ср ба, 
оства рио успе шне ре зул та те. Ње го шев од бор Ма ти це срп ске обе ле жио је Ње го шев 
дан у Ма ти ци срп ској про мо ци јом Ње го ше вог збор ни ка Ма ти це срп ске бр. 3 и на-
уч ним ску пом „Је зик у Ње го ше вим де ли ма”. Кра ји шки од бор Ма ти це срп ске, ко ји је 
осно ван 2017. го ди не, одр жао је свој пр ви на уч ни скуп „Са вре ме но ста ње иден ти-
те та кра ји шких Ср ба” а та ко ђе и но во о сно ва ни Ко сов ско ме то хиј ски од бор Ма ти це 
срп ске ко ји је на сто јао да ра зним про грам ским са др жа ји ма на ста ви са очу ва њем 
иден ти те та срп ског на ро да, ис ти ца њем ма те ри јал ног и не ма те ри јал ног бо гат ства 
кул ту ре Ср ба са Ко со ва и Ме то хи је. Ре зул та ти ра да ви дљи ви су кроз бо га ту из да-
вач ку де лат ност ко ја је оства ре на то ком 2019. го ди не. 

На Све то сав ским бе се да ма, ко ји ма Ма ти ца срп ска обе ле жа ва ве ли ки срп ски 
про све ти тељ ски пра зник Све тог Са ву, одр жа ним то ком из ве штај ног пе ри о да бе се-
ди ли су: књи жев ник Ми ло ван Ви те зо вић („Све тац са име ном на ро да”, 2016), епи скоп 
др Јо ван Пу рић („Кул ту ра у све тло сти ико не Све то га Са ве”, 2017), проф. др Све-
тла на То мин („Срем ски Бран ко ви ћи – на ста вља чи све то сав ске тра ди ци је”, 2018) и 
Ње го во ви со ко пре о све штен ство ми тро по лит за гре бач ко-љу бљан ски го спо дин Пор-
фи ри је Пе рић („Ми си о нар ски рад Све то га Са ве”, 2019).

Бе сед ни ци на Све ча ним сед ни ца ма – ко ји ма Ма ти ца срп ска про сла вља дан 
сво га осни ва ња, дан ка да су уте ме ље ни основ ни прин ци пи ње ног ду го го ди шњег 
по сто ја ња и успе шног де ло ва ња – би ли су: ака де мик Ва си ли је Кре стић („Ма ђар ске 
вла сти о Ује ди ње ној омла ди ни и Ма ти ци срп ској”, 2016), проф. др Јо ван Де лић 
(„Иво Ан дрић и Пр ви свет ски рат”, 2017), проф. др Ми ло Лом пар („Ми лош Цр њан-
ски и Пр ви свет ски рат”, 2018) и Ње го во пре о све штен ство епи скоп бач ки Ири неј 
Бу ло вић („Осам ве ко ва Срп ске ар хи е пи ско пи је”, 2019). 

И по во дом Да на сло вен ске пи сме но сти (Дан Све тих Ки ри ла и Ме то ди ја) у 
Ма ти ци срп ској су ре дов но одр жа ва не све ча но сти на ко ји ма се бе се ди ло у част 
ду хов не и све тов не ми си је со лун ске бра ће Ки ри ла и Ме то ди ја или на те му све сло-
вен ског Да на сло вен ског ди ја ло га и бе сед ни штва. Бе се ди ли су: др Ан дреј Ку зње цов 
(„По кр шта ва ње и ши ре ње ћи рил ске пи сме но сти у Древ ној Ру сији”, 2016), проф. др 
Ђор ђе Бу ба ло („Сва ко днев на пи сме ност у кра љев ству срп ске зе мље и по мор ске”, 
2017), проф. др Ми ха ил Бе лов („Ру ско-срп ски од но си у до ба ре во лу ци је и ’на ци о-
нал ног пре по ро да’ – пр ва по ло ви на XIX ве ка”, 2018), др Вац лав Шће па нек („Че шки 
до бро вољ ци у срп ској вој сци за вре ме Ве ли ког ра та: вр ху нац че шко-срп ских од но-
са с кра ја XIX и по чет ка ХХ ве ка”, 2019). На ини ци јал ни Ма ти чин пред лог из 2016. 
го ди не Ми ни стар ству кул ту ре, Скуп шти на Ср би је је 2019. го ди не до не ла од лу ку 
о уво ђе њу но вог др жав ног пра зни ка Да на сло вен ске пи сме но сти: Дан Све тих Ки-
ри ла и Ме то ди ја.

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 оства ри ла је у из ве штај ном пе ри о ду за па же не про гра ме, чи тав низ 
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пре да ва ња и обе ле жа ва ња го ди шњи ца зна чај них за срп ску кул ту ру. Ма ти ца срп ска 
и Би бли о те ка Ма ти це срп ске одр жа ле су сва пла ни ра на пре да ва ња у окви ру ци-
клу са „Са вре ме ни чо век и са вре ме ни свет” ко ја су об ја вље на у Збор ни ци ма бр. 2 за 
2016, бр. 3 за 2017. го ди ну и бр. 4 за 2018. го ди ну. Га ле ри ја Ма ти це срп ске ак тив но 
је ра ди ла на про мо ци ји срп ског кул тур ног на сле ђа у зе мљи и у ре ги о ну као и у 
европ ским умет нич ким цен три ма. Из да вач ки цен тар Ма ти це срп ске је сво ју де лат-
ност раз ви јао пре ко Ан то ло гиј ске еди ци је „Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти”. 

Оства ре ни су за па же ни про гра ми ни зом пре да ва ња и обе ле жа ва ња го ди шњи-
ца зна чај них за срп ску кул ту ру. Ма ти ца срп ска је ни зом ак тив но сти ре а ли зо ва ла 
про гра ме по све ће не обе ле жа ва њу до га ђа ја пре, то ком и на кон Пр вог свет ског ра та 
као и про гра ме по све ће не обе ле жа ва њу Осам ве ко ва ау то ке фал но сти Срп ске пра-
во слав не цр кве.

Све Ма ти чи не на гра де до де ље не су по пла ну и у пред ви ђе ним ро ко ви ма:
Зма је ва на гра да Ма ти це срп ске за 2015. го ди ну до де ље на је Ђор ђу Не ши ћу 

за збир ку пе са ма Бо ље је би ти у ма њи ни; за 2016. го ди ну до де ље на је др Дра га ну 
Ха мо ви ћу за збир ку пе са ма Ме ко је згро; за 2017. го ди ну до де ље на је Вла ди ми ру 
Ја гли чи ћу за збир ку пе са ма Пред гра ђе хо ри зон та и Се ли ми ру Ра ду ло ви ћу за збир ку 
пе са ма Дах ма ле мо ли тве; за 2018. го ди ну до де ље на је Зо ра ну Ко сти ћу за збир ку 
пе са ма Плу сквам пер фек та.

На гра да „Мла ден Ле ско вац” за 2015, 2016. и 2017. го ди ну до де ље на је др Мар-
ку Не ди ћу за це ло куп но на уч но де ло из обла сти исто ри је срп ске књи жев но сти а 
по во дом об ја вље не две књи ге огле да о срп ској књи жев но сти XX ве ка (По вра так 
при чи и Ча ра ње и пле те ње при че). 

Но во у ста но вље на на гра да Бес крај ни пла ви круг за 2019. го ди ну до де ље на је 
Сло бо да ну Ман ди ћу за књи гу Па нон ски па лимп се сти (у из да њу „Аго ре” из Но вог 
Са да – Зре ња ни на и Град ске би бли о те ке „Жар ко Зре ња нин” из Зре ња ни на). На гра-
да се до де љу је за ро ман на срп ском је зи ку ко ји је об ја вљен из ме ђу 1. но вем бра 2018. 
го ди не и 1. но вем бра 2019. го ди не, у спо мен на Ми ло ша Цр њан ског и ње го во де ло, 
а у же љи да на гра ђи ва њем књи жев них де ла об ја вље них на срп ском књи жев ном 
про сто ру да под стре ка раз во ју на ше књи жев но сти.

Ре дов но је до де љи ва на и По ве ља Ма ти це срп ске за не го ва ње срп ске је зич ке 
кул ту ре: 

– за 2015. го ди ну проф. Бог да ну Тер зи ћу (пост хум но) за укуп ни до при нос не-
го ва њу срп ске је зич ке кул ту ре; ак ци ји „Не гуј мо срп ски је зик” за до при но се 
за шти ти срп ског је зи ка, пи сма, оп ште је зич ке кул ту ре и пи сме но сти; ли сту 
По ли ти ка за ис трај но не го ва ње срп ске је зич ке кул ту ре; 

– за 2016. го ди ну проф. др Ма ту Пи жу ри ци за укуп ни до при нос не го ва њу срп-
ске је зич ке кул ту ре; Срп ској књи жев ној за дру зи за укуп ни до при нос очу ва њу 
срп ског је зи ка, не го ва њу срп ске је зич ке кул ту ре и ћи ри лич ног пи сма; Ак ци ји 
„Дан срп ског је зи ка у Ру му ни ји”, за ко ју су за слу жни Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 
инж. Сте ван Бу гар ски и др Сла во мир Гво зде но вић; 

– за 2017. го ди ну Срп ској пра во слав ној цр кви за ви ше ве ков не до при но се не го-
ва њу срп ско га је зи ка, ње го вих из ра жај них мо гућ но сти, ћи ри лич ног пи сма, 
као и за очу ва ње срп ско га на ро да; ака де ми ку Пре дра гу Пи пе ру за укуп ни 
до при нос срп ској нор ма ти ви сти ци и не го ва њу срп ске је зич ке кул ту ре; проф. 
др Ми ха ју Ра да ну за до при нос очу ва њу срп ског је зич ког иден ти те та и срп ске 
је зич ке кул ту ре у Ру му ни ји; 

– за 2018. го ди ну Срп ској ака де ми ји на у ка и умет но сти за ви ше де це ниј ски до при-
нос не го ва њу срп ског је зи ка, ње го вих из ра жај них мо гућ но сти, ћи ри лич ног пи сма; 
проф. др Дра го љу бу Пе тро ви ћу за укуп ни до при нос из у ча ва њу срп ског је зи ка 
и не го ва њу срп ске је зич ке кул ту ре; проф. др Ми ло ра ду Пу пов цу за до при нос 
очу ва њу срп ског је зич ког иден ти те та и срп ске је зич ке кул ту ре у Хр ват ској. 
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Бран ко ва на гра да Ма ти це срп ске за ди плом ске и се ми нар ске ра до ве сту де-
на та фи ло зоф ских и фи ло ло шких фа кул те та у Ср би ји до де ље на је: 

– за школ ску 2014/15. го ди ну Ире ни Пла о вић (пр ва на гра да); Ни ко ли ни Ту туш 
и На ста сји Чи чић (дру га на гра да); Да во ру Ар на у ту, Ка та ри ни Пан то вић и 
Све тла ни Са вић (тре ћа на гра да); 

– за школ ску 2015/16. го ди ну Алек си Ни ко ли ћу (пр ва на гра да); Хри сти ни Га јо вић 
и Ма ри ја ни Је ли сав чић (дру га на гра да); Ире ни Ђу кић, Ог ње ну То до ро ви ћу и 
Да ја ни Ми ло ва нов (тре ћа на гра да); 

– за школ ску 2016/17. го ди ну Ни ко ли Го лу бо ви ћу (пр ва на гра да); Де ја ну Или ћу 
(дру га на гра да); Ду шку Ву чи ће ви ћу и Јо ва ни То до ро вић (тре ћа на гра да); 

– за школ ску 2017/18. го ди ну Ла ни Јек нић (пр ва на гра да); Ани Сте вић и Је ли-
са ве ти Ар се ни је вић (дру га на гра да); Бра ни сла ву Чур чо ву, Ма ри ни Срн ка и 
Ла ни Ко стић (тре ћа на гра да).
На гра да Ма ти це срп ске за исто ри ју „Ила ри он Ру ва рац” до де ље на је: 

– за 2016. го ди ну доц. др Ми ло шу Ко ви ћу за ау тор ски и уре ђи вач ки рад на књи-
зи Ср би 1903–1914. Исто ри ја иде ја; 

– за 2017. го ди ну проф. др Сми љи Мар ја но вић Ду ша нић за књи гу Све то и про
па дљи во (из да вач „Clio”) и др Ми ро сла ву Па вло ви ћу за књи гу Сме де рев ски 
сан џак 1739‒1788. (из да вач Ма ти ца срп ска); 

– за 2018. го ди ну др Ми о ми ру Га та ло ви ћу, на уч ном са рад ни ку са Ин сти ту та за 
са вре ме ну исто ри ју у Бе о гра ду, за књи гу Бур на вре ме на. Ко со во и Ме то хи ја 
у др жав ној по ли ти ци Ју го сла ви је 1966‒1969.
Пу пи но ва на гра да Ма ти це срп ске за сту дент ске ра до ве из тех нич ких и при-

род но-ма те ма тич ких ди сци пли на ко ји ма се ба вио Ми хај ло Пу пин до де љу је се 
сва ке тре ће го ди не. У 2017. го ди ни до де ље не су: 

– две рав но прав не пр ве на гра де Ире ни Спа со је вић, за рад „Маг нет на хи пер тер-
ми ја фе ро флу и да Mgx Fe3-x O4 син те ти са ног хи дро тер мал ном ме то дом”, и 
Ни ко ли Си ми ћу, за рад „Про јек то ва ње кван ти зе ра за при ме ну у блок од сеч ном 
ко до ва њу и ком пре си ји сли ке”; 

– три рав но прав не дру ге на гра де Ти ја ни Де лић, за рад „Син те за го во ра на срп-
ском је зи ку ко ри шће њем ве штач ких не у рал них мре жа”, Јо ва ни Пе ро вић, за 
рад „Сла бље ње елек тро маг нет них та ла са у сто ха стич ким сре ди на ма”, и Ани 
До бро та, за рад „Те о риј ска ана ли за ад сорп ци је Н, О и ОН на гра фен-ок си ду”.
На гра да про фе со ра Ла за ра Стој ко ви ћа до де ље на је: 

– за 2016. го ди ну др Ран ку Ча би лов ском, до цен ту на Де парт ма ну за ра тар ство 
и по вр тар ство По љо при вред ног фа кул те та у Но вом Са ду; 

– за 2018. го ди ну рав но прав но др Све тла ни Ву јић, до цен ту на Де парт ма ну за 
ра тар ство и по вр тар ство По љо при вред ног фа кул те та у Но вом Са ду, и мср 
Ми ло ра ду Жи ва но ву, ис тра жи ва чу при прав ни ку у Ла бо ра то ри ји за зе мљи ште 
и агро е ко ло ги ју Ин сти ту та за ра тар ство и по вр тар ство у Но вом Са ду.
На Ка те дри Ма ти це срп ске су одр жа на број на пре да ва ња и пред ста вља не су 

књи ге у из да њу Ма ти це срп ске и дру гих из да ва ча, а тра ди ци о нал но су ор га ни зо-
ва не и Му зич ке ве че ри. 

И из да вач ка про дук ци ја Ма ти це срп ске је у пе ри о ду 2016–2019. го ди на би ла 
из у зет но бо га та. Са мо стал но, или у са и зда ва штву, об ја вље не су сле де ће књи ге: 

– у 2016. го ди ни: Че до мир По пов, Исто ри ја на де лу; Ва си ли је Кре стић, За пам
ће ња; Пра во пис срп ско га је зи ка, тре ће до штам па но из да ње; Та ко а не ина че: 
спо ме ни ца о 150го ди шњи ци пре се ље ња Ма ти це срп ске из Пе ште у Но ви Сад; 
Па вле Кен ге лац, Је сте ство сло ви је (1811), при ре ђи вач Ми ле на Зо рић; Де јан 
Ми ло ра дов, Ва са Пав ко вић, Сло бо дан Пу зо вић, Ја вор Ра шај ски, Ор ни то ло шки 
реч ник; Ра до ван По по вић, Ари сто крат ду ха: до ку мен тар на би о гра фи ја Ми
ла на Ка ша ни на; Бог дан Ђа ко вић, Бо го слу жбе ни умет нич ки еле мен ти у срп
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ској цр кве ној хор ској му зи ци у пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та; Ол га Брук нер, 
Ве ли ка Да у то ва Ру ше вљан, Рим ска по љо при вред на има ња: ви ле ру сти ке у 
ју го и сточ ном де лу про вин ци је Па но ни је; Еди ци ја „Пр ва књи га” (Лу ка Трип-
ко вић, Осмех под го ром ма сли но вом; Јо ван Га ври ло вић, Сту бо ви; Ср ђа на Пе-
тро вић, Фрак та ли); збор ник ра до ва Са вре ме ни чо век и са вре ме ни свет 2 (са 
Би бли о те ком Ма ти це срп ске); Ми хај ло Пу пин, Са па шња ка до на у че ња ка (са 
Ка рић фон да ци јом); Ми хај Ра дан, Фо не ти ка и фо но ло ги ја ка ра шев ских го во ра 
да нас (са Фи ло зоф ским фа кул те том у Но вом Са ду и Ин сти ту том за срп ски 
је зик СА НУ); Три ва Ми ли тар, Из по за ди не: за пи си из свет ског ра та, и Ми лан 
Пе тро вић, Успо ме не (обе књи ге у са рад њи са Град ском би бли о те ком у Но вом 
Са ду);

– у 2017. го ди ни: Пра во пис срп ско га је зи ка, Ма то Пи жу ри ца (тре ће до штам па но 
из да ње); Нор ма тив на гра ма ти ка срп ског је зи ка, Иван Клајн и Пре драг Пи пер 
(дру го до штам па но из да ње); Реч ник сла ве но срп ског је зи ка, оглед на све ска 
(уред ни ци: Алек сан дар Мла де но вић , Љи ља на Су бо тић, Иси до ра Бје ла ко вић, 
Ире на Цвет ко вић Те о фи ло вић, Алек сан дар Ми ла но вић; ау то ри: Иси до ра Бје-
ла ко вић, Ире на Цвет ко вић Те о фи ло вић, Алек сан дар Ми ла но вић, Ми ле на 
Зо рић, Је ле на Сто шић; ре дак тор: Ана Креч мер); др Ми о драг Ма тиц ки, Срп ска 
књи жев на пе ри о ди ка 1766–1850; Жар ко Ро шуљ, Лек си кон срп ске ша љи ве пе
ри о ди ке 1830–1918; Ser bi ca ia po ni ca. До при нос ја пан ских сла ви ста срп ској 
фи ло ло ги ји (збор ник ра до ва); Ју си Ну ор лу о то, Jезик Jованa Сте ји ћа, до при нос 
исто ри ји стан дард ног је зи ка код Ср ба (пре ве ла проф. др Љи ља на Су бо тић, 
ре дак тор доц. др Иси до ра Бје ла ко вић); Ми ро слав Па вло вић, Сме де рев ски 
Сан џак 1739–1788; Гор да на Вук са но вић и Имре Нађ, При род не ка та стро фе 
у све сти ста нов ни штва и спрем ност за су о ча ва ње с њи ма; Љу би ца Ива но вић 
Би бић, Ста нов ни штво Шај ка шке; Гру па ау то ра, Бес кич ме ња ци Фру шке го ре 
V; Јо ван Мак си мо вић, Ле ка ри пре ча ни у срп ском ци вил ном и вој ном са ни те ту 
у 19. и по чет ком 20. ве ка; Ди ми три је Авра мо вић: умет ник европ ских окви ра 
и срп ског кон тек ста, гру па ау то ра (др Игор Бо ро зан, Пе тар Пе тро вић, Ев ге-
ни ја Бла ну ша, др Вла ди мир Си мић, др Мир ја на Д. Сте фа но вић и др Ми лан 
По па дић); Иден ти те ти и ме ди ји: умет ност Ана ста са Јо ва но ви ћа и ње го во 
до ба, ур. Игор Бо ро зан и Да ни је ла Ва ну шић; Не ма ња Сов тић, Не свр ста ни ху
ма ни зам Ру дол фа Бру чи ја: ком по зи тор и дру штво са мо у прав ног со ци ја ли зма; 
Ва са Ста јић, Ау то би о гра фи ја 1847–1943. Фраг мен ти из днев ни ка, при ре ђи вач, 
ау тор пред го во ра и ко мен та ра проф. др Зо ри ца Ха џић; Ла за Ко стић, Пре пи
ска II, при ре ђи ва чи, ау то ри по го во ра и ко мен та ра проф. др Ду шан Ива нић и 
мр Ми ли ца Бу јас; Ра до ван По по вић, Ве ли ки го спо дин Мла ден Ле ско вац – њим 
са мим; 

– у 2018. го ди ни: Срп ска ен ци кло пе ди ја, 1. књи га III то ма; Срп ски би о граф ски 
реч ник, том VII; Јед но том ни реч ник срп ско га је зи ка (дру го из да ње); Реч ник 
срп ских го во ра Вој во ди не (до пу ње но и из ме ње но из да ње); Рај на Дра ги ће вић, 
Срп ска лек си ка у про шло сти и да нас; Ми ле на Зо рић, Сла ве ни зми у ра ним 
дра ма ма Јо ва на Сте ри је По по ви ћа; Реч ник бач ких Бу ње ва ца 2 (до пу ње но 
из да ње); Не над Љу бин ко вић, Од Ко сов ске бит ке до ко сов ске ле ген де; Љу бо-
мир ка Кр кљуш, Кон стан тин Бог да но вић (1811‒1854); Збор ник ра до ва Иван и 
Ђор ђе Та ба ко вић – гра ди те љи срп ске кул ту ре XX ве ка; Збор ник ра до ва Ко со во 
и Ме то хи ја: ју че, да нас, су тра; На да Сав ко вић, Јoван А. До ше но вић; Ми ло рад 
Ло нић, Ко ре о гра фи ја – тра ди ци о нал ни плес на сце ни; Га ври ло Ко ва че вић, 
Ју дит ме чем Оло фер ну гла ву усек нув ши тем Ју де ју осво бо див ши, при ре ђи ва-
чи Са ва Да мја нов и Ра до слав Ера ко вић; Ме мо а ри Па ља Бо ху ша Пет го ди на 
без та ме, при ре ђи вач Ми хал Хар пањ; По сло ви це и из ре ке у срп ској пе ри о ди ци 
1818‒1877, при ре ђи вач Ми о драг Ма тиц ки; Ру долф Ка сто ри, Ива на Мак си мо вић, 
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Ма ри на Пут ник Де лић, Бор у ис хра ни би ља ка; Ми ле на Ле ско вац, Ре жи ја Бо
ри во ја Ха на у ске у СНП (1945‒1967); Ми лан Ла за ре вић, Су бо те и не де ље, при-
ре ђи вач Гор да на Ђи лас; Збор ник ра до ва Срп скору ске књи жев не и кул тур не 
ве зе ‒ епо ха мо дер не; Збор ник ра до ва Пр ви свет ски рат; Пре драг Пи пер и 
гру па ау то ра, Син так са сло же не ре че ни це у срп ском је зи ку; Кнез Бо жи дар 
Кара ђор ђе вић, За пи си о Ин ди ји, при ре ђи вач и пре во ди лац са фран цу ског је зи ка 
Алек сан дар Пе тро вић; Збор ник ра до ва Жи вот и де ло Ру дол фа Бру чи ја ‒ ком
по зи тор у про це пу из ме ђу есте ти ка и иде о ло ги ја; Збор ник ра до ва До бро вољ ци 
у Ве ли ком ра ту 1914‒1918; Ми ро слав Еге рић, Де ла и да ни V, са и зда ва штво: За вод 
за кул ту ру Вој во ди не, Ма ти ца срп ска и Град ска би бли о те ка; Ти ма Ди ми три је-
вић, Кр ва ва оку па ци ја Бач ке: днев ник јед ног по сма тра ча, при ре ђи ва чи Дра го 
Ње го ван и Алек сан дар Хор ват, са и зда ва штво Ма ти це срп ске, „Бе се де” и СКЦ 
„Све ти Са ва”, Су бо ти ца; Збор ник ра до ва Са вре ме ни чо век и са вре ме ни свет 3, 
са и зда ва штво са Би бли о те ком Ма ти це срп ске; Вла ди мир Си мић, Ро ма но ви и 
Ср би – Ре цеп ци ја сли ке ру ских вла да ра у умет но сти 18. ве ка, са и зда ва штво 
са Га ле ри јом Ма ти це срп ске; Бо го сло вље пра зни ка епи ско па Јо ва на Пу ри ћа, 
са и зда ва штво са Ма на сти ром Ра ча; Ми ло рад Ра де вић, По сло ви це и из ре ке у 
срп ској пе ри о ди ци 1818‒1877, при ре ђи вач Ми о драг Ма тиц ки; Збор ник ра до ва 
Са вре ме на срп ска фол кло ри сти ка;

– у 2019. го ди ни: Пра во пис срп ско га је зи ка (до штам па но из да ње); Ба тра хо ло шко
хер пе то ло шки реч ник срп ско га је зи ка, Д. Ми ло ра дов, И. Ће лић, К. Су нај ко, 
Р. Ај тић, И. Кри змић; Реч ник срп ских го во ра Вој во ди не 1–4; Ми хал Хар пањ, 
По гла вља из сло вач ке књи жев но сти и на у ке о књи жев но сти; Збор ник ра до ва 
Ми ло рад Па вић: Ста нов ник свет ске књи жев но сти, при ре дио Иван Не гри шо-
рац; Не над Ри сто вић, Ан тич ка књи га и ра но хри шћан ство у ди ја ло гу: Ок та
ви ја Ми ну ци ја Фе лик са; Збор ник ра до ва Но ви при ло зи срп ском пра во пи су, при-
ре дио Ми лош Ко ва че вић; П. Со ла рић: Улог ума че ло ве че ско га (1808), при ре ди ле 
Ми ле на Зо рић и Го ри ца Рад ми ло вић; Л. Бо јић: Па мјат ник му жем у сла ве но
срп ском књи же ству слав ним в жер тву при зна тел но сти и бла го да ре ни ја 
(1815), при ре ди ле Иси до ра Бје ла ко вић и Дра га на Гр бић; Га бри је ла Шу берт, О 
срп ској књи жев но сти и кул ту ри; У истом огле да лу: 20 ру мун ских и срп ских 
пе сни ка из Те ми шва ра и Но вог Са да, при ре ди ли С. Гво зде но вић, Р. Шер бан, 
С. Ал ма жан, С. Ра дој чић; Гој ко Ђо го, Ovid in To mis; Да ја на Ми ло ва нов, Пер
се фо на и Ари јел. Жен ске фи гу ре и кул тур но пам ће ње у по е зи ји Сил ви је Плат, 
есе ји; Стра хи ња Мла ђе но вић, Lo cus аmoenus или При ча о деч ко њи и де вој чур
ку. Пр ви део На ив не те тро ло ги је; Ка та ри на Пан то вић, Уну тра шње не вре ме, 
по е зи ја; Збор ник ра до ва Из исто ри је срп скома ђар ских кул тур них ве за 2; 
Збор ник ра до ва Срп скофран цу ске књи жев не и кул тур не ве зе у европ ском 
кон тек сту; Збор ник ра до ва Жан ров ска укр шта ња срп ске и ан гло фо не књи
жев но сти 2; Жар ко Ро шуљ , Час опи са ча со пи са 8 (Лек си кон срп ске ша љи ве 
пе ри о ди ке (1918‒1941); Ра до слав Ера ко вић, Днев ник чи та лач ких ис ку ше ња; 
Мла ден Ја ко вље вић, Сер Га вејн и Зе ле ни ви тез: пре вод, ту ма че ња и зна че ња; 
Ми о драг Јо ва но вић, Не ке мор фо ло шке и син так сич ке цр те Ње го ше вог за ви
чај ног го во ра; Алек сан дра Но ва ков, Срп ске све ти ње Шарпла ни не, При зре на 
и око ли не; Алек сан дар Пе тро вић, Дан ко Кам чев ски, Ко со во на кра ју исто ри је, 
са же та ана ли за при ви да; Славишa Не дељ ко вић, Да хиј ска вре ме на на Ко со ву 
и Ме то хи ји (1878–1899); Урош Ше шум, Срп ска чет нич ка ак ци ја (1897–1908). 
Ору жа на ди пло ма ти ја; Са ња Ран ко вић, Мир ја на За кић, Срп ско пе вач ко на сле ђе 
цен трал ног де ла Ко со ва и Ме то хи је; Вла ди мир Гре чић, Срп ска ства ра лач ка 
ин те ли ген ци ја у ра се ја њу, ну жност са рад ње ма тич не др жа ве и ди ја спо ре; 
Да ли бор Ден да, Шлем и шај ка ча: вој ни фак тор и ју го сло вен сконе мач ки од
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но си 1918–1941; Бра ни сла ва Бу то рац, Фло ра Пе тро ва ра дин ског ри та: ју че – 
да нас – су тра. 
Пу тем ста ту тар но и про грам ски уте ме ље них дру шта ва чла но ва Ма ти це срп-

ске, а у скла ду са сво јом тра ди ци јом и ми си јом, као и по тре ба ма по је ди них сре ди-
на у зе мљи и ино стран ству, Ма ти ца срп ска је на ста ви ла и ин тен зи ви ра ла сво ју 
де лат ност на чи та вом срп ском кул тур ном про сто ру. Исто вре ме но су учи ње ни на-
по ри да Ма ти ца бу де при сут на и у кул ту ра ма дру гих на ро да, на ро чи то у су сед ним 
зе мља ма, на Бал ка ну и у Сред њој Евро пи, као и у свим зе мља ма где по сто ји ин те-
ре со ва ње за срп ску кул ту ру.

Ма ти ца срп ска је успе шно са ра ђи ва ла са мно гим ин сти ту ци ја ма у 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 са СА НУ и 
Огран ком СА НУ у Но вом Са ду, АНУРС из Ба ња лу ке, Срп ском пра во слав ном цр-
квом и ви ше ње них епар хи ја, 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 
и Ин сти ту том за књи жев ност и умет ност у Бе о гра ду, Уни вер зи те том у Бе о гра ду и 
Уни вер зи те том 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, Ху ма ни тар ним фон дом „При вред ник” из Но вог Са да, Но во сад ским сај мом, 
Ко лом срп ских се ста ра Епар хи је бач ке, При вред ном ко мо ром Вој во ди не. Са рад ња 
је по сто ја ла и са уста но ва ма кул ту ре и удру же њи ма из ино стран ства, на ро чи то са 
Са ве зом Ср ба из Ру му ни је, Са мо у пра вом Ср ба из Ма ђар ске, СКД „Про свје та” из 
За гре ба, СКПД „Про свје та” из Ре пу бли ке Срп ске, Срп ским кул тур ним цен тром из 
Ву ко ва ра, срп ским удру же њи ма из ди ја спо ре, Епи ско пи јом бу дим ском, Епи ско пи јом 
те ми швар ском, Епи ско пи јом ау стриј ско-швај цар ском и др. И са рад ња са ме ди ји ма 
је знат но уна пре ђе на; осим ре дов но до брих од но са са ли сто ви ма Но во сти, Днев ник, 
де ли мич но и По ли ти ка, са про гра ми ма Ра дио Но ви Сад, Ра дио Бе о град, Бе се да и др., 
са те ле ви зиј ским про гра ми ма РТ Ср би је, по себ но је зна чај на са РТ Вој во ди не ко ја 
је 2017. го ди не покрену ла по себ ну еми си ју о Ма ти ци срп ској. Ма ти ца срп ска ре-
дов но до но си ве сти на сво јој ин тер нет адре си, где се сви про гра ми за јав ност мо гу 
ис пра ти ти си сте мом од ло же ног гле да ња.

РАД ОР ГА НА МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ

128. РЕ ДОВ НА СКУП ШТИ НА

Ре дов на 128. Скуп шти на Ма ти це срп ске одр жа на је 16. апри ла 2016. 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 из ме ђу две ре дов не скуп шти не. На кон отва ра ња Скуп шти не и из бо ра рад них 
те ла, пред сед ник Ве ри фи ка ци о не ко ми си је др Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски са-
оп шти ла је да Скуп шти ни при су ству је 294 чла на Ма ти це срп ске са пра вом гла са. 
По том су иза бра ни но ви стал ни чла но ви са рад ни ци, ре и за бра ни чла но ви са рад ни-
ци и иза бра ни но ви стал ни чла но ви са рад ни ци Ма ти це срп ске. По твр ђен је при јем 
но вих ре дов них чла но ва Ма ти це срп ске. Скуп шти на је до не ла од лу ку о при хва та-
њу из ме на Ста ту та Ма ти це срп ске, ко ји ма је уве де но са ве то дав но те ло Управ ног 
од бо ра Са вет. При хва ће ни су Из ве штај о че тво ро го ди шњем ра ду Ма ти це срп ске 
(2012–2015) и Из ве штај о ра ду Над зор ног од бо ра и фи нан сиј ском по сло ва њу Ма ти це 
срп ске (2012–2015). При хва ће ни су и Из ве штај о че тво ро го ди шњем ра ду Би бли о-
те ке Ма ти це срп ске (2012–2015), Из ве штај о че тво ро го ди шњем ра ду Га ле ри је Ма-
ти це срп ске (2012–2015) и 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). На кон пре бро ја ва ња гла со ва, пред сед ник Из бор не ко-
ми си је проф. др Бо јан Ту бић са оп штио је ре зул та те гла са ња. За чла но ве Пред сед-
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ни штва Ма ти це срп ске у на ред ном че тво ро го ди шњем пе ри о ду иза бра ни су: за 
пред сед ни ка проф. др Дра ган Ста нић, за пот пред сед ни ке 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 проф. др 
Ђор ђе Ђу рић. За чла но ве Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске иза бра ни су: проф. др 
Бран ко Бе шлин, проф. др Иси до ра Бје ла ко вић, 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 Сло бо дан Вла ду шић, 
проф. др Слав ко Гор дић, ака де мик Ја сми на Гр ко вић-Меј џор, проф. др Јо ван Де лић, 
проф. др Бра ни слав Ђур ђев, проф. др Ђор ђе Ђу рић, проф. др Ду шан Ива нић, проф. 
др Алек сан дар Јо ва но вић, проф. др Ми лош Ко вић, 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 Љу бо мир Мак си мо вић, проф. др Сло бо дан Мар ко вић, др Ми о драг Ма тиц ки, 
проф. др Алек сан дар Ми ла но вић, др Мар ко Не дић, проф. мр Не над Осто јић, проф. 
др Сло бо дан Па вло вић, др Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, 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 Јо ван По пов, ака де мик Ми ло рад Ра до ва но вић, проф. 
др Ми ра Ра до је вић, проф. др Го ра на Ра и че вић, проф. др Дра ган Ста нић и проф. др 
Зо ри ца Ха џић. За чла но ве Над зор ног од бо ра Ма ти це срп ске у на ред ном че тво ро-
го ди шњем пе ри о ду иза бра ни су: проф. др Бран ко Баљ, мр Сло бо дан Кне же вић, 
проф. др Вук сан Ла ки ће вић, Јо жеф Лим бур гер, мр Мир ко Лу бу рић, Ми лан Пе тро вић 
и Јо ван Чу ла је вић. 

Скуп шти на Ма ти це срп ске упу ти ла је апел Ми ни стар ству кул ту ре и ин фор ми-
са ња Ре пу бли ке Ср би је са зах те вом да се уки ну нео прав да не фи нан сиј ске ре стрик-
ци је ко је по га ђа ју ре дов ну де лат ност уста но ве. Скуп шти на Ма ти це срп ске из ра зи ла 
је за бри ну тост због од су ства си стем ског фи нан си ра ња ка пи тал них про је ка та по пут 
Срп ске ен ци кло пе ди је. Исто вре ме но, скре ну та је па жња да би би ло нео п ход но да се 
убр за по вра так имо ви не Ма ти це срп ске и ње них за ду жби на. Скуп шти на је на гла си-
ла да се са мо од ме ре ном, до бро про ми шље ном кул тур ном и на уч ном по ли ти ком 
мо же обез бе ди ти да Ма ти ца срп ска успе шно оба вља сво ју дра го це ну ми си ју усме ре-
ну ка очу ва њу кул тур ног иден ти те та срп ског на ро да и ње го вог укуп ног на прет ка.

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 и проф. 
мр Не над Осто јић и ге не рал ни се кре тар проф. др Ђор ђе Ђу рић. Свим сед ни ца ма је 
при су ство ва ла мср Је ле на Ве се ли нов, управ ник по сло ва Ма ти це срп ске. Ге не рал ни 
се кре тар је 19. мар та 2019. го ди не из лич них раз ло га под нео остав ку на сво ју функ-
ци ју, на кон че га су по сло ве из ње го вог де ло кру га оба вља ли пред сед ник Ма ти це 
срп ске и управ ница по сло ва Ма ти це срп ске. У то ку че тво ро го ди шњег ман да та Пред-
сед ни штво је одр жа ло 111 сед ни ца. 

У скла ду са над ле жно сти ма про пи са ним Ста ту том Ма ти це срп ске, Пред сед-
ни штво је оба вља ло по сло ве и до но си ло од лу ке ко је су би ле у функ ци ји оства ри-
ва ња пла ни ра ног про гра ма и по бољ ша ња усло ва ра да Ма ти це срп ске. Пред сед ник 
Ма ти це срп ске је по себ ну па жњу по све тио обез бе ђи ва њу усло ва за по ди за ње ни воа 
и оби ма де лат но сти Ма ти це срп ске и обез бе ђи ва ње сред ста ва од над ле жних ор га на. 

Пред сед ни штво 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. 
Спро во ђе ње ци ље ва Ма ти це срп ске на по љу фи нан си ра ња на уч но и стра жи вач ког 
ра да, про гра ма и ма ни фе ста ци ја, као и из да ња Ма ти це срп ске, омо гу ћи ли су Ми-
ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња, Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја, По кра јин ски се кре та ри јат за кул ту ру и јав но ин фор ми са ње, По кра јин ски 
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се кре та ри јат за ви со ко обра зо ва ње и на уч но и стра жи вач ку де лат ност и Град ски 
се кре та ри јат за кул ту ру. Пред сед ни штво је са управ ни цом по сло ва при пре ма ло 
сед ни це Из вр шног и Управ ног од бо ра и пра ти ло рад свих оде ље ња Ма ти це срп ске. 
Ра ди ло се на пра ће њу и уна пре ђе њу из да вач ке де лат но сти Ма ти це срп ске, те на 
пред ста вља њу по себ них из да ња, збор ни ка и дру гих пу бли ка ци ја. 

Пред сед ни штво је с ве ли ком па жњом пра ти ло ра до ве на са на ци ји и адап та цији 
згра де Ма ти це срп ске. На кон ви ше од че тр де сет го ди на од по след ње ре кон струк ци-
је, у то ку 2018. и 2019. го ди не из вр ше ни су адап та ци ја и уре ђе ње де ла згра де Ма ти це 
срп ске. Ре но ви ра ни су: при зе мље (про сто ри је Срп ске ен ци кло пе ди је), први спрат (све-
ча ни и кан це ла риј ски део) и Ру ко пи сно оде ље ње. Ра до ви су из во ђе ни фа зно уз по што-
ва ње свих по зи тив но прав них про пи са и про це ду ра. Адап та ци ју је пра тио Над зор ни 
ор ган, а управ ни ца по сло ва је Пред сед ни штво ре дов но из ве шта ва ла о про це су ра да. 

Пред сед ни штво је пра ти ло рад на про це су вра ћа ња за ду жби н ске имо ви не. Ма-
ти ца срп ска је, у скла ду са За ко ном о вра ћа њу имо ви не и обе ште ће њу, под не ла зах те ве 
за по вра ћај од у зе те имо ви не за два на ест за ду жби на под упра вом Ма ти це срп ске, као 
и имо ви не ко ја је од у зе та ди рект но Ма ти ци срп ској. У скло пу ини ци ја ти ве за до но-
ше ње по себ ног за ко на за ре сти ту ци ју имо ви не Ма ти ци срп ској, СА НУ и Бе о град-
ском уни вер зи те ту ју на 2019. го ди не одр жан је са ста нак са пре ми јер ком го спо ђом 
Аном Бр на бић, а Ма ти цу срп ску су пред ста вља ли проф. др Дра ган Ста нић, пред-
сед ник Ма ти це срп ске, и мср Је ле на Ве се ли нов, управ ник по сло ва Ма ти це срп ске 
ко ја во ди про це се ре сти ту ци је и вра ћа ња за ду жбин ске имо ви не Ма ти це срп ске.

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. Та-
ко ђе је до но си ло од лу ке о имо вин ским пи та њи ма. Во ди ло је бри гу о ма те ри јал но-
-фи нан сиј ском по сло ва њу Ма ти це срп ске и на мен ском ко ри шће њу сред ста ва, те су 
за кљу че ни мно го број ни уго во ри о до на ци ја ма. Оства ре ни су кон так ти са јав но шћу 

Председништво Матице српске
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ор га ни зо ва њем кон фе рен ци ја за штам пу и да ва њем са оп ште ња о до га ђа ји ма бит-
ним за Ма ти цу срп ску. 

Пред сед ни штво је ра ди ло на ја ча њу ме диј ске ви дљи во сти у ци љу пред ста-
вља ња сво јих де лат но сти ши рој јав но сти. Био је еми то ван ве ћи број кул тур них 
еми си ја у ко ји ма су цен трал не те ме би ли де лат ност Ма ти це срп ске и не го ва ње 
срп ске књи жев но сти и кул ту ре. По себ но је зна чај на ре дов на еми си ја о Ма ти ци на 
про гра му РТВ, што пред ста вља ре а ли за ци ју Уго во ра о са рад њи пот пи са ног 2016. 
го ди не.

Пред сед ни штво је до но си ло од лу ке ко је су у функ ци ји оства ри ва ња про гра ма 
ра да Ма ти це срп ске, ста ра ло се 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. Раз ма тра ло је и ре ша ва ло и дру га пи та ња 
ко ја су ве за на за рад и оба вља ње де лат но сти Ма ти це срп ске. 

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 
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, проф. др Иси до ра Бје ла ко вић, 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 Сло бо дан Вла ду шић, проф. др Слав ко 
Гор дић, ака де мик Ја сми на Гр ко вић-Меј џор, проф. др Јо ван Де лић, проф. др Бра ни-
слав Ђур ђев, проф. др Ђор ђе Ђу рић, проф. др Ду шан Ива нић, проф. др Алек сан дар 
Јо ва но вић, проф. др Ми лош Ко вић, ака де мик Ва си ли је Кре стић, ака де мик Све то зар 
Ко ље вић , проф. др Љу бо мир ка Кр кљуш, др Бран ка Ку лић, ака де мик Љу бо мир 
Мак си мо вић, проф. др Сло бо дан Мар ко вић, др Ми о драг Ма тиц ки, проф. др Алек-
сан дар Ми ла но вић, др Мар ко Не дић, проф. мр Не над Осто јић, проф. др Сло бо дан 
Па вло вић, др Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, 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 Јо ван По пов, ака де мик Ми ло рад Ра до ва но вић, проф. др Ми ра 
Ра до је вић, проф. др Го ра на Ра и че вић и проф. др Зо ри ца Ха џић. Свим сед ни ца ма је 
при су ство ва ла мср Је ле на Ве се ли нов, управ ник по сло ва Ма ти це срп ске. 

На Тре ћој сед ни ци Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске, одр жа ној 14. но вем бра 
2016. го ди не, у скла ду са Чла ном 26 Ста ту та Ма ти це срп ске, у са став Управ ног 
од бо ра Ма ти це срп ске ко оп ти ран је Се ли мир Ра ду ло вић. 

У овом пе ри о ду одр жа не су 22 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, иза бра ни су и име но ва ни 
чла но ви ор га на и рад них те ла Ма ти це срп ске, Га ле ри је Ма ти це срп ске, Би бли о те-
ке Ма ти це срп ске и Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске, чла но ви управ них од бо ра 
за ду жби на, као и пред став ни ци Ма ти це срп ске ко ји су уче ство ва ли у ра ду дру гих 
ор га на и те ла. Управ ни од бор је усва јао го ди шње из ве шта је о ра ду, за вр шне ра чу-
не, пла но ве ра да, фи нан сиј ске пла но ве и пла но ве јав них на бав ки Ма ти це спр ске, 
као и 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. До но сио је оп шта ак та ко ји ма се ре гу ли шу 
ор га ни за ци ја и рад ор га на, оде ље ња и рад них те ла Ма ти це срп ске. Управ ни од бор 
је пра тио рад дру шта ва чла но ва Ма ти це срп ске и њи хо ву де лат ност и при хва тао 
пла но ве ра да и из ве шта је о ра ду. 

У пе ри о ду ко ји је об у хва ћен овим из ве шта јем Управ ни од бор је од лу чи вао о 
нај ва жни јим пи та њи ма де ло ва ња Ма ти це срп ске, до но сио од лу ке о одр жа ва њу на-
уч них ску по ва, ус по ста вља њу на гра да, по кре та њу пу бли ка ци ја. Из два ја мо до зво лу 
за штам па ње ча со пи са за срп ску књи жев ност и кул ту ру на ен гле ском је зи ку под на зи-
вом Li te rary links of Ma ti ca srp ska, за штам па ње ча со пи са за дру штве не на у ке, умет-



РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ 19

ност и кул ту ру на ен гле ском је зи ку под на зи вом SYNA XA – In ter na ti o nal Jo ur nal of 
Ma ti ca srp ska for So cial sci en ces, Arts and Cul tu re, као и за штам па ње по вре ме не 
пу бли ка ци је Књи жев ни ди ја ло зи Ма ти це срп ске. 

У скла ду са Ста ту том Ма ти це срп ске Управ ни од бор се по себ но ста рао о но во-
сте че ној имо ви ни ко ју је Ма ти ца срп ска до би ла те ста мен том и ре дов но је ин фор ми сан 
о по ступ ку ре сти ту ци је. Осно вао је Кра ји шки од бор Ма ти це срп ске и Ко сов ско ме-
то хиј ски од бор Ма ти це срп ске. Управ ни од бор је ре дов но до би јао ин фор ма ци је о 
то ку ра до ва на са на ци ји и адап та ци ји згра де Ма ти це срп ске и из нео по зи тив но 
ми шље ње о овом ве ли ком по ду хва ту. На кра ју че тво ро го ди шњег пе ри о да, Управ ни 
од бор је ра дио на при пре ма ма за 129. Скуп шти ну Ма ти це срп ске. 

ИЗ ВР ШНИ ОД БОР

На кон што је Управ ни од бор име но вао се кре та ре оде ље ња, управ ни ка Ру ко-
пи сног оде ље ња и уред ни ка Ле то пи са Ма ти це срп ске, са гла сно од ред ба ма Ста ту та 
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, 
пред сед ник, чла но ви: проф. др Бран ко Бе шлин, проф. др Мир ја на Ве се ли но вић Хоф-
ман, проф. др Алек сан дра Вра неш, проф. др Ђор ђе Де спић, проф. др Ђор ђе Ђу рић, 
ака де мик Ру долф Ка сто ри, проф. др Љу бо мир ка Кр кљуш, др Ми о драг Ма тиц ки, 
др Мар ко Не дић, проф. мр Не над Осто јић, др Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, проф. 
др Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић, проф. др Ма то Пи жу ри ца, Се ли мир Ра ду ло вић 
и проф. др Вла ди мир Си мић. Свим сед ни ца ма је при су ство ва ла мср Је ле на Ве се-
ли нов, управ ник по сло ва Ма ти це срп ске. 

Из вр шни од бор је у овом пе ри о ду одр жао 9 сед ни ца. На тим сед ни ца ма су раз-
ма тра ни 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 упу ћи ва ни Управ ном од бо ру на усва ја ње. 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 ри о 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, 
у скла ду са Ста ту том, до но сио je про пи се ко ји ма се ре гу ли ше рад Струч не слу жбе 
Ма ти це срп ске и усме ра вао рад оде ље ња и дру гих рад них те ла. Из вр шни од бор је 
ре дов но до би јао ин фор ма ци је о ра до ви ма на са на ци ји и адап та ци ји згра де Ма ти це 
срп ске, но во сте че ној имо ви ни и про це си ма ре сти ту ци је. Раз ма тра ни су пред ло зи 
о име но ва њи ма ор га на и рад них те ла, као и оп штих ака та и упу ћи ва ни Управ ном 
од бо ру на од лу чи ва ње. 

Из вр шни од бор је 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. На сед ни ца ма 
Из вр шног од бо ра у 2019. и 2020. го ди ни оба вља не су при прем не ак тив но сти за 129. 
Скуп шти ну Ма ти це срп ске. 

НАД ЗОР НИ ОД БОР

Над зор ни од бор Ма ти це срп ске је ра дио у сле де ћем са ста ву: мр Сло бо дан 
Кне же вић, пред сед ник, чла но ви: проф. др Бран ко Баљ, проф. др Вук сан Ла ки ће вић, 
Јо жеф Лим бур гер, мр Мир ко Лу бу рић, Ми лан Пе тро вић и Јо ван Чу ла је вић. По сло-
ве се кре та ра Над зор ног од бо ра вр ши ла је мср Је ле на Ве се ли нов, управ ник по сло ва 
Ма ти це срп ске. 

У овом пе ри о ду Над зор ни од бор је одр жао 10 сед ни ца на ко ји ма су раз ма тра-
ни из ве шта ји о ра ду Ма ти це срп ске, за вр шни ра чу ни и пла но ви јав них на бав ки, 
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ана ли зи ран је и над зи ран рад ма те ри јал но-фи нан сиј ског по сло ва ња Ма ти це срп ске. 
У про те клом пе ри о ду Ма ти ца срп ска се о по је ди ним пи та њи ма кон сул то ва ла са 
чла но ви ма Над зор ног од бо ра. 

На ини ци ја ти ву Над зор ног од бо ра по кре ну та је про це ду ра вра ћа ња сред ста-
ва из не ка да шње Ју го бан ке, где су би ла нов ча на сред ства од ле га та Ма ти це срп ске. 
Сред ства су 2019. го ди не пре не се на на де ви зни ра чун у НЛБ бан ци. 

ОД БОР ЗА ПРАВ НА И СТА ТУ ТАР НА ПИ ТА ЊА

Од бор за прав на и ста ту тар на пи та ња је ра дио у са ста ву: Јо ван Чу ла је вић, 
пред сед ник, чла но ви: мср Је ле на Ве се ли нов, Зо ран Ву че вић, Жи во рад Ла лић, мр 
Иси до ра Ни ко лић Са вин, др Сте фан Са мар џић и Рад ми ла То мић. 

У прет ход ном пе ри о ду Од бор за прав на и ста ту тар на пи та ња одр жао је 7 сед-
ни ца. Од бор је на зах тев ор га на Ма ти це срп ске да вао ми шље ња о за кон ској и ста-
ту тар ној уте ме ље но сти по је ди них од лу ка и о раз ли чи тим прав ним пи та њи ма ко ја 
су се ја ви ла у де лат но сти Ма ти це срп ске. Раз ма трао је прав ну уте ме ље ност пред ло-
га оп штих ака та Ма ти це срп ске и Би бли о те ке Ма ти це срп ске и упу ћи вао ми шље ње 
над ле жном ор га ну у чи јој се над ле жно сти на ла зи до но ше ње ак та.

СА ВЕТ

Са вет у ак ту ел ном ман да ту (2016–2020) чи не: ака де мик Во ји слав Ма рић, пред-
сед ник, чла но ви: Жив ко Ки се лич ки, проф. др Да ни ца Пе тро вић, проф. др Дра ги ша 
По по вић, ака де мик Ди ми три је Сте фа но вић, Ни ко ла Стој шић, проф. др Ми ро слав 
Ти мо ти је вић , ака де мик Дра ган Шко рић и проф. др Мла ден Шу ка ло. То ком 2019. 
го ди не одр жа на је јед на сед ни ца Са ве та као са ве то дав ног те ла Управ ног од бо ра. 

Сед ни ци су при су ство ва ли проф. др Да ни ца Пе тро вић, ака де мик Ди ми три је 
Сте фа но вић, Ни ко ла Стој шић, ака де мик Дра ган Шко рић, проф. др Дра ган Ста нић, 
пред сед ник Ма ти це срп ске, и мср Је ле на Ве се ли нов, управ ник по сло ва Ма ти це 
срп ске. На сед ни ци је раз го ва ра но о про гра му раз во ја на уч но и стра жи вач ког ра да 
и до са да шњим ре зул та ти ма.

ОД БО РИ ОДЕ ЉЕ ЊА МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ

Оде ље ње за књи жев ност и је зик

ОДЕ ЉЕ ЊЕ ЗА КЊИ ЖЕВ НОСТ И ЈЕ ЗИК (СЕ КРЕ ТАР ОДЕ ЉЕ ЊА ДР МАР КО 
НЕ ДИЋ): проф. 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. еме ри тус др Слав ко Гор дић, проф. др Вла ди сла ва Гор дић 
Пет ко вић, др Дра га на Гр бић, ака де мик Ја сми на Гр ко вић-Меј џор, проф. др Јо ван 
Де лић, до пи сни члан СА НУ, проф. др Ђор ђе Де спић, проф. др Рај на Дра ги ће вић, 
проф. др Ра до слав Ера ко вић, проф. еме ри тус 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, мр Мир ја на Јо цић, 
проф. др Ма ри ја Кле ут, 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, 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 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 Алек сан дар Пе тро вић, проф. др Дра го љуб Пе тро вић, проф. др Пре драг 
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Пе тро вић, проф. др Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић, проф. др Пе тар Пи ја но вић, 
проф. др Ма то Пи жу ри ца, 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, 
књи жев ник Се ли мир Ра ду ло вић, проф. др Го ра на Ра и че вић, ака де мик Сло бо дан 
Ре ме тић, проф. др Вла ди сла ва Ру жић, књи жев ник Ђор ђо Сла до је, проф. др Дра ган 
Ста нић, проф. др Ра да Сти јо вић, проф. др Бо шко Су вај џић, проф. др Сре то Та на-
сић, проф. др Кор не ли ја Фа ра го, др Дра ган Ха мо вић, проф. др Ми хал Хар пањ и 
проф. др Мла ден Шу ка ло.

Лек си ко граф ско оде ље ње

ЛЕК СИ КО ГРАФ СКО ОДЕ ЉЕ ЊЕ (СЕ КРЕ ТАР ОДЕ ЉЕ ЊА ПРОФ. ДР ЉИ-
ЉА НА ПЕ ШИ КАН ЉУ ШТА НО ВИЋ): мр Бра ни сла ва Ба лаж, проф. др Бран ко 
Бе шлин, Сте ван Бу гар ски, мр Ми ли ца Бу јас, доц. др Не ве на Вар ни ца, проф. др 
Алек сан дра Вра неш, проф. др Сло бо дан Ву јић, проф. др Дра га на Ву ки ће вић, мр 
Ду ши ца Гр бић, проф. др Ду шан Дра јић, мр Гор да на Ђи лас, проф. др Ми лош Ја-
го дић, Ма ри ја Јо ван цаи, мср Алек сан дра Јо ва но вић, мр Мир ја на Ка ра но вић, проф. 
др Ма ри ја Кле ут, ака де мик Ва си ли је Кре стић, др Пе тар Кре стић, ака де мик Во-
ји слав Ма рић, До бри ла Мар ти нов, др Ја сми на Ми ла но вић, Вла ди мир Ни ко лић, 
др Алек сан дра Но ва ков, др Ви о ле та Обре но вић, проф. др Зо ра на Опа чић, проф. 
мр Не над Осто јић, Де ја на Оцић, мр Зо ран Пе ја ши но вић, доц. др На та ша По ло ви-
на, др Ра до мир По по вић, проф. др Дра ган Ста нић, др Љи ља на Сто шић, 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.

Оде ље ње за дру штве не на у ке

ОДЕ ЉЕ ЊЕ ЗА ДРУ ШТВЕ НЕ НА У КЕ (СЕ КРЕ ТАР ОДЕ ЉЕ ЊА ПРОФ. ДР 
ЉУ БО МИР КА КР КЉУШ): 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, др Жар ко Ди мић, проф. др Са ња Ђа јић, проф. др Бра ни слав 
Ђур ђев, проф. др Гор да на Ко ва чек Ста нић, проф. др Ми лош Ко вић, др Пе тар Кре-
стић, др Ве сна Мар ја но вић, проф. др Сло бо дан ка Мар ков, ака де мик Ча слав Оцић, 
проф. др Алек сан дар Пе тро вић, проф. др Дра ган Про ле, проф. др Алек сан дар Ра-
сто вић, проф. др Мир ја на Ра ше вић, ака де мик Мом чи ло Спре мић, проф. др Бо јан 
Ту бић и проф. др Ср ђан Шљу кић.

Оде ље ње за при род не на у ке

ОДЕ ЉЕ ЊЕ ЗА ПРИ РОД НЕ НА У КЕ (СЕ КРЕ ТАР ОДЕ ЉЕ ЊА АКА ДЕ МИК 
РУ ДОЛФ КА СТО РИ): проф. др Го ран Анач ков, проф. др Фе ренц Ба ги, проф. др 
Пал Бо жа, проф. др Ми лан Ва па, проф. др Ан те Ву јић, проф. др Је ле на Ву ко је вић, 
мср Ми ле на Да ни чић, проф. др Ру жи ца Игић, др Ана Је ро ме ла Мар ја но вић, доц. 
др Мла ђен Јо ва но вић, проф. др Вла ди мир Ка тић, 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 Сло бо дан 
Мар ко вић, до пи сни члан СА НУ, проф. др Ива на Мак си мо вић, проф. др Јо ван Мак-
си мо вић, ака де мик Во ји слав Ма рић, проф. др Ми лан Ма та вуљ, проф. др Сте ван 
Ма ши ре вић, проф. др На да Ми ло ше вић, проф. др Дра ги ша По по вић, проф. 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, проф. др Сло бо дан Ћур чић, проф. др Смиљ ка Ши мић 
и проф. др Ма ри ја Шкри њар.
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Оде ље ње за ли ков не умет но сти

ОДЕ ЉЕ ЊЕ ЗА ЛИ КОВ НЕ УМЕТ НО СТИ (СЕ КРЕ ТАР ОДЕ ЉЕ ЊА ДОЦ. ДР 
ВЛА ДИ МИР СИ МИЋ): доц. др Игор Бо ро зан, др Дра ган Вој во дић, др Бран ка Вра-
не ше вић, мр Ко ста Ву ко вић, др Ду брав ка Ђу ка но вић, др Је ле на Ер де љан, проф. др 
Алек сан дар Ка ди је вић, др Да ни је ла Ко ро ли ја Цр кве ња ков, др Ми ро сла ва Ко стић, 
др Бран ка Ку лић, др Алек сан дра Ку че ко вић, 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, др Ти-
ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, проф. др Да ни ца По по вић, доц. др Не над Ра дић, др 
Ми лан Ра дуј ко, др Зо ран Ра кић, проф. др Мир ја на Ро тер Бла го је вић, Дон ка Стан-
чић, др Иван Сте во вић, др Љи ља на Сто шић, др Бран ко Чо ло вић, др Си мо на Чу пић 
и проф. др Ма ри ца Шу пут. 

Одељење за сценске уметности и музику

ОДЕ ЉЕ ЊЕ ЗА СЦЕН СКЕ УМЕТ НО СТИ И МУ ЗИ КУ (СЕ КРЕ ТАР ОДЕ ЉЕ ЊА 
ПРОФ. ДР МИР ЈА НА ВЕ СЕ ЛИ НО ВИЋ ХОФ МАН): проф. др Бог дан Ђа ко вић, 
проф. др Зо ран Ђе рић, Гор да на Ђур ђе вић, др Зо ран T. Јо ва но вић, др Је ле на Јо ва но-
вић, проф. др Ка та лин Ка ич, доц. др Ма ри ја на Ко ка но вић Мар ко вић, проф. др 
Со фи ја Ко шни чар, проф. др Ве сна Крч мар, др Дан ка Ла јић Ми хај ло вић, 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, проф. Пре драг Мом-
чи ло вић, проф. мр Не над Осто јић, проф. др Ива на Пер ко вић, др Да ни ца Пе тро вић, 
проф. др Жив ко По по вић, проф. др Ти ја на По по вић Мла ђе но вић, проф. др Ира 
Про да нов Кра ји шник, др Ма ри ја на Пр па Финк, мр Ми ро слав Ра до њић, проф. др 
Ду шан Рњак, проф. др Не бој ша Ром че вић, др Не ма ња Сов тић, 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.

Ру ко пи сно оде ље ње

РУ КО ПИ СНО ОДЕ ЉЕ ЊЕ (УПРАВ НИК ОДЕ ЉЕ ЊА ПРОФ. ДР АЛЕК САН ДРА 
ВРА НЕШ): Ју го слав Вељ ков ски, доц. др Дра га на Гру јић, доц. др Гор да на Ђо ко вић, 
Пе тар Ђур ђев, проф. 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 Љи ља на Мар ко вић, 
проф. др Де јан Ми ка ви ца, др Алек сан дра Но ва ков, др Дра го Ње го ван, др Иси до ра 
По по вић, Ра до ван По по вић, др Ра до мир По по вић, проф. др Го ра на Ра и че вић, 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

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)

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 те 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. Нор ма тив но уса гла ше на 
из да ња по слу жи ће и као осно ва за ко нач ну при пре му школ ског из да ња пра во пи са 
(на ње го вој при пре ми, као за себ ном про јек ту, ра ди се па ра ле но са на пред на ве де-
ним по сло ви ма).

ПРА ВО ПИС. − Пра во пис срп ско га је зи ка из 1993, ко ји пот пи су ју Ми тар Пе-
ши кан, Јо ван Јер ко вић и Ма то Пи жу ри ца, ви ше пу та је по на вљан у не из ме ње ном 
ви ду, а из да ње из 2002. иза шло је са знат но до пу ње ним реч ни ком уз Пра во пис (и 
мо же се сма тра ти ње го вим дру гим из да њем). Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског 
је зи ка, у до го во ру са Ма ти цом срп ском, име но вао је Ре дак ци ју за при пре му из ме-
ње ног и до пу ње ног из да ња у са ста ву: Ма то Пи жу ри ца (глав ни ре дак тор), Ми ло рад 
Де шић, Бра ни слав Осто јић и Жи во јин Ста ној чић, уз на по ме ну да се за др жи не из-
ме њен са став ау тор ског од но сно при ре ђи вач ког ти ма пр вог из да ња. Из ме ње но и 
до пу ње но из да ње на ве де не ре дак тор ске гру пе (озна че но као тре ће) од штам па но је 
2010. а ње го во по но вље но из да ње 2011. го ди не, са ис пра вље ним за па же ним штам-
пар ским гре шка ма и пре ви ди ма, ко ји на рав но не за ди ру у нор му. У Ма ти ци срп ској 
jе и на кон то га при пре ма но и об ја вље но ви ше из да ња (ско ро сва ко го ди шње; по-
след ње из да ње је об ја вље но 2019. го ди не). Из ме ње но и до пу ње но из да ње об ја вље но 
је и у ије кав ској вер зи ји 2014, чи ме је об но вље на прак са ка кву је за сту пао (и оства-
рио) глав ни ау тор Пра во пи са из 1993. акад. Ми тар Пе ши кан. Ије кав ско из да ње је 
фи нан сиј ски по др жа ла Ре пу бли ка Срп ска. Ије кав ска вер зи ја је на ме ње на и оном 
де лу цр но гор ске про свет не и кул тур не јав но сти ко ја упор но ис тра ја ва на очу ва њу 
срп ског је зич ког за јед ни штва.

Ау тор ска гру па, ре дак тор и Ма ти ца срп ска има ју раз ло га да ве ру ју да је нор ма 
− с об зи ром на од нос струч не и ши ре кул тур не јав но сти и нај ва жни јих ко ри сни ка 
пре све га − углав ном по го ђе на и до бро при мље на. Уса мље ни и, сре ћом, све ре ђи и 
у јав но сти по зна ти не спо ра зу ми, опо ми њу нас да се убу ду ће са још ви ше па жње 
мо ра мо др жа ти пра ви ла да су по жељ не са мо оне из ме не ко је су мно го бо ље од по
сто је ћих и на у че них (у слич ној фор му ла ци ји на то нас је ви ше пу та под се ћао акад. 
Па вле Ивић). Ина че, не сна ла же ња се мо гу озна чи ти не кад инер ци јом, не кад не ма-
ром, од но сно ни ским и опа да ју ћим ни во ом пи сме но сти уоп ште, али и ре ал ним по-
сто ја њем тзв. си вих зо на, ко је сво јом „гра нич ном” при ро дом (на рав но уз тра ди ци ју, 
ко ја ни је би ла увек за сно ва на на ја сним прин ци пи ма) зах те ва ју ар би три ра ње у 
по је ди но сти ма. (Прет ход ног, на жа лост, као да ни су све сни нпр. они ко ји нор му 
ту ма че и са ста вља ју те сто ве, па за и ста по не кад из гле да да нам при руч ни ци умно-
жа ва ју број не пи сме них, а те сто ви у по је ди но сти ма по ста вља ју „че ка ли це” у свр ху 
ран ги ра ња. Из ме ђу оста лог, та ко се ру ши ау то ри тет нор ме.) Има мо у ви ду на рав но 
и ди рект но или ин ди рект но по ста вља на пи та ња (че шће с тра же њем ар би три ра ња 
у де та љи ма не го пак из ра же них не до у ми ца прин ци пи јел не при ро де). У огра ни че-
ном бро ју слу ча је ва чи ни нам се да се ра ди и о све сном от по ру пре ма но ви на ма од 



24 РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ

стра не оних ко ји пи шу и мно го и до бро, што се мо ра узи ма ти с по себ ним ре спек том. 
Не ма лу смет њу уста љи ва њу нор ме и по ди за њу ни воа пи сме но сти пред ста вља ју 
ла ич ка, не рет ко ана хро на и иде о ло ги зо ва на оспо ра ва ња ак ту ел не је зич ке нор ме, 
па чак и по тре бе стан дар ди за ци је уоп ште. (Глав ни њи хов „ар гу мент”: до вољ но је 
то што се у днев ној ко му ни ка ци ји на ма тер њем је зи ку до бро раз у ме мо и без на-
мет ну тих пра ви ла од стра не лин гви ста. На жа лост, њих у јав но сти, у штам пи и на 
дру штве ним мре жа ма, на ра зним пор та ли ма на при мер, по др жа ва ју по је дин ци и 
из на ше стру ке.) По се бан про блем је то што се под пра во пис пре че сто под во де 
нор ма тив на пи та ња ко ја се не ти чу пра во пи са, бу ду ћи да смо (тра ди ци о нал но) на-
ви кли да нам пра во пи сни при руч ни ци слу же и као при руч ни је зич ни са вет ни ци.

Ау тор ски тим за све вре ме при ме не Пра во пи са бе ле жи нај че шћа огре ше ња о 
пра во пи са ну нор му. Одр жа но је са ве то ва ње 2018. (у фор ми окру глог сто ла) у Ан дрић-
гра ду, у ор га ни за ци ји Ма ти це срп ске, Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка и 
Ан дри ће вог ин сти ту та. Оно је би ло у це ли ни гле да но по зи тив но ори јен ти са но: 
нор му уса вр ша ва ти без су ви шних по тре са и де мон стри ра ња лич них су је та и кла нов
ских су рев њи во сти. Ма ти ца срп ска и Ан дри ћев ин сти тут из да ли су са тог ску па збор-
ник Но ви при ло зи срп ском пра во пи су (2019). До бар део нај у па дљи ви јих про бле ма, 
нпр. за спо је но и одво је но пи са ње ре чи, би ће лак ше ре шив осла ња ју ћи се на дру го 
из да ње Реч ни ка срп ског је зи ка (јед но том ни ка). Ми сли мо да би у то ку на ред них 
го ди на (а сва ка ко у но вом че тво ро го ди шњем ман да ту Ма ти чи них ор га на) би ло 
це лис ход ни је ор га ни зо ва ти те мат ска са ве то ва ња (на ве де но са ве то ва ње је ука за ло 
на прав це пре и спи ти ва ња нор ме), по пра ви лу са уче сни ци ма по по зи ву, с ци љем да 
се са ве сно и струч но пред ло же кон крет на ре ше ња, а не са мо или на чел не или са свим 
сит не по је ди но сти и про пу сти у об ра ди. Ме ђу тим, под ра зу ме ва се да се ни та кве 
вр сте при мед би не сме ју пот це њи ва ти, јер је у пра во пи сном при руч ни ку сва ка по-
је ди ност бит на. Њи ме се про пи су је нор ма: ја сно, пре ци зно, из ри чи то, што зна чи 
– при ме њи во, уз то и на на чин да фор му ли са на пра ви ла по слу же и као ори јен та-
ци ја за по сту па ња у слич ним си ту а ци ја ма. Под ра зу ме ва се да би би ло по жељ но да 
се за пра во пи сне те ме ши ре отво ре на ши ча со пи си ко ји се ба ве нор мом и не го ва њем 
кул ту ре срп ског је зи ка (пре све га Наш је зик и Је зик да нас), с из ри чи том ори јен та-
ци јом да се ти ме не уно си по мет ња и не си гур ност у при ме ну ва же ће нор ме. 

ШКОЛ СКО ИЗ ДА ЊЕ ПРА ВО ПИ СА. – Ма то Пи жу ри ца је при пре мио текст 
Пра ви ла за школ ско из да ње Пра во пи са, у рад ној вер зи ји на сло вљен као Крат ки 
пра во пис срп ско га је зи ка, на ме њен пре све га школ ској и нај ши рој јав ној упо тре би. 
Ни је за вр ше но са мо по гла вље При ла го ђе но пи са ње име на из стра них жи вих је зи ка 
(при ме ре но пре све га ак ту ел ним школ ским про гра ми ма) и, на рав но, Реч ник уз пра-
во пис, ко ји се мо же ура ди ти са мо на кон за вр ше них Пра ви ла. Као осно ва тзв. школ-
ског из да ња по слу жио је „Крат ки пра во пис срп ског је зи ка Ма ти це срп ске”, об ја вљен 
у Ве чер њим но во сти ма (ок то бар –но вем бар 2012, у су бот њим из да њи ма, у ви ду пет 
на ста ва ка-се па ра та), ко ји је по том пре штам пан у Да ни ци Ву ко ве за ду жби не за 2013. 
го ди ну, као и ра ни је об ја вљен Пра во пис срп ско га је зи ка. При руч ник за шко ле, у 
из да њу За во да за уџ бе ни ке Ре пу бли ке Ср би је и Ма ти це срп ске 2001. год. По сту пак 
је био олак шан ти ме што је пр во на ве де ни при лог при ре дио М. Пи жу ри ца, дру ги 
уз са рад њу са Јо ва ном Јер ко ви ћем (са мо на Реч ни ку), на рав но све с ослон цем на 
из да ња ма тич ног (ве ли ког) Пра во пи са срп ског је зи ка Ма ти це срп ске. За вр ша ва ње 
и об ја вљи ва ње овог пре ко по треб ног при руч ни ка це лис ход но је, ми сли мо, тек на кон 
ко нач ног уза јам ног уса гла ша ва ња основ них нор ма тив них при руч ни ка (Пра во пи са, 
Нор ма тив не гра ма ти ке и Реч ни ка – јед но том ни ка) и евен ту ал них (ве ру је мо у нор-
ма тив ном сми слу ма њих) из ме на до ко јих ће до ћи стру ка (на на чин на пред на ве ден), 
уз под ра зу ме ва но њи хо во усва ја ње у Од бо ру за стан дар ди за ци ју срп ско га је зи ка и 
уз са гла сност над ле жних ми ни стар ста ва. 
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НА ПО МЕ НА: Ну жно је да се над ле жне ин сти ту ци је (укљу чу ју ћи на рав но и 
Ма ти цу срп ску) за ло же за то да се основ ни нор ма тив ни при руч ни ци (пре све га 
Пра во пис, Реч ник и Нор ма тив на гра ма ти ка) по ну де и у ди ги тал ној фор ми, од но сно 
да се на ђу на ин тер не ту. За тај по сао по треб но је ан га жо ва ње и ква ли фи ко ва них 
ин фор ма ти ча ра, оспо со бље них за ову вр сту по сла, уз кон сул то ва ње ау тор ских ти-
мо ва и Ма ти чи них ор га на.

РЕЧ НИК СРП СКОГ ЈЕ ЗИ КА (јед но том ник). – У про те клом пе ри о ду ин тен-
зив но се ра ди ло на при пре ми дру гог из да ња Реч ни ка срп ског је зи ка (јед но том ни ка), 
екав ско из да ње, а по след њих го ди на и на при пре ми ње го ве ије кав ске вер зи је. Дру го 
из да ње је ре ди го вао и уре дио Ми ро слав Ни ко лић, а штам па ла Ма ти ца срп ска 2018, с 
пре по ру ка ма ре цен зе на та ака де ми ка Ива на Клај на и проф. др Дра го љу ба Пе тро ви ћа. 

РЕЧ НИК СРП СКОГ ЈЕ ЗИ КА XII−XVI II ВЕ КА 
(ру ко во ди лац про јек та: ака де мик Ја сми на Гр ко вић-Меј џор)

У про те клом че тво ро го ди шњем пе ри о ду ра да на про јек ту ура ђе ни су сле де ћи 
по сло ви:

1) Са чи ње на је ко нач на вер зи ја при мар ног кор пу са и ре ги ста ра гра ђе (при че му 
је оста вље на мо гућ ност да се он про ши ри уко ли ко би се по ја ви ли но ви ре ле-
вант ни до ку мен ти), са свим пра те ћим по да ци ма: скра ће ни ца, вре ме на стан ка 
(го ди на/ве к), ори ги нал/пре пис, ар хив/би бли о те ка у ко јој се до ку мент чу ва, 
по да так о то ме да ли по сто ји фо то гра фи ја или фо то тип ско из да ње до ку мен та, 
са на во ђе њем из да ња и ди пло ма тич ких сту ди ја. Кор пус је раз вр стан у че ти ри 
ве ли ке ску пи не, на осно ву жан ров ског и са др жин ског прин ци па: 1) по слов но-
прав на пи сме ност (сред њо ве ков не по ве ље и пи сма, за ко ни, прав ни до ку мен ти 
из ка сни јег пе ри о да, по пут бо га те гра ђе Па штров ских ис пра ва, те „сит ни ја 
гра ђа”: но мич ке ис пра ве, те ста мен ти и сл.), 2) књи жев на де ла (пре вод на и 
ори ги нал на де ла раз ли чи тих жан ро ва), 3) на уч на и на уч но по пу лар на де ла 
(ме ди цин ски спи си, ле ка ру ше, реч ни ци и сл.) и 4) оста ло (за пи си и нат пи си, 
по ле мич ки спи си, про то ко ли, по пи си, теф те ри, ин вен та ри и сл.). 

2) При ба вље ни су сним ци ар хив ске гра ђе из сле де ћих ар хи ва: Ду бро вач ки ар хив, 
Др жав ни ар хив Бу два, Др жав ни ар хив Це ти ње, Ар хив у Хер цег Но вом, Ар хив 
ма на сти ра Пра скви ца, Ар хив Пе ра ста, Би је љан ски ћи ри лич ки ар хив, Ар хив 
ма на сти ра Са ви на, Ар хив у Се ге ди ну, Ар хив гра да Но вог Са да, На род ни му-
зеј у Пра гу, Би бли о те ка Ма ле бра ће у Ду бров ни ку, На ци о нал на и све у чи ли шна 
књи жни ца у За гре бу, Ар хив Ста ре пра во слав не цр кве у Са ра је ву, Ар хив БиХ у 
Са ра је ву, Се че њи је ва би бли о те ка у Бу дим пе шти, На род на би бли о те ка Ср би је, 
Би бли о те ка Ма ти це срп ске, Уни вер зи тет ска би бли о те ка „Све то зар Мар ко вић”). 
На ба вљен је и ве ћи број ди ги та ли зо ва них ста рих штам па них књи га, пре те жно 
Ср ба ка то ли ка. Из ра жа ва мо за хвал ност Би бли о те ци Ма ти це срп ске на по мо-
ћи ве за ној за при ба вља ње сни ма ка ру ко пи са и штам па них књи га и њи хо ву 
ди ги та ли за ци ју, као и На род ној би бли о те ци Ср би је и Уни вер зи тет ској би бли-
о те ци „Све то зар Мар ко вић” у Бе о гра ду.

3) Де фи ни са ни су прин ци пи уно са гра ђе у ком пју тер, при че му се обез бе ђу је 
вер ност ори ги нал ном тек сту. Сред стви ма про јек та обез бе ђен је по се бан фонт 
гра ђан ске ћирилицe Be o grad Pro, ко ји у пот пу но сти за до во ља ва по тре бе уно-
са гра ђе у елек трон ски кор пус. 

4) Део гра ђе је унет у ком пју тер (ста ро срп ске по ве ље из пе ри о да Де спо то ви не, 
по ве ље и пи сма тур ских сул та на, па штров ске ис пра ве, Ро ман о Тро ји, Га је ва 
Алек сан дри да, до ку мен та из Ар хи ва Пе ра ста и Би је љан ског ар хи ва, но мич ке 
ис пра ве, од ре ђе ни број ру ко пи са При че о Бо ју ко сов ском итд.).
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5) У окви ру про јек та је по кре ну та Еди ци ја „Mo nu men ta Ser bi ca / Срп ски спо ме-
ни ци”, у окви ру ко је ће се из да ва ти гра ђа, пре све га до са да не из да та, али и 
она чи ја из да ња ни су у пот пу но сти по у зда на. У за вр шној фа зи је при пре ма 
пр ве књи ге: Па штров ске ис пра ве XVI и XVII ви је ка, ко ју је при ре ди ла Је ли ца 
Сто ја но вић. Уред ни ци еди ци је су ака де мик Ја сми на Гр ко вић-Меј џор и доц. 
др Вик тор Са вић.

6) У су ор га ни за ци ји Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти ‒ Огран ка СА НУ у 
Но вом Са ду и Ма ти це срп ске 6. и 7. де цем бра 2019. одр жан је на уч ни скуп 
„Исто риј ска лек си ко гра фи ја срп ског је зи ка”, на ко јем су, пре ма уна пред за да-
тим те ма ма, раз ма тра на сва ре ле вант на те о риј ска и ме то до ло шка пи та ња ве за-
на за ма кро струк ту ру и ми кро струк ту ру исто риј ског реч ни ка срп ског је зи ка. 
У окви ру при пре ма за скуп, ура ђен је и пи лот-про је кат из ра де реч ни ка. На ску-
пу су уче ство ва ли ис тра жи ва чи из Но вог Са да, Бе о гра да, Кра гу јев ца, Ни ша, 
Ник ши ћа и Ба ња лу ке, укљу чу ју ћи исто ри ча ре је зи ка и ети мо ло ге. У пла ну је 
из да ва ње збор ни ка ра до ва са ово га ску па (уред ни ци ака де мик Ја сми на Гр ко-
вић-Меј џор, проф. др Иси до ра Бје ла ко вић, проф. др Ма ри на Ку ре ше вић).
Са рад ни ци на про јек ту: проф. др Иси до ра Бје ла ко вић, проф. др На та ша Дра-

гин, проф. др Ма ри на Ку ре ше вић (се кре тар про јек та), проф. др Сло бо дан Па вло вић, 
мср Алек сан дра Цо лић (Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад); проф. др Алек сан дар 
Ми ла но вић, доц. др Вик тор Са вић (Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град); проф. др Је ли-
ца Сто ја но вић (Фи ло зоф ски фа кул тет, Ник шић), проф. др Вла ди мир По ло мац, мср 
Та ма ра Лу то вац (ФИ ЛУМ, Кра гу је вац), проф. др На де жда Јо вић, проф. др Ире на 
Цвет ко вић Те о фи ло вић, мср Је ле на Сто шић (Ниш), проф. др Зо ри ца Ни ки то вић 
(Ба ња лу ка). Струч ни са рад ник: Јул ка Ђу кић. Хо но рар ни са рад ник: мср Ве сна Ба јић 
(сту дент док тор ских сту ди ја, Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад).

СРП СКИ ЈЕ ЗИК: ЕН ЦИ КЛО ПЕ ДИЈ СКИ РЕЧ НИК 
(ру ко во ди лац про јек та: ака де мик Пре драг Пи пер)

Про је кат „Срп ски је зик: ен ци кло пе диј ски реч ник” има за циљ из ра ду јед но том-
ног ен ци кло пе диј ског реч ни ка ко јим би био дат ен ци кло пе ди стич ки струк ту ри ран 
лек си ко граф ски опис срп ског је зи ка и на у ке о срп ском је зи ку да нас и у про шло сти, 
као што је то до са да ура ђе но за ско ро све сло вен ске је зи ке. 

По што рад на про јек ту „Срп ски је зик: ен ци кло пе диј ски реч ник” об у хва та, 
пр во, из ра ду азбуч ни ка, а за тим би о граф ских и пој мов них од ред ни ца, у 2016. го-
ди ни је за по чет рад на из ра ди би о граф ског де ла азбуч ни ка, што је у ве ћем де лу и 
за вр ше но. 

Би о граф ски део азбуч ни ка на кра ју ове го ди не об у хва та 460 име на лин гви ста 
(што ни је ко на чан број) ко ји су се ба ви ли и ко ји се ба ве срп ским, од но сно срп ско-
хр ват ским је зи ком без по ре ђе ња са дру гим је зи ци ма или у по ре ђе њу са дру гим 
је зи ци ма, а ко ји су да ли то ме ре ле ван тан до при нос (нај ма ње јед ну мо но гра фи ју или 
зна чај ни ји уни вер зи тет ски уџ бе ник). По ред то га, у 2016. за овај про је кат је на пи-
са но око 38 од ред ни ца из те обла сти.

Бу ду ћи да рад на про јек ту „Срп ски је зик: ен ци кло пе диј ски реч ник” об у хва та, 
пр во, из ра ду азбуч ни ка, а за тим би о граф ских и пој мов них од ред ни ца, у 2017. го ди ни 
је на ста вљен рад на из ра ди би о граф ског де ла азбуч ни ка, што је у ве ћем де лу и за вршено.

На кра ју те ку ће го ди не би о граф ски део азбуч ни ка об у хва та 460 име на лин-
гви ста (што ве ро ват но ни је ко на чан број) ко ји су се ба ви ли и ко ји се ба ве срп ским 
од но сно срп ско хр ват ским је зи ком, без по ре ђе ња са дру гим је зи ци ма или у по ре ђе њу 
са дру гим је зи ци ма, а ко ји су то ме да ли ре ле вант ни ји до при нос (нај ма ње јед ну 
мо но гра фи ју или зна чај ни ји уни вер зи тет ски уџ бе ник). У 2017. за овај про је кат је 
на пи са но око 40 од ред ни ца из те обла сти. 
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По ред то га, за по чет је рад на из ра ди оно га де ла азбуч ни ка ко ји се од но си на 
по је ди не пој мо ве на у ке о срп ском је зи ку, што ће чи ни ти ве ћи део да тог ен ци кло-
пе диј ског реч ни ка.

По што рад на про јек ту „Срп ски је зик: ен ци кло пе диј ски реч ник” об у хва та, 
пр во, из ра ду азбуч ни ка, а за тим би о граф ских и пој мов них од ред ни ца, у 2018. го-
ди ни при ве де на је кра ју из ра да би о граф ског де ла азбуч ни ка (ко ја ће зах те ва ти 
на кнад на ре ди го ва ња и по пу ња ва ња).

Би о граф ски део азбуч ни ка са да об у хва та 490 име на лин гви ста ко ји су се ба-
ви ли и ко ји се ба ве срп ским, од но сно срп ско хр ват ским је зи ком без по ре ђе ња са 
дру гим је зи ци ма или у по ре ђе њу са дру гим је зи ци ма, а ко ји су да ли то ме ре ле вант-
ни ји до при нос (нај ма ње јед ну мо но гра фи ју или зна чај ни ји уни вер зи тет ски уџ бе ник). 
У 2018. го ди ни за овај про је кат је на пи са но око 50 од ред ни ца из те обла сти. 

За по чет је и у ве ли кој ме ри оства рен план ра да на пој мов ном де лу азбуч ни ка 
ен ци кло пе диј ског реч ни ка Срп ски је зик. Об ра ђен је и део ен ци кло пе диј ских од-
ред ни ца из обла сти гра ма ти ке срп ског је зи ка. 

У окви ру ра да на про јек ту „Срп ски је зик: ен ци кло пе диј ски реч ник”, чи ји је 
циљ из ра да јед но том ног ен ци кло пе диј ског реч ни ка ко јим би био дат ен ци кло пе-
ди стич ки струк ту ри ран лек си ко граф ски опис срп ског је зи ка и на у ке о срп ском 
је зи ку да нас и у про шло сти, као што је то до са да ура ђе но за ско ро све сло вен ске 
је зи ке, у 2019. го ди ни на ста вље ни су ре ди го ва ње до са да на пи са них од ред ни ца и 
рад на пи са њу пре о ста лих од ред ни ца. На пи са не су од ред ни це ко је по чи њу сло ви ма 
М, Н, Њ, а де ли мич но су об ра ђе не и од ред ни це на О и П.

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,  

од 2018. проф. др Рај на Дра ги ће вић)

Ре дак ци о ни од бор ви ше том ног Реч ни ка срп ско га је зи ка ра дио је 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 Ста нић, са мо гућ но шћу 
про ши ре ња. 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. 

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. 

У то ку 2016. го ди не Ива на Ће лић је ра ди ла на се лек ци ји суп стан дард них лек-
се ма из Реч ни ка срп ско га је зи ка, јед но том ног, с об зи ром на то да је је дан од зах те ва 
у ела бо ра ту проф. др Дра го љу ба Пе тро ви ћа био да се кор пус јед но том ног реч ни ка 
„очи сти” од не стан дард не лек си ке ка ко би по слу жио као ба за за из ра ду Реч ни ка 
срп ско га књи жев ног је зи ка – ви ше том ног. Пре гле да но је сло во Б и мар ки ра но све 
што би тре ба ло из кор пу са за ви ше том ни реч ник из ба ци ти или што би тре ба ло 
раз мо три ти. По себ на па жња по све ће на је про бле ма ти ци де ри ва ци о них гне зда не-
стан дард них лек се ма, од ре ђе ном сло ју ре чи стра ног по ре кла, исто ри ци зми ма и 
ге не рал но прин ци пу лек сич ке кон ку рент но сти стан дард : суп стан дард, као и пи та њу 
да ли је мо гу ће до след но и си стем ски од ре ди ти ја сне кри те ри ју ме за ре ви зи ју. Све 
на по ме не су да те у ви ду ко мен та ра на мар ги ни. 
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Ове године 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” 2, 
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. 

У то ку 2017. го ди не Ива на Ће лић је ра ди ла на се лек ци ји суп стан дард них лек-
се ма из Реч ни ка срп ско га је зи ка, јед но том ног, с об зи ром на то да је је дан од зах те ва 
у ела бо ра ту проф. др Дра го љу ба Пе тро ви ћа био да се кор пус јед но том ног реч ни ка 
,,очи сти” од не стан дард не лек си ке ка ко би по слу жио као ба за за из ра ду Реч ни ка 
срп ско га књи жев ног је зи ка – ви ше том ног. Пре гле да но је сло во Б и мар ки ра но све 
што би тре ба ло из кор пу са за ви ше том ни реч ник из ба ци ти или што би тре ба ло 
раз мо три ти. По себ на па жња по све ће на је про бле ма ти ци де ри ва ци о них гне зда не-
стан дард них лек се ма, од ре ђе ном сло ју ре чи стра ног по ре кла, исто ри ци зми ма и 
ге не рал но прин ци пу лек сич ке кон ку рент но сти стан дард : суп стан дард, као и пи та њу 
да ли је мо гу ће до след но и си стем ски од ре ди ти ја сне кри те ри ју ме за ре ви зи ју. Све 
на по ме не су да те у ви ду ко мен та ра на мар ги ни. 

Про је кат „Ви ше том ни реч ник са вре ме ног срп ског је зи ка” за по чет је кра јем фе-
бру а ра 2018. го ди не. За де вет ме се ци, ко ли ко је про шло од та да, ура ђе но је сле де ће:

1) Фор ми ра на је Ко ми си ја за са ста вља ње ли сте књи жев них из во ра са це ле те ри то-
ри је срп ског је зич ког про сто ра. Ко ми си ју су са чи ња ва ли проф. др Јо ван Де лић, 
др Мар ко Не дић и мр Ва са Пав ко вић. 

2) Ко ми си ја је са чи ни ла ли сту књи жев них из во ра ко ја се са сто ји од 1454 је ди ни це.
3) Лек си ко гра фи мр Де јан Ми ло ра дов и мр Ива на Ће лић са ста ви ли су ли сту 

реч ни ка, ен ци кло пе ди ја, днев них но ви на, ча со пи са и уџ бе ни ка са це ле те ри-
то ри је срп ског је зич ког про сто ра. За јед но са ли стом књи жев них де ла, ко на чан 
број из во ра из но си 4510 је ди ни ца.

4) Сле де ћу фа зу пред ста вља ло је уре ђи ва ње ли сте из во ра. Утвр ђе ни су би бли о-
граф ски по да ци за сва ки из вор. За сва ку је ди ни цу тре ба ло је про на ћи ме сто 
и го ди ну из да ња, иза да ва ча и оста ле ре ле вант не би бли о граф ске по дат ке. Овај 
део по сла ура ди ле су Ка та ри на Су нај ко, Ива на Ће лић и Ти ја на Taнасић Ла зић.

5) Из во ри су кла си фи ко ва ни пре ма из да ва чи ма. Кла си фи ко ва ли су их Ива на 
Ће лић и Ка та ри на Су нај ко.

6) Са чи ње на су пи сма за све из да ва че. За овај по сао би ле су за ду же не Ка та ри на 
Су нај ко и Ти ја на Та на сић Ла зић. 

7) Ка та ри на Су нај ко и Ти ја на Та на сић Ла зић утвр ђу ју по штан ске и елек трон ске 
адре се и бро је ве те ле фо на из да ва ча. 

8) Ка та ри на Су нај ко ша ље пи сма из да ва чи ма с мол бом да по ша љу иза бра на 
елек трон ска из да ња у Ма ти цу срп ску.

9) Де ла ко ја при сти жу кла си фи ку ју се и при пре ма ју за пра вље ње елек трон ског 
кор пу са.
То ком 2019. го ди не при ку пља ни су из во ри за ви ше том ни реч ник са вре ме ног 

срп ског је зи ка. До са да је ску пље но око 650 књи жев них де ла, струч не ли те ра ту ре, 
уџ бе ни ка, реч ни ка итд. у елек трон ском об ли ку. По ка за ло се да ова фа за у ра ду 
тра је ду же не го што је про це ње но због не по ве ре ња или не а жур но сти из да вач ких 
ку ћа. Са рад ни ци на про јек ту су се мно гим из да ва чи ма зва нич но и не зва нич но 
обра ћа ли и по не ко ли ко пу та. Бу ду ћи да без од го ва ра ју ћих из во ра не мо же да поч-
не из ра да са мог реч ни ка, ова фа за у ра ду ће се про ду жи ти и то ком сле де ће го ди не.

По што при ку пље не из во ре тре ба при пре ми ти на од го ва ра ју ћи на чин за из ра-
ду елек трон ског кор пу са, на про јек ту су ан га жо ва ни про гра мер Ср ђан Ми ли ћев и 
доц. др Ду шан ка Ву јо вић, ко ја је још пре не ко ли ко го ди на пред ла га ла про је кат 
из ра де кор пу са са вре ме ног срп ског је зи ка Ма ти це срп ске. Она ће за јед но са ру ко-
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во ди о цем про јек та ко ор ди ни ра ти рад из ме ђу лек си ко графâ и ин фор ма ти чарâ и 
ру ко во ди ти кон крет ним по сло ви ма у ве зи са при пре мом елек трон ских из да ња за 
по тре бе кор пу са.

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)

Го ди не 2018. из штам пе је иза шло дру го из да ње Реч ни ка бач ких Бу ње ва ца, 
чи ји су ау то ри Мар ко Пе ић, Гр го Бач ли ја, Јо сип Ба јић, Су за на Ку јун џић Осто јић 
и Дра го љуб Пе тро вић, под ре дак ту ром Д. Пе тро ви ћа. Го ди ну да на ка сни је иза шло 
је дру го из ме ње но и до пу ње но из да ње Реч ни ка срп ских го во ра Вој во ди не ау то ра 
Све тла не Ва ре ни ке, Де ја на Ми ло ра до ва, Ка та ри не Су нај ко, Ива не Ће лић и Дра го-
љу ба Пе тро ви ћа, опет под ре дак ту ром проф. Д. Пе тро ви ћа. Из ла ском из штам пе 
ових реч ни ка про је кат „Ди ја ле кат ски реч ник Вој во ди не” отва ра мо гућ ност за но ва 
ис тра жи ва ња ди ја ле кат ске лек си ке на под руч ју Вој во ди не.

РЕЧ НИК ГО ВО РА ВА ЉЕВ СКЕ ПОД ГО РИ НЕ 
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Дра га на Ра до ва но вић)

По тре ба за из ра дом Реч ни ка го во ра Ва љев ске Под го ри не про ис ти че у пр вом 
ре ду из чи ње ни це да је (се ве ро)за пад на Ср би ја го то во не по кри ве на ди ја ле кат ским 
реч ни ци ма. Уз то, услед убр за не ур ба ни за ци је и тех нич ко-тех но ло шког на прет ка, 
као и нестанкa ста ри је по пу ла ци је, у не по врат ће не ста ти и је дан део усме не тра ди-
ци је и лек сич ког фон да. Због то га је ва жно са чу ва ти од за бо ра ва ово дра го це но пам-
ће ње угра ђе но у це ли ну ма те ри јал не и ду хов не кул ту ре као њен ин те грал ни део, 
са бра но у пам ће њу ста ри јег жи вља. Ви ше стру ка је оправ да ност из ра де Реч ни ка 
говора Ва љев ске Под го ри не: као ау тох то на кул тур на ба шти на ко ју убр за на ур ба-
ни за ци ја и тех нич ко-тех но ло шки раз вој угро жа ва; лек си ко граф ска – као гра ђа за 
из ра ду ди ја ле кат ског реч ни ка и за из ра ду реч ни ка за пад но ср би јан ских го во ра; 
лек си ко ло шка, ет но лин гви стич ка и лин гво ге о граф ска – до ку мен то ва ни за пис лек сич-
ког си сте ма Ва љев ске Под го ри не, у ди ги та ли зо ва ној и штам па ној фор ми, обез бе ди-
ће осно ву за да ља (лин гво)кул ту ро ло шка и лин гво ге о граф ска по ре ђе ња у кон тек сту 
ју жно сло вен ског, оп ште сло вен ског и оп ште кар пат ског ет но је зич ког про сто ра.

Са рад ни ци на про јек ту: 1) мср На та ша Ми ла нов, ис тра жи вач са рад ник у Ин-
сти ту ту за срп ски је зик СА НУ / по моћ ни ре дак тор на РСА НУ; 2) Ана Ив ко вић, 
про фе сор срп ског је зи ка у Осе чи ни; 3) проф. др Ма то Пи жу ри ца (као кон сул тант 
без ма те ри јал не на док на де); 4) мср Ма ри ја на Бог да но вић, ис тра жи вач са рад ник у 
Ин сти ту ту за срп ски је зик СА НУ (у 2017. г. без ма те ри јал не на док на де). 

У 2017. го ди ни ре а ли зо ва не су све ак тив но сти пред ви ђе не пла ном: 1. Утвр ђе-
на је ко нач на мре жа пунк то ва (Д. Ра до ва но вић, уз кон сул та ци ју о гу сти ни мре же 
са М. Пи жу ри цом); 2. Из вр ше ни су из бор и при пре ма кон крет них упит ни ка за рад 
на те ре ну (Д. Ра до ва но вић); 3. Те рен ски рад (Дра га на Ра до ва но вић, На та ша Ми ла-
нов, Ана Ив ко вић, Ма ри ја на Бог да но вић): пре ма уна пред од ре ђе ној мре жи пунк-
то ва, при ку пље на је гра ђа у на се љи ма: Бо га тић, Су ши ца, Ров ни, Ба ли но вић, Ву-
ји но ва ча, Ту бра вић, Су во да ње, Ска дар. По пу ње ни су сле де ћи упит ни ци: Упит ник 
за при ку пља ње сто чар ске тер ми но ло ги је, Тер ми но ло ги ја ку ће и по кућ ства, Ку ли
нар ска тер ми но ло ги ја, Во ћар ска тер ми но ло ги ја, Во де ни чар ска тер ми но ло ги ја, 
Оде ва ње, Ме те о ро ло шка тер ми но ло ги ја; 4. По ред по пу ње них упит ни ка, са бра но 
је око 400 ре чи и из ра за ко је углав ном не бе ле жи РСА НУ, или их бе ле жи са ма лим 
бро јем по твр да. 

Пре ма усво је ном Пла ну ра да за 2018. го ди ну, пред ви ђе не су и из вр ше не сле-
де ће ак тив но сти: а) те рен ски рад (бе ле же ње из вор не гра ђе, до брим де лом сни мље не 
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у од го ва ра ју ћем кон тек сту) и б) фор ми ра ње ди ги тал не ба зе по да та ка. Ре а ли зо ва не 
су све ак тив но сти пред ви ђе не пла ном. Оба вље на су пла ни ра на те рен ска ис тра жи-
ва ња на про сто ру Ва љев ске Под го ри не пре ма уна пред уста но вље ној мре жи пунк-
то ва (Дра га на Ра до ва но вић, На та ша Ми ло ва нов). Фор ми ра на је основ на ди ги тал на 
ба за по да та ка (Д. Ра до ва но вић, Н. Ми ло ва нов). Осим то га, Ана Ја њу ше вић је са 
те ре на ије кав ско-екав ских пунк то ва (се ла) при ре ди ла тран скрипт Тер ми но ло ги је 
ку ће и по кућ ства и Ткач ке тер ми но ло ги је (на осно ву те рен ских за пи са ко је су ура-
ди ле Д. Ра до ва но вић и Н. Ми ло ва нов).

Са рад ни ци на про јек ту: др На та ша Ми ло ва нов, на уч ни са рад ник Ин сти ту та 
за срп ски је зик СА НУ, по моћ ни ре дак тор на РСА НУ; доц. др Ана Ја њу ше вић Оли-
ве ри, Фи ло зоф ски фа кул тет Ко сов ска Ми тро ви ца, члан Одје ље ња за је зик Ма ти це 
срп ске – Дру штва чла но ва у Цр ној Го ри (без ма те ри јал не на док на де у 2018. г.); мср 
Ма ри ја на Бог да но вић, ис тра жи вач са рад ник у Ин сти ту ту за срп ски је зик СА НУ 
(без ма те ри јал не на док на де у 2018. г.; по ро диљ ско од су ство) и проф. др Ма то Пи-
жу ри ца, кон сул тант без ма те ри јал не на док на де.

Про јект ни тим је у 2019. ре а ли зо вао сле де ће про јект не ак тив но сти: 1) Из ра-
ђе на су ин тер на упут ства за из ра ду лек си ко граф ске сту ди је по све ће не спе ци јал ним 
тра ди цо нал ним тер ми но ло ги ја ма го во ра Ва љев ске Под го ри не, а ко ја се од но се на 
скуп пра ви ла у ве зи са из бо ром од ред ни це, ква ли фи ка ци ја ма упо треб не и стил ске 
вред но сти лек се ма, на чи ном на во ђе ња при ме ра, об ра дом из ра за (и де фи ни са њем 
оп се га пој ма и тер ми на из раз у реч ни ку); 2) За по чет је рад на се лек ци ји при ку пље-
не лек сич ке гра ђе и фор ми ра њу по ла зног ин вен та ра лек се ма ко ји ће ући у пла ни-
ра ни реч ник; 3) Из вр ше на су до дат на те рен ска ис тра жи ва ња ка ко би се до пу ни ли 
по је ди ни упит ни ци у ве зи са спе ци јал ним тра ди ци о нал ним тер ми но ло ги ја ма; 4) 
По ред пла ни ра них (и на ја вље них) про јект них ак тив но сти, про јект ни тим је те ку ће 
го ди не као је дан од ре зул та та ра да на про јек ту при пре мио и пре дао у штам пу те-
мат ски збор ник (ет но лин гви стич ки кон ци пи ран и по све ћен лек си ци кул ту ре ста
но ва ња у Ва љев ској Под го ри ни), под на сло вом: Из лек си ке ста но ва ња у Ва љев ској 
Под го ри ни. Ет но лин гви стич ки огле ди. 

Збор ник са др жи је да на ест ау тор ских ра до ва у ко ји ма је, углав ном у ви ду ет-
но лин гви стич ких огле да, пред ста вље на лек си ка кул ту ре ста но ва ња у Ва љев ској 
Под го ри ни. Је дан при лог по све ћен је при род ним и де мо граф ским од ли ка ма те ре на, 
а у чак три при ло га да те су ре ла ци је пре ма дру гим срод ним бли жим и да љим ет но-
ди ја ле кат ским зо на ма, чи ме су на го ве ште ни и основ ни прав ци кре та ња изо лек си 
у ве зи са овим тер ми но ло шким си сте мом. 

Пет ау то ра чи ни про јект ни тим из ра де Реч ни ка го во ра Ва љев ске Под го ри не: 
Дра га на Ра до ва но вић, На та ша Ми ла нов, Ма ри ја на Ђу кић, Ана Ја њу ше вић Оли ве-
ри и Ана Ва си ље вић, за по сле ни у на шим на уч ним, од но сно на став но-на уч ним и 
кул тур ним уста но ва ма. Се дам ау то ра не уче ству је у при пре ми овог реч ни ка, али 
су би ли са рад ни ци у ра ни јим ис тра жи ва њи ма по све ће ним Кул ту ри ста но ва ња у 
Ва љев ској Под го ри ни – у ис тра жи ва њи ма ко ја су прет хо ди ла за сни ва њу овог про-
јек та, што оправ да ва њи хо во уче шће ау тор ским при ло зи ма у овом збор ни ку, а то 
су: Сне жа на Штр бац, Гор да на Па јић, Ми ли на Ива но вић Ба ри шић, Ни на Ак сић, 
Гор да на Штр бац, Бран ки ца Мар ко вић и Ру жи ца Ми ри лов, та ко ђе за по сле ни у на-
шим на уч ним, од но сно на став но-на уч ним и кул тур ним уста но ва ма. 

Са рад ни ци на про јек ту: др На та ша Ми ла нов, на уч ни са рад ник Ин сти ту та за 
срп ски је зик СА НУ /по моћ ни ре дак тор на РСА НУ; проф. др Ана Ја њу ше вић Оли-
ве ри, Фи ло зоф ски фа кул тет Ко сов ска Ми тро ви ца / члан Одје ље ња за је зик Ма ти-
це срп ске – Дру штва чла но ва у Цр ној Го ри; др Ма ри ја на Бог да но вић, ис тра жи вач 
са рад ник у Ин сти ту ту за срп ски је зик СА НУ; проф. др Ма то Пи жу ри ца (кон сул тант 
без ма те ри јал не на док на де). 
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РЕЧ НИК СЛА ВЕ НО СРП СКОГ ЈЕ ЗИ КА 
(ру ко во ди о ци про јек та: проф. др Љи ља на Су бо тић и  

проф. др Иси до ра Бје ла ко вић, од 2017. го ди не ру ко во ди о ци про јек та су  
проф. др Алек сан дар Ми ла но вић и проф. др Иси до ра Бје ла ко вић)

Пред стан дард на епо ха у раз во ју срп ског књи жев ног је зи ка, да кле, вре мен ски 
пе ри од ко ји би об у хва тао XVI II век и пр вих шест де це ни ја XIX ве ка, је сте епо ха 
ко ја је на кон по бе де стру је ву ко ва ца че сто не пра вед но за по ста вља на. Због то га је 
и лек сич ка ба шти на овог пе ри о да оста ла не по зна та. Ре ги стро ва њем и ту ма че њем 
лек сич ког фон да књи жев ног је зи ка ко ји је био у упо тре би код Ср ба у пред ву ков ском 
и ву ков ском пе ри о ду ово реч нич ко бла го по ста ло би до ступ ни је ка ко ужој на уч ној 
по пу ла ци ји та ко и ши рој чи та лач кој пу бли ци. Из ра да реч ни ка омо гу ћи ла би и 
олак ша ла но ва на уч на ис тра жи ва ња из обла сти исто риј ске лек си ко ло ги је, али и 
ин тер пре та ци ју број них де ла из на ше кул тур не про шло сти. 

У пе ри о ду 2016−2019. одр жа но је не ко ли ко са ста на ка про јект ног ти ма: 10. ав гу-
ста 2016, 21. мар та 2018. и 29. ма ја 2019. го ди не.

То ком на ве де ног че тво ро го ди шњег пе ри о да об ја вљен је Реч ник сла ве но срп ског 
је зи ка. Оглед на све ска (ур. И. Бје ла ко вић, И. Цвет ко вић Те о фи ло вић, А. Ми ла но-
вић; Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 2017), чи ја је про мо ци ја одр жа на 5. апри ла 2017. 
го ди не. 

Са рад ни ци на про јек ту − проф. др А. Ми ла но вић, проф. др Ире на Цвет ко вић 
Те о фи ло вић, др А. Ма ца но вић и проф. др Иси до ра Бје ла ко вић, уче ство ва ли су на 
ме ђу на род ној кон фе рен ци ји „На уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не”, одр жа ној 
од 14. дo 17. сеп тем бра 2017. го ди не, са ре фе ра ти ма по све ће ним раз ли чи тим аспек-
ти ма лек си ко граф ске об ра де у Реч ни ку сла ве но срп ског је зи ка.

Ка ко би рад на лек си ко граф ској об ра ди био што ефи ка сни ји, из ра ђен је од го-
ва ра ју ћи софт вер, чи ме је омо гу ће на об ра да гра ђе пу тем умре жа ва ња и си мул та ног 
ра да са рад ни ка из Ни ша, Бе о гра да и Но вог Са да. Об ра ђе ни лек си ко граф ски члан ци 
из Оглед не све ске пре не се ни су на плат фор му.

Об ја вље на је пу бли ка ци ја М. Зо рић Сла ве ни зми и књи шке ре чи у драм ским 
де ли ма Јо ва на Сте ри је По по ви ћа – тра ге ди је и ра не ко ме ди је (Но ви Сад: Ма ти ца 
срп ска, 2018). Гра ђа из на ве де не пу бли ка ци је уне се на је на плат фор му за из ра ду 
реч ни ка. 

Пу бли ко ва ни су и сле де ћи ра до ви:
– Зо рић, Ми ле на (2018). „Реч ник сла ве но срп ског је зи ка – мо гућ но сти за да ља 

ис тра жи ва ња.” На уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не 47/1: 251–258.
– Ма ца но вић, Ана (2018). „Лек си ко граф ска об ра да си но ни ма у Реч ни ку сла ве но-

срп ског је зи ка – мо гућ но сти, про бле ми, ре ше ња.” На уч ни са ста нак сла ви ста 
у Ву ко ве да не 47/1: 259–270.

– Бје ла ко вић, Иси до ра (2018). „Реч ник сла ве но срп ског је зи ка – јед но је зич ни или 
ви ше је зич ни реч ник?” Срп ска лек си ко гра фи ја – реч ни ци срп ско га је зи ка као 
из во ри шта гра ма тич ких и се ман тич ких ис тра жи ва ња. На уч ни са ста нак 
сла ви ста у Ву ко ве да не 47/1: 241–250.

– Цвет ко вић Те о фи ло вић, Ире на (2018). „Ста тус име ни ца су бјек тив не оце не у 
Реч ни ку сла ве но срп ског је зи ка.” Срп ска лек си ко гра фи ја – реч ни ци срп ско га 
је зи ка као из во ри шта гра ма тич ких и се ман тич ких ис тра жи ва ња. На уч ни 
са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не 47/1: 271–282.

На ста вљен је рад на ши ре њу и де фи ни са њу кор пу са, те је при ку пље на ру ко-
пи сна гра ђа из Др жав ног ар хи ва у Се ге ди ну и Епар хиј ског ар хи ва у Сен тан дре ји, 
а сним ке гра ђе из Те ми шва ра љу ба зно је усту пио Па вле Ста но је вић. Сте ван Бу гар ски 
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је за по тре бе про јек та усту пио сним ке Про то ко ла из Цр кве Пе тра и Па вла у Ара ду 
(XVI II век).

Екс цер пи ра на је лек си ка из обла сти ме те о ро ло ги је из де ла об ја вље них то ком 
XIX ве ка, од 1803. до 1895. го ди не, као и се лек тив на гра ђа из сле де ћих де ла:

– Ио ан Ата насїев До ше но вич, Ли ри че ска пƀнїя [Предисловїе о пѣснотворству], 
в Бу димѣ, 1809, 7–24;

– Ио ан Ата насїев До ше но вич, Ли ри че ска пƀнїя, в Бу димѣ, 1809;
– С. М., Са ло де бе ло га єра ли бо азбу ко про трес, у Бу ди му Гра ду, 1810;
– Сав ва Мер кайлъ, „Па ли нодїа ли бо обра на де бе ло га ъ.” Но ви не Срб ске, У Вїени, 

41, 1817, 326–328;
– Сав ва Мер каль, „Смѣси це кньиже ствен не.” Но ви не Срб ске, У Вїени, 48, 1817, 

383–384; 
– М. Ви да ко ви ћа, Љу бо мир у Је ли си у му.

Хо но рар ни са рад ник на про јек ту Је ле на Ђор ђе вић у пот пу но сти је лек си ко-
граф ски об ра ди ла сле де ћа де ла: 

– Бла го дар ни синь, Се о ска ве се ла игра у ед номъ дѣиствїю сaставлѣна на про сто 
Серб ски ЕМАН. ІАН КО ВИ ЧЕМЪ. У Ла ип си гу, 1789;

– Тер гов ци, ко медїа у три ак та При ве де на с’ италїан скогъ изъ Кар ла Гол до ни
ни. Ко медїа отъ Е. ЈАН КО ВИ ЧА сту ден та ме ди ци не. У Ла ип си гу 1787;

– Ключићъ у мое зе мле о пи саніе чрезъ не ко ли ка пи сма мо е му прїятелю Л˚˚˚˚* 
Н˚˚˚* Па вломъ Со ла ри чемъ, 1804;

– Крат ка всемірна исторіа отъ Ге оргіа Ма га ра ше ви ча про фес со ра. Тро шкомъ 
Ма ти це Серб ске у Бу ди му, Пи сме ни Кр. Все у чи лища Пе штан скогъ. 1831;

– Жи воть и приключенія Ди ми тріа Об ра до ви ча, на ρе че но га у ка лу ћеρ ству 
Досіθеа: Нимь истимъ спи сать и из дать. Пр ва часть. у Ла ипсіку  у Тіпо графіи 
Бра ит коп фа, 1783;

– Совƀти здра ва го ра зу ма. До си θ е емь Об ра до ви чемь сло же ни. Пр ва Частъ. У 
Ла ип си ку у Тϊпо графϊй Брайткоп фо вой, 1784;

– Сло во по у чи тел но го спо ди на Ге орг ïа Ïо а ки ма Цо ли ко фе ра, при ре фор ма товь 
об ше ству немецкогa пре ди ка то ра. Сь не мец когь ези ка пре ве де но Досϊθе емь 
Об ра до ви чемь. У Лайпси ку, 1784. У ти по графϊи го спо ди на Брайткоп фа.

То ком на ве де ног че тво ро го ди шњег пе ри о да на ста вљен је рад на ши ре њу и 
де фи ни са њу кор пу са и лек си ко граф ској об ра ди, а елек трон ски је об ра ђен сле де ћи 
кор пус:

– Тренодїа въ мïръ человƀка вшедшаго. З. Орфелин. 1762;
– Плачъ Сербïи. З. Орфелин. 1762–1763;
– Сƀтованїє начєнагѡ младагѡ чєловƀкаизъ рсскогъ на сєрбскый ѧзыкъ прєвєдєно ѿ З.О. въ 

Новомъ Садѣ 1764;
– Мелодїа къ пролећьюкою за 1765. лƀто сочинивши при желаню многолƀтства всƀма представлѧетъ 

З.О. Въ Новомъ Садѣ;
– Пƀснь iсторiческаѧ. З. Орфелин. 1765; 
– Пєрвое ѹчєнїє Хотѧщымъ ѹчитисѧ книгъ писмены Славенскими называемое БѸКВАРЬ. Въ Венецїй, 

1767;
– Новаѧ с е р б с к а ѧ  А РИѲМ ЕТ И КА  или Простое наставленїе къ Хесапу Изъ разнихъ Книгъ 

собрано  новыми примѣры кратчашимъ бразомъ изѧснено  и къупотребленїю Сербскїѧ учащїѧсѧ 
юности изданотъвасилїѧ дамѧновича Въ Млеткахъ 1767;

– Путь к постоѧннѣ славѣ и истинномѹ величествѹ то ест част нѣкаѧ из книг парзкїѧ 
академїи бывшагѡ ректора роллена ѡ еже какѡ предати и оучитисѧ добрым наѹкам Из 
францѹзкагѡ на славено-Сербскї язык преведенна Напечатанна тисненїем Їѡсифа Кѹрцбека 
цес кр Весе точнагѡ Їллурїческагѡ дворнагѡ Тупографа Во Вїеннѣ Аѹстрїско 1775;
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– Жи воть и приключенія Ди ми тріа Об ра до ви ча, на ρе че но га у ка лу ћеρ ству 
Досіθеа: Нимь истимъ спи сать и из дать. Пр ва часть. у Ла ипсіку  у Тіпо графіи 
Бра ит коп фа, 1783;

– Совƀти здра ва го ра зу ма. До си θ е емь Об ра до ви чемь сло же ни. Пр ва Частъ. У 
Ла ип си ку у Тϊпо графϊй Брайткоп фо вой, 1784;

– Сло во по у чи тел но го спо ди на Ге орг ïа Ïо а ки ма Цо ли ко фе ра при ре фор ма товь 
об ше ству немецкогa пре ди ка то ра. Сь не мец когь ези ка пре ве де но Досϊθе емь 
Об ра до ви чемь у Лайпси ку, 1784. у ти по графϊи го спо ди на Брайткоп фа;

– Фи зи че ское со чи нен ïе о из си шенïю и раздƀленïю во де у во здухъ и изяснен ïе 
раз ли ван ïа во де из’ во зду ха на землю отъ Е. ІАН КО ВИ ЧА Кан ди да та ме де ци-
не и Со дру жни ка Хал ска го учен на го и На ту ре-ис пи та е могъ друж ства. У Но-
вом – Са ду. Щам па но у Ла ип си гу, 1787;

– Тер гов ци, ко медїа у три ак та При ве де на с’ италїан скогъ изъ Кар ла Гол до ни ни. 
Ко медїа отъ Е. ЈАН КО ВИ ЧА сту ден та ме ди ци не. У Ла ип си гу 1787;

– Пра ви ла Јо си фа Дру гог о од но су спа хи ја и њи хо вих по да ни ка. 1787;
– Пра ви ло о рас пра вља њу не су гла си ца из ме ђу спа хи ја и њи хо вих по да ни ка, 1787;
– Бла го дар ни синь, Се о ска ве се ла игра у ед номъ дѣиствїю сaставлѣна на про сто 

Серб ски ЕМАН. ІАН КО ВИ ЧЕМЪ. У Ла ип си гу, 1789;
– ГРАММАТIКА ИТАЛIАНСКАЯ ра ди употребленiя иллурическiя юно сти, со-

бран на Вiк ентiемъ Лу сти на су гу бо видятъ учившїися пи сме немъ. Въ Вѣннѣ, 
При Сте фанѣ Бла го род номъ отъ Но ва ко вичъ, 1794;

– ИСКѸСНЫ ПОДРѸМАРЬ ВѢРНѠ НАСТАВЛѦЮЩЇИ какѡ Подрѹмъ  Бѹрадъ   новаѧ  стараѧ вна 
содержавати  различнаѧ хѹдожественнаѧ дѣлати  поквареннаѧ поправлѧти различнаѧ ѿ травъ  
корен  плодѡвъ къ здравю слѹжащаѧ вна   дрѹгаѧ деликатнаѧ воденаѧ питѧ   мажѹне ради 
прохлаждающихъ питѧхъ   притомъ различне хѹдожественне Раке  Шербете  Ѡцетъ правити 
На Славено – Сербскомъ ѧзыкѹ списанъ ЗАХАРИЕМЪ РФЕЛЇНОМЪ. Ц Крал Венекѧ Академи 
хѹдожествъ членомъ Второе  справленое здане ВЪ БѸДИНѢ ГРАДѢ Печатанъ писмены Крал 
Оу нверстета Венгерек 1 8 0 8;

– Пред ло женія чи сле ни це и зе мле о пи санія, на коя су у К. Пре ду го тов ни че скомѣ 
На ро да Сла ве но-Серб ска го За ве денїю Свято-Ан дрейскомъ. Месяца Апрїла 
1814. лѣта. Из пре по да ванія Васілія Бу ли ча. Маѳесїе и Зе мле о пи санїя Про-
фес со ра П.Р. В Бу димѣ. Пи смены Кра левск: Все у чи лища Пе штан ска го. 1814; 

– Приключенїя Те ле ма ка си на Ули се ва. Фе не ло ном, Ар хи епїско пом Кам брей-
ским, спи са на. С’ Фран цу ско га пре ве де на Сте фа ном Жив ко ви чем. У Вїени, 
1814, Част вто ра;

– Крат ка всемірна исторіа отъ Ге оргіа Ма га ра ше ви ча про фес со ра. Тро шкомъ 
Ма ти це Серб ске у Бу ди му, Пи сме ни Кр. Все у чи лища Пе штан скогъ. 1831;

– Ј. Су бо тић. Срб ска грам ма ти ка, 1846.

Са рад ни ци на про јек ту: проф. др Алек сан дар Ми ла но вић, Фи ло ло шки фа кул тет 
у Бе о гра ду, ру ко во ди лац про јек та; проф. 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 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 Љи-
ља на Су бо тић, Фи ло зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду, са рад ни ца; проф. 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; др 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; 
др Ана Ма ца но вић, Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, Бе о град, са рад ни ца; доц. др 
Ви о ле та Џо нић, Де парт ман за сла ви сти ку, Уни вер зи тет у Ни шу, са рад ни ца; Је ле на 
Сто шић, Фи ло зоф ски фа кул тет у Ни шу, са рад ни ца; Ми ли ца Пје вач, Би бли о те ка 
Ма ти це срп ске, Но ви Сад, са рад ни ца.
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ТЕР МИ НО ЛО ШКИ РЕЧ НИ ЦИ СРП СКОГ ЈЕ ЗИ КА 
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Рај на Дра ги ће вић)

Ма ти ца срп ска је пре по зна ла зна чај из ра де тер ми но ло шких реч ни ка срп ског 
је зи ка. Прак са из ра де ових реч ни ка, као и те о риј ска уте ме ље ња за њи хо ву из ра ду, пот-
па да ју под тер ми но гра фи ју. Оба ви да ове лек си ко граф ске ди сци пли не – и те о риј ски, 
као и онај прак тич ни, убр за но на пре ду ју у са вре ме ним је зич ким ис тра жи ва њи ма.

Ор ни то ло шки реч ник 
(ру ко во ди лац пот про јек та: мр Де јан Ми ло ра дов)

У 2016. го ди ни уоб ли чен је ко на чан из глед Ор ни то ло шког реч ни ка (увод, реч-
нич ки део, два ре ги стра, цр те жи, ре дак ту ра, до дат на ре цен зи ја). Реч ник је та ко 
сло жен мо гао би ти при пре мљен за штам пу. На кон пре ло ма реч ни ка ура ђе ни су 
ко рек ту ра и ре ви зи ја, а ода бран је и спољ ни тех нич ки из глед књи ге (по вез, рик не, 
ко ри це, сло ва). Ор ни то ло шки реч ник је све тлост да на угле дао 11. ок то бра. Ау то ри 
реч ни ка су 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. Глав ни уред ник из да ња је др Мар ко Не дић, док су ре цен зен ти др 
Дра го љуб Пе тро вић, др Рај на Дра ги ће вић и др Зо ран Ри стић. Ре дак то ри реч ни ка 
би ли су мр Де јан Ми ло ра дов и мр Ва са Пав ко вић. Ау тор цр те жа је мр Ја вор Ра шај-
ски. Ау то ри имен ског ре ги стра су Љи ља на Кле вер нић и Да ни је ла Кер ме ци, док су 
до ку мен та ци о ни ре ги стар са чи ни ли мр Де јан Ми ло ра дов и Ка та ри на Су нај ко. 
Лек ту ру реч ни ка ура дио је мр Де јан Ми ло ра дов, док су ко рек ту ру ра ди ли Ка та ри-
на Су нај ко и мр Ива на Ће лић. Струч ни са рад ник Оде ље ња за књи жев ност и је зик 
је сте Јул ка Ђу кић. Тех нич ки уред ник би ла је Ву ки ца Ту ца ков, а пре лом реч ни ка 
ура дио је Вла ди мир Ва тић.

Да на 14. но вем бра 2016. го ди не у Ма ти ци срп ској одр жа на је про мо ци ја Ор ни
то ло шког реч ни ка, на ко јој је увод ну реч дао пред сед ник Ма ти це срп ске др Дра ган 
Ста нић, а го во ри ли су ре цен зент др Рај на Дра ги ће вић и ау то ри мр Де јан Ми ло ра дов, 
мр Ва са Пав ко вић и др Сло бо дан Пу зо вић.

Ор ни то ло шки реч ник је пред ста вљен 23. фе бру а ра 2017. у Ко лар че вој за ду-
жби ни у Бе о гра ду и 1. мар та у Срп ском кул тур ном цен тру у Ву ко ва ру.

Тим са рад ни ка на про јек ту за дру го из да ње реч ни ка, на жа лост, због ве о ма 
ма лог бу џе та за 2107. го ди ну ни је ус пео да оба ви пла ни ра на те рен ска ис тра жи ва ња. 
По пи са но је око 60 но вих из во ра и за бе ле же но сто ти нак но вих на зи ва пти ца, ко јих 
не ма у пр вом из да њу реч ни ка. Ме ђу но вим ор ни то ни ми ма на ла зе се и они ко ји су 
слу чај но за бе ле же ни на те ре ну.

Од 22. до 25. но вем бра 2017. мр Де јан Ми ло ра дов, за хва љу ју ћи до на то ри ма, 
бо ра вио је у По зна њу, где је 23. но вем бра (пр вог да на на уч не кон фе рен ци је) имао 
из ла га ње „Ор ни то ло шки реч ник Ма ти це срп ске” и уче сни ци ма ску па из сло вен ских 
зе ма ља, сту ден ти ма и до ма ћи ни ма успе шно пред ста вио рад на про јек ту. Је дан при-
ме рак реч ни ка по кло нио је до ма ћи ни ма – би бли о те ци Ин сти ту та за сло вен ску 
фи ло ло ги ју, а дру ги при ме рак пред став ни ку Уни вер зи те та у Гдањ ску.

Све по сло ве оба вља ју стал но за по сле ни лек си ко гра фи мр Де јан Ми ло ра дов, 
Ка та ри на Су нај ко и мр Ива на Ће лић, за тим са рад ни ци на про јек ту лек си ко граф мр 
Ва са Пав ко вић, ор ни то лог др Сло бо дан Пу зо вић и мр Ја вор Ра шај ски, те др Рај на 
Дра ги ће вић као кон сул тант, ко ја је ујед но и ру ко во ди лац про јек та Тер ми но ло шки 
реч ни ци.

То ком 2018. го ди не пре гле да но је и по пи са но ви ше но вих зо о ло шких, ет но ло-
шких и је зич ких из во ра ко ји ра ни је, при из ра ди реч ни ка, ни су за бе ле же ни. Уо че но 
је и екс цер пи ра но не ко ли ко де се ти на на зи ва пти ца ко ји се не на ла зе у пр вом из да њу 
Ор ни то ло шког реч ни ка. Чи та ју ћи реч ник из но ва, са рад ни ци су та ко ђе при ме ти ли 



РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ 35

и при бе ле жи ли не ко ли ко сит ни јих тех нич ких гре ша ка ко је ће у дру гом из да њу 
би ти ис пра вље не.

Тим са рад ни ка на про јек ту за дру го из да ње реч ни ка, на жа лост, због ма лог бу-
џе та за 2018. го ди ну ни је ус пео да оба ви пла ни ра на те рен ска ис тра жи ва ња. Ру ко-
во ди лац пот про јек та Де јан Ми ло ра дов ис ко ри стио је при ли ку ка да је у ма ју об и шао 
пунк то ве у за пад ној Ср би ји, на се ве ру Цр не Го ре и у Хер це го ви ни за по тре бе про-
јек та „Ба тра хо ло шко-хер пе то ло шки реч ник” ‒ да оба ви ма ње проб но ис тра жи ва ње 
на те ре ну ка ко би се утвр дио нај бо љи ме тод при ку пља ња ор ни то ни ма и по сто ја ње 
но вих, не по зна тих, до сад за бе ле же них. За кљу че но је да ови кра је ви кри ју мно штво 
но вих и за ни мљи вих на зи ва пти ца, те да би за свр си ход ни ји рад би ло по треб но 
де таљ ни је те рен ско ис тра жи ва ње уз упо тре бу сли ка, цр те жа, упит ни ка за раз го вор 
с ин фор ма то ри ма и од го ва ра ју ћег упут ства за при ку пља ње ор ни то ни ма.

Ка ко би се из бе гла за бу на око иден ти фи ка ци је пти ца, нај бо ље је ин фор ма то ру 
при ка за ти пре па ра те пти ца (муж јак или жен ка у зим ском пер ју, ако се раз ли ку ју) 
и да на осно ву то га он ка же да ли по зна је ту вр сту или не, и ако зна – ка ко се та 
вр ста зо ве на ње го вом под руч ју. У ту свр ху у По кра јин ском за во ду за за шти ту при-
ро де са рад ник на про јек ту Сло бо дан Пу зо вић, по моћ ник ди рек то ра сек то ра за шти-
те при ро де у За во ду, и ру ко во ди лац пот про јек та Де јан Ми ло ра дов пре гле да ли су 
по сто је ће пре па ра те и са чи ни ли спи сак пре па ри ра них вр ста. Оба вље ни су проб ни 
ин тер вјуи с не ко ли ци ном ин фор ма то ра ко ји ра де у На ци о нал ном пар ку Фру шка 
го ра.

У 2019. го ди ни при пре мље но је дру го из ме ње но и до пу ње но из да ње Ор ни то
ло шког реч ни ка, ко ји је пре тр пео од ре ђе не из ме не. Пре све га, на зив реч ни ка је 
про ши рен и ја сно обе ле жен ‒ Ор ни то ло шки реч ник срп ско га је зи ка. Сам реч ник 
до пу њен је с пре ко 400 но вих ор ни то ни ма и с око 70 но вих зна че ња, ко ји су екс-
цер пи ра ни из 79 до дат них из во ра и 16 те рен ских за пи са. Спи сак пунк то ва и ин-
фор ма то ра на ла зи се по сле по пи са свих из во ра. Увод реч ни ка уне ко ли ко je из ме њен: 
ис пра вље не су тех нич ке гре шке, от кло ње ни уо че ни про пу сти, а по је ди ни де та љи 
су до дат но по ја шње ни.

У пр вом из да њу у реч нич ком де лу књи ге иза на уч ног име на сва ке вр сте у 
за гра ди су се на ла зи ли на уч ни си но ни ми ко ји су се у из ве сном пе ри о ду упо тре-
бља ва ли у зо о ло ги ји за по је ди не вр сте. У овом из да њу они су из о ста вље ни с тог 
ме ста и об је ди ње ни на кра ју књи ге у ви ду ре ги стра на уч них си но ни ма, ко ји упу-
ћу је на са вре ме не на уч не на зи ве вр ста, об ра ђе не у реч ни ку. Иза на уч них си но ни ма 
и са вре ме них на зи ва вр ста пти ца да ти су ау то ри (пу но а не скра ће но пре зи ме) и 
го ди не опи са так со на. На кра ју књи ге на ла зи се још је дан спи сак пој мо ва: ре ги стар 
на уч них на зи ва ро до ва с ау то ри ма и го ди на ма опи са так со на. Име на ау то ра ро до ва 
и вр ста укло ње на су из реч нич ког де ла књи ге.

До пу на ма и из ме на ма Ор ни то ло шки реч ник срп ско га је зи ка чи та о ци ма пру жа 
по уч ни је и пот пу ни је по дат ке те чи ни ис ко рак у нор ми ра њу срп ских име на пти ца.

Све по сло ве оба вља ју стал но за по сле ни лек си ко гра фи мр Де јан Ми ло ра дов, 
Ка та ри на Су нај ко и мр Ива на Ће лић, за тим са рад ни ци на про јек ту лек си ко граф мр 
Ва са Пав ко вић, ор ни то лог др Сло бо дан Пу зо вић и мр Ја вор Ра шај ски, те др Рај на 
Дра ги ће вић као кон сул тант, ко ја је ујед но и ру ко во ди лац про јек та „Тер ми но ло шки 
реч ни ци”.

Ба тра хо ло шко-хер пе то ло шки реч ник 
(ру ко во ди лац потпро јек та: мр Де јан Ми ло ра дов)

Го ди не 2016. у Оде ље њу за књи жев ност и је зик Ма ти це срп ске за по чет је дру ги 
тер ми но ло шки про је кат (на кон Ор ни то ло шког реч ни ка) – „Ба тра хо ло шко-хер пе-
то ло шки реч ник” (име на во до зе ма ца и гми за ва ца). У пр вој фа зи ра да на про јек ту 
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дат је спи сак 71 вр сте (са вре ме ни ла тин ски на зи ви вр ста са си но ни ми ма) са срп ског 
ет но је зич ког и исто риј ског што кав ског про сто ра као и пре ли ми нар ни спи сак из-
во ра ко ји би са чи ња ва ли кор пус реч ни ка. Ти из во ри об у хва та ју нај пре са вре ме не 
и исто риј ске реч ни ке срп ског је зи ка (књи жев не и ди ја ле кат ске), за тим струч не и 
на уч не рас пра ве ве за не за хер пе то ло ги ју и ба тра хо ло ги ју, раз не по пи се на род не 
зо о ло шке тер ми но ло ги је, као и школ ске и уни вер зи тет ске књи ге и при руч ни ке из 
би о ло ги је и зо о ло ги је, ма хом оне из XIX и по чет ка XX ве ка (пре во ди, при руч ни ци, 
освр ти и сл.). До сад је об ра ђе но и екс цер пи ра но укуп но 96 из во ра.

Го ди не 2017. по сло ви на про јек ту би ли су ин тен зив ни. Про ши рен је спи сак 
из во ра из ко јих се цр пи гра ђа за реч ник и на ста вље на је екс церп ци ја гра ђе. До сад је 
екс цер пи ран укуп но 241 из вор, а об ра ђе но је 13 пунк то ва. При ку пље но је око 2000 
срп ских ба тра хо ни ма и хер пе то ни ма за 71 вр сту во до зе ма ца и гми за ва ца. Гра ђа се 
уме сто на кар ти це уно си ла у ди ги тал ну ба зу по да та ка. За пра вље ње софт ве ра за 
ње ну по др шку ан га жо ван је про гра мер Ср ђан Ми ли ћев, ко ји је за јед но с мр Де ја ном 
Ми ло ра до вим ра дио на ства ра њу, раз во ју и уна пре ђе њу софт ве ра. На пра вље на је 
ве ли ка ба за по да та ка (сва ки из вор има сво ју за себ ну та бе лу с по да ци ма), ге не ри сан 
је рад ни ин декс на зи ва са свим из во ри ма и ге не ри сан је имен ски ре ги стар.

У пе ри о ду од 21. до 24. ма ја 2017. го ди не са рад ник на про јек ту ба тра хо лог др 
Имре Кри зма нић с Би о ло шког фа кул те та у Бе о гра ду и ру ко во ди лац пот про јек та 
мр Де јан Ми ло ра дов би ли су у ис точ ној и ју жној Ср би ји и оба ви ли те рен ско ис-
тра жи ва ње. При ку пље ни су за ни мљи ви и но ви ба тра хо ни ми и хер пе то ни ми, те су 
по твр ђе ни ве о ма рет ки и ста ри на зи ви за бе ле же ни са мо у из во ри ма.

У то ку ра да на реч ни ку ру ко во ди лац пот про јек та мр Де јан Ми ло ра дов ура дио 
је ис тра жи ва ње, на осно ву ко јег је на пи сао рад: „Ри ђов ка ни је ри ђа” (лек сич ко-се ман-
тич ко и лек си ко граф ско ис тра жи ва ње о ве о ма ста ром на род ном срп ском хер пе то-
ни му – ри дов ка, ко је је по ка за ло по ре кло ове ре чи, ње ну упо тре бу кроз исто ри ју, 
по твр де на те ре ну, као и ве зу с ди ја лек ти змом ри ђов ка, ко ји се да нас – ве ро ват но 
по гре шно – упо тре бља ва у зо о ло шкој тер ми но ло ги ји у Хр ват ској да озна чи вр сту 
Vi pe ra be rus – шар ка). Рад је об ја вљен у Збор ни ку Ма ти це срп ске за фи ло ло ги ју и 
лин гви сти ку, бр. XL/2 за 2017. го ди ну.

То ком 2018. го ди не ‒ упо ре до с реч ни ком ‒ за вр ша ван је раз вој софт ве ра за 
чу ва ње ди ги тал не ба зе по да та ка и њи хо ву об ра ду. Овим чи ном при ве де ни су кра ју 
ско ро сви по сло ви на реч ни ку (ге не ри са ње ре ги ста ра, ге не ри са ње реч ни ка, про ве-
ра до би је ног ма те ри ја ла, пи са ње уво да и на по ме на). За пра вље ње софт ве ра био је 
ан га жо ван про гра мер Ср ђан Ми ли ћев, ко ји је уз по моћ и са ве те Де ја на Ми ло ра до-
ва, са чи нио алат ку за бр же и ефи ка сни је пра вље ње тер ми но ло шких реч ни ка у 
Ма ти ци срп ској.

Од 24. до 28. ма ја 2018. го ди не са рад ник на про јек ту до цент др Имре Кри зма-
нић и ру ко во ди лац пот про јек та мр Де јан Ми ло ра дов спро ве ли су те рен ско ис тра-
жи ва ње. Об ра ђе ни су пунк то ви у за пад ној Ср би ји (Мо кра Го ра, Трип ко ва, По по во 
бр до код Мо кре Го ре, Бр до, Ак ма чи ћи, Шпи ља ни), на се ве ру Цр не Го ре (Ку ли на, 
Рав на Ри је ка, Ди је би не, Жа бљак, Пет њи ца, До ња Бре зна) и у Хер це го ви ни (Чи че во, 
Убо ско, Ди вин, Ја се ник, Хр чав ка, Мје ша ја). При ку пље ни су ве о ма спе ци фич ни 
ба тра хо ни ми и хер пе то ни ми, а реч ник је до пу њен дра го це ном гра ђом.

Ка да је Ба тра хо ло шкохер пе то ло шки реч ник за вр шен (128 стра на без цр те жа), 
од штам па ни су сви до ку мен ти и спо је ни по сла ти ре цен зен ти ма (проф. др Рај на 
Дра ги ће вић, проф. др Дра го љуб Пе тро вић и др Ге орг Џу кић) и ре дак то ру (мр Ва са 
Пав ко вић) на чи та ње. Проф. др Рај на Дра ги ће вић и проф. др Дра го љуб Пе тро вић 
на пи са ли су по зи тив не ре цен зи је и да ли ко ри сне са ве те за по прав ку ру ко пи са реч-
ни ка. Др Ге орг Џу кић имао је низ при мед би, од ко јих су не ке мо гле би ти усво је не, 
не ке не. Ве о ма ко ри сна је би ла ње го ва до пу на спи ску из во ра за реч ник, ко ји су 
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пре гле да ни, екс цер пи ра ни и руч но уне ти у већ ге не ри са ни реч нич ки ма те ри јал. 
Оче ку је се ње го ва бла го на кло на ре ак ци ја на ис прав ке тек ста и по тврд на ре цен зи ја. 
Та ко ђе су уне те сит не ис прав ке ко је је при ме тио ре дак тор.

При ку пље ни су цр те жи свих об ра ђе них вр ста, чи ји је ау тор др Раст ко Ај тић.
То ком 2019. го ди не оба вље ни су за вр шни по сло ви на при пре ми Ба тра хо ло шко

хер пе то ло шког реч ни ка срп ско га је зи ка за штам пу. За вр шен је софт вер, чи ме је 
омо гу ће но ге не ри са ње ба зе по да та ка, ге не ри са ње ре ги ста ра, ге не ри са ње реч ни ка, 
про ве ра до би је ног ма те ри ја ла итд. По је ди ни де ло ви софт ве ра то ком го ди не уна пре-
ђе ни су и до ра ђе ни. За пра вље ње софт ве ра ан га жо ван је про гра мер Ср ђан Ми ли ћев.

Кар ту што кав ског на реч ја за по тре бе реч ни ка из ра дио је ге о граф из Бе о гра да 
Иван Ма те јић, а све цр те же жи во ти ња у реч ни ку ура дио је са рад ник на про јек ту 
др Раст ко Ај тић. Ре цен зен ти реч ни ка би ли су проф. др Дра го љуб Пе тро вић, проф. 
др Рај на Дра ги ће вић и др Ге орг Џу кић. Ре дак то ри су би ли мр Де јан Ми ло ра дов и 
мр Ва са Пав ко вић. Реч ник је пре ло мљен, ура ђе не су лек ту ра и ко рек ту ра, та ко да 
је реч ник све тлост да на угле дао у ју ну 2019. го ди не.

Про мо ци ја Ба тра хо ло шкохер пе то ло шког реч ни ка срп ско га је зи ка одр жа на 
је у Но вом Са ду 22. но вем бра у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске, а у Бе о гра ду 9. де-
цем бра у Би бли о те ци Гра да Бе о гра да. На обе ма про мо ци ја ма реч ник су пу бли ци 
пред ста ви ли проф. др Рај на Дра ги ће вић, доц. др Имре Кри зма нић, др Раст ко Ај тић 
и мр Де јан Ми ло ра дов.

По сао на про јек ту оба вља еки па са рад ни ка: стал но за по сле ни лек си ко гра фи 
мр Де јан Ми ло ра дов (ру ко во ди лац пот про јек та), Ка та ри на Су нај ко и мр Ива на 
Ће лић, за тим ба тра хо лог доц. др Имре Кри зма нић и хер пе то лог др Раст ко Ај тић.

Tериолошки  реч ник срп ско га је зи ка 
(ру ко во ди лац пот про јек та: мр Де јан Ми ло ра дов)

То ком 2019. го ди не спи сак свих вр ста са срп ског ет но је зич ког и исто риј ског 
што кав ског про сто ра до ра ђен је и до пу њен. Стал но се про ши ру је спи сак из во ра 
ко ји са чи ња ва ју кор пус реч ни ка. Уста ље ним и до бро ор га ни зо ва ним на чи ном ра да 
по пу ња ва на је ба за по да та ка из екс цер пи ра них из во ра. До сад је об ра ђе но ви ше 
де се ти на ди ја ле кат ских реч ни ка, опи са по је ди них го во ра и зо о ло шких при ло га, 
ода кле су по ва ђе ни те ри о ни ми од но сно на зи ви си са ра на срп ском је зи ку. За по тре-
бе из ра де реч ни ка слу жи мо се софт ве ром (Dic kHel per), ко ји је упо тре бља ван за 
чу ва ње по да та ка, њи хо ву об ра ду и ге не ри са ње де ло ва реч ни ка на пот про јек ту 
„Ба тра хо ло шко-хер пе то ло шки реч ник срп ско га је зи ка”. Тај софт вер из ра ди ли су и 
раз ви ли про гра мер Ср ђан Ми ли ћев и ру ко во ди лац пот про јек та Де јан Ми ло ра дов. 

Са рад ни ци на про јек ту: лек си ко гра фи Ма ти це срп ске мр Де јан Ми ло ра дов 
(ру ко во ди лац пот про јек та) и Ка та ри на Су нај ко, др Ја дран ка Де лић (По кра јин ски 
за вод за за шти ту при ро де, Но ви Сад) и др Ми лан Па у но вић (При род њач ки му зеј, 
Бе о град).

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 

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

То ком 2016−2019. го ди не на ста вље но је са ујед на ча ва њем лек си ко граф ске об ра-
де и срав њи ва њем ру ко пи са и тек ста у ко рек ту ри. Сва ка ин тер вен ци ја да та је у угла-
стим за гра да ма и ја сно ви зу ел но из дво је на. Са рад ник на про јек ту је био доц. др 
То маж Кво ка, Уни вер зи тет у Кра ко ву.
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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 о ци про јек та: проф. др Љи ља на Су бо тић и проф. др Иси до ра Бје ла ко вић; 

од ок то бра 2017. ру ко во ди лац про јек та је проф. др Иси до ра Бје ла ко вић)

Про је кат је осно ван с иде јом да се бо га та књи жев но је зич ка ба шти на Ср ба у 
XVIII и XIX ве ку, че сто за по ста вља на и за бо ра вља на, при бли жи ши рем кру гу чи-
та лач ке пу бли ке. На ста ла у тзв. пред стан дард ном пе ри о ду, нај че шће штам па на 
тра ди ци о нал ном не ре фор ми са ном ћи ри ли цом и пи са на на јед ном од књи жев них 
је зи ка не ву ков ског ти па, мно га де ла оста ла су не при сту пач на са вре ме ним чи та о-
ци ма. Из тог раз ло га, она су тран скри бо ва на са вре ме ном ћи ри ли цом, при че му 
тран скрип ци ју пра ти реч ник не по зна тих ре чи ка ко би се чи та ла штву не фи ло ло шког 
про фи ла олак ша ла ре цеп ци ја тек ста.

То ком 2016−2019. го ди не при ре ђе на су и об ја вље на сле де ћа де ла:
1. Бо јић, Ла зар. Па мјат ник му жем у славеносeрпском књи же ству слав ним в 

жeртву при зна тел но сти и бла го да ре ни ја (1815). Прир. Иси до ра Бје ла ко вић 
и Дра га на Гр бић. Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 2019. 

2. Улог ума че ло ве че ско га Кар ла фон Екар тсха у зе на (пре вод П. Со ла ри ћа; 1808). 
Прир. Го ри ца Рад ми ло вић и Ми ле на Зо рић, Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 2019.

У пот пу но сти су при ре ђе на и пре да та у штам пу сле де ћа де ла: 
1. П. Со ла рић. Вход к пи сме ни ци и је зи ко зна ни ју (1831). Прир. И. Бје ла ко вић, А. 

Ми ла но вић, Ј. Ми ли во је вић, 2020.
2. Огле да ло до бро дје те љи и вер но сти или жа ло сна при кљу че ни ја Дра го љу ба и 

Љу би це, со чи ње но и из да но Јо а ном Чо кр љан. У Бу ди му 1829. Прир. Ми ле на 
Зо рић и Ма ри ја на Је ли сав чић, Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 2020.

У ру бри ци „При ло зи и гра ђа” Збор ни ка Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик 
(67/2: 647−668) об ја вљен је текст Ми ле не Зо рић и Ма ри ја не Је ли сав чић „Пет пи са ма 
Јо ва на Чо кр ља на”.

За по че та је тран скрип ци ја сле де ћих де ла:
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. Дру ги том. 
2. М. Ви да ко вић. ГрамматікасербскаилипачеКраткоепоиспытословіюу
сербскійєзыкъРуководство. 1838.

3. Срп ска гра ма ти ка Ј. Су бо ти ћа (1849). Прир. Алек сан дар Ми ла но вић.
4. Приключенїя Те ле ма ка си на Ули се ва. Фе не ло ном, Ар хи епїско пом Кам брей-

ским, спи са на. С’ Фран цу ско га пре ве де на Сте фа ном Жив ко ви чем. У Вїени, 1814, 
Част вто ра 276–602 + [28].

5. ГрамматікасербскаилипачеКраткоепоиспытословіюусербскійєзыкъ
Руководство со чи нен но Ми ло ва номъ Ви да ко ви чемъ, у Пе шти, 1838.

6. Добрыйсупружествасовƀтник. Не по зна ти ау тор. Ви ен на, 1813.
7. Јо ва на Ра ји ћа Тра ге ди ја сир јеч пе чал на ја по вјест о смер ти по след ња го ца ра 

серп ска го Уро ша Пја та го (1798). Прир. Дра га на Гр бић.

Са рад ни ци на про јек ту: проф. 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 Љи ља на Су бо тић, Фи ло зоф ски фа кул-
тет у Но вом Са ду, са рад ни ца; проф. 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; проф. др Алек сан дар Ми ла но вић, Фи ло ло шки фа кул-
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тет у Бе о гра ду, са рад ник; др Дра га на Гр бић, Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, 
Бе о град, са рад ни ца; др 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; др Ана Ма ца но вић, Ин сти тут за срп ски 
је зик СА НУ, Бе о град, са рад ни ца; Је ле на Сто шић, Фи ло зоф ски фа кул тет у Ни шу, 
са рад ни ца; мср Го ри ца Рад ми ло вић, Ма ти ца срп ска; мср Ма ри ја на Је ли сав чић, 
док то ранд на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду.

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)

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. 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, при че му је до дат но зна чај но то што 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 
две ју по ме ну тих зе ма ља. 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. 

У окви ру ду го роч ног пла на за те ку ћи про јект ни пе ри од би ло је пред ви ђе но 
об ја вљи ва ње јед не пу бли ка ци је, да би по том го ди шњим пла ном на шег про јек та 
би ла пред ви ђе на при пре ма ет но ди ја ле кат ског рек циј ског реч ни ка гла гол ских лек-
се ма ре ле вант них за кул ту ру об ред не ис хра не код Ср ба у Вој во ди ни. На жа лост, од 
те смо иде је мо ра ли од у ста ти из не ко ли ко раз ло га. На и ме, то ком пре ли ми нар них 
по сло ва и кон сул та ци ја по ка за ло се да је из ра да ове вр сте реч ни ка сло же ни ја но 
што се у по чет ку чи ни ло, те да би и „ма ска” ко ју смо до би ли за хва љу ју ћи пред у сре-
тљи во сти ко ле ги ни це И. Бје ла ко вић и ње ног ти ма мо ра ла да пре тр пи знат ни је про-
ме не, па та ко ни је оста ло до вољ но вре ме на да се по сао окон ча у пла ни ра ном ро ку. 
Нео п ход ни при прем ни по сао за из ра ду реч ни ка би ће осно ва на ше тре ће пу бли ка-
ци је, те ће та ко би ти у пот пу но сти ис ко ри шћен, а на да мо се да ће се у бу дућ но сти 
сте ћи усло ви (што под ра зу ме ва и по не ко га од но вих са рад ни ка-лек си ко гра фа) за 
из ра ду пла ни ра ног реч ни ка гла гол ских лек се ма. Та ко, на ста вља ју ћи низ ко ји чи не 
две прет ход но об ја вље не пу бли ка ци је (упит ник са увод ним тек стом из 2011. и збор-
ник ра до ва из 2014), за по след њу го ди ну тра ја ња овог про јект ног ци клу са пла ни-
ра мо до вр ша ва ње из ра де ет но лин гви стич ких тран скри па та, ко ји ће чи ни ти осно ву 
пу бли ка ци је под на сло вом Ис хра на у огле да лу об ред не прак се Ср ба у Вој во ди ни и 
Ру мун ском Ба на ту. Ет но лин гви стич ки тран скрип ти и ко мен та ри, а чи ме ће се 
на ша обим на гра ђа учи ни ти до ступ ном ис тра жи ва чи ма из раз ли чи тих обла сти. 

У 2016. го ди ни ура ђе но је сле де ће: 1) Раз ма тра на је кон цеп ци ја ет но ди ја ле-
кат ског рек циј ског реч ни ка гла гол ских лек се ма ре ле вант них за кул ту ру (об ред не) 
ис хра не срп ског ста нов ни штва у Вој во ди ни, на осно ву тран скри па та це ло куп не 
ет но ди ја ле кат ске гра ђе са ку пље не пре ма прет ход но са чи ње ном упит ни ку у два-
де се так пунк то ва сра змер но рас по ре ђе них по чи та вој Вој во ди ни и на осно ву ма те-
ри ја ла об ја вље ног у Реч ни ку срп ских го во ра Вој во ди не; 2) Те рен ска ис тра жи ва ња по 
на шем про јект ном упит ни ку оба вље на су у Вај ској, Бо ђа ни ма и Че не ју (ру мун ски 
Ба нат); 3) Пу бли ко ван је 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 – Би ља на Си ки мић, „Обреднa је ла у Вој во ди ни и 
По мо риш ју при ли ком кла ња сви ња. Сaвремена те рен ска ис тра жи ва ња”, Sla vische 
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Ge i ste skul tur: Et hno lin gu i stische und phi lo lo gische For schun gen. Teil 1 (Alek se ev, Ana-
to lij A. etc. Hrsg.), Phi lo lo gi ca sla vi ca vin do bo nen sia 2: Frank furt am Main [u.a.], 2016, 
157–180. У ве зи с до ста вље ним пла ном ра да за 2016. го ди ну, нај ве ћи део на ших пла-
ни ра них оба ве за ко је се ти чу те рен ског ра да ни је мо гао би ти оства рен, бу ду ћи да су 
пла ни ра ни тро шко ви пу то ва ња и бо рав ка на те ре ну из но си ли знат но ви ше од до-
зна че них сред ста ва сва ком чла ну про јект ног ти ма, та ко да смо мо ра ли ре ви ди ра ти 
план ра да, с на дом да ће ре сор на ми ни стар ства на ћи за сход но да до де ле сред ства 
ко ја ће нам у на ред ној го ди ни омо гу ћи ти да оба ви мо ис тра жи ва ња у на се љи ма која 
њи ма ни су билa об у хва ће на у окви ру прет ход ног про јект ног пе ри о да. 

У 2017. го ди ни ура ђе но је сле де ће: 1) Те рен ска ис тра жи ва ња по сег мен ти ма 
на шег про јект ног упит ни ка оба вље на су, у скло пу ши рих ис тра жи ва ња ко ја је у 
дру гој по ло ви ни ма ја и пр вој по ло ви ни ју на ор га ни зо вао и фи нан си рао Са вез Ср ба 
у Ру му ни ји, у не ко ли ко се ла Ба нат ске кли су ре, на те ри то ри ји Ру му ни је (М. Ива но вић 
Ба ри шић, Б. Си ки мић, Д. Ра до ва но вић), а по себ но је по пу њен упит ник у ка ра шев-
ским се ли ма Ка ра ше во и Нер миђ (М. Рад ми ла Ус ка ту); 2) Об ја вље ни су по је ди ни 
ре зул та ти ис тра жи ва ња ко ји су за сно ва ни и на ма те ри ја лу са на ших те рен ских 
ис тра жи ва ња: С. Ми ло ра до вић, „Ва лент ность этнодиaлект ных гла голных лек сем 
в сфе ре обрядо во го пи та ния серб ско го на се ле ния в Во е во ди не”, pod re dakcją Do roty 
Krystyny Rem bis zew ski ej, Dyna mi ka ro zwo ju gwar słowi ań skich w XXI wi e ku, War sza-
wa: Instytut Sla wistyki Pol ski ej Aka de mii Na uk, 2017, 97‒106; Б. Си ки мић, Те о до ра 
Ву ко вић, „Ди ги тал на за шти та бу ње вач ких го во ра”, Сим по зи јум „Кул ту ра и иден
ти тет Бу ње ва ца”, Но ви Сад: Му зеј Вој во ди не, 2017, стр. 32 (Овај рад је на стао и 
на гра ђи о тра ди ци о нал ној ис хра ни Вој во ди не. Рад је пред ста вљен на сим по зи ју му 
„Кул ту ра и иден ти тет Бу ње ва ца”, 18. 2. 2017, Му зеј Вој во ди не, Но ви Сад.); 3) Раз-
мо тре на је кон цеп ци ја ет но ди ја ле кат ског рек циј ског реч ни ка гла гол ских лек се ма 
ре ле вант них за кул ту ру (об ред не) ис хра не срп ског ста нов ни штва у Вој во ди ни; 4) 
Оба вље не су кон сул та ци је у ве зи с кор пу сом, тј. с про ши ре њем кор пу са, ка ко га не би 
чи ни ли са мо тран скрип ти на ше це ло куп не ет но ди ја ле кат ске гра ђе, као и у ве зи са на-
цр ти ма реч ни ка кул ту ро ло шке ка лен дар ске лек си ке; 5) Оба вља не су (и на ста вља ју 
се) кон сул та ци је у ве зи с фор ми ра њем лек си ко граф ске ба зе по да та ка, ко ја би омо-
гу ћи ла да са рад ни ци на про јек ту мо гу исто вре ме но ра ди ти на истом тек сту и на-
чи ни ти та ко текст реч ни ка при пре мљеним за штам пу, али пу тем ко је би смо до би-
ли и мо гућ ност из ра де раз ли чи тих пра те ћих ин дек са као осно ве за да љи рад. У 
ве зи с до ста вље ним пла ном ра да за 2017. го ди ну ис так ну то је да нај ве ћи део на ших 
пла ни ра них оба ве за ко је се ти чу те рен ског ра да ни је мо гао би ти оства рен, бу ду ћи 
да су пла ни ра ни тро шко ви пу то ва ња и бо рав ка на те ре ну из но си ли знат но ви ше од 
оно га што је на го ди шњем ни воу до зна че но сва ком чла ну про јект ног ти ма, та ко да 
смо и у овој го ди ни мо ра ли ре ви ди ра ти план ра да. 

У 2018. го ди ни ура ђе но је сле де ће: 1) У окви ру пр ве фа зе из ра де ет но ди ја ле-
кат ског рек циј ског реч ни ка гла гол ских лек се ма ре ле вант них за кул ту ру об ред не 
ис хра не срп ског ста нов ни штва у Вој во ди ни, сви чла но ви про јект ног ти ма ра ди ли 
су на се лек то ва њу од ред ни ца са до пу на ма и тран скри бо ва њу сег ме на та из вор ног 
ет но ди ја ле кат ског тек ста; 2) Оба вља не су кон сул та ци је у ве зи с про ши ре њем кор-
пу са и у ве зи са струк ту ром реч нич ке од ред ни це; 3а) те рен ска ис тра жи ва ња по 
сег мен ти ма на шег про јект ног упит ни ка оба вље на су, у скло пу ши рих ис тра жи ва-
ња ко ја је и ове го ди не ор га ни зо вао и фи нан си рао Са вез Ср ба у Ру му ни ји, у ви ше 
се ла на те ри то ри ји ру мун ског Ба на та: Руд на, Ди њаш, Че неј, Стан че во и Пе тро во 
Се ло (Б. Си ки мић), а по себ но је по пу њен упит ник у се ли ма Вар јаш и Наћ ва ла (M. 
Рад ми ла Ус ка ту); 3б) Об ја вље ни су по је ди ни ре зул та ти ис тра жи ва ња ко ји се јед ним 
сво јим де лом од но се и на хра ну у об ред ној прак си: Би ља на Си ки мић, „Те рен ска 
ис тра жи ва ња Ср ба у Кли су ри: оби чај ку ма че ње”, Ис хо ди шта 4, Те ми швар 2018, 
309–322.
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У 2019. го ди ни ура ђе но је сле де ће: 1) У окви ру при пре ме пу бли ка ци је Ис хра
на у огле да лу об ред не прак се Ср ба у Вој во ди ни и Ру мун ском Ба на ту. Ет но лин гви
стич ки тран скрип ти и ко мен та ри, сви чла но ви про јект ног ти ма ра ди ли су на 
тран скри бо ва њу из вор ног ет но ди ја ле кат ског тек ста у скла ду с при пре мље ним 
упут ством: Ер де вик, Ср бо бран (С. Ми ло ра до вић), Го спо ђин ци, Каћ, Но ви Слан ка-
мен, Ви зић (Љ. Не дељ ков – тран скрип те тре ба ускла ди ти с упут ством), Мо крин, 
Са над (Д. Ра до ва но вић), До бри ца, Из би ште (Б. Си ки мић), Ста пар (М. Ива но вић 
Ба ри шић), Бо тош (Бран ки ца Мар ко вић), Вар јаш, Наћ ва ла (М. Рад ми ла Ус ка ту); 2) 
Те рен ска ис тра жи ва ња по сег мен ти ма на шег про јект ног упит ни ка оба вља на су, у 
скло пу ши рих ис тра жи ва ња ко ја је и ове го ди не ор га ни зо вао и фи нан си рао Са вез 
Ср ба у Ру му ни ји, у ви ше се ла на те ри то ри ји По ља ди је – Со ко ло вац, Зла ти ца, Лу-
го вет (М. Ива но вић Ба ри шић), а део тран скри па та на чи њен је на осно ву за пи са из 
се ла Руд на (ру мун ски део Ба на та), у ко ме је по на шем упит ни ку при ку пљен ма те-
ри јал ве зан за по греб не оби ча је и оби ча је при ли ком про сла ве се о ске сла ве (Б. Мар-
ко вић); 3) Те рен ска ис тра жи ва ња код Ср ба у на се љи ма Ча над и Де ска у Ма ђар ској, 
у ор га ни за ци ји Срп ског ин сти ту та из Бу дим пе ште, ка да је сни мље на ау дио и ви део 
гра ђа, а до ку мен то ва не су у це ли ни и две при ват не збир ке ку ли нар ских ре це па та 
(тзв. ку ва ра), ко је да ти ра ју из пр ве по ло ви не ХХ ве ка (Б. Си ки мић). 

Ру ко во ди лац про јек та: проф. др Со фи ја Ми ло ра до вић, на уч ни са вет ник, Ин-
сти тут за срп ски је зик СА НУ; са рад ни ци на про јек ту: др Љи љана Не дељ ков, ре дов-
ни про фе сор Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду (у пен зи ји); др Дра га на Ра до-
ва но вић, ви ши на уч ни са рад ник / ва нр. про фе сор, Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ 
/ 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; др Би ља на Си ки мић, на уч ни са вет ник, Бал ка но ло шки ин сти-
тут СА НУ; др Ми ли на Ива но вић Ба ри шић, ви ши на уч ни са рад ник, Ет но граф ски 
ин сти тут СА НУ; др Бран ки ца Мар ко вић, на уч ни са рад ник, Ин сти тут за срп ски је зик 
СА НУ; др Ми ља на Рад ми ла Ус ка ту, до цент, 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.

БИ БЛИ О ТЕ КА УСМЕ НЕ КЊИ ЖЕВ НО СТИ 
(ру ко во ди лац про јек та: др Ми о драг Ма тиц ки)

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 – ,,Би бли о те ка усме не књи жев но сти”, до сад је об ја вље но осам на ест књи га. Уз 
по др шку Дру штва при ја те ља Ма ти це срп ске у Ба ња лу ци и Ми ни стар ства за на у ку 
Ре пу бли ке Срп ске, 2019. го ди не об ја вље на су два то ма (17. и 18. по ре ду) књи ге Је-
лен ке Пан ду ро вић Еп сколир ске на род не пе сме у „Бо сан ској ви ли”. На ста вљен је 
рад на при пре ми сле де ћих ру ко пи са: Ма ри ја Кле ут, На род не пе сме у „Ја во ру” и 
„Бран ко вом ко лу” и Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић, На род не пе сме у „Ки ћи”, док 
је Је ле на Пан ду ро вић на ста ви ла рад на уоб ли ча ва њу ру ко пи са пок. Лу ке Ше ка ре, 
Лир ске на род не пе сме у „Бо сан ској ви ли”.

Ми о драг Ма тиц ки је уоб ли чио и при пре мио за штам пу ру ко пис пок. 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). Има ју ћи у ви ду 
не ко ли ко прет ход них књи га ове еди ци је, зна чај но је за о кру же но об ја вљи ва ње срп ских 
на род них по сло ви ца у пе ри о ди ци XVI II и XIX ве ка. Књи га је об ја вље на 2019. го ди не. 

ИСТО РИ ЈА СРП СКЕ КЊИ ЖЕВ НЕ ПЕ РИ О ДИ КЕ 
(ру ко во ди лац про јек та: др Ми о драг Ма тиц ки)

У 2016. го ди ни об ја вље не су две 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”.
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Жар ко Ро шуљ је при пре мио и за штам пу при ре дио за вр шну књи гу сед мо-
књиж ја 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. Ру ко пис Ми о дра га Ма тиц ког, Срп ска књи жев на 
пе ри о ди ка (1768–1849) спре ман је за штам пу, ре цен зи ран (Ду шан Ива нић, Ста ни ша 
Тут ње вић) и за ње га су обез бе ђе на сред ства за штам па ње. Оче ку је се пре да ја ру-
ко пи са Ђор ђи ја Ву ко ви ћа Ча со пи си на књи жев ној ле ви ци из ме ђу два ра та. 

То ком 2019. го ди не М. Ма тиц ки је на ста вио рад на при пре ми за штам пу ру ко-
пи са и де ве те књи ге за те че не у ње го вој за о став шти ни – Из срп ске штам пе 19. и 20. 
ве ка, у ко јој су са бра не рас пра ве о нај зна чај ни јим књи жев ним гла си ли ма са по себ-
ним освр том на ху мо ри стич ке и са ти рич не жан ро ве.

У окви ру ве ли ке еди ци је 2017. го ди не Ма ти ца срп ска је об ја ви ла књи гу Мио-
дра га Ма тиц ког Срп ска књи жев на пе ри о ди ка (1768–1849).

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)

У то ку из ве штај ног пе ри о да, од 2016. до 2017. го ди не до пу ња ва ни су тек сто ви 
за ви ше го ди шњи про је кат „Ан тич ки лек си кон са ре цеп ци јом ан ти ке код Ср ба”, 
чи ји је рад био оте жан због ве о ма сла бог фи нан си ра ња и лич них те го ба не ких уче-
сни ка (бо лест, смрт итд.). До пу не се углав ном од но се на из ра ду би о би бли о гра фи ја 
кла сич них струч ња ка код Ср ба, јер ће то би ти је ди на пу бли ка ци ја у ко јој се та кви 
по да ци си сте мат ски из но се. 

Као по се бан про блем уо чен је не до ста так струч ња ка за об ра ду не ких обла сти 
кла сич них сту ди ја, као што су, на при мер, при род не на у ке и тех нич ка зна ња у ан-
ти ци; због не до стат ка сред ста ва ни је из во дљи во да се ан га жу ју стра ни струч ња ци, 
а ни та мо их не ма до вољ но. 

Ове го ди не је при ку пљан и илу стра тив ни ма те ри јал за по је ди не од ред ни це, 
што мо же пред ста вља ти из ве стан про блем код штам па ња због ау тор ских пра ва. 
Сред ста ва за ма те ри јал не тро шко ве уоп ште ни је би ло. 

За штам пу је при пре мљен ру ко пис од бли зу 300 стра на, али тај ру ко пис ни је 
пре дат Ма ти ци срп ској. Не ки од до ста вље них ра до ва већ су штам па ни у Збор ни ку 
Ма ти це срп ске за кла сич не сту ди је, ко ји по чи ње да до но си та кве при ло ге у ве о ма 
до бро при мље ном сег мен ту „Гра ђа”.

По ред на ве де ног, са рад ни ци на Лек си ко ну су де ло ва ли су сво јим ра до ви ма и 
на 9. ме ђу на род ном на уч ном ску пу Дру штва за ан тич ке сту ди је под на сло вом Ан
ти ка и са вре ме ни свет да нас, са ко јег је об ја вљен Збор ник ра до ва 2016. го ди не (стр. 
375, ИСБН: 978-86-89367-05-8), ко ји је при пре ми ла и уре ди ла Ксе ни ја Ма риц ки 
Га ђан ски. 

Од 2018. го ди не ра ди ло се на сле де ћим по сло ви ма: а) О ан тич кој кул ту ри и 
ба шти ни – пре и спи ти ва ња; б) На ста нак и раз вој, исто ри ја и епи сте мо ло ги ја кла-
сич них на у ка.

Ви ше го ди шњи ве о ма ам би ци о зно кон ци пи ран про је кат „Ан тич ки лек си кон 
– са ре цеп ци јом ан ти ке код Ср ба” то ком вре ме на пре тр пео је знат не про ме не из 
објек тив них раз ло га: бо ле сти и смр ти не ко ли ци не нео п ход них са рад ни ка, као и 
због фи нан сиј ских окол но сти.

Са рад ни ци су уче ство ва ли у не ко ли ко те мат ских ме ђу на род них ан тич ких 
ску по ва, ор га ни зо ва них за јед но са Ма ти цом срп ском, Прав ним фа кул те том у Бе о-
гра ду, Фи ло зоф ским фа кул те том у Бе о гра ду, Фи ло зоф ским фа кул те том у Но вом 
Са ду и Дру штвом за ан тич ке сту ди је Ср би је. 

Спи сак об ра ђе них од ред ни ца спрем них за штам пу: 
I. Хе лен ска исто ри о гра фи ја, Рим ска исто ри о гра фи ја, Рим ска вој ска, Рим ска 

ад ми ни стра ци ја, Фо рум ро ма нум, Ли ков не умет но сти: Хе лен ска ар хи тек ту ра, Хе лен-
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ски сли ка ри, Рим ско сли кар ство, Рим ски мо за ик, При род не на у ке: Астро но ми ја у 
ан ти ци, Ко змо ло ги је код фи ло со фа;

II. Ре цеп ци ја ан ти ке у Ср би ји. Ло ка ли те ти: Сир ми јум, На ис, Ме ди ја на и др. 
Рим ска скулп ту ра у Ср би ји, Ан ти ка и срп ско сред њо ве ков но сли кар ство (Бо-

го ро ди ца Ље ви шка, Со по ћа ни, Гра ча ни ца), Уло га ан ти ке у срп ском про све ти тељ ству, 
Кла сич ни ча со пи си у Ср би ји, Ан ти ка и пра во I: Тер ми но ло ги ја, лич но сти и др. 

III. Лич но сти и на уч ни ци у кла сич ном до ме ну: Ни ко ла Ву лић, Ми лан Бу ди-
мир, Ми лош Н. Ђу рић, Ани ца Са вић Ре бац, Да рин ка Не ве нић Гра бо вац, Ал бин 
Вил хар, Бран ко Га ве ла, Фа ну ла Па па зо глу, Алек сан дри на Цер ма но вић Ку зма но вић, 
Бран ко Па вло вић, Дра го слав Сре јо вић, Пе тар Пе тро вић, Алек сан дар Јо ва но вић, 
Сло бо дан Ду ша нић.

Пу бли ка ци ја ко ју пред ла жем за штам пу са др жи око 60 ау то ра и на сло ва.

МИ ЛАН ЈО ВА НО ВИЋ БА ТУТ – ЖИ ВОТ И ДЕ ЛО 
(ру ко во ди о ци про јек та: др Зо ри ца Ха џић и мр Де јан Ми ло ра дов)

То ком 2017. го ди не са рад ни ци на про јек ту оства ри ли су не ко ли ко за да та ка. 
Је дан од нај ва жни јих сва ка ко је сте то да је обез бе ђе на ве ли ка при ват на ар хив ска 
до ку мен та ци ја проф. др Алек сан дра Ко сти ћа, ко ја ће по мо ћи да се ра све тле де та љи 
ве за ни за пи та ње шта се за и ста де си ло с бо га том реч нич ком гра ђом Ми ла на Јо ва-
но ви ћа Ба ту та и ње го вим ру ко пи сом реч ни ка на род не ме ди цин ске тер ми но ло ги је. 
Та је гра ђа на сум њив на чин до спе ла у ру ке А. Ко сти ћа, ко ји ју је ис ко ри стио да 
са чи ни Ме ди цин ски реч ник. Мр Де јан Ми ло ра дов и мр Дра ган Ту бић бо ра ви ли су 
у ку ћи Ве ре Ко стић, су пру ге Во ји сла ва Ко сти ћа и сна хе Алек сан дра Ко сти ћа. Го-
спо ђа Ве ра Ко стић је Ма ти ци срп ској по кло ни ла ве ли ку по крет ну ин те лек ту ал ну 
за о став шти ну по ро ди це Ко стић.

Са чи њен је део спи ска об ја вље них де ла Ми ла на Јо ва но ви ћа Ба ту та. Пре ли-
ста ва ју се ста ре пу бли ка ци је у по тра зи за ње го вим ра до ви ма и при ло зи ма. У Уни-
вер зи тет ској би бли о те ци „Све то зар Мар ко вић” по пи са ни су сви ра до ви у ча со пи су 
Здра вље ко ји на би ло ко ји на чин но се Ба ту тов пот пис. Пре гле дан је и део ар хив ске 
гра ђе у Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске ве за не за рад Ми ла на Јо ва но ви ћа Ба-
ту та. Та ко ђе је у Ар хи ву СА НУ пре гле дан ин вен тар збир ке ме ди цин ских до ку ме-
на та, ко ја нај ве ћим де лом пред ста вља за о став шти ну Ми ла на Јо ва но ви ћа Ба ту та 
(око 300 до ку ме на та: из ве шта ји, на цр ти за ко на, ре фе ра ти, струч на ми шље ња, пред-
лог про гра ма ра да Ма ти це срп ске итд.).

Ус по ста вљен је кон такт с Би бли о те ком СА НУ, где се чу ва лич на би бли о те ка 
Ми ла на Јо ва но ви ћа Ба ту та и уго во ре на је по се та са рад ни ка на про јек ту овој ин-
сти ту ци ји, ка ко би ли цу ме ста пре гле да ли ње го ве књи ге и ру ко пи се. Оче ку је се да 
ће се том при ли ком про на ћи ве о ма ко ри стан ма те ри јал за про је кат.

Све по сло ве оба вља еки па са рад ни ка на про јек ту: др Зо ри ца Ха џић, мр Де јан 
Ми ло ра дов, мр Дра ган Ту бић, др Сла ви ца Жи жић Бор ја но вић, др Сто јан Бер бер, 
Ђур ђи ја Бо ров њак.

У то ку 2018. го ди не са рад ни ци на про јек ту по се ти ли су Би бли о те ку СА НУ те 
у ди ги тал ном за пи су пре гле да ли лич ну би бли о те ку Ми ла на Јо ва но ви ћа Ба ту та. 
При ли ком об ра де би бли о теч ког фон да Ба ту то вих књи га би бли о те ка ри су у софт вер 
уно си ли све зна чај не по дат ке ве за не за ње го ве књи ге (по све те, на по ме не на мар ги-
на ма, екс ли брис итд.), та ко да су са рад ни ци мо гли да за бе ле же све што је ко ри сно 
и за ни мљи во.

У Ар хи ву СА НУ по но во је пре гле дан сре ђен ар хив ски фонд (око 300 до ку ме-
на та) ко ји при па да Ба ту ту, а уз по себ но одо бре ње управ ни ка ака де ми ка Ва си ли ја 
Кре сти ћа, као и не сре ђен фонд. По пи са ни су зна чај ни до ку мен ти ко ји би тре ба ло 
да се ске ни ра ју и ко пи ра ју. Пре гле да не су та ко ђе глав ни је исто риј ске но ви не и ча-
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со пи си из Ба ту то вог вре ме на и по пи са ни сви члан ци, при ло зи, из ве шта ји и на пи си 
ко ји има ју ве зе с Ба ту то вим ра дом и жи во том. Спи сак об ја вље них де ла Ми ла на 
Јо ва но ви ћа Ба ту та зна чај но је про ши рен но вим би бли о граф ским је ди ни ца ма.

Про је кат „Ми лан Јо ва но вић Ба тут – жи вот и де ло” по чет ком го ди не на пу стио 
је др Сто јан Бер бер, а у дру гој по ло ви ни го ди не на пу сти ле су га др Сла ви ца Жи жић 
Бор ја но вић и Ђур ђи ја Бо ров њак. Од лу че но је да се за сад ан га жу је са мо јед на но ва 
осо ба на по сло ви ма на про јек ту – проф. др Рад ми ла Гу до вић.

Све по сло ве на про јек ту оба вља еки па са рад ни ка на про јек ту: проф. др Зо ри ца 
Ха џић (ру ко во ди лац про јек та – књи жев не те ме), мр Де јан Ми ло ра дов (ру ко во ди лац 
про јек та – је зич ке те ме), мр Дра ган Ту бић (би о гра фи ја М. Ј. Ба ту та и исто риј ски 
осврт), проф. др Рад ми ла Гу до вић (ме ди цин ске те ме).

То ком 2019. го ди не са рад ни ци на про јек ту су по пи са не зна чај не до ку мен те у 
Ар хи ву СА НУ по ру чи ли да се ске ни ра ју и ко пи ра ју. Тро шко ви овог по сла пла ће ни 
су нов цем с про јек та. Тај ма те ри јал је до би јен, по но во пре гле дан и сор ти ран. Про-
на ђе на су пи сма ко ја су ве о ма дра го це на за ис тра жи ва ње о Ба ту то вом ра ду.

Та ко ђе је на ста вље но пре гле да ње глав ни јих исто риј ских но ви на и ча со пи са 
из Ба ту то вог вре ме на и по пи си ва ни члан ци, при ло зи, из ве шта ји и на пи си ко ји има-
ју ве зе с Ба ту то вим ра дом и жи во том. Спи сак об ја вље них де ла Ми ла на Јо ва но ви ћа 
Ба ту та и да ље се про ши ру је но вим би бли о граф ским је ди ни ца ма.

За штам пу је спре мљен оби ман ис тра жи вач ки рад Де ја на Ми ло ра до ва „Гра ђа 
за ме ди цин ски реч ник”, ко ји ће би ти об ја вљен у це ло сти у Збор ни ку Ма ти це срп ске 
за књи жев ност и је зик. Рад по ку ша ва да од го нет не где се на ла зи обил на лек си ко-
граф ска за о став шти на Ми ла на Јо ва но ви ћа Ба ту та, ње го вог жи вот ног де ла. Рад по-
ла зи од мо гућ но сти да Ме ди цин ски реч ник ни је ау тор ско де ло Алек сан дра Ко сти ћа 
и да по сто ји ве ли ка ве ро ват но ћа да је Ба ту тов ви ше де це ниј ски лек си ко граф ски рад 
до спео у ру ке ком пи ла то ра. Ово је пр ви пут у на шој на у ци да се та ква мо гућ ност 
пре и спи ту је и до ка зу је. Рад та ко ђе по ку ша ва по ста ви ти осно ве за бу ду ћи ме ди цин ски 
реч ник на род них тер ми на за сно ван на Ба ту то вим иде ја ма и са вре ме ној лек си ко-
граф ској об ра ди.

Све по сло ве на про јек ту оба вља еки па са рад ни ка на про јек ту: проф. др Зо ри ца 
Ха џић (ру ко во ди лац про јек та – књи жев не те ме), мр Де јан Ми ло ра дов (ру ко во ди лац 
про јек та – је зич ке те ме), мр Дра ган Ту бић (би о гра фи ја М. Ј. Ба ту та и исто риј ски 
осврт), проф. др Рад ми ла Гу до вић (ме ди цин ске те ме).

РЕ ЛИ ГИ О ЗНИ ЕП СРП СКИХ ПРЕД РО МАН ТИ ЧА РА 
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Ра до слав Ера ко вић)

То ком 2016. го ди не по чео је рад на при ре ђи ва њу са вре ме ног из да ња ре ли ги-
о зног епа Га ври ла Ко ва че ви ћа (1765–1832), под на сло вом Ју дит ме чем Оло фер ну 
гла ву усек нув ши тем Ју де ју осво бо див ши. Га ври ло Ко ва че вић (1765–1832) књи го-
ве зач ки за нат из у чио je у Бе чу и Бу ди му. Ње го ва зе мун ска књи жа ра отво ре на је 
кра јем 1803. или по чет ком 1804. го ди не, на ла зи ла се у Го спод ској ули ци. Чи ње ни-
ца да се ње го во име ве о ма че сто по ја вљу је на спи ско ви ма прет плат ни ка по чет ком 
XIX ве ка, на во ди на за кљу чак да је по се до вао ве ли ку лич ну би бли о те ку. По ди за ње 
Пр вог срп ског устан ка је ин спи ри са ло на ста нак ње го вог пе снич ког пр вен ца, Песн о 
слу чај ном во во зму шче нии в Сер бии (1804), дру го из да ње ове пе сме је би ло за бра ње но 
(1806). Ње го во нај по зна ти је де ло је Сра же ни је (1805), исто риј ски спев ин спи ри сан 
Ко сов ском бит ком. По др шка Ка ра ђор ђу и уста ни ци ма не сум њи во је ути ца ла на 
од лу ку ау стриј ских вла сти да му кон фи ску је ве ли ки број књи га, сре ди ном 1808. 
го ди не. Исте го ди не је об ја вио ре ли ги о зни еп под на сло вом Ју дит ме чем Оло фер ну 
гла ву усек нув ши тем Ју де ју осво бо див ши. На ве де но де ло пред ста вља не за о би ла зно 
по гла вље у са вре ме ном из у ча ва њу еп ског пе сни штва срп ског пред ро ман ти зма. 
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Га ври ло Ко ва че вић је био је дан од нај у глед ни јих пред став ни ка (ма ло број не) срп ске 
кул тур не ели те у пр вим де це ни ја ма XIX ве ка. Ре ли ги о зни еп Га ври ла Ко ва че ви ћа 
Ју дит ме чем Оло фер ну гла ву усек нув ши тем Ју де ју осво бо див ши при ре ди ће за 
штам пу др Ра до слав Ера ко вић и др Са ва Да мја нов, на осно ву пр вог и је ди ног из-
да ња овог пе снич ког де ла (Бу дим 1808). 

На по ме на: То ком прет ход ног че тво ро го ди шњег пе ри о да, об ја вље не су две 
на уч норе пре зен та тив не мо но граф ске пу бли ка ци је у окви ру про јек та Ма ти це срп ске 
Ре ли ги о зни еп срп ских пред ро ман ти ча ра. Пр ва је об ја вље на 2014. го ди не (Ви кен ти је 
Ра кић, Иза бра на де ла), а дру га 2015. го ди не (Кон стан тин Ма рин ко вић, Плач Ра хи ли 
или из би је ни је мла ден цев на по ве ле ни је Иро да ца ра jудејскаго во Ви тле је ме сбив ше мисе).

То ком 2017. го ди не при пре мље но је за штам пу пр во са вре ме но из да ње ре ли-
ги о зног епа Га ври ла Ко ва че ви ћа (1765–1832) под на сло вом Ју дит ме чем Оло фер ну 
гла ву усек нув ши тем Ју де ју осво бо див ши (1808). Дво је углед них ре цен зе на та је 
по зи тив но оце ни ло при пре мље ни ру ко пис (др Го ран Мак си мо вић и др Зо ри ца Ха-
џић), та ко да је од лу че но да ће књи га би ти штам па на чим бу ду обез бе ђе на фи нан-
сиј ска сред ства. 

По да ци о ру ко пи су: ре ли ги о зни еп Га ври ла Ко ва че ви ћа при ре ди ли су за штам пу 
др Ра до слав Ера ко вић и др Са ва Да мја нов, на осно ву пр вог из да ња овог пе снич ког 
де ла (Бу дим 1808). По да ци о при ре ђе ном ру ко пи су: Пред го вор (Ра до слав Ера ко вић, 
„За бо ра вље ни пор трет ста ро за вет не хе ро и не”); Де ло (Ју дит ме чем Оло фер ну гла
ву усек нув ши тем Ју де ју осво бо див ши); По го вор (Са ва Да мја нов, „Крат ка исто ри ја 
еп ског пе сни штва срп ског пред ро ман ти зма”); Хро но ло ги ја; Де ла; Иза бра на ли те-
ра ту ра; Реч ник ма ње по зна тих ре чи и из ра за; Оп шта на че ла при ре ђи ва ња (тран-
скрип ци ја сла ве но срп ског је зи ка). 

У 2018. го ди ни об ја вље но је пр во са вре ме но из да ње ре ли ги о зног епа Га ври ла 
Ко ва че ви ћа (1765−1832), под на сло вом Ју дит ме чем Оло фер ну гла ву усек нув ши тем 
Ју де ју осво бо див ши (1808). 

По да ци о об ја вље ној књи зи: Га ври ло Ко ва че вић, Ју дит ме чем Оло фер ну гла ву 
усек нув ши тем Ју де ју осво бо див ши [монографска сту ди ја – из да ње на уч не гра ђе; 
прир. Р. Ера ко вић и С. Дамјанов]. Р. Ера ко вић: „За бо ра вље ни пор трет ста ро за вет не 
хе ро и не” (7–27); С. Да мја нов: „Крат ка исто ри ја еп ског пе сни штва срп ског пред ро-
ман ти зма” (67–71); Хро но ло ги ја жи во та и ра да / Де ла / Иза бра на ли те ра ту ра (73−76); 
Реч ник ма ње по зна тих ре чи и из ра за / На по ме не при ре ђи ва ча: оп шта на че ла при-
ре ђи ва ња [грађе] (77−81). – Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 2018. ISBN 978-86-7946-241-1; 
CO BISS.SR -ID  324164359; UDK 821.163.41-1 821.163.41.09 Ko va če vić G. На по ме на: 
Штам па ње књи ге фи нан си ра ли 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 и По кра јин ски се кре та ри јат за ви со ко обра зо ва ње и на-
уч но и стра жи вач ку де лат ност АП Вој во ди не.

За по чет је рад на при ре ђи ва њу за штам пу ру ко пи са на уч не мо но гра фи је, под 
рад ним на сло вом Днев ник чи та лач ких ис ку ше ња (ау тор: др Ра до слав Ера ко вић). 
Тек сто ви из ове књи ге на ста ли су као ре зул тат про у ча ва ња за не ма ре них то ко ва 
срп ског књи жев ног на сле ђа XVI II и XIX ве ка, што је од са мог по чет ка био је дан од 
основ них на уч но и стра жи вач ких ци ље ва овог на уч ног про јек та Ма ти це срп ске. 

У 2019. го ди ни об ја вље на је на уч на мо но гра фи ја др Ра до сла ва Ера ко ви ћа под 
на сло вом Днев ник чи та лач ких ис ку ше ња. 

По да ци о об ја вље ној књи зи: Ра до слав Ера ко вић, Днев ник чи та лач ких ис ку ше ња 
[реценз енти: др Зо ри ца Ха џић, др Ми ли вој Не нин, др Го ран Максимовић]. – Ма ти ца 
срп ска, Но ви Сад, 2019, укуп но 269 стра на. ISBN 978-86-7946-274-9; CO BISS.SR -ID  
329837575; UDK 821.163.41.09 На по ме на: Штам па ње књи ге фи нан си ра ли су Ми ни-
стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је и По кра јин ски се кре та ри јат 
за ви со ко обра зо ва ње и на уч но и стра жи вач ку де лат ност. 
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За по чет је рад на при ре ђи ва њу за штам пу пр вог са вре ме ног из да ња ре ли ги о-
зног епа Ми ло ва на Ви да ко ви ћа (1780–1841) под на сло вом Мла ди То ви ја. Ре ли ги о зни 
еп Ми ло ва на Ви да ко ви ћа Мла ди То ви ја при ре ди ће ис тра жи ва чи др Ра до слав Ера ко-
вић и др Са ва Да мја нов, на осно ву пр вог из да ња овог пе снич ког де ла (Бу дим 1825).

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)

У 2016. и 2017. го ди ни на про јек ту „Про за срп ских пе сни ка пр ве по ло ви не ХХ 
ве ка. Исто ри ја и по е ти ка” ре ди го ва ни су, пре ма пред ви ђе ном пла ну, тек сто ви о 
про зним књи га ма јед ног бро ја 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. То су тек сто ви о То до ру Ма ној ло ви ћу, 
Ри сту Рат ко ви ћу, Или ји М. Пе тро ви ћу, Дра га ну Алек си ћу и Бран ку Ве По љан ском. 
Тек сто ви о Љу бо ми ру Ми ци ћу, Љу би ши Јо ци ћу, Хам зи Ху му, Алек сан дру Или ћу, 
Бо шку То ки ну и Мо ни ју де Бу ли ју би ће до пу ње ни књи жев но и сто риј ском и кри-
тич ком ре цеп ци јом њи хо вог де ла на ста ја лом у дру гој по ло ви ни XX ве ка. Сле де ће 
го ди не, у окви ру про јек та „Про за срп ских пе сни ка пр ве по ло ви не ХХ ве ка”, ре ди-
го ва ни су пре о ста ли тек сто ви о про зним књи га ма оних 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. То су тек сто ви о 
Ми ло шу Цр њан ском, Раст ку Пе тро ви ћу и Ду ша ну Ма ти ћу. Пре о ста ли тек сто ви из 
тог пе ри о да, о Љу бо ми ру Ми ци ћу, Љу би ши Јо ци ћу, Хам зи Ху му, Бо шку То ки ну и 
Мо ни ју де Бу ли ју, до пу ње ни су књи жев но и сто риј ском и кри тич ком ре цеп ци јом 
њи хо вог де ла на ста ја лог у дру гој по ло ви ни XX ве ка. Ти ме је про је кат „Про за срп-
ских пе сни ка пр ве по ло ви не XX ве ка” про ши рен и на дру гу по ло ви ну тог ве ка. 
По је ди ни ме ђу ау то ри ма ко ји су по ред по е зи је пи са ли и про зу, као што су Ми лош 
Цр њан ски, Раст ко Пе тро вић, Алек сан дар Ву чо, Ду шан Ма тић, Љу би ша Јо цић, 
Љу бо мир Ми цић, Бо шко То кин, Мо ни де Бу ли и дру ги – и по сле Дру гог свет ског 
ра та су па ра лел но с по е зи јом на ста ви ли да пи шу и про зу, па је ис тра жи ва ње про-
ши ре но и на књи ге ко је су об ја ви ли у том вре ме ну. Ти ме ће њи хо во про зно де ло 
кри тич ки би ти про ту ма че но у це ли ни. Та кав по сту пак од но си се и на прет ход но 
на пи са не тек сто ве. У овој фа зи ра да та ко ђе су стил ски и ме то до ло шки уса гла ше ни 
ра до ви на пи са ни у прет ход ним фа за ма. 

У то ку 2018. и 2019. го ди не на ста вље но је кри тич ко ту ма че ње про зних де ла 
по зна тих срп ских пи са ца ме ђу рат ног пе ри о да ко ја су на ста ја ла по сле Дру гог свет-
ског ра та. У ове две го ди не за вр ше на су ту ма че ња про зе оних ме ђу рат них пи са ца 
ко ји су у том вре ме ну об ја ви ли зна чај не про зне књи ге. То су Ми лош Цр њан ски са 
Ита ком и ко мен та ри ма, Дру гом књи гом Се о ба и про зом Код Хи пер бо ре ја ца, Вељ-
ко Пе тро вић с но вим при по вет ка ма, као и Алек сан дар Ву чо, Ду шан Ма тић и Оскар 
Да ви чо с ро ма ни ма у ко ји ма се про жи ма над ре а ли стич ка по е ти ка с по е ти ком но вог 
иде о ло шког вре ме на. Про зна де ла тих пи са ца су у кри тич ко ме то до ло шком сми слу 
уса гла ше на с ту ма че њи ма њи хо вих при по ве дач ких и ро ма неск них књи га из ме ђу-
рат ног пе ри о да, а та ко ђе су по сма тра на и у кон тек сту оп штих иде о ло шких ути ца-
ја, ко ји су по сле Дру гог свет ског ра та, на ро чи то у пр вој по сле рат ној де це ни ји, из-
ра зи ти је на те мат ском пла ну, би ли ве о ма ви дљи ви. У пр вој де це ни ји по сле тог 
ра та у срп ској књи жев но сти, по ред афир ми са них пе сни ка ко ји су у ме ђу рат ном 
пе ри о ду пи са ли про зу и по е зи ју, ја вио се и ве ћи број ау то ра ко ји су па ра лел но с 
по е зи јом об ја вљи ва ли зна чај на при по ве дач ка и ро ма неск на оства ре ња. 

Та ко ђе су ре ди го ва ни оста ли кри тич ки тек сто ви о про зним де ли ма пи са ца 
ме ђу рат ног пе ри о да ко ја су на ста ја ла по сле Дру гог свет ског ра та. Ка ко су та де ла 
у кри тич ко ме то до ло шком сми слу то ком 2018. уса гла ше на с прет ход ним ту ма че-
њи ма њи хо вих при по ве дач ких и ро ма неск них књи га и по сма тра на у кон тек сту 
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оп штих иде о ло шких ути ца ја ко ји су у том вре ме ну, на ро чи то у пр вим по сле рат ним 
де це ни ја ма, би ли ви дљи ви, она су пр вен стве но по сма тра на као ва жан део нај зна чај-
ни јих по е тич ких про ме на срп ске књи жев но сти по сле Дру гог свет ског ра та. Пр ве 
по сле рат не де це ни је ка рак те ри стич не су и по то ме што се у њи ма, по ред афир ми-
са них пе сни ка ко ји су у ме ђу рат ном пе ри о ду пи са ли про зу, та да ја вио ве ћи број 
но вих ау то ра ко ји су па ра лел но с по е зи јом об ја вљи ва ли зна чај на при по ве дач ка и 
ро ма неск на оства ре ња. Це ло куп ним сво јим књи жев ним ра дом, по ет ским и про-
зним, на ро чи то у пр вим де це ни ја ма дру ге по ло ви не XX ве ка, они су, уз ме ђу рат не 
пе сни ке ко ји су на ста ви ли да пи шу про зна де ла, знат но ути ца ли на по е тич ке про ме-
не и раз вој срп ске књи жев но сти то га вре ме на и на ње ну ви дљи ву мо дер ни за ци ју. 
У том кон тек сту се, по ред Цр њан ског, Раст ка Пе тро ви ћа, Вељ ка Пе тро ви ћа, Мом-
чи ла На ста си је ви ћа, Ста ни сла ва Ви на ве ра и дру гих пе сни ка ко ји су па ра лел но с 
по ет ским у по је ди ним пе ри о ди ма сво га књи жев ног ра да пи са ли и про зна де ла, 
на ла зе и нај ва жни ји по сле рат ни пе сни ци, као што су Ми о драг Па вло вић, Сте ван 
Ра ич ко вић, Бран ко В. Ра ди че вић, Љу бо мир Си мо вић, Алек сан дар Ри сто вић, Пе тар 
Па јић, Алек Ву ка ди но вић, Рај ко Пе тров Но го и дру ги. Ти ме је, с прет ход но за вр-
ше ним тек сто ви ма, за о кру же но ис тра жи ва ње и кри тич ко ту ма че ње срп ске про зе 
ко ју су у пр вој по ло ви ни XX ве ка и у пет де це ни ја ње го ве дру ге по ло ви не ства ра ли 
срп ски пе сни ци.

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

Пла ном ис тра жи ва ња на про јек ту пред ви ђе но је да се утвр де ау тор ски кор-
пу си срп ских при по ви је да ка (око 150 ау то ра у XIX ви је ку пи ше тек сто ве од оби ма 
из ме ђу анег до те и при по ви јет ке) са основ ним би бли о граф ским по да ци ма. Ме ђу 
ау то ри ма су До си теј Об ра до вић (пре во ди и адап та ци је), Вук Ка ра џић (на род на 
при по ви јет ка, Ву ко ва сти ли за ци ја, ути цај на ау тор ску при по ви јет ку), Јо ван Сте јић, 
Си ма Ми лу ти но вић Са рај ли ја, Јо а ни ки је Па му чи на, Па вле По по вић Шап ча нин, 
Бо го бој Ата нац ко вић, Јо ван Су бо тић, Љу бо мир П. Не на до вић, све до Ј. Иг ња то ви ћа, 
Ми ло ра да По по ви ћа Шап ча ни на, Сте фа на М. Љу би ше, Ми ло ва на Гли ши ћа, Ла зе 
К. Ла за ре ви ћа и др. Пре гле да не су пе ри о дич не пу бли ка ци је (ал ма на си, ка лен да ри, 
но ви не, ли сто ви, ча со пи си) и ри јет ка из да ња књи га (од по чет ка XIX ви је ка до 
60-их/70-их го ди на, кад срп ска при по ви јет ка до би ја ста бил ну фи зи о но ми ју). 

Са чи њен је оп шти пре глед срп ске при по ви јет ке по де це ни ја ма (до 80-их го-
ди на XIX ви је ка), ка ко би што пот пу ни је би ле опи са не про мје не у те ма ти ци, сти лу 
и кон струк ци ји. Ана ли зи ра ни су ау тор ски опу си и по је ди нач на дје ла (по жан ро ви-
ма и у ево лу тив ном про це су). По себ но је об ра ђе на срп ска при по ви јет ка 60-их/70-их 
го ди на XIX ви је ка, кад ова вр ста по ста је глав ни но си лац про це са ди фе рен ци ра ња 
из ме ђу ре а ли стич ких ино ва ци ја и ро ман ти чар ске инер ци је (Ј. Ј. Змај, Вла дан Ђор-
ђе вић, М. По по вић Шап ча нин, Ла за Ко стић, Јо ван Гр чић Ми лен ко, С. М. Љу би ша, 
М. Гли шић и др.). Опи са ни су основ ни мо де ли срп ске при по ви јет ке XIX ви је ка, с 
об зи ром на пе ри о ди за циј ска те жи шта (про свје ти тељ ски, ро ман ти чар ски, ре а ли-
стич ки). 

При по вје дач ка про за у овом раз до бљу об ра ђе на је пре ма жан ров ским (при по-
ви јет ка/сли ка, ба лад на, пут нич ка, се о ска при по ви јет ка) и пе ри о ди за циј ским свој-
стви ма (кла си ци зам, сен ти мен та ли зам, ро ман ти зам, ре а ли зам). Ти ме се ис пу ња ва 
и дру ги дио пла на, да се по ред ти по ло шко-пе ри о ди за циј ског опи са срп ске при по-
ви јет ке да де и опис по де це ни ја ма, ка ко би се уо чи ли кључ ни мо мен ти и ди на ми ка 
ње ног раз во ја, ста тус у европ ском књи жев ном окру же њу, те од нос пре ма дру гим 
про зним, од но сно књи жев ним вр ста ма. С дје ли ма С. М. Љу би ше, М. Гли ши ћа, Л. 
Ла за ре ви ћа, С. Ма та ву ља пр о цес ге не зе срп ске при по ви јет ке се на од ре ђе ни на чин 
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ис цр пљу је. Ди је лом су об у хва ће ни кри тич ки освр ти на при по вје дач ка (но ве ли стич ка) 
дје ла и на ри јет ке про грам ске иде је (Ј. Су бо тић, Ј. Иг ња то вић, С. Мар ко вић), што 
је увод у пре глед ли те ра ту ре о срп ској при по ви је ци овог пе ри о да ње ног раз во ја. 

Ти ме би се у осно ви окон ча ли ис тра жи вач ки по сло ви на про јек ту. Сли је ди 
сре ђи ва ње ис тра жи вач ке гра ђе и из ра да мо но гра фи је под на сло вом Ге не за срп ске 
при по ви јет ке. 

Ау тор је у пе ри о ду 2016–2019. го ди не об ја вио ви ше ра до ва по ве за них са ис тра-
жи ва њи ма на про јек ту: 

1. Вла дан Ђор ђе вић и срп ска књи жев ност // Др Во ји слав М. Су бо тић: Док тор Вла-
дан Ђор ђе вић. Пе де се то го ди шњи ца књи жев но га ра да 1860. – 25. фе бру ар – 1910. 
Ре принт из да ње из 1910, са до пу на ма ака де ми ка Ра до ја Чо ло ви ћа и Ду ша на 
Ива ни ћа. – Бе о град: СА НУ: Срп ско ле кар ско дру штво, Бе о град 2016, 229–239. 

2. Ти хо мир Осто јић пред кла си ци ма срп ске књи жев но сти // Збор ник Ма ти це 
срп ске за књи жев ност и је зик. – ISSN 0543-1220. – 64/1 (2016), 205–210.

3. На зна ке сим бо ли зма у срп ској књи жев но сти на раз ме ђу XIX и XX ви је ка // 
Сим бо ли зам у свом и на шем вре ме ну, ур. проф. др Је ле на Но ва ко вић, Бе о град, 
2016, 257–266.

4. Ва ри ја ци је на те му по е ти ка књи жев них пе ри о да/епо ха // Ср би сти ка да нас: 
про бле ми и пер спек ти ве са вре ме ног ту ма че ња срп ског је зи ка, књи жев но сти 
и кул ту ре (Ба ња Лу ка: Уни вер зи тет у Ба њој Лу ци: Фи ло ло шки фа кул тет), I, 
2016, 1, 83–105.

5. Јед но став ни об ли ци и ге не за срп ске при по ви јет ке // Збор ник Ма ти це срп ске 
за књи жев ност и је зик, 65/1 (2017), 7–28.

6. Dal l’im ma gi ne e dal la per so ni fi ca zi o ne al l’al le go ria, al la me ta fo ra e al sim bo lo. Il 
So le Lu na nel la po e sia ser ba d’a u to re, dal ba roc co al mo der ni smo // Il So le Lu na 
pres so gli sla vi me ri di o na li, I (a cu ra di Lj. Ba nja nin, P. La za re vić di Gi a co mo, Sa nja 
Ro ić, Sve tla na Še a to vić), Ales san dria, 2017, 241–260.

7. Усуд су да ни ја П. Ко чи ћа // Су да ни ја; Су да ни ја: Ко ме ди ја у 4 чи на с пе ва њем/
Пе тар Ко чић, Ба ња Лу ка: НУ БРС, 2017, 205–217. 

8. Ге не за Гли ши ће ве про зе // По е ти ка Ми ло ва на Гли ши ћа, збор ник ра до ва, Ва-
ље во, 2017, 40–56. ISBN 978-86-84181-42-0.

9. При ло зи До си те је вој по е ти ци при по ви је да ња // До си те јев врт, 5 (2017), 13–24.
10. Вук и ге не за срп ске ау тор ске про зе // Да ни ца: Срп ски на род ни илу стро ва ни 

ка лен дар за го ди ну 2018. Ву ко ва за ду жби на: Бе о град, 2017, 178–190.
11. Ка ме то до ло ги ји ху ма ни стич ких на у ка у Дру штву срп ске сло ве сно сти. – Бео-

град : [САНУ], 2017. – Стр. [147]–152 ; 24 cm. – (На уч ни ску по ви / СА НУ ; књ. 
168. Оде ље ње је зи ка и књи жев но сти ; књ. 29) П. о.: Књи жев ност и је зик у 
Дру штву срп ске сло ве сно сти.

12. Ла за К. Ла за ре вић : до вр ше не при по вет ке / при ре ди ли Ду шан Ива нић, Ру жи-
ца Јо ва но вић. – Бе о град : Би бли о те ка гра да Бе о гра да ; Ша бац : Ви со ка шко ла 
стру ков них сту ди ја за вас пи та че, 2018 (Ниш : Свен). – 275 стр. ; 21 cm. 

13. Функ ци ја књи жев ног дје ла у пре по род ном до бу срп ске кул ту ре // Срп ска сла-
ви сти ка : ко лек тив на мо но гра фи ја : [радови срп ске де ле га ци је на XVI ме ђу-
на род ном кон гре су слависта]. Том 2, Књи жев ност, кул ту ра, фол клор, пи та ња 
сла ви сти ке / [уредници Бо шко Су вај џић, Пе тар Бу њак, Ду шан Иванић], стр. 
115–122. ISBN 978 -86-91/949-4-1.

14. Сло бо дан Мар ко вић и срп ска књи жев ност 19. ви је ка // Сло бо дан Ж. Мар ко вић 
– чо век ин сти ту цја, ур. А. Јер ков, Б. Су вај џић, Бе о град, 2018, 55–62.

15. Уз кри тич ко из да ње дје ла Иве Ан дри ћа / Ду шан Ива нић. – На по ме не и би-
бли о граф ске ре фе рен це уз текст : Књи жев на исто ри ја. – ISSN 0350-6428. – Год. 
50, бр. 164 (2018), стр. 375–385. *По но вље но, у: Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа, 
бр. 36/2019, 195–210. 



РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ 49

16. Гра ђа у про у ча ва њу (срп ске) књи жев но сти // Збор ник Ма ти це срп ске за књи-
жев ност и је зик, 66/2 (2018), 387–407. 

17. О про јек ту По е ти ка срп ског ре а ли зма // По е ти ка срп ског ре а ли зма: Збор ник 
ра до ва, Бе о град 2018, 7–22. ISBN 978-86-6153-48-2.

18. Сло во о срп ском је зи ку // Да ни ца, 26: 2019, 245–255. 
19. Ка исто ри ји мо дер не срп ске про зе. – Реч при ли ком уру че ња На гра де „Мла ден 

Ле ско вац” Мар ку Не ди ћу, Но ви Сад, 31. окт. 2018 // Ле то пис Ма ти це срп ске, 
195: књ. 503, св. 1/2 (јан. 2019), 112–117.

20. На ше апо ри је // Šta sa nja mo a šta nam se do ga đa. Knji ga ra do va po vo dom 70. ro-
đen da na pro fe so ra Du ša na Ma rin ko vi ća, Za greb, 2019, 219–225. 

21. До си те је во до ба у пе ри о ди за ци ји срп ске књи жев но сти // На уч ни ску по ви / 
СА НУ ; књ. 178. Оде ље ње је зи ка и књи жев но сти ; књ. 31, стр. 125–136.

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

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

У то ку 2016. за вр ше на су ис тра жи ва ња ди ја ло шког од но са Ива на В. Ла ли ћа 
пре ма срп ској по е зи ји. За вр ше на су ис тра жи ва ња односа Ла ли ћа пре ма не мач кој 
књи жев но сти, пре ма Во ји сла ву Или ћу, Ла зи Ко сти ћу и Ми лу ти ну Бо ји ћу. За по че та 
су ис тра жи ва ња по е ти ке Рај ка Пе тро ва Но га и Ма ти је Бећ ко ви ћа. У при пре ми је, 
као до да так ча со пи су Кра ји на, део ис тра жи ва ња по е ти ке Рај ка Пе тро ва Но га. Ру ко-
во ди лац је на ис те ку 2016. го ди не по ву као про је кат из ис тра жи вач ког си сте ма.

СРП СКА КУЛ ТУ РА У XVI II И XIX ВЕ КУ 
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Пе тар Пи ја но вић)

У 2017. го ди ни об ра ђе не су три те ме на око де ве де сет стра ни ца: (1) ,,Из ста рог 
у но ви век”, ко ја пред ста вља осврт на дру штве ну исто ри ју по ме ну тог пе ри о да, 
(2) ,,Кул ту ра сва ки да шњег жи во та: при ват но и јав но”, ко ја се ба ви раз ли чи тим 
аспек ти ма при ват ног жи во та у срп ском кор пу су, и (3) ,,Кул ту ра – вре ме и про стор”, 
као по ку шај да се то ко ви но ве срп ске кул ту ре са гле да ју ди ја хро но и син хро но. У све 
три те ме пред ста вље на су дру штве на и кул тур на по стиг ну ћа и ис хо ди срп ске кул-
ту ре у XVI II и XIX ве ку, као што се по ку ша ва ју из на ћи кри те ри ју ми по ко ји ма би 
та кул ту ра мо гла да бу де вред но ва на и пре ма европ ским кул тур ним ме ри ли ма.

По сле те ме „Је зи ци и пи сма” за вр ше не у прет ход ном из ве штај ном пе ри о ду, а 
у скло пу ши рег те мат ског бло ка под на сло вом „Ви до ви кул ту ре”, то ком 2018. го-
ди не ра ђе но је на ис тра жи вач ким и дру гим ау тор ским по сло ви ма ве за ним за те ме 
„Књи жев ност и по зо ри ште”, „Ли ков на и му зич ка кул ту ра” и „Но ви ме ди ји и жан-
ро ви”. Нај зах тев ни ја по об ли ку и сло же но сти ма те ри је је сте те ма у чи јем су про-
блем ском сре ди шту срп ска књи жев ност и по зо ри ште у XVI II и XIX ве ку. Као је зик, 
и књи жев ност је не ког на ро да кул ту ро цен трич на, као што у ма њој ме ри и на дру ги 
на чин та ко ђе је су дру ги об ли ци умет но сти и ду хов ног жи во та. Кул ту ра се и у њи-
ма огле да и до ка зу је. Умет ност на ли ку је ствар но сти, али то ни је по што ствар ност 
као мо гу ћу гра ђу умет ност пре тва ра у естет ске чи ње ни це. За то сва ка умет ност, 
сло је ви то и при зма тич но пре о бли ку ју ћи ту гра ђу, је сте исти на ви ше га ре да о чо-
ве ку, па и о на ци о нал ној кул ту ри. Та ко се мо же раз у ме ва ти и срп ска књи жев ност 
у XVI II и XIX сто ле ћу, као и њен зна чај за кул тур ну исто ри ју Ср ба. У та квом кул ту-
ро ло шком кон тек сту ис тра жи ва не су књи жев не по ја ве, по е ти ке по је ди них пи са ца, 
сти ло ви књи жев них епо ха и пра ва ца, за тим књи жев на де ла не са мо због сво је умет-
нич ке вред но сти већ и као сли ка јед не кул ту ре, али и дру ги фе но ме ни ве за ни за 
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овај про блем ски те мат. У слич ном, да кле кул ту ро ло шком кљу чу са гле да ва ни су 
по че ци и раз вој срп ске дра ме и по зо ри шта код Ср ба у два по ме ну та сто ле ћа.

Ис тра жи вач ки и ме то до ло шки при ступ сли чан је и у ела бо ра ци ји те ме ко ја 
се ти че до при но са ли ков не и му зич ке умет но сти срп ској кул ту ри у но вом ве ку. 
Све тов ност је у ње му по ста ла за ме на за кле ри ка ли зам ко ји је до тад вид но обе ле-
жа вао ства ра лач ки дух. Но, упр кос све му, ви зан тиј ско-пра во слав но зра че ње још 
увек је би ло ве о ма при мет но и де лат но, по себ но у не ким обла сти ма кул ту ре. То је 
још увек ви дљи во у ико но гра фи ји и у ар хи тек ту ри, па и у му зич кој умет но сти, 
упр кос чи ње ни ци да се ове фор ме умет нич ког ду ха ме ња ју под озрач јем све при-
сут ни јих за пад но е вроп ских сти ло ва. Уо ста лом, то је већ био сре ди шњи пут срп ске 
кул ту ре но вог, пред мо дер ног до ба. На истом пу ту сва ка ко су би ли и но ви ме ди ји 
оли че ни у по ја ви фо то гра фи је, а по том и фил ма, нај пре у раз ви је ној Евро пи, па тек 
он да у Ср би ји и у срп ским зе мља ма. Ни је то био са мо пре врат нич ки до при нос у 
обла сти ви зу ел не кул ту ре, по што је по ја ва фо то гра фи је сре ди ном XIX ве ка и фил-
ма кра јем XIX ве ка зна чи ла у све ту и код Ср ба ве ли ки пре лом. Тај пре лом на ја вио 
је да ће ци ви ли за ци ја сли ке по ста ти јед но од нај ва жни јих обе леж ја кул ту ре у до-
ла зе ћем XX ве ку. Ср би су тој епо хал ној кул тур ној про ме ни да ли свој до при нос. 
Ела бо ра ци ја ових пи та ња у сре ди шту је тре ће те ме овог про јек та ис тра жи ва не и 
об ра ђи ва не то ком го ди не. 

То ком 2019. го ди не ау тор, ујед но и у уло зи ру ко во ди о ца про јек та, ис тра жи вао 
је и за вр шио рад на сле де ћим те ма ма: „Кул тур не уста но ве и обра сци кул ту ре”, 
„Фи ло зоф ска и есте тич ка ми сао: но ви ми сли о ци и ра ни ме ри о ци” и „Две ве ли ке 
епо хе: кул ту ра и сти ло ви”. Уз ра ни је окон ча не те ма те, за вр ша ва њем по сло ва по-
све ће них ис тра жи ва њу по ме ну те те ма ти ке при во ди се кра ју рад на исто риј ској 
по е ти ци но ве срп ске кул ту ре. Та ко ђе је кон ци пи ра но и по след ње по гла вље бу ду ћег 
ру ко пи са, од но сно ре зи ме ко ји у син те тич кој фор ми пред ста вља пу те ве, до ма ша је 
и зна чај кул тур них по ја ва и по стиг ну ћа то га пе ри о да укљу чу ју ћи њи хов ево лу тив-
ни раз вој и ве зе са ста ром и мо дер ном срп ском књи жев но шћу. Ти ме ће у 2020. го-
ди ни рад на про јек ту „Срп ска кул ту ра у XVI II и XIX ве ку” би ти за вр шен.

ПО Е ТИЧ КЕ, ТЕ МАТ СКЕ И РЕ ЦЕП ЦИЈ СКЕ КО ОР ДИ НА ТЕ 
СА ВРЕ МЕ НЕ СРП СКЕ ПРО ЗЕ 

(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Сло бо дан Вла ду шић)

У то ку ис тра жи вач ког ра да то ком 2017. го ди не у окви ру про јек та „По е тич-
ке, те мат ске и ре цеп циј ске ко ор ди на те са вре ме не срп ске про зе” на пи сан је на уч ни 
рад под на сло вом ,,Еле мен ти еп ског све та у ро ма ну Кад су цве та ле ти кве Дра го-
сла ва Ми ха и ло ви ћа”. Рад је об ја вљен у Збор ни ку Ма ти це срп ске за књи жев ност 
и је зик (књи га 65, све ска 1, 2017). Ре зул та ти ово го ди шњих ис тра жи ва ња у окви ру 
на ве де ног про јек та из ло же ни су и на ме ђу на род ном ску пу ,,Срп ско је зич ко и књи-
жев но на сље ђе на про сто ру да на шње Цр не Го ре. Срп ски је зик и књи жев ност да нас”, 
ко ји је одр жан из ме ђу 26. и 28. ма ја 2017. го ди не у Под го ри ци. Ру ко во ди лац про-
јек та је на ску пу уче сто вао из ла га њем под на сло вом ,,Мо тив до ди ра у Ха зар ском 
реч ни ку”. Рад са истим на сло вом би тре ба ло да бу де штам пан у окви ру збор ни ка 
са овог ску па у то ку на ред не го ди не. 

Др Бо рис Бу ла то вић је то ком ка лен дар ске 2017. го ди не, у окви ру ра да на про-
јек ту „По е тич ке, те мат ске и ре цеп циј ске ко ор ди на те са вре ме не срп ске про зе” под 
ру ко вод ством др Сло бо да на Вла ду ши ћа, пу бли ко вао два ори ги нал на на уч на члан ка:

1) „Кри тич ко пре и спи ти ва ње упо ред них вред но сних оце на о на ци о нал ним иде о-
ло шким ви до ви ма ре цеп ци је Ан дри ће вог де ла”, Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа, 
год. 36, св. 34, 2017, 255–292; 
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2) „Иде о ло шки ти по ви ин тер пре та ци је и ак ту е ли за ци је Ан дри ће вог књи жев ног 
опу са у пост ју го сло вен ском кон тек сту”, Кул ту ра, бр. 156, 2017, 1–47 (те мат ски 
број: Срп ска књи жев ност у пост ју го сло вен ском вре ме ну).

У окви ру про јек та „По е тич ке, те мат ске и ре цеп циј ске ко ор ди на те са вре ме не 
срп ске пр о зе” у то ку 2018. го ди не на ста ла су два ра да. Пр ви, ,,Др жа ва и по ли тич ко 
чи та ње Ха зар ског реч ни ка”, тре ба да бу де об ја вљен до кра ја го ди не у Збор ни ку за 
књи жев ност и је зик Ма ти це срп ске. Дру ги рад, ,,Киш и Ал ба ха ри – јед на по е тич-
ка раз ли ка”, тре ба ло би да се по ја ви у Го ди шња ку Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом 
Са ду. Оба ра да су про шла струч не ре цен зи је и у про це су су штам па ња.

То ком 2018. го ди не, у окви ру ра да на про јек ту „По е тич ке, те мат ске и ре цеп циј-
ске ко ор ди на те са вре ме не срп ске пр о зе” под ру ко вод ством др Сло бо да на Вла ду ши-
ћа, уви ди сте че ни ис тра жи ва њем оних ви до ва ту ма че ња и вред но ва ња књи жев ног 
опу са срп ских пи са ца у ко ји ма пре о вла да ва ју апри о ри стич ке иде о ло шке оце не, 
пу бли ко ва ни су (или при хва ће ни за штам па ње) у пет ори ги нал них на уч них ра до ва 
Бо ри са Бу ла то ви ћа (уз на зна ку у увод ним фу сно та ма да су ре а ли зо ва ни у окви ру 
про јек та Ма ти це срп ске о ко јем је реч): 

1) „Ко сов ски мит као срп ски ’са ве зник’ или ’про тив ник’: иде о ло шке про јек ци је 
Алек сан де ра Гри на вал та у ре цеп ци ји Гор ског ви јен ца и на род не епи ке”, Кул
ту ра по ли са, год. 15, бр. 35, 2018, 463−476; 

2) „По е зи ја Вас ка По пе као пред мет не га тив ног кри тич ког вред но ва ња”, Фи ло
лог, бр. 17, 2018, 531‒548; 

3) „Ба ко ња фре Бр не и срп ски на ци о на ли зам: иде о ло шка ак ту е ли за ци ја и кон-
тек сту а ли за ци ја Ма та ву ље вог ро ма на”, Phi lo lo gia Me di a na, бр. 10, 2018, у 
штам пи;

4) „Вер ски на ци о на ли зам у срп ској књи жев но сти: раз ма тра ња о кри тич кој пер-
спек ти ви но ви је ан гло фо не исто ри о граф ске и по ли ти ко ло шке ли те ра ту ре”, 
Кул ту ра по ли са, год. 15, по себ но из да ње бр. 2, 2018, 229−244; 

5) „’Стра да ње срп ске књи жев но сти’: књи жев на те ма срп ског стра да ња и ње но 
иде о ло шко де ле ги ти ми зо ва ње у ино стра ној ака дем ској ре цеп ци ји”, Ср би сти
ка да нас: збор ник ра до ва са ме ђу на род не на уч не кон фе рен ци је Фи ло ло шког 
фа кул те та у Ба њој Лу ци, год. 2, 2018 (у штам пи).
Са рад ни ци на про јек ту: проф. др Сло бо дан Вла ду шић, др Бо рис Бу ла то вић.
То ком 2019. го ди не, у окви ру ис тра жи вач ког ра да на про јек ту Ма ти це срп ске 

„По е тич ке, те мат ске и ре цеп циј ске ко ор ди на те са вре ме не срп ске про зе” на пра вље на 
је де таљ на ком по зи ци ја бу ду ће мо но гра фи је о срп ској про зи (у пе ри о ду од по ло ви-
не XX ве ка до пр вих де це ни ја XXI ве ка), што укљу чу је при ку пља ње при мар не и 
се кун дар не гра ђе, ис тра жи вач ки рад на њој, као и пре глед већ об ја вље них ра до ва 
на ову те му и њи хо во укла па ње у ве ћу це ли ну. 

Са рад ник на овом прој ке ту др Бо рис Бу ла то вић у овом пе ри о ду је об ја вио три 
ори ги нал на на уч на ра да ко ја се ти чу ре цеп ци је са вре ме не срп ске про зе: 

1) „Иде о ло шка ре цеп ци ја ро ма на Ми ло ра да Па ви ћа у ан гло а ме рич кој и не мач кој 
на у ци о књи жев но сти”, у: Иван Не гри шо рац (ур.), Ми ло рад Па вић: ста нов ник 
свет ске књи жев но сти: збор ник ра до ва, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 2019, 111–163;

2) „Иде о ло шка стиг ма ти за ци ја ма ги страл них књи жев них то ко ва срп ског кул-
тур ног про сто ра као ге не ра то ра ет нич ки и вер ски мо ти ви са не ис кљу чи во сти”, 
Срп ски кул тур ни про стор: устрој ство, про бле ми, вред но сти– збор ник ра до ва, 
Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 2019, у штам пи;

3) „Срп ска књи жев ност у са вре ме ној европ ској сла ви сти ци”, у: Ве ро љуб Ву ка ши-
но вић (ур.), Са вре ме на срп ска про за, год. 36, На род на би бли о те ка „Је фи ми ја”, 
Тр сте ник, 2019 (у штам пи).
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ЖАН РОВ 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)

У го ди ни 2016. фи на ли зо ван је рад на збор ни ку Жан ров ска укр шта ња срп ске 
и ан гло фо не књи жев но сти, ко ји је нај пре био до сту пан у елек трон ској фор ми на 
сај ту Ма ти це срп ске. У пу бли ка ци ју оби ма 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.

Го ди на 2016. би ла је по све ће на при пре ми дру гог то ма збор ни ка, у ко јем ће бити 
за сту пље не и те ме ве за не за жан ров ску књи жев ност, ме диј ску кул ту ру, по зо ри ште, 
филм, елек трон ско из да ва штво и ди ги та ли за ци ју ба шти не. На ме ра је да се збор ник 
Жан ров ска укр шта ња срп ске и ан гло фо не књи жев но сти 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 у свим аспек ти ма.

Уче сни ци про јек та су то ком 2016. го ди не ак тив но ра ди ли на ис тра жи ва њу, 
при ку пља њу 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, а та ко ђе су 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. Ру ко-
во ди лац про јек та проф. др Вла ди сла ва Гор дић Пет ко вић уче ство ва ла је на кон фе рен-
ци ја ма у Под го ри ци, Бу дим пе шти, Бе о гра ду, Но вом Са ду и Ни шу, са пу бли ко ва ним 
ра до ви ма. Др Вик то ри ја Кромб холц уче ство ва ла је у раз ме ни на став ног осо бља 
при Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Но вом Са ду и ус по ста ви ла кон так те 
са уни вер зи те ти ма у За гре бу и Спли ту. У при пре ми је мо но гра фи ја за сно ва на на 
ње ној док тор ској ди сер та ци ји о нео вик то ри јан ској књи жев но сти. Чла но ви про јек-
та уче ство ва ли су на ви ше на уч них кон фе рен ци ја, про мо ци ја књи га, ре а ли за ци ја 
пре во да и пред ста вља ња пре во ди лач ких по ду хва та, као и у ор га ни за ци ји ску по ва, 
па не ла и пре во ди лач ких ра ди о ни ца. 

У скла ду са на ме ром да се на ста ви са об ја вљи ва њем збор ни ка Жан ров ска укр
шта ња срп ске и ан гло фо не књи жев но сти као пе ри о дич не пу бли ка ци је ко ја би се 
ба ви ла ан гло фо ним књи жев но сти ма, го ди на 2017. би ла је по све ће на при пре ми дру гог 
то ма збор ни ка, у ком ће би ти за сту пље не и те ме ве за не за ме диј ску кул ту ру, жан-
ров ску књи жев ност, по зо ри ште, филм, елек трон ско из да ва штво и ди ги та ли за ци ју 
ба шти не. Уче сни ци про јек та су то ком 2017. го ди не ин тен зив но ра ди ли на ис тра-
жи ва њу, при ку пља њу и ана ли зи кор пу са пре во да ан гло фо не књи жев но сти, књи-
жев но те о риј ских тек сто ва и огле да, кри ти ке пре во да, на уч них при ка за и на уч них 
по ле ми ка по све ће них пи та њи ма пре во ђе ња, кри ти ке 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, али исто та ко пар ти ци пи ра ли у уни вер зи тет ским про-
гра ми ма раз ме не и на сту диј ским бо рав ци ма. Ру ко во ди лац про јек та проф. др Вла-
ди сла ва Гор дић Пет ко вић уче ство ва ла је на кон фе рен ци ја ма у Бе о гра ду, Ко сов ској 
Ми тро ви ци, Но вом Са ду и Ни шу са пу бли ко ва ним ра до ви ма. Др Вик то ри ја Кромб-
холц и проф. др Ива на Ђу рић Па у но вић уче ство ва ле су у раз ме ни на став ног осо бља 
при Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Но вом Са ду и Гра цу.

И у го ди ни 2018. на ста вљен је рад на нај ва жни јој ми си ји овог про јек та, и уло-
же ни су да љи на по ри да се ис тра же нај ва жни ји кон так ти, про жи ма ња и укр шта ња 
жан ро 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, ка рип ско-бри тан ске и дру гих) ко је при па да ју кор пу су ко ли ко тра ди ци о нал-
не то ли ко и са вре ме не књи жев но сти, на ро чи то пост мо де р ни стич ке и пост ко ло ни-
јал не књи жев но сти. Циљ ових ис тра жи ва ња је сте да се утвр ди ка ко се фор ми ра ју 
ин тер кул тур не и ин тер тек сту ал не те мат ске, мо тив ске, стил ске и лин гво сти ли стич-
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ке ве зе срп ске књи жев но сти са ан гло фо ним књи жев но сти ма, као и мо гу ће за ко но-
мер но сти ства ра ња и оп ста ја ња ових ве за на при ме ри ма по је ди нач них књи жев них 
оства ре ња. 

У окви ри ма про је кат ских ис тра жи ва ња и да ље се ин си сти ра ло на оба ве зи да 
се 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 и XXI ве ка; да се спро ве де ана ли за ути ца ја 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. Спро ве де не су ис-
тра жи вач ке ак тив но сти на при ку пља њу но вог кор пу са, што је укљу чи ло и књи-
жев на де ла на ста ла у ди ја спо ри ко ја се фо ку си ра ју на по сле ди це ра то ва де ве де се тих 
го ди на ХХ ве ка, али и књи жев на де ла ко ја при па да ју сред њо ве ков ној ен гле ској 
књи жев но сти као што је слу чај са де лом Сер Га вејн и Зе ле ни ви тез, по е ма ау то ра 
по зна тог као „пе сник Би сер ке” ко ја ва жи за је дан од нај ком плек сни јих сред њо ве-
ков них ви те шких ро ма на а ко ју мно ги са вре ме ни књи жев ни исто ри ча ри (Ха у ард, 
Ки ни и дру ги) свр ста ва ју у за чет ке мо дер не ен гле ске књи жев но сти. 

Го ди ну 2018. обе ле жио је рад на при ре ђи ва њу збор ни ка Жан ров ска укр шта
ња 2. Збор ник ће са др жа ти ви ше ра до ва на сле де ће те ме: опус ка рип ско-бри тан ског 
ро ман си је ра и про за и сте Ка ри ла Фи лип са и ње го ве ин тер тек сту ал не ве зе са срп ском 
књи жев но шћу и књи жев но шћу на ста лом на тлу бив ше Ју го сла ви је, од но сно са ау то-
ри ма ко ји ства ра ју „на пре се ку исто ри је, фик ци је и (ау то)би о гра фи је”. Сво је вр сна 
оп сед ну тост исто ри јом на ро чи то је при сут на у де ли ма пост ко ло ни јал не про зе, али 
и у про зи ко ја на ста је на тра гу ин спи ра ци је муч ним ко ло пле том тур бу лент них 
де ша ва ња из де ве де се тих го ди на про шлог ве ка. Ве ћи на ра до ва ко ји ће би ти за сту-
пље ни у збор ни ку ба ви се те мат ским и иден ти тет ским аспек ти ма са вре ме не до ма ће 
про зе и ви до ви ма ње ног ве зи ва ња за ан гло фо ни књи жев ни кор пус као ис ку стве ни 
и кул тур ни фе но мен. Те ме исто ри је и иден ти те та, ти ра ни је и уто пи је, ре а ли те та и 
фан та зи је, ин ди ви ду ал них спо зна ја и ко лек тив них стре мље ња са мо су део ре пер-
то а ра мо ти ва и ин те ре со ва ња ау то ра чи ја ће де ла би ти ис тра же на у окви ру про јек-
та и пред ста вље на у ни зу на уч них чла на ка об је ди ње них у збор ни ку Жан ров ска 
укр шта ња 2. 

То ком 2019. го ди не уче сни ци про јек та „Жан ров 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” 
ин тен зив но су ра ди ли на ис тра жи ва њу и ана ли зи те мат ских, стил ских и зна чењ ских 
ко ор ди на та кор пу са пре во да ан гло фо не књи жев но сти, књи жев но те о риј ских тек-
сто ва и огле да, кри ти ке пре во да, на уч них при ка за и на уч них по ле ми ка по све ће них 
пи та њи ма пре во ђе ња, кри ти ке 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 пре зен та ци ја пре во ди лач ких по ду хва-
та, са ра ђи ва ли у на уч ним ча со пи си ма као њи хо ви уред ни ци и при ре ђи ва чи те мат-
ских це ли на – то ком 2019. го ди не у ча со пи су за те о ри ју и со ци о ло ги ју кул ту ре и 
кул тур ну по ли ти ку Кул ту ра и Збор ни ку ра до ва Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер
зи те та у При шти ни. 

У скла ду са пла ном ру ко во ди ла ца и уче сни ка про јек та, а уз све срд ну по др шку 
Прeдседништ ва Ма ти це срп ске, на ста вље но је об ја вљи ва ње ис тра жи вач ких ре зул-
та та у окви ру збор ни ка Жан ров ска укр шта ња срп ске и ан гло фо не књи жев но сти 
као пе ри о дич не би је нал не пу бли ка ци је по све ће не ис тра жи ва њу у обла сти кон та-
ка та срп ске и ан гло фо них књи жев но сти. Го ди на 2019. би ла је по све ће на об ја вљи-
ва њу дру гог то ма збор ни ка, у ком су при ку пље ни ра до ви за о ку пље ни те мат ским 
и иден ти тет ским аспек ти ма са вре ме не до ма ће про зе и ви до ви ма ње ног ве зи ва ња 
за ан гло фо ни књи жев ни кор пус као ис ку стве ни и кул тур ни фе но мен. У на ра ти ву 
са вре ме не књи жев но сти број ни пој мо ви фи гу ри ра ју као оки дач но стал ги је, об ли-
ков на си ла мо ти ва ци је и ка рак те ри за ци је ју на ка, ме та фо ра од ра ста ња и са зре ва ња: 
све то је сте и мо же да бу де пред мет ана ли зе у са вре ме ном про зном тре нут ку књи-
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жев но сти ко ја се пи ше на срп ском је зи ку и об ја вљу је у Ср би ји а оства ру је са гла сја 
са ан гло фо ним књи жев но сти ма. 

Да на 13. де цем бра у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске одр жа на је про мо ци ја мо но-
гра фи је Сер Га вејн и Зе ле ни ви тез: пре вод, ту ма че ња и зна че ња ко ја је об ја вље на 
2019. у из да њу Ма ти це срп ске и Фи ло зоф ског фа кул те та 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. Члан про јек та и ау тор, проф. 
др Мла ден Ја ко вље вић у пр вом де лу ове мо но гра фи је по за ба вио се од ли ка ма зна-
ме ни тог ви те шког ро ма на у сти ху и јед ног од нај зна чај ни јих оства ре ња ен гле ске 
сред њо ве ков не књи жев но сти, на ста лог у XIV ве ку. Ја ко вље вић ар гу мен то ва но и 
ис црп но пи ше о спе ци фич ним фор мал ним обе леж ји ма де ла спе ва ног у али те ра тив-
ном сти ху (чи јем раз во ју, али и об но вље ној упо тре би на кон ду жег пе ри о да за тиш-
ја, ова по е ма не по зна тог ау то ра умно го ме до при но си), о узо ри ма и ути ца ји ма ко ји 
су ово оства ре ње об ли ко ва ли, о ин три гант ним зна че њи ма и још увек не ис цр пље ним 
ту ма че њи ма, не за о би ла зе ћи ни ва жну те му са вре ме не ре цеп ци је, као ни те му од-
је ка мо ти ва Зе ле ног ви те за, ма ги је и пен та гра ма ко ја се ма ни фе сту је у са вре ме ној 
књи жев ној фан та сти ци.

Упр кос вред но сти и зна ча ју, не са мо у окви ри ма ен гле ске не го и свет ске књи-
жев но сти, као и зах тев ној и сло же ној ком по зи ци ји ко ја ука зу је на ве ли ко пе снич ко 
уме ће, „де ло оста је за не ма ре но и не до чи та но на на шем је зи ку, што по твр ђу је од су-
ство ра до ва и но ви јих тек сто ва о ње му на срп ском”, на во ди Ја ко вље вић. Пре вод у 
сти ху ви те шког ро ма на Сер Га вејн и Зе ле ни ви тез на сто ји да ис пра ви ову не прав ду, 
да по так не ин те ре со ва ње но вих ге не ра ци ја фи ло ло га за сред њо ве ков ну ба шти ну, 
а чи та о ци ма при бли жи је дин ствен књи жев ни текст у ком се на ори ги на лан и са-
вре ме ној пу бли ци бли зак на чин удру жу ју еле мен ти хе рој ске по е зи је, те ма ти за ци-
ја ис ку ша ва ња вр ли не и фи ло зо фи ја етич ког из бо ра.

Мла ден Ја ко вље вић се, као пре во ди лац, ау тор про прат не сту ди је и ау тор илу-
стра ци ја, по тру дио да ову по е му при бли жи чи та о цу кроз при ме рен спој фор ме и 
са др жа ја, уло жив ши на пор да раз ја сни спе ци фич но сти ен гле ске кул ту ре и умет-
нич ког ства ра ла штва XIV ве ка, као и да ука же на осо бе но сти тек ста и про бле ме у 
пре во ди о че вом по сре до ва њу из вор ни ка: „Ова по е ма је књи жев ни при мер спле та 
кул тур но и сто риј ског на сле ђа, ко је се огле да у про жи ма њу фол клор них мо ти ва и на-
род них ве ро ва ња са пре о вла ђу ју ћим хри шћан ским еле мен ти ма, а пе сни ко ва ве шти на 
да у њу уне се број не ви ше знач но сти чи ни је истин ски ам би ва лент ним тек стом”. 
Ви ше знач ност до при но си да се текст чи та не са мо у ду ху у ком је на пи сан, не са мо 
као део рас ко шне ар ту ри јан ске ле ген де, не го и да се учи ни ак ту ел ним: не са мо 
екс пло а та ци јом па ган ских и хри шћан ских мо ти ва већ и ор га ни за ци јом сти ха ко ју 
од ли ку ју сло же на фор ма и спе ци фич на ме трич ка схе ма. Сер Га вејн и Зе ле ни ви тез 
ука зу је се као из у зет но ин спи ра тив но књи жев но оства ре ње, чи је ви дљи ви је при-
су ство у срп ској књи жев но сти и кул ту ри омо гу ћу је и де ло твор ни је ус по ста вља ње 
спо на са укуп ним на сле ђем сред њег ве ка. 

Об ја вље не књи ге:
– Жан ров 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. Уред ни ци збор ни ка ра до ва: Вла ди-
сла ва Гор дић Пет ко вић, Зо ран Па у но вић. Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 2017. 163 
стр. ISBN 978-86-7946-190-2,

− Жан ров 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. 2. Уред ни ци збор ни ка ра до ва: Вла-
ди сла ва Гор дић Пет ко вић, Зо ран Па у но вић, Ива на Ђу рић Па у но вић Но ви Сад: 
Ма ти ца срп ска, 2019. ISBN: 978-86-7946-291-6,

− Сер Га вејн и Зе ле ни ви тез: пре вод, ту ма че ња и зна че ња. Мла ден Ја ко вље вић. 
Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 2019. ISBN 978-86-7946-290-9.
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Са рад ни ци на про јек ту: проф. 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; проф. 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; проф. др Мла ден Ја ко вље вић, Фи ло зоф ски 
фа кул тет у При шти ни са при вре ме ним се ди штем у Ко сов ској Ми тро ви ци (од 2018); 
доц. др Бо ја на Ву јин, Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у Но вом Са ду; доц. др 
Вик то ри ја Кромб холц, Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у Но вом Са ду.

КОМ ПА РА ТИВ НА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА 
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Је ле на Но ва ко вић)

Исто ри ја ком па ра ти ви сти ке у Ср ба  
У по ред на исто ри ја ком па ра ти ви сти ке у Ср ба од Ма ти је Ба на  

до Зо ра на Кон стан ти но ви ћа и да ље 
(ру ко во ди лац пот про јек та: проф. др Ми о драг Ра до вић)

По че ци ком па ра ти ви сти ке у Ср ба у XIX ве ку  
до кра ја Пр вог свет ског ра та – 1918.

У до са да шњем ра ду на про јек ту ис тра жи вач је у пр вом по гла вљу об ра дио 
ра ђа ње и кон сти ту и са ње ком па ра тив не књи жев но сти као по себ ног на чи на у про-
у ча ва њу књи жев но сти на кон ис пу ње ња два ин сти ту ци о нал на усло ва. Пр ви је био 
ства ра ње сло бод не на ци о нал не др жа ве (Кне же ви не па Кра ље ви не Ср би је), ме ђу на-
род но при зна те на Бер лин ском кон гре су 1878. го ди не. Дру ги услов за ра ђа ње ком-
па ра ти ви сти ке би ло је осни ва ње ви со ко школ ских обра зов них уста но ва: бе о град ског 
Ли це ја, по том Ве ли ке шко ле, па Уни вер зи те та у Бе о гра ду. У ра ду се ре кон стру и ше 
про цес фор ми ра ња но ве на уч не ди сци пли не као пред ме та у уни вер зи тет ској на ста-
ви књи жев но сти, на ци о нал не и стра не. Исто риј ским по че ци ма ком па ра ти ви сти ке 
прет хо де у ши рем сми слу ком па ра тив на фак та као при прем ни мо мен ти у де ли ма 
про све ти те ља До си те ја Об ра до ви ћа и ре фор ма то ра Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа. 
Но, они су да ли са мо не си сте мат ске пра по чет ке за упо ред но про у ча ва ње књи жев но-
сти у европ ском окви ру и кон тек сту. У на стан ку но ве уни вер зи тет ске ди сци пли не 
опи са ни су глав ни мо мен ти ње но га раз во ја на тлу Ср би је. Ис тра жи ва ње је пра ти ло 
тај пут од пи о нир ских пре да ва ња Ма ти је Ба на из при спо до бље не књи жев но сти, 
ко ја се као по нор ни ца про би ја ла кроз ме ан дре исто ри је, уз пре ки де и об но ве на став-
ног пред ме та ко ји је че сто ме њао на зи ве и пре да ва че. 

МЕ ЂУ НА РОД НА СА РАД ЊА 
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Је ле на Но ва ко вић)

На уч ни скуп и збор ник о срп ско-фран цу ским  
књи жев ним и кул тур ним ве за ма 

(но си лац пот про јек та: проф. др Је ле на Но ва ко вић)

О срп ско-фран цу ским ве за ма и, у ши рем сми слу, фран цу ским ути ца ји ма на 
нај ра зли чи ти је сег мен те раз во ја бал кан ских дру шта ва то ком по след ња два ве ка 
нај у глед ни ји срп ски и фран цу ски ис та жи ва чи об ја ви ли су мно ге ра до ве. Са мо у по-
след њих де се так го ди на штам па но је ви ше на уч но ре ле вант них пу бли ка ци ја ме ђу 
ко ји ма се из два ја ју два збор ни ка ко је је, у са рад њи са Ар хи вом Ср би је и Фи ло ло шким 
фа кул те том у Бе о гра ду, об ја ви ло Дру штво за кул тур ну са рад њу Ср би ја –Фран цу ска 
обе ле жа ва ју ћи сто го ди шњи цу а за тим и сто два де се ту го ди шњи цу сво га осни ва ња: 
Срп скофран цу ски од но си. 1904–2004 (2005) и Ср би о Фран цу зи ма – Фран цу зи о 
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Ср би ма (2015), као и збор ни ци са на уч них ску по ва у СА НУ и на Уни вер зи те ту 
Мон тењ у Бор доу: La Ser bie et la Fran ce: une al li an ce atypi que. Re la ti ons po li ti qu es, 
éco no mi qu es et cul tu rel les, 1870–1914 (2010) i La Littéra tu re ser be dans le con tex te 
eu ropéеn . Tex te, con tex te et in ter tex tu a lité (2013). 

Прем да је, као што се ви ди, ова ком плек сна и зах тев на те ма ти ка при ву кла 
до стој ну па жњу ис тра жи ва ча, чи ње ни ца је да још увек по сто је од ре ђе ни аспек ти 
срп ско-фран цу ских од но са ко ји ни су у пот пу но сти про у че ни. Упра во то је има ла 
у ви ду Ма ти ца срп ска ка да је по кре ну ла овај про је кат, са ци љем да се ис тра жи ва-
чи ма омо гу ћи да про ши ре по ље до са да шњих ис тра жи ва ња али и по ну де но ве на-
уч не ин тер пре та ци је фе но ме на ко ји су би ли пред мет ра ни јих из у ча ва ња.

При пре ма се по зив но пи смо по тен ци јал ним са рад ни ци ма, а те мат ски спек тар 
ко ји под ра зу ме ва овај про је кат је ве о ма ши рок и, по ред уо би ча је них ком па ра ти стич-
ких ис тра жи ва ња, омо гу ћа ва плу ри ди сци ли нар ни при ступ ко ји има по тен ци јал да 
по ну ди но ве уви де у про бле ма ти ку срп ско-фран цу ских ве за и од но са. Мо гу ће те ме:

– Ак ту а ли за ци ја ду хов них кре та ња у Фран цу ској у срп ском кул тур ном кон тек сту; 
– Срп ска кул ту ра у Фран цу ској и фран цу ска кул ту ра у Ср би ји: спе ци фич ност 

фран цу ско-срп ских кул тур них од но са кроз исто ри ју и у са вре ме но до ба;
– Зна чај ни по сред ни ци из ме ђу срп ске и фран цу ске кул ту ре;
– Су сре ти фран цу ских пут ни ка са срп ском кул ту ром;
– Су сре ти срп ских пут ни ка са фран цу ском кул ту ром;
– Фран цу ско-срп ско при ја тељ ство и ње гов ути цај на кул тур не од но се два на ро да;
– Пре пли та ње ути ца ја фран цу ске кул ту ре на срп ску са ути ца ји ма кул ту ра дру-

гих европ ских на ро да (са ру ским, не мач ким, ен гле ским, ита ли јан ским итд. 
ути ца ји ма);

– Фран цу ски је зик у Ср би ји;
– Срп ски је зик у Фран цу ској;
– Срп ско-фран цу ске књи жев не ве зе у про шло сти и да нас;
– Срп ско-фран цу ска са рад ња у пе ри о ди ци;
– Ре цеп ци ја фран цу ске књи жев но сти у Ср би ји;
– Ре цеп ци ја срп ске књи жев но сти у Фран цу ској; 
– Срп ски пи сци и ин те лек ту ал ци ко ји су бо ра ви ли у Фран цу ској и дру гим фран-

ко фо ним зе мља ма на про пу то ва њу или у не кој вр сти ег зи ла;
– Ми грант ска књи жев ност: срп ски пи сци ко ји пи шу на фран цу ском;
– Фран цу ски пи сци и ин те лек ту ал ци ко ји су бо ра ви ли у Ср би ји;
– Пре во ди ла штво и из да ва штво;
– Срп ско-фран цу ске ве зе у дру гим умет но сти ма: у ли ков ним умет но сти ма, 

му зи ци, фил му, драм ским умет но сти ма, ар хи тек ту ри...;
– Уни вер зи тет ска са рад ња из ме ђу Ср би је и Фран цу ске;
– Жен ско пи смо у кон тек сту срп ско-фран цу ских ве за;
– Срп ско-фран цу ске ве зе у кон тек сту фран ко фо ни је.

По кре нув ши овај про је кат, ру ко во ђе ни чи ње ни цом да ком плек сна и зах тев на 
те ма ти ка срп ско-фран цу ских књи жев них и кул тур них ве за још увек ни је у пот пу-
но сти про у че на, пред ла га чи и ру ко во ди о ци овог про јек та по ста ви ли су циљ да се 
ис тра жи ва чи ма пру жи мо гућ ност да про ши ре по ље до са да шњих ис тра жи ва ња, 
али и да по ну де но ве на уч не ин тер пре та ци је фе но ме на ко ји су би ли пред мет ра ни-
јих из у ча ва ња. У скла ду с тим, у те мат ски спек тар ко ји под ра зу ме ва овај про је кат 
укљу чен је ра зно лик скуп те ма ко ји, по ред пред ста вља ња уо би ча је них ком па ра ти-
стич ких ис тра жи ва ња, омо гу ћа ва плу ри ди сци ли нар ни при ступ и има по тен ци јал да 
по ну ди но ве уви де у про бле ма ти ку срп ско-фран цу ских ве за и од но са. Пред ло же не 
те ме: ак ту а ли за ци ја ду хов них кре та ња у Фран цу ској у срп ском кул тур ном кон тек-
сту, срп ска кул ту ра у Фран цу ској и фран цу ска кул ту ра у Ср би ји: спе ци фич ност 
фран цу ско-срп ских кул тур них од но са кроз исто ри ју и у са вре ме но до ба, зна чај ни 



РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ 57

по сред ни ци из ме ђу срп ске и фран цу ске кул ту ре, су сре ти фран цу ских пут ни ка са 
срп ском кул ту ром, су сре ти срп ских пут ни ка са фран цу ском кул ту ром, фран цу ско-
срп ско при ја тељ ство и ње гов ути цај на кул тур не од но се два на ро да, пре пли та ње 
ути ца ја фран цу ске кул ту ре на срп ску са ути ца ји ма кул ту ра дру гих европ ских на-
ро да, фран цу ски је зик у Ср би ји, срп ски је зик у Фран цу ској, срп ско-фран цу ске 
књи жев не ве зе у про шло сти и да нас, са рад ња у пе ри о ди ци, ре цеп ци ја, ми грант ска 
књи жев ност, фран цу ски пи сци и ин те лек ту ал ци ко ји су бо ра ви ли у Ср би ји, пре во-
ди ла штво и из да ва штво, срп ско-фран цу ске ве зе у дру гим умет но сти ма: сли кар ству, 
му зи ци, фил му, по зо ри шту, ар хи тек ту ри, уни вер зи тет ска са рад ња из ме ђу Ср би је 
и Фран цу ске, жен ско пи смо у кон тек сту срп ско-фран цу ских ве за, срп ско-фран цу ске 
ве зе у кон тек сту фран ко фо ни је. 

До са да има мо 15 при ја вље них ра до ва, од ко јих је шест на фран цу ском је зи ку, 
а оче ку је мо да нам стиг не још пет при ја ва. Пла ни ра но је да ра до ви уђу у штам пу 
до кра ја 2018. го ди не. Про је кат пред ви ђа и одр жа ва ње на уч ног ску па са по ме ну том 
те ма ти ком, ако се за то на ђу сред ства. 

У 2018. го ди ни са ку пи ли смо 17 ра до ва, го то во све пред ви ђе не, од ко јих су неки 
на срп ском, а не ки на фран цу ском је зи ку. На уч ни скуп са по ме ну том те ма ти ком, 
пред ви ђен за ову го ди ну, ни је одр жан због не до стат ка ма те ри јал них сред става.

У 2019. го ди ни на ста вљен је и при ве ден кра ју рад на при пре ми ко лек тив не 
мо но гра фи је Срп скофран цу ске књи жев не и кул тур не ве зе у европ ском кон тек сту, 
ко ја је иза шла из штам пе кра јем сеп тем бра. Та мо но гра фи ја је плод са рад ње на за-
јед нич ком про јек ту Ма ти це срп ске и Уни вер зи те та Бор до –Мон тењ под ру ко вод-
ством проф. др Је ле не Но ва ко вић и проф. др Ми ли во ја Сре бра, ко ји су је и уре ди ли. 
Она са др жи, по ред увод ног тек ста на срп ском и фран цу ском је зи ку, 18 ра до ва, 5 на 
срп ском и 13 на фран цу ском, као и In dex no mi num. 

Мо но гра фи ја је пред ста вље на у Ма ти ци срп ској 28. ок то бра ове го ди не. На 
про мо ци ји су уче ство ва ли проф. др Је ле на Но ва ко вић, проф. др Ми ли вој Сре бро, 
Ален Ка пон, др Љу бо драг Ри стић и мр Бран ка Ге ра то вић. 

Мо но гра фи ја ће би ти пред ста вље на и у Кул тур ном цен тру Ср би је у Па ри зу. 
Пред ста ви ће је проф. др Је ле на Но ва ко вић, проф. др Ми ли вој Сре бро и проф. др 
Бо шко Бо јо вић.

Срп ско-че шке кул тур не, по ли тич ке и при вред не ве зе  
у про шло сти и да нас 

(но си лац пот про јек та: др Ве ри ца Ко при ви ца)

На осно ву од лу ке Оде ље ња за је зик и књи жев ност Ма ти це срп ске, Од бор за 
срп ско-че шке ве зе кон сти ту и сан је 2008. у са ста ву: др Ве ри ца Ко при ви ца, пред-
сед ник Од бо ра, др Пре драг Пи пер, члан Од бо ра, др Ду шан Ква пил, члан Од бо ра, 
и др Алек сан дра Кор да Пе тро вић, члан Од бо ра.

До да нас су у окви ру овог про јек та об ја вље на два збор ни ка Од Мо ра ве до 
Мо ра ве у са рад њи са Ма ти цом че шком у Бр ну и за по че та је при пре ма тре ће књи ге 
овог збор ни ка. Та ко ђе, ор га ни зо ва но је ви ше го сто ва ња че шких исто ри ча ра и про-
фе со ра књи жев но сти ко ји су одр жа ли пре да ва ња у Ма ти ци срп ској у Но вом Са ду, 
као и на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Обе ле же но је ви ше зна чај них го ди-
шњи ца ко је се од но се на до га ђа је и лич но сти из исто ри је и кул ту ре ова два на ро да. 
О де таљ ним ак тив но сти ма Од бо ра ре дов но су под но ше ни го ди шњи из ве шта ји. 
Уме сто пре ми ну лог чла на Од бо ра Ду ша на Ква пи ла, по ста вљен је но ви члан др 
Ја ро мир Лин да. 

У ве зи са на став ком за јед нич ког про јек та са Ма ти цом мо рав ском одр жа но је 
не ко ли ко са ста на ка у про сто ри ја ма Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду – Ка би нет 
за бо хе ми сти ку. Са стан ци ма су при су ство ва ли: Дра ган Ста нић (пред сед ник Ма ти це 
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срп ске), Ми ра Ра до је вић (Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град), Ми ла дин Ми ло ше вић 
(Ар хив Ју го сла ви је), Љу бо драг Ди мић (Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град), Ђор ђе 
Ђу рић (Ма ти ца срп ска), Ве ри ца Ко при ви ца (Фи ло ло шки фа кул тет) и Алек сан дра 
Кор да Пе тро вић (Фи ло ло шки фа кул тет). Та да је фор ми ран Од бор за из ра ду тре ћег 
де ла збор ни ка Од Мо ра ве до Мо ра ве и од ре ђе на оквир на те ма ти ка збор ни ка, као и 
дру га ор га ни за ци о на пи та ња.

До го во ре но је да 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: Дра ган Ста нић (пред сед ник Ма ти це срп ске), 
Ми ра Ра до је вић (Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град), Ми ла дин Ми ло ше вић (Ар хив 
Ју го сла ви је), Љу бо драг Ди мић (Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град), Ђор ђе Ђу рић (Ма-
ти ца срп ска), Ве ри ца Ко при ви ца (Фи ло ло шки фа кул тет), Алек сан дра Кор да Пе тро-
вић (Фи ло ло шки фа кул тет), Ја ро мир Лин да (Фи ло ло шки фа кул тет), Пре драг Пи пер 
(Фи ло ло шки фа кул тет) и се кре тар Јул ка Ђу кић (Ма ти ца срп ска). Пред сед ник Ма-
ти це срп ске Дра ган Ста нић из ве стио је при сут не да је, за јед но са Ђор ђем Ђу ри ћем, 
бо ра вио у Бр ну и са чла но ви ма Ма ти це мо рав ске раз го ва рао о из ра ди тре ћег де ла 
збор ни ка, ко ји ово га пу та при ре ђу је че шка стра на. Том при ли ком је до го во ре на 
оквир на те ма ти ка збор ни ка ко ја би се од но си ла на сто ту го ди шњи цу од по чет ка и 
кра ја Пр вог свет ског ра та. 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 за збор ник се пред ви ђа де се так 
ра до ва оби ма до јед ног та ба ка. Ра до ви би тре ба ло да бу ду пре да ти до кра ја 2016. 
го ди не.

Љу бо драг Ди мић пред ло жио је и из ра ду че шко-срп ске би бли о гра фи је, као 
по себ не пу бли ка ци је. Пред сед ник Ма ти це Дра ган Ста нић ре као је да се ин тер ди-
сци пли нар на са рад ња ис тра жи ва ча и на уч ни ка мо же ре а ли зо ва ти и кроз ра до ве 
ко ји би мо гли би ти пу бли ко ва ни у Све ска ма Ма ти це срп ске, као и да се са рад ња 
мо же на ста ви ти кроз по кре ну ти про је кат.

Са чи ње на је ли ста по тен ци јал них ау то ра ко ји су за тим зва нич но по зва ни да 
об ја ве ра до ве у тре ћем де лу збор ни ка Од Мо ра ве до Мо ра ве. По зва ни су исто ри ча-
ри, књи жев ни исто ри ча ри и лин гви сти, као и исто ри ча ри умет но сти и му зи ко ло зи.

До са да су не ки ра до ви при спе ли у ре дак ци ју. При ја вље не су сле де ће те ме за 
збор ник Од Мо ра ве до Мо ра ве:

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. Ива на Ко чев ски (Бе о град): Po e ti ka od su stva La di sla va Kli me;
5. Алек сан дра Кор да Пе тро вић (Бе о град): Бал кан ски фронт у де ли ма че шких 

пи са ца;
6. Алек сан дар Жи во тић (Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град);
7. Љу бо драг Ри стић (Бал ка но ло шки ин сти тут СА НУ);
8. 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;
9. Ми ра Ра до је вић (Бе о град): Че шке те ме у „Срп ском књи жев ном гла сни ку” 

(1920–1940);
10. 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;
11. 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;
12. 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;
13. Не над Ог ње но вић (Бе о град): Pražská ško la a malíři slo vanského ji hu. (Pra ha a srbští 

malíři);
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14. Ива на Ко чев ски (Бе о град): Швеј ко ви књи жев ни од је ци;
15. Љу бо драг Ди мић (Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град): Ју го сло вен ско-че хо сло-

вач ке кул тур не ве зе (1918–1938): про кла мо ва но и ствар но.

У са рад њи са Ма ти цом мо рав ском у Бр ну је при пре мље на тре ћа књи га у окви-
ру овог про јек та под на сло вом Од Мо ра ве до Мо ра ве (збор ник ра до ва). 

Те ма ти ка ра до ва у тре ћем збор ни ку об у хва та те ме ве за не за пе ри од 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 је за збор ник пред ви ђе но де се так ра до ва оби ма до 
јед ног та ба ка. По зва ни су исто ри ча ри, књи жев ни исто ри ча ри и лин гви сти, као и 
исто ри ча ри умет но сти и му зи ко ло зи.

У Од бор за из ра ду тре ћег то ма збор ни ка Од Мо ра ве до Мо ра ве са срп ске стра не 
име но ва ни су: Дра ган Ста нић (пред сед ник Ма ти це срп ске), Ми ра Ра до је вић (Фи-
ло зоф ски фа кул тет, Бе о град), Ми ла дин Ми ло ше вић (Ар хив Ју го сла ви је), Љу бо драг 
Ди мић (Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град), Ђор ђе Ђу рић (Ма ти ца срп ска), а са Фи-
ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду: Ве ри ца Ко при ви ца, Алек сан дра Кор да Пе тро вић, 
Ја ро мир Лин да и Пре драг Пи пер. Се кре тар је Јул ка Ђу кић (Ма ти ца срп ска). Са стан-
ци ма Од бо ра не ко ли ко пу та је при су ство ва ла и де ле га ци ја Ма ти це мо рав ске из 
Бр на на че лу са др Вац ла вом Штје па не ком и до го ва ра ла се о де та љи ма ре а ли за ци је 
овог про јек та.

Кон цеп ци ја збор ни ка Од Мо ра ве до Мо ра ве III осла ња се на прет ход не две 
књи ге збор ни ка ко је су об ја ви ле Ма ти ца мо рав ска 2005. го ди не и Ма ти ца срп ска 
2011. Збор ник је по све ћен те ми Пр вог свет ског ра та, а у све тлу го ди шњи ца овог 
исто риј ског до га ђа ја. И ова књи га збор ни ка има дво је зич ну кон цеп ци ју (че шки и 
срп ски је зик), ши ри ре зи ме на су прот ном је зи ку од је зи ка ра да, а кра ћи ре зи ме на 
ен гле ском је зи ку. По зва ни су сви ау то ри ко ји су об ја ви ли ра до ве у ра ни јим збор ни-
ци ма, као и ко ле ге са дру гих ка те да ра Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду, Фи ло-
зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, Фи ло зоф ског фа кул те та Но вом Са ду, Ин сти ту та за 
исто ри ју у Бе о гра ду итд. По зи ви су упу ће ни и че шкој стра ни, пре ко ко ле ге Вац ла ва 
Штје па не ка. Сви за и те ре со ва ни до би ли су Упут ства за тех нич ку об ра ду при ло га 
за збор ник, а тер мин за пре да ју ра до ва је био сре ди на 2017. го ди не.

Ре а ли за ци ја тре ћег то ма збор ни ка при па да овог пу та че шкој стра ни, тј. Ма ти ци 
мо рав ској у Бр ну. Ру ко во ди лац овог про јек та је проф. др Вац лав Штје па нек, а уред ник 
срп ског де ла је др Ве ри ца Ко при ви ца.

Срп ско-ма ђар ске кул тур не ве зе 
(ру ко во ди лац пот про јек та: проф. др Кор не ли ја Фа ра го)

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.

Уре ђи вач ки од бор Збор ни ка о срп скома ђар ским књи жев ним и кул тур ним ве
за ма утвр дио је са др жај збор ни ка као ре зул тат про у ча ва ња књи жев них и кул тур них 
од но са уо чи, за вре ме и по сле 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. 

Члан 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 проф. др Ма ри ја Цин до ри Шин ко вић са чи ни ла је 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-
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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 је пред ло жио да се ра до ви за збор 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.

Радове су пријавили сле де ћи аутори: 
1. Др Ро ланд Ор чик (Or csik Ro land), „A háború díszletei (Bo ri sav Stan ko vić és Csáth 

Géza háborús naplói)”;
2. Др Пе тар Ми ло ше вић (Pe tar Mi lo še vić), „Ади јев про лог и ‘Про лог’ Ми ло ша 

Цр њан ског”;
3. Др Ка та лин Хас Фе хер (Hász Fehér Ka ta lin), „Иг ња то вић без гра ни ца”;
4. Др Ева Хо жа (Hózsa Éva);
5. Проф. др Ја нош Ба њаи (Banyai János);
6. Проф. др Кор не ли ја Фа ра го (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 ро Ла стић (Lásztity Péró);

10. Др Фе ренц Не мет (Németh Fe renc), „То дор Ма ној ло вић у кру гу ма ђар ских мо-
дер ни ста у Нађ ва ра ду (1907–1910)”;

11. Др Иштван Ла да њи (Ladányi István), „Ча со пи си и аван гар да: Tett, Ma, Ze nit и Út”;
12. Проф. др Ева Ваш Хар каи (Har kai Vass Éva), „Срп ске и ма ђар ске ло ка ци је, 

рат на ис ку ства и ре флек си је у днев ни ци ма и ме мо а ру Ге зе Ча та (Csáth Géza )”;
13. Др Ге за Ђе ре (Györe Géza), „A ‘Bazsalikomtól’ (1928) na pja in kig”;
14. „A XX. század első negyedének szerb iro dal ma magyar fordításban”;
15. Др Зо ран 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)”;

16. 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)”;

17. Др Адам Вал ко (Walkó Ádám), „Са ве зни ци у ша ма ра њу: Срп ска аван гар да у 
ма ђар ским ча со пи си ма Ma (Да нас), Akas ztott em ber (Обе ше ни чо век) и Út (Пут)”.

У окви ру Ма ти це срп ске оформ љен је уре ђи вач ки од бор ко ји пла ни ра об ја вљи-
ва ње од го ва ра ју ћег збор ни ка ра до ва. Део про јек та је пу бли ка ци ја књи ге ко ја ће 
ре пре зен то ва ти на уч не до при но се ве за не за срп ско-ма ђар ске књи жев не и кул тур-
не ве зе. Пред ви ђе но је да се у овом збор ни ку ба ви по ме ну тим ве за ма у од ре ђе ном 
исто риј ском раз до бљу, на и ме, у вре ме ну од пре крет ни це ве ко ва до 30-их го ди на 
ХХ ве ка. 

Збор ник тре ба да оку пи нај зна чај ни је ства ра о це ко ји мо гу зна чај но до при не ти 
иза бра ној те ми, из че га ће на ста ти ре пре зен та ти ван збор ник. У овом тре нут ку мо-
же мо го во ри ти о сле де ћим при сти глим ра до ви ма: 

а) Пе тар Ми ло ше вић је ау тор сту ди је „Цр њан ски пре ма Ади ју”. У овој сту ди ји 
се те ма ти зу ју ета пе у ко ји ма се очи ту је ути цај пе сни штва Ен дреа Ади ја на 
Цр њан ског и по ка зу ју се еле мен ти ути ца ја ко ји се мо гу сме сти ти у кон текст 
срп ског мо дер ни зма. Пе тар Ми ло ше вић по себ но го во ри о ре во лу ци о нар но сти 
Ади је вог на сту па, као и о ње го вом па ци фи зму у то ку Пр вог свет ског ра та, и 
ис ти че да је по чет ник Ми лош Цр њан ски ве о ма до бро по зна вао Ади ја, те да 
је ње го ва ре цеп ци ја Ади је вог пе сни штва зна ча јан мо ме нат у раз ви ја њу срп ског 
мо дер ни зма. 
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б) Иштван Фрид је ау тор сту ди је „Срп ско-ма ђар ске ве зе на пре крет ни ци XIX и 
XX ве ка”. Ау тор ши ро ким за хва том те ма ти зу је и осве тља ва не до вољ но про-
у че не аспек те срп ско-ма ђар ских кул тур них ве за у од го ва ра ју ћем вре мен ском 
раз до бљу. Го во ри о Ади је вом ути ца ју на срп ску књи жев ност а на ро чи то ис ти че 
чи ње ни цу да је Ма ној ло вић про ји ци рао у Ади ја зна че ња ко ја ни су ни при ме ће-
на, или ни су до вољ но до бро при ме ће на у не ким де ло ви ма ма ђар ске ре цеп ци је. 
У овој сту ди ји по себ но се на гла ша ва јед на ан то ло ги ја на ма ђар ском је зи ку на 
по чет ку XX ве ка ко ја се мо же раз у ме ти као илу стра ци ја вир ту ел не исто ри је 
срп ске књи жев но сти. По себ но се ис ти че по пу лар ност по ме ну те ан то ло ги је, 
ко ја се мо же сма тра ти ба рем до не кле ре пре зен та тив ном (тре ба на по ме ну ти 
да у тој ан то ло ги ји не ма Ла зе Ко сти ћа). У њу су увр ште ни пе сни ци Бран ко 
Ра ди че вић, Ђу ра Јак шић, Јо ван Јо ва но вић Змај, Ди ми три је По по вић, Ми ло рад 
По по вић Шап ча нин, Ни ко ла Пе тро вић Ње гош, Јо ван Гр чић, Алек са Шан тић, 
Ми ле та Јак шић, Ми ло рад П. Пе тро вић.
Пла ни ра се збор ник ра до ва ко ји тре ба да има син те тич ки ка рак тер у том сми слу 

што ће по ве за ти ре ле вант на те о риј ска раз ма тра ња и ра до ве са ем пи риј ским пре-
тен зи ја ма у од но су на нај зна чај ни је аспек те по ме ну тих од но са. На осно ву на ве де ног 
мо же се ре ћи да по се ду је мо вред не сту ди је ко је од го ва ра ју основ ном про јек ту и ло-
ги ци син те зе из ме ђу те о риј ских раз ма тра ња и ем пи риј ских тен ден ци ја. Ми сли мо 
да ће да љи рад по твр ди ти основ ну ори јен та ци ју про јек та. У да љем то ку ра да оче-
ку је мо ве ћи од зив, тј. при сти за ње ра до ва. 

На ста вљен је ра ни је за по чет рад по во дом са ку пља ња на уч них до при но са у 
од но су на ту ма че ње срп ско-ма ђар ских књи жев них и кул тур них ве за. Усред сре ди ли 
смо се на по ме ну те ве зе у од ре ђе ном исто риј ском раз до бљу, у вре ме ну од пре крет-
ни це ве ко ва до 30-их го ди на ХХ ве ка. При сти гли ра до ви ко је ће мо на бро ја ти има ју 
син те тич ки ка рак тер у том сми слу да по ве зу ју и ре ле вант на те о риј ска раз ма тра ња 
и ра до ве са ем пи риј ским пре тен зи ја ма у од но су на нај зна чај ни је аспек те до тич них 
од но са. На осно ву на ве де ног мо же се ре ћи да рас по ла же мо вред ним сту ди ја ма које 
од го ва ра ју основ ном про јек ту и ко је од го ва ра ју ло ги ци син те зе из ме ђу те о риј ских 
раз ма тра ња и ем пи риј ских тен ден ци ја. 

На осно ву са да шњег ста ња, рас по ла же мо сле де ћим на уч ним ра до ви ма: 
1. Иштван Фри ед, „Срп ско-ма ђар ске ве зе на пре крет ни ци XIX и XX ве ка”; 
2. Пе тар Ми ло ше вић, „Цр њан ски пре ма Ади ју”; 
3. Ђе ре Ге за, „Де ла Јо ва на Ду чи ћа (1871–1943) у ма ђар ском пре во ду”; 
4. Фе ренц Не мет, „То дор Ма ној ло вић у кру гу ма ђар ских мо дер ни ста (1907–1910)”;
5. Or csik Ro land, „Túladagolás. Csáth Géza és Bo ri sav Stan ko vić el lenség-képe i az 

I. világháborúban”; 
6. Иштван Ла да њи (Ladányi István), „Ча со пи си и аван гар да: Tett, Ma, Ze nit и Út”;
7. Мар ко Чу дић, „Упо ред на ана ли за не ких аспе ка та пу то пи са Де жеа Ко сто ла-

њи ја и Ми ло ша Цр њан ског”; 
8. Кор не ли ја Фа ра го, „Кул ту рал на сна га gen tle man’s agre e ment. По у ке књи жев-

них ве за Кор не ла Сен те ле ки ја и Мла де на Ле сков ца”.

У то ку 2019. го ди не сва ка про јект на те ма jе ре а ли зо ва на, и по себ но тре ба на-
гла си ти да је пу бли ко ва на књи га на осно ву на ста лих тек сто ва: A szerbmagyar 
kulturális kapcso la tok történetéből 2. – Из исто ри је срп скома ђар ских кул тур них 
ве за. 2. Мо же мо за бе ле жи ти и чи ње ни цу да је 13 ау то ра уче ство ва ло у раз ра ђи ва њу 
про јек та „Ма ђар ско-срп ске кул тур не ве зе”. Ди ја па зон при сти глих тек сто ва је при-
лич но бо гат. Раз ра ђе ни су ши ри књи жев ни аспек ти те ме ма ђар ско-срп ске кул тур-
не ве зе (у вре ме ну од пре крет ни це ве ко ва до 30-их го ди на XX ве ка), те ма ти зо ва на 
су ис тра жи ва ња ко ји ма се ана ли зи ра ју кон крет ни мо де ли по ве зи ва ња, упри ли ча-
ва не су тек сту ал не ком па ра ци је са те мат ским и жан ров ским ди мен зи ја ма (Де же 
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Ко сто ла њи – Ми лош Цр њан ски, Ге за Чат – Бо ри сав Стан ко вић), уве де не су ана ли-
зе с об зи ром на мре же од но са. Књи га са др жи и би бли о гра фи ју ре цеп ци је Јованa 
Ду чи ћа, ана ли зу жи во та/де ла Жар ка Ва си ље ви ћа, ве за ног за пре вод ма ђар ских 
драм ских де ла, као и ис тра жи ва ње аван гард них ча со пи са Ma, Ze nit i Út. 

Те ме по во дом исто ри је умет но сти су ра зно род не: ди на стич ки па три о ти зам и 
ви зу ел на про па ган да; идеј но про жи ма ње Фе рен ца Ај зен ху та и Па је Јо ва но ви ћа и 
ате ље као кон струк ци ја њи хо вих иден ти те та; срп ске цр кве не ста ри не на из ло жба ма 
у Бу дим пе шти кра јем XIX ве ка; ма ђар ски сли ка ри у Ср би ји за вре ме Ве ли ког ра та. 
Књи га је у осно ви дво је зич на, уз ма ђар ске сту ди је по сто је де таљ ни срп ски ре зи меи, 
и обр ну то, сва ка сту ди ја у књи зи са др жи и ен гле ски ре зи ме упот пу ња ва ју ћи ин те-
гри тет да тих тек сто ва. 

Срп ско-ру ске књи жев не и кул тур не ве зе 
(ру ко во ди лац пот про јек та: проф. др Кор не ли ја Ичин)

То ком 2017. срп ски и ру ски ис тра жи ва чи су при пре ма ли збор ник на уч них 
ра до ва по све ћен епо хи мо дер не. Пе ри од ве зан за пр ве три де це ни је ХХ ве ка зна чио 
је сме ну умет нич ких па ра диг ми, отва ра ње кул тур не сре ди не Ср би је и Ру си је ка 
но вим тен ден ци ја ма, ко је су зна чи ле осми шља ва ње по гле да на свет из аспек та под-
све сног, ин ту и тив ног, спи ри ту ал ног, од но сно за ум ног, ек ста тич ног, агре сив ног. 

Ка ко је 2017. го ди на у зна ку сто го ди шњи це Ру ске ре во лу ци је, збор ник Срп
скору ске књи жев не и кул тур не ве зе: епо ха мо дер не по све ћен је пи та њи ма исто-
риј ских и аван гард них то ко ва у срп ској и ру ској кул ту ри. На стра ни ца ма збор ни ка 
су ис тра жи ва ња ве за на за ру ско-срп ске исто риј ске при ли ке уо чи Пр вог свет ског 
ра та и у вре ме ру ског гра ђан ског ра та (А. Ше мја кин, Б. Ћу рић, Н. Гу сев), за жи вот 
ру ске еми гар ци је у Ср би ји (Н. Миљ ко вић). У збор ни ку су за сту пље ни ра до ви по-
све ће ни ли ков ним срп ско-ру ским ве за ма (Н. Злид ње ва), по зо ри шним ве за ма, где 
се на осно ву не по зна тих ма те ри ја ла из ру ко пи сног на сле ђа ре ди те ља Ју ри ја Ра ки-
ти на ана ли зи ра ње гов до при нос На род ном по зо ри шту у Бе о гра ду (Т. Жељ ски), али 
и са рад њи ру ских умет ни ка са срп ским ча со пи си ма, као што је био слу чај са Ма-
ри ном Цве та је вом и На та ли јом Гон ча ро вом (К. Ичин). 

Рад А. Ту ри ло ва го во ри о ,,из гу бље ним” ис тра жи ва њи ма срп ских на уч ни ка 
о сред њо ве ков ном срп ском на сле ђу, а рад А. Ше шкен о до при но су И. Го ле ни шче-
ва-Ку ту зо ва и В. Крв цо ва из у ча ва њу срп ске књи жев но сти и фол кло ра. Пи та њи ма 
пре во да по све ћен је текст Ј. Шат ко. Ана ли зом срп ских и ру ских књи жев них мо дер-
ни стич ких тек сто ва ба ви се рад Т. По по вић, док М. По сав чић по пр ви пут ана ли-
зи ра при по вет ке за бо ра вље ног еми грант ског пи сца Ми ха и ла Ива њи ко ва. 

Збор ник је при пре мљен и дат у при пре му за штам пу, са др жи 6 ра до ва ру ских 
и 6 ра до ва до ма ћих ау то ра. 

Као што је и би ло пла ни ра но, 2018. го ди не је об ја вљен збор ник на уч них ра-
до ва Срп скору ске књи жев не и кул тур не ве зе: епо ха мо дер не на срп ском и ру ском 
је зи ку. Ис тра жи ва чи из Ср би је и Ру си је (Ин сти тут за сла ви сти ку РАН) при пре ми-
ли су ра до ве о исто риј ским, књи жев ним, кул тур ним и на уч ним ве за ма и об ја ви ли 
збор ник на 212 стр. тек ста уз илу стра ци је у бо ји (ISBN 978-86-7946-233-6).

Ово је пр ви од пла ни ра них на уч них збор ни ка ко ји је об ја вљен као плод са-
рад ње ру ских и срп ских на уч ни ка.

Срп ско-ин диј ске ве зе у кул ту ри кроз исто ри ју 
(ру ко во ди лац пот про јек та: проф. др Алек сан дар Пе тро вић)

То ком 2019. го ди не рад на про у ча ва њу срп ско-ин диј ских ве за по сти гао је пун 
за мах. Ка ко је срп ска кул ту ра у про те кла два ве ка ма хом евро цен трич на и без си сте-
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мат ског за ни ма ња за Ин ди ју, у окви ру про јек та по че ло се са пре во ђе њем са сан-
скрт ског из вор ни ка те мељ них де ла ин диј ске кул ту ре ко ја тре ба да пред ста вља ју 
основ за ње но бо ље раз у ме ва ње у срп ском кул тур ном кон тек сту. Кра јем ове го ди-
не пре дат је у штам пу пре вод са сан скр та Ча на кји ног де ла Арт ха ша стра из пе ра 
проф. др Све ти сла ва Ко сти ћа. 

Одр жа на је 26. ју на 2019. у Ма ти ци срп ској про мо ци ја књи ге За пи си о Ин ди је 
кне за Бо жи да ра Ка ра ђор ђе ви ћа, ко ја је об ја вље на прет ход не го ди не. Уче сни ци су 
би ли проф. др Дра ган Ста нић, Дра ган Ре љић, проф. др Алек сан дар Пе тро вић, Дра-
го мир Ацо вић и Алек сан дра Сте ва но вић. Алек сан дра Сте ва но вић и Алек сан дар 
Пе тро вић об ја ви ли су и при лог овој књи зи под на сло вом Де ко ло ни за ци ја сли ке 
Ин ди је: Пу то пи сна про за Бо жи да ра Ка ра ђор ђе ви ћа, Ser bian Stu di es Re se arch, год. 
10, бр. 1, 2019. Књи га је пред ста вље на и у днев ном ли сту По ли ти ка 12. 8. 2019. под 
на сло вом ,,Срп ски кнез на про пу то ва њу кроз Ин ди ју”, као и у ча со пи су Бла го дар је 
7, 2019, под на сло вом ,,Срп ски кнез ко ји је осли као Ин ди ју”. 

У 2018. го ди ни об ја вљен је у са рад њи са За ду жби ном кра ља Пе тра I пу то пис 
За пи си из Ин ди је кне за Бо жи да ра Ка ра ђор ђе ви ћа. Ру ко пис су пре ве ли Алек сан дар 
Пе тро вић и Алек сан дра Сте ва но вић. То је пр ви це ло ви ти пре вод овог тек ста јер се 
два ње го ва из вор ни ка, фран цу ски и ен гле ски, у мно го че му раз ли ку ју. Из да ње има 
кри тич ки ка рак тер и опре мље но је пред го во ром, по го во ром, на зна че ним раз ли ка-
ма фран цу ског и ен гле ског из вор ни ка, раз ре ше њи ма ко ри шће них сан скрт ских 
тер ми на, као и са 249 на по ме на. 

По себ но је ва жно да је ове го ди не за по че ло об ја вљи ва ње кла сич них де ла ин-
диј ске кул ту ре. Из пе ра проф др Све ти сла ва Ко сти ћа по ја вио се у из да њу Ма ти це 
срп ске пр ви пре вод са сан скр та Ма ну о вог за ко ни ка. Пре вод има кри тич ки ка рак тер 
јер је опре мљен уво дом, ко мен та ри ма, об ја шње њи ма и по ка за те љем име на и пој-
мо ва. Све ти слав Ко стић је за по чео пре вод Ка ма ша стре и из ла же ње овог пре во да 
се оче ку је кра јем 2020. го ди не. 

Про је кат је пр ви ре зул тат оства рио 2017. го ди не об ја вљи ва њем пр ве књи ге 
ко ја је при пре мље на у ње го вом окви ру. Реч је о сту ди ји Од На лан де до Хи лан да ра 
проф. др Алек сан дра Пе тро ви ћа. Она је на ста ла по во дом отва ра ња пр ве срп ске 
би бли о те ке ин диј ске кул ту ре на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Би бли о граф-
ско опи си ва ње и по пи си ва ње ове би бли о те ке ура ди ле су проф. др Гор да на Ђо ко вић 
и проф. др Дра га на Гру јић.

Ти ја на Ту лар че вић за по че ла је рад на пре во ду Ма хаб ха ра те са сан скр та. Крај 
ово га по сла се због ве о ма ве ли ког оби ма де ла и те жи не пре во ди лач ког за дат ка не 
мо же пред ви де ти. 

Са рад ни ци на про јек ту: проф др Све ти слав Ко стић, Кар лов уни вер зи тет у 
Пра гу; Ди па ни та Да та, Уни вер зи тет Кол ка та; проф. др Раџ нат Бхат, Уни вер зи тет 
Ва ра на си; проф. др Уџ вал Џа на, Уни вер зи тет Пон ди ше ри; проф. др Праб ха Шан кар 
Дви ве ди, Ин диј ски на ци о нал ни ин сти тут за тех но ло ги ју; Брин да Т. Сач да нан дам, 
Уни вер зи тет Ма драс; дипл. мет. Мир ја на Пе тро вић, Срп ско дру штво за исто ри ју 
на у ке; мср Алек сан дра Сте ва но вић, Уни вер зи тет у Кра гу јев цу. Про је кат је за по чет 
2016. го ди не. 

Срп ско-грч ке ве зе у књи жев но сти и кул ту ри 
(ру ко во ди лац пот про јек та: проф. др Ксе ни ја Ма риц ки Га ђан ски)

Ви ше ве ков не срп ске ве зе са су сед ним на ро ди ма, кул ту ра ма и је зи ци ма бит но 
су до при не ле и кон сти ту и са њу срп ске тра ди ци је, али је то де ло ва ње и уза јам но. 
Ре цеп ци ја тих ути ца ја ни је си сте мат ски ис тра жи ва на и све се сво ди ло углав ном на 
ин ди ви ду ал не кон так те и ре зул та те. У Грч кој ни да нас не ма исто ри је срп ске књи-
жев но сти, још од Исто ри је ју го сло вен ске књи жев но сти пре ве де не са фран цу ског 
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пре ви ше од осам де це ни ја, ни ти је на срп ском је зи ку об ја вље на исто ри ја нео хе-
лен ске књи жев но сти, би ло ори ги нал на, би ло пре ве де на. У не ким ча со пи си ма и 
из да вач ким пред у зе ћи ма у Ср би ји и Грч кој по вре ме но су би ли пре зен то ва ни не ки 
срп ски ау то ри, не увек у нај бо љим пре во ди ма. 

Сто га би циљ овог про јек та у Ма ти ци срп ској био да се са ма лом гру пом зна-
ла ца из обе зе мље поч не при ку пља ње и об ра да об ја вље них пу бли ка ци ја и на сло ва 
на оба је зи ка, из ра да би бли о гра фи ја и др. Би ли би об ра ђе ни ча со пи си у Грч кој као 
што су Nea estia, Asylum, An ti и не ки дру ги, или у Ср би ји Ле то пис Ма ти це срп ске, 
Књи жев ност, Књи жев не но ви не, Књи жев на реч, Са вре ме ник, По ља, Раз ви так и др. 

С об зи ром на то да су на сло ви грч ке књи жев но сти од XIX ве ка на о ва мо ра-
штр ка ни у Ср би ји у ви ше из да вач ких ку ћа и за сту пље ни на ра зним књи жев ним 
ма ни фе ста ци ја ма, би ће по треб но да се на чи ни ма кар про ви зор ни ин вен тар ове 
гра ђе. Грч ки пи сци су за сту пље ни код нас и у не ким ан то ло ги ја ма, бал кан ским и 
слич ним, не рет ко у пре во ди ма на чи ње ним са дру гих је зи ка, као и обр ну то у Грч кој

По себ но ће би ти ис тра же не срп ско-грч ке кул тур не и књи жев не ве зе то ком 
Пр вог свет ског ра та и њи хо ви од је ци у књи жев но сти и кул ту ри. 

Сто га би се ва ља ло по за ба ви ти и пре во ди о ци ма, ау то ри ма реч ни ка и сл. Је дан 
од ре зул та та ће сва ка ко би ти и но ти ра ње пра зни не ко ју тре ба по пу ња ва ти у бу ду-
ћим кул тур ним ве за ма из ме ђу Ср би је и Грч ке. 

По се бан аспект би би ло укљу чи ва ње на уч не са рад ње ре ле вант не за ову те му. 
Мо жда ће би ти мо гућ но да се на за вр шну јав ну пре зен та ци ју ис тра жи ва ња у 

Ма ти ци срп ској кра јем 2018. по зо ву и до ступ ни ау то ри и пре во ди о ци. 
На кра ју ис тра жи ва ња би се пу бли ко вао збор ник ра до ва.

Срп ско-сло вач ке књи жев не и кул тур не ве зе 
(ру ко во ди лац пот про јек та: проф. др Ми хал Хар пањ)

Сло вач ко-срп ски књи жев ни и кул тур ни кон так ти има ју ве о ма ду гу тра ди ци ју. 
Нај ин тен зив ни ји су би ли то ком XIX ве ка, да кле у вре ме на ци о нал ног препорoда и 
бор бе за на ци о нал ну са мо свој ност у Мо нар хи ји. Ско ро сви срп ски књи жев ни ци и 
кул тур ни рад ни ци из до ба кла си ци зма и ро ман ти зма сту ди ра ли су на про те стант-
ским шко ла ма у Сло вач кој, а за уз врат мно ги сло вач ки на уч ни ци и књи жев ни ци 
де ло ва ли су у срп ској сре ди ни (пре свих по ме ни мо Па вла Јо си фа Ша фа ри ка).

Про у ча ва њем сло вач ко-срп ских књи жев них и кул тур них ве за ба ви ло се до 
са да мно го на уч ни ка, нај те мељ ни је Јан Кмећ у обим ној мо но гра фи ји Ју го сло вен
скосло вач ке сла ви стич ке ве зе. По ред оно га што је до са да про у че но, оста је још 
до ста ма те ри ја ла за про у ча ва ње.

У фо ку су про јек та су три сег мен та: сло вач ки, срп ски и сег мент сло вач ке ма њин-
ске за јед ни це у Вој во ди ни, ко ји је че сто био спо на из ме ђу прет ход на два сег мен та.

Уче сни ци на про јек ту: сa Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду: проф. др 
Ми хал Хар пањ, проф. др Јар ми ла Хо до лич, проф. др Ми ро слав Ду док, проф. др Адам 
Све тлик, доц. др Ма ри на Ши ма ко ва Спе вак, мср Ана Мар га ре та Ва лен то ва, док-
то ранд, проф. др Са му ел Че лов ски, про фе сор у пен зи ји; са Фи ло ло шког фа кул те та 
у Бе о гра ду: доц. др Зу за на Чи жи ко ва, мср Ана Жи кић, док то ранд; са Фи ло зоф ског 
фа кул те та УК у Бра ти сла ви: доц. др Ми хал Ба би јак; са Фи ло зоф ског фа кул те та у 
Бан ској Би стри ци: доц. др Иван Шу ша; из Ин сти ту та за сло вач ку књи жев ност Сло-
вач ке ака де ми је на у ка: доц. др Да на Хуч ко ва и др Ери ка Бр та њо ва.

У 2017. го ди ни ра ди ло се на при пре ми за штам пу ме мо а ра Па ља Бо ху ша, Пет 
го ди на без та ме. 

У 2018. го ди ни иза шла је књи га Па ља Бо ху ша Пет го ди на без та ме ко ју је 
при ре дио проф. др Ми хал Хар пањ. Сви тек сто ви, по је ди нач но, об ја вљи ва ни су у 
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Ле то пи су Ма ти це срп ске, а уре ђи вао их је Бо шко Ив ков. Ре цен зен ти књи ге су 
проф. др Слав ко Гор дић и проф. др Ми хал Хар пањ.

При пре мље на је књи га проф. др Ми ха ла Хар па ња Из сло вач ке књи жев ност 
и да та је на лек ту ру.

У 2019. го ди ни иза шла је књи га Ми хала Хар пања, По гла вља из сло вач ке књи
жев но сти и на у ке о књи жев но сти.

Срп ско-сло ве нач ке књи жев не и кул тур не ве зе 
(ру ко во ди лац пот про јек та: проф. др Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић)

Циљ је да се пом ни је по све ти мо сло ве нач кој и срп ској аван гар ди и нео а ван-
гар ди у ком па ра тив ном кљу чу, ка ко по е зи ји и кон цеп ту ал ним де ли ма, та ко и про зи 
и ме ђу жан ров ским тек сто ви ма. 

Осо би то је, на при мер, за ни мљи во из у ча ва ње да да ди зма и фу ту ри зма, си мул-
та ни зма и зе ни ти зма на ли ни ји Ко со вел –Под бев шек, од но сно Дра ган Алек сић – 
бра ћа Ми цић. 

Та ко ђе, пла ни ра мо да об ја ви мо пре во де не ких сло ве нач ких тек сто ва из тог 
пе ри о да ко ји до са да ни су пре ве де ни.

Са сло ве нач ког је зи ка се пре во де тек сто ви о на шим са вре ме ним ау то ри ма. 
Тек сто ве пи шу ка ко чла но ви ре дак ци је, та ко и на ши док то ран ди и ма сте ран ди, као 
и ис тра жи ва чи за ин те ре со ва ни за област ком па ра тив не ју жно сло вен ске (нео)аван-
гар де.

Чла но ви ре дак ци је „Срп ско-сло ве нач ких књи жев них ве за”: проф. др Бо ја на 
Сто ја но вић Пан то вић, проф. др Жељ ко Мар ко вић, доц. др Со ња Ве се ли но вић и мср 
Ми лош Јо цић.

То ком 2018/19. го ди не за по че та су два би ла те рал на про јек та Ср би ја−Сло ве-
ни ја, чи ји су ру ко во ди о ци проф. др Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић и проф. др Би ља на 
Ши му но вић Бе шлин, па се ре зул та ти об ја вљи ва ња ра до ва у Ма ти чи ној пу бли ка-
ци ји оче ку ју кра јем 2019. го ди не.

ЊЕ ГО ШЕВ ОД БОР МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ

Mатица срп ска је осно ва ла 2007. го ди не Ње го шев од бор. Је дан од глав них за-
да та ка овог од бо ра је да ор га ни зу је на уч не ску по ве о Ње го ше вом де лу и по том 
об ја вљу је збор ни ке. 

Ње го шев од бор Ма ти це срп ске ра дио је 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 Ми ро Вук са но 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 о мир Да шић, проф. др 
Јо ван Де лић, до пи сни члан СА НУ, 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, драм ски умет ник Гој ко 
Шан тић, проф. др Бо го љуб Ши ја ко вић. Струч ни са рад ник: Јул ка Ђу кић.

Ње го шев од бор Ма ти це срп ске је на сед ни ци 21. фе бру а ра 2017. го ди не иза брао 
чла но ве Ор га ни за ци о ног од бо ра за на уч ни скуп о Ње го шу у са ста ву: ака де мик 
Ми ро Вук са но вић, пред сед ник, ака де мик Ја сми на Гр ко вић-Меј џор, проф. др Јо ван 
Де лић, проф. др Го ран Мак си мо вић, проф. др Ма то Пи жу ри ца, проф. др Дра ган 
Ста нић, проф. др Бо го љуб Ши ја ко вић. 

За да так Од бо ра је био да при пре ми на уч ни скуп 13. но вем бра 2017. го ди не.
Ње го шев од бор пред ло жио је да те ма на уч ног ску па бу де но во чи та ње ра ни јих 

чи та ња Ње го ша, да се дâ осврт на про сла ву 170 го ди на од из ла ска Гор ског ви јен ца, 
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а та ко ђе и на 1847. го ди ну, ко ја је ва жна за срп ску кул ту ру и због из ла же ња дру гих 
де ла, ко ја су, из ме ђу оста лог, озна чи ла од лу чу ју ћу пре крет ни цу у по бе ди Ву ко ве 
је зич ке и пра во пи сне ре фор ме. Од лу че но је да ово го ди шњи скуп бу де у це ло сти 
по све ћен ода бра ним књи га ма о Ње го шу, на ред ни о Ње го ше вом је зи ку, по сле то га 
о из да њи ма Ње го ше вих књи га и ко мен та ри ма уз њих, па да ље – по те мат ским обла-
сти ма.

Ор га ни за ци о ни од бор је ода брао ше сна ест књи га о Ње го шу, ре шио да ово го-
ди шњи скуп бу де у це ло сти по све ћен тим књи га ма и за мо лио ше сна ест ис так ну тих 
срп ских ин те лек ту а ла ца да кроз но ва чи та ња ра ни јих ту ма че ња осве тле Ње го ше ву 
по е зи ју, ре ли ги ју, фи ло зо фи ју, по е ти ку... 

Исто вре ме но обе ле жа ва мо 170 го ди на Гор ског ви јен ца и зна чај 1847. го ди не 
за срп ску кул ту ру.

Ода бра не књи ге и ау то ри са оп ште ња о њи ма рас по ре ђе ни су по азбуч ном ре ду:
Иво Ан дрић: Ње гош као тра гич ни ју нак ко сов ске ми сли (Бе о град, 1935; 2017);

проф. др Јо ван Де лић;
Ми ло сав Ба бо вић: По е ти ка Гор ског ви јен ца (Под го ри ца, 1997);

ака де мик Ра до мир В. Ива но вић;
Ни ко лај Ве ли ми ро вић: Ре ли ги ја Ње го ше ва (Бе о град, 1911, Под го ри ца, 2013);

проф. др Ми ко ња Кне же вић;
Де нис Едвард Гој: Са бља и пје сна: о Гор ском ви јен цу (Бе о град, 1995, Под го ри ца, 2000);

проф. др Ра дој ка Вук че вић;
Јо ван Де ре тић: Ком по зи ци ја Гор ског ви јен ца (Бе о град, 1969, Зре ња нин, 2016);

проф. др Го ран Мак си мо вић;
Ми ло ван Ђи лас: Ње гош, пе сник, вла дар, вла ди ка (Бе о град, 2013);

проф. др Ли ди ја То мић;
Ми ло Лом пар: Ње го ше во пе сни штво (Бе о град, 2010);

др Ду шко Ба бић;
Ми шел Обен: Ње гош и исто ри ја у Ње го ше вом де лу (Па риз, 1972, Бе о град, 1989);

др Бо рис Ла зић;
Бра ни слав Пе тро ни је вић: Фи ло зо фи ја у Гор ском ви јен цу (Но ви Сад, 1908, Под го-
ри ца, 1999);

проф. др Или ја Ма рић;
Ми о драг По по вић: Це тињ ски бо ник (Под го ри ца, 1996), са сту ди јом о Ње го шу из 
Исто ри је срп ског ро ман ти зма;

проф. др Ду шко Пе ву ља;
Па вле По по вић: О Гор ском ви јен цу (Бе о град, 1923);

проф. др Не над Ни ко лић;
Ани ца Са вић Ре бац и Ње го ше ва Лу ча ми кро ко зма (Но ви Сад, 1986);

проф. др Ми ло Лом пар;
Иси до ра Се ку лић: Ње го шу књи га ду бо ке ода но сти (Бе о град, 1951, са до дат ним 
есе ји ма Но ви Сад, 2014);

проф. др Дра ган Ста нић;
Сло бо дан То мо вић: Ње го ше ва Лу ча (Ти то град, 1971);

проф. др Дра го Пе ро вић;
Ми рон Фла шар: Ње гош и ан ти ка (Под го ри ца, 1997);

проф. др Во ји слав Је лић;
Алојз Шма ус: Сту ди је о Ње го шу (Под го ри ца, 2000);

проф. др Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић.
Ре зул тат ску па би ће тре ћи Ње го шев збор ник Ма ти це срп ске (те мат ског ка рак-

те ра).
Ор га ни за ци о ни од бор исто вре ме но је и Уред ни штво тре ћег бро ја Ње го ше вог 

збор ни ка Ма ти це срп ске.
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На уч ни скуп о Ње го шу у Ма ти ци срп ској

По во дом 170 го ди на од пр вог из да ња Гор ског ви јен ца, Ву ко вог пре во да Но вог 
за вје та, Бран ко вих Пе са ма и Да ни чи ће вог Ра та за срп ски је зик и пра во пис, ис ти-
чу ћи ве ли ки зна чај 1847. го ди не за срп ску ду хов ност, је зик, књи жев ност и кул ту ру, 
Ње го шев од бор Ма ти це срп ске ор га ни зо вао је на уч ни скуп. Ода бра не су књи ге о 
Ње го шу ко је су на пи са ли Иво Ан дрић, Ми ло сав Ба бо вић, Ни ко лај Ве ли ми ро вић, 
Едвард Де нис Гој, Јо ван Де ре тић, Ми ло ван Ђи лас, Ми ло Лом пар, Ми шел Обен, 
Бра ни слав Пе тро ни је вић, Ми о драг По по вић, Па вле По по вић, Ани ца Са вић Ре бац, 
Иси до ра Се ку лић, Сло бо дан То мо вић, Ми рон Фла шар и Алојз Шма ус. То је пр ви на-
уч ни скуп на ко јем је па жња би ла усме ре на на де ла ду хов ни ка, пи са ца, исто ри ча ра 
књи жев но сти и дру гих на уч ни ка ко ји су из у ча ва ли Ње го ша као пе сни ка, вла ди ку 
и вла да ра. На ску пу су сво ја са оп ште ња под не ли про фе со ри уни вер зи те та и на уч-
ни рад ни ци: Јо ван Де лић, Ра до мир Ива но вић, Ми ко ња Кне же вић, Ра дој ка Вук че вић, 
Го ран Мак си мо вић, Ли ди ја То мић, Ду шко Ба бић, Бо рис Ла зић, Или ја Ма рић, Ду шко 
Пе ву ља, Не над Ни ко лић, Ми ло Лом пар, Дра ган Ста нић, Дра го Пе ро вић, Во ји слав 
Је лић и Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић. На све ча ном отва ра њу у Ма ти ци срп ској, 
на дан Ње го ше вог ро ђе ња, 13. но вем бра 2017, го во ри ли су епи скоп бач ки Ири неј 
(Бу ло вић), проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, и ака де мик Ми ро 
Вук са но вић, пред сед ник Ор га ни за ци о ног од бо ра и уред ник Ње го ше вог збор ни ка 
Ма ти це срп ске.

Ње го шев од бор обе ле жио је Ње го шев дан у Ма ти ци срп ској 14. но вем бра 2019. 
го ди не про мо ци јом Ње го ше вог збор ни ка Ма ти це срп ске бр. 3 и на уч ним ску пом 
„Је зик у Ње го ше вим де ли ма”.

На све ча ном отва ра њу при сут ни ма су се обра ти ли гра до на чел ник Но вог Са да 
Ми лош Ву че вић, пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др Дра ган Ста нић и епи скоп 
мо хач ки го спо дин Иси хи је.

Обраћање градоначеника Новог Сада Милоша Вучевића на научном скупу  
„Језик у Његошевим делима”
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Ње го шев збор ник Ма ти це срп ске бр. 3 при ка зао је проф. др Го ран Мак си мо-
вић, члан Ње го ше вог од бо ра Ма ти це срп ске.

На уч ни скуп „Је зик у Ње го ше вим де ли ма” при пре мио је Ор га ни за ци о ни од бор 
(ака де мик Ми ро Вук са но вић, ака де мик Ја сми на Гр ко вић-Меј џор и проф. др Ма то 
Пи жу ри ца), а ску пу су пред се да ва ли чла но ви Ор га ни за ци о ног од бо ра ака де мик Миро 
Вук са но вић и ака де мик Ја сми на Гр ко вић-Меј џор. На ску пу су из ло же не сле де ће те ме:

„Тре ба нам сва ка Ње го ше ва реч”, ака де мик Ми ро Вук са но вић;
„Је зик оби чај но га пра ва у Ње го ше вим де ли ма”, ака де мик Ја сми на Гр ко вић- 

-Меј џор;
„Име но ва ње ли ко ва у Гор ском ви јен цу (лин гво кул ту ро ло шки аспект)”, проф. 

др Је ли ца Сто ја но вић; 
„Тек сто ло шки аспек ти про у ча ва ња Ње го ше вих дје ла (основ на, кри тич ка и 

ак це нат ска из да ња)”, проф. др Рад ми ло Ма ро је вић;
„Ње гош и сла ве но срп ска тра ди ци ја”, проф. др Алек сан дар Ми ла но вић; 
„Еле мен ти сла ве но срп ског у је зи ку Ње го ше вих пи са ма”, проф. др Иси до ра 

Бје ла ко вић;
„Је зик Ње го ше вих де ла у ре ла ци ја ма пре ма сред њо ка тун ским и ље шан ским 

го во ри ма и Ву шо ви ће вој мо но гра фи ји”, проф. др Ма то Пи жу ри ца;
„Не ке мор фо ло шке и син так сич ке цр те Ње го ше вог за ви чај ног го во ра”, проф. 

др Ми о драг Јо ва но вић.
Ње го шев од бор Ма ти це срп ске, на сед ни ци 14. но вем бра 2019. го ди не, усво јио 

је план ра да за на ред ни пе ри од и пред ло жио до пу ну и про ши ре ње Ње го ше вог од бо ра 
са че ти ри чла на: Вла ди ка Јо а ни ки је (Ми ћо вић), епи скоп бу ди мљан ско-ник шић ки, 
проф. др Рад ми ло Ма ро је вић, проф. др Је ли ца Сто ја но вић и ака де мик Ми ло сав Те шић.

КРА ЈИ ШКИ ОД БОР МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ

Кра ји шки од бор Ма ти це срп ске осно ван је од лу ком Управ ног од бо ра Ма ти це 
срп ске 2017. го ди не, а са став Од бо ра је кон сти ту и сан на са стан ку одр жа ном у Ма-
ти ци срп ској 19. фе бру а ра 2019. го ди не. Глав ни за да так овог од бо ра је про у ча ва ње 
и си сте ма ти за ци ја кул тур но и сто риј ског и са вре ме ног ста ња кул тур не ба шти не 
Ср ба Вој не гра ни це, Сла во ни је, Дал ма ци је и Хр ват ске. Ове пла ни ра не ак тив но сти 
су ускла ђе не с ра дом Ма ти це срп ске као уста но ве по све ће не ис тра жи ва њу срп ског 
на ро да у це ли ни, ра ди об је ди ња ва ња и уна пре ђи ва ња ис тра жи ва ња свих ви до ва 
кул тур ног на сле ђа, исто ри је и ге о по ли тич ког по сто ја ња Ср ба у навeденим обла-
сти ма.

Пред сед ник Кра ји шког од бо ра је проф. еме ри тус Ду шан Ива нић, пот пред сед-
ник др Ми лан Ми цић, а чла но ви: др Со фи ја Бо жић, Че до мир Ви шњић, проф. др 
Сла ви ца Га ро ња, др Дан ка Ла јић Ми хај ло вић, проф. др Дра ган Ста нић, др Љи ља-
на Сто шић, Бо ри вој Ча лић, др Бран ко Чо ло вић и др Све тла на Ше а то вић. Се кре тар 
је мр Дра ган Ту бић. Oсноване су сек ци ја уну тар Од бо ра ка ко би он ефи ка сни је 
функ ци о ни сао, и то: Сек ци ја за фол клор ну тра ди ци ју, ко јом ру ко во ди др Сла ви ца 
Га ро ња; Сек ци ја за му зич ку тра ди ци ју, ко јом ру ко во ди др Дан ка Ла јић Ми хај ло вић; 
Сек ци ја за ли ков ну тра ди ци ју, ко јом ру ко во ди др Љи ља на Сто шић; Сек ци ја за 
књи жев ну тра ди ци ју, ко јом ру ко во ди проф. еме ри тус Ду шан Ива нић; Сек ци ја за 
исто ри ју, ко јом ру ко во ди др Ми лан Ми цић.

У Ма ти ци срп ској, 29. но вем бра 2019. го ди не, све ча но је отво рен на уч ни скуп 
„Са вре ме но ста ње иден ти те та кра ји шких Ср ба”. По здрав ну реч упу тио је проф. др 
Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, док је увод ну реч одр жао проф. др Ду шан 
Ива нић, пред сед ник Кра ји шког од бо ра Ма ти це срп ске. На јед но днев ном на уч ном 
ску пу у Ма ти ци срп ској уче ство ва ло је два де сет и шест на уч них и кул тур них рад-
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ни ка, ко ји су из ло жи ли ра до ве о кул тур ним, исто риј ским и дру штве ним зби ва њи ма 
ме ђу Ср би ма из Хр ват ске пре и по сле рат них де ша ва ња 1991–1995. Ор га ни за ци о ни 
од бор ску па чи ни ли су: проф. др Ду шан Ива нић, пред сед ник, проф. др Сла ви ца 
Га ро ња Ра до ва нац, др Ми лан Ми цић, др Љи ља на Сто шић и др Дан ка Ла јић Ми хај-
ло вић. Скуп је та ко ор га ни зо ван да се у три се си је раз мо три чи тав низ пи та ња ко ја 
се ти чу сло же них про це са са вре ме ног ста ња иден ти те та кра ји шких Ср ба из угла 
исто ри о гра фи је, му зи ко ло ги је, фол кло ри сти ке, ли ков них умет но сти и књи жев но сти. 
Сва ки уче сник је раз ма трао она пи та ња ко ја је сма трао ва жним, а у скло пу те ме 
на зна че не на сло вом. На ме ра је би ла не са мо да се отво ре на чел на, те о риј ска не го и 
са свим прак тич на пи та ња ко ја са на ме ћу при ис тра жи ва њу кра ји шких про сто ра. 
Ци ље ви ску па би ли су да се ра штр ка на ба шти на јед ног ра штр ка ног на ро да на не ки 
на чин об је ди ни и си сте ма ти зу је, као и да се одр жи по ве ре ње у бу дућ ност ово га дела 
срп ске кул ту ре. Ра до ви са ску па би ће штам па ни 2020. го ди не у по себ ном те мат ском 
збор ни ку, а ре фе ра те су под не ли проф. др Ду шан Ива нић, проф. др Слав ко Гор дић, 
проф. др Дра ган Ста нић, др Бо јан Јо ва но вић, др Све тла на Ше а то вић, др Со фи ја 
Бо жић, др Ду шан Р. Ба ја гић, др Ми лан Ми цић, мр Па вле Ор бо вић, др Ми лан Гу лић, 
проф. др Сло бо дан Ан то нић, проф. др Сла ви ца Га ро ња Ра до ва нац, др Љи ља на Сто шић, 
др Дан ка Ла јић Ми хај ло вић, доц. др Са ња Ран ко вић, проф. др Је лен ка Пан ду ре вић, 
проф. др Не ма ња Ра ду ло вић, Ве ра Ша рац Мом чи ло вић, Сње жа на Ор ло вић, Ми лој ко 
Бу ди мир, Де ја на Оцић, др Ср ђан Ор сић, доц. др Дра го љуб Пе рић, др Сла ђа на Илић, 
Не над Ста но је вић, Ан ђел ко Ану шић и Дан ко Пе рић.

У Ма ти ци срп ској у ор га ни за ци ји Кра ји шког од бо ра и За ви чај ног удру же ња 
„Гла моч ко ко ло” 13. де цем бра одр жа на је про мо ци ја књи ге Ћи ри лич ни спо ме ни ци 
Гла моч ког по ља ау то ра др Го ра на Ко ма ра и Си ни ше Шо ла ка. По ред ау то ра о књи-
зи је го во рио др Ми лан Ми цић, а про грам је во ди ла глу ми ца Је ле на Срећ ков.

У са рад њи са За ви чај ним удру же њем ,,Са ва Мр каљ” у Ма ти ци срп ској одр-
жа на је 24. де цем бра на уч на три би на „Ба шти на кра ји шких Ср ба”. Уче ство ва ли су 
чла но ви Кра ји шког од бо ра: проф. др Ду шан Ива нић, др Све тла на Ше а то вић, др 
Со фи ја Бо жић, проф. др Сла ви ца Га ро ња Ра до ва нац, др Љи ља на Сто шић и др Дан ка 
Ла јић Ми хај ло вић. Они су ујед но и ау то ри тек сто ва у збор ни ку ра до ва Ба шти на 
Кра ји шких Ср ба (у штам пи).

КО СОВ СКО МЕ ТО ХИЈ СКИ ОД БОР МАТИЦЕ СРПСКЕ

Ко сов ско ме то хиј ски од бор Ма ти це срп ске осно ван је на сед ни ци Управ ног 
од бо ра Ма ти це срп ске 19. фе бру а ра 2018. го ди не, ка да су иза бра ни и чла но ви Од бо ра. 
Пред сед ник од бо ра је проф. др Ва лен ти на Пи ту лић, пот пред сед ник мр Жи во јин 
Ра ко че вић и се кре тар др Алек сан дра Но ва ков. Чла но ви од бо ра су: проф. др Ђор ђе 
Бу ба ло, проф. др Сун чи ца Де нић, проф. др Мир ја на За кић, др Бран ко Злат ко вић, 
проф. др Ми лош Ја го дић, проф. др Алек сан дар Јо ва но вић, проф. др Ми о драг Мар-
ко вић, проф. др Алек сан дар Ми ла но вић, проф. др Зо на Мр каљ, проф. др Сла ви ша 
Не дељ ко вић, проф. др Ми тра Ре љић, проф. Де јан Ри стић, проф. др Бо шко Су вај џић, 
проф. др Бра ни слав То дић, др Урош Ше шум и проф. др Урош Шу ва ко вић. 

Ма те ри јал но и не ма те ри јал но бо гат ство кул ту ре Ср ба са Ко со ва и Ме то хи је 
ве ко ви ма је би ло у функ ци ји очу ва ња иден ти те та срп ског на ро да у Ста рој Ср би ји. 
Бо гат ство ма на сти ра и цр ка ва, ста рих нат пи са и ру ко пи са, је зич ке кул ту ре, усме ног 
ства ра ла штва, књи жев ног и ет но му зи ко ло шког, са вре ме ног књи жев ног и дру гог ства-
ра ла штва, за слу жу је по себ ну бри гу др жа ве Ср би је. По сле бом бар до ва ња Са ве зне 
Ре пу бли ке Ју го сла ви је 1999. го ди не и ег зо ду са Ср ба са сво је ве ков не по стој би не, 
Ко со ва и Ме то хи је, до ла ском ми си је Ује ди ње них на ци ја за ти ра ње тра го ва срп ске 
кул ту ре од ал бан ских се па ра ти ста ни је пре ста ло. По ка за ла се пре ка по тре ба да се 



70 РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ

при сту пи очу ва њу кул тур ног на сле ђа ко је је све док ве ков ног при су ства Ср ба на 
овој те ри то ри ји. Је дан ова ко озби љан по сао мо же да оба ви са мо ва жна и углед на 
ин сти ту ци ја по пут Ма ти це срп ске, ко ја је у сво је окри ље удо ми ла, од но сно осно-
ва ла Ко сов ско ме то хиј ски од бор, те ло ко је ће во ди ти бри гу о ма те ри јал ном и ду-
хов ном на сле ђу Ср ба из Ста ре Ср би је. 

Но во фор ми ра ни од бор је без ма ло за две го ди не ра да по сти гао од лич не и више 
не го оче ки ва не ре зул та те. Оства ри ли смо зна ча јан део оно га што је пла ни ра но. Зна-
ча јан део ак тив но сти од ви јао се на Ко со ву и Ме то хи ји, у чи јим су ак тив но сти ма 
уче ство ва ли зна чај ни пред став ни ци из све та на у ке, књи жев но сти, уче ни ци, про-
фе со ри, кул тур ни по сле ни ци... На уч на де лат ност би ла је фо ку си ра на на об ја вљи-
ва ње зна чај них књи га из обла сти је зи ка, фи ло зо фи је, исто ри је, фол кло ри сти ке. 
Од бор је во дио ра чу на о при бли жа ва њу сво јих ак тив но сти и ста нов ни ци ма Ве ли ке 
Хо че, али и оби ла ску све ти ња Си ри нић ке жу пе. Ак тив но сти су ишле и у дру гом 
сме ру. Уче ни ци са Ко со ва и Ме то хи је би ли су го сти у Но вом Са ду, а ђа ци При зрен-
ске бо го сло ви је у овом гра ду пре зен то ва ли су му зич ко на сле ђе Ста ре Ср би је. На 
овај на чин оства ре на је за по че та за ми сао Од бо ра, да све ак тив но сти иду у оба 
прав ца, ка ко би до шло до зна чај не ко му ни ка ци је раз ли чи тих кул тур них сре ди на. 

У пр вој го ди ни ра да одр жа не су две сед ни це Ко сов ско ме то хиј ског од бо ра. 
Пр ва сед ни ца одр жа на је 3. ју ла 2018. го ди не у Ма ти ци срп ској. На сед ни ци је кон-
сти ту и сан Ко сов ско ме то хиј ски од бор Ма ти це срп ске, а на осно ву ди ску си је при-
хва ће но је да се ор га ни зу ју пре да ва ња еми нент них на уч ни ка, пи са ца, кул тур них 
де лат ни ка, као и пред ста вља ња зна чај них књи га у сре ди на ма ши ром Ко со ва и Ме-
то хи је. Пла ни ра но је сле де ће: пред ста вља ње ак тив ности Ср ба са Ко со ва и Ме то хи је 
у Ма ти ци срп ској, про мо ци је ва жних књи га, укљу чи ва ње Ко сов ско ме то хиј ског 
од бо ра у ор га ни зо ва ње и осми шља ва ње про гра ма Ми хољ дан ских све ча но сти у Ве-
ли кој Хо чи, обе ле жа ва ње ва жних ју би ле ја ко ји се од но се на Ко со во и Ме то хи ју, у 
Ма ти ци срп ској пред ста вља ње мо но гра фи је За ду жби не Ко со ва и му зич ког ди ска 
уче ни ка Бо го сло ви је у При зре ну, го сто ва ње уче ни ка Бо го сло ви је (у Срп ском на род-
ном по зо ри шту), по пу ња ва ње фон да би бли о те ка на Ко со ву и Ме то хи ји (Бо го сло ви-
је у При зре ну, Фи ло зоф ског фа кул те та у Ко сов ској Ми тро ви ци, Све то ар хан гел ске 
би бли о те ке, школ ских би бли о те ка). При хва ћен је и пред лог да се у Ма ти ци срп ској 
ор га ни зу је на уч ни скуп са ко сов ско ме то хиј ским те ма ма, по кре та ње пе рио дич не 
пу бли ка ци је у Ма ти ци срп ској у ко јој би се об ја вљи ва ле те ме ве за не за Ко со во и Ме-
то хи ју, пре во ђе ње за пи са Ива на Сте па но ви ча Ја стре бо ва Оби ча ји и пе сни Ту рец ких 
Ср бов, об ја вље них на ру ском је зи ку 1886. го ди не, у из да ва штву Ма ти це срп ске и 
Удру же ња фол кло ри ста Ср би је. Усво јен је и пред лог да Ма ти ца срп ска бу де са и зда-
вач збор ни ка ра до ва са ме ђу на род ног на уч ног ску па „Фол клор но на сле ђе Ср ба са 
Ко со ва и Ме то хи је у сло вен ском кон тек сту”, да Ма ти ца срп ска об ја ви књи гу Во кал
на му зич ка тра ди ци ја цен трал ног де ла Ко со ва и Ме то хи је, да се Од бор по све ти 
ин тер нет пре зен та ци ји (нпр. да се за сва ку ра зо ре ну цр кву, за сва ки ра се ље ни град, 
за сва ко ра се ље но се ло на Ко со ву и Ме то хи ји, на срп ском и ен гле ском је зи ку, об ја-
ви чла нак на Ви ки пе ди ји са струч ним на во ди ма и фо то гра фи ја ма). Иде ја је и да се, 
на срп ском и ен гле ском је зи ку, при ре ди и он лајн об ја ви Збор ник до ку ме на та мол би 
срп ских ма на сти ра са Ко со ва и Ме то хи је у XIX ве ку, да се офор ми про је кат ко ји би 
се по све тио нат пи си ма и из гле ду спо ме ни ка кул ту ре – по се бан ак це нат се ста вља на 
над гроб не спо ме ни ке на Ко со ву и Ме то хи ји, ко ји из да на у дан не ста ју; да се у го-
ди ни, у ко јој је Но ви Сад пре сто ни ца кул ту ре, у Ма ти ци срп ској ор га ни зу је из ло жба 
о При зре ну, да Ма ти ца срп ска об ја ви књи гу др Не на да Љу бин ко ви ћа Од Ко сов ске 
бит ке до Ко сов ске ле ген де. Зна ча јан по ду хват био би да Ма ти ца срп ска, као из да вач 
или су и зда вач, пу бли ку је књи ге о спо ме ни ци ма кул ту ре са Ко со ва и Ме то хи је уз 
об ја вљи ва ње мул ти ди сци пли нар не мо но гра фи је ко сов ско ме то хиј ских гра до ва, као 
све до чан ства о гра довима. Пред ло же но је и да се офор ми про је кат ко ји би се по све тио 
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при ку пља њу це ло куп не пре пи ске Пе тра Ко сти ћа, јед ног од нај зна чај ни јих на ци о-
нал них де лат ни ка Ста ре Ср би је, ко ја је ра су та у ар хи ви ма ши ром Ср би је.

Дру га сед ни ца Ко сов ско ме то хиј ског од бо ра Ма ти це срп ске одр жа на је у Збор-
ни ци При зрен ске бо го сло ви је, 11. ок то бра 2018. го ди не. На сед ни ци је на осно ву 
ди ску си је пред ло же но сле де ће: об ја вљи ва ње књи га: Ми тра Ре љић, Срп ска гро бља 
на Ко со ву и Ме то хи ји – уни ште на спо ме нич ка и је зич ка ба шти на; Са ња Ран ко вић 
и Мир ја на За кић, Срп ско пе вач ко на сле ђе цен трал ног де ла Ко со ва и Ме то хи је; 
Урош Ше шум, Срп ска чет нич ка ак ци ја (1897–1908); ор га ни зо ва ње ме ђу на род ног 
на уч ног ску па „Ма те ри јал но и ду хов но на сле ђе Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји”; по-
кре та ње пе рио дич не пу бли ка ци ја Збор ник Ко со ва и Ме то хи је (или слич ног на сло ва); 
по кре та ње ин тер нет пре зен та ци је срп ског ду хов ног и кул тур ног на сле ђа не кад и 
сад; ства ра ње ба зе по да та ка уз ан га жо ва ње стуч них ли ца из обла сти лин гви сти ке, 
исто ри је, књи жев но сти, со ци о ло ги је, фол кло ра, сли кар ства, ар хи тек ту ре; по ста вља-
ње на сајт ма стер и ма ги стар ских ра до ва и док тор ских ди сер та ци ја ко ји ни су об ја-
вље ни; рад на мул ти ме ди јал ним про јек ти ма, као што су крат ко ме тра жни фил мо ви, 
ко ји би на по пу ла ран на чин пред ста ви ли све што је ве за но за Ко со во и Ме то хи ју; 
рад на мо дер ни за ци ји пре зен то ва ња ма те ри јал ног и ду хов ног на сле ђа Ко со ва и 
Ме то хи је и ње го вом при бли жа ва њу мла ђој по пу ла ци ји.

Окру гли сто „Ко со во и Ме то хи ја: ју че, да нас, су тра”

Окру гли сто „Ко со во и Ме то хи ја: ју че, да нас, су тра”, у Ма ти ци срп ској, одр-
жан је 17. но вем бра 2017. го ди не. До га ђај су ор га ни зо ва ли проф. др Дра ган Ста нић, 
пред сед ник Ма ти це срп ске, ге на рал ни се кре тар проф. др Ђор ђе Ђу рић и др Алек-
сан дра Но ва ков, се кре тар Од бо ра. Скуп су по здра ви ли: проф. др Дра ган Ста нић, 
пред сед ник Ма ти це срп ске, др Ири неј Бу ло вић, епи скоп бач ки, и го спо дин Мар ко 
Ђу рић, ди рек тор Кан це ла ри је за Ко со во и Ме то хи ју. Окру гли сто је одр жан у две 
сед ни це. Пр вој сед ни ци пред се да ва ли су проф. др Дра ган Ста нић и ака де мик Ми-
ро Вук са но вић. Сво ја са оп ште ња су из ло жи ли: проф. др Зо ран Авра мо вић, проф. 
др Бран ко Баљ, 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 Јо ван Де лић, проф. др Ђор ђе Ђу рић, др Бо јан Јо ва но вић, 
проф. др Ми лош Ко ва че вић, проф. др Ми лош Ко вић, го спо дин Дра го љуб Кој чић и 
проф. др Ча слав Ко при ви ца. На кон па у зе дру гом сед ни цом су пред се да ва ли: проф. 
др Јо ван Де лић и проф. др Ва лен ти на Пи ту лић. Са оп ште ња су из ло жи ли: ака де мик 
Ми о драг Мар ко вић, проф. др Алек сан дар Ми ла но вић, др Алек сан дра Но ва ков, 
проф. др Ва лен ти на Пи ту лић, мр Жи во јин Ра ко че вић, проф. др Алек сан дар Ра сто-
вић, проф. др Ми тра Ре љић, го спо дин Ђор ђо Сла до је, проф. др Дра ган Ста нић, др 
Дра ган Ха мо вић, проф. др Бо го љуб Ши ја ко вић, проф. др Ср ђан Шљу кић и проф. 
др Урош Шу ва ко вић. У за вр шној ре чи го во ри ли су: проф. др Јо ван Де лић, др Вла-
ди мир Да ви до вић и проф. др Дра ган Ста нић. До га ђа ју су при су ство ва ли: го спо дин 
Ни ко ла Се ла ко вић, ге не рал ни се кре тар пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је, проф. др 
Вла ди мир По по вић, др жав ни се кре тар за на у ку у Ми ни стар ству про све те, на у ке и 
тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је, Дра ган Вла ди са вље вић, ди рек тор Кан це-
ла ри је за ко ор ди на ци о не по сло ве у пре го ва рач ком про це су, и др Вла ди мир Да ви-
до вић, по моћ ник ми ни стра прав де. Цео до га ђај је сни мљен и мо же се по гле да ти на 
сај ту Ма ти це срп ске. Овај окру гли сто је прет хо дио осни ва њу Ко сов ско ме то хиј ског 
од бо ра Ма ти це срп ске.

Ма ни фе ста ци је

Убр зо на кон осни ва ња Од бо ра одр жа на је ма ни фе ста ци ја „Не де ље Ко со ва и 
Ме то хи је у Ма ти ци срп ској” од 26. фе бру а ра до 2. мар та 2018. го ди не, као пр во 



72 РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ

Призори са манифестације „Недеља Косова и Метохије у Матици српској”
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пред ста вља ње са вре ме ног ду хов ног ства ра ла штва Ср ба са Ко со ва и Ме то хи је. Пр вог 
да на са бра ња пре да ва ња су одр жа ли проф. др Ва лен ти на Пи ту лић, „Зна че ње бо жу ра 
у на род ним умо тво ри на ма са Ко со ва и Ме то хи је”, и мр Жи во јин Ра ко че вић, „Кон-
текст и раз вој кул ту ре у ге ту”. Скуп су по здра ви ли: проф. др Дра ган Ста нић, пред-
сед ник Ма ти це срп ске, и го спо дин Ми лош Ву че вић, гра до на чел ник Но вог Са да ко ји 
је ујед но и отво рио ма ни фе ста ци ју. Го спо дин Не бој ша Јев тић, исто ри чар умет но сти, 
отво рио је из ло жбу „При штин ска шко ла. Са вре ме но срп ско сли кар ство на Ко со ву 
и Ме то хи ји (1997–2017)”. На кон то га при сут ни су по гле да ли из ло жбу за ко ју је од-
штам пан при го дан ка та лог.

У Све ча ној са ли Ма ти це срп ске, 27. фе бру а ра 2018. го ди не, у 19 ча со ва, одр-
жа но је Ве че пе сни ка са Ко со ва и Ме то хи је. Про грам је за по чет пе смом сту де на та 
Фа кул те та умет но сти При шти на –Зве чан под ру ко вод ством про фе сор ке Ја сми не 
Но вок мет. По здрав ну реч упу тио је го спо дин Игор Ми ро вић, пред сед ник По кра-
јин ске вла де АП Вој во ди не. У ду ху ове ве че ри го спо дин Ми ро вић ре ци то вао је 
сво је пе сме по све ће не Ко со ву и Ме то хи ји. Сво је сти хо ве су ка зи ва ли и пе сни ци: 
Рат ко По по вић, Дра го мир Ко стић, Ми лан Ми хај ло вић, Жи во јин Ра ко че вић и Жар-
ко Ми лен ко вић. Би о гра фи је пе сни ка ка зи ва ла је др Иси до ра По по вић, драм ска 
умет ни ца, ко ја је водилa про грам. Ве че је и за вр ше но пе смом сту де на та Фа кул те та 
умет но сти При шти на –Зве чан.

У су ор га ни за ци ји Ма ти це срп ске и Гим на зи је „Ла за Ко стић”, у По зо ри шној 
са ли Гим на зи је, 28. фе бру а ра 2018. го ди не, у 19 ча со ва, из ве де на је пред ста ва На-
род ног по зо ри шта При шти на Го вор на ма на Го ра на Мар ко ви ћа. Игра ли су: Ти хо мир 
Ста нић, Је ле на Ор ло вић и Не бој ша Ђор ђе вић. У Све ча ној са ли Ма ти це срп ске, 1. 
мар та 2018. го ди не, у 19 ча со ва, бе се ду је одр жао Ње го во пре о све штен ство епи скоп 
ра шко-при зрен ски и ко сов ско-ме то хиј ски го спо дин Те о до си је. По здрав ну реч упу-
тио је Ње го во пре о све штен ство епи скоп бач ки др Ири неј Бу ло вић. У умет нич ком 
де лу про гра ма уче ство вао је Хор „Све ти Јо ван Да ма скин” под упра вом хо ро во ђе 
је ро ђа ко на Је ро те ја. Бе се ду је пра ти ла пре зен та ци ја фо то гра фи ја ма на сти ра Гра-
ча ни це и Бо го ро ди це Ље ви шке. Фо то гра фи је је усту пио го спо дин Ду шан Ву ји чић, 
ди рек тор из да вач ке ку ће Пла то не ум. Пе тог да на ове ма ни фе ста ци је пред ста вље на 
је књи га Ли сти ћи из да ље и бли же про шло сти Пе тра Ко сти ћа. О књи зи су го во ри ли: 
проф. др Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић и при ре ђи ва чи др Алек сан дра Но ва ков и 
др Урош Ше шум. У умет нич ком де лу про гра ма уче ство ва ли су др Иси до ра По по-
вић и Ан самбл „Ко сов ски бо жу ри”. Про грам је пра ти ла ви део-пре зент ци ја о Пе тру 
Ко сти ћу и о При зре ну из ње го вог до ба. Пе сни ци из Гра ча ни це би ли су го сти и 
Срп ске цр кве не оп шти не у Бу дим пе шти.

У ор га ни за ци ји Ко сов ско ме то хиј ског од бо ра Ма ти це срп ске и Бо го сло ви је 
„Св. Ки ри ло и Ме то ди је” про сла вље не су Ми хољ дан ске све ча но сти у Ме то хи ји 
(При зрен, Ве ли ка Хо ча, 11–12. ок то бар 2018). По ча сни гост био је ака де мик Ма ти-
ја Бећ ко вић. Бо го сло ви ја је об ја ви ла но во из да ње књи ге Ко со во – нај ску пља срп ска 
реч, ака де ми ка Бећ ко ви ћа, и то је био по вод да се о књи зи го во ри. У Све ча ној са ли 
Бо го сло ви је, у 19 ча со ва, на кон по здрав не ре чи Ње го вог пре о све штен ства епи ско-
па ра шко-при зрен ског го спо ди на Те о до си ја о по ме ну тој књи зи го во ри ли су: проф. 
др Јо ван Де лић и проф. др Алек сан дар Ми ла но вић. Ака де мик Бећ ко вић је вид но 
ус хи ћен и за до во љан број но шћу пу бли ке без ма ло сат вре ме на го во рио сво ју по е-
зи ју. У умет нич ком де лу про гра ма уче ство ва ли су уче ни ци Бо го сло ви је „Св. Ки-
ри ло и Ме то ди је”. Све ча на са ла При зрен ске бо го сло ви је, уо чи Ми хољ да на, би ла је 
ма ла да при ми све за ин те ре со ва не. Ме ђу пу бли ком, осим де се так Ср ба При зре на ца, 
на став ни ка и уче ни ка Бо го сло ви је, при сут ни су би ли и Ср би из го то во свих ен кла-
ва ши ром Ко со ва и Ме то хи је. Све ча ност је на ста вље на у Ве ли кој Хо чи, за по че та 
све том ли тур ги јом у па ра кли су Св. Три фу на. Кул тур но-умет нич ки про грам одр жан 
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је у ам фи те а тру по ред Го спо дар ске ку ће. На кон по здрав не ре чи Ње го вог пре о све-
штен ства епи ско па ра шко-при зрен ског го спо ди на Те о до си ја, сво је сти хо ве го во ри-
ли су ака де мик Ма ти ја Бећ ко вић и пе сник Рат ко По по вић, чи ја је књи га пе са ма 
Раз го вор пред кр стом та ко ђе об ја вље на као из да ње Бо го сло ви је. О књи зи и пе сни-
ку го во ри ла је проф. др Ва лен ти на Пи ту лић. Пред ста вље на је и књи га Ан то ло ги ја 
срп ске на род не ли ри ке Ко со ва и Ме то хи је, ко ју је при ре дио Вла ди мир Бо ван. О 
књи зи су го во ри ли: проф. др Мир ја на За кић, др Бран ко Злат ко вић, проф. др Ва лен-
ти на Пи ту лић, ре дак тор, и Та тја на Ко стић, уред ник За во да за уџ бе ни ке, из да ва ча 
књи ге. У умет нич ком де лу про гра ма уче ство ва ли су: ет но-гру па „Бо жу ри ца ре ва 
гра да” из Кру шев ца, КУД „Ко па о ник” из Ле по са ви ћа, На ци о нал ни ан самбл „Ве нац” 
из Гра ча ни це, Ет но-гру па „Из вор” из Вра ња, фру ла ши из Вра ња и уче ни ци При-
зрен ске бо го сло ви је. 

У ор га ни за ци ји Ко сов ско ме то хиј ског од бо ра Ма ти це срп ске и Фон да ци је 
„Си мо ни да” од 21. до 22. ок то бра 2018. го ди не у Но вом Са ду го сто ва ла је Епар хи ја 
ра шко-при зрен ска, на че лу са Ње го вим пре о све штен ством епи ско пом ра шко-при-
зрен ским го спо ди ном Те о до си јем. У Срп ском на род ном по зо ри шту, 21. ок то бра 
2018. го ди не, у 18 ча со ва, одр жан је кон церт уче ни ка При зрен ске бо го сло ви је под 
ру ко вод ством про фе со ра Де ја на Ри сти ћа и том при ли ком про мо ви сан њи хов но ви 
му зич ки диск. Уче ни ци су про грам за по че ли пе смом „Тро пар хра ни те љу при зрен-
ском” и пе смом „При зрен ска ноћ”. Про грам је во ди ла Бран ка Пи са рић, пред сед ни ца 
Фон да ци је „Си мо ни да”. При сут ни ма се обра тио Ње го во пре о све штен ство епи скоп 
ра шко-при зрен ски го спо дин Те о до си је. У про гра му је уче ство ва ла проф. др Ва лен-
ти на Пи ту лић, сво је сти хо ве је ка зи вао Рат ко По по вић, пе сник из Гра ча ни це. Глу-
ми ца Љи ља на Ла шић ре ци то ва ла је сво ју пе сму „Ме то хи ја”, по све ће ну уче ни ци ма 
и про фе со ри ма При зрен ске бо го сло ви је. Пред крај про гра ма хор ве ро на у ке „Па три-
јарх Павлe”, из Срп ске Цр ње, от пе вао је пе сму, као дар бо го сло ви ма и уче ни ци ма 
При зрен ске бо го сло ви је. 

У Све ча ној са ли Ма ти ци срп ске, 22. ок то бра 2018. го ди не, у 12 ча со ва, пред-
ста вље на је књи га За ду жби не Ко со ва и Ме то хи је, исто риј ско, ду хов но и кул тур но 
на сле ђе срп ског на ро да. Про грам је за по чео пе смом бо го сло ва При зрен ске бо го-
сло ви је. Скуп су по здра ви ли и о књи зи го во ри ли: Ње го во пре о све штен ство епи скоп 
ра шко-при зрен ски го спо дин Те о до си је, пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др Дра ган 
Ста нић, проф. др Ва лен ти на Пи ту лић, про то је реј ста вро фор др Ве ли бор Џо мић и 
мр Жи во јин Ра ко че вић. У на став ку про гра ма при сут ни су има ли при ли ку да по-
гле да ју из ло жбу фо то гра фи ја „Од Ме то хи је до вас кр се ња” ау тор ке Оли ве ре Ра дић. 
О из ло жби је го во ри ла уред ни ца фо то гра фи је лек си ко граф ских из да ња Ма ти це 
срп ске др Алек сан дра Но ва ков. При сут ни ма се обра ти ла и ау тор ка из ло жбе, Оли-
ве ра Ра дић. Сти хо ве Љу бо ми ра Си мо ви ћа, „Све том Јо а ни ки ју Де вич ком”, уз прат њу 
хо ра При зрен ске бо го сло ви је, ка зи ва ла је др Иси до ра По по вић. Ње го во пре о све штен-
ство епи скоп ра шко-при зрен ски го спо дин Те о до си је отво рио је из ло жбу, а при зрен-
ски бо го сло ви су за крај от пе ва ли пе сму „При зрен ско во збра но во је во дје”. 

Да на 24. де цем бра 2018. го ди не у Ма ти ци срп ској пред ста вље на је пр ва књигa 
у из да њу Ко сов ско ме то хиј ског од бо ра Ма ти це срп ске Од Ко сов ске бит ке до ко сов
ске ле ген де, проф. др Не на да Љу бин ко ви ћа. Скуп је по здра вио ге не рал ни се кре тар 
Ма ти це срп ске проф. др Ђор ђе Ђу рић. Проф. др Не над Љу бин ко вић, због здрав стве-
ног ста ња, ни је мо гао да при су ству је про мо ци ји, али је пу бли ка има ла при ли ку да 
ви ди ње го во обра ћа ње на ви део-би му. О књи зи Од Ко сов ске бит ке до ко сов ске 
ле ген де го во ри ли су: др Бран ко Злат ко вић, уред ник из да ња, проф. др Ва лен ти на 
Пи ту лић и проф. др Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић. У умет нич ком де лу про гра ма 
уче ство вао је Хор Шко ле цр кве ног по ја ња „Све ти Јо ван Да ма скин” под ру ко вод ством 
мо на ха Је ро те ја. От пе ва ли су: „Тро пар кне зу Ла за ру” и „Пе сму ца ру Ла за ру” уз 
му зич ку прат њу Ми ха и ла Миљ ко ви ћа, уче ни ка тре ћег раз ре да Му зич ке шко ле 
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„Иси дор Ба јић”. Драм ска умет ни ца др Иси до ра По по вић је ка зи ва ла сти хо ве де-
спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа „За пис на ко сов ском мра мор ном сту бу”. 

У ор га ни за ци ји Ко сов ско ме то хиј ског од бо ра Ма ти це срп ске, Дру штва при ја-
те ља ма на сти ра Св. ар хан ге ла код При зре на и До ма кул ту ре „Гра ча ни цаˮ одр жа ни 
су Спа сов дан ски да ни у При зре ну, 5. и 6. ју на 2019. го ди не. Уо чи Спа сов да на про-
грам је за по чео у све ча ној са ли При зрен ске бо го сло ви је ,,Св. Ки ри ло и Ме то ди јеˮ 
хим ном Ср би је ,,Бо же прав деˮ ко ју је из вео Хор ,,Цар Ду шанˮ из Штрп ца под ру ко-
вод ством Алек сан дре Спа сић, уз прат њу Не ма ње Си ми ћа на ги та ри. Са бра ње, ко је 
се одр жа ва по бла го сло ву Ње го вог пре о све штен ства епи ско па ра шко-при зрен ског 
го спо ди на Те о до си ја, бе се дом је отво рио игу ман ма на сти ра Св. ар хан ге ла ар хи ман дрит 
Ми ха и ло. О књи зи Не на да Љу бин ко ви ћа Од Ко сов ске бит ке до ко сов ске ле ген де 
го во рио је уред ник из да ња др Бран ко Злат ко вић. О збор ни ку ра до ва Са рић, све
тлост, ства ра ње, страх, по све ће ном де лу ис так ну тог књи жев ног ства ра о ца Пе тра 
Са ри ћа, го во рио је књи жев ни кри ти чар Жар ко Ми лен ко вић. Књи жев ник и пи сац 
Пе тар Са рић, про бра ним ре чи ма, то пло и при по ве дач ки, ка зао je да је не ко ли ко го-
ди на про вео у При зре ну као про фе сор и до дао: „И си ла зе ћи да нас са Шар-пла ни не 
и про ла зе ћи ис под Љу бо те на, нај леп шег шар пла нин ског вр ха ко ји не си ла зи с не ба, 
ме ни се чи ни ло да ни сам си ла зио не го да сам се пео уз Љу бо тен пра во на не бо. 
Та ко се пу ту је кад се пу ту је у При зрен. И све док та ко осе ћа мо При зрен, док та ко 
ми но си мо у сво јој ду ши то о При зре ну и не са мо о При зре ну не го и о се би са ми ма, 
си гур но је да ће мо до го ди не већ по но во, а и пре, би ти у ње му, да је он и наш и да 
са мо та ко не мо же мо из гу би ти ни При зрен ни се бе .ˮ 

О књи зи и из ло жби др Алек сан дре Но ва ков Срп ске све ти ње Шарпла ни не, 
При зре на и око ли не го во рио је мр Жи во јин Ра ко че вић. На Спа сов дан 6. ју на 2019. 
го ди не, на кон ли тур ги је у Цр кви Св. Спа са, на ста вљен је про грам у атри ју му цр кве. 
Пред ста вље на је књи га проф. др Ва лен ти не Пи ту лић Са зда де се бе ла цр ква: срп ско 
на род но ства ра ла штво са Ко со ва и Ме то хи је. О књи зи су го во ри ли проф. др Бо-
шко Су вај џић и мр Јо ван Пеј чић. Отво ре на је из ло жба сли ка „Је сен у При зре ну” 
са ли ков не ко ло ни је одр жа не у ма на сти ру Св. ар хан ге ла Ми ха и ла и Га ври ла 2018. 
го ди не. Из ло жбу је отво ри ла др Со ња Јер ко вић, ар хив ски са вет ник. У умет нич ком 
де лу про гра ма уче ство ва ли су Во ји слав Спа сић и Му шки во кал ни са став „Авиа 
Ар хан ге лиˮ из Кра гу јев ца. На кра ју про гра ма за вр шну реч из го во ри ли су проф. др 
Ва лен ти на Пи ту лић, пред сед ник Ко сов ско ме то хиј ског од бо ра Ма ти це срп ске, и 
Бо јан Ба бић, пред сед ник Дру штва при ја те ља ма на сти ра Св. ар хан ге ла код При зре-
на. У овом по кло нич ком пу то ва њу чла но ви Ко сов ско ме то хиј ског од бо ра Ма ти це 
срп ске и оста ли пут ни ци по се ти ли су цр кве и ма на сти ре: Гра ча ни цу, Цр кву Св. 
Те о до ра Ти ро на у До њој Би ти њи, Цр кву Св. Ни ко ле у Штрп цу, 11 цр ка ва у При-
зре ну, Де ча не, Бу ди сав це, Де вич и Бањ ску.

У Срп ском на род ном по зо ри шту, у не де љу 23. ју на 2019. го ди не, у 19 ча со ва, 
у су срет Ви дов да ну и 630. го ди шњи ци од Ко сов ске бит ке, Ко сов ско ме то хиј ски 
од бор Ма ти це срп ске и Фон да ци ја „Си мо ни да” ор га ни зо ва ли су кон церт Ко сов ских 
бо жу ра и Ива не Жи гон „Отво ри очи, чу де сна Си мо ни до”. Том при ли ком одр жа на 
је и из ло жба фо то гра фи ја „Све ти ње Шар-пла ни не, При зре на и око ли не” др Алек-
сан дре Но ва ков. Број на пу бли ка је ужи ва ла у кон цер ту а и фо то гра фи је при зрен ских 
све ти ња иза зва ле су зна чај ну па жњу. 

У Ма ти ци срп ској 26. сеп тем бра 2019. го ди не одр жа но је пре да ва ње „Срп ска 
тра ди ци о нал на кул ту ра и књи жев ност” ко јим се нај ста ри ја срп ска ин сти ту ци ја 
кул ту ре, књи жев но сти и на у ке при дру жи ла ма ни фе ста ци ји „Европ ски дан је зи ка”. 
Прогрaм је ре а ли зо ван у ор га ни за ци ји Ко сов ско ме то хиј ског од бо ра Ма ти це срп ске, 
Гим на зи је „Јо ван Јо ва но вић Змај” и Фон да ци је „Си мо ни да”. Спе ци јал ни го сти би-
ли су уче ни ци и про фе со ри Гим на зи је При шти на – Ла пље Се ло ко ји су би ли у 
тро днев ној по се ти Но вом Са ду. До ма ћи ни уче ни ка би ли су уче ни ци Гим на зи је 
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„Јо ван Јо ва но вић Змај” из Но вог Са да. Скуп је по здра вио проф. др Дра ган Ста нић, 
пред сед ник Ма ти це срп ске. На кон то га пре да ва ња су одр жа ли: проф. др Ја сми на 
Јо кић, доц. др Дра го љуб Пе рић и аси стент ма стер Ми лош Јо цић. У умет нич ком 
де лу про гра ма уче ство ва ли су: др Иси до ра По по вић и Жен ска пе вач ка гру па Му-
зич ке шко ле „Иси дор Ба јић” под ру ко вод ством про фе сор ке Ва лен ти не Ле тић. Ма-
ни фе ста ци ја по све ће на Европ ском да ну је зи ка у Ма ти ци срп ској би ла је са мо је дан 
сег мент де ша ва ња. Про грам на ме њен уче ни ци ма гим на зи ја за по чео је у сре ду, 25. 
сеп тем бра, у Гим на зи ји „Јо ван Јо ва но вић Змај” где је ма ни фе ста ци ја све ча но отво-
ре на. У умет нич ком де лу про гра ма уче ство вао је Хор Гим на зи је „Јо ван Јо ва но вић 
Змај” под ру ко вод ством про фе со ра Јо ва на Тра ви це. У на став ку про гра ма одр жан 
је 13. Ме ђу на род ни фе сти вал „Про за фест”, књи жев но пред ста вља ње ру ског пи сца 
Вик то ра Је ро фе је ва. Уче ни ци су по сле то га об и шли Са бор ну цр кву Све тог Ђор ђа 
и Га ле ри ју Ма ти це срп ске. Про грам је на ста вљен у Кул тур ној ста ни ци „Сви ла ра”, 
где је одр жан окру гли сто „Је зик је хра ни тељ на ро да”. На кон то га је отво ре на из-
ло жба „Ча роб ни свет ћи ри ли це” (ау то ри ра до ва су уче ни ци Ка ли граф ске сек ци је 
Гим на зи је „Јо ван Јо ва но вић Змај”). У умет нич ком де лу про гра ма уче ство вао је Хор 
„Про све ти те љи”, под ру ко вод ством Ми о дра га Бли зан ца. У че твр так, 26. сеп тем бра, 
го сти са до ма ћи на ма об и шли су Под зем не вој не га ле ри је Му зе ја гра да Но вог Са да, 
за тим уче ство ва ли у Ка ли граф ској ра ди о ни ци „Ја, чу вар ба шти не”, и на кра ју те ве-
че ри од гле да ли су пред ста ву у По зо ри шту мла дих „Зој кин стан”, у из во ђе њу уче ни-
ка Гим на зи је „Јо ван Јо ва но вић Змај”. Го сти су то ком по след њег дан бо рав ка об и шли 
Срем ске Кар лов це и Кар ло вач ку гим на зи ју, као и ма на сти ре Гр ге тег и Кру ше дол.

У ор га ни за ци ји Бо го сло ви је „Све ти Ки ри ло и Ме то ди је” у При зре ну, Ко сов ско-
ме то хиј ског од бо ра Ма ти це срп ске, Цр кве не оп шти не Ве ли ка Хо ча и уз су ор га ни-
за ци ју Фон да ци је „Си мо ни да”, одр жа не су Ми хољ дан ске све ча но сти у При зре ну и 
Ве ли кој Хо чи 11. и 12. ок то бра 2019. го ди не. Про грам је по чео у Бо го сло ви ји у 
При зре ну пред ста вља њем књи ге Ме мо а ри ар хи ман дри та Јо ва на Ра до са вље ви ћа. 
О књи зи су го во ри ли: проф. др Ва лен ти на Пи ту лић, је реј Де јан Кр стић и је ро мо нах 
Ни ки та Ада мо вић. На кон ве чер ње слу жбе у Са бор ној цр кви Све тог Ђор ђа, на ста-
вљен је про грам у Бо го сло ви ји. Го сто вао је „Пе снич ки ка ра ван” из Но вог Са да. 
Сво је сти хо ве су ка зи ва ли пе сни ци: Пе ри ца Ми лу тин, Се ли мир Ра ду ло вић, Зо ран 
Ђе рић, Ра до ван Вла хо вић и На та ша Бун да ло Ми кић. Пе сни ке и њи хо ва де ла пред-
ста ви ла је и на ра тор др Иси до ра По по вић. У умет нич ком де лу про гра ма уче ство вао 
је Цр кве ни хор „Бран ко” из Ле сков ца. 

На Ми хољ дан 2019. одр жа на је ли тур ги ја у Па ра кли су Све тог Три фу на у Ве-
ли кој Хо чи, у ко јој је на чал ство вао Ње го во пре о све штен ство епи скоп ра шко-при-
зрен ски го спо дин Те о до си је. По ја ли су при зрен ски бо го сло ви под ру ко вод ством 
про фе со ра Де ја на Ри сти ћа. По сле ли тур ги је одр жан је бо гат кул тур но-умет нич ки 
про грам у ам фи те а тру по ред Го спо дар ске ку ће. На кон по здрав не ре чи Ње го вог 
пре о све штен ства епи ско па ра шко-при зрен ског го спо ди на Те о до си ја, сво је сти хо ве 
го во ри ли су пе сни ци Се ли мир Ра ду ло вић и Рат ко По по вић. „Ве ли ку ра дост и одо-
бра ва ње пу бли ке иза звао је пе сник г. Се ли мир Ра ду ло вић по ме нув ши име г. Пе те-
ра Ханд кеа, ве ли ког при ја те ља срп ског на ро да, ко ји је до био Но бе ло ву на гра ду за 
књи жев ност. Бу ду ћи да је он ви ше пу та по се ћи вао Ве ли ку Хо чу, не чу ди то што су 
се Хо чан ци и го сти да нас по но сно фо то гра фи са ли по ред ис так ну тих Ханд ке о вих 
фо то гра фи ја са по ру ка ма че сти та ња”, кон ста то вао је про фе сор Де јан Ри стић. 

У умет нич ком де лу про гра ма уче ство ва ли су: КУД „Кри ва Ре ка” из Бе ри вој-
ца, пе вач ка гру па „Из вор” из Вра ња, Цр кве ни хор „Бран ко” из Ле сков ца и уче ни ци 
из Ве ли ке Хо че. На кон про гра ма, дру же ње је на ста вље но уз де гу ста ци ју на да ле ко 
по зна та хо чан ска ви на у дво ри шту Де чан ске ви ни це као и у до мо ви ма хо чан ских 
по ро ди ца.
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Са оп ште ња

Ко сов ско ме то хиј ски од бор Ма ти це срп ске се 14. ју на 2018. огла сио по во дом 
про гла ше ња При зре на за исто риј ску пре сто ни цу тзв. Др жа ве Ко со во. При зрен не 
мо же би ти исто риј ски град „Ко со ва”. Ко сов ско ме то хиј ски од бор Ма ти це срп ске 
про ти ви се скан да ло зној од лу ци тзв. Скуп шти не Ко со ва да При зрен, ко ји је био 
срп ска пре сто ни ца у XIV ве ку, про гла си исто риј ском пре сто ни цом тзв. Др жа ве 
Ко со во. Кул тур но на сле ђе При зре на при па да, пре све га, срп ској али и тур ској кул-
ту ри. Све до ци смо сва ко днев ног пре кра ја ња срп ске исто ри је на Ко со ву и Ме то хи ји. 
Ал бан ци у сво јим ту ри стич ким во ди чи ма не по ми њу Ср бе. Све те ар хан ге ле и гроб-
но ме сто ца ра Ду ша на про гла ша ва ју за ви зан тиј ску ба зи ли ку. За ти ру се тра го ви 
срп ске кул ту ре ру ше њем сред њо ве ков них цр ка ва и ма на сти ра и пре и ме но ва њем 
то по ни ма. При зрен је у но ви јој исто ри ји стра дао и 2004. го ди не, ка да су спа ље не 
При зрен ска бо го сло ви ја, Бо го ро ди ца Ље ви шка и све пра во слав не цр кве, ка да су 
уни ште ни ста ро је згро гра да, срп ске ку ће у Пот ка ља ји, Пан те ли ји, По ток ма ли. У 
са мом При зре ну и да нас по сто је мно га цр кви шта, у де се так цркaва се слу жи ли тур-
ги ја, ра ди Бо го сло ви ја „Све ти Ки ри ло и Ме то ди је”, осно ва на још да ле ке 1871. го ди не. 
До кра ја ХХ ве ка у При зре ну ни је по сто јао ни је дан ал бан ски спо ме ник кул ту ре, 
осим ку ће у ко јој је у ју ну 1878. го ди не за се да ла При зрен ска ли га (ма да је и то би-
ла про сто ри ја тур ске ме дре се, ко ју је из гра дио Мех мед-па ша у XVII ве ку). Због 
ме ста одр жа ва ња Ли ге они су тај град про зва ли исто риј ском пре сто ни цом. Ово 
кон стант но уни шта ва ње и пре кра ја ње тра го ва срп ске кул ту ре не мо же и не сме да 
оста не пре кри ве но ве лом ти ши не, ни на ше ни свет ске јав но сти. 

Ко сов ско ме то хиј ски од бор Ма ти це срп ске апе лу је на кул тур не, обра зов не и 
на уч не ин сти ту ци је Ре пу бли ке Ср би је да се огла се, осу де ову од лу ку и оба ве сте 
над ле жне европ ске и свет ске ин сти ту ци је о кон стант ном пре кра ја њу срп ске исто-
ри је. Срп ска исто ри ја и срп ска кул тур на ба шти на при па да ју ка ко европ ском та ко 
и свет ском ци ви ли за циј ском на сле ђу, па би о њи ма тре ба ло да во де бри гу они ко ји 
на ме ра ва ју да их у пу ној исти ни и ау тен тич но сти са чу ва ју и пре не су но вим ге не-
ра ци ја ма. Та кул тур на до бра не сме ју би ти пре пу ште на они ма ко ји пре вас ход но 
на сто је да при сво је оно што ни је њи хо во и што су ве ко ви ма уни шта ва ли.

Са за до вољ ством ис ти че мо да су по сто је ћи ре зул та ти по стиг ну ти у скла ду са 
људ ским ре сур си ма али и са обез бе ђе ним фи нан сиј ским сред стви ма. За хва љу је мо 
Ма ти ци срп ској ко ја је има ла раз у ме ва ња за све ак тив но сти Од бо ра.

Лек си ко граф ско оде ље ње

У пе ри о ду од 2016. до 2020. го ди не Лек си ко граф ско оде ље ње Ма ти це срп ске 
по твр ди ло је, сво јом укуп ном де лат но шћу, да је Ма ти ца срп ска нај зна чај ни ји лек-
си ко граф ски цен тар у до ме ну срп ске кул ту ре и да за јед но са СА НУ си сте мат ски 
не гу је ову дра го це ну, али уне ко ли ко за не ма ре ну област срп ске кул ту ре. Сво јим 
нај зна чај ни јим из да њи ма Срп ским би о граф ским реч ни ком и Срп ском ен ци кло пе ди јом, 
али и за хва љу ју ћи би бли о граф ским пу бли ка ци ја ма, Лек си ко граф ско оде ље ње у 
окри љу Ма ти це срп ске да је не за о би ла зан до при нос срп ској кул ту ри и на у ци, а 
зна ча јан успех је сте и окон ча ва ње ру ко пи са пр ве све ске Лек си ко на срп ске књи жев
но сти. Ра ду Лек си ко граф ског оде ље ња дра го цен до при нос су пру жи ли 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, 
га ле ри ја ма, би бли о те ка ма, ар хи ви ма и дру гим уста но ва ма, мла ди са рад ни ци, као 
и че тр на е сто ро за по сле них у Оде ље њу.

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 
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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, 
га ле ри ја ма, би бли о те ка ма, ар хи ви ма и дру гим уста но ва 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: три док то ра на у ка, три 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.

У то ку 2016. го ди не одр жа на је 24. ок то бра сед ни ца Од бо ра Оде ље ња у но вом 
са ста ву. Сед ни ца је ра ди ла по сле де ћем днев ном ре ду: Усва ја ње из во да из За пи сни-
ка са XLII сед ни це Од бо ра Лек си ко граф ског оде ље ња; Ин фор ма ци ја о ра ду на 
про јек ти ма (Срп ска ен ци кло пе ди ја, Срп ски би о граф ски реч ник, Пре ну ме ран ти на 
срп ске књи ге, Лек си кон пи са ца срп ске књи жев но сти, Би бли о гра фи је); Раз ма тра ње 
пред ло га Пла на ра да на про јек ти ма са фи нан сиј ским пла ном за 2017. го ди ну (Срп-
ска ен ци кло пе ди ја, Срп ски би о граф ски реч ник, Пре ну ме ран ти на срп ске књи ге, 
Лек си кон пи са ца срп ске књи жев но сти, Би бли о гра фи је); Раз ма тра ње пред ло га че-
тво ро го ди шњег Пла на ра да (2017–2020) на про јек ти ма (Срп ска ен ци кло пе ди ја, 
Срп ски би о граф ски реч ник, Пре ну ме ран ти на срп ске књи ге, Лек си кон пи са ца срп ске 
књи жев но сти, Би бли о гра фи је); Пред лог за из бор рад них те ла про је ка та Лек си ко граф-
ског оде ље ња; Те ку ћа пи та ња. На сед ни ци је на осно ву днев ног ре да и ди ску си је 
за кљу че но: да се јед но гла сно и без при ме да ба усво ји из вод из За пи сни ка са XLII 
сед ни це Од бо ра Лек си ко граф ског оде ље ња; да се јед но гла сно и без при ме да ба при-
хва та ин фор ма ци ја о ра ду на про јек ти ма Оде ље ња (Срп ска ен ци кло пе ди ја, Срп ски 
би о граф ски реч ник, Пре ну ме ран ти на срп ске књи ге, Лек си кон пи са ца срп ске књи-
жев но сти, Би бли о гра фи је); да се јед но гла сно и без при ме да ба усво ји пред лог Пла на 
ра да на про јек ти ма са фи нан сиј ским пла ном за 2017. го ди ну (Срп ска ен ци кло пе ди-
ја, Срп ски би о граф ски реч ник, Пре ну ме ран ти на срп ске књи ге, Лек си кон пи са ца 
срп ске књи жев но сти, Би бли о гра фи је); да се јед но гла сно и без при ме да ба усво ји 
пред лог че тво ро го ди шњег Пла на ра да (2017–2020) на про јек ти ма са фи нан сиј ским 
пла ном за 2017. го ди ну (Срп ска ен ци кло пе ди ја, Срп ски би о граф ски реч ник, Пре ну-
ме ран ти на срп ске књи ге, Лек си кон пи са ца срп ске књи жев но сти, Би бли о гра фи је); 
да се јед но гла сно и без при ме да ба усво ји да се у окви ру Лек си ко граф ског оде ље ња 
МС по кре не про је кат Срп ски ша хов ски лек си кон, као и да рад на том про јек ту буде 
унет у Пред лог пла на за 2017. го ди ну и у че тво ро го ди шњи план (2017–2020); да се 
јед но гла сно и без при ме да ба усво ји пред лог за из бор рад них те ла Лек си ко граф ског 
оде ље ња МС до пу њен пред ло гом рад ног те ла Срп ског ша хов ског лек си ко на.

У то ку 2019. го ди не одр жа на је 1. но вем бра сед ни ца Лек си ко граф ског од бо ра 
оде ље ња Ма ти це срп ске. Сед ни ца је ра ди ла по сле де ћем днев ном ре ду: Пред лог 
Пла на ра да Лек си ко граф ског оде ље ња Ма ти це срп ске за 2020. го ди ну; Пред лог за 
из бор но вих чла но ва са рад ни ка, за ре и збор чла но ва са рад ни ка и за из бор но вих 
стал них чла но ва са рад ни ка Ма ти це срп ске; Пред лог кан ди да та за из бор ру ко во де-
ћих ор га на Ма ти це срп ске за ман дат ни пе ри од 2020‒2024. го ди не: пред ло зи за 
из бор чла но ва Пред сед ни штва, пред ло зи за из бор чла но ва Управ ног од бо ра МС и 
на кра ју пи та ња, пред ло зи и су ге сти је. На сед ни ци Од бо ра Лек си ко граф ског оде-
ље ња на осно ву ди ску си је је за кљу че но: да се јед но гла сно и без при ме да ба усво ји 
по ну ђе ни днев ни ред; да се јед но гла сно и без при ме да ба усво ји из ве штај о ра ду 
Лек си ко граф ског оде ље ња; да се јед но гла сно и без при ме да ба усво ји пред лог да се 
ор га ни ма Ма ти це срп ске упу ти ини ци ја ти ва ка ко би се из ра ди ла стра те ги ја ку ће 
у ве зи са ди ги тал ним и ин тер нет из да њи ма пу бли ка ци ја Ма ти це срп ске с по себ ним 
ак цен том на лек си ко гра фи ју; да се јед но гла сно и без при ме да ба усво ји План ра да 
Лек си ко граф ског оде ље ња у 2020. го ди ни; да се јед но гла сно и без при ме да ба усво-
ји пред лог за из бор но вих чла но ва са рад ни ка, за ре и збор чла но ва са рад ни ка и за 
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из бор но вих стал них чла но ва са рад ни ка Ма ти це срп ске; да се усва ја сле де ћи пред-
лог кан ди да та за ру ко во де ће ор га не Ма ти це срп ске: за пред сед ни ка Ма ти це срп ске: 
проф. др Дра ган Ста нић, за пот пред сед ни ке: проф. др Јо ван Де лић, проф. др Ми лан 
Ма та вуљ и проф. др Алек сан др Ми ла но вић, за ге не рал ног се кре та ра: Је ле на Ве се-
ли нов и др Ми лан Ми цић, а за Управ ни од бор Ма ти це срп ске: проф. др Бран ко Бе-
шлин, проф. др Алек сан дар Пе тро вић, Сте ван Бу гар ски, проф. др Љи ља на Пе ши кан 
Љу шта но вић, проф. др Сло бо дан Вла ду шић, проф. др Ва лен ти на Пи ту лић, проф. 
др Ђор ђе Де спић, проф. др Гор да на По кра јац, проф. др Ду шан Ива нић, проф. др 
На та ша По ло ви на, др Пе тар Кре стић, др Ра до мир Ј. По по вић, проф. др Алек сан дар 
Ми ла но вић, проф. др Го ра на Ра и че вић, проф. др Ми ли вој Не нин, мр Жи во јин Ра-
ко че вић, др Алек сан дра Но ва ков, проф. др Зо ри ца Ха џић, проф. др Зо ра на Опа чић 
и др Ве ли бор Џо мић; да се под не се ини ци ја ти ва ка ко би се раз мо три ло у ком оде-
ље њу је нај бо ље да се ре а ли зу је про је кат „На ци о нал ни атлас Ср би је”, од но сно да се 
по ста ви пи та ње не би ли би ло по де сни је и при ме ре ни је при ро ди по сла да то бу де 
Лек си ко граф ско оде ље ње. 

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, име но ва ли Пред сед ни штво СА НУ и 
Управ ни од бор Ма ти це срп ске. УО је у из ве штај ном пе ри о ду ра дио у са ста ву: 

СА НУ: ака де мик Да ни ло Ба ста; ака де мик Те о до ра Ата нац ко вић / проф. др 
Сло бо дан Ву ко са вић, до пи сни члан СА НУ; проф. др Ду шан Дра јић; проф. др Ду-
шан Ива нић; ака де мик Вла ди мир Ка њух; 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); др Љи ља на 
Сто шић и ака де мик Ко ста Ча во шки.

Ма ти ца срп ска: ака де мик Ми ро Вук са но вић; ака де мик Мом чи ло Зе че вић / 
проф. др Вла ди мир Гре чић; 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. др Си ни ша Ми шић; проф. мр Не над 
Осто јић (на уч ни се кре тар); ака де мик Ча слав Оцић; ака де мик Бо ри слав Јо ва но вић 
/ др Со фи ја Пет ко вић; проф. др Ми ра Ра до је вић, до пи сни члан СА НУ; проф. др 
Дра ган Ста нић (пред сед ник Уре ђи вач ког од бо ра) и проф. др Сло бо дан Ћур чић.

До из ме на у са ста ву УО СЕ до шло је ок то бру 2016. услед остав ке ака де ми ка 
Те о до ра Ата нац ко ви ћа, уме сто ко га је име но ван проф. др Сло бо дан Ву ко са вић, 
до пи сни члан СА НУ; и у сеп тем бру 2018. ка да је уме сто пре ми ну лог ака де ми ка 
Бо ри сла ва Јо ва но ви ћа име но ва на др Со фи ја Пет ко вић, а уме сто пре ми ну лог ака-
де ми ка Мом чи ла Зе че ви ћа проф. др Вла ди мир Гре чић. Пред сед ни штво СА НУ је 
про це ду рал но по кре ну ло из бор но вог чла на УО СЕ уме сто пре ми ну лог ака де ми ка 
Ђор ђа Зло ко ви ћа и име но ва ње ће би ти за вр ше но у на ред ном пе ри о ду. 

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 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 ло вић 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. 

На про јек ту су хо но рар но ра ди ли и Алек сан дар При би ће вић (ли ков но-гра-
фич ки уред ник), 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 за би о 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).
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Рад на про јек ту „Срп ска ен си кло пе ди ја” у из ве штај ном пе ри о ду об у хва тао је 
по сло ве на из ра ди две књи ге III То ма СЕ. Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но-
ло шког раз во ја је за ове по сло ве упла ћи ва ло не до вољ на сред ства (12.000.000 ди на ра 
у 2016, 12.600.000 ди на ра у 2017, 13.230.000 ди на ра у 2018. и 13.230.000 ди на ра у 
2019. го ди ни) ко ја су би ла чак и до 40% (2016) ма ња 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 (око 20.000.000 ди на ра). 
Рад на пи са њу и пре гле ду тек сто ва од ви јао се, сто га, сма ње ним ин тен зи те том. 
Упла ћи ва на сред ства би ла су до вољ на са мо за:

– пла те ше сто ро стал но за по сле них;
– ма те ри јал не тро шко ве (одр жа ва ње про сто ри ја; на бав ка кан це ла риј ског ма те-

ри ја ла; тро шко ви те ле фо на, стру је, ин тер нет са о бра ћа ја, фо то ко пи ра ња, умно-
жа ва ња и сла ња ма те ри ја ла за сед ни це; пут ни тро шко ви);

– бру то на кна де ау то ри ма за пи са ње тек сто ва за 1. књи гу III томa СЕ;
– бру то на кна де за 24 чла на УО СЕ за је дан (2016), од но сно за два (2017, 2018. и 

2019) ме се ца, уме сто Пра вил ни ком утвр ђе них 12 ме се ци;
– бру то на кна де чла но ви ма струч них ре дак ци ја за ре цен зи је и струч ни ре дак-

тор ски пре глед пре о ста лих тек сто ва за 1. књи гу III Tома СЕ, ко ји су би ли 
пред ви ђе ни Азбуч ни ком.
За хва љу ју ћи, пре све га, чла но ви ма УО, струч ним ре дак то ри ма и ау то ри ма СЕ 

ко ји су, упр кос не ре дов ној и ми ни мал ној на кна ди, на ста ви ли рад, по стиг ну ти су, 
ипак, по вољ ни ре зул та ти: 

2016.
– на пи са ни су сви Азбуч ни ком пред ви ђе ни тек сто ви 1. књи ге III то ма СЕ; 
– оба вљен је струч ни ре дак тор ски и лек си ко ре дак тор ски пре глед свих на пи са-

них тек сто ва;
– за вр ше но је пр во уред нич ко чи та ње ком плет ног ру ко пи са, на кон ко јег су кон-

ста то ва не по те шко ће: око 5% од ред ни ца ни је пре да то у од го ва ра ју ћем об ли ку, 
па мо ра ју би ти аде кват но ура ђе не; око 20% од ред ни ца мо ра би ти ко ри го ва но 
са ма њим ин тер вен ци ја ма. По ред то га, то ком пре гле да це ли не ру ко пи са, уо чен 
је и не до ста так ма њег бро ја од ред ни ца ко је пр во бит но ни су би ле пред ви ђе не 
Азбуч ни ком;

– одр жа но је шест сед ни ца УО СЕ.

2017.
– на по ри ма Пред сед ни ка УО СЕ обе збе ђе на су до на тор ска сред ства „ПИК Бе чеј 

ад Бе чеј”, у вла сни штву „МК Гру пе доо Бе о град”, у из но су од 1.390.000 ди на ра 
за по сло ве при ку пља ња и из ра де илу стра тив ног ма те ри ја ла, пре ло ма, лек ту ре 
и ко рек ту ре ру ко пи са 1. књи ге III то ма СЕ; 

– на кон от кла ња ња по те шко ћа око не а де кват но на пи са них од ред ни ца, на ру чи-
ва ња и пи са ња но вих тек сто ва, за ко је се у ме ђу вре ме ну ис по ста ви ло да ни су 
би ли пред ви ђе ни Азбуч ни ком, те ујед на ча ва ња тек сто ва, ру ко пис 1. књи ге III 
то ма СЕ је елек трон ски пре ло мљен;

– за вр ше не су лек ту ра и ко рек ту ра и ру ко пис је спре мљен да бу де пре дат За во-
ду за уџ бе ни ке кад усло ви за штам па ње књи ге бу ду обез бе ђе ни;

– на ру че ни су сви тек сто ви за 2. књи гу III то ма СЕ и от по че ло је пи са ње од ред-
ни ца;

– одр жа не су три сед ни це УО СЕ.

2018.
– за хва љу ју ћи по др шци ко ју је Ми ни стар ство кул ту ре, на ини ци ја ти ву пред-

сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је Алек сан дра Ву чи ћа, на ме ни ло Ма ти ци срп ској за 



РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ 81

ен ци кло пе диј ско-лек си ко граф ске по сло ве од нај ве ћег ка пи тал ног зна ча ја, а 
ко јом је обез бе ђен ефи ка сни ји рад чла но ва УО СЕ, струч них ре дак ци ја и ау то-
ра, као и штам па ње ру ко пи са, об ја вље на је 1. књи га III то ма СЕ (Г – Де мо граф-
ски пре глед). У ње ној из ра ди су уче ство ва ла 23 чла на УО СЕ, 553 са рад ни ка 
и 96 чла но ва струч них ре дак ци ја СЕ. На 936 стра ни ца књи га са др жи 1918 
од ред ни ца, 90 упут ни ца, 169 пор тре та, 643 илу стра ци је са 54 кар те/ма пе. 
Иза шла је из штам пе 19. 10. 2018; 

– на пи са но је 30% тек сто ва за 2. књи гу III то ма СЕ, а око 10% ис пла ће но;
– ре дак тор ски је пре гле да но и ис пла ће но око 10% тек сто ва и у са рад њи с ау то-

ри ма ис пра вље не су уо че не сла бо сти;
– одр жа не су че ти ри сед ни це УО СЕ.

2019.
– до дат ним сред стви ма Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња, у из но су од 

8.783.822,00, до де ље ним Ма ти ци срп ској по осно ву Уго во ра о фи нан си ра њу 
про је ка та ен ци кло пе диј ско-лек си ко граф ских по сло ва Ма ти це срп ске од нај-
ве ћег ка пи тал ног зна ча ја за срп ску на у ку и кул ту ру, ин тен зи ви ран је рад на 
из ра ди 2. књи ге III то ма СЕ. Она об у хва та пре ко 2160 би о граф ских и пред-
мет них од ред ни ца (од пој ма Де мо кра ти ја до кра ја сло ва Ђ) на чи јој из ра ди је 
ан га жо ва но ви ше сто ти на ау то ра и са рад ни ка, вр хун ских струч ња ка у сво јим 
на уч ним обла сти ма, чи ја ће струч ност и по све ће ност оси гу ра ти ква ли тет СE 
и по твр ди ти њен ста тус ка пи тал ног про јек та од на ци о нал ног зна ча ја;

– ау тор ски су за вр ше ни тек сто ви 2. књи ге III то ма СЕ и пре гле да ни су у струч ним 
ре дак ци ја ма; 

– на пи са ни су и ис пла ће ни на кнад но на ру че ни тек сто ви и тек сто ви с пре ко ра-
че ним оби мом (око 7% укуп ног оби ма ру ко пи са);

– Пр ва књи га III то ма СЕ је пред ста вље на на нај ва жни јим ме ђу на род ним сај-
мо ви ма књи га у Бе о гра ду, Франк фур ту, Бу дим пе шти; 

– одр жа не су че ти ри сед ни це УО СЕ. 

СРП СКИ БИ О ГРАФ СКИ РЕЧ НИК 
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Бран ко Бе шлин)

Ок то бра 2018. го ди не об ја вљен је сед ми том Срп ског би о граф ског реч ни ка. Увр-
ште не су би о гра фи је лич но сти чи ја пре зи ме на или име на по чи њу сло ви ма Мл–Му, 
Н, Њ, О или Пав –Пан. У се дам то мо ва ура ђе но је ви ше од по ло ви не пла ни ра ног по сла. 
У прет ход ном раз до бљу рад на про јек ту од ви јао се ухо да но и без за сто ја, ма да смо, 
што је на жа лост не ми нов но у ду го роч ним по ду хва ти ма, оста ли без не ко ли ко дра го-
це них уред ни ка и са рад ни ка. Пре вла да ти гу би так све је те же, по себ но гу би так проф. 
др Во ји на Да би ћа, ко ји је уре ђи вао вре мен ски пе ри од од XVI до XVI II ве ка. По ме ри-
ли ма ко ја се зва нич но при ме њу ју при ли ком вред но ва ња на уч них ре зул та та, уред ни-
ци и пи сци би о гра фи ја не мо гу да оче ку ју са тис фак ци ју ко ја ће би ти сра змер на уло-
же ном тру ду. Ма те ри јал на на гра да је та ко ђе скром на. Реч ник је мо рао да се осло ни на 
ен ту зи ја зам на уч не за јед ни це. Ис по ста ви ло се да при ти сак сциjентомет ријских кри-
те ри ју ма ни је у њој са свим уга сио во љу и осе ћај оба ве зе да се до при не се јед ном 
по ду хва ту од ве ли ке ва жно сти за на у ку и на ци о нал ну кул ту ру уоп ште. У ра ду на 
VII то му уче ство ва ло је 323 са рад ни ка ко ји су на пи са ли 1626 би о гра фи ја (на сло ва: 
Мл–Му – 209, Н – 825, Њ – 10, О – 231, Пав –Пан – 351), об ја вље них на 884 стра не. 
Као и прет ход них шест то мо ва, и овај са др жи 524 фо то гра фи је по је ди них лич но сти. 

По вољ на окол ност у ра ду на про јек ту би ла је што се од ви јао без фи нан сиј ских 
те шко ћа, бла го да ре ћи по др шци и раз у ме ва њу Ми ни стар ства про све те, на у ке и 
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тех но ло шког раз во ја и Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је. 
Као из у зе тан гест ис ти че мо нов ча ну до на ци ју др Је ле не По пов за штам па ње сед мог 
то ма Срп ског би о граф ског реч ни ка. Ре дак ци ја Срп ског би о граф ског реч ни ка из ра-
жа ва ве ли ку за хвал ност на овом чи ну по др шке. 

Об ја вљи ва њу сед мог то ма прет хо дио је, то ком 2016–2018. го ди не, рад на овом 
то му Реч ни ка, што је под ра зу ме ва ло за вр ше так по де ле лич но сти на пи са ње од го-
ва ра ју ћим са рад ни ци ма. На пи са не би о гра фи је су пре гле да ли ре дак то ри, уред ни ци 
стру ка, уред ни ци епо ха, струч ни кон сул тан ти и глав ни уред ник. Тек сто ви су по сле 
то га уне ти у ра чу нар. Рад на дру гој и тре ћој епо хи, услед бо ле сти уред ни ка проф. 
др Во ји на Да би ћа, био је зна чај но успо рен. По сао око за вр шет ка би о гра фи ја (пи са-
ња и уред нич ког пре гле да 150 би о гра фи ја) пре у зе ли су на кон смр ти проф. Да би ћа 
ње го ви бли ски са рад ни ци: др Не бој ша Шу ле тић, др Иси до ра То ча нац Ра до вић, др 
Је ле на Илић Ман дић, др Ра до мир По по вић и др Ми ро слав Па вло вић. 

Ру ко пис сед мог то ма још јед ном су пре гле да ли ре дак то ри Та тја на Пив нич ки 
Дри нић и Ми ло рад Ву ка ши но вић, уред ни ци струкa, уред ни ци епо ха и глав ни 
уред ник (пр во и дру го чи та ње). Пре гле да не би о гра фи је уно си ле су у ра чу нар Алек сан-
дра Ни ко лић и Алек сан дра Ја ни чић, на кон че га су уно ше не ко рек тор ске ис прав ке. 
Др 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”. Овај том је ре цен зи ра ла др Ја сми на Ми ла но вић, ви ши на уч ни са рад ник 
Ин сти ту та за са вре ме ну исто ри ју. Уред ник за фо то гра фи ју др Алек сан дра Но ва ков 
при пре мље не фо то гра фи је рас по ре ди ла је на од го ва ра ју ћа ме ста, уз лич но сти на 
ко је се од но се. За сва ку фо то гра фи ју на ве де но је по ре кло. Ко рек ту ру је ура ди ла 
Ве ра Ва си лић, а део тек ста лек тор ски је об ра ди ла Све тла на Зе јак Ан тић.

На ста вљен је рад на осмом, де ве том и де се том то му (сло ва Пањ–Пч, Р, С и Т), 
што је под ра зу ме ва ло ре ви зи ју по сто је ћег Азбуч ни ка. Уно ше не су и но ве лич но сти 
и из о ста вља не оне ко је сво јим де ло ва њем, на осно ву утвр ђе них кри те ри ју ма, не 
за вре ђу ју да бу ду об ја вље не у Срп ском би о граф ском реч ни ку. По ред до си јеа Азбуч-
ни ка, пре гле да ни су и ли сти ћи о ефе мер ним лич но сти ма, као и ли сти ћи из Ше ма-
ти зма Ср би је и из кор пу са ли сти ћа из По ли ти ке, ре ле вант них књи га ко је ни су 
екс цер пи ра не и обављено је спа ја ње свих по да та ка са лич но сти ма из основ ног Азбуч-
ни ка. За но вог уред ни ка дру ге по ло ви не XIX ве ка иза бран је др Ра до мир Ј. По по вић, 
ви ши на уч ни са рад ник, а за уред ни ка из обла сти цр кве не исто ри је за XVI, XVII и 
XVI II век иза бран је др Не дељ ко Ра до са вље вић, на уч ни са вет ник.

У овом пе ри о ду при пре ман је ру ко пис осмог то ма Срп ског би о граф ског реч-
ни ка (сло ва Пањ–Пч). Уред ни ци су за вр ши ли по де лу лич но сти са рад ни ци ма на 
пи са ње, а пре то га су од ре ди ли и пред ви ђе ни обим би о гра фи ја. При сти гле би о гра-
фи је су пре гле да ли ре дак то ри, уред ни ци струкa, уред ни ци епо ха и глав ни уред ник. 
Пре гле да не би о гра фи је уно ше не су у ра чу нар, на кон че га су вр ше не ко рек тор ске 
ис прав ке. Са рад ни ци ко ји ни су на вре ме на пи са ли би о гра фи је то ком го ди не су 
опо ме ну ти. У ве ћи ни слу ча је ва је то уро ди ло пло дом, али се из ве стан број са рад-
ни ка оглу шио. Те од ред ни це су по де ље не но вим са рад ни ци ма на пи са ње. Ме ђу 
на пи са ним би о гра фи ја 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 мање 
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 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.
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Ста ти стич ки по да ци о на пи са ним би о гра фи ја ма за VI II том

Сло во Пањ–П ч
у ку пан број лич но сти 2151 100%

број на пи са них би о гра фи ја 1544 72%

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 се дам то мо ва је и да ље ве ли ко. Ан га жо ва ни су но ви са рад ни ци за пи са ње 
би о гра фи ја из по је ди них обла сти и ло кал них сре ди на. О то ме све до чи и по да так 
да је уку пан број са рад ни ка до сти гао 1232, што зна чи да је 105 но вих на уч них рад-
ни ка на про јек ту.

На ста вље но је екс цер пи ра ње по да та ка из пу бли ка ци ја за ко је се про це ни да 
су од зна ча ја за про је кат, па је та ко екс цер пи ра на књи га Ви о ле те Је ла чић Ср буљ, 
Фи ло ло шка гим на зи ја. За пис Дру ге бе о град ске у Фи ло ло шкој гим на зи ји 1870–2015, 
Бе о град 2016. Екс цер пи ра ни су по да ци ли ста По ли ти ка за 2018. и 2019. го ди ну и 
за по че то је екс цер пи ра ње гра ђе из Ве чер њих но во сти (од 1970. го ди не), чи ме је 
ба за по да та ка зна чај них лич но сти обо га ће на за ви ше хи ља да ли сти ћа. 

Ста ти стич ки по да ци о на пи са ним би о гра фи ја ма од сло ва Р до сло ва Ш

Сло во Р С Т Ћ У Ф Х Ц Ч Џ Ш
у ку пан број 

лич но сти 1424 2189 1033 154 112 215 313 276 301 29 512

број на пи са них 
би о гра фи ја 283 166 73 4 3 10 28 23 9 2 19

Ка да је реч о фо то гра фи ја ма, на ста вљени су пре глед фо то те ка зна чај них ин сти-
ту ци ја у ко ји ма се чу ва ју фо то гра фи је, иден ти фи ко ва ње лич но сти, ске ни ра ње и 
сни ма ње на CD. Фо то гра фи је су тех нич ки об ра ђе не и углав ном су за до во ља ва ју ћег 
ква ли те та. 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 фо то гра фи је лич но сти на сва сло ва и из свих епо ха и све је сор тира-
но по сло ви ма. Не ке фо то гра фи је ни су 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. Све ва жне фо то гра фи је сни мље не су 
и са чу ва не на екс тер ном хард ди ску. 

При руч на би бли о те ка Срп ског би о граф ског реч ни ка уве ћа на је за сто ти нак 
књи га. Књи ге су по кло ни ле 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 уста но ва ма са ко ји ма је ус по ста вље на 
бли ска са рад ња. 

С глав ним уред ни ком Срп ског би о граф ског реч ни ка проф. др Бран ком Бе шли-
ном одр жа ва не су ре дов не не дељ не, по по тре би и днев не кон сул та ци је у ве зи са 
ра дом на про јек ту.

По ред три осо бе ко је су на ре дов ном фи нан си ра њу из сред ста ва Ма ти це срп-
ске (Алек сан дра Но ва ков, Та тја на Пив нич ки Дри нић и Дра ган Ту бић), на про јек ту 
су ра ди ли Ми ло рад Ву ка ши но вић, Алек сан дра Ни ко лић и Бра ни слав О. По по вић, 
чи је се пла те ис пла ћу ју од сред ста ва ко је до би ја Лек си ко граф ско оде ље ње. 

Срп ски би о граф ски реч ник је кра јем 2015. и то ком 2016. го ди не оства рио са-
рад њу са Ра дио-те ле ви зи јом Но ви Сад и еми си јом „Аба кус”, ко ја се еми ту је на 
пр вом про гра му Ра ди ја Но ви Сад. Ау тор ка еми си је Мир ја на Да мја но вић Вуч ко вић 
је у пр вој епи зо ди об ја ви ла раз го вар с чла но ви ма Ре дак ци је СБР, а по том је у на-
ред ним еми си ја ма чи та ла би о гра фи је за ни мљи вих лич но сти из до са да об ја вље них 
то мо ва Реч ни ка.
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СРП СКИ БИ О ГРАФ СКИ РЕЧ НИК 
(1919–1945)

За по че ти су по сло ви на при пре ми Азбуч ни ка за дру ги део Срп ског би о граф-
ског реч ни ка. Екс цер пи ра ни су по да ци из књи га: Ко је ко у Ју го сла ви ји 1957, Ко је ко 
у Ср би ји 1991, Ко је ко у Ср би ји 1996. и Срп ски Who is who 2011–2013, чи ме је ба за 
по да та ка зна чај них лич но сти обо га ће на за ви ше хи ља да ли сти ћа.

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 он лајн. Би бли о гра фи ја је узор 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 он лајн 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.

Са рад ни ци про јек та од лу чи ли су се за 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 ре со ва ње 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, (2), ко ји је об ја вљен у Збор ни ку Ма
ти це срп ске за књи жев ност и је зик, 2016, бр. 64.

Нajвaжниjи фундaмeнтaлан пoсao на пот про јек ту „Пре ну ме ран ти на срп ску 
књи гу”, из ра да елек трон ске ба зе за уно ше ње по да та ка о око 313.000 лич но сти ко је 
су се прет пла ћи ва ле на срп ске књи ге (укуп но 517 књи га из да тих пре ну ме ра ци јом) 
у XVI II и XIX ве ку – оба вљен је у са рад њи ин фор ма ти ча ра (ан га жо ва них за овај 
по сао) и са рад ни ка на пот про јек ту. Са чи ње но је пре ци зно Упут ство за уно ше ње свих 
ре ле вант них по да та ка у про грам (име и пре зи ме пре ну ме ран та, за ни ма ње/ти ту ла, 
ме сто бо рав ка, књи ге на ко је је био прет пла ћен). По себ на па жња у Упут ству по све-
ће на је на чи ну тран скрип ци је са пред ву ков ског на са вре ме ни је зик. У то ку по ступ ка 
уно ше ња по да та ка би ће мо гу ће не знат не из ме не про гра ма. Ода бра но је не ко ли ко 
ка рак те ри стич них пре ну ме ра на та за проб но уно ше ње у е-ба зу, али и по год них за 
на уч на ис тра жи ва ња.

ЛЕК СИ КОН ПИ СА ЦА СРП СКЕ КЊИ ЖЕВ НО СТИ 
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић)

То ком 2016. Ре дак ци ја Лек си ко на пи са ца срп ске књи жев но сти је при ку пља-
ла гра ђу на сло ва А и Б. При ку пље не од ред ни це су еви ден ти ра не и ре ди го ва не. 
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Са ку пље но је 225 од ред ни ца на сло во А и 302 од ред ни це на сло во Б, што чи ни 
от при ли ке 60% укуп ног бро ја од ред ни ца ко је тре ба да об у хва ти пр ви том. При ку-
пље на гра ђа је за до во ља ва ју ћег ква ли те та и по ка зу је да је основ ни кон цепт до бар. 
Од зив са рад ни ка ни је био не за до во ља ва ју ћи, али од ра жа вао је не из ве сно ста ње 
ве за но за фи нан си ра ње про јек та. С об зи ром на то да je биo оте жан ма те ри јал ни 
по ло жај на ших са рад ни ка, и с об зи ром на чи ње ни цу да ни смо би ли у мо гућ но сти 
да по у зда но пред ви ди мо при лив сред ста ва и тер ми не ис пла те, ни смо из гу би ли 
са рад ни ке, али је смо ну жно па ли на њи хо вим „ли ста ма при о ри те та”, па је до вр ша-
ва ње по је ди них је ди ни ца ишло спо ро. У скла ду са овом чи ње ни цом, мо гли смо 
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 ло 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. Ипак, био је ви дан зна ча јан 
по раст бро ја при сти глих од ред ни ца у од но су на прeтходну го ди ну, што се мо же об ја-
сни ти чи ње ни цом да је пр ви пут од по кре та ња про јек та до би је на су ма нов ца утро-
ше на нај ве ћим де лом за ау тор ске хо но ра ре. До 2016. го ди не је, на и ме, нај ве ћи део 
из но са био на ме њен лич ном до хот ку се кре та ра Ре дак ци о ног од бо ра. Др Све тла на 
Ми ла ши но вић, та да шњи се кре тар Ре дак ци о ног од бо ра, пре шла је на но во рад но 
ме сто по чет ком го ди не. Ово фи нан сиј ско рас те ре ће ње, ме ђу тим, има ло је и не га-
тив не по сле ди це и од ра жа ва ло се на бр зи ну ра да, бу ду ћи да је по сло ве се кре та ра 
Ре дак ци о ног одо бра од та да оба вља ла ре дак тор ка, ко ја је је ди на стал но за по сле на 
осо ба на овом про јек ту. Су ма нов ца до би је на за 2016. го ди ну ни је би ла до вољ на за 
ис пла ту ау тор ских хо но ра ра, па је дуг пре нет у сле де ћу го ди ну.

То ком 2017. го ди не Ре дак ци ја Лек си ко на пи са ца срп ске књи жев но сти на ста-
ви ла је да при ку пља гра ђу на сло ва А и Б. При ку пље не од ред ни це су еви ден ти ра-
не и ра ди ла се њи хо ва ре дак ту ра. При ку пље но је 278 од ред ни ца на сло во А и 475 
од ред ни ца на сло во Б, што чи ни от при ли ке 80% укуп ног бро ја од ред ни ца ко је 
тре ба да об у хва ти пр ви том. Уред ни ца за фо то гра фи ју др Алек сан дра Но ва ков 
при ку пи ла је ве ли ки број фо то гра фи ја за пр ви том. Упо ре до са ра дом на пр вом 
то му, са ста вља ли су се азбуч ни ци за оста ла сло ва, пр вен стве но В, Г и Д, а за по че-
ло се и са по де лом за ду же ња и при ку пља њем од ред ни ца за на ред ни том. То ком 
2017. про ши рен је и об но вљен Уре ђи вач ки од бор Лек си ко на. Свим чла но ви ма је 
упу ћен азбуч ник за сло ва А и Б на ре ви зи ју.

Лек си ко ну пи са ца срп ске књи жев но сти је у 2017. го ди ни до де ље но ви ше фи-
нан сиј ских сред ста ва не го прет ход них го ди на. Ре зул та ти овог по ве ћа ња би ли су 
ви дљи ви и у по ја ча ном од зи ву са рад ни ка и у њи хо вом ажур ни јем из вр ша ва њу 
оба ве за. Бу ду ћи да смо мно ге прет ход не го ди не за вр ша ва ли са ду го ва њи ма, оче-
ки ва ло се да ће ова по зи тив на про ме на ути ца ти на то да рад на Лек си ко ну пи са ца 
срп ске књи жев но сти по ста не при о ри тет ни ји са ста но ви шта та да шњих, али и по тен-
ци јал них бу ду ћих са рад ни ка. У том сми слу, зна чај ни је ши ре ње мре же са рад ни ка 
се тек оче ку је. Школ ске 2017/2018. на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду у 
про грам док тор ских сту ди ја укљу чен је и курс Књи жев на лек си ко гра фи ја – те о ри ја 
и прак са, ко ји во ди проф. др Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић. Оче ку је мо да ће мла-
ди ис тра жи ва чи – по ла зни ци кур са по ста ти и но ви са рад ни ци Лек си ко на пи са ца 
срп ске књи жев но сти и да ће струч на зна ња ко ја стек ну ова ко прак тич но при ме ни-
ти. То ком 2017. го ди не це ло куп на до би је на су ма нов ца утро ше на је за ау тор ске и 
уред нич ке хо но ра ре. Фи нан сиј ско рас те ре ће ње ко је је усле ди ло ка да је др Све тла-
на Ми ла ши но вић, до та да шњи се кре тар Ре дак ци о ног од бо ра, пре шла на но во рад но 
ме сто, има ло је и да ље сво ју не га тив ну стра ну, бу ду ћи да је по сло ве се кре та ра 
Ре дак ци о ног одо бра оба вља ла ре дак тор ка, као је ди на стал но за по сле на осо ба на 
овом про јек ту. Без ка дров ског по ја ча ња про јек та рад се, ка ко су се умно жа ва ле 
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ре дак тор ске оба ве зе, ну жно и да ље успо ра вао, што је до дат но ис та кло по тре бу за 
ан га жо ва њем бар још јед ног са рад ни ка на Лек си ко ну.

То ком 2018. го ди не Ре дак ци ја Лек си ко на пи са ца срп ске књи жев но сти је на-
ста ви ла да при ку пља и пре гле да гра ђу на сло ва А и Б. При сти гло је 296 од ред ни ца 
на сло во А и 541 од ред ни ца на сло во Б, што чи ни пре ко 90% укуп ног бро ја од ред-
ни ца ко је тре ба да об у хва ти пр ви том. При ку пље на гра ђа би ла је за до во ља ва ју ћег 
ква ли те та, али је до брим де лом зах те ва ла пре ку ца ва ње и ажу ри ра ње. Уред ни ца за 
фо то гра фи ју др Алек сан дра Но ва ков на ста ви ла је при ку пља ње фо то гра фи ја за 
пр ви том. Упо ре до са ра дом на пр вом то му, на ста вље не су из ра да азбуч ни ка за 
оста ла сло ва и по де ла за ду же ња и при ку пља ње од ред ни ца за на ред ни том. 

Лек си ко ну пи са ца срп ске књи жев но сти је у 2018. го ди ни до де ље но ви ше фи-
нан сиј ских сред ста ва не го прет ход них го ди на. Због то га смо би ли у мо гућ но сти 
да ан га жу је мо хо но рар ну са рад ни цу, мср Го ри цу Рад ми ло вић, ко ја је у Лек си ко ну 
ра ди ла пу но рад но вре ме. За хва љу ју ћи ње ном из у зет ном тру ду, по сло ви на уоб ли-
ча ва њу при сти гле гра ђе су ви ше стру ко убр за ни. У но вем бру и де цем бру 2018. по ма-
га ла нам је и хо но рар на са рад ни ца Алек сан дра Ја ни чић, и та по моћ нам је та ко ђе 
би ла дра го це на. Не тре ба по себ но на по ми ња ти да су ре зул та ти ра да че тво ро чла ног 
ти ма (што је укљу чи ва ло ан га жо ва ње глав не уред ни це) би ли не у по ре ди во бо љи од 
до са да шњег дво чла ног (ре дак тор ка и глав на уред ни ца). Ре зул та ти фи нан сиј ског 
по бољ ша ња би ли су ви дљи ви и у по ја ча ном од зи ву са рад ни ка и у њи хо вом ажур-
ни јем из вр ша ва њу оба ве за. 

То ком 2019. го ди не по сао на при пре ми пр ве све ске Лек си ко на пи са ца срп ске 
књи жев но сти при ве ден је кра ју. Гра ђа на сло ва А и Б, ко ја об у хва та 323 од ред ни це 
на сло во А и 610 од ред ни ца на сло во Б, ре дак циј ски је и уред нич ки пре гле да на и 
пре да та у при пре му за штам пу. На кон пре ло ма тек ста и ко рек ту ре, из ла зак пр ве 
све ске из штам пе оче ку је се у пр вој по ло ви ни 2020. го ди не. При ку пље на гра ђа је 
про шла стро гу ре дак ту ру, до пу ње на је и ажу ри ра на ко ли ко је би ло мо гу ће, та ко да 
су ко нач ни ре зул та ти за до во ља ва ју ћи. Ре цен зент пр ве све ске Лек си ко на је проф. 
др Ни ко ла Гр ди нић. Уред ни ца за фо то гра фи ју др Алек сан дра Но ва ков опре ми ла 
је фо то гра фи ја ма ве ћи део од ред ни ца за пр ви том. Упо ре до са ра дом на пр вом то му 
на ста вљен је рад на сле де ћој све сци лек си ко на. По ред ажу ри ра ња Азбуч ни ка на В, 
Г и Д, на ста вље ни су по де ла за ду же ња и при ку пља ње од ред ни ца за на ред ни том. 
Као и 2018, Лек си ко ну пи са ца срп ске књи жев но сти је у 2019. го ди ни до де ље но више 
фи нан сиј ских сред ста ва не го прет ход них го ди на. Због то га смо би ли у мо гућ но сти 
да про ду жи мо хо но рар ни ан га жман мср Го ри це Рад ми ло вић, ко ја је на ста ви ла да 
у Лек си ко ну ра ди пу но рад но вре ме. Да би рад на ста вио да те че ова квим тем пом, 
нео п ход но је да се њен ан га жман пре тво ри у стал ни. То ком 2019. по ма га ла нам је 
и хо но рар на са рад ни ца Алек сан дра Ја ни чић, и та по моћ нам је та ко ђе би ла дра го-
це на. Од зив са рад ни ка, на ро чи то мла ђих, био је за до во ља ва ју ћи и то ком 2019. го-
ди не, на ро чи то ка да је реч о док то ран ди ма Уни вер зи те та у Но вом Са ду.

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. 

На ста вљен је рад на Би бли о гра фи ји о Сте ри ји, као и рад 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% пла ни ра ног оби ма би бли о граф ских је ди ни ца. 
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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.
Проф. др Урош Дој чи но вић, ау тор Би бли о гра фи је срп ске ги та ри стич ке ли

те ра ту ре. Од пр вих тра го ва до 2000, ура дио је до пу ну пр вом из да њу. Ру ко пис је 
пре дат и то ком 2020. го ди не оче ку је се ње го ва при пре ма за штам пу.

То ком 2019. го ди не у окви ру Еди ци је „Би бли о гра фи је” окон чан је рад на Би блио
гра фи ји Пе ре Зуп ца 1962–2015. ау то ра мр Гор да не Ђи лас. Из ра да Би бли о гра фи је за 
пе ри од до 2015. го ди не под ра зу ме ва ла је до пу ња ва ње по сто је ће би бли о гра фи је, чи ме 
је по ве ћан број би бли о граф ских је ди ни ца. Са др жи ви ше од 5000 би бли о граф ских 
је ди ни ца, и имен ски и пред мет ни ре ги стар. 

СРП СКИ ША ХОВ СКИ ЛЕК СИ КОН 
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Ду шан Дра јић)

На сед ни ци Од бо ра одр жа ној 24. ок то бра 2016. го ди не од лу че но је да се у окви-
ру Лек си ко граф ског оде ље ња МС по кре не про је кат „Срп ски ша хов ски лек си кон”. 
Пре ма пла ни ра ној ди на ми ци у 2017. го ди ни ура ђе ни су азбуч ни ци лич но сти и 
азбуч ни ци до га ђа ја (и пој мо ва). Пи са ње од ред ни ца по че ло је 2018. го ди не. До са да 
je написанo 370 одредницa са укуп но 938.097 ка рак те ра и ура ђе но је 220 фо то ко-
пи ја на пи са о ре ле вант ним до га ђа ји ма, прак тич но су све из По ли ти ке.

У то ку ра да за кљу че но је да је нај ва жни је да се са чу ва ју по да ци до Дру гог 
свет ског ра та, из вре ме на оку па ци је, и углав ном до 70-их го ди на. Фор мал но, ма ло 
ма ње ва жне су од ред ни це до 1991, а за сле де ћи пе ри од (од 1991) пи ше се са мо о 
нај ва жни јим до га ђа ји ма и лич но сти ма. О овом по след њем пе ри о ду и сле де ће ге не-
ра ци је ће има ти до вољ но ма те ри ја ла.

У пи са њу од ред ни ца уче ство ва ли су: проф. др Ду шан Дра јић, Бо ри во је Жа рић, 
Ми ро слав Не шић, Јо ван Ву ко вић, Бран ко Ком не нић, Слав ко Ста но је вић, Иван 
Мар ко вић, Мар јан Ко ва че вић и Дра го љуб Ми хај ло вић.

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 пре зен та ци ју на уч не ми сли из обла сти дру штве них на у ка. Мо же се са за до вољ-
ством за кљу чи ти да је на уч но и стра жи вач ки рад у из ве штај ном пе ри о ду ре а ли зо ван 
у скла ду са че тво ро го ди шњим пла ном.

То ком 2016. го ди не ре а ли зо ва на су и за вр ше на ис тра жи ва ња по је ди них про-
је ка та и про јект них те ма. Та ко су, у окви ру про јек та „На се ља и ста нов ни штва Вој-
во ди не” ре а ли зо ва не сле де ће про јек те те ме:

Срп ско се ло у XX ве ку (но си лац те ме: проф. др Ми ло ван Ми тро вић): у за вр-
шној го ди ни те ме об ја вље на су че ти ри ра да: „Фе но ме но ло ги ја и ди ја лек ти ка на цио-
нал ног иден ти те та и срп ски иден ти тет Ср би је”; „Се ла и ста нов ни штво у брд ско-пла-
нин ским под руч ји ма Ср би је”; „Се о ске шко ле и обра зо ва ње за мо дер ну по љо при вре ду 
у Ср би ји” и „Но во срп ско за дру гар ство као чи ни лац одр жи вог ру рал ног раз во ја”, 
ре фе рат на ме ђу на род ном ску пу „Еко но ми ја да нас: сло бо де, кон ку рен ци ја, суб вен-
ци је”, у ор га ни за ци ји Уни вер зи те та у Ис точ ном Са ра је ву, одр жа ном у Ан дрић гра ду 
1‒2. сеп тем бра 2016. го ди не.

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: доц. др Мил ка Бу ба ло Жив ко вић): у за вр шној го ди ни об ја вље на 
су че ти ри ра да:
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1. Bu ba lo-Živ ko vić, M., Lu kić, T., Đer čan, B. (2016), „Mi gra tion to Voj vo di na in re-
se arch of Jo van Cvi jić and du ring 20th cen tury”. Pro ce e ding of the In ter na ti o nal 
Con fe ren ce the Ser bian Aca demy of Sci en ces and Arts, Oc to ber 12–14, 2015. Ser bian 
Aca demy and Sci en ces and Arts, Bel gra de, p 421‒439;

2. Bu ba lo-Živ ko vić, М., Lu kić, Т., Đer čan, В. (2016), „Dnev ne mi gra ci je sta nov niš tva 
In đi je ka Be o gra du i No vom Sa du”, Na uč ni skup ‒ „De mo graf ski iza zo vi na pro-
sto ru biv še Ju go sla vi je”, In sti tut za de mo gra fi ju Ge o graf skog fa kul te ta u Be o gra du, 
Cen tar za de mo graf ska is tra ži va nja In sti tu ta druš tve nih na u ka i Re pu blič ki za vod 
za sta ti sti ku, Be o grad, str. 57; 

3. Lu kić, T., Bu ba lo-Živ ko vić, M., Ćur čić, N., Bje ljac, Ž., Đer čan, B., Pi vac, T. (2016), 
„Geo-de mo grap hic struc tu re of the Czechs in Voj vo di na Pro vin ce (Ser bia)”, Eu ro
pean Ge o grap hi cal Stu di es, Vol. 11, Is. 3, p 108‒119;

4. Бу ба ло-Жив ко вић, М., Лу кић, Т., Ђер чан, Б., Ив ков-Џи гур ски, А. (2016), Људ ски 
ре сур си – би тан чи ни лац ре ги о нал ног раз во ја По ду на вља Ре пу бли ке Ср би је. 
4. Кон грес ге о гра фа Бо сне и Хер це го ви не, Са ра је во, 17‒19. но вем бар 2016.
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 Ср би је (но си лац те ме: проф. др Гор да на Вук са но вић): то ком по след ње 
про јект не го ди не при ку пља на је и ана ли зи ра на гра ђа (на уч на и струч на ли те ра ту-
ра, ста ти стич ки по да ци) 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; из ра ђен је узо рак на осно ву ко јег су при ку-
пље ни по да ци; ре а ли зо ва ни су ем пи риј ско ис тра жи ва ње, унос и об ра да по да та ка. 
Из да те су мо но гра фи је Ре фор ма ви со ког обра зо ва ња: пред но сти и не до ста ци и 
При род не ка та стро фе у све сти ста нов ни штва и спрем ност за су о ча ва ње с њи ма 
(Vuk sa no vić Gor da na, Imre Nagy (2016), „Na tu ral di sa sters, le gal and stra te gic re gu la-
ti ons in Ser bia”, in: The tran sfor ma tion of so cial iden tity in cri sis con di ti ons and its 
im pact on eu ro pean in te gra tion, Uni ver sity of No vi Sad, Fa culty of Tec hni cal Sci en ces, 
No vi Sad, p. 102‒114). 

За вр шен је про је кат „Сло ва ци у Вој во ди ни” чи ји је ру ко во ди лац био проф. др 
Сло бо дан Ћур чић. У окви ру про јек та за вр ше но је и ис тра жи ва ње на про јект ној те ми 
„Ет но гра фи ја Сло ва ка у Вој во ди ни” (но си лац те ме проф. др Ве сна Мар ја но вић). 
То ком 2016. го ди не ра ђе но је на сту ди ји о оби ча ји ма сло вач ке за јед ни це на осно ву 
при ку пље не гра ђе у прет ход ном пе ри о ду о свад бе ним оби ча ји ма, по себ но ри ту ал 
„чеп че ња”, тј. ски да ње не ве стин ског огла вља и ста вља ње огла вља као озна ке уда-
те же не, чи ме се на гла сак ста вља на гра нич ни об ред пре ла за од де вој ке до уда те 
же не; по том о оби ча ји ма око ро ђе ња де те та, кон фир ма ци је. 

Про је кат „Атлас на се ља Вој во ди не” чи ји је ру ко во ди лац био проф. др Сло бо-
дан Ћур чић, ре а ли зо ван је 2016. го ди не ка да је за вр ше на при пре ма пу бли ка ци је 
Атлас на се ља Бач ке ау то ра проф. др Сло бо да на Ћур чи ћа.

То ком 2016. го ди не ре а ли зо ван је и за вр шен про је кат „Про ме њи 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–Ср би је” чи ји 
ру ко во ди о ци су би ли проф. др Ве ри ца Бо жић Кр стић и проф. др Бра ни сла ва Бе лић. 
Са рад ни ци на про јек ту би ли су: проф. др Ра да Ра кић и проф. др Та тја на Па вли ца. 
То ком 2016. го ди не ура ђе на је ком па ра тив на ана ли за мор фо функ ци о нал них ка рак-
те ри сти ка де це и адо ле сце на та у Вој во ди ни–Ср би ја и Бе ло ру си ји. Ре зул та ти ис тра-
жи ва ња су об ја вље ни и пре зен то ва ни на сле де ћим ску по ви ма: „Упо ред на ана ли за 
ви си не те ла, ма се те ла и ин дек са ухра ње но сти код де це и адо ле сце на та из Но вог 
Са да (Вој во ди на – Ре пу бли ка Ср би ја) и Ми о ра (Бе ло ру си ја)” аутoра Та тја не Па вли-
ца, Та тја не Хур бо, Ве ри це Бо жић Кр стић, Ра де Ра кић, Ол ге Мар фи на, Бра ни сла ве 
Бе лић, са оп штен на In ter na ti o nal Re se arch – to-Prac ti ce Con fe ren ce „Mo dern Pro blems 
of An thro po logy in the Con di ti ons of So cial and In du strial Tran sfor ma ti ons” 28–30 Ju ne 
2016, Minsk, Be la rus; „Упо ред на ана ли за де бљи не ко жних на бо ра и уде ла те ле сне 
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ма сти у укуп ној те ле сној ма си код де це и адо ле сце на та из Но вог Са да (Вој во ди на 
– Ре пу бли ка Ср би ја) и Ми о ра (Бе ло ру си ја)”, ау то ра Ра де Ра кић, Та тја не Хур бо, Ве-
ри це Бо жић Кр стић, Та тја не Па вли ца, Ол ге Мар фи на, Бра ни сла ве Бе лић, са оп штен 
на 54. Кон гре су Ан тро по ло шког дру штва Ср би је са ме ђу на род ним уче шћем од 1. 
до 4. ју на 2016. у Срем ским Кар лов ци ма; „Com pa ra ti ve analysis of the an thro po lo gi cal 
cha rac te ri stics of chil dren from Voj vo di na (Ser bia) and Be la rus” у ча со пи су An thro po lo
gi cal Re se ar ches and Stu di es, No 7, ау то ри: Ra kić, R., Bo žić-Kr stić, V., Pa vli ca, T., 
Be lić, B., & Te ga ko, L. I.

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.

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 про јект не те ме „Де мо граф ски раз вој се о ског ста нов ни штва Вој во-
ди не”, то ком 2016. го ди не ис тра жи ва ња су би ла усме ре на на ука зи ва ње упо тре бе 
ал тер на тив них по ка за те ља ста ре ња ста нов ни штва ко ји у об зир узи ма ју пре о ста ле 
го ди не оче ки ва ног тра ја ња жи во та, број пен зи о не ра, ста нов ни штво у рад ном од-
но су, ста нов ни штво ко је има ста тус не за по сле ног ли ца итд. Рад под на сло вом „Ра-
чу на ње по ка за те ља ста ре ња ста нов ни штва: гра ни це хро но ло шке ста ро сти или 
пре о ста ле го ди не оче ки ва ног тра ја ња жи во та?” (ау то ри: Да ни е ла Ар се но вић и 
Бра ни слав Ђур ђев) пре зен то ван је на ску пу „Де мо граф ски иза зо ви на про сто ру 
бив ше Ју го сла ви је”. 

Ста нов ни штво ка ко у град ским та ко и у се о ским сре ди на ма су о ча ва се са 
истим или слич ним про бле ми ма ко ји се ве зу ју за не до вољ на ра ђа ња и ин тен зи ван 
про цес ста ре ња ста нов ни штва. Ста нов ни штво Вој во ди не ка рак те ри ше ви со ка про-
сеч на ста рост, што је у скла ду са про сеч ном ста ро шћу ста нов ни штва Ср би је. Про-
блем не до вољ ног ра ђа ња се углав ном ана ли зи ра кроз ак ту ел ни број ро ђе них и 
сто пу укуп ног фер ти ли те та, рет ко се за ла зи у ду же вре мен ске се ри је, а ко је за пра-
во мо гу да по ка жу пра ве узро ке по сле ди ца не га тив них де мо граф ских про ме на. Због 
то га је у 2017. го ди ни у окви ру те ме по све ће не де мо граф ском раз во ју се о ског ста-
нов ни штва у Вој во ди ни ра ђе на исто риј ско-де мо граф ска ана ли за брач но сти ста нов-
ни штва у оп шти ни Срем ска Ми тро ви ца, а ре зул та ти су по ре ђе ни са истим по да-
ци ма и ана ли за ма за оп шти ну Ша бац (ко ја се на ла зи ван те ри то ри је Вој во ди не, а 
и исто риј ски су ове две оп шти не би ле део раз ли чи тих им пе ри ја). Брач ност је ана-
ли зи ра на за пе ри од од 1900. до 2011. го ди не, а ре зул та ти ис тра жи ва ња су пред ста-
вље ни кроз на уч ни рад „Hi sto ri cal-de mo grap hic he ri ta ge of Ot to man and Au stro-Hun-
ga rian em pi re thro ugh mar ri a ge pat terns in Ser bia: Ca se of Srem ska Mi tro vi ca and Ša bac, 
1900 to 2011”, у ча со пи су Jo ur nal of Fa mily Hi story (вр хун ски ме ђу на род ни ча со пис, 
M21). Ау то ри ра да су: Ми ли ца Со ла ре вић, Бра ни слав Ђур ђев, Та ма ра Лу кић, Бо јан 
Ђер чан и Је ле на Ду њић.

То ком 2018. го ди не на пи сан је текст „По ли тич ки од го вор на не до вољ но ра ђа-
ње” (Збор ни ци, СА НУ, Ин сти тут дру штве них на у ка, Бе о град, 2018, стр. 53‒65) у 
окви ру ко јег су пред ста вље ни ре зул та ти на те ми. У тек сту се раз ма тра ју по сле ди-
це и мо гу ћа ре ше ња про бле ма де по пу ла ци је. Ти про бле ми већ су пре по зна тљи ви 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 
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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 Ср би је, ко ја је исто вре ме но и зе мља у раз во ју и 
зе мља за хва ће на ста ре њем. На ве де ни су при ме ри до бре и ло ше прак се ко ји се при-
ме њу ју у мо дер ном све ту: про ду же ње људ ског ве ка, под сти ца ње усе ља ва ња, огра-
ни ча ва ње при сту па сред стви ма кон тро ле ра ђа ња, по зи тив ни под сти ца ји ве ћим 
ра ђа њи ма са ди зај ни ра њем про на та ли тет ног про гра ма и при ла го ђа ва ње оче ки ва ној 
де по пу ла ци ји. Из овог пре глед ног ра да ви ди се да у Ср би ји не по сто је успе шни 
про гра ми пла ни ра ња по ро ди це, иа ко је 2007. усво је на стра те ги ја за под сти ца ње 
ра ђа ња, те ће се де по пу ла ци ја на ста ви ти нај ма ње до сре ди не XXI ве ка. Сто га је 
ну жно ко ри сти ти при ме ре до бре прак се у при ла го ђа ва њу про це су ста ре ња и на 
гло бал ном и на ин ди ви ду ал ном ни воу. Та ко ђе, део ра да на про јек ту са сто јао се и 
у ор га ни зо ва њу и пред ста вља њу ре зул та та на Ше стом сим по зи ју му „Ака де мик 
Бе ри слав Бе та Бе рић”.

То ком 2019. го ди не об ја вље ни су сле де ћи ра до ви: „Ме ђу ге не ра циј ска по ве за-
ност и со ли дар ност као мит или дру штве на ствар ност?” (Со ла ре вић, Ар се но вић, 
Ђер чан, Ђур ђев, Збор ник Ма ти це срп ске за дру штве не на у ке, стр. 547‒559, Но ви 
Сад, 2018) ба вио се пи та њи ма ко ли ко је дру штво со ци јал но од го вор но и со ли дар но, 
ко ли ко је ду бок ме ђу ге не ра циј ски јаз, а ко ли ко ја ка спо на из ме ђу ста рих и мла дих. 
По сто ја ње тра ди ци о нал них и ху ма них вред но сти, раз ме на осе ћа ња, пре но ше ње 
зна ња, ве шти на и ис ку ста ва из ме ђу нај ста ри је и нај мла ђе ге не ра ци је ана ли зи ра ни 
су кроз ста во ве уче ни ка ода бра них раз ре да основ не шко ле и сту де на та на те ри то-
ри ји Но вог Са да. Ана ли за об у хва та уче ста лост, обим и ак тив но сти то ком вре ме на 
ко је ис пи та ни ци про во де с нај ста ри јим чла но ви ма по ро ди це и до ма ћин ства. У 
ра ду „Не ста ја ње Ср ба у Хр ват ској” (Ђур ђев, стр. 123‒131. У: Ли ва да и са рад ни ци, 
Би о ло шки слом и не ста ја ње Ср ба у Хр ват ској, Слу жбе ни гла сник, Про ме теј, Бе о-
град, Но ви Сад, 2018) ука зу је се на до са да шња и бу ду ћа кре та ња бро ја, уде ла и 
ста ре ња срп ског ста нов ни штва у Хр ват ској. Све до по пи са 2001. удео Ср ба спо ро 
је опа дао, упр кос еви дент ним про го ни ма, ор га ни зо ва ним пре се ља ва њи ма и уби-
стви ма за вре ме Пр вог и, на ро чи то, Дру гог свет ског ра та. Пре лом ни мо ме нат де сио 
се у по след њој де це ни ји ХХ ве ка, ка да је удео Ср ба сма њен за пет пу та у од но су 
на мак си мум, од но сно за три пу та у од но су на по че так те де це ни је. По да ци по ка-
зу ју да у том ма лом пре о ста лом уде лу Ср ба пре о вла ђу је оста ре ло ста нов ни штво, 
те про јек ци је до 2051. на го ве шта ва ју сво ђе ње уде ла Ср ба на са мо 2,4%.

У ра ду „Де мо граф ски раз вој и по пу ла ци о на по ли ти ка Ре пу бли ке Срп ске” де-
таљ но су об ра ђе ни фак то ри и по ка за те љи де мо граф ског раз во ја Ре пу бли ке Срп ске на 
осно ву по пи са 1991. и 2013. и про це на до 2016. го ди не. По ред про стор них аспе ка та, 
ана ли зи ра ни су и при род но и ме ха нич ко кре та ње, као и струк ту ре ста нов ни штва. 
Пре ко 90% про сто ра Ре пу бли ке Срп ске за хва ће но је про це сом укуп не де по пу ла-
ци је. Де мо граф ски раз вој Ре пу бли ке Срп ске би ће огра ни ча ва ју ћи фак тор све у куп ног 
раз во ја. Без об зи ра на три раз ли чи те по ла зне прет по став ке о ни воу фер ти ли те та 
(рас ту ћи, кон стан тан, опа да ју ћи), број жи во ро ђе них би ће то ком чи та вог два де се-
то го ди шњег про јек то ва ног пе ри о да (2013‒2033) ма њи од бро ја умр лих. Уку пан број 
ста нов ни ка Ре пу бли ке Срп ске не пре кид но ће се сма њи ва ти у сва кој од прет по ста-
вље них ва ри јан ти све до кра ја про јек то ва ног пе ри о да и за са мо два де сет го ди на 
би ће ма њи за ви ше од де сет про це на та, не узи ма ју ћи у об зир ве ро ват ни не га тив ни 
сал до спољ них ми гра ци ја. 

На се ља и ста нов ни штво Сре ма у пр вој по ло ви ни XIX ве ка 
(но си о ци те ме: др Жар ко Ди мић и Ђор ђе Бо шко вић)

То ком 2016. го ди не ис тра жи ва ња су би ла усме ре на ка на се љи ма и ста нов ни-
штву Сре ма у пр вој по ло ви ни XVI II ве ка. То ком 2017. го ди не оства рен је увид у 
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до са да шња ис тра жи ва ња де мо гра фи је Сре ма, са по себ ним на гла ском на пе ри од 
XIX ве ка. У том сми слу кон ста то ва но је да су у до са да шњој ли та ра ту ри овај пе ри од 
и ова те ма са мо фраг мен тар но об ра ђе ни, нај че шће у окви ру мо но гра фи ја по је ди них 
срем ских ме ста, као и у окви ру су мар них по пи са у до ма ћој и стра ној ли те ра ту ри. 
Са чи њен је спи сак ли те ра ту ре ко ју тре ба на ба ви ти и укљу чи ти у овај про је кат. 
Ипак, нај ве ћи део по да та ка о ста нов ни штву Сре ма ни је об ја вљен и на ла зи се у 
Исто риј ском ар хи ву „Срем” у Срем ској Ми тро ви ци, Ру ко пи сном оде ље њу Би блио-
те ке Ма ти це срп ске и Ар хи ву СА НУ у Срем ским Кар лов ци ма. Са овим уста но ва ма 
је са ра ђи ва но и при ли ком про јек та о ста нов ни штву Сре ма у XVI II ве ку. Утвр ђе но 
је да се зна ча јан део ма тич них књи га и по пи са на ла зи и у цр кве ним ар хи ви ма свих 
кон фе си ја. У пр вој по ло ви ни XIX ве ка, још увек ни је би ло зва нич них др жав них 
по пи са, те се рад осла ња нај ви ше на ур ба ри јал не и вој не по пи се, ме сне и град ске 
по пи се, по пи се па ро хи ја на и сл. Из во ри за ове по дат ке су раз ли чи ти, а нај ви ше из 
об ја вље не и нео бја вље не ар хив ске гра ђе. Дру га по ло ви на XVI II ве ка је сло же ни ја 
ка да се ра ди о ста нов ни штву Сре ма, због ма сов ни јег на се ља ва ња дру гих на ро да у 
ове кра је ве (Не ма ца, Ма ђа ра, Хр ва та, Је вре ја). 

То ком 2018. го ди не до вр ше но је при ку пља ње по треб не ли те ра ту ре, а на ста вљен 
је по сту пак при ку пља ња ар хив ске и дру ге гра ђе. У окви ру про вин ци јал ног де ла 
Сре ма по да ци се раз вр ста ва ју пре ма при пад но сти по је ди ним вла сте лин стви ма, 
од но сно при ви ле го ва ним ме сти ма, а у окви ру Вој не гра ни це тј. Пе тро ва ра дин ске 
ре ги мен те, пре ма вој ним ко му ни те ти ма и ка пе та ни ја ма, као ма њим вој ним под-
руч ји ма.

По што је већ по чет ком 2019. го ди не здрав стве но ста ње но си о ца про јек та, др 
Жар ка Ди ми ћа, би ло озбиљ но на ру ше но, по сло ви на про јек ту су ста ли на нео д ре-
ђе но вре ме. Због тих нео че ки ва них окол но сти план ра да за 2019. го ди ну ни је мо гао 
да бу де ис пу њен.

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)

У окви ру про у ча ва ња ак тив ног ста ре ња ста нов ни штва у 2016. го ди ни, ре-
зул та ти ис тра жи ва ња пре зен то ва ни су у два на уч на ра да, је дан је штам пан у 
це ли ни, а дру ги у из во ду. У фе бру а ру 2016. го ди не одр жан је скуп под на зи вом 
„Де мо граф ски иза зо ви на про сто ру бив ше Ју го сла ви је”, у ор га ни за ци ји Дру штва 
де мо гра фа Ср би је, Ин сти ту та за де мо гра фи ју Ге о граф ског фа кул те та у Бе о гра ду, 
Цен тра за де мо граф ска ис тра жи ва ња (Ин сти тут дру штве них на у ка Бе о град) и 
Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку. На ску пу је пре зен то ван рад под на сло вом 
„Ра чу на ње по ка за те ља ста ре ња ста нов ни штва: гра ни це хро но ло шке ста ро сти или 
пре о ста ле го ди не оче ки ва ног тра ја ња жи во та?” (ау то ри: Да ни е ла Ар се но вић и 
Бра ни слав Ђур ђев, из вод ра да се на ла зи на стра ни 21, књи га из во да са ску па). У 
ра ду се по ку ша ва ис та ћи да су про ме не у ста ро сној струк ту ри ста нов ни штва као 
и по сле ди це ко је те про ме не до но се отво ри ле пи та ње аде кват но сти по ка за те ља 
ста ре ња ко ји се ба зи ра ју на хро но ло шкој ста ро сти ста нов ни штва. У ра ду се ис-
ти че зна чај при ме не ал тер на тив них по ка за те ља ста ре ња ко ји у об зир узи ма ју 
пре о ста ле го ди не оче ки ва ног тра ја ња жи во та, број пен зи о не ра, ста нов ни штво у 
рад ном од но су, ста нов ни штво ко је има ста тус не за по сле ног ли ца итд. Исте го ди-
не, рад под на сло вом „Ми грант ска кри за: прет ња или шан са ста ре њу ста нов ни-
штва Евро пе?” (ау то ри: Да ни е ла Ар се но вић и Ми ли ца Со ла ре вић) пре зен то ван 
је на на уч ном ску пу „Хр ват ско-срп ски од но си у XX ве ку, из бе гли це, прог на ни ци 
и по врат ни ци ‒ иза зов за са вре ме ну Евро пу и За пад ни Бал кан”. Те ма ску па би ла 
је: „Са вре ме на су о ча ва ња са из бе глич ком и ми грант ском кри зом”. (Скуп је одр жан 
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у пе ри о ду од 19. до 23. ав гу ста 2016. у Го лу би ћу. Пу бли ко ван је збор ник ра до ва 
са овог ску па, стра ни це ра да 23–28.) У ра ду је отво ре но пи та ње да ли се де мо-
граф ски иза зо ви ми грант ске кри зе мо гу пре тво ри ти у шан се ка да је реч о ста ре-
њу ста нов ни штва, има ју ћи у ви ду да су из бе гли це и ми грант ско ста нов ни штво 
углав ном мла ђе ста ро сне до би. 

То ком 2017. го ди не ре зул та ти ра да на те ми по све ће ној ак тив ном ста ре њу ста-
нов ни штва пу бли ко ва ни су у јед ном ра ду и јед ном са оп ште њу. Рад под на сло вом 
„Де мо граф ски иза зо ви и ими гра ци ја” пу бли ко ван је у ча со пи су Кул ту ра по ли са 
(стра не 185‒194, по себ но из да ње 2017; ка те го ри је М51). У ра ду се го во ри о нај зна-
чај ни јим де мо граф ским иза зо ви ма, а пре све га о ста ре њу ста нов ни штва и ак ту ел ној 
ми гра ци ји са ко јом се су о ча ва европ ски кон ти нент. У ра ду се ис ти чу мо гу ће по-
сле ди це ни ског фер ти ли те та и ста ре ња, али и по тен ци јал на ре ше ња и сце на ри ји 
као по сле ди ца ин тен зив не ими гра ци је. Дру ги рад под на сло вом „Po pu la tion age ing-
pe ril or pro mi se for to u rism po licy in Ser bia?” (ау то ри: др Да ни е ла Ар се но вић, др 
Угље ша Стан ков и др Ва ња Па влу ко вић) из ла ган је на ме ђу на род ном на уч ном 
ску пу „17th Con tem po rary Trends in To u rism and Ho spi ta lity – Ne w Spa ces in cul tu ral 
to u rism”. Кон фе рен ци ја је одр жа на 1. и 2. сеп тем бра 2017. го ди не, на Уни вер зи те ту 
у Но вом Са ду, а ор га ни за тор је био Де парт ман за ге о гра фи ју, ту ри зам и хо те ли јер-
ство. У ра ду се ана ли зи ра ста рост ста нов ни штва Ср би је по ре ги о ни ма, укљу чу ју ћи 
и Вој во ди ну, да та је ана ли за тре нут ног ста ња али и про јек ци ја за бу дућ ност за 
ста ро и оста ре ло ста нов ни штво, чи ме се по ку ша ва ука за ти на мо гу ћи не до ста так 
рад не сна ге за од ре ђе не обла сти ту ри зма (ко ји се по себ но афир ми ше по след њих 
го ди на), а на дру гој стра ни се ис ти че шан са да се кон ти гент ста рог ста нов ни штва 
укљу чи у тр жи ште ра да кроз по сло ве са скра ће ним рад ним вре ме ном и у скла ду 
са њи хо вим пси хо фи зич ким мо гућ но сти ма. На тај на чин би се ди рект но под ста кло 
ак тив но ста ре ње ста нов ни штва. 

То ком 2018. го ди не, ре зул та ти ра да на овој те ми пре зен то ва ни су на два ску па, 
а јед но из ла га ње је пу бли ко ва но у Збор ни ку Ма ти це срп ске за дру штве не на у ке. У 
сеп тем бру 2018. го ди не, на ини ци ја ти ву по кра јин ског ом буд сма на, одр жан је скуп о 
ак ту ел ним про бле ми ма ста нов ни штва Ср би је. На ску пу су пред ста вље не ме ре ко је 
тре ба да до при не су им пле мен та ци ји ак тив ног ста ре ња ста нов ни штва у Вој во ди ни, 
са фо ку сом на град ске цен тре, где, по ред зна чај ног уде ла ста рог ста нов ни штва, 
ве ли ки про блем у сва ко днев ном жи во ту ста ри јег ста нов ни штва чи ни ком плек сна 
и не при ла го ђе на ин фра струк ту ра ко ја на ста је као по сле ди ца ин тен зив не ур ба ни-
за ци је. На слов те ме је „Ста ре ње ста нов ни штва: при ла го ђа ва ње и пер спек ти ве”, 
ау тор: Да ни е ла Ар се но вић. У но вем бру 2018. го ди не, одр жан је 6. Сим по зи јум 
„Бе ри слав Бе та Бе рић” на ко јем је пред ста вљен рад „Ме ђу ге не ра циј ска по ве за ност 
и со ли дар ност као мит или дру штве на ствар ност?”, ау то ри: Ми ли ца Со ла ре вић, 
Да ни е ла Ар се но вић, Бо јан Ђер чан и Бра ни слав Ђур ђев. Рад је об ја вљен у Збор ни ку 
Ма ти це срп ске за дру штве не на у ке, број 167. 

У 2019. го ди ни рад у окви ру те ме пре зен то ван је на јед ном ме ђу на род ном ску пу, 
а део ре зул та та је пу бли ко ван у ме ђу на род ном ча со пи су ка те го ри је М23. У сеп тем бру 
2019. го ди не, у ор га ни за ци ји 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 на уч ни 
скуп „Get Ready for I Ge ne ra tion. Con tem po rary Trends in To u rism and Ho spi ta lity”. На 
ску пу је са оп штен рад „Im ple men ta tion of ac ti ve age ing po licy in to u rism and ho spi ta lity 
in du stry in Ser bia” (ау то ри: Да ни е ла Ар се но вић и Ва ња Па влу ко вић). У ра ду су дати 
ре зул та ти раз ли чи тих ва ри јан ти про јек ци ја ста нов ни штва, ко је чи не основ за пред-
ви ђа ње и пла ни ра ње бу дућ но сти на осно ву де мо граф ског по тен ци ја ла. 



РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ 93

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 

(но си лац те ме: проф. др Мир ја на Ра ше вић)

Цен трал ни део ра да на про јект ној те ми у 2016. го ди ни од но сио се на де фи ни-
са ње пре по ру ка за јав не по ли ти ке у дру штву са ви со ким уде лом ста ри јих ли ца. 
Пре по ру ке су утвр ђе не, пре све га, на осно ву на ла за кван ти та тив не и ква ли та тив не 
ана ли зе асо ци ја ци ја, пер цеп ци ја, ста во ва и раз ми шља ња мла дих у Вој во ди ни, уче-
сни ка фо кус груп ног ис тра жи ва ња спро ве де ног ме ђу уче ни ци ма три сред ње шко ле, 
ве за них за ста ре ње и ста рост укљу чу ју ћи и тран сге не ра циј ски тран сфер и со ли дар-
ност. Пре по ру ке су по де ље не у три ве ли ке гру пе. У пр ву гру пу спа да ју пре по ру ке 
ко је се ти чу ства ра ња ре ал не сли ке о ста ре њу и ста ро сти у јав ном мње њу Вој во ди-
не. Дру га гру па пре по ру ка се од но си на по др шку ме ђу ге не ра циј ској со ли дар но сти 
и тран сфе ру у ци љу из град ње но вог со ци јал ног уго во ра ме ђу ста ро сним гру па ма. 
Пре по ру ке ве за не за про ме ну ин ди ви ду ал ног системa вред но сти, ци ље ва и по на-
ша ња у усло ви ма све ду жег жи во та су на ве де не у окви ру тре ће гру пе. 

То ком 2017. го ди не де фи ни са ни су те о риј ски оквир и ме то до ло ги ја ис тра жи-
ва ња ко је има за циљ да утвр ди ка ко сту ден ти као но си о ци про гре сив ног по на ша-
ња у не по сред ној бу дућ но сти до жи вља ва ју оне ко ји има ју 65 и ви ше го ди на, те да 
се до би ју од го во ри на пи та ње да ли су они све сни ка рак те ри сти ка тре ћег жи вот ног 
до ба, од но сно да се за бе ле же раз ми шља ња де во ја ка и мла ди ћа о со ци јал ном уго-
во ру ме ђу ста ро сним гру па ма у функ ци ји ра ђа ња же ље ног бро ја де це и ква ли тет-
ни јег, све ду жег жи во та же на и му шка ра ца у Вој во ди ни. У том сми слу је про у че на 
до ма ћа и ме ђу на род на на уч на и струч на ли те ра ту ра ве за на за тран сге не ра циј ску 
со ли дар ност и тран сфер. На осно ву то га је, с јед не стра не, про мо ви са на иде ја о 
по тре би де фи ни са ња но вог со ци јал ног уго во ра ме ђу ге не ра ци ја ма у из ла га њу на 
два на уч на ску па: „Ка бо љој де мо граф ској бу дућ но сти Ср би је” (СА НУ, Бе о град, 
27. фе бру ар 2017) и „Де мо граф ски про бле ми Jугоисточне Ср би је и мо гућ но сти из-
град ње про на та ли тет ске на ци о нал не стра те ги је и по ли ти ке” (СА НУ ‒ Огра нак у 
Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у Ни шу, Ниш, 20. ок то бар 2017). С 
дру ге стра не је раз ви ја ње ове про јект не те ме под ста кло да се утвр ди про стор за 
укљу чи ва ње фе но ме на тран сге не ра циј ске со ли дар но сти и тран сфе ра у Стра те ги ју 
за под сти ца ње ра ђа ња. У том сми слу је ме ђу ге не ра циј ска по др шка про блем ски 
укљу че на у стра те шки циљ 2 де фи ни сан као Ускла ђи ва ње ра да и ро ди тељ ства и 
ди рект но у стра те шки циљ 7 утвр ђен као По пу ла ци о на еду ка ци ја. 

Нај зна чај ни ји део ра да на те ми од ви јао се то ком 2018. го ди не. То ком ове го-
ди не je спро ве де но пла ни ра но ква ли та тив но ис тра жи ва ње при пре мље но то ком 
2017. го ди не. Оно је има ло за циљ да утвр ди ка ко сту ден ти као но си о ци про гре сив-
ног по на ша ња у не по сред ној бу дућ но сти до жи вља ва ју оне ко ји има ју 65 и ви ше 
го ди на, те да се до би ју од го во ри на пи та ње да ли су они све сни ка рак те ри сти ка 
тре ћег жи вот ног до ба, од но сно да се за бе ле же раз ми шља ња де во ја ка и мла ди ћа о 
со ци јал ном уго во ру ме ђу ста ро сним гру па ма у функ ци ји ра ђа ња же ље ног бро ја де це 
и ква ли тет ни јег, све ду жег жи во та же на и му шка ра ца у Вој во ди ни. Раз го ва ра но је 
са сту ден ти ма три раз ли чи та фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду. Фо кус-груп ним 
ис тра жи ва њем су об у хва ће ни сту ден ти Ге о граф ског фа кул те та, Прав ног фа кул те-
та и Ме ди цин ског фа кул те та ко ји су се са ми при ја ви ли да уче ству ју у раз го во ру 
на ову те му. Ди ску си ја је ор га ни зо ва на на осно ву уна пред де фи ни са них основ них 
пи та ња ва жних за увид у мо гућ но сти ус по ста вља ња но вог со ци јал ног уго во ра ме-
ђу ста ро сним гру па ма у функ ци ји ра ђа ња же ље ног бро ја де це и ква ли тет ни јег све 
ду жег жи во та же на и му шка ра ца у Вој во ди ни. 

У 2019. го ди ни на ста вље на је ана ли за ре зул та та до би је них 2018. го ди не, на две 
основ не те ме. То су пер цеп ци ја ста ро сти и ме ђу ге не ра циј ски од но си. Исто вре ме но 
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су ана ли зи ра не раз ли ке у ста во ви ма сту де на та у за ви сно сти од про фе си о нал ног 
про фи ла ко ме те же. До би је ни ре зул та ти су са оп ште ни на два ску па. Пр во су са оп-
ште ни на ску пу „Ста ре ње, ме ђу ге не ра циј ска со ли дар ност – ста ри и но ви иза зо ви” 
ко ји је ор га ни зо вао Ка би нет ми ни стра без порт фе ља за ду же ног за де мо гра фи ју и 
по пу ла ци о ну по ли ти ку 15. ма ја 2019. у Бе о гра ду. За тим су са оп ште ни на се си ји 
„Pre pa ring for an Ol der World” одр жа ној 14. но вем бра 2019. на Нај ро би са ми ту на 
ко ме се рас пра вља ло о бр жем оства ри ва њу Про гра ма ак тив но сти Ме ђу на род не 
кон фе рен ци је о ста нов ни штву и раз во ју усво је ном у Ка и ру пре 25 го ди на. 

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

То ком 2016. и 2017. го ди не ра ђе но је на пр вој вер зи ји днев них ми гра ци ја ста-
нов ни штва Вој во ди не са об ра ђе ним по да ци ма за 1961, 1971, 1981. и 1991. го ди ну. 
Текст са по да ци ма за 2002. и 2012. го ди ну (за кључ на раз ма тра ња, та бе лар ни и гра-
фич ки при ка зи) ре а ли зо ван је 2019. го ди не.

Ло кал но ста нов ни штво и ре ви та ли за ци ја ру рал них пoдручја Вој во ди не  
кроз раз вој се лек тив них об ли ка ту ри зма 

(но си лац те ме: др Ва ња Па влу ко вић)

Про јект на те ма „Ло кал но ста нов ни штво и ре ви та ли за ци ја ру рал них пoдручја 
Вој во ди не кроз раз вој се лек тив них об ли ка ту ри зма” укљу че на је у про је кат „На-
се ља и ста нов ни штво Вој во ди не” 2017. го ди не. Због чи ње ни це да се све раз ви је не 
зе мље су о ча ва ју са ин тен зив ним ста ре њем ста нов ни штва, те да ста ри је ста нов ни-
штво уче ству је у ту ри стич ким кре та њи ма и на стра ни тра жње и на стра ни по ну де, 
кон цепт ак тив ног ста ре ња ста нов ни штва има све ве ћи зна чај у ту ри зму и уго сти-
тељ ству у мно гим зе мља ма. Циљ овог ис тра жи ва ња је да се под стак не при ме на 
кон цеп та ак тив ног ста ре ња у ту ри зму и уго сти тељ ству у Ср би ји. Ак тив но ста ре ње 
не зна чи оба ве зно уче шће ста ри је по пу ла ци је на тр жи шту ра да, од но сно у рад ној 
сна зи, али омо гу ћа ва овој ка те го ри ји ста нов ни штва да уче ству је у дру штву у скла-
ду са по тре ба ма и ка па ци те ти ма и до дат но мо же да по бољ ша ква ли тет жи во та 
ста ри је по пу ла ци је. Са дру ге стра не, по ве ћа ње сто пе за по сле но сти ста ри је по пу-
ла ци је је од ве ли ког зна ча ја за по ли ти ку ЕУ, по себ но у др жа ва ма чла ни ца ма са 
ни ским сто па ма за по сле но сти ове ка те го ри је ста нов ни штва. 

Док је уло га ста ри јих осо ба као пут ни ка, од но сно ту ри ста, че ста те ма ака дем-
ских ис тра жи ва ња, ова сту ди ја по сма тра ста ри је осо бе као чла но ве ло кал не за јед-
ни це у бу ду ћем одр жи вом раз во ју ту ри зма и уго сти тељ ства у Ср би ји. У ана ли зи су 
ко ри шће ни по да ци о ста нов ни штву као и про јек ци је ста нов ни штва. Ре зул та ти 
по ка зу ју да је у Ср би ји ин тен зи ван про цес ста ре ња ста нов ни штва и да ће пре ма 
про јек ци ји ста нов ни штва по раст бро ја ста рог ста нов ни штва има ти ути ца ја на бу-
ду ће трен до ве ста нов ни штва. 

У то ку 2017. го ди не у окви ру те ме ре а ли зо ва не су сле де ће ак тив но сти:
‒ на осно ву пре гле да до ма ће и стра не ли те ра ту ре кре и ран је ан кет ни упит ник 

ра ди ис пи ти ва ња ста во ва ло кал ног ста нов ни штва о ефек ти ма му зич ких фе-
сти ва ла;

‒ спро ве де но је ан ке ти ра ње ме ђу ло кал ним ста нов ни штвом гра да Но вог Са да 
о ефек ти ма му зич ких фе сти ва ла;

‒ при ку пље ни по да ци уне ти су у SPSS ба зу ра ди да љих ана ли за;
‒ на пи сан је на уч ни рад („Re si dents’ Per cep ti ons оf So cial Im pacts оf Mu sic Fe sti-

vals”), ко ји је по слат у ча со пис Аcta Ge o grap hi ca Slo ve ni ca, у то ку је про цес 
ре цен зи је.
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То ком 2018. го ди не ре а ли зо ва не су сле де ће ак тив но сти:
‒ на пи сан је на уч ни рад „So cial Im pacts оf Mu sic Fe sti vals ‒ а Com pa ra ti ve Study 

оf Szi get (Bu da pest, Hun gary) аnd Exit (No vi Sad, Ser bia)”; ау то ри Ва ња Па влу-
ко вић, Угље ша Стан ков и Да ни е ла Ар се но вић, при хва ћен за пу бли ко ва ње у 
ча со пи су Аcta Ge o grap hi ca Slo ve ni ca, тре нут но је у фа зи еди то ва ња пре штам пе;

‒ спро ве де но је пи лот-ис тра жи ва ње о би ци кли стич ком ту ри зму ме ђу ло кал ним 
ста нов ни штвом у ода бра ним оп шти на ма кроз ко је про ла зи Ду нав ска би ци кли-
стич ка ру та, део европ ског би ци кли стич ког ко ри до ра Еу ро ве ло 6, и на пи сан 
је на уч ни рад под на сло вом „Ста во ви ло кал ног ста нов ни штва о би ци кли стич-
ком ту ри зму у гор њем По ду на вљу”, ко ји је по слат у ча со пис Те ме, и на ла зи 
се у по ступ ку ре цен зи је;

‒ на осно ву на пред на ве де ног пи лот-ис тра жи ва ња, спро ве де но је но во ан кет но 
ис тра жи ва ње о би ци кли стич ком ту ри зму на ве ћем узор ку од 500 ис пи та ни ка, 
при ку пље ни по да ци уне ти су у SPSS ба зу ра ди да љих ана ли за, а рад ће би ти 
по слат у ча со пис Jo ur nal of Su sta i na ble To u rism.

У то ку 2019. го ди не у окви ру ове те ме об ја вље ни су сле де ћи ра до ви:
1. На ме ђу на род ној кон фе рен ци ји „Con tem po rary Trends in To u rism and Ho spi ta-

lity – CTTH 2019”, одр жа ној у Но вом Са ду 12‒13. сеп тем бра 2019. го ди не, 
пре зен то ван је рад „Im ple men ta tion of ac ti ve age ing po licy in to u rism and ho spi-
ta lity in du stry in Ser bia”. Са оп ште ње је штам па но у књи зи ап стра ка та: Ar se-
no vić, D. & Pa vlu ko vić, V. (2019). Im ple men ta tion of ac ti ve age ing po licy in to u rism 
and ho spi ta lity in du stry in Ser bia. CTTH 2019 ab stract bo ok, pp. 44‒45.

2. На пи сан је на уч ни рад „Po pu la tion age ing and fu tu re to u rism and ho spi ta lity 
work for ce ‒ im pli ca ti ons for ac ti ve agеing”, ау то ри: Да ни е ла Ар се но вић, Угље ша 
Стан ков и Ва ња Па влу ко вић. Рад је по слат у ча со пис Po lish So ci o lo gi cal Re vi ew.

СРП СКИ НА ЦИ О НАЛ НИ ПО КРЕТ У АУ СТРИЈ СКОЈ ЦА РЕ ВИ НИ  
(АУ СТРО У ГАР СКОЈ) 1790–1918. го ди не 

(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Љу бо мир ка Кр кљуш)

Проф. др Љу бо мир ка Кр кљуш
У то ку 2016. го ди не у окви ру ра да на про јек ту би ло је на ста вље но ис тра жи ва ње 

Срп ског на род ног по кре та 1848–1849. го ди не, од но сно де лат но сти јед ног 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 у По кре ту имао ис так ну ту уло гу, па је и ње го ва де лат ност би ла ве-
о ма ра зно вр сна. С об зи ром на ње го ву ве о ма жи ву и све стра ну де лат ност у ва жним 
сфе ра ма ко је су се од но си ле на Срп ски по крет, ис тра жи ва ње је по ка за ло да по сто ји 
и не ка до са да не по зна та, рет ко и ле ти мич но по ми ња на или не тач но атри бу и ра на 
гра ђа.

У то ку ра да на те ми прет ход них го ди на ис тра жи ва на је пр вен стве но 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 ‒ ње го ве пред став ке ау стриј ској 
вла ди и дру гим по ли тич ким фак то ри ма и дру ги спи си, као и ње го ви исто ри о граф-
ски ра до ви. Кроз исто ри о граф ска ис тра жи ва ња и спи се Бог да но вић је на сто јао да 
сво је по гле де на срп ско на ци о нал но пи та ње за сну је и на исто риј ским пре гле ди ма 
про шло сти срп ског на ро да. 

У то ку 2016. го ди не при ку пље на је и об ра ђе на гра ђа из пе ри о да пре По кре та 
1848. То су пре све га по да ци о Бог да но ви ће вом бо рав ку у ино стран ству ‒ у Па ри зу 
и Лон до ну, где је про вео око две го ди не. Са чу ва на је Бог да но ви ће ва пре пи ска, ре-
ла тив но обим на, са раз ли чи тим лич но сти ма срп ског јав ног, по ли тич ког и кул тур-
ног жи во та, ко ја је пру жи ла дра го це не по дат ке о ње го вим по гле ди ма на дру штве не 
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и кул тур не при ли ке свог вре ме на, по ли тич ким иде ја ма и ста во ви ма, од но си ма са 
Обре но ви ћи ма и дру гим пи та њи ма. 

У то вре ме на ста ли су зна чај ни Бог да но ви ће ви ра до ви, ме ђу ко ји ма су сва ка ко 
нај ва жни је ње го ва ана ли за и кри ти ка Тур ског уста ва. Ана ли зи ра ни су и дру ге ње-
го ве књи ге и спи си, о ко ји ма се ни је пи са ло, на ста ли у ци љу од бра не угле да ди на-
сти је Обре но ви ћа и кне за Ми ло ша, чи ју је уло гу у бор би за срп ску др жав ност и 
са мо стал ност Бог да но вић нео бич но це нио. По ред то га при ку пље ни су и об ра ђе ни 
број ни Бог да но ви ће ви књи жев ни ра до ви и кри ти ке и прав нич ки тек сто ви. 

На пи сан је рад под на сло вом „Прав ни по ло жај Ср ба у Ју жној Угар ској ‒ ствар-
ност, же ље и кон тро вер зе”, као са оп ште ње на на уч ном ску пу „Ис тра жи ва ње исто-
ри је Ср ба у Угар ској (Ма ђар ској): ста ње и пер спек ти ве”, у ор га ни за ци ји Срп ског 
ин сти ту та у са рад њи са Ма ти цом срп ском и Исто риј ским ин сти ту том Ма ђар ске 
ака де ми је на у ка у Бу дим пе шти, 24‒26. но вем бра 2016. го ди не.

У то ку 2017. го ди не за вр шен је рад на ру ко пи су мо но гра фи је о Кон стан ти ну 
Бог да но ви ћу. У ис тра жи ва њу су би ле ко ри шће не пе ри о ди ка и дру га штам па на гра ђа, 
као и ар хив ска гра ђа ко ја се чу ва у Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске и Ар хи ву 
СА НУ у Бе о гра ду, па су у рад уне ти и не ки но ви по да ци ко ји су у ме ђу вре ме ну 
би ли про на ђе ни. Ру ко пис је оби ма око 200 стра ни ца. 

Об ја вљен је чла нак „Кон стан тин Бог да но вић о срп ском пи та њу”, у Спо ме ни ци 
ака де ми ку Че до ми ру По по ву, Но ви Сад 2017, 399‒428. 

То ком 2018. го ди не об ја вље на је књи га Кон стан тин Бог да но вић (1811‒1854), 
Но ви Сад. Об ја вље ни су и са оп ште ни на на уч ним ску по ви ма сле де ћи ра до ви:

1. „О прав ном по ло жа ју Ср ба у Ју жној Угар ској ‒ ствар ност, же ље и кон тро вер-
зе”, Збор ник за исто ри ју Ма ти це срп ске, 98, Но ви Сад 2018, 31–66. 

2. „Мај ска скуп шти на ‒ у свом и на шем вре ме ну”, Ле то пис Ма ти це срп ске, 
јул‒ав густ 2018, 142‒160.

3. „О прав ној при ро ди Пр во де цем бар ског ак та 1918. го ди не о ства ра њу Кра ље-
ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца”, у збор ни ку Пр ви свет ски рат и Ује ди ње ње, 
214‒239.

4. „Ја ша То мић о на ци о нал ном и др жав ном је дин ству”, са оп ште ње на на уч ном 
ску пу „Ср би у Угар ској 1848‒1918: од Мај ске до Ве ли ке на род не скуп шти не”, 
одр жа ном у Ма ти ци срп ској 2. но вем бра 2018. го ди не.

5. „О не ким пи та њи ма прав ног су бјек ти ви те та чи ни ла ца ује ди ње ња 1. де цем бра 
1918. го ди не”, са оп ште ње на на уч ном ску пу „Ср би, крај ра та и ства ра ње Ју-
го сла ви је”, Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, 29. и 30. но вем бар 2018. го-
ди не.

То ком 2019. го ди не на ста вље но је и нај ве ћим де лом за вр ше но при ку пља ње 
гра ђе за мо но гра фи ју о Па влу Арс. По по ви ћу. За по че то је и пи са ње мо но гра фи је. 

Про на ђе на је и при пре мље на за об ра ду вр ло зна чај на гра ђа за исто ри ју Срп ског 
на род ног по кре та 1848–1849. го ди не. 

Об ја вље ни су или са оп ште ни на на уч ним ску по ви ма сле де ћи ра до ви: 
1. „При са је ди ње ње Вој во ди не ма ти ци Ср би ји”, Отаџ би ни с љу ба вљу, Сто го ди

на од при са је ди ње ња Вој вод ства срп ског ма ти ци Ср би ји 1918‒2018, Вр шац 
2019, 63‒69. 

2. „Исто риј ски зна чај од лу ка Ве ли ке На род не скуп шти не Ср ба, Бу ње ва ца и 
оста лих Сло ве на 25. но вем бра 1918. го ди не”, Спо ме ни ца при са је ди ње ња 1918–
2018, Кру на ве ков не бор бе за осло бо ђе ње и ује ди ње ње, Но ви Сад, Бе о град 2019, 
35–49. 

3.  „Па вле Арс. По по вић ‒ је дан зна ме ни ти де лат ник у срп ском кул тур ном про-
сто ру”, са оп ште ње на на уч ном ску пу „Срп ски кул тур ни про стор: устрој ство, 
про бле ми, вред но сти”, Ма ти ца срп ска, 17. и 18. ма ја 2019. го ди не. 
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4. „На род но-цр кве на ау то но ми ја Ср ба у Угар ској – прав ни осно ви, окви ри и 
зна чај”, рад при пре мљен за На уч ни скуп по све ћен ју би ле ју 800. го ди шњи це 
ау то ке фал но сти Срп ске пра во слав не цр кве (1219–2019) „Др жав но-цр кве но 
пра во кроз ве ко ве”, Бу два 10–13. ок то бар 2019. го ди не.

5. „Сте фан Ра ди че вић”, од ред ни ца у Срп ском би о граф ском реч ни ку.
6. „Па вле Арс. По по вић”, од ред ни ца у Срп ском би о граф ском реч ни ку. 
7. „Па вел Пе тро вић”, од ред ни ца у Срп ском би о граф ском реч ни ку. 

Проф. др Вла дан Га ври ло вић
У 2016. го ди ни об ја вље ни су сле де ћи ра до ви:

1. „Уни ја ће ње ‒ про цес по ка то ли ча ва ња срп ског на ро да у Хаб збур шкој мо нар-
хи ји”, Ме ђу на род ни збор ник Су сре ти кул ту ра, Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви 
Сад 2016, 139‒147.

2. „Срп ска гим на зи ја у Но вом Са ду три де се тих го ди на 19. ве ка”, Ме ђу на род ни 
збор ник Ан ти ка и са вре ме ни свет, Бе о град 2016, 85‒94.

3. „За сту пље ност ис тра жи ва ња о По ти ској вој ној гра ни ци у срп ској исто ри о гра-
фи ји”, Ме ђу на род ни збор ник Ста ње и пер спек ти ве ис тра жи ва ња у ху ма ни
стич ким и дру штве ним на у ка ма, Ба ња Лу ка 2016, 233‒243.

4. „За пи сник но во сад ске цр кве не оп шти не 1849”, Збор ник Ма ти це срп ске за 
исто ри ју, бр. 93, Но ви Сад 2016.

5. „Ми гра ци је срп ског на ро да у Срем у вре ме ау стро-тур ског ра та 1737–1739”, 
Бе о град ски исто риј ски гла сник, бр. 6, Бе о град 2016.

6. На пи са но је 15 би о гра фи ја за но ви том Срп ског би о граф ског реч ни ка Ма ти це 
срп ске.
У пе ри о ду од 2017. до 2018. го ди не нај ве ћи део ис тра жи ва ња је под ре ђен за-

вр шним при пре ма ма за из да ва ње књи ге о вин ској де се ти ни ма на сти ра Бе ше но во 
у дру гој по ло ви ни XVI II ве ка. 

Део ис тра жи ва ња је про те као у са гле да ва њу но вих чи ње ни ца и гра ђе у Ар хи-
ву Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, па три јар шиј ско-ми тро по лиј ски ар хив у 
Срем ским Кар лов ци ма (АСА НУК, ПМА), и Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске 
у Но вом Са ду, фонд Ма ну скрип ти (РОМС, М) ве за ним за пе ри од Ре во лу ци је 
1848/1849. го ди не. На ту те му на пи сан је рад ко ји је об ја вљен у Збор ни ку Ма ти це 
срп ске за исто ри ју, бр. 95, с на сло вом „Пре го во ри из ме ђу срп ске и ма ђар ске стра не 
но вем бра 1848. го ди не”. На ту те му при пре мљен је рад о стра да њу пра во слав них 
ма на сти ра на те ри то ри ји Срп ске Вој во ди не, ко ји ће би ти пу бли ко ван у не ком од 
исто риј ских ча со пи са у Ре пу бли ци Ср би ји.

Уче ство ва но је на ме ђу на род ном ску пу „Кул ту ра и иден ти тет Бу ње ва ца”, који 
је одр жан фе бру а ра 2017. го ди не под по кро ви тељ ством Скуп шти не Ау то ном не 
По кра ји не Вој во ди не, са те мом „За јед нич ки жи вот Ср ба и Бу ње ва ца у Сом бо ру до 
18. ве ка”.

Уче ство ва но је на ме ђу на род ном на уч ном ску пу „Ан ти ка не кад и сад: зна чај, 
уло га и на сле ђе кроз ве ко ве”, одр жа ном на Прав ном фа кул те ту у Бе о гра ду 16. де-
цем бра 2017. го ди не, под по кро ви тељ ством Ре пу блич ког ми ни стар ства на у ке и 
тех но ло шког раз во ја, Прав ног фа кул те та и Ан тич ког дру штва Ср би је. Пре зен то ван 
је рад „Цин ца ри ‒ тр гов ци и за на тли је у Хаб збур шкој мо нар хи ји у XVI II ве ку”.

То ком 2018. го ди не ура ђе на су ис тра жи ва ња ве за на за еко но ми ку фру шко гор-
ских ма на сти ра у дру гој по ло ви ни XVI II ве ка, ве за них за вин ску де се ти ну, ко ја је 
пред ста вља ла ви ше од 50% укуп них ма на стир ских при хо да. Ис тра жи ва ња су из ве-
де на на при ме ру ма на сти ра Бе ше но ва, од ко јег по сто ји са чу ва на књи га вин ске де се-
ти не 70-их го ди на XVI II ве ка. С об зи ром на стра да ње свих ма на сти ра, а по себ но 
Бе ше но ва, у Дру гом свет ском ра ту, сва ки па и нај ма њи из вор упот пу њу је још увек 
за ма гље ну исто риј ску сли ку ма на стир ског жи во та. Ис тра жи ва ња су ре зул ти ра ла 
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књи гом (мо но гра фи јом) Из ри зни це фру шко гор ских ма на сти ра. Вин ска де се ти на 
ма на сти ра Бе ше но во се дам де се тих го ди на XVI II ве ка (Фи ло зоф ски фа кул тет у 
Но вом Са ду – штам па ри ја Фу ту ра). 

Об ја вље ни ра до ви:
1. „Опис сла вон ских и срем ских шу ма у де ли ма Фри дри ха Вил хел ма фон Та у беа 

и Фран ца Ште фа на Ен ге ла” (Сла вон ски Брод, 2017; Хр ват ски ин сти тут за по-
ви јест, 131‒145. (лат.));

2.  „Цин ца ри ‒ тр гов ци у Хаб збур шкој мо нар хи ји у XVI II ве ку”, Збор ник Ан ти ка 
и са вре ме ни свет;

3. „Бач ка епар хи ја у пр вој по ло ви ни XIX ве ка”, Збор ник Епар хи ја Бач ка кроз 
ве ко ве;

4. „Срп ски на род у Хаб збур шкој мо нар хи ји у XVI II ве ку ‒ При ви ле ги је као од-
раз др жав но сти у од но си ма Дво ра и Угар ске ди е те”, Збор ник Ћо ро ви ће ви 
су сре ти исто ри ча ра, (Гац ко).
У то ку 2019. го ди не иза шла је из штам пе мо но гра фи ја Вин ска де се ти на ма на

сти ра Бе ше но во се дам де се тих го ди на XVI II ве ка, у из да њу Фи ло зоф ског фа кул те та 
у Но вом Са ду, стр. 390, ИСБН 978‒86‒6065‒516‒7. 

У Збор ни ку Ма ти це срп ске за исто ри ју, бр. 99, Но ви Сад 2019, 21–29, об ја вљен 
је рад „Ми гра ци је срп ског ста нов ни штва у Ба нат у то ку ау стро-тур ског ра та 
1737‒1739”. У ко а у тор ству са проф. др Де ја ном Ми ка ви цом, иза шао је рад у Збор ни-
ку Ба ња луч ки но вем бар ски су сре ти, Ба ња Лу ка 2019, под на сло вом „Иде о ло ги ја 
срп ских по ли тич ких стра на ка у Ау стро у гар ској”, 151–173.

Осим то га, уче ство ва но је на ви ше ме ђу на род них на уч них ску по ва, са ре фе-
ра тима, чи је се из да ва ње оче ку је 2020. го ди не: 

1. „Ot to mans and Bal kans”, одр жан у Бе о гра ду сеп тем бра 2019;
2. „Ба ра ња кроз исто ри ју”, одр жан у Но вом Са ду, ок то бра 2019;
3. „Епар хи ја Бач ка кроз исто ри ју”, одр жан ок то бра 2019. у Бач кој Па лан ци; 
4. „Зна ме ни те лич но сти из Ср би је у исто ри ји Цр не Го ре”, одр жан у Под го ри ци, 

но вем бра/де цем бра 2019.

Проф. др Ђор ђе Ђу рић
У то ку 2016. го ди не на ста вље на су ис тра жи ва ња у Ар хи ву Ју го сла ви је (фонд 

Кра љев двор – где се чу ва ју зна чај ни по да ци и о ру ским еми гран ти ма ко ји су по-
чет ком XX ве ка би ли у ру ској ди пло мат ској слу жби у бал кан ским зе мља ма), Вој ном 
ар хи ву у Бе о гра ду (За о став шти на Дра гу ти на К. Ми ћи ћа Офи ци ри срп ске вој ске у 
по ли тич ком жи во ту Ср би је 1903‒1914). 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) и Ар хи ву СА НУ у Бе о гра ду (пре-
пи ска Сто ја на Но ва ко ви ћа, Јо ва на Жу јо ви ћа и Гр гу ра Ми ло ва но ви ћа). На ста вље на 
је об ра да об ја вље них исто риј ских из во ра, ли те ра ту ре и пе ри о ди ке (не ко ли ко де се-
ти на на сло ва на срп ском, ру ском и не мач ком је зи ку). То ком 2016. го ди не об ја вље на 
су три ра да. У овој ка лен дар ској го ди ни уче ство вао сам са ре фе ра том на на уч ном 
ску пу „До бро вољ ци у ве ли ком ра ту”. 

Об ја вље ни су сле де ћи ра до ви:
1. Ђор ђе Ђу рић, Век и по Ма ти це срп ске у Срп ској Ати ни (1864‒2014), „О пло-

до ви ма из о бил ним”, у: Та ко, а не ина че: спо ме ни ца о 150го ди шњи ци пре се
ље ња Ма ти це срп ске из Пе ште у Но ви Сад, глав ни уред ник проф. др Дра ган 
Ста нић, Ма ти ца срп ска 2016, 32‒38. 

2. Ђор ђе Ђу рић, „Исто ри ја Ма ти це срп ске Жи ва на Ми ли сав ца”, Збор ник Ма ти це 
срп ске за књи жев ност и је зик, књ. 64, св. 2, Но ви Сад 2016, 517‒521. 

3. У штам пи је чла нак: Đor đe Đu rić, Ge ne ral A. M. Zayon chkov ski, The bi o graphy 
and the com mand of the ser bian vo lun te ers in Do bru ja.
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У то ку 2017. го ди не, у окви ру те ме „По ли тич ки од но си Ср би је и Ру си је 
1909‒1917” за вр ше на је рад на би бли о гра фи ја, про у че не су ли те ра ту ра и пе ри о ди ка 
и об ја вље ни исто риј ски из во ри, ви ше на сло ва на срп ском, ру ском и не мач ком је-
зи ку. Об ра ђе на је об ја вље на гра ђа Ар хи ва Ср би је, Министарствa ино стра них де ла 
– По ли тич ко оде ље ње (До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903‒1914, 
књ. III св. 3, 4, 51, 52, при ре дио Ми ха и ло Вој во дић, СА НУ, Бе о град 2014). Ар хив ска 
ис тра жи ва ње оба вље на су у Ар хи ву Ср би је (фонд Јо ва на Жу јо ви ћа, пре пи ска са 
дру штвом ру ских но ви на ра, пре пи ска Јо ва на Жу јо ви ћа и Ни ко ле Па ши ћа), Ар хи ву 
Ју го сла ви је (фонд Кра љев двор, спи си ру ске еми гра ци је) 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 и Сто ја на Но ва ко ви ћа). Уче шће 
са ре фе ра том на на уч ном ску пу „Сто јан Но ва ко вић, по во дом сто се дам де сет пет 
го ди на од ро ђе ња”, ор га ни за тор СА НУ, Бе о град 1‒2. но вем бар 2017. 

Као етап ни ре зул та ти ра да на про јек ту, то ком 2017. го ди не су на пи са ни и об ја-
вље ни сле де ћи ра до ви:

1. Ђор ђе Ђу рић, „Ру си ја и Са ва Вла ди сла вић”, у збор ни ку Хер це гов ци у Па но
ни ји. При ло зи по ет скоисто риј ског тра га, уред ник Лу ка Баљ, СПКД Про-
свје та, од бор у Но вом Са ду, ИП Бе о град, Зре ња нин 2017, 69‒86.

2. Ђор ђе Ђу рић, „Ге не рал А. М. За јон чков ски, би о гра фи ја и ко ман до ва ње срп-
ским до бро вољ ци ма у До бру џи”, Збор ник ра до ва на уч ног ску па До бро вољ ци 
у Ве ли ком ра ту 1914‒1918, Исто риј ски ин сти тут Бе о град – у штам пи.
У то ку 2018. на ста вље на су ар хив ска ис тра жи ва ња и об ја вље ни су ре зул та ти 

у збор ни ци ма ра до ва, а на те му „По ли тич ки од но си Ср би је и Ру си је 1909‒1917”. 
Ис тра жи ва ња су оба вље на у Ар хи ву Ср би је у Бе о гра ду: фонд Министарствa ино-
стра них де ла – По ли тич ко оде ље ње; фонд Јо ва на Жу јо ви ћа, пре пи ска са дру штвом 
ру ских но ви на ра, пре пи ска Јо ва на Жу јо ви ћа и Сто ја на Но ва ко ви ћа; Ар хи ву Ју го-
сла ви је: фонд Кра љев двор, спи си ру ске еми гра ци је, и Ар хи ву СА НУ у Бе о гра ду 
(пре пи ска). Уче шће са ре фе ра том „Пред сед ник СКА Јо ван Жу јо вић о ује ди ње њу 
Ју жних Сло ве на” на на уч ном ску пу „Крај ра та, Ср би и ства ра ње Ју го сла ви је” ко ји 
су ор га ни зо ва ли СА НУ, АНУРС и Ма ти ца срп ска. При ре ђен је збор ник ра до ва 
Пр ви свет ски рат и Ује ди ње ње, у из да њу Ма ти це срп ске. 

Oбјављени ра до ви:
1. Ђор ђе Ђу рић, „Ге не рал А. М. За јон чков ски, Би о гра фи ја и ко ман до ва ње срп-

ским до бро вољ ци ма у До бру џи / Đor đe Đu rić, „Ge ne ral A. M. Zayon chkov ski, 
bi o graphy and com mand od ser bian vo lun te ers in Do bru ja”, у Збор ни ку ра до ва 
До бро вољ ци у Ве ли ком ра ту 1914‒1918 / The vo lun te ers in the gre at war 1914/1918, 
Уред ни ци: Ср ђан Ру дић, Да ли бор Ден да, Ђор ђе Ђу рић, Исто риј ски ин сти тут, 
Ин сти тут за стра те гиј ска ис тра жи ва ња, Ма ти ца срп ска, Бе о град 2018, 219‒230.

Проф. др Алек сан дар Ра сто вић
То ком че тво ро го ди шњег пе ри о да (2016‒2020) на ста вље на су ар хив ска ис тра-

жи ва ња у Ар хи ву Ср би је, и то у: По ли тич ком оде ле њу МИД-а, фон ду Ми кро фил-
мо те ка и По слан ство Ве ли ке Бри та ни је у Бе о гра ду, Ад ми ни стра тив ном фон ду, као 
и у лич ном фон ду Или је Га ра ша ни на. За ми сао је да се ис тра же ста во ви зва нич не 
бри тан ске по ли ти ке и ди пло ма ти је пре ма срп ском на ци о нал но по ли тич ком и ре во-
лу ци о нар ном по кре ту, и ње го вим глав ним ак те ри ма на те ри то ри ји Хаб збур шке 
мо нар хи је у 1848‒1849. го ди ни. За по че та су ис тра жи ва ња у фон до ви ма: Збир ка 
Va ria и Збир ка Ра до слав Пе ро вић. 

Др Урош Стан ко вић
У окви ру ра да на про јек ту то ком 2016. го ди не те ма ис тра жи ва ња би ла је уло-

га по зна тог књи жев ни ка и по ли ти ча ра Ла за ра Зу ба на у Срп ском на род ном по кре ту 
1848/49. По сле ви ше ме сеч ног ис тра жи ва ња то ком ко јег су пре гле да не ре ле вант на 
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ли те ра ту ра, ме мо ар ска гра ђа, та да шња до ма ћа штам па и ре ле вант на гра ђа Ар хи ва 
Ср би је, ар хи ва СА НУ у Бе о гра ду и Срем ским Кар лов ци ма, Ар хи ва Вој во ди не, Ру-
ко пи сног оде ље ња Ма ти це срп ске и Исто риј ског ар хи ва Ки кин де, из ра ђен је ру ко-
пис на уч ног члан ка „Ла зар Зу бан у Срп ском на род ном по кре ту 1848/49”, ко ји је 
об ја вљен у ча со пи су Срп ске сту ди је, 8/2017, 293–311. 

То ком 2017. го ди не по че ло је при ку пља ње и пре ку ца ва ње но вин ских из ве шта-
ја о нај ва жни јим до га ђа ји ма из исто ри је Ср ба у Ју жној Угар ској ко ји су се то ком 
XIX ве ка од и гра ли у Но вом Са ду ‒ осни ва ње Срп ске чи та о ни це, ма ђар ско бом бар-
до ва ње Но вог Са да 1849, пр ви и дру ги из бор Све то за ра Ми ле ти ћа за гра до на чел-
ни ка, осни ва ње Ује ди ње не омла ди не срп ске, осни ва ње Ли бе рал не и Ра ди кал не 
стран ке и уби ство Ми ше Ди ми три је ви ћа. Члан ци о овим зби ва њи ма, об ја вље ни у 
нај ти ра жни јим срп ским ли сто ви ма у Хаб збур шкој мо нар хи ји, Кне же ви ни (Кра ље-
ви ни) Ср би ји и Цр ној Го ри, на ћи ће се у књи зи ко ја ће би ти об ја вље на у окви ру 
еди ци је но во сад ске град ске би бли о те ке о ста ром Но вом Са ду.

У то ку ра да на про јек ту то ком 2018. го ди не ре зул та ти ис тра жи ва ња пред ста-
вље ни су на на уч ном ску пу ,,Ср би у Ре во лу ци ји 1848/49. и де ша ва ња у Ср бо бра ну”. 
Скуп је одр жан 15. ју на у ор га ни за ци ји Оп шти не Ср бо бран и Удру же ња по то ма ка 
и по што ва ла ца до бро во ља ца осло бо ди лач ких ра то ва 1848–1918. ,,Ср би јан ски – ср бо-
бран ски”. На ску пу је пред ста вљен рад ,,Про та Ма те ја Не на до вић и Срп ски на род ни 
по крет 1848/49”.

РАЗ ВОЈ ПРАВ НЕ ТЕР МИ НО ЛО ГИ ЈЕ КОД СР БА 
(ру ко во ди лац про јек та: проф др Љу бо мир ка Кр кљуш) 

Проф. др Љу бо мир ка Кр кљуш
Ка ко је за ми сао о ор га ни зо ва њу ра да на овој те ми на ста ла то ком ис тра жи ва-

ња ра зно вр сних сфе ра де лат но сти Кон стан ти на Бог да но ви ћа, јед не зна чај не лич-
но сти срп ског кул тур ног и јав ног жи во та у пр вој по ло ви ни XIX ве ка и углед ног 
прав ни ка, при ку пље на је и гра ђа о ства ра њу прав не тер ми но ло ги је на срп ском 
је зи ку у не ким обла сти ма пра ва. У то вре ме је у угар ском прав ном си сте му по чео 
да се ко ри сти ма ђар ски је зик, па су ма ђар ски пре во ди прав них про пи са са ла тин ског 
ко ји су та да на чи ње ни по че ли да се пре во де и на срп ски је зик. По во дом тер ми на 
ко ји су у по је ди ним пре во ди ма пр ви пут упо тре бља ва ни во ђе не су по ле ми ке ме ђу 
углед ним срп ским прав ни ци ма у Ју жној Угар ској. При ку пље ни су ти пре во ди и 
по ле мич ки тек сто ви срп ских прав ни ка ко ји су у ве зи са њи ма на ста ли ‒ Кон стан-
ти на Бог да но ви ћа, Па вла Арс. По по ви ћа и дру гих. 

У то ку 2017. го ди не при ку пље ни су гра ђа и об ја вље ни ра до ви о пр вим пре во-
ди ма обра за ца за фор му ли са ње и пи са ње ра зних до ку ме на та прав не при ро де са 
не мач ког на срп ски је зик на чи ње них у XVI II ве ку и њи хо вим ау то ри ма, зна ме ни тим 
срп ским ин те лек ту ал ци ма то га вре ме на ‒ Алек си ју Ве зи ли ћу и Ата на си ју Стој ко-
ви ћу, као и пре во ди не ких про пи са из да тих за Вој ну гра ни цу у XVI II ве ку. При пре-
мље на је гра ђа и о устав но прав ној тер ми но ло ги ји устав них про је ка та на ста лих у 
Срп ској Вој во ди ни у то ку Срп ског на род ног по кре та 1848‒1849. го ди не. 

Об ја вљен је чла нак „О пре во ди ма угар ског Ме нич ног за ко на, њи хо вим ау то-
ри ма и кри ти ча ри ма”, Збор ник Ма ти це срп ске за исто ри ју, 95, 1/2017, 15‒38.

У то ку 2018. го ди не на ста вљен је рад на би бли о гра фи ји об ја вље них ра до ва, 
као и при ку пља ње гра ђе ре ле вант не за про јект ‒ пре во да за ко на, за кон ских и устав-
них на цр та, струч них ра до ва прав ни ка и број них дру гих из во ра. Ре зул та ти ис тра-
жи ва ња об ја вље ни су у ра ду: „Прав ни тер ми ни у епи сто ла ри ма Алек си ја Ве зи ли ћа 
и Ата на си ја Стој ко ви ћа”, Збор ник за исто ри ју Ма ти це срп ске, 97, Но ви Сад 2018, 
69–82.
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То ком 2019. го ди не на ста вље но је при ку пља ње ре ле вант не ли те ра ту ре и гра-
ђе. По стиг нут је до го вор са проф. др Жи ком Бу ју кли ћем и на чи ње ни су пр ви ко ра ци 
у за јед нич ком ра ду на ана ли зи тер ми но ло ги је пре во да Pan dek ta не мач ког ро ма ни-
сте Х. Дер нбур га ко ји је на чи нио Ла за Ко стић. На пи сан је чла нак: „Устав но прав ни 
пој мо ви и тер ми ни у до ку мен ти ма Срп ског на род ног по кре та 1848–1849. го ди не”, 
пре дат за Збор ник за исто ри ју, 15 стра ни ца. 

Др Урош Стан ко вић
У окви ру ра да на про јек ту то ком 2016. го ди не те ма ис тра жи ва ња би ла је прав на 

тер ми но ло ги ја ко ри шће на у др жа ви Пр вог срп ског устан ка. У прав ним про пи си ма 
из да тим у то ку Устан ка, са чу ва ној гра ђи та да шњих ма ги стра та, Ка ра ђор ђе вом де-
ло вод ном про то ко лу и дру гим тек сто ви ма од зна ча ја за те му, про на ђен је ве ли ки 
број прав них тер ми на. 

Да би се утвр ди ли ста рост про на ђе них тер ми на и њи хо во по ре кло, пре гле дан 
је ве ли ки број срп ских сред њо ве ков них из во ра пра ва (по ве ље, пре пи си Ду ша но вог 
за ко ни ка, ру ко пи си За ко но пра ви ла итд.), ста ри срп ски за пи си и нат пи си (Љу бо мир 
Сто ја но вић), це ла еди ци ја „Ста ри срп ски за пи си и нат пи си из Вој во ди не”, гра ђа 
ко ју је Га ври ло Вит ко вић из дао у де лу Спо ме ни ци из бу дим ског и пе штан ског ар хи ва, 
гра ђа са те ри то ри је да на шње Цр не Го ре. Кон сул то ва ни су и ли сто ви Серб ски ја но
ви ни и Сла ве носерб ски ја вје до мо сти, као и де ла Крат ко со чи ње ни је о при ват них 
и пу блич них де лах и Серб ски се кре тар, чи ји су ау то ри Алек си је Ве зи лић, од но сно 
Ата на си је Стој ко вић. 

То ком 2017. го ди не про у ча ван је ру ко пис под на сло вом Гра ђан ско пра во у ц.к. 
Хр ват скосла вон ској и Срб скоба нат ској вој нич кој гра ни ци или Све об шти гра ђан
ски ау стри ски за ко ник од год 1811. на срб ски је зик пре ве ден, и с до дат ци ма за 
жи те ље гра ни чар ске по треб ним до пу њен (пре вод ау стриј ског Оп штег гра ђан ског 
за ко ни ка (1811) на срп ски је зик са ко мен та ри ма, ко ји је са чи нио пе тро ва ра дин ски 
адво кат Па вле Ше ро глић). 

У то ку ра да на про јек ту 2018. го ди не, а на осно ву при ку пље них по да та ка то ком 
ис тра жи ва ња ау стриј ског Оп штег гра ђан ског за ко ни ка (1811), на пи сан је текст под 
рад ним на сло вом „Ко мен тар Ау стриј ског гра ђан ског за ко ни ка Па вла Ше ро гли ћа”, 
ко ји је об ја вљен у Збор ни ку ра до ва Прав ног фа кул те та у Ни шу, бр. 83/2019, 19–39.

Сво ји на је нај ва жни ји ин сти тут ствар ног пра ва и је дан од нај ва жни јих прав них 
ин сти ту та уоп ште. Пи та ње сво ји не та ко ђе пред ста вља са му срж од но са у дру штву. 
Као и за го то во сва ки дру ги прав ни ин сти тут, за њу су се у то ку раз во ја но во ве ков-
не срп ске прав не тер ми но ло ги је упо тре бља ва ли раз ли чи ти тер ми ни. У то ку ра да 
на про јек ту 2019. го ди не на пи сан је рад под на сло вом „Срп ски тер ми ни за сво ји ну 
1804–1918”, ко ји је пре дат за об ја вљи ва ње у ча со пи су Збор ник ра до ва Прав ног фа
кул те та у Но вом Са ду за 2019. го ди ну.

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)

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 то ку 2016. го ди не об ја вље на је (у ко а у тор ству са Ни ко лом Јо ци ћем) књи га 
Ста ре штам па не књи ге би бли о те ке Сла вон ске епар хи је у Па кра цу, Бе о град 2016. 

По во дом об ја вљи ва ња књи ге ор га ни зо ва на је Ме ђу на род на кон фе рен ци ја 
„Очу ва ње ру ко пи сног и ста рог штам па ног на сле ђа Jугоисточне Евро пе: иден ти-
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тет ска ис тра жи ва ња” на Пра во слав ном бо го слов ском фа кул те ту Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду, 18‒19. но вем бра 2016. го ди не.

Од 2017. го ди не, сва ке го ди не у де цем бру у Ма ти ци срп ској одр жа ва се на уч-
ни скуп „Бо го сло вље и ду хов ни жи вот Кар ло вач ке ми тро по ли је”. Том при ли ком 
пред ста вља ју се зна чај ни ра до ви на ста ли то ком ра да на про јек ту. На на уч ним ску-
по ви ма из ло же но је око два на ест на уч них са оп ште ња еми нент них струч ња ка у 
окви ру две се си је. 

То ком 2018. го ди не об ја вљен је Збор ник ра до ва пред ста вље них на на уч ном 
ску пу „Бо го сло вље и ду хов ни жи вот Кар ло вач ке ми тро по ли је” одр жа ном у Ма ти-
ци срп ској, 11. де цем бра 2017. го ди не. Део ре зул та та ис тра жи ва ња спро ве де них 
то ком 2018. го ди не пред ста вљен је на на уч ном ску пу „Кул ту ро ло шка и обра зов на 
пре пли та ња и уза јам ни од но си цр ка ва и по ли тич ких ен ти те та Цен трал не и Ју го и-
сточ не Евро пе од 1690. до 1918. го ди не”.

То ком 2019. го ди не об ја вљен је Збор ник ра до ва пред ста вље них на на уч ном 
ску пу „Бо го сло вље и ду хов ни жи вот Кар ло вач ке ми тро по ли је” одр жа ном у Ма ти-
ци срп ској, у де цем бру 2018. го ди не. Део ре зул та та ис тра жи ва ња спро ве де них то ком 
2019. го ди не пред ста вљен је на на уч ном ску пу „Бо го сло вље и ду хов ни жи вот Кар-
ло вач ке ми тро по ли је у окви ру 800 го ди на ау то ке фа ли је Срп ске пра во слав не цр кве” 
ко ји је одр жан 16. де цем бра у Бе о гра ду и 17. де цем бра у Но вом Са ду у Ма ти ци 
срп ској. У Ма ти ци срп ској ра до ве и ре зул та те ис тра жи ва ња пре до чи ли су: Пор фи-
ри је Пе рић, Жар ко Вој но вић, Дра ган Ка ран, Зо ран Ран ко вић, Вла ди мир Ву ка ши-
но вић, Ср бо љуб Уби па ри по вић, Вла ди слав Пу зо вић, Игор Бо ро зан, Гор да на Га врић, 
Вла де та Пе тро вић Ан ђе ла Га ври ло вић, Ни ко ла Лу кић, Ми ро сла ва Ко стић, Вла ди-
мир Си мић, Ана Ра шко вић, Пе тар Ни ко лић и Дар ко Је лић.

ИСТО РИ ЈА СРП СКЕ НО ВО ВЕ КОВ НЕ ИСТО РИ О ГРА ФИ ЈЕ  
ДО 1918. ГО ДИ НЕ 

(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Ђор ђе Ђу рић)

То ком 2017. го ди не ужа рад на гру па са рад ни ка на про јек ту при сту пи ла је ис-
тра жи ва њу нај ма ње ис тра же них пи та ња – де мо граф ских при ли ка, раз во ја ста нов-
ни штва и па ро хи јал не мре же на про сто ру Кар ло вач ке ми тро по ли је. Са рад ни ци на 
про јек ту у пе ри о ду од 2017. до 2020. го ди не би ли су: проф. др Бран ко Бе шлин, др 
Ра до ван По по вић и проф. др Ђор ђе Ђу рић.

Исто ри ја срп ске но во ве ков не исто ри о гра фи је до 1918. го ди не 
(но си лац те ме: проф. др Ђор ђе Ђу рић)

То ком 2017. го ди не на ста вље но је ис тра жи ва ње ути ца ја европ ских исто ри о-
гра фи ја на раз вој исто ри о пи са ња код Ср ба у XVI II и XIX ве ку. Про у че ни су ли те-
ра ту ра и об ја вље ни из во ри ко ји ука зу ју на ме то до ло шке ути ца је (и кон так те) Ма те ја 
Бе ла и Ја на Том ке Са ског на Јо ва на Ра ји ћа и Ав гу ста Лу дви га Шле це ра на Ву ка 
Ка ра џи ћа. Оба вље но је ис тра жи ва ње у Ар хи ву СА НУ у Бе о гра ду где је про у чен и 
при ре ђен ру ко пис Си ме о на Пи шче ви ћа Из ве штај са чи њен од ма те ри ја ла ко ји је 
при ку пљен из ра зних књи га и хро ни ка, и пре ве ден на сло вен ски је зик, ко ји го во ри о 
сло вен ском на ро ду, о Или ри ји, Ср би ји и о свим срп ским кне же ви ма, кра ље ви ма, 
ца ре ви ма и де спо ти ма, а та ко ђе и о Грч кој, Тур ској, дав но про шлој угар ској по бу ни 
и, на кра ју, о од ла ску срп ског на ро да у Ру си ју, ко ји се чу ва под ар хив ском сиг на ту-
ром 9238. Исто ри ја срп ског на ро да чи ји је ау тор Си ме он Пи шче вић на ста ла је 
по след њих го ди на XVI II ве ка у им пе ра тор ској Ру си ји, ме ђу тим, до да нас ни је би ла 
у це ло сти об ја вље на. Овај дра го це ни ру ко пис био је чу ван у по ро ди ци, док га ау то ров 
пра у нук ни је пре дао Ни лу Алек сан дро ви чу По по ву, ру ском сла ви сти, исто ри ча ру 
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и ар хе о гра фу. По пов га је 1871. го ди не по кло нио Срп ском уче ном дру штву (чи ји је 
био до пи сни члан), али је јед но вре ме био „за ту рен” у остав шти ни Ву ка Ка ра џи ћа, 
и тек из ме ђу два свет ска ра та по стао је по знат срп ској на уч ној јав но сти. Да нас се 
чу ва у Ар хи ву СА НУ у Бе о гра ду. Де ло ве овог ру ко пи са об ја вио је Нил По пов у ча-
со пи су ВҍстникъЕвропы у Санкт Пе тер бур гу 1870. го ди не и углав ном су се на ши 
исто ри ча ри до са да по зи ва ли на тај из вор ник.

Пи шче ви ће ва Исто ри ја об у хва та пе ри од од ста рог ве ка, Се о бе на ро да па до 
сре ди не XVI II сто ле ћа. За вре ме и при ли ке у ко ји ма је де ло на ста ја ло по ка зао је 
из у зет но по зна ва ње ли те ра ту ре, а био му је до сту пан ве ли ки број де ла ан тич ких, 
ви зан тиј ских, не мач ких, че шких и ру ских ау то ра. По себ ну из вор ну вред ност има 
опис при ли ка и до га ђа ја ко ји ма је био са вре ме ник или су се од и гра ли у де це ни ја ма 
ко је су му прет хо ди ле, и ко ји чи не ве ћи део ру ко пи са.

То ком 2017. као ре зул тат ра да на те ми об ја вље ни су сле де ћи ра до ви:
1. Ђор ђе Ђу рић, „Гра ђан ска Евро па Че до ми ра По по ва”, Ле то пис Ма ти це срп ске, 

го ди на 193, мај 2017, књ. 499, св. 5, стр. 660‒664.
2. Ђор ђе Ђу рић, „Па вле Ју ли нац и За ха ри ја Ор фе лин као исто ри ча ри”: у Спо

ме ни ца ака де ми ку Че до ми ру По по ву, Уре ђи вач ки од бор: Ва си ли је Кре стић и 
др., Но ви Сад 2017, 287‒309.
То ком 2018. го ди не из вр ше на је ана ли за ви ше из во ра ко ји су ути ца ли на раз вој 

исто ри о пи са ња код Ср ба у XVI II ве ку, пре све га на де ла Јо ва на Ра ји ћа, Си ме о на 
Пи шче ви ћа и За ха ри је Ор фе ли на. Об ра ђе на су де ла Ан то на Фри дри ха Би шин га 
(An ton Fri e drich Büsching) об ја вље на у исто риј ско-ге о граф ској еди ци ји Ma ga zin für 
die ne ue Hi sto rie und Ge o grap hie (чи ја су 22 то ма иза шла од 1767. до 1788), за тим 
Ан дре ја Ли зло ва (Ан дрей Ива но вич Лызлов) Скит ска исто ри ја ко ја је на ста ла на 
осно ву ру ских ле то пи са, хро но гра фа, ста рих по пи са др жав них слу жбе ни ка, пољ-
ско-ли тав ских хро ни ка, али и де ла за пад них ау то ра, по ред оста лих и Ђо ва ни ја 
Бо те ра. По том је об ра ђе но де ло Јо ха на Ге ор га Есих са (Jo hann Ge org Es sichs), Kur ze 
Ein le i tung zu der all ge me i nen und be son de ren Welt hi sto rie: aufs ne ue über se hen, und 
bis auf ge gen wär ti ge Ze it fort ge se zet иза шло у Штут гар ту 1707, а у XVI II ве ку до жи-
ве ло чак је да на ест из да ња. Књи га Фран ца Мар ти на Пел це ла, јед ног од уте ме љи-
ва ча мо дер не че шке исто ри о гра фи је, про све ти те ља и јед ног од нај зна чај ни јих при-
пад ни ка пре по ро да сво га на ро да, ко ји је сво ја исто ри о граф ска де ла об ја вљи вао на 
не мач ком, ла тин ском и че шком је зи ку, Крат ка исто ри ја Че ха (Kur zge fas ste Geschic hte 
der Böhmen von den ältesten bis auf die it zi gen Ze i ten. St. Cle mens, Prag 1774), на ста ла 
је на осно ву ста рих че шких хро ни ка, по ве ља и ру ко пи са ко ји су му би ли до ступ ни.

Об ја вље ни ра до ви:
1. Ђор ђе Ђу рић, „Од Се о бе на ро да до Се о ба”, у: Исто ри ја срп ског на ро да Си ме

о на Пи шче ви ћа, Но ви Сад, Шид 2018, 7‒133.
То ком 2019. го ди не у ра ду на про јек ту је при ку пље на гра ђа из ру ских ар хи ва 

и Ар хи ва СА НУ ко ја се од но си на пре пи ску Ни ла Алек сан дро ви ча По по ва са срп-
ским исто ри ча ри ма и њи хо вим по том ци ма. Об ра ђе на је и пре ве де на пре пи ска Алек-
сан дра Пла то но ви ча Пи шче ви ча са Ни лом По по вом (От дел ру ко пи сей РГБ Мо сква) 
са кра ја XIX ве ка из ко је се ви ди ка ква је би ла суд би на ори ги на ла ру ко пи са ме мо-
а ра Си ме о на Пи шче ви ћа. Та ко ђе је об ра ђе на и пре ве де на пре пи ска Јо ва на Су бо ти ћа 
са Ни лом По по вом у ве зи са Су бо ти ће вом по се том сло вен ском кон гре су у Мо скви и 
Санкт Пе тер бур гу и шко ло ва њем ње го вог си на Де ја на у Ру си ји. Гра ђа је прирeђена 
за штам пу.

На ста вљен је рад на про у ча ва њу и ана ли зи из во ра и ли те ра ту ре ко је су ко ри-
сти ли срп ски исто ри ча ри у XVI II ве ку, пре свих Јо ван Ра јић, Си ме он Пи шче вић и 
За ха ри ја Ор фе ли на. Об ра ђе на су де ла Кар ла Го тли ба фон Вин ди ша, Kur zge fas ste 
Geschic hte der Un garn von den ältesten, bis auf die it zi gen Ze i ten, Pres sburg 1778; Јо ха на 
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Хиб не ра, Kurt ze Fra gen aus der po li tischen Hi sto rie, Le ip zig 1693, као и ви ше де ла 
Кри сто фа Марти на Ке ле ра, укљу чу ју ћи и ње го ву збир ку исто риј ских ка ра та. 

Об ја вљен је чла нак: „Hi sto ri o grap hi cal work of Si meon Piš če vić: bet we en Cen tral 
Eu ro pe and Rus sia” у ча со пи су Is tra ži va nja, Jo ur nal of hi sto ri cal re se ar ches, 30/2019. 
No vi Sad 2019. У штам пу је пре дат чла нак „Пред сед ник СКА Јо ван Жу јо вић о ује-
ди ње њу Ју жних Словенa”, ко ји је по зи тив но ре цен зи ран и тре ба да бу де об ја вљен 
у збор ни ку са на уч ног ску па СА НУ Крај Пр вог свет ског ра та и ства ра ње Кра ље
ви не СХС/Ју го сла ви је. Као ре зул тат ра да на про јек ту ре дак ци ји Збор ни ка за дру штве
не на у ке Ма ти це срп ске је пре дат и рад „Не мач ки узо ри срп ске исто ри о гра фи је 
дру ге по ло ви не XVI II и по чет ка XIX ве ка”. Рад је по зи тив но ре цен зи ран, али је 
глав ни уред ник од био да рад об ја ви.

Ути цај иде ја за пад но е вроп ског ли бе ра ли зма на срп ску исто ри о гра фи ју  
у дру гој по ло ви ни XIX ве ка 

(но си лац те ме: проф. др Бран ко Бе шлин)

То ком 2017. го ди не, у окви ру ис тра жи ва ња до при но са Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа 
раз во ју срп ске исто ри о гра фи је у дру гој по ло ви ни XIX ве ка, ана ли зи ра на су ње го-
ва де ла Срб ски на род и ис точ но пи та ње и Ср бен да и го то ван. Пр во де ло је у ви ду 
бро шу ре нај пре об ја вио 1863. у Лон до ну на ен гле ском (Тhe Ser bian Na tion and the 
Ea stern Qu e sti on), а по том исте го ди не у Но вом Са ду. Јо ва но вић је, с на ме ром да 
при до би је бри тан ско јав но мње ње за осло бо ди лач ку бор бу Ср би је, из ло жио ње ну 
исто ри ју од по че та ка до са вре ме ног до ба, с тим што је у ин тер пре та ци ји до га ђа ја 
и про це са сле дио иде о ло шке обра сце ко је су по ста ви ли ен гле ски ли бе рал ни исто-
ри ча ри. По ку шао је да до ка же ка ко Ср би има ју уро ђе ну скло ност ка сло бо ди и 
де мо кра ти ји и на тај на чин оправ да њи хо ве те жње за осло бо ђе њем од тур ске вла сти 
и др жав ном са мо стал но шћу. По ње го вом ту ма че њу, ап со лу ти зам се ме ђу Ср би ма 
ја вљао ис кљу чи во као по сле ди ца стра ног ути ца ја (ви зан тиј ског, осман ског, ру ског), 
али му се срп ски на род увек опи рао бра не ћи сво је из вор не де мо крат ске уста но ве. 
Сле де ће, 1864. го ди не Јо ва но вић је те ста во ве по но вио у трак та ту Ср бен да и го то
ван ко ји се сма тра јед ним од про грам ских тек сто ва срп ског ли бе ра ли зма. Убр зо је 
1864. пре тр пео оштру кри ти ку Ђу ре Да ни чи ћа ко ја ни је би ла без по ли тич ке по за-
ди не. Да ни чи ћа је по др жао ње гов сту дент Сто јан Но ва ко вић. То је би ла пред и гра 
ви ше го ди шњег спо ра ко ји ће у исто ри о гра фи ји во ди ти при ста ли це на ци о нал но ро-
ман ти чар ске и кри тич ке шко ле. За то смо, по ред основ не те ме, по све ти ли па жњу и 
по чет ном раз до бљу ства ра ла штва Сто ја на Но ва ко ви ћа и ре зул та те тог ис тра жи ва-
ња из ло жи ли на на уч ном ску пу одр жа ном у ор га ни за ци ји СА НУ у Бе о гра ду 1. и 2. 
но вем бра 2017. го ди не.

И то ком 2018. го ди не у окви ру ис тра жи ва ња до при но са Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа 
раз во ју срп ске исто ри о гра фи је у дру гој по ло ви ни XIX ве ка, ана ли зи ра на су ње го ва 
де ла Срб ски на род и ис точ но пи та ње и Ср бен да и го то ван. Јо ва но ви ћев бо ра вак 
у бри тан ској пре сто ни ци озна чио је и пре о крет у срп ској дру штве ној ми сли ко ја се 
та да раз ви ја ла под ути ца јем сред њо е вроп ских обра за ца. Мла ђа ге не ра ци ја ин те-
лек ту а ла ца је, пр вен стве но за хва љу ју ћи Јо ва но ви ћу, при хва ти ла иде је ен гле ског и 
фран цу ског по зи ти ви зма, што се од ра зи ло и на исто ри о гра фи ју. По до ла ску из Лон-
до на Јо ва но вић је са сво јим при ста ли ца ма по ку шао да пре у зме упра ву над Ли це јем 
и Дру штвом срп ске сло ве сно сти у Бе о гра ду, у че му је ја ну а ра 1864. био спре чен, 
па је, да би се скло нио од про го на ре жи ма, оти шао у еми гра ци ју. Нај пре је бо ра вио 
у Но вом Са ду, где су ње го ви по ли тич ки исто ми шље ни ци на че лу са Све то за ром 
Ми ле ти ћем пре вла да ли у Ма ти ци срп ској. Ту је Јо ва но вић 1864. об ја вио свој трак тат 
Ср бен да и го то ван. Као и у Ис точ ном пи та њу, ана ли зи ра ју ћи срп ску исто ри ју 
твр дио је да је све оно што је код Ср ба до бро, из вор но њи хо во, а рђа во по сле ди ца 
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ту ђин ских ути ца ја. Кри ти ку на овај текст из нео је Ђу ра Да ни чић у тек сту Ср бин 
Ср бен ди чи ме је по чео спор из ме ђу ро ман ти чар ске и кри тич ке шко ле у срп ској исто-
ри о гра фи ји ко ји ће кул ми ни ра ти у на ред не три де це ни је. 

Об ја вљен је рад:
1. „Бор ба ли бе ра ла за пре власт у Дру штву срп ске сло ве сно сти и Ма ти ци срп ској 

1864‒1866”, Глас СА НУ CDXXVI II, Оде ље ње исто риј ских на у ка, књи га 18, 
Бе о град 2018, 281‒298.
У прет ход ној фа зи ра да на про јек ту ис тра жи ва не су дру штве не и по ли тич ке 

окол но сти у ко ји ма је за по че ла по ле ми ка из ме ђу при пад ни ка „на ци о нал но ро ман-
ти чар ске” и „кри тич ке” шко ле у срп ској исто ри о гра фи ји. Ана ли зи ра ни су исто рио-
граф ски члан ци и по ле мич ки тек сто ви у два нај зна чај ни ја ча со пи са Ује ди ње не омла-
ди не срп ске: но во сад ској Ма ти ци и бе о град ској Ви ли, ко је су пи са ли Алим пи је 
Ва си ље вић, Ми та Ра кић, Пан та Срећ ко вић, Че до миљ Ми ја то вић и Сто јан Но ва ко-
вић. Исто вре ме но је па жња обра ће на на би о гра фи је ау то ра и ис тра жи ва на њи хо ва 
пре пи ска ка ко би се про ник ну ло у ме ђу соб не од но се ко ји су уз ме то до ло шка опре-
де ље ња ау то ра и њи хо ве по ли тич ке ста во ве та ко ђе ути ца ли на ток по ле ми ке. У 
сле де ћем ис тра жи вач ком пе ри о ду нај ви ше па жње би ће усме ре но на дво том но де ло 
Сто ја на Бо шко ви ћа Исто ри ја све та за на род и шко лу (1866, 1874) и Све оп шту 
исто ри ју (1864‒1872) Пан те Срећ ко ви ћа. У пи та њу су два уџ бе ни ка на ме ње на сту-
ден ти ма Ве ли ке шко ле на ко јој су обо ји ца ау то ра би ли пре да ва чи. На ме ра је да се 
уста но ви ко ја су де ла европ ских исто ри ча ра Бо шко вић и Срећ ко вић нај ви ше ко ри-
сти ли, ка ко се то од ра зи ло на њи хо ве ме то до ло шке кон цеп ци је и ин тер пре та ци ју 
исто риј ских до га ђа ја и про це са, те ка ква је би ла ре цеп ци ја ових књи га у јав но сти.

Срп ски књи жев ни ци XIX ве ка и исто ри о гра фи ја 
(но си лац те ме: др Ра до мир Ј. По по вић)

У 2017. го ди ни у фо ку су ис тра жи ва ња је би ло при ку пља ње ма те ри ја ла за пи-
са ње члан ка о по ре клу и шко ло ва њу Ко сте (Сто ја на) Но ва ко ви ћа у Шап цу у раз до бљу 
од 1842. до 1857. го ди не. Та те ма ни је до вољ но про у че на у на шој исто ри о граф ској 
ли те ра ту ри. Уз гред но су о то ме пи са ли Па вле По по вић („Мла ди Но ва ко вић (1842–
1873)” у Спо ме ни ци Сто ја на Но ва ко ви ћа, Бе о град: СКЗ, 1921) и Ста но је Фи ли по вић 
(Шко ло ва ње Сто ја на Но ва ко ви ћа, ГМИ АШ, 1976, XI II). На и ме, из њи хо вих ра до-
ва са зна је мо са мо то ли ко да је Но ва ко вић по ха ђао основ ну шко лу у Шап цу од 1849. 
до 1853. го ди не и че ти ри раз ре да Ша бач ке по лу гим на зи је од 1853. до 1857. го ди не, 
те пред ме те ко је је слу шао као уче ник по лу гим на зи је. Циљ ис тра жи ва ња је био да 
се на осно ву до сад не ко ри шће них из во ра, пре све га фон да Ми ни стар ства про све те, 
фон да Кне же ве кан це ла ри је и фон да Ша бач ког окру жног на чел ства у Ар хи ву Ср би-
је, ре кон стру и ше по ро дич но по ре кло и шко ло ва ње Ко сте Но ва ко ви ћа у Шап цу. У 
Ме ђу оп штин ском исто риј ском ар хи ву у Шап цу пре гле дан је фонд Су да окру га 
ша бач ког. У На род ној би бли о те ци Ср би је и Би бли о те ци СА НУ ис тра же ни су пе-
ри о дич не пу бли ка ци је, но ви не и ча со пи си, у ко ји ма се пи ше о Но ва ко ви ће вом 
по ре клу. Пре ли ми нар ни ре зул та ти ис тра жи ва ња са оп ште ни су на на уч ном ску пу 
о Сто ја ну Но ва ко ви ћу у СА НУ 1. но вем бра 2017. го ди не.

Ре зул тат до са да шњег ра да на про јек ту су пу бли ко ва ни сле де ћи ра до ви:
1. „Ни ћи фор Нин ко вић – тра гом Жи зни о пи са ни ја и дру гих исто риј ских из во ра”, 

При ло зи за књи жев ност, исто ри ју, је зик и фол клор LXXXII (2016), 89‒107;
2. „Ана стас Јо ва но вић – ан га жо ва ни обре но ви ће вац”, у: Иден ти те ти и ме ди ји. 

Умет ност Ана ста са Јо ва но ви ћа и ње го во до ба, Му зеј Гра да Бе о гра да, Бе о град 
2017, 53‒67.
Пре ма пла ну за 2018. го ди ну, ис тра жи ва ња то ком те и де лом прет ход не го ди-

не би ла су усме ре на на про у ча ва ње јед ног де ла жи во та Сто ја на Но ва ко ви ћа, то јест, 
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ње го во од ра ста ње и шко ло ва ње. Тим ис тра жи ва њи ма је хро но ло шки об у хва ће но 
раз до бље од Но ва ко ви ће вог ро ђе ња у Шап цу 1842. до за вр шет ка Ли це ја у Бе о гра ду 
1863. го ди не. Иа ко у срп ској исто ри о гра фи ји по сто ји не ко ли ко чла на ка о „мла дом 
Но ва ко ви ћу”, ис тра жи ва ња су би ла усме ре на на про на ла же ње до сад не ко ри шће них 
до ку мен та из фон да Ми ни стар ства про све те у Ар хи ву Ср би је о Но ва ко ви ће вом 
шко ло ва њу у ша бач кој основ ној шко ли, ша бач кој по лу гим на зи ји, гим на зи ји и Ли-
це ју у Бе о гра ду. Ре зул тат ис тра жи ва ња су два ра да. Пр ви рад „Ша бач ки да ни Сто-
ја на Но ва ко ви ћа” об ја вљен је у збор ни ку ра до ва Сто јан Но ва ко вић по во дом сто 
се да ме дест пет го ди на од ро ђе ња у из да њу Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти. 
У ра ду је из не та осно ва на прет по став ка да се Но ва ко ви ћев отац до се лио у Ша бац 
сре ди ном че твр те де це ни је XIX ве ка, при ка за но је ње го во шко ло ва ње у основ ној 
шко ли у Шап цу од 1849. до 1853. го ди не и по лу гим на зи ји од 1853. до 1857. го ди не. 
Дру ги рад, „Сто јан Но ва ко вић у Гим на зи ји и Ли це ју 1857–1863. го ди не”, об ја вљен 
је у ча со пи су При ло зи за књи жев ност је зик и фол клор. У ње му су об ја шње не окол-
но сти под ко ји ма је Но ва ко вић као си ро ма шан уче ник при мао бла го де ја ни је и 
бес плат не уџ бе ни ке то ком шко ло ва ња. Ис так нут је кон ти ну и тет ње го вог обра зо-
ва ња у Гим на зи ји и Ли це ју и сти ца ње со лид не осно ве за ка сни ја све стра на на уч на 
ин те ре со ва ња (фи ло ло ги ја, исто ри ја, би бли о те кар ство).

У то ку 2019. го ди не на пи са на су три члан ка: „Ба та ла ка о Ка ра ђор ђу и Пр вом 
срп ском устан ку у днев нич ким бе ле шка ма Ни ко ле Кр сти ћа”, „Бе ле шке из жи во та 
Јан ка Ве се ли но ви ћа Дра гу ти на Ђ. Ту фег џи ћа” и „Срп ско-ру ске те ме у из да њи ма 
Исто риј ског ин сти ту та – до при нос Ан дре ја Ше мја ки на”. 

У пр вом ра ду ко ји је об ја вљен у збор ни ку ра до ва Од Ка ра ђор ђа до Вер сај ског 
ми ра пред ста вље ни су и ана ли зи ра ни днев нич ки за пи си Ни ко ле Кр сти ћа о ра ду 
Ла за ра Ар се ни је ви ћа Ба та ла ке на пи са њу исто ри је Пр вог срп ског устан ка, за тим о 
Кр сти ће вим по ку ша ји ма да се ру ко пис по сле Ба та ла ки не смр ти пу бли ку је и, на 
кра ју, пре да ји ру ко пи са на чу ва ње Срп ској кра љев ској ака де ми ји. У ра ду „Бе ле шке 
из жи во та Јан ка Ве се ли но ви ћа од Дра гу ти на Ђ. Ту фег џи ћа” ко ји је об ја вљен у ча-
со пи су При ло зи за књи жев ност, је зик, исто ри ју и фол клор при ло же не су че ти ри 
не по зна те бе ле шке из жи во та Јан ка Ве се ли но ви ћа ко је је на пи сао ње гов зет Дра-
гу тин Ђ. Ту фег џић (1881‒1960), све ште ник и књи жев ник: „Из Јан ко вог де тињ ства”, 
„Јан ков по след њи Бо жић”, „Јан ко ва га лант ност” и „Јан ко ви по след њи ча со ви жи-
во та”. Реч је о ау тен тич ним све до чан стви ма из жи во та ве ли ког пи сца ко ја ба ца ју 
но во све тло на по је ди не до га ђа је из ње го вог жи во та. У ра ду „Срп ско-ру ске те ме у 
из да њи ма Исто риј ског ин сти ту та – до при нос Ан дре ја Ше мја ки на”, ко ји ће би ти 
об ја вљен у збор ни ку ра до ва 2020. го ди не у спо мен на из у зет ног и ра но пре ми ну лог 
ру ског исто ри ча ра Ан дре ја Л. Ше мја ки на (1960‒2018), ком па ра тив ном ана ли зом при-
ло га об ја вље них у пе ри о дич ним из да њи ма Исто риј ског ин сти ту та на те му од но са 
Ср би је и Ру си је, до ка за но је да је Ше мја кин, са осам при ло га, нај про дук тив ни ји 
ру ски исто ри чар ко ји је пу бли ко вао ра до ве у из да њи ма Исто риј ског ин сти ту та.

ПРИ РЕ ЂИ ВА ЊЕ И НА УЧ НА ОБ РА ДА ГРА ЂЕ ОСМАН СКОГ  
ПО РЕ КЛА ИЗ МУ ЗЕ ЈА СРП СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ 

(ру ко во ди лац про јек та: др Ми ро слав Па вло вић)

Му зеј Срп ске пра во слав не цр кве у Бе о гра ду са др жи зна чај ну ко лек ци ју гра ђе 
осман ске про ве ни јен ци је (око 300 до ку ме на та), ко ја се те мат ским окви ром од но си 
ве ћи ном на срем ске ма на сти ре. Хро но ло шки оквир ко лек ци је је при лич но не у јед-
на чен, пред ња че до ку мен та из кла сич ног и ра ног тран зи ци о ног пе ри о да. По сма-
тра но по ка рак те ру гра ђе, у пи та њу су зна чај ним де лом та пи је и ху џе ти, од но сно 
до ку мен та по ве за на са га ран ци ја ма ма на стир ских по се да, иа ко ни су рет ки фер ма ни, 
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бу ју рул ди је и оста ла вр ста до ку ме на та. Про је кат „При ре ђи ва ње и на уч на об ра да гра-
ђе осман ског по ре кла из Му зе ја Срп ске пра во слав не цр кве” за по чет је 2018. го ди не.

У по чет ној фа зи ра да на про јек ту оба вље ни су по сло ви при пре ме про јек та. 
При ба вље на је до зво ла Св. ар хи је реј ског Си но да СПЦ и испитaни су ар хив ски 
фон до ви ка ко би се сте као увид у вр сту и обим ар хив ске гра ђе. Про це ду ра ус по ста-
вља ња са рад ње са Му зе јом СПЦ и управ ни ком Му зе ја го спо ди ном Ра до ва но ви ћем 
те кла је крај ње за до во ља ва ју ће, али је по сту пак одо бра ва ња про јек та зах те вао од-
ре ђе но вре ме. Ма пи ра ње ар хив ског фон да је от по че ло упо ре до са про це ду ром одо-
бра ва ња про јек та, за хва љу ју ћи пред у сре тљи во сти ру ко вод ства Му зе ја. Из вр ше на 
је гру ба кла си фи ка ци ја ар хив ског ма те ри ја ла и уста но вље но да фонд рас по ла же 
гра ђом ве за ном нај ве ћим де лом за фру шко гор ске ма на сти ре и по себ но имо вин ско-
прав не од но се. Уз то, фонд рас по ла же и са не ко ли ко фер ма на и оста лих вр ста до-
ку ме на та цен трал них ор га на вла сти. Што се ста ња гра ђе ти че, за кљу че но је да је 
кон зер ви ра на и у из у зет но до бром ста њу. По до би ја њу до зво ле од СПЦ за от по чи-
ња ње про јек та, при сту пи ло се ди ги та ли за ци ји гра ђе, што је и успе шно за вр ше но. 
Ти ме је за вр ше на пр ва фа за про јек та и сте кли су се сви усло ви за от по чи ња ње сле-
де ће фа зе.

У на ред ном пе ри о ду оче ку је се де таљ на кла си фи ка ци ја ди ги та ли зо ва ног ар-
хив ског ма те ри ја ла, из ра да ар хив ских ре ге ста и по че так ра да на тран сли те ра ци ји. 
Иа ко је, ка ко је већ ис так ну то, ста ње гра ђе из у зет но до бро, по је ди ни до ку мен ти су 
бла го оште ће ни, што мо же пред ста вља ти про блем при ли ком тран сли те ра ци је.

Про је кат „Об ја вљи ва ња осман ске гра ђе из Му зе ја Срп ске пра во слав не цр кве” 
спро во ди Ма ти ца срп ска у са рад њи са Му зе јом СПЦ а по одо бре њу Св. Си но да 
Срп ске пра во слав не цр кве. Про јек том су пред ви ђе ни си сте мат ска об ра да, кла си-
фи ка ци ја и об ја вљи ва ње це ло куп ног фон да гра ђе осман ске про ве ни јен ци је из Му-
зе ја СПЦ. Од по кре та ња про јек та (сре ди ном 2017. го ди не) ске ни ран је ар хив ски 
ма те ри јал и об ја вље на је ње го ва де таљ на кла си фи ка ци ја, те је то ком 2018. за по чет 
оби ман по сао тран сли те ра ци је са упо ред ном из ра дом ар хив ских ре ге ста. Рад на 
до ку мен ти ма је знат но од ма као, али је бр зи на на пре до ва ња усло вље на де ли мич ним 
оште ће њем до ку ме на та и про бле ми ма ко ји су свој стве ни овој вр сти по сла, по себ но 
има ју ћи у ви ду њи хо ву ра зно ли кост у вр сти, ква ли те ту очу ва но сти и раз ли чи том 
хро но ло шком пе ри о ду. То ком те ку ће го ди не об ра ђе ни су ма те ри ја ли ко ји се од но се 
на еко но ми ју фру шко гор ских ма на сти ра, њи хо вих по се да и оста лих по тра жи ва ња. 
Из вр ше на је тран сли те ра ци је зна чај ног де ла ху џе та и бе ра та. За тран сли те ра ци ју 
су оста ли нај про бле ма тич ни ји до ку мен ти, узи ма ју ћи у об зир њи хо ву ста рост и 
сте пен очу ва но сти. Мо же се оче ки ва ти да се по сао тран сли те ра ци је при ве де кра ју 
у пр вом квар та лу на ред не го ди не, што је ујед но и нај те жа фа за. До са да шњи рад на 
тран сли те ра ци ји про те као је без ве ћих про бле ма, с тим да се пе ри о дич но ја вља ју 
про бле ми при ли ком ре кон струк ци је од ре ђе них ми нор них сег ме на та, ко ји би мо гли 
не знат но ути ца ти на прет по ста вље не вре мен ске окви ре. Мо же се за кљу чи ти да је 
то ком те ку ће, 2018. го ди не при ве де на кра ју нај о бим ни ја и нај зах тев ни ја фа за про-
јек та, те да у на ред ном пе ри о ду про је кат ула зи у сво ју фи нал ну фа зу.

У пла ну ра да за 2019. го ди ну пред ви ђе но је при во ђе ње кра ју по сла тран сли-
те ра ци је и пре во да ар хив ске гра ђе, што је у нај ве ћем де лу и ура ђе но. Услед оште-
ће ња по је ди них до ку ме на та, или њи хо ве не чи тљи во сти, од ре ђе на ме ста су оста ла 
про бле ма тич на за тран сли те ра ци ју. Овај про блем је пред ви ђен као мо гућ и оче ки ван 
и у пла ну ра да. Тре нут ни за да ци су усме ре ни ка ре ша ва њу про бле ма и фи на ли зо ва-
њу пу ног тек ста тран сли те ра ци је и пре во да це ло куп не гра ђе. Оче ку је се да пот пун 
пре вод бу де за вр шен у пр вом тро ме сеч ју на ред не го ди не. Та да би це ло ку пан ма те-
ри јал мо гао би ти пре дат на ре цен зи ју.

До са да шњи ре зул та ти на про јек ту пре зен то ва ни су пред струч ном пу бли ком, 
осма ни ста и ори јен та ли ста, на на уч ном ску пу „Срп ски ори јент”, ор га ни зо ва ном у 
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Ма ти ци срп ској, 15. ок то бра 2019. го ди не. То ком на ред не го ди не пла ни ра на је пу-
бли ка ци ја на уч ног ра да про ис те клог из ра да на про јек ту.

Зна чај ра да на про јек ту огле да се у си сте мат ском про у ча ва њу и пу бли ко ва њу 
це ло куп не гра ђе осман ског по ре кла из јед ног од нај зна чај ни јих ар хив ских фон до-
ва у на шој зе мљи, Му зе ју Срп ске пра во слав не цр кве, и оба вља се уз бла го слов 
Све тог ар хи је реј ског Си но да Срп ске пра во слав не цр кве.

ТЕ МИ ШВАР СКИ ОД БОР МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ

То ком че тво ро го ди шњег пе ри о да 2016‒2020. го ди не, Те ми швар ски од бор је 
ра дио у са ста ву: Сте ван Бу гар ски, пред сед ник (Те ми швар), проф. др Ђор ђе Ђу рић, 
мср Де јан Јак шић, др Бран ка Ку лић, Бо жи дар Па нић (Арад), проф. др Ду шан Ј. 
По пов (Те ми швар), проф. др Ми ља Ра дан (Те ми швар) и мр Дра ган Ту бић. 

Уз чла но ве на ре а ли за ци ји ак тив но сти Те ми швар ског од бо ра ра ди ли су и са-
рад ни ци: др Ми о драг Ћу ру шкин (Те ми швар), мср Љи ља на Пу зо вић (Бе о град), 
Де јан По пов (Те ми швар), Ило на Ми кло шик (Те ми швар), Зо ран Мар ков (Те ми швар) 
и Ни ко ле та Де ми ан (Те ми швар). 

Чла но ви Те ми швар ског од бо ра ор га ни зо ва ли су ве ли ки број ак тив но сти и 
про гра ма и на њи ма уче ство ва ли. 

То ком 2016. го ди не уче ство ва ли су у ор га ни зо ва њу су сре та „Ср би и По мо риш-
је као те ма у на у ци и кул ту ри”, Арад и Ве ли ки Се ми клуш, 2. и 3. сеп тем бра 2016, 
са из ла га чи ма из Ру му ни је и Ср би је (Бо жи дар Па нић, Сте ван Бу гар ски); у при ре ђи-
ва њу из ло жбе „Те ми швар 1716. По че ци јед но га европ ског гра да”, Те ми швар, по во дом 
300-го ди шњи це из го на Ту ра ка и ула ска ау стриј ске цар ске вој ске у Те ми швар (из ло жба 
је отво ре на 19. ју ла а затворена 10. де цем бра 2016. го ди не) (Зо ран Мар ков, Сте ван 
Бу гар ски); на све ча но сти по во дом отва ра ња но ве ли ков не по став ке у Вла ди чан ском 
дво ру у Те ми шва ру (др Бран ка Ку лић); у ис тра жи ва њу стра да ња Ср ба за то че ни ка 
у Арад ском кон цен тра ци о ном ло го ру 1914–1918, об ра ђе но и об ја вље но сто ти нак до 
са да нео бја вље них до ку ме на та Арад ске по ли ци је (Бо жи дар Па нић, Сте ван Бу гар-
ски); у до ку мен тар ном ис тра жи ва њу зна ме ни то га до га ђа ја у ма на сти ру Без ди ну: 
до ла зак мо на ха прог на них из ма на сти ра Вин че 1740. го ди не (Де јан Јак шић); у до-
ку мен тар ном ис тра жи ва њу о срп ској шко ли у ме сту Наћ ва ли, ко ја је уки ну та већ 
ви ше де це ни ја (др Ду шан Ј. По пов, Де јан По пов); у сре ђи ва њу и при ре ђи ва њу ру ко-
пи са мо но гра фи је Ср би у Ве ли ком Се ми клу шу, ко ји је остао од Љу бо ми ра Сте па но ва, 
по кој но га чла на Те ми швар ско га од бо ра (Ве сна Ро шка, Сте ван Бу гар ски); у при пре-
ма њу књи ге есе ја по кој но га проф. др Бо ри сла ва Д. Кр сти ћа, чла на Те ми швар ско га 
одборa у пр вом са ста ву, 1991. го ди не (др Дра ган Сто ја но вић, Сте ван Бу гар ски, Бо-
жи дар Па нић); у ор га ни зо ва њу ме ђу на род но га ску па „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” у Те ми шва ру 
14–16. ок то бра 2016. го ди не (др Ми ља Ра дан, др Жив ко Ми лин); у ор га ни зо ва њу „Дана 
срп ске кул ту ре у Ру му ни ји”, Те ми швар, но вем бар 2016, и по себ но у обе ле жа ва њу 
„Да на срп ског је зи ка”, Те ми швар, 21. но вем бар 2016. го ди не (др Жи ва Ми лин, др 
Ду шан Ј. По пов, др Ми ља Ра дан, Сте ван Бу гар ски).

По ред то га, из ла га ли су ра до ве на ску пу „Ели те у Ве ли ком ра ту”, Но ви Сад, 
27–28. ок то бар 2016; на ску пу „Исто ри ја Ср ба у Ма ђар ској (Угар ској): ста ње и пер-
спек ти ве ис тра жи ва ња”, Бу дим пе шта, 24–26. но вем бар 2016; и ску пу „Уло га и зна-
чај све ште ни ка у бал кан ским ра то ви ма и у Пр вом свет ском ра ту”, Бе о град, 20. 
де цем бар 2016. На ста вље но је при ку пља ње гра ђе за на ред ну све ску Те ми швар ског 
збор ни ка; про це на је да је до са да обез бе ђе но 60–65% гра ђе. Због пре за у зе то сти, 
то ком го ди не ни је ра ђе но на Би бли о гра фи ји Ср ба у Ру му ни ји 1508–2008. го ди не.
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То ком 2017. го ди не об ја вље ни су ра до ви са ко ји ма су чла но ви Те ми швар ског 
од бо ра уче ство ва ли на ску по ви ма то ком 2016. го ди не: Оп сце на лек си ка у срп ском 
је зи ку, Ниш 2017; Све ште ни ци у Ве ли ком ра ту, Бе о град 2017; Срп ске ели те у Ве
ли ком ра ту, Но ви Сад 2017; Бе ла Бар ток и срп ска му зи ка, Бу дим пе шта 2017. То ком 
2018. го ди не при сти гли су то мо ви ра до ва са ску по ва на ко ји ма су чла но ви Те ми-
швар ско га од бо ра уче ство ва ли то ком 2017. го ди не: Ма на сти ри и би бли о те ке чу ва
ри кул тур не ба шти не, Ириг – Ве ли ка Ре ме та 2018, „Ис хо ди шта”, Те ми швар –Ниш 
2018. 

Уз ло ги стич ку по др шку Са ве за Ср ба у Ру му ни ји чла но ви Те ми швар ско га од-
бо ра ор га ни зо ва ли су тра ди ци о нал ни го ди шњи „Арад ски по мо ри шки скуп”, 6. 
ок то бра 2017, са те мом „Му зич ки жи вот Ср ба у По мо риш ју”; оства ре но је си сте-
мат ско при ку пља ње и из ла га ње по да та ка о хо ро ви ма и ор ке стри ма у ме сти ма: Арад, 
Арад-Гај, Наћ ва ла, Фен лак, Ве ли ки Се ми клуш, Де ска (Ма ђар ска), те син те зни 
пре гле ди ра да се о ских хо ро ва у По мо риш ју и пр ви по ку шај са гле да ва ња цр кве них 
по ја ца у По мо риш ју. На сто ја ло се по себ но на бе ле же њу по да та ка из но ви је про шло-
сти. Чла но ви Те ми швар ско га од бо ра уче ство ва ли су у ор га ни зо ва њу ме ђу на род ног 
ску па „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” у Ни шу ок то бра 2017. и на ње му из ла га ли.

Тра ди ци о нал ни го ди шњи „Арад ски по мо ри шки скуп” ор га ни зо ван је и 2018. 
го ди не, 27. и 28. сеп тем бра, са две те ме: арад ске го ди шњи це (150 го ди на од при сту-
па ња Са ве Те ке ли је Ма ти ци срп ској, од но сно 80 го ди на од смр ти Ива на Алек си ћа) 
и за на ти Ср ба у По мо риш ју. О Са ви Те ке ли ји у Ма ти ци срп ској бе се дио је, по по-
зи ву, проф. др Ду шан Ни ко лић. Об ја вљен је збор ник са ску па из 2017. Арад кроз 
вре ме, бр. 18.

Чла но ви Те ми швар ско га од бо ра уче ство ва ли су у ор га ни зо ва њу ме ђу на род ног 
ску па „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 у Те ми шва ру” ок то бра 2018. го ди не и на ње му из ла га ли.

По во дом Да на срп ског је зи ка у Ру му ни ји при ре ђе на је из ло жба „Срп ски бу-
ква ри у Ру му ни ји”, са пра те ћим ка та ло гом. Ау тор из ло жбе и ка та ло га је Сте ван 
Бу гар ски.

То ком 2019. го ди не ор га ни зо ван је у Ара ду ју би лар ни 20. „Арад ски по мо ри-
шки скуп” и за ту при ли ку из дат збор ник Арад кроз вре ме 2019. Ор га ни зо ван је у 
Те ми шва ру на уч ни скуп „Сто го ди на круп них до га ђа ња за Ср бе у Ру му ни ји”, по-
све ћен сто го ди шњи ци окон ча ња Ве ли ко га ра та, а при сти гли ра до ви пред ло же ни 
су за об ја вљи ва ње у те мат ском бро ју Те ми швар ског збор ни ка 11. 

При ли ком Да на срп ске кул ту ре у Те ми шва ру 2019. го ди не при ре ђе на је из ло-
жба „Европ ски мо ти ви у ко лек ци ји Га ле ри је Ма ти це срп ске” са пра те ћим ка та ло гом. 
Ау тор из ло жбе и ка та ло га је Га ле ри ја МС. При ли ком Да на срп ског је зи ка у Ру му-
ни ји при ре ђе на је из ло жба „Срп ски ка лен да ри ал ма на си у Ру му ни ји” са пра те ћим 
ка та ло гом. Ау тор из ло жбе и ка та ло га је Сте ван Бу гар ски.

Ка да су у пи та њу ис тра жи вач ки по сло ви, у пе ри о ду од 2017. до 2019. го ди не, 
чла но ви Те ми швар ског од бо ра и са рад ни ци кон ти ну и ра но су на ста ви ли да се ба ве 
зна чај ним те ма ма.

На ста вље но је ис тра жи ва ње о Ср би ма у свет ским ра то ви ма. Про на ђен је ма-
тич ни про то кол умр лих, при Срп ској са бор ној цр кви у Те ми шва ру, у ко јем је упи-
са но 56 Ср ба рат ни ка умр лих од бо ле сти и од ра на у те ми швар ским бол ни ца ма; 
они се до да ју бро ју од 864 умр лих ко је су упи са ли вој ни све ште ни ци. Утро ше но је 
при лич но вре ме на и енер ги је на пре гле ду град ских ма тич них про то ко ла у Арад ској 
жу па ниј ској слу жби На ци о нал но га ар хи ва Ру му ни је, ра ди до пу не по да та ка о Арад-
ском кон цен тра ци о ном ло го ру 1914–1918. (про то ко ли су за кон ски по ста ли до ступ ни 
тек по ис те ку 100 го ди на од упи са) (Бо жи дар Па нић). За чу до, упи си ва ње смр ти ло-
гор ских за то че ни ка умр лих 1914. и по чет ком 1915. го ди не оба вља но је са за ка шње њем 
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од по не ко ли ко ме се ци, а ја вља се сум ња да ка сни ји смрт ни слу ча је ви, ка да ви ше 
ни су ко ри шће на град ска гро бља не го ло гор ско гро бље код Твр ђа ве, ни су ре ги стро-
ва ни у град ској слу жби. То ком 2019. об ра ђе на су гроб на ме ста све штен ства Срп ске 
пра во слав не цр кве у Те ми шва ру. Об у хва ће но је раз до бље 1756‒2016. го ди не. Ре ги-
стро ва но је 105 смрт них слу ча је ва (да кле гро бо ва) и иден ти фи ко ва но 35 по сто је ћих 
гроб них обе леж ја, од ко јих је нај ста ри је из 1830. го ди не. По да ци су при ка за ни у 
књи зи Гроб на ме ста све ште ни ка и ђа ко на Срп ске пра во слав не цр кве у Те ми шва ру, 
ко ја је об ја вље на ста ра њем ау то ра (Сте ван Бу гар ски) у Те ми шва ру 2019. На ста вље-
но је иден ти фи ко ва ње гроб них ме ста све ште ни ка Срп ске пра во слав не цр кве ко ји 
су слу жи ли у Ру му ни ји, да кле по сле 1919. (иден ти фи ко ва но их је 156) и срп ских 
гро бо ва по цр ква ма и ка пе ла ма (иден ти фи ко ва ни у ме сти ма: Те ми швар (Град), Те-
ми швар (Ме ха ла), Те ми швар (Фа бри ка), Не мет, Руд на, Фи ри те аз, Бе гег сов, Вењ, 
Пе тро во Се ло, Гер ман, Ва ра ди ја; де ли мич но об ра ђе ни). 

Те ми швар ски од бор је за по чео да се ба ви ин тер нир ским гро бо ви ма на Дол њем 
гро бљу у Ара ду. Са ста вље на је ски ца до тич не пар це ле и пре шло се на про це ну 
прав них усло ва за до би ја ње трај не кон це си је над гро бо ви ма ин тер ни ра ца 1914‒1915, 
од но сно да ли је ССР или ко над ле жан. 

При сту пи ло се по пи су, кла си фи ка ци ји, опи су и пре пи су тек сто ва спо ме ни ка 
по диг ну тих по сле два свет ска ра та по ги ну лим: ме шта ни ма, ру ским вој ни ци ма, 
вој ни ци ма вој ске Кра ље ви не Ср би је, со вјет ским вој ни ци ма. Ал бум је са ста вљен и 
об у хва та спо ме ни ке ко је су по ди гли са ми Ср би у срп ским ме сти ма (све га 51) и за-
јед нич ке спо ме ни ке ко ји су по диг ну ти у ме сти ма са ме шо ви тим ста нов ни штвом 
(све га 10). Ру ко пис је пре ло мљен и при хва ћен за из да ва ње у Из да вач кој ку ћи Са ве за 
Ср ба у Ру му ни ји 2020. (Сте ван Бу гар ски, Де јан По пов). При сту пи ло се по пи су и 
ис тра жи ва њу срп ских гро бо ва; то је ве о ма оп се жна те ма и још увек ни је у пот пу-
но сти са гле да но ни осми шље но ње но фи нан си ра ње. То ком 2018. го ди не по пи са но 
је 108 гроб них ме ста срп ског све штен ства у Те ми шва ру; пла ни ра се об ја вљи ва ње 
по пи са у за себ ном то му. Оства ре но је ис тра жи ва ње о су се ља ни ма Ср ба у Срп ском 
Се мар то ну, се лу ко је је 1938. го ди не за пи са но са 98,9% Ср ба. Ис по ста ви ло се да је 
у раз до бљу 1788‒1990. го ди не у ме сту би ло не стал но га не срп ског ста нов ни штва, 
ко је је има ло 347 ро ђе ња и 362 са хра не. Ис тра жи ва ње је об ја вље но у то му на че ти ри 
је зи ка ко ји се го во ре у Ба на ту: срп ском, не мач ком, ма ђар ском и ру мун ском (Сте ван 
Бу гар ски). 

За по че то је ис тра жи ва ње о ста њу срп ско га жи вља у Ру му ни ји по чет ком Дру-
го га свет ског ра та, и то на осно ву жан дар ме риј ских из ве шта ја (Ми о драг Ћу ру шкин). 
За по че то је и ис тра жи ва ње ру мун ских до ку ме на та о при су ству вој ске Кра ље ви не 
Ср би је у Ба на ту 1918–1919. на осно ву упит ни ка по пу ње них 1934–1935. у Та миш-то-
рон тал ској жу па ни ји за 237 се о ских оп шти на. За кључ ци су са же ти у на пи су об ја вље-
ном у Те ми швар ском збор ни ку бр. 10. (Зо ран Мар ков). На ста вља се ис тра жи ва ње 
по истом из вор ни ку за Ка ра шку и Се ве рин ску жу па ни ју. 

За кљу чен је ру ко пис Мо на штво Кар ло вач ке ми тро по ли је. Гра ђа за би о граф
ски реч ник, ко ји об у хва та око 1000 стан дард них стра на сло же но га тек ста, од но сно 
око 3800 мо на шких би о гра фи ја. Рад је за по чео члан Те ми швар ског од бо ра бла же но-
по чив ши вла ди ка Са ва (Ву ко вић), а окон чао Сте ван Бу гар ски. Том је из дао ма на стир 
Гр ге тег 2018. Ра ђе но је на пи са њу оп ште За ви чај не (ре тро спек тив не) би бли о гра фи је 
Ср ба у Ру му ни ји.

На зах тев Ин сти ту та за ис тра жи ва ње на ци о нал них ма њи на, ко ји де лу је у 
Клуж-На по ки, а по мол би и опу но мо ће њу Са ве за Ср ба у Ру му ни ји, са ста вљен је 
син те зни хро но ло шки пре глед до га ђа ња у окви ру срп ске ма њи не за раз до бље 2010–
2015. го ди не. 

У окви ру Да на срп ске кул ту ре у Те ми шва ру, од но сно при обе ле жа ва њу Да на 
срп ског је зи ка у Ру му ни ји, 2016. го ди не, оства ре но је, уз по моћ Би бли о те ке Ма ти-
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це срп ске и Са ве за Ср ба у Ру му ни ји, фо то тип ско из да ње Ба нат ско га ал ма на ха за 
го ди ну 1827, док је 2017. го ди не у окви ру Да на срп ске кул ту ре у Те ми шва ру ор га ни-
зо ван дво днев ни скуп (2–3. но вем бра) под на сло вом „Сто го ди на круп них до га ђа ња 
за Ср бе у Ру му ни ји”, са ши ро ком те ма ти ком пред рат ном, рат ном и по сле рат ном. 
Уче ство ва ло је 17 из ла га ча из Ру му ни је, Ср би је и Не мач ке; по на род но сти би ло је 
Ср ба, Ру му на, Не ма ца и Ма ђа ра. Скуп је отво рен у при су ству ми ни стра кул ту ре 
Ср би је, ам ба са до ра Ср би је у Бу ку ре шту и ге не рал ног кон зу ла Ср би је у Те ми шва ру. 
Та ко ђе, у окви ру Да на срп ске кул ту ре у Те ми шва ру ор га ни зо ва но је обе ле жа ва ње 
Да на срп ског је зи ка у Ру му ни ји. На све ча ној ака де ми ји уче ство ва ли су уче ни ци 
гим на зи је „До си теј Об ра до вић” у Те ми шва ру, а бе се ду је, по по зи ву, одр жао проф. др 
Ду шан Ива нић, пред сед ник Управ ног од бо ра До си те је ве за ду жби не. Би ли су при-
сут ни пред став ни ци Ву ко ве за ду жби не. Отво ре на је из ло жба на сло вље на „Срп ски 
бу ква ри у Ру му ни ји”. За ту при ли ку оства ри ли смо, уз по моћ Би бли о те ке Ма ти це 
срп ске и Са ве за Ср ба у Ру му ни ји, фо то тип ско из да ње књи ге Те о фа на Про ко по ви-
ча Пер вое уче ние отро ком, срп ско-ру мун ског бу ква ра штам па ног у Рим ни ку 1726. 
го ди не.

Бри гом Те ми швар ског од бо ра сва из да ња Ср ба у Ру му ни ји из пе ри о да 
2016‒2019. го ди не до ста вље на су Би бли о те ци Ма ти це срп ске и На род ној би бли о-
те ци Ср би је. То ком че тво ро го ди шњег пе ри о да, чла но ви Те ми швар ског од бо ра са-
ра ђи ва ли су пи са њем би о гра фи ја за Срп ски би о граф ски реч ник.

У Ар хи ву Вој во ди не пре гле дан је ин вен тар и, за по тре бе из у ча ва ња, фо то ко-
пи ран фонд Епар хиј ске кон зи сто ри је за раз до бље 1783‒1801. го ди не. Фо то ко пи ра-
ње је оба вље но на сто ја њем и тро шком Де ја на По по ва. Ау то би о гра фи ју вла ди ке 
Ју сти на (Јо ва но ви ћа), ко ји је био ар хи ман дрит без дин ски пре но што је по стао 
епи скоп бу дим ски, об ја вио је Де јан Јак шић. За Епар хи ју те ми швар ску са ста вљен 
је де та љан пре глед па ро хи ја, фи ли ја ла и њи хо ве по де ле на про то пре зви те ра те од 
1727. до 1797. го ди не. При том су от кри ве ни по да ци о по сто ја њу пра во слав них цр ка-
ва за ко је се ни је зна ло. Упот пу њени су спи сак епи ско па и све ште ни ка и њи хо ви 
основ ни би о граф ски по да ци. При пре ми ће се из да ва ње це ли не 2021. го ди не. Окон-
ча не су пред ви ђе не об ра да и до пу на по да та ка о шко ли у Наћ ва ли. При о ну ло се на 
из ра ду би о граф ског реч ни ка срп ских учи те ља у Ру му ни ји по сле 1919. го ди не (Ду-
шан Ј. По пов). 

Бу ку ре штан ско из да ње Бе ћар ца (Бу ку решт, 1982) зна ме ни то је по то ме што је 
гра ђа са ку пља на на те ре ну у ско ро свим ме сти ма где су та да жи ве ли Ср би у Ру му-
ни ји и што је, због објек тив них де мо граф ских усло ва, та кав по сту пак не по но вљив. 
Основ ни текст је пре гле дан и пра те ћи текст до ра ђен. По ку ша ће се ње го во из да ва-
ње код ко јег из да ва ча у Ср би ји, да би из да ње до спе ло код ши ре чи та лач ке пу бли ке. 

Оде ље ње за при род не на у ке

То ком 2016. го ди не ре а ли зо ва на су и за вр ше на ис тра жи ва ња по је ди них про-
је ка та и про јект них те ма. У за вр шној го ди ни про јек та „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) 
при ку пље ни су пла ни ра ни по да ци о крв но груп ним си сте ми ма и по да ци ве за ни за 
АБ0 и Рх си стем. Спро ве де на је ана ли за 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. У то ку ста ти стич ке об ра де по да-
та ка при ме ће но је да про је кат об у хва та, до са да, на те ри то ри ји Вој во ди не зна ча јан 
број узо ра ка за ве ли ки број крв ногруп них си сте ма. По по да ци ма из ли те ра ту ре и 
до са да шњег на уч но и стра жи вач ког ра да у овој обла сти, на под руч ју Вој во ди не, 
до би јен је до са да нај ве ћи број узо ра ка и до шло се до нај пре ци зни јих ста ти стич ких 
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по да та ка о по је ди ним крв но груп ним си сте ми ма и за сту пље но сти крв них гру па у 
ста нов ни ка Вој во ди не.

У за вр шној го ди ни про јек та „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) из вр ше на је ана ли за до би је них ре зул-
та та из прет ход них го ди на ис тра жи ва ња. Ре зул та ти су ста ти стич ки об ра ђе ни и 
утвр ђе но је да за по тре бе пи вар ске ин ду стри је нај бо ље ка рак те ри сти ке по се ду је 
хи брид ку ку ру за ПА КО са са др жа јем екс трак та од 91,82% ра чу на то на су ву ма те-
ри ју и ре ла тив но ни ским са др жа јем ма сти од 2,49%. По ред хи бри да ПА КО сле де ћи 
хи бри ди су да ли ве ли ки при нос екс трак та ра чу на то на су ву ма те ри ју: Агрис В38 
(90,48%), ЗП 666 (90,14%), Т56 (89,61%), П1114 (88,84%) и МАС 59П (88,40%). Са др жај 
ма сти у на ве де ним хи бри ди ма се кре тао у гра ни ца ма 2,02–3,75%. Оста ли хи бри ди 
ни су да ли ви сок са др жај екс трак та (74,5–86,6%) и мо гли би би ти ран ги ра ни на сле де ћи 
на чин: 2/АС72> ДКЦ 4590> МАС 56Ф> НС 640> ДКЦ 5707> ПИ О НИР Ф 38>1/АС 72> 
ДКЦ 6089> АС 54 (АС 62)> АС 57. Са др жај ма сти у на ве де ним хи бри ди ма је био 
зна чај но ви ши и кре тао се у гра ни ца ма од 2,74 до 4,04%. Хи брид ПА КО је от по ран 
на ни ске тем пе ра ту ре, да је ви сок и кон стан тан при нос чак и у стре сним усло ви ма, 
то ле ран тан је на су шу и ви со ке тем пе ра ту ре те се сто га мо же пре по ру чи ти уз га ја ње 
овог хи бри да као си ро ви не за по тре бе пи вар ске ин ду стри је. По ред хи бри да ПАКО, 
за по тре бе пи вар ске ин ду стри је мо гло би се пре по ру чи ти и уз га ја ње сле де ћих хи-
бри да: Агрис В38, ЗП 666, Т56, П1114 и МАС 59П.

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

Би о ло шки ак тив на је ди ње ња би ља ка Фру шке го ре 
(но си лац те ме: проф. др Го ран Анач ков)

То ком 2016. го ди не за вр ше на су сва фло ри стич ка, еко ло шка и фи то 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 ристич ни ири до и ди. 
На и ме, ре зул та ти ра да из прет ход них го ди на 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 су се на ста вља ла 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 2016. 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. У про те клом пе ри о ду про ве ре ни 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-
тер пе на 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.

Ана ли зом ре зул та та за вр шен је по сту пак при ку пља ња по да та ка те је у од но-
су на ра ни је ор га ни зо ва ње ком по зи ци је ру ко пи са за вр ше но пи са ње по гла вља:

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.
По тен ци јал ни спи сак са др жи 97 так со на 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-
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ном ска струк ту ра фло ри стич ког спи ска ме ди цин ске фло ре је уса гла ше на са мо дер-
ним кла си фи ка ци о ним си сте ми ма, а у пот пу но сти пра ти мо дел ка рак те ри сти чан 
за еди ци ју.

То ком на ред них го ди на вр ше на су фло ри стич ка, еко ло шка и фи то 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 ристич ни ди тер пе ни и 
три тер пе ни као и би ља ка са фе но ли ма и фла во но и ди ма. На и ме, ре зул та ти ра да из 
прет ход них го ди на 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 су се на ста вља ла ис тра жи ва ња обо га ћи ва њем 
спи ска вр ста но вим так со ни ма. Ис тра жи ва ња у про те клим го ди на ма 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 се кун дар них би о мо ле ку ла ко ји су би ли 
пред мет ис тра жи ва ња, што ни је би ло по зна то у ли те ра ту ри. По тен ци јал ни спи сак 
би ља ка са ди тер пе ни ма и три тер пе ни ма са др жи око 60 так со на, од ко јих ће де таљ-
но би ти при ка за ни они ко ји има ју зна чај не ко ли чи не ди тер пе на и три тер пе на 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 је уса гла ше на са мо дер ним кла си фи ка ци о ним си сте ми ма, а у пот-
пу но сти пра ти мо дел ка рак те ри сти чан за еди ци ју. 

Ре а ли за ци ја про јект них за да 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 су се по ка за ле 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 је пра ће но 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 бари-
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 (BUNS) 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.

Ру ко пис би ља ка са ири до и ди ма је за вр шен и за јед но са из ве шта јем о ра ду у 2019. 
го ди ни пре дат на да љу про це ду ру Од бо ру Оде ље ња за при род не на у ке Ма ти це срп ске.

Ни зиј ски ре љеф Вој во ди не 
(но си лац те ме: проф. др Сло бо дан Мар ко вић, до пи сни члан СА НУ)

То ком 2016. го ди не успе шно су ре а ли зо ва не све пла ни ра не ак тив но сти ве за не 
за пла ни ра на те рен ска и ла бо ра то риј ска ме ре ња, а нај ве ћа па жња би ла је по све ће на 
пи са њу и фи нал ној при пре ми на уч них ра до ва за сла ње у ча со пи се. То је ре зул ти-
ра ло при стој ним бро јем об ја вље них ра до ва. Ли ста об ја вље них ра до ва је при ка за на 
по ка те го ри ја ма ра до ва по кла си фи ка ци ји Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но-
ло шког раз во ја.
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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)

Бес кич ме ња ци пред ста вља ју нај број ни ју гру пу вр ста у жи вом све ту. И по ред 
то га нај сла би је су ис тра же ни. У при лог то ме го во ри по да так да је са мо око 10% 
гру па у Ср би ји де таљ ни је про у че на. Мно ги по да ци ни су об је ди ње ни та ко да се 
ре зул та ти не мо гу ко ри сти ти за са гле да ва ње би о ге о граф ских и еко ло шких вред но-
сти по је ди них, а по себ но за шти ће них под руч ја. То и је сте био мо тив за по кре та ње 
овог про јек та, по себ но има ју ћи у ви ду под руч је Фру шке го ре, на шег нај ста ри јег 
на ци о нал ног пар ка. 

То ком 2016. го ди не при пре мље на је де фи ни тив на вер зи ја два обим на на уч на 
при ло га ко ја ће би ти штам па на у пе тој књи зи еди ци је Бес кич ме ња ци Фру шке го ре. 
Та ко ђе, то ком 2016. го ди не су уго во ре на и за по че та ис тра жи ва ња не ко ли ко бес кич-
ме њач ких гру па за ко је до са да ни су по сто ја ли об је ди ње ни по да ци за под руч је На-
ци о нал ног пар ка. Тре нут но се ра ди на не ко ли ци ни бес кич ме њач ких гру па – Iso po da 
(Cru sta cea), Arc ti i dae и Tor tri ci dae (Le pi dop te ra), Syrp hi dae (Dip te ra) и ма кро зо о бен-
то су у во да ма Фру шке го ре. 

То ком на ред них го ди на, део ис тра жи ва ња је за по чет, а за по је ди не гру пе бес-
кич ме ња ка се ра ди ло на об је ди ња ва њу по да та ка и при пре ми ру ко пи са за штам пу. 
Та ко ђе, од штам па на је пе та књи ге ове еди ци је In ver te bra tes of the Fruš ka Go ra mo
un tain; Бес кич ме ња ци (In ver te bra ta) Фру шке го ре V, у ко јој су об ра ђе не две гру пе 
ин се ка та – сур ла ши (Co le op te ra, Cur cu li o no i dea) и He te rop te ra. 

Ис тра жи ва чи на про јек ту су то ком ове го ди не уче ство ва ли на до ма ћим и ино-
стра ним ску по ви ма и има ли за вид ну на уч ну про дук ци ју (проф. др Ан те Ву јић, 
проф. др Сне жа на Ра ден ко вић, др Зо ри ца Не дељ ко вић, проф. др Бран ко Ми ља но вић, 
др Мла ден Хор ва то вић, др Де јан Сто ја но вић и гру пе са рад ни ка), а де таљ ни по да ци 
се на ла зе у на уч ним кар то ни ма по ме ну тих ис тра жи ва ча.

До са да је об ја вље но пет мо но гра фи ја ове еди ци је, а пре ма пла ну за 2019. го-
ди ну ра до ви су тре ба ли би ти у за вр шној фа зи за об ја вљи ва ње и ше сте књи ге.

То ком 2019. го ди не при пре мље но је шест на уч них ра до ва за пу бли ко ва ње од 
стра не 13 ис тра жи ва ча-спе ци ја ли ста за од ре ђе не гру пе бес кич ме ња ка. При пре-
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мље ни су и сви при ло зи, а у на ред ном пе ри о ду се оче ку је ре цен зи ра ње по ме ну тих 
ра до ва од стра не два ино стра на ре цен зен та. Ра до ви су пи са ни на ен гле ском је зи ку, 
по се ду ју стан дард на по гла вља, али има ју и оби ман са же так на срп ском је зи ку. 
Спи сак ау то ра и ра до ва на ла зи се у та бе ли.

Ni ko la R. Ve so vić 
De jan V. Sto ja no vić 
Sreć ko B. Ćurčić

О ФА У НИ БУ БА ПЕ ШЧАР КИ (CO LE OP TE RA: CA RA BI-
DAE: CI CIN DE LI NAE) ПЛА НИ НЕ ФРУ ШКЕ ГО РЕ
ON THE FA U NA OF TI GER BE E TLES (CO LE OP TE RA:  
CA RA BI DAE: CI CIN DE LI NAE) OF MT. FRUŠ KA GO RA 

Smilj ka Ši mić
Zo ri ca Ne delj ko vić 
An to nio Ri car te
Sne ža na Ra den ko vić 
An te Vujić

НОВЕ ВР СТЕ ОСО ЛИ КИХ МУ ВА (IN SEC TA: DIP TE RA: 
SYRP HI DAE) ЗА ФА У НУ ФРУ ШКЕ ГО РЕ
NEW SPE CI ES OF HO VER FLI ES (IN SEC TA: DIP TE RA: 
SYRP HI DAE) FOR THE FRUŠ KA GO RA MO UN TA IN 

De jan V. Sto ja no vić CLE RI DAE (IN SEC TA, CO LE OP TE RA) ФРУ ШКЕ ГО РЕ
CLE RI DAE (IN SEC TA, CO LE OP TE RA) OF FRUŠ KA GO RA 

De jan V. Sto ja no vić DRE PA NI DAE (IN SEC TA, LE PI DOP TE RA) ФРУ ШКЕ ГО РЕ
DRE PA NI DAE (IN SEC TA, LE PI DOP TE RA) OF FRUŠ KA 
GO RA 

De jan V. Sto ja no vić TOR TRI CI DAE (IN SEC TA, LE PI DOP TE RA) ФРУ ШКЕ ГО РЕ
TOR TRI CI DAE (IN SEC TA, LE PI DOP TE RA) OF FRUŠ KA 
GO RA 

Mla den Hor va to vić 
Dra gi ša Savić

МОКРИЦE (CRU STA CEA, ISO PO DA, ONI SCI DEA) ФРУ ШКЕ 
ГО РЕ
WO O DLI CE (CRU STA CEA, ISO PO DA, ONI SCI DEA) OF 
THE FRUŠ KA GO RA MO UN TAIN

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 про јек ту Оде ље ња за при род не на у ке Ма ти це срп ске 
за по че ла су 1989. го ди не. Ини ци ја тор ово га про јек та и ње гов пр ви ру ко во ди лац био 
је ака де мик Бе ри слав Бе рић, ка сни је проф. др Ми ло рад Ве ли са вљев, а са да проф. 
др Јо ван Мак си мо вић.

Про је кат је кон ци пи ран та ко што се по себ но ра ди на ис тра жи ва њу и пи са њу 
по је ди них исто риј ских раз до бља, од пра и сто ри је до да на шњих да на, а по себ но се 
вр ше ис тра жи ва ња и пи са ње исто ри ја та по је ди них ме ди цин ских ди сци пли на. У 
пр ва два то ма је об ра ђен и у две по себ не пу бли ка ци је об ја вљен пе ри од од пра и сто-
ри је до 1848. го ди не, на ко јем је ра ди ла гру па ау то ра. Што се ти че исто ри ја та ме ди-
цин ских ди сци пли на, об ја вље не су сле де ће пу бли ка ци је: Исто ри ја ве те ри на р ске 
ме ди ци не, ау то ра проф. др Во ји сла ва Јо ва но ви ћа, Па то ло шка ана то ми ја и суд ска 
ме ди ци на у Вој во ди ни, ау то ра проф. др Дра ги ше По по ви ћа, и Исто ри ја апо те кар
ства Вој во ди не, мр пх Или је Сав ко ва. 

То ком 2016. го ди не ис тра жи ва не су оп ште исто риј ске при ли ке у све ту и на 
те ри то ри ји да на шње Вој во ди не, којe би ималe ди рект ног или ин ди рект ног ути ца-
ја на ме ди ци ну и здрав стве ну кул ту ру. Та ко ђе, ра ђе но је на ис тра жи ва њу и пи са њу 
мо но гра фи је о ле ка ри ма пре ча ни ма у срп ском ци вил ном и вој ном са ни те ту, мо но-
гра фи је у окви ру истог про јек та. Спро ве де на су ис тра жи ва ња исто ри ја та хи рур ги-
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је на те ри то ри ји Вој во ди не, о че му је део гра ђе об ја вљен у Све ска ма за при род не 
на у ке Ма ти це срп ске (Зе ле не све ске).

У то ку 2017. го ди не за вр ше но је пи са ње, а за тим ко рек ту ра и при пре ма за 
штам пу књи ге о уче шћу ле ка ра пре ча на у срп ском ци вил ном и вој ном са ни те ту. 
Ау тор је проф. др Јо ван Мак си мо вић. У то ку је ис тра жи ва ње и пи са ње дру гог де ла 
дру гог то ма оп ште исто ри је ме ди ци не и здрав стве не кул ту ре на тлу Вој во ди не, у 
пе ри о ду од 1848. до 1941. го ди не, кроз чи та вих 100 го ди на. У 2017. го ди ни за вр ше-
но је пи са ње увод ног де ла, ко ји се од но си на ге о по ли тич ке при ли ке у све ту, за тим 
на при ли ке на те ри то ри ји Вој во ди не у том пе ри о ду, као и на мно го број на от кри ћа 
у ме ди ци ни у све ту то ком тих 100 го ди на. На ста вље но је ис тра жи ва ње здрав стве-
них при ли ка на те ри то ри ји Вој во ди не кроз тај вре мен ски пе ри од. Ова ис тра жи ва ња 
вр ши проф. др Јо ван Мак си мо вић. Ис тра жи ва ње и пи са ње исто ри је хи рур ги је у 
Вој во ди ни оба вљао је то ком 2017. го ди не проф. др Ми лан Бре бе ри на. 

У то ку 2018. и 2019. го ди не на ста вље но је ис тра жи ва ње и пи са ње исто ри је 
здрав стве не кул ту ре на тлу Вој во ди не од 1848. до 1941. го ди не, кроз чи та вих 100 
го ди на. То је ујед но и нај оп се жни ји део про јек та, јер је упра во у то вре ме, по ред 
раз во ја оп ште ме ди ци не, до шло до осни ва ња но вих ме ди цин ских де лат но сти, у 
скла ду са но вим от кри ћи ма у раз во ју здрав ства у све ту. Сва ка ре ги ја Вој во ди не 
ис тра жу је се по себ но (Срем, Ба нат и Бач ка). Оп шти увод ни део је на пи сан и у то ку 
је ис тра жи ва ње и пи са ње исто ри ја та здрав стве не кул ту ре Бач ке. За вр ше на су ис-
тра жи ва ња и на пи сан је текст о исто ри ји здрав стве не кул ту ре у Евро пи и све ту у 
спо ме ну том сто го ди шњем вре мен ском пе ри о ду, ка да су се де си ла број на епо хал на 
от кри ћа ме ди цин ске на у ке и прак се. За вр ше но је пи са ње тек ста исто риј ско по ли-
тич ких зби ва ња и при ли ка на те ри то ри ји да на шње Вој во ди не.

Та ко ђе је у за вр шној фа зи пи са ње исто ри ја та хи рур ги је на те ри то ри ји да на-
шње Вој во ди не. Ис тра жи ва ње и пи са ње тек ста овог по себ ног то ма вр ши проф. др 
Ми лан Бре бе ри на и оче ку је се за вр ше так тек ста и пре да ја за штам пу до кра ја 2019. 
го ди не. 

РИ ТО ВИ ВОЈ ВО ДИ НЕ – ЈУ ЧЕ, ДА НАС, СУ ТРА 
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Ан те Ву јић)

У 2016. го ди ни по себ на па жња би ла је усме ре на на ис тра жи ва ња про сто ра 
не ко ли ко рит ских ста ни шта у Вој во ди ни, Ко виљ ско-пе тро ва ра дин ски рит, гор ње 
По ду на вље. 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 је био ве зан за сле де ће те ме: 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. 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. 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 цио-
е ко ном ске аспек те га здо ва ња рит ским ста ни шти ма.

Об ја вље ни ра до ви:
‒ Mar kov, Z., Ne delj ko vić, Z., Ri car te, A., Vu jić, A., Jo vi čić, S., Jo zan, Z., Mu dri- 

-Stoj nić, S., Ra den ko vić, S., Ćet ko vić, A. (2012): Bee (Hyme nop te ra: Apo i dea) and 
ho verfly (Dip te ra: Syrp hi dae) pol li na tors in Pan no nian ha bi tats of Ser bia, with a 
de scrip tion of a new Eu me rus Me i gen spe ci es (Syrp hi dae). Zo o ta xa 4154 (1): 027–050.
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У 2017. го ди ни на ста вље на су ис тра жи ва ња про сто ра не ко ли ко рит ских ста-
ни шта у Вој во ди ни ко ја прет ход них го ди на ни су би ла по кри ве на. 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 и об-
је ди ња ва ње ре зул та та. По себ на па жња је по све ће на укла па њу рит ских ста ни шта у 
кон цепт еко ло шких мре жа у са рад њи са За во дом за за шти ту при ро де Вој во ди не. У 
окви ру то га су на ста вље на ис тра жи ва ња ор ни то фа у не у ри то ви ма Вој во ди не.

Део ре зул та та је пу бли ко ван у на уч ним ра до ви ма:
‒ Schle u ning, M., Frund, J., Schwe i ger, O., Welk, E., Al brecht, J., Al brecht, M., Beil, 

M., Be na di, G., Blut hgen, N., Bru el he i de, H., Boh ning-Ga e se, K., De hling, M., 
Dor mann, C. F., Exe ler, N., Far wig, N., Harp ke, A., Hic kler, T., Kra toc hwil, A., 
Kuhlmann, M., Kuhn, I., Mic hez, D., Mu dri Stoj nić, S., Plein, M., Ra smont, P., 
Schwa be, A., Set te le, J., Vu jić, A., We i ner, C. N., Wi e mers, M., Hof, C.: Eco lo gi cal 
net works are mo re sen si ti ve to plant than to ani mal ex tin cti on un der cli ma te chan
ge. Na tu re Com mu ni ca ti ons, DOI: 10.1038/ncomms13965.

‒ Jo vi čić, S., Bur gio, G., Di ti, I., Kra šić, D., Mar kov, Z., Ra den ko vić, S., Vu jić, A. 
(ac cep ted). In flu en ce of lan dsca pe struc tu re and land use on Me ro don and Che i lo sia 
(Dip te ra: Syrp hi dae): con tra sting re spon ses of two ge ne ra. Jo ur nal of In sect Con
ser va tion. DOI: 10.1007/s10841-016-9951-1.

У 2018. го ди ни на ста вље на су ис тра жи ва ња по све ће на укљу чи ва њу рит ских 
ста ни шта у кон цепт еко ло шких мре жа у са рад њи са За во дом за за шти ту при ро де 
Вој во ди не. Ура ђе не су ана ли зе ко је су пре зен то ва не у јед ној пу бли ка ци ји ко ја је 
суб ми то ва на у ре но ми ра ном ме ђу на род ном ча со пи су. По ред то га на ста вље на су 
ис тра жи ва ња рит ских ста ни шта ко ја у прет ход ном пе ри о ду ни су би ла пред мет де-
таљ них ана ли за. Пла ни ра се на ста вак ис тра жи ва ња на про сто ри ма ма њих ри то ва 
уз ре ке Вој во ди не.

Об ја вље ни ра до ви:
‒ Mi li čić, M., Vu jić, A., Car do so, P. (2018) Ef fects of cli ma te chan ge on the di stri bu tion 

of ho verfly spe ci es (Dip te ra: Syrp hi dae) in So ut he ast Eu ro pe. Bi o di ver sity and 
Con ser va tion 27 (5): 1173‒1187.

‒ Po pov, S., Mi li čić, M., Di ti, I., Mar ko, O., Som mag gio, D., Mar kov, Z., Vu jić, A. 
(2018) Phytop ha go us ho ver fli es (Dip te ra: Syrp hi dae) as in di ca tors of chan ging lan-
dsca pes. Com mu nity Eco logy 18 (3): 287‒294.

У 2019. го ди ни на ста вље на су ис тра жи ва ња по све ће на раз во ју кон цеп та еко-
ло шких мре жа ве за но за рит ска ста ни шта у са рад њи са За во дом за за шти ту при-
ро де Вој во ди не. Те ме ко је су ре а ли зо ва не од но се се на ис тра жи ва ња фло ре и фа у не 
ри то ва Вој во ди не. По себ на па жња је би ла усме ре на на ис тра жи ва ња о одр жи вом 
упра вља њу и ко ри шће њу рит ских ста ни шта, раз во ју ак тив не за шти те ових под-
руч ја и уво ђе њу по себ них са др жа ја ко ји по др жа ва ју одр жи вост и раз вој (еко ту ри зам). 
На ста вље на су ис тра жи ва ња По ти сја, По та миш ја, гор њег По ду на вља, и рит ских 
ста ни шта уз ре ку Са ву. Ис тра жи ва ња рит ских под руч ја тра ју већ ду ги низ го ди на, 
по себ но са хи дро би о ло шких аспе ка та, као и пра ће ња ста ња по је ди них ми кро би о-
ло шких аспе ка та, и пра ће ња ста ња по је ди них ми кро би о ло шких па ра ме та ра, уз 
ин тен зив на фло ри стич ка и де лом ре а ли зо ва на фа у ни стич ка про у ча ва ња.

Део ре зу ла та је пу бли ко ван у на уч ним ра до ви ма:
‒ Mi lić, D., Ra den ko vić, S., Ra di šić, D., An drić, A., Ni ko lić, T., et al. (2019) Sta bi lity 

and chan ges in the di stri bu tion of Pi pi za ho ver fli es (Dip te ra, Syrp hi dae) in Eu ro pe 
un der pro jec ted fu tu re cli ma te con di ti ons. PLOS ONE 14(9): e0221934. https://doi.
org/10.1371/jo ur nal.po ne.0221934
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‒ Mi li čić, M., Po pov, S., Vu jić, A., Ivo še vić, B., Car do so, P. (2019) Co me to the dark 
si de! The ro le of fun cti o nal tra its in sha ping dark di ver sity pat terns of so uth-ea stern 
Eu ro pean ho ver fli es. Ecol En to mol. doi:10.1111/een.12788

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, др Ми ну цер 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, 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, Ни ко ла Стој нић).

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 2016. го ди не ис пи тан је ути цај при род них ан ти ми кроб них аге на са на 
раст изо ло ва них пле сни и про дук ци ју ми ко ток си на у in vi tro и in vi vo усло ви ма.

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 ча со пи си ма (М23–2,) или у збор ни ци ма са ме ђу на род них ску по ва (М34–2). 

Об ја вље ни ра до ви:
М23

‒ Bla go jev, N., Škri njar, M., Ča bar ka pa, I., Šo šo, V., Su tu ro vić, I. (2016). Sur vi val of 
so me food-bor ne fun gi in the pre sen ce of ore ga no es sen tial oil. Agro FOOD In du
stry Hi Tech 27 (1), 38–42.

‒ Ko cić-Ta nac kov, S., Di mić G., Mo jo vić, Lј., Gvo zda no vić-Var ga, J., Dju kić-Vu ko vić, 
A., To mo vić, V., Šo jić, B., Pe jin, J. (2016). An ti fun gal ac ti vity of the onion (Al li um 
ce pa L.) es sen tial oil aga inst Asper gil lus, Fu sa ri um and Pe ni cil li um spe ci es iso la ted 
from food. Jo ur nal of Food Pro ces sing and Pre ser va tion, doi:10.1111/jfpp.13050.
М34

‒ Ko cić-Ta nac kov, S., Di mić, G., Mo jo vić, Lj., Đu kić-Vu ko vić, A., Pe jin, J. (2016). 
Ef fect of ca ra way (Ca rum car vi L.) ex tract on the Asper gil lus ver si co lor growth 
and ste rig ma tocystin pro duc tion. Bo ok of Ab stracts of 4th In ter na ti o nal ISE KI Food 
Con fe ren ce: Re spon si ble Re se arch and In no va tion in the Food Va lue Chain, 6-8 
July, Vi en na, Au stria, p. 161.

‒ Ko cić-Ta nac kov, S., Di mić, G., Mo jo vić, Lj., Dju kić-Vu ko vić, A., To mo vić, V., Šo jić, 
B., Pe jin, J. (2016). An ti fun gal ac ti vity of the gar lic (Al li um sa ti vum L.) es sen tial oil 
aga inst Asper gil lus spe ci es iso la ted from food. Bo ok of Ab stracts of the Se cond 
In ter na ti o nal Sci en ti fic & Ex pert Con fe ren ce: Na ru ral re so ur ces, green Tec hno logy 
& su sta i na ble de ve lop ment/2 – GREEN 2016, 5-7 Oc to ber, Za greb, Cro a tia, p. 70.

Од бра ње ни спе ци ја ли стич ки ра до ви:
‒ Радојевић, Ј. (2016). Токсигене плесни и афлатоксини у кикирикију и сувом 

гро жђу на тржишту Републике Србије. Специјалистички рад. Технолошки 
фа култет. Универзитет у Новом Саду.

То ком 2017. го ди не су из ве де на ми ко ло шка и ми ко то си ко ло шка ис пи ти ва ња 
си ро вог ку ку ру за и про из во да од ку ку ру за, са по себ ним освр том на ток си ге не вр сте. 
Узор ци су узор ко ва ни 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 на пи ја ца ма. Изо ло ва ње и од ре ђи ва ње укуп ног бро ја пле-
сни из ве де но је пре ма ИСО стан дар ду (21527-2) на ми ко ло шкој под ло зи (ди хло ран 
18% гли це рол агар – ДГ18), или пла си ра њем зр на на под ло гу, а иден ти фи ка ци ја и 
так со ном ска кла си фи ка ци ја пре ма кљу че ви ма за де тер ми на ци ју (Klich, 2002; Sam-
son et al., 2004). Са др жај укуп них афла ток си на од ре ђен је ЕЛИ СА те стом.
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Од 31 испитанoг узор ка при су ство пле сни је утвр ђе но у 28, док код 3 узор ка 
ку ку ру зних па ху љи ца ни је де тек то ван раст. У нај ве ћем про цен ту су би ли кон та-
ми ни ра ни узор ци си ро вог ку ку ру за. Про се чан број пле сни по зр ну је био 3,3. Код 
ку ку ру за ко ки ча ра тај број је из но сио 2,1, а код смр зну тог ку ку ру за ше ћер ца 0,86. 
Про се чан број пле сни до би јен ме то дом раз ре ђе ња био је нај ве ћи код ку ку ру зног 
бра шна (4,3 log cfu/g), док се код оста лих про из во да кре тао од 0,8 до 1,8 log cfu/g. 

Нај ве ћи удео у укуп ној ми ко по пу ла ци ји си ро вог ку ку ру за има ле су пле сни 
ро да Asper gil lus са 54,3%, за тим Pe ni cil li um, Eu ro ti um и Rhi zo pus са 15,6%, 15% и 
12,4% изо ла та. Код ку ку ру за ко ки ча ра, у по ре ђе њу са си ро вим ку ку ру зом, род Pe
ni cil li um је био не знат но фре квент ни ји од ро да Asper gil lus. Њи хо ва за сту пље ност у 
укуп ној ми ко по пу ла ци ји из но си ла је 36,4 и 35,6%. Сле де ћи по уде лу у укуп ној 
ми ко по пу ла ци ји (22,5%) при пад ни ци су ро да Fu sa ri um. Нај фре квент ни је у ми ко-
по пу ла ци ји смр зну тог ку ку ру за ше ћер ца та ко ђе су би ле пле сни ро да Pe ni cil li um, 
са уде лом од 30,2% у од но су на уку пан број изо ла та. Дру ги је био род Asper gil lus, 
са уде лом од 25,6%. Вр сте ро да Cla do spo ri um има ле су уче ста лост од 14%, а ро да 
Al ter na ria 9,3%.

Код ку ку ру зног бра шна, као и у слу ча ју ку ку ру за ко ки ча ра, нај ве ћи део укуп-
не ми ко по пу ла ци је чи ни ли су ро до ви Pe ni cil li um и Asper gil lus, са ве ћим уде лом 
ро да Pe ni cil li um (47,5%) у од но су на род Asper gil lus (31,6%). Род Fu sa ri um је био сле-
де ћи по фре квент но сти са 13,9%. У укуп ној ми ко по пу ла ци ји па лен те до ми нан тан 
је био род Fu sa ri um, ко ме је при па да ло 61,4% изо ла та. Уче ста лост ро да Byssoc hlamys 
је би ла 17,5%, док су ро до ви Asper gil lus и Pe ni cil lum по ка за ли ма њи удео, од 5,3%. 
Са фре квент но шћу од 57,1% у укуп ној ми ко по пу ла ци ји ин тен зи тет кон та ми на ци је 
ку ку ру зних па ху љи ца ро да Asper gil lus је био нај ве ћи. Пле сни ро да Cla do spo ri um су 
у укуп ном бро ју изо ла та пред ста вља ле 28,6%. Род Pe ni cil li um је имао удео од 14,3%.

Од ток си ге них Asper gil lus spp. код си ро вог ку ку ру за, ку ку ру за кокичaра и 
ку ку ру зног бра шна нај ве ћи удео у укуп ној ми ко по пу ла ци ји има ла је вр ста A. fla vus. 
Код смр зну тог ку ку ру за ше ћер ца са нај ве ћим бро јем изо ла та би ла је A. cla va tus, код 
па лен те A. fu mi ga tus, а нај фре квент ни ја код ку ку ру зних па ху љи ца би ла је A. ni ger.

Од укуп но 31 ис пи та ног узор ка 23 је са др жа ва ло афла ток си не у ни воу од 0,514 
до 2,381 µg/kg. Утвр ђе не ко ли чи не афла ток си на ни у јед ном узор ку ни су би ле из над 
мак си мал но до зво ље не кон цен тра ци је афла ток си на ко је су ре гу ли са не Пра вил ни-
ком Ре пу бли ке Ср би је.

Има ју ћи у ви ду зна чај и за сту пље ност ора ша стих пло до ва у људ ској ис хра ни 
и пре храм бе ној ин ду стри ји, као и њи хо ву по тен ци јал ну кон та ми на ци ју ток си ге ним 
пле сни ма, циљ овог про јек та био је да се ис пи та ми ко ло шка и ми ко ток си ко ло шка 
кон та ми на ци ја раз ли чи тих узо ра ка ора ша стих пло до ва, са по себ ним освр том на 
ток си ге не вр сте пле сни. На и ме, по је ди не вр сте пле сни мо гу про ду ко ва ти ми ко ток-
си не, ве о ма ток сич не се кун дар не ме та бо ли те, због че га је ва жно спро во ди ти ре-
дов не кон тро ле њи хо вог при су ства у си ро ви на ма и про из во ди ма на ме ње ним за 
људ ску ис хра ну. У окви ру про јек та ,,Ми ко ток си ге не пле сни и ми ко ток си ни у си-
ро ви на ма и про из во ди ма на ме ње ним за људ ску ис хра ну” то ком 2018. го ди не, ана-
ли зи ра но је укуп но 25 узо ра ка раз ли чи тих ора ша стих пло до ва. Узор ци су са ку-
пља ни ме то дом слу чај ног из бо ра у пре храм бе ним про дав ни ца ма, про дав ни ца ма 
„здра ве хра не” и на пи ја ца ма а об у хва та ли су си ро ве ле шни ке, си ро ве ба де ме, 
ора хе, ин диј ске ора хе и пи ста ће. 

Од ре ђи ва ње укуп ног бро ја пле сни из ве де но је пре ма ИСО стан дар ду (21527-2) 
пла си ра њем зр на на ми кро би о ло шку под ло гу ди хло ран 18% гли це рол агар (ДГ18), 
на кон че га су пле сни изо ло ва не и пре се ја не на Ча пек ага ру и Са бо у ра уд мал то зни 
ага ру (СМА) у ци љу до би ја ња чи стих кул ту ра. Иден ти фи ка ци ја и так со ном ска 
кла си фи ка ци ја изо ло ва них пле сни из ве де на је пре ма кљу че ви ма за де тер ми на ци ју. 
По ред од ре ђи ва ња укуп ног бро ја пле сни и њи хо ве иден ти фи ка ци је, ис пи тан је и 
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са др жај укуп них афла ток си на и охра ток си на А у ис пи ти ва ним узор ци ма, ЕЛИ СА 
те стом. Раст пле сни де тек то ван је код свих 25 ис пи та них узо ра ка. У узор ци ма си-
ро вог ба де ма про се чан број пле сни по зр ну био је 1. У узор ци ма си ро вог ле шни ка 
уку пан број пле сни по зр ну кре тао се од 1,6 до 4, код ин диј ског ора ха од 1 до 5,1, 
код пи ста ћа од 0,5 до 1,6, док је нај ве ћи број пле сни по зр ну за бе ле жен у узор ци ма 
ора ха где су се вред но сти кре та ле од 3,5 од 7,25. 

Нај ве ћи удео у укуп ној ми ко по пу ла ци ји си ро вог ле шни ка има ле су вр сте 
Rhi zo pus oryzae (32,2%), Asper gil lus ni ger (28,9%), Rhi zo pus oli go spo rus (18,9%), Asper
gil lus fla vus (17,8%), Rhi zo mu cor pu sil lus (1,1%) и Pe ni cil li um ex pan sum (1,1%). У узор-
ци ма си ро вог ба де ма је ди на иден ти фи ко ва на вр ста би ла је Rhi zo pus oli go spo rus. 
Нај за сту пље ни ја вр ста у узор ци ма си ро вих ора ха би ла је Asper gil lus ni ger (75,6%), 
за тим Rhi zo pus oli go spo rus (10,9%), Asper gil lus fla vus (5,1%), Fu sa ri um oxyspo rum 
(4,5%), Mo na scus ru ber (1,9%) и Asper gil lus pa ra si ti cus (1,9%). У узор ци ма ин диј ског 
ора ха Asper gil lus ni ger (42,4%) та ко ђе је био нај до ми нан ти ји, за тим Eu ro ti um che va li e ri 
(24,2%), Rhi zo pus oli go spo rus (12,1%), Mo ni lia si top hi la (7,6%), Eu ro ti um her ba ri o u rum 
(4,5%), Asper gil lus fla vus (3%), Syncep ha la strum ra ce mo sum (1%), Pe ni cil li um gla brum 
(1%), Al ter na ria al ter na ta (1%) и Mo na scus ru ber (1%). У узор ци ма пи ста ћа, до ми ни-
ра ле су вр сте Al ter na ria al ter na ta (20,7%), Cla do spo ri um cla do spo ri o i des (20,7%) и 
Asper gil lus ni ger (10,3%). Сле де ће по уде лу у ми ко по пу ла ци ји би ле су вр сте Rhi zo pus 
oli go spo rus, Cla do spo ri um spha e ro sper mum, Pe ni cil li um po lo ni cum и Pe ni cil li um 
nalgiovenseса за сту пље но шћу од 6,9% а вр сте Pe ni cil li um so li tum, Asper gil lus ver si
co lor, Mo ni li el la ace to a bu tens, Uloc la di um atrum, Rhi zo pus oryzae и Pte ro co ni um 
intermediumса уче ста ло шћу од 3,4%.

У укуп ној ми ко по пу ла ци ји ис пи та них узо ра ка, по тен ци јал но афла ток си ге не 
вр сте Asper gil lus fla vus и А. Pa ra si ti cus има ле су удео од 6,9% и 0,8% док је по тен-
ци јал но охра ток си ге на вр ста Asper gil lus ni ger има ла удео од чак 46,5%.

У свим ана ли зи ра ним узор ци ма, утвр ђе не ко ли чи не охра ток си на би ле су ис под 
ни воа де тек ци је. Утвр ђе не ко ли чи не укуп них афла ток си на у узор ци ма си ро вих 
ле шни ка, си ро вих ба де ма, ин диј ских ора ха и пи ста ћа би ле су та ко ђе ис под ни воа 
де тек ци је, док је у узор ци ма ора ха утвр ђе на сред ња кон цен тра ци ја укуп них афла-
ток си на од 7,1 ppb.

Ре зул та ти до би је ни то ком ових ис пи ти ва ња ука зу ју не са мо на по тен ци јал ну 
опа сност од кон та ми на ци је ора ша стих пло до ва ток си ге ним пле сни ма већ и на чи-
ње ни цу да су не ки од узо ра ка ора ха са под руч ја Ср би је би ли кон та ми ни ра ни афла-
ток си ни ма. У том ци љу, по треб но је уве сти си сте мат ски мо ни то ринг при су ства 
ми ко ток си на у ора ша стим пло до ви ма и пре све га од го ва ра ју ћим агро тех нич ким 
ме ра ма и по бољ ша њем усло ва чу ва ња спре чи ти да до ра ста ток си ге них пле сни до ђе. 

Об ја вље ни ра до ви и са оп ште ња:
‒ Ko cić-Ta nac kov, S., Di mić, G., Mo jo vić, Lj., Pe jin, J. (2018). In vi tro i in vi vo pri-

me na pri rod nih an ti mi krob nih age na sa u kon tro li ra sta mi kro or ga ni za ma u hra ni. 
XII Kon gres mi kro bi o lo ga Sr bi je sa me đu na rod nim učeš ćem, Mi kro med 2018 Re gio, 
10–12. maj 2018. Be o grad, Zbor nik ab strak ta, str. 220. (Пре да ва ње по по зи ву).

‒ Ko cić-Ta nac kov, S., Di mić, G., Đe rić, N., Mo jo vić, Lj., Pe jin, J., To mo vić, V., Šo jić, 
B., Đu kić-Vu ko vić, A. (2018). Ef fect of ba sil and ca ra way es sen tial oils on mac ro- 
and mic ro morp ho lo gi cal chan ges of mo ulds iso la ted from fer men ted sa u sa ges. 
Pro gram me & Bo ok of Ab stract of UNI FOOD Con fe ren ce, 5–6 Oc to ber, 2018, 
Be o grad, p. 252.

‒ Ko cić-Ta nac kov, S., Di mić, G., Mi le nić, I., Mo jo vić, Lj., Dju kić-Vu ko vić, A., Mla-
de no vić, D., Pe jin, J. (2018). Ef fect of ca ra way and ju ni per es sen tial oils on afla to-
xi ge nic fun gi growth and afla to xins bi osynthe sis. IV In ter na ti o nal Con gress “Food 
Tec hno logy, Qu a lity and Sa fety”, Fo od Tech 2018, 23–25 Oc to ber 2018, No vi Sad, 
Ser bia, p. 117.
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У то ку 2019. го ди не, у окви ру про јек та ,,Ми ко ток си ге не пле сни и ми ко ток си-
ни у си ро ви на ма и про из во ди ма на ме ње ним за људ ску ис хра ну” ис пи та на је ми ко-
ло шка и ми ко ток си ко ло шка ис прав ност мле ка и млеч них про из во да. Ана ли зи ра но 
је укуп но 60 узо ра ка, од то га 15 узо ра ка ме ких си ре ва, 12 узо ра ка твр дих си ре ва, 
15 узо ра ка јо гур та и 18 узо ра ка мле ка (све же па сте ри зо ва но и сте ри ли са но ду го-
трај но мле ко). Узор ци су са ку пља ни ме то дом слу чај ног из бо ра на пи ја ца ма и у 
пре храм бе ним про дав ни ца ма. 

Од ре ђи ва ње укуп ног бро ја пле сни из ве де но је пре ма ИСО стан дар ди ма 21527-1 
и 21527-2. У 55,5% узо ра ка ме ких си ре ва при ме ћен је раст пле сни. Уку пан број пле сни 
кре тао се од 10 до 60 cfu/g. Иден ти фи ка ци ја и так со ном ска кла си фи ка ци ја изо ло-
ва них пле сни из ве де на је пре ма кљу че ви ма за де тер ми на ци ју (Sam son и сар., 2004; 
Sam son и Fri svad, 2004). Из узо ра ка ме ких си ре ва изо ло ва не су и иден ти фи ко ва не 
сле де ће вр сте пле сни: Cla do spo ri um cla do spo ri o i des (31,6%), Pe ni cil li um po lo ni cum 
(21%), Pe ni cil li um nal gi o ven se (21%), Rhi zo pus oli go spo rus (10,5%), Pe ni cil li um gla brum 
(10,5%) и Ge o tric hum can di dum (5,3%). У свим узор ци ма ис пи тан је са др жај афла ток-
си на М1 ЕЛИ СА те стом. Узор ци су при пре мље ни у скла ду са ин струк ци ја ма ки та 
,,I’ screen Afla to xin M1 ELI SA kit”, Tec na srl, Tri e ste, Italy. Aпсорбанце су очи та не на 
450 nm ко ри сте ћи ЕЛИ СА чи тач ,,Mul ti skan EX”, Ther mo Elec tron Cor po ra tion. Од 
укуп но 60 узо ра ка, афла ток син М1 де тек то ван је у три узор ка све же па сте ри зо ва ног 
мле ка у кон цен тра ци ја ма oд 0,026 µg/L, 0,028 µg/L и 0,036 µg/L, док је у оста лим 
ана ли зи ра ним узор ци ма кон цен тра ци ја афла ток си на М1 би ла ис под ни воа де тек ци је. 
Утвр ђе не ко ли чи не афла ток си на М1 ни су би ле из над мак си мал но до зво ље не кон цен-
тра ци је афла ток си на М1 ко је су ре гу ли са не Пра вил ни ком Ре пу бли ке Ср би је.

Овај ток син на ста је ме та бо ли зи ра њем афла ток си на Б1 у је три му зних гр ла, на кон 
уно ше ња кон та ми ни ра не сточ не хра не афла ток си ном Б1. Нај ве ћим де лом се из лу чи-
је пре ко мле ка, ода кле се мо же пре не ти и на про из во де од мле ка. С об зи ром на то да 
је у пи та њу тер мо ста бил но је ди ње ње, тем пе ра ту ре ко је се при ме њу ју у про из вод њи 
мле ка и про из во да од мле ка не мо гу га раз гра ди ти. Сто га пре вен ци ја и кон тро ла 
афла ток си на М1 у мле ку и про из во ди ма од мле ка мо же се по сти ћи кон тро лом ра ста 
ток си ге них пле сни у сточ ној хра ни то ком ње не про из вод ње и скла ди ште ња.

Об ја вље ни ра до ви:
‒ Ko cić-Ta nac kov, S., Di mić, G., Jak šić, S., Mo jo vić, Lj., Dju kić-Vu ko vić, A., Mla de no vić, 

D., Pe jin, J. (2019). Ef fects of ca ra way and ju ni per es sen tial oils on afla to xi ge nic 
fun gi growth and afla to xins sec re tion in po len ta. Jo ur nal of Food Pro ces sing and 
Pre ser va tion 43, 14224, 1-8. doi.org/10.1111/jfpp.14224 

‒ Ra kić, I. Z., Bla go jev, N. T., Ča bar ka pa, I. M. (2019). Ef fects of Ore ga num he rac
le o ti cum L. es sen tial oil on sur vi val of so me food-bor ne mo ulds. 1st In ter na ti o nal 
Con fe ren ce on Advan ced Pro duc tion and Pro ces sing (ICAPP), 10-11 Oc to ber 2019 
No vi Sad, Ser bia, elek tron sko iz da nje.

‒ Ra kić, I. Z., Di mić, G. R., Škri njar, M. M., Ko cić-Ta nac kov, S. D. (2019). Afla to xi-
ge nic and oc hra to xi ge nic mo ulds and the ir to xins in tree nuts on Ser bian mar ket. 
Ma ti ca Srp ska Jo ur nal for Na tu ral Sci en ces, прихваћен за штампу.

МЕ ХА НИ ЗАМ ОСЦИ ЛА ТОР НОГ ТРАН СПОР ТА ЈО НА И  
МА ЛИХ РА ДИ КА ЛА КРОЗ ТИ ЛА КО ИД НУ МЕМ БРА НУ И  

ЊИ ХОВ ДО ПРИ НОС РЕ ГУ ЛИ СА ЊУ ЕФИ КА СНО СТИ  
ФО ТО СИН ТЕ ЗЕ КОД ИН БРЕД ЛИ НИ ЈА КУ КУ РУ ЗА  
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Че до мир Ра де но вић)

По стиг ну ти на уч ни ре зул та ти су та квог ква ли те та да пру жа ју мо гућ ност да 
се об ја ви на уч на мо но гра фи ја, под на сло вом „Об ли ци и ме ха ни зми осци ла тор них 
тран спорт них про це са јо на кроз би о мем бра ну”. По ред це ло ви те ана ли зе ре зул та та 
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са др жа них у на ве де ним ра до ви ма, оства ре ни на уч ни ре зул та ти у 2016. го ди ни да-
ју се и у ви ду об ја вље них ра до ва:

‒ Ч. Ра де но вич, Г. В. Мак си мов, Е. В. Тютяев, В. В. Шу то ва, Н. Де лич, З. Чам џия, 
Й. Па влов, Ж. Йова но вич: Иден ти фи ка ция ор га ни че ских со е ди не ний в зер не 
ги бри дов ку ку рузы (zea mays l.) Серб ской се лек ции с по мощью ин фра кра сной 
спек тро ско пии. Сельскохозяйственнаябиология. 2016, том 51, № 5, с. 645–653

‒ Ч. Н. Ра де но вић, Д. М. Грод зин скиј, М. Р. Фи ли по вић, Н. С. Де лић, Ј. З. Ср дић, 
И. М. Па влов: Qu a lity tra its of ma i ze in bred li nes and hybrids with ef fi ci ent photo-
synthe tic fun cti ons. Физиологиярастенийигенетика. 2016. Т. 48. № 5, с. 382–392.

‒ Č. N. Ra de no vić, B. S. Di nić, M. Ra do sa vlje vić, A. S. Po po vić, M. V. Be ljan ski, M. 
D. Pa vlo vić: Nu tri ti ve pro per ti es of new ma i ze in bred li nes and the ir hybrids. 5th 
Wor kshop: Spe ci fic met hods for food sa fety and qu a lity, is a sa tel li te event of Physi
cal Che mi stry. 2016, рр. 23-26, Bel gra de, Ser bia.

То ком 2017. го ди не за по че ти су пр ва фа за екс пе ри мен тал них про у ча ва ња, укуп-
на и стан дард на об ра да екс пе ри мен тал них ре зул та та, ана ли за до би је них екс пе ри-
мен тал них ре зул та та и пи са ње ма њих на уч них ра до ва.

Oстварени на уч ни ре зул та ти у 2017. го ди ни у окви ру про јек та да ју се у ви ду 
об ја вље них ра до ва:

‒ Ra de no vić, Č. N., Grod zin skij, D. M., Pe tro vić, R. J., Di nić, B. S., Ra do sa vlje vić, 
M. M., Ter zić, D. P., Jan ko vić, M. Z., Ran ko vić, D. M. (2017). Cha rac te ri stics of New 
Ma i ze In bred Li nes and The ir Hybrids with High Nu tri ti o nal and Feed qu a li ti es. 
Физиологиярастенийигенетика. 2017, том 49, 2, стр. 95–109.

‒ Pe tro vić, R. J., Ra de no vić, Č. N., Se čan ski, M. D., Jan ko vić, M. Z., Vi de no vić, Ž. 
V., Po po vić A. S., Ran ko vić, D. M. (2017). In bred Li nes with Sig ni fi cant Bre e ding 
Tra its and High-Qu a lity Ma i ze Hybrids with Rich Pig ment Pro per ti es and Ex cep-
ti o nal Nu tri ti ve Va lu es. Se pa rat – In ter na pu bli ka ci ja In sti tu ta za ku ku ruz „Ze mun 
Po lje”, pp. 1–36.

‒ Ra de no vić, Č. N., Mak si mov, G. V., Tyutyaev, E. V., Se čan ski, M. D., Pa vlo vić, M. D., 
Be ljan ski, M. V. (2017). Ma i ze In bred Li nes with Erect Top Le a ves: Agro no mic Tra its 
and IR Spec tro sco pic Analysis of Gra ins. Jo ur nal of Food Sci en ce & Tec hno logy.

‒ Ra de no vic, Č. N., Mak si mov, G. (2017). The Analysis of Ma i ze In bred Li nes with 
Sig ni fi cant Bre e ding Tra its and The ir High Yiel ding Hybrids Se lec ted with the 
Pur po se of Pro du cing He althy Food. Bo ok: Ma i ze – Ge ne tics and Omics Tec hno
lo gi es for Crop Im pro ve ment. 

То ком 2018. го ди не на ста вље ни су фа за екс пе ри мен тал них про у ча ва ња, укуп на 
и стан дард на об ра да екс пе ри мен тал них ре зул та та, ана ли за до би је них екс пе ри мен-
тал них ре зул та та и пи са ње ма њих на уч них ра до ва.

Об ја вље ни ра до ви и са оп ште ња:
‒ Ra de no vić, Č. N., Mak si mov, G. V., Shu to va, V. V., De lić, N. S., Mi len ko vić, M. V., 

Pa vlo vić, M. D., Be ljan ski, M. V. (2018). The study by the met hods of in fra red spec-
tro scopy of the stretching and twi sting vi bra ti ons of che mi cal bonds in fun cti o nal 
gro ups of or ga nic com po unds con ta i ned in gra ins of ma i ze in bred li nes. Физиология
растенийигенетика, Т. 50. № 4, pp. 322‒330.

‒ Sla tin skaya, O. V., Pro to po pov, F. F., Se i ful li naa, N. Kh., Ma to rin, D. N., Ra de no vic, 
C. N., Shu to va, V. V., Mak si mov, G. V. (2018). A Study of the Sta te of Pho tosynthe tic 
Pig ments of Hybrid Ma i ze Se eds Ex po sed to Ul tra vi o let and Ra di a tion. Bi ophysics, 
Vol. 63, No. 4, pp. 611–620.

‒ Ra de no vić, Č. N., Mak si mov, G. V., Sla tin ska, O., Pro to po pov, F., De lić, N., Čam-
džji ja, Z., Pa vlov, Ј., Se čan ski, M., Pa vlo vić, М. D., Be ljan ski, M. V. (2018). In fra red 
spec tro sco pic analysis of ma i ze in bred li ne gra ins: iden ti fi ca tion of bi o mo le cu lar 
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un sta ble sta tes and the ir cha rac te ri za tion. Pro ce e dings Vo lu me I, pp. 527‒530. (14th 
In ter na ti o nal Con fe ren ce on Fun da men tal and Ap plied Aspects of Physi cal Che mi stry, 
Sep tem ber 24‒8, 2018. Bel gra de, Ser bia).

Ре зул та ти про у ча ва ња на про јек ту у 2019. го ди ни да ју се у ви ду об ја вље них 
на уч них ра до ва:

‒ Radenović, Č. N., Maksimov, G. V., Slatinskaya, O. V., Protopopov, F. F., Delić, N. S., 
Pavlov, J. M., Popović, A. S., Sečanski, M. D. (2019). Study of the low in ten sity spec tral 
bands wit hin the in fra red spec tra of ker nels of high-yiel ding ma i ze hybrids. Збор ник 
Ма ти це срп ске за при род не на у ке / Ma ti ca Srp ska J. Nat. Sci. No vi Sad, № 136, 
33–42.

‒ Radenović, Č. N., Maksimov, G. V., Shutova, V. V., Slatinskaya, O. V., Protopopov, 
F. F., Delić, N. S. Grchić, N. M., Pavlov, J. M., Čamdžija, Z. F. (2019). Com ple te Study 
of Na tu re and Im por tan ce of Spec tral Bands Con ta i ned in In fra red Spec tra of Le a ves 
of Ma i ze In bred Li nes with Sig ni fi cant Bre e ding Pro per ti es. Rus sian Agri cul tu ral 
Sci en ces, Vol. 45, No. 4, pp. 334–339. © Al ler ton Press, Inc., 2019.

‒ Radenović, Č. N., Maksimov, G. V., Shoutova, V. V., Slatinskaya, O. V., Protopopov, 
F. F., Delić, N. S., Milenković, M. V., Čamdžija, Z. F., Grcic, N. M., Pavlov, J. M. 
(2019). The de ta i led study of le af in fra red spec trum pa ra me ters – a con tri bu tion to 
the ove rall cha rac te ri sa tion of ma i ze in bred li nes pro per ti es. Физиологиярастений
игенетика. Т. 51. № 6: 1–11.

‒ Radenović, Č. N., Videnović, Ž. V., Radosavljević, M. M., Filipović, M. R., Pajić, 
Z. P., Grčić, N. M. (2019). Аnalysis оf the ma i ze in bred li nes with sig ni fi cant bre e ding 
tra its and the ir high yiel ding hybrids se lec ted with the pur po se of pro du cing he althy 
food and feed in the form of se ve ral se mi-fi nis hed and fi nis hed pro ducts. The se 
stu di es and ob ta i ned re sults pro ve the „ZP“ brand’s su per i o rity – LEC TU RES. In sti tut 
za ku ku ruz „Ze mun Po lje”. Ин тер на пу бли ка ци ја 2019, стр. 1–38.

ФИ ЗИ О ЛО ШКИ АСПЕК ТИ МИ НЕ РАЛ НЕ ИС ХРА НЕ БИ ЉА КА 
(ру ко во ди лац про јек та: ака де мик Ру долф Ка сто ри)

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 њима 
зна чај но ме сто за у зи ма ју те шки ме та ли, ко ји у ве ћим кон цен тра ци ја ма де лу ју ве-
о ма ток сич но. Сто га на ку пља ње те шких ме та ла са 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 на ве де но у ви ду, у 2016. год. 
на ста ви ли смо са про у ча ва њем ути ца ја не ких те шких ме та ла (Cd, Zn, Fe) и дру гих 
еле ме на та (Mg, Y i Na) на жи вот не про це се и ор ган ску про дук ци ју би ља ка. Утвр-
ђе но је да се кад ми јум у зр ну пше ни це код по је ди них ге но ти по ва у раз ли чи тој 
ме ри на ку пља, што мо же да бу де од зна ча ја у опле ме њи ва њу пше ни це при ства ра-
њу сор ти са ма њим на ку пља њем овог ток сич ног те шког ме та ла. Да ље, утвр ђе но је 
по вољ но деј ство те шких ме та ла са пре те жно по зи тив ним деј ством гво жђа и цин ка 
на ква ли тет хра не за де цу. По ред на ве де них те шких ме та ла ис пи ти ва но је и деј ство 
би о ге ног еле мен та маг не зи ју ма и ко ри сног еле мен та за биљ ке на три ју ма, од но сно 
не по вољ но деј ство ве ћих кон цен тра ци ја ње го ве со ли. На ста ви ли смо са раз ма тра њем 
ути ца ја еле мен та рет ких зе ма ља пре све га итри ју ма на жи вот не про це се би ља ка.

Об ја вље ни ра до ви:
‒ Ka sto ri, R., Mak si mo vić, I., Put nik-De lić, M. (2016): Uti caj ele me na ta ret kih ze ma lja 

na ži vot ne pro ce se bi lja ka. Dan Ma đar ske na uč no sti u Voj vo di ni. Na uč no druš tvo 
voj vo đan skih Ma đa ra, Ver zal, No vi Sad, 15-30. ISBN 978-86.88077-08.

‒ Da ni čić, M., Mak si mo vić, I., Put nik-De lić, M. (2016): Physi o lo gi cal and che mi cal 
cha rac te ri stics of saf flo wer (Cart ha mus tin cto ri us L.) grown in the pre sen ce of low 
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salt con cen tra ti ons. Зборник Матице српске за природне науке / Ma ti ca Srp ska J. 
Nat. Sci. No vi Sad, 130, 85-91. UDC 582.579.2:581.48, DOI: 10.2298/ZMSPN1630085D. 

‒ Mak si mo vić, I., Put nik-De lić, M., Mom či lo vić, V., Den čić, S., Kádár, I., Ka sto ri, R. 
(2016): Ac cu mu la tion of Cad mi um in the Grain of Dif fe rent Cul ti vars of Whe at. 
22nd In ter na ti o nal Sympo si um on Analyti cal and En vi ron men tal Pro blems Sze ged, 
Hun gary Oc to ber 10, 2016 Uni ver sity of Sze ged, De part ment of Inor ga nic and 
Analyti cal Che mi stry P44 .

‒ Put nik-De lić, M., Or lan di ni, S., Dal la Mar ta, A., Mak si mo vić, I., Da ni čić, M., Ma-
rič ko vić, I., Mar ja no vić-Je ro me la, A. (2016): Re spon se of co ri an der (Co ri an drum 
sa ti vum L.) to low con cen tra ti ons of NaCl. 11th In ter na ti o nal Con fe ren ce on 
Agrophysics, 26th – 28th Sep tem ber 2016, Lu blin, Po land. 

‒ Mak si mo vić, I., Or lan di ni, S., Put nik-De lić, M., Dal la Mar ta, A. (2016): Ex plo ring 
pos si bi li ti es to for tify hydro po ni cally grown baby ve ge ta bles with Fe and Zn. 11th 
In ter na ti o nal Con fe ren ce on Agrophysics, 26th – 28th Sep tem ber 2016, Lu blin, Po land.

‒ Ka sto ri, R., Mak si mo vić, I., Ilin, Ž., Put nik-De lić, M. (2016): Mag ne zi jum u is hra ni 
bi lja ka. Uni ver zi tet u No vom Sa du, Po ljo pri vred ni fa kul tet, 1-240, ISBN: 978-86-
7520-368-1.

‒ Ka sto ri, R., Put nik-De lić, M., Mak si mo vić, I. (2016): Zna čaj mag ne zi ju ma u ži vot-
nim pro ce si ma bi lja ka. Na uč ni skup, Dan ma đar ske na uč no sti u Voj vo di ni – 2016. 
Na uč no druš tvo voj vo đan skih Ma đa ra, No vi Sad, 19. XI. 2016.

Те ма ис тра жи ва ња 2017. го ди не би ла је „Аку му ла ци ја строн ци ју ма у зр ну 
Ae gi lops и Tri ti cum вр ста”. Строн ци јум (Sr) ни је би о ге ни еле ме нат за ви ше биљ ке, 
али ње го во ула же ње у ла нац ис хра не пред ста вља ве ли ку еко ло шку опа сност, по-
себ но у слу ча ју кон та ми на ци је сре ди не са 90Sr. Има ју ћи на ве де но у ви ду, зна чај но 
је по зна ва ње ње го вог на ку пља ња на ро чи то у је сти вом де лу би ља ка раз ли чи тих ге-
но ти по ва пше ни це, вр сте ко ја се га ји на ве ли ким по вр ши на ма ши ром све та. Сто га 
по сто ји зна чај на прак тич на по тре ба за на уч ним про у ча ва њем ове про бле ма ти ке.

У 2017. го ди ни ис пи та на је кон цен тра ци ја строн ци ју ма (Sr) у шест ди пло ид них 
ге но ти по ва са раз ли чи тим ге но ми ма (BB, AA и DD), пет те тра пло и да (BBAA) и де-
вет хек са пло и о да (BBA ADD). Кон цен тра ци ја Sr у зр ну за ви сно од ге но ти па кре та ла 
се у су вој ма те ри ји у ши ро ким гра ни ца ма од 0,70 до 3,89 mg kg-1. Зр но ди вље фор ме 
ди пло и да Ae gi lops spel to i des са ге но мом BB има ло је сиг ни фи кант но ве ћу кон цен-
тра ци ју Sr од оста лих ис пи ти ва них ге но ти по ва. Зр но ди вљих и га је них те тра пло-
ид них ге но ти по ва од ли ко ва ло се нај ни жом кон цен тра ци јом Sr. Мо дер не га је не 
хек са пло ид не пше ни це та ко ђе су се зна чај но раз ли ко ва ле у на ку пља њу Sr у зр ну. 
Ва ри ја бил ност у на ку пља њу Sr у зр ну ме ђу ге но ти по ви ма ука зу је на мо гућ ност да 
се се лек ци јом ути че на по ме ну то свој ство. Ре зул та ти ис пи ти ва ња об ја вље ни су у 
ме ђу на род ном на уч ном ча со пи су.

У окви ру про јек та про у ча ва ни су и дру ги про бле ми ве за ни за ми не рал ну ис храну 
би ља ка. Ре зул та ти ис тра жи ва ња су об ја вље ни у на уч ним ча со пи си ма или са оп ште ни 
на на уч ним ску по ви ма.

Об ја вље ни ра до ви:
‒ Ka sto ri, R., Mak si mo vić, I., Den čić, S., Kádár, I., Put nik De lić, M., Mom či lo vić, V. 

(2017): Stron ti um ac cu mu la tion in who le grain of Ae gi lops and Tri ti cum spe ci es. 
Jo ur nal of Plant Nu tri tion and Soil Sci en ce, 180 (2), pp. 212–219. 

‒ Mak si mo vić, I., Ka sto ri, R., Mom či lo vić, V., Den čić, S., Put nik De lić, M., Da ni čić, 
M. (2017): The con cen tra tion ra tio of al ka li ne earth ele ments cal ci um, ba ri um and 
stron ti um in gra ins of di ploid, te tra ploid and he xa plo id whe at. Ma ti ca Srp ska J. Nat. 
Sci, No vi Sad, 132, 87–100.

‒ Br dar Jo ka no vić, M., Zo rić, M., Kon dić Šip ka, A., Mak si mo vić, I., Ko bilj ski, B., 
Kra lje vić Ba la lić, M. (2017): Bo ron to le ran ce in whe at ac ces si ons of dif fe rent ori gin 
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esti ma ted in con trol led and fi eld con di ti ons. Jo ur nal of Agri cul tu ral Sci en ce and 
Tec hno logy, 19 (2), pp. 345–356. 

‒ Ko leš ka, I., Ha sa na gić, D., Mak si mo vić, I., Bo san čić, B., Ku ka vi ca, B. (2017): The 
ro le of an ti o xi da ti ve me ta bo lism of to ma to le a ves in long-term salt-stress re spon se. 
Jo ur nal of Plant Nu tri tion and Soil Sci en ce, 180 (1), pp. 105–112. 

‒ Mak si mo vić, I., Put nik De lić, M., Eit zin ger, J., Ilin, Ž., Ada mo vić, B. (2017): Con-
cen tra tion of Fe and Zn in fi eld grown pep per (Cap si cum an num L.) in dif fe rent 
fer ti li za tion sche mes. Pro ce e ding bo ok, XVI II In ter na ti o nal Plant Nu tri tion Col lo
qu i um, 21–24 Au gust 2017, Co pen ha gen, Den mark, 819–820.

‒ Mak si mo vić, I., Put nik De lić, M., Pe ri šić, M., Ka sto ri, R., Ilin, Ž., Da ni čić, M. 
(2017): Ac cu mu la tion of es sen tial me tals in le a ves and ro ots of cu cum ber grown in 
pre sen ce of so lid re si du es from a bi o gas plant, Pro ce e dings, 23rd In ter na ti o nal 
Sympo si um on Analyti cal and En vi ron men tal Pro blems Sze ged, Hun gary Oc to ber 9–10, 
2017 Uni ver sity of Sze ged, De part ment of Inor ga nic and Analyti cal Che mi stry P37.

‒ Ka sto ri, R., Put nik De lić, M., Mak si mo vić, I. (2017): Ulo ga bo ra u ži vom sve tu. 
Dan na u ke u Voj vo di ni. Na uč no druš tvo Ma đa ra Voj vo di ne, No vi Sad.

‒ Put nik De lić, M., Mak si mo vić, I., La zić, D., Da ni čić, M., Ka sto ri, R., Ilin, Ž. (2017): 
Re spon se of Si na pis ni gra L. and Si na pis al ba L. to the pre sen ce of NaCl and si li con 
in nu tri ent so lu tion. Pro ce e dings, 23rd In ter na ti o nal Sympo si um on Analyti cal and 
En vi ron men tal Pro blems Sze ged, Hun gary Oc to ber 9–10, 2017, Uni ver sity of Sze ged, 
De part ment of Inor ga nic and Analyti cal Che mi stry P49.

‒ Put nik-De lić, M., Mak si mo vić, I., Dal la Mar ta, А., Mi ro sa vlje vić, M., Ilin, Ž., Ada mo-
vić, B. (2017): Fer ti li za tion ef fects on qu a lity of cab ba ge pro du ced in the gre en ho u se. 
Pro ce e ding bo ok, XVI II In ter na ti o nal Plant Nu tri tion Col lo qu i um, 21–24 Au gust 
2017, Co pen ha gen, Den mark, 835–836.

У то ку 2018. го ди не про у ча ва но је на ку пља ње алу ми ни ју ма у зр ну Ae gi lops и 
Tri ti cum вр сти пше ни це. У свет ским раз ме ра ма чи не се на по ри у из на ла же њу ге-
но ти по ва, по себ но пше ни це то ле рант не на су ви шак алу ми ни ју ма, има ју ћи у ви ду 
ве ли ку за сту пље ност ки се лих зе мљи шта у гло бал ним раз ме ра ма у ко ји ма се овај 
еле мент че сто на ла зи у фи то ток сич ним кон цен тра ци ја ма. У том ци љу ко ри сте се 
раз ли чи ти фи зи о ло шки ин ди ка то ри ра ди утвр ђи ва ња то ле рант но сти га је них вр ста 
на ви со ке кон цен тра ци је алу ми ни ју ма у хран љи вој под ло зи. С тим у ве зи пре ма 
пла ну ра да за 2018. го ди ну пред ви ђе но је да се ис пи та ге нет ска спе ци фич ност на-
ку пља ња алу ми ни ју ма у зр ну пше ни це код ге но ти по ва раз ли чи тог ни воа пло ид-
но сти Ae gi lops i Tri ti cum вр ста, по ре клом из раз ли чи тих кра је ва све та, као мо гу ћи 
по ка за тељ то ле рант но сти пре ма фи то ток сич ним кон цен тра ци ја ма алу ми ни ју ма. 
Ис пи та на је кон цен тра ци ја алу ми ни ју ма у 20 ге но ти по ва: шест ди пло ид них ге но-
ти по ва са раз ли чи тим ге но ми ма (BB, AA и DD), пет те тра пло и да (BBAA) и де вет 
хек са пло и да (BBA ADD) га је них у то ку три го ди не у истим агро е ко ло шким усло-
ви ма. Нај ве ћа кон цен тра ци ја алу ми ни ју ма у зр ну утвр ђе на је код ди вљег ди пло и да 
Ae gi lops spel to i des TA USCH var. spel to i des sa BB ге но мом, а нај ни жа код ис пи ти ва них 
те тра пло и да и ге но ти по ва Tri ti cum ae sa ti vum. 

У окви ру ис пи ти ва них ге но ти по ва истог ни воа плод но сти и го ди на ис пи ти-
ва ња утвр ђе на је сиг ни фи кант на раз ли ка у по гле ду на ку пља ња алу ми ни ју ма у зр ну. 
Ис пи ти ва на је и ко ре ла ци ја из ме ђу кон цен тра ци је алу ми ни ју ма у зр ну и мор фо ло-
шких и про из вод них осо би на кла са, ма са зр на по кла су, ма са 1000 зр на и др. До би-
је ни ре зул та ти ис тра жи ва ња ука зу ју на по сто ја ња ге нет ске спе ци фич но сти у на-
ку пља њу алу ми ни ју ма у зр ну пше ни це. Да ља ис тра жи ва ња су по треб на да би се 
утвр ди ла ко ре ла ци ја из ме ђу на ку пља ња алу ми ни ју ма и то ле рант но сти пше ни це 
на фи то ток сич не кон цен тра ци је алу ми ни ју ма. Ре зул та ти ис пи ти ва ња су ста ти стич ки 
об ра ђе ни и при пре мље ни за об ја вљи ва ње.



130 РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ

У то ку 2018. го ди не от по че та су и ис пи ти ва ња деј ства раз ли чи тих кон цен тра-
ци ја кад ми ју ма на пше ни цу, што је пред ви ђе но пла ном ра да за на ред ну го ди ну, и 
про у ча ва ни су и дру ги про бле ми у ве зи са ми не рал ном ис хра ном би ља ка ко ји су 
са оп ште ни или об ја вље ни.

Об ја вље ни ра до ви и са оп ште ња: 
‒ Ma ged, M., Saad, M. M., Mic ha let, S., Fos sou, R., Put nik-De lić, M., Cr ève co e ur, 

M., Meyer, J., Malézi e ux, C., Hop fgart ner, G., Mak si mo vić, I., Per ret, X. (2018): Loss 
of NifQ le ads to ac cu mu la tion of porphyrins and al te red me tal-ho me o sta sis in ni-
tro gen-fi xing symbi o ses. Mo le cu lar Plant-Mic ro be In ter ac ti ons – Ma nu script ID 
MPMI-07-18-0188-R (in print).

‒ Ka sto ri, R., Mak si mo vić, I., Put nik-De lić, M., Mom či lo vić, V., Den čić, S. (2018): 
Zinc ac cu mu la tion in who le grain of di ploid, te tra ploid and he xa plo id whe at. 24th 
In ter na ti o nal Sympo si um on Analyti cal and En vi ron men tal Pro blems (ISA EP 2018), 
Pro ce e dings, Uni ver sity of Sze ged, De part ment of Inor ga nic and Analyti cal Che-
mi stry, Sze ged 8–9 Oc to ber 2018, 139‒143. 

‒ Put nik-De lić, M., Mak si mo vić, I., Ka sto ri, R., Ilin, Ž., Da ni čić, M. (2018): Mic ro-
nu tri ents con cen tra tion in fi eld grown pep per (Cap si cum an num L.). 24th In ter na
ti o nal Sympo si um on Analyti cal and En vi ron men tal Pro blems (ISA EP 2018), Pro
ce e dings, Uni ver sity of Sze ged, De part ment of Inor ga nic and Analyti cal Che mi stry, 
Sze ged 8‒9 Oc to ber 2018, 197‒201.

‒ Put nik-De lić, M., Mak si mo vić, I., Da ni čić, M., Ka sto ri, R. (2018): Chan ges in ac cu-
mu la tion of es sen tial mac ro nu tri ents du ring ve ge ta ti ve growth of ra pe seed ex po sed 
to NaCl. Epi ge ne tics, Phe notypic  Pla sti city and Physi o lo gi cal Eco logy Sfe co lo gie 
2018, In ter na ti o nal Con fe ren ce on Eco lo gi cal Sci en ce, 22‒25 Oc to ber 2018, Ren nes, 
Fran ce, 695. 

‒ Mak si mo vić, I., Put nik-De lić, M., Ka sto ri, R., Mom či lo vić, V. (2018): The ef fect of 
va ri o us do ses of Cd on pro duc ti ve fe a tu res and qu a lity of whe at. Ab stract bo o klet, 
Ecophysi o logy, 695, Sfe co lo gie 2018, In ter na ti o nal Con fe ren ce on Eco lo gi cal Sci-
en ce, 22‒25 Oc to ber 2018, Ren nes, Fran ce, 670.

‒ Da ni čić, M., Put nik-De lić, M., Mak si mo vić, I., Ka sto ri, R. (2018): Ef fect of si li con 
on growth and bi oc he mi cal tra its of Co ri an drum sa ti vum L. in sa li ne con di ti ons. 
3rd In ter na ti o nal Con fe ren ce on Plant Bi o logy. Bo ok of Ab stracts, pp 27, 9‒12th 
Ju ne in Bel gra de Ser bia.

‒ Mak si mo vić, I., Put nik-De lić, M., Da ni čić, M., Ka sto ri, R., Mar ja no vić-Je ro me la, 
A. (2018): Ef fect of low con cen tra ti ons of NaCl on ac cu mu la tion and di stri bu tion 
of Na, K, Ca and the ir ra ti os in dif fe rent plant spe ci es. 3rd In ter na ti o nal Con fe ren ce 
on Plant Bi o logy. Bo ok of Ab stracts, pp 22, 9‒12th Ju ne in Bel gra de Ser bia. 

‒ Put nik-De lić, M., Mak si mo vić, I., Hr bak, T., Da ni čić, M., La zić, D., Ka sto ri, R. 
(2018): Sti mu la ti ve ef fect of si li con on the growth of al fal fa (Me di ca go sa ti va L.). 
3rd In ter na ti o nal Con fe ren ce on Plant Bi o logy. Bo ok of Ab stracts, pp 22, 9‒12th 
Ju ne in Bel gra de Ser bia. 

‒ Ka sto ri, R., Mak si mo vić, I., Put nik-De lić, M. (2018): Bor u is hra ni bi lja ka (Bo ron 
in plant nu tri tion). Ma ti ca srp ska No vi Sad, p 178 ISBN 978-86-7946-23, 7‒4.

У то ку 2019. го ди не у ла бо ра то риј ским усло ви ма про у че но је деј ство раз ли-
чи тих кон цен тра ци ја кад ми ју ма на кли ја ње и раст мла дих би ља ка пше ни це, а у 
пољ ским усло ви ма ње гов ути цај на кон цен тра ци ју ми не рал них ма те ри ја у зр ну и 
сла ми у фа зи пу не зре ло сти би ља ка, ко је су по те кле од зр на тре ти ра ног кад ми ју мом. 
С по ве ћа њем кон цен тра ци је кад ми ју ма у фа зи бу бре ња се ме на ско ро се ли неар но 
по ве ћа ла ње го ва кон цен тра ци ја у се ме ну. Утвр ђе но је да ве ће кон цен тра ци је кад-
ми ју ма зна чај но сма њу ју кли ја ње и енер ги ју кли ја ња се ме на, а по ве ћа ва ју уче шће 
ати пич них кли ја на ца и не про кли ја лог се ме на. Ве ће кон цен тра ци је кад ми ју ма зна-
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чај но су сма њи ле раст мла дих би ља ка као и ма су њи хо ве су ве ма те ри је. Раст над зем-
ног де ла и ко ре на сма њен је у ве ћој ме ри од ма се су ве ма те ри је, на осно ву че га се 
мо же за кљу чи ти да је кад ми јум у ве ћој ме ри ути цао на фак то ре ра ста не го на ства-
ра ње су ве ма се. Нај ве ћа при ме ње на кон цен тра ци ја кад ми ју ма сма њи ла је хи дра-
ти са ност над зем ног де ла мла дих би ља ка. Бу бре ње се ме на у при су ству раз ли чи тих 
кон цен тра ци је кад ми ју ма ни је ути ца ло на кон цен тра ци ју азо та, фос фо ра и ка ли ју ма 
у зр ну, а сма њи ло је њи хо во при су ство у сла ми, на ро чи то азо та на кра ју ве ге та ци-
је. До би је ни ре зул та ти по твр ђу ју на ла зе ра ни јих ис тра жи ва ња код дру гих биљ них 
вр ста на осно ву ко јих су фи зи о ло шки и би о хе миј ски про це си кли ја ња се ме на зна-
чај но ин хи би ра ни у при су ству ве ћих кон цен тра ци ја кад ми ју ма. На осно ву на ве де-
ног мо же се пред ви де ти да ће на зе мљи шту за га ђе ном кад ми ју мом ни ца ње усе ва и 
раст мла дих би ља ка пше ни це би ти огра ни че ни, што ће се не по вољ но од ра зи ти на 
при нос усе ва.

Про у ча ва ни су и дру ги про бле ми у ве зи са ми не рал ном ис хра ном би ља ка 
ко ји су са оп ште ни на на уч ним ску по ви ма и об ја вље ни. 

Об ја вље ни ра до ви:
‒ Ka sto ri, R., Mak si mo vić, I., Put nik-De lić, M., Mom či lo vić, V., Ra jić, M. (2019): 

Ef fect of cad mi um on ger mi na tion and growth of whe at. Ma ti ca Srp ska Jo ur nal for 
Na tu ral Sci en ces, 136: 57–68.

‒ Ma ged, M., Saad, M. M., Mic ha let, S., Fos sou, R., Put nik-De lić, M., Cr ève co e ur, 
M., Meyer, J., Malézi e ux, C., Hop fgart ner, G., Mak si mo vić, I., Per ret, X. (2019): 
Loss of NifQ le ads to ac cu mu la tion of porphyrins and al te red me tal-ho me o sta sis 
in ni tro gen-fi xing symbi o ses. Mo le cu lar PlantMic ro be In ter ac ti ons 32(2): 208–216. 

‒ Put nik-De lić, M., Da ni čić, M., Vu ja nov, T., Ka sto ri, R. (2019): Ef fect of low NaCl 
con cen tra ti ons on the wa ter re la ti ons of ra pe seed. Ma ti ca Srp ska Jo ur nal for Na tu ral 
Sci en ces, 137: 67–75. 

‒ Da ni čić, M., Mak si mo vić, I., Put nik-De lić, M., La zić, D. (2019): The ac cu mu la tion 
of K+, Ca2+, Na+ and P in Si na pis ni gra L. grown in the pre sen ce of NaCl and si li con. 
Ma ti ca Srp ska Jo ur nal for Na tu ral Sci en ces, 137: 77–85. 

‒ Put nik-De lić, M., Mak si mo vić, I., Mi ro sa vlje vić, M., Ilin, Ž., Ka sto ri, R., Ra jić, M., 
Ada mo vić, B. (2019): The con cen tra tion of ni tra tes in ca u li flo wer and broc co li un der 
dif fe rent fer ti lity re gi mes. 25th In ter na ti o nal Sympo si um on Analyti cal and En vi
ron men tal Pro blems (ISA EP 2019), Pro ce e dings, Uni ver sity of Sze ged, De part ment 
of Inor ga nic and Analyti cal Che mi stry, Sze ged 7–8 Oc to ber 2019, 139–143.

РАЗ ВОЈ ФИ ЗИ КЕ И АСТРО НО МИ ЈЕ НА ПОД РУЧ ЈУ  
ДА НА ШЊЕ ВОЈ ВО ДИ НЕ 

(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Дра го слав Пе тро вић)

Про је кат је кон ци пи ран као ви ше го ди шње ис тра жи ва ње у окви ру по себ но 
де фи ни са них пет те мат ских це ли на. У пр вој го ди ни ре а ли за ци је про јек та (2017) 
при о ри те тан на гла сак је био на при ку пља њу гра ђе и анализaма ве за ним за:

– eлементe фи зи ке и астро но ми је у на уч ним по гле ди ма у ли те ра ту ри и ста но ви-
шти ма у Ау стро у гар ској;

– до при нос ис так ну тих по је ди на ца са под руч ја Вој во ди не раз во ју фи зи ке и 
астро но ми је;

– исто ри ју астро но ми је у Вој во ди ни, раз вој астро ном ских дру шта ва и сту диј-
ских мо ду ла.

При пре мље на је по себ на пу бли ка ци ја ко ја се од но си на рад по зна тог пи сца и 
исто ри ча ра Јо ва на Ра ји ћа (1728‒1801), а од но си са на ње го во по сма тра ње „Ве ли ке 
ко ме те” С 1769 P1 (Mes si er) из Но вог Са да, од 24. ав гу ста до 15. сеп тем бра 1769. 
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го ди не. Ис тра жи ва ни су ар хив ска гра ђа о срп ском исто ри ча ру астро но ми је Не на ду 
Ђ. Јан ко ви ћу (1911‒1997) и ру ко пис Јо ва на Ра ји ћа „Астро ло ги че ское опи са ние о ко-
ме тах и свој ствах тех же” о опи су кре та ња ко ме те на не бу из над Но вог Са да у ав гу сту 
и сеп тем бру 1769. го ди не, ко ји се на ла зи у би бли о те ци Па три јар ши је Срп ске пра-
во слав не цр кве у Бе о гра ду под бро јем 13.

У окви ру дру ге те мат ске це ли не за по че то је при ку пља ње оп се жне гра ђе о 
жи во ту и ак тив но сти ма тзв. сом бор ске пле ја де ну кле ар них фи зи ча ра. На и ме, ма ње 
је по зна то да су, као ге не ра циј ски бли ски уче ни ци Сом бор ске гим на зи је, проф. др 
Га ја Ала га, проф. др Сте ван Ко ич ки и др Бог дан Ма глић да ли не про це њив до при-
нос ну кле ар ној фи зи ци, ко ји је знат но пре ва зи шао гра ни це ре ги о на. Про фе сор 
Ала га оста ће за пам ћен као кре а тор чу ве них пра ви ла о ну кле ар ним струк ту ра ма 
ко ја но се ње го во име и као бли ски са рад ник Нил са Бо ра. Про фе сор Ко ич ки, по ред 
из у зет но за па же них на уч них ра до ва, био је и кре а тор про јек та из град ње ци кло тро-
на у Ин сти ту ту за ну кле ар не на у ке у Вин чи. Нео спор на је и уло га др Ма гли ћа у 
от кри ћу оме га ме зо на у CERN-у. У на ред ној ис тра жи вач кој го ди ни на гла сак ће 
би ти на струч ној ана ли зи ефе ка та ра да и ре зул та та ових ве ли ка на на про сто ру Вој-
во ди не и ре ги о на.

Ис тра жи вани су зна чај из град ње Пла не та ри ју ма на Пе тро ва ра дин ској твр ђа ви 
за по пу ла ри за ци ју и раз вој астро ном ских ак тив но сти, као и исто ри јат и про јек ци о на 
струк ту ра Пла не та ри ју ма.

Са рад ни ци на про јек ту: проф. др Ђу ра Па у нић, проф. др Дар ко Ка пор, проф. 
др Ду шан Мр ђа, проф. др Иштван Би кит, проф. др Све тла на Лу кић, проф. др Иштван 
Вин це, мсц Ми ро слав Ја ћи мо вић, мсц Кри сти на Чај ко, Ја ро слав Фран ци сти.

У ре а ли за ци ји про јек та у 2018. го ди ни при о ри те тан на гла сак је био на при ку-
пља њу гра ђе и ана ли зи:

– eлемената фи зи ке и астро но ми је у на уч ним по гле ди ма у ли те ра ту ри у Ау стро-
у гар ској;

– до при но су ака де ми ка Сте ва на Ко ич ког раз во ју фи зи ке код нас и у све ту;
– бит них до га ђа ја ве за них за исто ри ју раз во ја фи зи ке и астро но ми је у Вој во ди ни.

Наш по зна ти исто ри чар астро но ми је Не над Јан ко вић (1911‒1997) ис тра жу ју ћи 
исто ри ју астро но ми је у ста рим срп ским ру ко пи си ма у Па три јар шиј ској би бли о те ци 
у Бе о гра ду, пр ви је пе де се тих го ди на XX ве ка за па зио из у зет но зна ча јан спис Јо ва на 
Ра ји ћа, и у са рад њи са ака де ми ком Ни ко лом Ра дој чи ћем (1882‒1964), сни мио га је 
и при пре мио га за штам пу још 1953. го ди не. Али та да ни је би ло за ин те ре со ва них 
из да ва ча да се спис штам па. Ру ко пис под на сло вом „Спис о ко ме ти од 1769.” на пи сан 
је у Ра ји ће во до ба на та да уо би ча је ном ста ро сло вен ском (цр кве но ру ском) је зи ку, 
ко ји је у на ше вре ме те шко ра зу мљив. Да би текст био при сту па чан са вре ме ном 
чи та о цу, дат је пре вод на са вре мени срп ски је зик. Де таљ но је, уз ана ли зу са аспек та 
са вре ме них астро ном ских са зна ња, об ра ђе но свих 20 по гла вља ове зна чај не остав-
шти не. Ва жно је за па зи ти да је пи са ње ово га спи са Ј. Ра јић за вр шио (6. сеп тем бра) 
са мо два да на по по след њем по сма тра њу ко ме те (4. сеп тем бра), што нам го во ри да 
је пи сан као хро ни ка на ме ње на ак ту ел ним до га ђа њи ма. 

На осно ву кон сул та ци ја и по да та ка ди рект них са рад ни ка ака де ми ка Сте ва на 
Ко ич ког, до пу ње ни су би о граф ски по да ци и ана ли зи ра ни по је ди ни еле мен ти на уч ног 
до при но са ис так ну тог на уч ни ка. Из у ча ва ју ћи ре ак ци је не у трон ског за хва та, раз вио 
је ори ги нал ну ме то ду вре мен ски ди фе рен ци ра не спек тро ско пи је, ко ја се за сни ва-
ла на вре мен ски по ме ре ним ко ин ци ден ци ја ма сло же них га ма зра ка. Ме то да је 
по ста ла дра го цен из вор ком пле мен тар них по да та ка и осно ва са рад ње ве ли ких 
свет ских ла бо ра то ри ја. Пред крај ка ри је ре, у ери све ве ћих на уч но тех но ло шких 
под ре ђе но сти ма лих зе ма ља, др Ко ич ки се по но во ан га жо вао на ши рој об но ви и 
мо дер ни за ци ји до ма ће екс пе ри мен тал не ис тра жи вач ке осно ве кроз про је кат „ак це-
ле ра тор Те сла” Ин сти ту та у Вин чи.



РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ 133

Ин сти ту ци о нал ни раз вој фи зи ке као на у ке на под руч ју Вој во ди не мо гао би 
се ве за ти за 1946. го ди ну ка да су осно ва не ви ше пе да го шке шко ле у Но вом Са ду и 
Зре ња ни ну. Во де ћу уло гу имао је про фе сор Бран ко Ђу рић, ко ји је био по знат као 
ау тор уџ бе ни ка из фи зи ке об ја вље них још пре Дру гог свет ског ра та. Про фе со ри 
Ди ми три је Јан ко вић, Жи во јин Ћу лим и Зол тан Ко вач Стри ко да ли су у то вре ме не-
про це њив до при нос по пу ла ри за ци ји и раз во ју фи зи ке на овом про сто ру. У пе ри о ду 
од 1961. до 1976. го ди не цен трал на на уч на и пе да го шка гру па ве за на за фи зи ку ло-
ци ра на је у окви ру За во да за фи зи ку и ма те ма ти ку, а основ на на ста ва је ре а ли зо ва на 
у окви ру Фи ло зоф ског фа кул те та. Од 1976. го ди не по сто ји са мо стал на ин сти ту ци ја 
на ко јој се не гу је фи зи ка, а у окви ру При род но-ма те ма тич ког фа кул те та. 

У ре а ли за ци ји про јек та у 2019. го ди ни је дан од при о ри те та је би ло и при ку пља-
ње де таљ не до ку мен та ци је о осни ва њу пр вих астро ном ских сек ци ја у Вој во ди ни 
и њи хо вом ра ду у пе ри о ду 1954‒1962. го ди не. За бе ле же но је да су пр ве астрономскo-
-астро на у тич ке из ло жбе ре а ли зо ва не на под руч ју Вој во ди не у ор га ни за ци ји Астро-
ном ског дру штва „Ру ђер Бо шко вић” из Бе о гра да: у Но вом Са ду (10–25. X 1954), 
Срем ској Ми тро ви ци (1–9. XI 1954; 2–7. II 1955), Бе че ју (9–28. I 1955), Су бо ти ци (30. 
I – 7. II 1955) и Сом бо ру (сре ди ном фе бру а ра 1955). Оне су иза зва ле великo инте-
ресовањe чак око 30.000 по се ти ла ца. То је био од лу чу ју ћи под сти цај за осни ва ње 
пр вих по дру жни ца Астро ном ског дру штва у Но вом Са ду и Срем ској Ми тро ви ци 
(1954), Сом бо ру (1955), Бе лој Цр кви (1958), Су бо ти ци (1960) и Зре ња ни ну (1962).

Ка сни је осни ва ње Астро ном ског дру штва Но ви Сад – АД НОС би ће од из у-
зет ног зна ча ја за ак тив но сти у на ред них 40 го ди на од ко јих по себ но тре ба ис та ћи: 
ус по ста вља ње Но во сад ске шко ле астро но ми је, уче шће на Но ћи ис тра жи ва ча и 
фе сти ва ли ма на у ке, по сма тра ња рет ких астро ном ских до га ђа ја, на бав ку но вих те ле-
ско па и фор ми ра ње пр вог Пла не та ри ју ма и ка сни ју са мо стал ну из град њу ди ги тал ног 
пла не та ри јум ског про јек то ра и ре кон струк ци ју згра де Оп сер ва то ри је.

Пред мет из у ча ва ња је би ла и да ља ана ли за нај ста ри јих по зна тих астро ном ских 
по сма тра ња и ме ре ња те ле ско пом оба вље на из Па нон ске ни зи је, Вој во ди не и Срби-
је, гро фа Л. Ф. Мар си љи ја 1696. го ди не, а на пет из дво је них ло ка ци ја: 

I – УШЋЕ ДРА ВЕ (Апа тин –Бук че но вац) 9–14. јун 1696. 
II – СЕН ТА (ша нац по ред Ти се) 14. јул 1696. 
III – ЦР НА БА РА (Бач ко Гра ди ште) 15. јул 1696. 
IV – ТИ ТЕЛ (Твр ђа ва) 18–25. јул 1696. 
V – ЖА БАЉ (ша нац по ред Ти се) 2. ав густ 1696. 
У на став ку при ку пља ња оп се жне гра ђе о жи во ту и ак тив но сти ма астро но ма 

и фи зи ча ра са ши рег под руч ја да на шње Вој во ди не, ра све тља ва ни су де та љи ве за ни 
за еле мен те из жи во та и ра да Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа, са по себ ним на гла ском на 
ње го ве кон так те и са рад њу са Ма ти цом срп ском. Чи ње ни ца је да је Ма ти ца срп ска 
бит но до при не ла на стан ку ње го ве књи ге Кроз ва си о ну и ве ко ве на пи са не из ме ђу два 
ра та. На и ме, Мар ко Ма ле тин (1890–1968), се кре тар Ма ти це и уред ник Ле то пи са 
(1923–1929), од и грао је ва жну уло гу, јер је у пе ри о ду из ме ђу 1926. и 1928. го ди не у 
Ле то пи су, у на став ци ма, об ја вљи вао де ло ве при пре мље ног ру ко пи са за ову књи гу. 

У окви ру про јек та ре а ли зо ва на је и I кон фе рен ци ја са ме ђу на род ним уче шћем 
„Еле мен ти и до га ђа ји о раз во ју астро но ми је и фи зи ке на под руч ју да на шње Вој во-
ди не”. Уче ство ва ло је ви ше од 40 ис тра жи ва ча из 15 ин сти ту ци ја из Ср би је и ино-
стран ства, са 22 струч на и на уч на са оп ште ња. Ме ђу њи ма се из два ја ју и са оп ште ња 
ве за на за овај про је кат:

‒ Р. Мар ја но вић, Д. Мр ђа, „Ак тив но сти Астро ном ског удру же ња Но ви Сад – Ад нос 
и ње гов до при нос по пу ла ри за ци ји астро но ми је од 2003. до 2018. го ди не”, 

‒ Ј. Фран ци сти, „По пу ла ри за ци ја астро но ми је у Вој во ди ни у пе ри о ду 1954‒1984. 
го ди не и астрономскa по сма тра ња гро фа Л. Ф. Мар си љи ја на те ри то ри ји Вој-
во ди не у то ку ле та 1696. го ди не”,

‒ Ђу ра Па у нић, „Ми лу тин Ми лан ко вић и Ма ти ца срп ска”.
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Са рад ни ци на про јек ту: проф. др Ђу ра Па у нић, проф. др Дар ко Ка пор, проф. др 
Ду шан Мр ђа, проф. др Иштван Би кит, проф. др Све тла на Лу кић, проф. др Иштван 
Вин це, мсц. Ми ро слав Ја ћи мо вић, др Кри сти на Чај ко, Ја ро слав Фран ци сти.

ЛEКOВИTE ГЉИВE 
(ру ко во ди лац про јек та: прoф. др Mилaн Maтaвуљ)

Од пoчeт кa рaзвoja људскe цивилизaциje гљи ве су билe прeдмeт пoсeбнoг 
интeрeсoвaњa. Пoзнaтo je дa je њи хо ва јeстивoст привлaчилa joш стaрe цивилизaциje 
(Гркe, Римљaнe, Eгипћaнe, Кинeзe и aмeричкe Индиjaнцe), кoje су крoз трaди-
циoнaлну упoтрeбу упoзнaвaлe и њихoвa лeкoвитa свojствa. 

Свeсни oгрoмнoг прирoднoг рeсурсa нoвих супстaнци сa биoaк тивним свojст-
вимa кaкaв прeдстaвљajу гљивe, кao и чињeницe дa je дaнaшњи свeт суoчeн сa свe 
вeћoм пoтрeбoм зa oчувaњeм сoпствeнoг здрaвљa, пoк ушaли би смо дa нa тeмeљимa 
ви ше ве ков не тра ди ци је истoчњaчких културa, нa бaзи eмпириje дру гих нaрoдa, кao 
и нa бaзи нajнoвиjих нaучних сaзнaњa, дaмo дoпринoс пoзнaвaњу oвe мaтeриje и 
упoзнaмо jaвнoст сa прoизвoдимa нa прирoднoj бaзи крoз рeaлизaциjу прojeк тa 
писaњa eдициje пoд нaслoвoм „Лeкoвитe гљивe”.

Пре ма усво је ном прeдлoгу плaнa про јек та, то ком 2017. го ди не ис тра жи ва ња 
су об у хва ти ла: при ку пља ње и пре глед до ступ не ли те ра ту ре, си сте ма ти зо ва ње зна ња 
о вр ста ма ле ко ви тих гљи ва, си сте ма ти зо ва ње гљи ва по обо ље њи ма и здрав стве ним 
про бле ми ма ко ји мо гу да се са ни ра ју би о ак тив ним суп стан ца ма из гљи ва на осно-
ву по да та ка о тра ди ци о нал ном ко ри шће њу гљи ва, си сте ма ти зо ва ње гљи ва на осно-
ву нај но ви јих екс пе ри мен тал них по да та ка ме ди цин ских и фар ма ко ло шких са зна ња 
и пи са ње увод них раз ма тра ња. Са рад ни ци на про јек ту: проф. др Ма ја Ка ра ман и 
др Дра ги ша Са вић.

Об ја вље ни ра до ви:
‒ Te ša no vić, К., Pe jin, B., Ši bul, F., Ma ta vulj, M., Ra še ta, M. Ja nju še vić, Lj., Ka ra man, 

M. (2017): A com pa ra ti ve over vi ew of an ti o xi da ti ve pro per ti es and phe no lic pro fi-
les of dif fe rent fun gal ori gins: fru i ting bo di es and sub mer ged cul tu res of Co pri nus 
co ma tus and Co pri nel lus trun co rum. J Food Sci Tec hnol 54: 430. https://doi.org/ 
10.1007/s13197-016-2479-2;

‒ Glu mac, M., Pe jin, B., Ka ra man, M., Mo jo vić, M., Ma ta vulj, M. (2017): Lig ni co lo us 
fun gi hydro di stil led ex tracts may re pre sent a pro mi sing so ur ce of na tu ral phe no lics. 
Na tu ral Pro ducts Re se arch, 31 (1): 104–107. DOI: 10.1080/14786419.2016.1212036;

‒ Ka ra man, M., Te sa no vic, K., No va ko vic, A., Ja ko vlje vic, D., Ja nju se vic, Lј., Si bul F., 
Pe jin, B. (2018): Co pri nus co ma tus fil tra te ex tract, a no vel ne u ro pro tec ti ve agent of 
na tu ral ori gin. Na tu ral Pro duct Re se arch (DOI: 10.1080/14786419.2018.1533831); 
(https://www.tand fon li ne.com/doi/full/10.1080/14786419.2018.1533831?scroll=top& 
ne e dAc cess=true);

‒ Ja nju še vić, Lj., Pe jin, B., Ka i ša re vić, S., Gor ja no vić, S., Pa stor, F., Te ša no vić, K., 
Ka ra man, M. (2018): Tra me tes ver si co lor et ha nol ex tract, a pro mi sing can di da te for 
he alth-pro mo ting food sup ple ment, Na tu ral Pro duct Re se arch, 32:8, 963–967, DOI: 
10.1080/14786419.2017.1366484. (https://www.tand fon li ne.com/ac tion/show Cit For-
mats?doi=10.1080%2F14786419.2017.1366484).

‒ Vu li no vić, J. N., Lo lić, S. B., Vuj čić, S. B., Ma ta vulj, M. N. (2018): Schi zophyllum 
com mu ne Fr. 1815 – wo od de cay fun gus di stri bu tion in al leys and parks of No vi 
Sad city (Ser bia). Bi o lo gia Ser bi ca;

Пре ма усво је ном прeдлoгу плaнa про јек та, то ком 2019. го ди не, због оби ља 
нај но ви јих ли те ра тур них из во ра, истраживањa су на ста вље на на: си сте ма ти зо ва њу 
нај но ви јих са зна ња о вр ста ма ле ко ви тих гљи ва и си сте ма ти зо ва њу гљи ва по обо ље-
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њи ма и здрав стве ним про бле ми ма ко ји мо гу да се са ни ра ју ко ри шће њем би о ак тив-
них суп стан ци из гљи ва. Та ко ђе, на осно ву по да та ка о тра ди ци о нал ном ко ри шће њу 
гљи ва и на осно ву нај но ви јих екс пе ри мен тал них по да та ка и ме ди цин ских и фар-
ма ко ло шких ис тра жи ва ња, до пу ње на су и обо га ће на до са да шња са зна ња ко ја ће 
би ти са став ни део књи ге у при пре ми. 

Об ја вље ни ра до ви:
‒ Ka ra man, M., Te ša no vić, K., No va ko vić, A., Ja ko vlje vić, D., Ja nju še vić, L., Si bul, F., 

Pe jin, B. (2018): Co pri nus co ma tus fil tra te ex tract, a no vel ne u ro pro tec ti ve agent of 
na tu ral ori gin. Na tu ral Pro duct Re se arch (https://www.tand fon li ne.com/doi/full/ 
10.1080/14786419.2018. 1533831?scroll=top&ne e dAc cess=true)

‒ Ka ra man, М., Ja nju še vić, L., Ja ko vlje vić, D., Ši bul, F., Pe jin, B. (2019): An ti-hydroxyl 
ra di cal ac ti vity, re dox po ten tial and an ti-AC hE ac ti vity of Ama ni ta stro bi li for mis 
polysac cha ri de ex tract. Na tu ral Pro duct Re se arch, 33, 10: 1522-1526. https://www.
tand fon li ne.com/doi/abs/10.1080/14786419.2017.1422183

ПИ ТА ЊА ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ И ПЕР СПЕК ТИ ВЕ РАЗ ВО ЈА КВА ЛИ ТЕ ТА  
И ЗДРАВ СТВЕ НЕ БЕЗ БЕД НО СТИ ХРА НЕ У АП ВОЈ ВО ДИ НИ 

(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Ђор ђе Јо ва но вић)

Пи та ња за шти те жи вот не сре ди не и пер спек ти ве про из вод ње до вољ них ко-
ли чи на и ква ли те та хра не у бу дућ но сти се на ла зе на вр ху ли сте при о ри те та са вре-
ме ног дру штва. Огра ни че ње нео б но вљи вих и об но вљи вих ре сур са (уз дра ма ти чан 
раст по пу ла ци је у све ту и кли мат ске про ме не) до дат но оте жа ва оства ре ње ово га 
ци ља. Про стор АП Вој во ди не је за Ре пу бли ку Ср би ју у том сми слу по себ но зна ча-
јан као ре ги ја по год на за ова кву вр сту про из вод ње, ка ко за до ма ће по тре бе та ко и 
за пла сман ових про из во да на свет ско тр жи ште. У том ци љу (а на осно ву ак ту ел ног 
са гле да ва ња свих ових трен до ва), ово је мо гу ће ура ди ти кроз ре а ли за ци ју ком плек-
сних и ин тер ди сци пли нар них ис тра жи ва ња.

Ова ис тра жи ва ња обухватajу раз ли чи те аспек те (еко ло шки, пе до ло шки, хе миј-
ски, тех но ло шки, ква ли тет и здрав стве на без бед ност, и др.) и мо гућ но сти ова кве 
про из вод ње у бу дућ но сти као и њи хо вог по ре ђе ња са про шлим, ак ту ел ним и бу ду ћим 
трен до ви ма по свим овим пи та њи ма у све ту и код нас. На овај на чин би се до би ла 
ја сни ја и це ло ви ти ја сли ка свих ових зах те ва и омо гу ћи ло ква ли тет ни је са гле да ва-
ње упра вља ња овим про це сом у АП Вој во ди ни и Ре пу бли ци Ср би ји у це ли ни.

У скла ду са де фи ни са ним ак тив но сти ма, на во де се ре зул та ти ра да на про јек ту у 
пр вој го ди ни (2017. го ди ни) про јект них ак тив но сти ко ји су пред ста вље ни у на став ку:

‒ Pa stor, K., Ačan ski, M., Vu jić, Đ., Jo va no vić, Đ., Wi en ko op, S. (2016): Aut hen ti ca tion 
of Ce real Flo urs by Mul ti va ri a te Analysis of GC–MS Da ta, Chro ma to grap hia, Vol. 
79 Is sue 19–20, pp 1387–1393, pp 1–7, ISSN: 0009-5893 (Print) 1612-1112 (On li ne), 
doi:10.1007/s10337-016-3142-9 (M23);

‒ Lu ki no vić, M., Jo va no vić, Đ., Jo va no vić, L., (2016): Re ša va nje pro ble ma kli mat skih 
pro me na i ana li za re zul ta ta kon fe ren ci je UN u Pa ri zu, Eco lo gi ca 82/2016, str. 153–160, 
UDC: 551.583.061.053(UN) (M51);

‒ Boš ko vić, J., Bo jat, Č. N. (2017): Im por tan ce of plant ge ne tic re so ur ces for food and 
agri cul tu re. The 7thIn te nat na ti o na la Con gress Bo me di ci ne and Ge o sci en cesIn flu en ce 
of En vi ron ment on hu man He alth. In vi ted lec tu res. Pro ce e ding: Bel gra de, 24–26. 
May 2017. Crow ne Pla za, Bel gra de. P. 9–19. (M31);

‒ Boš ko vić, J., Pro da no vić, R., Vu kić, M. (2017): The impаct of HA ARP system cli-
ma te chan ge and sustainаble agri cul tu re. Pro ce e dings 7thIn ter na ti o nal Sympo si um 
on na tu ral re so ur ces ma na ge ment, p. 126–134. Eds. D. Mi haj lo vic, B. Djor dje vic, 
May 31, Fa culty of Мanagement Za je čar, John Na is bitt Uni ver sity Bel gra de, Re pu blic 
Ser bia, Za je čar. ISBN 978-86-7747-566-6. (M31).
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По ред об ја вље них ра до ва, по сла та су још два ра да ка те го ри је М23 на ре цен зи ју 
у ме ђу на род ни ча со пис и до го во ре на је ор га ни за ци ја ску па „Пи та ња жи вот не сре-
ди не и пер спек ти ве раз во ја ква ли те та и здрав стве не без бед но сти хра не у АП Вој во-
ди ни” на Фа кул те ту за еко но ми ју и ин же њер ски ме наџ мент у Но вом Са ду и из да-
ва ње те мат ске мо но гра фи је у ја ну а ру 2018. На ску пу би са ода бра ним те ма ма би ли 
за сту пље ни уче сни ци про јек та.

У скла ду са ра ни је го ди шње де фи ни са ним про јект ним ак тив но сти ма, на во де 
се број ни оства ре ни ре зул та ти ра да уче сни ка на про јек ту (са мо стал но и са дру ги ма) 
у дру гој, 2018, го ди ни тра ја ња овог про јек та. 

Об ја вље ни ра до ви и са оп ште ња:
‒ Pa stor, Kri stian, Pe zo, La to, Vu jić, Dju ra, Jo va no vić, Djor dje, Ačan ski, Ma ri ja na, 

Di scri mi na ting ce real and pse u do ce real spe ci es using a bi nary system of GC-MS da ta 
– A pat tern re cog ni tion ap pro ach (Ar tic le), Jo ur nal of the Ser bian Che mi cal So ci ety, 
Vol 83, No 3 (2018), Mi ni stry of Edu ca tion, Sci en ce and Tec hno lo gi cal De ve lop ment of 
the Re pu blic of Ser bia [TR31066]; Cost Ac tion [CA162333]; Pro ject of Ma ti ca srp ska, 
En vi ron ment and per spec ti ves of qu a lity de ve lop ment and he alth sa fety;

‒ Đor đe Jo va no vić, La ri sa Jo va no vić, Pa ra dig ma odr ži vog raz vo ja – me sto i ulo ga 
ze le ne eko no mi je (Ple nar no pre da va nje), Knji ga ap stra ka ta, str. 22‒23, Me đu na rod na 
na uč na kon fe ren ci ja „Ze le na eko no mi ja i zaš ti ta ži vot ne sre di ne”, Na uč no-struč no 
druš tvo „Eco lo gi ca”, Be o grad, 23‒25 april 2018;

‒ M. Lu ki no vić, Đ. Jo va no vić, L. Jo va no vić, Pro iz vo di sa ozna ka ma ge o graf skog po-
re kla u kon tek stu raz vo ja ze le ne ekonomijе (Ple nar no pre da va nje), Knji ga ap stra ka ta, 
str. 25‒26, Me đu na rod na na uč na kon fe ren ci ja „Ze le na eko no mi ja i zaš ti ta ži vot ne 
sre di ne”, Na uč no-struč no druš tvo „Eco lo gi ca”, Na uč no-struč no druš tvo „Eco lo gi ca”, 
Be o grad, 23‒25. april 2018;

‒ Đor đe Jo va no vić, Mi lan Ma ta vulj, La ri sa Jo va no vić, Ulo ga ze le ne eko no mi je u 
bor bi pro tiv kli mat skih pro me na i nji ho vih po sle di ca, Knji ga ap stra ka ta, str. 45, 
Me đu na rod na na uč na kon fe ren ci ja „Ze le na eko no mi ja i zaš ti ta ži vot ne sre di ne”, 
Na uč no-struč no druš tvo „Eco lo gi ca”, Be o grad, 23‒25 april 2018;

‒ Đor đe Jo va no vić, Mi lan Ma ta vulj, Ma ri ja na Ačan ski, Pi ta nja ži vot ne sre di ne i prav ci 
raz vo ja kva li te ta i zdrav stve ne bez bed no sti hra ne u AP Voj vo di ni, Knji ga ap stra ka ta, 
str. 121‒122, Me đu na rod na na uč na kon fe ren ci ja „Ze le na eko no mi ja i zaš ti ta ži vot ne 
sre di ne”, Na uč no-struč no druš tvo „Eco lo gi ca”, Be o grad, 23‒25 april 2018;

‒ Đor đe Jo va no vić, Odr ži vi raz voj i ze le na eko no mi ja – me sto i ulo ga ino va ci ja, Ino va-
e du ca tion 2018, In no va tion, ICT and Edu ca tion for the Next Ge ne ra tion, Con fe ren ce 
Pro ce e dings. str. 252‒272, Fa culty of Eco no mics and En gi ne e ring Ma na ge ment, 
No vi Sad, 2018;

‒ M. Lu ki no vić, Đ. Jo va no vić, Ino va ci je, „ze le ni” eko nom ski raz voj i in te lek tu al na 
svo ji na, Con fe ren ce pro ce e dings. Ino va e du ca tion 2018, In no va tion, ICT and Edu-
ca tion for the Next Ge ne ra tion, str. 239‒252, Fa culty of Eco no mics and En gi ne e ring 
Ma na ge ment, No vi Sad, 2018;

‒ Boš ko vić, J., Pro da no vić, R. (2018): Ap pli ca tion of Ge ne tic En gi ne e ring Tec hno logy 
in Agri cul tu re and En vi ron men tal Im pact, Con fe ren ce Pro ce e dings, Ino va e du ca tion 
2018 – In no va tion, ICT and Edu ca tion for the Next Ge ne ra tion, p. 86–102, Edi tors: 
So le ša, D., Ši mo vić, V., Fa culty of Eco no mics and En gi ne e ring Ma na ge ment in No vi 
Sad, Ser bia. ISBN: 978-86-87619-89-0 UDK: 37:004.738.5(082). (M63);

‒ Drob nja ko vić, T., Mar čić, D., Pri jo vić, M., Pan te li ja Pe rić, P., Mi len ko vić, S., Boš-
ko vić, J. (2018): Su blet hal ef fects of Ne e mA zal-T/S on Duch and Ser bian po pu la tion 
of Eu car sia for mo sa. Bi o con trol Sci en ce and Tec hno logy. Taylor&Fran cis Gro up. 
DOI:10.1080/095 83157.2017.1409336. Vol. 28. N01. P. 1‒19. (M21);
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‒ Ze če vić, V., Boš ko vić, J., Mi len ko vić, S., Mat ko vić Stoj šin, M., Ba li ja gić, J., Đu kić, 
N., De si mir Kne že vić, D. (2018): Phe notypic  va ri a bi lity of yield com po nents of Tri-
ti cum spel ta in or ga nic pro duc tion. Agri cul tu re & Fo re stry, 64 Is sue 3: 71‒78, DOI: 
10.17707/Agri cult Fo rest.64.3.06. (M51);

‒ Beš ko ski, V., Mi le tić, S., Ilić, M., Goj gić-Cvi jo vić, G., Pa pić, P., Ma rić, M., Šo le vić- 
-Knud sen, T., Jo van či će vić, B., Na ka no, T., Vr vić, M. M. Mic ro bial bi o de gra da tion 
of iso pre no ids, ste ra nes, ter pa nes and phe nan thre nes du ring in si tu bi o re me di a tion 
of pe tro le um con ta mi na ted gro und wa ter, Clean – Soil, Air, Wa ter (IF = 1,716), doi: 
[10.1002/clen.201600023];

‒ Ga ji ca, G., Šaj no vić, A., Sto ja no vić, K., An to ni je vić, M., Alek sić, N., Jo van či će vić, 
B. (2018): The in flu en ce of pyrolysis type on sha le oil ge ne ra tion and its com po si tion 
(Up per layer of Alek si nac oil sha le, Ser bia) Jo ur nal of the Ser bian Che mi cal So ci ety 
(IF = 0,913) 82, 1461‒1477;

‒ Sa me lak, I., Ba la ban, M., Vi do vić, N., Ko ljan čić, N., An tić, M., Šo le vić, Knud sen, T., 
Jo van či će vić, B. (2018): The ap pli ca tion оf al ka ne bi o lo gi cal mar kers in the as ses sment 
of the ori gin of oil pol lu tants in the soil and re cent ri ver se di ments (ri ver Vr bas, 
Bo snia and Her ze go vi na) Jo ur nal of the Ser bian Che mi cal So ci ety (IF = 0,913) doi: 
org/10.2298/JSC180501061S;

‒ Jo van či će vić, B., Beš ko ski, В., Mi le tić, S., Goj gić-Cvi jo vić, G., Schwar zba u er, J., 
Vr vić, M. (2018): De ve lop ment of a pro ce du re for bi o re me di a tion tre at ment of 
un der gro und wa ters and so ils pol lu ted by pe tro le um, 22nd World Mul ti con fe ren ce 
on Syste mics, Cyber ne tics and In for ma tics (WMSCI 2018), Or lan do, USA, July 
8–11, 2018, Pro ce e dings, 48‒52;

‒ Jo van či će vić, B. (2018): Oil – use ful fos sil fuel, but al so the ca u se of cli ma te chan ge. 
Hum boldt-Kol leg. „Su sta i na ble De ve lop ment and Cli ma te Chan ge: Con nec ting 
Re se arch, Edu ca tion, Po licy and Prac ti ce”, Bel gar de, Sep tem ber 19‒22, 2018, Bo ok 
of Ab stracts, 46;

‒ Jo van či će vić, B. (2018): Bi o de gra da ci ja naf te u se di men tin ste na ma i u ži vot noj sre-
di ni – pred no sti ne do sta ci. 8. Sim po zi jum He mi ja i zaš ti ta ži vot ne sre di ne, En vi roc hem 
2018, Kru še vac, 30.5–1.6. 2018, 23;

‒ Ka ša nin-Gru bin, M., Šaj no vić, A., Ga ji ca, G., Si mić, V., Sto ja no vić, K., Br še ski, I., 
Jo van či će vić, B. (2018): Zna čaj ge o he mij skih i me ne ro loš kih ka rak te ri sti ka se di-
me na ta za pred vi dja nje pro ce sa de gra da ci je te re na. 8. Sim po zi jum He mi ja i zaš ti ta 
ži vot ne sre di ne, En vi roc hem 2018, Kru še vac, 30.5–1.6. 2018, 105;

‒ Šaj no vić, A., Ka ša nin-Gru bin, M., Pe ne zić, K., Sto ja di no vić, S., Ve se li no vić, G., 
Jo van či će vić, B. (2018): Or gan sko ge o he mij sko is pi ti va nje se di me na ta iz arhe o loškog 
na la ziš ta Vin ča (Be o grad, Sr bi ja). 8. Sim po zi jum He mi ja i zaš ti ta ži vot ne sre di ne, 
En vi roc hem 2018, Kru še vac, 30.5–1.6. 2018, 151;

‒ Sto ja di no vić, S., Šaj no vić, A., Jo van či će vić, B., Go lum be a na, M., Al ma san, R., 
Br če ski, I. (2018): Ka rak te ri sti ke aro ma tič ne frak ci je mu lja iz je ze ra Te hir gol (Ru mu-
ni ja). 8. Sim po zi jum He mi ja i zaš ti ta ži vot ne sre di ne, En vi roc hem 2018, Kru še vac, 
30.5–1.6. 2018, 173;

‒ Ga ji ca, G., Ka ša nin-Gru bin, M., Ha ge mann, L., Va sić, N., Schwar zba u er, J., Jo van-
či će vić, B. (2018): Is pi ti va nje neo r gan skog sa sta va se di me na ta Đer dap skog je ze ra 
(Sr bi ja). 8. Sim po zi jum He mi ja i zaš ti ta ži vot ne sre di ne, En vi roc hem 2018, Kru še vac, 
30.5–1.6. 2018, 199;

‒ M. Lu ki no vić, Z. Dra go je vić, Vi na sa ge o graf skim po re klom i ge o graf ske ozna ke 
po re kla, Prav ni ži vot, 12/2018, 2018; 

‒ V. Alek sić, M. Lu ki no vić, L. Jo va no vić, Eko nom ski in stru men ti za zaš ti tu ži vot ne 
sre di ne u Re pu bli ci Sr bi ji, Eco lo gi ca: na uč no-struč ni i in for ma tiv ni ča so pis, no. 91. 
2018.
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У скла ду са ра ни је го ди шње де фи ни са ним про јект ним ак тив но сти ма, на во де 
се број ни оства ре ни ре зул та ти ис тра жи ва ња и ра да уче сни ка на про јек ту (са мо-
стал но и са дру ги ма) у тре ћој, 2019, го ди ни тра ја ња овог про јек та. Уче сни ци на про-
јек ту су оства ри ли ве ли ки број на уч них ре зул та та (раз вр ста них у раз ли чи те ка те-
го ри је) па за то на во ди мо са мо оне нај зна чај ни је (ка те го ри ја М20). 

Ови ре зул та ти су збир но пред ста вље ни у на став ку:
‒ Jo va no vić, Đor đe, Lu ki no vić, Ma rio, Vi to še vić, Zdrav ko, En vi ron ment and he alth 

– thirty years of suc cessful im ple men ta tion of the Mon treal pro to col, Srp ski ar hiv 
za ce lo kup no le kar stvo, 2019 Vo lu me 147, Is sue 7-8, Pa ges: 492-496, https://doi.org/ 
10.2298/SARH190320043J (М23);

‒ Kri stian Pa stor, Ve sna Vu ja si no vić, Ana Mar ja no vić Je ro me la, Dju ra Vu jić, Djor dje 
Jo va no vić, Ma ri ja na Ačan ski, Gas chro ma to graphy–mass spec tro me try system ap plied 
to de ter mi ne bo ta ni cal ori gin of va ri o us types of edi ble ve ge ta ble oils, Jo ur nal of the 
Ser bian Che mi cal So ci ety, Vol 84, No 9 (2019), https://doi.org/10.2298/JSC180719109P 
(М23);

‒ Kri stian Pa stor, Mar ko Ilić, Dju ra Vu jić, Djor dje Jo va no vić & Ma ri ja na Ačan ski 
(2019): Cha rac te ri za tion of Fatty Acids in Ce re als and Oil se eds from the Re pu blic of 
Ser bia by Gas Chro ma to graphy – Mass Spec tro me try (GC/MS) with Che mo me trics, 
Analyti cal Let ters, DOI:10.1080/00032719.2019.1700270 (М23);

‒ Ta mer Tas hla, Ni ko la Pu va ča, Dra ga na Lju bo je vić Pe lić, Ra di voj Pro da no vić, Sve-
tla na Ig nja ti je vić, Je le na Boš ko vić, Dra gan Iva ni še vić, Mi ra lem Ja hić, Omar Mah-
moud, Ili as Gi an ne nas, Jo van ka Le vić (2019): „Di e tary me di ci nal plants en han ce the 
che mi cal com po si tion and qu a lity of bro i ler chic ken me at”. Jo ur nal of the Hel le nic 
Ve te ri nary Me di cal So ci ety (pri hva ćen za štam pu) (М23);

‒ Ge lert Gli gor, Tamás Szol noky, Mi la na Draš ko vić, Ne nad Đu rić, Zdrav ko Hoj ka, 
Je le na Boš ko vić, and Mi le na Žu ža (2019): „Qu a lity and Pos si bi li ti es of Use of Sta-
bi li zed Slud ge Com post ob ta i ned by Ino cu la tion with Ge o cell-1 Con sor ti um”. (Ma nu-
script clen201900023) in the jo ur nal Clean – Soil, Air, Wa ter. Pu blis her: We in he im : 
Wi ley-VC H Ver lag, Ger many. ISSN1863-0650; eISSN1863-0669 https://doi.org/ 
10.1002/clen.201900023 Vol. 47 (10) (М22);

‒ Ig nja ti je vić, S., Pro da no vić, R., Boš ko vić, J., Pu va ča, N., To maš-Si min, M., Pe u lić, 
T., Đu ra gić, O. (2019): Com pa ra ti ve analysis of ho ney con sump tion in Ro ma nia, 
Italy and Ser bia. Food and Feed Re se arch, 46 (1); 125–136 (М24);

‒ Ма рио Лу ки но вић и Ђор ђе Јо ва но вић: Мо гућ ност тр жи шне mar ket va lo ri za tion 
ва ло ри за ци је срп ских с по себ ним ка рак те ри сти ка ма, Збор ник Ма ти це срп ске 
за дру штве не на у ке / Ma ti ca Srp ska So cial Sci en ces Qu ar terly LXX, № 170 (2/2019): 
229–243; https: doi.org/10.2298/ZMSDN1970229L (М24);

‒ Djor dje Jo va no vić, Ta tja na Živ ko vić, „Se cu rity thre ats and chal len ges – ina de qu a te 
wa ste ma na ge ment at the lo cal le vel in the Re bu plic of Ser bia”, TE ME, (при хва ћен 
рад за об ја вљи ва ње у де цем бар ском бро ју) (М24)

‒ Djor dje Jo va no vić, Ta tja na Živ ko vić, Pu blic-Pri va te Part ner ship as a Pos si bi lity for 
Im pro ve ment of Mu ni ci pal Wa ste Ma na ge ment, Spa ti um, (при хва ћен рад за об ја-
вљи ва ње у де цем бар ском бро ју) (М24).

Одр жа на су те мат ска пре да ва ња пред ви ђе на про јек том у про сто ри ја ма Ма ти це 
срп ске:

1. „Наф та – од фо сил ног го ри ва до за га ђу ју ће суп стан це”, проф. др Бра ни мир 
Јо ван чи ће вић, 4. 11. 2019;

2. „30 го ди на успе шне при ме не мон тре ал ског про то ко ла – сма ње ње оште ће ња озон-
ског омо та ча, ути цај на људ ско здра вље и жи вот ну сре ди ну”, проф. др Ђор ђе 
Јо ва но вић, доц. др Ма рио Лу ки но вић, 28. 11. 2019;
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3. „Кон тро ла ква ли те та и ау тен ти фи ка ци ја це ре а ли ја, псе у до це ре а ли ја и уља-
ри ца”, проф. др Ма ри ја на Ачан ски, 6. 12. 2019;

4. „На но че сти це, упо тре ба и ри зик по људ ско здра вље и жи вот ну сре ди ну”, проф. 
др Алек сан дар Ђор ђе вић, 12. 12. 2019.

ПРО У ЧА ВА ЊЕ СТА ЊА БИ О ДИ ВЕР ЗИ ТЕ ТА ПЛА НИ НЕ ЦЕР 
(ру ко во ди лац про јек та: др Мир ја на Ћук)

Чла но ви На уч но и стра жи вач ког дру штва сту де на та би о ло ги је и еко ло ги је 
„Јо сиф Пан чић” за по че ли су ис тра жи ва ња на пла ни ни Цер 2012. го ди не са ци љем 
бо љег упо зна ва ња при род них вред но сти и би о ди вер зи те та овог под руч ја. До са да-
шња ис тра жи ва ња Дру штва по ка зу ју да је пла ни на Цер и те ка ко вред но при род но 
бо гат ство. 

То ком 2018. го ди не, у пе ри о ду од 19 до 26. ав гу ста те ку ће го ди не На уч но и стра-
жи вач ко удру же ње сту де на та би о ло ги је и еко ло ги је „Јо сиф Пан чић” је уз по моћ 
Ма ти це срп ске ор га ни зо ва ло на уч но и стра жи вач ки камп на пла ни ни Цер са ци љем 
ис тра жи ва ња би о ди вер зи те та. На овом кам пу од сек ци ја би ле су при сут не: Хер пе-
то ло шко-ба тра хо ло шка, Ен то мо ло шка, Ми ри ја по до ло шка и Ма мо ло шка. Кроз рад 
ових сек ци ја дру штво је ус пе ло да до при не се бо љој сли ци о би о ло шкој ра зно вр сно-
сти пла ни не Цер.

Ка да је у пи та њу Хер пе то ло шко-ба тра хо ло шка сек ци ја, фа у ни стич ка ис тра-
жи ва ња вр ше на су не ин ва зив ним ме то да ма и под ра зу ме ва ла су по сма тра ње жи во-
ти ња и иден ти фи ка ци ју је дин ки до ни воа вр сте уз по моћ аде кват них кљу че ва за 
иден ти фи ка ци ју и кон сул то ва ње струч не ли те ра ту ре. Је дин ке су фо то гра фи са не 
за рад по твр де иден ти фи ка ци је. Сва ки по је ди нач ни на лаз ис тра жи ва них вр ста је 
ге о ре фе рен ци ран ко ри сте ћи уре ђај за руч ну на ви га ци ју и на во ђе ње (Gar min eTrex 
20), од но сно за бе ле же не су ко ор ди на те сва ког на ла за. Та ко ђе ко ри шће на је и апли-
ка ци ја Би о ло гер, јед но ста ван и сло бо дан софт вер осми шљен за при ку пља ње по да-
та ка о би о ло шкој ра зно вр сно сти и рас про стра ње њу вр ста у Ре пу бли ци Ср би ји (https: 
//bi o lo ger.or g /). За шест да на ак тив ног ис тра жи ва ња у лет њем пе ри о ду, за бе ле же но 
је при су ство че ти ри вр сте во до зе ма ца: Pe lophyla xe scu len tus com plex, Sa la man dra 
sa la man dra, Bom bi na va ri e ga ta и Ra na gra e ca, као и пет вр ста гми за ва ца: La cer ta 
vi ri dis, Po dar cis mu ra lis, Za me nis lon gis si mus, Vi pe ra am modyte s и An gu is fra gi lis 
com plex. У окви ру Ми ри ја по до ло шке сек ци је узор ци сто но га са ку пља ни су по је ди-
нач но, са мо муж ја ци јер су пол не но жи це муж ја ка так со ном ски ка рак тер, је дин ке 
вр ста ко је су мо гле би ти иден ти фи ко ва не in si tu вра ће не су на ме сто ода кле су са ку-
пље не. Сви узор ци су на кон са ку пља ња фик си ра ни у се дам де се то по стот ном ета-
но лу да би се очу ва ли до ка сни је иден ти фи ка ци је. Енто мо ло шка сек ци ја се ба ви ла 
гру па ма ко је ни кад до са да ни су би ле об ра ђе не на Це ру. То су твр до крил ци, са 
фо ку сом на тр чуљ ке и мра ве.

У ре а ли за ци ји ак тив но сти на пла ни ни Цер уче ство ва ли су чла но ви НИД СБЕ 
„Јо сиф Пан чић”. На уч но и стра жи вач ки рад ор га ни зо ван је у окви ру сек ци ја ко је су 
сво је ак тив но сти оства ри ле сва ко днев ним из ла сци ма на те рен. 

Про је кат је, по ред те рен ског ра да, ре а ли зо ван и кроз низ ак тив но сти као што 
су иден ти фи ка ци ја ма те ри ја ла, еду ка тив не ра ди о ни це и пре да ва ња.

Пла ни на Цер смeшт ена је у се ве ро за пад ном де лу Ср би је и пред ста вља ка се-
ве ру нај и сту ре ни ју острв ску пла ни ну ју жног обо да Па нон ског ба се на. До ми нант не 
ге о ло шке фор ма ци је су си ли ка ти, гра ни ти и гра но ди о ри ти. Нај ви ши вр хо ви Це ра 
су Цер (687 м) и Ку мо вац (593 м). Ока рак те ри са на је као пре део ра зно вр сних ге о мор-
фо ло шких, хи дро ло шких, би о ге о граф ских и дру гих при род них од ли ка. Пла ни на 
је ло ци ра на у за пад ној Ср би ји, три де се так ки ло ме та ра од гра да Шап ца. Цер је кроз 
исто ри ју био зна чај но ме сто за раз не со ци јал не и кул тур не ак тив но сти (ар хе о ло шки 
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на ла зи, сред њо ве ков ни гра до ви и ма на сти ри, зна чај не бит ке). Да нас, по ред то га што 
је сла бо на се љен, тр пи од ре ђе ни ан тро по ге ни при ти сак (се ча шу ма, из град ња ви кен-
ди ца) ко ји ма хом оста вља не га тив не по сле ди це по при род не вред но сти овог пре де ла. 

Еко ло шки усло ви и ста ни шта Це ра су ве ћим де лом под шу ма ма раз ли чи тих 
вр ста хра ста (цер, ме ду нац, кит њак), бу кве, ли пе и гра ба са при ме са ма ја се на, ја-
во ра и бре ста. У но ви је вре ме по диг ну то је до ста за са да че ти на ра на не ка да шњим 
го ле ти ма и па шња ци ма. На ни жим над мор ским ви си на ма уз на се ља, при сут не су 
мо за ич но рас по ре ђе не по љо при вред не по вр ши не. Цер је IBA (Important Bird Area 
– подручје ва жно за пти це) ко је ни је за шти ће но. У то ку је ва ло ри за ци ја це ло куп ног 
ма си ва Цера ра ди ин те грал не за шти те ши рег про сто ра. Уну тар IBA по сто ји ви ше 
кул тур но и сто риј ских ло ка ли те та по пут Тро ја но вог и Ко са ни ног гра да, као и на се ља 
Те ке риш.

То ком 2019. го ди не На уч но и стра жи вач ко дру штво сту де на та би о ло ги је и еко-
ло ги је „Јо сиф Пан чић” је уз по моћ Ма ти це срп ске ор га ни зо ва ло три на уч но и стра-
жи вач ка кам па на пла ни ни Цер са ци љем ис тра жи ва ња би о ди вер зи те та. Про лећ ни 
камп је одр жан у пе ри о ду 10–12. 5. 2019, лет њи је одр жан у пе ри о ду 27. 7. – 3. 8. 2019, 
а је се њи у пе ри о ду 19–21. 10. 2019. го ди не. На овим кам по ви ма би ле су при сут не 
сле де ће сек ци је: Хер пе то ло шко-ба тра хо ло шка, Ен то мо ло шка, Ми ри а по до ло шка, 
Ор ни то ло шка, Ми ко ло шка и Бо та нич ка. Кроз рад ових сек ци ја Дру штво је ус пе ло 
да до при не се бо љој сли ци о би о ло шкој ра зно вр сно сти пла ни не Цер. Зна чај одр жа-
ва ња на уч но и стра жи вач ког кам па на Це ру огле да се пре све га у до би ја њу по да та ка 
са овог ин те ре сант ног под руч ја, ка ко са ста но ви шта при ро де, та ко и из кул тур но-
-исто риј ског угла. Ис тра жи ва но под руч је, осим што је свр ста но у IBA, го то во да 
не ма ни ка кав дру ги ста тус ве зан за кон зер ва ци ју и за шти ту. Из тог раз ло га сви 
по да ци ко ји се са ку пе са овог под руч ја има ју не мер љив зна чај за на у ку и за шти ту 
при ро де у Ср би ји. На Це ру, мно ги сту ден ти би о ло ги је и срод них на у ка има ју при-
ли ку да се пр ви пут су срет ну са на уч но и стра жи вач ким ра дом, пре све га те рен ским 
ра дом. По ред то га, овај про је кат је имао за циљ по ди за ње ни воа ин фор ми са но сти 
ло кал ног ста нов ни штва, ко је је ди рект но би ло ин фор ми са но о при род ним вред но-
сти ма овог под руч ја.

Оде ље ње за ли ков не умет но сти

Рад Оде ље ња од ви јао се у окви ру ра ни је утвр ђе ног пла на и про гра ма, на на уч-
но и стра жи вач ким про јек ти ма, а за хва љу ју ћи сред стви ма за на уч но и стра жи вач ки 
рад ко ја су обез бе ди ли ре пу блич ко Ми ни стар ство про све те и на у ке и тех но ло шког 
раз во ја и По кра јин ски се кре та ри јат за на у ку и тех но ло шки раз вој, на при пре ми Збор
ни ка Ма ти це срп ске за ли ков не умет но сти, На уч ног ску па „Иван и Ђор ђе Та ба ко вић 
– гра ди те љи срп ске кул ту ре XX ве ка”, при пре ми по себ них из да ња, пре да ва ња из 
обла сти исто ри је умет но сти, на при пре ми окру глог сто ла по све ће ног проф. др Ми-
ро сла ву Ти мо ти је ви ћу и дру гим по сло ви ма ко ји су нео п ход ни за рад Оде ље ња.

Пр ва сед ни ца Од бо ра Оде ље ња за ли ков не умет но сти, у но вом са зи ву, одр жа на 
је у по не де љак 21. ок то бра 2016. го ди не. Раз ма тран је План и про грам на уч но и стра-
жи вач ког ра да у пе ри о ду 2017–2020. Дру га сед ни ца одр жа на је 9. де цем бра 2016. 
го ди не. У то ку 2017. одр жа не су две елек трон ске сед ни це Одборa Оде ље ња за ли ков не 
умет но сти, 27. сеп тем бра и 8. де цем бра. У то ку 2018. одр жа не су две елек трон ске 
сед ни це Одборa Оде ље ња за ли ков не умет но сти, 19. сеп тем бра и 3. де цем бра. У 
то ку 2019. одр жа на је сед ни ца Од бо ра Оде ље ња за ли ков не умет но сти, 6. де цем бра, 
и при ре ђе не су две елек трон ске сед ни це. Елек трон ске сед ни це одр жа ва не су кад год 
је то би ло мо гу ће, ка ко би се из бе гли тро шко ви ре а ли за ци је сед ни ца (тро шко ви 
пре во за и сл.).
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УМЕТ НОСТ СРП СКОГ ЦАР СТВА (1346–1371)  
(ру ко во ди лац про јек та: др Дра ган Вој во дић)

То ком 2016. го ди не на ста вљен је ис тра жи вач ки рад на про јек ту „Умет ност 
срп ског цар ства (1346–1371)” и при ве де на је кра ју ње го ва че твр та, за вр шна фа за. 

У скла ду с Пла ном че тво ро го ди шњег ра да, у че твр тој фа зи ис тра жи ва ња на 
про јек ту про у че ни су спо ме ни ци срп ске умет но сти из до ба цар ства, као и они који 
не по сред но прет хо де том пе ри о ду, са чу ва ни у Ра шкој обла сти и Ре пу бли ци Цр ној 
Го ри. Због упла те знат но ма њих фи нан сиј ских сред ста ва од пла ни ра них, те рен ска 
ис тра жи ва ња су мо гла би ти оба вље на са мо за хва љу ју ћи син хро ни за ци ји ак тив но-
сти на овом и не ким дру гим про јек ти ма. Она су об у хва ти ла сле де ће спо ме ни ке.

1) Ра шка област – ег зо нар текс Со по ћа на, фа са да ула зне ку ле у Сту де ни ци, Све ти 
Ни ко ла у Па ле жу, Све ти Ни ко ла у Ба љев цу, Све ти Ни ко ла у Ушћу и Бр ве ник.

2) Кон ти нен тал на Цр на Го ра – Ђур ђе ви сту по ви у Бу ди мљи.
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 Сте фан у Ду ље ву, Све ти Ни ко ла у Ста ром Ба ру.
Ис тра жи вач ки по сао оба вљен је углав ном у са рад њи с проф. др Ми о дра гом 

Мар ко ви ћем, с ко јим ра дим на ре а ли за ци ји овог про јек та. За јед нич ки те рен ски рад 
је из ви ше раз ло га, укљу чу ју ћи и мо гућ ност сма ње ња тро шко ва, пред ста вљао 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 хра-
мо 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. Део 
ис тра жи вач ких ре зул та та оства ре них на про јек ту у то ку 2013, 2014, 2015. и 2016. 
го ди не пред ста вљен је на уч ној јав но сти у окви ру ра до ва и је ди ни ца об ја вље них у 
на уч ним ча со пи си ма, збор ни ци ма и ен ци кло пе ди ја ма:

– Д. Вој во дић, „Срп ски вла сте о ски пор тре ти и кти тор ски нат пи си у Бо го ро ди-
чи ној цр кви у Ваг а не шу”, Ко сов скоме то хиј ски збор ник 5 (2013), 1–21;

– Д. Вој во дић, „Ва га неш”, у: Срп ска ен ци кло пе ди ја, том II, Но ви Сад – Бе о град 
2013, 35;

– Д. Вој во дић, „Вла дар ска ико но гра фи ја”, у: Срп ска ен ци кло пе ди ја, том II, Нови 
Сад – Бе о град 2013, 493–494;

– Д. Вој во дић, „О вре ме ну из да ва ња по ве ља ко ји ма краљ Ду шан по твр ђу је Хи-
лан да ру да ри ва ње ма на сти ра све тог Ђор ђа и се ла Уло жи шта а Хру сиј ском 
пир гу по кла ња цр кву у Ли пља ну”, у: ΠΕΡΙΒΟΛΟΣ. Збор ник у част Мир ја не 
Жи во ји но вић, Књ. 1, Бе о град 2015, 251–257;

– Д. Вој во дић, Д. Па вло вић, „Цр ква „Там ни ца” код Ај но ва ца у по зном сред њем 
ве ку”, Ко сов скоме то хиј ски збор ник 6 (2015), 9–60;

– D. Voj vo dić, „Ser bian Art from the Be gin ning of the 14th Cen tury till the Fall of the 
Ne ma njić Sta te”, у: Byzan ti ne He ri ta ge and Ser bian Art II. Sac ral Art of the Ser bian 
Lands in the Mid dle Ages, ed. D. Voj vo dić, D. Po po vić, Bel gra de 2016, 271–297;

– D. Voj vo dić, S. Mar ja no vić-Du ša nić, „The Mo del of Em pi re – The Idea and Ima ge 
of Aut ho rity in Ser bia (1299–1371)”, у: Byzan ti ne He ri ta ge and Ser bian Art II. Sac ral 
Art of the Ser bian Lands in the Mid dle Ages, ed. D. Voj vo dić, D. Po po vić, Bel gra de 
2016, 299–315;

– Д. Вој во дић, „Ро до слов не пред ста ве и иде ја пра ро ди тељ ства у ма на сти ру Сту-
де ни ци”, у: Ма на стир Сту де ни ца. 700 го ди на Кра ље ве цр кве, Београд 2016.

СРП СКО ЗИД НО СЛИ КАР СТВО XVII ВЕ КА  
(ру ко во ди лац про јек та: др Зо ран Ра кић)

Рад на про јек ту „Срп ско зид но сли кар ство XVII ве ка” био је, услед не до стат ка 
сред ста ва, огра ни чен на при ку пља ње до ку мен та ци је, ком пле ти ра ње ли те ра ту ре и 



142 РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ

сед мо днев ни бо ра вак у ма на сти ри ма Мо ра чи и Пи ви, то ком ко јег сам са ку пљао гра ђу 
о ства ра ла штву сли ка ра Јо ва на, нај зна чај ни јег срп ског умет ни ка XVII ве ка, и зо гра-
фа Ди ми три ја, осни ва ча бо ко ко тор ске сли кар ске ра ди о ни це. Це ло ку пан бо ра вак на 
те ре ну и рад на ком пле ти ра њу ли те ра ту ре фи нан си рао сам соп стве ним сред стви ма.

Об ја вио сам сле де ће ра до ве:
1. „Умет ност об но вље не Пећ ке па три јар ши је (1557–1690)”, у збор ни ку: Са крал на 

умет ност срп ских зе ма ља у сред њем ве ку, Бе о град 2016, 497–513 (прев. на 
ен гле ски: „Art of the re sto red Pa tri ar cha te of Peć (1557–1690)”, in: Sac ral Art of the 
Ser bian Lands in the Mid dle Ages, Bel gra de 2016, 497–513);

2. „The se ven te enth and eig hte enth cen tu ri es wall pa in ting in the Chi lan dar Mo na stery 
– Ico no grap hic and styli stic cha rac te ri stics, у: Mo unt At hos in the 17th and 18th cen
tu ri es, Thes sa lo ni ki 2016;

3. „Сли кар Ди ми три је Да скал. По че ци бо ко ко тор ске ико но пи сне ра ди о ни це”, 
Бокa 36, Хер цег Но ви 2016.

По ред ра да на де ли ма зид ног сли кар ства, на ста вио сам са из у ча ва њем срп ског 
ру ко пи сног на сле ђа XVII ве ка. У окви ру ра да на тој те ми об ја вио сам сле де ће сту-
ди је (у по је ди ним од њих го во ри се о од но су књи жног укра са и зид ног сли кар ства 
XVII сто ле ћа):

1. „При лог про у ча ва њу ор на мен ти ке срп ских ру ко пи са XVII ве ка у Хи лан дар-
ској би бли о те ци” (A Con tri bu tion to the Study of the Ser bian Il lu mi na ted Ma nu-
scripts at the Li brary of Hi lan dar), у: Де ве та ка зи ва ња о Све тој Го ри, Бе о град 
2016, 207–235, 297–298;

2. „Сли ка ни украс срп ских ру ко пи сних књи га XVI и XVII ве ка”, у збор ни ку: 
Са крал на умет ност срп ских зе ма ља у сред њем ве ку, Бе о град 2016, 541–551 
(прев. на ен гле ски: „Il lu mi na tion of 16th and 17th Cen tury Ser bian Ma nu scripts”, 
in: Sac ral Art of the Ser bian Lands in the Mid dle Ages, Bel gra de 2016, 497–513);

3. „Сли ка ни украс срп ских ру ко пи сних књи га од XII до XVII ве ка”, у: Свет срп
ске ру ко пи сне књи ге (XI I–X VII век), Бе о град 2016, 175–208 (прев. на ен гле ски: 
„Il lu mi na tion of the Ser bian Ma nu scripts from 12th to the 17th Cen tu ri es”, in: The 
World of Ser bian Ma nu scripts (12th – 17th Cen tu ri es), Bel gra de 2016, 209–231). У 
окви ру исте пу бли ка ци је ка та ло шки сам об ра дио че тр де сет ру ко пи са на ста-
лих у пе ри о ду од XII до кра ја XVII ве ка;

4. „Сли ка ни украс Ар хи је реј ског чи нов ни ка бр. 7 у ма на сти ру Са ви ни”, Збор ник 
На род ног му зе ја XXII-2, Бе о град 2016, 137–151;

5. „Мин хен ски срп ски псал тир и ње го ва бе о град ска ко пи ја”, Сме де рев ски збор ник 
5, Сме де ре во 2016, 233–244.

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: др Ми о драг Мар ко вић)

План је пред ви ђао да у то ку 2016. го ди не бу ду про у че ни спо ме ни ци срп ске 
умет но сти из до ба Цар ства, као и они ко ји не по сред но прет хо де том пе ри о ду, са-
чу ва ни у Ра шкој обла сти и Ре пу бли ци Цр ној Го ри (ег зо нар текс Со по ћа на, фа са да 
ула зне ку ле и Сту де ни ци, Све ти Ни ко ла у Па ле жу, Све ти Ни ко ла у Ба љев цу, Све-
ти Ни ко ла у Ушћу, Бр ве ник, Ђур ђе ви сту по ви у Бу ди мљи, Све ти Три пун у Ко то ру, 
Све та Ма ри ја Ко ле ђа та у Ко то ру, Све ти Сте фан у Ду ље ву, Све ти Ни ко ла у Ста ром 
Ба 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 ус пео сам да оба вим 
те рен ска ис тра жи ва ња у Сту де ни ци и ње ној око ли ни (Па леж, Ба ље вац, ушће), у 
Бу ди мљи (Ђур ђе ви сту по ви) и Ко то ру (Све ти Три пун, Све та Ма ри ја Ко ле ђа та). У 
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то ку тих 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. Дру ги део ис тра жи ва ња об у хва тио је об ра ду и си сте ма ти за ци ју 
по да та ка при ку пље них на те ре ну. Ре зул та ти ра да укљу че ни су у члан ке об ја вље не 
у збор ни ку „Ср би ја у Ви зан ти ји – кти тор ска де лат ност срп ских за ду жби на ра на под-
руч ју ро меј ског цар ства”, у: Ви зан тиј ско на сле ђе и срп ска умет ност II: Са крал на 
умет ност срп ских зе ма ља у сред њем ве ку, ур. Д. Вој во дић, Д. По по вић, Бе о град 
2016 (=„Ser bia in Byzan ti um – the pa tro na ge of Ser bian kte tors in the Byzan ti ne em pi re”, 
in: Byzan ti ne he ri ta ge and Ser bian art II: Sac ral art of the Ser bian lands in the Mid dle 
ages, eds. D. Voj vo dić, D. Po po vić, Bel gra de 2016), ко ји је при ре ђен и пу бли ко ван 
по во дом одр жа ва ња 23. ме ђу на род ног ску па ви зан то ло га у Бе о гра ду, ав гу ста 2016.

СВЕ ТАЧ КИ КУЛ ТО ВИ И РЕ ЛИ КВИ ЈЕ У  
СРП СКИМ ЗЕ МЉА МА СРЕД ЊЕГ ВЕ КА 

(ру ко во ди лац про јек та: др Да ни ца По по вић, на уч ни са вет ник)

С об зи ром на то да про јек ту у 2016. го ди ни ни су до де ље на фи нан сиј ска сред-
ства, пла ни ра на те рен ска ис тра жи ва ња ни су мо гла би ти оба вље на. 

АР ХИ ТЕК ТУ РА СРЕД ЊО ВЕ КОВ НЕ СР БИ ЈЕ 
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Иван Сте во вић)

У скла ду са чи ње ни цом да ни у те ку ћој, као ни то ком прет ход них го ди на од 
ка да је про је кат при ја вљен и при хва ћен, за ње го во спро во ђе ње ни су одво је на ни 
нај ми ни мал ни ја фи нан сиј ска сред ства, ри там ра до ва на ла зио се у не по сред ној ре-
ла ци ји са на ве де ном чи ње ни цом. Те рен ска ис тра жи ва ња оба вље на су, у ме ри у 
ко јој је то би ло мо гу ће, на про сто ру кон ти нен тал ног и при мор ског де ла Ре пу бли ке 
Цр не Го ре, као и на ма лом про сто ру Ре пу бли ке Ал ба ни је (област Ска дра и око ли не). 
Овај део ра да, уз уо би ча је ну те рен ску до ку мен та ци ју, из ме ђу оста лог је ре зул ти рао 
уста но вља ва њем са рад ње ру ко во ди о ца про јек та са фон да ци јом „Ма ру би” у Ска дру, 
ко ја по се ду је ви ше де се ти на хи ља да фо то гра фи ја на чи ње них то ком XIX и пр вих 
де це ни ја XX сто ле ћа. Бу ду ћи да је реч о фо то гра фи ја ма са те ма ти ком пре вас ход но 
из јав ног и кул тур ног жи во та, ме ђу њи ма се мо же на и ћи и на при ка зе ве ли ког бро ја 
сред њо ве ков них хра мо ва ко ји су ка сни је у пот пу но сти уни ште ни. Сто га ће збир ка 
„Ма ру би”, у ко јој је по се бан део пред ви ђен за хри шћан ске са крал не спо ме ни ке, у 
бу дућ но сти пред ста вља ти из у зет но вре дан из вор по да та ка о објек ти ма ко ји у до-
са да шњој исто ри о гра фи ји ни ка да ни су ни спо ме ну ти. Из на ве де не, као и из дру гих 
упо ред них де лат но сти, про из и шла су три ра да ко ја се на ла зе у штам пи – је дан ће 
би ти об ја вљен до кра ја те ку ће го ди не, са те мом ве за ном за Ми ха и ла Вал тро ви ћа и 
по чет ке ис тра жи ва ња сред њо ве ков не ар хи тек ту ре у Ср би ји (ЗНМ), док су два, по-
све ће на ка ме ној пла сти ци ра но сред њо ве ков ног Ул ци ња (рад за збор ник са на уч ног 
ску па под по кро ви тељ ством БА НУ у Со фи ји, март 2016), од но сно спо ме ни ци ма и 
пре и спи ти ва њу по зна тих по да та ка из исто ри је ра но сред њо ве ков ног Ко то ра (ЗЛУМС 
за на ред ну го ди ну) у штам пи, и би ће пу бли ко ва ни на ред не го ди не. Уз на ве де ну де-
лат ност, ру ко во ди лац про јек та је сво јим сред стви ма оба вио ис тра жи ва ња не до вољ но 
про у че них ка сно сред њо ве ков них спо ме ни ка на те ри то ри ји Шу ма ди је (Слав ко ви ца, 
Го ро вич, Вра ћевш ни ца, Гор ња Ка ме ни ца и дру ги), о ко ји ма, упо ре до с књи гом која 
ће из и ћи евен ту ал но и уз по моћ Ма ти це срп ске, та ко ђе при пре ма по се бан рад. 

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)

Про је кат са др жи 7 за себ них те ма.
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Ба рок код Ср ба 
(но си лац те ме: проф. др Ми ро слав Ти мо ти је вић)

То ком из ве штај ног пе ро да 2016. проф. др Ми ро слав Ти мо ти је вић је пре ми нуо. 

Сли ке европ ског ба ро ка у му зе ји ма и га ле ри ја ма Ср би је 
(но си лац те ме: ванр. проф. др Са ша Бра јо вић)

Због не до стат ка сред ста ва, на уч но и стра жи вач ка де лат ност на овој те ми би ла 
је об у ста вље на.

Ико но ста си XVI II и XIX ве ка у Сре му 
(но си лац те ме: др Мир ја на Ле сек, кон зер ва тор са вет ник)

У то ку про јект ног пе ри о да но си лац те ме др Мир ја на Ле сек је пре ми ну ла.

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, с об зи ром на то да ове го ди не сред ства ни су до би је на, са мо стил ске 
и ико но граф ске ана ли зе жи во пи са у ма на сти ри ма Бо ђа ни и Кру ше дол. Из вр ше ни 
су иден ти фи ка ци ја ма те ри ја ла, ње го ва се лек ци ја и гру пи са ње. 

Те рен ска ис тра жи ва ња су оба вље на у два на вра та, у апри лу и ма ју 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 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.

На те рен сам пу то ва ла при ват ним во зи лом, а то ком те рен ског ра да, због не-
до стат ка сред ста ва, би ла сам при ну ђе на да по тра жим сме штај у ку ћа ма при ја те ља 
ко је ни су ре ги стро ва не за ту ри зам.

Оба ве ште ње да су ми до де ље на сред ства од 60.000,00 бру то до би ла сам меј лом 
22. 11. 2016. го ди не.

Ре зул та ти ра да на те ми укљу че ни су у пи са ње сле де ћег на уч ног ра да:
– „Ви зу ел не пред ста ве све тог Кон стан ти на и Је ле не у ба рок ној по бо жно сти Кар-

ло вач ке ми тро по ли је”, у: Ниш и Ви зан ти ја XIV, гра до ви и гра ђа ни ви зан тиј-
ског све та (Niš and Byzan ti um XIV, Ci ti es and Ci ti zens in Byzan ti ne World), Ниш 
2016, 525–536.

Срп ско ба рок но др во ре збар ство 
(но си лац те ме: др Бран ка Ку лић)

То ком 2016. го ди не при ба вље ни су сним ци ен те ри је ра у не ко ли ко срп ских 
пра во слав них цр ка ва у Ма ђар ској, у Срп ском Ко ви ну, Сен тан дре ји и Се ге ди ну са 
зна чај ни јим де ло ви ма др во ре зба ре ног фик сног и по крет ног мо би ли ја ра, ко ји се 
мо же да ти ра ти у XVI II век. Мо би ли јар очу ван у на ве де ним цр ква ма је кљу чан при-
мер за раз у ме ва ње и ту ма че ње ба рок ног др во ре збар ства и по слу жи ће као рад ни 
ма те ри јал на ко ме ће се ана ли зи ра ти на ве де на те ма.

Про све ти тељ ство код Ср ба 
(но си лац те ме: др 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 но си мо из ве штај о ра ду на те ми „Про све ти тељ ство код Ср ба”. Tоком 



РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ 145

2016. го ди не оба вље на су те рен ска ис тра жи ва ња у Ар хи ву Срп ске пра во слав не 
епар хи је бу дим ске у Сен тан дре ји у пе ри о ду од 22. до 25. но вем бра. Циљ ра да био 
је да се иден ти фи ку ју не по зна ти исто риј ски из во ри и гра ђа о сли ка ру Ар се ни ју 
Те о до ро ви ћу и ње го вом опу су у срп ској цр кви у Бу ди му. На и ме, он је у пе ри о ду од 
1818. до 1820. из вео сли кар ство ико но ста са у ду ху та да ва же ћих кла си ци стич ких 
на че ла, што је овај храм свр ста ло у гру пу нај ва жни јих спо ме ни ка но ви је срп ске 
умет но сти и кул ту ре. Ка ко је цр ква стра да ла то ком и по сле Дру гог свет ског ра та, 
те о њој има мо са мо по сред не по дат ке, нај ве ћи део цр кве них пред ме та је за гу бљен, 
док је ико но стас рас кло пљен и чу ва се у Му зе ју епар хи је бу дим ске у Сен тан дре ји. 
Ар хив ска гра ђа је сни мље на и на ла зи се у про це су на уч не об ра де, те ће би ти укљу-
че на у пу бли ка ци ју о по ме ну том ико но ста су Ар се ни ја Те о до ро ви ћа ко ја је пла ни-
ра на за на ред ну го ди ну.

Би бли о гра фи ја:
В. Си мић, „Сли ка про шло сти као исто риј ски ар гу мент: ре цеп ци ја сред њег 

ве ка у срп ској ба рок ној умет но сти”, у: За ми шља ње про шло сти и ре цеп ци ја сред њег 
ве ка у срп ској умет но сти XVI I I–X XI ве ка (Ви зан тиј ско на сле ђе и срп ска умет ност, 
Т. III), Ви зан то ло шки ин сти тут СА НУ и Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2016. (ко у ред-
ник и ау тор);

В. Си мић, „Име и знак: о псе у до ни му За ха ри је Ор фе ли на”, При ло зи за књи
жев ност, је зик, исто ри ју и фол клор 82 (2016).

Скуп:
В. Си мић, „Од бле сци про све ти тељ ства на Ле шен ко ло вом пор тре ту те ми швар ског 

епи ско па Пе тра Пе тро ви ћа”, Срп ска те о ло ги ја да нас – осми го ди шњи сим по си он, 
27. мај 2016.

Пре да ва ње:
„Све то ви XVI II сто ле ћа: Је дан по глед на стал ну по став ку Га ле ри је Ма ти це 

срп ске”, пре да ва ње одр жа но у Га ле ри ји Ма ти це срп ске 18. но вем бра 2016.

Дал ма тин ски ико но стас XVI II и XIX ви је ка 
(но си лац те ме: др Бран ко Чо ло вић, За греб)

Због не до стат ка сред ста ва, на уч но и стра жи вач ка де лат ност на овој те ми би ла 
је об у ста вље на.

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 
2016. ре а ли зо ван пре ма пред ви ђе ном пла ну. Оба вље на су теренскa истраживањa, при-
ку пље не су 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 2016, пре ма рас по ло жи вим фи нан сиј-
ским сред стви ма, оба вље не пред ви ђе не ак тив но сти. 

Те рен ска ис тра жи ва ња су то ком 2016. оба вље на у раз ли чим под руч ји ма Ре-
пу бли ке Ср би је. Циљ је био да се оби ла ском спо ме ни ка стек не увид у са крал ну 
ли ков ну про дук ци ју XIX ве ка, као и у тре нут но ста ње срп ског цр кве ног сли кар ства. 
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 Ов чи, Бор чи и Опо ву. У цен трал ној Ср би ји из ве де на су те рен ска ис тра-
жи ва ња у Ла за рев цу, Вр чи ну и Ле сков цу. На ју гу Ср би је оба вље на су ис тра жи ва ња 
на ши рем под руч ју гра да Пи ро та. Уз ис тра жи ва ње пи рот ских град ских хра мо ва, 
оба вље но је про у ча ва ње цр кве не умет но сти XIX ве ка у ма на сти ри ма Су ко во, Ви-
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соч ка Ржа на и Тем ска, као и у Ди ми тров гра ду. Ис тра жи ва ње је об у хва ти ло и Ди-
вљан ски ма на стир код Бе ле Па лан ке, као и Цр кву Све те Пет ке у Си ће ву.

Ре зул тат те рен ских ис тра жи ва ња је обо га ћи ва ње са зна ња о срп ској са крал ној 
умет но сти XIX ве ка. По твр ђе но је по сто ја ње ви ше кул тур них мо де ла у ко ји ма се 
раз ви ја ла срп ска цр кве на умет ност. Исто вре ме но су еви ден ти ра на број на умет нич-
ка оства ре ња, ко ја до са да ни су би ла при ка за на у струч ним ра до ви ма. Те рен ска 
ис тра жи ва ња су по ка за ла за бри ња ва ју ће ста ње на под руч ју ју го и сточ не Ср би је, у 
око ли ни гра да Пи ро та, где се на ла зи углав ном не пу бли ко ва на ли ков на про дук ци ја. 
Уо че но је, као и у ра ни јим при ли ка ма, да над ле жне слу жбе за шти те не де лу ју пре-
ма про фе си о нал ним кри те ри ју ми ма. Број не ико не, ико но ста си, зид не сли ке, као и 
цр кве не гра ђе ви не XIX ве ка су у ве о ма ло шем ста њу и по сто ји опа сност од њи хо вог 
трај ног уни шта ва ња. 

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, као и син те тич ке сту ди је – ре зул тат ви ше-
го ди шњих ис тра жи ва ња.

До са да шњи ре зул та ти ра да на про јек ту би ли су пре зен то ва ни на ме ђу на род-
ним на уч ним кон фе рен ци ја ма у Со фи ји, Пе кин гу и Ва шинг то ну:

– N. Ma ku lje vić, „Word and Ima ge in the Oe u vre of Hri sti for Že fa ro vić, Texts, In scrip-
ti ons, Ima ges”, In sti tu te of Art Stu di es BAN, So fia 2016;

– N. Ma ku lje vić, „Hybri dity as Aut hen ti city: Cul tu ral Con tact, Ge o graphy and Early 
Mo dern Bal kan Vi sual Cul tu re”, CI HA 2016, 34 World Con gress of Art Hi story, Be i jing 
2016. http://www.ci ha2016.or g/en /spe a kers/in dex/283;

– N. Ma ku lje vić, „Po li tics of Re pre sen ta tion in the Age of Glo ba li za tion: Ser bia on the 
World Ex po sti ons, Pa nel: Glo ba li za tion and Mo dern Vi sual Arts in Ser bia (1882–1914)”, 
48th An nual ASE E ES Con ven tion, Was hing ton 2016.
Ре зул та ти до са да шњег ра да на про јек ту де ли мич но су об ја вље ни у сту ди ји: 

N. Ma ku lje vić, „Mi gra ti ons and the Cre a tion of Ort ho dox Cul tu ral and Ar ti stic Net works 
bet we en the Bal kans and the Hab sburg Lands (17th–19th Cen tury)”, in: Ac ross the Da nu be. 
So ut he a stern Eu ro pe ans and The ir Tra vel ling Iden ti ti es (17th–19th C.), ed. by O. Kat si ar di- 
-He ring and M. Stas si no po u lou, Brill 2016, 54–64.

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)

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.

УМЕТ НОСТ, ЗБИР КЕ И МУ ЗЕ ЈИ У СРП СКОЈ КУЛ ТУ РИ ХХ ВЕ КА 
На ста нак и раз вој мо дер них иде ја и кон цеп ци ја сли ке у срп ском  

сли кар ству 1905–1926.  
(ру ко во ди лац про јек та и но си лац те ме: проф. др Ли ди ја Ме ре ник)

У окви ру овог про јек та ре а ли зу ју се про јект не те ме: „На ста нак и раз вој мо дер-
них иде ја и кон цеп ци ја сли ке у срп ском сли кар ству 1905–1926”, „Же не, умет ност и 
фи лан тро пи ја” и „Га ле ри ја Ма ти це срп ске: исто ри ја, де ло ва ње, до ме ти”. Из ве штај 
за по след ње две на ве де не до но си се по себ но, иза ово га.

Из ве штај за те му „На ста нак и раз вој мо дер них иде ја и кон цеп ци ја сли ке у 
срп ском сли кар ству 1905–1926”:

Л. Ме ре ник, „Јед на го ди на у жи во ту Са ве Шу ма но ви ћа”, у: Јед на фран цу ска 
епи зо да Са ве Шу ма но ви ћа, Га ле ри ја Ма ти це срп ске, Но ви Сад 2016. 

Ко у ред ник и ау тор у: „Ви зан тиј ско на сле ђе и срп ска умет ност III – за ми шља-
ње про шло сти и ре цеп ци ја сред њег ве ка у срп ској умет но сти XVI I I–X XI ве ка”, 
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Са вре ме на умет ност, пост мо дер на – но во сред њо ве ко вље у де лу Ми ле те Про да
но ви ћа и Зо ра на Гре бе на ро ви ћа, Ви зан то ло шки ин сти тут СА НУ и Слу жбе ни гла-
сник, Бе о град 2016, 187–195.

Скуп: „Скулп ту ра. Ме диј. Ме тод. Дру штве на прак са”, Му зеј са вре ме не умет-
но сти Вој во ди не, Но ви Сад, 25. 11. 2016 

Скуп: „Ju go slo van ska umet nost na zgo do vi na 1918–1991. Ob 130. ob let ni ci roj stva 
Fran ce ta Ste le ta, Vo je sla va Mo le ta in Izi dor ja Can kar ja”, Med na rod ni ko lo kvij Na ci o nal no 
in umet nost no zgo do vin ske ra zi ska ve v ju go slo van skem pro sto ru, Umet nost no zgo do vin ski 
in šti tut Fran ce ta Ste le ta ZRC SA ZU, Lju blja na, 2–3. de cem ber 2016

Же не, умет ност и фи лан тро пи ја 
(но си лац те ме: проф. др Си мо на Чу пић)

Књи га:
Џон Ке не ди и „но ва гра ни ца” кул ту ре. Мо на Ли за и Су пер мен, Га ле ри ја Ма ти-

це срп ске, Но ви Сад 2016. ISBN 978-86-83603-95-4 316.7:[32:929 Ken nedy J. F. 930.85 
(73)”1960/1963” CO BISS.SR -ID  305112583

Уче шће на ску по ви ма:
„Ke ro u ac, Mo na Li sa & Ca me lot: Jac qu e li ne Ken nedy as the New Ima ge of Po li tics 

1960–1963”, Eu ro pean As so ci a tion for Ame ri can Stu di es Con fe ren ce Ovi di us Uni ver sity, 
Con stan ta, Ro ma nia, April 22–25, 2016. (ме ђу на род ни скуп);

„Ide ja na ci o nal nog u de lu Na de žde Pe tro vić i nje nih sa vre me ni ka”, Na uč ni skup 
po sve ćen Na de ždi Pe tro vić, SZPB, No vi Sad 2016. UDC 0659.51:7 UDC 069:004 UDC 
069.538:73/76 (497.113 No vi Sad) (на ци о нал ни скуп).

Из ло жба:
„Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти 1841–2016”, Га ле ри ја СА НУ, Бе о град 

2016. (са рад ни ца на из ло жби и ка та ло гу).

Га ле ри ја Ма ти це срп ске: исто ри ја, де ло ва ње, до ме ти 
(но си лац те ме: др Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, ви ши ку стос)

То ком 2016. го ди не про у ча ва ла се исто ри ја Ма ти це срп ске, ње ног Му зе у ма и 
Га ле ри је у ар хи ва ма и Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске и Га ле ри је Ма ти це 
срп ске. Ре зул та ти тих ис тра жи ва ња об је ди ње ни су у до ктор ској те зи Га ле ри ја Ма
ти це срп ске. Сли ка кул тур ног иден ти те та по сред ством пре зен та ци је умет нич ких 
де ла, ко ју је но си лац те ме од бра ни ла на Од се ку за исто ри ју умет но сти Фи ло зоф ског 
фа кул те та у Бе о гра ду, код мен то ра др Не на да Ра ди ћа. Дру ги део ис тра жи ва ња биће 
пу бли ко ван у окви ру пу бли ка ци је „Умет нич ка збир ка Ма ти це срп ске”. 

По ред то га, но си лац те ме је го во ри ла 10. ју ла на Умет нич кој ве че ри по све ће ној 
Ра до ва ну Ждра лу, пи сцу и скулп то ру, у Ко лар че вој за ду жби ни о По клон-збир ци 
скулп ту ра ко је је да ро вао Ма ти ци срп ској. 

Уче ство ва ла је на кон фе рен ци ји „Кул ту ра. Осно ва др жав ног и на ци о нал ног 
иден ти те та” у Срп ској ака де ми ји на у ка и умет но сти, 23. и 24. но вем бра 2016. го ди не, 
и у окви ру из ла га ња „Му зе ји у Ср би ји ју че, да нас, су тра” пред ста ви ла рад Га ле ри је 
Ма ти це срп ске као при мер до бре прак се.

Би бли о гра фи ја:
Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, Од при ват ног ка јав ном. Умет нич ка ко лек ци ја 

ком па ни је Tar kett, Га ле ри ја Ма ти це срп ске, Но ви Сад 2016;
„Реч уна пред”, у: Л. Ме ре ник, В. Бу ро је вић, Јед на фран цу ска епи зо да Са ве 

Шу ма но ви ћа, Га ле ри ја Ма ти це срп ске, Но ви Сад 2016. 
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СТРА НИ УТИ ЦА ЈИ НА СРП СКУ АР ХИ ТЕК ТУ РУ У ХХ ВЕ КУ 
(ру ко во ди лац про јек та: др Алек сан дар Ка ди је вић)

У окви ру ра да на про јек ту, то ком 2016. го ди не, па жња но си о ца про јек та би ла 
је усме ре на у ви ше пра ва ца: ка са ку пља њу гра ђе и до ку мен та ци је у до ма ћим и 
стра ним збир ка ма, ка об ра ди са ку пље ног ма те ри ја ла и ње го вој при пре ми за пи сме-
ну на уч но струч ну ела бо ра ци ју, и на кра ју на пре зен то ва ње до сег ну тих ре зул та та 
из ми ну ле и те ку ће го ди не у све ту и код нас (кроз сим по зи ју ме, из ло жбе, пре да ва-
ња, три би не, про мо ци је, на уч не збор ни ке, ча со пи се, ка та ло ге). При мље на сред ства 
су утро ше на на мен ски на пу то ва ња и оби ла ске зна чај них ме ђу на род них ар хи тек-
тон ских цен та ра (за шта су из дво је на и до дат на сред ства ко је је но си лац про јекта 
то ком го ди не са ку пио).

Нај ви ше до ку ме на та је ску пље но у до ма ћим ар хи ви ма, док је у ино стра ним 
сре ди на ма углав ном про у ча ва на ар хи тек тон ска гра ђа на те ре ну, као и она из по је-
ди них му зе ја и ин сти ту та, по све ће на ра ду ру ских, пољ ских, ау стриј ских, хр ват ских 
и сло ве нач ких струч ња ка у срп ској и ју го сло вен ској сре ди ни. За штам пу је при пре-
мљен од ре ђе ни број на уч них ра до ва, про ис те клих из ра да на про јек ту у ми ну лој и 
те ку ћој го ди ни. Ме ђу об ја вље ним ра до ви ма пре те жу на уч ни члан ци и мо но граф ски 
ка та лог о ви зан тиј ским ин спи ра ци ја ма срп ских гра ди те ља но ви јег до ба, ко је су у 
знат ној ме ри би ле под сти ца не из дру гих кул тур них сре ди на. Низ пи та ња ве за них 
за те му про јек та но си лац је про бле ма ти зо вао и у са оп ште њи ма на ме ђу на род ним 
и на ци о нал ним сим по зи ју ми ма на ко ји ма је то ком 2016. год. уче ство вао (11). 

Уре дио је у са рад њи са чла но ви ма ре дак ци је све ску 44 ЗЛУМС (у ко јој је об ја-
вио рад и при каз), а за по чео је и при пре ме за но ву свек су 45 пла ни ра ну за пу бли-
ко ва ње у 2017. го ди ни. Збор ник је при мљен то ком 2016. год. на ЕРИ ХПЛУС и ЕСЦИ 
ли сту ре фе рент них на уч них ча со пи са.

Об ја вље ни ра до ви др А. Ка ди је ви ћа у ко ји ма се пот пу ни је или пар ци јал но 
до ти че те ма про јек та ОО ЛУМС: 

1. „Srp ska ar hi tek tu ra u 1926. go di ni – iz me đu kon ti nu i te ta i pro me ne”, Zbor nik se mi
na ra za stu di je mo der ne umet no sti Fi lo zof skog fa kul te ta Uni ver zi te ta u Be o gra du 
12, Be o grad 2016, 99–120;

2. „Ze it ge ist & Ge ni us Lo ci: Tra de va lue aest he tics and we ak ness of aut hor’s iden tity 
in re cent Ser bian ar chi tec tu re”, in: E. Va niš ta La za re vić, M. Vuk mi ro vić, A. Kr stić 
Fu run džić, A. Dju kić, 3rd In ter na ti o nal Aca de mic Con fe ren ce on Pla ces and Tec hno
lo gi es, Bel gra de 2016, 445–451;

3. „Bet we en the Daily Po li tics and Ci vi li za ti o nal No stal gia – King Ale xan der I Ka ra-
đor đe vić and In ter war Yugo slav Ar chi tec tu re”, in: D. Da mja no vić, L. Ma gaš Bi lan-
džić, Ž. Mi klo še vić (eds.), Art and Po li tics in Eu ro pe in the Mo dern Pe riod, Bo ok 
of Ab stracts, Za greb 2016, 63;

4. „The Cre a ti ve Pre sen ce of Jews in Bel gra de Ar chi tec tu re of the Twen ti eth Cen tury”, 
Jo ur nal of the North Ame ri can So ci ety for Ser bian Stu di es, Vol. 27, 2013, Nos. 1–2, 
Blo o ming ton 2016, 147–166;

5. „Ser bien. Stadt als Re gi o nal Kon text für Ar chi tek tur. Ser bia. The City as a Re gi o nal 
Con text of Ar chi tec tu re, Bo jan Ko va če vić, Adolph Stil ler (edi tors)”, Pro stor 51(1), 
Za greb 2016, 129;

6. Ви зан тиј ско гра ди тељ ство као ин спи ра ци ја срп ских не и ма ра но ви јег до ба / 
Byzan ti ne ar chi tec tu re as in spi ra tion for Ser bian New Age ar chi tects, Бе о град/
Bel gra de 2016;

7. „Bet we en Ar ti stic No stal gia and Ci vi li sa ti o nal Uto pia: Byzan ti ne Re mi ni scen ces 
in Ser bian Ar chi tec tu re of the 20th Cen tu ri es”, in: Ima gi nig the past: The re cep tion 
of the mid dle ages in Ser bian art from the 18th to the 21st cen tury, Bel gra de 2016, 
169–179;
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8. „Па ла та Ми ло ша Сав чи ћа (1924–1926) – не ти пич на бе о град ска уга о на згра да”, 
На сле ђе XVII, Бе о град 2016, 37–51;

9. „По глед на гра ди тељ ство Сме де ре ва у пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та”, у: Сме
де рев ски крај 1918–1941, књи га ап стра ка та на уч ног ску па, Сме де ре во 2016, 12;

10. „In že njer Stje pan Sa mo i lo vič Kri čin ski i pa la ta Upra ve Mo no po la (1908) u Be o gra-
du”, u: Ju go slo ven skopolj ski od no si u XX ve ku, ap strak ti iz la ga nja na uč nog sku pa, 
Be o grad 2016, 38;

11. „Ар хи тект Ни ко лај Ва си љев и јав ни про сто ри Бе о гра да”, у: Кри тич ка исто
ри ја пре и на ча ва ња јав них про сто ра Бе о гра да II (19–20. век), збор ник ре зи меа 
на уч ног ску па, 52;

12. „De gra da ti ve ur ba ni stic and ar chi tec tu ral aspects of the pro ject ‘Bel gra de Wa ter-
front’ (2012–2016)” (with Bo jan Ko va če vić), Збор ник Mатице срп ске за ли ков не 
умет но сти 44, Но ви Сад 2016, 367–377;

13. „Bi lja na Mic kov i Dra gan Ilić (ured ni ci), Kul tur na tran sfor ma ci ja gra da, Za vod za 
kul tu ru Voj vo di ne, No vi Sad, 2015”, Збор ник Mатице срп ске за ли ков не умет
но сти 44, Но ви Сад 2016, 398–400;

14. „Un der the in flu en ce of Ot to man and Hab sburg-Hun ga rian ru le and cul tu re: The 
cru cial aspects of Ser bian ar chi tec tu re in XVI II and XIX cen tury”, in: Ot to man 
Hun ga rianHab sburg con tact and Su le i man the Mag ni fi cent, bo ok of ab stracts, 
Bu da pest 2016, 8–9;

15. „Ру ски ин же ње ри и ар хи тек ти еми гран ти у Ју го сла ви ји – про бле ми ис тра жи-
ва ња и ста ње из во ра”, у: КО НЕК ЦИЯ, Срп скору ске ве зе у ар хи тек ту ри од 
по чет ка 20. до по чет ка 21. ве ка, Бе о град 2016, 44;

16. „Из ме ђу умет нич ке но стал ги је и ци ви ли за циј ске уто пи је: ви зан тиј ске ре ми-
ни сцен ци је у срп ској ар хи тек ту ри 20. ве ка”, у: Ви зан тиј ско на сле ђе и срп ска 
умет ност III за ми шља ње про шло сти и ре цеп ци ја сред њег ве ка у срп ској умет
но сти XVI I I–X XI ве ка, Бе о град 2016, 169–178.

Уче сник на уч них кон фе рен ци ја у 2016. го ди ни са са оп ште њи ма ве за ним за 
те му про јек та:

1. „Ot to man-Hun ga rian-Hab sburg con tact and Su le i man the Mag ni fi cent”, Bu da pest 
(Hun gary);

2. „The Bal kan Jews & the Mi no rity Is sue in So uth-Ea stern Eu ro pe”, War szaw (Po land);
3. „Art & Po li tics”, Za greb (Cro a tia);
4. „Cyprus in hi story”, Ni co sia (Cyprus);
5. „Glo bal Con ver sa ti ons, ASE E ES 48th An nual Con ven tion”, Was hing ton DC (USA);
6. „In ter na ti o nal con fe ren ce on mul ti di sci pli nary stu di es”, Bel gra de (Ser bia);
7. „КО НЕК ЦИЯ, Срп ско-ру ске ве зе у ар хи тек ту ри од очет ка 20. до по чет ка 21. 

ве ка”, Бе о град (Ср би ја);
8. „In ter na ti o nal Aca de mic Con fe ren ce on Pla ces and Tec hno lo gi es, keyno te lec tu re”, 

Bel gra de (Ser bia);
9. „Кри тич ка исто ри ја пре и на ча ва ња јав них про сто ра Бе о гра да II (19–20. век)”, 

Бе о град (Ср би ја);
10. „Сме де рев ски крај 1918–1941”, Сме де ре во (Ср би ја);
11. „Ју го сло вен ско-пољ ски од но си у XX ве ку”, Бе о град (Ср би ја).

ПРО БЛЕ МИ ИСТО РИ О ГРАФ СКОГ ТУ МА ЧЕ ЊА  
АР ХИ ТЕК ТОН СКОГ НА СЛЕ ЂА НО ВИ ЈЕГ ДО БА 

(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Алек сан дар Ка ди је вић)

То ком 2017. на ста вљен је и про ду бљен рад на при ја вље ном про јек ту. У то ку 
је при пре ма при руч ни ка При ло зи ме то до ло ги ји ар хи тек тон ске исто ри о гра фи је, 
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ко ји су бли ми ра за дат ке из вр ше не у прет ход ној и овој го ди ни. Део по гла вља је на-
пи сан, док се оста так упот пу њу је.

У окви ру ра да на тој те ми, али и на дру гим те ма ма ко је по де фи ни ци ји ко ре-
спон ди ра ју са про бле ми ма ме то до ло ги је, об ја вљен је низ ра до ва. Део при ре ђе них 
огле да је са оп штен на на уч ним ску по ви ма, као и на јед ној струч ној из ло жби (,,Ар-
хи тек ту ра Ра шке”, Цен тар за кул ту ру Гра дац, 2017). При ре ђен је и те мат ски блок 
ра до ва у на уч ном ча со пи су Кул ту ра (бр. 154, За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз-
вит ка). Уре ђе на је и све ска 45 Збор ни ка Ма ти це срп ске за ли ков не умет но сти за 
2017. го ди ну.

Сим по зи ју ми у 2017. го ди ни:
1. „Ар хи тек та Ни ко ла До бро вић – 50 го ди на по сле”, За вод за кул тур ни раз ви так, 

Бе о град;
2. „На уч на кри ти ка и струч не ре цен зи је”, Ин сти тут за но ви ју исто ри ју Ср би је, 

Бе о град;
3. „Cre a ting Me mo ri es in Eаrly Mo dern Art and Li te ra tu re, GAON”, Фи ло зоф ски 

фа кул тет, Бе о град;
4. „ASE ES 2017 an nual con ven tion and con gress”, Чи ка го;
5. „Bal kan Ar chi tec tu ral Bi e nal le”, Бе о град;
6. „Иван и Ђор ђе Та ба ко вић – гра ди те љи срп ске кул ту ре ХХ ве ка”, Ма ти ца срп-

ска, Но ви Сад.

Спи сак об ја вље них ра до ва ру ко во ди о ца про јек та:
1. „Бал тич ка мо дер на у Бе о гра ду: Про јект Упра ве мо но по ла и Ми ни стар ства 

фи нан си ја (1908) Кри чин ског и Ва си ље ва”, На сле ђе XVI II, Бе о град 2017, 63–76;
2. „Та ба ко ви ћи и по ро ди це ар хи те ка та у Ср би ји”, све ска ап стра ка та На уч ног 

ску па ,,Иван и Ђор ђе Та ба ко вић”, Но ви Сад 2017 (са В. Пут ник При ца); 
3. Ар хи тек ту ра Ра шке (са Со њом Ми ли ће вић, мо но гра фи ја), Ра шка 2017;
4. „Ni ko la Do bro vić. 50 go di na po sle”, у: Je le na Iva no vić Voj vo dić, Da ni ca Jo vo vić 

Pro da no vić, Ivan Ku ci na, Ru ži ca Sa rić (ur.), Dvo riš ta ide ja. 12 Be o grad ska in ter
na ci o nal na ne de lja ar hi tek tu re, Be o grad 2017, 30–31;

5. „The cult of Ata turk per so na lity in the vi sual arts of early Tur kish Re pu blic (1923–
1941)”, in: Cre a ting Me mo ri es in Eаrly Mo dern Art and Li te ra tu re (ab stracts of 
pa pers), Bel gra de 2017, 35;

6. „Iz isto ri je kul tu re i ar hi tek tu re. Za pi si jed nog is tra ži va ča. Vla di mir Mi tro vić”, 
Pro stor, 53, Za greb 2017, 168;

7. „Abo ut typo logy and me a ning of the Ser bian pu blic ar chi tec tu ral mo nu ments (19–20th 
cen tu ri es)”, ЗЛУ Ма ти це срп ске, 45, Но ви Сад 2017, 243–248;

8. „Alek san dra Stu par, Grad. For me i pro ce si, Orion art, Be o grad 2016”, ЗЛУ Ма ти це 
срп ске, 45, Но ви Сад 2017, 345–346;

9. „Ти по ло ги ја ар хи тек тон ских и ур ба ни стич ких пре и на ча ва ња Бе о гра да (19–21. 
век)”, Кул ту ра, 154, Бе о град 2017, 11–23;

10. „Но ви је гра ди тељ ство – од мо дер ни за ци је и де струк ци је до ис кри вље ног 
при ка зи ва ња”, у: Срп ско умет нич ко на сле ђе на Ко со ву и Ме то хи ји: иден ти
тет, зна чај, угро же ност (ур. М. Мар ко вић и Д. Вој во дић), СА НУ, Бе о град 
2017, 64–65;

11. „Ha gia Sop hia in Is tan bul as In spi ra tion of the Ne wer Rus sian and Ser bian Ort ho-
dox Chur ches”, in: I In ter na ti o nal Sympo si um on Mul ti di sci pli nary Stu di es (ISMS), 
20–23 Oc to ber 2016, Bel gra de, Ser bia (Sympo si um Bo ok), Edi tors Abi din Te mi zer 
& Rıdvan Ka rapına r, An ka ra 2017, 1–11.

Ра до ви ко ји би тре ба ло да бу ду об ја вље ни до кра ја 2017. го ди не:
– „Ar hi tek ti emi gran ti iz Ru si je u Hr vat skoj”, Pro stor, 55, Zаgreb 2017;
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– „По глед на гра ди тељ ство Сме де ре ва у раз до бљу из ме ђу два свет ска ра та”, збор-
ник ра до ва На уч ног ску па „Сме де рев ски крај 1918–1941” (Исто риј ски ар хив), 
Сме де ре во 2017;

– „La cri se d’ar chi tec tu re d’a u te ur dans la cul tu re post glo ba le en Ser bie”, in: La trans
for ma tion cul tu rel le et de l’in no va tion de la vil le (édité par Fa bri ce Thu ri ot et Bi lja na 
Mic kov), L’Har mat tan, Pa ris 2017.

То ком 2018. го ди не ра дом на те ку ћем про јек ту, као и у окви ру ши рих ак тив но-
сти Оде ље ња за ли ков не умет но сти Ма ти це срп ске, оства ре но је ви ше ис тра жи вач-
ких учи на ка. Са ку пљен је оби ман кор пус из вор не гра ђе, а за о кру же на ис тра жи ва ња 
ре зул ти ра ла су об ја вље ним при ло зи ма, као и оним ко ји су пре да ти у штам пу. У 
ис тра жи вач ком сми слу, на ста вље на су раз ма тра ња ме то до ло шких про бле ма ко ји 
оп те ре ћу ју рад исто ри о гра фа но ви је срп ске ар хи тек ту ре. С тим у ве зи, знат но се од-
ма кло у при пре ми ме то до ло шког при руч ни ка Исто ри о гра фи ја на рас кр шћу – при
ло зи ме то до ло ги ји ис тра жи ва ња те ко ви на но ви је срп ске ар хи тек ту ре, пла ни ра ног 
за до вр ше ње у пр вом тро ме сеч ју 2019. го ди не. Уче ство ва ло се и на ме ђу на род ном 
на уч ном ску пу ,,Умјет нич ка ба шти на Ср ба у Хр ват ској”, и одр жа на су два струч на 
јав на пре да ва ња (СО Вра чар и Би бли о те ка гра да Бе о гра да).

Уред нич ки је при ре ђе на све ска 46 Збор ни ка Ма ти це срп ске за ли ков не умет
но сти, ко ји је од тог бро ја у ка те го ри за ци ји Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех-
но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је зва нич но на пре до вао од ка те го ри је М51 до 
М24. Уред нич ки је (са др Л. Ме ре ник и др В. Си ми ћем) при ре ђен збор ник ра до ва 
На уч ног ску па ,,Иван и Ђор ђе Та ба ко вић ‒ гра ди те љи срп ске кул ту ре ХХ ве ка” у 
из да њу Ма ти це срп ске. При ре ђен је и те мат ски блок ра до ва о ар хи тек ти ака де ми ку 
Ни ко ли До бро ви ћу (1897‒1967) у на уч ном ча со пи су Кул ту ра. Про ду бље на је са-
рад ња са ме ђу на род ним на уч ним ин сти ту ци ја ма и ча со пи си ма (Пољ ска, Хр ват ска, 
Фран цу ска).

Об ја вље ни ра до ви:
1. „До бро вић и Бра шо ван – две ис пре пле та не ства ра лач ке би о гра фи је”, Кул ту ра 

159, Бе о град 2018, 222‒233;
2. „Пре глед опу са ака де ми ка ар хи тек те Ми ла на Ло ја ни це (1939)”, ЗЛУ Ма ти це 

срп ске 46, Но ви Сад 2018, 213‒232;
3. „И. Р. Мар ко вић, М. Ми ло ва но вић, На вре лу не и мар ства. Ар хи тек ти по ро ди це 

Та тић”, ЗЛУ Ма ти це срп ске 46, Но ви Сад 2018, 300‒301.

При хва ће ни ра до ви у штам пи:
1. „Bet we en uni ta rism and re gi o na lism, Ar chi tec tu re in Yugo sla via (1918–1941)”, у: 

Ar chi tec tu re and in de pen den ce in Cen tral Eu ro pe, Kra kow 2018;
2. „O dje lat no sti ru skih ar hi te ka ta emi gra na ta iz dru gih ju go sla ven skih cen ta ra u Hr vat skoj 

i za gre bač kih di plo ma na ta ar hi tek tu re iz van nje (1920‒1980)”, Pro stor 56, Za greb 2018;
3. „La cri se d’ar chi tec tu re d’a u te ur dans la cul tu re post glo ba le en Ser bie”, у: La trans

formation cul tu rel le et de l’in no va tion de la vil le (édité par Fa bri ce Thu ri ot et Bi-
lja na Mic kov), L ‘Har mat tan, Pa ris 2018;

4. „Slo bo dan cr tež u no vi joj i sa vre me noj srp skoj ar hi tek tu ri”, Zbor nik ra do va se mi na ra 
za stu di je mo der ne umet no sti Fi lo zof skog fa kul te ta u Be o gra du 15;

5. „Та ба ко ви ћи и по ро ди це ар хи те ка та у Ср би ји”, у: Иван и Ђор ђе Та ба ко вић – 
гра ди те љи срп ске кул ту ре ХХ ве ка, збор ник ра до ва, ур. Л. Ме ре ник, В. Си мић 
и А. Ка ди је вић, са В. Пут ник При ца, Но ви Сад 2018.

Као члан ОО ЛУ Ма ти це срп ске, у 2019. го ди ни сам на ста вио рад на основ ној 
те ми про јек та, са ку пљао и об ра ђи вао гра ђу, про ду жу ју ћи при пре му при руч ни ка 
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о ме то до ло ги ји ар хи тек тон ске исто ри о гра фи је за 2020. г. са на сло вом ,,На ци о нал но 
и гло бал но. Исто ри о гра фи ја но ви је срп ске ар хи тек ту ре”. Ти ме ће се за о кру жи ти ви-
ше го ди шњи рад на про јек ту. Ру ко пис ће по за вр шет ку би ти пре дат упра ви ОО ЛУМС. 

Осим што сам уче ство вао на три ме ђу на род на и јед ном на ци о нал ном на уч ном 
ску пу, об ја вио сам ви ше ра до ва у ино стран ству и Ср би ји, ко ји све до че о ра ду на 
про јек ту и пре зен ту ју ње го ве ре зул та те, у ди рект ном или по сред ном об ли ку:

1. „La cri se de l’ar chi tec tu re d’a u te ur dans la cul tu re post-glo ba le en Ser bie”, in: Bi lja na 
Mic kov et Fa bri ce Thu ri ot (eds.), In no va tion cul tu rel le et tran sfor ma tion des vil les, 
Pa ris: L’Har mat tan, 2019, 155–167; 

2. „The Dif fe ren ce Bet we en The ory and Ide o logy in Ar chi tec tu re Osmanlı Mi rası 
Araştırma ları Der gi si”, Jo ur nal of Ot to man Le gacy Stu di es, 6/15, Is tan bul 2019, 
363–369; 

3. „Slo bo dan cr tež u no vi joj i sa vre me noj srp skoj ar hi tek tu ri”, Zbor nik se mi na ra za 
stu di je mo der ne umet no sti Fi lo zof skog fa kul te ta Uni ver zi te ta u Be o gra du 15, Be o-
grad 2019, 7–21;

4. „Гло ба ли за ци ја – ге не ра тор кри зе ау тор ске ар хи тек ту ре и по ти ски ва ња на сле-
ђа у Ср би ји”, у: С. Ди ми три је вић Мар ко вић (ур.), Кул тур но на сле ђе. Ри зи ци 
и пер спек ти ве, Бе о град 2019, 61–70;

5. „Па ла та Мар ка Сто ја но ви ћа и срп ска ар хи тек ту ра по след ње че твр ти не 19. ве ка”, 
у: Згра да Фа кул те та ли ков них умет но сти у Бе о гра ду – исто ри ја, на сле ђе, 
бу дућ ност (ап страк ти), Бе о град 2019, 7;

6. „Zlat ko Ka rač i Alen Žu nić: Islam ska ar hi tek tu ra i umjet nost u Hr vat skoj. Osman-
ska i su vre me na baš ti na/ Isla mic Ar chi tec tu re and Art in Cro a tia Ot to man and 
Con tem po rary He ri ta ge”, Pro stor 57, Za greb 2019, 172–173.

Оче ку је се из ла зак из штам пе сле де ћих ра до ва:
1. „Pa la ča Na rod ne ban ke Ju go sla vi je u Du brov ni ku ar hi tek te Bog da na Ne sto ro vi ća”, 

Pro stor 58, Za greb 2019;
2. „Ку ћа Мар ка Сто ја но ви ћа – оства ре ње срп ског ра ног ака де ми зма у ар хи тек-

ту ри”, у: Ку ћа Мар ка Сто ја но ви ћа (збор ник ра до ва), Бе о град 2019;
3. Krip pel and Ca no ni ca (zbor nik ra do va), Iz mir 2019;
4. „На ци о нал на би бли о те ка Ко со ва у При шти ни – оства ре ње ар хи тек те Ан дри је 

Мут ња ко ви ћа” (све ска ап стра ка та ме ђу на род ног на уч ног ску па), Бе о град 2019;
5. „Гло ба ли за ци ја и бе о град ска ар хи тек ту ра”, На сле ђе ХХ, Бе о град 2019;
6. „Кри тич ки ре ги о на ли зам у де лу Бра ни сла ва Ми тро ви ћа” (са М. Про се ном), 

ЗЛУМС 48, Но ви Сад 2019;
7. „При каз из ло жбе Алек се ја Бр ки ћа у Бе чу”, ЗЛУМС 48, Но ви Сад 2019.

Уз то, уред нич ки сам при ре дио и но ву све ску Збор ни ка Ма ти це срп ске за 
ли ков не умет но сти за 2019. го ди ну и за њу ре цен зи рао не ко ли ко ра до ва о ар хи-
тек ту ри.

СРП СКО БА РОК НО ДР ВО РЕ ЗБАР СТВО 
(ру ко во ди лац про јек та: др Бран ка Ку лић)

То ком 2017. го ди не при ку пља ни су илу стра тив ни ма те ри јал из Сла во ни је и 
Сен тан дре је и ли те ра ту ра о срп ским цр ква ма и ма на сти ри ма у Сла во ни ји и Ма ђар-
ској. Нај но ви ја ли те ра ту ра је до не ла са зна ња о ау то ри ма др во ре збе не ких ико но ста-
са баш у тим обла сти ма, те ће би ти кључ на за бо ље раз у ме ва ње и ту ма че ње раз во ја 
др во ре збар ства то ком XVIII ве ка. Та ко ђе, ра све тли ће пи та ња шко ло ва ња пра во слав-
них др во ре зба ра и њи хо вог ка сни јег ра да у по је ди ним гра до ви ма на се ве ру Кар ло-
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вач ке ми тро по ли је. Мо би ли јар, а на ро чи то ико но ста си, кљу чан су при мер за разу-
ме ва ње и ту ма че ње раз во ја срп ског ба рок ног др во ре збар ства и по слу жи ће као рад ни 
ма те ри јал на ко ме ће се ана ли зи ра ти на ве де на те ма.

На осно ву пла на, 2018. го ди не на ста вљен је рад на ис тра жи ва њу по да та ка о 
пред ло же ној те ми ба рок ног др во ре збар ства на те ре ну у Хр ват ској по се том Да ру-
ва ру и ма на сти ру Па кри. Та мо су сме ште на два ико но ста са за ко је се ве ру је да су 
ра до ви Ва си ли ја Ро ма но ви ћа ра ђе ни за пра во слав ну цр кву у До њим Гра хо вља ни ма 
и ка пе лу на гро бљу по ред ма на сти ра Па кре. Ико но ста си су у ве о ма ло шем ста њу 
због из ме шта ња услед рат них деј ста ва из 1990-их го ди на. Пра ши на, ин сек ти и кр-
хо ти не др ве не кон струк ци је и де ло ва ду бо ре за су ви дљи ви у ве ли кој ме ри, а и хор 
цр кве је нео д го ва ра ју ће ме сто на бр зи ну про на ђе но као при вре ме ни сме штај. Ме-
ђу тим, та при вре ме ност је по тра ја ла ви ше од два де сет го ди на а и са да је без из гле-
да да ће се не што на бо ље про ме ни ти. Због та квих окол но сти је ди но је би ло мо гу ће 
сни ма ње за те че ног ста ња. По треб на је што хит ни ја од лу ка о да љој суд би ни ико на, 
о че му се раз го ва ра ло са Га ле ри јом Ма ти це срп ске.

На ста вљен је 2019. го ди не рад на ис тра жи ва њу по да та ка и при ба вља њу фо то-
-до ку мен та ци је о ба рок ном др во ре збар ству на те ре ну Ма ђар ске и Хр ват ске са по-
себ ним освр том на ико но стас ма на сти ра Па кре. Та ко ђе је на ста вљен рад на об ра ди 
по да та ка о још два ико но ста са сме ште на на хо ру цр кве у Да ру ва ру за ко је се ве ру-
је да су ра до ви Ва си ли ја Ро ма но ви ћа. Ови ико но ста си су ура ђе ни за цр кву у До њим 
Гра хо вља ни ма и за ка пе лу на гро бљу у ком плек су истог ма на сти ра. Услед рат них 
деј ста ва из 1990-их го ди на сви ико но ста си су у ве о ма ло шем ста њу. Сте пен оште-
ће ња сли ка ног про гра ма је ма њи у од но су на др во рез кар ту ша и кон струк ци је та ко 
да је не из ве сна суд би на оба ико но ста са.

У Срп ском Ко ви ну је об ра ђен са чу ва ни ба рок ни мо би ли јар ко ји по др во ре-
збар ским об ли ци ма и ве шти ни мај сто ра при па да рет ким и нај леп шим при мер ци ма 
ба рок ног др во ре за ра ђе ног за пра во слав не цр кве. 

КУЛ ТО ВИ НА ЦИ О НАЛ НИХ СВЕ ТА ЦА У  
СРЕД ЊО ВЕ КОВ НОЈ СР БИ ЈИ 

(ру ко во ди лац про јек та: др Да ни ца По по вић)

У то ку 2017. го ди не рад на те ми по све ће ној кул ту све та ца и ре ли кви ја у сред-
њо ве ков ној Ср би ји од ви јао се пре ма утвр ђе ном пла ну. Основ на ак тив ност са сто ја-
ла се у про у ча ва њу из во ра и ре фе рент не ли те ра ту ре. За по тре бе пу бли ко ва ња сту-
ди ја из ра ђи ва на је од го ва ра ју ћа до ку мен та ци ја и она је гра фич ки об ра ђи ва на. Вр-
ше ни су и при прем ни ра до ви за мо но гра фи ју по све ће ну про бле ма ти ци ре ли кви ја 
и све тач ких кул то ва.

Ра до ви – об ја вље ни или пре да ти у штам пу:
1. Д. По по вић, „Свод срп ских све тих у до ба кра ља Ми лу ти на. Кул то ви ар хи је-

ре ја и пу сти но жи те ља”, у: Ма на стир Сту де ни ца – 700 го ди на Кра ље ве цр кве, 
прир. Љ. Мак си мо вић, В. Ву ка ши но вић, Бе о град 2016, 81–97;

2. Д. По по вић, „Чу да све тог Си ме о на”, у: Све ти Си ме он Не ма ња – Пре по доб ни 
Си ме он Ми ро то чи ви. Збор ник ра до ва, Бе ра не –Бе о град 2016, 383–393;

3. Д. По по вић, „Све ти ње и све ти на Ко со ву и Ме то хи ји у култ ном се ћа њу и на-
ци о нал ној све сти Ср ба”, у: Срп ско умет нич ко на сле ђе на Ко со ву и Ме то хи ји. 
Иден ти тет, зна чај, угро же ност, Га ле ри ја СА НУ, Бе о град 2017, 31–33;

4. D. Po po vić, „The Shri nes and Sa ints of Ko so vo and Me to hi ja in the Cul tic Me mory 
and Na ti o nal Con sci o u sness of the Serbs”, у: Ser bian Ar ti stic He ri ta ge in Ko so vo 
and Me to hi ja, Iden tity, Sig ni fi can ce, Vul ne ra bi lity, Ga lery of the SA SA, Bel gra de 
2017, 31–33;

5. D. Po po vić, „The Si e na re lic of John the Bap tist’s right arm”, Зо граф 41, 2017. 
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У то ку 2018. го ди не на ста вље на су ис тра жи ва ња на про јек ту „Све тач ки кул то ви 
и ре ли кви је у срп ским зе мља ма сред њег ве ка”, у скла ду са до ста вље ним пла ном ра да. 
Глав ни пред мет ис тра жи ва ња би ле су ре ли кви је – ка ко оне оп ште хри шћан ске, ко је су 
има ле ва жну функ ци ју у иде о ло ги ји и по бо жној прак си сред њо ве ко ве ков не срп ске 
сре ди не, та ко и оне на ци о нал не, ко је су пред ста вља ле ње на нај ва жни ја култ на, др жав-
на и цр кве на сре ди шта. Из по ме ну тих про у ча ва ња про и за шло је не ко ли ко тек сто ва.

Из штам пе је иза шао рад: 
D. Po po vić, „The Si e na re lic of John the Bap tist’s right arm”, Зо граф 41, 2017, 77‒94.

У штам пу су пре да ти сле де ћи ра до ви: 
1. D. Po po vić, B. To dić, „The Shri nes of the Holy King Ste fan the First-Crow ned in 

the Sac ral To po graphy of Ser bian Lands”, у: Icons of Spa ce. Stu di es in Hi e ro topy 
and Ico no graphy. Festschrift in Ho nor of Ale xei Li dov for His 60th Birt hday, ed. J. 
Bog da no vić, M. Bac ci, V. Se dov; 

2. D. Po po vić, „The sta u rot he ke of the church of Sts Pe ter and Paul in Ras, Ser bia. A 
con tri bu tion to re se arch”, Зо граф 42; 

3. Д. По по вић, „Срп ски вла дар ски и ар хи е пи скоп ски гроб у сред њем ве ку – но-
ва са зна ња и ту ма че ња”, у: Кра љев ство и ар хи е пи ско пи ја. Те мат ски збор ник 
у част 800 го ди на про гла ше ња кра љев ства и ау то ке фал не ар хи е пи ско пи је 
свих срп ских и по мор ских зе ма ља, ур. Љ. Мак си мо вић, С. Пи ри ва трић. 
Глав ни, син те тич ки ре зул тат ра да на те ми кул та ре ли кви ја и срп ских све тих 

је књи га под на сло вом Ри зни ца спа се ња. Култ ре ли кви ја и срп ских све тих у сред
њо ве ков ној Ср би ји, ко ја је у це ли ни при пре мље на за штам пу, а чи ји су из да ва чи 
Бал ка но ло шки ин сти тут СА НУ и Ма ти ца срп ска – Оде ље ње за ли ков не умет но сти.

Те мат ским окви ри ма про јек та при па да и са оп ште ње под на сло вом „Ре ли кви-
јар ни про грам сред њо ве ков них вла дар ских ри зни ца. Срп ски при ступ у до ба пр вих 
Не ма њи ћа”, ко ји сам при пре ми ла за из ла га ње на ме ђу на род ном ску пу „Сте фан 
Пр во вен ча ни и ње го во до ба”. Овај скуп, у ор га ни за ци ји Исто риј ског ин сти ту та из 
Бе о гра да, одр жа ће се 23. и 24. но вем бра те ку ће го ди не. 

Ре зул та те ис тра жи ва ња ре ли кви јар не про бле ма ти ке са оп шти ла сам и на два 
јав на пре да ва ња (под на сло вом „Све ти Са ва Срп ски и ре ли кви јар ни про грам пр вих 
Не ма њи ћа”) одр жа на на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду (март 2018) и на три-
би ни Срп ског хе рал дич ког дру штва (мај 2018). 

У окви ру ра да на про јек ту, на ста ви ла сам ис тра жи ва ње кул то ва све тих пу-
сти ња ка, ко ји чи не осо бе ну и ва жну ком по нен ту срп ског све тач ког „пан те о на” у 
сред њо ве ков ној Ср би ји. С об зи ром на то да су овим про у ча ва њи ма об у хва ће на и 
све ти ли шта као и ста ни шта ана хо ре та, оба ви ла сам за вр шна ис пи ти ва ња иси ха-
сти ри ја ма на сти ра Ми ле ше ве, из че га је про и за шао рад: Д. По по вић, М. По по вић, 
„Ис по сни це ма на сти ра Ми ле ше ве”, Са оп ште ња 50. Кул то ви ма срп ских сред њо ве-
ков них пу сти но жи те ља на ред не го ди не би ће по све ће на по себ на па жња, што је 
ис так ну то у под не том Пла ну ра да за 2019. го ди ну.

У то ку 2019. го ди не на ста вље на су ис тра жи ва ња на про јек ту „Све тач ки кул-
то ви и ре ли кви је у срп ским зе мља ма сред њег ве ка”, у скла ду са до ста вље ним пла-
ном ра да. Глав ни пред мет ис тра жи ва ња би ле су ре ли кви је – ка ко оне оп ште хри-
шћан ске та ко и на ци о нал не, ко је су има ле ва жну функ ци ју у иде о ло ги ји и по бо жној 
прак си сред њо ве ков не срп ске др жа ве. Из по ме ну тих пр о у ча ва ња про и за шло је 
не ко ли ко ре зул та та. 

Глав ни, син те тич ки ре зул тат ра да на те ми је књи га под на сло вом Ри зни ца спа
се ња. Култ ре ли кви ја и срп ских све тих у сред њо ве ков ној Ср би ји, чи ји су из да ва чи 
Бал ка но ло шки ин сти тут СА НУ и Ма ти ца срп ска – Оде ље ње за ли ков не умет но сти.

Из штам пе је иза шао и рад: D. Po po vić, „The sta u rot he ke of the church of Sts 
Pe ter and Paul in Ras, Ser bia. A con tri bu tion to re se arch”, Зо граф 42, 2018, 73–87. 
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Оче ку је се да до кра ја го ди не бу ду пу бли ко ва ни и сле де ћи ра до ви: 
1. D. Po po vić, B. To dić, „The Shri nes of the Holy King Ste fan the First-Crow ned in 

the Sac ral To po graphy of Ser bian Lands”, in: Icons of Spa ce. Stu di es in Hi e ro topy 
and Ico no graphy. Festschrift in Ho nor of Ale xei Li dov for His 60th Birt hday, ed. J. 
Bog da no vić, M. Bac ci,V. Se dov; 

2. Д. По по вић, „Срп ски вла дар ски и ар хи е пи скоп ски гроб у сред њем ве ку – но ва 
са зна ња и ту ма че ња”, in: Кра љев ство и ар хи е пи ско пи ја. Те мат ски збор ник у 
част 800 го ди на про гла ше ња кра љев ства и ау то ке фал не ар хи е пи ско пи је свих 
срп ских и по мор ских зе ма ља, ed. Љ. Мак си мо вић, С. Пи ри ва трић. 
У штам пу је пре дат и сле де ћи рад: D. Po po vić, „On two lost me di e val re li qu a ri es. 

Sta u rot he kai of King Ste fan Uroš I and Qu e en He len” (Bal ca ni ca L).
Ре зул та те ис тра жи ва ња ре ли кви јар не про бле ма ти ке са оп шти ла сам и на јав ном 

пре да ва њу под на сло вом „Све ти Са ва Срп ски и са крал не осно ве др жа ве Не ма њи ћа”, 
ко је сам одр жа ла у Би бли о те ци гра да Бе о гра да, у окви ру ци клу са пре да ва ња „Др жа-
ва и цр ква у срп ском на ро ду” (11. 6. 2019). 

У окви ру ра да на про јек ту на ста ви ла сам ис тра жи ва ње кул то ва све тих пу сти ња-
ка као и њи хо вих оби та ва ли шта и све ти ли шта. Из ове ис тра жи вач ке обла сти пу бли-
ко ван је рад: Д. По по вић, „Ис по сни це ма на сти ра Ми ле ше ве”, Са оп ште ња L, 2018, 
9–32 (са М. По по вић). У за вр шној ета пи ра да је и при пре ма мо но гра фи је Ма на стир 
Шу ди ко ва у Бу ди мљи (са М. По по вић), у из да њу Епар хи је бу ди мљан ско-ник шић ке.

СРП СКА УМЕТ НОСТ ОД ПРО ПА СТИ ЦАР СТВА  
ДО ПА ДА ПОД ТУР СКУ ВЛАСТ 

(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Ми о драг Мар ко вић)

То ком 2017. го ди не за по чет је ис тра жи вач ки рад на те ми „Срп ска умет ност од 
про па сти Цар ства до па да под тур ску власт”. У скла ду с пла ном ра да, у пр вој фази 
ис тра жи ва ња по ме ну те те ме ис тра жи ва ни су спо ме ни ци Мо рав ске Ср би је. Нај пре 
су спро ве де на те рен ска ис тра жи ва ња у се вер ним обла сти ма др жа ве Ла за ре ви ћа и 
Бран ко ви ћа. Она су об у хва ти ла сле де ће спо ме ни ке: остат ке хра мо ва и стам бе них 
обје ка та на Бе о град ској твр ђа ви из до ба де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа, цр кве у Сме-
де рев ској твр ђа ви и на гро бљу у Сме де ре ву, ма на сти ре Јо ша ни цу, Ра ва ни цу, Ре са ву, 
Си со је вац, Ру де ни цу, Ка ле нић, Љу бо сти њу, Ве лу ће, На у па ру, остат ке Ме лен ти је, 
Цр кву Ла за ри цу у Кру шев цу и Цр кву Све тог Ни ко ле у Ра ма ћи. У то ку тих 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. 
Сва при ку пље на гра ђа би ће до ста вље на Ма ти ци срп ској у ди ги тал ној фор ми.

План ра да оства рен је у це ли ни, без об зи ра на то што ис пла ће на сред ства за 
рад на те ми ни су би ла до вољ на да по кри ју све тро шко ве. Тро шко ви пу то ва ња и 
бо рав ка на те ре ну, као и нео п хо дан тех нич ки ма те ри јал, обез бе ђе ни су по зај ми цом 
сред ста ва с дру гих про је ка та у ко ји ма уче ству је ру ко во ди лац про јек та. То је би ло 
мо гу ће из ве сти јер је у пр вој фа зи био пред ви ђен оби ла зак ре ла тив но бли ских ло-
ка ли те та и јер су ис тра жи ва ња у ве ли кој ме ри оба вља на у са рад њи с проф. др 
Дра га ном Вој во ди ћем, ко ји ра ди на срод ној те ми у окви ру истог про јек та

Пре ма пла ну ра да из 2018. го ди не на про јек ту „Срп ска умет ност од про па сти 
Цар ства до па да под тур ску власт”, у то ку дру ге фа зе ис тра жи ва ња на ста вље но je 
про у ча ва ње спо ме ни ка срп ске умет но сти на кон про па сти Цар ства у обла сти Мо-
рав ске Ср би је, а за тим и Ста ре Ра шке. Оно je об у хва ти ло сле де ће спо ме ни ке: оста ци 
хра мо ва и стам бе них обје ка та от кри ве них у обла сти Руд ни ка, Па вло вац, Цр ква 
Све тих Те о до ра у Жи чи, Бо го ро ди чи на цр ква у До цу код Сту де ни це и Бо го ро ди-
чи на цр ква у Враж јем ка ме ну.

У то ку тих 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. Дру ги део ис тра жи ва ња об у хва тио је об ра ду и си сте ма ти-
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за ци ју по да та ка при ку пље них на те ре ну. Ко пи ја сни мље ног ма те ри ја ла у ди ги тал-
ној фор ми би ће пре да та на рас по ла га ње Од бо ру Оде ље ња за ли ков ну умет но сти 
Ма ти це срп ске.

У скла ду са пла ном ра да на про јек ту „Срп ска умет ност од про па сти Цар ства 
до па да под тур ску власт”, у то ку тре ће фа зе ис тра жи ва ња у 2019. го ди ни оба вље-
но je про у ча ва ње спо ме ни ка срп ске умет но сти на кон про па сти Цар ства у обла сти 
да на шње Се вер не Ма ке до ни је. Те рен ско ис тра жи ва ње об у хва ти ло је сле де ће спо-
ме ни ке: Мар ков ма на стир у се лу Су ши ци код Ско пља, Цр кву Све тог Ан дре ја (Ан-
дре аш) на Тре сци, цр кве Све тог Ди ми три ја и Све тих ар хан ђе ла у При ле пу, ма на стир 
Зр зе са Цр квом Пре о бра же ња Го спод њег. Те рен ски рад на срп ским спо ме ни ци ма 
у обла сти ма да на шње Бу гар ске и Грч ке због не до стат ка сред ста ва ни је оства рен.

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. Дру ги део ис тра жи ва ња об у хва тио је об ра ду и си сте ма ти за-
ци ју по да та ка при ку пље них на те ре ну. Те рен ски рад ор га ни зо ван је и оба вљен у 
са рад њи с ко ле гом проф. др Дра га ном Вој во ди ћем ко ји ра ди на срод ној те ми у 
окви ру истог про јек та. На тај на чин су тро шко ви ра да зна чај но ума ње ни. Ко пи ја 
сни мље ног ма те ри ја ла у ди ги тал ној фор ми би ће пре да та на рас по ла га ње Од бо ру 
Оде ље ња за ли ков ну умет ност Ма ти це срп ске.

Про грам ски и иде о ло шки аспек ти срп ске умет но сти  
у по зном сред њем ве ку 

(но си лац те ме: проф. др Дра ган Вој во дић)

То ком 2017. го ди не за по чет је ис тра жи вач ки рад на те ми „Про грам ски и иде-
о ло шки аспек ти срп ске умет но сти у по зном сред њем ве ку” и при ве де на је кра ју 
ње го ва пр ва фа за. 

У скла ду с пла ном ра да, у пр вој фа зи ис тра жи ва ња по ме ну те те ме ис тра жи-
ва ни су спо ме ни ци Мо рав ске Ср би је. По себ на па жња по све ће на је спо ме нич ким 
це ли на ма ко је до са да ни су те мељ но про у че не ка да је реч о иде о ло шким аспек ти ма 
сли кар ства и ар хи тек ту ре. Спро ве де на су те рен ска ис тра жи ва ња у се вер ни јим 
обла сти ма те ри то ри је срп ске сред њо ве ков не др жа ве. Она су об у хва ти ла сле де ће 
спо ме ни ке: остат ке хра мо ва и стам бе них обје ка та на Бе о град ској твр ђа ви из до ба 
де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа, цр кве у Сме де рев ској твр ђа ви и на гро бљу у Сме де ре-
ву, ма на сти ре Јо ша ни цу, Ра ва ни цу, Ре са ву, Си со је вац, Ру де ни цу, Ка ле нић, Љу бо-
сти њу, Ве лу ће, На у па ру, остат ке Ме лен ти је, Цр кву Ла за ри цу у Кру шев цу и Цр кву 
Све тог Ни ко ле у Ра ма ћи.

План ра да оства рен је у це ли ни, без об зи ра на то што сред ства за рад на те ми 
ни су ис пла ће на. Пу то ва ња и бо равак на те ре ну, као и нео п хо дан тех нич ки ма те ри јал, 
обез бе ђен је на осно ву по зај ми це сред ста ва с дру гих про је ка та у ко ји ма уче ству је ру-
ко во ди лац про јек та. То је би ло мо гу ће из ве сти јер је у пр вој фа зи био пред ви ђен оби-
ла зак не мно го уда ље них ло ка ли те та и јер су ис тра жи ва ња у ве ли кој ме ри оба вља на 
у са рад њи с проф. др Ми о дра гом Мар ко ви ћем, ко ји ра ди на срод ној те ми у окви ру 
истог про јек та.

То ком 2018. го ди не на ста вљен је ис тра жи вач ки рад на про јек ту „Про грам ски 
и иде о ло шки аспек ти срп ске умет но сти у по зном сред њем ве ку” и при ве де на је 
кра ју ње го ва дру га фа за. 

У скла ду с пла ном ра да, у дру гој фа зи ис тра жи ва ња по ме ну те те ме про у че но 
је не ко ли ко пре о ста лих спо ме ни ка срп ске умет но сти на кон про па сти Цар ства у 
обла сти Мо рав ске Ср би је и за по чет је ис тра жи вач ки рад на цр ква ма Ста ре Ра шке, 
од но сно Ко со ва и Ме то хи је. Ис тра жи ва њи ма су об у хва ће ни сле де ћи спо ме ни ци: 
оста ци хра мо ва и стам бе них обје ка та от кри ве них у обла сти Руд ни ка, Па вло вац, 
Цр ква Све тих Те о до ра у Жи чи, Бо го ро ди чи на цр ква у До цу код Сту де ни це, Бо го-
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ро ди чи на цр ква у Враж јем ка ме ну, оста ци ка те дра ле у Но вом Бр ду, ма на стир Де вич, 
оста ци сли кар ства из по чет ка XV сто ле ћа у Гра ча ни ци, пе ћин ске цр кве и ис по сни це 
у око ли ни Пе ћи и Де ча на.

План ра да оства рен је у це ли ни. Тро шко ви пу то ва ња и бо ра вак на те ре ну, као 
и на бав ке нео п ход ног тех нич ког ма те ри ја ла, по кри ве ни су де ли мич но и за хва љу-
ју ћи ра ци о на ли за ци ји ис тра жи вач ког про це са за сно ва ног на ком би но ва њу и на до-
пу ња ва њу сред ста ва из раз ли чи тих из во ра – с овог Ма ти чи ног и дру гих про је ка та 
Ми ни стар ства про све те и на у ке у ко ји ма уче ству јем. Ра ци о на ли за ци ја је из вр ше на 
и та ко што је део ис тра жи ва ња ор га ни зо ван и оба вљен у са рад њи с ко ле гом проф. 
др Ми о дра гом Мар ко ви ћем, ко ји ра ди на срод ној те ми у окви ру истог про јек та. На 
тај на чин су по је ди ни тро шко ви осет но ума ње ни.

То ком 2019. го ди не на ста вљен је ис тра жи вач ки рад на те ми „Про грам ски и 
иде о ло шки аспек ти срп ске умет но сти у по зном сред њем ве ку” и при ве де на је кра-
ју ње го ва тре ћа фа за. 

У скла ду с пла ном ра да, у тре ћој фа зи ис тра жи ва ња по ме ну те те ме оба вље но 
је про у ча ва ње спо ме ни ка из до ба на кон про па сти Цар ства у обла сти ма да на шње 
Ре пу бли ке Ма ке до ни је, пре све га у око ли ни Ско пља. Нај пре су спро ве де на те рен-
ска ис тра жи ва ња. Она су об у хва ти ла сле де ће цр кве не спо ме ни ке: Мар ков ма на стир 
у се лу Су ши ци код Ско пља, Цр кву Све тог Ан дре ја (Ан дре аш) на Тре сци, Све тог 
Ни ко лу Ши шев ског на Тре сци, цр кве Све тог Ди ми три ја и Све тих ар хан ђе ла у 
При ле пу, ма на стир Зр зе са Цр квом Пре о бра же ња Го спод њег.

План ра да оства рен је у це ли ни. Тро шко ви пу то ва ња и бо ра вак на те ре ну, као 
и тро шко ви на бав ке нео п ход ног тех нич ког ма те ри ја ла, по кри ве ни су де ли мич но и 
за хва љу ју ћи ра ци о на ли за ци ји ис тра жи вач ког про це са за сно ва ној на ком би но ва њу 
и на до пу ња ва њу сред ста ва из раз ли чи тих из во ра – с овог Ма ти чи ног и дру гих 
про је ка та Ми ни стар ства про све те и на у ке у ко ји ма уче ству јем. Ра ци о на ли за ци ја 
је из вр ше на и та ко што је део ис тра жи ва ња ор га ни зо ван и оба вљен у са рад њи с 
ко ле гом проф. др Ми о дра гом Мар ко ви ћем, ко ји ра ди на срод ној те ми у окви ру 
истог про јек та. На тај на чин су по је ди ни тро шко ви и ово га пу та осет но ума ње ни.

ЦР КВЕ НО СЛИ КАР СТВО КА СНОГ БА РО КА  
У КАР ЛО ВАЧ КОЈ МИ ТРО ПО ЛИ ЈИ 

(ру ко во ди лац про јек та: др Ми ро сла ва Ко стић)

Рад на про јек ту „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, с об зи ром на то да ове го ди не сред ства ни су до би је на, са мо 
стил ске и ико но граф ске ана ли зе ар хи је реј ског тро на Цр кве Мај ке Ан ге ли не у се лу 
Кру ше до лу.

Те рен ска ис тра жи ва ња су оба вље на у ма ју 2017. У то ку ис тра жи ва ња оба вље-
но је ди ги тал но сни ма ње де ло ва по ме ну тог тро на. 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.

Др Ми ро сла ва Ко стић је на те рен пу то ва ла при ват ним во зи лом, а то ком те-
рен ског ра да, због не до стат ка сред ста ва, би ла је при ну ђе на да по тра жи сме штај у 
ку ћа ма при ја те ља ко је ни су ре ги стро ва не за ту ри зам. Из тих раз ло га ни је би ла у 
мо гућ но сти да оба ви те рен ска ис тра жи ва ња и сни ма ња ко ја су, пре ма пла ну, под-
ра зу ме ва ла оби ла зак цр ка ва и вер ских спо ме ни ка у Но вом Са ду, За гре бу, Оси је ку, 
Зре ња ни ну, Те ми шва ру, Сен тан дре ји, Сом бо ру и Вр шцу.

Та ко ђе, рад у окви ру про јек та се од ви јао и у Уни вер зи тет ској би бли о те ци и 
би бли о те ци СА НУ.

Ре зул та ти ра да на те ми укљу че ни су у пи са ње сле де ћих на уч них ра до ва:
1. „Ви зу ел не пред ста ве Ср ба вла да ра све ти те ља у Исто ри ји Јо ва на Ра ји ћа”, у: 

Niš and Byzan ti um XVI, Рим ски ве нац пра во слав ног кра љев ства. Са оп ште ње 
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са истом те мом је про чи та но на ску пу ко ји је одр жан у Ни шу од 3. до 5. ју на 
2017;

2. „Ја ков Ор фе лин: Ар хи је реј ски трон Цр кве Мај ке Ан ге ли не у се лу Кру ше до лу”.

Пла ни ра но да се ра до ви об ја ве у збор ни ку ра до ва ко ји ће штам па ти Срп ска 
пра во слав на цр ква, а уре ђи ва ће га проф. др Вла ди мир Ву ка ши но вић.

То ком 2018. го ди не рад на про јек ту „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 те рен ска ис тра жи ва ња ко ја су оба вље на у 
ма ју, ју ну и сеп тем бру те ку ће го ди не. Те рен ска ис тра жи ва ња и ди ги тал на сни ма ња, 
пре ма пла ну, об у хва та ла су оби ла зак цр ка ва и вер ских спо ме ни ка у Но вом Са ду, 
Зре ња ни ну, Кру ше до лу, Срем ској Ка ме ни ци, Сретeњској цр кви се ла Кру ше до ла, 
Сен тан дре ји, Сом бо ру и Вр шцу.

Стил ски и ико но граф ски ана ли зи ра ни су жи во пи си у ма на сти ри ма, иден ти-
фи ко ван је ма те ри јал и оба вље не ње го ва се лек ци ја и гру пи са ње. Да кле, 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.

На те рен сам пу то ва ла при ват ним во зи лом, а би ла сам сме ште на у ку ћа ма 
при ја те ља.

Рад у окви ру про јек та од ви јао се у Уни вер зи тет ској би бли о те ци, би бли о те ци 
СА НУ, Ар хи ву Ср би је, Ар хи ву у Срем ским Кар лов ци ма.

Ре зул та ти ра да на те ми укљу че ни су у пи са ње сле де ћих на уч них ра до ва:
1. „Ви зу ел не пред ста ве Ср ба вла да ра све ти те ља у Исто ри ји Јо ва на Ра ји ћа”, у: 

Ниш и Ви зан ти ја XVI, Niš and Byzan ti um XVI, Рим ски ве нац пра во слав ног 
кра љев ства”, Ниш 2018, 405-416 М14=4;

2. Са оп ште ње на ме ђу на род ном на уч ном ску пу „Ниш и Ви зан ти ја XVII, Об но ва 
Ви зан ти је на Бал ка ну 1018”, Niš and Byzan ti um XVII, Ниш 2018, 3‒5 ју на, М. 
Ко стић, „Срп ски на род на тлу Хаб збур шке мо нар хи је то ком дру ге по ло ви не 
18. сто ле ћа. Исто ри ја и тра ди ци ја, ра ђа ње но вог ти па на ци о нал ног ју на ка” 
М34=0,5;

3. „Раз вој ба рок не ви зу ел не кул ту ре Ср ба у Хаб збур шкој мо нар хи ји то ком дру ге 
по ло ви не 18. ве ка”, Збор ник ра до ва Бо го сло вље и ду хов ни жи вот Кар ло вач ке 
ми тро по ли је. Исто ри ја Кар ло вач ке ми тро по ли је од кра ја 17. до кра ја 18. ве ка;

4. „Сте фан Га ври ло вић: Ол тар ска пре гра да цр кве Све тог Ни ко ле у Срем ској 
Ка ме ни ци”, Са оп ште ња L, Бе о град 2018.

То ком 2019. го ди не рад на про јек ту „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 те рен ска ис пи ти ва ња пре све га у обла сти 
Сре ма, али и ис тра жи ва ња цр ка ва и вер ских спо ме ни ка у Но вом Са ду, Зре ња ни ну, 
Сом бо ру и Вр шцу. До би је ни ре зул та ти би ли су осно ва за из ра ду тех нич ке и фо то 
до ку мен та ци је ка ко би се ство ри ла по треб на ба за по да та ка. Из вр ше не су стил ске 
и ико но граф ске ана ли зе жи во пи са у ма на сти ри ма, иден ти фи ко ван је ма те ри јал и 
оба вље не ње го ва се лек ци ја и гру пи са ње. Да кле, 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

На ста вљен је рад на про у ча ва њу тек сту ал них из во ра и ком па ра тив не ли те ра-
ту ре нео п ход них за пи са ње по је ди них сту ди ја.

На те рен сам пу то ва ла при ват ним во зи лом, а би ла сам сме ште на у ку ћа ма 
при ја те ља ко је ни су ре ги стро ва не за ту ри зам.

Та ко ђе, рад у окви ру про јек та се од ви јао у Уни вер зи тет ској би бли о те ци, би бли-
о те ци СА НУ, Ар хи ву Ср би је, Ар хи ву у Срем ским Кар лов ци ма.

Ре зул та ти ра да на те ми укљу че ни су у пи са ње сле де ћих на уч них ра до ва:
1. „Ол тар ска пре гра да у цр кви Све тог Ни ко ле у Срем ској Ка ме ни ци”, Са оп ште ња 

L, Бе о град 2018, 175–195. М51=3 (из и шло 2019);
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2. „Ја ков Ор фе лин: Ар хи је реј ски трон цр кве мај ке Ан ге ли не у се лу Кру ше до лу”, 
Збор ник На род ног му зе ја XXI II, Бе о град 2018, 47–64. М51=3;  

3. „Раз вој ба рок не ви зу ел не кул ту ре Ср ба у Хаб збур шкој мо нар хи ји то ком дру ге 
по ло ви не 18. ве ка”, у: Бо го сло вље и ду хов ни жи вот Кар ло вач ке ми тро по ли је, 
Бе о град 2018, 36–49. М44=3;

4. Са оп ште ње на ску пу „Кул тур на и обра зов на пре пли та ња и уза јам ни од но си 
Цр ка ва и по ли тич ких ен ти те та Цен трал не и Ју го и сточ не Евро пе од 1690. до 
1918. го ди не”, Бе о град – Но ви Сад 17. и 18. де цем бар 2018. го ди не у окви ру про-
јек та КАС-а: Те о ло ги ја и мо дер но дру штво: о нео п ход но сти ме ђу ре ли гиј ског 
ди ја ло га и про јект не те ме Ма ти це срп ске: Бо го сло вље и ду хов ни жи вот Кар
ло вач ке ми тро по ли је од кра ја XVII до по чет ка XX ве ка;

5. „Сте фан Га ври ло вић”, у: Срп ска ен ци кло пе ди ја, СА НУ, Ма ти ца срп ска, том 
III, Г (10.748 ка рак те ра, 5 дак ти ло граф ских стра ни ца), Бе о град 2018, 65–66. М 
46 ISBN 978-86-7946-232-9;

6. „Или ја Га ври ло вић”, у: Срп ска ен ци кло пе ди ја, СА НУ, Ма ти ца срп ска, том III, 
Г (2104 ка рак те ра, 1,5 дак ти ло граф ских стра ни ца), Бе о град 2018, 57. М 46 ISBN 
978-86-7946-232-9; 

7. „Срп ски на род на тлу Хаб збур шке мо нар хи је то ком дру ге по ло ви не 18. сто-
ле ћа. Исто ри ја и тра ди ци ја”, у: Ниш и Ви зан ти ја, Niš and Byzan ti um XVII, 
Ниш 2019, 401–416. М14=4;

8. Са оп ште ње на ме ђу на род ном на уч ном ску пу „Ниш и Ви зан ти ја XVI II, Niš 
and Byzan ti um XVI II, 800 го ди на ау то ле фал но сти срп ске цр кве (1219–2019): 
цр ква, по ли ти ка и умет ност у Ви зан ти ји и су сед ним зе мља ма”, Ниш 2019, 3–5. 
ју на, М. Ко стић, Об но ва срп ског злат ног до ба у сим бо лич ној по ли ти ци ре пре
зен та тив не кул ту ре Кар ло вач ке ми тро по ли је у 18. сто ле ћу, М34=0,5;

9. М. Ко стић, В. Си мић, За ха ри је Ор фе лин као сло бод ни ми сли лац: про све ти тељ
ске ре фор ме и кри ти ка епи ско па та 70 тих го ди на XVI II ве ка у Кар ло вач кој 
ми тро по ли ји, Бо го сло вље и ду хов ни жи вот Кар ло вач ке ми тро по ли је, Кул ту
ро ло шка и обра зов на пре пли та ња и од но си Цр ка ва и по ли тич ких ен ти те та 
Цен трал не и Ју го и сточ не Евро пе од 1690. до 1918. го ди не, Бе о град 2019, 72–90. 
М14=4 или М44=3.

РЕ ЛИ ГИ О ЗНО СЛИ КАР СТВО КОД СР БА НА ТЛУ  
КАР ЛО ВАЧ КЕ МИ ТРО ПО ЛИ ЈЕ У 19. ВЕ КУ 

(ру ко во ди лац про јек та: др Игор Бо ро зан)

То ком 2017. уоб ли че не су осно ве за ми шље ног ра да на при ја вље ном про јек ту 
„Религиознo сли кар ство код Ср ба на тлу Кар ло вач ке ми тро по ли је у 19. ве ку”. По-
себ на па жња то ком го ди не би ла је усме ре на на окон ча ње ком плек сног про це са 
уре ђи ва ња мо но гра фи је о умет ни ку Ди ми три ју Авра мо ви ћу, као и на за вр ше так 
сло же ног по ступ ка по ста вља ња исто и ме не из ло жбе у Га ле ри ји Ма ти це срп ске у 
Но вом Са ду. Де ло Ди ми три ја Авра мо ви ћа па ра диг мат ски об ја шња ва про цес пре-
но ше ња ре ли ги о зне умет но сти с тла Кар ло вач ке ми тро по ли је (Ау стро у гар ске) на 
про стор Кне же ви не Ср би је, и обрат но, и та ко по ве зу је ре ли ги о зно ис ку ство срп ског 
на ро да с обе стра не Са ве и Ду на ва. То ком тра ја ња из ло жбе ру ко во ди лац про јек та 
је одр жао низ пре да ва ња по све ће них зна ме ни том умет ни ку. 

При ре ђе на мо но гра фи ја под на зи вом Ди ми три је Авра мо вић. Умет ник европ
ских окви ра и срп ског кон тек ста, као и из ло жба под истим на зи вом, успе шно су 
ре а ли зо ва не у сеп тем бру 2017. го ди не. 

У по ме ну тој мо но гра фи ји, у из да њу Ма ти це срп ске и Га ле ри је Ма ти це срп ске, 
на ла зе се и три ау тор ска тек ста ру ко во ди о ца про јек та:
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– Из ме ђу исто ри је и ве ре: Јо хан Фри дрих Овер бек и умет ност не мач ких на за ре на”, 
13–48;

– Европ ски окви ри и умет нич ка прак са Ди ми три ја Авра мо ви ћа”, 49–80;
– Са бор на цр ква у Бе о гра ду као па ра диг ма тран сфе ра гер ман ског на за рен ског 

сли кар ства”, 145–178. (Овај текст је по себ но на ве ден као ре зул тат про јек та 
„Религиознo сли кар ство код Ср ба на тлу Кар ло вач ке ми тро по ли је у 19. ве ку”.)
Исто вре ме но, од ви ја се и пот про је кат „Бо го сло вље и ду хов ни жи вот Кар ло вач-

ке ми тро по ли је”, у окви ру ко јег се при пре ма пи са ње и из ла га ње тек ста „Сим бо ли-
зам и об но ва сред њо ве ко вља: ико но стас у цр кви Ваз не се ња Го спод њег у Чу ру гу 
као при мер ре ли ги о зног сли кар ства Ђор ђа Кр сти ћа”.

То ком 2018. го ди не је на ста вље но са прак сом ис тра жи ва ња са крал не то по гра-
фи је на тлу Кар ло вач ке ми тро по ли је у 19. ве ку. По ред те рен ских ис тра жи ва ња у 
ма на сти ру Ко ви љу и Цр кви Ваз не се ња Го спод њег у Чу ру гу, про у ча ва ни су и ар-
хив ски из во ри, с по себ ним ак цен том на пе ри о ди ку и ли ков ну кри ти ку с кра ја 19. 
и по чет ка 20. ве ка. Пре по зна ва ње и кри тич ка ре ва ло ри за ци ја ви зу ел ног ма те ри ја-
ла из му зеј ских уста но ва (Га ле ри ја Ма ти це срп ске, На род ни му зеј у Бе о гра ду...) 
спро ве де ни су у скла ду са пред ви ђе ним рит мом че тво ро го ди шњег пла на ра да. 
Кон тек сту а ли за ци ја при мар не вер бал не и ви зу ел не гра ђе за сно ва на је на ре ла ци ји 
европ ско и на ци о нал но. Ве за ло кал ног (срп ског) на сле ђа са ши рим европ ским окви-
ри ма умет но сти и ви зу ел не кул ту ре 19. ве ка по твр ђе на је и ра до ви ма ко ји су пот-
пу но, или у ве ли кој ме ри, про ис те кли из окви ра утвр ђе не стра те ги је про јек та о 
де кон струк ци ји од но са оп штег и на ци о нал ног у умет но сти 19. ве ка. 

Об ја вље ни ра до ви:
Мо но гра фи ја:

– Сли кар ство не мач ког сим бо ли зма и ње го ви од је ци у кул ту ри Кра ље ви не 
Ср би је, Бе о град, Фи ло зоф ски фа кул тет у Бе о гра ду, 2018.

На уч ни члан ци: 
– „Култ Ра фа е ла и на за рен ско сли кар ство: Бо го ро ди ца са Хри стом Ак сен ти ја 

Ма ро ди ћа на ко виљ ском ико но ста су”, Са оп ште ње XLX, 2018.

На уч ни ску по ви:
– „Ср би у Угар ској 1848‒1918: од Мај ске до Ве ли ке на род не скуп шти не”, Ма ти ца 

срп ска, Но ви Сад, 2. 11. 2018; те ма ре фе ра та: „Из ме ђу по твр де и за ми шља ња: 
умет ност и про цес уоб ли ча ва ња срп ске др жа во твор но сти у ју жној Угар ској 
од 1848. до 1918. го ди не”;

– Ме ђу на род ни на уч ни скуп „Осам ве ко ва ау то ке фа ли је СПЦ (1219‒2019): исто-
риј ско, бо го слов ско и кул тур но на сле ђе”, 12‒13. 11. 2018; те ма ре фе ра та: „Уоб ли-
ча ва ње и пре о бра жај ли ка Све тог Са ве у ре ли ги о зном сли кар ству 19. и пр вих 
де це ни ја 20. ве ка”.

То ком 2019. го ди не је на ста вље но са прак сом ис тра жи ва ња са крал не то по гра-
фи је на тлу Кар ло вач ке ми тро по ли је у 19. ве ку. По ред те рен ских ис тра жи ва ња у 
ма на сти ру Ко виљ, про у ча ва ни су и ар хив ски из во ри, с по себ ним ак цен том на пе ри-
о ди ку и ли ков ну кри ти ку с кра ја 19. и по чет ка 20. ве ка. Пре по зна ва ње и кри тич ка 
ре ва ло ри за ци ја ви зу ел ног ма те ри ја ла из му зеј ских уста но ва ма (Га ле ри ја Ма ти це 
срп ске, Му зеј Срп ске пра во слав не цр кве...) спро ве де на је у скла ду са пред ви ђе ним 
рит мом че тво ро го ди шњег пла на ра да. Кон тек сту а ли за ци ја при мар не вер бал не и 
ви зу ел не гра ђе је за сно ва на на на ре ла ци ји европ ско и на ци о нал но. Ве за ло кал ног 
(срп ског) на сле ђа са ши рим европ ским окви ри ма умет но сти и ви зу ел не кул ту ре 19. 
ве ка је по твр ђе на и ра до ви ма ко ји су пот пу но сти, или у ве ли кој ме ри, про ис те кли 
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из окви ра утвр ђе не стра те ги је про јек та о де кон струк ци ји од но са оп штег и на ци о-
нал ног у умет но сти 19. ве ка. 

Об ја вље ни ра до ви:
– „Але го ри ја спа се ња и пред ста ва Свет Ни ко ла спа са ва бро до лом ни ке Уро ша 

Пре ди ћа”, у: Бо го сло вље и ду хов ни жи вот Кар ло вач ке ми тро по ли је, Збор ник 
ра до ва са на уч ног ску па, ур. В. Ву ка ши но вић, Бе о град 2019, 97–113.

На уч ни ску по ви:
– „Бо го сло вље и ду хов ни жи вот Кар ло вач ке ми тро по ли је”, Пра во слав но-бо го-

слов ски фа кул тет у Бе о гра ду, Ма ти ца срп ска у Но вом Са ду, Бе о град – Но ви 
Сад, 16–17. 12. 2019; те ма ре фе ра та: „Стра те ги је ре пре зен та ци је и пор трет не 
пред ста ве па три јар ха Ге ор ги ја Бран ко ви ћа”.
Са рад ник на про јек ту: др Ти ја на Бо рић, до цент, Уни вер зи тет умет но сти у 

Ни шу.

ОР НА МЕН ТИ КА СРП СКИХ РУ КО ПИ СНИХ КЊИ ГА  
XVI И XVII ВЕ КА 

(ру ко во ди лац про јек та: др Зо ран Ра кић)

То ком ле та 2017. го ди не у окви ру про јек та по све ће ног ис тра жи ва њу ор на мен-
ти ке срп ских ру ко пи сних књи га XVI и XVII ве ка у це ло сти су об ра ђе не би бли о те-
ке у ма на сти ри ма Мо ра чи и Пи ви. По ред то га, ис тра же на је и де таљ но опи са на 
ор на мен ти ка че тр де сет срп ских ру ко пи са из XVI и XVII сто ле ћа ко ји се чу ва ју у 
На ци о нал ној би бли о те ци Ки ри ло и Ме то ди је у Со фи ји. Бо ра вак у Со фи ји укљу чио 
је и рад у Би бли о те ци и у Оде ље њу за до ку мен та ци ју на уч ног цен тра „Иван Дуј чев”, 
као и ус по ста вља ње кон та ка та са ко ле га ма из На род не би бли о те ке у Плов ди ву ко-
ја ба шти ни из ве стан број срп ских илу ми ни ра них ко дек са.

Пла ни ра ни бо ра вак у За гре бу, ко ји је под ра зу ме вао опис срп ских ру ко пи са 
из ко лек ци је Хр ват ске ака де ми је зна но сти и умјет но сти и Град ске би бли о те ке од-
ло жен је, услед сло же не про це ду ре за до би ја ње до зво ле за рад, за про ле ће на ред не 
го ди не. 

Као ре зул тат оба вље них ис тра жи ва ња у ма на сти ри ма Цр не Го ре, за об ја вљи-
ва ње су при пре мље не три сту ди је – о илу ми на ци ји Пив ског и Це тињ ског че тво ро-
је ван ђе ља и по ре клу рас ко шне ква драт не за ста ви це из из да ња Обод ске штам па ри-
је, а на пи сан је и при лог о сли ка ном укра су фраг мен та јед не ру ко пи сне књи ге из 
ко лек ци је На род не би бли о те ке Ср би је. 

За по тре бе ре пре зен та тив не из ло жбе о умет нич кој ба шти ни Ко со ва, ко ја се 
одр жа ва у Га ле ри ји Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, на пи са не су и пу бли ко ва-
не од ред ни це о сли ка ном укра су Ру дар ског за ко ни ка и По ме ни ка ма на сти ра Де ча на.

По ред пут них тро шко ва, део сред ста ва одо бре них за про је кат утро шен је за 
на бав ку струч не ли те ра ту ре, фо то ко пи ра ње и из ра ду и об ра ду ди ги тал них сни ма ка 
по је ди них ру ко пи са.

То ком је се ни 2018. го ди не у окви ру про јек та по све ће ног ис тра жи ва њу ор на-
мен ти ке срп ских ру ко пи сних књи га XVI и XVII ве ка об ра ђе но је че тр де сет осам 
ру ко пи са ко ји се чу ва ју у би бли о те ка ма Вла ди чан ског дво ра у Па кра цу и Ар хи ва 
Хр ват ске ака де ми је зна но сти и умјет но сти у За гре бу. По ред то га, опи сан је сли ка-
ни украс у три де сет ру ко пи са ко ји се чу ва ју у би бли о те ци ма на сти ра Хи лан да ра. 

Као ре зул тат оба вље них ис тра жи ва ња, за об ја вљи ва ње су при пре мље не три 
сту ди је – о илу ми на ци ји Рав но реч ког че тво ро је ван ђе ља, сли ка ном укра су јед ног 
фраг мен тар но са чу ва ног че тво ро је ван ђе ља из Ар хи ва ХА ЗУ и о три хи лан дар ске 
ми ни ја ту ре с пред ста вом Све тог Са ве и Си ме о на Срп ског. О илу ми на ци ји Че тво-
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ро је ван ђе ља из Рав не Ре ке го во рио сам и на сим по зи ју му о ба шти ни срп ског на ро да 
у Хр ват ској ко ји је по чет ком но вем бра одр жан у За гре бу. 

По ред пут них тро шко ва, део сред ста ва одо бре них за про је кат утро шен је за 
на бав ку струч не ли те ра ту ре, фо то ко пи ра ње и из ра ду и об ра ду ди ги тал них сни ма ка 
по је ди них ру ко писа.

То ком ле та и је се ни 2019. го ди не у окви ру про јек та по све ће ног ис тра жи ва њу 
ор на мен ти ке срп ских ру ко пи сних књи га XVI и XVII ве ка об ра ђе но је се дам де сет 
пет ру ко пи са ко ји се чу ва ју у Му зе ју Срп ске пра во слав не цр кве у Бе о гра ду. Ру ко-
пи си по ти чу из ко лек ци је са мог Му зе ја, Оста ви не Ра до сла ва Гру ји ћа и из ма на-
стир ских би бли о те ка Де ча на, Пећ ке па три јар ши је и Кр ке. То ком ра да на сли ка ном 
укра су по ме ну тих ру ко пи са на чи ње но је пре ко 850 сни ма ка. Уз то, на ста вљен је 
рад на ис тра жи ва њу ор на мен ти ке у ру ко пи си ма ко ји се чу ва ју у би бли о те ци ма на-
сти ра Хи лан да ра. Ове го ди не опи са но је три де сет пет хи лан дар ских ру ко пи са и 
на чи ње но је око 900 фо то гра фи ја њи хо ве ор на мен ти ке. 

Као ре зул тат оба вље них ис тра жи ва ња, об ја вље на је сту ди ја о три хи лан дар ске 
ми ни ја ту ре с пред ста вом Све тог Са ве и Си ме о на Срп ског, а у при пре ми су још две 
сту ди је по све ће не илу ми на ци ји два че тво ро је ван ђе ља ко ја се чу ва ју у Му зе ју СПЦ. 

По ред пут них тро шко ва, део сред ста ва одо бре них за про је кат утро шен је за 
на бав ку струч не ли те ра ту ре, фо то ко пи ра ње и из ра ду и об ра ду ди ги тал них сни ма ка 
из по ме ну тих ру ко пи са.

АР ХИ ТЕК ТУ РА СРЕД ЊО ВЕ КОВ НЕ СР БИ ЈЕ 
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Иван Сте во вић)

Бу ду ћи да су ви ше го ди шња про у ча ва ња на овом про јек ту тек у 2017. го ди ни 
по пр ви пут до би ла од ре ђе ну ма те ри јал ну по др шку, по је ди нач на ис тра жи ва ња, 
ко ја је ру ко во ди лац кон ти ну и ра но спро во дио од тре нут ка пре да је на цр та, до ве ла 
су до то га да се про је кат на ла зи у за вр шној фа зи, ко ја под ра зу ме ва пи са ње књи ге 
ко је је у то ку, као и при пре му обим не тех нич ке до ку мен та ци је ко ја ће пра ти ти њен 
тек сту ал ни део.

Ра до ви др Ива на Сте во ви ћа, об ја вље ни или у штам пи у 2017. го ди ни:
1. „Ко тор у ра ном сред њем ве ку: ау то ри тет тра ди ци је или ма гли не исто ри је?”, 

Збор ник Ма ти це срп ске за ли ков не умет но сти, 45 (2017), 55–70;
2. „ET IN PA TRIA EGO: сред њо ве ков ни спо ме ни ци у пу то пи си ма из Ср би је с 

по чет ка XIX ве ка”, Ет но ан тро по ло шки про бле ми 4 (2017);
3. „Yugo sla via and Art Hi story: a Bat tle fi eld of Me di e val Ar chi tec tu re”, у: Byzan ti ne 

and PostByzan ti ne Art cros sing Bor ders, In ter na ti o nal Con fe ren ce “Art Re a dings 
2017” Old Art Mo du le, In stu tu te of Art Stu di es BAN, So fia, March 31st-April 2nd 
2017 (у штам пи под на сло вом “Me di e val Ar chi tec tu re as an Ide o lo gi cal Whe a pon: 
the Ca se of Yugo sla via”), Pa pers of BAN;

4. „Ра на сред њо ви зан тиј ска цр ква и мо шти Св. Три фу на у Ко то ру”, Зо граф 41 
(2017);

5. „Об ли ци и сим бо ли ка про сто ра Спа со ве цр кве у Жи чи” (са Ј. Ер де љан), у: 
Ме ђу на род ни на уч ни скуп „Ниш и Ви зан ти ја 2017”;

6. „Окви ри раз у ме ва ња са крал не то по гра фи је сред њо ве ков не Ср би је, XI I–XV 
век” (са Ј. Ер де љан), у: Срп ска те о ло ги ја да нас. Де ве ти го ди шњи сим по си он, 
26. V 2017.

2018.
Об ја вље не књи ге: 

– Ви зан тиј ска цр ква. Обра зо ва ње ар хи тек тон ске сли ке све то сти, Evo lu ta, Бео-
град 2018.
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Об ја вље ни ра до ви у 2018:
1. „Et in Pa tria ego: Сред њо ве ков ни спо ме ни ци у пу то пи си ма из Ср би је с по чет-

ка XIX ве ка”, Ет но ан тро по ло шки про бле ми 12-4 (2017), 1291‒1308;
2. „Ко тор у ра ном сред њем ве ку: ау то ри тет тра ди ци је или ма гли не исто ри је?”, 

Збор ник Ма ти це срп ске за ли ков не умет но сти 45 (2017), 55‒70;
3. „Ра на сред ње ви зан тиј ска цр ква и ре ли кви је Све тог Три фу на у Ко то ру”, Зо граф 

41 (2017), 37‒50;
4. „Me di e val Art and Ar chi tec tu re as an Ide o lo gi cal Whe a pon: the Ca se of Yugo sla via”, 

Про бле ми на Из ку ство то, (БАН Со фия) 2-2018, 3‒9;
5. „Об ли ци и сим бо ли ка про сто ра Спа со ве цр кве у Жи чи”, у: Ниш и Ви зан ти ја 

XVI/2017 (2018), 87–100 (са Ј. Ер де љан).

Пре да ва ња по по зи ву:
– „Ар хи тек ту ра сред њо ве ков не Ср би је: апро при ја ци ја и син те за”, Фи ло зоф ски 

фа кул тет Све у чи ли шта у Ри је ци, 16. март 2018.
Члан ство и де лат ност у ме ђу на род ним ор га ни за ци о ним од бо ри ма и из да вач-

ким про јек ти ма: 
– The Ac tual Pro blems of Hi story and The ory of Art: In ter na ti o nal Aca de mic Con fe

ren ce VI II, Lo mo no sov Sta te Uni ver sity-Sa int Pe ters burg Sta te Uni ve sity-Sta te 
Tretyakov Gal lery-Sta te Her mi ta ge Mu se um, Mo scow 2‒6. 10. 2018 (стал ни члан 
Ор га ни за ци о ног ко ми те та од 2011);

– Mi gra ti ons in Vi sual Art (J. Er de ljan, M. Germ, I. Pri ja teljPa vi čić, M. Vi ce lja Ma
ti ja šić eds.), Тhe Pon tes Aca de mi ci Bo ok Se ri es, Fa culty of Phi lo sophy, Uni ver sity 
of Bel gra de 2018.
Члан ство и де лат ност у на ци о нал ним струч ним ко ми си ја ма:

– Члан Рад не гру пе за из ра ду про гра ма об но ве ма на сти ра Св. Ни ко ле код Кур шу-
мли је, под окри љем Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је.
На ста вље ни су те рен ски рад и при ку пља ње од го ва ра ју ће до ку мен та ци је за 

по тре бе про јек та, од но сно бу ду ће књи ге „Ар хи тек ту ра сред њо ве ков не Ср би је”, 
чи ји је пр ви део на ве де на књи га Ви зан тиј ска цр ква. Обра зо ва ње ар хи тек тон ске 
сли ке све то сти.

То ком 2019. го ди не, ра дом на те ку ћем на уч но и стра жи вач ком про јек ту оства-
ре но је, или ће до кра ја ка лен дар ске и по чет ка на ред не го ди не би ти оства ре но, 
ви ше ра зно род них ре зул та та. У окви ру при мар не де лат но сти на ста вље на су про-
у ча ва ња раз ли чи тих фе но ме на срп ске сред њо ве ков не ар хи тек ту ре, ко ји ће у ви ду 
по себ не књи ге би ти пре зен то ва ни на кра ју про јект ног ци клу са. Има ју ћи у ви ду 
ве ли ки обим ма те ри је и по тре бу за ре ва ло ри за ци јом по ла зи шних та ча ка у ис тра-
жи ва њи ма сред њо ве ков не ар хи тек ту ре ис точ но хри шћан ске еку ме не, као сво је вр сни 
увод у кон цеп ту ал не и ме то до ло шке окви ре на ко ји ма ће бу ду ћа књи га би ти за сно-
ва на по чет ком те ку ће го ди не ру ко во ди лац про јек та об ја вио је по себ ну сту ди ју 
Ви зан тиј ска цр ква. Обра зо ва ње ар хи тек тон ске сли ке све то сти. Пре и спи ти ва ња, 
про бле ма ти ка и пер спек ти ве про у ча ва ња ви зан тиј ске са крал не ар хи тек ту ре, 
Evo lu ta, Бе о град 2018 (ISBN 978-86-80912-23-3), са на по ме ном да она пред ста вља 
део ре зул та та про је ка та ко ји се спро во ди под окри љем Ма ти це срп ске.

Уз на ве де но, из де лат но сти на про јек ту про из и шли су, или ће у на ред ном пе-
ри о ду про из и ћи, по себ ни ра до ви ко ји се на ла зе у штам пи или је њи хо ва при пре ма 
у то ку. У том по гле ду, на пр вом ме сту тре ба на ве сти да је у апри лу 2019. ру ко во-
ди лац про јек та био уче сник и мо де ра тор на уч ног ску па „Ec lec ti cism at the Ed ges: 
Me di e val Art and Ar chi tec tu re at the Cros sro ads of the La tin, Gre ek, and Sla vic Cul tu ral 
Sphe res” на уни вер зи те ту Прин стон. Овом при ли ком из ло же ни су по је ди ни ре зул-
та ти до би је ни ра дом на про јек ту, чи ме је ар хи тек ту ра сред њо ве ков не Ср би је по-
ста ла део ма те ри је ко ја ће по сте пе но би ти ин кор по ри ра на у окви ре ди ги тал не 
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плат фор ме под на зи вом „North of Byzan ti um”, ко ју је фор ми рао и ко ју ће по др жа-
ва ти спо ме ну ти уни вер зи тет (ви де ти https://www.nort hofbyzan ti um.org /). Та ко ђе, 
ру ко во ди лац про јек та је то ком те ку ће го ди не по по зи ву са ра ђи вао, или то чи ни, у 
ви ше раз ли чи тих де лат но сти, од на уч но и стра жи вач ких до оних ко је за циљ има ју 
ра зно род не ви до ве пре зен то ва ња срп ске сред њо ве ков не ар хи тек ту ре и умет но сти 
у окви ри ма до ма ћих и свет ских на уч них пу бли ка ци ја.

Ра до ви у штам пи:
1. I. Ste vo vić, „Af ter word: a Vi ew from the Ed ge”, у: Ec lec ti cism at the Ed ges: Me di e

val Art and Ar chi tec tu re at the Cros sro ads of the La tin, Gre ek, and Sla vic Cul tu ral 
Sphe res (eds. A. I. Sul li van, M.A. Ros si), Prin ce ton – De Gruyter;

2. I. Ste vo vić, „De ča ni Mo na stery”, у: Encyclo pe dia of Me di e val World, Blo om sbury;
3. И. Сте во вић, „L‘An cien art ser be. Les égli ses је дан век ка сни је”, у: Га бри јел 

Ми је и ис тра жи ва ња ста ре срп ске ар хи тек ту ре (ур. Г. Су бо тић, М. Мар ко-
вић, Д. Вој во дић), СА НУ;

4. I. Ste vo vić, „Mo nu men tal Ar chi tec tu re”, у: East Cen tral and Ea stern Eu ro pe in the 
Mid dle Ages (5001300). A Hand bo ok (ed. F. Cur ta), Ro u tled ge (са Бе ла Жолт Са-
ка чем).

Ра до ви у при пре ми:
1. I. Ste vo vić, „Martyr and the Ima ge of Di vi ne Or der: an Exam ple of Sto ne Ar ca de 

from Ko tor (Mon te ne gro)”, у: Ico no graphy and Ha gi o graphy. Vi su a li zing Ho li ness 
(Fo ur te enth In ter na ti o nal Con fe ren ce of Ico no grap hic Stu di es), Uni ver sity of Ri je ka, 
28–29. 5. 2020;

2. I. Ste vo vić, „Ser bian Me di e val Sac ral Ar chi tec tu re as „Spa ce-in-Bet we en“”, у: 
Аctual Pro blems of The ory and Hi story of Art IX, Др жав ни уни вер зи тет у Санкт 
Пе терс бур гу – Уни вер зи тет „Ло мо но сов” у Мо скви – му зеј „Ер ми таж” – Тре-
тја ков ска га ле ри ја Мо сква, Санкт Пе терс бург, ок то бар 2020.

ГА ЛЕ РИ ЈА МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ: ИСТО РИ ЈА, ДЕ ЛО ВА ЊЕ, ДО МЕ ТИ 
(ру ко во ди лац про јек та: др Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски)

То ком 2017. го ди не на ста вље ни су: а) те рен ски рад. Му зе ји и збир ке у Бе о гра ду, 
Но вом Са ду, Сен тан дре ји и Бу дим пе шти; 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 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. 

По ред ис тра жи вач ког де ла, то ком 2017. оства ре не су сле де ћи ре зул та ти у пре-
зен та ци ји исто ри ја та Га ле ри је Ма ти це срп ске:

а) об ја вље ни ра до ви ре ле вант ни за про је кат: 
Т. Пал ко вље вић Бу гар ски, „Га ле ри ја Ма ти це срп ске – жив му зеј”, у: Збор ник 

ра до ва Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти са струч ног ску па „Кул ту ра: осно ва 
др жав ног и на ци о нал ног иден ти те та”.

б) уче шће на на уч ним ску по ви ма:
Т. Пал ко вље вић Бу гар ски, „Ори јен та ли зам у сли кар ству Па је Јо ва но ви ћа”, 

Ме ђу на род ни на уч ни скуп „Ори јен та ли зам на Бал ка ну”, Град ска га ле ри ја Со фи је, 
Со фи ја, Бу гар ска, 23–24. 3. 2017. 

То ком 2018. го ди не, на ста вљени су: а) те рен ски рад. Му зе ји и збир ке у Бе о гра-
ду, Но вом Са ду, Сен тан дре ји и Бу дим пе шти; 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 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.
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По ред ис тра жи вач ког де ла оства ре ни су сле де ћи ре зул та ти у пре зен та ци ји 
исто ри ја та Га ле ри је Ма ти це срп ске

а) об ја вље ни ра до ви ре ле вант ни за про је кат:
Т. Пал ко вље вић Бу гар ски, Сли ке ве ли ких фор ма та – Све до чан ства епо ха 

(ка та лог из ло жбе), Га ле ри ја Ма ти це срп ске, Но ви Сад 2018.
б) уче шће на на уч ним ску по ви ма:
„Му зеј Ма ти це срп ске 1847‒1918”, На уч ни скуп: „Ср би у Угар ској 1848–1918: 

Од Мај ске до Ве ли ке на род не скуп шти не” (2. 11. 2018).
Т. Пал ко вље вић Бу гар ски је уче ство ва ла у пред ста вља њу Ма ти це срп ске и 

ње них уста но ва на Ме ђу на род ном сај му књи га у Бу дим пе шти (21. 4. 2018).
в) Про мо ци ја књи ге и фил мо ва:
Пред ста вља ње до ку мен тар не еми си је РТВ по во дом 170 го ди на тра ја ња Га ле-

ри је Ма ти це срп ске, ау тор ке Со фи је Љу ков чан у окви ру про гра ма По све та по све
ће њу (19. 01. 2018);

Пред ста вља ње књи ге ака де ми ка Ми ра Вук са но ви ћа, На са мо са Ми ла ном Ко њо
ви ћем, Пра во слав на реч, Но ви Сад 2018. (26. 9. 2018) по во дом обе ле жа ва ња 120 го ди-
на од ро ђе ња Ми ла на Ко њо ви ћа са из ла га њем „Ми лан Ко њо вић и Ма ти ца срп ска”;

Пред ста вља ње књи ге др Вла ди ми ра Си ми ћа, Ро ма но ви и Ср би. Ре цеп ци ја 
сли ке ру ских вла да ра у умет но сти 18. ве ка, Га ле ри ја Ма ти це срп ске и Ма ти ца срп-
ска, Но ви Сад 2018. (22. 11. 2018).

То ком 2019. го ди не, на ста вљени су: а) те рен ски рад. Му зе ји и збир ке у Бе о гра-
ду, Но вом Са ду, Сен тан дре ји и Бу дим пе шти; 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 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; в) уче шће у при пре ма ма но ве стал не по став ке ре кон стру-
и са ног Срп ског цр кве ног му зе ја у Сен тан дре ји.

По ред ис тра жи вач ког де ла оства ре ни су сле де ћи ре зул та ти у пре зен та ци ји 
исто ри ја та Га ле ри је Ма ти це срп ске:

а) об ја вље ни ра до ви:
1. „Реч уна пред”, у: Збир ка при ме ње не умет но сти Га ле ри је Ма ти це срп ске, 

Га ле ри ја Ма ти це срп ске, Но ви Сад 2019.
31. мај 2019, Бу дим пе шта, Ма ђар ска, Ме ђу на род на кон фе рен ци ја у ор га ни за-

ци ји Исто риј ског му зе ја Бу дим пе ште (Bu da pest Hi story Mu se um): Ви зу а ли за ци ја 
ка та кли зме и об на вља ња (Vi su a li zing Ca taclysm  and Re ne wal) – Ви зу ел на кул ту ра 
и рат не ре пре зен та ци је у Сред њој и Ис точ ној Евро пи у Пр вом свет ском ра ту и по-
сле ње га (1914–1920). Пред ста вља ње на уч ног ра да на те му „Ви зу ел на кул ту ра у 
Ср би ји (1914–1920)”, у окви ру па не ла под на зи вом „Про па ган да и ње не ин сти ту ци је 
у Пр вом свет ском ра ту”. 

24–26. сеп тем бар 2019, Охрид, Се вер на Ма ке до ни ја, Ме ђу на род на кон фе рен-
ци ја ON THE CROSS-PATH OF CUL TU RAL IDE AS: Ma ce do nia, the Bal kans, So ut hest 
Eu ro pe-he ri ta ge, ma na ge ment, re so ur ces. Stra te gic Пре да ва ње на те му: Пла ни ра ње и 
гра ђе ње пу бли ке у Га ле ри ји Ма ти це срп ске (Plan ning and Bu il dingn Au di an ce at the 
Ga lery Col lec tion of Ma ti ca Srp ska from No vi Sad) у окви ру па не ла под на зи вом „Му зе ји, 
га ле ри је, ме наџ мент”.

2–5. ок то бар 2019, Бар, Цр на Го ра, Кон фе рен ци ја Жи ва 2019 На гра да за нај-
бо љи сло вен ски му зеј. Пред ста вља ње Га ле ри је Ма ти це срп ске у окви ру па не ла 
„Му зе ји фо ку си ра ни на умет ност (Art-fo cu sed Mu se ums)” и пред ста вља ње ак ту ел-
них ак тив но сти у окви ру Тр жни це иде ја.

б) про мо ци је књигa:
Про мо ци ја књи ге Ар се ни је Tеодоровић и срп ска цр ква у Бу ди му, гру пе ау то ра, 

Га ле ри ја Ма ти це срп ске, Но ви Сад 2018 (Те ке ли ја нум, Бу дим пе шта ја ну ар 2019).
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Про мо ци ја књи ге Веч на са да шњост, ау тор ке проф др Је ле не То до ро вић, Клио, 
Бе о град 2018 (Га ле ри ја Ма ти це срп ске, фе бру ар 2019).

Про мо ци ја књи ге Ана стас Јо ва но вић. Умет ност и но ви ме ди ји, уред ни ци 
Игор Бо ро зан и Да ни је ла Ва ну шић, Му зеј гра да Бе о гра да и Ма ти ца срп ска (Га ле-
ри ја Ма ти це срп ске, март 2019).

Про мо ци ја књи ге Ал ма шка цр ква, гру пе ау то ра, Цр кве на оп шти на Но ви Сад, 
Но ви Сад 2019 (Га ле ри ја Ма ти це срп ске, март 2019).

СРП СКА УМЕТ НОСТ У ДО БА ПРО СВЕ ТИ ТЕЉ СТВА 
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Вла ди мир Си мић)

Рад на про јек ту „Срп ска умет ност у до ба про све ти тељ ства” то ком 2017. од ви јао 
се у скла ду са пред ло же ним пла ном ра да, а са сто јао се из те рен ског ис тра жи ва ња 
и об ја вљи ва ња ре зул та та у ви ду на у чих ра до ва и јав них пре да ва ња. Ру ко во ди лац 
про јек та је то ком мар та 2017. оба вио до дат на ис тра жи ва ња у Ар хи ву Срп ске пра-
во слав не епар хи је бу дим ске у Сен тан дре ји и при ку пио гра ђу о сли ка ру Ар се ни ју 
Те о до ро ви ћу и ње го вом опу су у срп ској цр кви у Бу ди му. Ар хив ска гра ђа је сни-
мље на, на уч но об ра ђе на и укљу че на у ис тра жи ва ња. Из то га је де лом про ис те кло 
по гла вље у мо но гра фи ји Ар се ни је Те о до ро вић и срп ска цр ква у Бу ди му, ко ју је об ја-
ви ла Га ле ри ја Ма ти це срп ске. 

На по зив др Иго ра Бо ро за на, у свој ству уред ни ка збор ни ка ра до ва Ди ми три
је Авра мо вић: умет ник европ ских окви ра и срп ског кон тек ста, др Вла ди мир Си мић 
је на пи сао и при ло жио рад „Ути цај Ла ва те ро ве Фи зи ог но ми ке на Авра мо ви ће ве 
сту ди је гла ве”. У ци клу су пре да ва ња ко ја су пра ти ла из ло жбу и пу бли ка ци ју у Га-
ле ри ји Ма ти це срп ске одр жао је и јав но пре да ва ње на ту те му.

Би бли о гра фи ја:
1. „Сли кар ство Ар се ни ја Те о до ро ви ћа и об но ва ен те ри је ра бу дим ског хра ма 

по чет ком XIX ве ка”, у: Ар се ни је Те о до ро вић и срп ска цр ква у Бу ди му, ур. Да-
ни е ла Ко ро ли ја Цр кве ња ков и Вла ди мир Си мић, Но ви Сад: Га ле ри ја Ма ти це 
срп ске 2017, 69–137.

2. „Ути цај Ла ва те ро ве Фи зи ог но ми ке на Авра мо ви ће ве сту ди је гла ве”, у: Ди ми
три је Авра мо вић: умет ник европ ских окви ра и срп ског кон тек ста, ур. Игор 
Бо ро зан, Но ви Сад: Га ле ри ја Ма ти це срп ске 2017, 103–144.

Пре да ва ње:
Пре да ва ње „Ути цај Ла ва те ро ве Фи зи ог но ми ке на Авра мо ви ће ве сту ди је гла ве”, 

одр жа но у Га ле ри ји Ма ти це срп ске 6. ок то бра 2017.

То ком 2018. го ди не рад на про јек ту „Срп ска умет ност у до ба про све ти тељ ства” 
од ви јао се у скла ду са пред ло же ним пла ном, а са сто јао се из те рен ског ис тра жи ва ња 
и об ја вљи ва ња ре зул та та у ви ду на у чних ра до ва и уче шћа на на уч ним ску по ви ма. 
У ав гу сту сам оба вио ис тра жи ва ња у Ар хи ву СА НУ у Срем ским Кар лов ци ма, а у 
ок то бру у Бе о гра ду. Циљ је био да се до пу не по да ци о умет нич ким де ли ма ко ја су 
на ста ла у Кар ло вач кој ми тро по ли ји кра јем XVIII или по чет ком XIX ве ка, а по свом 
са др жа ју и мор фо ло ги ји при па да ју кор пу су срп ског про све ти тељ ства. Ар хив ска 
гра ђа је сни мље на, на уч но об ра ђе на и укљу че на у ис тра жи ва ња.

У су и зда ва штву Мaтице срп ске и Га ле ри је Ма ти це срп ске об ја вио сам књи гу 
Ро ма но ви и Ср би: ре цеп ци ја сли ке ру ских вла да ра у умет но сти XVI II ве ка. Књи га се 
ба ви од но сом ру ских вла да ра пре ма срп ском на ро ду у Угар ској у XVIII ве ку, а ова 
про бле ма ти ка је ана ли зи ра на на при ме ри ма ру ских вла дар ских пор тре та – Пе тра 
Ве ли ког, Ка та ри не Дру ге и Алек сан дре Па влов не.
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На уч ни члан ци:
1. „Пу то ва ње Са ве Те ке ли је у Ру си ју: ски ца Ис точ не Евро пе у бе ле шка ма про-

све ће ног пле ми ћа”, Књи жев на исто ри ја 2018. [у штампи];
2. „По греб и пост хум ни пор трет ми тро по ли та Па вла Не на до ви ћа: цр те жи Те о-

до ра Кра чу на и За ха ри је Ор фе ли на, Са оп ште ња 50 (2018).

Уче шће на на уч ним ску по ви ма:
1. „Ру ско-срп ске по јач ке ве зе”, Ме ђу на род на на уч на кон фе рен ци ја, Срп ска ака-

де ми ја на у ка и умет но сти, Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град, 22–23. ок то-
бар 2018;

2. „Ср би у Угар ској 1848–1918: Од Мај ске до Ве ли ке на род не скуп шти не”, Ма-
ти ца срп ска, 2. но вем бар 2018;

3. „Осам ве ко ва ау то ке фа ли је Срп ске пра во слав не цр кве”, Пра во слав ни бо го-
слов ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 10–14. 12. 2018;

4. „Кул ту ро ло шка и обра зов на пре пли та ња и уза јам ни од но си цр ка ва и по ли-
тич ких ен ти те та Цен трал не и Ју го и сточ не Евро пе од 1690. до 1918. го ди не”, 
Ма ти ца срп ска, 17. и 18. де цем бар 2018.

Рад на про јек ту у 2019. го ди ни је те као у скла ду са пред ви ђе ном ди на ми ком. 
Пла ни ра на ис тра жи ва ња су из ве де на у ар хи ву и му зе ју Епар хи је бу дим ске срп ске 
пра во слав не цр кве у Сен тан дре ји. Циљ је био иден ти фи ко ва ње гра ђе о Ар се ни ју 
Те о до ро ви ћу, као и сни ма ње и об ра да ли ков них де ла овог сли ка ра на те ри то ри ји 
Бу дим ске епар хи је. Фо кус је био на до ку мен ти ма и ико на ма ко ји би омо гу ћи ли 
ква ли тет ни ји увид у при ват не и јав не аспек те ње го вог жи во та и де ла. Но во иш чи-
та ва ње и ана ли за те гра ђе ба ца но во све тло не са мо на ње га као кључ ног сли ка ра и 
глав ног умет нич ког про та го ни сту око 1800. го ди не већ и на дру ге но си о це кул тур ног 
и умет нич ког раз во ја с кра ја XVIII и по чет ка XIX ве ка. Ре зул та ти ис тра жи ва ња су 
пу бли ко ва ни у ви ду на уч них чла на ка или пред ста вље ни кроз са оп ште ња на на уч-
ним ску по ви ма.

Са рад ник на про јек ту: мр Ко ста Ву ко вић.

На уч ни члан ци:
1. „Ре цеп ци ја ман ди ли о на у до ба про све ти тељ ства: ико на Ар се ни ја Те о до ро ви-

ћа из срп ске цр кву у Бу ди му”, ЗЛУМС [у штампи];
2. „Ор фе ли нов и До си те јев гра ђан ски па три о ти зам: од нос срп ских ин те лек ту а-

ла ца пре ма про све ти тељ ским ре фор ма ма Јо си фа II”, у: Век про све ти тељ ства 
код Ср ба, За ду жби на „До си теј Об ра до вић”, Бе о град [у штампи].

Уче шће на на уч ним ску по ви ма:
1. „Ди на ми ка кул тур ног про сто ра у 18. ве ку: цр ква у Срп ском Ко ви ну као мо дел”, 

На уч ни скуп „Срп ски кул тур ни про стор: устрој ство, про бле ми, вред но сти”, 
Ма ти ца срп ска, 17. и 18. мај 2019; 

2. „Окви ри за раз у ме ва ње До си те ја Об ра до ви ћа у кон тек сту пра во слав не те о ло-
ги је и кул ту ре 18. ве ка”, Сим по си он „Те о ло ги ја у јав ној сфе ри”, Тре би ње, од 
7. до 10. фе бру а ра 2019.

ЦР КВЕ СИ РИ НИЋ КЕ И СРЕ ДАЧ КЕ ЖУ ПЕ 
(ру ко во ди о ци про јек та: Дон ка Стан чић и др Ива на Же нар ју)

Пре ма усво је ном че тво ро го ди шњем пла ну за рад на про јек ту „Цр кве Си ри-
нић ке и Сре дач ке жу пе” (Ко смет), ор га ни зо ван је и ре а ли зо ван те рен ски рад. У 
скла ду са при ку пље ним сред стви ма, пре све га за хва љу ју ћи спон зо ри ма, би ло је 
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мо гу ће то ком ав гу ста за не де љу да на оби ћи је да на ест цр ка ва у се ли ма Сре дач ке 
жу пе и три цр кве у Си ри нић кој жу пи. Све су до ку мен то ва не (фо то гра фи са не и 
тех нич ки сни мље не) и опи са не уз по се бан увид у ста ње њи хо ве очу ва но сти.

С об зи ром на зна не окол но сти, ор га ни за ци ја пу то ва ња ни је би ла ни ма ло јед-
но став на. Бла го вре ме но су обез бе ђе ни пи сме ни бла го слов Ра шко-при зрен ске епар-
хи је и усме на „ло ги стич ка по др шка” Кан це ла ри је за Ко со во и Ме то хи ју, на са стан ку 
код др Ду ша на Јо во ви ћа, за ме ни ка ди рек то ра. Тра же на је ма кар ми ни мал на нов ча на 
по моћ, али је и она из о ста ла. Ви ше раз у ме ва ња је би ло у тзв. при ват ном сек то ру 
– ве ћи део нов ца при ло жи ла је „Ми на ква”, а ау то мо бил са во за чем и тро шко ве пута 
обез бе ди ла је Иван ка Та сић, вла сни ца ту ри стич ке ор га ни за ци је „Pa na Comp”. Тра-
же ном из ве шта ју мо ра ју при па да ти и ове чи ње ни це, јер су до ку мент на ше струч не 
ре ал но сти. 

На кра ју пу то ва ња ру ко во ди о ци про јек та су об и шли Ље ви шку, Де ча не, Пећ ку 
па три јар ши ју (на ње ним цр ква ма при сут на је алар мант на те шка вла га у ви си ни од 
око ме тра), Гра ча ни цу и му зеј у При шти ни.

У то ку 2018. за по чет је рад на фо то-до ку мен та ци ји на ста лој при ли ком те рен-
ског ис тра жи ва ња ав гу ста 2017. го ди не. Об ра ђи ван је ма те ри јал ко ји се од но си на 
све цр кве у Си ри нић кој и Сре дач кој жу пи, на Ко сме ту. На осно ву до са да ре а ли зо-
ва ног сни ма ња ана ли зи ра ни су ар хи тек ту ра, ико но ста си и зид но сли кар ство. Па-
ра лел но са ра дом на фо то-до ку мен та ци ји на ста вље но је при ку пља ње по сто је ће 
ли те ра ту ре. 

До кра ја го ди не пла ни ра но је ис тра жи ва ње у До ку мен та ци о ном цен тру СА НУ.
Фи нал на об ра да тех нич ке до ку мен та ци је свих цр ка ва на ла зи се у за вр шној 

фа зи, у од го ва ра ју ћој раз ме ри спрем ној за штам пу.
То ком 2019. го ди не на ста вљен је рад на об ра ди и ана ли зи фо то-до ку мен та ци је 

на ста лој при ли ком те рен ског ис тра жи ва ња 2017. го ди не. При ба вље на је и до ку мен-
та ци ја По кра јин ског за во да из При шти не као и до ку мен та ци ја ко ју је фор ми ра ла 
еки па „Мне мо зи не”, то ком ра да на те ре ну 2001. го ди не. Овај по сао од но си са на све 
цр кве са чу ва не на те ри то ри ји Си ри нић ке и Сре дач ке жу пе. Исто вре ме но, за па же-
но је да по сто ји из ве сна по тре ба по на вља ња фо то-сни ма ња или до пу на, с об зи ром 
на то да је те рен ски рад оба вљен за са мо 4 да на. Том при ли ком је од 26 цр ка ва де-
таљ но тех нич ки сни мље но 15 (оста лих 11 за вр ше но је на те ре ну 2001). Овај по сао 
је са да ком плет но ура ђен и пре дат у фи нал ном об ли ку, спре ман за штам пу.

На ста вљен је рад на при ку пља њу и ком па ра тив ној ана ли зи по сто је ће ли те ра-
ту ре. При ме ће не су из ве сне не по ду дар но сти у из но ше њу чи ње ни ца код по је ди них 
ау то ра, те та ана ли за зах те ва до ста вре ме на. Сре ди ном го ди не за по чет је рад на пи-
са њу по је ди нач них тек сто ва о цр ква ма, а уз пла ни ра ни увод ни ве ћи син те зни текст 
по сао би тре бало да бу де го тов до сле де ће го ди не, што би би ло у окви ру до го во ре ног 
ро ка за за вр ше так и пре да ју про јек та. 

МЕ МО А РИ СЛИ КА РА ПА ВЛА ПА ЈЕ ЈО ВА НО ВИ ЋА (1859–1957) 
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Вла ди мир Си мић)

Рад на про јек ту „Ме мо а ри сли ка ра Па вла Па је Јо ва но ви ћа (1859–1957)” то ком 
2018. од ви јао се у скла ду са пла ни ра ном ди на ми ком. У овој пр вој фа зи ра да би ли 
су пред ви ђе ни сни ма ње и ди ги та ли за ци ја ру ко пи са ко ји се чу ва ју у Му зе ју гра да 
Бе о гра да и Ар хи ву СА НУ. Гра ђа из Му зе ја гра да Бе о гра да ко ја се на ла зи у Ле га ту 
Па је Јо ва но ви ћа чи ни ку ца ни текст на срп ском је зи ку под на зи вом Ме мо а ри сли
ка ра Ра до ва на на 236 стра ни ца. У Ар хи ву СА НУ, у окви ру за о став шти не Ми лу ти-
на Ми лан ко ви ћа, на ла зе се ра зни фраг мен ти сли ка ре ве ау то би о гра фи је: по ред 
ку ца ног тек ста ко ји об у хва та раз до бље од ње го вог де тињ ства до од ла ска у Лон дон 
(220 стра на), чу ва ју се ау то гра фи пи са ни на не мач ком (336 стра на) и ен гле ском је-
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зи ку (114 стра на). Ра ди се о де ли мич но по зна тим или пот пу но не по зна тим де ло ви-
ма ру ко пи са, ко ји би мо гли да осве тле би о гра фи ју слав ног срп ског сли ка ра. То ком 
2018. ди ги та ли зо ва на је ру ко пи сна гра ђа из обе ин сти ту ци је, те су се сте кли усло-
ви да се пре ђе у на ред ну фа зу ра да на про јек ту.

Рад на про јек ту у 2019. го ди ни се од ви јао по пред ви ђе ној ди на ми ци. На кон што 
је у прет ход ним фа за ма ис тра жи вач ки рад био усме рен на при ку пља ње, си сте ма ти-
за ци ју и ди ги та ли за ци ју не сре ђе не ме мо ар ске гра ђе, ове го ди не се пре шло у на ред ну, 
тре ћу фа зу. Ан га жо ва ни су струч ни пре во ди о ци Љу би ца Јан ков и Ма ри ја За ри фо вић 
ко ји су на срп ски је зик пре во ди ли де ло ве ме мо ар ске гра ђе пи са не на ен гле ском и 
не мач ком. Окон ча њем тог по сла би ло је мо гу ће при сту пи ти скла па њу раз ли чи тих 
де ло ва тек ста у јед ну ин те грал ну це ли ну, на кон че га је за по че то са пр вом ре дак ци јом 
це ло куп ног ру ко пи са. Ти ме се ула зи у прет по след њу фа зу пла ни ра ну за 2020. го-
ди ну – струч ну ана ли зу са др жа ја ру ко пи са и при пре му за об ја вљи ва ње.

УМЕТ НОСТ У СР БИ ЈИ ТРИ ДЕ СЕ ТИХ ГО ДИ НА 20. ВЕ КА 
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Ли ди ја Ме ре ник)

У пр вој го ди ни ра да на про јек ту оба вље на су ис тра жи ва ња гра ђе и умет нич-
ког ма те ри ја ла.

Об ја вље на су два на уч на ра да у Сло ве ни ји: „Na ro bu. On the brink. The Vi sual 
Arts in the King dom of Yugo sla via”, ed. Mo der na ga le ri ja i MSU Lju blja na, Cip Na rod-
na in uni ver zi tet ska knji žni ca Lju blja na: 7(497.1)(083.824); ISBN 978-961-206-139-5

1. Ana Bog da no vić, Pred sta vlja nje ju go slo ven ske umet no sti v tu ji ni: Kra lje vi na Ju go-
sla vi ja in Be neš ki bi e na le (i na en gle skom), 71–94

2. Li di ja Me re nik, Ide o loš ki in estet ski mo de li re a li zmov: o srb ski umet nost ti de se tih 
let (i na en gle skom), 222–280. 

Оде ље ње за сцен ске умет но сти и му зи ку

Пр ва сед ни ца Од бо ра Оде ље ња, у но вом са зи ву, одр жа на је 24. ок то бра 2016. 
го ди не. Дру га сед ни ца одр жа на je 9. де цем бра елек трон ским пу тем.

Го ди не 2017. рад се од ви јао у окви ру ра ни је утвр ђе ног пла на и про гра ма – на 
на уч но и стра жи вач ким про јек ти ма (за хва љу ју ћи сред стви ма за на уч но и стра жи вач ки 
рад ко ја су обез бе ди ли 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 и По кра јин ски се кре та ри јат за на у ку и тех но ло шки раз вој), на 
при пре ми по себ них из да ња, Збор ни ка Ма ти це срп ске за сцен ске умет но сти и 
му зи ку, на уч ног ску па „Жи вот и де ло Ру дол фа Бру чи ја – ком по зи тор у про це пу 
из ме ђу есте ти ка и иде о ло ги ја”, пре да ва ња, пред ста вља ња књи га, Му зич ких ве че ри 
Ма ти це срп ске и дру гих по сло ва ко ји су нео п ход ни за рад Оде ље ња. У то ку 2017. 
одр жа не су три елек трон ске сед ни це (26. ја ну а ра, 4. апри ла и 27. сеп тем бра) и јед-
на не е лек трон ска сед ни ца (15. де цем бра) Одборa Оде ље ња за сцен ске умет но сти и 
му зи ку. Елек трон ске сед ни це одр жа ва не су кад год је то би ло мо гу ће, ка ко би се 
из бе гли тро шко ви око ре а ли за ци је сед ни ца (нпр. тро шко ви пре во за и сл.). 

Го ди не 2018. рад се од ви јао у окви ру ра ни је утвр ђе ног пла на и про гра ма, на 
на уч но и стра жи вач ким про јек ти ма а за хва љу ју ћи сред стви ма за на уч но и стра жи-
вач ки рад, ко ја су обез бе ди ли 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 и По кра јин ски се кре та ри јат за на у ку и тех но ло шки раз вој, 
на при пре ми по себ них из да ња, Збор ни ка Ма ти це срп ске за сцен ске умет но сти и 
му зи ку, предавањa, пред ста вља ња књи га, Му зич ких ве че ри Ма ти це срп ске и дру-
гих по сло ва ко ји се под ра зу ме ва ју и нео п ход ни су за рад Оде ље ња. Одш тампанe 
су обе све ске Збор ни ка Ма ти це срп ске за сцен ске умет но сти и му зи ку, бр. 58/2018. 
и бр. 59/2018. При ре ђе но је 9 Му зич ких ве че ри. У то ку 2018. одр жа не су три елек-
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трон ске сед ни це Одборa Оде ље ња за сцен ске умет но сти и му зи ку (24. сеп тем бра, 
3. де цем бра и 21. де цем бра). Елек трон ске сед ни це одр жа ва не су ка ко би се из бе гли 
тро шко ви око ре а ли за ци је сед ни ца (нпр. тро шко ви пре во за и сл.). 

Го ди не 2019. рад се од ви јао у окви ру ра ни је утвр ђе ног пла на и про гра ма, на 
на уч но и стра жи вач ким про јек ти ма а за хва љу ју ћи сред стви ма за на уч но и стра жи-
вач ки рад, ко ја су обез бе ди ли 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 и По кра јин ски се кре та ри јат за на у ку и тех но ло шки раз вој, 
на при пре ми по себ них из да ња, Збор ни ка Ма ти це срп ске за сцен ске умет но сти и 
му зи ку, предавањa, пред ста вља ња књи га, Му зич ких ве че ри Ма ти це срп ске и дру гих 
по сло ва ко ји се под ра зу ме ва ју и нео п ход ни су за рад Оде ље ња. Одш тампанe су обе 
све ске Збор ни ка Ма ти це срп ске за сцен ске умет но сти и му зи ку, бр. 60/2019. и бр. 
61/2019. При ре ђе но је 8 Му зич ких ве че ри. У то ку 2019. одр жа на је сед ни ца Од бо ра 
Оде ље ња за сцен ске умет но сти и му зи ку, 12. но вем бра. Та ко ђе, одр жа но је ви ше 
елек трон ских сед ни ца Одборa Оде ље ња. Елек трон ске сед ни це одр жа ва не су ка ко 
би се из бе гли тро шко ви око ре а ли за ци је сед ни ца (нпр. тро шко ви пре во за и сл.).

Театролошкестудије

УВОД У ТЕ А ТРО ЛО ГИ ЈУ 
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Пе тар Мар ја но вић)

У осно ви про јек та „Увод у те а тро ло ги јуˮ на ла зе се пре да ва ња ко ја је про фе сор 
др Пе тар Мар ја но вић др жао на ма ги стар ским сту ди ја ма у Бе о гра ду (1994–2008), 
Но вом Са ду (1996–1997) и Ту зли (2007. и 2009). На уч на сту ди ја Увод у те а тро ло
ги ју има ће два на ест те ма (по гла вља).

У 2016. го ди ни ура ђе на су два увод на по гла вља про јек та: „Шта је те а тро ло-
ги ја – на ста нак те а тро ло ги је као на уч ног под руч ја; за да ци, мо гућ но сти и гра ни це 
те а тро ло ги је као на у ке; те о ри ја и ме то до ло ги ја те а тро ло ги је” и „Осо бе но сти нај-
ста ри је на уч не ди сци пли не те а тро ло ги је – исто ри је по зо ри шта и ње них суб ди сци-
пли на: те а тро гра фи је и со ци о ло ги је по зо ри шта”.

За 2017. го ди ну при ре ђе на су три по гла вља, чи је тек сто ве је про фе сор Мар ја-
но вић до ста вио Оде ље њу: „Шта је те а тро ло ги ја – на ста нак те а тро ло ги је као на уч-
ног под руч ја; за да ци, мо гућ но сти и гра ни це те а тро ло ги је као на у ке; те о ри ја и ме-
то до ло ги ја те а тро ло ги је” (пр ва те ма), „Осо бе но сти нај ста ри је на уч не ди сци пли не 
те а тро ло ги је – исто ри је по зо ри шта (са ње ном по моћ ном на у ком те а тро гра фи јом и 
суб ди сци пли ном со ци о ло ги јом по зо ри шта)” (дру га те ма) и „Те а тро ло шка ана ли за 
тек ста дра ме: Љу бо мир Си мо вић: Ха са на ги ни ца” (пе та те ма).

То ком 2018. го ди не при ре ђе на су по гла вља чи је тек сто ве је про фе сор Мар ја-
но вић до ста вио Оде ље њу (54 стра не ку ца ног тек ста) „Осо бе ност есте ти ке по зо ри шта 
и глав ни де ло ви ње них ис тра жи ва ња: глу ма, ре жи ја и сцен ски про стор”.

То ком 2019. го ди не при ре ђе на су и пре да та Оде ље њу три за вр ше на по гла вља: 
„По зо ри ште и пу бли ка од ан тич ких вре ме на до на ших да на”, „Пор трет глум ца 
оства рен те а тро ло шким ме то дом: Пе ра До бри но вић (1853‒1923)” и „Пор трет ре ди-
те ља оства рен те а тро ло шким ме то дом: Де јан Ми јач (1934)”. 

Ра ди се и на при пре ми књи ге Те а тро ло шке те ме, ко ја је ре зул тат ра да на овом 
про јек ту и ко ју ће но си лац про јек та то ком 2020. го ди не пре да ти Оде ље њу за штам пу. 

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, Пољ ска)

То ком 2017. го ди не на ста вљен је рад на про у ча ва њу два де се то го ди шњих пољ-
ско-срп ских по зо ри шних пре пли та ња од 1991. го ди не. У сфе ру про у ча ва ња укљу-
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че ни су драм ски пи сци, по зо ри шни ре ди те љи, глум ци, сце но гра фи и ко сти мо гра фи 
из Пољ ске, а чи ја су де ла на ре пер то а ру срп ских по зо ри шта, као и пи сци и сцен ски 
умет ни ци из Ју го сла ви је, Ср би је и Цр не Го ре, Ср би је и Ре пу бли ке Срп ске чи је је 
ства ра ла штво укљу че но у ре пер то а ре пољ ских по зо ри шта. 

Ти ме се на ста вља ју про у ча ва ња др Ја дви ге Соп чак (Скур њик), ко ја је док тор-
ску те зу о ре цеп ци ји пољ ске дра ме на ју го сло вен ским сце на ма до 1990. го ди не 
од бра ни ла на Ака де ми ји умет но сти у Но вом Са ду и об ја ви ла је у из да њу Ма ти це 
срп ске. Те мељ ових про у ча ва ња су и те а тро ло шке кон фе рен ци је одр жа не у Ло ђу 
2008. и на Ан дре вљу 2011. го ди не.

За ни мљи ва и бо га та по зо ри шна укр шта ња са гле да ва ју се ком па ра тив ном ме-
то дом, у све о бу хват ној те а тро ло шкој ана ли зи. Ре зул та ти ис тра жи ва ња би ће кру-
ни са ни за јед нич ким из да њем Ма ти це срп ске у Но вом Са ду и Филм ске ака де ми је 
у Ло ђу.

У ис тра жи ва њи ма у Пољ ској уче ству ју проф. др Ја дви га Соп чак (Филм ска 
ака де ми ја, Лођ) и Зо фи ја Узе лац, де кан Филм ске ака де ми је у Ло ђу. 

Рад на овом про јек ту је 2018. го ди не об у ста вљен због бо ле сти ру ко во ди о ца 
про јек та проф. др Ја дви ге Соп чак.

Рад на овом про јек ту је и 2019. го ди не „за мр знут” због бо ле сти ру ко во ди о ца 
про јек та проф. др Ја дви ге Соп чак.

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: др Зо ран Ђе рић)

Об ја вље ни ра до ви у 2016:
1. „Дра ма тур ги ја за де цу и мла де”, при ре ди ли Ма ри на Ми ли во је вић Ма ђа рев и 

Зо ран Ђе рић, Сце на, 1/2 2016, 76–141.
2. Зо ран Ђе рић, „Ве ли ка син те за Хен ри ка Јур ков ског”, Сце на, 1/2 2016, 186–195.
3. Хен рик Јур ков ски, „Лут ке у књи жев но сти”, пре вод с пољ ског Зо ран Ђе рић, 

Сце на, 1/2 2016, 197–226.
4. Бо рис Гол дов ски, Љу бов Ду ха ни на, „Вре ме ау то ма та / Au to ma ton era”, из бор и 

пре вод с ру ског Зо ран Ђе рић, Ни ти – ча со пис за лут кар ску умет ност / Thre ads 
– pup pe try ma ga zi ne, 4, По зо ри шни му зеј Вој во ди не, Но ви Сад 2016, 7–10.

5. Хен рик Јур ков ски, „Ди вље ње за ве штач ке лут ке – ау то ма те / Be ing im pres sed 
by ar ti fi cial ob jects – au to ma tons”, из бор и пре вод с пољ ског Зо ран Ђе рић, Ни ти 
– ча со пис за лут кар ску умет ност / Thre ads – pup pe try ma ga zi ne, 4, По зо ри шни 
му зеј Вој во ди не, Но ви Сад 2016, 13–15.

6. Хен рик Јур ков ски, „По бу на ма не ке на / Re volt of The Man ne qu ins”, из бор и пре-
вод с пољ ског Зо ран Ђе рић, Ни ти – ча со пис за лут кар ску умет ност / Thre ads 
– pup pe try ma ga zi ne, 4, По зо ри шни му зеј Вој во ди не, Но ви Сад 2016, 18–20.

7. Сен ка Пе тро вић, „По бе да при ја тељ ства / Vic tory of fri en dship”, Ни ти – ча со
пис за лут кар ску умет ност / Thre ads – pup pe try ma ga zi ne, 4, По зо ри шни 
му зеј Вој во ди не, Но ви Сад 2016, 46–47.

8. Сен ка Пе тро вић, „Но во сад ски но ви те а тар / No vi Sad New The a tre”, Ни ти – 
ча со пис за лут кар ску умет ност / Thre ads – pup pe try ma ga zi ne, 4, По зо ри шни 
му зеј Вој во ди не, Но ви Сад 2016, 52–54.

9. Зо ран Ђе рић, „Исто ри ја и ево лу ци ја ме ха нич них лу та ка / Hi story and evo lu tion 
of mec ha nic pup pets” (Б. Гол дов ский, Л. Ду ха ни на, Де ти Ге фе ста, Мо сква 
2015), Ни ти – ча со пис за лут кар ску умет ност / Thre ads – pup pe try ma ga zi ne, 
4, По зо ри шни му зеј Вој во ди не, Но ви Сад 2016, 56.

10. Зо ран Ђе рић, „10 х 10” (18. ме ђу на род ни лут кар ски фе сти вал Злат на искра), 
Ни ти – ча со пис за лут кар ску умет ност / Thre ads – pup pe try ma ga zi ne, 4, По-
зо ри шни му зеј Вој во ди не, Но ви Сад 2016, 62–63.
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11. Хен рик Јур ков ски, „Лут ка у вре ме ни ма не по што ва ња / He nryk Jur kow ski, Pup-
pets in The Ti mes of dis re spect”, из бор и пре вод с пољ ског Зо ран Ђе рић, Ни ти 
– ча со пис за лут кар ску умет ност / Thre ads – pup pe try ma ga zi ne, 4, По зо ри шни 
му зеј Вој во ди не, Но ви Сад 2016, 66–67.

12. Jur kov skom u čast. Zbor nik ra do va, pri re dio Zo ran Đe rić, Po zo riš ni mu zej Voj vo-
di ne, Me đu na rod ni fe sti val po e zi je za de cu, Otvo re ni uni ver zi tet Su bo ti ca 2016, 
142 str.; ilu str.; 24 cm (Bi bli o te ka Este ti ka te a tra za de cu).

13. Zo ran Đe rić, „Ve li ka sin te za Hen ri ka Jur kov skog”, u: Jur kov skom u čast. Zbor nik 
ra do va, pri re dio Zo ran Đe rić, Po zo riš ni mu zej Voj vo di ne, Me đu na rod ni fe sti val 
po e zi je za de cu, Otvo re ni uni ver zi tet Su bo ti ca 2016, 29–43.

14. Zo ran Đe rić, „Na po me na pri re đi va ča”, u: Jur kov skom u čast. Zbor nik ra do va, pri-
re dio Zo ran Đe rić, Po zo riš ni mu zej Voj vo di ne, Me đu na rod ni fe sti val po e zi je za 
de cu, Otvo re ni uni ver zi tet Su bo ti ca 2016, 129–131.

15. Zo ran Đe rić, „Krat ka hro no lo gi ja ži vo ta i ra da aka de mi ka Hen ri ka Jur kov skog”, u: 
Jur kov skom u čast. Zbor nik ra do va, pri re dio Zo ran Đe rić, Po zo riš ni mu zej Voj vo di-
ne, Me đu na rod ni fe sti val po e zi je za de cu, Otvo re ni uni ver zi tet Su bo ti ca 2016, 133–136.

16. Зо ран Ђе рић, „Од кри зе по зо ри шта до по зо ри шта кри зе, ка по зо ри шту но ве 
дра ма тур ги је”, Агон, ча со пис за по зо ри шне и ви зу ел не ко му ни ка ци је, Ба ња 
Лу ка, го ди на V, 8, 15–20.

17. Zo ran Đe rić, In ter vju za azer bej džan ski Günün Se si o po zo riš tu u Sr bi ji: „Ölkəni zi 
və xal qi ni zi çox sev dim – Zo ran Deriç”, 10 Noyabr 2016 – 12:50, www.gu nun se se.
in fo/az .

Об ја вље ни ра до ви у 2017:
1. Сце на, ча со пис за по зо ри шну умет ност. Из да вач: Сте ри ји но по зор је; број 1, 

ја ну ар –март 2017, глав ни и од го вор ни уред ник Зо ран Ђе рић.
2. I / По зо ри ште у XXI ве ку: иза зо ви и кри зе (при ре дио и пре вео Зо ран Ђе рић).
3. II / По зо ри ште и мул ти кул ту рал ност (при ре дио Зо ран Ђе рић).
4. III / По зо ри ште и фе сти ва ли (при ре дио и пре вео Зо ран Ђе рић).
5. Ми лан Рих тер, „Све мо је дра ме су до бре за чи та ње, али има ју и сцен ски по-

тен ци јал” (раз го ва рао Зо ран Ђе рић), 109–111.
6. Зо ран Ђе рић, „Укра јин ска дра ма тур ги ја да нас”, 241–244.
7. Ни ти, ча со пис за лут кар ску умет ност. Из да вач: По зо ри шни му зеј Вој во ди-

не; глав ни и од го вор ни уред ник Љи ља на Ди нић, члан уред ни штва Зо ран 
Ђе рић. На по ме на: у штам пи су бро је ви 6 и 7 за 2017. го ди ну. У њи ма ће би ти 
об ја вље ни при ло зи Љи ља не Ди нић, Сен ке Пе тро вић и Зо ра на Ђе ри ћа.

8. Хен рик Јур ков ски, Лут ка у кул ту ри, пре вео Зо ран Ђе рић. Из да ва чи: По зо ри-
шни му зеј Вој во ди не, Ме ђу на род ни фе сти вал по зо ри шта за де цу, Су бо ти ца 
и Отво ре ни уни вер зи тет Су бо ти ца, 2017, 332 стра не.

9. Зо ран Ђе рић, „Лут кар ска кул ту ра”, по го вор у: Хен рик Јур ков ски, Лут ка у 
кул ту ри, пре вео Зо ран Ђе рић, из да ва чи: По зо ри шни му зеј Вој во ди не, Ме ђу-
на род ни фе сти вал по зо ри шта за де цу, Су бо ти ца и Отво ре ни уни вер зи тет 
Су бо ти ца, 2017, 287–294.

10. A tri bu te to Jur kow ski. Col lec tion of Pa pers. Edi ted by Zo ran Đe rić, The The a tre 
Mu se um of Voj vo di na, In ter na ti o nal Chil dren’s The a tre Fe sti val, Open Uni ver sity 
Su bo ti ca 2017; 144 p.

11. Zo ran Đe rić, „The gre at synthe sis of He nryk Jur kow ski”, у: A tri bu te to Jur kow ski. 
Col lec tion of Pa pers. Edi ted by Zo ran Đe rić, The The a tre Mu se um of Voj vo di na, 
In ter na ti o nal Chil dren’s The a tre Fe sti val, Open Uni ver sity Su bo ti ca 2017, 31–46.

12. Zo ran Đe rić, „A no te from the edi tor”, у: A tri bu te to Jur kow ski. Col lec tion of Pa-
pers. Edi ted by Zo ran Đe rić, The The a tre Mu se um of Voj vo di na, In ter na ti o nal 
Chil dren’s The a tre Fe sti val, Open Uni ver sity Su bo ti ca 2017, 131–134.
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13. Zo ran Đe rić, „Short chro no logy of li fe and works of aca de mi cian He nryk Jur kow-
ski”, у: A tri bu te to Jur kow ski. Col lec tion of Pa pers. Edi ted by Zo ran Đe rić, The 
The a tre Mu se um of Voj vo di na, In ter na ti o nal Chil dren’s The a tre Fe sti val, Open 
Uni ver sity Su bo ti ca 2017, 135–138.

14. Zo ran Đe rić, „Re per to ar ra zno lik i estet ski re le van tan”, ин тер вју у: Fe sti val ski 
bil ten, XXIV Me đu na rod ni fe sti val po zo riš ta za de cu, Su bo ti ca, 24–29. sep tem bar 
2017, 7.

15. Zo ran Đe rić, „Pro gram me is di ver se and aest he ti cally re le vant”, ин тер вју у: Fe sti val 
Bul le tin, XXIV In ter na ti o nal Chil dren’s The a tre Fe sti val, Su bo ti ca, Ser bia, 24–29 
Sep tem ber 2017, 7.

16. Zo ran Đe rić, „Ka ko raz u me ti svet”, у: Da nas, 30. sep tem bar 2017, Do da tak „Ne-
de lja”, 4.

17. Зо ран Ђе рић, „Дра ма ти за ци ја по е зи је и про зе Иве Ан дри ћа”, Агон, Ба ња лу ка, 
го ди на VI, 9, 2017, 15–24.

18. Зо ран Ђе рић, „Опер ска дра ма тур ги ја, дра го це но шти во Де ја на Ми ла ди но-
ви ћа”, Днев ник, Кул ту ра, 9. ав густ 2017, 10.

19. Зо ран Ђе рић, ин тер вју „Ими гран ти у ва ви лон ској ку ли”, у: Ими гран ти у ва
ви лон ској ку ли, при ре ди ла Зден ка Ва лент Бе лић, За вод за кул ту ру Вој во ди не, 
Но ви Сад 2017, 9–22.

Об ја вље ни ра до ви у 2018:
1. Зо ран Ђе рић, „Де ла Да ни ла Ки ша на Сте ри ји ном по зор ју”, у: Са вре ме ни 

до ма ћи драм ски текст на Сте ри ји ном по зор ју (од осни ва ња По зор ја до да
нас), Сте ри ји но по зор је, Но ви Сад 2017, 75–89 (из штам пе иза шло у ја ну а ру 
2018).

2. Ma ri ja Mag da le na Idei Tri fu no vić, „Na ci o nal ni te a tar lju bav du ga če ti ri de ce ni je”, 
In ter vju s uprav ni kom SNP-a dr Zo ra nom Đe ri ćem, No vo sad ski re por ter, 6. 4. 2018, 
1 (na ja va) i 17. 

3. Зо ран Ђе рић, управ ник Срп ског на род ног по зо ри шта, од го вор на ан ке ту „Шта 
во лим у Вој во ди ни” – „Ствар на и мит ска”, Днев ник, 7. и 8. апри ла 2018. го ди не, 4.

4. Zo ran Đe rić, „Po zo riš te ima ključ nu po zi ci ju u na ci o nal noj kul tu ri”, ин тер вју у: 
Da nas, po vo dom Svet skog da na po zo riš ta, spe ci jal ni do da tak „World The a tre Day”, 
VI, Uto rak, 27. mart 2018.

На пи са ни су тек сто ви и при пре мље ни за об ја вљи ва ње:
1. Зо ран Ђе рић, „Вој во ђан ско по зо ри ште лу та ка, у Но вом Са ду, од 1945. до 1953. 

го ди не”.
2. Зо ран Ђе рић, „Град ско по зо ри ште лу та ка у Но вом Са ду, од 1953. до 1968. го-

ди не”.
3. Зо ран Ђе рић, „По зо ри ште мла дих у Но вом Са ду, од 1968. до 1981. го ди не”.
4. Зо ран Ђе рић, „По зо ри ште мла дих у Но вом Са ду, од 1981. до 1989. го ди не”.
5. Зо ран Ђе рић, „По зо ри ште мла дих у Но вом Са ду, по след ње две де це ни је”.

Пре ве де ни су тек сто ви и при пре мље ни за об ја вљи ва ње:
1. Вје слав Хеј но, „Пољ ска шко ла лут кар ске ре жи је”, с пољ ског пре вео Зо ран 

Ђе рић (за ча со пис Ни ти, де цем бар 2018);
2. Ни ко лај На у мов, „При пре ма ње уло ге (о ра ду на при пре ми уло ге у по зо ри шту 

лу та ка)”, с ру ског пре вео Зо ран Ђе рић (за ча со пис Ни ти, де цем бар 2018).

На пи са ни су тек сто ви и че ка ју на об ја вљи ва ње:
1. Зо ран Ђе рић, „Хлеб, лут ке и лут ка ри”, при каз 31. ме ђу на род ног лут кар ског 

фе сти ва ла у Лом жи, Пољ ска;
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2. Зо ран Ђе рић, „Ути цај мо дер ни зма на лут кар ство”, при каз књи ге Бран ке Руд-
ман, Лут кар ство и ве ли ка ни мо дер ни зма – при мје на дра ма тур шких ис ку ста
ва Ста ни слав ског, Брех та и Ар тоа у ка за ли шту лу та ка („Школ ска књи га”, 
За греб 2017).
На пи сан је текст ко ји че ка на об ја вљи ва ње у збор ни ку Срп ски пи сци из ме ђу 

два ра та на Сте ри ји ном по зор ју (Сте ри ји но по зор је, Но ви Сад 2018): Зо ран Ђе рић, 
„Де ла Иве Ан дри ћа на Сте ри ји ном по зор ју”.

Об ја вље ни ра до ви у 2019:
1. Зо ран Ђе рић, „Дра ма ти за ци је де ла Ива Ан дри ћа на Сте ри ји ном по зор ју”, у: 

Срп ски пи сци и њи хо ва де ла из ме ђу два свет ска ра та на Сте ри ји ном по зор
ју, Сте ри ји но по зор је, Но ви Сад 2018, 92–101 (из штам пе иза шло у ја ну а ру 
2019).

2. Zo ran Dje rić, „The a tre is Eter nal Chan ge”, ин тер вју у: Di plo macy & Com mer ce, 
Co lor Me dia Com mu ni ca ti ons, No vi Sad, Ja nu ary 2019, IS SUE No. 35, 60, 61. 

3. Вје слав Хеј но, „Ко је лут кар ски ре ди тељ. Пољ ска шко ла лут кар ске ре жи је” 
(пре вод с пољ ског Зо ран Ђе рић), Ни ти, 8/9 2018, По зо ри шни му зеј Вој во ди не, 
Но ви Сад [јануар 2019], 14–19.

4. Ни ко лај На у мов, „Пра ви мо уло гу. О ра ду на уло зи у по зо ри шту лу та ка” (пре-
вод с ру ског Зо ран Ђе рић), Ни ти, 8/9 2018, По зо ри шни му зеј Вој во ди не, Но ви 
Сад [јануар 2019], 20–29.

5. Зо ран Ђе рић, „Хлеб, лут ка и лут ка ри. 31. ме ђу на род ни по зо ри шни фе сти вал 
у Лом жи, Пољ ска”, Ни ти, 8/9 2018, По зо ри шни му зеј Вој во ди не, Но ви Сад 
[јануар 2019], 72–74.

6. Зо ран Ђе рић, „За у век вер теп” (Зо ран Ра до ва но вић, За у век вер теп. Сце но из
во ђе ње у сли ци и ре чи, РТС из да ва штво, Бе о град 2017), Ни ти, 8/9 2018, По зо-
ри шни му зеј Вој во ди не, Но ви Сад [јануар 2019], 82–83.

7. „Пр ви чо век те а тра ни је су пер мен” Ин тер вју: Зо ран Ђе рић, управ ник СНП-а 
/ Бор ка Г. Тре бје ша нин, По ли ти ка, Кул ту ра, по не де љак, 1. април 2019, 17.

8. Зо ран Ђе рић, „Исто ри ја и ле ген да”, Бил тен 1, XXII Те а тар фест „Пе тар Ко-
чић”, Ба ња Лу ка, Ре пу бли ка Срп ска, БиХ, 4–6.

9. Зо ран Ђе рић, „(П)огле ди по вла шће ног гле да о ца”, у: На та ша Гли шић, (П)огле
ди. Дра ма. По зо ри ште. Ствар ност, Ба ња Лу ка 2019, 215–219.

10. Зо ран Ђе рић, „Срп ско на род но по зо ри ште, не ка да, са да и су тра”, у: Агон (ча-
со пис за по зо ри ште и ви зу ел не ко му ни ка ци је), На род но по зо ри ште Ре пу бли-
ке Срп ске, Ака де ми ја умјет но сти Уни вер зи те та у Ба њој Лу ци, Ба ња Лу ка 2019, 
го ди на VII, 11, 75–79.

11. Зо ран Ђе рић, „Исто ри ја и ле ген да”, Те а тар фест 2019. Ба ња Лу ка, у: Агон (ча-
со пис за по зо ри ште и ви зу ел не ко му ни ка ци је), На род но по зо ри ште Ре пу бли-
ке Срп ске, Ака де ми ја умјет но сти Уни вер зи те та у Ба њој Лу ци, Ба ња Лу ка, 
2019, го ди на VII, 11, 103–107.

12. М. Ста јић, Ин тер вју: Зо ран Ђе рић, се лек тор 26. Ме ђу на род ног фе сти ва ла по-
зо ри шта за де цу у Су бо ти ци, „Ша ро лик свет те а тра за клин це и клин це зе”, 
Днев ник, су бо та, 21. сеп тем бра 2019, 10.

13. Zo ran Đe rić, „Se lek ci ja XXVI Me đu na rod nog fe sti va la po zo riš ta za de cu u Su bo-
ti ci”/ „Pro gram of The XXVI In ter na ti o nal Chil dren’s The a tre Fe sti val in Su bo ti ca”, 
Ca ta lo gue XXVI In ter na ti o nal Chil dren’s The a tre Fe sti val, Su bo ti ca 22–27 Sep
tem ber 2019, Su bo ti ca 2019, 8–9.

14. X me đu na rod ni fo rum za is tra ži va nje po zo riš ne umet no sti za de cu i mla de / 10th 
In ter na ti o nal re se arch Col le ge of The a tre arts for chil dren and young pe o ple. Zo-
ran Đe rić, uče snik: „Po zo riš ta za de cu i mla de: iz me đu dram skog i post dram skog 
te a tra”. Su bo ti ca 22–27. sep tem bar 2019.
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На пи са ни су тек сто ви и при пре мље ни за об ја вљи ва ње у ча со пи су Ни ти до 
кра ја 2019. го ди не:

1. Зо ран Ђе рић, „Ути цај мо дер ни зма на лут кар ство”, при каз књи ге Бран ке Руд-
ман, Лут кар ство и ве ли ка ни мо дер ни зма – при мје на дра ма тур шких ис ку ста ва 
Ста ни слав ског, Брех та и Ар тоа у ка за ли шту лу та ка („Школ ска књи га”, 
За греб 2017);

2. Зо ран Ђе рић, „Дра ма тур ги ја лут кар ског по зо ри шта”, при каз књи ге Зден ке 
Ђерђ, Дра ма тур ги ја лут кар ско га ка за ли шта (Leykam in ter na ti o nal, Za greb 
2018).

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)

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)

Рад на те ми „Ма ти ца срп ска и Срп ско на род но по зо ри ште (1861–1914)” то ком 
2016–2017. го ди не од ви јао се у две ета пе. На ста вље ни су иш чи та ва ње и ана ли за 
де ла гра ђе ко ја је то ком прет ход не го ди не из дво је на из збир ки Ру ко пи сног оде ље-
ња Ма ти це срп ске. На ста вљен је пре глед ка та ло га Збир ке пи са ма РОМС-а ко ји ће 
до кра ја 2017. го ди не би ти при ве ден кра ју. Из дво је на су пи сма ре ле вант на за те му 
и от по че то је са њи хо вим иш чи та ва њем ко је ће би ти на ста вље но и у на ред ној го-
ди ни.

Дру га ета па ра да на те ми об у хва ти ла је ис тра жи ва ње Фон да „Дру штво за 
Срп ско на род но по зо ри ште – Но ви Сад (1861–1941)”, ко ји се под озна ком Ф. 35 чу ва 
у Ар хи ву Вој во ди не. Пре гле дан је ана ли тич ки ин вен тар овог фон да за ку ти је 4, 5 
и 6 и на чи њен по пис гра ђе ко ју тре ба пре гле да ти у окви ру ис тра жи ва ња ове те ме. 
У то ку је пре глед ку ти ја 9 и 10, за ко је ана ли тич ки ин вен тар не по сто ји. Ис тра жи-
ва ње овог фон да по треб но је на ста ви ти и то ком на ред не го ди не. 

У то ку 2018. го ди не до вр ше на је пла ни ра на ана ли за из дво је не ар хив ске гра ђе 
ко ја се чу ва у Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске. Иш чи та на су сва пи сма ра ни је 
из дво је на из Збир ке, а не ка од њих су ске ни ра на за по тре бе бу ду ће књи ге. Упо ре-
ђи ва ни су и укр шта ни по да ци из ра ни је об ра ђе них ру ко пи са, гра ђе из За пи сни ка 
и Ар хи ве Ма ти це срп ске и ода бра не пре пи ске. Из дво је ни су и пре гле да ни ре ле вант ни 
члан ци из пе ри о ди ке.

На ста вље но је пла ни ра но ис тра жи ва ње Фон да 35 у Ар хи ву Вој во ди не ко је би, 
због оби ма гра ђе, тре ба ло да тра је и у пр вој по ло ви ни на ред не го ди не. По ред то га, 
на ста вље ни су по сло ви на ло ци ра њу де ло ва гра ђе ко јој је, због че стог се ље ња, те-
шко уста но ви ти ме сто. 

То ком 2019. го ди не на ста вље но је ис тра жи ва ње гра ђе ве за не за те му у Фон ду 
35 Ар хи ва Вој во ди не („Дру штво за Срп ско на род но по зо ри ште”). Ре ле ват на гра ђа 
је обим на и ра су та у ви ше ин сти ту ци ја та ко да се у пр вој по ло ви ни го ди не ис тра жи-
ва ње од ви ја ло спо ри је од оче ки ва ног. Ис тра жи ва ња ве за на за ло ци ра ње по је ди них 
пи са ма Јо ва на Ђор ђе ви ћа по треб но је про ши ри ти и на Му зеј по зо ри шне умет но сти 
Ср би је. Сто га се део ис тра жи вач ких по сло ва ра ди што пре ци зни јег ком пле ти ра ња 
по да та ка мо ра на ста ви ти и то ком 2020. го ди не. То ком 2019. го ди не на ста вље ни су 
по сло ви на си сте ма ти за ци ји до сад при ку пље не гра ђе, пре све га оној ко ја се чу ва у 
Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске и оној ко ја је до сад при ку пље на ис тра жи ва-
њем у Ар хи ву Вој во ди не. Та ко ђе, то ком 2019. го ди не ана ли зи ран је удео драм ских 
де ла при сти глих на кон кур се Ма ти це срп ске на ре пер то а ру Срп ског на род ног по-
зо ри шта. На ста вљен је и рад на си сте ма ти за ци ји до сад при ку пље не гра ђе о Ан то-
ни ју Ха џи ћу. 
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Срп ско на род но по зо ри ште (1900 –1914) 
(но си лац те ме: др Зо ран Мак си мо вић)

У 2016. го ди ни, у ци љу при ку пља ња ре ле вант не гра ђе о исто ри ји и умет нич-
ким до ме ти ма Срп ског на род ног по зо ри шта од по чет ка ХХ ве ка до Пр вог свет ског 
ра та (1900–1914), ис тра жи ва на су и при ку пља на до ку мен та, пла ка ти, фо то гра фи је и 
дру ги до ку мен та ци о ни ма те ри јал у По зо ри шном му зе ју Вој во ди не. Ак це нат ис тра-
жи ва ња је био на збир ка ма пла ка та и фо то гра фи ја. На осно ву пла ка та пред ста ва и 
ре цен зи ја из днев не штам пе би се ре кон стру и сао ре пер то ар По зо ри шта. 

Осим то га, из у че на је и кри тич ки ана ли зи ра на по сто је ћа струч на ли те ра ту ра 
за овај пе ри од де ла ња Срп ског на род ног по зо ри шта. Ка ко на ша по зо ри шна ли те-
ра ту ра не оби лу је ра до ви ма ко ји су си сте ма тич но и ис црп но об у хва та ли и де лат ност 
СНП-а у пр вој по ло ви ни ХХ ве ка, овај рад би, у нај ве ћем де лу, тре ба ло да из ла же, 
син те ти ше и ана ли зи ра до са да при ку пље ни до ку мен та ци о ни ма те ри јал (ак та Дру-
штва за Срп ско на род но по зо ри ште /са мог Дру штва, Управ ног од бо ра, Умет нич ког 
од се ка, Еко ном ског од се ка.../, за тим др жав на до ку мен та, пла ка те пред ста ва, пре-
пи ску, по зо ри шне члан ке и кри ти ке у штам пи, сцен ске и пор трет не фо то гра фи је...). 
Из та ко при ку пље них по зи ти ви стич ких чи ње ни ца на осно ву до ку ме на та раз ли чи те 
про ве ни јен ци је, те жи ли би смо да ре кон стру и ше мо и ана ли зи ра мо исто ри ју СНП-а 
и на шег по зо ри шног жи во та у на зна че ном пе ри о ду. 

Те а тро ло шка ре кон струк ци ја (те а тро ло шка, исто ри о граф ска, ком па ра тив на 
ме то да) по зо ри шног на сле ђа нео п хо дан је основ за истин ско раз у ме ва ње и ту ма че-
ње мо дер ног по зо ри шта и дра ма тур ги је, и би тан пред у слов за ма шни јих син те за. 
У овом слу ча ју на ро чи то је бит на, јер је у пи та њу и ис тра жи ва ње јед ног од не до ста-
ју ћих и не ра све тље них пе ри о да у де ла њу Срп ског на род ног по зо ри шта. Ко нач но, 
и ра ди из ра де мо но гра фи је Срп ског на род ног по зо ри шта, ко ју нај ста ри ји про фе сио-
нал ни те а тар у Ср ба још увек не ма.

СРП СКО НА РОД НО ПО ЗО РИ ШТЕ 1918–1941. 
(ру ко во ди лац про јек та: др Зо ран Мак си мо вић)

Ра ди се о че тво ро го ди шњем про јек ту (2017–2020) о исто ри ји Срп ског на род ног 
по зо ри шта у Но вом Са ду (у да љем тек сту: СНП), ко ји је по де љен на че ти ри фа зе 
ис тра жи ва ња (1. фа за: до са да је при ку пље на гра ђа за пе ри од: де цем бар 1918. – јун 
1927. и 1927‒1931; 2. фа за: СНП 1931‒1935; 3. фа за: СНП 1935‒1939; и 4. фа за: СНП 
1939‒1941). Сва ка фа за од го ва ра на ред ним го ди на ма ис тра жи ва ња.

Срп ско на род но по зо ри ште (1918–1941) те ма је на уч но и стра жи вач ког ра да 
ко ју чи ни де лат ност тог нај ста ри јег на ци о нал ног те а тра у Ср ба. Она је по ве за на са 
окол но сти ма, об ли ци ма и по ја ва ма дру штве ног жи во та у го ди на ма та ко зва ног ме-
ђу рат ног раз до бља (1918‒1941), а мо тив за об ра ду ове те ме је у чи ње ни ци да на ша 
по зо ри шна ли те ра ту ра не оби лу је ра до ви ма ко ји су на уч но и струч но об у хва та ли 
де лат ност СНП-а из ме ђу два свет ска ра та. 

Исто ри ја СНП-а би се мо гла по де ли ти на три пе ри о да: „ро ман ти чар ски” 
(1861‒1914), ме ђу рат ни (1918‒1941) и са вре ме ни (од 1944). Сма тра мо да при мар но 
ис тра жи ва ње ме ђу рат не исто ри је СНП-а ни је из вр ше но у до вољ ној ме ри – оно ни-
је ни си сте мат ско ни ис црп но. Са мим тим не до ста је пред у слов за да ља из у ча ва ња 
и ана ли зе, ко ји би кроз со ци о ло шке, кул ту ро ло шке и дру ге прет по став ке ра све тли-
ли овај пе ри од про шло сти нај ста ри јег про фе си о нал ног те а тра у Ср ба.

У нај ве ћем де лу, овај рад син те ти ше и ана ли зи ра до ступ ни до ку мен та ци о ни 
ма те ри јал (ак та Дру штва за Срп ско на род но по зо ри ште /са мог Дру штва, Управ ног 
од бо ра, Умет нич ког од се ка, Еко ном ског од се ка.../, Ми ни стар ства про све те, за тим 
дру га до ку мен та, ре пер то ар, пла ка те пред ста ва, пре пи ску, по зо ри шне члан ке и 
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кри ти ке у штам пи, сцен ске и пор трет не фо то гра фи је...). На осно ву та ко при ку пље-
них чи ње ни ца те жи мо да ре кон стру и ше мо и ана ли зи ра мо исто ри ју СНП-а, ње го ве 
осо бе но сти и умет нич ке до ме те у ме ђу рат ном пе ри о ду. 

Те а тро ло шка ре кон струк ци ја (те а тро ло шка, исто ри о граф ска, ком па ра тив на 
ме то да) по зо ри шног на сле ђа нео п хо дан је основ за истин ско раз у ме ва ње и ту ма че-
ње ка ко исто ри је, та ко и мо дер ног по зо ри шта и дра ма тур ги је. 

У 2017. го ди ни при ку пље ни су и ис тра же ни из во ри за пе ри од де цем бар 1918. 
– јун 1931, те је из вр ше на об ра да и ана ли за са ку пље не гра ђе, а у ци љу ре кон стру-
и са ња и пи са ња ме ђу рат не исто ри је СНП-а. Ис тра жи ва ње до ку мен та ци је је вр ше но 
у Ар хи ву Вој во ди не (Фонд Дру штва за Срп ско на род но по зо ри ште), Ар хи ву Срп ског 
на род ног по зо ри шта, Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске, По зо ри шном му зе ју 
Вој во ди не и на дру гим ме сти ма, а тек сто ви из пе ри о ди ке то га вре ме на при ку пља ни 
су у Би бли о те ци Ма ти це срп ске (кри ти ке, на ја ве пред ста ва, ве сти и оста ли тек сто ви).

У 2018. го ди ни при ку пље ни су и ис тра же ни из во ри у се зо на ма: 1931/32, 1932/33, 
1933/34. и 1934/35. У ци љу ре кон стру и са ња и пи са ња ме ђу рат не исто ри је СНП-а 
(1918–1941) об ра ђе на је и ана ли зи ра на са ку пље на гра ђе за те на ве де не се зо не. Ис тра-
жи ва ње до ку мен та ци је је, као и у прет ход ној го ди ни, спро во ђе но у: Ар хи ву Вој во-
ди не (Фонд Дру штва за Срп ско на род но по зо ри ште), Ар хи ву Срп ског на род ног 
по зо ри шта, Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске и По зо ри шном му зе ју Вој во ди не, 
а при ку пља ње тек сто ва из пе ри о ди ке то га вре ме на, у Би бли о те ци Ма ти це срп ске 
и би бли о те ка ма СНП-а и По зо ри шног му зе ја Вој во ди не (кри ти ке, на ја ве пред ста ва, 
ве сти и оста ли тек сто ви).

То ком 2019. го ди не се при сту пи ло ра ду на 3. фа зи у окви ру овог на уч но и стра-
жи вач ког про јек та. У ра ни јим фа за ма ис тра жи ва ња при ку пље на је гра ђа о СНП-у 
за пе ри од де цем бар 1918. ‒ јун 1935. го ди не, док су у 3. фа зи ис тра жи ва ња, у 2019. 
го ди ни, при ку пље ни и ис тра же ни из во ри у се зо на ма: 1935/36, 1936/37, 1937/38. и 
1938/39. Та ода бра на и про у че на до ку мен та, пла ка ти 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 и др.), као и тек сто ви из пе ри о ди ке то га вре ме на (Би бли о те ка Ма-
ти це срп ске: кри ти ке, на ја ве пред ста ва, ве сти и оста ли тек сто ви) си сте ма ти зо ва ни 
су хро но ло шки, а за тим су под врг ну ти да љој ана ли зи. 

Од све те ода бра не гра ђе, она ре ле вант на је ске ни ра на и по слу жи ће као при-
лог и илу стра ци ја бу ду ћег ру ко пи са.

ПР ВИ ПО СЛЕ РАТ НИ РЕ ДИ ТЕ ЉИ СРП СКОГ НА РОД НОГ ПОЗОРИШТA  
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) 
(ру ко во ди лац про јек та и но си лац те ме: др Ми ле на Ле ско вац)

Ис тра жи ва ње на те му о ре ди тељ ској есте ти ци Ми лен ка Шу ва ко ви ћа је у 
осно ви ис тра жи ве 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. Шу ва ко вић би био тре ћи ре ди тељ, 
по сле Ју ри ја Љво ви ча Ра ки ти на и Бо ри во ја Ха на у ске ко јег бих про у чи ла и ис тра-
жи ла. 

То ком 2016. го ди не на ста вљен јe ис тра жи вач ки рад на при ку пља њу гра ђе о 
умет нич ком ра ду Ми лен ка Шу ва ко ви ћа. На ста ви ла сам са пре гле дом го ди шњих 
из ве шта ја о пред ста ва ма ко је је Шу ва ко вић ре жи рао (од 1954. до 1965), а ко је се 
чу ва ју у Ар хи ву Срп ског на род ног по зо ри шта. Та ко ђе сам на ста ви ла да пре пи су јем 
бе ле шке са „кар то на” на ко јим су се бе ле жи ла сва до га ђа ња на сва ком из во ђе њу 
свих 30 пред ста ва. У вре ме Шу ва ко ви ће вог ре ди тељ ског ра да у СНП је де жу ра но 
на сва кој пред ста ви и на кар то ну-фор му ла ру бе ле же не су све про ме не и де ша ва ња 
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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. 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. То ком 2016. на ста ви ла сам са при ку пља њем и 
про у ча ва њем гра ђе (фо то гра фи је, пла ка те, про грам ске књи жи це, сце но граф ске и 
ко сти мо граф ске ски це...), као и њи хо во ске ни ра ње. Ми лен ко Шу ва ко вић је ре ди тељ 
Срп ског на род ног по зо ри шта ко ји је не за о би ла зан у про у ча ва њу есте ти ке по зо ри-
шне ре жи је не са мо Срп ског на род ног по зо ри ште не го по зо ри шне ре жи је уоп ште. 
Ра све тља ва њем ње го вог умет нич ког ра да, ана ли зом ње го ве ре ди тељ ске есте ти ке 
до при не ла бих раз во ју те а тро ло ги је, али и исто ри ји на шег по зо ри шта, као и ре жи ји 
уоп ште. Ис тра жи ва ње ре ди тељ ске есте ти ке Ми лен ка Шу ва ко ви ћа је у осно ви 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. Шу ва ко вић је тре ћи ре ди тељ, по сле Ју ри ја Љво-
ви ча Ра ки ти на и Бо ри во ја Ха на у ске, ко га про у ча ва др Ми ле на Ле ско вац.

Не за о би ла зан је у про у ча ва њу есте ти ке по зо ри шне ре жи је не са мо Срп ског 
на род ног по зо ри шта не го по зо ри шне ре жи је уоп ште, те ра све тља ва ње ње го вог 
умет нич ког ра да, ана ли зом ње го ве ре ди тељ ске есте ти ке до при но си раз во ју те а-
тро ло ги је али и исто ри ји на шег по зо ри шта, као и ре жи ји уоп ште.

То ком 2017. го ди не на ста вљен јe ис тра жи вач ки рад на при ку пља њу гра ђе о 
умет нич ком ра ду Ми лен ка Шу ва ко ви ћа. За вр ше но је са по пи сом свих го ди шњих 
из ве шта ја 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. Окон ча но је и пре пи си ва ње бе ле шки 
са „кар то на” на ко јим су се бе ле жи ла сва до га ђа ња на сва ком из во ђе њу свих 30 
пред ста ва. У вре ме Шу ва ко ви ће вог ре ди тељ ског ра да у СНП-у су на сва кој пред-
ста ви на кар то ни ма-фор му ла ри ма бе ле же не све про ме не и сва 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. 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. У Би бли о те ци Срп ског на род ног по зо ри шта ис тра же на су 
драм ска де ла на осно ву ко јих су ра ђе не пред ста ве. 

То ком 2018. го ди не на ста вљен јe ис тра жи вач ки рад на при ку пља њу гра ђе о 
умет нич ком ра ду Ми лен ка Шу ва ко ви ћа. 

То ком 2019. го ди не на ста вљен јe ис тра жи вач ки рад на при ку пља њу гра ђе о 
умет нич ком ра ду Ми лен ка Шу ва ко ви ћа. То ком ове го ди не фо ку си ра ла сам се на 
проналажењe кри тич ких при ка за за сва ку ње го ву пред ста ву ко ју је ре жи рао у СНП. 
Нај ви ше вре ме на ис тра жи ва ла сам у Би бли о те ци Ма ти це срп ске и у Ар хи ву СНП. 
Не ко ли ко пу та сам од ла зи ла и у На род ну би бли о те ку Ср би је, та мо ис тра жи ва ла и 
про на шла не ко ли ко кри тич ких при ка за. Кри тич ки при ка зи у ве ли кој ме ри до пу-
њу ју сли ку ра да јед ног ре ди те ља и ње го ве есте ти ке. Та ко ђе сам кла си фи ко ва ла сав 
ма те ри јал ко ји сам до са да са ку пи ла и ко пи ра ла.

ИН ТЕ Р МЕ ДИ ЈАЛ НОСТ И ИН ТЕР ТЕК СТУ АЛ НОСТ У УМЕТ НО СТИ:  
МО ДУС – СЦЕН СКЕ УМЕТ НО СТИ, ДРУ ГЕ ВИ ЗУ ЕЛ НЕ УМЕТ НО СТИ  

И КЊИ ЖЕВ НОСТ 
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Со фи ја Ко шни чар)

У окви ру про јек та „Ин тер ме ди јал ност и ин тер тек сту ал ност у умет но сти” 
Оде ље ња Ма ти це срп ске за сцен ске умет но сти и му зи ку у Но вом Са ду, ко ји се 
спро во ди под ру ко вод ством проф. др Со фи је Ко шни чар, у 2016. г. ре а ли зо ван је 
пот про је кат: „Ин те р ме ди јал ност у ства ра ла штву Ми ло ша Цр њан ског: по е ти ка 
по зо ри шта и сцен ског у при по вед ној и ро ма неск ној про зи Ми ло ша Цр њан ског”. 

Пред мет ис тра жи ва ња је по е ти ка те ма ти ке и мотивa по зо ри шта и по зо ри шног 
(сцен ског, у ши рем сми слу) ко ји су бо га то при сут ни у на ра тив ном тки ву ро ма неск не 
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и при по вед не про зе Ми ло ша Цр њан ског: од те ме и мо ти ва са мог те а тра као ин сти-
ту ци је до нај ра зли чи ти јих фе но ме на сцен ске умет но сти (сце на, глум ци, пе ва чи, 
ко стим, ма ска...). Њи хо ва функ ци ја, у на ра то ло шком и се ми о тич ком сми слу је мно-
го број на и по ли ва лент на: од ве за них мо ти ва ко ји кру ци јал но струк ту ри ра ју фа бу-
лу (на ни воу је згро-функ ци ја) и си жеј ну мре жу, до сло бод них мо ти ва у функ ци ји 
ка та ли за то ра, ин ди ци ја и ин фор ма на та ко ји бо га те глав ни ток на ра ци је. Те а тар и 
те а тар ско у по ме ну тој про зи Цр њан ског, осим на ра тив но-струк тур них функ ци ја, 
има ју и по се бан се ми о тич ко-кул ту ро ло шки зна чај. 

Ис тра жи ва ње је ре а ли зо ва но с ци љем да се до при не се са гле да ва њу од го во ра 
на сле де ћа основ на пи та ња: 

– Ко ји су еле мен ти по зо ри шта и сцен ског те мат ски и мо тив ски об у хва ће ни ли-
те ра ту ром ко ја је у фо ку су ис тра жи вач ке па жње (по себ но: Днев ник о Чар но
је ви ћу, Се о бе, Дру га књи га се о ба I–II, Кап шпан ске кр ви, Су зни кро ко дил, Код 
Хи пер бо ре ја ца, Књи га о Ми ке лан ђе лу, Ро ман о Лон до ну, ра не при по вет ке из 
вој во ђан ског жи во та);

– Ко је функ ци је има по ме ну ти те мат ско-мо тив ски ком плекс у об ли ко ва њу кон-
крет не на ра тив не струк ту ре и по ме ну те про зе Цр њан ског у це ли ни;

– Ко ји је зна чај ре фе рент ног те мат ско-мо тив ског ком плек са, ка ко за на зна че ну 
умет нич ку про зу Цр њан ског, та ко и за кул тур ни кон текст (син хро ниј ски и 
ди ја хро ниј ски) и то из аспек та се ми о ти ке кул ту ре;

– По сто је ли, и ако по сто је ко ји су, ви до ви ин тер ме ди јал не и ин тер тек сту ал не 
ко ре спон ден ци је те мат ско-мо тив ског ком плек са у на зна че ној про зи Ми ло ша 
Цр њан ског; у но ви нар ско-пу бли ци стич ком ства ра ла штву Цр њан ског. 

Ис тра жи ва ње је ре зул ти ра ло ру ко пи сом ко ји је у при пре ми за об ја вљи ва ње 
у ви ду за себ ног на уч но и стра жи вач ког ра да (се па ра та). 

Рад на те ре ну: За по тре бе ис тра жи вач ког пот про јек та ре а ли зо ван је рад на 
те ре ну (На род на би бли о те ка Ср би је; до ку мен та циј ски фондoви Срп ског на род ног 
по зо ри шта у Но вом Са ду и На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду; до ку мен та ци ја при-
ват них збир ки у Но вом Са ду и Бе о гра ду) ра ди упот пу ња ва ња и про ве ре фак то гра-
фи је из гра ђе (че ти ри пу та, то ком ма тра и ма ја). 

То ком 2017. го ди не у окви ру про јек та „Ин тер ме ди јал ност и ин тер тек сту ал ност 
у умет но сти (мо дус – сцен ске умет но сти, дру ге ви зу ел не умет но сти и књи жев ност)” 
aкценат је ове го ди не ста вљен на ин тер ме ди јал но и ин тер ди сци пли нар но из у ча ва-
ње по је ди них аспе ка та сло же ног естет ског, се ми о тич ког и ко му ни ко ло шког од но-
са сцен ских умет но сти, дру гих ви зу ел но-аку стич ких умет но сти и књи жев но сти у 
умет нич кој про зи Ми ло ша Цр њан ског. Де таљ ни је су са гле да ни те ма ти ка и мо тив-
ски ком плекс ве за ни за те а тар, му зи ку и плес. Та ко ђе су иден ти фи ко ва ни зна чај и 
уло га пар ти ци па ци је штам па них ме ди ја (днев на штам па и пу бли ци сти ка) у об ли-
ко ва њу при по вед не и ро ма неск не про зе Цр њан ског ко ја са др жи по ме ну те мо ти ве. 
У кон крет ним умет нич ким тек сто ви ма овог књи жев ни ка ко ји у свом ак тан ци о ном 
по љу са др же на зна че ни те мат ско-мо тив ски ком плекс иден ти фи ко ва ни су уло га и 
функ ци ја кон крет них ре фе рент них мо ти ва, њи хо ва ко му ни ко ло шка и умет нич ка 
свр ха и њи хов се ми о тич ки и кул ту ро ло шки зна чај. Та ко ђе су кон крет ни је про у че-
ни из ве сни аспек ти про се деа ме диј ског тран спо но ва ња и адап та ци је умет нич ких 
тек сто ва (по себ но: И. Ан дри ћа, М. Цр њан ског...) за дру ге умет нич ке ме ди је и, с тим 
у ве зи, тран сла ци ја сми са о ног и естет ског аспек та на ре ла ци ји при мор ди јал ни текст 
– се кун дар ни текст (учи та ва ње но вих сми сло ва; про ме не се ман тич ког по ља при-
мор ди јал ног умет нич ког тек ста...). То ком 2018. го ди не је ин си сти ра но на за јед нич-
ким аспек ти ма јед ног и дру гог про јек та ко ји – упра во у ме ђу соб ној си нер ги ји раз-
ли чи ти тих ви зу ра, свој стве них сва ком овом про јек ту по на о соб – на нов на чин 
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осве тља ва ју аспек те на ре ла ци ји: сцен ске умет но сти, дру ге ви зу ел не умет но сти, ме-
ди ји, умет нич ка књи жев ност, а у кон тек сту срп ске кул ту ре у европ ском окру же њу. 
Сто га је у окви ру про јек та „Ин тер ме ди јал ност и ин тер тек сту ал ност у умет но сти 
(мо дус – сцен ске умет но сти, дру ге ви зу ел не умет но сти и књи жев ност)” ак це нат 
ста вљен на ин тер ме ди јал но из у ча ва ње ко му ни ко ло шких аспе ка та по ме ну тих фе но-
ме на у до ме ну ба лет ске умет но сти. С тим у ве зи, де таљ ни је су са гле да ни те ма ти ка 
и мо тив ски ком плекс ве зан за те а тар ску, те ле ви зиј ску и филм ску пре зен та ци ју 
пле са и ње го вих жан ров ских мо да ли те та, по себ но ба ле та. Кон крет но, иден ти фи-
ко ва ни су зна чај и уло га пар ти ци па ци је ма сме ди ја (штам па, пу бли ци сти ка, ра дио, 
ТВ, ин тер нет) у об ли ко ва њу ме диј ске сли ке ка ко о по је ди ним ис так ну тим ба лет-
ским умет ни ци ма (ко ји су сво ју успе шну ка ри је ру гра ди ли под окри љем Срп ског 
на род ног по зо ри шта у Но вом Са ду, по пут Ери ке Мар јаш и Рас ти сла ва Вар ге) та ко 
и о ба лет ском и пле сном ре пер то а ру (кла сич ном, мо дер ном; до ма ћем). 

То ком 2019. го ди не је ин си сти ра но на њи хо вој ком пле мен тар но сти и ме ђу соб-
ном про жи ма њу исто ри о граф ског и на уч но те о риј ског при сту па са мо гу ћим си нер-
гиј ским ре зул та ти ма. Због то га је њи хов са др жај ис тра жи ван ком би на ци јом син-
хро ниј ско-ди ја хро ниј ских и те о риј ских ви зу ра ре фе рент них фе но ме на свој стве них 
сва ком овом про јек ту по на о соб. То је омо гу ћи ло да на нов на чин бу ду осве тље ни 
аспек ти на ре ла ци ји: сцен ске умет но сти, дру ге ви зу ел не умет но сти, умет нич ка 
књи жев ност, ма сме ди ји – а у до ме ну срп ске кул ту ре у европ ском кон тек сту. 

У окви ру про јек та „Ин тер ме ди јал ност и ин тер тек сту ал ност у умет но сти (мо-
дус – сцен ске умет но сти, дру ге ви зу ел не умет но сти и књи жев ност)” ак це нат је 
ста вљен на ин тер ме ди јал но из у ча ва ње ба лет ске умет но сти, а у кон тек сту исто ри-
је ба ле та на сце ни СНП у дру гој по ло ви ни 20. ве ка. На и ме, ба лет (спе ци фич на 
пле сна вр ста и ау тох то на европ ска кул тур на и умет нич ка те ко ви на, на ста ла и до-
ми нант но раз ви ја на и уса вр ша ва на у Евро пи) упра во је у том, европ ском ду ху, 
обе ле жио тра ди ци ју и раз вој те умет но сти на сце ни СНП. Због то га су ис тра жи-
вач ки де таљ ни је са гле да ни: те ма ти ка и мо тив ски ком плекс ве за ни за ба лет ску 
умет ност на сце ни СНП; ре пер то ар ско про фи ли са ње; ме диј ски од је ци и ре цеп циј-
ски аспек ти (кри ти ка) ве за ни за ба лет ску про дук ци ју и жи вот ове умет но сти на 
сце ни СНП; про фе си о нал ни жи вот и ка ри је ру ис так ну тих ба лет ских умет ни ка 
ко ји су свој пле сни и пе да го шки рад ве за ли до ми нант но за СНП. 

С тим у ве зи, са чи ње на су два кри тич ка при ка за од го ва ра ју ћих мо но гра фи ја 
о из у зет ним ба лет ским умет ни ци ма ко ји су трај но обе ле жи ли исто ри ју Срп ског 
на род ног по зо ри шта: при ма ба ле ри ни Ери ки Мар јаш (текст под на зи вом: „Да се још 
јед ном ро дим [...] опет бих би ла ба ле ри на” об ја вљен у 60. бро ју Збор ни ка Ма ти це 
срп ске за сцен ске умет но сти и му зи ку) и брач ном па ру Мир ја ни Ма тић и Жар ку 
Ми лен ко ви ћу ко ји су би ли по себ на про фе си о нал на и умет нич ка по ја ва не са мо у 
СНП, то ком пе де се так го ди на исто ри је ње го ве ба лет ске сце не, већ и у ба лет ско-пе-
да го шком ра ду и кул тур ном жи во ту гра да то ком дру ге по ло ви не про шлог ве ка 
(текст под на зи вом: „Брач ни пар Ми лен ко вић-Ма тић ко ри феј у ба лет ском жи во ту 
СНП” пре дат је Збор ни ку Ма ти це срп ске за сцен ске умет но сти и му зи ку). У оба 
тек ста су иден ти фи ко ва ни: зна чај и уло га пар ти ци па ци је ма сме ди ја (по себ но штам-
па, пу бли ци сти ка, ТВ, ин тер нет) у мо де ло ва њу сли ке у јав но сти не са мо о на зна-
че ним ба лет ским умет ни ци ма ко ји су сво ју успе шну ка ри је ру гра ди ли под окри љем 
Срп ског на род ног по зо ри шта у Но вом Са ду већ и о пле ја ди њи хо вих ко ле га и са-
рад ни ка са ко ји ма су, за јед но, об ли ко ва ли исто ри ју ба лет ске сце не СНП то ком 
дру ге пло ви не 20. ве ка и то у до ме ну кла сич ног и мо дер ног ре пер то а ра. 

Ра ди ис тра жи ва ња по ме ну тих аспе ка та спро ве ден је и рад на те ре ну у: Бе о гра ду 
(Би бли о те ка На род ног по зо ри шта; На род на би бли о те ка); Но вом Са ду (Би бли о те ка 
Ма ти це срп ске; ар хив РТВ; Уни вер зи тет ска би бли о те ка). 
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ЕВРОП СКИ ОКВИ РИ РЕ ЦЕП ЦИ ЈЕ ТЕ А ТРА У СРП СКОЈ  
КЊИ ЖЕВ НОЈ ПРО ЗИ И ЊЕН КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ЗНА ЧАЈ 

(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Со фи ја Ко шни чар)

У окви ру овог про јек та раз мо тре ни су из ве сни аспек ти уло ге те а тра у дру-
штве ном жи во ту гра ђан ске Евро пе и ње го ва ре цеп ци ја у срп ској књи жев ној про зи. 
У том сми слу про блем је са гле дан у по је ди ним про зним де ли ма Ми ло ша Цр њан ског 
и То до ра Ма ној ло ви ћа, с ци љем да се до при не се оп сер ва ци ји пар ти ци па ци је и уло-
ге те а тра као европ ске кул тур не те ко ви не у срп ској књи жев ној про зи и кул ту ри, 
као и ње го вог зна ча ја за при бли жа ва ње европ ских дру штве них вред но сти срп ском 
ен ти те ту. 

Као ре зул тат ово го ди шњег ра да на про јек ту, у за вр шној фа зи је при пре ма за 
об ја вљи ва ње би бли о граф ске је ди ни це о из ве сним аспек ти ма про зе М. Цр ња ског и 
Т. Ма ној ло ви ћа са за јед нич ком те ма ти ком ве за ном за те а тар, те мо ти ви ма и ли ко-
ви ма уте ме ље ним у европ ској исто ри о гра фи ји. 

У на уч но-ме то до ло шком сми слу, ис тра жи ва ња су во ђе на у то ку 2017. го ди не 
са се ми о тич ко-кул ту ро ло шких и умет нич ко-те о риј ских ста но ви шта. Упра во због 
то га, у ис тра жи вач ком ра ду су до бро до шли и из ве сни за јед нич ки аспек ти јед ног и 
дру гог про јек та ко ји, упра во у ме ђу соб ној си нер ги ји раз ли чи тих ви зу ра – свој стве-
них сва ком овом про јек ту по на о соб – на нов на чин до при но се осве тља ва њу од но са 
на ре ла ци ји сцен ске умет но сти – дру ге ви зу ел не умет но сти – ме ди ји – умет нич ка 
књи жев ност, а у кон тек сту срп ске кул ту ре у европ ском кон тек сту. Тај мо ме нат си-
нер гиј ског про жи ма ња ци ље ва по ме ну та два про јек та свој из раз на ла зи у од го ва-
ра ју ћим пи са ним се па ра ти ма, ко ји ће би ти при пре мље ни за об ја вљи ва ње.

Ра ди ис тра жи ва ња по ме ну тих аспе ка та спро ве ден је и рад на те ре ну у: Бе о гра-
ду (На род на би бли о те ка; Му зеј зву ка; Би бли о те ка На род ног по зо ри шта); Зре ња ни-
ну (Ар хив Гра да, Град ска би бли о те ка); Но вом Са ду (Би бли о те ка Ма ти це срп ске; 
РТВ – ар хив Ра дио Но вог Са да; Уни вер зи тет ска би бли о те ка). 

У окви ру про јек та „Европ ски окви ри ре цеп ци је те а тра у срп ској књи жев ној 
про зи и њен кул ту ро ло шки зна чај”, фо кус је 2018. го ди не ста вљен на из у ча ва ње 
уло ге те а тра у кул тур ном и дру штве ном жи во ту гра ђан ске Евро пе и ње го ву ре цеп-
ци ју у срп ској књи жев ној про зи. С тим у ве зи, про у че но је сле де ће: мо тив ско-те-
мат ски ком плекс те а тар ског и сцен ског (по себ но пле сног) у про се деу умет нич ке 
про зе Ми ло ша Цр њан ског и То до ра Ма ној ло ви ћа; функ ци је на зна че ног мо тив ског 
ком плек са у об ли ко ва њу и струк ту ри ра њу на ра ци је и дру гих бит них на ра то ло шких 
па ра ме та ра у од го ва ра ју ћим умет нич ким тек сто ви ма; аспек ти ме диј ског тран спо-
но ва ња по је ди них умет нич ких тек сто ва М. Цр њан ског за дру ге умет нич ке ме ди је 
(нпр. ра ди о драм ско из во ђе ње); тран сла ци ја сми са о ног и естет ског аспек та на ре ла-
ци ји при мор ди јал ни текст – се кун дар ни текст (учи та ва ње но вих сми сло ва; про ме не 
се ман тич ког по ља при мор ди јал ног умет нич ког тек ста ...). 

Ре зул та ти ра да су у за вр шној фа зи при пре ме за штам па ње при ло га:
– о ро ма ну Кап шан ске кр ви М. Цр њан ског (по себ но: те мат ско-мо тив ски, сцен-

ски и кул ту ро ло шки аспек ти); 
– о при по вед ној про зи М. Цр њан ског Све та Вој во ди на као ра ди о драм ском кул-

ту ро ло шком све до че њу;
– о из ве сним аспек ти ма за јед нич ке сцен ске те ма ти ке М. Цр њан ског и Т. Ма ној-

ло ви ћа, уте ме ље не у европ ској исто ри о гра фи ји; 
– при каз мо но граф ског ома жа Ери ки Мар јаш;
– при каз о ко ре о дра ми у Ср би ји у 20. и 21. ве ку. 

Ра ди ис тра жи ва ња по ме ну тих аспе ка та, спро ве ден је и рад на те ре ну у: Бе о гра-
ду (Би бли о те ка На род ног по зо ри шта; На род на би бли о те ка; Му зеј зву ка); Зре ња ни ну 
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(Ар хив Гра да, Град ска би бли о те ка); Но вом Са ду (Би бли о те ка Ма ти це срп ске; РТВ 
– ар хив Ра дио Но вог Са да; Уни вер зи тет ска би бли о те ка). 

То ком 2019. го ди не ак це нат је ста вљен на из у ча ва ње драм ских и сцен ских 
по тен ци ја ла ре но ми ра них тек сто ва Ми ло ша Цр њан ског (Ро ман о Лон до ну) и Вир-
џи ни је Вулф (Го спо ђа Да ло веј) јер су ин ди ци је ука зи ва ле на мо гућ ност по сто ја ња 
ме ђу соб них ин тер тек сту ал них ве за, ко је, ме ђу тим, до са да ни су про у че не. Ис тра-
жи ва њем је утвр ђе но по сто ја ње из ра же них не са мо ди ја ло шких већ и ци тат них 
ко ре спон ден ци ја из ме ђу ова два тек ста у ко ји ма је екс по ни ра на дра ма два брач на 
па ра (Лу кре ци ја и Сеп ти мус Во рен Смит / На ђа и Ко ља Рјеп нин). Њи хо ва дра ма ти ка 
је по себ но по тен ци ра на тур бу лент ним исто риј ским окол но сти ма – по рат ним и 
ме ђу рат ним де ка да ма у ра ља ма два свет ска ра та ко је су трај но обе ле жи ле дра му 
Евро пе у пр вој по ло ви ни про шлог ве ка. С тим у ве зи, са гле да ни су ин тер тек сту ал-
не па ра ле ле и ин тер ме ди јал ни адап та циј ски по тен ци ја ли по ме ну тих тек сто ва. 

Ре зул та ти овог обим ног ис тра жи ва ња пре зен то ва ни су у сту ди ји при ре ђе ној 
у два на став ка „Драм ски аспек ти ин тер тек сту ал ног ша пу та ња Ми ло ша Цр њан ског 
са Вир џи ни јом Вулф (I и II део)”. Сту ди ја је при хва ће на за штам пу у 61. и 62. бро-
ју Збор ни ка Ма ти це срп ске за сцен ске умет но сти и му зи ку. У пр вом де лу сту ди је 
ак це нат је на кључ ним аспек ти ма ци та ци је у до ме ну: основ не хро но то пи је и дра-
ма тич но сти кон тек сту ал ног окру же ња у ко ји ма се кон сти ту и ше дра ма брач ног 
па ра Во рен Смит и Рјеп нин; њи хо вих за јед нич ких „от кло на” од хо ри зон та оче ки-
ва ња лон дон ског еста бли шмен та, као уво да у дра ма тич ни пад по ме ну тих па ро ва 
у не ми лост зле суд би не. У дру гом де лу сту ди је у фо ку су су: уну тра шња дра ма 
по ме ну тих брач них па ро ва осу ђе них на про паст у да тим дру штве но по ли тич ким и 
еко ном ским усло ви ма; ци та ци ја со ци ем ских и пси хем ских на ра тив них фи гу ра те 
уну тра шње Дру го сти. С тим у ве зи, раз мо тре на је и ин тер тек сту ал на ци та ци ја: 
схе ме по на ша ња по ме ну тих му шких и жен ских ли ко ва (со ли ло квиј са по кој ним 
рат ним дру гом; мо тив али је на ци је; мо тив де це; мо тив ши ве ња; мо тив гла со ва из 
зи да; су и цид); ци та ци ја њи хо вих ме ђу соб них од но са и њи хо вог од но са са за јед ни-
цом у ко јој жи ве, као и ци та ци ја драм ске ак тан ци о не схе ме по ти пу мо ди фи ко ва ног 
тро у гла – а ко ји су, као за је нич ки име ни те љи, при ме ње ни у умет нич ком про се деу 
Го спо ђе Да ло веј и Ро ма на о Лон до ну. Осве тља ва њем на ве де них аспе ка та ис тра жи-
ва ња у до ме ну по е ти ке ства ра ла штва Вир џи ни је Вулф и Ми ло ша Цр њан ског у овој 
сту ди ји, по стиг нут је ви ше стру ки до при нос: 

– иден ти фи ко ва но је по сто ја ње нео бич но бо га тог ин тер тек сту ал ног ди ја ло га на 
ре ла ци ји Го спо ђа Да ло веј – Ро ман о Лон до ну; де таљ но је са гле да на ком плек сна 
мре жа и при ро да ци тат них ко ре спон ден ци ја из ме ђу по ме ну тих тек сто ва;

– раз от кри ве но је за јед нич ко драм ско кли ци ште сло же ног об ли ков ног по ступ-
ка у на зна че ним тек сто ви ма Вул фо ве и Цр њан ског у кон тек сту за јед ни це 
европ ске ли те ра ту ре; 

– ука за но је на ве ли ки по тен ци јал но вих чи та ња по ме ну тих тек сто ва и учи та-
ва ња но вих сми сло ва у њих, као и на мо гућ но сти њи хо вих дра ма ти за ци ја и 
сцен ских по став ки ин тер тек сту ал ног ти па. 

Музиколошкестудије

АК САК РИ ТАМ У ФОЛ КЛО РУ БАЛ КАН СКИХ ЗЕ МА ЉА 
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Ни це Фра ци ле)

Рад на те ми „Ак сак ри там у фол кло ру бал кан ских зе ма ља” за по чет је 2017. 
го ди не. С об зи ром на то да је овај ри там от кри вен за хва љу ју ћи Бе ли Бар то ку тек 
три де се тих го ди на XX ве ка, и то под на зи вом „бу гар ски ри там”, ау тор про јек та је 
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то ком 2017. го ди не тра гао за нај ста ри јим фо но граф ским сним ци ма тра ди ци о нал не 
му зи ке из пр вих де це ни ја XX ве ка, као нај ве ро до стој ни јим до ку мен ти ма о му зич-
ко-фол клор ним осо бе но сти ма пе са ма и ме ло ди ја тра ди ци о нал них ига ра, укљу чу-
ју ћи и аси ме трич ни ри там ак сак, ко ји је фун да мен тал на од ли ка бал кан ског фол-
кло ра. За хва љу ју ћи љу ба зно сти проф. др Лар са Кри сти ја на Ко ха (Lars-Chri stian 
Koch), ди рек то ра Ет но ло шког му зе ја у Бер ли ну, и по ве ре њу ет но му зи ко ло га др 
Су за не Ци глер (Su san ne Zi e gler), проф. др Ни це Фра ци ле је имао при ви ле ги ју да 
уче ству је у из у ча ва њу и ева лу а ци ји фо но граф ских сни ма ка тра ди ци о нал не му зи ке 
срп ских и ру мун ских за ро бље ни ка то ком Пр вог свет ског ра та. И у срп ским и у ру-
мун ским фо но граф ским сним ци ма, ко је је са на уч ним ци љем ре а ли зо вао не мач ки 
му зи ко лог Ге орг Ши не ман (Ge org Schüne mann), иден ти фи ко ва не су пе сме и ин-
стру мен тал не ме ло ди је у ко ји ма се ја вља ак сак ритaм у не ко ли ко об ли ка. У окви ру 
ра да „Eva lu a ting the pho no grap hic re cor dings of the Ser bian tra di ci o nal mu sic”, ко ји ће 
би ти об ја вљен у сле де ћем бро ју дво је зич ног ме ђу на род ног ча со пи са за му зи ку Нови 
звук / New So und, би ће ре чи, из ме ђу оста лог, и о при су ству го ре на ве де ног рит ма у 
фо но граф ским сним ци ма срп ских за ро бље ни ка (1915–1918), као и о ње го вом кон-
ти ну и те ту и ви тал но сти и у XXI ве ку.

То ком 2018. го ди не пре слу ша ва њем, тран скри бо ва њем и ана ли зом фо но граф-
ских сни ма ка тра ди ци о нал не му зи ке ко је је 1912. за бе ле жио Белa Бар ток на про-
сто ру Ба на та, као и фо но граф ских сни ма ка тра ди ци о нал не му зи ке у из во ђе њу 
срп ских за ро бље ни ка у не мач ким ло го ри ма Ке них сбрик (Königsbrück) и Пар хим 
(Par chim) то ком Пр вог свет ског ра та (1915–1918), на ста вљен је рад на те ми „Ака сак 
ри там у фол кло ру бал кан ских зе ма ља”. Ис тра жи ва ње је ре зул ти ра ло об ја вљи ва њем 
сту ди је „The Pho no grap hic Re cor dings of Tra di ti o nal Mu sic Per for med by Ser bian Pri-
so ners of War (1915–1918)” (New So und, In ter na ti o nal Jo ur nal of Mu sic, 51, I/2018, Ed. 
Mir ja na Ve se li no vić-Hof man. Bel gra de: De part ment of Mu si co logy, Fa culty of Mu sic, 
2018, 17–42. ISSN 0354-818X; CO BISS SR-ID 102800647) у ко јој је ау тор, из ме ђу 
оста лог, иден ти фи ко вао пе сме и ин стру мен тал не ме ло ди је у ко ји ма се ја вља не ко-
ли ко об ли ка ак сак рит ма, што је ве ро до сто јан до ку мент о ње го вом по сто ја њу у 
срп ском фол кло ру по чет ком XX ве ка. 

Као ре зул тат ра да на овом про јек ту, ау тор је у збор ни ку Cha len ges in Con tem
po rary Mu si co logy. Es says in Ho nor of Prof. Dr. Mir ja na Ve se li no vićHof man / Iza zo vi 
sa vre me ne mu zi ko lo gi je. Ese ji u čast prof. dr Mir ja ne Ve se li no vićHof man (Be o grad: 
Fa kul tet mu zič ke umet no sti, 2018, 392–410. ISBN 978-86-81340-00-4) об ја вио сту ди ју 
„Per cep ci ja/aper cep ci ja ak sak rit ma i de fi ni sa nje me tro rit mič kih pul sa ci ja” у ко јој је – на 
осно ву до ступ не ли те ра ту ре и пу бли ка ци ја му зич ко-фол клор не гра ђе са про сто ра 
Ју го и сточ не Евро пе, као и лич них те рен ских ис тра жи ва ња, те ана ли зе ви ше хи ља-
да нот них за пи са – ра све тлио зна чај на пи та ња пер цеп ци је/апер цеп ци је ак сак рит ма 
и де фи ни са ња ње го вих ме тро рит мич ких пул са ци ја у му зич ко-фол клор ној ба шти ни 
ви ше кул ту ра на про сто ру Бал ка на.

Ак сак ри там у му зич ко-фол клор ном на сле ђу бал кан ских зе ма ља и да нас пред-
ста вља је дан од суп стан ци јал них и ви тал них еле ме на та во кал не, во кал но-ин стру-
мен тал не и ин стру мен тал не тра ди ци је. У пр вој по ло ви ни ХХ ве ка мно ги ком по зи-
то ри из Ју го и сточ не Евро пе ни су пер ци пи ра ли овај ри там, те су га че сто по гре шно 
за пи си ва ли, дру ги су га на зи ва ли „су пе р ком пли ко ва ни ри там” или „хи пер ком пли-
ко ва ни ри там”, док је ком по зи тор и ди ри гент Ар бат ски, из ме ђу оста лог, ре као: 
„му зи ча ри и даљe ни су то ли ко обра зо ва ни да би ус пе ли да се сна ђу у овом рит мич-
ком ха о су” (Ar batsky, Yury. 1940. „Mu zi ka në Shqi pe ri”. Përpjekja shqip ta re. Tiranë, 
43). Тек у дру гој по ло ви ни ХХ ве ка све до ци смо ин тен зив ни јих ис тра жи ва ња овог 
рит ма, на ро чи то у Бу гар ској и Ру му ни ји. 

Ком па ра тив ном про у ча ва њу ра зних об ли ка ак сак рит ма на про сто ру Бал ка на 
посвећенa је знат но ма ња па жња. Оту да је циљ овог про јек та да на осно ву пре слу-
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ша ва ња, тран скри бо ва ња и ана ли зе фо но граф ских сни ма ка тра ди ци о нал не му зи ке, 
те нај но ви јих те рен ских сни ма ка у ко ји ма се ја вља ак сак ри там, осве тли – уз од го-
ва ра ју ћу струч ну ли те ра ту ру и ре ле вант не нот не за пи се – са ком па ра тив ног ста-
но ви шта за јед нич ке и осо бе не ме тро рит мич ке пул са ци је ра зних кул ту ра на про-
сто ру Бал ка на. То ком 2019. го ди не је упра во овом аспек ту по све ће на нај ве ћа па жња, 
као и нај сло же ни јим об ли ци ма овог аси ме трич ног рит ма по пут 9/16 (2+2+2+3), 11/16 
(2+2+3+2+2) и др. За ни мљи во је да по след ње две де це ни је по је ди ни да ро ви ти ин-
стру мен та ли сти из сре ди шње Ср би је и Вој во ди не има ју на свом ре пер то а ру све 
ве ћи број та квих вир ту о зних ме ло ди ја пре у зе тих од вр сних сви ра ча из Бу гар ске, 
Ма ке до ни је или Ру му ни је. О овим и дру гим ме тро рит мич ким пул са ци ја ма ак сак 
рит ма, ау тор овог про јек та на пи сао је ове го ди не рад под на зи вом „Сло же ни об ли-
ци ак сак рит ма на про сто ру Бал ка на”. 

МУЛ ТИ КУЛ ТУ РАЛ НОСТ ДЕЧ ЈЕГ ФОЛ КЛО РА У ВОЈ ВО ДИ НИ 
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Ни це Фра ци ле)

До са да шњи ре зул та ти ис тра жи ва ња ове те ме са оп ште ни су на 10. Ме ђу на род-
ном сим по зи ју му „Му зи ка у дру штву” у окви ру усме ног на уч ног са оп ште ња под 
истим на зи вом: „Мул ти кул ту рал ност де чи јег фол кло ра у Вој во ди ни”. Овај ме ђу-
на род ни на уч ни скуп му зи ко ло га, ет но му зи ко ло га, му зич ких пе да го га и те о ре ти-
ча ра му зи ке, у ор га ни за ци ји Му зи ко ло шког дру штва ФБиХ и Му зич ке ака де ми је 
у Са ра је ву, одр жан је у пе ри о ду од 20. до 22. ок то бра 2016. го ди не на Му зич кој 
ака де ми ји у Са ра је ву, Бо сна и Хер це го ви на. Рад је при хва ћен за штам пу и би ће 
об ја вљен 2017. го ди не на срп ском, а по том нај ве ро ват ни је и на ен гле ском је зи ку, уз 
од го ва ра ју ће нот не за пи се де чи јих пе са ма сни мље них на те ри то ри ји Вој во ди не (на 
срп ском, ма ђар ском, сло вач ком и ру мун ском је зи ку), фо то гра фи је и ци ти ра не ре фе-
рен це. Иа ко је за ре а ли за ци ју овог про јек та пред ви ђе но укљу чи ва ње ти ма са рад-
ни ка-ис тра жи ва ча, у ко ме би био бар по је дан при пад ник на ци о нал них за јед ни ца 
Вој во ди не, из фи нан сиј ских раз ло га но си лац про јек та био је при ну ђен да сам ре а-
ли зу је сни ма ње му зич ко-фол кор не гра ђе и код дру гих на ци о нал них за јед ни ца (нпр. 
ма ђар ске, сло вач ке). На кон те рен ског ис тра жи ва ња у Но вом Са ду, Бач ком Пе тров-
цу, Ади, Вр шцу и Ку шти љу (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 ци, ко рин ђа шке де чи је пе сме, пе сме уз игру итд.) би ло је по треб но да се 
гра ђа кла си фи ку је, тран скри бу је и ана ли зи ра, те да се по ет ски тек сто ви на је зи ци-
ма на ци о нал них ма њи на пре ве ду на срп ски је зик, што је и учи ње но, за по тре бе 
об ја вљи ва ња на уч них ре зул та та го ре на ве де ног ра да.

Рад на те ми „Мул ти кул ту рал ност де чи јег фол кло ра у Вој во ди ни” 2017. го ди не 
је ре зул ти рао ори ги нал ном на уч ном сту ди јом „Мул ти кул ту рал ност – ре ле вант на 
од ли ка деч јег фол кло ра у Вој во ди ни”. Ова сту ди ја је на ста ла на осно ву ко ри шће не 
ли те ра ту ре и лич них те рен ских ис тра жи ва ња ре а ли зо ва них с ци љем да се осве тли 
по ја ва мул ти кул ту рал но сти де чи јег фол кло ра код по је ди них на ци о нал них за јед-
ни ца: Ср ба, Ма ђа ра, Сло ва ка и Ру му на. Зна чај на па жња по све ће на је кон ти ну и те-
ту/дис кон ти ну и те ту, про ме на ма, ком па ра тив ним ис тра жи ва њи ма и нај но ви јим 
трен до ви ма у де чи јем фол кло ру ове мул ти кул тур не сре ди не. 

Рад је при хва ћен за штам пу и би ће об ја вљен у сле де ћем бро ју Збор ни ка Ма
ти це срп ске за сцен ске умет но сти и му зи ку. Иа ко је за ре а ли за ци ју овог про јек та 
пред ви ђе но укљу чи ва ње ти ма са рад ни ка-ис тра жи ва ча у ко јем би био бар по је дан 
при пад ник на ци о нал них за јед ни ца Вој во ди не, из фи нан сиј ских раз ло га је но си лац 
про јек та био при ну ђен да сам ре а ли зу је сни ма ње му зич ко-фол кор не гра ђе и код 
дру гих на ци о нал них за јед ни ца (нпр. ма ђар ске, сло вач ке). Кла си фи ка ци ју не би 
мо гао из вр ши ти без по мо ћи при пад ни ка ма ђар ске од но сно сло вач ке ма њи не у Вој-
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во ди ни – ет но му зи ко ло га Жо фи је Ка на лаш, про фе сор ке му зич ког вас пи та ња Аг неш 
Ме ле ги и сту дент ки ње ма стер сту ди ја ет но му зи ко ло ги је на Ака де ми ји умет но сти 
у Но вом Са ду Ане Зор њан. 

Са ци љем да се ком пле ти ра и обо га ти кор пус при ме ра де чи јег фол кло ра, то-
ком 2018. го ди не је на ста вљен рад на те ре ну у Бач ком Бре гу, Фе ке ти ћу, Бач ком 
Пе тров цу и Рав ном Се лу. Сни ма на је му зич ко-фол клор на гра ђа Бу ње ва ца, Ма ђа ра, 
Сло ва ка и Ср ба у Вој во ди ни (бро ја ли це, ан ти ци па тив ни обра сци де чи јих ига ра, са 
по је ди ним ра зу мљи вим и не ра зу мљи вим ре чи ма, бро ја ли це са тек стом пре у зе тим 
од дру гог на ро да), пе сме у ко ји ма се огле да де чи је ре а го ва ње у од но су на при ро ду 
(ка да ви де пти цу, пу жа, сун це итд.), пе сме уз од ре ђе не де чи је игре, де чи је пе сме 
ко је се из во де у окви ру по је ди них оби ча ја, пе сме уз игру, пе сме на у че не у об да ни шту 
или шко ли, а ко је се пре но се усме но са ге не ра ци је на ге не ра ци ју и дру го. Ар хи ви-
ра на је и кла си фи ко ва на при ку пље на му зич ко-фол клор на гра ђа, а из ве стан број 
при ме ра је тран скри бо ван.

Зна чај на па жња је по све ће на кон ти ну и те ту/дис кон ти ну и те ту, про ме на ма, 
ком па ра тив ним ис тра жи ва њи ма и нај но ви јим трен до ви ма у де чи јем фол кло ру ове 
мул ти кул тур не сре ди не. 

Рад на ком пле ти ра њу, обо га ћи ва њу и из у ча ва њу кор пу са при ме ра де чи јег 
фол кло ра у Вој во ди ни на ста вљен је и то ком 2019. го ди не. У Ста рој Па зо ви сни мље-
не су сло вач ке де чи је пе сме од три ге не ра ци је по ро ди це Ја шо, Вла ди ми ра Хур ба на 
(Па вел Ја шо, 62 год., Ана Ја шо 61 год., Зден ко Ја шо 38 год., Ана Ја шо 32 год., Миа 
Ја шо 11 год., Леа Ја шо 8 го ди на). На овај на чин мо гао се сте ћи оп шти увид у ре пер-
то ар де чи јих пе са ма из овог ме ста у дру гој по ло ви ни 20. и у пр вим де це ни ја ма 21. 
ве ка. Сни мље не су пе сме у ко ји ма се огле да де чи је ре а го ва ње у од но су на при ро ду 
(нпр. „Slimák, slimák” /Пу жу, пу жу – Па вел Ја шо, 62 год.), пе сме уз од ре ђе не де чи-
је игре („Tan cuj, tan cuj” /Играј, играј – Леа Ја шо, 8 год., „Ko lo, ko lo mlinské” /Ko lo, 
ko lo mlin sko – Леа Ја шо, 8 год. и Миа Ја шо, 11 год., „Zlatá brána otvorená” /Злат на 
бра на отво ре на – Леа Ја шо, 8 год.), као и пе сме уз игру с де те том, ко је су де ца пре-
у зе ла од ро ди те ља и пе ва ла у би ло ком тре нут ку у то ку да на по пут де чи јих пе са ма 
(нпр. „Va ri la ma mič ka ka šič ku” /Ку ва ла је мај чи ца ка ши цу – Ана Ја шо, 32 год.). Сло-
вач ка де ца има ју на ре пер то а ру и по је ди не пе сме ко је су пре у зе ла од де це срп ске 
на ци о нал но сти (нпр. „Рин ге, рин ге ра ја” – Зден ко Ја шо, 38 год.). Сни мље но је и 
де се так ма ђар ских де чи јих пе са ма из Фе ке ти ћа, ко је при па да ју ра зним фол клор ним 
под жан ро ви ма де чи јег фол кло ра: пе сме у ко ји ма се огле да де чи је ре а го ва ње у од-
но су на при ро ду („Csi ga bi ga gyere ki” / Ис пру жи пу жи ћу сво је ро го ве, „Süss fel nap” 
/Сун це си ја, „Cir mos ci ca haj” /Ша ре на мач ка), пе сме уз од ре ђе не де чи је игре (нпр. 
„El ves ztet tem zsebkendőmet” /Из гу би ла сам ма ра ми цу), пе сме из за ба ви шта („Nyus-
zi űl a fűben” /Зец се ди у тра ви). Ове као и дру ге пе сме ко је ни су на ве де не у овом 
из ве шта ју пе ва ла је Но е ми Те рек (Török Noémi, 23 год., Фе ке тић). Та ко ђе, сни мље-
но је и не ко ли ко шо кач ких и срп ских де чи јих пе са ма из Бач ког Бре га и Но вог Са да, 
ко је су, та ко ђе, ар хи ви ра не, кла си фи ко ва не и ана ли зи ра не. 

Ком плет на му зич ко-фол клор на гра ђа сни мље на је ау дио а де ли мич но и ви-
део-тех ни ком. На осно ву при ку пље ног ма те ри ја ла и до ступ не ли те ра ту ре на пи сао 
сам рад о „Де чи јем фол кло ру у мул ти кул тур ној Вој во ди ни”, ко ји пла ни рам да 
об ја вим у сле де ћем бро ју Збор ни ка 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 ДИЈ  
„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)

Као мул ти ет нич ка, мул ти кон фе си о нал на и мул ти кул тур на сре ди на, Вој во-
ди на пред ста вља ин три ган тан и ин спи ра ти ван аре ал за ет но му зи ко ло шке сту ди је 
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иден ти те та. До са да шња ис тра жи ва ња у овом прав цу за др жа ва ла су се ма хом у 
сфе ри по је ди нач них ет нич ки/на ци о нал но обе ле же них тра ди ци о нал них кул ту ра, 
пре вас ход но кул ту ре се ла, тре ти ра ју ћи тра ди ци ју као ри гид ну ка те го ри ју. Са вре-
ме ни при сту пи про у ча ва њу иден ти те та му зи ку тре ти ра ју као ре пре зен та ци ју „људи 
ко ји ства ра ју му зи куˮ и „љу ди ко ји до жи вља ва ју му зи куˮ (J. T. Ti ton), али и као фор му 
пре го ва ра ња ин ди ви ду ал них и со ци о кул тур них иден ти те та. На овај на чин фо кус 
се ши ри, укљу чу ју ћи не са мо по ље тра ди ци о нал не фол клор не му зи ке већ и по себ-
но де ли кат не сфе ре ње них мо дер них ре флек си ја и ре ла ци ја са жан ро ви ма по пу лар-
не му зич ке кул ту ре. Ис тра жи ва ња на овом про јек ту на ро чи то ће би ти усме ре на ка 
ин тер ак ци ји кул ту ра, ка сте пе ну и ква ли те ту ових ре ла ци ја обе ле же них ра спо ном 
мул ти кул ту рал но ст–ин тер кул ту рал ност –тран скул ту рал ност (В. Велш /W. Welsch/). 
Та ко ђе, па жња је по све ће на од но су иден ти те та у ди ја хро ни ји, кроз про ме ну мо де ла 
„на род не му зич ке пе да го ги је ,ˮ по себ но уоч љи ву у до ме ну ин стру мен тал не прак се. 
Ко нач но, као нај де ли кат ни ји аспект од но са му зич ких кул ту ра, на ме ће се син хро ни 
кон такт вер бал не и му зич ке ком по нен те у син кре тич ним, во кал ним жан ро ви ма. 
Они се че сто тре ти ра ју као сим бо ли („од бра неˮ) ет но кул тур них иден ти те та, али 
су се по твр ди ли и као ве шти „пре го ва ра чиˮ са фор ма ма и есте ти ком (тран сна ци о-
нал не) по пу лар не му зи ке (Г. Борн /G. Born/), због че га ће им би ти по све ће на на ро-
чи та па жња. Ис тра жи ва ња ће об у хва ти ти раз ли чи те сре ди не и дру штве не сло је ве: 
ру рал не али и ур ба не сре ди не, по себ но из ра зи то мул ти кул тур не за јед ни це, ста ри-
је но си о це му зич ке тра ди ци је, али и мла де ге не ра ци је, ко је су не ка да у по зи ци ји 
да тра ди ци ју пре у зи ма ју обез бе ђу ју ћи јој кон ти ну и тет, ма да је че сто прак тич но 
ре ви та ли зу ју та мо где је већ не ста ла. 

Пред ви ђе но је да се ис тра жи ва ња ба зи ра ју пр вен стве но на ори ги нал ним ма-
те ри ја ли ма при ку пље ним пу тем те рен ских ис тра жи ва ња, као и да се у раз ма тра ње 
укљу че ма те ри ја ли из фон да Оде ље ња, али и са рад нич ких ин сти ту ци ја – Ака де-
ми је умет но сти у Но вом Са ду, Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ и Фа кул те та му-
зич ке умет но сти у Бе о гра ду. 

Сход но по ме ну том, у ме то до ло шком сми слу, ис тра жи ва ња би се ба зи ра ла на 
те рен ском ра ду у фор ми сни ма ња му зи ке и ин тер вјуа, оп сер ва ци је му зи ци ра ња, 
ан ке та, фо то гра фи са ња и ви део-сни ма ња ма те ри јал них аспе ка та фол клор ног му-
зи ци ра ња и кон тек ста у ко јем се оно од ви ја. Оче ку је се да сам (ори ги нал ни) ма те-
ри јал усме ри из бор (свр сис ход них) те о риј ских окви ра у чи јој све тло сти би био 
ела бо ри ран. Као по тен ци јал но пло до твор не при хва тљи ве су раз ли чи те ан тро по-
ло шке, со ци о ло шке, пси хо ло шке, кул ту ро ло шке, од но сно ин тер ди сци пли нар но 
ге не ри са не те о ри је иден ти те та.

Циљ овог про јек та је спо зна ја спе ци фич не уло ге фол клор не му зи ке у со ци о-
кул тур ним про це си ма у Вој во ди ни, по себ но ме ђу но си о ци ма раз ли чи тих ет нич ки/
на ци о нал но де тер ми ни са них кул ту ра. Апли ка тив на ди мен зи ја, у но ви је вре ме све 
ва жни ја и у сфе ри дру штве них на у ка, под ра зу ме ва као је дан од ци ље ва ис тра жи-
ва ња и сти ца ње ис ку ста ва ва жних у сфе ра ма по пут кул ту ре, обра зо ва ња, па и 
кул тур не по ли ти ке, кул тур не ин ду стри је и сл. 

Оче ки ва ни ре зул та ти ра да на про јек ту су пре све га ори ги нал ни те рен ски 
сним ци, ко ји ће би ти де по но ва ни у фо но ар хи ву Оде ље ња, као фор ма за шти те не ма-
те ри јал ног кул тур ног на сле ђа, али и као фун дус гра ђе за бу ду ћа на уч на ис тра жи-
ва ња. Уко ли ко то фи нан сиј ски бу де омо гу ће но, пла ни ра но је об ја вљи ва ње ком пакт-
-ди ска са из бо ром из при ку пље ног ма те ри ја ла. Као про дук ти на уч не ела бо ра ци је 
ма те ри ја ла и ис ку ста ва пла ни ра ју се ори ги нал не сту ди је.

Са рад ни ци на про јек ту: др Дан ка Ла јић Ми хај ло вић, ру ко во ди лац (Му зи ко-
ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град), др Са ња Ран ко вић, са рад ни ца (Фа кул тет му зич ке 
умет но сти у Бе о гра ду – Ка те дра за ет но му зи ко ло ги ју), др Ве сна Ив ков, са рад ни ца 
(Ака де ми ја умет но сти Но ви Сад – Ка те дра за му зи ко ло ги ју и ет но му зи ко ло ги ју). 
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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 диј „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)

То ком ис тра жи ва ња у окви ру на ве де не те ме, 2016–2017. за бе ле же ни су ин тер-
вјуи и му зи ци ра ње дво ји це сви ра ча мул ти ин стру мен та ли ста на тра ди ци о нал ним 
на род ним ин стру мен ти ма и јед ног гу сла ра. Реч је о Ду ша ну Љу би чи ћу, сви ра чу на 
ае ро фо ним ин стру мен ти ма (ди пла ма, фру ли, двој ни ца ма) и там бу ри-са ми ци, ко ји 
жи ви у Вр ба су али је по ре клом из обла сти Бу ко ви ца у Хр ват ској, за тим Љу бо ми ру 
Ми ља ни ћу, ди пла ру и гу сла ру из Вр ба са, по ре клом из Цр не Го ре, и Сло бо да ну 
Бо до њи ју, гу сла ру из Вр ба са, ко ји је де те из ет нич ки ме шо ви тог бра ка. Сва три 
сви ра ча пред ста вља ју ин ди ка тив не и из у зет но ин те ре сант не при ме ре ре ла ци ја 
му зи ке и иден ти те та ко је ре флек ту ју и њи хо ва му зич ка прак са и (вер бал ни) дис курс 
о му зи ци. У слу ча ју Д. Љу би чи ћа, у раз го вор је укљу че на и ње го ва су пру га Ду-
шан ка Љу би чић, ко ја је не са мо „аут сај дер ски ко мен та тор” му зич ке (ау то)би о гра-
фи је свог су пру га већ и не ко са ким он де ли му зич ки иден ти тет у во кал но-ин стру-
мен тал ном из во ђе њу пе са ма. При мар на функ ци ја сни мље них ау дио и ви део ма те-
ри ја ла је до ку мен то ва ње му зич ке кул ту ре на шег вре ме на. Они су сва ка ко гра ђа за 
ет но му зи ко ло шка раз ма тра ња у бу дућ но сти, али има ју по тен ци јал и за ан тро по-
ло шке сту ди је иден ти те та и кул ту ре. 

Део гра ђе при ку пље не у окви ру ис тра жи ва ња на овој те ми прет ход них го ди-
на ко ри шћен је за сту ди ју „To wards the au di o vi sual et hno mu si co logy: the con tri bu tion 
from the re se arch of Ser bian epics”, об ја вље ну у пу бли ка ци ји: Ivan ka Vla e va, Lo zan ka 
Peyche va, Vent si slav Di mov (Com pi lers), Mu sic and Dan ce in So ut he a stern Eu ro pe: 
Myth, Ri tual, Post1989, Au di o vi sual Et hno grap hi es. Fifth Sympo si um of the In ter na ti o nal 
Co un cil for Tra di ti o nal Mu sic Study Gro up on Mu sic and Dan ce in So ut he a stern Eu ro pe 
2016. Bla go ev grad: Uni ver sity Pu blis hing Ho u se „Neo fit Ril ski”, 280–288.

То ком 2018. го ди не рад на те ми об у хва тио је ис тра жи ва ње јав ног ре пре зен-
то ва ња кул тур них иден ти те та пре ко тра ди ци о нал них му зич ких ин стру ме на та од 
стра не ама тер ских и „по лу про фе си о нал них” му зи ча ра. У фо ку су су би ли фе сти вал 
„Рог Ба на та”, ор га ни зо ван у Зре ња ни ну 14. сеп тем бра 2018, ње го ви ор га ни за то ри 
и уче сни ци. За по тре бе ис тра жи ва ња сни мље ни су кон церт ни на сту пи, те ин тер-
вјуи са му зи ча ри ма и ор га ни за то ром, гај да шем Ва њом Или је вим. Ова гра ђа је ана-
ли зи ра на за по тре бе сту ди је чи је об ја вљи ва ње је пла ни ра но у Збор ни ку Ма ти це 
срп ске за сцен ске умет но сти и му зи ку за 2019. 

Гра ђа при ку пље на у окви ру те рен ских ис тра жи ва ња на про јек ту у ве зи са 
пе ва њем уз гу сле ко ри шће на је у ра ду „Шта је ’тра ди ци о нал но’ у тра ди ци о нал ном 
пе ва њу уз гу сле као не ма те ри јал ном кул тур ном на сле ђу”, пред ста вље ном на ску пу 
„Са вре ме на срп ска фол кло ри сти ка VI”, одр жа ном у Тр ши ћу 2–4. но вем бра 2018. 
(штам па но у из во ду). 

Кул тур но-исто риј ски аспек ти тра ди ци је еп ског пе ва ња уз гу сле у Вој во ди ни 
део су про бле ма ти ке раз ма тра не у сту ди ји „Фи лип Ви шњић: гу слар из сен ке пе-
сни ка”, об ја вље ној у Збор ни ку МС за сцен ске умет но сти и му зи ку, 58, 9–22. 

У окви ру пла ни ра них те рен ских ис тра жи ва ња, ре а ли зо ва но је сни ма ње ма-
ни фе ста ци је „Рог Ба на та”, ко ја оку пља из во ђа че на тра ди ци о нал ним на род ним 
му зич ким ин стру мен ти ма и мул ти кул тур ног је про фи ла, а за по тре бе ис тра жи ва-
ња ин тер вју и са ни су по је ди ни ак те ри из ре до ва уче сни ка, ор га ни за то ра и пу бли ке 
(Зре ња нин, 19. ок то бар). Гра ђа је ар хив ски об ра ђе на и по хра ње на у фо но ар хи ву 
Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ. 

Та ко ђе, про пра ћен је и до ку мен то ван 27. фе сти вал ду хов ног и ма те ри јал ног 
ства ра ла штва ди нар ских Ср ба у Вој во ди ни „На шем ро ду и по том ству” (Бач ка То-
по ла, 10. но вем бар), где је про грам про фил ски по све ћен бли ским кул тур ним из ра зи ма 
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ди нар ских Ср ба, ко ји се мо гу иден ти фи ко ва ти као јед на кул ту ра, али је из на уч не 
пер спек ти ве ин те ре сант на ре цеп ци ја у мул ти кул тур ној сре ди ни. 

Ко нач но, пе ва ње уз гу сле као не ма те ри јал но кул тур но на сле ђе Ср би је упи са-
но на Ре пре зен та тив ну ли сту НКН чо ве чан ства, на 19. ме ђу на род ном фе сти ва лу 
„Ет но глас” (Пан че во, 9–10. но вем бар), пред ста вље но је као део кул тур ног мо за и ка 
Вој во ди не, али и Ср би је и Бал ка на, про мо ви шу ћи исто вре ме но про је кат „Фол клор-
на му зи ка као ре пре зен та ци ја и ме диј пре го ва ра ња кул тур них иден ти те та у Вој во-
ди ни” Ма ти це срп ске. 

За Збор ник Ма ти це срп ске за сцен ске умет но сти и му зи ку 60 (2019) на пи са на 
је сту ди ја „(Пре)об ли ко ва ње срп ске там бу ра шке тра ди ци је кроз ин ди ви ду ал не 
прак се: ре пер то ар ски и стил ски аспек ти” (стр. 11–25).

С об зи ром на ли ми ти ра на сред ства, део пла на у ве зи са елек трон ском но то-
гра фи јом ру ко пи сних тран скрип ци ја за мо но гра фи ју ба зи ра ну на ма ги стар ском 
ра ду Д. Ла јић Ми хај ло вић Гај де у Вој во ди ни од ло жен је за на ред ну го ди ну. 

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: др Са ња Ран ко вић)

Ис тра жи ва ња во кал не прак се на под руч ју Вој во ди не об у хва ти ла су хе те ро-
ге не во кал не ди ја лек те ко ји при па да ју раз ли чи тим кул тур ним гру па ма. Јед на од 
ба зич них ин три га ци ја би ло је иден ти фи ко ва ње фак то ра ко ји до при но се ви тал но сти 
во кал ног си сте ма, као и бе ле же ње му зич ких тек сто ва и уо ча ва ње па ра диг мат ских 
еле ме на та на раз ли чи тим ни во и ма струк ту ре и њи хо во по ве зи ва ње са по је ди ним 
иден ти тет ским окви ри ма. Ис тра жи ва ње је об у хва ти ло раз ли чи те сре ди не и дру-
штве не гру пе – ру рал не али и ур ба не за јед ни це. У ме то до ло шком сми слу ис тра-
жи ва ња су ба зи ра на на те рен ском ра ду у фор ми сни ма ња му зи ке и ин тер вјуа, оп сер-
ва ци је му зи ци ра ња и кон тек ста у ко јем се оно од ви ја. 

То ком 2017. за бе ле же но је пе вач ко на сле ђе Ср ба ста ро се де ла ца у Ба на ту и 
Бач кој. Сни мљен је дра го цен ма те ри јал у из во ђе њу жен ске пе вач ке гру пе „Ве се ле 
Ба на ћан ке” из Зре ња ни на, као и из во ђа ча из То ма шев ца код Зре ња ни на. У Бач кој 
Па лан ци, као и у се ли ма Сил баш и То ва ри ше во, сни мље но је из во ђе ње пе са ма ко-
је при па да ју раз ли чи тим жан ро ви ма, те бо га та ет но граф ска гра ђа, пре све га по да-
ци о пра зно ва њу Бо жи ћа, Ус кр са и свад би. У на се љу Бач за бе ле же не су раз ли чи те 
фор ме во кал не ин тер пре та ци је ко је су део ре пер то а ра жен ске пе вач ке гру пе КУД 
„Мла дост”. Спе ци фич ност ове гру пе огле да се у то ме што су ње не чла ни це по ре-
клом из Бо сан ске Кра ји не, та ко да не гу ју ста ри је и но ви је об ли ке во кал не прак се.

У окви ру ра да на те ми „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”, то ком ви ше крат них ау дио и ви део сни ма ња, 
за бе ле же на је дра го це на пе вач ка тра ди ци ја у на се љу Вој ка. Том при ли ком фо кус 
ис тра жи вач ких ак тив но сти од но сио се на до се ље ни ке из Фо че, ко ји чи не во кал ни 
ан самбл „Фо ча ци” (Ђо ко Го ве да ри ца, Ми ло рад За рић, Ми ло мир Кр сма но вић, Јо во 
Ни шић, Ми ли во је Ни шић, Дра ган Ма рић). По ред њи хо вог из во ђе ња, до ку мен то-
ва на је и ин тер пре та ци ја ду е та „Дри на”, чи ји су чла но ви (Сло бо дан То мић и Сре тен 
Ра кић) ро дом из око ли не Ви ше гра да. То ком не ко ли ко по но вље них ин тер вјуа за бе-
ле же ни су по да ци ко ји су ра све тли ли му зич ку ак тив ност пе ва ча у род ном кра ју, 
као и у Вој ци. Том при ли ком при ку пље ни су бо га та му зич ка гра ђа и ет но граф ски 
по да ци ко ји ре фе ри ра ју на об ре де по пут Бо жи ћа, сла ве и свад бе. 

По се бан фо кус оп сер ва ци је на те ре ну од но сио се на бе ле же ње во кал них фор-
ми ко је пред ста вља ју па ра диг ме во кал них ди ја ле ка та на у че них у ма тич ном про-
сто ру. У окви ру пе вач ког ре пер то а ра гру пе „Фо ча ци” то су пе сме ко је при па да ју 
ста ри јој пе вач кој прак си, а ис ка за не су у окви ру му зич ких фор ми ко је ис пи та ни ци 
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на зи ва ју: ро ма ниј ски на чин пе ва ња, сје ца ли це и оте за ли це. На ре пер то а ру во кал ног 
са ста ва „Дри на” та ко ђе су за сту пље не пе сме ста ри је тра ди ци је ко је пе ва чи име ну ју 
као пе ва ње под ви ка.

Сви за бе ле же ни об ли ци му зич ког из ра жа ва ња су тран скри бо ва ни.
У окви ру ово го ди шњег ра да на те ми „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”, до ку мен то ва на је дра го це на 
пе вач ка тра ди ци ја у на се љи ма Ста ни шић и Ри ђи ца. У фо ку су ви ше крат них ис тра-
жи вач ких ак тив но сти бе ле же на је му зич ка тра ди ци ја ста нов ни штва ко је је по ре клом 
из око ли не Вр ли ке, Кни на, Же га ра, Ду бров ни ка, Спли та, Ши бе ни ка, Бу ко ви це итд. 
То ком не ко ли ко по но вље них ин тер вјуа за бе ле же ни су по да ци ко ји су ра све тли ли 
му зич ку ак тив ност пе ва ча ко ји не гу ју во кал ни ди ја ле кат дал ма тин ског за ле ђа на 
под руч ју Вој во ди не. Том при ли ком сни мље на је бо га та му зич ка гра ђа ко ја под ра-
зу ме ва раз ли чи те во кал не фор ме и жан ро ве, као и ет но граф ске по дат ке ко ји се 
од но се на ус по ста вља ње ди ја хро ниј ске ди мен зи је у ве зи са про ме на ма на пла ну 
тра ди ци о нал не му зи ке. На ро чи та па жња то ком ин тер вјуа је по све ће на са гле да ва њу 
не го ва ња пе вач ког на сле ђа Дал ма ци је у но вим ге о граф ским и кул тур ним усл о ви ма. 
Сав при ку пљен му зич ки ма те ри јал је тран скри бо ван и пре пи сан у про гра му Si be li us.

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: др Ве сна Ив ков)

У апри лу 2017. го ди не др В. Ив ков је у Са ра је ву, то ком ра да 21. сим по зи ју ма 
ICTM Study Gro up on Mu si cal In stru ments, из ло жи ла са оп ште ње и при пре ми ла рад 
за штам пу на те му „Ac cor di o nists’ com pe ti ti ons – a fac tor of tra di tion or aca de mi sa tion”. 
При ли ком одр жа ва ња Пе тог сим по зи ја гла збе них пе да го га у Пу ли, у ор га ни за ци ји 
Му зич ке ака де ми је Све у чи ли шта Јур ја До бри ле, из ло жен је и штам пан рад др В. 
Ив ков под на сло вом „Ста во ви и ми шље ња му зич ких пе да го га и сту де на та о му зи ци 
као ван(основ но)школ ској ак тив но сти у жи во ту Хр ва та у Вој во ди ни”. В. Ив ков је 
чла ни ца Про грам ског од бо ра кон фе рен ци је „Да ни основ них шко ла Сплит ско-дал-
ма тин ске жу па ни је 2017. Од зна но сти до учи о ни це”, у ор га ни за ци ји Фи ло зоф ског 
фа кул те та Све у чи ли шта у Спли ту. У окви ру „2. me đu na rod nog znan stve nog i umjet-
nič kog sim po zi ja o pe da go gi ji u umjet no sti” у ор га ни за ци ји Умјет нич ке ака де ми је 
Све у чи ли шта Јо си па Јур ја Штро сма је ра у Оси је ку из ло жен је и за штам пу при хва-
ћен рад на те му „Хр ват ске ме ло ди је у ’шко ли за хар мо ни ку’”. Рад под на сло вом 
„Се ми нар ски и ди плом ски рад – иза зов ет но му зи ко ло шког ис тра жи ва ња” у при-
пре ми је за штам пу по во дом одр жа ва ња Bal kan Art Fo rum-a Фа кул те та умет но сти 
Уни вер зи те та у Ни шу. „Две срп ске ме ло ди је у ме диј ском дис кур су – ме ђа и мост” 
на зив је ра да ко ји је пре зен то ван на Ме ђу на род ном на уч ном ску пу „Срп ски је зик, 
књи жев ност, умет ност” у ок то бру 2017. го ди не, у ор га ни за ци ји Фи ло ло шко-умет нич-
ког фа кул те та Уни вер зи те та у Кра гу јев цу. Др В. Ив ков је чла ни ца ор га ни за ци је 
сим по зи ју ма „Ет но му зи ко ло шка тра ди ци ја у Вој во ди ни и са вре ме на му зич ка умет-
ност”, ко ји је одр жан у но вем бру 2017. го ди не у За во ду за кул ту ру АП Вој во ди не.

Као ре зул тат ра да „2. me đu na rod nog znan stve nog i umjet nič kog sim po zi ja o pe-
da go gi ji u umjet no sti” у ор га ни за ци ји Ака де ми је за умјет ност и кул ту ру Све у чи ли-
шта Јо си па Јур ја Штро сма је ра у Оси је ку, штам пан je рад др Ве сне Ив ков на те му 
„Hr vat ske me lo di je u ‘ško li za har mo ni ku’”. Рад под на сло вом „Се ми нар ски и ди плом-
ски рад – иза зов ет но му зи ко ло шког ис тра жи ва ња” штам пан је 2018. го ди не, на кон 
про шло го ди шњег Bal kan Art Fo rum-a Фа кул те та умет но сти Уни вер зи те та у Ни шу. 
У сеп тем бру 2018. го ди не, на Ака де ми ји умет но сти Уни вер зи те та у Но вом Са ду 
од бра њен је ди плом ски рад кан ди дат ки ње Оли ве ре Би је лић под на сло вом При ме
на и уло га кла ри не та у из во ђе њу и очу ва њу тра ди ци о нал них ме ло ди ја, под мен тор-
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ством др Ве сне Ив ков, где се, из ме ђу оста лог, раз ма тра и сви ра ње кла ри не та као 
ре зул тат ван школ ског уче ња. У окви ру ра да Bal kan Art Fo rum-a Фа кул те та умет-
но сти Уни вер зи те та у Ни шу у ок то бру 2018. го ди не В. Ив ков је из ло жи ла рад на 
те му „Од ли ке про фе си о на ли зма и ама те ри зма у акор де о ни стич кој/хар мо ни ка шкој 
прак си”. Истог ме се ца, при ли ком одр жа ва ња 11. ме ђу на род ног сим по зи ју ма „Му зи ка 
у дру штву” у ор га ни за ци ји Му зи ко ло шког дру штва БиХ и Му зич ке ака де ми је 
Уни вер зи те та у Са ра је ву, В. Ив ков је из ло жи ла рад на те му „Му зи ка дру гих у прак-
тич ној на ста ви ет но му зи ко ло ги је Ака де ми је умет но сти у Но вом Са ду”. 

У Збор ни ку ра до ва са на уч ног ску па „Вла до С. Ми ло ше вић: ет но му зи ко лог, 
ком по зи тор и пе да гог” одр жа ног 2017. го ди не, две го ди не ка сни је, у Ба ња Лу ци је 
штам пан рад В. Ив ков под на зи вом „Ква ли та тив не осо бе но сти бо сан ско-хер це го-
вач ког пе ва ња у Вој во ди ни”. Рад В. Ив ков под на сло вом „Ор ке стар хар мо ни ка 
‘Алек са Шан тић’ Угље вик – од учи о ни це до сце не” пре зен то ван је 13. aприла 2019. 
го ди не на Ака де ми ји умјет но сти у Ба ња Лу ци, у окви ру На уч ног ску па „Вла до С. 
Ми ло ше вић: ет но му зи ко лог, ком по зи тор и пе да гог”. У окви ру Ме ђу на род ног на-
уч ног ску па „Ју го сло вен ска иде ја у/о му зи ци”, у Ма ти ци срп ској у Но вом Са ду, 26. 
ма ја 2019. го ди не пред ста вљен је рад В. Ив ков под на зи вом „‘Вој во ди на Тон’ – (пост)
ју го сло вен ске пер спек ти ве”. Рад В. Ив ков под на зи вом „Ре флек си ја иден ти те та кроз 
очу ва ње му зич ке тра ди ци је Цр но го ра ца у Вој во ди ни” пре зен то ван је 23. ав гу ста 
2019. у Ми ни стар ству кул ту ре Цр не Го ре на Це ти њу, у окви ру ра да 2. ме ђу на род не 
кон фе рен ци је под на зи вом „Му зич ко на сље ђе Цр не Го ре – му зич ке прак се и њи-
хо ви по тен ци ја ли”. У скло пу одр жа ва ња ин тер ди сци пли нар ног на уч ног ску па 
„Ер не Ки раљ – жи вот у му зи ци” на Ака де ми ји умет но сти у Но вом Са ду, 27. сеп тем-
бра 2019. из ло жен је рад В. Ив ков под на сло вом „Ра до ви Ер на Ки ра ља у збор ни ци-
ма Кон гре са Са ве за удру же ња фол кло ри ста Ју го сла ви је”. У окви ру ра да Bal kan Art 
Fo rum-a Фа кул те та умет но сти Уни вер зи те та у Ни шу, у ок то бру 2019. го ди не штам-
пан је рад В. Ив ков на те му „Од ли ке пе да го ги је у акор де о ни стич кој/хар мо ни ка шкој 
прак си”. У окви ру ра да Art Fo rum-a Фа кул те та умет но сти Уни вер зи те та у Ни шу, 
4–5. ок то бра 2019. го ди не, увр штен је рад В. Ив ков под на зи вом „Пер цеп ци ја у 
про це су ме ло гра фи је – ис ку ства сту де на та”. На кон одр жа ва ња 11. ме ђу на род ног 
сим по зи ју ма „Му зи ка у дру штву” у ор га ни за ци ји Му зи ко ло шког дру штва БиХ и 
Му зич ке ака де ми је Уни вер зи те та у Са ра је ву, при пре мљен је за штам пу рад под 
на сло вом „Му зи ка дру гих у прак тич ној на ста ви ет но му зи ко ло ги је Ака де ми је умет-
но сти у Но вом Са ду”. У штам пи је књи га под на зи вом Из вор не (на род не) пе сме из 
Сом бо ра и око ли не др Вин ка Жган ца, у из да њу Град ског му зе ја Сом бор, ко ју су 
при ре ди ли На да Пу ти ца, Ве сна Ив ков и Па вле Ка ра ба сил. 

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)

Иа ко су у 2016–2017. го ди ни, ина че са свим не из ве сној по пи та њу фи нан си ра-
ња, сред ства до де ље на про јек ту би ла ви ше не го скром на, са рад ни ци су на ста ви ли 
са ис тра жи ва њи ма у окви ру глав не те ме. По је ди на ис тра жи ва ња део су ду го роч них 
пла но ва, док је не ко ли ко те ма и за о кру же но у ви ду ра до ва ко ји су већ об ја вље ни 
или чи је се об ја вљи ва ње оче ку је. 

У пр вом бро ју Збор ни ка МС за сцен ске умет но сти и му зи ку за 2017. го ди ну, 
бр. 56, об ја вље на је обим на и те мељ на сту ди ја др Ива не Ве сић „Од је ци иде је по-
ли тич ког те а тра у Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји: по глед на кри тич ко-те о риј ске 
на ра ти ве” (стр. 43–63), као и ино ва ти ван рад др Ма ри је Дум нић „Те о риј ски спој 
ет но му зи ко ло ги је и сту ди ја пер фор ман са на при ме ру кон цер та: из во ђе ње као об ли-
ко твор ни про цес ста ро град ске му зи ке” (43–63). У дру гом бро ју Збор ни ка МС за 
сцен ске умет но сти и му зи ку за 2017. го ди ну, бр. 57, об ја вљен је чла нак др Алек сан-
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дра Ва си ћа „Срп ска опер ска кри ти ка ме ђу рат ног до ба: из ме ђу на ци о нал ног и мо-
дер ног ре пер то а ра”. 

До при нос ис тра жи ва њу фе но ме на „кул ту ре се ћа ња” на при ме ру срп ске на ци-
о нал не опе ре с по чет ка 20. ве ка да ла је др Би ља на Ми ла но вић у ре фе ра ту „Sta ging 
the Cul tu re of Re mem be ran ce in the Ser bian Na ti o nal Ope ra at the Be gin ning of the 
Twen ti eth Cen tury”, са оп ште ном на ме ђу на род ном на уч ном ску пу „Cre a ting Me mo-
ri es in Early Mo dern and Mo dern Art and Li te ra tu re”, одр жа ном од 13. до 16. мар та 2017. 
у ор га ни за ци ји Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду и Ben-Gu rion Уни вер зи те та у 
Не ге ву (Изра ел). Ре фе ра том „Му зи ка у срп ским из бе глич ким по зо ри шти ма (1916–
1918)” др Ми ла но вић је да ла и зна ча јан при лог ме ђу на род ном на уч ном ску пу „Први 
свјет ски рат (1914–1918.) и гла зба. Скла да тељ ске стра те ги је, из вед бе не прак се и 
дру штве ни утје ца ји”, одр жа ном у За гре бу од 24–27. ок то бра 2017 (ор га ни за то ри: 
Хр ват ско му зи ко ло шко дру штво, Хр ват ски ин сти тут за по ви јест и Од сјек за по ви-
јест хр ват ске гла збе ХА ЗУ). До при нос цен трал ној те ми про јек та да ла је и др Ка та-
ри на То ма ше вић, као глав на и од го вор на уред ни ца те мат ског збор ни ка ра до ва 
Da vo rin Jen ko (1835–1914). Pri lo zi za kul tu ru se ća nja [Da vo rin Jen ko (1835–1914). Pri
spev ki za kul tu ro po mi na / Mu zi ko loš ki in sti tut SA NU i Na ci o nal ni sa vet slo ve nač ne 
na ci o nal ne mаnjine u RS Sr bi ji, ISBN 978–86–80639–27–7; CO BISS: SR-ID 245342732]; 
у тој пу бли ка ци ји К. То ма ше вић об ја ви ла је, из ме ђу оста лог, и сту ди ју „Ка ко је о 
Да во ри ну Јен ко пи сао Дра го тин Цвет ко. При лог про у ча ва њу сло ве нач ко-срп ских 
му зи ко ло шких ве за у ФНРЈ” (129–142).

На жа лост, као и ра ни јих го ди на, сред ства до де ље на про јек ту би ла су сим бо-
лич на, ни из да ле ка до вољ на да би се за по че ла из ра да ин тер ак тив не ба зе по да та ка 
по зо ри шних пред ста ва с му зи ком у XIX и XX ве ку на сце на ма На род ног по зо ри шта 
у Бе о гра ду и Срп ског на род ног по зо ри шта у Но вом Са ду (ау тор: К. То ма ше вић). 

Цен трал на па жња са рад ни ка на про јек ту „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” би ла је усме ре на на при пре му за 
штам пу и пу бли ко ва ње мо но граф ских сту ди ја, ра до ва у ча со пи си ма, као и на јав на 
пре да ва ња.

Др Ка та ри на То ма ше вић об ја ви ла је мо но гра фи ју Вре ме про ме на. Му зи ка и 
срп ски те а тар ба рок ног до ба (Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ), где је пред ста ви ла 
ре зул та те свог ду го го ди шњег про у ча ва ња исто ри је му зи ке на срп ским сце на ма 18. 
ве ка. Струк ту ри са на у шест по гла вља и опре мље на обим ним по пи сом ли те ра ту ре, 
ре зи ме ом на ен гле ском је зи ку и ре ги стром име на, књи га та ко ђе об у хва та око 60 
нот них и ли ков них илу стра ци ја. Фи нан сиј ска сред ства до де ље на про јек ту уло же на 
су пре вас ход но у фи на ли за ци ју ра да на овој књи зи: са рад ник на про јек ту, др Алек-
сан дар Ва сић по бри нуо се за ре ди го ва ње и до пу ну би бли о гра фи је, др Ива на Ме дић 
пре ве ла је на ен гле ски је зик оби ман ре зи ме (24 стра ни це), Сло бо дан Вар са ко вић 
ура дио је до пу ну и ко рек ту ру нот них при ме ра, док су гра фич ка об ра да ли ков них 
при ло га и ди зајн на слов не стра ни це би ли по ве ре ни тех нич ком уред ни ку штам па ри-
је Co lor grafx. Део сво јих ис тра жи ва ња по све ће них му зи ци у по зо ри шним оства ре-
њи ма 18. ве ка К. То ма ше вић је пред ста ви ла и у ре фе ра ту „Му зи ка на ба рок ној сце ни 
Срем ских Кар ло ва ца. Су срет Ис то ка и За па да”, на ме ђу на род ном на уч ном ску пу 
„Ру ско-срп ске по јач ке ве зе” (Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ, 22–23. ок то бар 2018). 

По ред то га што су са рад ни ци на про јек ту – др Ива на Ве сић и др Алек сан дар 
Ва сић, би ли ау то ри тек сто ва у Збор ни ку Ма ти це срп ске за сцен ске умет но сти и 
му зи ку и но во по кре ну том ча со пи су Ма ти це срп ске на ен гле ском је зи ку – Syna xa, 
др И. Ве сић при ре ди ла је за штам пу и об ја ви ла ау то би о гра фи ју Мој пут у му зи ку 
ис так ну тог опер ског ства ра о ца Све то ми ра На ста си је ви ћа. Опре мљен и увод ном 
сту ди јом (ко а у тор ски при лог др И. Ве сић и др В. Пе но), На ста си је ви ћев спис, ко ји 
се чу ва у Му зи ко ло шком ин сти ту ту СА НУ, об ја вљен је у из да њу Му зе ја руд нич-
ко-та ков ског кра ја.
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Др Би ља на Ми ла но вић је део сво јих ис тра жи ва ња по све ће них му зи ци и те а-
тру пред ста ви ла у сво јој обим ној мо но гра фи ји Му зич ке прак се у Ср би ји и фор ми
ра ње на ци о нал ног ка но на (Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ). Та ко ђе је да ла зна ча јан 
при лог про у ча ва њу до са да сла бо ис тра же не те ме о му зи ци и по зо ри шту у срп ским 
за ро бље нич ким ло го ри ма у Ау стро у гар ској то ком Ве ли ког ра та. Ре зул та те је са оп-
шти ла на пре да ва њу одр жа ном 6. но вем бра 2018, у Ма лој са ли За ду жби не Или је 
М. Ко лар ца, у окви ру ци клу са пре да ва ња „Му зи ко ло ги ја и ет но му зи ко ло ги ја да нас”, 
при ре ђе ног у скло пу обе ле жа ва ња 70 го ди на ра да Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ. 
На ста ви ла је и са ра дом на при пре ми мо но гра фи је по све ће не Ми лен ку Па у но ви ћу. 

Цен трал на па жња са рад ни ка на про јек ту „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” у 2019. го ди ни би ла је усме ре на на 
фун да мен тал на ис тра жи ва ња обла сти об у хва ће них про јект ном те мом, на при пре-
му за штам пу и пу бли ко ва ње ра до ва у ча со пи си ма, те по гла вља у те мат ским мо-
но гра фи ја ма, као и на ре цен зи ра ње тек сто ва ко ји се пре те жно од но се на под руч је 
му зич ке сце не и ре цеп ци ју му зич ко сцен ског ства ра ла штва и прак се за во де ћи на-
ци о нал ни ча со пис Збор ник Ма ти це срп ске за сцен ске умет но сти и му зи ку. 

Про ду жа ва ју ћи сво је до са да шње ак тив но сти на при пре ми мо но гра фи је по-
све ће не Ми лен ку Па у но ви ћу (у пла ну за об ја вљи ва ње у 2020. го ди ни), др Би ља на 
Ми ла но вић је до дат но ис тра жи ла Па у но ви ће ву умет нич ку би о гра фи ју и ре ле вант-
ну гра ђу за про у ча ва ње де ла овог зна чај ног ком по зи то ра му зич ко сцен ских де ла. 
Ре зу ла те свог ра да ис црп но је пред ста ви ла у тек сту „Про у ча ва ње умет нич ке би о-
гра фи је и му зич ког де ло ва ња Пе тра Сто ја но ви ћа: при лог иден ти фи ка ци ји и раз ма-
тра њу ис тра жи вач ких из во ра” (Збор ник Ма ти це срп ске за сцен ске умет но сти и 
му зи ку, бр. 61). По ред то га, у кру гу цен трал не те ме Про јек та на шла се и ње на об ја-
вље на сту ди ја „Ope ra Pro duc ti ons of the Bel gra de Na ti o nal The a tre at the Be gin ning 
of the 20th Cen tury Bet we en Po li ti cal Ri va lry and Con te sted Cul tu ral Stra te gi es” [in: 
Jer nej We iss (ed.) Vlo ga na ci o nal nih oper nih gle da lišč v 20. in 21. sto le tju – The Ro le of 
Na ti o nal Ope ra Ho u ses in the 20th and 21st Cen tu ri es. Ko per, Lju blja na: Za lo žba Uni-
ver ze na Pri mor skem, Fe sti val Lju blja na, 2019, 231–251] Јед но од те жи шта ра да др 
Би ља не Ми ла но вић у 2019. г., би ло је и уре ђи ва ње обим не (20 ра до ва), дво је зич не 
те мат ске мо но гра фи је На мар ги на ма му зи ко ло шког ка но на. ком по зи тор ска ге не
ра ци ја Пе тра Сто ја но вић, Пе тра Кр сти ћа и Ста ни сла ва Би нич ког [On the Mar gins 
of the Mu si co lo gi cal Ca non: The Ge ne ra tion of Com po sers Pe tar So ja no vić, Pe tar Kr stić 
and Sta ni slav Bi nič ki, Бе о град: Му зи ко ло шко дру штво Ср би је и Му зи ко ло шки ин-
сти тут СА НУ, 2019], у ко ме је не ко ли ко ра до ва по све ће но сцен ској му зи ци или ову 
област укљу чу је у раз ма тра ње од ре ђе них те ма (нпр. I. Moody: „Co smo po li ta nism as 
Na ti o na lism, or How to Cre a te a Na ti o nal Ope ra”; В. Мер кел Ти фен та лер и М. Ко ка-
но вић Мар ко вић: „Ре цеп ци ја опе ре та Пе тра Сто ја но ви ћа у беч кој штам пи: со ци о-
кул тур ни и по ли тич ки аспек ти”; S. Ba šić: „Gla zbe ni pri no si Pe tra Sto ja no vi ća, Pe tra 
Kr sti ća i Sta ni sla va Bi nič kog re per to a ru Hr vat skog na rod nog ka za liš ta u Osi je ku od 
osnut ka 1907. do Dru gog svjet skog ra ta”; Т. Ајг нер: „Flo ri bel la и Tri glav. Ру ко пи си 
ком по зи ци ја Пе тра Сто ја но ви ћа у Би бли о те ци гра да Бе ча”; Б. Ми ла но вић: „Ак тив-
но сти Ста ни сла ва Би нич ког и Пе тра Кр сти ћа у Удру же њу срп ских му зи ча ра”; М. 
Ду јо вић: „Де лат ност Ста ни сла ва Би нич ког у Опе ри На род ног по зо ри шта у Бе о гра-
ду”). У свој ству ре цен зен та, Б. Ми ла но вић ре цен зи ра ла је два ра да за Збор ник Ма
ти це срп ске за сцен ске умет но сти и му зи ку: при лог мср Ма ри је Ма глов, „Збир ка 
фо то гра фи ја у Ар хи ву Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ” (бр. 60) и рад др Ср ђа на 
Ата на сов ског, „Пу то ва ња срп ских ака дем ских пе вач ких дру жи на” (бр. 61). 

Про ду жа ва ју ћи сво је по све ће но ис тра жи ва ње под руч ја на ци о нал не му зич ке 
кри ти ке и му зи ко гра фи је, др Алек сан дар Ва сић об ја вио је сту ди ју о сла бо ис тра-
же ном кри ти чар ском опу су Ри кар да Швар ца. Под на зи вом „Му зич ки кри ти чар 
Ри кард Шварц”, рад је об ја вљен у Збор ни ку Ма ти це срп ске за сцен ске умет но сти 
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и му зи ку (бр. 61). У свој ству ре цен зен та, екс прет ски је по мо гао зна чај ном уна пре-
ђи ва њу тек ста мср Ива не Но жи це, чи ја је фи нал на вер зи ја ра да „Ме сто са вре ме не 
му зи ке у ча со пи су Звук (1932–1990)” пу бли ко ва на у ЗМССУМ (бр. 61). До при нос 
ре зул та ти ма про јек та др Ва сић пру жио је и као ре цен зент тек ста мср Ма ри је Го лу-
бо вић, „Му зи ка Н. А. Рим ског-Кор са ко ва у огле да лу бе о град ске кри ти ке из ме ђу 
два свет ска ра та” (ЗМССУМ, бр. 61; дру ги ре цен зент би ла је др К. То ма ше вић). 

У ве зи са ис тра жи ва њи ма и при ло гом мср М. Го лу бо вић, по себ но ис ти че мо 
да се њен рад не по сред но од но си на те му про јек та: у ње му се, на осно ву кри ти ка 
из днев не штам пе, пе ри о ди ке и му зич ких ча со пи са, ис црп но раз ма тра ју из во ђе ња 
и ре цеп ци ја му зич ко сцен ских опу са Рим ског-Кор са ко ва (опе ре Цар ска не ве ста, 
Цар Сал тан, ба ле ти Ше хе ре за да и Злат ни пе тлић), при че му је, при род но, зна чај-
на па жња по кло ње на и ис так нут ним до при но си ма пред став ни ка ру ске еми гра ци је 
у про це си ма ста са ва ња и ре пер то ар ског про фи ли са ња умет нич ке фи зи о но ми је 
На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду из ме ђу два свет ска ра та.

Сро дан при лог у том прав цу да ла је и мср Ва ња Спа сић, тек стом „Жи вот опе ре 
Бо рис Го ду нов М. П. Му сорг ског на сце ни опе ре На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду”. 
Ау тор ка је у ра ду пе дант но ис пра ти ла дуг пе ри од ње ног из во ђе ња на бе о град ској 
опер ској сце ни На род ног по зо ри шта, по чев од пр ве пре ми је ре, 1926. до по след ње 
по став ке, 1994. го ди не. У ра ду је те мељ но ука за но и на ре цеп ци ју де ла од стра не 
кри ти ке. У свој ству ре цен зе на та, ко ји су ан га жо ва но ука за ли ау тор ки на прав це 
уна пре ђе ња ра да, би ле су др Ме ли та Ми лин и др Ка та ри на То ма ше вић, ру ко во ди-
лац Про јек та и глав ни и од го вор ни уред ник ЗМССУМ. 

У ве зи са цен трал ном те мом Про јек та, у овом Из ве шта ју сва ка ко тре ба на по-
ме ну ти и (од фи нан си ра ња Про јек та са свим не за ви сне!) ис так ну те ре зул та те са-
рад ни ца на Про јек ту ко је су сво ја ис тра жи ва ња за о кру жи ле об ја вљи ва њем мо но-
граф ских пу бли ка ци ја, у ко ји ма је под руч је му зич ке сце не у ма њој или ве ћој ме ри 
би ло ре ле вант но за прав це про ми шља ња цен трал них те ма њи хо вих сту ди ја: др 
Ма ри ја Дум нић об ја ви ла је мо но гра фи ју под на зи вом Зву ци но стал ги је: исто ри ја 
ста ро град ске му зи ке у Ср би ји (Чи го ја штам па, Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ); 
др Ива на Ве сић, мо но гра фи ју Кон стру и са ње срп ске му зич ке тра ди ци је у пе ри о ду 
из ме ђу два свет ска ра та (Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ), а др Ка та ри на То ма ше-
вић, ру ко во ди лац Про јек та, да ла је свој при лог про у ча ва њу са вре ме ног му зич ко-
сцен ског ства ра ла штва пи шу ћи увод но по гла вље, под на сло вом „Жи вот по све ћен 
му зи ци. О ства ра лач кој по е ти ци Де ја на Де спи ћа”, за мо но граф ску пу бли ка ци ју 
по све ће ну ко мич ној опе ри Поп Ћи ра и поп Спи ра ака де ми ка Де ја на Де спи ћа (из-
да ње Му зи ко ло шког дру штва Ср би је, 2019).

На жа лост, као ни у прет ход ним го ди на ма, сред ства до де ље на Про јек ту ни су 
би ла ни при бли жно до вољ на за ре а ли за ци ју из ра де ин тер ак тив не ба зе по да та ка о 
ко ма ди ма с пе ва њем и сцен ској му зи ци на ре пер то а ри ма На род ног по зо ри шта у 
Бе о гра ду, као и Срп ског на род ног по зо ри шта у Но вом Са ду (ау тор: др К. То ма ше-
вић), те су до де ље на сред ства рас по ре ђе на са рад ни ци ма ко ји су има ли ре ал не тро-
шко ве за фун да мен тал на ис тра жи ва ња (ске ни ра ње и фо то гра фи са ње из во ра у ре-
ле вант ним ин сти ту ци ја ма), ау то ри ма и ре цен зен ти ма чла на ка за Збор ник МС за 
сцен ске умет но сти и му зи ку. 

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)

То ком 2016. го ди не ис тра жи ва ња су об у хва ти ла пре те жно про стор да на шње 
Вој во ди не, али и ши ри про стор и жи вот Ср ба у Угар ској у 18. и 19. ве ку. У овој го-
ди ни ис тра жи ва ња су оба вља на у: Би бли о те ци и Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це 
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срп ске и Ар хи ву СА НУ у Срем ским Кар лов ци ма. Гра ђу о ра ду пе вач ких дру шта ва 
у Те ми шва ру и Ара ду оба вља у ло кал ним ар хи ва ма Де јан По пов. На осно ву из во ра 
са бра них ове, али и про те клих го ди на, при пре мље на су и одр жа на три пре да ва ња 
за гра ђан ство и по ла зни ке Лет ње шко ле цр кве ног по ја ња „Кор не ли ју у спо мен” у 
Срем ским Кар лов ци ма: „О Тра ди ци ји и жи вој по јач кој прак си Ср ба у Те ми шва ру 
и око ли ни” (Де јан По пов); „Цр кве на му зи ка у при ват ном жи во ту Ср ба у 19. ве ку” 
(На та ша Мар ја но вић); „О цр кве ним му зи ча ри ма и њи хо вој ви ше стру кој функ ци ји 
у жи во ту цр кве и дру штва” (Да ни ца Пе тро вић).

Узи ма ју ћи у об зир из о ста нак би ло ка квог фи нан си ра ња ра да на про јек ту, са-
рад ни ци су у окви ру сво јих до са да шњих ин те ре со ва ња, по је ди нач них мо гућ но сти 
и за по че тих ис тра жи ва ња, на ста ви ли са ра дом.

У окви ру ра да на са би ра њу до ку мен та ци је ве за не за рад Јо ва на Па чуа, др Ма ри-
ја на Ко ка но вић Мар ко вић је са чи ни ла по пис Па чу о вих пар ти ту ра (штам па них и ру ко-
пи сних), ко је се чу ва ју у Би бли о те ци Ма ти це срп ске и Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це 
срп ске у Но вом Са ду, као и по пис фо то гра фи ја Јо ва на Па чуа ко је се чу ва ју у РОМС. 
Си сте ма ти зо ва ни су и до са да при ку пље ни на пи си о Јо ва ну Па чуу у но во сад ској 
штам пи, а у са рад њи са др Ла ном Па ћу ком (Му зич ка ака де ми ја, Ис точ но Са ра је во) 
са бра ни су и на пи си о Па чуу из Са ра јев ског ли ста. Ова са рад ња би ће на ста вље на 
ка ко би би ли са бра ни ши ри по да ци о Па чу о вој умет нич кој де лат но сти у Са ра је ву. 

Мр Ми ли ца Ан дре је вић је до пу ни ла ис пи се гра ђе из ча со пи са Ду хов на стра жа 
и Хри шћан ски жи вот, а са да ра ди на пи са њу сту ди је на осно ву овог ма те ри ја ла.

Са рад ни ца др На та ша Мар ја но вић је, ка да су ис тра жи ва ња у пи та њу, па у зи ра-
ла не ко вре ме (по ро диљ ско од су ство), али је на осно ву ра ни је са бра ног ма те ри ја ла, 
ко ји је ко ри сти ла и у сво јој док тор ској ди сер та ци ји, у Ма ти ци срп ској 17. ма ја 2017. 
одр жа ла за ни мљи во и ле по при хва ће но пре да ва ње и му зич ко ве че „Mузика у жи во ту 
Ср ба у 19. ве ку – тра гом ме мо ар ске ли те ра ту ре”, уз са рад њу сту де на та Ака де ми је 
умет но сти у Но вом Са ду и но во сад ског хо ра „Ор фе лин”.

Др Да ни ца Пе тро вић, ру ко во ди лац про јек та, ра ди ла је на об ра ди ар хив ског ма-
те ри ја ла из Ар хи ва Бу дим ске епар хи је у Сен тан дре ји, у окви ру по ду хва та да се по во-
дом де се то го ди шњи це смр ти по диг не спо ме ник Кор не ли ју Стан ко ви ћу на Та бан ском 
гро бљу, на ко јем је Стан ко вић пр во бит но био са хра њен. Са зна ли смо да је у ме ђу вре-
ме ну про на ђе на и фо то гра фи ја овог спо ме ни ка, ко ји је не стао при ли ком укла ња ња 
Та бан ског гро бља по сле Пр вог свет ског ра та. Овај ма те ри јал би ће при кљу чен ши рој 
сту ди ји о до да нас по диг ну тим спо ме ни ци ма К. Стан ко ви ћу. О зна ча ју му зич ких 
оства ре ња и ак тив но сти „са мар ги на” му зич ког ства ра ла штва Д. Пе тро вић је го во-
ри ла на окру глом сто лу у окви ру хор ског фе сти ва ла „Му зич ки Едикт” у Ни шу, на 
осни вач кој скуп шти ни Срп ског хор ског са ве за у Сом бо ру, као и у окви ру ра да 25. 
лет ње шко ле цр кве ног по ја ња „Кор не ли ју у спо мен” у Срем ским Кар лов ци ма.

Обим на збир ка ме ло граф ских за пи са проф. Гру је Јо ва но ви ћа, адво ка та, про-
фе со ра фран цу ског је зи ка и вр сног знал ца цр кве ног по ја ња из Ни ша, до спе ла је на 
про це ну ру ко во ди о цу овог про јек та. На след ник те обим не збир ке при хва тио је 
су ге сти ју да овај ма те ри јал, уз би о гра фи ју ме ло гра фа, по кло ни на чу ва ње и бри гу 
Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске.

Др На та ша Мар ја но вић је при пре ми ла из бор ком по зи ци ја ни за до ма ћих ау то ра 
ко ји се по ми њу у гра ђи ње не мо но гра фи је: Mузика у жи во ту Ср ба у 19. ве ку – из 
ме мо ар ске ри зни це. Из ве де на и сни мље на де ла из овог из бо ра пре сни мље на су, 
тех нич ки об ра ђе на и при пре мље на за об ја вљи ва ње на CD-у, ко ји ће би ти при кљу-
чен књи зи. Ру ко пис и сни мак су пре да ти у штам пу.

Ва нр. проф. др Ма ри ја на Ко ка но вић Мар ко вић на ста ви ла је рад на про у ча ва њу 
жи во та и ра да Јо ва на Па чуа. По ред ис тра жи ва ња ве за них за да ту епо ху, за раз ли-
чи те Па чу о ве де лат но сти, па и сре ди не у ко ји ма је ра дио, са рад ни ца је при пре ми-
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ла из бор ње го вих кла вир ских ком по зи ци ја, ко је би и да нас мо гле да на ђу из во ђа че, 
а и пу бли ку. Овај ма те ри јал спре ман за но то гра фи ју мо гао би у сле де ћој го ди ни да 
бу де ба рем но то гра фи сан. Ра де ћи на овој те ми, са рад ни ца је ус по ста ви ла са рад њу 
са ко ле га ма из Хр ват ске и Бо сне и Хер це го ви не.

Мр Ми ли ца Ан дре је вић је на осно ву из вор не гра ђе са ку пља не у ар хи ва ма, 
али и на те ре ну у ју жном Ба на ту, при пре ми ла текст „О цр кве ном пе ва њу (по ја њу) 
у ју жном Ба на ту”, ко ји ће пре да ти уред ни штву Збор ни ка за ру бри ку „Гра ђа”. Ова 
из вор на гра ђа све до чи о не го ва њу, раз ви ја њу и уна пре ђи ва њу цр кве ног по ја ња у 
овој ре ги ји, а по том и ње го вог за ми ра ња кра јем 20. ве ка. 

Да ни ца Пе тро вић је при пре ма ла за но то гра фи ју (на сло ви, под на сло ви пра-
зни ка и по је ди нач них пе са ма на срп ском и ен гле ском је зи ку) део нео бја вљи ва не 
ру ко пи сне за о став шти не Кор не ли ја Стан ко ви ћа са пе сма ма из По сног три о да и 
Пен ти ко ста ра (Цвет ног три о да). О Стан ко ви ћу је на пи са ла и при лог уз сни мак 
и из да ње ње го ве Ли тур ги је у из во ђе њу цр кве ног хо ра „Св. Ге ор ги је” из Бе о гра да.

Не дав но об ја вље на мо но гра фи ја др На та ше Мар ја но вић, Mузика у жи во ту 
Ср ба у 19. ве ку – из ме мо ар ске ри зни це, за јед нич ко из да ње Му зи ко ло шког ин сти-
ту та СА НУ и Ма ти це срп ске, са др жи и CD са из бо ром му зи ке о ко јој је у књи зи 
реч. Пре сни ма ва ње, тех нич ка об ра да сни ма ка и из ра да CD-ова фи нан си ра ни су из 
сред ста ва овог про јек та. 

Ван ред. проф. др Ма ри ја на Ко ка но вић Мар ко вић на ста ви ла је рад на про у ча-
ва њу жи во та и ра да Јо ва на Па чуа. Из вр шен је ода бир Па чу о вих рап со ди ја за кла вир 
и за по чет рад на но то гра фи са њу нот ног ма те ри ја ла, ко ји пред ста вља осно ву бу ду-
ће пу бли ка ци је. Рад но то гра фа фи нан си ра се из сред ста ва овог про јек та.

На осно ву из вор не гра ђе са ку пља не у ар хи ва ма, али и на те ре ну у Ју жном 
Ба на ту, мр Ми ли ца Ан дре је вић је при пре ми ла сту ди ју „О цр кве ном пе ва њу (по ја-
њу) у Ју жном Ба на ту”, ко ја је об ја вље на у Збор ни ку Ма ти це срп ске за сцен ске 
умет но сти и му зи ку, бр. 60 (2019). Ова из вор на гра ђа све до чи о не го ва њу, раз ви ја њу 
и уна пре ђи ва њу цр кве ног по ја ња у по ме ну тој ре ги ји то ком 19. и у пр вој по ло ви ни 
20. ве ка, као и о ње го вом за ми ра њу кра јем 20. ве ка. Са рад ни ца на ста вља рад на 
при ло зи ма о му зи ци об ја вљи ва ним у ча со пи су Ду хов на стра жа.

На мол бу Цр кве не оп шти не у Сом бо ру Д. Пе тро вић је на пи са ла пред лог про-
јек та по во дом обе ле жа ва ња 80-го ди шњи це смр ти про то је ре ја, про фе со ра, пој ца и 
ме ло гра фа Не на да Ба рач ког, ина че и чла на Ма ти це срп ске. У окви ру ре а ли за ци је 
тог про гра ма др Н. Мар ја но вић је у са рад њи са са рад ни ци ма Му зе ја у Сом бо ру 
при пре ми ла му зич ки део из ло жбе по све ће не лич но сти и де лу Н. Ба рач ког. Истим 
по во дом ор га ни зо ван је и окру гли сто, за ко ји су сво је при ло ге, из окви ра на ше теме 
из ла га ли или при ло жи ли: Д. Пе тро вић, Н. Мар ја но вић, М. Ан дре је вић и на ши 
бли ски са рад ни ци др Пре драг Ђо ко вић и проф. др Не над Ри сто вић. Сви тек сто ви 
су ор га ни за то ри ма пре да ти за штам пу. Истим по во дом на на шу мол бу ком по зи тор-
ка На та ша Ђу ра гић је пре ма за пи си ма Н. Ба рач ког на пи са ла хор ске аран жма не две 
пе сме за па ра стос, ко је ће та ко ђе би ти об ја вље не у збор ни ку.

Н. Мар ја но вић је ор га ни зо ва ла рад 27. лет ње шко ле цр кве ног по ја ња „Кор не-
ли ју у спо мен” у Срем ским Кар лов ци ма, на ко јој је С. Жу јић ра ди ла са хо ром од-
ра слих, М. Ан дре је вић са де чи јим хо ром, а П. Ђо ко вић са гру пом за јед но гла сно 
по ја ње. Ђо ко вић је пред ста вио и но во нот но из да ње, сво ју збир ку нот них за пи са 
Срп ско цр кве но по ја ње – Ка та ва си је, док је Д. Пе тро вић по ла зни ци ма пред ста ви ла 
при ме ре не ко ли ко у САД на ста лих, об ја вље них, из ве де них и сни мље них ком по-
зи ци ја пра во слав не ду хов не му зи ке. Д. Пе тро вић је одр жа ла и бе се де на обе ле жа-
ва њу 180-го ди шњи це Пан че вач ког пе вач ког дру штва, до де ли на гра де „До си теј 
Об ра до вић” ака де ми ку Ди ми три ју Сте фа но ви ћу и на про сла ви 30-го ди шњи це 
ра да жен ског хо ра „Св. Ар хан гел Ми ха и ло” у Ја го ди ни. 
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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)

Ис тра жи ва ње у окви ру про јек та „Днев не но ви не Је дин ство – из вор за про-
уча ва ње му зич ке кул ту ре Но вог Са да из ме ђу два ра та” оста ло је фо ку си ра но на 
пр ве го ди не из ла же ња ли ста. Уви дом у са др жај из на ред ног пе ри о да, на кон што је 
Пе тар Ко њо вић на пу стио уре ђи ва ње овог днев ног ли ста, кон ста то ван је пре ста нак 
ар ти ку ла ци је оних „не у рал гич них та ча ка” на ко ји ма је Ко њо вић ин си сти рао. По сле 
де таљ ног пре гле да гра ђе утвр ђе но је да пе ри од Ко њо ви ће вог по ли тич ког ан га жма-
на на ме сту глав ног уред ни ка Је дин ства зах те ва те мељ но про ми шља ње у све тлу 
по сто је ћих исто ри о граф ских на ра ти ва о са мом ком по зи то ру, срп ској му зи ци и 
раз во ју ју го сло вен ске иде је у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. Та квом про-
ми шља њу мо ра да прет хо ди при пре ма у ви ду ка ли бра ци је ме то до ло шког апа ра та 
и ра за сти ра ња ин тер тек сту ал не мре же чи ја „чво ри шта” ба ца ју ре ле вант но све тло 
на фе но ме не уо че не у прет ход ним фа за ма ра да на про јек ту, а из над све га мо нар хи-
стич ку и про ју го сло вен ску ори јен та ци ју ли ста у кон тек сту су ко ба из ме ђу Ко њо-
ви ћа и Дру штва за СНП, од но сно у кон тек сту же сто ке кри ти ке за ста ва шког иде о-
ло шког окви ра на сле ђе ног из ау стро-угар ског пе ри о да.

Ток ра да 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 рат” у прет ход ној го ди ни сле дио је иде ју о 
са гле да ва њу окол но сти и ак тив но сти у ве зи са ин сти ту ци о на ли за ци јом и мо дер-
ни за ци јом му зич ког школ ства у пе ри о ду од 1919 до 1921. го ди не на про сто ру Вој-
во ди не, на осно ву на пи са у „ор га ну Де мо крат ске стран ке”. Овај днев ни лист се 
на мет нуо као ве о ма бо гат из вор ин фор ма ци ја и ту ма че ња у ве зи са те мом обра зо-
ва ња, с об зи ром на то да је имао за циљ да ши ри ју го сло вен ску про па ган ду и у 
окви ру ње, у ве зи са Вој во ди ном, про мо ви ше на сто ја ња на очу ва њу и уна пре ђе њу 
срп ске кул ту ре на те ри то ри ја ма не ка да шње Ау стро у гар ске мо нар хи је на се ље ним 
Ср би ма. С тим у ве зи, у но ви на ма је нај пре зна ча јан про стор по све ћен фељ то ни ма 
о оп штим на сто ја њи ма на еду ка ци ји у Евро пи, а ка сни је, са уте ме ље њем др жав них 
ин сти ту ци ја, и рас пра ва ма о:

1) по ло жа ју обра зо ва ња и кул ту ре у Уста ву;
2) до но ше њу за кон ских ака та и струк ту ри са њу Ми ни стар ства обра зо ва ња, ње-

го вих ор га на и над ле жно сти у кон тек сту цен тра ли за ци је ју го сло вен ске вла сти 
на це лој те ри то ри ји Кра ље ви не (у то вре ме су по сто ја ли те ри то ри јал ни спо-
ро ви са свим су сед ним др жа ва ма);

3) „по др жа вље њу” по сто је ћих му шких и жен ских срп ских шко ла и пи та њу обра-
зо ва ња Не ма ца и Ма ђа ра;

4) ре фор ми учи тељ ског обра зо ва ња и по ло жа ју му зи ке у ње му са по себ ним ак-
цен том на се ку ла ри за ци ји учи тељ ске на ста ве и осло ба ђа њу оба ве зе слу жбе у 
цр кви (по ја ње и ди ри го ва ње цр кве ним хо ром на слу жба ма);

5) со ци јал ном ста ту су на став ног ка дра, рад нич ким пра ви ма учи те ља и на став-
ни ка, об ра чу на ва њу за ра де и здрав стве ној за шти ти;

6) осни ва њу др жав них му зич ких и умет нич ких шко ла, њи хо вим на став ним 
пла но ви ма и шко ла ри ни;

7) осни ва њу бе о град ске и но во сад ске опе ре;
8) ре фор ми Ма ти це срп ске и ње ној уло го зи у спро во ђе њу ре фор ме обра зо ва ња;
9) по ло жа ју вој во ђан ских сту де на та у Пра гу, сти пен ди ра њу, сме шта ју и ис хра ну 

то ком сту ди ја. 
Сва ком од на ве де них пи та ња је по све ће на па жња у за ви сно сти од до ступ них 

ин фор ма ци ја, али су све за јед но са гле да не као део истог про јек та им пле мен та ци је 
обра зов не стра те ги је ју го сло вен ских вла сти, са фо ку сом на по ло жа ју и уло зи му-
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зи ке у ње му. С об зи ром на то да је по ве ре ник Ми ни стар ства за му зич ке шко ле био 
наш ис так ну ти ком по зи тор Пе тар Ко њо вић (ко ји је у прет ход ном пе ри о ду оба вљао 
функ ци ју глав ног и од го вор ног уред ни ка но ви на Је дин ство), са гле да ва ње по је ди-
но сти у ве зи са ра ним пе ри о дом др жав ног му зич ког обра зо ва ња у Ср би ји омо гу-
ћи ло је упот пу ња ва ње зна ња о кон тек сту ства ра ња на ших зна чај них оства ре ња 
ме ђу рат ног мо дер ни зма. Не по сре дан ре зул тат ове фа зе ре а ли за ци је про јек та, по ред 
си сте ма ти зо ва не ди ги тал не ар хи ве чла на ка, би ће и на уч ни рад у ко јем ће би ти из-
ло же на за па жа ња у ве зи са по ме ну тим пи та њи ма, упот пу ње на са зна њи ма из дру гих 
из во ра, пре све га на пи са из та да шњих опо зи ци о них ли сто ва са ко ји ма су ау то ри из 
Је дин ства го то во сва ко днев но ула зи ли у отво ре не по ле ми ке. 

Ток ре а ли за ци је про јек та је ушао у фа зу у ко јој је мо гу ће штам па ти тек сто ве 
ко ји се ди рект но осла ња ју на ар хив ску гра ђу те су, као та кви, по год ни за об ја вљи-
ва ње у Све ска ма Ма ти це срп ске. 

Има ју ћи у ви ду да је то ком ра да на про јек ту ана ли зи ра но ви ше сто ти на но-
вин ских чла на ка по све ће них кул тур ним до га ђа њи ма, при сту пље но је се лек ци ји и 
ка те го ри за ци ји тек сто ва ко ји су би ли од на ро чи тог зна ча ја за ка сни је ин тер пре та-
ци је, те је нај гру бља по де ла укљу чи ва ла тек сто ве о му зи ци (му зич ку кри ти ку, 
при ка зе и фељ то не, му зич ке ре кла ме и огла се итд.), члан ке о по зо ри шту (у ову 
ка те го ри ју су свр ста ни сви тек сто ви ко ји има ју ве зе са сцен ским умет но сти ма) и 
на пи се о оста лим умет но сти ма и кул ту ри уоп ште (у ову гру пу спа да и по се бан 
под скуп са тек сто ви ма о Ма ти ци срп ској). 

Да љом об ра дом је уо че но да су по себ но ме сто у но ви на ма за у зи ма ли на пи си 
о др жав ним кул тур ним про јек ти ма, као што су осни ва ње му зич ких шко ла, му зич-
ки на став ни пла но ви и про гра ми, пи та ња до ступ но сти му зич ког обра зо ва ња, сти-
пен ди ра ња сту де на та у ино стран ству (на ро чи то у Пра гу), до де љи ва ње на гра да и 
пре зен то ва ње на ше умет но сти у ино стран ству (углав ном у Па ри зу). 

На ро чи та па жња је по све ће на на пи си ма и фељ то ни ма ко ји се ба ве пи та њи ма 
под у ча ва ња и „кул тур ног од го ја” мла дих у све тлу осни ва ња но ве др жа ве и оса вре ме-
њи ва ња обра зов ног си сте ма. У том кон тек сту је би ло по себ но зна чај но раз мо три ти 
пи та ње при ват ног и др жав ног му зич ког школ ства, као и од но са пре ма на ци о нал ним 
ма њи на ма у по гра нич ним кра је ви ма, у ко ји ма су спо ра дич ни вој ни су ко би још увек 
би ли пред мет пи са ња Је дин ства све до 1921. го ди не. Упра во то је те ма тек ста ко ји 
се при пре ма за ча со пис Све ске Ма ти це срп ске.

Иа ко се план ра да 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” за 2018. го ди ну – ка ко је ис так ну то 
у прет ход но усво је ном до ку мен ту Оде ље ња – ве зи вао пре све га за по тен ци ја лан 
до при нос Је дин ства исто ри ја ту му зич ког школ ства у Вој во ди ни и Ср би ји, од но сно 
за пре и спи ти ва ње и до пу ну до са да шњих исто ри за ци ја ове дру штве не фор ма ци је, 
број ни при ме ри овог гла си ла по ка зу ју јед ну дру гу, по сред ну ве зу са обра зов ним 
по тре ба ма ста нов ни штва. На и ме, у го ди ни 1922, на стра ни ца ма Је дин ства, и да ље 
но ви на ко је су ори јен ти са не ка раз ли чи тим обла сти ма раз ма тра ња дру штва и кул-
ту ре, по ја вљу ју се го то во ре дов ни иа ко ве о ма крат ки освр ти на рад Опе ре Срп ског 
на род ног по зо ри шта. У том сми слу крат ке ве сти о то ме шта се из во ди ло и ка ко је 
„при мље но” у обла сти му зич ко-сцен ских де ла би ле су уо би ча је ни на чин обез бе-
ђи ва ња ин фор ма ци ја о му зич ком жи во ту нај ста ри јег на ци о нал ног те а тра. Та кви 
тек сто ви штам па ни су од јед не до две ре че ни це („У пе так, 22. сеп тем бра, дру ги пут 
је од лич но при мље на опе ре та Је се њи ма не вар од К. Ба ко њи, му зи ка Е. Кал ма на, у 
ко јој су се на ро чи то ис та кли гђи це Ле во ва, Оли ви је ри и Ави ро ви ће ва, а гг. Крањ-
че вић, Кле мен чић и Оџић”, Је дин ство, Но ви Сад, бр. 973, 23. сеп тем бра). Ме ђу тим, 
има и тек сто ва ко ји пре тен ду ју да бу ду му зич ке кри ти ке, као што је слу чај са члан-
ком из 24. 9. 1922, бр. 974, где се ко мен та ри ше упра во опе ре та Је се њи ма не вар са 
ре чи ма „ни је то бог зна ка кво умет нич ко де ло, али се та опе ре та при јат но гле да и 
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слу ша”, што зна чи да је би ла при сут на ва ло ри за ци ја естет ског ква ли те та де ла, али 
и са мих из во ђа ча, кроз ко мен тар да је „г. Крањ че вић сво ју те шку и во де ћу уло гу 
до стој но из вр шио”, а да су збо ро ви би ли „вр ло до бро из веџ ба ни”. У ве ћи ни тих 
ма лих освр та ау то ри су ано ним ни, од но сно пот пи си ва ни акро ни мом за ко је је те-
шко утвди ти чи ји су. У обим ној гра ђи тек сто ва ко ји по сред но гра ђа не обра зу ју као 
пу бли ку, по себ но се ис ти чу про бле ми ко ји се ти чу фор ми ра ња ре пер то а ра Опе ре 
СНП и ста во ви у ве зи са њим. Члан ци као што су „Је ли ску по по зо ри ште” или 
„За што Но во са ђа ни не иду у по зо ри ште?” (Је дин ство, 15. 2. 1921. бр. 510) све до че 
о бри зи због оси па ња пу бли ке, док не ки дру ги ис ти чу не пи сме ност у по гле ду пи са-
ња про гра ма кон цер та („Тре ћи сим фо ниј ски кон церт”, 3. фе бру ар 1921) где се ка же 
да су „об ја ве По зо ри шне упра ве и до са да би ле не пи сме не, али тре ћи сим фо ниј ски 
кон церт ту че ре кор де у том по гле ду”. Нај за ни мљи ви ји се по ка зао фељ тон „На ша 
опе ра” (Је дин ство, 1921. бр. 498), где су си сте ма тич но и ве о ма струч но ис ти чу сви 
аспек ти ра да опе ре и кри ти ку је ве ли ки број де ла сла ду ња вих опе ре та ко је ути чу 
на укус пу бли ке, те се за кљу чу је да од „пре ви ше слат ки ша уме сто мак да за бо ли”. 
Пре глед ни чла нак и о овим аспек ти ма чла на ка днев них но ви на Је дин ство би ће 
об ја вљен у Све ска ма Ма ти це срп ске чи ји се број упра во уре ђу је.

Ре а ли за ци ја про јек та је у за вр шној фа зи. Ис тра жи ва ња су оба вље на, а ре зул-
тат чи не три об ја вље ња ра да у ча со пи су Све ске Ма ти це срп ске, бр. 60, го ди на 2019. 
Ау то ри ра до ва су чла но ви про јект ног ти ма др Ира Про да нов Кра ји шник, др Ми лан 
Ми лој ко вић и др Не ма ња Сов тић. У на став ку кон кре ти зу је мо ре зул та те ис тра жи-
ва ња да ју ћи на сло ве и са жет ке об ја вље них ра до ва. URL адре са ча со пи са је http://
www.ma ti ca srp ska.or g.rs /sta ri Sajt/ca so pi si/sve ske_ms_60.pdf .

Не ма ња Сов тић
О ПО ЗО РИ ШНОМ ПИ ТА ЊУ 1919. ГО ДИ НЕ У ДНЕВ НОМ ЛИ СТУ ЈЕ ДИН

СТВО ПОД УПРА ВОМ ПЕ ТРА КО ЊО ВИ ЋА
Стр. 7–22
Днев не но ви не Је дин ство ва жан су из вор за про у ча ва ње кул ту ре Но вог Са да 

из ме ђу два свет ска ра та. То ком пр ве го ди не из ла же ња ли ста, 1919, управ ник је био 
срп ски ком по зи тор Пе тар Ко њо вић. Исте го ди не ре ша ван је ста тус Срп ског на род-
ног по зо ри шта у но вој др жа ви Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. Из на пи са у 
Је дин ству, од ко јих је ве ћи ну са ста вио Пе тар Ко њо вић, са зна је мо да се овај ком-
по зи тор и му зич ки пи сац за ла гао за ета ти за ци ју по зо ри шта, док је Дру штво за СНП 
же ле ло са мо у пра ву. У дру гој по ло ви ни го ди не по ле ми ка је пре ра сла у отво ре ни 
су коб.

Ми лан Ми лој ко вић
КУЛ ТУР НИ ЖИ ВОТ НО ВОГ СА ДА 1920. ГО ДИ НЕ НА ОСНО ВУ НА ПИ СА 

У ДНЕВ НИМ НО ВИ НА МА ЈЕ ДИН СТВО
Стр. 23–32
У тек сту су са гле да ни нај зна чај ни ји до га ђа ји на по љу кул ту ре у Но вом Са ду 

то ком 1920. го ди не, на осно ву чла на ка у ор га ну Де мо крат ске стран ке, днев ним но-
ви на ма Је дин ство. Ка ко је у овој го ди ни до шло до им пле мен та ци је обра зов них и 
про свет них пла но ва цен трал них вла сти у Вој во ди ни, нај ви ше па жње је по све ће но 
ре фор ми по сто је ћих обра зов них и про свет них ин сти ту ци ја, као и осни ва њу но вих, 
те рас пра ва ма о прав цу у ко јем обра зо ва ње у Кра ље ви ни тре ба да се кре ће, што је 
ре зул ти ра ло ре фор ма ма Ма ти це срп ске и осни ва њем Опе ре и Му зич ке шко ле. По-
ред то га, му зич ки жи вот гра да је са гле дан кроз на ја ве и при ка зе кон церт них де ша-
ва ња. Ре пер то а ри и на сту пи су ис по ља ва ли зна ко ве опо рав ка од рат не кри зе и 
усме ра ва ли пу бли ку ка но вом, пан сла вен ски ори јен ти са ном ства ра ла штву го сти ју 
из Ру си је и дру гих гра до ва Кра ље ви не.
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Ира Про да нов Кра ји шник
ТРА ГОМ НА ПИ СА О РА ДУ ОПЕ РЕ СРП СКОГ НА РОД НОГ ПО ЗО РИ ШТА 

ИЗ ДНЕВ НИХ НО ВИ НА ЈЕ ДИН СТВО (1921)
Стр. 33–38
У тек сту се нај пре до но си чла нак „На ша опе ра”, у це ли ни пре у зет из днев них 

но ви на Је дин ство, a у на став ку сe ана ли зи ра ју при мед бе ко је не по зна ти ау тор у 
ње му упу ћу је на ра чун Упра ве Опе ре, пре све га у ве зи са ре пер то а ром, а по том 
ан га жма ном „опер ског осо бља”, од но сно ан сам бла. Ко нач но, ком па ра ци ја са ди на-
ми ком де ло ва ња бе о град ске Опе ре ука зу је на не за до вољ ство тем пом при пре ме 
опе ра и ма лим бро јем на сту па но во сад ске Опе ре. Су де ћи по је зи ку и де та љи ма 
ко је ано ним ни ау тор на во ди, реч је о осо би ко ја је би ла струч но му зич ки обра зо-
ва на. Све при мед бе на ра чун ре пер то а ра, не ан га жо ва но сти пе ва ча, те на чи на по-
сло ва ња мо гу ће је тран спо но ва ти на са да шњи тре ну так, на осно ву че га се да за-
кљу чи ти да се ма ло шта про ме ни ло у по след њих сто ти ну го ди на у функ ци о ни са њу 
је ди не вој во ђан ске опер ске ку ће.

ЕЛЕК ТРО А КУ СТИЧ КА МУ ЗИ КА У ВОЈ ВО ДИ НИ –  
ПРИ КУ ПЉА ЊЕ И СИ СТЕ МА ТИ ЗА ЦИ ЈА АР ХИВ СКЕ ГРА ЂЕ 

(ру ко во ди лац про је кта: др Ира Про да нов Кра ји шник)

Рад на ре а ли за ци ји пр ве фа зе про јек та „Елек тро а ку стич ка му зи ка у Вој во ди-
ни” за по чет је ма пи ра њем до ступ не гра ђе у зва нич ним кул тур ним ин сти ту ци ја ма 
и од ре ђи ва њем те о риј ске плат фор ме са ко је би јој се при сту пи ло. Ис тра жи ва ње је 
за по че то сти ца њем уви да у ста ње и број ност ре ле вант них ар те фа ка та ко ји су по-
хра ње ни у ар хи ви ма и ко лек ци ја ма АУНС, Би бли о те ке Ма ти це срп ске, Ра дио Ко-
ва чи це и РТВ, бу ду ћи да је рад ака дем ски обра зо ва них ком по зи то ра био пре те жно 
ве зан за ове уста но ве, нај че шће због рас по ло жи вих тех нич ких ре сур са. У том сми-
слу, до са да је уста но вље но да је на под руч ју Но вог Са да, Бач ке То по ле и Ко ва чи це 
у пе ри о ду од 1960. до 2000. го ди не де ло ва ло де вет ком по зи то ра и два ан сам бла 
чи је се ства ра ла штво (око 60 ком по зи ци ја, пер фор ман са, ме диј ских про је ка та (ин-
ста ла ци ја) и ра ди о фон ских оства ре ња) мо же од ре ди ти као при па да ју ће кор пу су 
срп ске елек тро а ку стич ке умет нич ке му зи ке, на осно ву те о риј ских и ана ли тич ких 
ар гу ме на та ела бо ри ра них у ра до ви ма до ма ћих му зи ко ло га (Мир ја на Ве се ли но вић 
Хоф ман, Ве сна Ми кић, Ива на Не и ма ре вић, Би ља на Срећ ко вић). Де таљ ни ји пре глед 
гра ђе и ини ци јал ни пред лог за ње ну ка сни ју исто ри за ци ју при хва ће ни су за об ја-
вљи ва ње од стра не Уред ни штва Збор ни ка Ма ти це срп ске за сцен ске умет но сти и 
му зи ку у фор ми тек ста „Елек тро а ку стич ка му зи ка у Вој во ди ни – од екс пе ри мен та 
до ака дем ског пред ме та (1960–2000)” ко ји је на стао као ре зул тат пр ве го ди не ис-
тра жи вач ког ра да (ми шље ње ре цен зе на та др Та тја не Мар ко вић и др Ире Про да нов 
од 25. ју ла 2017). Бу ду ћи да је у опи су про јек та на ве де но да ће циљ би ти и по ве ћа ње 
до ступ но сти по да та ка и де ла, као и њи хо ва ди ги та ли за ци ја, при сту пље но је из ра-
ди исто и ме ног сај та ко ји ће са др жа ти све ин фор ма ци је и ди ги тал не ко пи је ме диј-
ских са др жа ја са ку пље них то ком ра да на про јек ту, у фор ми по год ној за флек си-
бил но пре тра жи ва ње и да љи ис тра жи вач ки рад. Због не до стат ка ма те ри јал них 
сред ста ва, фо кус у из ра ди сај та је био на ње го вој функ ци о нал но сти и адап та бил-
но сти, док ће гра фич ки ди зајн стра ни це би ти од ре ђен у за ви сно сти од це не, али 
без на ру ша ва ња ор га ни за ци је са др жа ја. 

По ме ну тим ак тив но сти ма је омо гу ћен да љи рад на гра ђи и до пу ња ва ње фор-
ми ра не ба зе по да та ка и ар те фа ка та, оства ре њи ма из оста лих вој во ђан ских сре ди на 
у ко ји ма је по сто ја ло ин те ре со ва ње за ову вр сту ства ра ла штва. 

Са рад ни ци: чла но ви Ка те дре 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.
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Има ју ћи у ви ду про јек то ва ни след ак тив но сти из че тво ро го ди шњег пла на 
ре а ли за ци је про јек та, у дру гој го ди ни су ис тра жи вач ке ак тив но сти усме ре не на 
при ку пља ње ма те ри ја ла из Су бо ти це и око ли не, као и на стратегијe укљу чи ва ња 
елек трон ског му зич ког ин стру мен та ри ју ма у до ма ћу клуп ску му зи ку (li ve act), те 
на по сте пе но уво ђе ње у ар хи ву ства ра ла штва ау то ра из Пан че ва, Вр шца, Бе че ја, 
Вр ба са, Но ве Па зо ве и Бач ке То по ле. Бу ду ћи да при ку пље ни ма те ри јал из Су бо ти це 
и Но вог Са да пре ва зи ла зи оче ки ва ни обим, гра ђа из оста лих гра до ва би ће об ра ђе на 
то ком тре ће го ди не про јек та. 

На кон ини ци јал не об ра де ма те ри ја ла из обла сти умет нич ког ства ра ла штва, 
до шло се до иде је о пи са њу по себ ног ра да у окви ру про јек та, по све ће ног му зич ком 
сег мен ту ства ра ла штва Ка та лин Ла дик, ко ја је оства ри ла зна чај ну са рад њу са ком-
по зи то ри ма Ер ном Ки ра љем (чи је је ства ра ла штво об ра ђе но у пр вој го ди ни про-
јек та), Мил ком Ке ле ме ном, Бра ни ми ром Са ка чем, Ду ша ном Ра ди ћем, Ми тром 
Су бо ти ћем и Бо ри сом Ко ва чем. С об зи ром на зна чај по ме ну те гру пе ау то ра за де-
ша ва ња на ју го сло вен ској му зич кој сце ни се дам де се тих и осам де се тих го ди на 
два де се тог ве ка (сви ау то ри су би ли у раз ли чи тој ме ри ве за ни за елек тро а ку стич-
ку му зи ку), као и са мо стал не му зич ке и звуч но-по ет ске ра до ве Ка та лин Ла дик, 
чи ни се да са гле да ва ње овог ства ра ла штва из угла ви ше ме диј ске умет но сти ко јом 
се ова умет ни ца по све ће но ба ви, пру жа мо гућ ност за дру га чи ји увид у син кре тич-
не тен ден ци је та да шњих ства ра ла ца и из ра жај не до ме те њи хо вих умет нич ких 
оства ре ња. Рад пра ти по ја ве и де лат ност умет ни ка ко ји су би ли ак тив ни у овој 
обла сти кра јем осам де се тих го ди на, и са гле да ва их као осно ву на ко јој ће се по чет ком 
сле де ће де це ни је у знат но дру га чи јим дру штве ним окол но сти ма раз ви ти „но ва” 
сце на елек трон ске му зи ке ко ја ће укљу чи ва ти ка ко еле мен те пле са, та ко и по је ди-
не ком по зи ци о не стра те ги је и тех ни ке „на сле ђе не” из прет ход ног пе ри о да и/или 
сфе ре умет нич ке му зи ке. Ру ко пис ће би ти пре дат уред ни штву Збор ни ка Ма ти це 
срп ске за сцен ске умет но сти и му зи ку до кра ја но вем бра 2018. го ди не. 

На осно ву за кљу ча ка до ко јих се до шло у ве зи са ис тра жи ва њем раз во ја клуп-
ске елек тро а ку стич ке му зи ке у Но вом Са ду и Су бо ти ци, са по себ ним фо ку сом на 
жи во из во ђа штво, мо же се ре ћи да су го то во исто вре ме но за по че ле ак тив но сти и 
„party”-ји чи ја је по пу лар ност убр зо пре ва зи шла до та да кон вен ци о нал не ви до ве 
му зич ких на сту па и уне ла дру га чи ји по глед на уло гу му зи ке у дру штву, њен ста тус 
као умет нич ког де ла и зна чај у ин ду стри ји за ба ве. По се бан сег мент ис тра жи ва ња 
у овом кон тек сту је по све ћен иде ји „li ve act-a” у клуп ској му зи ци, као вр сте на сту-
па ко ја под ра зу ме ва не по сред но сви ра ње на елек трон ским ин стру мен ти ма, на су прот 
„тра ди ци о нал ном” DJ-ин гу, за сно ва ном на мик су већ сни мље них сег ме на та. У 
окви ру овог сег мен та ра да је до но вем бра 2018. го ди не об ра ђе но 28 из во ђа ча из 
Су бо ти це и Но вог Са да (са око ли ном). По сто је ћа ба за по да та ка на сај ту је до пу ње на 
ин фор ма ци ја ма о при ку пље ној гра ђи и до са да са др жи 37 уно са. 

У тре ћој го ди ни ра да на овом про јек ту су ис тра жи вач ке ак тив но сти би ле 
усме ре не на при ку пља ње ма те ри ја ла у ве зи са но во сад ском и су бо тич ком клуп ском 
сце ном, као и на ства ра ла штво ау то ра из Пан че ва, Те ме ри на, Вр шца, Бе че ја, Вр ба-
са, Но ве Па зо ве и Бач ке То по ле. Та ко ђе, у овој про јект ној го ди ни је об ја вљен и рад 
на стао у прет ход ном пе ри о ду по све ћен са рад њи Ка та лин Ла дик са ком по зи то ри ма 
елек тро а ку стич ке му зи ке (Ми лан Ми лој ко вић, „Са рад ња Kаталин Ла дик са ком-
по зи то ри ма елек тро а ку стич ких му зич ких оства ре ња”, Збор ник Ма ти це срп ске за 
сцен ске умет но сти и му зи ку, бр. 60, 123–127).

У прет ход ној го ди ни је са ку пље на и об ра ђе на гра ђа ко ја се ти че клуп ске елек-
тро а у стич ке му зи ке. Са ку пље но је 27 нео бја вље них сни ма ка (20 сту диј ских и се дам 
ама тер ских и/или на ста лих на на сту пи ма), уз 17 је ди ни ца штам па не гра ђе ко ју 
чи не по сте ри, пла ка ти и омо ти фо но гра ма. На кон ини ци јал ног са гле да ва ња гра ђе, 
фо кус је у да љој об ра ди ма те ри ја ла био на де таљ ним ана ли за ма до ку мен та ци је 
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са ку пље не о до га ђа ји ма на зва ним Tec hno the rapy (19. 1. 1994, СПЕНС), Ra ve the City 
(22. 4. 1995, СПЕНС) и Elec tro nic ses sion (12. 1. 1996, Дом мла дих), ко је су у цен тру 
па жње на ред не сту ди је ре а ли зо ва не у окви ру овог про јек та. Рад је цен три ран око 
пи та ња про и за шлих из са гле да ва ња ши рег кон тек ста по ме ну тих де ша ва ња, с об зи-
ром на крај ње не по вољ не дру штве не окол но сти по умет ност сре ди ном де ве де се тих 
го ди на у Ср би ји, на ро чи то ка да је у пи та њу ства ра ла штво ко је за ви си од са вре ме них 
тех но ло шких до стиг ну ћа. По чев ши од ана ли зе му зи ке, као и пра те ћих аспе ка та 
ових ма ни фе ста ци ја, учи њен је по ку шај да се по ре ђе њем про дук ци је до ма ћих и 
срод них ино стра них ау то ра у овом пе ри о ду уо че осо бе но сти ло кал ног клуп ског 
ства ра ла штва из сре ди не де ве де се тих го ди на, нај пре на по љу им пле мен та ци је тех-
но ло шких до стиг ну ћа у му зи ку, а за тим и у ве зи са стил ским опре де ље њем из во-
ђа ча. Ру ко пис ће би ти пре дат уред ни штву Збор ни ка Ма ти це срп ске за сцен ске 
умет но сти и му зи ку до кра ја но вем бра 2019. го ди не.

У ве зи са сег мен том про јек та ко ји се ти че умет нич ког елек тро а ку стич ког 
ства ра ла штва, по сто је ћа ба за по да та ка је до пу ње на де ли ма ау то ра из де ве де се тих 
го ди на ко ји су у свом ства ра ла штву ко ри сти ли елек трон ске уре ђа је. Пре све га, реч 
је о ком по зи ци ја ма Де не ша Фи ште ша (Füstös Dénes) ко ји је зна ча јан део сво јих 
ком по зи тор ских на сто ја ња ре а ли зо вао уз по моћ Ме кин тош ра чу на ра и софт ве ра 
Мах, ко јим је упра вљао ужи во уз по моћ MI DI си сте ма. По ред ње га, зна чај но је по-
ме ну ти и оства ре ња Ер на Ве ре бе ша (Ernő Ve re bes) за кла вир и тра ку, као и срод не 
ком по зи ци је Бо ри са Ко ва ча. 

ПРО У ЧА ВА ЊЕ, РЕ ДИ ГО ВА ЊЕ И ОБ ЈА ВЉИ ВА ЊЕ  
СРП СКЕ МУ ЗИЧ КЕ БА ШТИ НЕ 

(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Со ња Ма рин ко вић)

У то ку 2016. 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 ти му су ан га жо ва ни по ред ру ко во ди о ца про јек та и др Ани ца 
Са бо, др ум. Све тла на Са вић и 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-
ти ту ри. На че лан став је да се мак си мал но ис по шту је ком по зи то ров ори ги нал, али 
је од ре ђе не до пу не нео п ход но ура ди ти.

У окви ру про јек та „Про у ча ва ње, ре ди го ва ње и об ја вљи ва ње срп ске му зич ке 
ба шти не” оства ру је се са рад ња му зич ких струч ња ка раз ли чи тог про фи ла: му зи-
ко ло га, ком по зи то ра и из во ђа ча, јер је по сао про у ча ва ња и ре ди го ва ња ком плек сан 
и зах те ва њи хо ву ме ђу соб ну ко ор ди на ци ју. До са да су у окви ру про јек та ре а ли зо-
ва ни ком плет на при пре ма за штам пу Пр ве ју го сло вен ске сим фо ни је Ми лен ка Па-
у но ви ћа, вред ног де ла срп ске му зич ке ба шти не ко је је до са да по сто ја ло са мо у 
ру ко пи су и као де ли мич но сни мље но. Ура ђе не су сту ди је о Ми ло је ви ће вим ра ним 
гу дач ким квар те ти ма, као и ре дак ци је и пре пи си пр ва два гу дач ка квар те та Ми ло ја 
Ми ло је ви ћа, Сим фо ниј ског трип ти хо на Пе та ра Ко њо ви ћа и Ви зан тиј ске ли тур
ги је Ми лен ка Жив ко ви ћа. На кон цер ту одр жа ном 28. XI 2016. у Га ле ри ји СА НУ 
из ве ден је Ми ло је ви ћев Дру ги гу дач ки квар тет на осно ву пре пи са не пар ти ту ре. 
За по чет је рад на ис тра жи ва њу Сим фо ни је у цемо лу (1906) Пе тра Ко њо ви ћа, пр ве 
сим фо ни је у исто ри ји срп ске му зи ке. Због не до вољ ног при ли ва сред ста ва рад на 
пре пи си ва њу ре ди го ва них гу дач ких квар те та Пе тра Ко њо ви ћа још ни је по чео.

Са рад ни ци на Про јек ту: др Со ња Ма рин ко вић, му зи ко лог; др Ани ца Са бо, 
те о ре ти чар и ком по зи тор; мр Бо јан Су ђић, ди ри гент; др ум. Све тла на Са вић, ком-
по зи тор; чла но ви Гу дач ког квар те та Бе о град ске фил хар мо ни је и Ми лан Алек сић, 
ком по зи тор, но то граф.
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Због из о стан ка оче ки ва них сред ста ва, рад на пре пи си ва њу и ре дак ци ји Сим-
фо ни је у це-мо лу (1906) Пе тра Ко њо ви ћа још увек тра је. Ис тра жи вач ки тим је 
апли ци рао за до дат на сред ства у Со ко ју и до био је фи нан сиј ску по др шку за пре-
пи си ва ње че твр тог ста ва сим фо ни је, те је рад на ње ној ре дак ци ји у то ку. 

У 2018. го ди ни на ста вљен је но ви сег мент про јек та ко ји се од но сио на ре дак ци-
ју (за тим и сни ма ње) гу дач ких квар те та Пе тра Ко њо ви ћа. Про је кат je у 2018. го ди ни 
об у хва тио из ра ду ре дак ци је тек ста Пр вог гу дач ког квар те та, јер по сто је ћа пар ти-
ту ра (из да ње СА НУ) и шти мо ви ни су у са гла сно сти, а да би ова му зи ка би ла ква-
ли тет но сни мље на, нео п ход но је ура ди ти те мељ ну ре дак ци ју нот ног тек ста. Ре дак-
ци ју пар ти ту ре ура ди ли су чла но ви квар те та Бе о град ске фил хар мо ни је. По треб на 
су до дат на сред ства за ре а ли за ци ју сним ка Пр вог гу дач ког квар те та.

Услед не до вољ них фи нан сиј ских сред ста ва рад на пре пи си ва њу и ре дак ци ји 
Ко њо ви ће ве Сим фо ни је у це-мо лу (1906) био је у за сто ју, али се оче ку је да бу де 
за вр шен 2020, за хва љу ју ћи на мен ским сред стви ма ко је је ис тра жи вач ки тим до био 
од Со ко ја.

То ком 2019. фи на ли зо ва ни су по сло ви ве за ни за при пре му за штам пу и кри тич-
ко из да ње Ми ло је ви ће вих гу дач ких квар те та, ура ђе не су по след ње ко рек ту ре у 
скла ду са упут стви ма ком по зи то ро вог уну ка, ода бран фор мат из да ња и у на ред ној 
го ди ни мо же се при сту пи ти њи хо вом об ја вљи ва њу.

У 2019. го ди ни на ста вљен је и но ви сег мент про јек та ко ји се од но сио на ре-
дак ци ју (за тим и сни ма ње) гу дач ких квар те та Пе тра Ко њо ви ћа.

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)

Бу ду ћи да је у окви ру про јек та „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”, 
то ком 2015. го ди не за вр шен пла ни ра ни рад на се лек ци ји му зич ких ин сти ту ци ја у 
Вој во ди ни, њи хо вом кла си фи ко ва њу и об ра ди од го ва ра ју ће гра ђе, и да су ре а ли зо-
ва не 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 (ме ђу ко ји ма су, на при мер, и Ба лет Срп ског на род-
ног по зо ри шта 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, Цр кве ни хор Бе чеј), у 
2016. го ди ни за по чет је оби ман рад на пре гле ду и струч ној ко рек ци ји свих при спе-
лих при ло га. По ста вље ни су и основ ни тех нич ки стан дар ди пре ма ко ји ма ће се, у 
пред сто је ћој при пре ми за штам пу, вр ши ти ујед на ча ва ње лек си ко граф ских је ди ни ца. 
Сем то га, ра ди ло се и на до пун ском спи ску ет но му зи ко ло шких ин сти ту ци ја, чи јом 
би се лек си ко граф ском об ра дом про ши рио број уста но ва из те обла сти, пр во бит но 
об у хва ће них ис тра жи ва њем у окви ру про јек та.

У ре а ли за ци ји по сло ва уче ству ју на став ни ци и док то ран ди Ака де ми је умет-
но сти Уни вер зи те та у Но вом Са ду и Фа кул те та му зич ке умет но сти Уни вер зи те та 
умет но сти у Бе о гра ду. 

Истраживањe му зич ких ин сти ту ци ја, њи хо ве за сту пље но сти, исто ри је и де-
ло ва ња у срп ској му зич кој кул ту ри, од осни ва ња до да на шњих да на, као и ин сти-
ту ци ја ко је ни су му зич ке али су до при не ле афир ма ци ји и раз во ју ра зних под руч ја 
срп ске му зи ке, пред ста вља ва жан сег мент му зи ко ло шког ра да јер је сво је вр стан 
по ка за тељ ин сти ту ци о нал ног за сту па ња иден ти те та срп ске му зич ке кул ту ре у 
на ци о нал ним и ин тер на ци о нал ним окви ри ма. Пред ста вља ње тог за сту па ња је сте 
циљ ко јем се те жило у раду на пред ло же ном про јек ту. Ре а ли за ци ја тог пред ста вља ња 
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за ми шље на је у фор ми лек си ко на му зич ких уста но ва у Ср би ји, као ба зич ног из во ра 
ин фор ма ци ја о вр сти му зич ких уста но ва у Ср би ји, обла сти ма, ин тен зи те ту и ра спо-
ну њи хо вог де ло ва ња, као по чет ној ори јен та ци ји за да ља ис тра жи ва ња би ло тих 
по је ди нач них уста но ва, би ло ди на ми ке му зич ког, па и укуп ног кул тур ног жи во та 
у на шој сре ди ни, у ко јем су те уста но ве оста ви ле и оста вља ју свој траг.

Са рад нич ка еки па у свим фа за ма ра да на овом про јек ту је из ре до ва на став-
ни ка и док то ра на да Ака де ми је умет но сти Уни вер зи те та у Но вом Са ду и Фа кул те-
та му зич ке умет но сти Уни вер зи те та умет но сти у Бе о гра ду, а уред нич ке по сло ве 
оба вља ју др Мир ја на Ве се ли но вић Хоф ман, др Ира Про да нов Кра ји шник и др 
Мир ја на За кић.

У 2017. го ди ни је у окви ру про јек та на ста вљен ве о ма оби ман рад ко ји је за по чет 
то ком прет ход не го ди не – чи та ње и струч на про ве ра свих при спе лих при ло га. При 
то ме су ко ри го ва ни не ки од већ при ме њи ва них тех нич ких стан дар да за ујед на ча ва-
ње лек си ко граф ских је ди ни ца, а у скла ду са ре ша ва њем из ве сних не до у ми ца ко је су 
ис кр сле то ком ра да. Ова фа за из ра де про јек та jе, по при ро ди по сла ко ји зах те ва, ду-
го трај на јер се од ви ја знат но спо ри је не го прет ход не ета пе про јект не ре а ли за ци је.

Исто вре ме но је, али са ума ње ним ка па ци те том, те кла и про шле го ди не пла ни-
ра на до пу на спи ска ет но му зи ко ло шких ин сти ту ци ја, чи јом би се лек си ко граф ском 
об ра дом про ши рио број уста но ва из те обла сти, пр во бит но об у хва ће них ис тра жи-
ва њем у окви ру пр о јек та.

То ком 2018. го ди не је у окви ру на ве де ног про јек та на ста вље но са гло ма зним 
уред нич ким при пре ма ма ру ко пи са за штам пу. При то ме је по себ на па жња усред-
сре ђе на на про ве ру по да та ка, као и на њи хо во ажу ри ра ње кад су по сре ди и да нас 
ак тив не уста но ве.

Та ко ђе, ет но му зи ко ло шки део еки пе са рад ни ка на про јек ту за вр шио је рад на 
кон ци пи ра њу про ши ре ња про јек та ода би ром и кла си фи ка ци јом кључ них ин сти-
ту ци ја ко је су де ло ва ле и де лу ју по себ но у обла сти му зич ког фол кло ра и ет но му-
зи ко ло ги је у Ср би ји.

Ак тив ност на про јек ту се у 2019. го ди ни још увек од ви ја ла у окви ру за вр шне 
про ве ре лек си ко граф ских од ред ни ца, фраг мен тар но и не ких тех нич ких по сло ва на 
уред нич ким при пре ма ма ру ко пи са за штам пу. На ро чи то је био ин тен зи ван рад на 
лек си ко граф ској об ра ди до пун ских је ди ни ца о број ним ин сти ту ци ја ма чи је је де-
ло ва ње (би ло) ве за но за под руч је му зич ког фол кло ра и ет но му зи ко ло ги је у Ср би ји. 
Из гле ди су да ће ова фа за ра да тра ја ти још и то ком (пр ве по ло ви не) 2020, ка ко је то 
и на го ве ште но у Пла ну ра да за ту го ди ну.

У окви ру про јек та „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”, на ста вљен је 
ве о ма оби ман рад ко ји је за по чет то ком прет ход не го ди не, на чи та њу и струч ној 
про ве ри свих при спе лих при ло га. При то ме су ко ри го ва ни не ки од већ при ме њи-
ва них тех нич ких стан дар да за ујед на ча ва ње лек си ко граф ских је ди ни ца, а у скла ду 
са ре ша ва њем из ве сних не до у ми ца ко је су ис кр сле то ком ра да. Ова фа за из ра де 
Про јек та jе, по при ро ди по сла ко ји зах те ва, ду го трај на јер се од ви ја знат но спо ри је 
не го прет ход не ета пе Про јект не ре а ли за ци је.

Исто вре ме но је, али са при мет но ума ње ним ка па ци те том, те кла и про шле 
го ди не пла ни ра на до пу на спи ска ет но му зи ко ло шких ин сти ту ци ја, чи јом би се лек-
си ко граф ском об ра дом про ши рио број уста но ва из те обла сти, пр во бит но об у хва-
ће них ис тра жи ва њем у окви ру Про јек та.

Са рад нич ка еки па на овом про јек ту је из ре до ва на став ни ка и док то ра на да 
Ака де ми је умет но сти Уни вер зи те та у Но вом Са ду и Фа кул те та му зич ке умет но сти 
Уни вер зи те та умет но сти у Бе о гра ду, док уред нич ко сре ђи ва ње до вр ше ног де ла 
Про јек та оба вља ју и са ау то ри ма при ло га ко ор ди ни ра ју др Мир ја на Ве се ли но вић 
Хоф ман (ру ко во ди лац Про јек та) и др Ира Про да нов Кра ји шник. 
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Му зич ке ве че ри Ма ти це срп ске

У про те клом из ве штај ном пе ри о ду при ре ђе не су сле де ће Му зич ке ве че ри Ма-
ти це срп ске:

То ком 2016. го ди не при ре ђе на су 3 кон цер 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. 

9. ју на 2016. го ди не, пр ви пут у Ма ти ци срп ској, кон церт су одр жа ле Ду ши ца 
Мла де но вић (ви о ли на), стал ни члан Бе о град ске фил хар мо ни је, и Теа Ан дри јић 
(кла вир), ко ре пе ти тор у шко ли за му зич ке та лен те у Ћу при ји.

То ком 2017. го ди не при ре ђе но је 9 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. 

Ове го ди не Град ска упра ва за кул ту ру Гра да Но вог Са да је по др жа ла Му зич ке 
ве че ри Ма ти це срп ске са 400.000 ди на ра, а По кра јин ски се кре та ри јат за кул ту ру и 
ин фор ми са ње са 200.000 ди на ра.

При ре ђе не Му зич ке ве че ри:
– 22. фе бру а ра 2017. у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске при ре ђен је кон церт гу дач ког 

квар те та „Ани ме”, ко ји чи не ви о ли нист ки ње Ду ши ца Мла де но вић и Ми на 
Мла де но вић, ви о лист ки ња Ма ри на По по вић и ви о лон че лист ки ња Те о до ра 
Ни ко лић, са пи ја нист ки њом Те ом Ан дри јић. Пу бли ка је има ла при ли ку да 
ужи ва у де ли ма Гу ста ва Ма ле ра и Јо ха не са Брам са. Сво јим вир ту о зним, на дах-
ну тим из во ђе њем умет ни це су отво ри ле кон церт ну се зо ну Му зич ких ве че ри 
Ма ти це срп ске за 2017. го ди ну.

– 1. мар та 2017. при ре ђен је кон церт Жељ ка Р. Ан дри ћа (ба ри тон) и Да ни је ле Јо-
ва но вић (со пран), уз кла вир ску прат њу Стра хи ње Ђо ки ћа. Пу бли ка је има ла 
при ли ку да чу је из во ђе ња ари ја из опе ра и опе ре та Мо цар та, Пу чи ни ја, Вер ди ја, 
Чи леа, Ле ха ра, Би зеа и Кал ма на. 

– 5. апри ла 2017. је у Ма ти ци срп ској одр жан кон церт Је ле не Си мо но вић Ко ва че-
вић и Ко сте Јевтићa. Зву ци ком по зи ци је Ма ла сви та Кло да Де би си ја од јек ну ли 
су Све ча ном са лом Ма ти це срп ске, на кон че га је усле ди ло из во ђе ње ком по-
зи ци је Успо ме не из де тињ ства ау то ра Алек сан дра Си ми ћа, ко га су из во ђа чи, 
на за до вољ ство пу бли ке, по зва ли на би ну. То ком ве че ри из ве де на је и ком по зи-
ци ја О кра љи ца ма, во ћу, де ци и ки ши Ма је Ал ва но вић, на пи са на спе ци јал но 
за овај кла вир ски дуо. Из во ђе њем ком по зи ци је Сви та До ли Га бри је ла Фо реа 
дуо се опро стио од број не пу бли ке.

– 11. ма ја 2017. при ре ђен је кон церт Ра до сла ве Вор гић Жур жо ван, со пра нист ки ње, 
и Ју ли је Бал, пиjанистк иње. Из ве де на су, пред пу ном са лом, де ла Г. Ф. Хен дла, 
В. А. Мо цар та, Ј. Брам са, Ј. Бал, Џ. Та ве не ра, Б. Брит на, Е. Ви ла-Ло бо са и M. 
Кле мен ти ја. 

– 17. ма ја 2017. у Ма ти ци срп ској је при ре ђен про грам под на сло вом „Реч и му-
зи ка”, ко ји је био по све ћен му зи ци и ре чи у жи во ту Ср ба 19. ве ка. Увод но 
сло во одр жа ли су др Да ни ца Пе тро вић, му зи ко лог, и проф. др Ду шан Ива нић, 
исто ри чар књи жев но сти. По лу ча сов но пре да ва ње „Му зи ка у жи во ту Ср ба у 
19. ве ку – тра гом ме мо ар ске ли те ра ту ре” при ре ди ла је др На та ша Мар ја но вић, 
му зи ко лог. У дру гом, му зич ком де лу про гра ма, уче ство ва ли су сту ден ти Ака-
де ми је умет но сти у Но вом Са ду и Во кал ни сту дио „Ор фе лин”, уз ди ри го ва ње 
Та ма ре Ада мов Пе ти је вић. Из ве де на су де ла Кор не ли ја Стан ко ви ћа, Фре де-
ри ка Шо пе на и Иси до ра Ба ји ћа.

– 23. ма ја 2017. при ре ђен је кон церт Три ја Син ги ду нум, ко ји чи не Ста на Кр ста-
јић, фла у тист ки ња, Ксе ни ја Ми ло ше вић, ви о ли нист ки ња, и Де јан Су бо тић, 
пи ја ни ста. Из ве де на су де ла Ива не Сте фа но вић, чи ја ком по зи ци ја је пре ми-
јер но из ве де на, Ми ла не Сто ја ди но вић Ми лић, Вла ди ми ра Трм чи ћа, Дра га не 
Јо ва но вић, Ива на Бр кља чи ћа, Ане Кр ста јић и Лу ке Чу бри ла. 
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– 27. ју на 2017. при ре ђен је кон церт на ше ис так ну те пиjанистк иње Ива не Ћој-
ба шић ко ја жи ви у САД. Из ве де на су де ла Ј. С. Бахa, Ф. Ј. Хајднa, П. И. Чајковс-
кoг и Џ. Гер шви на.

– 26. ок то бра 2017. при ре ђен је кон церт на ше ис так ну те пиjанистк иње Ма ри не 
Ми лић Ра до вић, под на зи вом „Има не ки сат у ме ни”. Умет ни ца је овај кон церт 
по све ти ла успо ме ни на сво га оца То ми сла ва Ми ли ћа, до бро тво ра Ма ти це 
срп ске и осни вач ког до бро тво ра Фон да ци је „Ла за Ко стић”. Из ве де на су де ла 
Јо ха на Се ба сти ја на Ба ха, Лу дви га ван Бе то ве на и Фре де ри ка Шо пе на.

– 6. де цем бра 2017. при ре ђен је кон церт Ду ње Си мић, со пра на, про фе сор ке на 
Ака де ми ји умјет но сти Уни вер зи те та у Ба њој Лу ци, Од сек за со ло пе ва ње. Уз 
кла вир ску прат њу Сње жа не По по вић Ву ле та, со лист ки ња је из ве ла де ла Ан то-
ни ја Ви вал ди ја, Але сан дра Стра де ле, Јо ха не са Брам са, Сер ге ја Рах ма њи но ва, 
Пе тра Кр сти ћа, Сте ва на Хри сти ћа, Ото ри на Ре спи ги ја, Жи ла Ма снеа, Ђа ко ма 
Пу чи ни ја и Ђу зе па Вер ди ја. Го сти кон цер та би ли су: Сен ка Не дељ ко вић, со-
пран, Жељ ко Р. Ан дрић, ба ри тон, и Ма ри на Ми кић, кла вир ска са рад ни ца.

То ком 2018. го ди не при ре ђе но је 9 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. Ове го ди не, Град ска упра ва за кул ту ру 
Гра да Но вог Са да по др жа ла је са 600.000,00 ди на ра Му зич ке ве че ри Ма ти це срп ске. 

– У Ма ти ци срп ској, 8. фе бру а ра 2018. го ди не, при ре ђен је кон церт ви о ли ни сте 
Ми ра на Бе ги ћа и хар мо ни ка ша Пре дра га Јан ко ви ћа, ис так ну тих умет ни ка из 
Цр не Го ре. На кон цер ту су из ве де на де ла Tомаза Ал би но ни ја, Ал фре да Шнит кеа, 
Ни ко ле Хер ци го ње, Ан то ни ја Ви вал ди ја, Фри ца Крај сле ра, Иса ка Ал бе ни за, 
Kарлоса Гар де ла и Бо ре Та мин џи ћа. Умет ни ци су да ли ин тер вјуе за ре дак ци ју 
кла сич не му зи ке Ра дио Но вог Са да и за РТВ Бе се ду. Та ко ђе је Ра дио-те ле ви-
зи ја Вој во ди не сни ми ла део кон цер та за по тре бе при ка за кон цер та.

– У Ма ти ци срп ској, 28. фе бру а ра 2018. го ди не, при ре ђен је кон церт пи ја нист-
ки ња Ди ја не Јо ва но вић и Ане Сте фа но вић. На кон цер ту су из ве де на де ла 
Сер ге ја Рах ма њи но ва, Иго ра Ша моа, Ге на ди ја Са ска, Ане Сте фа но вић и Ва-
ле ри ја Га ври ли на. На бис је из ве де но де ло са вре ме не ру ске ком по зи тор ке Ане 
Кол ту но ве. Ди ја на Јо ва но вић је да ла ин тер вју за ре дак ци ју РТВ Бе се да. 

– У Ма ти ци срп ској, 22. мар та 2018. го ди не, при ре ђен је кон церт кла вир ског дуа 
ко ји чи не Иван Ме леш и Мар ги та Дра ку ло вић Ме леш. На кон цер ту су из ве де-
на де ла Ф. Шу бер та, В. Мо кра ња ца, К. Ба би ћа, Ј. Брам са, Д. Де спи ћа, Ж. Би зеа, 
И. Ба ји ћа, Ж. Офен ба ха. Иван Ме леш дао је ин тер вју за ре дак ци ју РТВ Бе се да.

– У Ма ти ци срп ској, 12. апри ла 2018. го ди не, при ре ђен је кон церт дуа фла у та 
Ста не Кр ста јић и Де ја на Га ври ћа, под на зи вом Раз го во ри. На кон цер ту су из-
ве де на де ла Ро бер та Му чин ског, Мир ја не Жив ко вић, Вил хел ма Фри де ма на 
Ба ха, Ве ре Ста но је вић, Го фре да Пе тра си ја, Ја сне Ве ља но вић и Дра га не Јо ва-
но вић. На бис је из ве де но де ло Јо ха на Јо а ки ма Кван ца. Ста на Кр ста јић и Де јан 
Га врић да ли су ин тер вју за ре дак ци ју кла сич не му зи ке Ра дио Но вог Са да.

– У Све ча ној са ли Ма ти це срп ске 18. ма ја одр жан је кон церт пи ја нист ки ње На-
та ше Ми тро вић. На про гра му су би ла де ла Жа на Фи ли па Ра моа, Кар ла Фи-
ли па Ема ну е ла Ба ха, Вол фган га Ама де у са Мо цар та, Пе тра Или ча Чај ков ског, 
Ми ло ша Ра ич ко ви ћа и Се за ра Фран ка. 

– У Ма ти ци срп ској, 23. ма ја 2018. го ди не, при ре ђен је кон церт дуа Art Uni cus 
ко ји чи не Са ша Пе тро вић, те нор, и Ро берт Па пик, хар мо ни каш. Спе ци јал ни 
гост ве че ри би ла је ме цо со пра нист ки ња Та ња Обре но вић. У про гра му је уче-
ство вао и мла ди пи ја ни ста Лу ка Пе тро вић. Из ве де на су де ла O. Ре спи ги ја, 
Ђ. Ро си ни ја, Т. Ал би но ни ја / Р. Ђи ја зо та, Л. ван Бе то ве на, Л. Да ле, М. Гре ве ра, 
Р. Га ли а на, Ф. Шо пе на, Е. Ви ле-Ло бо са, Ј. Га деа, Л. Ги љел ми ја / Е. Пи јаф, А. 
Ла ре, Џ. Гер шви на и А. Те сте/Д. Фо сте ра.
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– У Ма ти ци срп ској, 7. ју на 2018. го ди не, при ре ђен је кон церт под на зи вом По
слан ство уме ћа. На сту пи ле су фла у тист ки ња Аде ли на Та зи је ва и пи ја нист ки-
ња Је ли са ве та Укра ин ска. На кон цер ту су из ве де на де ла Ј. С. Ба ха, Ф. Шу бер та, 
Ј. Ху ме ла, С. Прокофјевa и Ф. Ли ста/В. Хо ро ви ца.
Кон церт је при ре ђен у са рад њи са До мом му зи ке из Санкт Пе тер бур га, Ми-

ни стар ством кул ту ре Ру ске Фе де ра ци је и Ру ским до мом у Бе о гра ду.
– У Ма ти ци срп ској, 24. ок то бра 2018. го ди не, при ре ђен је кон церт гу дач ког 

квар те та „Ка ме ле он”, ко ји чи не Ка та ри на Те ше њи Ко ва чев ски, ви о ли на, Кор-
не ли ја Ста мен ко вић, ви о ли на, Ива на Ман дић, ви о ла, и Де јан Ми тро вић, вио-
лон че ло. Из ве де на су де ла Стан ка Ше пи ћа, Ива не Сте фа но вић, Љубомирa 
Николићa и Ми ло ја Ми ло је ви ћа.

– У Ма ти ци срп ској, 20. де цем бра 2018. го ди не, при ре ђен је но во го ди шњи га ла 
кон церт под на зи вом Ро ман тич не пе сме љу ба ви. На сту па ли су Слав ко Ни ко-
лић, те нор, Ана Стан ко вић, со пран, Ми о драг Чо ла ко вић, пи ја ни ста, и Пе тар 
Го лу бо вић ко ји је сви рао ман до ли ну, ги та ру, бу зу ки, ба ла лај ку и хар мо ни ку. 
Из ве де на су де ла Е. де Кур ти са, Ц. Бик си ја, Ф. Ле ха ра, T. Ко тра уа, К. Ве ла скез, 
С. Кар ди ља, А. Пиjацоле, А. Ла ре, Ф. Ј. Об ра до са, М. Те о до ра ки са, J. Да ла ра са, 
П. И. Чај ков ског, Л. Ден це. Умет ни ци су из ве ли још три ком по зи ци је на бис.

То ком 2019. го ди не при ре ђе но је 8 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. Ове го ди не, Град ска упра ва за кул ту ру 
Гра да Но вог Са да по др жа ла је са 400.000,00 ди на ра Му зич ке ве че ри Ма ти це срп ске, 

– У Ма ти ци срп ској, 30. ја ну а ра 2019. го ди не, при ре ђен је кон церт Ср ђа на Аса-
но ви ћа, пе ва ча, и Је ле не Ва син Ке кић, пи ја нист ки ње. Ве че је би ло по све ће но 
тра ди ци о нал ним пе са ма из Ср би је и пе сма ма за глас и кла вир Кор не ли ја Стан-
ко ви ћа. 

– У Ма ти ци срп ској, 12. фе бру а ра 2019. го ди не, при ре ђен је кон церт кла вир ског 
квин те та AL TRO SEN SO, ко ји чи не На та ша Шпа чек, кла вир, Теа Пе тро вић 
Ба линт, ви о ли на, Бо ја на Јо ва но вић Јо тић, ви о ли на, Јо ван Сто ја но вић, ви о ла, 
Ду шан Ко чи ше вић, ви о лон че ло. Из ве де на су де ла Дми три ја Шо ста ко ви ча и 
Пе тра Сто ја но ви ћа. Tоком из во ђе ња ком по зи ци је Пе тра Сто ја но ви ћа, на ви-
део-би му при ка зи ва на је из ло жба о Пе тру Сто ја но ви ћу, са екс клу зив ним ма-
те ри ја ли ма ве за ним за ком по зи то ра.

– У Ма ти ци срп ској, 24. ма ја 2019. го ди не, при ре ђен је кон церт ви о ли сте Зо ра на 
Ја ков чи ћа и ви о лон че лист ки ње Анет Ја ков чић, уз кла вир ску са рад њу Уки ја 
Ова ска и не на. Из ве де на су де ла Јо ха на Се ба сти ја на Ба ха, Лу дви га ван Бе то-
ве на, Џор џа Крам ба, Вал те ра Пи сто на и Ни ко ла ја Мја сков ског.

– У Ма ти ци срп ској, 4. ју на. 2019. го ди не, при ре ђен је кон церт „Пе сме на шег 
окру же ња и нај леп ше ари је”. На сту пи ле су со ло пе ва чи це Aнелија Ви ди но ва 
(Ане лия Ви ди но ва), со пран, Бу гар ска, Ан ђе ли ка По пе ску (An ge li ca Po pe scu), 
ме цо со пран, Ру му ни ја, Сил ви ја Ми неа, со пран, Ср би ја, уз кла вир ску са рад њу 
Ма је Гру јић, Ср би ја. Из ве де на су де ла Пе тра Ко њо ви ћа, Ти бе ри јуа Бре ди ћа нуа, 
Ге ор ги ја Зла те ва, Бе ле Бар то ка, Зол та на Ко да ља, Пје тра Ма ска њи ја, Ђу зе па 
Вер ди ја, Ђа ко ма Пу чи ни ја, Жор жа Би зеа, Имреа Кал ма на и др.

– У Ма ти ци срп ској, 16. ок то бра 2019. го ди не, при ре ђен је кон церт пи ја нист ки ње 
На та ше Шар че вић. Кон церт под на зи вом „Ве че јер мен ске, бу гар ске и срп ске 
кла сич не му зи ке за кла вир” био је по све ћен ком по зи ци ја ма на ста лим у ХХ 
ве ку. Из ве де не су ком по зи ци је Вар да пе та Ко ми та са, Ар ноа Ба ба џа ња на, Алек-
сан дра Ару тју ња на, Пан ча Вла ди ге ро ва и Ва си ли ја Мо крањ ца.

– У Ма ти ци срп ској, 7. но вем бра 2019. го ди не, при ре ђен је кон церт пи ја ни сте 
Ива на Ди ни ћа. Из ве де не су ком по зи ци је Јо ха не са Брам са, Сер ге ја Рах ма њи-
но ва, Фран ца Ли ста, Фре де ри ка Шо пе на и Кло да Де би си ја.
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Сви кон цер ти су сни мље ни и мо гу се по гле да ти у ви део-ар хи ви на сај ту Ма-
ти це срп ске. www.ma ti ca srp ska.or g.rs 

Ру ко пи сно оде ље ње

У од но су на усво је ни Че тво ро го ди шњи план ра да Оде ље ња, за кљу че но је 
да је ре а ли за ци ја пла ни ра них ак тив но сти би ла у скла ду са по ста вље ним ци ље ви-
ма. Па жња је би ла усме ре на на рад на пла ни ра ним те ма ма у окви ру про кјек та 
„Ру ко пи сна гра ђа за про у ча ва ње срп ске кул ту ре” и њи хо вог об ја вљи ва ња у Еди-
ци ји „До ку мент”. 

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)

У то ку 2016. го ди не за вр шен је рад на дру гој књи зи Пре пи ске Ла зе Ко сти ћа. 
Књи га са др жи око 400 пи са ма. Из вр ше ни су пре пис са ау то гра фа и по ре ђе ње са 
истим, пи са ње ко мен та ра за ко ре спон ден те у дру гој књи зи, про ве ра да ти ра ња пи-
са ма, ну ме ри са ње пи са ма хро но ло шки у окви ру јед ног ко ре спон ден та и хро но ло шко 
свр ста ва ње ко ре спон де на та пре ма пр вом на ђе ном пи сму. То ком 2017. го ди не за по чет 
је рад на тре ћој књи зи Пре пи ске Ла зе Ко сти ћа. Ода бра на пи сма су ис тра жи ва на и 
ре ша ва на су не ја сна ме ста у ве зи са њи хо вим да ти ра њем. За по че то је ис тра жи ва ње 
гра ђе, од но сно тра га ње за но вим пи сми ма у Ру ко пи сном оде ље њу, Ар хи ву Срп ске 
ака де ми је на у ка и умет но сти и Град ском му зе ју у Сом бо ру. Из вр ше ни су пре пис 
са ау то гра фа и по ре ђе ње са њим, пи са ње ко мен та ра за ко ре спон ден те у тре ћој књи-
зи, про ве ра да ти ра ња пи са ма, ну ме ри са ње пи са ма хро но ло шки у окви ру јед ног 
ко ре спон ден та и хро но ло шко свр ста ва ње ко ре спон де на та пре ма пр вом на ђе ном 
пи сму. То ком 2018. го ди не на ста вљен је рад на тре ћој књи зи Пре пи ске Ла зе Ко сти ћа. 
На ста вље 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 Ср би је, Ар хи ву Ср би је, Ар хи ву СА НУ, Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це 
срп ске, По вје сном му зе ју Ср ба у Хр ват ској и Хр ват ској ака де ми ји зна но сти и умјет-
но сти. Пре ве де на су пи сма пи са на на не мач ком, ма ђар ском и ла тин ском је зи ку. 
Ура ђе ни су ком пју тер ски унос пи са ма и ко рек ту ра. За по чет је рад на ре ги стри ма. 

ВА СА СТА ЈИЋ, АУ ТО БИ О ГРА ФИ ЈА 1847–1943.  
ФРАГ МЕН ТИ ИЗ ДНЕВ НИ КА 

(при ре ђи вач, ау тор пред го во ра и ко мен та ра проф. др Зо ри ца Ха џић)

Рад на при ре ђи ва њу књи ге Ва се Ста ји ћа Ау то би о гра фи ја 1847–1943. Фраг
мен ти из днев ни ка ови јао се у сле де ћим фа за ма то ком 2016. го ди не: рад у Ру ко пи сном 
оде ље њу Ма ти це срп ске (Днев ни ци и бе ле жни це Ва се Ста ји ћа); рад на ру ко пи су 
Ста ји ће ве Ау то би о гра фи је (у при ват ном вла сни штву); рад у Му зе ју гра да Но вог 
Са да; при ре ђи ва ње ру ко пи сне гра ђе, пи са ње пред го во ра, на по ме на и ко мен та ра; 
при пре ма за штам пу.

У пр вој фа зи ра да на при ре ђи ва њу књи ге Ва се Ста ји ћа Ау то би о гра фи ја 1847–
1943. Днев нич ки фраг мен ти, пре гле да на је и об ра ђе на ру ко пи сна остав шти на Ва се 
Ста ји ћа ко ја се на ла зи у Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске. При пре мље ни су за 
штам пу Ста ји ће ви днев нич ки за пи си, са чу ва ни у ве ли ком вре мен ском ра спо ну – од 
ра не Ста ји ће ве мла до сти па све до оних ко ји су на ста ли до не ко ли ко да на пред смрт 
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(фе бру ар 1947). На чи њен је из бор из ових за пи са ко ји на нај бо љи на чин пред ста вља 
и осве тља ва лич ност, де ло и при ли ке из жи во та овог „апо сто ла ста ре Вој во ди не”. 
Днев нич ки за пи си су раз вр ста ни и по ре ђа ни хро но ло шки. Раз вр ста ва ње за пи са по 
хро но ло ги ји мо гло би се на зва ти и по себ ном фа зом у ра ду на овој књи зи јер су 
Ста ји ће ве днев нич ке бе ле шке ра су те по раз ли чи тим бе ле жни ца ма, не по ве за ним 
ли сто ви ма хар ти је... Ка да је реч, на при мер, о бе ле жни ци у ко јој се на ла зе за пи си 
на ста ли то ком Пр вог свет ског ра та, је дан њен део на ла зи се у Ру ко пи сном оде ље њу 
Ма ти це срп ске, а дру ги део у Му зе ју гра да Но вог Са да. (Уви дом у гра ђу ја сно је да 
ова бе ле жни ца ни је из у зе так, већ, пре ци зни је би се мо гло ре ћи, пра ви ло ка да је реч 
о ру ко пи сној остав шти ни Ва се Ста ји ћа.)

Сва гра ђа је пре гле да на, а днев нич ке бе ле шке па жљи во сор ти ра не и раз вр-
ста не. 

Сле де ћа фа за ра да под ра зу ме ва ла је при ре ђи ва ње за штам пу Ста ји ће ве нео бја-
вље не Ау то би о гра фи је чи ји се ру ко пис на ла зи се у по се ду по то ма ка Ва се Ста ји ћа. 
Унук Ва се Ста ји ћа, Раст ко Швал ба, усту пио је ову гра ђу Зо ри ци Ха џић, уз до зво-
лу за ње но об ја вљи ва ње. Ру ко пис Ау то би о гра фи је на стао је то ком Дру гог свет ског 
ра та, и до но си дра го це не и не по зна те по дат ке о Ста ји ће вој нај ра ни јој мла до сти, 
шко ло ва њу, по ли тич ком опре де ље њу, при ја тељ ству са Ти хо ми ром Осто ји ћем, Ми-
ле том Јак ши ћем, Вељ ком Пе тро ви ћем, Јо си пом Смо дла ком, Иси до ром Се ку лић... 
Це ло куп ни ру ко пис Ау то би о гра фи је, не ко ли ко пу та спо ме нут у до са да шњим сту-
ди ја ма о Ва си Ста ји ћу (Жи ван Ми ли са вац и Мла ден Ле ско вац) по пр ви пут ће се 
по ја ви ти у овој књи зи.

Рад у Му зе ју гра да Но вог Са да под ра зу ме вао је ис тра жи ва ње ру ко пи сне остав-
шти не Ва се Ста ји ћа ко ја је, сво јим ма њим де лом, ту по хра ње на. Реч је о две бе ле жни-
це на ста ле то ком Ве ли ког ра та. На чи њен је из бор из ових днев нич ких бе ле жа ка и 
оне су при ре ђе не за штам пу.

По след ња фа за ра да под ра зу ме ва ла је рад на це ло куп ној об ра ђе ној гра ђи (Ру-
ко пи сно оде ље ње Ма ти це срп ске, ар хи ва по то ма ка Ва се Ста ји ћа, Му зеј гра да Но вог 
Са да), раз вр ста ва ње те гра ђе и ње но ин кор по ри ра ње у књи гу.

На ме ра је би ла да књи га Ва се Ста ји ћа Ау то би о гра фи ја 1847–1943. Днев нич ки 
фраг мен ти бу де об ја вље на у го ди ни обе ле жа ва ња се дам де се то го ди шњи це смр ти 
Ва се Ста ји ћа. Ру ко пи сно оде ље ње Ма ти це срп ске до при не ло је чу ва њу спо ме на на 
не ка да шњег пред сед ни ка Ма ти це срп ске, уред ни ка Ле то пи са и чо ве ка ко ји је зна тан 
део свог жи во та про вео вред но ра де ћи у ар хи ва ма, све стан ва жно сти до ку мен та и 
ар хив ске гра ђе. 

КР ВА ВА ОКУ ПА ЦИ ЈА БАЧ КЕ – ДНЕВ НИК ЈЕД НОГ ПО СМА ТРА ЧА  
(1941–1944) 

(при ре ђи ва чи: др Дра го Ње го ван и др Алек сан дар Хор ват)

Рад на при ре ђи ва њу ру ко пи са Кр ва ва оку па ци ја Бач ке – Днев ник јед ног по сма
тра ча (1941–1944) ау то ра Ти ме Ди ми три је ви ћа, чи ји су при ре ђи ва чи др Дра го Ње го ван 
и др Алек сан дар Хор ват, при ве ден је кра ју то ком 2017. го ди не. Ру ко пис је ком пле ти ран, 
пре ку цан и пре дат Оде ље њу. При пре ма за штам пу и штам па усле ди ле су у 2018. го дини.

ВЕ ЛИ КИ ГО СПО ДИН – МЛА ДЕН ЛЕ СКО ВАЦ, ЊИМ СА МИМ 
(ау тор ру ко пи са: Ра до ван По по вић)

Кра јем 2016. го ди не пре дат је Оде ље њу ру ко пис Ве ли ки го спо дин – Мла ден 
Ле ско вац, њим са мим. Рад на при ре ђи ва њу ру ко пи са пред ста вљао је жи во то пис 
Мла де на Ле сков ца, „јед не од нај зна чај ни јих лич но сти срп ске кул ту ре XX ве ка”. 
Ру ко пис је на пи сан на осно ву ар хив ске гра ђе, Ле сков че ве обим не ко ре спон ден ци-
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је, има 269 стра ни ца. Из у зет ним сти лом, на ве о ма леп на чин до ча ра ни су жи вот и 
де ло ве ли ког еру ди те, не у мор ног пре га о ца и сти ли сте. Ака де мик Ле ско вац при ка-
зан је као пе сник, есе ји ста, пре во ди лац, књи жев ни исто ри чар, осни вач Фи ло зоф ског 
фа кул те та у Но вом Са ду, ду го го ди шњи уред ник Ле то пи са Ма ти це срп ске, де се-
то го ди шњи пред сед ник Ма ти це срп ске. При ка за ни су и ње го ва ак тив ност ван Ма-
ти це у СА НУ, СКЗ, Са ве зу књи жев ни ка Ју го сла ви је и ње го во де ло ва ње у окви ри ма 
ме ђу на род не на уч не и кул тур не са рад ње.

ПРЕ ПИ СКА МИ ЛА НА ШЕ ВИ ЋА 
(при ре ђи вач: проф. др Зо ри ца Ха џић)

Пре пи ска књи жев ног исто ри ча ра, пре во ди о ца и пе да го га Ми ла на Ше ви ћа 
(1866–1934), по хра ње на у Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске, пред ста вља дра го-
цен из вор за про у ча ва ње жи во та срп ске ин те ли ген ци је с кра ја ХIХ и по чет ка ХХ 
ве ка. У сво јој ви ше стру кој на уч ној и кул тур ној де лат но сти Ми лан Ше вић во дио је 
пре пи ску са Јо ва ном Јо ва но ви ћем Зма јем, Ла зом Ко сти ћем, Све ти сла вом Сте фа но-
ви ћем, Ва сом Ста ји ћем, Ти хо ми ром Осто ји ћем, Ми ла ном Са ви ћем, Ива ном Ме-
штро ви ћем, Ми ле вом Си мић и др.

Књи га ће об у хва ти ти из бор из пре пи ске Ми ла на Ше ви ћа про пра ћен об ја шње-
њи ма и ко мен та ри ма. Ова кав из бор ука за ће на број не ли те рар не и ван ли те рар не 
ве зе до да нас го то во не по зна те исто ри ча ри ма срп ске књи жев но сти. 

То ком из ве штај ног пе ри о да рад се од ви јао у сле де ћим ета па ма: унос и ком-
пју тер ска об ра да; упо ре ђи ва ње и срав њи ва ње пре ку ца ног тек ста са ори ги на лом; 
пре глед ар хи ва и би бли о те ка. 

Ру ко пис пре пи ске Ми ла на Ше ви ћа би ће спре ман за штам пу у то ку 2020. го ди не.

ЂАЧ КИ ДНЕВ НИК ИЛИ ЈЕ ВУ ЧЕ ТИ ЋА  
(1861–1864) 

(при ре ђи вач: проф. др Зо ри ца Ха џић)

Или ја Ву че тић (1844–1904), књи жев ник, пре во ди лац, адво кат и по ли ти чар, 
во дио је днев ник то ком ђа ко ва ња у Се ге ди ну и Пе шти од 1861. до 1864. го ди не. 
На кон шко ло ва ња у Но вом Са ду и Кар лов ци ма, Ву че тић је као се ге дин ски гим на-
зи ја лац ак тив но уче ство вао у ра ду ђач ког књи жев ног дру штва ко је је по ред ба вље-
ња ле пом књи жев но шћу во ди ло ра чу на и о кул тур ном жи во ту Ср ба, те је ор га ни-
зо ва ло и пр ву про сла ву Све тог Са ве. У то вре ме Ву че тић је по чео сво је књи жев не 
при ло ге да штам па у Ко мар цу Ђор ђа Рај ко ви ћа и Срп ском днев ни ку Јо ва на Ђор ђе-
ви ћа. Кон ти ну и тет књи жев не и кул тур не де лат но сти на ста вио је и про ду био у 
Пе шти, где је као Те ке ли јин пи то мац жи во уче ство вао у ра ду „Пре од ни це .ˮ По ред 
жи во та у Се ге ди ну и Пе шти, ђач ки днев ник Или је Ву че ти ћа са др жи по дат ке и о 
кул тур ној ат мос фе ри Но во га Са да, ко ји је по се ћи вао у вре ме фе ри ја. Об ја вљи ва ње 
ђач ког днев ни ка Или је Ву че ти ћа би ће до при нос из у ча ва њу књи жев ног и кул тур ног 
жи во та Ср ба у Се ге ди ну и Пе шти.

То ком из ве штај ног пе ри о да ра ди ло се на упо ре ђи ва њу и срав њи ва њу пре ку-
ца ног тек ста са ори ги на лом, пи са њу по го во ра и про прат них об ја шње ња. 

МИ ЛАН ЛА ЗА РЕ ВИЋ – СУ БО ТЕ И НЕ ДЕ ЉЕ 
(при ре ђи вач: мр Гор да на Ђи лас, би бли о те кар са вет ник)

Овим про јек том на уч ној и кул тур ној јав но сти се пред ста вља ру ко пис ко ји се 
чу ва у бо га тој збир ци Ру ко пи сног оде ље ња Ма ти це срп ске, ства ран са све шћу ау тора 
да пи шу ћи о се би и вре ме ну у ко јем жи ве пре но се део мо рал них, кул тур них, иде о-
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ло шких па и књи жев них на по ра да се ус по ста ви ду хов на вер ти ка ла из ме ђу про шло-
сти и са да шњо сти, на по ра срп ског на ци о на да очу ва кул тур ни и ду хов ни иден ти тет, 
да све до чи о до га ђа ји ма и ти ме нас под у чи ду бљем са гле да ва њу и до жи вља ва њу 
ствар но сти у ко јој жи ви мо. При ре ђен је ру ко пис Ми ла на Ла за ре ви ћа Су бо те и не де
ље. Ру ко пис има 155 стра на и ви ше од 500 фу сно та. Уз ње га је при ло жен и пред го вор. 

ДНЕВ НИ ЦИ МИ ЛА НА ЈО ВА НО ВИ ЋА СТО И МИ РО ВИ ЋА  
1941–1942. 

(руководиoци пот про јек та: проф. др Алек сан дра Вра неш  
и проф. др Бо јан Ђор ђе вић)

За вр шен је рад на при ре ђи ва њу ру ко пи са Днев ни ка. Окон чан је унос тек ста 
ко ји је опре мљен пред го во ром, ко мен та ри ма и ин дек сом име на, и би ће при ре ђен у 
две књи ге, под на зи вом: Днев ник 1941–1942. Ру ко пис је пре дат Оде ље њу а ње го во 
об ја вљи ва ње пла ни ра се у 2020. го ди ни.  

У днев ни ци ма ко је је Сто и ми ро вић во дио то ком оку па ци је на ла зе се дра го-
це ни и оп се жни по да ци ка ко о лич но сти ма и до га ђа ји ма у оку пи ра ној Ср би ји, а 
по себ но Бе о гра ду, та ко и о по ли тич ким од но си ма ме ђу срп ским ко ла бо ра ци о ни-
сти ма, о Ни ко ла ју Ве ли ми ро ви ћу и ње го вом утам ни че њу, о Ми ла ну Не ди ћу и дру гим 
чла но ви ма ње го ве вла де, као и о срп ским књи жев ни ци ма и умет ни ци ма. Та ко ђе, 
као по сма трач ко ји је био бли зак та да шњим срп ским вла сти ма, али ни је био укљу-
чен у упра ву, Сто и ми ро вић је, упр кос свој сво јој су бјек тив но сти, мо гао да пру жи 
и тзв. по глед са стра не на при ли ке у оку пи ра ној Ср би ји. Сво је днев ни ке ус пео је да 
са кри је од но ве вла сти и они су пре тра ја ли ње гов про гон и хап ше ње. 

ПРЕ ПИ СКА МИ ЛА НА КА ША НИ НА 
(при ре ђи вач: проф. др Зо ри ца Ха џић)

Књи га Пре пи ска Ми ла на Ка ша ни на об у хва ти ће це ло куп ну пре пи ску Ми ла на 
Ка ша ни на (1895‒1981) ко ја се чу ва у Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске, уз пи сма 
по хра ње на у оста лим ар хи ва ма и би бли о те ка ма, и при ват ном вла сни штву. 

Дру гим ре чи ма, по ред Ка ша ни но ве пре пи ске штам па не у књи зи Су сре ти и 
пи сма (са Ани цом Са вић Ре бац, Иси до ром Се ку лић, Ми ле том Јак ши ћем, Јо ва ном 
Ду чи ћем, Пе ром Сли јеп че ви ћем, Ива ном Ме штро ви ћем, То мом Ро сан ди ћем, Пе тром 
Ко њо ви ћем, Ми ла ном Ми ло ва но ви ћем и Са вом Шу ма но ви ћем), би ће при ре ђе на за 
штам пу још и пре пи ска са Ми ла ном Ко њо ви ћем, Пе ђом Ми ло са вље ви ћем, То до ром 
Ма ној ло ви ћем, Вла ди ми ром Вел ма ром Јан ко ви ћем, Ва сом Ста ји ћем, Ти хо ми ром 
Осто ји ћем, Све ти сла вом Ма ри ћем (пи сма ко ја ни су ушла у књи гу Пре пи ска дво ји
ца мла ди ћа), Ми ло шем Цр њан ским, Раст ком Пе тро ви ћем, Алек сан дром Ти шмом, 
Бо шком Пе тро ви ћем, Ра ди во јем Ка ша ни ном, уред ни штвом Ле то пи са Ма ти це 
срп ске... 

Об ја вљи ва ње пре пи ске Ми ла на Ка ша ни на би ће про пра ће но об ја шње њи ма и 
ко мен та ри ма као и ре ги стри ма.

Књи га је спрем на за при пре му за штам пу, ње но об ја вљи ва ње се оче ку је у 
2020. го ди ни.

ДО КУ МЕН ТАР НА БИ О ГРА ФИ ЈА АЛЕК САН ДРА ТИ ШМЕ 
(ау тор: Ра до ван По по вић)

Би о гра фи ја Алек сан дра Ти шме на пи са на је на осно ву ис тра жи ва ња ар хив ске 
гра ђе ко ја се чу ва у Ар хи ву Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, Ру ко пи сном оде-
ље њу Ма ти це срп ске, при ват ним ар хи ва ма и на осно ву ау то би о граф ских тек сто ва 
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Алек сан дра Ти шме. Од по себ ног зна ча ја би ли су раз го во ра са са вре ме ни ци ма, 
од но сно по моћ пи шче вог си на Ан дре ја Ти шме. Књи га је опре мље на имен ским ре ги-
стром и бо га то илу стро ва на. Ура ђе на је при пре ма за штам пу а из ла зак из штам пе 
се оче ку је у 2020. го ди ни.

ПРЕ ПИ СКА ЈО ВА НА ДУ ЧИ ЋА 
(при ре ђи вач: Со ња Боб, ви ши ар хи ви ста)

То ком из ве штај ног пе ри о да, оба вље но је ис тра жи ва ње гра ђе: За пи сни ка Ма-
ти це срп ске и дру ге до ку мен та ци је ар хи ви ра не у фон ду Ма ти це срп ске ко ја се 
од но си на са рад њу Јо ва на Ду чи ћа у Ле то пи су Ма ти це срп ске, од но сно пре пи ску 
са Ми ла ном Са ви ћем и Ти хо ми ром Осто ји ћем, уред ни ци ма и се кре та ри ма Ма ти це 
срп ске. Та ко ђе је оба вље но чи та ње и упо ре ђи ва ње пре ку ца них тек сто ва, пи са ма, 
ре цен зи ја, из во да из За пи сни ка и Ра да МС са ори ги на ли ма, из вр ше не су до пу не и 
ис прав ке у пре ку ца ним тек сто ви ма. За вр ше но је ске ни ра ње пи са ма. 

ДНЕВ НИК ТИ ХО МИ РА ОСТО ЈИ ЋА 
(при ре ђи вач: мср Алек сан дра Јо ва но вић, ви ши ар хи ви ста)

Рад на ру ко пи су Днев ник Ти хо ми ра Осто ји ћа при ве ден је кра ју. Днев ник са-
др жи 110 ру ком ис пи са них стра ни ца фор ма та А4. Ура ђен је ком пју тер ски унос 
ру ко пи са, са до дат ком уз Днев ник ко ји са др жи 22 ру ком ис пи са не стра ни це на зва не 
Мо ји умо тво ри. Књи га ће би ти опре мље на пред го во ром, ко мен та ри ма и фо то гра-
фи ја ма. У за вр шној фа зи је и ис пи си ва ње ко мен та ра уз ру ко пис Днев ни ка. За хва-
љу ју ћи опи си ма, де таљ но пре при ча ним до жи вља ји ма и ути сци ма из нај ра ни је 
мла до сти и пе ри о да шко ло ва ња Ти хо ми ра Осто ји ћа, сти че се ути сак о ње го вом 
жи во ту, ње го вим нај бли жи ма, школ ским дру го ви ма ме ђу ко ји ма су Ми ле та и Ми-
лу тин Јак шић. Из над све га, Днев ник нам от кри ва из у зе тан од нос и обо стра ну при-
вр же ност Ти хо ми ра Осто ји ћа и Јо ва на Гр чи ћа, про фе со ра Ве ли ке срп ске гим на зи-
је ко ји на по се бан на чин пру жа вр хун ско обра зо ва ње и ро ди тељ ску бри гу Ти хо ми-
ру Осто ји ћу. По треб но је ура ди ти ре ги стар име на, на кон че га се мо гу оче ки ва ти 
пре да ја књи ге и при пре ма за штам пу.

ДЕ МО КРАТ СКА СТРАН КА У ВОЈ ВО ДИ НИ 1919–1927. 
(при ре ђи вач: мср Ог њен Ка ра но вић, ар хи ви ста)

Ру ко пис при па да де лу ар хив ске гра ђе Ру ко пи сног оде ље ња Ма ти це срп ске 
ко ји је са чу ван под сиг на ту ром М.14044 и ка те го ри сан је као кул тур но до бро од 
ве ли ког зна ча ја. Пред мет је ва жан исто риј ски из вор за по зна ва ње раз во ја Де мо-
крат ске стран ке на про сто ру да на шње Вој во ди не у пр вој де це ни ји по сто ја ња пр ве 
ју го сло вен ске др жа ве (Кра љев ства Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, од но сно Кра ље ви не 
Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца) и од но си се на пе ри од ње ног де ло ва ња од 1919. до 1927. 
го ди не. У по ме ну том пе ри о ду Де мо крат ска стран ка је би ла јед на од нај у ти цај ни јих 
по ли тич ких пар ти ја у но вој др жа ви, а сва ка ко је би ла не за о би ла зна по ли тич ка 
сна гу у кон сте ла ци ји дру штве них од но са на про сто ри ма он да шњих ре ги о на Бач ке, 
Ба ра ње, Сре ма и Ба на та. На по ме ну ти на чин исто ри јат ње не де лат но сти пред ста вља 
зна ча јан сег мент у укуп ном раз у ме ва њу исто риј ских ста ња и про це са у по ве сни ци 
све о бу хват ног раз во ја Вој во ди не и Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца у да том 
вре мен ском ин тер ва лу.

То ком из ве штај ног пе ри о да, основ на фа за ра да под ра зу ме ва ла је де таљ ну 
струч ну ар хи ви стич ку об ра ду и ре ви зи ју свих по је ди нач них ака та у пред ме ту, а у 
окви ру исте од ви ја ли су се по сло ви тех нич ко-софт вер ске об ра де ру ко пи са (ксе ро-
гра фи са ње, ске ни ра ње, сни ма ње, пре во ђе ње и пре ку ца ва ње).



212 РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ

МЕ МО А РИ ДР МИ ХО ВИ ЛА ТО МАН ДЛА 
(1894–1963) 

(при ре ђи вач: др Ива на Спа со вић)

Ме мо а ри др Ми хо ви ла То ман дла, на пи са ни не пу ну де це ни ју пре смр ти, об-
у хва та ју 138 ку ца них стра на (ви ше од 400 стра на ру ко пи са) пи шче вих се ћа ња на 
љу де и до га ђа је ко ји су обе ле жи ли ње гов жи вот. То мандл је те жи ште пи са ња ста вио 
на ме ста ко ја је као сред њо шко лац, за вре ме лет њих рас пу ста, об и шао са сво јим 
дру го ви ма. Иду ћи, углав ном пе шке, упо знао је сло ве нач ке и че шке кра је ве Ау стро-
у гар ске, Ита ли ју, Не мач ку, Фран цу ску. Сто га ови Ме мо а ри има ју и еле мен те пу то-
пи са. О круп ним исто риј ским зби ва њи ма уо чи и за вре ме Пр вог свет ског ра та, у 
ко ји ма је и сам уче ство вао или бар био њи хов све док, То мандл пи ше не при стра сно 
и за ни мљи во. Обла сти ко је је за по ста вио у Ме мо а ри ма, као што су уче шће у по ли-
тич ком и кул тур ном жи во ту Пан че ва и це ле Кра ље ви не СХС ‒ Ју го сла ви је, уре ђи-
ва ње но ви на, на уч но ства ра ла штво и при ват ни жи вот – би ће, на осно ву обим ног и 
ду го трај ног ис тра жи ва ња, пред ста вље ни у Пред го во ру. Због све га то га, Ме мо а ри 
др Ми хо ви ла То ман дла мо гу да пред ста вља ју вре дан до при нос исто ри о гра фи ји 
по све ће ној пр вој по ло ви ни XIX ве ка.

По сао око при ре ђи ва ња Ме мо а ра то ком из ве штај ног пе ри о да је под ра зу ме вао: 
пре ку ца ва ње ру ко пи са, упо ре ђи ва ње и срав њи ва ње пре ку ца ног тек ста са ори ги на-
лом, иден ти фи ко ва ње лич но сти и пи са ње ко мен та ра уз основ ни текст, ис тра жи ва ње 
и пи са ње Пред го во ра, из ра ду ре ги ста ра име на и ге о граф ских пој мо ва, при ку пља-
ње, се лек ци ју и об ра ду илу стра тив ног ма те ри ја ла, за вр шну об ра ду и при пре му за 
штам пу. Књи га је у при пре ми за штам пу и на лек ту ри, на кон че га се оче ку је пре-
да ја књи ге за штам пу.

КА ТА РИ НА АВА КУ МО ВИЋ: СЕ ЋА ЊА 
(при ре ђи вач: проф. др Дра ган Ста нић)

По сао око при ре ђи ва ња ме мо а ра Ка та ри не Ава ку мо вић под ра зу ме вао је у про-
те клој го ди ни пре ку ца ва ње ори ги на ла ру ко пи са, али се на то ме ста ло због за у зе то сти 
при ре ђи ва ча. Кон ста то ва не су за ни мљи вост тек ста, ње го ва естет ска оства ре ност 
и ва жност као из во ра са зна ња. 

СВЕ ТИ СЛАВ ПРЕ ДИЋ – УСПО МЕ НЕ 
(при ре ђи вач: мр Гор да на Ђи лас, би бли о те кар са вет ник)

При ре ђи ва ње ру ко пи са за штам пу под ра зу ме ва ло је раз ре ша ва ње број них 
ин тер вен ци ја на ма шин ски ку ца ном тек сту (бри са ња, до да ва ња ре че ни ца, не ко ли-
ко ва ри јан ти са мог по чет ка Успо ме на). Из Успо ме на са зна је мо да их је на пи сао на 
по ти цај Ми ла на Ла за ре ви ћа, са ко јим је био у слу жбе ној де ле га ци ји у Лон до ну, о 
че му је Ла за ре вић пи сао у сво јим успо ме на ма. По себ но за ни мљи ви сег мен ти овог 
ру ко пи са су по знан ства са ис так ну тим кул тур ним и јав ним лич но сти ма с по чет ка 
ХХ ве ка, до сад не по зна та кул тур ној јав но сти, а сам при ступ ау то ра осва ја сво јом 
исти но љу би во шћу али и ра ци о нал но шћу ко ју по ста вља као им пе ра тив, док де ли-
мич но у тек сту на дис кре тан на чин из ра жа ва емо тив ност.

По сао око при ре ђи ва ња днев нич ких за бе ле шки овог ру ко пи са под ра зу ме вао 
је: пре ку ца ва ње ори ги на ла ру ко пи са (113 стр. и око 30 стра на до да та ка); упо ре ђи-
ва ње и срав њи ва ње пре ку ца ног тек ста са ори ги на лом; иден ти фи ко ва ње по ми ња них 
лич но сти и пи са ње фу сно та уз основ ни текст; раз ја шње ња ге о граф ских пој мо ва, 
стра них ре чи, ар ха ич них ре чи; из ра да ре ги ста ра име на и ге о граф ских пој мо ва; 
при ку пља ње, се лек ци ја и об ра да илу стра тив ног ма те ри ја ла; пи са ње увод ног тек ста; 
за вр шна об ра да ру ко пи са и при пре ма за штам пу.
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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 Збир 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 са про це сом пру жа ња ква ли тет ни је услу ге ко ри сни ци ма гра ђе, као и по-
бољ ша ња ра да 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 збир 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.

Др Иси до ра По по вић је 3. но вем бра 2017. го ди не сте кла ви ше зва ње у ар хи ви-
сти ци и по ста ла ви ши ар хи ви ста. Ко ми си ја за до де лу ви ших зва ња у ар хив ској 
стру ци оце ни ла је да су ис пу ње ни сви нео п ход ни усло ви из чла на 6 и 7 Пра вил ни ка 
и јед но гла сно до не ла од лу ку.

Ана ли зом ра да Оде ље ња до не ти су сле де ћи за кључ ци:
1. Да се ис ти че за до вољ ство Оде ље ња што је по сле ви ше де це ни ја из вр ше на 

ком плет на ре кон струк ци ја Оде ље ња, укљу чу ју ћи ре кон струк ци ју Де поа, чи ме 
је от кло ње на бо ја зан да ли ће се у окви ру по сто је ћих ка па ци те та обез бе ди ти 
сме штај вред них по кло на ко је при ма Оде ље ње; 

2. Да се ис ти чу на по ри Оде ље ња за рад на про јек ту „Ди ги та ли за ци ја ар хив ске 
гра ђе Ру ко пи сног оде ље ња”, као и из у зе тан ко о пе ра ти ван од нос и по моћ у 
ра ду ко је ис ка зу је Пред сед ни штво Ма ти це срп ске и управ ник по сло ва Ма ти-
це срп ске мср Је ле на Ве се ли нов; 

3. Да се ис ти че зна чај ис тра жи ва ња те ма ко је се при ре ђу ју а у ве зи су са вред ном 
ар хив ском гра ђом Оде ље ња; 

ФОНД МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ

У окви ру пре ра спо де ле по сло ва у Ру ко пи сном оде ље њу, ан га жо ва њем ар хи ви-
сте Ог ње на Ка ра но ви ћа, у про те клом из ве штај ном пе ри о ду на ста ви ло се са сре ђи ва-
њем пред ме та ар хив ске гра ђе Фон да Ар хи ве Ма ти це срп ске за 1946. и 1947. го ди ну. 

На пред лог управ ни це по сло ва Ма ти це срп ске мср Је ле не Ве се ли нов, 2018. 
го ди не ске ни ран је део ар хи ве ко ји се од но си на За ду жби не Ма ти це срп ске. 

ЗБИР КА ПИ СА МА 
(ар хи ви стич ка об ра да: Бра ни слав Ка ра но вић, ви ши ар хи ви ста)

У пот пу но сти је за вр шен рад на об ра ди пи са ма из пре пи ске Ра шка Ди ми три-
је ви ћа. Ура ђе ни су за вр шно кла си ра ње и ре ви зи ја пре пи ске, уно ше ње до пу на и 
ис прав ки у не дав но об ра ђе на пи сма. То ком го ди на се ра ди ло на три ја жи, кла си ра-
њу и сор ти ра њу но во при спе лих пи са ма, из вр шен 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. Ра ди ло се на гру бом сре ђи ва њу но-
во при спе ле гра ђе, као и на при пре ми гра ђе за из ло жбе и на при пре ми књи ге о 
Ва си Ста ји ћу.
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ЗБИР КА МА НУ СКРИ ПА ТА 
(ар хи ви стич ка об ра да: др Иси до ра По по вић, ви ши ар хи ви ста)

Об ра ђен је део ру ко пи сне за о став шти не Дра го љу ба Га ва ри ћа од око 3000 
стра ни ца (ру ко пис Се ћа ња о љу ди ма из бив шег жи во та и гра ђа по ве за на са овим 
ру ко пи сом за ве де ни су под сиг на ту ром М.19979). Об ра ђе на је но ви ја гра ђа (при-
спе ла у РОМС) у то ку 2013. и 2014. (ди пло ме, за хвал ни це и сл.) – овај део гра ђе 
за ве ден је под сиг на ту ра ма М.19961–М.19980. На пра вље но је и уло же но 177 ка та-
ло шких кар то на.

Ре ви зи ја ано ни ма:

Пре гле дан је кор пус ано ним не гра ђе у Збир ци ру ко пи са, на чи ње ни су и уло-
же ни ка та ло шки кар то ни за цео кор пус овог де ла Збир ке ру ко пи са (375 упут них 
кар то на). У то ку 2016. го ди не раз ре ше но је ау тор ство за 19 ру ко пи са. 

Елек трон 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, ви ши ар хи ви ста)

Са чи ње но је укуп но 2109 елек трон ских за пи са (об је ди ње ни по да ци из ин вен-
тар них књи га и ка та ло шких кар то на збир ке ру ко пи са) 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, та ко да је овај по сао, 
елек трон ска об ра да по да та ка збир ке ру ко пи са, за вр шен. Ра ди се ко нач на ре ви зи ја 
свих за пи са. 

У овом из ве штај ном пе ри о ду је за вр ше на елек трон ска об ра да по да та ка (об је-
ди ње ни по да ци из ин вен тар них књи га и ка та ло шких кар то на збир ке ру ко пи са) за 
ру ко пи се и ма њи број фо то гра фи ја у скло пу ру ко пи са, ко ји су ра ни је об ра ђе ни по 
имен ском и пред мет ном ка та ло шком прин ци пу, као и ре ви зи ја свих ра ни је уне тих 
за пи са (на по је ди ним ме сти ма су из вр ше не из ме не и до пу не). 

При ку пље ни су по да ци у ве зи са ор де ни ма ко ји ма је Ма ти ца срп ска од ли ко-
ва на. Та ко ђе, при ку пље ни су по да ци о при мо пре да ји му зе о ло шког ма те ри ја ла, 
сли ка, умет нич ких пред ме та и ар хив ске гра ђе при ли ком раз гра ни че ња Му зе ја 
Ма ти це срп ске и про це ду ре осни ва ња Вој во ђан ског му зе ја (Му зе ја Вој во ди не), о 
че му је са чи њен по се бан из ве штај. То ком 2018. го ди не, ис тра жи ва на је ар хив ска 
гра ђа за по тре бе по је ди них ко ри сни ка, са рад ни ка и ин сти ту ци ја – по зах те ву Б. 
Хло жа на, но ви на ра РТВ-а, при пре мљен је ма те ри јал за сни ма ње тв еми си је о проф. 
др Ла за ру Ра ки ћу; по зах те ву В. Шму ља, би бли о те ка ра На род не и уни вер зи тет ске 
би бли о те ке Ре пу бли ке Срп ске (Ба ња Лу ка) при пре мље на је гра ђа (ру ко пи си, пи сма, 
фо то гра фи је, про ве ре ни и ис пи са ни сви нео п ход ни ка та ло шки по да ци) о Ва си Пе-
ла ги ћу за по став ку из ло жбе по во дом обе ле жа ва ња ју би ле ја, 150 го ди на од осни ва ња 
Срп ске чи та о ни це; Му зе ју Вој во ди не, но во о сно ва ном Оде ље њу при са је ди ње ња 1918, 
при пре мље ни су и пре да ти, по зајм ље ни уз пра те ћу до ку мен та ци ју, ори ги нал ни 
до ку мен ти (ру ко пи си: пу но моћ ја на род них по сла ни ка, за пи сни ци и од лу ке Ве ли ке 
на род не скуп шти не 1918; фо то гра фи је: В. Ста ји ћа, Ј. То ми ћа, Т. Осто ји ћа, Ж. Ми-
ла ди но ви ћа) ка ко би би ли из ло же ни као екс по на ти на из ло жби „Од сна до ја ве” 
при са је ди ње ње Вој во ди не Ср би ји 1918. 

ЛИЧ НИ ФОНД „РУ ДОЛФ БРУ ЧИ (1917–2002)” 
(ар хи ви стич ка об ра да: др Иси до ра По по вић, ви ши ар хи ви ста)

Кра јем 2016. и по чет ком 2017. го ди не у РОМС је сти гла ру ко пи сна остав шти-
на Ру дол фа Бру чи ја. Гра ђа је ис пу ња ва ла све кри те ри ју ме да бу де об ра ђе на као 
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лич ни фонд. У то ку из ве штај ног пе ри о да фор ми ран је и ком плет но об ра ђен Лич ни 
фонд „Ру долф Бру чи (1917–2002)”. Из ра ђен је су мар ни ин вен тар Фон да, а у то ку су 
по сло ви на из ра ди ана ли тич ког ин вен та ра. У са рад њи са ко ле ги ни цом мср Алек-
сан дром Јо ва но вић из вр ше ни су сви ар хи ви стич ки по сло ви у ве зи са ор га ни за ци јом 
из ло жбе гра ђе из овог Фон да.

ЛИЧ НИ ФОНД „БО ЖИ ДАР КО ВА ЧЕК 1930–2007” 
(ар хи ви стич ка об ра да: др Иси до ра По по вић, ви ши ар хи ви ста)

То ком го ди на из ве штај ног пе ри о да, у Оде ље ње је при сти гла сва гра ђа за овај 
лич ни фонд. Пла ни ра но је да се при сту пи об ра ди овог фон да, због че га су за по че-
те при пре ме гра ђе. С об зи ром на то да је реч о из ра зи то ве ли ком фон ду, те при пре-
ме су у то ку из ве штај ног пе ри о да под ра зу ме ва ле пре ли ми нар но раз вр ста ва ње но-
во при спе ле гра ђе, у од но су на онај њен део ко ји је у прет ход ном пе ри о ду већ био 
кла си фи ко ван. То ком 2018. го ди не, об ра ђе не су фо то гра фи је за VI гру пу Фон да, 
ко ја ће мо ра ти би ти до пу ња ва на фо то гра фи ја ма ко је по ро ди ца Ко ва чек ни је усту-
пи ла РОМС-у, али ће до зво ли ти њи хов ода бир и ске ни ра ње за Фонд. У овој гру пи 
је об ра ђе но 87 фо то гра фи ја. Об ра ђен је део пре пи ске ко ја је на кнад но до да та у Фонд 
– укуп но 112 пи са ма. 

ЛИЧ НИ ФОНД „ЧЕ ДО МИР ПО ПОВ (1912–1936)” 
(ар хи ви стич ка об ра да: мср Ог њен Ка ра но вић, ар хи ви ста)

То ком 2017. го ди не у Оде ље ње је сти гла ру ко пи сна остав шти на ака де ми ка 
Че до ми ра По по ва. Гра ђа ис пу ња ва све кри те ри ју ме да бу де об ра ђе на као лич ни 
фонд. За по че ти су по сло ви сре ђи ва ња и об ра де Лич ног фон да „Че до мир По пов 
(1912–1936)”. У са рад њи са ко ле ги ни цом др Иси до ром По по вић за вр ше ни су по сло ви 
су мар ног по пи са до спе ле ар хив ске гра ђе. То ком 2018–2019. го ди не, пре ма ди пло ма-
тич кој и са др жај ној вр сти до ку ме на та, ар хив ска гра ђа сре ђи ва на је и об ра ђи ва на у 
окви ру сле де ћих основ них гру па: Лич на до ку мен та; Имо вин ско прав ни спи си; До ку-
мен ти де лат но сти; Пре пи ска; Ар хив ска гра ђа ра зних ли ца о твор цу фон да; Илу стра-
тив ни ма те ри јал; Ар хив ска гра ђа срод ни ка твор ца фон да. За вр ше ни су по сло ви 
су мар ног по пи са до спе ле ар хив ске гра ђе. Об ра ђен је 431 пред мет. 

ЛИЧ НИ ФОНД „МИ ЛАН КА ША НИН” 
(ар хи ви стич ка об ра да: др Иси до ра По по вић, ви ши ар хи ви ста)

То ком 2018. го ди не вр ше не су при пре ме за об ра ду Лич ног фон да „Ми лан Ка-
ша нин” чи ја гра ђа је сти гла до кра ја го ди не: при пре мљен је За пи сник за при мо-
пре да ју гра ђе у при ват ном вла сни штву, вр ше но је ло ци ра ње де ло ва гра ђе ко ја би 
при па да ла Фон ду, а на ла зи се код дру гих има ла ца (На род ни му зеј, Ар хив СА НУ, 
Ар хив Ср би је, Ар хив СКЗ, Би бли о те ка Гра да Бе о гра да), као и пре глед гра ђе ко ја 
се већ на ла зи у збир ка ма РОМС-а, а ко ју ће би ти ну жно при дру жи ти Фон ду. То ком 
2019. го ди не, из вр ше на је по де ла гра ђе (пре у зе те 19. 12. 2018. од Ма ри не Бо јић) на 
7 гру па пред ви ђе них при об ра ди лич них фон до ва. Фор ми ра на је и VI II гру па у 
ви ду до дат ка Фон ду (Кнез Па вле/ Му зеј кне за Па вла).

За вр ше на је об ра да I и II гру пе (лич на до ку мен та и имо вин ско прав ни спи си); 
због ра зно вр сне де лат но сти твор ца фон да III гру па гра ђе (до ку мен та из де лат но сти) 
де ли ми мич но је за вр ше на (гра ђа је раз вр ста на на 6 под гру па и хро но ло шки сре ђе на 
уну тар њих); об ра да IV гру па (пре пи ска) гру бо је раз вр ста на, а при дру же на јој је 
и сва пре пи ска Ми ла на Ка ша ни на ко ја се већ на ла зи ла у Збир ци пи са ма РОМС-а. 

С об зи ром на то да је ово нај о бим ни ји део гра ђе Лич ног фон да, као и да су се 
у то ку го ди не па ра лел но са об ра дом вр ши ли по сло ви на при ре ђи ва њу Пре пи ске 
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Ми ла на Ка ша ни на (проф. др Зо ри ца Ха џић) об ра да ове гру пе је те кла нај спо ри је; 
об ра ђе на је V гру па (до ку мен та дру гих ли ца о твор цу фон да); при кра ју је об ра да 
VI гру пе (илу стра тив ни ма те ри јал; об ра ду ове гру пе де ли мич но је ус по ри ло то што 
је гра ђа до пу ња ва на у не ко ли ко на вра та); окон ча на је об ра да VII гру пе Фон да (до-
ку мен та срод ни ка твор ца Фон да), као и об ра да VI II гру пе (до да так – Кнез Па вле/ 
Му зеј кне за Па вла). 

У то ку об ра де Фон да вр ше но је ис тра жи ва ње у дру гим ар хи ви ма (пре све га у 
Фон ду кне за Па вла у Ар хи ву Ју го сла ви је). Ура ђе на је исто риј ска бе ле шка за лич ни 
фонд.

ЗБИР КА ФО ТО ГРА ФИ ЈА 
(ар хи ви стич ка об ра да: мср Ог њен Ка ра но вић, ар хи ви ста)

То ком из ве штај ног пе ри о да на ста вље ни су по сло ви сре ђи ва ња и об ра де ар-
хив ских пред ме та и при ло шких ма те ри ја ла ар хив ске гра ђе Збир 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 на ста ле де лат но шћу Ре дак ци ја Ен ци кло пе ди је Но вог Са да, Лек си ко на пи са ца 
Ју го сла ви је, Ма ти це срп ске, и дру гих). 

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 збир ке фо то гра фи ја. Ре ге ста свих фо то гра фи ја уне се на су у Ин-
вен тар ну књи гу Збир ке фо то гра фи ја. 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 но је и 140 елек трон ских за пи са у ба зи по да та ка 
Збир ке фо то гра фи ја EDOPS-програма (укуп но од 2009. го ди не фор ми ран је 8191 
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). 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 (985 ка та ло шких кар ти ца). 

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 3068 фо то гра фи ја (до кра ја ок то бра) у елек трон ској 
фор ми из 2017. го ди не (укуп но 28.251 за пе ри од 2004–2016). Уред но су во ђе не све 
основ не и по моћ не еви ден ци је. Су мар но, ана ли тич ки и софт вер ски, об ра ђе но је 
1034 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 (F-2550-3228). 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 2653 фотографијe 
(до кра ја ок то бра) у елек трон ској фор ми из 2018. го ди не (укуп но 30.904 за пе ри од 
2004‒2018. го ди на).

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 (507 ка та ло шких кар ти ца). На ста вље ни су по сло ви из ра де 
Имен ског ре ги стра (327 стра ни ца, 20 у овој го ди ни), Пред мет ног (127 – 9 у овој го-
ди ни), као и си сте мат ског ре ги стра (33). Су мар но, ана ли тич ки и софт вер ски, об ра-
ђе но је 508 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 (F-3229-3737). 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 3123 фотогра-
фијe у елек трон ској фор ми из 2019. го ди не (укуп но 34.027 за пе ри од 2004–2018. 
го ди на). Уред но су во ђе не све основ не и по моћ не еви ден ци је.

Ске ни ра ње гра ђе

То ком 2017. 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 (за раз ли чи те из ло жбе не или про јект не 
ак тив но сти), скениранa су, струч но-ар хи ви стич ки и тех нич ко-софт вер ски при пре-
мље на укуп но 1033 пред ме та и по је ди нач не ар хи ва ли ја из свих збир ки Ру ко пи сног 
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оде ље ња Фон да Ма ти це срп ске. Од по ме ну тих, при пре мље ни су 723 фо то гра фи је, 
141 пи смо, 68 ру ко пи са, 6 гра фи ка и ма па, де се ти не стра ни ца и ли сто ва из 8 За пи-
сни ка Ма ти це срп ске и 87 пу бли ка ци ја. За Рад Ма ти це срп ске при пре мље но је 769 
фо то гра фи ја. За по тре бе обе ле жа ва ња ју би ле ја сто го ди шњи це При са је ди ње ња 
1918–2018, сто се дам де се то го ди шњи це одр жа ва ња Мај ске скуп шти не 1848‒2018, 
270 го ди на од ели бер та ци је Гра да Но вог Са да 1748. го ди не (сти ца ња ста ту са Сло-
бод ног кра љев ског гра да), на опи са не на чи не при пре мље но је 56 пи са ма, 19 ру ко-
пи са, 60 фо то гра фи ја, 5 стра ни ца из За пи сни ка Ма ти це срп ске и 21 стра ни ца из 
пе ри о дич них и мо но граф ских, штам па них пу бли ка ци ја. У то ку 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 (за раз ли чи те из ло жбе не или про јект не ак тив но сти), ске ни ра но је, струч-
но-ар хи ви стич ки и тех нич ко-софт вер ски при пре мље но укуп но 833 пред ме та и 
по је ди нач не ар хи ва ли је из свих збир ки Ру ко пи сног оде ље ња и Фон да Ма ти це срп-
ске. Од по ме ну тих, при пре мље не су 544 фо то гра фи је, 201 пи смо, 65 ру ко пи са, 11 
гра фи ка и ма па, де се ти не стра ни ца и ли сто ва из 7 За пи сни ка Ма ти це срп ске и 5 
пу бли ка ци ја.

Ра чу но вод стве на гра ђа

На зах тев Ра чу но вод стве но-фи нан сиј ске слу жбе, Ру ко пи сно оде ље ње је у 
2017. го ди ни при сту пи ло пре у зи ма њу од но сно уни ште њу без вред ног ре ги стра тур-
ског ма те ри ја ла на ста лог ра дом ра чу но вод стве но-фи нан сиј ске слу жбе Ма ти це 
срп ске. У свим фа за ма то ком про це са овог ра да уче ство ва ли су сви за по сле ни из 
Ру ко пи сног оде ље ња, док је ве о ма зна чај ну, кон сул та тив ну уло гу у то ку ра да имао 
ко ле га Ју го слав Вељ ков ски из Ар хи ва Гра да Но вог Са да, члан Од бо ра Ру ко пи сног 
оде ље ња.

На осно ву чл. 37 став 1 тач ка 4 и став 2 За ко на о кул тур ним до бри ма (Сл. гла
сник РС бр. 71/94), чл. 15 и 16 Упут ства о по ступ ку ода би ра ња ар хив ске гра ђе, 
из лу чи ва ња без вред ног ре ги стра тур ског ма те ри ја ла и о на чи ну при мо пре да је ар-
хив ске гра ђе (Сл. гла сник РС бр. 47/81) и Ори јен та ци о не ли сте ка те го ри ја ре ги стра-
тур ског ма те ри ја ла из ра чу но вод стве но-фи нан сиј ске обла сти за ко ри сни ке бу џет-
ских сред ста ва, Ко ми си ја за из лу чи ва ње без вред ног ре ги стра тур ског ма те ри ја ла 
до не ла је од лу ку о уни ште њу сле де ћих ка те го ри ја без вред ног ре ги стра тур ског 
ма те ри ја ла ко ји је на стао ра дом Ма ти це срп ске:

С П И С А К
без вред ног ре ги стра тур ског ма те ри ја ла ко ји је уни штен

Ред. 
бр.

На зив ка те го ри је
ма те ри ја ла 

Го ди на 
на стан ка 

Рок чу ва ња
по Ли сти 

Ред ни број
у Ли сти

Ко ли -
чи на На по ме на 

1.
На ло зи за књи же ње 

(бан ка, бла гај на) 
са пра те ћом 

до ку мен та ци јом
1987–2005. 5 66 64 Пот пу но 

уни шти ти

2. Из во ди из бан ке 1980–2005. 5 67 329 Пот пу но 
уни шти ти

3. Ула зни ра чу ни 1993–2005. 5 50  53 Пот пу но 
уни шти ти

4. Син ди кал на 
слу жба, ра чу ни 1979–1992. 5 77  5 Пот пу но 

уни шти ти
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Без вред ни ре ги стра тур ски ма те ри јал ко ји је пред ло жен за из лу чи ва ње и уни-
ште ње не ма опе ра тив ну вред ност за да љи рад Ма ти це срп ске јер му је ис те као рок 
чу ва ња по Ли сти ка те го ри ја ре ги стра тур ског ма те ри ја ла са ро ко ви ма чу ва ња, а 
не ма ни вред ност ар хив ске гра ђе да би се као кул тур но до бро трај но чу вао. 

Укуп на ко ли чи на без вред ног ре ги стра тур ског ма те ри ја ла: 451 ре ги стра тор.  
Без вред ни ре ги стра тур ски ма те ри јал ко ји је пред ло жен за из лу чи ва ње је об у хва тао 
пе ри од од 1979. го ди не до 2005. го ди не. 

Ко ми си ја је пред ло жи ла да се из лу че ни ар хив ски ма те ри јал у пот пу но сти 
уни шти уз по моћ над ле жних слу жби Гра да ко је су у ту свр ху би ле ан га жо ва не.

Ко ми си ја је ра ди ла у сле де ћем са ста ву: Би ља на Кле нов шек, шеф Ра чу но вод ства 
МС; Би ља на Бла жек, ар хи вар у МС; мср Алек сан дра Јо ва но вић, струч ни са рад ник 
РО, и Ју го слав Вељ ков ски, струч ни кон сул тант из Исто риј ског ар хи ва Гра да Но вог 
Са да, члан Од бо ра РОМС.

Но ва гра ђа

Те ку ћа Ар хи ва Ма ти це срп ске

Оде ље ње је пре у зе ло из Оп штег оде ље ња:
– ар хи ва из 2015. го ди не, ко ја је у ве зи са све ча но сти ма и ак тив но сти ма у Ма-

ти ци срп ској (фо то гра фи је, по зив ни це са све ча них ску по ва, пре да ва ња и про-
мо ци ја);

– ма па гра фич ких ли сто ва сту де на та Гра фич ког од се ка Фа кул те та при ме ње них 
умет но сти и ди зај на у Бе о гра ду Шест ве ко ва Ко сов ског бо ја, 1989.

По кло ни

У то ку из ве штај ног пе ри о да, Ру ко пи сном оде ље њу су уру чи ли по кло не сле-
де ћи да ро дав ци:

2016.
– Вла ди мир Ди ми три је вић из Чач ка – ру ко пи сна гра ђа по зна тог срп ског про-

фе со ра фи ло зо фи је, ма те ма ти ке и не мач ког је зи ка Вла ди ми ра Ву ји ћа; 
– Ду шан Јо ван че вић из Но вог Са да – Пе сме 1957–2044, ау тор Ми ли во је Ра ден-

ко вић Па ла вр тић;
– Иван Не гри шо рац из Но вог Са да – ау тор ска пе сма Хач кар. Не ви дљи ва цр ква, 

то рањ и тло црт. Ан ђе ли по ју чи ји је пре вод ура дио Баб кен Си мо њан;
– Ми ро слав Ра до њић из Но вог Са да – три пи сма Мла де на Ле сков ца и јед но пи-

смо Иси до ре Се ку лић, упу ће на Ми ли ци Ве се ли нов;
– Ми лош Ра сто вић из Пит сбур га, САД – мо но гра фи ја Срп ског на род ног са ве за 

из Пит сбур га, САД; ске ни ра не, ура мље не стра ни це Аме ри кан ског Ср бо бра на, 
нај ста ри је срп ско-аме рич ке но ви не ко ја из ла зи у кон ти ну и те ту на се вер но а-
ме рич ком кон ти нен ту;

– Ру долф Бру чи из Но вог Са да – из бор до ку ме на та, пар ти ту ра, при зна ња ве за-
на за про фе си о нал ни рад ком по зи то ра Ру дол фа Бру чи ја ко ји је као му зич ки 
ства ра лац оста вио ду бок траг на му зич кој сце ни Но вог Са да;

– Је ле на Ко ва чек Све тли чић из Но вог Са да – део лич не за о став шти не проф. др 
Бо жи да ра Ко ва че ка, пред сед ни ка Ма ти це срп ске;

2017.
– Ру долф Бру чи из Но вог Са да – Лич ни фонд „Ру долф Бру чи”;
– Сте ван Бу гар ски из Те ми шва ра, Ру му ни ја – про је кат, рад М. Та па ви це;
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– Ми ло ван Зе кић из Ву ко ва ра, Хр ват ска – ар хи ва Ву ко вар ског срп ског пе вач ког 
дру штва „Ја вор”;

– Је ле на Ко ва чек Све тли чић из Но вог Са да – Лич ни фонд „Бо жи дар Ко ва чек”;
– Ми лан Ли ва да из Но вог Са да – са бра на де ла у ру ко пи су књи жев ни ка Ђу ре 

Ли ва де;
– Лу ка Ми лен ко вић из Ни ша – нот ни збор ни ци (5), гра ђа пој ца и ме ло гра фа 

проф. Гру је Р. Јо ва но ви ћа из Ни ша;
– Не над Ми ло ра до вић из Пан че ва, по ро дич но ста бло Пе тра Ми ло ра до ви ћа из 

Пан че ва;
– Је ле на По пов из Но вог Са да – Лич ни фонд „Че до мир По пов”;
– Ра до мир По по виц ки из Но вог Са да – Жи во то пис Ла за ра По по виц ког;

2018.
– Ми ли во је Ба кић из Ау стра ли је ‒ ко лек ци ја брон за них олим пиј ских ме да љо-

на ‒ Сид неј 2000; 23 ме да ље сре бра (31,4 гр сре бро); 1 ме да ља брон за и јед на 
сре бр на по лу га 1 кг бр. 000822; 

– Љу ба Вук ма но вић из Но вог Са да – до ку мен та ци ја о жи во ту и де лу пе сни ка 
Ми ро сла ва Ан ти ћа и Ла зе Ко сти ћа (кла си фи ко ва на у ви ше ка те го ри ја, ко ри-
шће на као ма те ри јал у про фе си о нал ном ра ду Љу бе Вук ма но ви ћа, об ја вљи ва-
на у ли сту Днев ник);

– Ма ри на Бо јић из Бе о гра да ‒ ар хив ска гра ђа у ве зи са жи во то пи сом, књи жев-
ним ра дом, ра дом на исто ри ји умет но сти и исто ри ји књи жев но сти Ми ла на 
Ка ша ни на (44 фа сци кле, од но сно око 1 ду жног ме тра у пе ри о ду од 1895. до 
1981);

2019.
– Ма ри е та Ву ји чић из Но вог Са да – ге о граф ска рат на кар та Ср би је и Ма ке до-

ни је чи ји је ау тор кар то граф Карл Фле минг (Flem mings Kri eg skar te Nr. 27); 
Фо то гра фи ја не по зна те жен ске осо бе из фо то граф ске рад ње Т. Сто ја но вић, 
Сом бор; 

– Ака де мик Ка је тан Ган тар из Љу бља не, Сло ве ни ја – ана ли за „До ку мен та о 
Рај ку” ко ја да ти ра из вре ме на кра ља Сте фа на Ду ша на, чи ји је ау тор проф. др 
Ан тон Со вре; сту ди ја о „Рај ку” на сло ве нач ком и не мач ком је зи ку; но вин ски 
текст о ака де ми ку Ми ла ну Бу ди ми ру из 1975. го ди не;

– др Ксе ни ја Мин чић Об ра до вић из Но вог Са да – пре пи ска Ксе ни је Мин чић 
Об ра до вић и проф. др Ми тра Пе ши ка на (5 пи са ма); 

– Мир ја на Џе пи на из Но вог Са да – две до пи сни це и јед но пи смо из лич не пре-
пи ске са књи жев ни ком др Дра шком Ре ђе пом, чи ту ље по во дом смр ти др Дра-
шка Ре ђе па, об ја вље не у ли сту Днев ник.

От куп гра ђе 

Ко ми си је за про це ну и от куп ар хив ске гра ђе у Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це 
срп ске у чи јем са ста ву су: проф. др Алек сан дра Вра неш, управ ни ца Оде ље ња, Соња 
Боб и мср Алек сан дра Јо ва но вић, ви ши ар хи ви сти Оде ље ња, пред ло жи ла је 2017. 
го ди не Пред сед ни штву Ма ти це срп ске да омо гу ћи Оде ље њу да Збир ку РО до пу ни 
сле де ћим ар хи ва ли ја ма:

– Че ти ри до ку мен та у ру ко пи су ко ји при па да ју пе ри о ду од 1857. до 1866. го ди-
не и чи ја се са др жи на ве зу је за Вр шач ку епар хи ју, упу ће на про то пре зви те ру 
Фи ли пу Тран да фи ло ви ћу. До ку мен ти су у ру ко пи су, на пи са ни та да шњом 
ре дак ци јом срп ског је зи ка са очу ва ним пе чат ним во ском.
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За по ну ђе ну гра ђу го спо ди на Ху се и на Чам џи ћа из Срем ске Ка ме ни це про це-
ње на је вред ност од 10.000 ди на ра. Ко ми си ја за от куп гра ђе до не ла је од лу ку да 
по ну ђе на гра ђа бу де от ку пље на по тој вред но сти.

У 2018. го ди ни от ку пље на је сле де ћа ар хи ва ли ја:
– Грб по ро ди це Та па ви ца, ме син га на пло ча, фор ма та 16,5 х 12,5 цм.

Ко ми си ја се кон сул то ва ла са мр Да ни лом Вук са но ви ћем, ру ко во ди о цем Оде-
ље ња за ис тра жи ва ње и за шти ту ко лек ци је у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, ко ји је по-
твр дио ми шље ње да је у пи та њу ау тен тич ни грб по ро ди це Та па ви ца ко ји је до де љен 
ге не ра лу Те о до ру Та па ви ци 1831. го ди не. У пи та њу је ре про дук ци ја из ХХ ве ка, ко ја 
је на пра вље на по на руџ би ни у огра ни че ном бро ју. Ре про дук ци ја је из ра ђе на у ви ду 
емај ли ра не ин тар зи је на ме син гу, фор ма та 16,5 х 12,5 цм.

За по ну ђе ну гра ђу го спо ди на Го ра на Ни ко ли ћа из Опо ва про це ње на је вред ност 
од 15.000 ди на ра. Ко ми си ја за от куп гра ђе до не ла је, уз кон сул та ци је са Пред сед ни-
штвом Ма ти це срп ске, од лу ку да по ну ђе на гра ђа бу де от ку пље на по тој вред но сти.

Услу жна де лат ност

То ком из ве штај ног пе ри о да гра ђу из збир ки Оде ље ња ко ри сти ли су ис тра жи-
ва чи ко ји су до ла зи ли из Ба ва ни шта, Ба ња лу ке, Бач ког Јар ка, Бач ке Па лан ке, 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, Мо скве (Ру си ја), Ни ша, Оџа ка, Пан че ва, 
Пра га (Че шка), Сен те, Сом бо ра, Те ми шва ра (Ру му ни ја), Фу то га, Чач ка и Ши да.

Ру ко пи сно оде ље ње је, сво јом услу жном де лат но шћу кроз пру жа ње по мо ћи 
у на ла же њу по треб не ар хив ске гра ђе, би ло укљу че но у рад на број ним Ма ти чи ним 
про јек ти ма. Са рад ња и по моћ пру же на је 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.

Сви ар хи ви сти Оде ље ња ра ди ли су у Чи та о ни ци и Де поу, у скла ду са пла ни-
ра ним рас по ре дом де жур ста ва.

Бу ду ћи да су се то ком 2019. го ди не од ви ја ли сло же ни гра ђе вин ски ра до ви 
ка ко у де лу згра де Ма ти це срп ске та ко и у са мом Ру ко пи сном оде ље њу, Чи та о ни ца 
је би ла за тво ре на за јав ност. И по ред то га, са рад ни ци, ис тра жи ва чи мо гли су да 
до би ју ин фор ма ци је о гра ђи и увид у гра ђу елек трон ским пу тем.

Ске ни ра ње гра ђе

То ком из ве штај ног пе ри о да, 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 (за раз ли чи те из ло жбе не или 
про јект не ак тив но сти), ске ни ра ни су, струч но-ар хи ви стич ки и тех нич ко-софт вер-
ски при пре мље ни укуп но 1033 пред ме та и по је ди нач не ар хи ва ли ја из свих збир ки 
Ру ко пи сног оде ље ња Фон да Ма ти це срп ске. Од по ме ну тих, при пре мље не су 723 
фо то гра фи је, 141 пи смо, 68 ру ко пи са, 6 гра фи ка и ма па, де се ти не стра ни ца и ли-
сто ва из 8 За пи сни ка Ма ти це срп ске и 87 пу бли ка ци ја. За Рад Ма ти це срп ске при-
пре мље но је 769 фо то гра фи ја. За по тре бе обе ле жа ва ња ју би ле ја сто го ди шњи це 
При са је ди ње ња 1918–2018, сто се дам де се то го ди шњи це одр жа ва ња Мај ске скуп шти
не 1848‒2018, 270 го ди на од ели бер та ци је Гра да Но вог Са да 1748. го ди не (сти ца ња 
ста ту са Сло бод ног кра љев ског гра да), на опи са не на чи не при пре мље но је 56 пи са ма, 
19 ру ко пи са, 60 фо то гра фи ја, 5 стра ни ца из За пи сни ка Ма ти це срп ске и 21 стра ни-
ца из пе ри о дич них и мо но граф ских, штам па них пу бли ка ци ја. У то ку го ди не, у 
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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 (за раз ли чи те из ло жбе не или про јект не ак тив но сти), ске ни ра но је, 
струч но-ар хи ви стич ки и тех нич ко-софт вер ски при пре мље но укуп но 833 пред ме-
та и по је ди нач не ар хи ва ли је из свих збир ки Ру ко пи сног оде ље ња и Фон да Ма ти це 
срп ске. Од по ме ну тих, при пре мље не су 544 фо то гра фи је, 201 пи смо, 65 ру ко пи са, 
11 гра фи ка и ма па, де се ти не стра ни ца и ли сто ва из 7 За пи сни ка Ма ти це срп ске и 
5 пу бли ка ци ја.

Са рад ња са срод ним уста но ва ма

Га ле ри ја Ма ти це срп ске из вр ши ла је кон зер ва тор ско-ре ста у ра тор ске ра до ве 
ко ји се од но се на ар хи ва ли ју из кор пу са Збир ке ру ко пи са чи ја је сиг на ту ра М. 13.061. 
Ар хи ва ли ја са др жи пет ли то гра фи ја ко је су, на кон ре ста у ра тор ских ра до ва ко ји ма 
је ко ор ди ни рао мр Да ни ло Вук са но вић, би ле из ло же не у Га ле ри ји Ма ти це срп ске 
по во дом ор га ни зо ва ња из ло жбе „Ди ми три је Авра мо вић – умет ник европ ских окви-
ра и срп ског кон тек ста” у пе ри о ду од 15. сеп тем бра до 12. но вем бра 2017. го ди не. 
Му зеј Вој во ди не обра тио се Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске по во дом са рад ње 
ко ја под ра зу ме ва ис тра жи ва ње ар хив ског ма те ри ја ла из кор пу са Оде ље ња у ве зи 
са фор ми ра њем те мат ски зна чај них ар хи ва ли ја за Му зеј при са је ди ње ња и обе ле-
жа ва ња све ча но сти пла ни ра них тим по во дом у 2018. го ди ни. У окви ру са рад ње 
Град ске би бли о те ке у Но вом Са ду и Ма ти це срп ске, др Иси до ра По по вић је за 
Еди ци ју „Но во сад ски ма ну скрипт” Град ске би бли о те ке при ку пи ла и си сте ма ти зо-
ва ла гра ђу у Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске, Ар хи ву Вој во ди не, По зо ри шном 
му зе ју Вој во ди не и Ар хи ви Срп ског на род ног по зо ри шта, као и у Би бли о те ци Ма-
ти це срп ске. При ку пље на гра ђа при ре ђе на је као це ли на у књи зи Фо тер: Јо ван 
Ђор ђе вић и Срп ско на род но по зо ри ште кроз ода бра не из во ре. Књи га је пре да та на 
при пре му Град ској би бли о те ци у Но вом Са ду и би ће штам па на у окви ру Еди ци је 
„Но во сад ски ма ну скрипт”, чи ји је уред ник др Зо ри ца Ха џић. Са рад ња је оства ре на 
и са Га ле ри јом Ма ти це срп ске, Му зе јом Ни ко ле Те сле, Исто риј ским ар хи вом Гра да 
Но вог Са да, Му зе јом Гра да Но вог Са да, Исто риј ским ар хи вом Шу ма ди је, та ко ђе 
са свим уни вер зи тет ским уста но ва ма у др жа ви и дру гим прав ним ли ци ма.

ДИ ГИ ТА ЛИ ЗА ЦИ ЈА ГРА ЂЕ РУ КО ПИ СНОГ ОДЕ ЉЕ ЊА 
(ру ко во ди лац про јек та: проф. др Алек сан дра Вра неш)

Циљ про јек та – об ра да и сре ђи ва ње ар хив ске гра ђе Ру ко пи сног оде ље ња ди-
ги тал ним сред стви ма, омо гу ћио је по че так про це са ко ри шће ња ди ги та ли зо ва них 
до ку ме на та. Ру ко пи сно оде ље ње Ма ти це срп ске је у про те клом пе ри о ду при сту-
пи ло, уз сред ства до би је на од Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња и По кра јин-
ског се кре та ри ја та за кул ту ру, ди ги та ли за ци ји Ар хи ва. 

2016.
Збир ка пи са ма

Од 11. ок то бра 2016. го ди не от по че ло се са ра дом на ди ги та ли за ци ји Збир ке 
пи са ма, циљ про јек та је сте пред ста вља ње је дин стве не збир ке пре пи ске срп ских 
лич но сти из исто ри је и кул ту ре. Пру жа се не дво сми слен увид у бо га ту пре пи ску 
ко ју су во ди ле по зна те и при зна те лич но сти из на ше исто ри је са ис так ну тим лич-
но сти ма и ин сти ту ци ја ма вре ме на у ко јем су де ло ва ле. Про мо ви ше се Збир ка пи-
са ма Ру ко пи сног оде ље ња и кон цепт књи жев но и сто риј ског, по себ но про фи ли са ног 
ар хив ског Оде ље ња уну тар Ма ти це срп ске.
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Ре до след ра да на про јек ту:

Са ра дом на про јек ту от по че ло се ске ни ра њем пре пи ске и при пре мом за рад 
у елек трон ској фор ми:

– тех нич ка при пре ма до ку мен та ци је;
– пре пис и унос по да та ка по упут ству и под кон тро лом на ру чи о ца;
– про ве ра по да та ка;
– ске ни ра ње до ку ме на та (Збир ка пи са ма);
– тран сфер сли ка у ар хив ски елек трон ски си стем у про сто ри ја ма из вр ши о ца, а 

за тим тран сфер у си стем на ру чи о ца, по стан дар ди ма стру ке;
– упа ри ва ње по да та ка и сли ка.

2018.
– У про те клом пе ри о ду об ра ђе на су 108.372 фај ла сли ка, од но сно ске но ва. Да 

би се из вр ши ла ди ги та ли за ци ја це ло куп не Збир ке, у 2018. го ди ни, пре о ста лих 
40.000 ске но ва, од но сно сли ка, би ло је нео п ход но ди ги та ли зо ва ти ка ко би се 
окон чао рад на пре о ста лом де лу пи са ма ко ја при па да ју нај ста ри јем пе ри о ду 
и дра го це ни су део ар хи ва ли ја Ру ко пи сног оде ље ња (пи сма Ста ни сла ва Ви-
на ве ра, Ву ка Ка ра џи ћа, Или је Га ра ша ни на, Ми ла на Гро ла, До си те ја Об ра до-
ви ћа, Ла зе Ко сти ћа, Ти хо ми ра Осто ји ћа, Ми хај ла Пу пи на и мно гих дру гих). 
Са ра дом на про јек ту на ста ви ло се у мар ту 2018. и за вр ши ло се у ма ју 2018. 
го ди не.

Збир ка ру ко пи са

2019.
То ком 2019. го ди не за по чет је рад на ди ги та ли за ци ји Збир ке ру ко пи са. Уку пан 

број ди ги та ли зо ва них фај ло ва-сли ка, од но сно ске но ва, је сте 10.000. 
У про те клом пе ри о ду је об ра ђе но 10.000 фај ло ва сли ка, од но сно ске но ва. Да би 

се из вр ши ла ди ги та ли за ци ја це ло куп не Збир ке, у на ред ној го ди ни би ло би нео п ход-
но ди ги та ли зо ва ти пре о ста ли део Збир ке, ка ко би се окон чао рад на ар хи ва ли ја ма 
ко је при па да ју нај ста ри јем пе ри о ду и дра го це ни су део ар хи ва ли ја Ру ко пи сног 
оде ље ња (ар хи ва ли је Ста ни сла ва Ви на ве ра, Ву ка Ка ра џи ћа, Или је Га ра ша ни на, 
Ми ла на Гро ла, До си те ја Об ра до ви ћа, Ла зе Ко сти ћа, Ти хо ми ра Осто ји ћа, Ми хај ла 
Пу пи на и мно гих дру гих). 

Да би се на ста ви ла ди ги та ли за ци ја це ло куп не Збир ке, би ће по треб но да се 
Оде ље њу обез бе де нео п ход на сред ства ко ја би об у хва ти ла рад на пре о ста лом де лу 
Збир ке. 

Оде ље ње је за ре а ли за ци ју овог про јек та то ком пе ри о да од 2016. до 2019. го-
ди не фи нан си ра ло Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња и По кра јин ски се кре та-
ри јат за кул ту ру и јав но ин фор ми са ње:

2016. – Ми ни стар ство за кул ту ру и ин фор ми са ње: 500.000,00

2018. – По кра јин ски се кре та ри јат за кул ту ру и јав но ин фор ми са ње: 200.000,00

2019. – Ми ни стар ство за кул ту ру и ин фор ми са ње: 360.000,00 ди на ра.

Са рад ни ци на про јек ту: мср Алек сан дра Јо ва но вић, ви ши ар хи ви ста, ко ор ди-
на тор ра да на про јек ту; Со ња Боб, ви ши ар хи ви ста, Бра ни слав Ка ра но вић, ви ши 
ар хи ви ста, мср Ог њен Ка ра но вић, ар хи ви ста, и др Иси до ра По по вић, ви ши ар хи-
ви ста Ру ко пи сног оде ље ња Ма ти це срп ске.
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На уч ни и струч ни ску по ви, округли столови
2017.

Окру гли сто „Раз ма тра ње на цр та ’Стра те ги је раз во ја кул ту ре  
Ре пу бли ке Ср би је од 2017. до 2027’”

У Ма ти ци срп ској је 1. сеп тем бра 2017. го ди не одр жан Окру гли сто „Раз ма-
тра ње на цр та ’Стра те ги је раз во ја кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је од 2017. до 2027’”, као 
при лог јав ној рас пра ви. Пред ста вља ње де та ља Стра те ги је организованo је у са рад њи 
Ма ти це срп ске, Огран ка СА НУ и Уни вер зи те та у Но вом Са ду. Број ну пу бли ку и 
го сте по здра ви ли су пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др Дра ган Ста нић, ми ни стар 
кул ту ре и ин фор ми са ња го спо дин Вла дан Ву ко са вље вић и пред сед ник Огран ка 
СА НУ ака де мик Сте ван Пи ли по вић.

То ком пр вог де ла про гра ма сво ја раз ма тра ња о на цр ту пред ста ви ли су: по себ-
ни са вет ник ми ни стра кул ту ре и ин фор ми са ња др Вук Ву ки ће вић, управ ник Би-
бли о те ке СА НУ ака де мик Ми ро Вук са но вић, про рек тор за на у ку Уни вер зи те та у 
Но вом Са ду проф. др Сне жа на Сме де ре вац, пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др 
Дра ган Ста нић, де кан Ака де ми је умет но сти у Но вом Са ду проф. Си ни ша Бо кан и 
ми ни стар кул ту ре и ин фор ми са ња го спо дин Вла дан Ву ко са вље вић.

Дру ги део про гра ма био је на ме њен пи та њи ма и пред ло зи ма уче сни ка јав не 
рас пра ве. Окру глом сто лу су при су ство ва ли по моћ ни ци ми ни стра кул ту ре: Алек сан-
дра Фул го си, Ива на Де дић, Асја Дра ча Мун те ан, др Де јан Ма сли ко вић и Оли ве ра 
Жи ва но вић, за тим се кре тар Ми ни стар ства кул ту ре Игор Јо ви чић, по себ ни са вет ник 
ми ни стра кул ту ре др Дра ган Ха мо вић и са вет ни ца у Ми ни стар ству кул ту ре и ин фор-
ми са ња Алек сан дра Ђор ђе вић, мно ги ува же ни го сти, као и мно го број на пу бли ка.

Ми ни стар кул ту ре и ин фор ми са ња ис та као је зна чај одр жа ва ња окру глог сто ла 
и јав не рас пра ве у Ма ти ци срп ској као нај ста ри јој књи жев ној, кул тур ној и на уч ној 
ин сти ту ци ји код Ср ба и на гла сио да је ово пр ва у ни зу јав них рас пра ва по во дом 
на цр та Стра те ги је.

Окру гли сто „Ко со во и Ме то хи ја: ју че, да нас, су тра”

У Ма ти ци срп ској је 17. но вем бра 2017. у Све ча ној са ли одр жан Окру гли сто 
„Ко со во и Ме то хи ја: ју че, да нас, су тра”. Скуп су по здра ви ли проф. др Дра ган Ста-
нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, др Ири неј Бу ло вић, епи скоп бач ки, и го спо дин 
Мар ко Ђу рић, ди рек тор Кан це ла ри је за Ко со во и Ме то хи ју. Окру гли сто је одр жан 
у две сед ни це. Пр вој сед ни ци пред се да ва ли су проф. др Дра ган Ста нић и ака де мик 
Ми ро Вук са но вић. Сво ја са оп ште ња су из ло жи ли: пр оф. др Зо ран Авра мо вић, пр-
оф. др Бран ко Баљ, проф. др Сло бо дан Вла ду шић, ака де мик Ми ро Вук са но вић, 
пр оф. др Слав ко Гор дић, проф. др Јо ван Де лић, пр оф. др Ђор ђе Ђу рић, др Бо јан 
Јо ва но вић, проф. др Ми лош Ко ва че вић, пр оф. др Ми лош Ко вић, го спо дин Дра го-
љуб Кој чић и проф. др Ча слав Ко при ви ца. На кон па у зе дру гом сед ни цом су пред-
се да ва ли пр оф. др Јо ван Де лић и проф. др Ва лен ти на Пи ту лић. Са оп ште ња су 
из ло жи ли: ака де мик Ми о драг Мар ко вић, проф. др Алек сан дар Ми ла но вић, др 
Алек сан дра Но ва ков, проф. др Ва лен ти на Пи ту лић, мр Жи во јин Ра ко че вић, проф. 
др Алек сан дар Ра сто вић, проф. др Ми тра Ре љић, го спо дин Ђор ђо Сла до је, проф. 
др Дра ган Ста нић, др Дра ган Ха мо вић, проф. др Бо го љуб Ши ја ко вић, проф. др 
Ср ђан Шљу кић и проф. др Урош Шу ва ко вић. У за вр шној ре чи го во ри ли су: проф. 
др Јо ван Де лић, др Вла ди мир Да ви до вић и проф. др Дра ган Ста нић. До га ђа ју су 
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при су ство ва ли: го спо дин Ни ко ла Се ла ко вић, ге не рал ни се кре тар пред сед ни ка Ре пу-
бли ке Ср би је, проф. др Вла ди мир По по вић, др жав ни се кре тар за на у ку у Ми ни стар-
ству про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је, Дра ган Вла ди са вље-
вић, ди рек тор Кан це ла ри је за ко ор ди на ци о не по сло ве у пре го ва рач ком про це су, и 
др Вла ди мир Да ви до вић, по моћ ник ми ни стра прав де.

2019.

„Срп ски кул тур ни про стор: устрој ство, про бле ми, вред но сти”

У Ма ти ци срп ској, у пе так, 17. ма ја 2019. го ди не у 10 са ти, све ча но је отво рен 
дво днев ни скуп „Срп ски кул тур ни про стор: устрој ство, про бле ми, вред но сти”. 
По здрав не ре чи уче сни ци ма, пре став ни ци ма ме ди ја и број ној пу бли ци упу ти ли 
су: го спо дин Вла дан Ву ко са вље вић, ми ни стар кул ту ре и ин фор ми са ња у Вла ди 
Ре пу бли ке Ср би је, епи скоп Јо ван (Пу рић) и проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске. У свом обра ћа њу, ми ни стар Ву ко са вље вић је под се тио при сут не 
да је овај скуп на ста вак ак тив но сти ко ја је за че та пот пи си ва њем „По ве ље о срп ском 
кул тур ном про сто ру”, на гла ша ва ју ћи да је „Срп ски кул тур ни про стор онај ге о граф-
ски про стор на ко ме је срп ски на род то ком ду гог исто риј ског тра ја ња оста вио не-
сум њи ве тра го ве свог ма те ри јал ног и не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа. Ти про-
сто ри не по кла па ју се са по ли тич ким про сто ри ма на ро да у не ком исто риј ском 
тре нут ку”.

Том при ли ком го спо ди ну Вла да ну Ву ко са вље ви ћу уру че но је по себ но при-
зна ње Ма ти це срп ске за до са да шњу са рад њу и по кре та ње иде је за одр жа ва ње по-
ме ну тог ску па – Спе ци јал на пла ке та и Пе чат Ма ти це срп ске из ра ђе ни 2014. го ди не 
по во дом обе ле жа ва ња 150. го ди шњи це пре се ље ња Ма ти це срп ске из Пе ште у Но ви 
Сад.

Све ча ном отва ра њу, из ме ђу оста лих, при су ство ва ли су и го спо дин Да ли бор 
Ро жић, члан Град ског ве ћа за кул ту ру, и го спо ђа Дра га на Ми ло ше вић, по кра јин ски 
се кре тар за кул ту ру, јав но ин фор ми са ње и од но се с вер ским за јед ни ца ма.

На дво днев ном ску пу одр жа ном у Ма ти ци срп ској 17. и 18. ма ја уче ство ва ло 
је ви ше од ше зде сет на уч них и кул тур них рад ни ка, као и пред став ни ка струч не и 
кул тур не јав но сти из Ср би је, Цр не Го ре, Ре пу бли ке Срп ске, Хр ват ске и Ру му ни је. 
Ор га ни за ци о ни од бор ску па чи ни ли су: проф. др Дра ган Ста нић, проф. др Јо ван 
Де лић, проф. др Сло бо дан Вла ду шић, проф. др Ср ђан Шљу кић и др Дра ган Ха мо-
вић, а скуп је за ми шљен као не ка вр ста окру глог сто ла на ко јем би тре ба ло раз мо-
три ти чи тав низ пи та ња ко је отва ра по јам срп ског кул тур ног про сто ра. Сва ки 
уче сник био је пот пу но сло бо дан да раз ма тра она пи та ња ко ја сма тра ва жним, а у 
скло пу те ме на зна че не на сло вом. На ме ра је би ла не са мо да се отво ре на чел на, те-
о риј ска не го и са свим прак тич на пи та ња ко ја са на ме ћу у по љу раз ли чи тих на уч них, 
умет нич ких и струч них ди сци пли на. Исто та ко ни је би ло на ме ре да па жња уче сни-
ка ску па бу де усме ре на ка нео п ход но сти из ла га ња са свим но вих на уч них са зна ња 
(она су по жељ на, али ни су нео п ход на), не го се на сто ја ло, пре све га, да се са гле да 
ка кво је са да шње ста ње на срп ском кул тур ном про сто ру, ка ко та це ли на функ ци-
о ни ше, у ка квим су од но си ма де ло ви тог си сте ма, а по себ но шта би у бу дућ но сти 
би ло по треб но да се ура ди ка ко би та це ли на и ње ни де ло ви функ ци о ни са ли што 
ди на мич ни је и што склад ни је.

Ра до ви са ску па би ће штам па ни у по себ ном те мат ском збор ни ку, а сво је ре-
фе ра те под не ли су: ака де мик Ма ти ја Бећ ко вић, ака де мик Ва си ли је Ђ. Кре стић, ака-
де мик Сло бо дан Ре ме тић, ака де мик Ми ло ван Да ној лић, ака де мик Ми ро Вук са но-
вић, ака де мик Гој ко Ђо го, проф. др Ду шан Ива нић, проф. др Ми лош Ко вић, проф. др 
Бо го љуб Ши ја ко вић, проф. др Слав ко Гор дић, проф. др Пе тар Пи ја но вић, проф. др 



РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ 225

Ми лош Ко ва че вић, проф. др Вељ ко Бр бо рић, проф. др Алек сан дар Ми ла но вић, 
проф. др Је ли ца Сто ја но вић, проф. др Јо ван Де лић, проф. др Дра ган Ста нић, проф. др 
Ми ло ван Ми тро вић, проф. др Љу би ша Ми тро вић, проф. др Љу бин ко Ми ло са вље вић, 
проф. др Љу би ша Де спо то вић, проф. др Ср ђан Шљу кић, проф. др Мла ден Шу ка ло, 
проф. др Сло бо дан Вла ду шић, проф. др Вла ди мир Ко ла рић, проф. др Ђор ђе Три-
фу но вић, проф. др Љу бо мир ка Кр кљуш, проф. др Вла ди мир Си мић, проф. др Игор 
Бо ро зан, проф. др Бо шко Су вај џић, проф. др Ва лен ти на Пи ту лић, проф. др Ли ди ја 
То мић, проф. др Алек сан дар Јо ва но вић, проф. др Сло бо дан Ре љић, доц. др Го ран 
Ра до њић, др Бо јан Јо ва но вић, др Алек сан дар Га јић, др Дра ган Ха мо вић, др Вик тор 
Са вић, др Мом чи ло Па вло вић, др Ми ле Бје ла јац, др Све тла на Ше а то вић, др Мом-
чи ло Вук са но вић, др Сла во мир Гво зде но вић, др Да ни је ла Ко ро ли ја Цр кве ња ков, 
др Ја на Алек сић, др Бо рис Бу ла то вић, мср Ни ко ла Ма рин ко вић, мср Не ма ња Ра јак, 
мср Мар ко То шо вић, Дра го слав Бо кан, Ђор ђе Не шић, Бу ди мир Ду бак, Са лих Се ли-
мо вић, Де јан Ра до ва но вић.

Одр жа ва ње ску па фи нан сиј ски су по др жа ли Ми ни стар ство кул ту ре Ре пу бли-
ке Ср би је и По кра јин ски се кре та ри јат за кул ту ру, јав но ин фор ми са ње и од но се са 
вер ским за јед ни ца ма.

Оде ље ње за књи жев ност и је зик

2017.

„Има ју ли ин те лек ту ал ци бу дућ ност?”

У Ма ти ци срп ској је 21. апри ла 2017. го ди не одр жан Окру гли сто „Има ју ли 
ин те лек ту ал ци бу дућ ност?”. Сво ја гле ди шта о да на шњем дру штве ном по ло жа ју и 
уло зи ин те лек ту а ла ца и о њи хо вој бу дућ но сти из не ли су књи жев ни ци, исто ри ча ри, 
по ли ти ко ло зи и со ци о ло зи из Ср би је и Ре пу бли ке Срп ске. Из ла га ња са овог ску па 
об ја вље на су у јул ско-ав гу стов ској све сци Ле то пи са Ма ти це срп ске.

Уче сни ке, пу бли ку и пред став ни ке ме ди ја по здра ви ли су проф. др Дра ган 
Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, и проф. др Ср ђан Шљу кић, ко ор ди на тор ску па, 
а уче ство ва ли су: проф. др Љу би ша Де спо то вић, проф. еме ри тус др Слав ко Гор дић, 
проф. др Дра ган Ста нић, проф. др Ср ђан Шљу кић, мр Алек сан дар Вра њеш, проф. 
др Сло бо дан Вла ду шић, проф. др Јо ван По пов, доц. др Ми лош Ко вић, др Сло бо дан 
Ре љић, др Алек сан дар Га јић, др Је ле на Ма ри ће вић и мср Не ма ња Ра јак.

„Јо ван Су бо тић – у свом и на шем вре ме ну”

У Ма ти ци срп ској је 12. де цем бра 2017. го ди не одр жан окру гли сто по све ћен 
књи жев ном, на уч ном и по ли тич ком ра ду Јо ва на Су бо ти ћа (1818–1886), не ка да шњег 
пред сед ни ка Ма ти це срп ске и уред ни ка Ле то пи са Ма ти це срп ске, под на зи вом 
„Јо ван Су бо тић – у свом и на шем вре ме ну”. Ор га ни за ци о ни од бор ску па чи ни ли 
су проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, и пр оф. еме ри тус др Ду шан 
Ива нић са Фи ло ло шког фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, ко ји су скуп и отво ри-
ли, те са не ко ли ко про бра них ре чи по здра ви ли уче сни ке и пу бли ку. То ком рад ног 
де ла ску па са оп ште ња су под не ли: ака де мик Ва си ли је Ђ. Кре стић, проф. др Ду шан 
Ива нић, проф. др Ђор ђе Ђу рић, проф. др Дра ган Ста нић, проф. др Алек сан дар 
Ми ла но вић, проф. др Ду шко Пе ву ља, проф. др Ра до слав Ера ко вић, др Та тја на Јо-
ви ће вић и мср Ма ри ја Сло бо да. На кон то га усле ди ла је ди ску си ја.

Са оп ште ња са ску па, као што је то и оби чај, би ће об ја вље на у за себ ном те-
мат ском збор ни ку.
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2018.

„Ау то шо ви ни зам и ко смо по ли ти зам”

У Ма ти ци срп ској, у пе так, 20. апри ла 2018. го ди не, одр жан је Окру гли сто 
„Ау то шо ви ни зам и ко смо по ли ти зам”. По здрав ну реч одр жао је проф. др Ђор ђе 
Ђу рић, ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске, а ску пом ко ји се од ви јао у две се си је 
пред се да ва ли су проф. др Сло бо дан Вла ду шић и проф. др Сло бо дан Шљу кић. Сво ја 
гле ди шта о овој ак ту ел ној и са вре ме ној те ми из не ли су књи жев ни ци, исто ри ча ри, 
по ли ти ко ло зи и со ци о ло зи из Ср би је, Цр не Го ре и Ре пу бли ке Срп ске: Слав ко Гор дић, 
Зо ран Авра мо вић, Бо го љуб Ши ја ко вић, Ча слав Ко при ви ца, Ми тра Ре љић, Го ран 
Ра до њић, Сло бо дан Ан то нић, Љу би ша Де спо то вић, Са ша Га јић, Сло бо дан Вла ду-
шић, Ср ђан Шљу кић и Не ма ња Ра јак.

Ћо пи ћев сим по зи јум у Ма ти ци срп ској

У Ма ти ци срп ској одр жан је 8, 9. и 10. но вем бра 2018. осми сим по зи јум „Ћо пић 
фан та стич ни” у окви ру ме ђу на род ног на уч ног про јек та „Лир ски, ху мо ри стич ки и 
са ти рич ки сви јет Бран ка Ћо пи ћа” Ин сти ту та за сла ви сти ку Уни вер зи те та „Карл 
Франц” у Гра цу, ко ји је за по чет 2011. го ди не и ко јим ру ко во ди проф. еме ри тус др 
Бран ко То шо вић. На ску пу су уче ство ва ла 22 струч ња ка за књи жев ност и је зик из 
че ти ри зе мље (Ау стри је, Бо сне и Хер це го ви не, Хр ват ске и Ср би је) и је да на ест гра-
до ва (Бе ча, Би ха ћа, Гра ца, Ја го ди не, Но вог Са да, Ру мен ке, Сом бо ра, Срем ских 
Кар ло ва ца, Шап ца, Ву ко ва ра и Зре ња ни на). 

„По е зи ја и ствар ност Ми ло ша Цр њан ског”

У Ма ти ци срп ској 26. де цем бра 2018. го ди не обе ле же на 125-го ди шњи ца ро-
ђе ња Ми ло ша Цр њан ског про гра мом под на зи вом „По е зи ја и ствар ност Ми ло ша 
Цр њан ског”. У про гра му су уче ство ва ли проф. др Алек сан дар Пе тров, проф. др 
Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић, проф. др Го ра на Ра и че вић, др Све тла на Ми ла ши но вић 
и др Мар ко Не дић. 

При сут не је по здра вио проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, 
а про грам је во ди ла и чи та ла ода бра не пе сме Ми ло ша Цр њан ског др Иси до ра По-
по вић.

2019.

Срп ски је зик и ње го ва нор ма

Пи сме но и усме но из ра жа ва ње у скла ду са нор мом стан дард ног срп ског је зи-
ка из у зет но је ва жно − не са мо ме ђу на став ним осо бљем и струч ним са рад ни ци ма 
у ко лек ти ву и на ста ви не го и ме ђу уче ни ци ма. По ди за њем све сти и не го ва њем је-
зич ке нор ме ме ђу на став ни ци ма, струч ним са рад ни ци ма и свим уче сни ци ма у 
вас пи та њу и обра зо ва њу, не по сред но се ути че и на уче ни ке и де цу у пред школ ским 
уста но ва ма, а ти ме и на раз вој ин ди ви дуе и дру штва у це ли ни. Са ци љем уна пре-
ђе ња ових иде ја, у че твр так и пе так (14–15. 3. 2019) у Ма ти ци срп ској одр жан је 
се ми нар „Срп ски је зик и ње го ва нор ма”. Исти семинар је одржан и од 23. до 24. 
фебруара 2017. Се ми нар је акре ди то ван у За во ду за уна пре ђи ва ње обра зо ва ња и 
вас пи та ња под ред ним бро јем 835 и но си осам бо до ва.

Уче сни ци се ми на ра су има ли при ли ке да чу ју основ не по дат ке о струк ту ри 
пра во пи сних про се деа, о раз во ју пра во пи сних на че ла у срп ском књи жев ном је зи ку 



РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ 227

до ву ков ског пе ри о да, те о за да ци ма ор то граф ске нор ма ти ви сти ке у ср би сти ци, 
ана ли зи ра ли су низ слу ча је ва пи са ња ве ли ког сло ва у срп ском је зи ку, од јед но став-
ни јих до оних у ко ји ма ис кљу чи во кон тек сту а ли за ци ја и ин тер пре та ци ја зна че ња 
усло вља ва пи са ње ма лог или ве ли ког сло ва (нпр. на зи ви ма на сти ра, на зи ви исто-
риј ских до га ђа ја – уста ље них и опи сних, пи са ње лек се ме цр ква, скуп шти на, град, 
оп шти на и сл.). То ком дру гог да на се ми на ра ука за но је на нај че шћа огре ше ња о 
је зич ку нор му, на по же љан ре че нич ни по ло жај ен кли ти ке, на упо тре бу од го ва ра-
ју ћих стил ских ре ше ња и сл.

Ин тер ак тив ним ра дом на тек сту уче сни ци су има ли при ли ку да ак тив но уче-
ству ју у раз ме ни ми шље ња, пред ло га и иде ја ка ко са ре а ли за то ри ма се ми на ра та ко 
и ме ђу соб но.

ЊЕ ГО ШЕВ ОД БОР

2017.

На уч ни скуп о Ње го шу 

По во дом 170 го ди на од пр вог из да ња Гор ског ви јен ца, Ву ко вог пре во да Но вог 
за вје та, Бран ко вих Пе са ма и Да ни чи ће вог Ра та за срп ски је зик и пра во пис, ис ти-
чу ћи ве ли ки зна чај 1847. го ди не за срп ску ду хов ност, је зик, књи жев ност и кул ту ру, 
Ње го шев од бор Ма ти це срп ске ор га ни зо вао је на уч ни скуп. Ода бра не су књи ге о 
Ње го шу ко је су на пи са ли Иво Ан дрић, Ми ло сав Ба бо вић, Ни ко лај Ве ли ми ро вић, 
Едвард Де нис Гој, Јо ван Де ре тић, Ми ло ван Ђи лас, Ми ло Лом пар, Ми шел Обен, 
Бра ни слав Пе тро ни је вић, Ми о драг По по вић, Па вле По по вић, Ани ца Са вић Ре бац, 
Иси до ра Се ку лић, Сло бо дан То мо вић, Ми рон Фла шар и Алојз Шма ус. То је пр ви 
на уч ни скуп на ко јем је па жња би ла усме ре на на де ла ду хов ни ка, пи са ца, исто ри-
ча ра књи жев но сти и дру гих на уч ни ка ко ји су из у ча ва ли Ње го ша као пе сни ка, 
вла ди ку и вла да ра. На ску пу су сво ја са оп ште ња под не ли про фе со ри уни вер зи те та 
и на уч ни рад ни ци: Јо ван Де лић, Ра до мир Ива но вић, Ми ко ња Кне же вић, Ра дој ка 
Вук че вић, Го ран Мак си мо вић, Ли ди ја То мић, Ду шко Ба бић, Бо рис Ла зић, Или ја 
Ма рић, Ду шко Пе ву ља, Не над Ни ко лић, Ми ло Лом пар, Дра ган Ста нић, Дра го Пе-
ро вић, Во ји слав Је лић и Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић. На све ча ном отва ра њу у 
Ма ти ци срп ској, на дан Ње го ше вог ро ђе ња, 13. но вем бра 2017, го во ри ли су епи скоп 
бач ки Ири неј (Бу ло вић), проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, и 
ака де мик Ми ро Вук са но вић, пред сед ник Ор га ни за ци о ног од бо ра и уред ник Ње го
ше вог збор ни ка Ма ти це срп ске.

2019. 
Ње го шев од бор обе ле жио је Ње го шев дан у Ма ти ци срп ској 14. но вем бра про-

мо ци јом Ње го ше вог збор ни ка Ма ти це срп ске бр. 3 и на уч ним ску пом „Је зик у 
Ње го ше вим де ли ма”.

На све ча ном отва ра њу при сут ни ма су се обра ти ли гра до на чел ник Но вог Са да 
Ми лош Ву че вић, пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др Дра ган Ста нић и епи скоп 
мо хач ки го спо дин Иси хи је.

Ње го шев збор ник Ма ти це срп ске бр. 3 при ка зао је проф. др Го ран Мак си мо-
вић, члан Ње го ше вог од бо ра Ма ти це срп ске.

На уч ни скуп „Је зик у Ње го ше вим де ли ма” при пре мио је Ор га ни за ци о ни 
од бор (ака де мик Ми ро Вук са но вић, ака де мик Ја сми на Гр ко вић-Меј џор и проф. 
др Ма то Пи жу ри ца), а ску пу су пред се да ва ли чла но ви Ор га ни за ци о ног од бо ра 
ака де мик Ми ро Вук са но вић и ака де мик Ја сми на Гр ко вић-Меј џор. На ску пу су 
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из ло же не сле де ће те ме: „Тре ба нам сва ка Ње го ше ва реч”, ака де мик Ми ро Вук-
са но вић; „Је зик оби чај но га пра ва у Ње го ше вим де ли ма”, ака де мик Ја сми на Гр-
ко вић-Меј џор; „Име но ва ње ли ко ва у Гор ском ви јен цу (лин гво кул ту ро ло шки 
аспект)”, проф. др Је ли ца Сто ја но вић; „Тек сто ло шки аспек ти про у ча ва ња Ње го-
ше вих дје ла (основ на, кри тич ка и ак це нат ска из да ња)”, проф. др Рад ми ло Ма ро-
је вић; „Ње гош и сла ве но срп ска тра ди ци ја”, проф. др Алек сан дар Ми ла но вић; 
„Еле мен ти сла ве но срп ског у је зи ку Ње го ше вих пи са ма”, проф. др Иси до ра Бје-
ла ко вић; „Је зик Ње го ше вих де ла у ре ла ци ја ма пре ма сред њо ка тун ским и ље шан-
ским го во ри ма и Ву шо ви ће вој мо но гра фи ји”, проф. др Ма то Пи жу ри ца; и „Не ке 
мор фо ло шке и син так сич ке цр те Ње го ше вог за ви чај ног го во ра”, проф. др Ми о драг 
Јо ва но вић.

КО СОВ СКО МЕ ТО ХИЈ СКИ ОД БОР

2018.

Не де ља Ко со ва и Ме то хи је у Ма ти ци срп ској

У Ма ти ци срп ској, 26. фе бру а ра 2018. го ди не, у 18 ча со ва, у окви ру „Не де ље 
Ко со ва и Ме то хи је у Ма ти ци срп ској” одр жа но је пр во пред ста вља ње ду хов ног 
ства ра ла штва Ср ба са Ко со ва и Ме то хи је. Скуп су по здра ви ли: проф. др Дра ган 
Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, и го спо дин Ми лош Ву че вић, гра до на чел ник 
Но вог Са да ко ји је и отво рио ма ни фе ста ци ју „Не де ље Ко со ва и Ме то хи је у Ма ти ци 
срп ској”. Одр жа на су пре да ва ња: проф. др Ва лен ти на Пи ту лић „Зна че ње бо жу ра у 
на род ним умо тво ри на ма са Ко со ва и Ме то хи је” и мр Жи во јин Ра ко че вић „Кон текст 
и раз вој кул ту ре у ге ту”. Го спо дин Не бој ша Јев тић, исто ри чар умет но сти, отво рио 
је из ло жбу „При штин ска шко ла, са вре ме но срп ско сли кар ство на Ко со ву и Ме то-
хи ји (1997–2017)”. На кон то га при сут ни су по гле да ли из ло жбу за ко ју је од штам пан 
при го дан ка та лог.

У Све ча ној са ли Ма ти це срп ске, 27. фе бру а ра 2018. го ди не, у 19 ча со ва, одр-
жа но је Ве че пе сни ка са Ко со ва и Ме то хи је. Про грам је за по чет пе смом сту де на та 
Фа кул те та умет но сти При шти на –Зве чан под ру ко вод ством про фе сор ке Ја сми на 
Но вок мет. По здрав ну реч упу тио је го спо дин Игор Ми ро вић, пред сед ник По кра-
јин ске вла де АП Вој во ди не. У ду ху ове ве че ри ре ци то вао је сво је пе сме по све ће не 
Ко со ву и Ме то хи ји. Сво је сти хо ве су ка зи ва ли и пе сни ци: Рат ко По по вић, Дра го мир 
Ко стић, Ми лан Ми хај ло вић, Жи во јин Ра ко че вић и Жар ко Ми лен ко вић. Би о гра фи-
је пе сни ка ка зи ва ла је др Иси до ра По по вић, струч ни са рад ник Ру ко пи сног оде ље-
ња Ма ти це срп ске, ко ја је про грам и во ди ла. Ве че је и за вр ше но пе смом сту де на та 
Фа кул те та умет но сти При шти на –Зве чан.

У окви ру „Не де ље Ко со ва и Ме то хи је у Ма ти ци срп ској” а у су ор га ни за ци ји 
Ма ти це срп ске и Гим на зи је „Ла за Ко стић” у По зо ри шној са ли Гим на зи је, 28. фе-
бру а ра 2018. го ди не, у 19 ча со ва, из ве де на је пред ста ва На род ног по зо ри шта При-
шти на Го вор на ма на Го ра на Мар ко ви ћа. Игра ли су: Ти хо мир Ста нић, Је ле на Ор-
ло вић и Не бој ша Ђор ђе вић.

У Све ча ној са ли Ма ти це срп ске, 1. мар та 2018. го ди не, у 19 ча со ва, Ње го во 
пре о све штен ство епи скоп ра шко-при зрен ски и ко сов ско-ме то хиј ски го спо дин 
Те о до си је одр жао је бе се ду. По здрав ну реч упу тио је Ње го во пре о све штен ство 
епи скоп бач ки др Ири неј Бу ло вић. У умет нич ком де лу про гра ма уче ство вао је 
Хор „Све ти Јо ван Да ма скин” под упра вом хо ро во ђе је ро ђа ко на Је ро те ја. Бе се ду 
је пра ти ла пре зен та ци ја фо то гра фи ја ма на сти ра Гра ча ни це и Бо го ро ди це Ље ви-
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шке. Фо то гра фи је је усту пио го спо дин Ду шан Ву ји чић, ди рек тор Из да вач ке ку-
ће „Пла то не ум”.

У Све ча ној са ли Ма ти це срп ске, 2. мар та 2018. го ди не, у 19 ча со ва, пред ста-
вље на је књи га Ли сти ћи из да ље и бли же про шло сти Пе тра Ко сти ћа. О књи зи су 
го во ри ли: проф. др Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић и при ре ђи ва чи др Алек сан дра 
Но ва ков и др Урош Ше шум. У умет нич ком де лу про гра ма уче ство ва ли су др Иси-
до ра По по вић и Ан самбл „Ко сов ски бо жу ри”. Про грам је пра ти ла ви део-пре зен та-
ци ја о Пе тру Ко сти ћу и При зре ну ње го вог до ба.

КРА ЈИ ШКИ ОД БОР

2019.

„Са вре ме но ста ње иден ти те та кра ји шких Ср ба”

У пе так, 29. но вем бра 2019. го ди не, у Ма ти ци срп ској, у ор га ни за ци ји Кра ји-
шког од бо ра Ма ти це срп ске, одр жан је на уч ни скуп „Са вре ме но ста ње иден ти те та 
кра ји шких Ср ба”.

По здрав ну реч упу тио је проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, 
ис ти чу ћи зна чај одр жа ва ња овог ску па за исто ри ју Ма ти це. Он је на по ме нуо да је 
из у зет но ва жно ис тра жи ва ње кра ји шких про сто ра ко је мо ра има ти до бру на уч ну 
осно ву, јер ови про сто ри ни су из гу бље ни и ми их мо ра мо бра ни ти у се ћа њу. По-
треб но је по у зда на на уч на ис тра жи ва ња оба ви ти што пре, а на ро чи то ка да је у 
пи та њу го вор Кра ји шни ка. У том по слу као ор га ни за тор зна чај но уче шће тре ба да 
узме не дав но осно ва ни Кра ји шки од бор. Он ће би ти и до дат на коп ча с на ро дом ко ји 
да нас жи ви на тим про сто ри ма. 

Увод ну реч упу тио је проф. др Ду шан Ива нић, пред сед ник Кра ји шког од бо ра, 
ко ји је ис та као зна чај по др шке пред сед ни ка Ста ни ћа осни ва њу и ра ду овог од бо ра. Про-
фе сор Ива нић је на гла сио да су ци ље ви ску па да се ра штр ка на ба шти на јед ног ра штр-
ка ног на ро да на не ки на чин об је ди ни и си сте ма ти зу је, као и да се одр жи по ве ре ње у 
бу дућ ност ово га де ла срп ске кул ту ре. Иден ти тет кра ји шких Ср ба је угро жен и ово 
круп но пи та ње Кра ји шки од бор Ма ти це срп ске по ку ша ва да раз ма тра на ви ше ни воа.

Рад ни део ску па са сто јао се од три се си је у окви ру ко јих су пред ста вље ни ра-
до ви из ра зних на уч них ди сци пли на, од исто ри је, му зич ке тра ди ци је, фол кло ри-
сти ке, ли ков них умет но сти, па до књи жев не и кул тур не исто ри је, са ци љем да се 
ја сни је са гле да ју сло же ни про це си са вре ме ног ста ња иден ти те та кра ји шких Ср ба.

Чла но ви Ор га ни за ци о ног од бо ра ску па би ли су: проф. др Ду шан Ива нић, 
пред сед ник, проф. др Сла ви ца Га ро ња Ра до ва нац, др Дан ка Ла јић Ми хај ло вић, др 
Ми лан Ми цић и др Љи ља на Сто шић.

Оде ље ње за дру штве не на у ке

2017.

Окру гли сто по све ћен жи во ту и ра ду  
ака де ми ка Че до ми ра По по ва

У Ма ти ци срп ској је 15. мар та 2017. го ди не, на дан ро ђе ња ака де ми ка Че до ми ра 
По по ва (1936‒2012), одр жан окру гли сто по све ћен ње го вом жи во ту и ра ду. На окру-
глом сто лу уче ство ва ли су: пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др Дра ган Ста нић, проф. 
еме ри тус др Слав ко Гор дић, проф. др Љу бо мир ка Кр кљуш, пот пред сед ник Ма ти це 
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срп ске проф. др Бран ко Бе шлин, др Ми ха ел Ан то ло вић, проф. др Алек сан дар Ра сто-
вић, ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске проф. др Ђор ђе Ђу рић и др Ми ша Ђур ко вић, 
а на кра ју се са не ко ли ко про бра них ре чи при сут ној број ној пу бли ци и по што ва о-
ци ма ли ка и де ла ака де ми ка По по ва обра ти ла ње го ва су пру га др Је ле на По пов.

На овој све ча но сти пред ста вље на је књи га Исто ри ја на де лу ко ју је при ре ди-
ла др Је ле на По пов, а ко ја се са сто ји од нај зна чај ни јих ин тер вјуа по све ће них ак ту-
ел ним исто риј ским и дру штве ним пи та њи ма ко је је то ком го ди на овај углед ни 
ака де мик да вао у пи са ним ме ди ји ма раз ли чи тим по во ди ма.

То ком све ча но сти ис так нут је и не мер љив до при нос ака де ми ка По по ва Ма-
ти ци срп ској и срп ској исто ри о гра фи ји. Осим то га што је био пред сед ник и по ча сни 
пред сед ник Ма ти це срп ске, ака де мик По пов био је уте ме љи вач и ру ко во ди лац 
Ма ти чи них зна чај них про је ка та, по пут Срп ског би о граф ског реч ни ка и Срп ске 
ен ци кло пе ди је. Ака де мик По пов био је ак ти ван и у дру гим уста но ва ма на у ке и 
кул ту ре. По ред на став нич ког и на уч ног ра да, оба вљао је и мно го по сло ва на струч-
ном, кул тур ном и дру штве ном по љу у зе мљи и ино стран ству.

Окру гли сто и из ло жба „Срп ки ња – хе ро и на ве ли ког ра та”

У Ма ти ци срп ској је 13. ју на 2017. го ди не, у окви ру ци клу са „Пр ви свет ски 
рат и Ује ди ње ње”, у за јед нич кој ор га ни за ци ји Ма ти це срп ске и Бал кан кул та отво-
ре на из ло жба „Срп ки ња – хе ро и на ве ли ког ра та”. При сут не је по здра вио проф. 
др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске, а о из ло жби је го во рио Ди-
ми три је Ву ја ди но вић, ау тор. На кон отва ра ња из ло жбе, на исту те му одр жан је и 
окру гли сто на ко јем су уче ство ва ли: Дра га на Бу ку ми ро вић, пу бли ци ста; проф. 
др Вла ди сла ва Гор дић Пет ко вић, Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад; проф. др Ми-
ле на Дра ги че вић Ше шић, Фа кул тет драм ских умет но сти, Бе о град; Пр во слав 
Плав шић, пси хо лог; Да ни ца Ра до вић, но ви нар; проф. др Све тла на То мин, Фи ло-
зоф ски фа кул тет, Но ви Сад; Вла ди мир Чех, Ин сти тут за исто ри ју огла ша ва ња, 
Бе о град.

Сва сло же ност пе ри о да Ве ли ког ра та углав ном се ту ма чи му шким вој ним и 
по ли тич ким прин ци пи ма, те су ова из ло жба и окру гли сто, пре све га, осми шље ни 
да би се овај тур бу лент ни исто риј ски пе ри од пу бли ци при бли жио из јед ног са свим 
дру га чи јег угла. На ме ра је би ла да се ис так не хе рој ска уло га срп ске же не, се љан ке 
и гра ђан ке, на чи јим пле ћи ма су оста ли по ро ди ца, ку ћа и има ње, по па ље но и опљач-
ка но ог њи ште и бри га за во ље не ко ји су би ли на фрон ту.

2018.

„Ср би у Угар ској 1848‒1918:  
од Мај ске до Ве ли ке на род не скуп шти не”

У пе так, 2. но вем бра 2018. го ди не, у Ма ти ци срп ској, у окви ру про гра ма обе-
ле жа ва ња 100-го ди шњи це при са је ди ње ња Вој во ди не Кра ље ви ни Ср би ји и 170-го-
ди шњи це Мај ске скуп шти не, одр жан је на уч ни скуп „Ср би у Угар ској 1848‒1918: 
од Мај ске до Ве ли ке на род не скуп шти не”. Про грам је отво рио проф. др Дра ган 
Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, ис ти чу ћи зна чај ин тер ди сци пли нар ног раз ма-
тра ња ста ња срп ске по ли тич ке и кул тур не све сти ко ја је во ди ла ка зна чај ним исто-
риј ским про ме на ма. При сут не је по здра вио и вла ди ка бач ки др Ири неј Бу ло вић и 
ис та као нео п ход ност обе ле жа ва ња зна чај них исто риј ских до га ђа ја за раз вој јед не 
кул ту ре. Пред сед ник по кра јин ске вла де, го спо дин Игор Ми ро вић, за хва лио је Ма-
ти ци срп ској на ак тив ном уче шћу у бо га том про гра му обе ле жа ва ња сто го ди шњи-
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це ко ји се одр жа ва на по кра јин ском и град ском ни воу, док је го спо дин Здрав ко 
Је лу шић, пред сед ник Скуп шти не Гра да Но вог Са да, ис та као да Град Но ви Сад 
ак тив но по др жа ва про гра ме ко ји до при но се афир ма ци ји бо га те исто ри је Но вог 
Са да и Вој во ди не.

Рад ни део ску па са сто јао се од две се си је у окви ру ко јих су пред ста вље ни 
ра до ви из ра зних на уч них ди сци пли на, од по ли тич ке, вој не, др жав но прав не, па до 
књи жев не, умет нич ке, му зич ке и кул тур не исто ри је, са ци љем да се ја сни је са гле-
да ју сло же ни про це си у вре мен ском ра спо ну од 1848. до 1918. го ди не.

Ше сти ме ђу на род ни сим по зи јум 
„Ака де мик Бе ри слав Бе та Бе рић”

У ор га ни за ци ји Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти (Од бо ра за про у ча ва ње 
ста нов ни штва), 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), у но вем бру 2018. одр жан је ше сти 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. Сим по зи јум се одр жа ва сва ке че твр те го ди не на дан ро ђе ња ака де ми ка 
Бе ри сла ва Бе те Бе ри ћа, ко ји је дао ве ли ки на уч ни, струч ни и прак тич ни до при нос 
са гле да ва њу де мо граф ског раз во ја ста нов ни штва. 

Тра ди ци о нал ни циљ сим по зи ју ма је ана ли за по пу ла ци о не про бле ма ти ке 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 у бу дућ но сти и да омо гу ће оса вре ме ња ва ње про гра ма де мо граф ског раз во ја. 
Сим по зи јум 2018. го ди не био је по све ћен при ме ри ма до бре прак се у по пу ла ци о ној 
по ли ти ци и у 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. 

На сим по зи ју му су пред ста вље на 32 ра да и они су об ја вље ни у Збор ни ку Ма
ти це срп ске за дру штве не на у ке, број 167.

2019.

„Срп ски Ори јент”

У Ма ти ци срп ској, у уто рак, 15. ок то бра 2019. го ди не, одр жан је на уч ни скуп 
„Срп ски Ори јент”. Скуп су отво ри ли те про бра ним ре чи ма по здра ви ли уче сни ке 
и го сте проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, и ака де мик Дар ко 
Та на ско вић, пред сед ник Ор га ни за ци о ног од бо ра. 

Увод но пре да ва ње „За што срп ски Ори јент?” одр жао је ака де мик Дар ко Та на-
ско вић, на гла ша ва ју ћи нео п ход ност одр жа ва ња на уч них ску по ва усме ре них ка 
срп ском Ори јен ту. Скуп је одр жан у две се си је то ком ко јих су еми нент ни струч ња ци 
пред ста ви ли сво ја за ни мљи ва и ин спи ра тив на ис тра жи ва ња и от кри ћа. У пр вој 
се си ји, ко јом је пред се да ва ла проф. др Ан ђел ка Ми тро вић, сво је ра до ве са оп шти ли 
су: проф. др Љи ља на Чо лић, др Ма ри ја Ђин ђић, мр Жељ ко Ву ја ди но вић, доц. др 
Ми ро слав Па вло вић и др Се ид Ха ли ло вић. На дру гој се си ји, ко јом је пред се да ва ла 
проф. др Љи ља на Чо лић, сво је ра до ве су са оп шти ли проф. др Ан ђел ка Ми тро вић, 
проф. др Ема Пе тро вић, проф. др Мир ја на Ма рин ко вић, др Јо ван Ша љић и проф. 
др Дра ган Ста нић. Ра до ви ће би ти штам па ни у по себ ном те мат ском збор ни ку.

Скуп су по др жа ли Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је 
и Град ска упра ва за кул ту ру Гра да Но вог Са да.
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Оде ље ње за при род не на у ке

2016.

„Тре ћи век бо та ни ке у Вој во ди ни”

У Све ча ној са ли Ма ти це срп ске, 15. апри ла 2016. го ди не, одр жан је Сим по зи-
јум „Тре ћи век бо та ни ке у Вој во ди ни”. Ор га ни за то ри сим по зи ју ма би ли су Ма ти ца 
срп ска и Бо та нич ко дру што „Ан дре ас Вол ни”, а су ор га ни за то ри Де парт ман 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 и По кра јин ски за вод за за шти ту при ро де.

На све ча ном отва ра њу го во ри ли су пред став ни ци ор га ни за то ра – проф. др 
Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, пр оф. др Ру жи ца Игић, пред сед ник 
Бо та нич ког дру штва „Ан дре ас Вол ни”, те пред став ни ци су ор га ни за то ра сим по зи-
ју ма – проф. др Го ран Анач ков и др Би ља на Пањ ко вић. У три се си је би ло је 19 
усме них из ла га ња. У Ма лој са ли Ма ти це срп ске би ло је по ста вље но 20 по стер-пре зен-
та ци ја. У то ку сим по зи ју ма у Ма лој са ли пре зен то ва на су и за шти ће на под руч ја 
ко ји ма упра вља ЈП „Вој во ди на шу ме”. Ра до ви уче сни ка сим по зи ју ма би ће об ја вље ни 
у по себ ној све сци Збор ни ка Ма ти це срп ске за при род не на у ке.

2017.

„Ми ко ло ги ја, ми ко ток си ко ло ги ја и ми ко зе”

У Ма ти ци срп ској је 27. сеп тем бра 2017. го ди не, уз то но ве ну ме ра „Маг да ле-
нин плач” и „Бал кан ска игра” ко је је из ве ла Ма ри ја Ба је ва, те уз ви о лин ски дуо 
„Ба ра тос” ко ји чи не Не ве на Та шин и Кри сти на Ла кић, уче ни це Основ не му зич ке 
шко ле „Јо сип Сла вен ски”, от по че ло све ча но отва ра ње Ше стог ме ђу на род ног на уч ног 
ску па „Ми ко ло ги ја, ми ко ток си ко ло ги ја и ми ко зе”. Уче сни ке и при сут ну пу бли ку 
по здра вио је проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, а о зна ча ју ску па 
и ње го вој исто ри ји го во ри ла је др Сун чи ца Ко цић Та нац ков, пред сед ни ца Ор га ни-
за ци о ног од бо ра. У име Рек то ра та Уни вер зи те та у Но вом Са ду скуп је по здра ви ла 
проф. др Би ља на Абра мо вић, про рек тор за на ста ву. На кон ну ме ре „Fan ta i sie bril lan te 
sur Car men”, ко ју су из ве ле фла у тист ки ња Ду ши ца Ни ко лић и пи ја нист ки ња Са ња 
Ћал до вић, сту дент ки ње Ака де ми је умет но сти у Но вом Са ду, скуп је зва нич но отво-
рио ака де мик Ру долф Ка сто ри, се кре тар Оде ље ња за при род не на у ке Ма ти це срп ске.

То ком три да на на ску пу је пре зен то ва но ви ше од 70 са оп ште ња из ви ше од 
12 зе ма ља, одр жа на су зна чај на пле нар на пре да ва ња и пре да ва ња по по зи ву еми-
нент них струч ња ка из Ср би је, Ита ли је, Ау стри је, Сло ве ни је и Хр ват ске, као и про-
мо ци је књи га. Упри ли че ни су дру же ње и све ча на ве че ра, уз оби ла зак Но вог Са да 
и по се ту Га ле ри ји Ма ти це срп ске.

Одр жа ва ње ску па по мо гли су: На уч ни ве те ри нар ски ин сти тут Ср би је, На уч ни 
ве те ри нар ски ин сти тут „Но ви Сад”, „Им пулс хе ми ја” д. о. о., „Кал да ри ца” д. о. о., Вин-
ски по друм „Џер вин” Кња же вац, „Ја фа” д. о. о., „Еу ген чо ко ла де”, „Уни ве рек спорт”, 
Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Гра да Но вог Са да и Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Вој во ди не.

2018.

„Так со но ми ја, ге не тич ки ди вер зи тет и еко ло ги ја  
фа ми ли је осо ли ких му ва (dip te ra, syrh pi dae)”

У че твр так, 19. апри ла 2018. го ди не, у Ма ти ци срп ској одр жан је на уч ни скуп 
по све ћен се ћа њу на проф. др Сло бо да на Глум ца (1930‒1998) под на зи вом „Так со-
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но ми ја, ге не тич ки ди вер зи тет и еко ло ги ја фа ми ли је осо ли ких му ва (Dip te ra, Syrp-
hi dae)”. При сут не чла но ве по ро ди це проф. Глум ца и број не са рад ни ке по здра вио је 
проф. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске. О тра ди ци ји Ма ти це 
срп ске и Оде ље ња за при род не на у ке да ор га ни зу је окру гле сто ло ве и на уч не ску-
по ве по све ће не за слу жним са рад ни ци ма, го во рио је ака де мик Ру долф Ка сто ри, се-
кре тар Оде ље ња Ма ти це срп ске за при род не на у ке. Проф. др Ми хај ла Ђан, за ме ник 
ше фа 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, обра ти ла се у име Де парт ма на као су ор га ни за то ра ску па и ис та кла 
зна чај ну уло гу проф. Глум ца и у осни ва њу и у ра ду Де парт ма на. На дах ну ту бе се ду 
о жи во ту про фе со ра Глум ца, ње го вој не по ко ле бљи вој во љи, ино ва тив ном на уч ном 
раз ми шља њу и по све ће но сти пре да вач ком и ис тра жи вач ком по зи ву го во рио је проф. 
др Ан те Ву јић са Де парт ма на за би о ло ги ју и еко ло ги ју При род но-ма та ма тич ког 
фа кул те та. На ску пу је пред ста вље но де вет ра до ва усме ре них ка но ви јим са зна њи-
ма о фа у ни, так со но ми ји, ге не ти ци, фи ло ге не ти ци, би о ге о гра фи ји и фи ло гра фи ји 
фа ми ли је осо ли ких му ва – Dip te ra, Syrp hi dae.

2019.

„Раз вој астро но ми је и фи зи ке на под руч ју да на шње Вој во ди не”

У уто рак, 21. ма ја 2019. го ди не, у Ма ти ци срп ској одр жан је пр ви на уч но струч-
ни скуп „Раз вој астро но ми је и фи зи ке на под руч ју да на шње Вој во ди не”. Скуп су 
ор га ни зо ва ли Ма ти ца срп ска, Де парт ман за фи зи ку При род но-ма те ма тич ког фа-
кул те та у Но вом Са ду и Астро ном ско дру штво Но ви Сад.

При сут ни ма су се обра ти ли и скуп отво ри ли проф. др Дра ган Ста нић, пред-
сед ник Ма ти це срп ске, пр оф. др Ми ли ца Пав ков Хр во је вић, де кан При род но-ма-
те ма тич ког фа кул те та у Но вом Са ду, и проф. др Дра го слав Пе тро вић.

Пред ста вље на су 22 ра да еми нент них струч ња ка и мла дих ис тра жи ва ча из 
Ср би је и ино стран ства.

„Еко ло шки зна чај ор ган ске ма те ри је у зе мљи шту”

На уч ни на ци о нал ни скуп „Еко ло шки зна чај ор ган ске ма те ри је у зе мљи шту” 
одр жан је 5. де цем бра 2019. у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске са по чет ком у 10 ча со-
ва. Скуп су ор га ни зо ва ли Ма ти ца срп ска – Оде ље ње за при род не на у ке, Ин сти тут 
за ра тар ство и по вр тар ство из Но вог Са да у парт нер ству са Про гра мом Ује ди ње них 
на ци ја за раз вој (UNDP) и уз по др шку при вре де.

Скуп је упи сан у зва нич ни ка лен дар до га ђа ја УН као зва нич ни до при нос Ре-
пу бли ке Ср би је обе ле жа ва њу Свет ског да на зе мљи шта. На ску пу је раз го ва ра но о 
ре ше њи ма и кон крет ним ме ра ма за очу ва ње ор ган ске ма те ри је и адап та ци ју на 
кли мат ске про ме не, као што су: ре ду ко ва на об ра да зе мљи шта, по кров ни усе ви, 
зе ле ни шно ђу бре ње, ми кро би о ло шка раз град ња же тве них оста та ка, на вод ња ва ње, 
ве тро за штит ни по ја се ви и др. 

Пре ма про гра му, пр во су пред ста вље не пре ли ми нар не ана ли зе осмо тре них 
про ме на кли ме и осе тљи во сти кључ них сек то ра, као и пред ло зи ме ра при ла го ђа-
ва ња на из ме ње не кли мат ске усло ве у окви ру из ра де Тре ћег на ци о нал ног из ве шта ја 
Ре пу бли ке Ср би је пре ма Оквир ној кон вен ци ји УН о про ме ни кли ме, чи ју из ра ду 
је ко ор ди ни рао Про грам Ује ди ње них на ци ја за раз вој (UNDP). 

У окви ру на уч них ра до ва пред ста вље но је са ко ли ко ре зер ва ор ган ског угље-
ни ка рас по ла же мо у Ре пу бли ци Ср би ји, ка ко на чи ни ко ри шће ња зе мљи шта у по-
љо при вре ди ути чу на ове ре зер ве, ка ко ми кро би о ло шка ђу бри ва мо гу да нам по-
мог ну у раз град њи же тве них оста та ка, ва жност пло до ре да у очу ва њу ор ган ске 
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ма те ри је, шта се де ша ва са ор ган ском ма те ри јом у зе мљи шти ма шум ских за јед ни-
ца и за што нам је ва жна ор ган ска ма те ри ја кад опа сне и штет не ма те ри је до спе ју у 
зе мљи ште. 

На кра ју, то ком па нел-ди ску си је, раз мо тре но је до но ше ње кон крет них ме ра 
за очу ва ње ор ган ске ма те ри је у зе мљи шту као што је ре ду ко ва на об ра да зе мљи шта, 
а ука за но је и на не ке до бре прак се, за ко је су за слу жни пред став ни ци при вре де: 
КИ ТЕ доо, Дел та хол динг, Ма ти је вић аграр, MK Agri cul tu re и Al mex, уз пред став-
ни ке на уч не за јед ни це и отво рен ди ја лог свих уче сни ка. 

Уче сни ци ску па би ли су пред став ни ци: над ле жних ми ни стар ста ва и се кре-
та ри ја та (по љо при вре де и за шти те жи вот не сре ди не), ло кал не са мо у пра ве као до-
но си о ци од лу ка; пред став ни ци на уч не за јед ни це из обла сти на у ке о зе мљи шту и 
агро е ко ло ги је; пред став ни ци при вре де – ком па ни ја из сек то ра по љо при вре де са 
ве ли ким зе мљи шним по вр ши на ма; удру же ња по љо при вред ни ка и мла дих по љо-
при вред ни ка; пред став ни ци НВО из сек то ра по љо при вре де и за шти те жи вот не 
сре ди не, ме ђу на род них ор га ни за ци ја UN, GIZ, WWF, USAID; пред став ни ци стра-
них и до ма ћих ком па ни ја и удру же ња по пут FIC, Am Cham, PKS; и дру ги. 

Оде ље ње за ли ков не умет но сти

2017.

„Иван и Ђор ђе Та ба ко вић – гра ди те љи срп ске кул ту ре XX ве ка”

У Ма ти ци срп ској је 7. но вем бра 2017. го ди не при ре ђен На уч ни скуп „Иван и 
Ђор ђе Та ба ко вић – гра ди те љи срп ске кул ту ре XX ве ка”, по во дом 120 го ди на од 
ро ђе ња ар хи тек те Ђор ђа Та ба ко ви ћа и 40 го ди на од смр ти сли ка ра Ива на Та ба-
ко ви ћа.

Ор га ни за ци о ни од бор ску па ра дио је у са ста ву: др Алек сан дар Ка ди је вић, др 
Ли ди ја Ме ре ник, др Вла ди мир Си мић, др Си мо на Чу пић, др Ти ја на Пал ко вље вић 
Бу гар ски, Вла ди мир Ми тро вић, Дон ка Стан чић и Мар та Ти шма.

Но си о ци ску па би ли су проф. др Алек сан дар Ка ди је вић (Фи ло зоф ски фа кул-
тет у Бе о гра ду) и проф. др Ли ди ја Ме ре ник (Фи ло зоф ски фа кул тет у Бе о гра ду). 
Рад ску па од ви јао се у две се си је: пр ва се си ја „Лич ност и де ло Ива на Та ба ко ви ћа” 
и дру га се си ја „Лич ност и де ло Ђор ђа Та ба ко ви ћа”. Ра до ве је са ви зу ел ном по др-
шком из ло жио 21 уче сник.

У 2017. го ди ни су сре ла су се два зна чај на да ту ма за исто ри ју срп ске умет но-
сти: 120 го ди на од ро ђе ња ар хи тек те Ђор ђа Та ба ко ви ћа (Арад, 3. V 1897. – Но ви 
Сад, 1. IX 1971) и 40 го ди на од смр ти сли ка ра Ива на Та ба ко ви ћа (Арад, 10. XII 1898. 
– Бе о град, 27. VI 1977). Ова дво ји ца чла но ва углед не арад ске по ро ди це оста ви ла су 
иза се бе огро ман траг у срп ској умет но сти ХХ ве ка. Ђор ђе Та ба ко вић, јед на од 
во де ћих лич но сти мо дер не срп ске ар хи тек ту ре, ре а ли зо вао је број на де ла ши ром 
Вој во ди не, док је са мо у Но вом Са ду про јек то вао и из вео ви ше од пе де сет гра ђе-
ви на раз ли чи тих на ме на, од при ват них ку ћа и ви ла, пре ко стам бе них згра да, до 
фа бри ка и јав них уста но ва. Ње гов брат Иван се та ко ђе по твр дио као слав ни срп ски 
сли кар, а по том и као про фе сор Ака де ми је при ме ње них умет но сти у Бе о гра ду и 
члан Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти.

По ред обе ле жа ва ња го ди шњи ца, циљ ску па био је да пу тем из вор них на уч них 
при ло га до при не се да љим и про ду бље ним уво ди ма у де ло и жи вот Ђор ђа и Ива на 
Та ба ко ви ћа. У рад ску па би ли су укљу че ни афир ми са ни до ма ћи и стра ни на уч ни-
ци (по по зи ву), али и мла ђи са рад ни ци и ис тра жи ва чи, што је до при не ло њи хо вој 
јав ној афир ма ци ји. Уче ство ва њем на ску пу до би ли су при ли ку да при ка жу но ве 
ин тер пре та тив не ме то де на умет нич кој за о став шти ни дво ји це слав них умет ни ка, 
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а отво ри ла им се и мо гућ ност за пу бли ко ва ње но ве и не по зна те гра ђе. Све то је 
ку му ла тив но до при не ло но вим са зна њи ма о по ме ну тим лич но сти ма, али и о кључ-
ним фе но ме ни ма срп ске умет но сти ХХ ве ка. Пу бли ка ци ја у ви ду збор ни ка ра до ва 
са на уч ног ску па или те мат ског збор ни ка би ће об ја вље на 2018. го ди не

Оде ље ње за сцен ске умет но сти и му зи ку
2017.

На уч ни скуп и из ло жба по во дом сто го ди шњи це ро ђе ња  
Ру дол фа Бру чи ја

У Ма ти ци срп ској је 30. мар та 2017. го ди не одр жан пр ви дан ме ђу на род ног 
на уч ног ску па „Жи вот и де ло Ру дол фа Бру чи ја – ком по зи тор у про це пу из ме ђу 
есте ти ка и иде о ло ги ја”, ко ји је по све ћен сто го ди шњи ци ро ђе ња овог на шег ис так-
ну тог ком по зи то ра. На уч ни скуп је ре а ли зо ван у са рад њи Ма ти це срп ске и Ака де-
ми је умет но сти у Но вом Са ду. На све ча ном отва ра њу го во ри ли су Си ни ша Бо кан, 
де кан Ака де ми је умет но сти, и проф. мр Не над Осто јић, пот пред сед ник Ма ти це 
срп ске. У му зич ком де лу про гра ма из ве де на је ком по зи ци ја Ру дол фа Бру чи ја Ме ђи
мур ска (за кла ри нет и кла вир). Сви ра ли су Ва са Вуч ко вић, кла ри нет, и На та ша Пе-
не зић, кла вир. Сво је ра до ве пред ста ви ле су проф. др Мир ја на Ве се ли но вић Хоф ман 
и др Ме ли та Ми лин.

Скуп се од ви јао у две се си је. На пр вој се си ји, ко јој је пред се да вао проф. др 
Бог дан Ђа ко вић, ра до ве су пред ста ви ли проф. др Со ња Ма рин ко вић и др Ани ца 
Са бо; др Свен ка Са вић и др Ве ра Об ра до вић; др Иван Мо ди (Ivan Mody) из Ве ли ке 
Бри та ни је. Дру гој се си ји пред се да ва ла је проф. др Со ња Ма рин ко вић, а ра до ве су 
пред ста ви ли мр Зо ран Му лић, др Ива на Ме дић и мр Бо ри слав Чи чо вач ки. Дру ги дан 
ску па одр жан је у Мул ти ме ди јал ном цен тру Ака де ми је умет но сти у Но вом Са ду.

У скло пу обе ле жа ва ња сто го ди шњи це ро ђе ња зна ме ни тог ком по зи то ра Ру-
дол фа Бру чи ја у Ма ти ци срп ској је 30. мар та 2017. го ди не отво ре на из ло жба под 
на зи вом „Из бор из Лич ног фон да ’Ру долф Бру чи (1917–2002)’”. На отва ра њу су 
го во ри ли проф. мр Не над Осто јић, пот пред сед ник Ма ти це срп ске, и др Не ма ња 
Сов тић, ау тор из ло жбе. Ше зде се так екс по на та ко је је син Ру дол фа Бру чи ја по кло-
нио Ма ти ци срп ској пред ста вља ре пре зен та тив ни део не дав но фор ми ра ног лич ног 
фон да. Иа ко је не по сре дан по вод овој из ло жби обе ле жа ва ње сто го ди шњи це ком по-
зи то ро вог ро ђе ња, она има за циљ и да јав но сти пре до чи да је Лич ни фонд „Ру долф 
Бру чи (1917–2002)” об ра ђен и до сту пан ис тра жи ва чи ма у Ру ко пи сном оде ље њу 
Ма ти це срп ске. Из ло жба је тра ја ла до 30. апри ла 2017. го ди не.

2019.

„Ју го сло вен ска иде ја у/о му зи ци”

У Ма ти ци срп ској, 25. и 26. ма ја, одр жан је Ме ђу на род ни на уч ни скуп „Ју го-
сло вен ска иде ја у/о му зи ци”. Су ор га ни за то ри ску па би ли су Ма ти ца срп ска и Му-
зи ко ло шко дру штво Ср би је. При су ство ва ње на ску пу би ло је отворенo ка ко за 
струч ну та ко и за ши ру пу бли ку.

На на уч ном ску пу „Ју го сло вен ска иде ја у/о му зи ци” пред ста вље на су ак ту ел-
на про у ча ва ња у окви ру ви ше те мат ских обла сти ко је об у хва та ју про бле ма ти ку 
ју го сло вен ске иде је у и о умет нич кој и по пу лар ној му зи ци, као и му зич ком фол-
кло ру. По себ на па жња по све ће на је пи та њи ма исто ри о гра фи је, де ло ва њу му зич ких 
ин сти ту ци ја, фе сти ва ла и, уоп ште, фе но ме ни ма ко ји су има ли кључ ну уло гу у 
де фи ни са њу ју го сло вен ског иден ти те та у му зи ци.



236 РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ

Скуп су по др жа ли: Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би 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 и По кра јин-
ски се кре та ри јат за кул ту ру, јав но ин фор ми са ње и од но се са вер ским за јед ни ца ма.

Оде ље ње за ли ков не умет но сти

2017.

Окру гли сто по све ћен проф. др Ми ро сла ву Ти мо ти је ви ћу

У Ма ти ци срп ској је 18. де цем бра 2017. го ди не одр жан окру гли сто по све ћен 
проф. др Ми ро сла ву Ти мо ти је ви ћу (1950–2016). О ли ку и де лу проф. др Ми ро сла ва 
Ти мо ти је ви ћа го во ри ли су др Дра ган Ста нић, др Бран ка Ку лић, др Игор Бо ро зан, 
др Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски и др Вла ди мир Си мић.

Обе ле жа ва ње ју би ле ја

2016.

ОБЕ ЛЕ ЖЕН СВЕТ СКИ ДАН ПО Е ЗИ ЈЕ

Свет ски дан по е зи је Ма ти ца срп ска и Би бли о те ка Ма ти це срп ске обе ле жи ле 
су 21. мар та про гра мом по све ће ним Ма ти ји Бећ ко ви ћу. О при зна том пе сни ку и 
ака де ми ку го во ри ли су проф. др Јо ван Де лић, Иван Не гри шо рац и Се ли мир Ра ду-
ло вић. Ма ти ја Бећ ко вић је одр жао бе се ду о по е зи ји и го во рио је сво је сти хо ве. У 
му зич ком де лу про гра ма уче ство ва ли су Мла ден Јо ви чић Ми шко уз прат њу Са ше 
Ко чи ћа, ги та ри сте. Про грам је во ди ла и ка зи ва ла сти хо ве Ма ти је Бећ ко ви ћа Иси-
до ра По по вић. Све ча на са ла Ма ти це срп ске би ла је пре те сна да при ми све ко ји су 
до шли.

ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ 100-ГО ДИ ШЊИ ЦЕ ОСНИ ВА ЊА ПР ВЕ СРП СКЕ  
ДО БРО ВО ЉАЧ КЕ ДИ ВИ ЗИ ЈЕ И ЊЕ НИХ БОР БИ У ДО БРУ ЏИ

У Ма ти ци срп ској, 26. апри ла 2016. го ди не, у ор га ни за ци ји Ма ти це срп ске и 
Ба нат ског кул тур ног цен тра, одр жа на је све ча на ака де ми ја по во дом сто го ди шњи це 
осни ва ња Пр ве срп ске до бро во љач ке ди ви зи је и ње них бор би у До бру џи.

При сут ну пу бли ку, го сте и пред став ни ке ме ди ја са не ко ли ко про бра них ре чи 
по здра ви ли су: проф. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске, Сла ви-
ша Гру јић, по кра јин ски се кре тар за кул ту ру и јав но ин фор ми са ње, и Ви до је Го лу-
бо вић, пред сед ник Удру же ња рат них до бро во ља ца 1912–1918. и њи хо вих по то ма ка 
и по што ва ла ца из Бе о гра да. О исто ри ја ту Пр ве срп ске до бро во љач ке ди ви зи је 
бе се дио је др Ми лан Ми цић, а у му зич ком де лу про гра ма уче ство ва ли су Из вор на 
гру па „Зву ци с ка ме на” и Но во сад ски ка мер ни хор. Про грам је во ди ла Гор да на 
Ђур ђе вић Ди мић, пр ва ки ња Дра ме Срп ског на род ног по зо ри шта, а при го дан из бор 
из тек сто ва о Пр вој срп ској до бро во љач кој ди ви зи ји и ње ном уче шћу на фрон ту 
ка зи вао је Ми о драг Пе тро вић, глу мац Срп ског на род ног по зо ри шта.

Пр ва срп ска до бро во љач ка ди ви зи ја осно ва на је 29. апри ла 1916. го ди не у 
Оде си. Са сто ја ла се од Ср ба ау стро у гар ских др жа вља на ру ских рат них за ро бље-
ни ка ко ји су се из ру ског за ро бље ни штва при ја ви ли до бро вољ но у срп ску вој ску. 
Би ли су то Ср би из Ба на та, Бач ке, Сре ма, Ба ра ње, Бо сне, Хер це го ви не, Ли ке, са 
Ба ни је, Кор ду на, из Дал ма ци је, Сла во ни је ко ји су чи ном до бро вољ ног сту па ња у 
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срп ску вој ску жр тво ва ли се бе, сво је по ро ди це и сво ју имо ви ну јер је њи хов чин 
Ау стро у гар ска сма тра ла ве ле и зда јом. Они су ак том сту па ња у срп ску вој ску по ка-
зи ва ли же љу срп ског на ро да из кра је ва из ко јих су по ти ца ли за ује ди ње њем са 
Кра ље ви ном Ср би јом у је дан др жав ни оквир и би ли су по сле оку па ци је Ср би је 
1915. го ди не је ди на и по след ња вој нич ка по пу на срп ске вој ске.

ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ 75-ГО ДИ ШЊИ ЦЕ ОСНИ ВА ЊА УСТА ШКОГ ЛО ГО РА  
„ЈА СЕ НО ВАЦ” У НЕ ЗА ВИ СНОЈ ДР ЖА ВИ ХР ВАТ СКОЈ

У Све ча ној са ли Ма ти це срп ске, 4. ма ја 2016. го ди не, одр жа но је пре да ва ње 
по во дом обе ле жа ва ња 75-го ди шњи це осни ва ња уста шког ло го ра „Ја се но вац” у 
Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској.

О ге но цид ној по ли ти ци НДХ го во рио је ака де мик Ва си ли је Ђ. Кре стић. Обра-
ћа ју ћи се при сут ни ма, ака де мик Кре стић je кроз из во де из ре ле вант них до ку ме на-
та по ка зао да је ге но цид на иде ја Хр ват ске као на чин ре ша ва ња срп ског пи та ња 
при сут на од дру ге по ло ви не 19. ве ка и да је би ло са мо пи та ње вре ме на ка да и ка ко 
ће би ти ре а ли зо ва на. Та ко ђе је ис та као да је хр ват ска по ли тич ка ми сао за сно ва на 
на хр ват ском др жав ном и по ве сном пра ву би ла и, до да на шњих да на оста ла, ду бо ко 
про же та иде јом ге но цид ног ре ше ња срп ског пи та ња. Иде је о ге но цид ном уни шта-
ва њу Ср ба и ства ра њу ве ли ке ет нич ке и ри мо ка то лич ке Хр ват ске над жи вља ва ле 
су све др жав не окви ре и оне су се про вла чи ле од Стар че ви ћа, Ква тер ни ка, Па вли-
но ви ћа, Јо си па Фран ка, Су пи ла, Ра ди ћа и Па ве ли ћа па све до Туђ ма на. Ака де мик 
Кре стић за кљу чио је да не ма мо пра во да се уљуљ ку је мо у осе ћа ње да се ге но цид не 
мо же по но ви ти, по што мно га де ша ва ња у да на шњој Хр ват ској по ка зу ју да ве ков но 
уса ђи ва на не тр пе љи вост и мр жња пре ма Ср би ма ни су не ста ле, да не је ња ва ју и да 
се уче ста ло ис по ља ва ју.

О ло го ру „Јасеновaц” го во ри ла је проф. др Ми ра Ра до је вић и ис та кла да је 
„Ја се но вац” нај стра шни ја срп ска реч и сим бол не појм љи вог зла. Пре зи ци зан број 
жр та ва у овом ло го ру ни ка да се не ће утвр ди ти, али је до да нас име ном и пре зи ме-
ном утвр ђе но око 200.000 жр та ва. Мно ге жр тве уби је не су или умр ле а да ни су ни 
сти гле до ло го ра. На ро чи то у по след њим ме се ци ма Дру гог свет ског ра та (од је се ни 
1944. до апри ла 1945) у ло гор „Ја се но вац” де пор то ва ни су сви ло го ра ши и за тво ре-
ни ци свих ло го ра и за тво ра на те ри то ри ји НДХ ка ко би би ли уби је ни. Ме ђу тим, 
ка ко су део тих уби ста ва оба ви ле „ди вље уста ше” 1941. и 1942. го ди не, као и у по след-
њим ме се ци ма Дру гог свет ског ра та, де фи ни ти ван број ни ка да се не ће утвр ди ти.

На кра ју пре да ва ња, ко јим је обе ле же на седамдесетпет огодишњицa осни ва ња 
уста шког ло го ра „Ја се но вац”, при ка зан је до ку мен тар ни филм „A Бог је ћу тао”, у 
ко јем го во ри пре жи ве ли за то че ник Са дик Да нон (1923–2009).

У окви ру овог ци клу са 13. ма ја 2016. го ди не одр жа но је још јед но пре да ва ње. 
Бе се дио је про фе сор Бо го љуб Ши ја ко вић на те му „Кул ту ра пам ће ња и бри га за 
жр тву”. По здрав ну реч при сут ни ма и кра ћи увод о те о ло шком и фи ло зоф ском ра-
ду го спо ди на Ши ја ко ви ћа одр жао је проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це 
срп ске.

Про фе сор Ши ја ко вић на гла сио је да се срп ски на род не вољ но и слав но убро-
јио ме ђу не ко ли ка на ро да са про цен ту ал но ве ли ким ци вил ним и вој ним жр тва ма 
у исто ри ји 19. и 20. ве ка. Због то га је оба ве за и по тре ба да се ус по ста ви ме мо ри јал на 
уста но ва срп ским жр тва ма „Спо ме ник жр тве”. Ова по тре ба је пре све га иден ти тет-
ске и ег зи стен ци јал не при ро де ко ја је мо рал на и он то ло шка. Про фе сор Ши ја ко вић 
у свом из ла га њу ис ко ри стио је при ли ку да об ја сни ка кав сми сао има жр тва у на шој 
хри шћан ској ве ри. Исти на из пер спек ти ве жр тве као су бјек та бит но се раз ли ку је 
од исти не из пер спек ти ве на си ља ко је тра жи жр тву као објект. На си ље стиг ма ти-
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за ци јом кон стру и ше жр тву као објект и та ко ра ци о на ли зу је сво је по ступ ке, оно 
де мо ни зу је жр тву и та ко при кри ва све тост жр тве. Пам ће ње во ди ка све сти по је-
дин ца али и ко лек тив ној и дру штве ној све сти. Она је ускла ди ште на у про из во ди ма 
кул ту ре а функ ци о нал но је при сут на у дру штве ним од но си ма. Жр тве ко је су на ши 
пре ци под не ли део су иден ти те та на шег на ро да, а основ ни и нај ма њи дуг ко ји ми 
мо ра мо да оду жи мо пре ма њи ма је сте да из гра ди мо кул ту ру пам ће ња жр та ва.

ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ 100-ГО ДИ ШЊИ ЦЕ БИТ КЕ НА КАЈ МАК ЧА ЛА НУ

У Ма ти ци срп ској, 30. сеп тем бра 2016. го ди не, при ре ђен је све ча ни про грам 
у част сто го ди шњи це Бит ке на Кај мак ча ла ну. Све ча ност је отво ри ла Из вор на гру-
па „Зву ци с ка ме на”, хим ном „Бо же, прав де”. По том је про чи та но пи смо ње го вог 
кра љев ског ви со чан ства пре сто ло на след ни ка Алек сан дра упу ће но Ма ти ци срп ској 
по во дом овог до га ђа ја. При сут не је по здра вио ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске 
проф. др Ђор ђе Ђу рић, ко ји је у сво јој увод ној ре чи го во рио о гол го ти срп ског на-
ро да то ком пре ла ска пре ко Ал ба ни је. Ге не рал ни се кре тар је у свом го во ру ис та као 
да, уко ли ко је по вла че ње пре ко Ал ба ни је пред ста вља ло смрт Ср би је, Бит ка на 
Кај мак ча ла ну зна чи ла је њен вас крс.

При сут не је, у име По кра јин ске вла де, по здра вио под се кре тар По кра јин ског 
се кре та ри ја та за кул ту ру, јав но ин фор ми са ње и од но се са вер ским за јед ни ца ма 
Ха џи-Зо ран Ла зин. Др Иси до ра По по вић, струч ни са рад ник Ма ти це срп ске, из го во-
ри ла је пе сму Љу бо ми ра Си мо ви ћа „Ис точ ни це” а о Би ци на Кај мак ча ла ну бе се дио 
је др Ми лан Ми цић, ко ји је осло ба ђа ње Кај мак ча ла на сим бо лич но пред ста вио као 
про лаз кроз „ка пи ју сло бо де”. Про чи тан је и текст о До бро во љач ком од ре ду, а при-
сут ни су би ли у при ли ци да чу ју и не ко ли ко по тре сних лич них све до че ња пре жи-
ве лих вој ни ка Бит ке на Кај мак ча ла ну. Гру па „Зву ци с ка ме на” из ве ла је од лом ке 
из две ну ме ре – „Чи ни ми се, ду шо мо ја, да је Ср би ја” и „Знаш ли ода кле си, си не”. 
На кра ју про гра ма, др Иси до ра По по вић из го во ри ла је пе сму „Пла ва гроб ни ца” 
Ми лу ти на Бо ји ћа. Про грам је за вр шен из вед бом де ло ва пе са ма „Кре ће се ла ђа 
фран цу ска” и „Та мо да ле ко”.

Све ча но сти су при су ство ва ли број ни го сти – пред став ни ци По кра јин ске вла-
де и Скуп шти не Вој во ди не, пред став ни ци град ске вла сти, пред став ни ци Срп ске 
пра во слав не цр кве, Вој ске Ср би је, Скуп шти не оп шти не Ср бо бран, као и пред став-
ни ци Удру же ња по то ма ка до бро во ља ца 1912–1918. го ди не из Сом бо ра, Алек се 
Шан ти ћа, Рас ти не, Си ри га, Ру ског Се ла, Вој во да Сте пе… Због ра ни је пре у зе тих 
оба ве за, пред сед ник СА НУ, ака де мик Вла ди мир С. Ко стић, ни је био у мо гућ но сти 
да при су ству је овом до га ђа ју, о че му је оба ве стио Ма ти цу срп ску.

ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ 500-ГО ДИ ШЊИ ЦЕ СМР ТИ ЂОР ЂА  
(МАК СИ МА) БРАН КО ВИ ЋА

У Све ча ној са ли Ма ти це срп ске, 15. но вем бра 2016. го ди не, одр жа но је пре да-
ва ње по во дом 500-го ди шњи це смр ти Ђор ђа (Мак си ма) Бран ко ви ћа, срп ског де спо та 
и бе о град ског ми тро по ли та. По здрав ну реч при сут ни ма упу тио је проф. др Ђор ђе 
Ђу рић, ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске. О Ђор ђу Бран ко ви ћу, ње го вој по ро ди-
ци и се о ба ма као суд би ни ис так ну тих лич но сти срп ског по зног сред њег ве ка го во-
ри ла је проф. др Све тла на То мин са Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду. Мр 
Дра ган Ту бић из ла гао је о Ђор ђу Бран ко ви ћу у Срп ском би о граф ском реч ни ку, а 
проф. др Пе тер Ро каи, ре дов ни про фе сор но во сад ског Фи ло зоф ског фа кул те та у 
пен зи ји, у свом обра ћа њу дао је но ви при лог би о гра фи ји овог ис так ну тог чла на 
по ро ди це Бран ко вић.
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2017.

ОБЕ ЛЕ ЖЕН СВЕТ СКИ ДАН ПО Е ЗИ ЈЕ

Ма ти ца срп ска је 21. мар та 2017. го ди не обе ле жи ла Свет ски дан по е зи је све-
ча ним про гра мом „Пе сник Рај ко Пе тров Но го”. Свет ски дан по е зи је је 1999. го ди не, 
под сло га ном „Ди ја лог ме ђу ци ви ли за ци ја ма по сред ством по е зи је”, про гла сио Уне ско. 
„Свр ха про гла ше ња Свет ског да на по е зи је је сте до при нос про мо ци ји чи та ња, пи-
са ња, об ја вљи ва ња и уче ња по е зи је у чи та вом све ту, као и под сти ца ње на ци о нал них, 
ре ги о нал них и ин тер на ци о нал них по ет ских по кре та”.

О пе сни ку су го во ри ли проф. др Јо ван Де лић, Иван Не гри шо рац и Ђор ђо Сла-
до је. Сво је сти хо ве и бе се ду о по е зи ји говориo је ака де мик Рај ко Пе тров Но го.

У му зич ком де лу про гра ма Вик тор Ђук нић, сту дент ма стер сту ди ја ги та ре 
на Ака де ми ји умет но сти у Но вом Са ду, у кла си про фе со ра Ср ђа на То ши ћа, из вео 
је две ком по зи ци је.

ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ 125-ГО ДИ ШЊИ ЦЕ РО ЂЕ ЊА ИВЕ АН ДРИ ЋА

У окви ру обе ле жа ва ња 125-го ди шњи це ро ђе ња Иве Ан дри ћа, у Ма ти ци срп-
ској је 26. де цем бра 2017. го ди не одр жан про грам „Књи жев ни свет и ње го во ту ма-
че ње”. Го во ри ли су проф. др Слав ко Гор дић, др Жа не та Ђу кић Пе ри шић, проф. др 
Је ле на Но ва ко вић и др Мар ко Не дић. Од лом ке из ода бра них тек сто ва чи та ла је др 
Иси до ра По по вић.

„ДА НИ СРП СКЕ У СР БИ ЈИ” У МА ТИ ЦИ СРП СКОЈ

Про је кат под на зи вом „Да ни Срп ске у Ср би ји” по кре нут је 2013. го ди не с иде-
јом да се Ср би ји и ње ним гра ђа ни ма на увек нов и је дин ствен на чин пред ста ве 
Ре пу бли ка Срп ска и ње ни по тен ци ја ли.

У окви ру про гра ма ,,Да ни Срп ске у Ср би ји” у Ма ти ци срп ској су ор га ни зо ва не 
две ма ни фе ста ци је: проф. др Ран ко По по вић, про фе сор Фи ло ло шког фа кул те та у Ба-
ња лу ци, 18. сеп тем бра 2017. го ди не одр жао је пре да ва ње ,,125-го ди шњи ца Иве Ан дри-
ћа”, а 19. сеп тем бра су Ран ко Ри со је вић, Пре драг Бје ло ше вић, Јо ван ка Стој чи но вић 
Ни ко лић и Злат ко Ју рић, пи сци из Удру же ња књи жев ни ка Ре пу бли ке Срп ске, одр жа-
ли пе снич ко ве че. На по чет ку обе ма ни фе ста ци је при сут ни ма се обра тио ге не рал ни 
се кре тар Ма ти це срп ске проф. др Ђор ђе Ђу рић, а у име Пред став ни штва Ре пу бли ке 
Срп ске у Ср би ји Ду шко М. Пе тро вић. Пе снич ко ве че во ди ла је др Иси до ра По по вић.

2018.

ОБЕ ЛЕ ЖЕН СВЕТ СКИ ДАН ПО Е ЗИ ЈЕ

Свет ски дан по е зи је Ма ти ца срп ска је обе ле жи ла 21. мар та 2018. го ди не про-
гра мом по све ће ном Дра га ну Јо ва но ви ћу Да ни ло ву. О при зна том пе сни ку, есе ји сти, 
про зном пи сцу, ли ков ном кри ти ча ру и ње го вој по е зи ји го во ри ли су Иван Не гри-
шо рац и проф. др Ђор ђе Де спић, а о збор ни ку ра до ва По е зи ја Дра га на Јо ва но ви ћа 
Да ни ло ва др Је ле на Ма ри ће вић. Пе сник Дра ган Јо ва но вић Да ни лов ка зи вао је сво-
је сти хо ве и сво ја по ет ска уве ре ња.

ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ 100 ГО ДИ НА ОД ЗА ВР ШЕТ КА ВЕ ЛИ КОГ РА ТА  
И ПРИ СА ЈЕ ДИ ЊЕ ЊА ВОЈ ВО ДИ НЕ КРА ЉЕ ВИ НИ СР БИ ЈИ

Ма ти ца срп ска је то ком 2018. го ди не ни зом ак тив но сти ре а ли зо ва ла про гра ме 
по све ће не обе ле жа ва њу до га ђа ја пре, то ком и на кон Пр вог свет ског ра та. У уто рак, 
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29. ма ја 2018. го ди не, по во дом обе ле жа ва ња 170. го ди шњи це Мај ске скуп шти не, 
одр жа но је пре да ва ње „Мај ска скуп шти на – у свом и на шем вре ме ну”. У пе так, 2. 
но вем бра 2018. го ди не, у Ма ти ци срп ској, у окви ру про гра ма обе ле жа ва ња 100-го-
ди шњи це при са је ди ње ња Вој во ди не Кра ље ви ни Ср би ји и 170-го ди шњи це Мај ске 
скуп шти не, одр жан је на уч ни скуп „Ср би у Угар ској 1848‒1918: од Мај ске до Ве-
ли ке на род не скуп шти не”. Об ја вљен је збор ник ра до ва Пр ви свет ски рат и Ује ди
ње ње ко ји са др жи тек сто ве са пре да ва ња ко ја су одр жа на у Ма ти ци срп ској то ком 
2017. го ди не, у окви ру исто и ме ног ци клу са.

ПРО СЛА ВА 170 ГО ДИ НА ОД МАЈ СКЕ СКУП ШТИ НЕ У  
СРЕМ СКИМ КАР ЛОВ ЦИ МА

Све ча на ака де ми ја по во дом обе ле жа ва ња 170. го ди шњи це одр жа ва ња Мај ске 
скуп шти не, ка да је про гла ше но осни ва ње срп ске Вој во ди не, одр жа на је у уто рак 
15. ма ја 2018. го ди не у Срем ским Кар лов ци ма. Све ча но сти је прет хо ди ла све та ли-
тур ги ја у Са бор ној цр кви ко ју је слу жи ла Ње го ва све тост па три јарх срп ски го спо-
дин Ири неј. Све ча на ака де ми ја је дан је од кључ них до га ђа ја ко јим се у то ку 2018. 
го ди не обе ле жа ва ла сто го ди шњи ца од при са је ди ње ња Вој во ди не Кра ље ви ни Ср-
би ји. Ака де мик Ва си ли је Ђ. Кре стић одр жао је бе се ду „Мај ска скуп шти на 1848. 
го ди не” у ко јој је на гла сио да је Мај ска скуп шти на би ла ре зул тат сто лет них те жњи 
срп ског на ро да у Хаб збур шкој мо нар хи ји, као и да је на те ме љи ма Мај ске скуп шти-
не у дру гој по ло ви ни 19. ве ка гра ђе на це ло куп на по ли ти ка Ср ба у Угар ској.

ПРЕ ДА ВА ЊЕ „МАЈ СКА СКУП ШТИ НА –  
У СВОМ И НА ШЕМ ВРЕ МЕ НУ”

У Ма ти ци срп ској, у уто рак, 29. ма ја 2018. го ди не, по во дом обе ле жа ва ња 170. 
го ди шњи це Мај ске скуп шти не, одр жа но је пре да ва ње „Мај ска скуп шти на – у свом и 
на шем вре ме ну”. При сут не је по здра вио проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти-
це срп ске. Пре да вач је би ла проф. др Љу бо мир ка Кр кљуш, се кре тар Оде ље ња за дру-
штве не на у ке Ма ти це срп ске. То ком пре да ва ња ука за но је на те ко ви не ре во лу ци је 
1848. го ди не ко је су отво ри ле пут осни ва њу Срп ског на ци о нал ног по кре та, а по себ но 
је ис так нут исто риј ски зна чај Мај ске скуп шти не у да на шњем исто риј ском кон тек сту.

ПЕ СНИЧ КО ВЕ ЧЕ ПО ВО ДОМ 100-ГО ДИ ШЊИ ЦЕ  
ПРИ СА ЈЕ ДИ ЊЕ ЊА ВОЈ ВО ДИ НЕ СР БИ ЈИ  
И УЈЕ ДИ ЊЕ ЊА ЦР НЕ ГО РЕ СА СР БИ ЈОМ

Да на 8. де цем бра 2018. го ди не, у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске, у ор га ни за ци-
ји Ма ти це срп ске и Срп ског на ци о нал ног са вје та Цр не Го ре, по во дом обе ле жа ва ња 
сто го ди шњи це при са је ди ње ња Вој во ди не Ср би ји и ује ди ње ња Цр не Го ре са Ср би-
јом одр жа но је пе снич ко ве че. По здрав не ре чи при сут ни ма су упу ти ти пред сед ник 
Ма ти це срп ске проф. др Дра ган Ста нић и пред сед ник Срп ског на ци о нал ног са вје-
та др Мом чи ло Вук са но вић.

У про гра му су уче ство ва ли пе сни ци из Вој во ди не, Ср би је и нај ви ше из Цр не 
Го ре, ка ко би пред ста ви ли са вре ме ну по е зи ју две ју зе ма ља: Ми ро слав Алек сић, 
Бла го је Ба ко вић, Ми ли ца Ба крач, Ра до ван Вла хо вић, Бу ди мир Ду бак, Гој ко Ђо го, 
Но ви ца Ђу рић, Ми ли ца Краљ, Дра ган Ла ки ће вић, Баћ ко Ми ла чић, Ми лу тин Ми-
ћо вић, Иван Не гри шо рац, Не над Ра ден ко вић Је ро, Се ли мир Ра ду ло вић и Ђор ђо 
Сла до је. У умет нич ком про гра му на сту пи ли су опер ска пе ва чи ца Зо ри ца Бе лић и 
по јац Љу ба Ма на си је вић. Про грам је во ди ла Ива на Кру шчић.
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ПО Е ЗИ ЈА И СТВАР НОСТ МИ ЛО ША ЦР ЊАН СКОГ

У Ма ти ци срп ској 26. де цем бра 2018. го ди не обе ле же на 125-го ди шњи ца ро-
ђе ња Ми ло ша Цр њан ског про гра мом под на зи вом „По е зи ја и ствар ност Ми ло ша 
Цр њан ског”. У про гра му су уче ство ва ли проф. др Алек сан дар Пе тров, проф. др 
Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић, проф. др Го ра на Ра и че вић, др Све тла на Ми ла ши но вић 
и др Мар ко Не дић. 

При сут не је по здра вио проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, а 
про грам је во ди ла и чи та ла ода бра не пе сме Ми ло ша Цр њан ског др Иси до ра По по вић.

2019.

СЕ ЋА ЊЕ НА МИ ЛО РА ДА ПА ВИ ЋА

У пе так, 22. но вем бра 2019. го ди не, у Ма лој са ли Ма ти це срп ске одр жан је про-
грам по све ћен се ћа њу на ве ли ког срп ског пи сца Ми ло ра да Па ви ћа, по во дом 90 го-
ди на од ро ђе ња, 10 го ди на од смр ти и 35 го ди на од об ја вљи ва ња Ха зар ског реч ни ка. 
Том при ли ком пред ста вљен је збор ник ра до ва Ми ло рад Па вић: ста нов ник свет ске 
књи жев но сти (Ма ти ца срп ска, 2019), ко ји је при ре дио Иван Не гри шо рац. На про-
мо ци ји су о Ми ло ра ду Па ви ћу го во ри ли го спо ђа Ја сми на Ми хај ло вић, проф. др 
Јо ван Де лић, до пи сни члан СА НУ, др Мар ко Не дић и Иван Не гри шо рац. Про грам 
је по др жа ла Град ска упра ва за кул ту ру Гра да Но вог Са да. Сва пре да ва ња су сни-
мље на и мо гу се по гле да ти у ви део-ар хи ви сај та Ма ти це срп ске.

У ЗНА КУ ВЕ ЛИ КИХ ЈУ БИ ЛЕ ЈА 
ПРЕД СТА ВЉЕ НА ИЗ ДА ВАЧ КА ДЕ ЛАТ НОСТ НИ ШКИХ ЦЕН ТА РА

У Све ча ној са ли Ма ти це срп ске, у по не де љак 18. фе бру а ра 2019. го ди не, пред-
ста вље на је из да вач ка де лат ност ни шких цен та ра: Цен тра за ви зан тиј ско-сло вен ске 
сту ди је Уни вер зи те та у Ни шу, Цен тра за цр кве не сту ди је и Ме ђу на род ног цен тра 
за пра во слав не сту ди је. При сут не је по здра вио проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, а о из да њи ма су го во ри ли: проф. др Зо ран Ни ко лић, са вет ник рек-
то ра Уни вер зи те та у Ни шу, проф. др Дра ги ша Бо јо вић, управ ник Цен тра за ви зан-
тиј ско-сло вен ске сту ди је, и доц. др Бо рис Стој ков ски, са Фи ло зоф ског фа кул те та 
у Но вом Са ду. 

Про фе сор Ни ко лић је на гла сио зна чај осни ва ња Цен тра за ви зан тиј ско-сло-
вен ске сту ди је и ис та као уло гу ни шких цен та ра у осни ва њу Ме ђу на род не на уч не 
мре же Pax Byzan ti no-Sla va. 

Доц. др Бо рис Стој ков ски пред ста вио је збор ник Срп ска кра љев ства у сред
њем ве ку, са на уч не кон фе рен ци је ор га ни зо ва не у Кра ље ву по во дом осам ве ко ва 
од кру ни са ња кра ља Сте фа на Пр во вен ча ног. На дах ну то је го во рио и о збор ни ку 
Бо жи дар Ву ко вић и срп ска књи га у Ве не ци ји, ко ји је об ја вљен по во дом пет сто те 
го ди шњи це од штам па ња пр ве књи ге у Ву ко ви ће вој штам па ри ји у Ве не ци ји. 

Проф. др Дра ги ша Бо јо вић го во рио је о нај зна чај ни јим из да њи ма ни шких 
цен та ра. Ис та као је да су ови цен три (на ро чи то Цен тар за цр кве не сту ди је), по ред 
по ме ну тих ју би ле ја, обе ле жи ли вред ним из да њи ма и дру ге зна чај не го ди шњи це: 
1700 го ди на Ми лан ског едик та, 140 го ди на При зрен ске бо го сло ви је и др. По себ но 
је го во рио о те мат ском бро ју Цр кве них сту ди ја: Све ти Са ва и осам ве ко ва Срп ске 
цр кве, ко ји пред ста вља пр ви зна ча јан на уч ни до при нос обе ле жа ва њу ве ли ког ју би-
ле ја Срп ске пра во слав не цр кве. Зна чај не при ло ге у дво том ном бро ју об ја ви ли су и 
мно ги но во сад ски про фе со ри.

Из да ва чи су про мо ви са на из да ња по кло ни ли Би бли о те ци Ма ти це срп ске и 
бо го сло ви ји у Срем ским Кар лов ци ма.
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ОБЕ ЛЕ ЖЕН СВЕТ СКИ ДАН ПО Е ЗИ ЈЕ

Свет ски дан по е зи је Ма ти ца срп ска је обе ле жи ла 21. мар та 2019. го ди не про-
гра мом „Пор трет пе сни ка Ми ло са ва Те ши ћа”. Том при ли ком пред ста вље не су 
збир ка пе са ма Ка ло пе ра Пе ра Ми ло са ва Те ши ћа и сту ди ја Алек сан дра Јо ва но ви ћа 
Стих и пам ће ње – О по е зи ји и по е ти ци Ми ло са ва Те ши ћа. О пе сни ку и сту ди ји 
Алек сан дра Јо ва но ви ћа го во ри ли су проф. др Ра ди во је Ми кић, проф. др Зо ра на 
Опа чић и проф. др Алек сан дар Јо ва но вић. То ком про гра ма сти хо ве из сво је збир ке 
ка зи вао је Ми ло сав Те шић.

На по чет ку про гра ма при сут не је по здра вио проф. др Дра ган Ста нић, пред-
ста вио уче сни ке и ре као: „Имам част да по здра вим јед ног од нај зна чај ни јих жи вих 
срп ских пе сни ка Ми ло са ва Те ши ћа. [...] Овим про гра мом жа лим оне ко ји ни су до шли 
ве че рас, јер за и ста има шта да се чу је. Овим обе ле жа ва мо Свет ски дан по е зи је. 
Свет ски дан по е зи је је пре ди ван пра зник и ва ља ло би га сла ви ти оно ли ко ко ли ко 
сла ви мо по е зи ју у се би и у кул ту ри ко јој при па да мо”. 

Пре да ва ња
2016.

ПЕ СНИЧ КО ВЕ ЧЕ СРП СКИХ И РУ МУН СКИХ ПЕ СНИ КА  
ИЗ ТЕ МИ ШВА РА

У Све ча ној са ли Ма ти це срп ске 1. ју на 2016. го ди не одр жа но је песничкo ве че 
срп ских и ру мун ских пе сни ка из Те ми шва ра. По вод је био же ља да се при ка же на 
ко ји на чин за јед но жи ве и де лу ју два на ро да и њи хо ве је зич ке и књи жев не кул ту ре.

Пред сед ник Ма ти це срп ске Дра ган Ста нић по здра вио је при сут ну пу бли ку, 
го сте и пред став ни ке ме ди ја, под се ћа ју ћи да су Но ви Сад и Те ми швар гра до ви по-
бра ти ми, а њи хо ви ста нов ни ци по мно го че му слич ни. „Ту је вр ло слич на кул ту-
ро ло шка си ту а ци ја, као што је код нас у Но вом Са ду и Вој во ди ни, где жи ви ви ше 
на ци ја и где је по треб но учи ни ти мно го то га да јед ни дру ге бо ље упо зна мо и не 
жи ви мо као стран ци јед ни по ред дру гих”, до дао је он.

При сут ни ма се обра тио и углед ни књи жев ни кри ти чар и уни вер зи тет ски 
про фе сор Кор нел Ун гу ре а ну и том при ли ком ре као: „Ра ду је мо се су сре ту са срп ским 
и ру мун ским пи сци ма из Но вог Са да. Са на ма су и срп ски пи сци из Те ми шва ра. Сви 
ми овим су сре ти ма за јед но да је мо зна чај не ди мен зи је са рад њи две књи жев но сти”. 
За тим је одр жао пре да ва ње „Ру мун ско-срп ски књи жев ни мо но ло зи и ди ја ло зи”

„Са вез пи са ца Ру му ни је и ње му срод не ор га ни за ци је у Те ми шва ру, као и Ма-
ти ца срп ска, Дру штво књи жев ни ка Вој во ди не и слич не ин сти ту ци је у Но вом Са ду 
је су те ме љи и сту бо ви тра ја ња срп ског и ру мун ског на ро да”, на гла сио је Сла во мир 
Гво зде но вић, књи жев ник и срп ски по сла ник у ру мун ском пар ла мен ту.

Сво ју по е зи ју го во ри ли су пе сни ци Адри јан Бод на ру, Ро берт Шер бан, Сла во-
мир Гво зде но вић и Го ран Мра кић, док је пре во де ру мун ских пе са ма на срп ском 
чи та ла Иси до ра По по вић.

ЖАР И ПЕ ПЕО − ЈЕ ВРЕ ЈИ У ДЕ ЛИ МА АЛЕК САН ДРА ТИ ШМЕ

У Ма ти ци срп ској је 28. ју на 2016. го ди не проф. др Дра ган Ку јун џић одр жао 
пре да ва ње. Ме ђу пи сци ма бив ше Ју го сла ви је ма ло њих је као Алек сан дар Ти шма 
(1924–2003) си сте ма тич но пи са ло о жи во ту Је вре ја и на си љу исто ри је, као и о на-
ци о на ли зму сва ке вр сте. Ти шма је пр ви и ве ро ват но до са да је ди ни ау тор из бив ше 
Ју го сла ви је ко ји је на сло вио ро ман по про та го ни сти, пре жи ве лом Је вре ји ну, у овом 
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слу ча ју Ми ро сла ву Бла му (Књи га о Бла му, 1972), и ко ји је мно го пи сао о пат ња ма 
јед не је вреј ске по ро ди це, као што је по ро ди ца Ро бер та Кро не ра (Упо тре ба чо ве ка, 
1980) – ре као је про фе сор др Дра ган Ку јун џић, Но во са ђа нин ко ји већ три де це ни је 
жи ви у Аме ри ци и пре да је на та мо шњим уни вер зи те ти ма. Шеф је Ка те дре за је-
вреј ске, гер ма ни стич ке и сла ви стич ке сту ди је, филм и ме ди је на др жав ном уни-
вер зи те ту Фло ри де, као и ве ли ки по зна ва лац Ти шми ног де ла, ко је га, ка ко ка же, 
пра ти кроз це лу ње го ву до са да шњу ака дем ску ка ри је ру.

При ли ком пред ста вља ња пре да ва ча пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др Дра-
ган Ста нић из ме ђу оста лог је на гла сио да је Ма ти ца срп ска об ја ви ла 1983. го ди не 
ње го ву књи гу Ке ри тич ке ве жбе у Еди ци ји „Пр ва књи га”.

ПРЕ ДА ВА ЊЕ „GRO WING BET TER CROP RO OTS:  
MO LE CU LAR MAR KERS AS SO CI A TED WITH RO OT TRA ITS”

Проф. др Зед Рен гел (Zed Ren gel) 20. ок то бра 2016. го ди не одр жао је пре да ва ње 
„Gro wing bet ter crop ro ots: mo le cu lar mar kers as so ci a ted with ro ot tra its”. Увод не ре чи 
упу ти ли су ака де мик Ру долф Ка сто ри, се кре тар Оде ље ња Ма ти це срп ске за при-
род не на у ке, др Го ран Бе ка вац, са вет ник за ге не ти ку и опле ме њи ва ње би ља ка, и 
др Иви ца Ђа ло вић, на уч ни са рад ник са Ин сти ту та за ра тар ство и по вр тар ство у 
Но вом Са ду. Проф. др Зед Рен гел про фе сор је на уни вер зи те ту За пад не Ау стра ли је 
и има бо га ту на уч ну и рад ну би о гра фи ју. Ово ре ле вант но и ин те ре сант но пре да-
ва ње уче сни ке је под ста кло на жи ву раз ме ну ми шље ња.

ЦИ КЛУС ПРЕ ДА ВА ЊА „ХЕ РОЈ СКЕ ГО ДИ НЕ И ПЕ ТРА ШКО ДО БА 
(АУ СТРО-ТУР СКИ РАТ 1716−1718)”

У окви ру про јек та „Обе ле жа ва ње 300 го ди на од Пе тро ва ра дин ске бит ке” то-
ком 2016. го ди не ре а ли зо ван је ци клус пре да ва ња „Хе рој ско до ба и пе тра шке го-
ди не (Ау стро-тур ски рат 1716−1718)”. Пр во пре да ва ње „Бит ка код Пе тро ва ра ди на” 
одр жа но је 23. но вем бра у Ма ти ци срп ској. Пре да ва ње је одр жао проф. др Бран ко 
Бе шлин, пот пред сед ник Ма ти це срп ске. По ред број них при ја те ља и чла но ва Ма-
ти це срп ске, пре да ва њу су при су ство ва ли го сти из Ма ти це сло вач ке и др Ми лан 
Ми цић, по моћ ник по кра јин ског се кре та ра за кул тур но на сле ђе. Дру го пре да ва ње, 
„Ау стро-тур ски рат 1716‒1718 и Ср би”, одр жа но је 7. де цем бра у Ма ти ци срп ској. 
Пре да ва ње је одр жао проф. др Вла дан Га ври ло вић. По здрав ну реч упу тио је проф. 
др Бран ко Бе шлин. Тре ће и по след ње пре да ва ње у овом ци клу су одр жа ла је проф. 
еме ри тус др Ма ри ја Кле ут 14. де цем бра на те му „Пе тра шев Ер лан ген ски ру ко пис”.

2017.

ПРЕ ДА ВА ЊЕ „ЈО ВАН ЧЕ ТИ РЕ ВИЋ ГРА БО ВАН И  
СРП СКО БА РОК НО СЛИ КАР СТВО”

У Све ча ној са ли Ма ти це срп ске 5. ма ја 2017. го ди не одр жа но је пре да ва ње 
„Јо ван Че ти ре вић Гра бо ван и срп ско ба рок но сли кар ство”. О ли ку и де лу овог срп-
ског ба рок ног сли ка ра го во ри ла је доц. др Александрa Ку че ко вић, а по здрав не 
ре чи упу тио је доц. др Вла ди мир Си мић, се кре тар Оде ље ња за ли ков не умет но сти 
Ма ти це срп ске. 

Др Ку че ко вић је у пре да ва њу на ве ла да у окви ри ма раз во ја срп ског цр кве ног 
сли кар ства дру ге по ло ви не XVI II ве ка Јо ван Че ти ре вић Гра бо ван за у зи ма спе ци-
фич но ме сто, од ре ђе но ка ко ње го вим по ре клом и умет нич ким обра зо ва њем, та ко 
и осо бе ним сти лом и ико но гра фи јом. Цин цар ског по ре кла, из Гра бо ва у сред њој 
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Ал ба ни ји, где је по ро ди ца Че ти ри ге не ра ци ја ма не го ва ла сли кар ску про фе си ју, у 
Хаб збур шку мо нар хи ју пре ла зи на кон 1769. и, на ста нив ши се трај но у Оси је ку, 
под у прт сна жним ве за ма ме ђу цин цар ским тр го вач ко-за нат ским ко ло ни ја ма у сла вон-
ским и хр ват ским гра до ви ма, али и из ра зи том лич ном пред у зи мљи во шћу, раз ви ја 
плод ну де лат ност ко ја је при ву кла па жњу ис тра жи ва ча још по чет ком XX сто ле ћа. 
Иа ко је зна ча јан део Че ти ре ви ће вих оства ре ња не стао, број са чу ва них ико но ста са и 
по је ди нач них ико на омо гу ћа ва са гле да ва ње ње го вог го то во мо но пол ског по ло жа ја 
ме ђу сли ка ри ма ко ји су ра ди ли у Сла во ни ји и Хр ват ској у по след њој че твр ти ни 
XVI II ве ка. Че ти ре ви ће во сли кар ство, на спо ју ју жно бал кан ских и сред њо е вроп-
ских по сту ла та, про и за шло из син те зе по у ка по зно ви зан тиј ских ер ми ни ја, сло вен-
ског (ки јев ског) ба ро ка и за пад но е вроп ских гра фич ких пред ло жа ка, од го ва ра ло је 
уку су пра во слав них цр кве них оп шти на у до ми нант но ка то лич ким под руч ји ма, где 
је ова је дин стве на си нер ги ја „тра ди ци је и ба ро ка” обе ле жи ла ре пре зен та тив ну ви-
зу ел ну кул ту ру се ве ро за пад них обла сти Кар ло вач ке ми тро по ли је.

ЦИ КЛУС ПРЕ ДА ВА ЊА „ПР ВИ СВЕТ СКИ РАТ И УЈЕ ДИ ЊЕ ЊЕ”

У окви ру про јек та „Пр ви свет ски рат и Ује ди ње ње”, то ком 2017. го ди не одр-
жа но је 16 пре да ва ња и из ло жба „Срп ки ња – хе ро и на ве ли ког ра та”:

– 23. мар та пре да ва ње „Ср би и Ју го сла ви ја” одр жао је проф. др Љу бо драг Ди-
мић, до пи сни члан Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти и ре дов ни про фе сор 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду;

– 6. апри ла пре да ва ње „Фран цу ска и ства ра ње Кра ље ви не СХС” одр жао је др 
Ста ни слав Сре те но вић, ви ши на уч ни са рад ник са Ин сти ту та за са вре ме ну 
исто ри ју; 

– 12. апри ла пре да ва ње „Фе бру ар ска ре во лу ци ја у Ру си ји, Ни ко ла Па шић и 
Крф ска де кла ра ци ја” одр жао је др Ан дреј Ле о ни до вич Ше мја кин, са Ин сти-
ту та за сло вен ске сту ди је Ру ске ака де ми је на у ка из Мо скве;

– 27. апри ла пре да ва ње „Од по ра за до ује ди ње ња: срп ска вој ска 1876‒1920. го-
ди не” одр жао је др Да ли бор Ден да, са Оде ље ња за вој ну исто ри ју Ин сти ту та 
за стра те гиј ска ис тра жи ва ња Ми ни стар ства од бра не Ре пу бли ке Ср би је;

– 11. ма ја пре да ва ње „Је зик про па ган де Пр вог свет ског ра та на при ме ру Ау стро-
у гар ске мо нар хи је и Кра ље ви не Ср би је” одр жа ла је мр Гор да на Илић, са Ин-
сти ту та за сла ви сти ку Уни вер зи те та у Бе чу;

– 16. ма ја пре да ва ње „Си ле Ан тан те и гол го та Ср би је 1915” одр жао је проф. др 
Ми лош Ко вић, са Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду;

– 13. ју на, у за јед нич кој ор га ни за ци ји Ма ти це срп ске и Бал кан кул та, отво ре на 
је из ло жба „Срп ки ња – хе ро и на ве ли ког ра та”. При сут не је по здра вио проф. 
др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске, а о из ло жби је го во рио 
Ди ми три је Ву ја ди но вић, ау тор. На кон отва ра ња из ло жбе, на исту те му, одр жан 
је окру гли сто на ко јем су уче ство ва ли: Дра га на Бу ку ми ро вић, пу бли ци ста; 
проф. др Вла ди сла ва Гор дић Пет ко вић, Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад; 
проф. др Ми ле на Дра ги че вић Ше шић, Фа кул тет драм ских умет но сти, Бе о-
град; Пр во слав Плав шић, пси хо лог; Да ни ца Ра до вић, но ви нар; проф. др Све-
тла на То мин, Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад; и Вла ди мир Чех, Ин сти тут за 
исто ри ју огла ша ва ња, Бе о град; 

– 13. ју на пре да ва ње „О жен ском ју на штву – срп ске же не у од бра ни отаџ би не” 
одр жа ла је др Ја сми на Ми ло ва но вић, на уч ни са рад ник, Ис ти тут за са вре ме ну 
исто ри ју;

– 12. ок то бра пре да ва ње „То плич ки уста нак 1917” одр жа ла је проф. др Бо жи ца 
Мла де но вић, са Фи ло зоф ског фа кул те та у Ни шу; 
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– 17. ок то бра пре да ва ње „Ује ди ње ње Ср би је и Цр не Го ре 1918. го ди не” одр жао 
је проф. др Алек сан дар Жи во тић, са Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду;

– 25. ок то бра пре да ва ње „Ок то бар ска ре во лу ци ја 1917. го ди не” одр жа ли су доц. 
др Алек сеј Тимофeјев, са Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду и Ин сти ту та за 
но ви ју исто ри ју Ср би је, и проф. др Ја ро слав Ви шња ков, са Мо сков ског др жав-
ног ин сти ту та за ме ђу на род не од но се;

– 31. ок то бра пре да ва ње „Рат ни ци за срп ство, чу ва ри Ју го сла ви је” одр жао је др 
Ми лан Ми цић;

– 6. но вем бра пре да ва ње „До ми на ци ја или пот чи ње ност: Ср би у Хр ват ској, 
Сла во ни ји и Дал ма ци ји и ’ве ли ко срп ска хе ге мо ни ја’ у Кра ље ви ни СХС (1918–
1929)” одр жа ла је проф. др Со фи ја Бо жић, Ин сти тут за но ви ју исто ри ју Ср би је;

– 9. но вем бра пре да ва ње „Ју го сло ве ни у Ок то бар ској ре во лу ци ји” одр жао је 
ака де мик Ни ко ла Б. По по вић, члан Ака де ми је на у ка и умјет но сти Ре пу бли ке 
Срп ске;

– 22. но вем бра пре да ва ње „Кул тур ни иза сла ни ци Ср би је у Ве ли кој Бри та ни ји 
то ком Ве ли ког ра та и њи хов ути цај на бри тан ску сли ку Ср би је” одр жао је 
проф. др Сло бо дан Г. Мар ко вић, са Фа кул те та по ли тич ких на у ка Уни вер зи-
те та у Бе о гра ду;

– 24. но вем бра пре да ва ње одр жа ла је проф. др Ми ра Ра до је вић, Фи ло зоф ски 
фа кул тет у Бе о гра ду;

– 1. де цем бра пре да ва ње „О прав ној при ро ди Пр во де цем бар ског ак та 1918. го-
ди не о ства ра њу Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца” одр жа ла је проф. др 
Љу бо мир ка Кр кљуш.

Овим ци клу сом пре да ва ња за вр шен је че тво ро го ди шњи про грам (2014‒2017) 
по све ћен исто ри ји Пр вог свет ског ра та ко ји је ре а ли зо ван у Ма ти ци срп ској у окви-
ру Оде ље ња за дру штве не на у ке. То ком тра ја ња ци клу са ре а ли зо ва но је 48 про гра-
ма, од то га 40 пре да ва ња (два пре да ва ња су би ла про пра ће на отва ра њем из ло жби), 
че ти ри пред ста вља ња књи га ко је су се од но си ле на исто ри ју Пр вог свет ског ра та 
и че ти ри на уч на ску па у ко ји ма је Ма ти ца срп ска би ла су ор га ни за тор. То ком 2014. 
го ди не об ја вљен је збор ник ра до ва на осно ву одр жа них пре да ва ња, а пла ни ра но је 
и да се по чет ком 2018. го ди не об ја ви још је дан збор ник ра до ва Пр ви свет ски рат 
и Ује ди ње ње.

ПРЕ ДА ВА ЊЕ „КА РА ЂОР ЂЕ И ПР ВИ СРП СКИ УСТА НАК  
НА СЦЕ НА МА СР БИ ЈЕ, БАЛ КА НА И ЕВРО ПЕ”

У Ма ти ци срп ској је 11. ок то бра 2017. го ди не одр жа но пре да ва ње под на зи вом 
„Ка ра ђор ђе и Пр ви срп ски уста нак на сце на ма Ср би је, Бал ка на и Евро пе”. Го во рио 
је проф. др Алојз Ујес, ко ји је то ком свог ви ше де це ниј ског ра да про на шао пре ко 50 
драм ских де ла на шест је зи ка о Ка ра ђор ђу у дра ми и по зо ри шту. Ско ро ни је дан 
вој ско во ђа у исто ри ји ни је до био та ко зна чај но ме сто у по зо ри шној умет но сти као 
Ка ра ђор ђе. По што се ове го ди не на вр ша ва 200 го ди на од трaгичне смр ти во жда 
Ка ра ђор ђа, ово пре да ва ње по све ти ли смо тој го ди шњи ци и се ћа њу на Ка ра ђор ђа.

ПРЕ ДА ВА ЊЕ „ШТА ЗНА МО О ФЛО РИ СЛО ВЕ НИ ЈЕ?”

У Ма ти ци срп ској је 29. но вем бра 2017. го ди не одр жа но пре да ва ње „Шта зна-
мо о фло ри Сло ве ни је?”. При сут не го сте и пу бли ку по здра вио је ака де мик Ру долф 
Ка сто ри, се кре тар Оде ље ња Ма ти це срп ске за при род не на у ке, а пре да ва ча, проф. 
др Неј ца Јо га на са Би о тех нич ког фа кул те та Уни вер зи те та у Љу бља ни, на ја вио је 
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проф. др Го ран Анач ков са При род но-ма те ма тич ког фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом 
Са ду. Пре да ва ње је ор га ни зо ва но у са рад њи са Бо та нич ким дру штвом „Ан дре ас 
Вол ни” и На уч но и стра жи вач ким дру штвом сту де на та би о ло ги је и еко ло ги је „Јо сиф 
Пан чић”.

ПРЕ ДА ВА ЊЕ И ИЗ ЛО ЖБА „КА НАД СКЕ МЕ ДИ ЦИН СКЕ МИ СИ ЈЕ  
У СР БИ ЈИ 1914–1918. ГО ДИ НЕ – CA NA DIAN ME DI CAL MIS SI ONS  

IN SER BIA 1914–1918”

У окви ру про гра ма Ма ти це срп ске „Пр ви свет ски рат и Ује ди ње ње”, 6. но вем-
бра 2017. го ди не, мср Со фи ја Шко рић, би бли о те кар еме ри тус Уни вер зи те та у То-
рон ту, одр жа ла је пре да ва ње. На по чет ку про гра ма ува же ним го сти ма и при сут ној 
пу бли ци по здрав ним ре чи ма до бро до шли це обра тио се проф. др Дра ган Ста нић, 
пред сед ник Ма ти це срп ске, и ука зао на ва жност очу ва ња тра ди ци о нал но при сних 
од но са из ме ђу Ср би је и Ка на де, као и из ме ђу на ро да на ших зе ма ља. Та ко ђе, пред-
сед ник Ста нић по себ но је ис та као вред ност по ме ну тих ве за „ис ко ва них” у те шким 
вре ме ни ма и окол но сти ма под но ше ња стра хо ви тих жр та ва ко је су оба на ро да „при-
не ла на ол тар сло бо де и по бе де” у Пр вом свет ском ра ту. Исто вре ме но, при сут не је 
упо знао са зна ча јем де лат но сти мно го број не срп ске исе ље нич ке за јед ни це у Ка на-
ди ко ја и да нас пре да но ра ди на ја ча њу и да љем раз во ју са др жај не са рад ње из ме ђу 
два на ро да и две др жа ве. У сво јим ре чи ма освр нуо се и на ду го го ди шњи на уч ни, 
књи жев ни и ху ма ни тар ни рад мср Со фи је Шко рић у Ка на ди, Сје ди ње ним Аме рич-
ким Др жа ва ма и Ср би ји.

На кон из ла га ња проф. др Дра га на Ста ни ћа ску пу се обра ти ла мср Со фи ја 
Шко рић и у свом на дах ну том пре да ва њу пу бли ци при бли жи ла исто риј ска са зна ња 
из пе ри о да ка да је ве ли ка епи де ми ја ти фу са за хва ти ла Ср би ју у пр вим го ди на ма 
Ве ли ког ра та. Пре ма ре чи ма го спо ђе Шко рић, срп ска вла да је та да упу ти ла очај-
нич ке апе ле све ту тра же ћи ме ди цин ску по моћ. По ред бри тан ске, аме рич ке, фран-
цу ске, ру ске, ита ли јан ске и грч ке ми си је, на по зив срп ске вла де ода звао се и тим 
ка над ског ле кар ско-бол нич ког осо бља, па је из Ка на де у Ср би ју од мах сти гло 34 
ле ка ра. Ука за но је да су при пад ни ци ка над ске ле кар ске ми си је би ли до бро вољ ци 
мо ти ви са ни да по мог ну срп ском на ро ду, све сни да у да тим окол но сти ма ри зи ку ју 
и сво је жи во те. Да нас зна мо да је пре ко 600 ка над ских до бро во ља ца и ре гру то ва ног 
осо бља (ле ка ра и бол ни чар ки) би ло упо сле но у Ср би ји и на Со лун ском фрон ту, па 
је го спо ђа Шко рић на гла си ла да сва ко од њих по је ди нач но за слу жу је на ше при зна-
ње, за хвал ност и на ро чи то се ћа ње.

На кон из ла га ња мср Со фи је Шко рић, а уз аси стен ци ју го спо ђе Ол ги це Ма-
рин ко вић, са рад ни це за на уч не и кул тур не ве зе Ам ба са де Ка на де у Ср би ји, при-
сут ни ма се обра тио го спо дин Бра јан Алек сан дер Ебел, от прав ник по сло ва и са вет-
ник Ам ба са де Ка на де у Ре пу бли ци Ср би ји, ко ји је на кра ју свог пре да ва ња отво рио 
при ре ђе ну из ло жбу. Уз ис ка за ну за хвал ност Ма ти ци срп ској и ње ним ча сни ци ма 
на ука за ном по ве ре њу и до бро до шли ци, го спо дин Ебел је на гла сио да је по ред по-
је ди нач них до бро во ља ца Ка на да ре гру то ва ла, ор га ни зо ва ла и упу ти ла на Со лун ски 
фронт (за јед но са про фе си о нал ним, ис ку сним ме ди цин ским осо бљем) и три ком-
плет не вој не бол ни це, ка па ци те та до 2000 кре ве та, и то са свим по треб ним са ни тет-
ским ма те ри ја лом. На кон пре да ва ња и при сут ни су с ве ли ким за ни ма њем по гле да ли 
по став ку по ме ну те из ло жбе, на ко јој је пред ста вље но 55 екс по на та са фо то гра фи-
ја ма, ре про дук ци ја ма умет нич ких сли ка и вред ним до ку мен ти ма на ста лим из 
де лат но сти ка над ских ме ди цин ских ми си ја и њи хо вих при пад ни ка у Ср би ји и на 
Со лун ском фр он ту у пе ри о ду из ме ђу 1914. и 1918. го ди не. 
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2018.

ПРЕ ДА ВА ЊЕ „У ПО ТРА ЗИ ЗА РА ЈЕМ: ПРЕД СТА ВЕ РАЈ СКОГ ВР ТА  
У УМЕТ НО СТИ ПР ВИХ ХРИ ШЋА НА”

У че твр так, 10. ма ја 2018. го ди не, у Ма ти ци срп ској др Бран ка Вра не ше вић 
одр жа ла је пре да ва ње „У по тра зи за ра јем: пред ста ве рај ског вр та у умет но сти пр-
вих хри шћа на”. Пре да ва њем су об у хва ће ни раз ли чи ти исто риј ски пе ри о ди, од 
ан ти ке па све до ка сног сред њег ве ка, та ко да су пре ва зи ђе ни окви ри де фи ни са ни 
на сло вом, али се све вре ме го во ри ло о кон стант ном чо ве ко вом по тра гом за ра јем. 
Ово из ван ред но пре да ва ње ин спи ри са ло је слу ша о це и оста ви ло их са но вим пи-
та њи ма, а пре све га са све шћу о то ме да искон ска че жња чо ве ко вог ду ха ко ре спон-
ди ра са са вре ме ним чо ве ком. Увод ни по здрав при сут ни ма и за вр шну реч на овом 
до га ђа ју дао је се кре тар Оде ље ња Ма ти це срп ске за ли ков не умет но сти др Вла ди-
мир Си мић. 

ПРЕ ДА ВА ЊЕ „МАЈ СКА СКУП ШТИ НА –  
У СВОМ И НА ШЕМ ВРЕ МЕ НУ”

У Ма ти ци срп ској, у уто рак, 29. ма ја 2018. го ди не, по во дом обе ле жа ва ња 
170- го ди шњи це Мај ске скуп шти не, одр жа но је пре да ва ње „Мај ска скуп шти на 
– у свом и на шем вре ме ну”. При сут не је по здра вио проф. др Дра ган Ста нић, пред-
сед ник Ма ти це срп ске. Пре да вач је би ла проф. др Љу бо мир ка Кр кљуш, се кре тар 
Оде ље ња за дру штве не на у ке Ма ти це срп ске. То ком пре да ва ња ука за но је на 
те ко ви не ре во лу ци је 1848. го ди не ко је су отво ри ле пут осни ва њу Срп ског на ци-
о нал ног по кре та, а по себ но је ис так нут зна чај Мај ске скуп шти не у да на шњем 
исто риј ском кон тек сту.

2019.

ПРЕ ДА ВА ЊЕ „СРП СКА ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА КУЛ ТУ РА  
И КЊИ ЖЕВ НОСТ”

У Ма ти ци срп ској, 26. сеп тем бра 2019. го ди не, одр жа но је пре да ва ње „Срп ска 
тра ди ци о нал на кул ту ра и књи жев ност” ко јим се нај ста ри ја срп ска ин сти ту ци ја 
кул ту ре, књи жев но сти и на у ке при дру жи ла ма ни фе ста ци ји „Европ ски дан је зи ка”. 
Прогрaм је ре а ли зо ван у ор га ни за ци ји Ко сов ско ме то хиј ског од бо ра Ма ти це срп ске, 
Гим на зи је „Јо ван Јо ва но вић Змај” и Фон да ци је „Си мо ни да”. Спе ци јал ни го сти би-
ли су уче ни ци и про фе со ри Гим на зи је При шти на – Ла пље Се ло ко ји су би ли у 
тро днев ној по се ти Но вом Са ду. До ма ћи ни уче ни ка би ли су уче ни ци Гим на зи је 
„Јо ван Јо ва но вић Змај”. Скуп је по здра вио проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске. На кон то га пре да ва ња су одр жа ли: проф. др Ја сми не Јо кић „Култ 
др ве та у срп ској тра ди ци о нал ној кул ту ри”; доц. др Дра го љуб Пе рић „Ка ко је срп-
ски вам пир сте као свет ску сла ву” и аси стент ма стер Ми лош Јо цић „Ба ба ви је шти-
ца у Гор ском ви јен цу”. 

У умет нич ком де лу про гра ма уче ство ва ли су др Иси до ра По по вић (во ди ла је 
про грам и про чи та ла од ло мак из За ве шта ње је зи ка Сте фа на Не ма ње) и Жен ска 
пе вач ка гру па Му зич ке шко ле „Иси дор Ба јић” под ру ко вод ством про фе сор ке Ва-
лен ти не Ле тић. Гру па је из ве ла ком по зи ци је „Во ста ни Сер би је”, „При о ни мо бо за 
ла да”, „Да руј бра ле, да руј се ле”, „Ој, ру жо мо ја ру ме на” и „Кад за пје вам, пје вам 
ра до”. 
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ПРЕ ДА ВА ЊЕ „ЧЕ ТИ РИ СЛО ВЕ НАЧ КА КЛА СИЧ НА ФИ ЛО ЛО ГА У  
СРП СКОЈ КУЛ ТУ РИ”  

(ŠTIR JE SLO VEN SKI KLA SIČ NI FI LO LO GI V SR BI JI)

У окви ру на став ка са рад ње Ма ти це срп ске и Сло ве нач ке ма ти це, 16. ок то бра 
2019. го ди не у са ли за сед ни це, ака де мик Ка је тан Ган тар (Љу бља на) одр жао је пре-
да ва ње „Че ти ри сло ве нач ка кла сич на фи ло ло га у срп ској кул ту ри” (Štir je slo ven ski 
kla sič ni fi lo lo gi v Sr bi ji). Реч је о че тво ри ци углед них сло ве нач ких кла сич них фи-
ло ло га: Лу ка Зи ма (1830–1906), Ал бин Вил хар (1902–1975), Ми лан Гро шељ (1902–
1979) и Ан тон Со вре (1885–1963), ко ји су се об ре ли на свом про фе си о нал ном пу ту 
у Ср би ји, где су сво јим зна њем да ли ве ли ки до при нос раз во ју и ши ре њу кла сич ног 
обра зо ва ња у срп ској сре ди ни, док су, с дру ге стра не, њи хо во про фе си о нал но ис ку-
ство и зна ње сте че но у Ср би ји обо га ти ли и сло ве нач ку сре ди ну. Го ста из Љу бља не 
и при сут не по здра вио је проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске. Про-
грам су по др жа ли Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је и 
Град ска упра ва за кул ту ру Гра да Но вог Са да.

ПРЕ ДА ВА ЊЕ „ПРЕ ВО ДИ ЛАЦ НА РАЗ МЕ ЂУ ФРАН ЦУ СКЕ  
И СРП СКЕ КУЛ ТУ РЕ: СА СВИМ ЛИЧ НО ИС КУ СТВО”

У са ли за сед ни це Ма ти це срп ске, 28. ок то бра 2019. го ди не, фран цу ски пре-
во ди лац Ален Ка по на одр жао је пре да ва ње „Пре во ди лац на раз ме ђу фран цу ске и 
срп ске кул ту ре: са свим лич но ис ку ство”. При сут не је по здра вио проф. др Дра ган 
Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, а увод ну реч дао је проф. др Ми ли вој Сре бро, 
есе ји ста, књи жев ни кри ти чар и про фе сор на Ка те дри за сло вен ске сту ди је Уни вер-
зи те та „Ми шел де Мон тењ” у Бор доу.

ПРЕ ДА ВА ЊЕ „СВЕ ТИ СА ВА И ПО СТА НАК  
СРП СКЕ АР ХИ Е ПИ СКО ПИ ЈЕ”

Ма ти ца срп ска ове го ди не сла ви Осам ве ко ва ау то ке фал но сти Срп ске пра во-
слав не цр кве. Про сла ву је за по че ла Све то сав ском бе се дом ко ју је одр жао Ње го во 
пре о све штен ство ми тро по лит за гре бач ко-љу бљан ски го спо дин Пор фи ри је (Пе рић). 
Ма ти ца је свој сто де ве де сет и тре ћи ро ђен дан обе ле жи ла бе се дом Ње го вог пре о све-
штен ства епи ско па бач ког го спо ди на Ири не ја, „Осам ве ко ва Срп ске ар хи е пи ско пи је”. 
На кон ду же па у зе, због ре но ви ра ња Ма ти це срп ске, на ста вље но је обе ле жа ва ње 
овог зна чај ног ју би ле ја.

У Све ча ној са ли Ма ти це срп ске, у по не де љак, 18. но вем бра 2019. го ди не, др 
Ср ђан Пи ри ва трић, на уч ни са рад ник Ви зан то ло шког ин сти ту та СА НУ, одр жао је 
пре да ва ње „Све ти Са ва и по ста нак Срп ске ар хи е пи ско пи је”. По здрав ну реч упу тио 
је проф. др Бран ко Бе шлин, пот пред сед ник Ма ти це срп ске.

Др Пи ри ва трић је у ве о ма за ни мљи вом и ин спи ра тив ном пре да ва њу го во рио 
о по стан ку ау то ке фал не ар хи е пи ско пи је свих срп ских и по мор ских зе ма ља. Кон ста-
то вао је да се тај до га ђај у на уч ној исто ри о гра фи ји ве зу је углав ном за 1219. го ди ну 
и схва та као по сле ди ца сло же ног спле та до га ђа ја на ста лих у про це си ма оп шти јег 
ка рак те ра и ве ћег зна ча ја на про сто ри ма ис точ ног Сре до зе мља и ње го вог европ ског 
и ма ло а зиј ског за ле ђа. 

ПРЕ ДА ВА ЊЕ „СРП СКА ПРА ВО СЛАВ НА ЦР КВА,  
БИ ЛАНС ОСМОГ ВЕ КА”

По во дом обе ле жа ва ња Осам ве ко ва ау то ке фал но сти Срп ске пра во слав не цр-
кве Ма ти ца срп ске је на ста ви ла ци клус пре да ва ња. У Све ча ној са ли Ма ти це срп ске, 
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у сре ду, 27. но вем бра 2019. го ди не, др Рад ми ла Ра дић, на уч ни са вет ник Ин сти ту та 
за но ви ју исто ри ју Ср би је, одр жа ла је пре да ва ње „Срп ска пра во слав на цр ква, би-
ланс осмог ве ка”. По здрав ну реч упу тио је проф. др Бран ко Бе шлин, пот пред сед ник 
Ма ти це срп ске.

Др Ра дић је ме ђу исто ри ча ри ма је дан од нај бо љих по зна ва ла ца исто ри је срп-
ске цр кве у ХХ ве ку. У свом пре да ва њу под се ти ла је на два зна чај на ју би ле ја и на 
чи ње ни цу да Срп ска пра во слав на цр ква у овој и на ред ној го ди ни обе ле жа ва два 
до га ђа ја: 800 го ди на од до би ја ња ау то ке фал но сти (1219) и сто го ди на од ује ди ње ња 
срп ских пра во слав них цр кве них обла сти (1920). По пр ви пут, јав ност у Ср би ји мо-
гла је чу ти ис црп но и на чи ње ни ца ма за сно ва но пре да ва ње о би лан су Срп ске пра-
во слав не цр кве у ХХ ве ку. Др Ра дић је го во ри ла кроз ка кве исто риј ске фа зе је 
цр ква про ла зи ла то ком ХХ ве ка: о рат ним стра да њи ма, о про це су ује ди ње ња, о 
про ме ни по ли тич ког и иде о ло шког окру же ња и о прав ном окви ру функ ци о ни са ња 
цр кве. На кра ју из ла га ња освр ну ла се на ста ње у са мој цр кви али и на вер нич ку 
по пу ла ци ју и ре ви та ли за ци је СПЦ у са вре ме ном дру штву.

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

2016.
У 2016. го ди ни, Ре дак ци ја Ле то пи са ра ди ла је у сле де ћем са ста ву: Сло бо дан 

Вла ду шић, глав ни уред ник, те чла но ви Уред ни штва: Ђор ђе Де спић, Вла ди мир 
Кец ма но вић и Та ма ра Кр стић; се кре тар Ре дак ци је: Све тла на Ми ла ши но вић; лек тор: 
Мир ја на Ка ра но вић; ко рек тор: Бра ни слав Ка ра но вић; тех нич ки уред ник: Ву ки ца 
Ту ца ков; веб-ди зај нер: Ми лан Ши ђан ски. 

У 2016. го ди ни иза шло је два на ест све за ка Ле то пи са Ма ти це срп ске (од то га 
два дво бро ја – ја ну ар/фе бру ар и јул/ав густ). Као што то тра ди ци ја ду га без ма ло два 
ве ка на ла же, Ле то пис је и у 2016. 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 „По е зи ја и про за”. 

По себ на па жња по кло ње на је, као што је то би ло и ра ни јих го ди на, те ма ти ма. 
У то ку 2016. го ди не у Ле то пи су су об ја вље ни сле де ћи те ма ти: ,,Срп ске цр кве и 
ма на сти ри у књи жев но сти”, ,,Пост де мо кра ти ја”, ,,Кон цеп ти те о ри је фил ма у XXI 
ве ку” и ,,Жар ко Ви до 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 и сто риј ске 
те ме (по пут ре ци мо увек за ни мљи ве те ме ве за не за срп ске цр кве и ма на сти ре у 
уло зи сво је вр сних књи жев них то по ни ма), ре ва ло ри зу је до не кле за бо ра вље не пе-
сни ке и пи сце (као што је нпр. Жар ко Ви до вић), али и да про кр чи пут об ра ди не ких 
са вре ме них и ак ту ел них про бле ма (нпр. пост де мо кра ти ја). Као по се бан ку ри о зи тет 
тре ба из дво ји ти јул ско –ав гу стов ски број ко ји је у це ло сти по све ћен ан ке ти под 
на зи вом „По е зи ја бу дућ но сти”. Овај екс пе ри мент, по за ми сли Уред ни штва, био је 
мо ти ви сан по ку ша јем да за ми сли мо ка ко ће по е зи ја из гле да ти у вре ме ни ма ко ја 
до ла зе. На ан ке ту се ода зва ло три де се так пе сни ка, пе сни ки ња, кри ти ча ра и кри ти-
чар ки, ко је спа ја по е зи ја, а раз ли ку ју се по го ди на ма, по е ти ка ма и по гле ди ма на 
свет. Ова ко ис по ље не раз ли ке су до бро до шле, јер оне са мо по твр ђу ју и све до че да је 
по е зи ја би ла и оста ла јед но од по вла шће них ме ста су сре та и ис по ља ва ња лич но сти.
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Као и у прет ход ним го ди на ма, 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, као и тек-
сто ви по све ће ни ве ли ка ни ма срп ске и свет ске књи жев но сти.

У ру бри ци „Есе ји” об ра ђи ва не су, из ме ђу оста лих, књи жев не и исто риј ске 
те ме ве за не за култ зна чај них лич но сти из ових обла сти. У ру бри ци „При ка зи књи-
га”, као што је то и уо би ча је но, при ка за на су зна чај на про зна и пе снич ка де ла ко ја 
су обе ле жи ла 2016. 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.

Ру бри ка „При ка зи фил мо ва” до не ла је за ни мљи ве тек сто ве о са вре ме ној европ-
ској и свет ској ки не ма то гра фи ји, а ру бри ка „Блог” по твр ди ла је на сто ја ње Уред-
ни штва 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 трен до ве у оп штој кул ту ри.

2017.
У 2017. го ди ни Ре дак ци ја Ле то пи са ра ди ла је у сле де ћем са ста ву: Ђор ђе Де спић, 

глав ни уред ник, те чла но ви Уред ни штва: Сло бо дан Вла ду шић, Пре драг Пе тро вић 
и Та ма ра Кр стић; се кре тар Уред ни штва: Све тла на Ми ла ши но вић; лек тор: Мир ја на 
Ка ра но вић; ко рек тор: Бра ни слав Ка ра но вић; тех нич ки уред ник: Ву ки ца Ту ца ков; 
веб-ди зај нер: Ми лан Ши ђан ски. 

У 2017. го ди ни иза шло је два на ест све за ка Ле то пи са Ма ти це срп ске (де сет 
по је ди нач них бро је ва и два дво бро ја – ја ну ар/фе бру ар и јул/ав густ). Као и до са да, 
Ле то пис је и у 2017. го ди ни остао отво рен за де ла раз ли чи тих по е тич ких ори јен-
та ци ја ко је 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 „По е зи ја и про за”. 

Као и ра ни јих го ди на, по себ на па жња по кло ње на је те ма ти ма. То ком 2017. 
го ди не у Ле то пи су су об ја вље ни сле де ћи те ма ти: ,,Ми о драг Па вло вић (1928–2014)”, 
,,Окру гли сто: Има ју ли ин те лек ту ал ци бу дућ ност?”, ,,Сто го ди шњи ца Ок то бар ске 
ре во лу ци је 1917–2017: Ве ли ка ок то бар ска ре во лу ци ја и књи жев ност” и ,,Ник Кејв 
– I am the cap tain of my pain”, уз ко ји су у елек трон ској вер зи ји ча со пи са до ступ ни 
и ау дио-сним ци Кеј во вих пе са ма. 

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 и сто риј ске 
те ме (по пут те ма та по све ће ног ства ра ла штву Ми о дра га Па вло ви ћа, те оног ко ји се 
од но си на Ок то бар ску ре во лу ци ју), али и да про кр чи пут об ра ди не ких са вре ме них 
и ак ту ел них про бле ма (нпр. окру гли сто о бу дућ но сти ин те лек ту а ла ца, те те мат по-
све ћен ства ра ла штву Ни ка Кеј ва). Као по се бан ку ри о зи тет тре ба из дво ји ти ок то бар-
ски број, ко ји је ве ли ким де лом по све ћен ан ке ти под на зи вом „Срп ска про за да нас”. 
На и ме, у на ме ри да на ста ви раз го вор о књи жев но сти, ко ји је по во дом по е зи је про шле 
го ди не за по чет са пе сни ци ма, Уред ни штво Ле то пи са Ма ти це срп ске од лу чи ло је 
да ове го ди не на пра ви ан ке ту о са вре ме ној срп ској про зи: о ње ним по е тич ким тен-
ден ци ја ма, о про фи лу да на шњег чи та о ца, о од но су про зе пре ма филм ској умет но-
сти, о по ли тич кој ко рект но сти али и кри тич ком по тен ци ја лу про зе на шег вре ме на. 
На ан ке ту, са ста вље ну од пет пи та ња, ода зва ло се два де се так ис так ну тих пи са ца 
раз ли чи тих ге не ра ци ја и по е тич ких по гле да, сви са же љом да из свог ства ра лач ког 
угла про ми сле и осве тле са вре ме ну срп ску про зну сце ну. 

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, као и тек сто ви 
по све ће ни ве ли ка ни ма срп ске и свет ске књи жев но сти.
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У ру бри ци „Есе ји” об ра ђи ва ни су, из ме ђу оста лих, фе но ме ни из са вре ме не 
књи жев не те о ри је, као и мно ге књи жев но и сто риј ске те ме. 

У ру бри ци „Кри ти ка”, као што је то и уо би ча је но, при ка за на су зна чај на про-
зна и пе снич ка де ла ко ја су обе ле жи ла 2017. 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 пре ве де ним 
књи га ма.

Уве де не су и три по вре ме не ру бри ке: „Ау то по е тич ки за пис”, „Раз го вор” и 
„При каз филм ског фе сти ва ла”. У ру бри ци „Ау то по е тич ки за пис” по во дом сво је 
по е ти ке огла сио се Дра ган Јо ва но вић Да ни лов, ру бри ка „Раз го вор” до но си ин тер вјуе 
са пи сци ма (Жи во рад Не дељ ко вић, Ми ло сав Те шић, Ми хај ло Пан тић), док „При каз 
филм ских фе сти ва ла” у три на вра та при ла же ин те ре сант не тек сто ве Де ја на Пе тро-
ви ћа о Де се том ме ђу на род ном фе сти ва лу до ку мен тар ног фил ма Bel Docs – „Ни је 
још мрак”, 45. ме ђу на род ном филм ском фе сти ва лу ФЕСТ, те о Бер ли на лу 2017. 

У април ском бро ју из два ја се и ру бри ка „При каз стри па”, у ко јој је об ја вљен 
ве о ма убе дљив и озби љан текст Ива на Ал брех та „О стри пу и дру гим ства ри ма 
(Ник Су зе нис, Од рав њи ва ње)”, ко ји ука зу је на на сто ја ња Ле то пи са да одр жи ко рак 
са са вре ме ним ства ра лач ким трен до ви ма у умет но сти.

2018.
У 2018. го ди ни, Уред ни штво Ле то пи са је ра ди ло у сле де ћем са ста ву: Ђор ђе 

Де спић, глав ни уред ник, те чла но ви Уред ни штва: Сло бо дан Вла ду шић, Пре драг 
Пе тро вић и Та ма ра Кр стић; Се кре тар Уред ни штва: Све тла на Ми ла ши но вић; Лек-
тор: Мир ја на Ка ра но вић; Ко рек тор: Бра ни слав Ка ра но вић; Тех нич ки уред ник: 
Ву ки ца Ту ца ков; Веб ди зај нер: Ми лан Ши ђан ски.

У 2018. го ди ни иза шло је два на ест све за ка Ле то пи са Ма ти це срп ске (де сет 
по је ди нач них бро је ва и два дво бро ја – ја ну ар/фе бру ар и јул/ав густ). Као и до са да, 
Ле то пис је и у 2018. 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 „По е зи ја и про за”. 

По себ на па жња по кло ње на је, као што је то био слу чај и ра ни јих го ди на, те ма-
ти ма. На и ме, у то ку 2018. го ди не, у Ле то пи су су об ја вље ни сле де ћи те ма ти: ,,Ком-
па ра тив но про у ча ва ње књи жев но сти”, ,,Све то сав ски те мат”, ,,Не до вр ше не при че 
Ла зе К. Ла за ре ви ћа”, ,,Окру гли сто: ау то шо ви ни зам и ко смо по ли ти зам” и „Ре цеп-
ци ја Ми ло ра да Па ви ћа”.

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 и сто риј ске 
те ме (по пут те ма та по све ће ног ства ра ла штву Ла зе К. Ла за ре ви ћа, Ми ло ра да Па ви-
ћа, ком па ра тив ној књи жев но сти, те оног ко ји се од но си на култ све то са вља), али и 
да про кр чи пут об ра ди не ких са вре ме них и ак ту ел них про бле ма (нпр. „Окру гли 
сто: ау то шо ви ни зам и ко смо по ли ти зам”). 

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, као и тек сто ви 
по све ће ни ве ли ка ни ма срп ске и свет ске књи жев но сти.

У ру бри ци „Есе ји” об ра ђи ва ни су, из ме ђу оста лих, фе но ме ни из са вре ме не 
књи жев не те о ри је, као и број не књи жев но и сто риј ске те ме. 

У ру бри ци „Кри ти ка”, као што је то и уо би ча је но, при ка за на су зна чај на про-
зна и пе снич ка де ла ко ја су обе ле жи ла 2018. 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 пре ве де ним 
књи га ма.

Тре ба ис та ћи и три по вре ме не ру бри ке, „Ау то пе тич ки за пис”, „Раз го вор” и 
„При каз филм ског фе сти ва ла”. У ру бри ци „Ау то по е тич ки за пис” по во дом сво је 
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по е ти ке огла сио се Јо ви ца Аћин, ру бри ка „Раз го вор” до но си ин тер вјуе са пи сци ма 
(Та хер Бен Же лун, За хар При ле пин, Ка рен Шах на за ров, Ка миј Ло ранс), док „При каз 
филм ских фе сти ва ла” у не ко ли ко на вра та при ла же ин те ре сант не тек сто ве Де ја на 
Пе тро ви ћа о 46. ме ђу на род ном филм ском фе сти ва лу ФЕСТ, „Бер ли на ле 2018” и Је-
да на е сти ме ђу на род ни фе сти вал до ку мен тар ног фил ма Bel Docs – „Знам да си ту”.

2019. 
У 2019. го ди ни Ре дак ци ја Ле то пи са ра ди ла је у сле де ћем са ста ву: Ђор ђе Де спић, 

глав ни уред ник, те чла но ви Уред ни штва: Сло бо дан Вла ду шић, Пре драг Пе тро вић 
и Та ма ра Кр стић; се кре тар Ре дак ци је: Све тла на Ми ла ши но вић; лек тор: Мир ја на 
Ка ра но вић; ко рек тор: Бра ни слав Ка ра но вић; тех нич ки уред ник: Ву ки ца Ту ца ков; 
веб-ди зај нер: Ми лан Ши ђан ски. 

У 2019. го ди ни иза шло је два на ест све за ка Ле то пи са Ма ти це срп ске (де сет 
по је ди нач них бро је ва и два дво бро ја – ја ну ар/фе бру ар и јул/ав густ). Као и до са да, 
Ле то пис је и у 2019. 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 „По е зи ја и про за”. 

По себ на па жња по кло ње на је, као што је то био слу чај и ра ни јих го ди на, те-
ма ти ма. На и ме, у то ку 2019. го ди не, у Ле то пи су су об ја вље ни сле де ћи те ма ти: 
,,Окру гли сто: Ми лош Цр њан ски”, ,,Ре цеп ци ја Дра га на Јо ва но ви ћа Да ни ло ва”, 
,,Кон стан тин Ној ка” и ,,При мо Ле ви”. 

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 и сто риј ске 
те ме (по пут те ма та по све ће ног ства ра ла штву Ми ло ша Цр њан ског и Дра га на Јо ва-
но ви ћа Да ни ло ва), али и да не за о би ђе ни ства ра лач ке опу се стра них ау то ра по пут 
Кон стан ти на Ној ке и При ма Ле ви ја.

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, као и тек сто ви 
по све ће ни ве ли ка ни ма срп ске и свет ске књи жев но сти.

У ру бри ци „Есе ји“ об ра ђи ва ни су, из ме ђу оста лих, фе но ме ни из са вре ме не 
књи жев не те о ри је, као и број не књи жев но и сто риј ске те ме. 

У ру бри ци „Кри ти ка”, као што је то и уо би ча је но, при ка за на су зна чај на про зна 
и пе снич ка де ла ко ја су обе ле жи ла 2019. го ди ну. Та ко ђе, зна ча јан про стор усту пљен 
је ва жним оства ре њи ма из обла сти есе ји сти ке или фи ло зо фи је, као и пре ве де ним 
књи га ма.

Тре ба ис та ћи и три по вре ме не ру бри ке, „По зо ри шна кри ти ка”, „Раз го вор” и 
„При каз филм ског фе сти ва ла”. У ру бри ци „По зо ри шна кри ти ка” по во дом пред ста-
ве Трав нич ка хро ни ка ре ди те ља Ни ки те Ми ли во је ви ћа огла си ла се Иво на Ја њић, 
ру бри ка „Раз го вор” до но си ин тер вјуе са пи сци ма и пре во ди о ци ма (Вал тер Уго Маи, 
Ди ми трис Со та кис, Не над Љу бин ко вић, Ми лан Не на дић, Ан дреј Ти шма, Ала Та та-
рен ко и Зден ка Ва лент Бе лић), док „При каз филм ских фе сти ва ла” у не ко ли ко на-
вра та при ла же ин те ре сант не тек сто ве Де ја на Пе тро ви ћа о 14. филм ском фе сти ва лу 
„Сло бод на зо на”, „Бер ли на ле 2019”, те 12. ме ђу на род ном фе сти ва лу до ку мен тар ног 
фил ма Bel Docs – „За ми сли” и 47. ме ђу на род ном филм ском фе сти ва лу „Фест”. 

Ле то пис Ма ти це срп ске се ова квом уре ђи вач ком кон цеп ци јом у про те кле 
че ти ри го ди не учвр стио и по твр дио углед нај ста ри јег књи жев ног ча со пи са у Евро-
пи ко ји кон ти ну и ра но из ла зи још од свог по кре та ња 1824. го ди не. 

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 
би ла је Све тла на Ми ла ши но вић, лек тор Мир ја на Ка ра но вић, ко рек тор Бра ни слав 
Ка ра но вић, тех нич ки уред ник Ву ки ца Ту ца ков а веб-ди зај нер Ми лан Ши ђан ски. 
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Тех нич ку при пре му оба вљао је Вла ди мир Ва тић (Сту дио „Гра фит” Петроварадин). 
Штам па је би ла по ве ре на штам па ри ји „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 гао је 
и По кра јин ски се кре та ри јат за кул ту ру и јав но ин фор ми са ње. Кра јем 2016. го ди не 
ис те као је че тво ро го ди шњи ман дат Уред ни штва (Сло бо дан Вла ду шић, глав ни 
уред ник; чла но ви Уред ни штва: Та ма ра Кр стић, Ђор ђе Де спић и Вла ди мир Кец ма но-
вић), те од ја ну а ра 2017. го ди не уре ђи вач ку кон цеп ци ју ча со пи са пре у зи ма Ђор ђе 
Де спић као глав ни уред ник, уз по моћ чла но ва (Та ма ра Кр стић, Пре драг Пе тро вић 
и Сло бо дан Вла ду шић).

2016. – об ја вље но је два на ест све за ка Ле то пи са Ма ти це срп ске (де сет по је-
ди нач них бро је ва и два дво бро ја – ја ну ар/фе бру ар и јул/ав густ), књи ге 497 и 498, 
сва ка са по шест све за ка.

2017. – два на ест све за ка Ле то пи са Ма ти це срп ске (де сет по је ди нач них бро је ва и 
два дво бро ја – ја ну ар/фе бру ар и јул/ав густ), књи ге 499 и 500, сва ка са по шест све за ка.

2018. – два на ест све за ка Ле то пи са Ма ти це срп ске (де сет по је ди нач них бро је ва 
и два дво бро ја – ја ну ар/фе бру ар и јул/ав густ), књи ге 501 и 502, сва ка са по шест све зака.

2019. – два на ест све за ка Ле то пи са Ма ти це срп ске (де сет по је ди нач них бро-
је ва и два дво бро ја – ја ну ар/фе бру ар и јул/ав густ), књи ге 503 и 504, сва ка са по шест 
све за ка.

LI TE RARY LINKS OF MA TI CA SRP SKA 

Ма ти ца срп ска  по кре ну ла је  из да ва ње ча со пи са на ен гле ском је зи ку Li te rary 
links of Ma ti ca srp ska – ча со пис Ма ти це срп ске за пред ста вља ње срп ске књи жев но-
сти и кул ту ре на ен гле ском је зи ку, с ци љем да по пу ла ри ше срп ску књи жев ност и 
да је при ка же као бо гат и па жње вре дан кор пус де ла и ства ра ла ца. У  пр вом пла ну 
овог ча со пи са ста вље на  је спо соб ност са гле да ва ња ра зно вр сно сти срп ске књи жев-
но сти, спе ци фич но сти по је ди них по е ти ка и кул тур них ко до ва, њи хо ва вред но сна 
ра сло је ност, те ге не ра циј ски и ре ги о нал ни ра спо ни ко ји се сво јим бо гат ством раз-
ли ка срећ но ин те гри шу уну тар це ли не срп ске књи жев но сти.  Пла ни ра но је да 
ча со пис из ла зи јед ном го ди шње. Уред ни штво: Иван Не гри шо рац (проф. др Дра ган 
Ста нић), глав ни и од го вор ни уред ник, чла но ви: проф. др Са ша Ра дој чић, проф. др 
Зо ран Па у но вић, проф. др Ми хај ло Пан тић. Се кре тар Уред ни штва: др Све тла на 
Ми ла ши но вић.

Слич но кон цеп ци ји Ле то пи са Ма ти це срп ске, нај ста ри јег европ ског жи вог 
књи жев ног ча со пи са ко ји је по кре нут још 1824. го ди не, овај ча со пис има ру бри ку 
„По е зи ја и Про за” (Po e try and Fic tion), где ће сво јим тек сто ви ма би ти при ка за ни 
во де ћи срп ски пе сни ци, при по ве да чи и ро ман си је ри (у пр вом бро ју 1/2017 пре ве-
де на су по ет ска и про зна оства ре ња Ма ти је Бећ ко ви ћа, Алек сан дра Ти шме, Гој ка 
Ђо га, Алек сан дра Га та ли це и Де ја на Алек си ћа). У „Огле ди ма” (Es says) се би ра ју 
тек сто ви ко ји ис ка зу ју спрем ност ау то ра да се су о че са отво ре ним пи та њи ма и са 
спе ци фич но сти ма срп ске кул ту ре, али и са те о риј ски и ме то до ло шки ино ва тив ним 
при сту пи ма срп ској књи жев но сти и кул ту ри (у пр вом бро ју о овим те ма ма пи шу 
Че до мир Мир ко вић, Јо ван Де лић и Пе тар Пи ја но вић). У ру бри ци „Све до чан ства” 
(Te sti mo ni es) из ло же ни су ра зно вр сни тек сто ви ко ји ука зу ју на спе ци фич но сти 
функ ци о ни са ња срп ске књи жев но сти у со ци јал ном и кул тур ном кон тек сту (пр ви 
број до но си тек сто ве Бо го љу ба Ши ја ко ви ћа, Ђор ђа Ђу ри ћа, Ђор ђа Сла до ја, Ива на 
Не гри шор ца, Ми ро сла ва Ра до њи ћа и Све то за ра Ко ље ви ћа). Осим то га, крат ким и 
пре ци зним тек сто ви ма у ру бри ци „Кри ти ке” (Re vi ew) при ка за но је де се так књи га 
ко је би, у окви ру го ди шње про дук ци је, би ло ва жно да пре по ру чи мо ино стра ном 
чи та о цу (о књи га ма Дра га на Ве ли ки ћа, Фи ли па Да ви да, Дра га на Јо ва но ви ћа Да-
ни ло ва, Ива не Ди мић, Ве се ли на Ко сти ћа и Ро бер та Хо де ла пи шу Ми хај ло Пан тић, 
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Дра га на В. То до ре сков, Алек сан дар Б. Ла ко вић, Бран ко Мом чи ло вић и Са ша Ра-
дој чић).

Двоброј 2-3/2018 у ру бри ци „По е зи ја и Про за” (Po e try and Fic tion) до но си 
пре ве де на по ет ска и про зна оства ре ња Раст ка Пе тро ви ћа, Иве Ан дри ћа, Ми ло ша 
Цр њан ског, Ву ле та Жу ри ћа, Вла ди ми ра Пи шта ла и Рај ка Пе тро ва Но га. У „Огле-
ди ма” (Es says) у овом бро ју пи шу Ми хај ло Пан тић, Слав ко Гор дић, Све то зар Ко-
ље вић и Сло бо дан Вла ду шић. У ру бри ци „Све до чан ства” чи та ју се тек сто ви Жа-
не те Ђу кић Пе ри шић, Алек сан дра Пе тро ва, Але Та та рен ко, Ми ла Лом па ра, Јо ва на 
Де ли ћа, Са ше Ра дој чи ћа и Ива на Не гри шор ца. Ру бри ка „Кри ти ка” (Re vi ew) до-
но си де се так књи га ко је пре по ру чу је мо ино стра ном чи та о цу (о књи га ма Ву ле та 
Жу ри ћа, Ла зе Ко сти ћа, Ва си ли ја Кре сти ћа, Де ја на Ата нац ко ви ћа, Гој ка Ђо га, Вла-
ди ми ра Пи шта ла, Зо ра на Ми лу ти но ви ћа, Рај ка Пе тро ва Но га и Ми ро сла ва Мак-
си мо ви ћа пи шу Ве сна Три јић, Ми ли вој Не нин, Ко ста Ча во шки, Зо ран Па у но вић, 
Дра ган Ха мо вић, Све тла на Ми ла ши но вић, Вла дан Бај че та, Ја на Алек сић и Алек-
сан дар Б. Ла ко вић.

Двоброј 4-5/2019 у ру бри ци „По е зи ја и Про за” (Po e try and Fic tion) до но си 
пре ве де на по ет ска и про зна оства ре ња Дра ги ше Ва си ћа, Ђор ђа Сла до ја, Да ни ла 
Ни ко ли ћа, Да рин ке Је врић, Сло бо да на Ко сти ћа и Сун чи це Де нић. У „Огле ди ма” 
(Es says) пре ве де ни су тек сто ви Сло бо да на Јо ва но ви ћа, Ми ла Лом па ра, Ми хај ла 
Пан ти ћа, Сло бо да на Ан то ни ћа, Сло бо да на Ре љи ћа и Ми ше Ђур ко ви ћа. У ру бри ци 
„Све до чан ства” (Te sti mo ni es) из ло же ни су ра зно вр сни тек сто ви ко ји ука зу ју на спе-
ци фич но сти функ ци о ни са ња срп ске књи жев но сти у со ци јал ном и кул тур ном кон-
тек сту (овај број до но си пре ве де не тек сто ве ко ји са кул ту ро ло шких, со ци о ло шких и 
фи ло зоф ских аспе ка та ра све тља ва ју ак ту ел но пи та ње суд би не Ко со ва и Ме то хи је, 
а тек сто ве пот пи су ју Епи скоп бач ки Ири неј, Бо го љуб Ши ја ко вић, Бо јан Јо ва но вић, 
Јо ван Де лић, Ми лош Ко ва че вић, Иван Не гри шо рац, Ср ђан Шљу кић, Ђор ђо Сла-
до је, Жи во јин Ра ко че вић, Дра ган Ха мо вић, Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић и Не над 
Љу бин ко вић. Осим то га, ова ру бри ка до но си и два тек ста о ак ту ел ним књи жев ним 
на гра да ма „Ни но вој” и „Ан дри ће вој”, а о до бит ни ци ма Вла ди ми ру Та ба ше ви ћу и 
Вла ди ми ру Кец ма но ви ћу пи шу Мар јан Ча ка ре вић и Алек сан дар Јо ва но вић. Крат ким 
и пре ци зним тек сто ви ма у ру бри ци „Кри ти ке” (Re vi ew) при ка за но је де се так књи-
га ко је пре по ру чу је мо ино стра ном чи та о цу (о књи га ма Ми ла Лом па ра, Сло бо да на 
Вла ду ши ћа, Ђор ђа Сла до ја, Але ка Ву ка ди но ви ћа, Дра га на Јо ва но ви ћа Да ни ло ва, 
Де ја на Или ћа и Алек сан дре Но ва ков пи шу Јо ван По пов, Ви о ле та Ми тро вић, Све-
то зар Ко ље вић, Мар ко Па о ви ца, Алек сан дар Ла ко вић, Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић, 
Ка та ри на Пан то вић и Би ља на Ву че тић). 

ЗБОР НИ ЦИ

ЗборникМатицесрпскезакњижевностијезик. Уред ни штво у са ста ву: 
проф. др Јо ван Де лић, до пи сни члан СА НУ (глав ни и од го вор ни уред ник), проф. 
др Иси до ра Бје ла ко вић (се кре тар), проф. др Са ња Бо шко вић Да ној лић (Фран цу ска), 
проф. др Бо јан Ђор ђе вић, проф. др Пер Ја коб сен (Ко пен ха ген), проф. др Ма ри ја 
Кле ут, проф. др Пер си да Ла за ре вић ди Ђа ко мо (Пе ска ра), проф. др Жа на Лев ши на 
(Ру си ја), проф. др Го ран Мак си мо вић, проф. др Деј вид Но рис (Ве ли ка Бри та ни ја), 
проф. др Пре драг Пе тро вић, проф. др Го ра на Ра и че вић, проф. др Иво Тар та ља, 
проф. др Све тла на То мин, проф. др Ро берт Хо дел (Хам бург) и проф. др Ви да Та ра-
нов ски Џон сон (Тафт, САД), проф. др Са ша Шму ља (Ба ња лу ка). 

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.
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2016. − из штам пе су иза шле тре ћа све ска LXI II књи ге за 2015. го ди ну у оби-
му од 312 стра на и пр ва и дру га све ска LXIV књи ге за 2016. го ди ну у оби му од 308 
и 284 странe; у штам пи је тре ћа све ска.

2017. − из штам пе су иза шле тре ћа све ска LXIV књи ге за 2016. го ди ну у оби-
му од 390 стра на и пр ва и дру га све ска LXV књи ге за 2017. го ди ну у оби му од 348 
и 432 странe; у штам пи је тре ћа све ска.

2018. − из штам пе су иза шле тре ћа све ска LXV књи ге за 2017. го ди ну у оби му 
од 358 стра на и пр ва и дру га све ска LXVI књи ге за 2018. го ди ну у оби му од 390 и 
340 стра на; у штам пи је тре ћа све ска.

2019. − из штам пе су иза шле тре ћа све ска LXVI књи ге за 2018. го ди ну у оби-
му од 380 стра на и пр ва и дру га све ска LXVII књи ге за 2019. го ди ну у оби му од 334 
и 416 стра на; у штам пи је тре ћа све ска.

ЗборникМатицесрпскезафилологијуилингвистику. Уред ни штво је ра-
ди ло у са ста ву: ака де мик Ја сми на Гр ко вић-Меј џор (глав ни и од го вор ни уред ник), 
проф. др Ми ли вој Ала но вић, проф. др На да Ар се ни је вић, проф. др Жар ко Бо шња-
ко 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 Мо то ки Но ма ћи 
(Хо ка и до уни вер зи тет, Ја пан), 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).

Збор ник је за др жао сва она обе леж ја по ко ји ма је по стао пре по зна тљив у по-
ро ди ци срод них на уч них ча со пи са код нас и у све ту.

2016. − из штам пе су иза шле обе све ске књи ге LIX за 2016. го ди ну у оби му од 
270 и 342 стра не.

2017. − из штам пе су иза шле обе све ске књи ге LX за 2017. го ди ну у оби му од 
270 и 342 стра не.

2018. − из штам пе су иза шле обе све ске књи ге LXI за 2018. го ди ну у оби му од 
232 и 228 стра на.

2019. − из штам пе су иза шле обе све ске књи ге LXII за 2019. го ди ну у оби му 
од 226 и 300 стра на.

ЗборникМатицесрпскезаславистику. Уред ни штво у са ста ву: проф. др Кор-
не ли ја Ичин (глав ни и од го вор ни уред ник), др Мар та Бје ле тић, проф. др Ни ко лај 
Бо го ми лов (Мо сква), проф. др Џон Болт (Лос Ан ђе лес), проф. др Ми ха ил Вај скопф 
(Је ру са лим), ака де мик Ви лем Вестстејн (Ам стер дам), проф. др Дој чил Вој во дић, 
проф. др Ро налд Врун (Лос Ан ђе лес), проф. др Ханс Гин тер (Би ле фелд), проф. др 
Зо ран Ђе рић, ака де мик На та ли ја Кор ни јен ко (Мо сква), проф. др Ја ро мил Лин да, 
проф. др Си њи ти Му ра та (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, до пи сни члан СА НУ, проф. др Игор Смир нов 
(Кон станц), ака де мик Ан дре ја То пор ко ва (Мо сква) и ака де мик Бо рис Ус пен ски 
(Рим – Мо сква).

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. 

2016. − из штам пе су иза шле све ска 89 у оби му од 342 стра не и све ска 90 у 
оби му од 280 стра на за 2016. го ди ну. 

2017. − из штам пе су иза шле све ска 91 у оби му од 342 стра не и све ска 92 у 
оби му од 280 стра на за 2017. го ди ну.
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2018. − из штам пе су иза шле све ска 93 у оби му од 384 стра не и све ска 94 у 
оби му од 224 стра не за 2018. го ди ну.

2019. − из штам пе су иза шле све ска 95 у оби му од 340 стра на и све ска 96 у 
оби му од 368 стра на за 2019. го ди ну.

ЗборникМатицесрпскезакласичнестудије. Уред ни штво је ра ди ло у са ста-
ву: проф. др Ксе ни ја Ма риц ки Га ђан ски (глав ни уред ник), проф. др Си ма Авра мо вић, 
проф. др Раст ко Ва сић (Бе о град), проф. др Бхарт Гупт (Дел хи, Ин ди ја), проф. др 
Вик тор Ка сте ла ни (Ден вер, САД), др Еми ли ја Ма сон (Па риз), проф. др Алек сан дар 
По по вић, проф. др Курт А. Ра фла уб (Про ви денс, САД), проф. др Ма ри ја на Рицл 
(Бе о град), др Ли вио Ро се ти (Пе ру ђа), др Да ни је ла Сте фа но вић (се кре тар), проф. др 
Мир ја на Д. Сте фа но вић и др 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 зен ту 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 ре со ва ње на ших и стра них са рад ни ка, као и 
пра во и при род не на у ке у ан ти ци.

2017. – из штам пе је иза шла све ска 18 у оби му од 274 стра не за 2016. го ди ну.
2018. − из штам пе је иза шла све ска 19 у оби му од 390 стра на за 2017. го ди ну. 
2019. − у штам пи је све ска 20 у оби му од 388 стра на за 2018. го ди ну. 

Језикданас. 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 све ће но је не го ва њу пра вил но сти и ле по те је зич ког из ра за и ак ту ел ној је-
зич кој про бле ма ти ци. 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 углед ник лин гви ста. 
На ме ње но 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, сту ден ти, про фе-
со ри, лек то ри, пре во ди о ци, но ви на ри, пи сци свих стру ка. Њи ма се же ли по мо ћи и од 
њих се оче ку је по моћ у за јед нич ком на по ру да се је зик улеп ша, оја ча, опле ме ни, 
учи ни при род ни јим, из ра жај ни јим, бо га ти јим. Пр ве бро је ве (1−22) уре ђи вао је ака-
де мик Иван Клајн. Ча со пис је на и шао на до бар при јем код чи та лач ке пу бли ке.

Сти ца јем окол но сти пре стао је да из ла зи 2005. го ди не. По тре ба за њим је, 
ме ђу тим, оста ла. У жи вом је зич ком би ћу до шло је до про ме на па су се ја ви ла но ва 
огре ше ња, а мно га ста ра ни су пре ста ла да по сто је. У ме ђу вре ме ну је иза шла до пу-
ње на и у из ве сној ме ри из ме ње на вер зи ја Пра во пи са, а по ја ви ла се и Нор ма тив на 
гра ма ти ка срп ског је зи ка са не ким но вим ре ше њи ма. Због све га ово га Ма ти ца срп ска 
је 2014. го ди не 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. У но вој се ри ји иза шло је три на ест бро-
је ва, че тр на е сти је у штам пи.

Те мат ске обла сти ко ји ма се Је зик да нас ба ви: не го ва ње и нор ми ра ње са вре ме ног 
срп ског је зи ка; ор то е пи ја, не го ва ње пра вил ног из го во ра и ак цен та, по себ но на ра-
ди ју и ТВ; ста тус ека ви це и ије ка ви це у но вим усло ви ма; на ста ва ма тер њег је зи ка 
у основ ним и сред њим шко ла ма; је зик уџ бе ни ка и при руч ни ка; је зик сред ста ва 
јав ног ин фор ми са ња; по ли тич ки и прав ни је зик; струч не тер ми но ло ги је, мо гућ ност 
њи хо вог ујед на ча ва ња и стан дар ди за ци је; на чи ни бор бе про тив би ро кра ти за ци је 
је зи ка; од нос пре ма ту ђи ца ма (по себ но ан гли ци зми ма) у да на шњим усло ви ма; пи-
та ња пре во ди ла штва (књи жев ног, струч ног, пре во да стра них фил мо ва и се ри ја на 
те ле ви зи ји).

Ау тор ски ра до ви су свр ста ни у ру бри ка ма „Нор ма”, „Пре и спи ти ва ња”, „Пред-
ло зи”, „Осве тља ва ња”, „За па зи ли смо”, „По во дом...”, „Ма ли са ве ти”, „Пи сци о је зи ку”. 
У сва ком бро ју бу ду об ја вље не и Од лу ке Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ско га је зи ка.
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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. Го ди шње из ла зе два бро ја.

2016. – из штам пе је иза шао дво број 7−8.
2017. − из штам пе су иза шли бро је ви 9 и 10.
2018. – из штам пе су иза шли бро је ви 11 и 12.
2019. – из штам пе је иза шао број 13, број 14 је у штам пи.

СвескеМатицесрпске.Се ри ја за књи жев ност и је зик. Уред ни штво чи не: 
проф. др Го ра на Ра и че вић (глав ни и од го вор ни уред ник), проф. др Зо ри ца Ха џић и 
проф. др Гор да на Штр бац.

2018. − из шта пе је иза шла све ска 16 у оби му од 238. стра на.
У пе ри о ду 2016−2019. за на уч не ча со пи се лек тор ске по сло ве оба вља ли су 

Мир ја на Ка ра но вић, др Иси до ра Бје ла ко вић, Ма ја Сто кин, Та тја на Пив нич ки Дри-
нић; ко рек тор ске Ма ја Сто кин, Та тја на Пив нич ки Дри нић, Бра ни слав Ка ра но вић; 
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 и Рен дал Меј џор, на ру ски др Дој чил Вој во дић и Сте фан Ро зоф. 
Ком пју тер ски слог за Ле то пис и 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. Ле то пис се штам па у ти ра жу од 1000 при ме ра ка, 
а сви збор ни ци 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 (до 2017), Со ња Ве се ли-
но вић, проф. др Вла ди сла ва Гор дић Пет ко вић (глав ни уред ник), проф. др Ђор ђе 
Де спић, књи жев ник Не над Ми ло ше вић и књи жев ник Иван Ра до са вље вић.

Об ја вље не су сле де ће књи ге:
– Ко ло за 2016. го ди ну: 268. Лу ка Трип ко вић, Осмех под го ром ма сли но вом, 

ро ман, 268 стр.; 269. Јо ван Га ври ло вић, Сту бо ви, при че, 98 стр.; 270. Ср ђа на 
Пе тро вић, Фрак та ли, пе сме, 58 стр.

– Ко ло за 2017. го ди ну: 271. Вла ди мир Ву јо вић, Si len cio, ро ман, 254 стр.; 272. 
Сте фан Ја њић, Ни шта се ни је де си ло, ро ман, 247 стр.; 273. Иван Ко јић, Ла у ра, 
пе сме, 50 стр.; 274. Ка та ри на Ми тро вић, Утро ба, пе сме, 80 стр.; 275. Мир ја на 
На ран џић, Не ма ве зе, пе сме, 84 стр.

– Ко ло за 2018. го ди ну: 276. Ми лан Вур де ља, Со ба за бе шти је, 123 стр.; 277. 
Ви о ле та Ми тро вић, Хер ме не у тич ка при ста ни шта, 333 стр.

– Ко ло за 2019. го ди ну: 278. Да ја на Ми ло ва нов, Пер се фо на и Ари јел: жен ске фи
гу ре и кул тур но пам ће ње у по е зи ји Сил ви је Плат, есе ји, 157 стр.; 279. Стра хи ња 
Мла ђе но вић, Lo cus amo e nus или При ча о деч ко њи и де вој чур ку, ро ман, 272 стр.; 
280. Ка та ри на Пан то вић, Уну тра шње не вре ме, пе сме, 60 стр. 

Ли ков ну опре му свих књи га осми слио је Иван Фран цу ски, ко рек тор ске по-
сло ве оба ви ле су Јул ки ца Ђу кић, Ве ра Ва си лић и Та тја на Пив нич ки Дри нић.

ЕДИ ЦИ ЈА „СТУ ДИ ЈЕ О СР БИ МА”

Уре ђи вач ки од бор Еди ци је „Сту ди је о Ср би ма” ра дио је у са ста ву: ака де мик 
Ми ло рад Ра до ва но вић (пред сед ник), проф. др Сло бо дан Вла ду шић, Ми лош Јев тић, 
ака де мик Пре драг Пи пер (за ме ник глав ног уред ни ка), проф. др Сло бо дан Г. Мар-
ко вић и ака де мик На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић. 

Еди ци ју за јед нич ки об ја вљу ју Ма ти ца срп ска, 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.
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Из штам пе су иза шле књи ге:
1. Ја пан ски сла ви сти о срп ским те ма ма: Збор ник ра до ва, у ко јем 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 из Бе о гра да); 

2. Ју си Ну ор лу о то, Jезик Jованa Сте ји ћа. До при нос исто ри ји стан дард ног је зи
ка код Ср ба (пре ве ла проф. др Љи ља на Су бо тић, ре дак тор доц. др Иси до ра 
Бје ла ко вић).

3. Га бри је ла Шу берт, О срп ској књи жев но сти и кул ту ри. При ре ђи ва чи су проф. 
др Бо шко Су вај џић и др Ве сна Ма то вић. Га бри је ла Шу берт је ет но лог, бал ка-
но лог, фол кло ри ста, про фе сор на Ка те дри за ју жну сла ви сти ку и сту ди је Ју-
го и сточ не Евро пе на Уни вер зи те ту „Фри дрих Ши лер” у Је ни, члан Col le gi um 
Eu ro pa e um Je nen se, ино стра ни члан СА НУ. Ба ви се на род ном књи жев но шћу, 
не мач ко-ју жно сло вен ским књи жев ним и кул тур ним ве за ма, кул тур ном се-
ми о ти ком, кон так тив ном лин гви сти ком, са вре ме ном ју жно сло вен ском при-
по вет ком. Ау тор ка је књи ге Ср би и Нем ци. Тра ди ци је за јед ни штва про тив 
пред ра су да (Ser bien und De utsche…), те број них на уч них ра до ва, из ме ђу оста-
лих „Ву ко во ко мен та ри са ње на род них по сло ви ца”, „Од нос из ме ђу же не и 
му шкар ца у срп ским на род ним пе сма ма о ко сов ском бо ју” и дру гих.
Ви ше ру ко пи са се на ла зи у раз ли чи тим фа за ма: за ру ко пис Е. Пе тро ви ча оче ку-

је се ми шље ње, од књи ге М. Ква пи ла се од у ста ло, књи га Ј. Вје жбиц ког је у раз ма тра њу 
а 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, Вл. Бо гишић.

БИ БЛИ О ТЕ КА „ЗМА ЈЕ ВА НА ГРА ДА”

Уред ни ци еди ци је су Иван Не гри шо рац и проф. др Ђор ђе Де спић.

2017.
Из штам пе је иза шао збор ник По е зи ја Не бој ше Де ве та ка (248 стра на). Збор-

ник са др жи пе сни ко во са оп ште ње са до де ле Зма је ве на гра де, по том 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. За по че та је при-
пре ма збор ни ка ра до ва о Сло бо да ну Зу ба но ви ћу. 

2018.
Из штам пе је иза шао збор ник По е зи ја Сло бо да на Зу ба но ви ћа (264 стра не), 

ре цен зен ти су проф. еме ри тус др Слав ко Гор дић и проф. др Јо ван Де лић, до пи сни 
члан СА НУ. Збор ник са др жи пе сни ко во са оп ште ње са до де ле Зма је ве на гра де, по том 
кри тич ки ко мен тар јед ног чла на жи ри ја, осам но вих кри тич ких тек сто ва, ау то био-
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. За по-
че та је при пре ма збор ни ка ра до ва о Сло бо да ну Ра ки ти ћу. 

2019.
У при пре ми је збор ник ра до ва о Сло бо да ну Ра ки ти ћу. 

ПО СЕБ НА ИЗ ДА ЊА

У про те клом из ве штај ном пе ри о ду, пу бли ко ва на су сле де ћа из да ња:

2016.
Пра во пис срп ско га је зи ка (Ма то Пи жу ри ца) (тре ће до штам па но из да ње); 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 
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Ду шан Ива нић и пр оф. Зо ран Т. Јо ва но вић (196 стра на); 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 (380 стра на); Алек си је Ве зи лић, Крат ко је со чи ње ни је о при ват них 
и пу блич них дје лах (1785) (при ре ђи ва чи доц. др Иси до ра Бје ла ко вић и Оли ве ра Об-
ра до вић), ре цен зен ти проф. др Ма то Пи жу ри ца и проф. др Алек сан дар Ми ла но вић 
(406 стра на); Па вле Кен ге лац, Је сте ство сло ви је (1811) (при ре ђи вач Ми ле на Зо рић), 
ре дак тор доц. др Иси до ра Бје ла ко вић, ре цен зен ти проф. др Ма то Пи жу ри ца и проф. 
др Алек сан дар Ми ла но вић (737 стра на); Сте фан Жив ко вић Те ле мак, При кљу че ни ја 
Те ле ма ка си на Ули се ва, част пр ва (1814) (при ре ђи ва чи доц. др Ире на Цвет ко вић 
Те о фи ло вић и Је ле на Сто шић), ре цен зен ти проф. др Ма то Пи жу ри ца и проф. др 
Ра до слав Ера ко вић (630 стра на); Де јан Ми ло ра дов, Ва са Пав ко вић, Сло бо дан Пу-
зо вић, Ја вор Ра шај ски, Ор ни то ло шки реч ник, ре цен зен ти проф. др Дра го љуб Пе-
тро вић, проф. др Рај на Дра ги ће вић и проф. др Зо ран Ри стић; ре дак то ри мр Де јан 
Ми ло ра дов и мр Ва са Пав ко вић (483 стра не). Штам па ње књи га фи нан си рао је Град 
Но ви Сад, Град ска упра ва за кул ту ру.

2017. 
Пра во пис срп ско га је зи ка (Ма то Пи жу ри ца) (тре ће до штам па но из да ње); Нор

ма тив на гра ма ти ка срп ског је зи ка (Иван Клајн и Пре драг Пи пер) (дру го до штам-
па но из да ње); Реч ник сла ве но срп ског је зи ка, оглед на све ска. Уред ни ци: Алек сан дар 
Мла де но вић, Љи ља на Су бо тић, Иси до ра Бје ла ко вић, Ире на Цвет ко вић Те о фи ло-
вић, Алек сан дар Ми ла но вић; ау то ри: Иси до ра Бје ла ко вић, Ире на Цвет ко вић Те о-
фи ло вић, Алек сан дар Ми ла но вић, Ми ле на Зо рић, Је ле на Сто шић; ре дак тор: Ана 
Креч мер; Др Ми о драг Ма тиц ки, Срп ска књи жев на пе ри о ди ка 1766–1850; Жар ко 
Ро шуљ, Лек си кон срп ске ша љи ве пе ри о ди е ке 1830–1918; Че твр та и пе та на ве де на 
књи га об ја вље не су 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”; Ser bi ca ia po ni ca.
До при нос ја пан ских сла ви ста срп ској фи ло ло ги ји (збор ник ра до ва). Ре дак то ри др 
Мо то ки Но ма ћи и проф. др Ми ли во је Ала но вић, ре цен зен ти ака де мик Пре драг 
Пи пер и ака де мик Ми ло рад Ра до ва но вић. Књи га при па да Еди ци ји „Сту ди је о 
Ср би ма”; Ју си Ну ор лу о то, Jезик Jованa Сте ји ћа, до при нос исто ри ји стан дард ног 
је зи ка код Ср ба (пре ве ла проф. др Љи ља на Су бо тић, ре дак тор доц. др Иси до ра 
Бје ла ко вић). Књи га при па да Еди ци ји „Сту ди је о Ср би ма”; Збор ник ра до ва Жан
ров ска укр шта ња срп ске и ан гло фо не књи жев но сти; Збор ник ра до ва По е зи ја Не
бој ше Де ве та ка у Би бли о те ци „Зма је ва на гра да” (при ре ђи ва чи Иван Не гри шо рац 
и Ђор ђе Де спић).

2018.
Рај на Дра ги ће вић, Срп ска лек си ка у про шло сти и да нас. Ре цен зен ти: ака де мик 

Пре драг Пи пер, проф. др Да рин ка Гор тан Премк, проф. др Бо жо Ћо рић, проф. др 
Алек сан дар Ми ла но вић; Син так са сло же не ре че ни це у срп ском је зи ку гру пе ау то-
ра (Пре драг Пи пер, Ми ли во је Ала но вић, Сло бо дан Па вло вић, Ива на Ан то нић, 
Људ ми ла По по вић, Ма ри на Ни ко лић, Дој чил Вој во дић, Сре то Та на сић, Би ља на 
Ма рић) у ре дак ци ји Пре дра га Пи пе ра (су и зда ва штво: Ин сти тут за срп ски је зик 
СА НУ и Ма ти ца срп ска). Ре цен зен ти: ака де мик Ми ло рад Ра до ва но вић, ака де мик 
Ја сми на Гр ко вић-Меј џор, проф. др Вла ди сла ва Ру жић; Др Бо жи дар Ко ва чек, Го вор 
и обра ћа ња, при ре ђи вач Б. Ко ва чек. Ре цен зен ти проф. др Дра ган Ста нић и проф. 
еме ри тус др Слав ко Гор дић; Иза бра на де ла Ми ро на Фла ша ра, I том, при ре ди ли 
ака де мик Алек сан дар Ло ма, проф. др Во ји слав Је лић и проф. др Не над Ри сто вић, 
III том, при ре ди ли проф. др Во ји слав Је лић и проф. др Не над Ри сто вић (су и зда ва штво: 
Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град, СА НУ и Ма ти ца срп ска). Ре цен зен ти: ака де мик 
Пре драг Пи пер, проф. др Ду шан Ива нић, проф. др Ма ри ја на Рицл; На да Сав ко вић, 
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Јо ван А. До ше но вић. Ре цен зен ти: проф. др Љи ља на Ба ња нин, проф. др Жељ ко Ђу рић 
и проф. др Ду шан Ива нић; Ми ле на Зо рић, Сла ве ни зми у ра ним дра ма ма Јо ва на 
Сте ри је По по ви ћа. Ре зул тат ра да на про јек ту „Реч ник сла ве но срп ског је зи ка”. Ре-
цен зен ти: проф. др Иси до ра Бје ла ко вић и проф. др Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић; 
Га ври ло Ко ва че вић, Ју дит ме чем Оло фер ну гла ву усек нув ши тем Ју де ју осво бо див
ши. При ре ди ли проф. др Ра до слав Ера ко вић и проф. др Са ва Да мја нов. Ре зул тат 
ра да на про јек ту „Ре ли ги о зни еп срп ских пред ро ман ти ча ра”. Ре цен зен ти: проф. др 
Зо ри ца Ха џић, проф. др Го ран Мак си мо вић; По е зи ја Сло бо да на Зу ба но ви ћа (у Еди-
ци ји „Би бли о те ка Зма је ва на гра да”). При ре ђи ва чи Иван Не гри шо рац и Ђор ђе Де спић. 
Ре цен зен ти: проф. др Слав ко Гор дић и проф. др Јо ван Де лић; Збор ник ра до ва Срп
скору ске књи жев не и кул тур не ве зе – епо ха мо дер не (су и зда ва штво: Ма ти ца срп ска 
и Ин сти тут за сла ви сти ку Ру ске ака де ми је на у ка у Мо скви). Ре цен зен ти: проф. др 
Ја сми на Вој во дић и проф. др Алек сан дар Пе тров. У окви ру про јек та „Срп ско-ру ске 
књи жев не и кул тур не ве зе”; Ми ро слав Еге рић, Де ла и да ни V (су и зда ва штво: За вод 
за кул ту ру Вој во ди не, Ма ти ца срп ска и Град ска би бли о те ка); Кнез Бо жи дар Ка ра-
ђор ђе вић, За пи си о Ин ди ји, при ре дио и пре вео с фран цу ског Алек сан дар Пе тро вић 
(су и зда ва штво: Ма ти ца срп ска и За ду жби на Кра ља Пе тра I); Ма ну ов за ко ник, пре-
вео проф. др Све ти слав Ко стић. Ре цен зен ти: проф. др Алек сан дар Пе тро вић и проф. 
др Ср ђан Шар кић (је да на е ста и два на е ста на ве де на књи га на ста ле су у окви ру 
про јек та „Срп ско-ин диј ске ве зе у кул ту ри кроз исто ри ју”); Па љо Бо хуш, Пет го
ди на без та ме, при ре ди ли Бо шко Ив ков, Ми хал Хар пањ. Ре цен зен ти: Бо шко Ив ков, 
проф. еме ри тус др Слав ко Гор дић и проф. др Ми хал Хар пањ. У окви ру про јек та 
„Срп ско-сло вач ке књи жев не и кул тур не ве зе”; Реч ник бач ких Бу ње ва ца, 2. до пу-
ње но из да ње. У окви ру про јек та „Ди ја ле кат ски реч ник Вој во ди не”; Ми ло рад Ра-
де вић, По сло ви це и из ре ке у срп ској пе ри о ди ци 1818–1877. При ре дио Ми о драг Ма-
тиц ки. Ре цен зен ти: проф. др Бо шко Су вај џић, др Бран ко Злат ко вић, др Сми ља на 
Ђор ђе вић Бе лић, ви ши на уч ни са рад ник. Ре зул тат ра да на про јек ту „Би бли о те ка 
усме не књи жев но сти”.

2019.
Пра во пис срп ско га је зи ка (до штам па но); Ба тра хо ло шкохер пе то ло шки реч ник 

срп ско га је зи ка (Д. Ми ло ра дов, И. Ће лић, К. Су нај ко, Р. Ај тић, И. Кри змић); Реч ник 
срп ских го во ра Вој во ди не 1–4; Је лен ка Пан ду ре вић, Еп сколир ске на род не пе сме у 
„Бо сан ској ви ли” – у два то ма, штам па но је у це ло сти 2019; Ми хал Хар пањ, По гла вља 
из сло вач ке књи жев но сти и на у ке о књи жев но сти; Ра до слав Ера ко вић, Днев ник 
чи та лач ких ис ку ше ња; Жан ров ска укр шта ња срп ске и ан гло фо не књи жев но сти 2; 
Жар ко Ро шуљ, Ча с опи са ча со пи са 8 (Лек си кон срп ске ша љи ве пе ри о ди ке (1918‒1941); 
Мла ден Ја ко вље вић, Сер Га вејн и Зе ле ни ви тез: пре вод, ту ма че ња и зна че ња; Ре цеп
ци ја књи жев ног де ла Ми ло ра да Па ви ћа у све ту. Збор ник ра до ва при ре дио Иван Не-
гри шо рац; Не над Ри сто вић, Ан тич ка књи га и ра но хри шћан ство у ди ја ло гу: Ок та
ви ја Ми ну ци ја Фе лик са; Но ви при ло зи срп ском пра во пи су (Збор ник ра до ва са на уч ног 
ску па „Ак ту ел на пи та ња срп ског пра во пи са” одр жа ног у Ан дрић гра ду 13. 10. 2018). 

Еди ци ја „Је зич ка ба шти на”:
П. Со ла рић: Улог ума че ло ве че ско га (1808) (при ре ди ле Ми ле на Зо рић и Го ри-

ца Рад ми ло вић); Л. Бо јић; Па мјат ни му жем у сла ве но срп ском књи же ству слав ним 
в жер тву при зна тел но сти и бла го да ре ни ја (1815) (при ре ди ле Иси до ра Бје ла ко вић 
и Дра га на Гр бић);

Еди ци ја „Сту ди је о Ср би ма”:
Га бри је ла Шу берт, О срп ској књи жев но сти и кул ту ри; 
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Еди ци ја „Ди ја ло зи”:
С. Гво зде но вић, У истом огле да лу: 20 ру мун ских и срп ских пе сни ка из Те ми-

шва ра и Но вог Са да; Гој ко Ђо го, Ovid in To mis; 

Ме ђу на род на са рад ња:
Из исто ри је срп скома ђар ских кул тур них ве за 2 (збор ник ра до ва); Срп скофран

цу ске књи жев не и кул тур не ве зе у европ ском кон тек сту (збор ник ра до ва).

Ње го шев од бор

ЊегошевзборникМатицесрпске.Уред ни штво је ра ди ло у са ста ву: ака де мик 
Ми ро Вук са но вић (глав ни и од го вор ни уред ник), ака де мик Ја сми на Гр ко вић-Меј џор, 
проф. др Јо ван Де лић, до пи сни члан СА НУ, проф. др Го ран Мак си мо вић, проф. др 
Ма то Пи жу ри ца, проф. др Дра ган Ста нић, проф. др Бо го љуб Ши ја ко вић и Јул ка 
Ђу кић (се кре тар).

2018. – из штам пе је иза шао број 3 у оби му од 348 стра на.

Ко сов ско ме то хиј ски од бор 

2018.
Ко со во и Ме то хи ја: ју че, да нас, су тра, Но ви Сад 2018; Не над Љу бин ко вић, 

Од Ко сов ске бит ке до ко сов ске ле ген де, Но ви Сад 2018; Збор ник ра до ва Са вре ме на 
срп ска фол кло ри сти ка V, Фол клор но на сле ђе Ср ба са Ко со ва и Ме то хи је у сло вен ском 
кон тек сту, Бе о град – При зрен – Но ви Сад 2018. (у са и зда ва штву са Бо го сло ви јом 
„Све ти Ки ри ло и Ме то ди је” у При зре ну и Дру штвом фол кло ри ста Ср би је); 

2019.
Алек сан дра Но ва ков, Срп ске све ти ње Шарпла ни не, При зре на и око ли не, Нови 

Сад 2019. (на срп ском и ен гле ском је зи ку); Алек сан дар Пе тро вић, Дан ко Кам чев ски, 
Ко со во на кра ју исто ри је, са же та ана ли за при ви да, Но ви Сад 2019. (на срп ском и 
ен гле ском је зи ку); Славишa Не дељ ко вић, Да хиј ска вре ме на на Ко со ву и Ме то хи ји 
(1878–1899), Но ви Сад 2019. (у са и зда ва штву са „ИК Про ме теј”); Урош Ше шум, 
Срп ска чет нич ка ак ци ја (1897–1908), Ору жа на ди пло ма ти ја, Но ви Сад 2019; Са ња 
Ран ко вић, Мир ја на За кић, Срп ско пе вач ко на сле ђе цен трал ног де ла Ко со ва и Ме
то хи је, Но ви Сад 2019.

Лек си ко граф ско оде ље ње

2018.
Срп ска ен ци кло пе ди ја, 1. књи га III то ма (од Г до Де мо граф ски пре глед). Књи-

га 1. III то ма иза шла је из штам пе 19. ок то бра 2018. го ди не. У ра ду су уче ство ва ли 
23 чла на Уре ђи вач ког од бо ра, 553 са рад ни ка и 96 чла но ва струч них ре дак ци ја 
Срп ске ен ци кло пе ди је. Књи га 1. III то ма са др жи 1918 од ред ни ца и 90 упут ни ца на 
936 стра ни ца. Као и прет ход ни то мо ви, и ова књи га са др жи бо гат илу стра тив ни 
ма те ри јал и то 169 пор тре та, 643 илу стра ци је са 54 кар те/ма пе.

Срп ски би о граф ски реч ник (од Мл до Пан), том 7. Сед ми том иза шао је из 
штам пе 15. ок то бра 2018. го ди не. На Сај му књи га у Бе о гра ду иза звао је ве ли ко ин-
те ре со ва ње чи та лач ке пу бли ке. У ра ду на овом то му уче ство ва ло је 323 са рад ни ка 
ко ји су на пи са ли 1626 би о гра фи ја, об ја вље них на 884 стра не. Као и прет ход них 
шест то мо ва, и овај са др жи фо то гра фи је по је ди них лич но сти (524). 
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2019.
Вла ди мир Гре чић, Срп ска ства ра лач ка ин те ли ген ци ја у ра се ја њу, ну жност 

са рад ње ма тич не др жа ве и ди ја спо ре, Но ви Сад 2019. Глав ни уред ник из да ња је 
проф. др Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић а ре цен зен ти су проф. др Бла го је Ба бић, 
проф. др Мла ђен Ко ва че вић и др Дра го мир Ра ден ко вић.

Оде ље ње за дру штве не на у ке

ЗБОР НИ ЦИ

ЗборникМатицесрпскезадруштвененауке је и у пе ри о ду 2016–2019. го ди-
на за др жао кон цеп ци ју до ма ћих на уч них ча со пи са из обла сти дру штве них и ху-
ма ни стич ких на у ка у ка те го ри ји М24. 

Уред ни штво ча со пи са је у 2016. го ди ни ра ди ло у са ста ву ко је је иза бра но у 
прет ход ном са зи ву Ма ти чи них ор га на (сед ни ца Управ ног од бо ра од 17. де цем бра 
2012. го ди не). Глав ни и од го вор ни уред ник ча со пи са био је ака де мик Ча слав Оцић; 
чла но ви Уред ни штва: проф. др Бо шко Бо јо вић (Па риз, Фран цу ска), проф. др Рај ко 
Бу квић (за ме ник глав ног и од го вор ног уред ни ка; Бе о град), проф. др Бра ни слав 
Ђур ђев (Но ви Сад), проф. др Ми лош Мар ја но вић (Но ви Сад), проф. др Ми ло ван 
Ми тро вић (Бе о град), др Дра го Ње го ван (Но ви Сад), проф. др Ми лан Бр дар (Бе о-
град), проф. др Ђор ђе Иг ња то вић (Бе о град), проф. др Ср ђан Шљу кић (Но ви Сад), 
проф. др Пи тер Ра дан (Сид неј, Ау стра ли ја), др Ма са ју ки Ива та, ино стра ни члан 
СА НУ (То кио, Ја пан). Се кре тар Уред ни штва и струч ни са рад ник Оде ље ња: Вла-
ди мир Ни ко лић. На сед ни ци Управ ног од бо ра од 14. но вем бра 2016. го ди не, на кон 
из бо ра но вог Пред сед ни штва Ма ти це срп ске, на пред лог Од бо ра Оде ље ња за дру-
штве не на у ке, иза бра ни су но во Уред ни штво и Са вет ЗМСДН за пе ри од 2017–2020. 
Уред ни штво чи не до ма ћи и ино стра ни чла но ви: глав ни и од го вор ни уред ник др 
Рај ко Бу квић, проф. др Бо шко Бо јо вић (Па риз, Фран цу ска), проф. др Ми лан Бр дар 
(Бе о град), проф. др Ко стас Ду зи нас (Лон дон, Ве ли ка Бри та ни ја; Ати на, Грч ка), 
проф. др Ђор ђе Иг ња то вић (Бе о град), проф. др Бра ни слав Ђур ђев (Но ви Сад), др 
Ми ша Ђур ко вић (Бе о град), проф. др Вла ди мир Ја ко вље вич За ха ров (Ни жњи Нов-
го род, Ру си ја), проф. др Ми лош Ко вић (Бе о град), ака де мик Ми ли ца Ко стић (Под-
го ри ца, Цр на Го ра), проф. др Мит ко Ко тов чев ски (Ско пље, Се вер на Ма ке до ни ја), 
проф. др Ми лош Мар ја но вић (Но ви Сад), проф. др Ми ло ван Ми тро вић (Бе о град), 
др Дра го Ње го ван (за ме ник глав ног и од го вор ног уред ни ка; Но ви Сад), др Алек-
сан дра Па ви ће вић (Бе о град), проф. др Дра ган Про ле (Но ви Сад), проф. др Ми ло мир 
Сте пић (Бе о град), проф. др Ху анг Пинг (Пе кинг, Ки на) и проф. др Ср ђан Шљу кић 
(Но ви Сад). Се кре тар Уред ни штва и струч ни са рад ник Оде ље ња: Вла ди мир Ни-
ко лић. Кон сти ту и сан је и Са вет Уред ни штва ко ји чи не: ака де мик Ча слав Oцић, 
пред сед ник са ве та, и чла но ви: проф. др Рај ко Бу квић (Бе о град), проф. др Ма са ју ки 
Ива та (То кио, Ја пан), проф. др Алек сан дар Јо кић (Пор тланд, САД), проф. др Љу бо-
мир ка Кр кљуш (Но ви Сад), проф. др Пи тер Ра дан (Сид неј, Ау стра ли ја) и проф. др 
Бо го љуб Ши ја ко вић (Бе о град).

У че тво ро го ди шњем пе ри о ду (2016–2019) одр жа на су три ре дов на са стан ка 
Уред ни штва: 21. сеп тем бра 2016, 3. мар та 2017. и 12. апри ла 2019. На са стан ку 3. 
мар та 2017. из вр ше на је при мо пре да ја ду жно сти из ме ђу прет ход ног и но во и за бра-
ног Уред ни штва ча со пи са на че лу са др Рај ком Бу кви ћем чи ме је кон сти ту и са но 
но во Уред ни штво. Та ко ђе је кон сти ту и сан Са вет Уред ни штва. Одр жа но је два на ест 
елек трон ских са ста на ка на ко ји ма су утвр ђе ни са др жа ји све за ка ЗМСДН. Са вет 
ча со пи са одр жао је пр ви са ста нак 12. апри ла 2019. 

Нај зна чај ни ји ре зул та ти че тво ро го ди шњег пе ри о да (2016–2019): 1) об ја вље не 
су пла ни ра не све ске ча со пи са (че ти ри у сва кој го ди ни); 2) кон сти ту и сан је Са вет ча-
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со пи са; 2) у то ку 2017. ус по ста вље на је и одр жа ва се успе шна са рад ња са CE OOL-ом  
(Он лајн би бли о те ка Цен трал не и Ис точ не Евро пе); 3) из ме ње ни су и до пу ње ни 
Упут ство за ау то ре и Ре цен зент ски лист, и 3) афир ми са ни су но ви ау то ри. Нај-
зна чај ни је смер ни це и од лу ке: 1) ча со пис тре ба да бу де ви дљи ви ји у елек трон ским 
ба за ма; 2) до не та је од лу ка да се ра до ви у ча со пи су об ја вљу ју ис кљу чи во на срп ском 
је зи ку (из у зи ма ју ћи стра не ау то ре); 3) ра до ви из еко ном ских и срод них на у ка оба-
ве зни су да има ју JEL-кла си фи ка ци ју, чи ме се укла па ју у ме ђу на род но при знат 
стан дард и по ста ју ви дљи ви за елек трон ско пре тра жи ва ње; 4) Уред ни штво ће у 
по зи ву на са рад њу пред ла га ти ра зно вр сни је и ак ту ел ни је те ме.

У овом че тво ро го ди шњем пе ри о ду об ја вље но је ше сна ест све за ка ча со пи са 
(154–172), од ко јих су три све ске дво бро ји (155–156, 157–158, 159–160). Об ја вље но 
је: 173 ори ги нал на и пре глед на на уч на ра да, два ра да у ру бри ци На уч на хро ни ка, 
осам у ру бри ци Хро ни ка, три ра да у ру бри ци До ку мен ти, три у ру бри ци Пре во ди, 
јед на у ру бри ци Би бли о гра фи ја, 19 освр та, 51 при каз, је дан ин тер вју, јед на по ле ми ка, 
је дан пред го вор и два не кро ло га. Члан ци су из обла сти еко но ми је, де мо гра фи је, 
со ци о ло ги је, фи ло зо фи је, пе да го ги је, пра ва, исто ри о гра фи је, ет но ло ги је, пси хо ло-
ги је итд. Сва ке че твр те го ди не по зи тив но ре цен зи ра ни ра до ви са На уч ног ску па с 
ме ђу на род ним уче шћем „Aкадемик Бе ри слав Бе та Бе рић” об ја вљу ју се у јед ној 
све сци ча со пи са Збор ни ка МС за дру штве не на у ке. У Све сци 167 (2018) објављенa 
су 32 по зи тив но ре цен зи ра на ра да ко ји су пре зен то ва ни на Ше стом на уч ном ску пу 
(„При ме ри до бре прак се у по пу ла ци о ној по ли ти ци и пла ни ра њу по ро ди це”), одр жа-
ном 13. и 14. но вем бра 2018. 

Ти раж ча со пи са је 400 при ме ра ка. Ча со пис је до сту пан у елек трон ској вер зи-
ји на Сај ту Ма ти це срп ске. Из да ва ње Збор ни ка по мо гло 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.

ЗборникМатицесрпскезаисторијује у че тво ро го ди шњем пе ри о ду (2016–
2019) за др жао кон цеп ци ју ча со пи са за на уч не члан ке из обла сти исто ри о гра фи је. 
Ча со пис је и у овом пе ри о ду за др жао ка те го ри ју (М51) до ма ћих на уч них ча со пи са 
за ху ма ни стич ке на у ке (исто ри ја, ар хе о ло ги ја и ет но ло ги ја). Уред ни штво ча со пи са је 
у 2016. го ди ни ра ди ло у са ста ву иза бра ном у прет ход ном са зи ву Ма ти чи них ор га на 
(сед ни ца Управ ног од бо ра 17. де цем бра 2012. го ди не): глав ни и од го вор ни уред ник 
проф. др Во јин Да бић, проф. др Ђор ђе Бу ба ло, др Пе тар В. Кре стић (на уч ни са вет-
ник), проф. др Не над Ле ма јић, проф. др Ми ра Ра до је вић, проф. др Алек сан дар 
Фо тић, др Ан дреј Ле о ни до вич Ше мја кин, проф. др Би ља на Ши му но вић Бе шлин. 
На сед ни ци Управ ног од бо ра 14. но вем бра 2016. го ди не, 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 ЗМСИ за пе ри од 2017–2020. За 
глав ног и од го вор ног уред ни ка ре и за бран је проф. др Во јин Да бић. За чла но ве Уред-
ни штва иза бра ни су: проф. др Ђор ђе Бу ба ло, др Пе тар В. Кре стић (на уч ни са вет ник), 
проф. др Не над Ле ма јић, проф. др Ми ра Ра до је вић, проф. др Алек сан дар Фо тић, 
др Ан дреј Ле о ни до вич Ше мја кин, проф. др Би ља на Ши му но вић Бе шлин. Глав ни 
и од го вор ни уред ник ча со пи са проф. др Во јин Да бић пре ми нуо је 24. ок то бра 2017. 
го ди не. На пред лог чла на Уред ни штва ча со пи са проф. др Ми ре Ра до је вић и се кре-
та ра Оде ље ња за дру штве не на у ке проф. др Љу бо мир ке Кр кљуш за но вог глав ног 
и од го вор ног уред ни ка пред ло жен је члан Уред ни штва, на уч ни са вет ник Исто риј-
ског ин сти ту та у Бе о гра ду др Пе тар В. Кре стић. За за ме ни ка глав ног и од го вор ног 
уред ни ка пред ло жен је проф. др Ђор ђе Бу ба ло, а за се кре та ра Уред ни штва Вла ди мир 
Ни ко лић, струч ни са рад ник Оде ље ња. Пред ло зи су при хва ће ни на сед ни ци Од бо-
ра Оде ље ња за дру штве не на у ке а ве ри фи ко ва ни на сед ни ци Управ ног од бо ра 19. 
фе бру а ра 2018. На пред лог глав ног и од го вор ног уред ни ка др Пе тра В. Кре сти ћа, 
при хва та њем Од бо ра Оде ље ња за дру штве не на у ке и ве ри фи ка ци јом Управ ног 
од бо ра МС, за но вог чла на Уред ни штва иза бран је др Не бој ша Шу ле тић, до цент Фи-
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ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Ино стра ни члан Уред ни штва (Ру си ја) 
проф. др Ан дреј Ле о ни до вич Ше мја кин пре ми нуо је 8. мар та 2018. го ди не. На са стан-
ку Уред ни штва 12. сеп тем бра 2018. пред ло же на је до пу на чла но ва Уред ни штва из 
Ср би је и ино стран ства. За но ве чла но ве Уред ни штва ча со пи са из Ср би је пред ло же ни 
су др Ср ђан Ру дић, ви ши на уч ни са рад ник и ди рек тор Исто риј ског ин сти ту та у 
Бе о гра ду, и др Алек сан дра Но ва ков, струч ни са рад ник у Лек си ко граф ском оде ље-
њу Ма ти це срп ске. Oд ино стра них чла но ва Уред ни штва пред ло же ни су: проф. др 
Га бор Аго штон, ван ред ни про фе сор на Де парт ма ну за исто ри ју на Џорџ та ун уни-
вер зи те ту у Ва шинг то ну (САД); др Иван Ла ко вић, ру ко во ди лац Оде ље ња за оп шту 
исто ри ју у Исто риј ском ин сти ту ту Уни вер зи те та Цр не Го ре у Под го ри ци; др Ро-
си ца Гра де ва, про фе сор на Аме рич ком уни вер зи те ту у Бу гар ској (Со фи ји) и на уч-
ни са вет ник на Ин сти ту ту за бал кан ске сту ди је Бу гар ске ака де ми је на у ка (Со фи ја, 
Бу гар ска). Пред ло зи су усво је ни на Од бо ру Оде ље ња за дру штве не на у ке а за тим 
ве ри фи ко ва ни на сед ни ци Управ ног од бо ра 17. фе бру а ра 2019. 

У овом че тво ро го ди шњем пе ри о ду одр жа но је де вет са ста на ка Уред ни штва 
ЗМСИ: 20. апри ла и 28. но вем бра 2016; 23. ма ја, 8. но вем бра и 22. де цем бра 2017; 12. 
сеп тем бра и 5. де цем бра 2018, и 7. ју на и 11. де цем бра 2019. 

Глав не од лу ке, ре зул та ти и смер ни це овог че тво ро го ди шњег пе ри о да су: 1) 
об ја вље не су пред ви ђе не све ске ча со пи са; 2) про ши ре но је Уред ни штво ча со пи са 
до ма ћим и ино стра ним чла но ви ма; 3) об ја вље ни су но во Упу ство за ау то ре и По-
ли ти ка Уред ни штва; 4) ча со пис Збор ник МС за исто ри ју ис пу ња ва усло ве за ви шу 
ка те го ри за ци ју на уч них ча со пи са у обла сти дру штве них и ху ма ни стич ких на у ка 
(тре нут но је М51) те ће се апли ци ра ти за пре лаз у ви шу ка те го ри ју; 5) ча со пис 
обез бе ђу је ди ги тал ну (ПДФ) вер зи ју (од бро ја 69–70/2004); 6) у на ред ном пе ри о ду 
ин си сти ра ти на ди ги та ли за ци ји ра ни јих бро је ва ча со пи са ка ко би се на шли на сај-
ту у об ли ку до ступ ним за пре тра жи ва ње и ко ри шће ње; 7) до не та је од лу ка да се 
из ра ди Са др жај чла на ка по ау то ри ма за пр вих сто бро је ва (пе ри од 1970–2019), и 
8) од бро ја 99/2019, сва ка све ска са др жа ће ре ги стар (имен ски, ге о граф ски и пред-
мет ни).

У пе ри о ду 2016–2019. об ја вље но је осам све за ка Збор ни ка МС за исто ри ју 
(93–100). Об ја вље на су 45 ори ги нал на на уч на ра да у ка те го ри ји Члан ци и рас пра ве; 
шест ра до ва у ка те го ри ји Гра ђа и при ло зи; два ра да у ка те го ри ји Исто ри о гра фи ја 
и ме то до ло ги ја; три ра да у ка те го ри ји Би бли о гра фи ја; два у ка те го ри ји Освр ти; у 
ка те го ри ји При ка зи и бе ле шке об ја вље на су 32 ра да и у ка те го ри ји Не кро ло зи два. 

Ти раж ча со пи са је 400 при ме ра ка. Ча со пис се на ла зи до сту пан и у елек трон-
ској вер зи ји на Сај ту Ма ти це срп ске. Из да ва ње Збор ни ка по мо гло 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.

SYNA XA: MA TI CA SRP SKA IN TER NA TI O NAL JO UR NAL FOR  
SO CIAL SCI EN CES, ARTS AND CUL TU RE 

(СИ НАК СА: МЕ ЂУ НА РОД НИ ЧА СО ПИС МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ  
ЗА ДРУ ШТВЕ НЕ НА У КЕ, УМЕТ НОСТ И КУЛ ТУ РУ)

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 је пе ри о дич на пу бли ка ци ја ко ја из ла зи два пу та го ди шње. У ча со пи су се 
об ја вљу ју на уч ни члан ци и рас пра ве, пре глед ни члан ци, освр ти, при ка зи, хро ни ке, 
бе ле шке, би бли о гра фи је итд. из обла сти дру штве них и ху ма ни стич ких на у ка. Осно-
ван је 2017. го ди не.

У 2017. го ди ни Уред ни штво Ча со пи са 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 ра ди ло је у са ста ву: ака де мик Ча слав Оцић, 
глав ни и од го вор ни уред ник, проф. др Ка та ри на То ма ше вић, проф. др Не над Ма ку-
ље вић, проф. др Ду шан Рњак и мср Јо ва на Тр бо је вић, се кре тар Уред ни штва.
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У то ку 2017. го ди не при пре мљен је пр ви број, ко ји са др жи 12 ра до ва и 3 при-
ка за.

То ком 2018. го ди не, Уред ни штво је ра ди ло у сле де ћем са ста ву: ака де мик Ча слав 
Оцић, глав ни и од го вор ни уред ник; чла но ви Уред ни штва: проф. др Ду шан Рњак и 
проф. др Ка та ри на То ма ше вић. По сло ве се кре та ра ча со пи са ра ди ла је др Јо ва на 
Тр бо је вић.

У то ку 2018. го ди не кон ку ри са но је за сред ства по треб на за об ја вљи ва ње дру-
гог бро ја ча со пи са. Пред ста вља ње пр вог бро ја упри ли че но је 4. ју ла 2018. го ди не 
у Ма ти ци срп ској. То ком го ди не иза шао је но ви број – дво број, ко ји са др жи 12 ра-
до ва и 2 при ка за.

То ком 2019. го ди не, Уред ни штво је ра ди ло у сле де ћем са ста ву: ака де мик Ча-
слав Оцић, глав ни и од го вор ни уред ник; чла но ви Уред ни штва: проф. др Ду шан 
Рњак и проф. др Ка та ри на То ма ше вић. По сло ве се кре та ра ча со пи са ра ди ла је др 
Јо ва на Тр бо је вић. У то ку 2019. го ди не об ја вљен је дво број (4‒5) ко ји са др жи 8 ра-
до ва, 2 при ка за и 1 све до чан ство.

СВЕ СКЕ МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ

У 2017. го ди ни об ја вље не су два бро ја Све за ка Ма ти це срп ске: Све ске Ма
ти це срп ске 57. Се ри ја при род них на у ка бр. 17 и Све ске Ма ти це срп ске 58. Се-
ри ја умет но сти бр. 16. Све ске 57. Се ри ја при род них на у ка бр. 17 са др же три ра да. 
Обим им је 74 стра ни це и са др же илу стра тив ни ма те ри јал. Све ске 58. Се ри ја 
умет но сти бр. 16 са др же де вет ра до ва из обла сти му зи ко ло ги је, те а тро ло ги је и 
исто ри о гра фи је.

У 2018. го ди ни об ја вље на је Све ска Ма ти це срп ске 59, Се ри ја књи жев ност и 
је зик, бр. 16. Ре дак ци ја Се ри је за књи жев но сти и је зик ра ди ла је у са ста ву: проф. др 
Го ра на Ра и че вић, проф. др Зо ри ца Ха џић и проф. др Гор да на Штр бац. Ре цен зен ти 
у овом бро ју би ли су: проф. др Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић, проф. др Све тла на 
То мин, проф. др Жар ко Бо шња ко вић и проф. др Иси до ра Бје ла ко вић.

Све ска 59 са др жи де вет ра до ва. Оби ма је 74 стра ни це и са др жи илу стра тив ни 
ма те ри јал. 

ЗБОР НИК РА ДО ВА ПР ВИ СВЕТ СКИ РАТ И УЈЕ ДИ ЊЕ ЊЕ

Збор ник ра до ва Пр ви свет ски рат и Ује ди ње ње са др жи тек сто ве пре да ва ња 
ко ја су одр жа на у Ма ти ци срп ској то ком 2017. го ди не, у окви ру исто и ме ног ци клу-
са. Тек сто ви у збор ни ку гру пи са ни су те мат ски и хро но ло шки: пр во тек сто ви ко ји 
го во ре о по ли тич ким, вој ним и кул тур ним од но си ма ве ли ких си ла пре ма Ср би ји, 
по том ра до ви у ко ји ма су об ра ђе ни те ме и до га ђа ји из вој не и кул тур не исто ри је, 
док су у по след њем де лу збор ни ка об ја вље ни ра до ви ко ји се од но се на при са је ди ње-
ње, стварaње ју жно сло вен ске др жа ве и њен по сле рат ни жи вот. Збор ник се са сто ји 
од 14 ра до ва, укуп ног оби ма од 298 стра на. Збор ник је при ре дио проф. др Ђор ђе 
Ђу рић.

ЗБОР НИК РА ДО ВА СР БИ У УГАР СКОЈ 1848–1918:  
ОД МАЈ СКЕ ДО ВЕ ЛИ КЕ НА РОД НЕ СКУП ШТИ НЕ

Збор ник ра до ва Ср би у Угар ској 1848–1918: од Мај ске до Ве ли ке на род не скуп
шти не са др жи тек сто ве ра до ва из ло же них на ску пу под истим на сло вом, ко ји је 
ре а ли зо ван 2018. го ди не у Ма ти ци срп ској. Збор ник се са сто ји од 23 ра да, укуп ног 
оби ма од 460 стра на. Збор ник су при ре ди ли проф. др Љу бо мир ка Кр кљуш, др Пе тар 
Кре стић и проф. др Дра ган Ста нић.
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ПО СЕБ НА ИЗ ДА ЊА

2016.
Ва си ли је Ђ. Кре стић, За пам ће ња, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2016; Бран ко Бе-

шлин, Ев ге ни је Са вој ски и ње го во до ба, Ма ти ца срп ска, Но ви сад 2016; 

2017.
Гру па ау то ра, Спо ме ни ца ака де ми ку Че до ми ру По по ву, Ма ти ца срп ска, Но ви 

Сад 2017; Гор да на Вук са но вић и Имре Нађ, При род не ка та стро фе у све сти ста нов
ни штва и спрем ност за су о ча ва ње с њи ма, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2017; Љу би ца 
Ива но вић Би бић, Ста нов ни штво Шај ка шке, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2017; Ми-
ро слав Па вло вић, Сме де рев ски Сан џак 1739–1788, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2017; 

2018.
Сло бо дан Ћур чић, Атлас на се ља Вој во ди не: Бач ка, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 

2018; Љу бо мир ка Кр кљуш, Кон стан тин Бог да но вић (1811–1854), Ма ти ца срп ска, 
Но ви Сад 2018; 

2019.
Да ли бор Ден да, Шлем и шај ка ча: вој ни фак тор и ју го сло вен сконе мач ки од

но си (1918–1941), Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2019.

Те ми швар ски од бор

ТемишварскизборникМатицесрпске. Уред ни штво Те ми швар ског збор ни ка 
ра ди ло је у са ста ву: Сте ван Бу гар ски, глав ни уред ник, ака де мик Иван Алек се е вич 
Ча ро та (Бе ло ру си ја), проф. др Ђор ђе Ђу рић, др Бран ка Ку лић и проф. др Ми ља 
Ра дан. То ком 2017. го ди не об ја вљен је Те ми швар ски збор ник бр. 9 са сле де ћом струк-
ту ром: Сту ди је и члан ци (6 на пи са), При ло зи и гра ђа (7 на пи са), Све до чан ства (2 
на пи са), Оце не и при ка зи (3 на пи са). То ком 2018. го ди не об ја вљен је Те ми швар ски 
збор ник бр. 10 са сле де ћом струк ту ром: Сту ди је и члан ци (5 на пи са), При ло зи и 
гра ђа (7 на пи са), Оце не и при ка зи (2 на пи са). То ком 2019. го ди не об ја вљен је Те ми
швар ски збор ник бр. 11 са сле де ћом струк ту ром: Сту ди је и члан ци (5 на пи са), При-
ло зи и гра ђа (7 на пи са), Оце не и при ка зи (2 на пи са). 

Оде ље ње за при род не на у ке

ЗБОР НИК

ЗборникМатицесрпскезаприродненауке(Ma ti ca Srp ska Jo ur nal for Na tu ral 
Sci en ces) у че тво ро го ди шњем пе ри о ду (2016–2019) за др жао је кон цеп ци ју до ма ћих 
на уч них ча со пи са из обла сти при род них на у ка. Ча со пис је у пе ри о ду од 2016. до 
2017. у обла сти до ма ћих на уч них ча со пи са за би о тех но ло ги ју и по љо при вре ду, и 
би о ло ги ју био у ка те го ри ји М51. У пе ри о ду 2018–2019. ча со пис је до био ка те го ри ју 
М24 у обла сти би о тех но ло ги је и по љо при вре де, док је у обла сти би о ло ги је за др жао 
ка те го ри ју М51. Члан ци ча со пи са до ступ ни су у пу ном тек сту на веб-ло ка ци ји Ма-
ти це срп ске и у сле де ћим ба за ма по да та ка: Срп ски ин декс ци ти ра но сти, ЕBSCO ба зи 
по да та ка, ап страк ти на Агри су FAO, CAB ба зи по да та ка у ви ду са же та ка, CA BI 
ба зи пот пу ним члан ци ма и на Том сон Рој терс ли сти ча со пи са.

Уред ни штво ча со пи са је у 2016. го ди ни ра ди ло у са ста ву ко ји је, на пред лог 
Од бо ра Оде ље ња, иза бран у прет ход ном са зи ву Ма ти чи них ор га на (сед ни ца Управ-
ног од бо ра 14. но вем бра 2016. го ди не). Глав ни и од го вор ни уред ник ча со пи са: проф. 
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др Ива на Мак си мо вић; чла но ви Уред ни штва: др Слав ка Га јин, ака де мик Вас кр си ја 
Ја њић, ака де мик Ви дој ко Јо вић, ака де мик Ру долф Ка сто ри, проф. др Дар ко Ка пор, 
проф. др Ла зар Леп ша но вић, проф. др Ива на Мак си мо вић, ака де мик Во ји слав Ма рић, 
проф. др Сло бо дан Ћур чић и проф. др Ма ри ја Шкри њар. Ча со пис има Са вет Уред-
ни штва у са ста ву: др Ата нас Ата на сов (Бу гар ска), др Пе тер Хо кинг (Ау стра ли ја), 
др Алех Ива но вич Род кин (Бе ло ру си ја), др Ка ли о пи Ро у бе ла кис Ан ге ла кис (Грч ка), 
др Стан ко Сто јиљ ко вић (САД), др Гин тер Ши линг (Не мач ка), др Ђерђ Ва ра ља ји (Ма-
ђар ска) и др Акур сио Ве не ци ја (Ита ли ја). Се кре тар Уред ни штва: проф. др Слав ка 
Га јин. Члан Уред ни штва проф. др Ла зар Леп ша но вић пре ми нуо је 16. ок то бра 2016. 
На са стан ку Уред ни штва 12. де цем бра 2016. за но вог чла на Уред ни штва пред ло же на 
је проф. др Ти ја на Про да но вић, ре дов ни про фе сор на Де парт ма ну за фи зи ку ПМФ 
у Но вом Са ду. Овај пред лог усво јен је на сле де ћој сед ни ци Управ ног од бо ра МС.

На сед ни ци Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске (14. но вем бра 2016), усво јен је 
пред лог Од бо ра Оде ље ња за но во Уред ни штво и Са вет ча со пи са за пе ри од 2017–2020. 
у сле де ћем са ста ву: глав ни и од го вор ни уред ник, проф. др Ива на Мак си мо вић; чла-
но ви Уред ни штва: проф. др Слав ка Га јин, ака де мик Ру долф Ка сто ри, ака де мик Вас-
кр си ја Ја њић, ака де мик др Ви дој ко Јо вић, проф. др Дар ко Ка пор, ака де мик Во ји слав 
Ма рић, проф. др Сло бо дан Ћур чић, проф. др Ма ри ја Шкри њар и проф. др Ти ја на 
Про да но вић. Име но ван је и Са вет Уред ни штва ча со пи са: др Ата нас Ата на сов (Бу-
гар ска), др Пе тер Хо кинг (Ау стра ли ја), др Алех Ива но вич Род кин (Бе ло ру си ја), др 
Ка ли о пи Ро у бе ла кис Ан ге ла кис (Грч ка), др Стан ко Сто јиљ ко вић (САД), др Гин тер 
Ши линг (Не мач ка), др Ђерђ Ва ра ља ји (Ма ђар ска) и др Акур сио Ве не ци ја (Ита ли ја). 
Се кре тар Уред ни штва: проф. др Слав ка Га јин. Члан Са ве та ча со пи са Гин тер Ши линг 
(Не мач ка) пре ми нуо је 8. ав гу ста 2018. а Ђерђ Ва ра ља ји (Ма ђар ска) 2. де цем бра 2018.

У то ку че тво ро го ди шњег пе ри о да одр жа но је шест са ста на ка Уред ни штва Збор
ни ка МС за при род не на у ке: 6. ју на и 27. де цем бра 2016; 5. ју на 2017; 14. ју на 2018; 
21. ма ја и 9. ок то бра 2019. 

Нај зна чај ни ји ре зул та ти че тво ро го ди шњег пе ри о да (2016–2019): об ја вље но је 
осам пла ни ра них све за ка ча со пи са (2 све ске го ди шње); укуп но је об ја вље но 114 
ори ги нал них на уч них ра до ва, је дан при каз, је дан по го вор на уч ном ску пу и је дан 
по мен (проф. др Сло бо да ну Глум цу); под не се ни су из ве шта ји: из ве штај о по зи тив но 
ре цен зи ра ним ра до ви ма ко ји су об ја вље ни у све сци 131 (2016), ко ји су са оп ште ни 
на бо та нич ком ску пу „Тре ћи век бо та ни ке у Вој во ди ни” (Ма ти ца срп ска, 14. апри ла 
2016); из ве штај о по зи тив но ре цен зи ра ним ра до ви ма ко ји су об ја вље ни у све сци 
133 (2017), ко ји су 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” (Ма ти ца срп ска и АП Вој во ди на, 27–29. сеп тем бра 2017); 
из ве штај о по зи тив но ре цен зи ра ним ра до ви ма ра до ви ма ко ји су об ја вље ни у све сци 
135 (2018) а ко ји су са оп ште ни 19. апри ла 2019. на На уч ном ску пу „Так со но ми ја, ге-
не тич ки ди вер зи тет и еко ло ги ја фа ми ли је осо ли ких му ва (Dip te ra, Syrp hi dae)”, ко ји 
је одр жан у Ма ти ци срп ској у спо мен на проф. др Сло бо да на Глум ца (1930–1998), 
пот пред сед ни ка Ма ти це срп ске и про фе со ра уни вер зи те та у Но вом Са ду; из ве штај 
о по зи тив но ре цен зи ра ним ра до ви ма ко ји су са оп ште ни на На уч ном ску пу „Еле-
мен ти и до га ђа ји о раз во ју астро но ми је и фи зи ке на под руч ју да на шње Вој во ди не” 
(Ма ти ца срп ска, 21. мај 2019), ко ји су об ја вље ни у све сци 136 (2019); ис пу ње ни су 
зах те ви за до пу ну ли сте DO AJ (Di rec tory of Open Ac cess Jo ur nals / Сер вис за про-
на ла же ње ча со пи са об ја вље них у отво ре ном при сту пу); по бољ ша на је ви дљи вост 
ча со пи са на ин тер нет ба зи; од све ске 131 (2016) ча со пис ре дов но об ја вљу је при лог 
По ли ти ка Уред ни штва и Упут ство за пи са ње ра до ва за ау то ре. На Сај ту пе ри о дич-
них пу бли ка ци ја Ма ти це срп ске ча со пис је до сту пан у ди ги тал ној (ПДФ) фор ми 
од све ске бр. 96 (1999). Ти раж ча со пи са је 400 при ме ра ка. Из да ва ње Збор ни ка по-
мо гло 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.
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СВЕ СКЕ МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ

ГРА ЂА И ПРИ ЛО ЗИ ЗА КУЛ ТУР НУ И ДРУ ШТВЕ НУ  
ИСТО РИ ЈУ

У окви ру Еди ци је Све ске Ма ти це срп ске (бр. 57) иза шла је све ска из Се ри је при-
род них на у ка бр. 17. Уред ни штво Се ри је при род них на у ка: др Јо ван Мак си мо вић, др 
Ми лан Бре бе ри на, др Бо ри вој Кр стић, др Ду шан Ла ло ше вић и др Ср би слав Ден чић.

ПО СЕБ НА ИЗ ДА ЊА

2017.
Гру па ау то ра, In ver te bra tes (In ver te bra ta) Of the Fruš ka Go ra Mo un tain – Бес кич

ме ња ци (In ver te bra ta) Фру шке Го ре, књи га V, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2017; Јо ван 
Мак си мо вић, Ле ка ри пре ча ни у срп ском вил ном и вој ном са ни те ту у XIX и по чет
ком XX ве ка, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2017;

2018.
Бра ни сла ва Бу то рац, Фло ра Пе тро ва ра дин ског ри та: ју че –да нас –су тра, Ма-

ти ца срп ска, Но ви Сад 2018; Ру долф Ка сто ри, Ива на Мак си мо вић, Ма ри на Пут ник 
Де лић, Бор у ис хра ни би ља ка, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2018.

Оде ље ње за ли ков не умет но сти

ЗБОР НИК

Уред ни штво ЗборникаМатицесрпскезаликовнеуметности ра ди ло је у 
следе ћем са ста ву: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 Бео-
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 Бе о гра ду – Фи ло зоф ски фа кул тет), 
Ру долф Клајн (Уни вер зи тет Сент Иштван, 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) и проф. др Алек сан дар Иг-
ња то вић (Ар хи тек тон ски фа кул тет, Бе о град). 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 
са др жа ји ма тек сто ва. Сва ки текст ре цен зи ра ју два до три ре цен зен та. На сед ни ци 
Уред ни штва Збор ни ка Ма ти це срп ске за ли ков не умет но сти одр жа не 2. фе бру а ра 
2016. го ди не за кљу че на је све ска 44, оби ма 55 штам пар ских та ба ка. Са др жај све ске 
44 чи не: члан ци, рас пра ве, при ло зи (23 ра да), при ка зи (9 ра до ва), Имен ски ре ги стар, 
Ге о граф ски ре ги стар и Упут ство за ау то ре на срп ском и ен гле ском је зи ку. Oбјављен 
је на стр. 5 увод ни текст уред ни ка на срп ском и ен гле ском је зи ку. Збор ник Ма ти це 
срп ске за ли ков не умет но сти је од 29. мар та 2016. го ди не ин дек си ран на ERIH PLUS 
ли сти ча со пи са (Eu ro pean Re fe ren ce In dex for the Hu ma ni ti es and So cial Sci en ces), 
ко ја сво јим ви со ким си сте мом вред но ва ња и стро гим кри те ри ју ми ма оку пља нај-
у глед ни је европ ске ча со пи се из обла сти дру штве но ху ма ни стич ких на у ка.

Уред ни штво збор ни ка од 2017. го ди не ра ди ло је у сле де ћем са ста ву: 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 
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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 Бе о гра ду – Фи ло зоф ски фа кул тет), Ру долф Клајн (Уни вер зи тет 
Сент Иштван, 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) и проф. др Алек сан дар Иг ња то вић (Ар хи тек тон ски 
фа кул тет, Бе о град). 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 ња ко ји по сво јој струч но сти од го ва ра ју са др жа ји ма тек сто ва. 
Сва ки текст ре цен зи ра ју два до три ре цен зен та.

Од штам пан је Збор ник Ма ти це срп ске за ли ков не умет но сти бр. 44/2016. 
Од штам пан је Збор ник Ма ти це срп ске за ли ков не умет но сти бр. 45/2017. 
Од штам пан је Збор ник Ма ти це срп ске за ли ков не умет но сти бр. 46/2018. 
Од штам пан је Збор ник Ма ти це срп ске за ли ков не умет но сти бр. 47/2019. 

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 Oливера Кри во шић. Струч ни са рад ник је 
Мар та Ти шма. Ком пју тер ски слог ура дио је Вла ди мир Ва тић, Гра фит, Пе тро ва ра-
дин, а од штам па ла штам па ри ја Сај нос, Но ви Сад. Ти раж је 400 при ме ра ка. 

Ком пле тан PDF свих збор ни ка на ла зи се на Сај ту Ма ти це срп ске ma ti ca srp ska.
or g.rs 

СВЕ СКЕ МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ

На елек трон ској сед ни ци Од бо ра Оде ље ња за ли ков не умет но сти, одр жа не 8. 
де цем бра 2017. го ди не, раз ма тра но је и утвр ђе но да проф. др Алек сан дра Ку че ко вић, 
исто ри чар ка умет но сти, у на ред ном пе ри о ду бу де чла ни ца Ре дак ци је Све за ка Ма-
ти це срп ске (гра ђа и при ло зи за кул тур ну и дру штве ну исто ри ју). Го ди не 2017. је 
об ја вље не су Све ске Ма ти це срп ске бр. 58 (Гра ђа и при ло зи за кул тур ну и дру-
штве ну исто ри ју). 

Го ди не је 2018. иза бра на но ва Ре дак ци ја за Све ске Ма ти це срп ске (гра ђа и 
при ло зи за кул тур ну и дру штве ну исто ри ју) ко ју чи не проф. др Ира Про да нов Кра-
ји шник, му зи ко лог, глав ни и од го вор ни уред ник, др Ми ле на Ле ско вац, те а тро лог, 
и проф. др Алек сан дра Ку че ко вић, исто ри чар ка умет но сти. 

Oбјављена је ове го ди не све ска број 60/17.

ПО СЕБ НА ИЗ ДА ЊА

2017. 
Ди ми три је Авра мо вић: умет ник европ ских окви ра и срп ског кон тек ста, ур. 

Игор Бо ро зан, Но ви Сад: Ма ти ца срп ска: Га ле ри ја Ма ти це срп ске, 2017. – 257 стр.: 
илу стр. Ау то ри: др Игор Бо ро зан, Пе тар Пе тро вић, Ев ге ни ја Бла ну ша, др Вла ди мир 
Си мић, др Мир ја на Д. Сте фа но вић и др Ми лан По па дић; Иден ти те ти и ме ди ји: 
умет ност Ана ста са Јо ва но ви ћа и ње го во до ба, ур. Игор Бо ро зан и Да ни је ла Ва-
ну шић, Бе о град: Му зеј гра да Бе о гра да; Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 2017. – 452 стр.: 
илу стр. Ау то ри: др Игор Бо ро зан, мср Зла тан Сто ја ди но вић, др Ра до мир По по вић, 
мср Да ни је ла Ва ну шић, др Звон ко Ма ко вић, др Ива на Ман це, др Је ле на Пе раћ, др 
Ми лан ка То дић, др Ти ја на Бо рић, др Са ша Бра јо вић, мср Иси до ра Са вић, мср Јо-
ва на Ми ло ва но вић, др Ми лан По па дић, мср Вељ ко Џи кић, др Че до мир Ва сић;

2018. 
Да ни ца По по вић, Ри зни ца спа се ња: култ ре ли кви ја и срп ских све тих у сред

њо ве ков ној Ср би ји, Бе о град 2018. Књи га је об ја вље на у са и зда ва штву са Бал ка но-
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ло шким ин сти ту том СА НУ; Иван и Ђор ђе Тaбаковић – гра ди те љи срп ске кул ту ре 
XX ве ка (збор ник ра до ва са на уч ног ску па одр жа ног 7. но вем бра 2017. го ди не у 
Ма ти ци срп ској), ур. Ли ди ја Ме ре ник и Алек сан дар Ка ди је вић, Но ви Сад 2018; Вла-
ди мир Си мић, Ро ма но ви и Ср би. Ре цеп ци ја сли ке ру ских вла да ра у у мет но сти 
XVI II ве ка, Но ви Сад 2018. Књи га је об ја вље на у са и зда ва штву Ма ти це срп ске и Га-
ле ри је Ма ти це срп ске;

2019.
Ми ро слав Ти мо ти је вић, Срп ско ба рок но сли кар ство, дру го из да ње, Но ви Сад: 

Ма ти ца срп ска, 2019. [у припреми]; Бра ни слав То дић, Епи скоп Ви кен ти је По по вић 
и ње гов Днев ник бо го слу же ња, Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 2019. [у припреми]; Збор ник 
ра до ва са окру глог сто ла по све ћен проф. др Ми ро сла ву Ти мо ти је ви ћу (1950–2016) 
[у припреми].

Оде ље ње за сцен ске умет но сти и му зи ку
ЗБОР НИК

Уред ни штво ЗборникаМатицесрпскезасценскеуметностиимузику ра-
ди ло је у сле де ћем 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 Ива на Пер ко вић, 
ван ред ни про фе сор, др Ира Про да нов Кра ји шник, 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 (Хр ват ска) и проф. др Ја дви га Соп чак (Пољ ска). 

Уред ни штво Збор ни ка ра ди ло је од 2017. го ди не у сле де ћем са ста ву: др Ка та-
ри на То ма ше вић, глав ни и од го вор ни уред ник, проф. др Жив ко По по вић, за ме ник 
глав ног и од го вор ног уред ни ка, проф. др Мир ја на Ве се ли но вић Хоф ман, проф. др 
Зо ран Ђе рић, проф. др Ка та лин Ка ич, др Зо ран Мак си мо вић, проф. др Ива на Пер-
ко вић, проф. др Ира Про да нов Кра ји шник, проф. др Јер неј Вајс (Сло ве ни ја) и проф. 
др Ја дви га Соп чак (Пољ ска).

Од штам пан је Збор ник Ма ти це срп ске за сцен ске умет но сти и му зи ку бр. 54 
и 55 за 2016. го ди ну;

Од штам пан је Збор ник Ма ти це срп ске за сцен ске умет но сти и му зи ку бр. 56 
и 57 за 2017. го ди ну;

Од штам пан је Збор ник Ма ти це срп ске за сцен ске умет но сти и му зи ку бр. 58 
и 59 за 2018. го ди ну; 

Од штам пан је Збор ник Ма ти це срп ске за сцен ске умет но сти и му зи ку бр. 60 
и 61 за 2019. го ди ну.

Ре цен зен ти тек сто ва Збор ни ка су сви чла но ви Уред ни штва Збор ни ка и са рад ни-
ци Оде ље ња Ма ти це срп ске за сцен ске умет но сти и му зи ку ко ји по сво јој струч но сти 
од го ва ра ју са др жа ји ма тек сто ва. Сва ки текст ре цен зи ра ју два или три ре цен зен та.

Лек ту ру, ко рек ту ру и ре ги стар Збор никâ 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 Oливера Кри во шић. Струч ни са рад ник је 
Мар та Ти шма. Ком пју тер ски слог је ура дио Вла ди мир Ва тић, Гра фит, Пе тро ва ра-
дин, а од штам па ла штам па ри ја Сај нос, Но ви Сад. Ти раж је 400 при ме ра ка.

Ком пле тан PDF свих збор ни ка на ла зи се на Сај ту Ма ти це срп ске ma ti ca srp ska.
or g.rs 

СВЕ СКЕ МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ

На сед ни ци Од бо ра Оде ље ња за сцен ске умет но сти и му зи ку, одр жа ној 15. 
де цем бра 2017. го ди не, раз ма тра но је и пред ло же но да проф. др Ира Про да нов Кра-
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ји шник, му зи ко лог, у на ред ном опе ри о ду бу де уред ни ца за Све ске Ма ти це срп ске 
(гра ђа и при ло зи за кул тур ну и дру штве ну исто ри ју), а др Ми ле на Ле ско вац, те а-
тро лог, чла ни ца Ре дак ци је. 

Об ја вље не су Све ске Ма ти це срп ске (гра ђа и при ло зи за кул тур ну и дру штве ну 
исто ри ју) бр. 58/16.

Од 2018. го ди не је иза бра на но ва Ре дак ци ја за Све ске Ма ти це срп ске (гра ђа и 
при ло зи за кул тур ну и дру штве ну исто ри ју) ко ју чи не проф. др Ира Про да нов Кра-
ји шник, му зи ко лог, глав ни и од го вор ни уред ник, др Ми ле на Ле ско вац, те а тро лог, 
и проф. др Алек сан дра Ку че ко вић, исто ри чар ка умет но сти. 

Oбјављена су Све ске Ма ти це срп ске (гра ђа и при ло зи за кул тур ну и дру штве ну 
исто ри ју) бр. 60/17.

ПО СЕБ НА ИЗ ДА ЊА

2017. 
Не ма ња Сов тић, Не свр ста ни ху ма ни зам Ру дол фа Бру чи ја: ком по зи тор и дру штво 

са мо у прав ног со ци ја ли зма. Ре цен зен ти књи ге су проф. др Мир ја на Ве се ли но вић 
Хоф ман и проф. др Ира Про да нов Кра ји шник; 

2018.
Ми ле на Ле ско вац, Бо ри во је Ха на у ска. Ре цен зен ти књи ге су проф. др Пе тар Мар-

ја но вић и проф. др Жив ко По по вић; Збор ник ра до ва са на уч ног ску па;
Жи вот и де ло Ру дол фа Бру чи ја – Ком по зи тор у про це пу из ме ђу есте ти ка и 

иде о ло ги ја, 2018;

2019.
На та ша Мар ја но вић, Му зи ка у жи во ту Ср ба у 19. ве ку – из ме мо ар ске ри зни це. 

Ре цен зен ти књи ге су проф. др Ду шан Ива нић, проф. др Да ни ца Пе тро вић и др Алек-
сан дар Ва сић.

Ру ко пи сно оде ље ње

ЕДИ ЦИ ЈА „ДО КУ МЕНТ” 

2016.
Ари сто крат ду ха (До ку мен тар на би о гра фи ја Ми ла на Ка ша ни на), ау тор Ра-

до ван По по вић, Но ви Сад, Ма ти ца срп ска, 2016;

2017.
Ва са Ста јић. Ау то би о гра фи ја 1847–1943. Фраг мен ти из днев ни ка, при ре ђи вач, 

ау тор пред го во ра и ко мен та ра проф. др Зо ри ца Ха џић, Но ви Сад, Ма ти ца срп ска, 2017;

Ла за Ко стић, Пре пи ска II, при ре ђи ва чи, ау то ри по го во ра и ко мен та ра Мла ден 
Ле ско вац, проф. др Ду шан Ива нић и мр Ми ли ца Бу јас, Но ви Сад, Ма ти ца срп ска, 2017;

Ве ли ки го спо дин Мла ден Ле ско вац – њим са мим, ау тор Ра до ван По по вић, Нови 
Сад, Ма ти ца срп ска, 2017;

2018.
Бла го дат но вог ју тра Бо шко Пе тро вић ‒ њим са мим, ау тор Ра до ван По по вић, 

Но ви Сад, Ма ти ца срп ска, 2018;
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Ми лан Ла за ре вић – су бо те и не де ље, при ре ђи вач мр Гор да на Ђи лас, би бли о-
те кар са вет ник, Но ви Сад, Ма ти ца срп ска, 2018;

Кр ва ва оку па ци ја Бач ке – днев ник јед ног по сма тра ча (1941–1944), при ре ђи-
ва чи др Дра го Ње го ван и др Алек сан дар Хор ва, Но ви Сад, Ма ти ца срп ска, 2018.

ПРЕД СТА ВЉА ЊЕ ИЗ ДА ВАЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ

Оде ље ње за књи жев ност и је зик

2016.

Про мо ци ја књи га ми тро по ли та цр но гор ског Ам фи ло хи ја

У Све ча ној са ли Ма ти це срп ске 21. фе бру а ра пред ста вље не су књи ге Жи ти је 
Све тог ми тро по ли та Пе тра Дру гог – Це тињ ског пу сти ња ка и Лов ћен ског тај
но вид ца ми тро по ли та цр но гор ско-при мор ског Ам фи ло хи ја и Спо ме ни ца, об ја вље на 
по во дом три де сет го ди на ар хи је реј ске и два де сет пет го ди на ми тро по лит ске слу жбе 
Ње го вог ви со ко пре о све штен ства ар хи е пи ско па це тињ ског, ми тро по ли та цр но гор-
ско-при мор ског и eгзарха нај све ти јег Пећ ко га тро на г. Ам фи ло хи ја. У про гра му су 
уче ство ва ли: ви со ко пре о све ште ни ми тро по лит Ам фи ло хи је, ака де мик Ма ти ја Бећ-
ко вић, ака де мик Ми ро Вук са но вић и проф. др Дра ган Ста нић. У Жи ти ју ми тро по лит 
Ам фи ло хи је, из ме ђу оста лог, ис ти че да Ње гош „сво јом по ру ком и сво јим из вор ним 
све до че њем Бо га и Хри сто ве ве ре не по на вља на уо би ча јен на чин на у че ну ве ру и 
ис по ве да ње про шлих по ко ле ња. Он не про по ве да и не при по ве да; он не про у ча ва и 
не мо ра ли ше”. У на став ку свог обра ћа ња ми тро по лит Ам фи ло хи је је ре као да је до-
бро што Ма ти ца срп ска, чи ји је Ње гош био члан, на ста вља сво ју ве за ност за ње го во 
де ло. Го во ре ћи о Спо ме ни ци, ака де мик Ми ро Вук са но вић је ре као да је вла ди ка 
Ам фи ло хи је од ре ђен „да хо да као све тац, а да го во ри као му драц и да свој срп ски 
на род мо ли твом бра ни од сва ке на па сти и зла”. Ака де мик Ма ти ја Бећ ко вић је на 
про мо ци ји из го во рио две сво је пе сме, пр ву по све ће ну Ње го шу, а дру гу ми тро по-
ли ту Ам фи ло хи ју, док је пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др Дра ган Ста нић у 
сво јој бе се ди по себ ну па жњу по све тио уло зи вла ди ке у са гле да ва њу зна ча ја иси ха зма 
за срп ску кул ту ру. „У дра го це ним до при но си ма де фи ни са ња при ро де и спе ци фич-
но сти срп ске кул ту ре по себ но ва ља ис та ћи ње го во са гле да ва ње до ме та и зна ча ја 
иси ха стич ког по кре та. Јер срп ска кул ту ра је у ова квој вр сти мо ли тве ног ис ку ства 
сте кла из у зет но моћ ну ду хов ну осно ву. Ми тро по лит цр но гор ско-при мор ски је сја-
јан есе ји ста, чи ја је бе сед нич ка реч увек у бли зи ни пе сни ка. Он ни је књи жев ник у 
ужем, це хов ском сми слу ре чи – он је пра во слав ни ду хов ник и бо го слов ко ји се 
књи жев ним на чи ном го во ра ко ри сти да би ис ка зао ис ку ства ко ја би мо гла оста ти 
не до вољ но убе дљи ва, па мо жда чак и не из ре че на уко ли ко се књи жев ни стил не 
по ја ви као по сред ник”, ре као је Дра ган Ста нић.

Књи жев ни ци и по ли ти ка у срп ској кул ту ри 1804−2016.  
проф. др Зо ра на Авра мо ви ћа

У Све ча ној са ли Ма ти це срп ске 20. апри ла је пред ста вље на књи га проф. др 
Зо ра на Авра мо ви ћа Књи жев ни ци и по ли ти ка у срп ској кул ту ри 1804−2016, у из да-
њу Пра во слав не ре чи. Проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, по-
здра вио је при сут не и дао реч ди рек то ру из да вач ке ку ће Пра во слав на реч Зо ра ну 
Гу то ви ћу.
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Овом мо но гра фи јом проф. др Зо ран Авра мо вић осве тља ва и об ра ђу је јед ну 
ве о ма де ли кат ну те мат ску област. По ли тич ки ан га жман пи са ца је не што о че му се 
код нас мно го го во ри ло али се вр ло ма ло пи са ло, бар не ова ко ком пе тент но, уте-
ме ље но, отво ре но, без за о би ла же ња и кал ку ла ци ја. Пи шчев ис тра жи вач ки при ступ 
је ве о ма свеж и про во ка ти ван, јер он ан га жман срп ских књи жев ни ка са гле да ва из 
ви ше оштрих угло ва, са свим вр ли на ма и мно гим ма на ма. Исто вре ме но, он по ку-
ша ва да про дре што ду бље у раз ло ге на ших че сто тра гич них по де ла, иде о ло шких, 
по ли тич ких, мо рал них па и естет ских. О књи зи су го во ри ли Се ли мир Ра ду ло вић, 
проф. др Де јан Ми ка ви ца и ау тор. 

Пред ста вља ње књи ге Ма тич ни млеч Ива на Не гри шор ца

У Све ча ној са ли Ма ти це срп ске 26. апри ла књи гу Ма тич ни млеч Ива на Не гри-
шор ца пред ста ви ли су ака де мик Ма ти ја Бећ ко вић, Се ли мир Ра ду ло вић и др Са ша 
Ра дој чић.

„Иван Не гри шо рац, што је пе снич ко име пред сед ни ка Ма ти це срп ске Дра га-
на Ста ни ћа, дао је се би тру да да пре пе ва Ма ти чи ну исто ри ју и до ка же да је та 
исто ри ја вре ме ном по ста ла по е зи ја. Та ко је пе сник Иван Не гри шо рац осве тлао 
образ про фе со ру Ста ни ћу ис пи су ју ћи по ме ник ње го вим прет ход ни ци ма на че лу 
Ма ти це срп ске, тво ре ћи та ко сво је вр сну Ма ти ци ја ду срп ску – ако је Ма ти ци ја да 
пра ва реч за ову пу сто ло ви ну”, ис та као је Ма ти ја Бећ ко вић у сво јој бе се ди на про-
мо ци ји Не гри шор че ве књи ге, ко ја је у це ли ни по све ће на Ма ти ци срп ској.

По оце ни пе сни ка и књи жев ног кри ти ча ра Се ли ми ра Ра ду ло ви ћа, Не гри шор че ва 
по е ти зо ва на сли ка Ма тич ни млеч, од но сно дво ве ков но тра ја ње на ше кул тур не ри зни-
це, при то ме ни је ни при год на, ни све чар ска, ни иде а ли зо ва на. У на став ку про гра ма 
го во рио је и др Са ша Ра дој чић, а ау тор је чи тао од лом ке из по е ме.

Књи га је иза шла под окри љем но во сад ске из да вач ке ку ће Ор фе ус.

Пред ста вља ње књи ге Днев ник о До бри ци Ћо си ћу  
др Сто ја на Бер бе ра

Ма ти ца срп ска и Град ска би бли о те ка „Кар ло Би је лиц ки” из Сом бо ра су 19. 
ма ја у са ли за сед ни це пред ста ви ле књи гу др Сто ја на Бер бе ра Днев ник о До бри ци 
Ћо си ћу. 

О књи зи и ау то ру го во ри ли су: ака де мик Љу бо мир Зу ко вић, проф. др Дра го-
љуб Га јић, проф. др Ми лош Ђор ђе вић, пу бли ци ста Де јан То мић и ау тор.

У књи зи нео бич ног на сло ва – Днев ник о До бри ци Ћо си ћу – њен ау тор Сто јан 
Бер бер да је оби ман пре глед и ту ма че ње це ло куп ног књи жев ног ства ра ла штва ве-
ли ког срп ског пи сца, на во де ћи при том и мно ге за ни мљи ве де та ље из Ћо си ће вог 
по ли тич ког ан га жма на, ре као је на по чет ку про мо ци је проф. др Дра ган Ста нић, 
пред сед ник Ма ти це срп ске.

Пред ста вља ње књи ге Ле стве па три јар ха Па вла  
Дра га на Дра гој ло ви ћа

Ма ти ца срп ска је, за јед но са Град ском би бли о те ком у Но вом Са ду, 26. ју на у 
са ли за сед ни це ор га ни зо ва ла про мо ци ју књи ге Дра га на Дра гој ло ви ћа Ле стве па
три јар ха Па вла. На по чет ку про мо ци је при сут ни ма се обра тио епи скоп Ири неј 
Бу ло вић, ко ји је из нео ма ло по зна тих де та ља из жи во та па три јар ха Па вла. О књи зи 
су го во ри ли проф. др Дра ган Ста нић и пе сник Се ли мир Ра ду ло вић. Сти хо ве из 
збир ке пе са ма чи тао је Ми о драг Пе тро вић, глу мац Срп ског на род ног по зо ри шта. 
Про грам је во дио Дра ган Ко јић, управ ник Град ске би бли о те ке у Но вом Са ду.
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Пред ста вља ње збор ни ка ра до ва ЛитературныевзаимосвязиРоссии
XVIII–XIXвв.:поматериаламзарубежныхархивохранилищ

У са ли за сед ни це Ма ти це срп ске 30. ју на пред ста вље ни су збор ник ра до ва 
ЛитературныевзаимосвязиРоссииXVIII–XIXвв.:поматериаламзарубежных
архивохранилищ и пре вод Ње го ше ве Лу че ми кро ко зма ко ји је у збор ни ку об ја вљен. 
У пред ста вља њу су уче ство ва ли: проф. др Ђор ђе Ђу рић, др Наталиjа Блу ди ли на, 
др Jелена Оси по ва и др Иља Чи слов. При сут не је по здра вио проф. др Дра ган Ста нић, 
пред сед ник Ма ти це срп ске. 

Пред ста вље на Еди ци ја „Пр ва књи га” Ма ти це срп ске  
за 2016. го ди ну

24. ок то бра 2016. го ди не на штан ду Ма ти це срп ске Бе о град ског сај ма књи га 
пред ста вље на је Еди ци ја „Пр ва књи га” Ма ти це срп ске, ко ло за 2016. го ди ну, књи га 
268. Лу ке Трип ко ви ћа, Осмех под го ром ма сли но вом, ро ман, 269. Јо ва на Га ври ло-
ви ћа, Сту бо ви, при че, и 270. Ср ђа не Пе тро вић, Фрак та ли, пе сме. 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

6. де цем бра у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске пред ста вље но је ко ло за 2016. го-
ди ну. На про мо ци ји су уче ство ва ли проф. др Ми ле та Про да но вић, проф др Вла ди-
сла ва Гор дић Пет ко вић, глав ни уред ник, и ау то ри.

Пред ста вљен Ор ни то ло шки реч ник

У Ма ти ци срп ској је 14. но вем бра у Све ча ној са ли одр жа на про мо ци ја Ор ни
то ло шког реч ни ка. Пред ста вља ње овог је дин стве ног реч ни ка у нас отво рио је председ-
ник Ма ти це срп ске проф. др Дра ган Ста нић. У по здрав ној ре чи пред сед ник Ма ти це 
освр нуо се на на ста нак иде је о пи са њу ова квог реч ни ка у раз го во ру из ме ђу ње га и 
Ја во ра Ра шај ског на пу ту ка Све тој Го ри и ис та као зна чај тер ми но ло шких реч ни ка. 
Да ље су се пу бли ци обра ти ли је дан од ре цен зе на та реч ни ка проф. др Рај на Дра ги-
ће вић и ау то ри – мр Де јан Ми ло ра дов, мр Ва са Пав ко вић и др Сло бо дан Пу зо вић.

Проф. Рај на Дра ги ће вић на гла си ла је по у зда ност реч ни ка на осно ву ње го вих 
про бра них из во ра. Већ сам увид у из во ре ука зу је на по тре бу за из ра дом јед ног 
ова квог реч ни ка, ко ји пред ста вља зна ча јан до при нос и на у ци о пти ца ма, али и на-
у ци о је зи ку. По се бан ути сак на њу оста ви ле су на по ме не ау то ра. Ау то ри у њи ма 
ис ка зу ју ак ти ван од нос пре ма при ку пље ној гра ђи. Они ни су са мо при ка зи ва чи 
кор пу са, већ и ту ма чи, па и нор ма ти ви сти. Ову по след њу цр ту на ро чи то по ка зу ју 
у глав ном тек сту реч ни ка, где се опре де љу ју за је дан до ма ћи на зив као до ми нан тан, 
па са мим тим и као онај ко ји се пре по ру чу је. Но си лац про јек та мр Де јан Ми ло ра дов 
у свом го во ру при ка зао је пу бли ци исто ри јат иде ја и по ку ша ја ства ра ња тер ми но-
ло шких реч ни ка у Ма ти ци срп ској од кра ја XIX ве ка на о ва мо. За кљу чак је ја сан 
– Ма ти ца срп ска је нај по зва ни ја уста но ва за рад на тим по сло ви ма. За тим је мр 
Де јан Ми ло ра дов у крат ким цр та ма из нео основ не по дат ке о реч ни ку, об ја снио 
кон цеп ци ју реч ни ка и ње го ве ци ље ве. С об зи ром на то да овај реч ник на ме ра ва 
би ти нор ма ти ван, из мно штва ди ја ле кат ске лек си ке тре ба ло је ра за зна ти ко ја је реч 
суп стан дард на, а ко ју мо же мо сма тра ти стан дар ди зо ва ном. Но си лац про јек та овом 
при ли ком за хва лио је свим љу ди ма ко ји су до при не ли реч ни ку сво јим ра дом или 
по кло ном. На ја вио је и но ви тер ми но ло шки реч ник ко ји се већ уве ли ко ра ди – Ба-
тра хо ло шко-хер пе то ло шки реч ник (име на водòзēма ца и гми за ва ца).

Мр Ва са Пав ко вић ре као је да Ор ни то ло шки реч ник у пр вом ре ду на ме ра ва 
да об у хва ти сва за бе ле же на срп ска на род на име на пти ца из свих об ја вље них, а у 
гра ни ца ма мо гућ но сти, и нео бја вље них из во ра. Реч ник са др жи по пис срп ских на-
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род них име на пти ца, па пред ста вља јед ну вр сту збор ни ка. Бу ду ћи да се у ње му 
та ко ђе об ра ђу ју с на уч не тач ке нај при хва тљи ви ја срп ска име на пти ца, Ор ни то ло
шки реч ник до би ја и од ре ђе ну нор ма тив ну уло гу. Не ки де ло ви об ра де име на пти ца 
ули ва ју му и из ве сна ен ци кло пе диј ска обе леж ја. Мр Ва са Пав ко вић та ко ђе је на по-
ме нуо да Ор ни то ло шки реч ник ука зу је на уче ста лост и ди стри бу ци ју срп ских 
име на пти ца у нај ра зли чи ти јим из во ри ма, по чев ши од нај ра ни јих до са вре ме ног 
до ба. Он, та ко ђе, ука зу је и на нор ма тив ну упо тре бу ор ни то ни ма.

На кра ју про мо ци је при сут ни ма се обра тио др Сло бо дан Пу зо вић. Он је с ор-
ни то ло шке стра не ис та као зна чај реч ни ка и уста но вио да, иа ко је по пи са но ско ро 
8000 на зи ва пти ца, по сао ни је за вр шен, јер се у на ро ду кри је бо гат ство име но ва ња 
за пти це, ко је ни је за бе ле же но у реч ни ку. Као до бар при мер на вео је не дав ни те-
рен ски рад из око ли не При бо ја, где је за бе ле жио не ко ли ко но вих ор ни то ни ма. За-
кљу чио је да ау тор ском ти му реч ни ка пред сто ји још по сла на при ку пља њу но вих 
на зи ва пти ца с це лог срп ског је зич ког про сто ра, ко ји ће, на да мо се, би ти об ја вље ни 
у дру гом из да њу Ор ни тол шког реч ни ка.

2017.

Реч ник сла ве но срп ског је зи ка 
Оглед на све ска

У Све ча ној са ли Ма ти це срп ске 5. апри ла је пред ста вље на књи га Реч ник сла
ве но срп ског је зи ка, Оглед на све ска, ко ју су са ста ви ли доц. др Иси до ра Бје ла ко вић, 
проф. др Ире на Цвет ко вић Те о фи ло вић, проф. др Алек сан дар Ми ла но вић, др Ми-
ле на Зо рић и Је ле на Сто шић. 

На по чет ку про мо ци је при сут ни ма се обра тио проф. др Дра ган Ста нић, пред-
сед ник Ма ти це срп ске. 

О књи зи, као и о про јек ту „Реч ник сла ве но срп ског је зи ка”, го во ри ли су проф. 
др Ма то Пи жу ри ца, проф. др Гор да на Шта сни и доц. др Иси до ра Бје ла ко вић.

Проф. др Ма то Пи жу ри ца је, уз кра так осврт на исто ри јат про јек та, чи ји је 
са рад ник и сам био у јед ном пе ри о ду, пред ста вио основ не ка рак те ри сти ке прин ци па 
лек си ко граф ске об ра де и струк ту ре лек си ко граф ског члан ка Реч ни ка, ука зу ју ћи на 
пред но сти иза бра ног по ступ ка, али и на про бле ме са ко ји ма се чла но ви про јект ног 
ти ма у бу ду ћем ра ду мо гу су о чи ти.

На кон то га при сут ни ма се обра ти ла проф. др Гор да на Шта сни и са лек си ко-
ло шког аспек та, уз илу стра тив не при ме ре, ука за ла на мо гућ но сти ис тра жи ва ња 
ко је об ра ђе на гра ђа из оглед не све ске отва ра (у по гле ду хо мо ни ми је, по ли се ми је, 
де ри ва ци је и сл.). 

Доц. др Иси до ра Бје ла ко вић, као ру ко во ди лац про јек та, пред ста ви ла је раз вој 
овог про јек та од ње го вог осни ва ња 1981. го ди не до да нас. Уз ар гу мен то ва но об ја-
шње ње због че га се при сту пи ло пот пу ној екс церп ци ји гра ђе, у име чла но ва про-
јект ног ти ма за хва ли ла је они ма ко ји су сво јим са ве ти ма и зна њем до при не ли то ме 
да оглед на све ска до би је сво ју ко нач ну фор му.

По ма ло нео че ки ва но, она се на кра ју из ла га ња обра ти ла пу бли ци у ду ху сла-
ве но срп ске епо хе и по зва ла је у са лон сле де ћим ре чи ма: „Уз до зво ле ни је го спо ди на 
пред се да те ља, с глу бо чај шим ви со ко по чи та ни јем при гла ша вам вас да овај тор же-
стве ни час про дол жа је мо в са ло нах Ма ти це серп ске”.

Збор ник ра до ва 
Ser bi ca ia po ni ca: до при нос ја пан ских сла ви ста срп ској фи ло ло ги ји

У Све ча ној са ли Ма ти це срп ске 24. мар та пред ста вљен је збор ник ра до ва Ser bi ca 
ia po ni ca: до при нос ја пан ских сла ви ста срп ској фи ло ло ги ји, 22. књи га у Еди ци ји 
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„Сту ди је о Ср би ма” (Ма ти ца срп ска, Sla vic-Eu ra sian Re se arch Cen ter, Hok ka i do Uni ver-
sity, За вод за уџ бе ни ке, Ву ко ва за ду жби на). При сут ни ма се обра тио проф. др Дра-
ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске. По сле увод не ре чи пред ста вио је и на ја вио 
уче сни ке про мо ци је: ака де ми ка Ми ло ра да Ра до ва но ви ћа, главнoг уред ни ка Еди-
ци је „Сту ди је о Ср би ма”, ака де ми ка Пре дра га Пи пе ра, ре цен зен та, проф. др Див ну 
Трич ко вић, пре во ди о ца, проф. др Ми ли во ја Ала но ви ћа, ре дак то ра пре во да, и проф. 
др Мо то ки ја Но ма ћи ја, јед ног од ау то ра и глав ног уред ни ка збор ни ка.

„Пи ши срп ски да те сви раз у ме ју”, ре као је на од лич ном срп ском је зи ку др 
Мо то ки Но ма ћи, про фе сор Сло вен ско-евро а зиј ског ис тра жи вач ког цен тра Уни вер-
зи те та у Хо ка и ду, го во ре ћи о раз во ју ин те ре со ва ња за ов да шње је зи ке у Ја па ну. 
Про фе сор Но ма ћи је ис та као да је у ње го вој зе мљи де це ни ја ма сла ви сти ка за пра во 
би ла си но ним за ру си сти ку, те да је тек пре по ла ве ка ве ћу па жњу по че ла да до би ја 
ср би сти ка, од но сно ср бо кро а ти сти ка, нај пре кроз ин те ре со ва ње за ов да шња књи-
жев на де ла, а по том и за лин гви стич ка пи та ња.

Збор ник, по ред оп се жне увод не сту ди је, чи не че ти ри це ли не: „Је зик”, „Књи-
жев ност”, „Фол клор” и „Есе ји”. Илу стра ци је ра ди, на во ди мо сле де ће ра до ве: „О 
пер цеп ци ји срп ско хр ват ског ак цен та на осно ву ја пан ског је зич ког осе ћа ња” Ју ми 
На ка ђи ме, „Срп ска аван гар да и ја па ска по е зи ја” Ка јо ко Ја ма са ки или „Срп ска на-
род на пе сма ’Ха са на ги ни ца’” Ши геа Ку ри хае. У сва ком слу ча ју, по оце ни ака де-
ми ка Пре дра га Пи пе ра, реч је о узор но при пре мље ном збор ни ку, „би ло да је реч о 
ме ри тор но сти ау то ра ко ји су у ње му за сту пље ни, би ло да је у пи та њу ре пре зен та-
тив ност њи хо вих ра до ва, би ло да се ра ди о про ми шље но сти и бри жљи во сти с ко-
ји ма је ура ђен”.

Те ме ље мо ста на уч не са рад ње ја пан ске и срп ске сла ви сти ке по ста вља ли су 
сла ви стич ки ве ли ка ни с обе стра не – пре све га пр оф. Ши гео Ку ри ха ра, уте ме љи вач 
ја пан ске сла ви сти ке, али и Мил ка и Па вле Ивић сво јом са рад њом са ја пан ским 
сла ви сти ма и сла ви стич ким и лин гви стич ким уста но ва ма. Нај но ви ји стуб тог мо-
ста са рад ње упра во је збор ник Ја пан ска ср би сти ка. „По при ро ди ства ри он ни је 
мо гао до не ти ко нач не од го во ре на сва по ста вље на пи та ња, али сва ка ко пред ста вља 
вре дан па жње по ку шај по ста вља ња осно ва за да ља ис тра жи ва ња у да том сме ру”, 
ре чи су ака де ми ка Пи пе ра.

На по чет ку про мо ци је пред сед ник Ма ти це срп ске, проф. др Дра ган Ста нић, 
уру чио је про фе со ру Но ма ћи ју скулп ту ру Ни ко ле Те сле, рад ва ја ра Ра до ва на Ждра-
ла, у знак за хвал но сти за све што је учи нио да из да вач ки по ду хват ка кав је збор ник 
Ја пан ска ср би сти ка бу де ре а ли зо ван. Ста нић је на кра ју на ја вио и да са овом пу-
бли ка ци јом не ће би ти за вр ше но пред ста вља ње ре пре зен та тив них до ме та ср би стич-
ких ис тра жи ва ња у Ја па ну, на во де ћи да би уско ро тре ба ло да бу де об ја вљен и оп се жан 
рад Аја ко Оку, по све ћен ре цеп ци ји де ла Ми ло ра да Па ви ћа у Зе мљи из ла зе ћег сунца.

Пред ста вља ње књи ге  
Oгледи о ру ској књи жев но сти XIX и XX ви је ка

У ор га ни за ци ји Град ске би бли о те ке у Но вом Са ду и Ма ти це срп ске, у Све ча-
ној са ли Ма ти це срп ске је 24. ок то бра одр жа на про мо ци ја књи ге др Је вре ма Бје ли це 
Огле ди о ру ској књи жев но сти XIX и XX ви је ка, у из да њу За во да за уџ бе ни ке и на-
став на сред ства из Под го ри це.

О књи зи су го во ри ли проф. др Та тја на Јо во вић са Фи ло ло шког фа кул те та у 
Под го ри ци, проф. др Дра ги ња Ра ма дан ски и проф. Ра дој ка Тму шић Сте па нов. На 
по чет ку про гра ма при сут ни ма се обра тио Дра ган Ко јић, ди рек тор Град ске би бли-
о те ке у Но вом Са ду. Све ча но сти је при су ство вао и по кра јин ски се кре тар за ви со ко 
обра зо ва ње и на уч но и стра жи вач ку де лат ност проф. др Зо ран Ми ло ше вић. 
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Пред ста вља ње књи ге Пут срп ског је зи ка и пи сма  
проф. др Је ли це Сто ја но вић

Ма ти ца срп ска и Дру штво чла но ва Ма ти це срп ске у Цр ној Го ри су 24. ок то бра 
у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске ор га ни зо ва ли про мо ци ју књи ге проф. др Је ли це 
Сто ја но вић Пут срп ског је зи ка и пи сма. О књи зи су го во ри ли ака де мик Ја сми на 
Гр ко вић-Меј џор, проф. др Ми лош Ко ва че вић и проф. др Алек сан дар Ми ла но вић. 
Пу бли ци се обра ти ла и ау тор ка.

Књи га Пут срп ског је зи ка и пи сма, об ја вље на у Пла вом ко лу Срп ске књи жев не 
за дру ге 2016. го ди не, осве тља ва два аспек та исто ри је срп ског је зи ка, вр ло ис пре-
пле те на у вре ме ну Ву ко ве бор бе за ње го ву стан дар ди за ци ју и ко ди фи ка ци ју: аспект 
ње го ве уну тра шње и ње го ве спо ља шње исто ри је.

Се дам сту ди ја ко је чи не ове књи гу мо гу се по де ли ти у три те мат ске це ли не. 
Пр ву це ли ну чи не ра до ви ко ји се ба ве оп ште срп ским лин гви стич ко-со ци о лин гви-
стич ким ди ја хро ним и са вре ме ним ста ту сом срп ског књи жев ног је зи ка. Ра до ви 
дру ге це ли не ба ве се исто риј ским и ак ту ел ним ста ту сом срп ске ћи ри ли це, а у тре-
ћој, за вр шној це ли ни за сту пље ни су ра до ви ко ји се ти чу исто риј ског и ак ту ел ног 
ста ту са срп ског је зи ка у Цр ној Го ри.

При сут не је по здра вио проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске.

Пред ста вља ње Еди ци је „Пр ва књи га” Ма ти це срп ске за 2017. го ди ну

На штан ду Ма ти це срп ске на Бе о град ском сај му књи га 27. ок то бра пред ста-
вље на је Еди ци ја „Пр ва књи га” Ма ти це срп ске, ко ло за 2017. го ди ну: књи га 271. 
Вла ди мир Ву јо вић, Si len cio, ро ман, књи га 272. Сте фан Ја њић, Ни шта се ни је де
си ло, ро ман, књи га 273. Иван Ко јић, Ла у ра, пе сме, књи га 274. Ка та ри на Ми тро вић, 
Утро ба, пе сме, и књи га 275. Мир ја на На ран џић, Не ма ве зе, пе сме. О еди ци ји, књи-
га ма и ау то ри ма го во ри ла је проф. др Вла ди сла ва Гор дић Пет ко вић, глав на и од го-
вор на уред ни ца, а ау то ри су про чи та ли де ло ве из сво јих књи га.

Ко ло за 2017. го ди ну пред ста вље но је и 10. но вем бра, у Све ча ној са ли Ма ти це 
срп ске. На про мо ци ји су уче ство ва ли проф. др Вла ди сла ва Гор дић Пет ко вић, глав-
на уред ни ца, и ау то ри. При сут не је по здра вио пот пред сед ник Ма ти це срп ске мр 
Не над Осто јић.

2018.

Пред ста вље на књи га проф. др Ју си ја Ну ор лу о та 
Је зик Јо ва на Сте ји ћа. До при нос исто ри ји стан дард ног је зи ка код Ср ба

У Ма ти ци срп ској 8. фе бру а ра одр жа на је про мо ци ја пу бли ка ци је Је зик Јо ва на 
Сте ји ћа. До при нос исто ри ји стан дард ног је зи ка код Ср ба ау то ра Ју си ја Ну ор лу о та. 
Реч је о пре во ду с ен гле ског је зи ка књи ге ко ја је об ја вље на дав не 1989. г. у Хел син-
ки ју. Бу ду ћи да је пу бли ка ци ја об ја вље на у окви ру Еди ци је „Сту ди је о Ср би ма”, на 
про мо ци ји је нај пре го во рио ака де мик Ми ло рад Ра до ва но вић, по том проф. др Иси-
до ра Бје ла ко вић и проф. др Алек сан дар Ми ла но вић, а при ка зи ва ње пу бли ка ци је 
за о кру же но је ре чи ма ау то ра. 

Јо ван Сте јић (1803–1853) био је из у зет но углед на лич ност ме ђу Ср би ма то ком 
пр ве по ло ви не XIX ве ка. Ле кар по во ка ци ји, а уме ре њак у по гле ду ста во ва пре ма 
књи жев ном је зи ку, пи сму и пра во пи су, од и грао је ва жну уло гу у по ста вља њу те-
ме ља на уч но-обра зов ног и здрав стве ног си сте ма у Кне же ви ни Ср би ји, ак тив но 
уче ству ју ћи у ра ду Дру штва срп ске сло ве сно сти при ли ком из ра де тер ми но ло ги је 
и об ја вљу ју ћи зна чај на де ла из до ме на ме ди цин ских на у ка и би о ло ги је, као и низ 
кра ћих тек сто ва ди дак тич ко-фи ло зоф ског про фи ла.
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Опи сом је зи ка овог кул тур ног труд бе ни ка упот пу ње на је сли ка о ста њу у књи-
жев ним је зи ци ма код Ср ба то ком пр ве по ло ви не XIX ве ка, а бу ду ћи да је ис тра жи-
ва ње проф. Ну ор лу о та ре а ли зо ва но не са мо де скрип тив ном не го и со ци о лин гви-
стич ком ме то дом, вред ност овог шти ва по ста је још ве ћа. 

Пред ста вље на књи га Фо не ти ка и фо но ло ги ја ка ра шев ских го во ра да нас.

При лог про у ча ва њу срп ских го во ра у Ру му ни ји  
проф. др Ми ха ја Н. Ра да на

У Све ча ној са ли Ма ти це срп ске 30. мар та пред ста вље на је књи га Ми ха ја Ра-
да на Фо не ти ка и фо но ло ги ја ка ра шев ских го во ра да нас. При лог про у ча ва њу срп ских 
го во ра у Ру му ни ји у из да њу Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, Ин сти ту та за 
срп ски је зик СА НУ и Ма ти це срп ске. О књи зи су го во ри ли ака де ми ик Сло бо дан 
Ре ме тић, проф. др Гор да на Дра гин, проф. др Ра ди во је Мла де но вић, проф. др Сне-
жа на Гу ду рић и ау тор. При сут не су по здра ви ли проф. др Дра ган Ста нић, пред сед-
ник Ма ти це срп ске, и Ог њан Кр стић, пред сед ник Са ве за Ср ба у Ру му ни ји.

Пред ста вље на књи га Сло бо да на П. Се ли ни ћа 
Ср би ја и је зич ки су коб у Ју го сла ви ји 1967.

У Све ча ној са ли Ма ти це срп ске 16. мар та пред ста вље на је књи га Ср би ја и 
је зич ки су коб у Ју го сла ви ји 1967. др Сло бо да на П. Се ли ни ћа (Ин сти тут за но ви ју 
исто ри ју Ср би је). О књи зи су го во ри ли др Ми ле Бје ла јац, ди рек тор Ин сти ту та за 
но ви ју исто ри ју Ср би је, ау тор и ака де мик Ма ти ја Бећ ко вић.

Мо но гра фи ја је по све ће на је зич ком су ко бу у Ју го сла ви ји 1967. У цен тру па жње 
су „Де кла ра ци ја о на зи ву и по ло жа ју хр ват ског књи жев ног је зи ка” 18 ин сти ту ци ја 
на у ке и кул ту ре Хр ват ске и од го вор гру пе срп ских пи са ца по знат као „Пред лог за 
раз ми шља ње”. У по здрав ној ре чи др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, 
ре као је да је те ма ове мо но гра фи је ду бо ко ма ти чар ска, јер је Ма ти ца срп ска као 
уста но ва би ла је дан од кључ них но си ла ца и глав ни чи ни лац у све му то ме, по чев од 
при пре ме Но во сад ског до го во ра, ан ке те у Ле то пи су Ма ти це срп ске, Но во сад ског 
до го во ра, од но са Ма ти це срп ске и Ма ти це хр ват ске.

Пред ста вље на књи га Срп ска лек си ка у про шло сти и да нас 
проф. др Рај не Дра ги ће вић

У Све ча ној са ли Ма ти це срп ске 22. ма ја пред ста вље на је књи га Рај не Дра ги-
ће вић Срп ска лек си ка у про шло сти и да нас. О књи зи су го во ри ли ака де мик Пре драг 
Пи пер, проф. др Ве ра Ва сић, проф. др Алек сан дар Ми ла но вић и ау тор. При сут не 
је по здра вио проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске.

Пред ста вље на књи га про то је ре ја Сло бо да на Бо ба на Јо ки ћа 
Цр кве ни жи вот у Цр ној Го ри у 18. и 19. ви је ку

Ма ти ца срп ска и Дру штво чла но ва Ма ти це срп ске у Цр ној Го ри 5. ју на у са ли 
за сед ни це Ма ти це срп ске ор га ни зо ва ли су про мо ци ју књи ге про то је ре ја Сло бо да-
на Бо ба на Јо ки ћа Цр кве ни жи вот у Цр ној Го ри у 18. и 19. ви је ку (у из да њу Ма ти це 
срп ске – Дру штва чла но ва у Цр ној Го ри, Све ви ђа и Све ти го ре). 

Ова исто ри о граф ска и те о ло шка сту ди ја на пре ко 200 стра на ра све тља ва ви ше-
ве ков ни кон ти ну и тет бо го слу жбе ног жи во та Пра во слав не цр кве у Цр ној Го ри, али 
пру жа и зна ча јан увид у раз ли чи те све то та јин ско-ли тур гиј ске и исто риј ско-бо го слов-
ске иза зо ве пред ко ји ма се на ла зио, по себ но се ве зу ју ћи за пе ри од XVI II и XIX ве ка.
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О књи зи су го во ри ли проф. др Је ли ца Сто ја но вић, проф. др Дра го Пе ро вић и 
ау тор. При сут не је по здра вио Се ли мир Ра ду ло вић, управ ник Би бли о те ке Ма ти це 
срп ске.

Одр жа на про мо ци ја књи ге 
Син так са сло же не ре че ни це у срп ском је зи ку

У Све ча ној са ли Ма ти це срп ске 16. ок то бра пред ста вље на је мо но гра фи ја 
Син так са сло же не ре че ни це у срп ском је зи ку гру пе ау то ра: Пре дра га Пи пе ра, Ми-
ли во ја Ала но ви ћа, Сло бо да на Па вло ви ћа, Ива не Ан то нић, Људ ми ле По по вић, Ма-
ри не Ни ко лић, Дој чи ла Вој во ди ћа, Сре те Та на си ћа, Би ља не Ма рић; у ре дак ци ји 
ака де ми ка Пре дра га Пи пе ра (у из да њу Ма ти це срп ске и Ин сти ту та за срп ски је зик 
СА НУ).

Књи га је у це ли ни у те о риј ско-ме то до ло шком и ем пи риј ском по гле ду уте ме-
ље на ка ко на тра ди ци ји та ко и на ак ту ел ним са зна њи ма из обла сти сло вен ске и срп-
ске син так се и пред ста вља зна ча јан до при нос срп ској и сло вен ској лин гви сти ци.

О књи зи су го во ри ли: ака де мик Ја сми на Гр ко вић-Меј џор, ака де мик Ми ло рад 
Ра до ва но вић, проф. др Вла ди сла ва Ру жић и ака де мик Пре драг Пи пер, а при сут не 
је по здра вио пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др Дра ган Ста нић.

Одр жа на про мо ци ја књи ге Го во ри и обра ћа ња 
проф. др Бо жи да ра Ко ва че ка

У Све ча ној са ли Ма ти це срп ске 29. ок то бра одр жа на је про мо ци ја књи ге Го
во ри и обра ћа ња проф. др Бо жи да ра Ко ва че ка, у из да њу Ма ти це срп ске. Књи гу 
чи ни око сто ти ну бе се да, по здрав них ре чи, пи са ма и огле да на ста лих то ком ше сто-
го ди шњег Ко ва че ко вог ру ко во ђе ња нај ста ри јом срп ском кул тур ном, књи жев ном и 
на уч ном ин сти ту ци јом. Том при ли ком Ма ти ца срп ска је обе ле жи ла де се то го ди шњи-
цу смр ти свог пред сед ни ка. Ње го во де ло и де ло ва ње ис пи су је не са мо Ма ти чи ну 
исто ри ју већ и исто ри ју Но во сад ског уни вер зи те та и Ака де ми је умет но сти.

У про гра му су уче ства ли: проф. др Слав ко Гор дић, проф. др Ма ри ја Кле ут, 
проф. мр Не над Осто јић, др Иси до ра По по вић и проф. др Дра ган Ста нић. 

Пред ста вља ње збор ни ка ра до ва 
По е зи ја Не бој ше Де ве та ка

У Све ча ној са ли Ма ти це срп ске 13. но вем бра пред ста вљен је збор ник ра до ва 
По е зи ја Не бој ше Де ве та ка, у окви ру Би бли о те ке Зма је ва на гра да. Де ве так је до-
бит ник Зма је ве на гра де за 2008. го ди ну, а на гра да му је уру че на на Све ча ној сед-
ни ци одр жа ној у Ма ти ци срп ској 16. фе бру а ра 2009. го ди не. О књи зи су го во ри ли: 
проф. др Са ша Ра дој чић, Ђор ђо Сла до је, Иван Не гри шо рац и мср Го ри ца Рад ми-
ло вић. Про грам је во ди ла и сти хо ве Не бој ше Де ве та ка чи та ла др Иси до ра По по вић.

Одр жа но пе снич ко ве че по во дом 100-го ди шњи це при са је ди ње ња  
Вој во ди не Ср би ји и ује ди ње ња Цр не Го ре са Ср би јом

У Све ча ној са ли Ма ти це срп ске, 8. де цем бра, у ор га ни за ци ји Ма ти це срп ске 
и Срп ског на ци о нал ног са вје та Цр не Го ре по во дом обе ле жа ва ња сто го ди шњи це 
при са је ди ње ња Вој во ди не Ср би ји и ује ди ње ња Цр не Го ре са Ср би јом одр жа но је 
пе снич ко ве че. 

По здрав не ре чи при сут ни ма су упу ти ли пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др 
Дра ган Ста нић и пред сед ник Срп ског на ци о нал ног са вје та др Мом чи ло Вук са но-
вић. У про гра му су уче ство ва ли пе сни ци из Вој во ди не, Ср би је и нај ви ше из Цр не 
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Го ре, ка ко би пред ста ви ли са вре ме ну по е зи ју две ју зе ма ља: Ми ро слав Алек сић, 
Бла го је Ба ко вић, Ми ли ца Ба крач, Ра до ван Вла хо вић, Бу ди мир Ду бак, Гој ко Ђо го, 
Но ви ца Ђу рић, Ми ли ца Краљ, Дра ган Ла ки ће вић, Баћ ко Ми ла чић, Ми лу тин Ми-
ћо вић, Иван Не гри шо рац, Не над Ра ден ко вић Је ро, Се ли мир Ра ду ло вић и Ђор ђо 
Сла до је.

У умет нич ком про гра му на сту пи ли су опер ска пе ва чи ца Зо ри ца Бе лић и по-
јац Љу ба Ма на си је вић. Про грам је во ди ла Ива на Кру шчић.

Пред ста вље на књи га Ми ро сла ва Еге ри ћа 
Де ла и да ни

У Ма ти ци срп ској 11. де цем бра пред ста вље на је књи га Ми ро сла ва Еге ри ћа 
Де ла и да ни (ше сти део) ко ју су об ја ви ли За вод за кул ту ру Вој во ди не, Град ска би-
бли о те ка Но вог Са да и Ма ти ца срп ска. О про фе со ру Еге ри ћу и ње го вом де лу го-
во ри ли су еми ри тус проф. др Слав ко Гор дић, проф. др Го ра на Ра и че вић и проф. др 
Дра ган Ста нић. На по чет ку про гра ма увод ну реч је дао Дра ган Ко јић, управ ник 
Град ске би бли о те ке у Но вом Са ду.

Пред ста вљен Ље то пис Ба ња на и Ру ди на

У Ма ти ци срп ској 25. де цем бра пре ста вље на су три бро ја, до сад, об ја вље ног 
ча со пи са Ље то пис Ба ња на и Ру ди на из Ник ши ћа. У про гра му су уче ство ва ли ака-
де мик Ми ро Вук са но вић, мр Па вле Ор бо вић, проф. Ве се лин Ма то вић, пе сник 
Ра до мир Уља ре вић и глав ни уред ник Ми лу тин Ми ћо вић. Гост на про мо ци ји би ла 
је пе сни ки ња из Мо скве Ни на Га бри је ли јан. При сут не је по здра вио проф. др Дра-
ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске.

2019.

Пред ста вље на књи га Ма ти је Бећ ко ви ћа 100 мо јих пор тре та

У Све ча ној са ли Ма ти це срп ске 22. фе бру а ра пред ста вље на је књи га Ма ти је 
Бећ ко ви ћа 100 мо јих пор тре та. О пе снич ком де лу, у из да њу Ком па ни је „Но во сти”, 
го во рио је проф. др Јо ван Де лић.

По здра вља ју ћи по што ва о це пе сни ко вог де ла, ме ђу њи ма и епи ско па бач ког 
Ири не ја, пред сед ник Ма ти це срп ске Дра ган Ста нић је ис та као да је Бећ ко вић „јед-
но ве ли ко чу до” срп ске по е зи је и књи жев но сти. 

„Сва ком мо ра би ти ја сно да смо при ви ле го ва ни ти ме што жи ви мо у вре ме ну 
Ма ти је Бећ ко ви ћа, јер је то чу до од на сту па, усме ног на сту па. Он има ону вр сту 
ма ги је у свом пе снич ком на сту пу ко ју бих упо ре дио са ма ги јом гу сла ра”, ре као је 
Ста нић, на гла сив ши да Ма ти ји но де ло оста је за ве чи та вре ме на.

Свој им по зант ни на ступ пе сник је по но вио пред Ма ти чи ном пу бли ком, чи-
та ју ћи сти хо ве из сво је но ве књи ге.

„Ја ов де ни сам до шао сам. До шао сам са сто сво јих пор тре та. Са сво јим груп-
ним пор тре том, сво јом ау то би о гра фи јом о дру ги ма. Већ сам то ли ко пу та ре као да 
је чо век оно што пам ти. Оно што за бо ра вља то ни је он. Ја сам оно што ни сам мо гао 
да за бо ра вим опи сао као ону усме ну за о став шти ну ко ја увек оста је не за пи са на”, 
ре као је Бећ ко вић, и ви ше од сат вре ме на го во во рио сти хо ве пе са ма „Иво Ан дрић”, 
„Ме ша Се ли мо вић”, „ Ср би ја”, „Ку сту ри ца”, „Ни ко ла Те сла”, „Чвор”... 

У овој књи зи на ла зе се углав ном пор тре ти упо ко је них лич но сти, али има и 
жи вих, ре као је проф. др Јо ван Де лић, на гла сив ши да су Ма ти ји ни пор тре ти лич-
но сти и сво је вр сна бор ба про тив за бо ра ва. Од нос из ме ђу пор тре ти сте и пор тре ти-
са ног је сте од нос при сно сти и бли ско сти – на вео је про фе сор Де лић, и Ма ти јин 
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пор трет пе сни ка Но ви це Та ди ћа, од са мо јед ног сти ха, „цр на вар ни ца”, из дво јио 
као нај кра ћи, али са вр шен.

У име Ком па ни је „Но во сти” но ви нар ка Јо ван ка Си мић по здра ви ла је го сте на 
про мо ци ји ис та кав ши да је ово де ло јед но од ка пи тал них из да ња „Но во сти”, об ја-
вље но уо чи про шлог бе о град ског Сај ма књи га, ко је је по бу ди ло из у зет но ин те ре-
со ва ње са јам ске пу бли ке.

Одр жа на про мо ци ја Реч ни ка бач ких Бу ње ва ца  
или ти Рич ни ка бач ки Бу ње ва ца

У Бу ње вач кој ма ти ци 15. мар та одр жа на је про мо ци ја дру гог и до пу ње ног 
из да ња Реч ни ка бач ких Бу ње ва ца или ти Рич ни ка бач ки Бу ње ва ца, чи ји је из да вач 
Ма ти ца срп ска а су и зда вач На ци о нал ни са вет бу ње вач ке на ци о нал не ма њи не. Ау то-
ри су: Мар ко Пе ић, Гр го Бач ли ја, Јо сип Ба јић, Су за на Ку јун џић Осто јић и Дра го љуб 
Пе тро вић. 

При сут не је по здра вио Вељ ко Вој нић, пред сед ник Бу ње вач ке ма ти це, и из ра-
зио за до вољ ство што је Реч ник угле дао све тлост да на.

Пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др Дра ган Ста нић на гла сио је ва жност ова-
квог из да ња: „Сви на род ни го во ри тре ба да бу ду опи са ни што је ви ше мо гу ће. 
Ва жно је да има мо до бре реч ни ке ко ји ће опи са ти што ви ше ре чи, јер опи сом тих 
ре чи ми до би ја мо ски цу опи са на род ног жи во та уоп ште. За то је и за Бу њев це зна-
ча јан овај реч ник, у дру гом из да њу, уз знат но ве ћи број ре чи не го у пр вом. То лек-
сич ко бла го ће би ти са чу ва но и за нас да нас, али и за не ка бу ду ћа вре ме на. Го во ри 
не у мит но не ста ју, ци ви ли за циј ски при ти сци чи не да пра ви на род ни го вор не ста је, 
па је за то до бро по пи са ти у од ре ђе ним мо мен ти ма ста ње, да би смо га са чу ва ли”.

Проф. др Ма то Пи жу ри ца, је дан од ре цен зе на та Реч ни ка, ис та као је: „Ко се 
ба ви лин гви стич ким по слом, лек си ко граф ским по себ но, зна да ова кви реч ни ци, 
ка да на ста ју не што ка сни је, на гра ни ци два ми ле ни ју ма, код јед не ет нич ке за јед-
ни це ко ја уна зад има кул ту ру, а не ма нор ма тив ног реч ни ка, но се те шко ћу да бу ду 
на пи са ни, по себ но је то слу чај са ди ја ле кат ским реч ни ци ма. Јер сва ки ди ја ле кат ски 
реч ник је при ку пља ње оних, по ми шље њу ау то ра, ма ње по зна тих ре чи, за ко је прет-
по ста вља мо да их дру ги сла би је по зна ју, да су ре ђе у упо тре би. На ста ју као ди фе-
рен ци јал ни реч ни ци, са др же оно што дру ги не чу ју, не раз у ме ју и што је ште та да 
бу де из гу бље но. Реч ник је ура ђен на про фе си о на лан на чин, за хва љу ју ћи ко ле ги 
Пе тро ви ћу, проф. Јер ко ви ћу, и мо јој ма лен ко сти. Те шко је ре ћи да ли је ово пра ви 
ди ја ле кат ски реч ник, јер ди ја ле кат ски се мо ра упо ре ђи ва ти са не ким ко ји је стан дард. 
По ма ло сво јим ста ту сом под се ћа на Ву ков Рјеч ник, јер и да нас лин гви сти те шко 
мо гу да се сло же да ли је тај реч ник јед но ди ја ле кат ски или ви ше ди ја ле кат ски”.

Др Су за на Ку јун џић Осто јић, ујед но и пред сед ни ца НСБНМ, ис та кла је ве-
ли ку ва жност ова ког из да ња и до да ла да ће Реч ник ко ри сти ти сви ко ји го во ре бу-
ње вач ки је зик, ко ји на ње му пи шу или се шко лу ју на овом је зи ку. 

Проф. др Дра го љуб Пе тро вић, ре цен зент и је дан од ау то ра Реч ни ка, у свом 
по здрав ном пи сму под се тио је при сут не на исто ри ју Бу ње ва ца, њи хо ву број ност и 
уло гу на Ве ли кој на род ној скуп шти ни у Но вом Са ду 1918, али и да на шње ста ње 
ко је је пот пу но про ме ње но. Проф. др Пе тро вић је ис та као и да Бу њев ци има ју пу но 
пра во на свој је зик јер, ка ко ка же: „Ако, да кле, Бу њев ци хо ће да за шти те свој иден-
ти тет, Ср би им у то ме не ће би ти пре пре ка, а што се њи хо вог је зич ког из ра за ти че, 
ја на то гле дам са свим праг ма тич но: ако хр ват ско га је зи ка не ма и ако су Ср би ̕по-
кри ли ̕што кав ски екав ски и је кав ски из раз, Бу њев ци ма је оста вљен ши рок про стор 
да се ве ро и сточ ну бач ку икав шти ну уре ђу ју као осно ву сво га књи жев но је зич ког 
из ра за, тај ће из раз у мно гим де та љи ма сво је струк ту ре би ти бли зак су сед ним срп-
ским вој во ђан ским го во ри ма, а у ко јим ће се прав ци ма бу ње вач ки ми кро је зик раз-
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ви ја ти, ми са да не мо же мо зна ти, али мо же мо под се ти ти да је ву ков ском из ра зу 
тре ба ло 50 го ди на да се уте ме љи као мо дер ни срп ски је зик. (А у лин гви стич кој 
ли те ра ту ри остао је за пис да ми кро је зи ци ̕мо гу би ти ве ли ка тај на̕.) 

Ино ви ра но из да ње Реч ни ка бач ких Бу ње ва ца или ти Рич ни ка бач ки Бу ње ва ца 
мо же по слу жи ти као је дан од ме ђа ша на том пу ту”.

Проф. др Алек сан дар Ра ич је у свом по сла том пи сму ис та као ва жност из ла ска 
Реч ни ка за за јед ни цу Бу ње ва ца и ана ли зи рао шта су да љи за да ци у ве зи са раз во јем 
је зи ка. 

Че стит ке по во дом зна чај ног из да ња за бу ње вач ку за јед ни цу по слао је и не мач-
ки лин гви ста др Мар тин Хан цел ман, са Уни вер зи те та у Хам бур гу, ко ји са по себ ном 
па жњом пра ти и пи ше о бу ње вач ком је зи ку.

Овом при ли ком је пред ста вљен и Гра ма тич ки и пра во пи сни при руч ник бу ње
вач ког је зи ка, ау то ра Ане По пов и Су за не Ку јун џић Осто јић, а у из да њу На ци о нал ног 
са ви та бу ње вач ке на ци о нал не ма њи не. 

Пред ста вље на књи га кне за Бо жи да ра Ка ра ђор ђе ви ћа 
За пи си о Ин ди ји

У Све ча ној са ли Ма ти це срп ске 26. ју на пред ста вље на је књи га кне за Бо жи-
да ра Ка ра ђор ђе ви ћа За пи си о Ин ди ји, ко ју је Ма ти ца об ја ви ла у са рад њи са За ду-
жби ном кра ља Пе тра I Ка ра ђор ђе ви ћа. 

О књи зи су го во ри ли Дра го мир Ацо вић, члан Крун ског са ве та, Алек сан дра 
Сте ва но вић, пре во ди лац, и Алек сан дар Пе тро вић, при ре ђи вач. На по чет ку про гра-
ма по здрав не ре чи при сут ни ма су упу ти ли Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це 
срп ске, и Дра ган Ре љић, управ ник За ду жби не кра ља Пе тра I.

Књи гу је при ре дио, пред го вор на пи сао и са фран цу ског је зи ка пре вео проф. 
др Алек сан дар Пе тро вић. Са ен гле ског је зи ка је пре ве ла, ко мен та ре и по го вор на-
пи са ла Алек сан дра П. Сте ва но вић. Ре дак ту ру и пре вод сан скрит ских тер ми на, 
упо ре ђи ва ње ен гле ског и фран цу ског тек ста пот пи су је Мир ја на Пе тро вић.

Књи га За пи си о Ин ди ји об ја вље на је као дру га књи га у окви ру про јек та Ма-
ти це срп ске „Срп ско-ин диј ске ве зе у кул ту ри кроз исто ри ју”. Пр ва књи га је Од 
На лан де до Хи лан да ра, а ру ко во ди лац про јек та је проф. др Алек сан дар Пе тро вић.

Пред ста вљен збор ник 
Срп скофран цу ске књи жев не и кул тур не ве зе у европ ском кон тек сту

У по не де љак 28. ок то бар у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске пред ста вљен је збор-
ник ра до ва Срп скофран цу ске књи жев не и кул тур не ве зе у европ ском кон тек сту, 
ко ји је об ја ви ла Ма ти ца срп ска у са рад њи са Уни вер зи те том „Ми шел де Мон тењ” 
из Бор доа, а под по кро ви тељ ством Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња.

Го сте и уче сни ке по здра вио је проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це 
срп ске, за хва љу ју ћи при ре ђи ва чи ма збор ни ка проф. др Је ле ни Но ва ко вић и проф. 
др Ми ли во ју Сре бру као и ау то ри ма, а по себ но је за хва лио ми ни стру кул ту ре го-
спо ди ну Вла да ну Ву ко са вље ви ћу, ко ји се с мно го раз у ме ва ња од но сио пре ма ова-
квим Ма ти чи ним на ме ра ма и ин тен ци ја ма и по звао га да по здра ви скуп.

„На ро ди се нај бо ље раз у ме ју, чу ју и пре по зна ју кроз кул ту ру и пре ко кул ту-
ре. А Фран цу ска и Ср би ја има ле су и има ју по тен ци јал да пре ко кул ту ре збли же 
два на ро да и раз ви ју по ве ре ње у вре ме ну ка да је оно дра го це но”, ка зао је ми ни стар 
кул ту ре Вла дан Ву ко са вље вић.

О збор ни ку су го во ри ли при ре ђи ва чи проф. др Је ле на Но ва ко вић и проф. др 
Ми ли вој Сре бро, ау то ри др Љу бо драг Ри стић и мр Бран ка Ге ра то вић и пре во ди лац 
Ален Ка пон.



РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ 283

Те мат ски спек тар ко ји под ра зу ме ва про је кат „Срп ско-фран цу ске књи жев не и 
кул тур не ве зе у европ ском кон тек сту” ве о ма је ши рок и омо гу ћа ва при ступ ко ји 
има по тен ци јал да по ну ди но ве уви де у про бле ма ти ку срп ско-фран цу ских ве за и 
од но са. Ре зул тат тих ис тра жи ва ња су ра до ви у овом збор ни ку, рас по ре ђе ни у три 
основ не те мат ске це ли не.

Ка ко би ис тра жи вач ки ра до ви ре а ли зо ва ни у окви ру про јек та „Срп ско-фран-
цу ске књи жев не и кул тур не ве зе у европ ском кон тек сту” би ли до ступ ни и фран-
цу ским ис тра жи ва чи ма, као и фран ко фо ној пу бли ци за ин те ре со ва ној за ову те ма-
ти ку, парт не ри на овом про јек ту су од лу чи ли да сви при ло зи пи са ни на фран цу ском 
је зи ку бу ду па ра лел но об ја вље ни и у Фран цу ској, као те мат ски број елек трон ског 
ча со пи са Сер би ка.фр (Ser bi ca.fr), чи ји је из да вач Уни вер зи тет „Ми шел де Мон тењ”, 
Бор до.

Про грам је по др жа ла Град ска упра ва за кул ту ру Гра да Но вог Са да.

Пред ста вљен пе снич ки збор ник У истом огле да лу

У Ма ти ци срп ској је 1. но вем бра пред ста вљен пе снич ки збор ник но во сад ског 
и те ми швар ског књи жев ног кру га У истом огле да лу, ко ји је об ја вљен у окви ру 
Еди ци је „Књи жев ни ди ја ло зи”. Из бор су на пра ви ли Сла во мир Гво зде но вић, Ро берт 
Шер бан, Слав ко Ал ма жан и Са ша Ра дој чић, а по е зи ју су пре ве ли Сла во мир Гво-
зде но вић и Ро берт Шер бан. Два де сет ру мун ских и срп ских пе сни ка из Те ми шва ра 
и Но вог Са да, два гра да ко ја ће 2021. го ди не би ти кул тур не пре сто ни це Евро пе, 
на шли су се у збор ни ку У истом огле да лу. 

Збор ник је пред ста вљен и у Би бли о те ци гра да Бе о гра да и у Град ској на род ној 
би бли о те ци „Жар ко Зре ња нин” у Зре ња ни ну. Уче сни ци у про гра му би ли су Адри-
јан Бод на ру, Сла во мир Гво зде но вић, Иван Не гри шо рац, Го ран Мра кић, Са ша Ра-
дој чић, Се ли мир Ра ду ло вић, Ђор ђо Сла до је, Ро берт Шер бан, Сте ван Тон тић, Зо ран 
Ђе рић, кри ти чар Раст ко Лон чар и мај стор ги та ре Јо ан До ро бан чу. 

Одр жа на про мо ци ја  
Ба тра хо ло шкохер пе то ло шког реч ни ка срп ско га је зи ка

У Све ча ној са ли Ма ти це срп ске 22. но вем бра одр жа на је про мо ци ја Ба тра хо
ло шкохер пе то ло шког реч ни ка срп ско га је зи ка, дру гог у ни зу тер ми но ло шких 
реч ни ка Ма ти це срп ске. На про мо ци ји су го во ри ли проф. др Рај на Дра ги ће вић са 
Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду, доц. др Имре Кри зма нић са Би о ло шког фа кул-
те та у Бе о гра ду, др Раст ко Ај тић из За во да за за шти ту при ро де Ср би је из Бе о гра да 
и мр Де јан Ми ло ра дов из Ма ти це срп ске.

Пр оф. Рај на Дра ги ће вић по ну ди ла је но во чи та ње реч ни ка ана ли зи ра ју ћи 
име но ва ње ба тра хо ни ма и хер пе то ни ма мо тив ним ре чи ма во да, сув, љут, зао, за тим 
на зи ви ма бо ја, оно ма то пе ја ма итд., а освр ну ла се и на по је ди не су фик се. Та ко ђе је 
ци ти ра ла не ко ли ко за ни мљи вих фу сно та из реч ни ка. Имре Кри зма нић ис та као је 
те жи ну по сло ва при из ра ди реч ни ка, као и ње гов зна чај за на у ку. Де таљ но се освр-
нуо на те рен ска ис тра жи ва ња по ка зу ју ћи на ви део-би му об ра ђе не пунк то ве, ин-
фор ма то ре и на зи ве ко ји су при ку пље ни. Раст ко Ај тић при ка зао је фо то гра фи је 
не ко ли ко ма ње по зна тих и оп ште по зна тих вр ста по ве зу ју ћи их са срп ским на зи-
ви ма из Реч ни ка. Апо стро фи рао је пред ност цр те жа жи во ти ња у од но су на фо то-
гра фи је. Де јан Ми ло ра дов ука зао је на глав не раз ли ке из ме ђу овог и прет ход ног 
тер ми но ло шког реч ни ка, а по себ но на на чин ње го ве из ра де ‒ про цес ства ра ња Реч-
ни ка ау то ма ти зо ван је по мо ћу софт ве ра Dic kHel per, ко ји је ау тор ско де ло са рад ни ка 
на про јек ту.
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Пред ста вље на Еди ци ја „Пр ва књи га” Ма ти це срп ске 
за 2019. го ди ну

У уто рак, 26. но вем бра у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске пред ста вље не су књи ге 
об ја вље не у Еди ци ји „Пр ва књи га” Ма ти це срп ске 2019. го ди не: Пер се фо на и Ари
јел: жен ске фи гу ре и кул тур но пам ће ње у по е зи ји Сил ви је Плат Да ја не Ми ло ва нов, 
Lo cus amo e nus или При ча о деч ко њи и де вој чур ку Стра хи ње Мла ђе но ви ћа и Уну
тра шње не вре ме Ка та ри не Пан то вић. О књи га ма су го во ри ли Та ма ра Кр стић, 
књи жев на кри ти чар ка и уред ни ца Пр вог про гра ма Ра дио Бе о гра да, проф. др Вла-
ди сла ва Гор дић Пет ко вић, глав на и од го вор на уред ни ца, и ау то ри.

Про мо ци ја је сни мље на и мо же се по гле да ти у ви део-ар хи ви Сај та Ма ти це 
срп ске. Про грам је по др жа ла Град ска упра ва за кул ту ру Гра да Но вог Са да.

Одр жа на про мо ци ја књи ге  
Сер Га вејн и Зе ле ни ви тез

У Све ча ној са ли Ма ти це срп ске 13. де цем бра одр жа на је про мо ци ја књи ге Сер 
Га вејн и Зе ле ни ви тез: пре вод, ту ма че ња и зна че ња проф. др Мла де на Ја ко вље ви ћа. 
По ред ау то ра, о књи зи су го во ри ли проф. др Вла ди сла ва Гор дић Пет ко вић и доц. 
др На та ша По ло ви на. Књи га је об ја вље на у из да њу Ма ти це срп ске и Фи ло зоф ског 
фа кул те та из Ко сов ске Ми тро ви це. Уз пре вод 2530 сти хо ва Сер Га веј на и Зе ле ног 
ви те за да тих упо ре до са из вор ним тек стом на сред њо ен гле ском је зи ку и пра ће них 
илу стра ци ја ма проф. др Мла де на Ја ко вље ви ћа, књи га чи та о ци ма пре до ча ва низ 
те ма зна чај них за чи та ње и ту ма че ње овог де ла: од на стан ка, ау тор ства и жан ров-
ског од ре ђе ња, узо ра, је зи ка и фор мал них обе леж ја де ла спе ва ног у али те ра тив ном 
сти ху, пре ко дру штве но-исто риј ског и кул тур ног кон тек ста у ко јем је на ста ло, 
по зи ци о ни ра ња у окви ри ма ви те шке кул ту ре, хри шћан ских иде а ла и па ган ских 
ве ро ва ња и тра ди ци је, до зна че ња, сим бо ла и мо ти ва, као и са вре ме не ре цеп ци је и 
зна ча ја за са вре ме ну кри жев ност.

Ово де ло, иа ко увр ште но у про гра ме сту ди ја ан гли сти ке у Ср би ји, до са да је 
оста ло не до ре че но и кри тич ки го то во за не ма ре но у на шој зе мљи, што по твр ђу је 
од су ство пре во да у сти ху, али и но ви јих тек сто ва о ње му на срп ском је зи ку. 

Про грам је по др жа ла Град ска упра ва за кул ту ру Гра да Но вог Са да. Про мо ци ја 
књи ге је сни мље на и мо же се по гле да ти у ар хи ви Сај та Ма ти це срп ске.

Про мо ци ја Ба тра хо ло шкохер пе то ло шког реч ни ка срп ско га је зи ка  
у Бе о гра ду

У Бе о гра ду је 9. де цем бра у чи та о ни ци Фон да умет но сти Би бли о те ке Гра да 
Бе о гра да пред пре пу ном са лом одр жа на про мо ци ја дру гог по ре ду тер ми но ло шког 
реч ни ка Ма ти це срп ске ‒ Ба тра хо ло шкохер пе то ло шког реч ни ка срп ско га је зи ка. 
Мно го број ној пу бли ци Реч ник су пред ста ви ли проф. др Рај на Дра ги ће вић, ре цен-
зент, и ау то ри доц. др Имре Кри зма нић, др Раст ко Ај тић и мр Де јан Ми ло ра дов. 
Тех нич ку по др шку про мо ци ји Реч ни ка пру жио је про гра мер Ср ђан Ми ли ћев. Пу-
бли ка је мо гла чу ти за ни мљи ве на зи ве во до зе ма ца и гми за ва ца и оба ве сти ти се о 
мо ти ва ци ји њи хо вих име на, за тим ви де ти ко је је под руч је об у хва ће но ис тра жи ва-
њем и ко ја су ме ста по кри ве на те рен ским ра дом, упо зна ти се с по је ди ним жи во ти-
ња ма ко је су пред ста вље не фо то гра фи ја ма и цр те жи ма те са зна ти мно ге де та ље о 
са мој књи зи, из во ри ма, на чи ну из ра де по мо ћу софт ве ра итд.
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Лек си ко граф ско оде ље ње

2016.

Срп ски би о граф ски реч ник

У про сто ри ја ма Срп ског кул тур ног цен тра у Ву ко ва ру 17. фе бру а ра одр жа на 
је про мо ци ја Срп ског би о граф ског реч ни ка. О про јек ту су го во ри ли 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, Де ја на 
Оцић, уред ник за лек си ко гра фи ју За во да за уџ бе ни ке у Бе о гра ду, мр Дра ган Ту бић, 
пред сед ник Ре дак ци о ног од бо ра Срп ског би о граф ског реч ни ка, и Бо ри вој Ча лић, 
би бли о те кар из Ву ко ва ра. При сут ни ма су се обра ти ли и но ви нар Слав ко Бу ба ло, 
пред сед ник Срп ског кул тур ног цен тра у Ву ко ва ру Све ти слав Ми ке ре вић и ге не-
рал ни кон зул Ре пу бли ке Ср би је у Ву ко ва ру Жи во рад Си мић.

У Срп ском кул тур ном цен тру „Све ти Са ва”, у за ду жби ни Ду ша на Ра ди ћа, у 
Су бо ти ци а у окви ру ма ни фе ста ци је „Не де ља пра во сла вља” пред ста вље на је Ма-
ти ца срп ска. Скуп је по здра вио пред сед ник Срп ског кул тур ног цен тра го спо дин 
Ми лан Ма ро дић. О исто ри ја ту Ма ти це срп ске го во рио је проф. др Дра ган Ста нић, 
пред сед ник МС, а о то ме шта Ма ти ца срп ска да нас је сте го во рио је доц. др Ђор ђе 
Ђу рић, ге не рал ни се кре тар МС. О Срп ском би о граф ском реч ни ку, као нај зна чај-
ни јем про јек ту МС, го во ри ла је др Алек сан дра Но ва ков, на уч ни се кре тар овог 
про јек та. Про грам је пра ти ла при год на пре зен та ци ја фо то гра фи ја зна ме ни тих Су-
бо ти ча на али и дру гих лич но сти ко је се на ла зе на стра ни ца ма ше стог то ма Срп ског 
би о граф ског реч ни ка. Про гра му су при су ство ва ли и са рад ни ци Ма ти це срп ске из 
Су бо ти це. 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. 

2019.

Срп ска ства ра лач ка ин те ли ген ци ја у ра се ја њу

У из да њу Лек си ко граф ског оде ље ња Ма ти це срп ске пу бли ко ва на је књи га 
Срп ска ства ра лач ка ин те ли ген ци ја у ра се ја њу – ну жност са рад ње ма тич не др жа
ве и ди ја спо ре проф. др Вла ди ми ра Гре чи ћа, ре дов ног про фе со ра Еко ном ског фа кул-
те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Глав ни уред ник из да ња је проф. др Љи ља на Пе ши кан 
Љу шта но вић а ре цен зен ти су проф. др Бла го је Ба бић, проф. др Мла ђен Ко ва че вић 
и др Дра го мир Ра ден ко вић. Пу бли ко ва ње књи ге фи нан сиј ски је по др жао Ми лош 
Ра до вић, при вред ник и ак тив ни члан срп ске за јед ни це из Чи ка га.

Књи га Срп ска ства ра лач ка ин те ли ген ци ја у ра се ја њу – ну жност са рад ње 
ма тич не др жа ве и ди ја спо ре у Ма ти ци срп ској пред ста вље на је 17. ок то бра. Го сте 
и уче сни ка по здра вио је проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, за хва-
љу ју ћи ау то ру на по ди за њу све сно сти и гла са по во дом ове зна чај не те ме за оп ста нак 
и да љи раз вој срп ске ства ра лач ке ин те ли ген ци је у ма тич ној зе мљи и ди ја спо ри. О 
те ми ра се ја ња срп ске ства ра лач ке ин те ли ген ци је и озбиљ но сти про бле ма исе ља ва ња 
срп ског на ро да у ди ја спо ру го во рио је проф. др Ђор ђе Ло пи чић, ис ти чу ћи оби ље 
по да та ка ко ји су са др жа ни у овој књи зи, а ко ји ја сно ука зу ју на ак ту ел но сти и ве ли-
чи ну про бле ма ти ке ко јом се ба ви. Ре цен зент књи ге др Дра го мир Ра ден ко вић при-
сут не је упо знао са са др жа јем књи ге и ме то до ло ги јом ис тра жи ва ња ко ју је ау тор 
при ме нио. Ау тор књи ге је у крат ким те за ма ис та као основ не мо ти ве за ње но пи са-
ње, раз ли ке у ту ма че њу тер ми на ди ја спо ра и зна чај на ци о нал ног иден ти те та у 
про це су ра се ја ња. Пи са ње и об ја вљи ва ње књи ге био је по за ма шан и зах те ван по сао, 
а она има за циљ да ука же на по тре бу да се те мом исе ља ва ња срп ског на ро да ба ве 
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не са мо кул тур не и на уч не ин сти ту ци је већ и из вр шна власт, ка ко би спре чи ла даљи 
по раст бро ја срп ских ми гра на та.

Оде ље ње за дру штве не на у ке

2016.

Ср би 1903–1914: Исто ри ја иде ја

У Ма ти ци срп ској 24. мар та пред ста вље на је књи га Ср би 1903–1914: Исто ри
ја иде ја ко ју је при ре дио доц. др Ми лош Ко вић са Ка те дре за исто ри ју Фи ло зоф ског 
фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду. По здрав ну реч при сут ној пу бли ци и пред став-
ни ци ма ме ди ја упу тио је проф. др Бран ко Бе шлин, пот пред сед ник Ма ти це срп ске, 
ко ји је ујед но био и пр ви го вор ник на овој све ча но сти. По том су о књи зи го во ри ли: 
проф. др Сло бо дан Вла ду шић, проф. др Алек сан дар Пе тро вић и доц. др Ми лош Ко вић, 
при ре ђи вач.

Ср би у ло го ри ма Ма ђар ске 1941–1945.

У Ма ти ци срп ској 8. но вем бра пред ста вље на је књи га Ср би у ло го ри ма Ма ђар
ске 1941–1945. Да ни ла Уро ше ви ћа. При сут не го сте и пу бли ку по здра вио је проф. др 
Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске, а о књи зи су го во ри ли Пе ра Ла стић, 
из Срп ског ин сти ту та у Бу дим пе шти, и др Ми лан Ми цић. Про гра му су при су ство-
ва ли, из ме ђу оста лих, и др Зо ран Ми ло ше вић, по кра јин ски се кре тар за ви со ко обра-
зо ва ње и на уч но и стра жи вач ку де лат ност, др Не бој ша Ку зма но вић, за ме ник по кра-
јин ског се кре та ра за кул ту ру, јав но ин фор ми са ње и од но се с вер ским за јед ни ца ма, 
Ми ро слав Илић, по моћ ник по кра јин ског се кре та ра за од но се с вер ским за јед ни ца ма, 
и Бо ри слав Рус из Срп ске са мо у пра ве у Бу дим пе шти.

За пам ће ња

У Ма ти ци срп ској 17. де цем бра пред ста вље на је књи га За пам ће ња ака де ми ка 
Ва си ли ја Кре сти ћа. 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 ака де мик Ко ста Ча во шки, проф. др Ми ра 
Ра до је вић и ау тор.

2017. 

Ко со во и Ме то хи ја: ет нич ко на си ље у слу жби ве ли ких си ла

У Ма ти ци срп ској 3. фе бру а ра пред ста вље на је књи га Ко со во и Ме то хи ја: 
ет нич ко на си ље у слу жби ве ли ких си ла (Па и де иа, Бе о град 2015) проф. др Бо шка 
Бо јо ви ћа, уни вер зи тет ског про фе со ра, исто ри ча ра, фи ло ло га и со ци о ло га из Фран-
цу ске. Го сте, пу бли ку и пред став ни ке ме ди ја по здра вио је проф. др Дра ган Ста нић, 
пред сед ник Ма ти це срп ске, а о књи зи су го во ри ли: др Ми ша Ђур ко вић, др Вељ ко 
Ђу рић Ми ши на, др Јо ви ца Тр ку ља и ау тор, а у име из да вач ке ку ће Па и де иа при-
сут ни ма се обра тио њен вла сник, го спо дин Пе тар Жи ва ди но вић.

Ен гле зи и Бал кан: 1837‒1914.  
и 

Ве ли ка Бри та ни ја и Ко сов ски ви ла јет: 1877‒1912.

У Ма ти ци срп ској 23. фе бру а ра пред ста вље не су две књи ге др Алек сан дра 
Ра сто ви ћа: Ен гле зи и Бал кан: 1837‒1914. и Ве ли ка Бри та ни ја и Ко сов ски ви ла јет: 



РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ 287

1877‒1912. При сут не го сте и пу бли ку по здра вио је проф. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал-
ни се кре тар Ма ти це срп ске. О књи га ма су го во ри ли др Пе тар Кре стић, на уч ни 
са вет ник, и др Би ља на Ву че тић, на уч ни са рад ник.

Зло чин у Си ри гу 13. апри ла 1941. го ди не – ге не за, сим бол, по сле ди це

У Ма ти ци срп ској 5. де цем бра пред ста вљен је збор ник ра до ва са на уч ног ску-
па, одр жа ног у но вем бру 2016. го ди не, под на зи вом Зло чин у Си ри гу 13. апри ла 1941. 
го ди не – ге не за, сим бол, по сле ди це. При сут не је по здра вио и о збор ни ку го во рио 
проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске. У на став ку про гра ма го во ри ли 
су ау то ри збор ни ка др Ми лан Ми цић, по моћ ник по кра јин ског се кре та ра за кул-
тур но на сле ђе, и др Дра го Ње го ван, ди рек тор Му зе ја Вој во ди не На кра ју про гра ма 
пу бли ци се обра тио го спо дин Дра го љуб Ву јо вић, пред сед ник Удру же ња рат них 
до бро во ља ца 1912‒1918, њи хо вих по то ма ка и по што ва ла ца „Ви дов дан” – Си риг. У 
умет нич ком де лу про гра ма уче ство ва ла је др Иси до ра По по вић, струч ни са рад ник 
Ма ти це срп ске.

Обре но ви ћи у му зеј ским и дру гим збир ка ма Ср би је I–IV

У за јед нич кој ор га ни за ци ји Ма ти ци срп ске и Му зе ја руд нич ко-та ков ског кра-
ја, 14. де цем бра пред ста вље на је струч на ка та ло шка пу бли ка ци ја Обре но ви ћи у 
му зеј ским и дру гим збир ка ма Ср би је I–IV. При сут не је по здра вио проф. др Ђор ђе 
Ђу рић, ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске, а у про гра му су уче ство ва ли Алек сан-
дар Ма ру шић, ви ши ку стос, ди рек тор Му зе ја руд нич ко-та ков ског кра ја и уред ник 
пу бли ка ци је; доц. др Не бој ша Пе тро вић, на уч ни са рад ник, Ви со ка шко ла за ко му-
ни ка ци је у Бе о гра ду, и др Дра го Ње го ван, му зеј ски са вет ник и ви ши на уч ни са-
рад ник, Му зеј Вој во ди не.

2018.
Пред ста вља ње два но ва ча со пи са Ма ти це срп ске на ен гле ском је зи ку: 

Li te rary links of Ma ti ca srp ska и Syna xa – Ma ti ca srp ska In ter na ti o nal  
Jo ur nal for So cial Sci en ces, Arts and Cul tu re

У Све ча ној са ли Ма ти це срп ске 4. ју ла пред ста вље на су два но ва ча со пи са 
Ма ти це срп ске на ен гле ском је зи ку: Li te rary links of Ma ti ca srp ska и Syna xa – Ma ti
ca srp ska In ter na ti o nal Jo ur nal for So cial Sci en ces, Arts and Cul tu re. Том при ли ком 
при сут ни ма су се обра ти ли проф. др Дра ган Ста нић и го спо дин Ми лош Ву че вић, 
гра до на чел ник Гра да Но вог Са да. Са др жај и кон цеп ци ју пр вог бро ја ча со пи са за 
књи жев ност, Li te rary links of Ma ti ca srp ska, пред ста вио је проф. др Дра ган Ста нић, 
глав ни уред ник, док је са др жај и кон цеп ци ју ча со пи са за дру штве не и ху ма ни стич-
ке на у ке, Syna xa – Ma ti ca srp ska In ter na ti o nal Jo ur nal for So cial Sci en ces, Arts and 
Cul tu re, пред ста вио ака де мик Ча слав Оцић. Пред ста вља ње ча со пи са упот пу нио је 
ака де мик Ма ти ја Бећ ко вић, је дан од ау то ра пр вог бро ја ча со пи са за књи жев ност 
Li te rary links of Ma ti ca srp ska ко ји је на дах ну то го во рио сво ју пе сму „Вра бац”. Др 
Иси до ра По по вић, струч ни са рад ник Ма ти це срп ске, во ди ла је про грам.

2019. 

Кон стан тин Бог да но вић (1811‒1854)

Књи га Кон стан тин Бог да но вић (1811‒1854) проф. др Љу бо мир ке Кр кљуш 
(из да вач Ма ти ца срп ска) пред ста вље на је 4. фе бру а ра. О књи зи су го во ри ли ака де-
мик Ва си ли је Кре стић и проф. др Си ма Авра мо вић. 
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Прав нич ки до ме ти пе сни ка Ла зе Ко сти ћа

Књи га Прав нич ки до ме ти пе сни ка Ла зе Ко сти ћа (Слу жбе ни гла сник, Прав ни 
фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду и До си је Сту дио, 2018) проф. др Жи ке Бу ју кли ћа 
пред ста вље на је 25. фе бру а ра. О на уч ном ства ра ла штву проф. др Жи ке Бу ју кли ћа 
и књи зи го во ри ли су проф. др Јо ви ца Тр ку ља и проф. др Ср ђан Шар кић. 

Ја се но вац: Auschwitz of the Bal kans ‒ уста шка им пе ри ја окрут но сти

Ма ти ца срп ска и Ар хив Вој во ди не, уз по др шку Ми ни стар ства кул ту ре и ин-
фор ми са ња, Ми ни стар ства спољ них по сло ва, По кра јин ске вла де и Град ске упра ве 
за кул ту ру 27. ав гу ста ор га ни зо ва ли су пред ста вља ње књи ге Ја се но вац: Auschwitz 
of the Bal kans ‒ уста шка им пе ри ја окрут но сти проф. др Ги де о на Грај фа из Је ру-
са ли ма (Изра ел). 

Цр ве ни ма ко ви за кне ги њу – ма те ри ја ли за би о гра фи ју  
кне ги ње Је ле не Пе тров не

У Ма ти ци срп ској 10. ок то бра пред ста вље на је књи га Цр ве ни ма ко ви за кне
ги њу – ма те ри ја ли за би о гра фи ју кне ги ње Је ле не Пе тров не („Књи жев на реч”, 2018) 
мр Га ли не Иго рев не Шев цо ве, са рад ни ка Оде ље ња за оп шту исто ри ју Ру ске ака-
де ми је на у ка у Мо скви. 

Срп ска ства ра лач ка ин те ли ген ци ја у ра се ја њу ‒ ну жност са рад ње  
ма тич не др жа ве и ди ја спо ре

17. ок то бра 2019. го ди не, у Ма ти ци срп ској пред ста вље на је књи га Срп ска 
ства ра лач ка ин те ли ген ци ја у ра се ја њу ‒ ну жност са рад ње ма тич не др жа ве и ди
ја спо ре (Ма ти ца срп ска, 2019) проф. др Вла ди ми ра Гре чи ћа, ре дов ног про фе со ра 
Еко ном ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду. 

Оде ље ње за при род не на у ке

2018.

Ча со пис Те ре нац

Ча со пис Те ре нац ко ји из да је На уч но и стра жи вач ко дру штво сту де на та би о ло-
ги је и еко ло ги је „Јо сиф Пан чић” при Де парт ма ну за би о ло ги ју и еко ло ги ју пред-
ста вљен је 23. но вем бра. Том при ли ком одр жа но је и пре да ва ње „Еко ло шки аспе-
ка ти ма лих елек тра на – при мер Ста ре пла ни не” ко је је ре зул тат про јек та. На кон 
пре да ва ња, уче сни ци су при су ство ва ли из ло жби фо то гра фи ја са те рен ског де ла 
ис тра жи ва ња про јек та „Про у ча ва ње ста ња би о ди вер зи те та пла ни не Цер” ко ји је 
део на уч но и стра жи вач ких про је ка та Ма ти це срп ске.

2019.

Фло ра Пе тро ва ра дин ског ри та: ју че – да нас – су тра

У окви ру Оде ље ња за при род не на у ке Ма ти це срп ске, 20. но вем бра одр жан је 
скуп „Су срет ге не ра ци ја”. При сут не је по здра вио ака де мик Ру долф Ка сто ри, се кре тар 
Оде ље ња за при род не на у ке Ма ти це срп ске. У окви ру овог су сре та пред ста вље на 
је мо но гра фи ја Фло ра Пе тро ва ра дин ског ри та: ју че – да нас – су тра ау тор ке др 
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Бра ни сла ве Бу то рац, на уч ног са рад ни ка и са вет ни ка за бо та ни ку и еко ло ги ју у 
По кра јин ском за во ду за за шти ту при ро де у пен зи ји, ко ја је об ја вље на у окви ру 
Оде ље ња. О књи зи су го во ри ли проф. др Го ран Анач ков, ди рек тор Де парт ма на за 
би о ло ги ју и еко ло ги ју ПМФ-а у Но вом Са ду, ре цен зент и ау тор ка. На кон пред ста-
вља ња књи ге свој рад и ре зул та те на про у ча ва њу ста ња би о ди вер зи те та пла ни не 
Цер из ло жи ли су чла но ви На уч но и стра жи вач ког дру штва сту де на та би о ло ги је и 
еко ло ги је „Јо сиф Пан чић”. О ре зул та ти ма ис тра жи ва ња го во рио је сту дент Ти бор 
Ре кец ки. У хо лу ис пред са ло на сту ден ти су при ре ди ли из ло жбу фо то гра фи ја биљ-
ног и жи во тињ ског све та пла ни не Цер. Про грам је по др жа ла Град ска упра ва за 
кул ту ру Гра да Но вог Са да.

Оде ље ње за ли ков не умет но сти

2017.

Димитрије Аврамовић: уметник европских оквира  
и српског контекста

У про сто ри ја ма Га ле ри је Ма ти це срп ске је 3. но вем бра пред ста вље на је књи-
га гру пе ау то ра Ди ми три је Авра мо вић: умет ник европ ских окви ра и срп ског кон
тек ста, об ја вље на у су и зда ва штву са Га ле ри јом Ма ти це срп ске. Ди ми три је Авра-
мо вић (1815–1855) био је је дан од во де ћих срп ских умет ни ка пр ве по ло ви не XIX 
ве ка. Сво јом ши ро ком ин те лек ту ал ном де лат но шћу као ико но пи сац, пор тре ти ста, 
ка ри ка ту ри ста, пи сац и пре во ди лац оста вио је иза се бе бо гат опус ко ји ни је у до вољ-
ној ме ри ана ли зи ран и ин тер пре ти ран. Пу бли ка ци ја ко ју је при ре дио др Игор Бо ро-
зан оку пи ла је не ко ли ко струч ња ка раз ли чи тих на уч них про фи ла, у ци љу ту ма че ња 
умет нич ке и ин те лек ту ал не би о гра фи је Ди ми три ја Авра мо ви ћа на ин тер ди сци пли-
на ран на чин и у скла ду са ак ту ел ним зна њи ма о срп ској умет но сти XIX ве ка.

О књи зи су го во ри ли др Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, управ ни ца Га ле ри је 
Мaтице срп ске, проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, проф. др Дра-
ган Да мја но вић, про фе сор на Фи ло зоф ском фа кул те ту у За гре бу, и др Игор Бо ро зан, 
уред ник књи ге.

2018.

Романови и Срби. Рецепција слике руских владара  
у уметности XVIII века

У Га ле ри ји Ма ти це срп ске 22. но вем бра пред ста вље на је књи га др Вла ди ми ра 
Си ми ћа Ро ма но ви и Ср би. Ре цеп ци ја сли ке ру ских вла да ра у умет но сти XVI II ве ка. О 
књи зи су го во ри ли проф. др Ђор ђе Ђу рић, др Ми ро сла ва Ко стић и ау тор. По здрав не 
ре чи упу ти ла је др Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске.

Оде ље ње за сцен ске умет но сти и му зи ку

2017.

Не свр ста ни ху ма ни зам Ру дол фа Бру чи ја:  
ком по зи тор и дру штво са мо у прав ног со ци ја ли зма

У Ма ти ци срп ској је 15. де цем бра пред ста вље на књи га Не свр ста ни ху ма ни зам 
Ру дол фа Бру чи ја: ком по зи тор и дру штво са мо у прав ног со ци ја ли зма др Не ма ње 
Сов ти ћа. О књи зи су го во ри ли проф. др Мир ја на Ве се ли но вић Хоф ман, проф. др Ира 
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Про да нов Кра ји шник и ау тор. По здрав не ре чи упу тио је проф. мр Не над Осто јић, 
пот пред сед ник Ма ти це срп ске

2018.

Збор ник ра до ва са на уч ног ску па Жи вот и де ло Ру дол фа Бру чи ја –  
ком по зи тор у про це пу из ме ђу есте ти ка и иде о ло ги ја

У Ма ти ци срп ској 30. мар та пред ста вљен је збор ник ра до ва са на уч ног ску па 
Жи вот и де ло Ру дол фа Бру чи ја – ком по зи тор у про це пу из ме ђу есте ти ка и иде о
ло ги ја. Збор ник су пред ста ви ли доц. др Љу би ца Илић, проф. др Бог дан Ђа ко вић и 
доц. др Не ма ња Сов тић. По здрав не ре чи упу тио је проф. Не над Осто јић, пот пред-
сед ник Ма ти це срп ске.

Играч ка и му зич ка тра ди ци ја Ма ке до на ца у Ка ча ре ву

У Ма ти ци срп ској 4. апри ла пред ста вље на је ет но му зи ко ло шка мо но гра фи ја 
Играч ка и му зич ка тра ди ци ја Ма ке до на ца у Ка ча ре ву Ју ли ја не Јо ва но вић (уда то 
Ба штић) и Го ра на Ми ло ше ва. По здрав не ре чи упу ти ли су проф. мр Не над Осто јић, 
пот пред сед ник Ма ти це срп ске, и Зо ри ца Ми тро вић, у име На ци о нал ног са ве та 
ма ке дон ске на ци о нал не за јед ни це у Ср би ји. О књи зи су го во ри ли ет но му зи ко ло зи 
проф. др Се ле на Ра ко че вић, проф. др Ни це Фра ци ле и ау то ри. 

2019.

Му зи ка у жи во ту Ср ба у 19. ве ку – из ме мо ар ске ри зни це

У Све ча ној са ли Ма ти це срп ске 12. но вем бра пред ста вље на је књи га др На-
та ше Мар ја но вић Му зи ка у жи во ту Ср ба у 19. ве ку – из ме мо ар ске ри зни це. Су-
изда ва чи су Ма ти ца срп ска и Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ. О књи зи су го во ри ле 
др Ка та ри на То ма ше вић, ди рек тор Му зи ко ло шког ин сти ту та, др Да ни ца Пе тро вић 
и проф. др Ма ри ја на Ко ка но вић Мар ко вић, му зи ко ло зи. Пу бли ци се обра ти ла и 
ау тор ка књи ге. По здрав не ре чи упу ти ла је проф. др Мир ја на Ве се ли но вић Хоф ман, 
му зи ко лог, се кре тар Оде ље ња.

Ре жи је Бо ри во ја Ха на у ске у Срп ском на род ном по зо ри шту (1945–1967)

У Ма ти ци срп ској 14. но вем бра пред ста вље на је књи га др Ми ле не Ле ско вац 
Ре жи је Бо ри во ја Ха на у ске у Срп ском на род ном по зо ри шту (1945–1967), ко ју је об ја-
ви ла Ма ти ца срп ска, Оде ље ње за сцен ске умет но сти и му зи ку. По здрав ну реч упу тио 
је проф. мр Не над Осто јић, пот пред сед ник Ма ти це срп ске. О књи зи су го во ри ли: 
проф. др Ма ри на Ми ли во је вић Ма ђа рев, проф. др Жив ко По по вић, мср Алек сан дар 
Ми ло са вље вић и ау тор ка. Ис так ну то је да је реч о јед ном од нај бо љих ре ди те ља 
Срп ског на род ног по зо ри шта, не за о би ла зног у про у ча ва њу де лат но сти тог по зо ри шта 
по сле Дру гог свет ског ра та. 

Ру ко пи сно оде ље ње
2019.

Пред ста вља ње књи ге Кр ва ва оку па ци ја Бач ке – днев ник јед ног по сма тра ча  
по во дом обе ле жа ва ња 77. го ди шњи це Ра ци је у Но вом Са ду и ју жној Бач кој

У Ма ти ци срп ској је 22. ја ну а ра пред ста вље на јав но сти књи га Кр ва ва оку па
ци ја Бач ке ау то ра Ти ме Ди ми три је ви ћа, као за јед нич ко из да ње Ма ти це срп ске, 
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из да вач ке ку ће Бе се да и СКЦ Све ти Са ва из Су бо ти це. Ру ко пи сни днев ник на ла зи 
се у Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске од 1957. го ди не, а по сле ви ше од шест 
де це ни ја при ре ди ли су га др Дра го Ње го ван и др Алек сан дар Хор ват. Ру ко пис 
пред ста вља по тре сно све до чан ство о Ра ци ји ко ја је би ла спро ве де на у пе ри о ду од 
4. до 29. ја ну а ра 1942. го ди не на про сто ру ју жне Бач ке. 

На по чет ку про мо ци је, по здрав ну реч упу ти ли су Ње го во пре о све штен ство, 
епи скоп бач ки го спо дин Ири неј и пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др Дра ган Ста-
нић. О књи зи су го во ри ли проф. др Сло бо дан Бје ли ца, др Ми лан Ми цић и при пре-
ђи ва чи др Дра го Ње го ван и др Алек сан дар Хор ват. У умет нич ком де лу про гра ма 
уче ство ва ли су пој ци Шко ле цр кве ног по ја ња Све ти Јо ван Да ма скин, под упра вом 
је ро мо на ха Је ро ти ја, са бра та Све то ар хан гел ског ма на сти ра у Ко ви љу, а од лом ке из 
књи ге чи та ла је др Иси до ра По по вић.

Су тра дан, 23. ја ну а ра, у окви ру обе ле жа ва ња Све то сав ске не де ље, у За ду жби ни 
Ду ша на Ра ди ћа у Су бо ти ци, у ко јој се на ла зи се ди ште СКЦ Све ти Са ва, о књи зи 
Кр ва ва оку па ци ја Бач ке го во ри ли су нај пре пред сед ник СКЦ Све ти Са ва го спо дин 
Ми лан Ма ро дић и пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др Дра ган Ста нић. На кон њи-
хо вих по здрав них ре чи, пу бли ци су се, у пу ној са ли Цен тра, обра ти ли ар хив ски 
са вет ник Зо ран Ве ља но вић, др Ми лан Ми цић и при ре ђи ва чи др Дра го Ње го ван и 
др Алек сан дар Хор ват. У умет нич ком де лу про гра ма, од лом ке из књи ге, чи та ла је 
др Иси до ра По по вић.

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 збир ку об ја вље ну у прет ход ној го ди ни.

− 2016. за 2015. Ђор ђу Не ши ћу за збир ку пе са ма Бо ље је би ти у ма њи ни. О на гра-
ђе ној књи зи је го во рио проф. др Ми хај ло Пан тић.

− 2017. за 2016. Дра га ну Ха мо ви ћу за збир ку пе са ма Ме ко је згро. О на гра ђе ној 
књи зи је го во рио Ђор ђо Сла до је.

− 2018. за 2017. Вла ди ми ру Ја гли чи ћу за збир ку пе са ма Пред гра ђе хо ри зон та и 
Се ли ми ру Ра ду ло ви ћу за збир ку пе са ма Дах ма ле мо ли тве. О на гра ђе ним 
књи га ма су го во ри ли проф. др Јо ван Де лић и Иван Не гри шо рац.

− 2019. за 2018. Зо ра ну Ко сти ћу за збир ку пе са ма Пул сквам пер фек та. О на гра-
ђе ној књи зи је го во рио Ђор ђо Сла до је.
Жи ри за до де лу Зма је ве на гра де Ма ти це срп ске ра дио је у са ста ву: др Јо ван 

Де лић, пред сед ник, др Ђор ђе Де спић, Иван Не гри шо рац, Же ли драг Ник че вић и 
Ђор ђо Сла до је, 

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 Јо ван Де лић, 
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 и проф. др Иво Тар та ља на сед ни ци одр жа ној 9. ју ла 
2018. го ди не на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду јед но гла сно је од лу чио да се 
На гра да „Мла ден Ле ско вац” за 2015, 2016. и 2017. го ди ну до де ли др Мар ку Не ди ћу 
за це ло куп но на уч но де ло из обла сти исто ри је срп ске књи жев но сти а по во дом об ја-
вље не две књи ге огле да о срп ској књи жев но сти ХХ ве ка (По вра так при чи и Ча ра ње 
и пле те ње при че).

На гра да је ла у ре а ту уру че на 31. ок то бра у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске. Уче-
сни ке све ча но сти по здра вио је пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др Дра ган Ста нић. 
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У част Мла де ну Ле сков цу др Иси до ра По по вић је про чи та ла од ло мак ње го вог тек ста 
„Го спо ђа Иси до ра Се ку лић”. О про фе со ру Мла де ну Ле сков цу го во рио је проф. др 
Јо ван Де лић, а о до бит ни ку на гра де проф. др Ду шан Ива нић, пред сед ник Жи ри ја. 
На кра ју про гра ма др Мар ко Не дић обра тио се пу бли ци тек стом о про фе со ру Мла-
де ну Ле сков цу.

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 (за ди плом ске и се ми нар ске 
ра до ве) ра дио је у са ста ву: доц. др Не ве на Вар ни ца, проф. др Дра га на Ву ки ће вић, 
проф. др Вла ди мир Гво зден, проф. др Во ји слав Је лић пред сед ник, доц. др На та ша 
По ло ви на. Јед но гла сно је од лу чио да се Бран ко ва на гра да до де ли:

за школ ску 2014/15. Ире ни Пла о вић, за рад Ре то рич ка при ро да „Сло ва о све
том кне зу Ла за ру” не по зна тог Ра ва ни ча ни на, две дру ге на гра де: Ни ко ли ни Ту туш, 
за рад Сим бо ли ка би ља у „Ср бља ку” и На ста сји Чи чић, за рад Ди ге нис Акри та –гра
ни чар еп ског и ро ма неск ног, и три тре ће на гра де: Да во ру Ар на у ту, за рад Хро но топ 
Бо сне 1878. у Андрићевоm дје лу, Ка та ри ни Пан то вић, за рад Су ви шне же не у ро ма
ни ма „Се о ска учи те љи ца” Све то ли ка Ран ко ви ћа и „Не чи ста крв” Борисавa Стан
ко ви ћа, и Све тла ни Са вић, за рад Ерос и Та на тос у при по вет ка ма срп ских ре а ли ста 
(Ми ло ван Гли шић, Јан ко Ве се ли но вић, Ла за Ла за ре вић, Све то лик Ран ко вић, Си мо 
Ма та вуљ);

за школ ску 2015/16. Алек си Ни ко ли ћу, за рад Ар хе тип ду ше уте ло вље не у 
ста блу као спо на из ме ђу Ене и де, Бо жан стве не ко ме ди је и Осло бо ђе ног Је ру са ли
ма, две дру ге на гра де: Хри сти ни Га јо вић, за рад „Ста кле но зво но” Сил ви је Плат 
као жен ски обра зов ни ро ман − јед но чи та ње, и Ма ри ја ни Је ли сав чић, за рад Еле
мен ти хо рор фан та сти ке у ро ма ну срп ског пред ро ман ти зма, и три тре ће на гра де: 
Ире ни Ђу кић, за рад Има го ло шка ана ли за пу то пи са „Пр во пу то ва ње” (1957), „Она
мо и сву да” (1960), „Ме ри ди ја ни Сред ње Евро пе” (1961) Алек сан дра Ти шме, Ог ње ну 
То до ро ви ћу, за рад Три по е тич ка на че ла по е зи је Но ви це Та ди ћа – ју ро ди вост, са тан
ски ре а ли зам и мо ли тве, и Да ја ни Ми ло ва нов, за рад На си ље и жен ски иден ти тет 
у „Ма ли ни” И. Бах ман и „Пи ја нист ки њи” Е. Је ли нек;

за школ ску 2016/17. Ни ко ли Го лу бо ви ћу, за рад Пе ва ње при че: Хо ра ци је ве лир
ске при по ве сти, дру гу на гра ду Де ја ну Или ћу, за рад Ста ра ње о ду ши у фол клор ној 
и сред њо ве ков ној књи жев ној тра ди ци ји, и две тре ће на гра де: Ду шку Ву чи ће ви ћу, 
за рад Ис ко ре ње ност и кон струк ци ја иден ти те та у про зи срп ске мо дер не, и Јо ва-
ни То до ро вић, за рад При ча из ком ши лу ка: Укљу че ност ром ског ста нов ни штва у 
за јед ни цу у би о граф ској при чи;

за школ ску 2017/18. Ла ни Јек нић, за рад Чо век и ње гов „ма ли свет” у дра ма ма 
Ни ко ла ја Ко ља де, две дру ге на гра де: Ани Сте вић, за рад Кон струк ци ја кар не ва ли
зо ва ног све та и фи гу ра двој ни ка у „Днев ни ку о Чар но је ви ћу” Ми ло ша Цр њан ског, 
и Је ли са ве ти Ар се ни је вић, за рад Мо тив си ре на у ан тич кој грч кој књи жев но сти, 
и три тре ће на гра де: Бра ни сла ву Чур чо ву, за рад Фи гу ра же не у ме мо ар ској про зи 
Си ме о на Пи шче ви ћа, Ма ри ни Срн ка, за рад Еви но те ло – осврт на мул ти ме ди јал
не, нео а ван гард не умет ни це у ју го сло вен ском и ши рем кон тек сту, и Ла ни Ко стић, 
за рад Вас кр шњи ка нон Све тог Јо ва на Да ма ски 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-
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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: проф. др Вељ ко Бр бо рић, др Ми о драг Ма тиц ки, пред сед ник жи ри ја, ака-
де мик Сло бо дан Ре ме тић, проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, 
проф. др Сре то Та на сић јед но гла сно је до нео од лу ку да се По ве ље Ма ти це срп ске 
за не го ва ње срп ске је зич ке кул ту ре до де ле:

− 2016. за 2015. го ди ну 
1. Проф. Бог да ну Тер зи ћу за укуп ни до при нос не го ва њу срп ске је зич ке кул-

ту ре;
2. Ак ци ји Не гуј мо срп ски је зик за до при но се за шти ти срп ског је зи ка, пи сма, 

оп ште је зич ке кул ту ре и пи сме но сти;
3. Ли сту По ли ти ка за ис трај но не го ва ње је зич ке кул ту ре.

− 2017. за 2016. го ди ну
1. Проф. др Ма ту Пи жу ри ци за укуп ни до при нос не го ва њу срп ске је зич ке 

кул ту ре;
2. Срп ској књи жев ној за дру зи за укуп ни до при нос очу ва њу срп ског је зи ка, 

не го ва њу срп ске је зич ке кул ту ре и ћи ри лич ног пи сма;
3. Ак ци ји Дан срп ског је зи ка у Ру му ни ји, за ко ју je заслужaн Са вез Ср ба у 

Ру му ни ји.

− 2018. за 2017. го ди ну
1. Срп ској пра во слав ној цр кви за ви ше ве ков не до при но се не го ва њу срп ско га 

је зи ка, ње го вих из ра жај них мо гућ но сти, ћи ри лич ног пи сма, као и за очу ва ње срп-
ско га на ро да; 

2. Ака де ми ку Пре дра гу Пи пе ру за укуп ни до при нос срп ској нор ма ти ви сти ци 
и не го ва њу срп ске је зич ке кул ту ре;

3. Проф. др Ми ха ју Ра да ну за до при нос очу ва њу срп ског је зич ког иден ти те та 
и срп ске је зич ке кул ту ре у Ру му ни ји.

− 2019. за 2018. го ди ну
1. Срп ској ака де ми ји на у ка за ви ше де це ниј ски до при нос не го ва њу срп ског 

је зи ка, ње го вих из ра жај них мо гућ но сти, ћи ри лич ног пи сма;
2. Проф. др Дра го љу бу Пе тро ви ћу за укуп ни до при нос из у ча ва њу срп ског 

је зи ка и не го ва њу срп ске је зич ке кул ту ре;
3. Проф. др Ми ло ра ду Пу пов цу за до при нос очу ва њу срп ског је зич ког иден-

ти те та и срп ске је зич ке кул ту ре у Хр ват ској.

На гра да „Бес крај ни пла ви круг”

Сед ни ца Жи ри ја за до де лу На гра де „Бес крај ни пла ви круг” одр жа на је 22. 
но вем бра 2019. го ди не у Ма ти ци срп ској. Жи ри је ра дио у пу ном са ста ву: Алек сан дар 
Јо ва но вић, пред сед ник, Не бој ша Ла зић, Је ле на Ма ри ће вић Ба лаћ, Го ран Ра до њић 
и Мла ден Шу ка ло. 

Ве ћи ном гла со ва је од лу че но да се На гра да „Бес крај ни пла ви круг” за 2019. 
го ди ну до де ли Сло бо да ну Ман ди ћу за књи гу Па нон ски па лимп се сти (у из да њу 
Аго ре из Но вог Са да – Зре ња ни на и Град ске би бли о те ке „Жар ко Зре ња нин” из 
Зре ња ни на). На гра да се до де љу је за ро ман на срп ском је зи ку ко ји је об ја вљен из-
ме ђу 1. но вем бра 2018. го ди не и 1. но вем бра 2019. го ди не, у спо мен на Ми ло ша 
Цр њан ског и ње го во де ло, а у же љи да на гра ђи ва њем књи жев них де ла об ја вље них 
на срп ском књи жев ном про сто ру да под стре ка раз во ју на ше књи жев но сти. 
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На гра да Ма ти це срп ске за исто ри ју „Ила ри он Ру ва рац”

На гра да Ма ти це срп ске за исто ри ју „Ила ри он Ру ва рац” је уста но вље на 2015. 
го ди не и до де љу је се за нај бо љу књи гу из исто ри је срп ског на ро да или из оп ште 
исто ри је об ја вље ну у про те клој го ди ни на срп ском је зи ку. 

То ком 2016. го ди не Жи ри у са ста ву: ака де мик Љу бо мир Мак си мо вић, пред-
сед ник Жи ри ја, проф. др Љу бо мир ка Кр кљуш, др Дра ган Бо ге тић, на уч ни са вет ник, 
проф. др Во јин Да бић и проф. др Ђор ђе Ђу рић јед но гла сно је до нео од лу ку да на-
гра ду до де ли проф. др Ми ло шу Ко ви ћу за књи гу Ср би 1903‒1914: Исто ри ја иде ја. 

То ком 2017. го ди не, чла но ви Жи ри ја су па жљи во раз мо три ли и про це ни ли 
сво ју од лу ку да се на гра да за 2016. го ди ну не до де ли. Има ју ћи у ви ду нај ва жни ју 
свр ху уста но вље ња На гра де „Ила ри он Ру ва рац” и мо ти ве ко ји су у са мој од лу ци о 
ње ном уста но вље њу ис так ну ти ‒ да се ти ме на гла си су штин ски зна чај исто ри је и 
исто риј ске са мо све сти за срп ску на ци ју и кул ту ру, а и под стак не раз вој исто риј ске 
на у ке, чла но ви Жи ри ја су за кљу чи ли да их и углед уста но ве, Ма ти це срп ске, и на-
ве де ни ци ље ви оба ве зу ју да књи га ко ју бу ду пред ло жи ли за на гра ду у нај ве ћој 
ме ри и без ика кве ре зер ве до при но си овим ци ље ви ма и бу де вр хун ско на уч но де ло. 

То ком 2018. го ди не чла но ви Жи ри ја раз мо три ли су пу бли ка ци је из обла сти 
исто ри о гра фи је об ја вље не у то ку 2017. го ди не. На две ма сед ни ца ма, као и у не ко ли-
ко кру го ва елек трон ских кон сул та ци ја, до шло се до ужег а за тим и нај у жег из бо ра. 
На по след њој сед ни ци, одр жа ној 11. ма ја 2018. го ди не, Жи ри у са ста ву: ака де мик 
Љу бо мир Мак си мо вић, пред сед ник Жи ри ја, проф. др Љу бо мир ка Кр кљуш, проф. 
др Ђор ђе Бу ба ло, проф. др Ми ра Ра до је вић и пр оф. др Ђор ђе Ђу рић јед но гла сно је 
до нео од лу ку да на гра ду рав но прав но до де ли проф. др Сми љи Мар ја но вић Ду ша-
нић за књи гу Све то и про па дљи во (из да вач „Clio”) и др Ми ро сла ву Па вло ви ћу за 
књи гу Сме де рев ски сан џак 1739‒1788 (из да вач Ма ти ца срп ска). 

Жи ри у са ста ву: проф. др Ми ра Ра до је вић, пред сед ник Жи ри ја, проф. др Ђор ђе 
Бу ба ло, проф. др Алек сан дар Фо тић, др Дра ган Бо ге тић и др Ра до мир По по вић 
јед но гла сно је до нео од лу ку да на гра ду за 2018. го ди ну до де ли др Ми о ми ру Га та-
ло ви ћу, на уч ном са рад ни ку из Ин сти ту та за са вре ме ну исто ри ју у Бе о гра ду, за 
књи гу Бур на вре ме на. Ко со во и Ме то хи ја у др жав ној по ли ти ци Ју го сла ви је 
1966‒1969 (из да вач Ин сти тут за са вре ме ну исто ри ју). 

На гра да „Ла зар Стој ко вић”

На гра да про фе со ра Ла за ра Стој ко ви ћа уста но вље на је у спо мен на про фе со ра 
Ла за ра Стој ко ви ћа, а по ње го вој же љи. До де љу је се мла дим на уч ним рад ни ци ма и 
са рад ни ци ма за за па же ни на уч ни рад из обла сти агро е ко ло ги је и агро е ко си сте ма. 
На гра да се до де љу је сва ке тре ће го ди не у мар ту, од 1990. го ди не. 

То ком 2016. го ди не се у ро ку пред ви ђе ном кон кур сом при ја ви ло тро је кан ди-
да та. Жи ри је до нео од лу ку да др Ран ко Ча би лов ски, до цент на Де парт ма ну за 
ра тар ство и по вр тар ство По љо при вред ног фа кул те та у Но вом Са ду, до би је на гра-
ду. На гра ду је уру чио пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др Дра ган Ста нић, а о 
Ла за ру Стој ко ви ћу го во рио је доц. др Ср ђан Ше ре ме шић. На гра да је до де ље на 25. 
мар та 2016. го ди не у Са ли за сед ни це Ма ти це срп ске.

У по не де љак, 27. ма ја 2019. го ди не, у Ма ти ци срп ској до де ље на је „На гра да 
про фе со ра Ла за ра Стој ко ви ћа” за 2018. го ди ну. Жи ри у са ста ву: проф. др Ма ри ја 
Кра ље вић Ба ла лић, пред сед ник Жи ри ја, ака де мик Ру долф Ка сто ри, ака де мик Дра-
ган Шко рић, др На да Ми ло ше вић и проф. др Ива на Мак си мо вић, до нео је од лу ку 
да на гра ду рав но прав но до де ли др Све тла ни Ву јић, до цен ту на Де парт ма ну за ра-
тар ство и по вр тар ство По љо при вред ног фа кул те та у Но вом Са ду, и мср Ми ло ра ду 
Жи ва но ву, ис тра жи ва чу при прав ни ку у Ла бора то ри ји за зе мљи ште и агро е ко ло ги ју 
Ин сти ту та за ра тар ство и по вр тар ство у Но вом Са ду.



РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ 295

Пу пи но ва на гра да

У Све ча ној са ли Ма ти це 22. мар та 2017. до де ље на је Пу пи но ва на гра да Ма ти це 
срп ске за сту дент ске ра до ве из тех нич ких и при род но-ма те ма тич ких ди сци пли на 
ко ји ма се ба вио Ми хај ло Пу пин. До бит ни ци Пу пи но ве на гра де Ма ти це срп ске за 
2017. го ди ну су: 

– пр ва на гра да: Ире на Спа со је вић, за рад „Маг нет на хи пер тер ми ја фе ро флу и да 
Mgx Fe3-x O4 син те ти са ног хи дро тер мал ном ме то дом”, и Ни ко ла Си мић, за 
рад „Про јек то ва ње кван ти зе ра за при ме ну у блок од сеч ном ко до ва њу и ком-
пре си ји сли ке”;

– дру га на гра да: Ти ја на Де лић, за рад „Син те за го во ра на срп ском је зи ку ко ри-
шће њем ве штач ких не у рал них мре жа”, Јо ва на Пе ро вић, за рад „Сла бље ње 
елек тро маг нет них та ла са у сто ха стич ким сре ди на ма”, и Ана До бро та, за рад 
„Те о риј ска ана ли за ад сорп ци је Н, О и ОН на гра фен-ок си ду”.
Жи ри Пу пи но ве на гра де ове го ди не ра дио је у сле де ћем са ста ву: проф. др Вла-

ди мир Ка тић, пред сед ник Жи ри ја, проф. еме ри тус др Мир ја на Во ји но вић Ми ло ра дов, 
ака де мик Миљ ко Са та рић, проф. еме ри тус др Ду шан Сур ла, проф. др Бра ни слав 
Бо ро вац и проф. др Вла ди мир Ву ји чић. 

Пу пи но ва на гра да Ма ти це срп ске до де љу је се од 1996. го ди не, у ин тер ва лу 
од три го ди не, из Фон да Ми хај ла Пу пи на и сред ста ва Ма ти це срп ске. До де љу је се 
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.

НА ГРА ДЕ ИЗ ЗА ДУ ЖБИН СКИХ ФОН ДО ВА МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ

2016.
У Ма ти ци срп ској, 28. ју на 2016. го ди не, 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. 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 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 ак цен то вао и њи хов не ма 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. До де ли су при су ство ва ли 
број не зва ни це и ме ди ји.

До бит ни ци на гра де за ду жбин ских фон до ва Ма ти це срп ске за 2016. го ди ну су:
1. Ма ја Ђор ђе вић, Гим на зи ја „Ла за Ко стић”, Но ви Сад
2. Вла ди мир Го лу шин, Гим на зи ја „Ла за Ко стић”, Но ви Сад
3. Ни ко ла Спа сић, Гим на зи ја „Јо ван Јо ва но вић Змај”, Но ви Сад
4. Га ври ло Ми ли ће вић, Гим на зи ја „Јо ван Јо ва но вић Змај”, Но ви Сад
5. На та ша Ра до вић, Гим на зи ја и еко ном ска шко ла „Све то зар Ми ле тић”, Ср бо бран
6. Ми лош Го луб, Гим на зи ја „Све то зар Мар ко вић”, Но ви Сад
7. Бла го је Пр па, Гим на зи ја „Све то зар Мар ко вић”, Но ви Сад
8. Ела Мар тич, Еко ном ско-тр го вин ска шко ла, Бе чеј
9. Ми лан Кре со вић, Гим на зи ја „Иси до ра Се ку лић”, Но ви Сад

10. Ни ко ла Ра ђе но вић, Гим на зи ја „Иси до ра Се ку лић”, Но ви Сад
11. Ан дри ја на Ба ју но вић, Гим на зи ја „Иси до ра Се ку лић”, Но ви Сад
12. Ма ри ја Не шић, Кар ло вач ка гим на зи ја, Срем ски Кар лов ци
13. Хе ге диш Чон гор, Гим на зи ја „Бе чеј”, Бе чеј
14. Де ја на Илић, Прав ни фа кул тет, Но ви Сад
15. Ср ђан Па нић, Еко ном ски фа кул тет, Су бо ти ца
16. Раст ко Са ва Је ре мић, Ме ди цин ски фа кул тет, Но ви Сад



296 РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ

17. Ана-Ма ри ја Веј но вић, Ме ди цин ски фа кул тет, Но ви Сад
18. Да ни ца Ти фу ња гић, Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад
19. Са ра Мај сто ро вић, Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад
20. Је ле на Не сто ро вић, Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад
21. Ксе ни ја По по вић, Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад
22. Јан Ђе мров ски, Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад
23. Та ња Го лић, Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад
24. Оли ве ра Ми ло ше вић, Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад

2017.
У Ма ти ци срп ској су 28. ју на 2017. го ди не све ча но 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. На гра ђе не уче ни ке и сту ден те по здра вио је проф. др Дра ган 
Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, и уру чио им при год не по кло не. Све ча но пре-
да ва ње „Хе рал ди ка и про блем иден ти те та” у част на гра ђе них уче ни ка и сту де на та 
одр жао је го спо дин Дра го мир М. Ацо вић. До де ли су при су ство ва ли број не зва ни-
це и ме ди ји.

До бит ни ци на гра де за ду жбин ских фон до ва Ма ти це срп ске за 2017. го ди ну су:
1. Ири неј Ми лић, Гим на зи ја „Ла за Ко стић”, Но ви Сад
2. Ни ко ла Ми ло ра до вић, Гим на зи ја „Јо ван Јо ва но вић Змај”, Но ви Сад
3. Ми ли ца Да кић, Гим на зи ја и еко ном ска шко ла „Све то зар Ми ле тић”, Ср бо бран
4. Еле на Та дић, Гим на зи ја „Све то зар Мар ко вић”, Но ви Сад
5. Лу ка То ма ше вић, Гим на зи ја „Све то зар Мар ко вић”, Но ви Сад
6. Гој ко Стан ко вић, Еко ном ско-тр го вин ска шко ла, Бе чеј
7. Алек сан дар Иг ња ти је вић, Гим на зи ја „Иси до ра Се ку лић”, Но ви Сад
8. Ду шан Ста ни шић, Кар ло вач ка гим на зи ја, Срем ски Кар лов ци
9. Ла у ра Штер бик, Гим на зи ја „Бе чеј”, Бе чеј

10. Да мјан Сла до је вић, Прав ни фа кул тет, Но ви Сад
11. Јо ва на Ма ки тан, Еко ном ски фа кул тет, Су бо ти ца
12. Ва ња Др ље вић, Ме ди цин ски фа кул тет, Но ви Сад
13. Ми лош Ву ко вић, Ме ди цин ски фа кул тет, Но ви Сад
14. Ми ља на Ку ља нин, Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад
15. Да ја на Ми ло ва нов, Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад
16. Ве сна Ба јић, Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад
17. Ми ла на Бор ко вић, Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад
18. Ма ри на Кне же вић, Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад
19. Ања Цми ља но вић, Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад
20. Јо ва на Па су ље вић Кан дић, Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад

2018.
У Ма ти ци срп ској, 28. ју на 2018. го ди не, 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. 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 Бран ко Бе шлин, пот пред сед ник Ма ти це срп ске, и том при ли-
ком им уру чио при год не по кло не. До де лу су при су ство ва ли број не зва ни це и ме ди ји.

До бит ни ци на гра де за ду жбин ских фон до ва Ма ти це срп ске за 2018. го ди ну су:
1. Со фи ја Ми шко вић, Кар ло вач ка гим на зи ја
2. Ни ко ла Ми ло са вље вић, Гим на зи ја „Иси до ра Се ку лић”, Но ви Сад
3. Да рио Бо жић, Гим на зи ја „Иси до ра Се ку лић”, Но ви Сад
4. Лен ка Фар каш, Гим на зи ја „Иси до ра Се ку лић”, Но ви Сад
5. Ни ко ла Ву ја си но вић, Гим на зи ја „Све то зар Мар ко вић”, Но ви Сад
6. Мар тин То пић, Гим на зи ја „Јо ван Јо ва но вић Змај”, Но ви Сад
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7. Маг да ле на Ре љин, Гим на зи ја „Ла за Ко стић”, Но ви Сад
8. Са ња Ву ји но вић, Гим на зи ја „Све то зар Ми ле тић”, Ср бо бран
9. Кор нел Шољ мо ши, гим на зи ја Бе чеј

10. Бер на дет Ка то на, Еко ном ско тр го вин ска шко ла Бе чеј
11. Са ра Бо жић, Ме ди цин ски фа кул тет, Но ви Сад
12. Јо ван Ја во рац, Ме ди цин ски фа кул тет, Но ви Сад
13. Ан дреа Тот, Ме ди цин ски фа кул тет, Но ви Сад
14. Ан ђа Зо бе ни ца, Ме ди цин ски фа кул тет, Но ви Сад
15. Са ра Ви ше кру на, Ме ди цин ски фа кул тет, Но ви Сад
16. На та ша Ја но ше вић, Ме ди цин ски фа кул тет
17. Оли ве ра Бје лић, Ме ди цин ски фа кул тет, Но ви Сад
18. Са ња Ве се ли но вић, Фи ли о зоф ски фа кул тет, Но ви Сад
19. Је ле на Ар се ни је вић, Фи ли о зоф ски фа кул тет, Но ви Сад
20. Ан ђе ла Ми шић, Фи ли о зоф ски фа кул тет, Но ви Сад
21. Ка та Тот, Фи ли о зоф ски фа кул тет, Но ви Сад
22. Ду шан Ва сић, Фи ли о зоф ски фа кул тет, Но ви Сад
23. Вук сан Ша ји но вић, Фи ли о зоф ски Но ви Сад
24. Ка та ри на Пан то вић, Фи ли о зоф ски фа кул тет, Но ви Сад
25. Бо ја на Спа јић, Прав ни фа кул тет, Но ви Сад
26. Ти ја на Ма ки вић, Еко ном ски фа кул тет, Но ви Сад
27. Сте фан Сто шић, Еко ном ски фа кул тет, Но ви Сад

2019.
У Ма ти ци срп ској, 28. ју на 2019. го ди не, 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. На гра ђе не уче ни ке и сту ден те по здра вио је проф. др Бран ко Бе-
шлин, пот пред сед ник Ма ти це срп ске, и том при ли ком им уру чио при год не по кло не.

До бит ни ци на гра де за ду жбин ских фон до ва Ма ти це срп ске за 2019. го ди ну су:
1. Ве сна Це ро вић, Гим на зи ја „Ла за Ко стић”, Но ви Сад
2. Ми лош Гра ва ра, Гим на зи ја „Иси до ра Се ку лић”, Но ви Сад
3. Ма ри ја Лу кић, Гим на зи ја „Иси до ра Се ку лић”, Но ви Сад
4. Ка та ри на Ка је вић, Кар ло вач ка гим на зи ја
5. Со фи ја Бо жић, Кар ло вач ка гим на зи ја
6. Еми ли ја Јо ва но вић, Кар ло вач ка гим на зи ја
7. Дан ко Га врић, Кар ло вач ка гим на зи ја
8. Бра ни слав Ве се ли но вић, Гим на зи ја „Јо ван Јо ва но вић Змај”, Но ви Сад
9. Јо ва на Мрк шић, Гим на зи ја „Све то зар Ми ле тић”, Ср бо бран

10. Лен ђел Ана, Гим на зи ја у Бе че ју
11. Но е ми Ачан, Гим на зи ја „Све то зар Мар ко вић, Но ви Сад
12. Да ни ца Зец, Гим на зи ја „Све то зар Мар ко вић, Но ви Сад
13. Ми лош Ми хај ли ца, Еко ном ско-тр го вин ска шко ла, Бе чеј
14. Tатјана Клич ко вић, Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад
15. Зо ра на Бо кан, Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад
16. Кри сти на Ма рић, Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад
17. Јо ва на По пов, Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад
18. Дра ган Бе ле слић, Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад
19. Алек сан дар Осто јић, Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад
20. Да ја на Ву ја нић, Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад
21. Де нис Ку штер, Еко ном ски фа кул тет, Но ви Сад
22. Ана Јо ва но вић, Еко ном ски фа кул тет, Но ви Сад
23. Да ни ло Ку зман, Ме ди цин ски фа кул тет, Но ви Сад
24. Ми ља на Би го вић, Прав ни фа кул тет, Но ви Сад
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На гра де и признања Ма ти ци срп ској
Од ли ко ва ња, по ве ље и пла ке те упу ће ни Ма ти ци срп ској 

2017.
1. Ука зом пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је Ма ти ца срп ска је по во дом 190 го ди на 

по сто ја ња и ра да, 15. фе бру а ра 2017. го ди не, од ли ко ва на Сре тењ ским ор де ном 
пр вог сте пе на, за на ро чи те за слу ге у очу ва њу на ци о нал ног и кул тур ног иден-
ти те та Ре пу бли ке.

2. Га ле ри ја Ма ти це срп ске до де ли ла је Ма ти ци срп ској пла ке ту по во дом обе ле-
жа ва ња 170 го ди на тра ја ња на све ча но сти у Те ке ли ја ну му. Уз Пла ке ту, Ма ти-
ци срп ској је по кло ње но ау тор ско де ло мр Да ни ла Вук са но ви ћа Де ме тра 
при во ди уче ни ка Ати ни Па ла ди, при каз але го риј ске ком по зи ци је са фа са де 
ста ре згра де Те ке ли ја ну ма у Бу дим пе шти.

3. Ње го во пре о све штен ство епи скоп но во сад ски и бач ки, сом бор ски и се ге дин-
ски го спо дин др Ири неј до де лио је 10. но вем бра 2017. го ди не Ар хи је реј ску 
гра ма ту при зна ња Ма ти ци срп ској за ода ност и љу бав пре ма све тој Пра во-
слав ној цр кви, ис ка за ну у ду ху за ду жби нар ских и до бро твор них тра ди ци ја у 
срп ском на ро ду.

4. По во дом 100 го ди на ди пло мат ске слу жбе Укра ји не, Ам ба са да Укра ји не у Ре пу-
бли ци Ср би ји, до де ли ла је 5. де цем бра 2017. го ди не Ма ти ци срп ској Пла ке ту 
за лич ни до при нос раз во ју укра јин ско-срп ских од но са.

2018.
1. На пред лог Ње го вог пре о све штен ства епи ско па бач ког го спо ди на Ири не ја Све-

ти Ар хи је реј ски си нод Срп ске пра во слав не цр кве до де лио је Ма ти ци срп ској 
16. но вем бра 2018. го ди не ви со ко од ли ко ва ње Срп ске пра во слав не цр кве ‒ Ор ден 

Проф. др Драган Станић, председник Матице српске, прима Орден Светог деспота  
Стефана Лазаревића 2019. године
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Све то га Са ве пр вог сте пе на, у знак при зна ња за не из мер ни до при нос уна пре-
ђе њу кул ту ре и на у ке и очу ва њу тра ди ци је и кул тур не ба шти не на шег на ро да.

2019.
1. 16. новембра за Ђурђиц, славу Српске Атине, у Светогеоргијском храму у новом 

Саду, након Свете архијерејске литургије, Његово Преосвештенство, Епископ 
Новосадкси и Бачки др Иринеј, уручио је Орден Светог деспота Стефана Лаза-
ревића Драгану Станићу (Ивану Негришорцу), председнику Матице српске, 
којим га је одликовао Свети Синод Српске Православне цркве, у знак признања 
за неизмерни допринос унапређењу културе, очувању српског језика, традиције 
и културне баштине нашег народа уопште.

За хвал ни це и ди пло ме упу ће не  
Ма ти ци срп ској

2016.
1. Основ на шко ла „Др Ти хо мир Осто јић” из Осто ји ће ва до де ли ла је Ма ти ци 

срп ској Све то сав ску пла ке ту за уна пре ђе ње и раз вој школ ства у Осто ји ће ву.
2. Цен тар на ци о нал не сла ве из Санкт Пе тер бур га из Ру си је до де лио је Ма ти ци 

срп ској ди пло му и ме да љу са ли ком гро фа Са ве Лу ки ћа Вла ди сла ви ћа Ра гу-
зин ског за уче шће у оства ре њу про гра ма ове ко ве че ња се ћа ња на ис так ну тог 
ру ског др жав ни ка.

3. Књи жев на за јед ни ца „Бо ри сав Стан ко вић” из Вра ња до де ли ла је Ма ти ци срп ској 
„Бо рин пе чат” за зна ча јан до при нос угле ду и раз во ју за јед ни це и „Бо ри не не де ље”.

4. Сту дент ска кон фе рен ци ја уни вер зи те та Ср би је до де ли ла је Ма ти ци срп ској 
По ве љу за по кро ви тељ ство, ра ди пру жа ња пот по ре и по др шке да љем ра ду и раз-
во ју нај ви шем пред став нич ком те лу сту де на та уни вер зи те та Ср би је у оства-
ри ва њу ци ље ва и пра ва ца де ло ва ња.

5. Ко ло срп ских се ста ра из Но вог Са да до де ли ло је Ма ти ци срп ској по ве љу за-
хвал но сти за ду го го ди шњу по др шку и са рад њу.

6. Де чи ји са бор „Да ни ћи ри ли це Ба ва ни ште” из Ба ва ни шта до де лио је Ма ти ци 
срп ској за хвал ни цу за по моћ и под ру шку у ор га ни зо ва њу Са бо ра.

7. Вој на ака де ми ја, Шко ла на ци о нал не од бра не до де ли ла је Ма ти ци срп ској за-
хвал ни цу од офи ци ра 60. кла се ГШУ и при пад ни ка стал ног са ста ва Шко ле 
на ци о нал не од бра не у знак за хвал но сти за пру же ну по др шку то ком ор га ни-
за ци је и ре а ли за ци је сту диј ског пу то ва ња.

8. На род на Скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске уру чи ла је Ма ти ци срп ској Пла ви вез 
са Зми ја ња и ди вљу тре шњу, вез ко ји се на ла зи на UNE SCO ли сти кул тур не 
ба шти не чо ве чан ства.

2018.
1. Ра дио-те ле ви зи ја Ср би је, Ра дио Бе о град 2 до де лио је 9. фе бру а ра 2018. го ди не 

по ве љу Ма ти ци срп ској за ду го го ди шњу са рад њу, до при нос ра дио- ства ра ла штву 
и афир ма ци ју ау тор ског и кри тич ког ра ди ја по све ће ног кул ту ри и умет но сти.

2. Вој ска Ср би је до де ли ла је 23. апри ла 2018. го ди не за хвал ни цу Ма ти ци срп ској 
за успе шну са рад њу и до при нос у из град њи опе ра тив них спо соб но сти 1. бри-
га де Коп не не вој ске.

3. По во дом 25. го ди на од осни ва ња, Ака де ми ја на у ка и умјет но сти Ре пу бли ке 
Срп ске до де ли ла је 24. сеп тем бра 2018. го ди не по ве љу Ма ти ци срп ској за из-
у зе тан до при нос раз во ју Ака де ми је на у ка и умјет но сти Ре пу бли ке Срп ске и 
ње ном дру штве ном угле ду. 

4. Уни вер зи тет у Но вом Са ду до де лио је 27. сеп тем бра 2018. го ди не за хвал ни цу 
Ма ти ци срп ској за по др шку при кре и ра њу фил ма о Уни вер зи те ту у Но вом Саду.
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5. По во дом обе ле жа ва ња 100 го ди на од фор ми ра ња Пр ве срп ске еска дри ле, 252. 
школ ско-тре на жна ави ја циј ска еска дри ла до де ли ла је 26. ок то бра 2018. го ди-
не за хвал ни цу Ма ти ци срп ској због очу ва ња кул тур ног и ду хов ног би ћа на шег 
на ро да.

6. 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” ко ји је одр жан 24. 
но вем бра 2018. го ди не.

2019.
1. Гра до на чел ник оп шти не Ра ни луг, Вла ди ца Ари то но вић, до де лио је Ма ти ци 

срп ској за хвал ни цу за не из мер ну по моћ, по др шку и до на ци ју књи га за оп-
штин ску би бли о те ку у Ра ни луг.

2. Пе да го шки фа кул тет у Вра њу, Уни вер зи те та у Ни шу, до де лио је за хвал нцу 
Ма ти ци срп ској за из у зет ну са рад њу и про фе си о нал ност за по сле них.

3. Ака де ми ја умет но сти у Но вом Са ду, Уни вер зи те та у Но вом Са ду, до де ли ла 
је за хвал ни цу Ма ти ци срп ској 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.

4. 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 
ви ше го ди шњу по др шку по во дом одр жа ног 25. Фе сти ва ла лут кар ства основ них 
шко ла.

5. 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 по во дом ор га ни за ци је ма ни фе ста ци је „Ме то дич ки да ни учи те ља 2019”.

6. Ма ти ца сло вач ка до де ли ла је Ма ти ци срп ској за хвал ни цу за ду го го ди шњу ме-
ђу соб ну са рад њу и по др шку по во дом обе ле жа ва ња 100-го ди шњи це по сто ја ња.

По кло ни Ма ти ци срп ској

Ма ти ца срп ска на сле ди ла је, оста вин ским ре ше њем су да бр. О.4815/17 од 04. 01. 
2018. го ди не, иза пок. Ми ли це Не шић из Но вог Са да ло кал у Па ши ће вој ули ци бр. 23, 
Но ви Сад.

Умет нич ка де ла

2018.
Ака дем ски ва јар Дрин ка Ра до ва но вић по кло ни ла је Ма ти ци срп ској скулп ту ру 

Ми ло ша Ми ше Ди ми три је ви ћа (1824‒1896), пред сед ни ка Ма ти це срп ске и углед ног 
гра ђа ни на Но вог Са да, и два ре ље фа у брон зи са ли ком Ди ми три ја Ту цо ви ћа (1881‒ 
1914), ис так ну тог во ђе и те о ре ти ча ра Срп ске со ци јал де мо крат ске пар ти је у Ср би ји.

2019.
1. Ака дем ски ва јар Са ва Ха лу гин по кло нио је Ма ти ци срп ској брон за ни од ли вак 

Ти хо ми ра Осто ји ћа, ди мен зи ја: 75 х 35 х 59 cm; Пла ке ту ко ја сто ји на брон зи 
Ђор ђа На то ше ви ћа, брон за ни од ли вак, ди мен зи ја: 22 х 13 cm и Гла ва Ре ли ги-
о зни пор трет – ви ђе ње Ар се ни ја Чар но је ви ћа у нат при род ној ве ли чи ни, брон-
за ни од ли вак, ди мен зи ја: 60 х 65 х 55 cm;

2. Ака дем ски сли кар Ја вор Ра шај ски по кло нио је Ма ти ци срп ској ау тор ско де ло, 
пор трет проф. др Дра га на Ста ни ћа, пред сед ни ка Ма ти це срп ске;

3. Ака дем ски сли кар Ро берт Кал ма ре вић по кло нио је Ма ти ци срп ској ау тор ско 
де ло, пор трет ака де ми ка Че до ми ра По по ва, пред сед ни ка Ма ти це срп ске;

4. Умет ник Иван Ка ра фи лов ски по кло нио је Ма ти ци срп ској пор трет Ми хај ла 
Пу пи на;

5. Ми о драг Ђу кић по кло нио је Ма ти ци срп ској сли ку за Дан Ћи ри ла и Ме то ди ја, 
Спо мен ћи ри ли ци у част.
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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:

Светосавска беседа Милована Витезовића 2016. године

Светосавска беседа епископа Јована (Пурића) 2017. године



302 РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ

2016.
Одр жа на је Све то сав ска бе се да, ко јом Ма ти ца срп ска обе ле жа ва ве ли ки срп-

ски про све ти тељ ски пра зник Све тог Са ву, на ко јој је бе се дио књи жев ник Ми ло ван 
Ви те зо вић, на те му „Све тац са име ном на ро да”. Одр жа на је и Све ча на сед ни ца Ма-
ти це срп ске, ко јом уста но ва про сла вља дан сво га осни ва ња, дан ка да су уте ме ље ни 
основ ни прин ци пи ду го го ди шњег по сто ја ња и успе шног де ло ва ња. На све ча но сти 

Светосавска беседа проф. др Светлане Томин 2018. године

Светосавска беседа митрополита Порфирија (Перића) 2019. године
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је бе се дио ака де мик Ва си ли је Кре стић, на те му „Ма ђар ске вла сти о Ује ди ње ној 
омла ди ни и Ма ти ци срп ској”.

2017.
Одр жа на је Све то сав ска бе се да, ко јом Ма ти ца срп ска обе ле жа ва ве ли ки срп ски 

про све ти тељ ски пра зник Све тог Са ву, на ко јој је бе се дио епи скоп др Јо ван Пу рић, 
на те му „Кул ту ра у све тло сти ико не Све то га Са ве”. Одр жа на је и Све ча на сед ни ца 
Ма ти це срп ске, ко јом уста но ва про сла вља дан сво га осни ва ња, дан ка да су уте ме ље-
ни основ ни прин ци пи ду го го ди шњег по сто ја ња и успе шног де ло ва ња. На све ча но-
сти је бе се дио проф. др Јо ван Де лић, на те му „Иво Ан дрић и Пр ви свет ски рат”. 

2018.
Одр жа на је Све то сав ска бе се да, ко јом Ма ти ца срп ска обе ле жа ва ве ли ки срп-

ски про све ти тељ ски пра зник Све тог Са ву, на ко јој је бе се ди ла проф. др Све тла на 
То мин, на те му „Срем ски Бран ко ви ћи – на ста вља чи све то сав ске тра ди ци је”. Одр-
жа на је и Све ча на сед ни ца Ма ти це срп ске, ко јом уста но ва про сла вља дан сво га 
осни ва ња, дан ка да су уте ме ље ни основ ни прин ци пи ду го го ди шњег по сто ја ња и 
успе шног де ло ва ња. На све ча но сти је бе се дио проф. др Ми ло Лом пар, на те му 
„Ми лош Цр њан ски и Пр ви свет ски рат”.

2019.
Одр жа на је Све то сав ска бе се да, ко јом Ма ти ца срп ска обе ле жа ва ве ли ки срп ски 

про све ти тељ ски пра зник Све тог Са ву, на ко јој је бе се дио Ње го во ви со ко пре о све-
штен ство ми тро по лит за гре бач ко-љу бљан ски го спо дин Пор фи ри је (Пе рић), на те му 
„Ми си о нар ски рад Све то га Са ве”. Уо чи бе се де, до де ље на је По ве ља Ма ти це срп ске 
за не го ва ње срп ске је зич ке кул ту ре за 2017. го ди ну ака де ми ку Пре дра гу Пи пе ру и 
проф. Ми ха ју Н. Ра да ну. Ака де мик Пре драг Пи пер на гра ду је до био за укуп ни до-
при нос нор ма ти ви сти ци и не го ва њу срп ске је зич ке кул ту ре, а проф. Ми хај Н. Ра дан 
за до при нос очу ва њу срп ског је зич ког иден ти те та и срп ске је зич ке кул ту ре у Ру му-
ни ји. По ве ља је до де ље на и Срп ској пра во слав ној цр кви за ви ше ве ков ни до при нос 
не го ва њу срп ског је зи ка, ње го вих из ра жај них мо гућ но сти, ћи ри лич ног пи сма, као 
и очу ва ње срп ског на ро да.

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:

2016.
У Ма ти ци срп ској, 16. фе бру а ра 2016. го ди не, по во дом обе ле жа ва ња 190-го-

ди шњи це осни ва ња Ма ти це срп ске, одр жа на је Све ча на сед ни ца. Пр ве ре чи „Све-
ча не пе сме Ма ти це срп ске”, ко ју су на пи са ли Ра ша По пов и Ду шан Ми ха лек, од-
јек ну ле су све ча ном са лом у из во ђе њу Но во сад ског ка мер ног хо ра (ди ри гент доц. 
мр Бо жи дар Цр њан ски). Све ча ну сед ни цу отво рио је проф. др Дра ган Ста нић, 
пред сед ник Ма ти це срп ске, ко ји је при сут ни ма под нео из ве штај о ак тив но сти ма и 
ра ду Ма ти це срп ске то ком про те кле го ди не. На кон то га, проф. др Ђор ђе Ђу рић, 
ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске, по звао је при сут не да ми ну том ћу та ња ода ју 
по шту пре ми ну лим чла но ви ма, са рад ни ци ма и до бро тво ри ма Ма ти це срп ске у 
пе ри о ду из ме ђу две Све ча не сед ни це.

Сто де ве де се ти ро ђен дан Ма ти це срп ске обе ле жи ла је бе се да „Ма ђар ске вла-
сти о Ује ди ње ној омла ди ни и Ма ти ци срп ској” ака де ми ка Ва си ли ја Кре сти ћа, том 
при ли ком ис так нут је зна чај Ма ти це ко ји го ди на ма уна зад, па та ко ни да нас, не 
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је ња ва. На кон бе се де, мср Је ле на Ве се ли нов, управ ник по сло ва, про чи та ла је Уред-
бу о Зма је вој на гра ди и ти ме отво ри ла део Све ча не сед ни це по све ћен овој пре сти-
жној на гра ди Ма ти це срп ске ко ја се тра ди ци о нал но до де љу је нај бо љој по ет ској 
збир ци об ја вље ној про те кле го ди не. Ђор ђо Сла до је, члан Жи ри ја, про чи тао је од-
лу ку Жи ри ја да Зма је ву на гра ду за 2015. го ди ну до де ли Ђор ђу Не ши ћу за збир ку 
пе са ма Бо ље је би ти у ма њи ни, чи ме се пе сник упи сао у ду гач ку и ве ли чан стве ну 
ли сту до бит ни ка Зма је ве на гра де. До бит ник на гра де се бе се дом „Ис под зма је вих 
кри ла” обра тио при сут ни ма и по бу дио успо ме не на Зма је ве пе сме и ве ли ки ути цај 
ко ји је овај пе сник имао, а и да ље има, на по то ње ге не ра ци је књи жев ни ка. О на-
гра ђе ној књи зи го во рио је проф. др Ми хај ло Пан тић, док је сти хо ве из на гра ђе не 
збир ке на дах ну то ре ци то вао драм ски умет ник Бо шко Пе тров. У Све ча ној са ли 
ни је би ло сло бод ног ме ста. Уз ака де ми ка Вла ди ми ра Ко сти ћа и проф. др Љу бо ми ра 
Мак си мо ви ћа, пред сед ни ка и пот пред сед ни ка Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, 
те ака де ми ка Сте ва на Пи ли по ви ћа и ака де ми ка Ми ло ра да Ра до ва но ви ћа, пред став-
ни ка огран ка СА НУ у Но вом Са ду, Све ча ну сед ни цу Ма ти це срп ске уве ли ча ли су 
и Ва ња Ву че но вић, пред став ник Гра да Но вог Са да, др Ми лан Ми цић, из По кра-
јин ског се кре та ри ја та за кул ту ру и јав но ин фор ми са ње, др Са ша Ор ло вић, про рек-
тор, Че до мир Ви шњић, пред став ник из да вач ке ку ће „Про свје та” ко ја је и је дан од 
из да ва ча на гра ђе не збир ке, те пред став ни ци Срп ске пра во слав не цр кве, број ни 
при ја те љи, чла но ви и до бро тво ри Ма ти це срп ске, као и пред став ни ци ме ди ја. Из 
Све ча не са ле, на кон не ко ли ко ну ме ра Но во сад ског ка мер ног хо ра, бо га тог про гра-
ма и за вр шне ре чи пред сед ни ка Ма ти це срп ске, ува же ни и дра ги го сти иза шли су 
на сме ја ни и под стак ну ти да раз го вор о овим, али и мно гим дру гим те ма ма на ста ве 
у све ча ним са ло ни ма Ма ти це срп ске.

2017.
У Ма ти ци срп ској је 16. фе бру а ра 2017. го ди не, по во дом обе ле жа ва ња 191. го-

ди шњи це осни ва ња Ма ти це срп ске, одр жа на Све ча на сед ни ца. Све ча ност је от по-
че ла еми то ва њем звуч ног сним ка „Све ча не пе сме Ма ти це срп ске”, ко ју су на пи са-
ли Ра ша По пов и Ду шан Ми ха лек, у из во ђе њу Но во сад ског ка мер ног хо ра под 
упра вом ди ри ген та доц. мр Бо жи да ра Цр њан ског. 

Све ча ну сед ни цу отво рио је пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др Дра ган Ста-
нић, ко ји је при сут ни ма под нео из ве штај о ак тив но сти ма и ра ду Ма ти це срп ске 
то ком про те кле го ди не. Ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске проф. др Ђор ђе Ђу рић 
по звао је при сут не да ми ну том ћу та ња ода ју по шту чла но ви ма са рад ни ци ма и до-
бро тво ри ма Ма ти це срп ске пре ми ну лим у пе ри о ду из ме ђу две све ча не сед ни це. 
Сто де ве де сет пр ви ро ђен дан Ма ти це срп ске обе ле жи ла је бе се да проф. др Јо ва на 
Де ли ћа „Иво Ан дрић и Пр ви свет ски рат”. Бе сед ник је на при ме ру књи жев ног де-
ла Иве Ан дри ћа ис та као да у до број књи жев но сти, а по не кад и у исто риј ским до-
га ђа ји ма, до ла зи до по тре са ве ко ва, па се ис ку ства ве ко ва, не са мо на ци о нал не већ 
и оп ште књи жев но сти и исто ри је, са бе ру као у жи жи у не ком де лу или до га ђа ју. 
Пре ма то ме, за кљу чио је да као што је Ње гош био Огле да ло Срп ско де вет на е сто га 
ве ка, Иво Ан дрић је био Огле да ло Срп ско два де се тог ве ка.

На кон бе се де, управ ни ца по сло ва мср Је ле на Ве се ли нов про чи та ла је Уред бу 
о Зма је вој на гра ди и ти ме отво ри ла део Све ча не сед ни це ко ји је по све ћен Зма је вој 
на гра ди Ма ти це срп ске. Члан Жи ри ја проф. др Ђор ђе Де спић про чи тао је од лу ку 
Жи ри ја да Зма је ву на гра ду за 2016. го ди ну до де ли др Дра га ну Ха мо ви ћу за збир ку 
пе са ма Ме ко је згро, чи ме се пе сник упи сао у ду гач ку и ве ли чан стве ну ли сту до-
бит ни ка Зма је ве на гра де. Пе сник се обра тио при сут ни ма го во ром на сло вље ним 
„Сли ве ни у јед но”, ко јим је по бу дио успо ме не на Зма је ве пе сме и ве ли ки ути цај 
ко ји је Змај имао и има на пе сни ке. О на гра ђе ној књи зи го во рио је Ђор ђо Сла до је, 
а сти хо ве је на дах ну то ре ци то вао драм ски умет ник Не бој ша Ду га лић.
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Беседник на Свечаној седници, академик Василије Крестић, 2016. године

Додела Змајеве награде Ђорђу Нешићу, 2016. године

2016.
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Додела Змајеве награде Драгану Хамовићу, 2017. године

Беседник на Свечаној седници, проф. др Јован Делић, 2017. године

2017.
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Беседник на Свечаној седници, проф. др Мило Ломпар, 2018. године

Додела Змајеве награде Владимиру Јагличићу, 2018. године

2018.
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Додела Змајеве награде Селимиру Радуловићу, 2018. године

2018.

Ме ђу углед ним го сти ма би ли су: Ње го во пре о све штен ство вла ди ка бач ки 
Ири неј, пред сед ник и пот пред сед ник Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти ака де-
мик Вла ди мир Ко стић и проф. др Љу бо мир Мак си мо вић, пред став ни ци огран ка 
СА НУ ака де мик Те о дор Ата нац ко вић, пред став ник Ми ни стар ства кул ту ре Ми лош 
Га јић, по кра јин ски се кре тар за ви со ко обра зо ва ње и на уч но и стра жи вач ку де лат ност 
проф. др Зо ран Ми ло ше вић, по моћ ник по кра јин ског се кре та ра за кул ту ру и јав но 
ин фор ми са ње др Ми лан Ми цић, по кра јин ски се кре тар за здрав ство доц. др Зо ран 
Гој ко вић и рек тор Уни вер зи те та у Но вом Са ду проф. др Ду шан Ни ко лић. Све ча ну 
сед ни цу су упот пу ни ли сво јим при су ством и број ни при ја те љи, чла но ви и до бро-
тво ри Ма ти це срп ске, као и број ни пред став ни ци ме ди ја.

2018.
У пе так, 16. фе бру а ра 2018. го ди не, у Ма ти ци срп ској одр жа на је Све ча на сед-

ни ца по во дом 192. го ди шњи це осни ва ња Ма ти це срп ске. Све ча ност је от по че ла 
еми то ва њем звуч ног сним ка „Све ча не пе сме Ма ти це срп ске” ко ју су на пи са ли 
Ра ша По пов и Ду шан Ми ха лек, у из во ђе њу Но во сад ског ка мер ног хо ра под упра вом 
ди ри ген та доц. мр Бо жи да ра Цр њан ског.

Све ча ну сед ни цу отво рио је проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп-
ске, а за тим је при сут ни ма под нео из ве штај о ак тив но сти ма и ра ду Ма ти це срп ске 
то ком про те кле го ди не. Проф. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске, 
по звао је при сут не да ми ну том ћу та ња ода ју по шту пре ми ну лим чла но ви ма са рад-
ни ци ма и до бро тво ри ма Ма ти це срп ске, у пе ри о ду из ме ђу две све ча не сед ни це.

Сто де ве де сет и дру ги ро ђен дан Ма ти це срп ске обе ле жи ла је бе се да проф. др 
Ми ла Лом па ра „Ми лош Цр њан ски и Пр ви свет ски рат”. Бе сед ник се освр нуо на 
уче шће Ми ло ша Цр њан ског у Пр вом свет ском ра ту, као и на по сле ди це ко је је то 
уче шће има ло на ње гов књи жев ни рад. На кон бе се де, мср Је ле на Ве се ли нов, управ-
ник по сло ва Ма ти це срп ске, про чи та ла је Уред бу о Зма је вој на гра ди и ти ме отво-
ри ла део Све ча не сед ни це ко ји је по све ћен Зма је вој на гра ди Ма ти це срп ске. Проф. 
др Ђор ђе Де спић, члан Жи ри ја, про чи тао је од лу ку Жи ри ја да Зма је ву на гра ду за 
2017. го ди ну до де ли Вла ди ми ру Ја гли чи ћу за збир ку пе са ма Пред гра ђе хо ри зон та 
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Беседник на Свечаној седници, епископ бачки Иринеј (Буловић), 2019. године

Додела Змајеве награде Зорану Костићу, 2019. године

2019.
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и Се ли ми ру Ра ду ло ви ћу за збир ку пе са ма Дах ма ле мо ли тве. На кон то га, ла у ре а ти 
су се при год ним бе се да ма обра ти ли број ним при сут ним го сти ма и пу бли ци. О 
на гра ђе ним пе сни ци ма бе се ди ли су проф. др Јо ван Де лић и Иван Не гри шо рац, док 
је сти хо ве из на гра ђе них пе снич ких збир ки ре ци то ва ла др Иси до ра По по вић, струч ни 
са рад ник Ру ко пи сног оде ље ња Ма ти це срп ске. Ме ђу број ним го сти ма, до бро тво ри-
ма, са рад ни ци ма и при ја те љи ма Ма ти це срп ске, Све ча ној сед ни ци при су ство ва ли 
су и: Ње го во пре о све штен ство вла ди ка бач ки Ири неј,; ака де мик Сте ван Пи ли по вић 
и ака де мик Те о дор Ата нац ко вић, пред сед ник и пот пред сед ник огран ка СА НУ; др 
Ми лан Ми цић и ха џи Зо ран Ла зин, пред став ни ци По кра јин ског се кре та ри ја та за 
кул ту ру и јав но ин фор ми са ње.

2019.
У су бо ту, 16. фе бру а ра 2019. го ди не, у Ма ти ци срп ској, по во дом обе ле жа ва ња 

193. го ди шњи це осни ва ња Ма ти це срп ске, одр жа на је Све ча на сед ни ца. Пр ве ре чи 
„Све ча не пе сме Ма ти це срп ске”, ко ју су на пи са ли Ра ша По пов и Ду шан Ми ха лек, 
од јек ну ле су све ча ном са лом у из во ђе њу Но во сад ског ка мер ног хо ра (ди ри гент доц. 
мр Бо жи дар Цр њан ски). 

Све ча ну сед ни цу отво рио је проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це 
срп ске, ко ји је при сут ни ма под нео из ве штај о ак тив но сти ма и ра ду Ма ти це срп ске 
то ком про те кле го ди не. На кон то га, проф. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар 
Ма ти це срп ске, по звао је при сут не да ми ну том ћу та ња ода ју по шту пре ми ну лим 
чла но ви ма, са рад ни ци ма и до бро тво ри ма Ма ти це срп ске у пе ри о ду из ме ђу две 
све ча не сед ни це.

Сто де ве де сет и тре ћи ро ђен дан Ма ти це срп ске обе ле жи ла је бе се да „Осам 
ве ко ва Срп ске ар хи е пи ско пи је” епи ско па бач ког Ири не ја (Бу ло ви ћа), ко ји је го во рио 
о ве ли ком ју би ле ју Срп ске пра во слав не цр кве и пра во слав не ду хов но сти. На кон 
бе се де, мср Је ле на Ве се ли нов, управ ник по сло ва, про чи та ла је Уред бу о Зма је вој 
на гра ди и ти ме отво ри ла део Све ча не сед ни це ко ји је по све ћен овој пре сти жној 
на гра ди Ма ти це срп ске ко ја се тра ди ци о нал но до де љу је нај бо љој по ет ској збир ци 
об ја вље ној про те кле го ди не. Проф. др Јо ван Де лић, пред сед ник Жи ри ја, про чи тао 
је од лу ку Жи ри ја да Зма је ву на гра ду за 2018. го ди ну до де ли Зо ра ну Ко сти ћу за 
збир ку пе са ма Пул сквам пер фек та, чи ме се пе сник упи сао у ду гач ку и ве ли чан-
стве ну ли сту до бит ни ка Зма је ве на гра де. До бит ник на гра де се сво јом бе се дом 
обра тио при сут ни ма и по бу дио успо ме не на Зма је ве пе сме и ве ли ки ути цај ко ји је 
овај пе сник имао, а и да ље има, на по то ње ге не ра ци је књи жев ни ка. О на гра ђе ној 
књи зи го во рио је Ђор ђо Сла до је, док је сти хо ве из на гра ђе не збир ке на дах ну то 
го во рио драм ски умет ник Не бој ша Кун да чи на. Из Све ча не са ле, на кон бо га тог 
про гра ма и за вр шне ре чи пред сед ни ка Ма ти це срп ске, ува же ни и дра ги го сти иза-
шли су на сме ја ни и под стак ну ти да раз го вор о овим, али и мно гим дру гим те ма ма 
на ста ве у све ча ним са ло ни ма Ма ти це срп ске.

ДАН СЛО ВЕН СКЕ ПИ СМЕ НО СТИ  
(ДАН КИ РИ ЛА И МЕ ТО ДИ ЈА) 

2016.
У Ма ти ци срп ској, 24. ма ја 2016. го ди не, у окви ру обе ле жа ва ња Да на сло вен ске 

пи сме но сти, др Ан дреј Ку зње цов, про фе сор Уни вер зи те та из Ни жњег Нов го ро да, 
одр жао је пре да ва ње „По кр шта ва ње и ши ре ње ћи рил ске пи сме но сти у древ ној Ру-
сји”. Пре да ва ње је одр жа но на ру ском је зи ку уз при год ну пре зен та ци ју пре во да на 
ви део-би му (текст је са ру ског пре ве ла Ра дој ка Тму шић Сте па нов). При сут ну број-
ну пу бли ку, го сте и пред став ни ке ме ди ја по здра вио је проф. др Дра ган Ста нић, 
пред сед ник Ма ти це срп ске, а у му зич ком де лу про гра ма уче ство вао је Му шки хор 
„Све ти Се ра фим Са ров ски” (ди ри гент Бо жи дар Цр њан ски).
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2017.
Ма ти ца срп ска је 24. ма ја 2017. го ди не обе ле жи ла Дан сло вен ске пи сме но сти 

и Дан Све тих Ки ри ла и Ме то ди ја, а све ча но сти ко ја је тим по во дом упри ли че на 
при су ство ва ли су ми ни стар кул ту ре и ин фор ми са ња Вла дан Ву ко са вље вић и ми-
ни стар за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња Алек сан дар Ву лин.

Ми ни стар кул ту ре и ин фор ми са ња Вла дан Ву ко са вље вић ре као је да је Ми-
ни стар ство кул ту ре, за јед но са Mинистарством за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и 
со ци јал на пи та ња, по кре ну ло ини ци ја ти ву да Дан сло вен ске пи сме но сти бу де 
др жав ни пра зник. „Ми же ли мо да бу де мо део ве ли ке европ ске по ро ди це на ро да, али 
ка ко би смо то мо гли да бу де мо ако не бу де мо мо гли да им пре не се мо свој је зик, сво-
је пи смо, сво ју исто ри ју, свој иден ти тет”, ка зао је Ву лин и до дао да је ово при ли ка 

Дан Светих Кирила и Методија, 2016. године, беседи проф. др Андреј Кузњецов

Дан Светих Кирила и Методија, 2017. године, обраћање министра Владана Вукосављевића
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да сви за јед но, Mинистарство кул ту ре, Mинистарство ра да и Вла да Ср би је, по др же 
ини ци ја ти ву за уво ђе ње Да на сло вен ске пи сме но сти као да на ка да ће де ца у шко-
ла ма учи ти на ко јим вред но сти ма је за сно ва но по сто ја ње њи хо вог на ро да и за што 
тре ба да бу ду по но сни на оне ко ји су жи ве ли пре њих. Пред сед ник Ма ти це срп ске 
Дра ган Ста нић ре као је да Ма ти ца срп ска од 2012. го ди не ре дов но обе ле жа ва Дан 
сло вен ске пи сме но сти и Дан Све тих Ки ри ла и Ме то ди ја. „Од лу чи ли смо да обе ле-
жа ва мо тај тре ну так ка да су сви Сло ве ни сту пи ли у сво је вр сну кул тур ну ре во лу-
ци ју. Ти ме што су Ки ри ло и Ме то ди је стан дар ди зо ва ли је зик Сло ве на, да ли им 
пр ву азбу ку, по че ли да раз ви ја ју књи жев ност на сло вен ском је зи ку, ста ро сло вен ски 
је та да по стао че твр ти бо го слу жбе ни је зик у хри шћан ству”, ре као је Ста нић и до дао 
да је то ве ли ки до га ђај ко ји је пред ста вљао те мељ за бу ду ћи раз вој срп ске кул ту ре.

Дан Светих Кирила и Методија, беседи проф. др Михаил Белов, 2018. године

Дан Светих Кирила и Методија, беседи проф. др Вацлав Шћепанек, 2019. године
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У окви ру све ча но сти у Ма ти ци срп ској пре да ва ње на те му „Сва ко днев на пи-
сме ност у кра љев ству срп ске зе мље и по мор ске” одр жао је проф. др Ђор ђе Бу ба ло, 
а у умет нич ком де лу про гра ма уче ство ва ли су др Иси до ра По по вић, струч на са рад-
ни ца Ру ко пи сног оде ље ња Ма ти це срп ске, и хор Гим на зи је „Јо ван Јо ва но вић Змај” 
из Но вог Са да. Др Те тја на Вил кул (Ин сти тут за исто ри ју Укра ји не, На ци о нал на 
ака де ми ја на у ка Укра ји не) 25. ма ја у са ли за сед ни це одр жа ла је пре да ва ње „Ру ко-
пи сна тра ди ци ја ста ро сло вен ског пре во да осмок њиж ја ар ха и зми и ино ва ци је”.

2018.
У Ма ти ци срп ској, у че твр так, 24. ма ја, обе ле жен је Дан сло вен ске пи сме но сти 

и Дан Све тих Ки ри ла и Ме то ди ја пре да ва њем „Ру ско-срп ски од но си у до ба ре во-
лу ци је и ’на ци о нал ног пре по ро да’ (пр ва по ло ви на XIX ве ка)” проф. др Ми ха и ла 
Бе ло ва (Ни жњи Нов го род). У умет нич ком де лу про гра ма уче ство ва ли су др Иси-
до ра По по вић и ђа ци Кар ло вач ке бо го сло ви је под ру ко вод ством про фе со ра Пре-
дра га Ми о дра га, а при сут не су на по чет ку про гра ма по здра ви ли проф. др Дра ган 
Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, и проф. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар 
Ма ти це срп ске.

2019.
У пе так, 24. ма ја, Ма ти ца срп ска је обе ле жи ла Дан сло вен ске пи сме но сти и 

Дан Све тих Ки ри ла и Ме то ди ја пре да ва њем „Че шки до бро вољ ци у срп ској вој сци 
за вре ме Ве ли ког ра та: вр ху нац че шко-срп ских од но са с кра ја XIX и по чет ка XX 
ве ка”, ко је је одр жао др Вац лав Шће па нек (про фе сор Уни вер зи те та у Бр ну, Че шка). 
Дан Све тих Ћи ри ла и Ме то ди ја уста но вљен је ове го ди не као др жав ни пра зник.

У умет нич ком де лу про гра ма уче ство ва ли су проф. др Ми ли ца Сто ја ди но вић 
(со пран), Бо шко Сто ја ди но вић (кла вир) и др Иси до ра По по вић, ко ја је го во ри ла 
сти хо ве. При сут не је на по чет ку про гра ма по здра вио проф. др Дра ган Ста нић, пред-
сед ник Ма ти це срп ске.

ДАН ДО БРО ТВО РА МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ

2016.
У Све ча ној са ли Ма ти це срп ске, 23. де цем бра 2016. го ди не са по чет ком у 12 

ча со ва, 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 бро-
тво ри ма, до бро 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, у ви ду фи нан сиј ских сред ста ва, раз ли чи тих по кло на 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.

При сут не го сте и пу бли ку по здра вио је проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, ко ји је, из ме ђу оста лог, ис та као да Ма ти ца срп ска још од свог осни-
ва ња 1826. го ди не па до да нас 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 успе шно ре а ли зу је ис кљу чи во уз зна чај ну по др шку 
ње них мно го број них за ду жби на ра и до бро тво ра. На кон то га, ово го ди шњим до бро-
тво ри ма уру че ни су По ве ља за хвал но сти и при го дан по клон ко ји се са сто ји од 
нај но ви јих пу бли ко ва них из да ња Ма ти це срп ске.

У му зич ком де лу про гра ма уче ство ва ле су со лист ки ње Алек сан дра Пле ти-
ко сић и Асти на Бра чер, сту дент ки ње Ака де ми је умет но сти Уни вер зи те та у Но вом 
Са ду (кла са проф. др Ми ли це Сто ја ди но вић), уз кла вир ску прат њу Ма је Гру јић, 
са мо стал ног струч ног са рад ни ка, као и др Иси до ра По по вић, струч ни са рад ник 
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Ма ти це срп ске, ко ја је ин тер пре ти ра ла пе сму „Ово и оно” Ма ти је Бећ ко ви ћа, углед-
ног пе сни ка и јед ног од ово го ди шњих до бро тво ра Ма ти це срп ске.

Ово го ди шњи до бро тво ри Ма ти це срп ске су:
Ве ли ки до бро тво ри: ака де мик Ма ти ја Бећ ко вић – углед ни срп ски пе сник, 

до бит ник но во у ста но вље не на гра де за укуп но књи жев но ства ра ла штво Ан дри ће-
вог ин сти ту та и на гра де за књи гу Три по е ме, до ни рао је Ма ти ци срп ској и Срп ској 
књи жев ној за дру зи по део нов ча ног из но са ове на гра де и та ко зна чај но до при нео 
да се рад на ка пи тал ним Ма ти чи ним про јек ти ма на ста ви и ове го ди не; Ра ди вој 
Де спо то вић – до ни рао сред ства за на уч но и стра жи вач ке де лат но сти Ма ти це срп ске; 
Ни ћи фор Ани чић – по мо гао из да ва ње књи ге За пам ће ња ака де ми ка Ва си ли ја Кре-
сти ћа; 

До бро тво ри: По кра јин ски за вод за за шти ту при ро де – по др жао из да ва ње збор-
ни ка ра до ва са Бо та нич ког ску па; ин вест д.о.о – по клон-че стит ка на кра ју 2015. 
го ди не; Је ле на По пов – Спо ме ни ца ака де ми ку Че до ми ру По по ву, пред сед ни ку Ма-
ти це срп ске; Ин сти тут за ра тар ство и по вр тар ство – по др жао на гра ду Ма ти це 
срп ске „Про фе сор Ла зар Стој ко вић”; По љо при вред ни фа кул тет Уни вер зи те та у 
Но вом Са ду – по др жао на гра ду Ма ти це срп ске „Про фе сор Ла зар Стој ко вић”; Штам-
па ри ја „Сај нос” – омо гу ћи ла штам па ње књи га из Еди ци је „Пр ва књи га” Ма ти це 
срп ске; Сту дио „Гра фит” – омо гу ћио штам пу по себ ног из да ња Ма ти це срп ске 
Спо ме ни ца – Та ко, а не ина че, као и Еди ци је „Пр ва књи га” Ма ти це срп ске; др Ти хон 
Ра ки ће вић, ар хи ман дрит ма на сти ра Сту де ни ца – по др жао из да ва ње Збор ни ка Ма
ти це срп ске за дру штве не на у ке; Јо ван Ву лић – по др жао на уч но и стра жи вач ку де-
лат ност Ма ти це срп ске; Срп ски на ци о нал ни са вјет у Цр ној Го ри – по др жао из да ва ње 
Ле то пи са Ма ти це срп ске; ЈКП „Тр жни ца” – по др жа ло из да ва ње Ле то пи са Ма ти
це срп ске; Бор ко Илић – по др жао из да ва ње Ле то пи са Ма ти це срп ске; Вла ди мир 
Ра да ко вић – по др жао из да ва ње Ле то пи са Ма ти це срп ске; Љи ља на Јо ва но вић – по-
др жа ла из да ва ње Ле то пи са Ма ти це срп ске; проф. др Ду шан Ива нић – по др жао 
из да ва ње Ле то пи са Ма ти це срп ске; Вла ди мир Бур гић – по др жао из да ва ње Ле то
пи са Ма ти це срп ске; Ду шан Сав кић (Ме са ра „Штранд”) – обез бе дио ке те ринг за 
све ча но сти упри ли че не у Ма ти ци срп ској; ва јар Са ва Ха лу гин – по клон скулп ту ра 
„Свла че ње чи зме”; Ра до ван Ждра ле – по клон скулп ту ре; 

Да ро дав ци: Ми ли вој Ба кић (Ау стра ли ја) – по кло нио по лу дра ги ка мен аме тист; 
Све тла на Вр ба шки – по кло ни ла књи ге; Вла ди сла ва Ру жић – по кло ни ла би бли о те-
ку Жар ка Ру жи ћа; Вла ди мир Ди ми три је вић – по кло нио ру ко пи сну гра ђа срп ског 
про фе со ра фи ло зо фи је, ма те ма ти ке и не мач ког је зи ка Вла ди ми ра Ву ји ћа; Да ро дав ци: 
Че до Штр бац – по др жао на уч но и стра жи вач ку де лат ност Ма ти це срп ске.

2017.
На дан ро ђе ња Ма ри је Тран да фил, ве ли ке до бро твор ке Ма ти це срп ске, у Све-

ча ној са ли Ма ти це срп ске је 25. де цем бра 2017. одр жа на све ча ност Дан до бро тво ра. 
Ма ти ца срп ска, 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 Дан до бро тво ра да би још јед ном 
за хва ли ла сво јим број ним ве ли ким до бро тво ри ма, до бро тво ри ма, до бро 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, у 
ви ду фи нан сиј ских сред ста ва, раз ли чи тих по кло на 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.

При сут не го сте и пу бли ку по здра вио је проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, а на кон то га су ово го ди шњим до бро тво ри ма уру че ни По ве ља за-
хвал но сти и при го дан по клон ко ји се са сто ји од нај но ви јих пу бли ко ва них из да ња 
Ма ти це срп ске.
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У му зич ком де лу про гра ма уче ство ва ли су фла у тист ки ња Ду ши ца Ни ко лић 
и ги та ри ста Но вак Миљ ко вић, сту ден ти Ака де ми је умет но сти Уни вер зи те та у Но-
вом Са ду (кла са проф. Алек сан дра Та си ћа), као и др Иси до ра По по вић, струч на 
са рад ни ца Ма ти це срп ске, ко ја је го во ри ла сти хо ве.

Све ча ност је снимљенa и мо же се по гле да ти у ви део-ар хи ви Ма ти це срп ске.

2018.
На ро ђен дан ве ли ке до бро твор ке и до бро чи ни тељ ке Ма ти це срп ске Ма ри је 

Тран да фил, Ма ти ца срп ска је у уто рак 25. де цем бра у 12 ча со ва у Све ча ној са ли 
обе ле жи ла Дан до бро тво ра. Тра ди ци ја за ду жби нар ства уко ре ње на је од осни ва ња 
Ма ти це срп ске 1826. го ди не. Сво јим при ло зи ма, до бро 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. 

До бро тво ри ма се обра тио пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др Дра ган Ста нић 
и из ре као ду бо ку за хвал ност за по моћ и по др шку Ма ти ци срп ској. Све ча ни про грам 
обо га ти ли су му зич ким про гра мом Ра до сла ва Вор гић Жур жо ван (со пран) у прат њи 
Сте фа на Пан ка лу ји ћа (кла вир), као и Си мо на Де ре тић (ви о ли на). 

Ово го ди шњи до бит ни ци По ве ља за хвал но сти Ма ти це срп ске су:
До бро тво ри: Епар хи ја бач ка, Вла ди мир Бур гић, Пе ри ца Ми лу тин, Зла тан 

Сто ја ди но вић, Дра га на Ву лић (Mi rex), Јо ван Ву лић, др Ва са Иса ков, Пе тар Иса ков 
и Ти ја на Ра до ва но вић; 

Да ро да ва о ци: Дрин ка Ра до ва но вић, Ми ли вој Ба кић и Ма ри на Бо јић; 
До бро чи ни те љи: Слав ко Ста но је вић, Ми лан Ми лић Ја го дин ски и Ду шан 

Сав кић.

2019.
Сва ке го ди не око да на ро ђе ња на ше ве ли ке до бро твор ке Ма ри је Тран да фил, 

а уо чи пра зни ка у ко ји ма се упу ћу ју же ље за мир, за јед ни штво и за хвал ност, Ма-
ти ца срп ска ор га ни зу је Дан до бро тво ра. На гра де су ово го ди шњим до бро тво ри ма, 
у по не де љак 30. де цем бра 2019. го ди не, до де ли ли пред сед ник Ма ти це срп ске проф. 

Дан добротвора, 2019. године
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др Дра ган Ста нић и управ ник по сло ва Ма ти це срп ске мср Је ле на Ве се ли нов. По-
здрав ну реч одр жао је пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др Дра ган Ста нић, а у 
умет нич ком про гра му уче ство ва ли су проф. Ма ри на Ми лић Ра до вић (кла вир) и 
кла вир ски дуо, Ти ја на Це ро вић и Је ле на Јер ко вић (у кла си проф. Ма ри не Ми лић 
Ра до вић). До бро чин ство је кроз исто ри ју Ма ти це срп ске има ло зна чај ну уло гу у 
ње ном на ста ја њу, пе ри о ди ма фи нан сиј ских те шко ћа али и у вре ме ни ма ста бил не 
ма те ри јал не си ту а ци је, ка да је до при но си ло уна пре ђе њу ра да нај ста ри је на уч не и 
кул тур не ин сти ту ци је у Ср ба. 

Ово го ди шњи до бит ни ци По ве ља за хвал но сти Ма ти це срп ске: При вред на ко-
мо ра Вој во ди не, По љо при вред ни фа кул тет Но ви Сад, Но во сад ски са јам, Ду брав ка 
Ђу ка но вић (Д’ АРТ), Го ран Сав ко вић, Dri na Co op, Ра до мир Ињац (Сај нос), Пе ри ца 
Ми лу тин, Ати ла Ка пи тањ, Вла ди мир Ва тић (Гра фит), Ја вор Ра шај ски, Ро берт Кал-
ма ре вић, ака де мик Ка је тан Ган тар, Вла ди мир Гре чић, Иван Ка ра фи лов ски, Бо ја на 
По по вић, Са ва Ха лу гин, Дра га на Ву лић (Mi rex), Fin vest, Ђу ро Ба ти нић, Ми о драг 
Ђу кић и Ми ро слав Гво зде но вић.

ПРЕД СТА ВЉА ЊЕ МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ

Пред ста вља ње Ма ти це срп ске у Ки кин ди

У Све ча ној са ли Скуп шти не гра да у Ки кин ди, 14. апри ла 2016. го ди не, пред ста-
вљен је рад Ма ти це срп ске и одр жа но је пре да ва ње из Mатичиног ци клу са о Пр вом 
свет ском ра ту. При сут не је у име гра да по здра вио др Ми ло ван Бла жић, а у име Дру-
штва чла но ва Ма ти це срп ске у Ки кин ди про грам је на ја вио Ми лош Стан чић. Проф. 
др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске, го во рио је о ра ду Ма ти це у 
прет ход не че ти ри го ди не, а та ко ђе се освр нуо на ци клус пре да ва ња и про гра ма ве за-
них за обе ле жа ва ње сто го ди шњи це Пр вог свет ског ра та. Глав ни део про гра ма би ло 
је пре да ва ње „До бро вољ ци срп ске вој ске у Пр вом свет ском ра ту” др Ми ла на Ми ци ћа.

Пред ста вља ње Ма ти це срп ске у Су бо ти ци

У Срп ском кул тур ном цен тру „Све ти Са ва”, у за ду жби ни Ду ша на Ра ди ћа у 
Су бо ти ци, 20. апри ла 2016. го ди не, у окви ру ма ни фе ста ци је Не де ља пра во сла вља 
пред ста вље на је Ма ти ца срп ска. Скуп је по здра вио пред сед ник Срп ског кул тур ног 
цен тра го спо дин Ми лан Ма ро дић. О исто ри ја ту Ма ти це срп ске го во рио је проф. 
др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, а о то ме шта Ма ти ца срп ска да нас 
је сте го во рио је проф. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске. О Срп
ском би о граф ском реч ни ку, као нај зна чај ни јем про јек ту Ма ти це срп ске, го во ри ла 
је др Алек сан дра Но ва ков, на уч ни се кре тар овог про јек та. Про грам је пра ти ла 
при год на пре зен та ци ја фо то гра фи ја зна ме ни тих Су бо ти ча на, али и дру гих лич но-
сти ко је се на ла зе на стра ни ца ма ше стог то ма Срп ског би о граф ског реч ни ка. Про-
гра му су при су ство ва ли и са рад ни ци Ма ти це срп ске из Су бо ти це.

Пред ста вља ње Ма ти це срп ске у Бе чу

Де ле га ци ја Ма ти це срп ске: проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, 
проф. др Ђор ђе Ђу рић, ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске, и мср Је ле на Ве се ли нов, 
управ ник по сло ва Ма ти це срп ске, у уто рак, 20. де цем бра 2016. го ди не, уче ство ва-
ли су у про гра му пред ста вља ња Ма ти це срп ске у Бе чу. О усло ви ма за одр жа ва ње 
овог про гра ма бри нуо је Ор га ни за ци о ни од бор за осни ва ње Дру штва чла но ва Ма-
ти це срп ске у Ау стри ји и ње гов пред сед ник Зо ран Алек сић.



РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ 317

На по чет ку про гра ма по здрав ну реч упу тио је го спо дин Јо хан Гу де нус, за ме-
ник гра до на чел ни ка Бе ча, а сво је по здра ве и по др шку за осни ва ње Дру штва по слао 
је го спо дин Се ба сти јан Курц, ми ни стар спољ них по сло ва Ау стри је. По ред оста лих 
углед них го сти ју из Ау стри је и ино стран ства осни ва њу Дру штва и Скуп шти ни су 
при су ство ва ли вла ди ка Епар хи је ау стриј ско-швај цар ске Ан дреј Ћи лер џић, ам ба-
са дор Ср би је у Ре пу бли ци Ау стри ји Пе ро Јан ко вић, на чел ник Ми ни стар ства спољ-
них по сло ва Ау стри је за европ ске ин те гра ци је Ште фан Шолц и др. Де лат ност и 
исто ри јат Ма ти це срп ске пред ста ви ли су проф. Ста нић и проф. Ђу рић. Ску пу је 
при су ство вао и за ме ник по кра јин ског се кре та ра за кул ту ру др Не бој ша Ку зма но вић, 
ко ји је по здра вио све при сут не. 

По сле овог про гра ма одр жа на је Скуп шти на Дру штва и усво јен је ста тут ко-
ји је одо брио Управ ни од бор Ма ти це срп ске. За пред сед ни ка Дру штва је иза бра на 
мр Гор да на Илић Мар ко вић, лек тор и пре да вач на Ин сти ту ту за сла ви сти ку Уни-
вер зи те та у Бе чу, а за ге не рал ног се кре та ра иза бран је Зо ран Алек сић. Од лу че но је 
да ће оста ла рад на те ла би ти иза бра на на Скуп шти ни на кон ре ги стра ци је Дру штва. 
Не ко ли ко да на ка сни је усле ди ло је по вла че ње мр Гор да не Илић Мар ко вић са ме ста 
на ко је је иза бра на, па је цео про цес кон сти ту и са ња Дру штва вра ћен у фа зу функ-
ци о ни са ња Ор га ни за ци о ног од бо ра.

Пред ста вље на де лат ност Ма ти це срп ске на Ву ко вом са бо ру

У окви ру про гра ма 84. Ву ко вог са бо ра, 12. сеп тем бра 2017. го ди не у про сто-
ри ја ма Стал не по став ке сли ка Ми ће По по ви ћа и Ве ре Бо жич ко вић По по вић у Ло-
зни ци пред ста вље на је из да вач ка де лат ност Ма ти це срп ске. О исто ри ји и да на шњем 
ра ду на ше нај ста ри је уста но ве кул ту ре, на у ке и про све те, као и о из да њи ма из обла-
сти исто ри је го во рио је ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске проф. др Ђор ђе Ђу рић. 
Пот пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др Бран ко Бе шлин пред ста вио је рад на Ма ти-
чи ним ен ци кло пе диј ским по сло ви ма и из да ња из ове обла сти, као и књи гу Ев ге ни је 
Са вој ски и ње го во до ба. Проф. др Иси до ра Бје ла ко вић на дах ну то је го во ри ла о 
из да њи ма Ма ти чи ног Оде ље ња за књи жев ност и је зик.

Пред ста вље на из да ња и де лат ност Дру штва чла но ва Ма ти це срп ске  
у Цр ној Го ри

У Ма ти ци срп ској је 24. ок то бра 2017. го ди не пред ста вље на де лат ност Ма ти-
це срп ске – Дру штва чла но ва у Цр ној Го ри. Дру штво чла но ва Ма ти це срп ске у 
Цр ној Го ри пред ста ви ли су проф. др Дра го Пе ро вић и проф. др Је ли ца Сто ја но вић, 
пред сед ни ца Дру штва. Го сте је по здра вио пред сед ник Ма ти це срп ске проф. др 
Дра ган Ста нић, ко ји им је по же лео до бро до шли цу, ис та као зна чај ра да Ма ти це 
срп ске на свим про сто ри ма на ко ји ма жи ви срп ски на род и где се не гу ју срп ска 
ду хов ност и кул ту ра, те зна чај су сре та, по ве зи ва ња и об је ди ња ва ња.

Го сти и до ма ћи ни су го во ри ли о си ту а ци ји у Цр ној Го ри, о ва жно сти пре га-
ла штва Ма ти це срп ске у Цр ној Го ри, о те шко ћа ма, ра до сти и ле по ти су сре та и 
са бор но сти. Рад Дру штва чла но ва Ма ти це срп ске у Цр ној Го ри пред став њен је кроз 
не ко ли ко це ли на. Ка ко је ис так ну то, Дру штво оба вља на уч но и стра жи вач ку, из да-
вач ку и ар хив ску де лат ност и дру ге де лат но сти у обла сти кул ту ре; до при но си из гра-
ђи ва њу и ко ор ди ни са њу на уч но и стра жи вач ког ра да, по себ но у обла сти дру штве них 
и ху ма ни стич ких на у ка; уна пре ђу је на уч ну пе ри о ди ку, те про мо ви ше и под сти че 
раз вој срп ских ства ра ла ца у Цр ној Го ри.

Дру штво је упо зна ло при сут не са бо га том из да вач ком де лат но шћу ко ја се 
од ви ја ла од ње го вог осни ва ња, као и са из да вач ким по ду хва ти ма ко ји су пла ни ра ни 
у на ред ним ме се ци ма, а од по себ ног је зна ча ја, ка ко је ре че но, ре дов ност из ла же ња 
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два ју ча со пи са: Ок то их и Сми сао. При сут ни су упо зна ти са три би на ма, про мо ци-
ја ма, пре да ва њи ма и из ло жба ма ко је се ре дов но од ви ја ју у ор га ни за ци ји Дру штва, 
што под ра зу ме ва и мно га го сто ва ња по сле ни ка на у ке и кул ту ре са про сто ра Ср би је 
и из дру гих зе ма ља. Ва жно је ис та ћи да Дру штво у са рад њи с Ам ба са дом Ре пу бли ке 
Ср би је и Сту диј ским про гра мом за срп ски је зик и књи жев ност Фи ло ло шког фа кул-
те та у Ник ши ћу ор га ни зу је стал ну три би ну ко ју во ди доц. др Го ран Ра до њић. По-
себ но је зна чај но одр жа ва ње два ме ђу на род на на уч на ску па. На кон пр вог ме ђу на-
род ног на уч ног ску па, „Срп ско је зич ко на сле ђе на про сто ру да на шње Цр не Го ре и 
срп ски је зик да нас”, одр жа ног апри ла 2012. г. у Хер цег Но вом, Ма ти ци срп ској у 
Но вом Са ду и дру штви ма ње них чла но ва у Ре пу бли ци Срп ској и Цр ној Го ри по ве-
ре но је да у ма ју 2017. у Под го ри ци ор га ни зу ју и дру ги скуп, са да про ши рен и на 
књи жев ност. По зи ву се ода зва ло 79 струч ња ка из де сет европ ских др жа ва. Одр жа на 
су и два ску па: је дан по све ћен Бо ри сла ву Пе ки ћу а дру ги Жар ку Ко ма ни ну. Ка ко 
је у пред ста вља њу на гла ше но, Дру штво по себ ну па жњу по кла ња не го ва њу са рад ње 
са Сту диј ским про гра мом за срп ски је зик и књи жев ност у Ник ши ћу, те тру ду да у 
вре ме ни ма те шким по ср би сти ку у Цр ној Го ри по мог не и по кло ни па жњу они ма који 
су нај сјај ни ји на ста за ма срп ског је зи ка и књи жев но сти – сту ден ти ма овог од се ка. 
Уз то, Дру штво чла но ва Ма ти це срп ске у Цр ној Го ри ве ћи број са др жа ја по све ти ло 
је срп ским ве ли ка ни ма Ње го шу и Ву ку. На кра ју су пред став ни ци Дру штва за хва-
ли ли на ср дач ном при је му, при ја тељ ском и ко ле ги јал ном су сре ту, те на зна чај ној 
по мо ћи, по др шци и раз у ме ва њу ко је им пру жа Ма ти ца срп ска.

ПРЕД СТА ВЉА ЊЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ СЛО ВЕН СКИХ МА ТИ ЦА 

Де лат ност сло вен ских Ма ти ца са се ди штем у Ср би ји 

У Ма ти ци срп ској, 10. мар та 2016. го ди не, пред ста вље но је де ло ва ње Ма ти це 
сло вач ке, Ма ти це ру син ске и Бу ње вач ке ма ти це са се ди штем у Ср би ји. При сут не 
је по здра вио проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, а о на стан ку, ста-
ту су, кул тур но-про свет ном де ло ва њу и не ким ак ту ел ним про бле ми ма са ко ји ма се 
су о ча ва ју по ме ну те сло вен ске ма ти це го во ри ли су: Ка та ри на Ме ле го ва Ме ли хо ва, 
пред сед ни ца, и Ана Ме две ђо ва, пред сед ни ца Про свет не ко ми си је (Ма ти ца сло вач ка), 
Ђу ра Па пу га, пред сед ник, Ми ло мир Шај тош, за ме ник пред сед ни ка, и проф. др 
Ми хај ло Феј са, порт па рол (Ма ти ца ру син ска), те Иван Се длак, пред сед ник, Мар ко 
Мар ја ну шић, пот пред сед ник, и Та ма ра Ба бић, пот пред сед ни ца (Бу ње вач ка ма ти ца). 
Том при ли ком Ђу ра Па пу га, пред сед ник Ма ти це ру син ске, уру чио је проф. др Дра-
га ну Ста ни ћу, пред сед ни ку Ма ти це срп ске, при зна ње за до при нос у очу ва њу и 
про ду бљи ва њу са рад ње из ме ђу ових две ју ин сти ту ци ја. По ред зва ни ца и број них 
пред став ни ка ме ди ја, про гра му је при су ство вао и Сла ви ша Гру јић, по кра јин ски 
се кре тар за кул ту ру.

По се та Ма ти це мо рав ске Ма ти ци срп ској

Ма ти ца срп ска је 19. и 20. ок то бра 2016. го ди не би ла до ма ћин де ле га ци ји Ма-
ти це мо рав ске из Бр на (Че шка), у са ста ву: проф. др Бро ни слав Хо хо лач, се кре тар 
Ма ти це мо рав ске, проф. др Ли бор Јан, за ме ник пред сед ни ка Ма ти це мо рав ске, и 
проф. др Вац лав Шће па нек, члан Управ ног од бо ра Ма ти це мо рав ске за ду жен за 
од но се са Ма ти цом срп ском. Ма ти ца мо рав ска је да ла ве ли ку по др шку ак ци ји Ре-
пу бли ке Ср би је око за шти те срп ског кул тур ног на сле ђа на Ко со ву и Ме то хи ји у 
Уне ску. 
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У скло пу ове дво днев не по се те, Ма ти ца срп ска и Га ле ри ја Ма ти це срп ске ор-
га ни зо вле су и при год не про гра ме. 

У сре ду, 19. ок то бра са по чет ком у 19 ча со ва, у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске 
одр жа на су за ни мљи ва пре да ва ња о исто ри ја ту и из да вач кој де лат но сти Ма ти це 
мо рав ске и отво ре на је из ло жба Ма ти ца мо рав ска – ју че, да нас, су тра. Го сте и при-
сут ну пу бли ку по здра вио је проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, 
ко ји је, из ме ђу оста лог, ис та као и ве ли ку по др шку ко ју је Ма ти ца мо рав ска да ла 
ак ци ји Ре пу бли ке Ср би је око за шти те срп ског кул тур ног на сле ђа на Ко со ву и Ме-
то хи ји у Уне ску. Глав ни ре фе рат „Ma ti ce moravská: mi nu lost, so u ča snost, per spek tivy 
– Ма ти ца мо рав ска: про шлост са да шност и пер спек ти ве” из ло жио је проф. др Бро-
ни слав Хо хо лач, а проф. др Ли бор Јан, за ме ник пред сед ни ка Ма ти це мо рав ске, 
го во рио је на те му „Publikační a vědecká čin nost Ma ti ce mo ravské – Из да вач ка и 
на уч на де лат ност Ма ти це мо рав ске”. Из бло жбу књи га и ча со пи са Ма ти це мо рав ске, 
ко ја је би ла по ста вље на у ви три на ма ис пред Све ча не са ле, ко мен та ри са ли су проф. 
др Ли бор Јан и проф. др Вац лав Шће па нек. То ком из ла га ња ре фе ра та пу тем ви део-
би ма био је обез бе ђен пре вод на срп ски је зик.

У Га ле ри ји Ма ти це срп ске, у че твр так, 20. ок то бра, са по чет ком у 19 ча со ва, 
при ре ђен је фол клор ни про грам Из срп ске кул тур не ри зни це. Го сте и при сут ну 
пу бли ку по здра вио је проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, ко ји је, 
из ме ђу оста лог, на гла сио ва жност на став ка тра ди ци је не го ва ња до брих од но са и 
плод не са рад ње из ме ђу два ју Ма ти ца. Го сти ма је пред ста вљен сплет фол клор них 
пе са ма и ига ра из Вој во ди не, са Ко со ва и Ме то хи је, као и из по је ди них де ло ва цен-
трал них, ис точ них и за пад них обла сти Ср би је, а у из во ђе њу Ан сам бла „Ви ла” из 
Но вог Са да. У част де ле га ци је Ма ти це мо рав ске, Сла вен Ба лаћ, кла ри не ти ста, члан 
Ан сам бла „Ви ла”, уз кла вир ску прат њу, из вео је ком по зи ци ју Си чи ли ја на Ја на Вањ-
ха ла, че шког ком по зи то ра с кра ја XVI II ве ка.

У окви ру дво днев не по се те Ма ти ци срп ској де ле га ци је Ма ти це мо рав ске из 
Бр на углед не го сте при ми ли су и ви со ки зва нич ни ци из обла сти кул ту ре на ни воу 
Ре пу бли ке и По кра ји не. У сре ду, 19. ок то бра, го сте у прат њи проф. др Дра га на Ста-
ни ћа, пред сед ни ка Ма ти це срп ске, при ми ли су, у Ми ни стар ству кул ту ре и ин фор ми-
са ња у Бе о гра ду, го спо дин Вла дан Ву ко са вље вић, ми ни стар кул ту ре и ин фор ми са ња, 
и др Дра ган Ха мо вић, по себ ни са вет ник ми ни стра. Том при ли ком раз го ва ра ло се 
о на став ку са рад ње, као и о по мо ћи Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња Ма ти-
ци срп ској око ре а ли за ци је на став ка са рад ње у ре ги о ну, а пре све га са Ма ти цом 
мо рав ском. На кон ових при јат них и пло до твор них раз го во ра, пред сед ник Ста нић 
од вео је го сте у по се ту Му зе ју Срп ске пра во слав не цр кве. Углед не го сте до че као 
је отац Вла ди мир Ра до ва но вић, управ ник Му зе ја, и том при ли ком био је и струч ни 
ту мач му зеј ске исто ри је и стал не по став ке. По сле то га, одр жа на је сед ни ца Ре дак-
ци је Збор ни ка ра до ва о срп ско-че шким ве за ма Од Мо ра ве до Мо ра ве, ко јој су осим 
углед них го сти ју и проф. Ста ни ћа при су ство ва ли ру ко во ди о ци овог про јек та, проф. 
др Ве сна Ко при ви ца и проф. др Алек сан дра Кор да Пе тро вић.

У че твр так, 20. ок то бра, го сте у прат њи проф. др Дра га на Ста ни ћа, пред сед ни-
ка Ма ти це срп ске, у По кра јин ском се кре та ри ја ту за кул ту ру, јав но ин фор ми са ње и 
од но се са вер ским за јед ни ца ма у Но вом Са ду, при ми ли су проф. Ми ро слав Штат кић, 
се кре тар, и др Не бој ша Ку зма но вић, за ме ник се кре та ра. Том при ли ком раз го ва ра ло 
се о ин тен зи ви ра њу са рад ње око до га ђа ја ве за них за ма ни фе ста ци је усме ре не на што 
аде кват ни ју афир ма ци ју Но вог Са да као Европ ске пре сто ни це кул ту ре 2021. го ди не.

Да ни Ма ти це сло вач ке у Ма ти ци срп ској

Ма ти ца срп ска је 22, 23. и 24. но вем бра 2016. го ди не при ре ди ла низ про гра ма 
по во дом по се те углед них го сти ју из Ма ти це сло вач ке (др Ма ри јан Ткач, пред сед-
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ник Ма ти це сло вач ке, и др Зу за на Па ве ле цо ва, ди рек тор ка Му зе ја Сло ва ка у ди ја-
спо ри Ма ти це сло вач ке).

У скло пу ове по се те, Ма ти ца срп ска и Га ле ри ја Ма ти це срп ске ор га ни зо ва ле 
су при год не про гра ме. 

У про сто ри ја ма Ма ти це срп ске, у уто рак, 22. но вем бра, пред ста вљен је опус 
са вре ме ног сло вач ког пе сни ка Ми ро сла ва Бје ли ка. У про гра му су уче ство ва ли: 
Ра до мир Ан дрић, Ми ро слав Де мак, Иван Не гри шо рац и Мар тин Пре бу ђи ла.

У Све ча ној са ли Ма ти це срп ске, у сре ду, 23. но вем бра, одр жа но је пре да ва ње 
и отва ра ње из ло жбе Ма ти ца сло вач ка – ју че, да нас, су тра. Го сте и при сут ну пу-
бли ку по здра вио је проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске. О исто-
ри ја ту Ма ти це сло вач ке го во рио је др Ма ри јан Ткач (пре вод је био обез бе ђен), а 
пре ве де ни рад др Пе те ра Ца ба да ја, на уч ног се кре та ра Ма ти це сло вач ке, про чи та ла 
је др Зу за на Па ве ле цо ва. Из ло жба књи га и ча со пи са из из да вач ке де лат но сти Ма-
ти це сло вач ке по ста вље на је у ви три на ма ис пред Све ча не са ле.

У Га ле ри ји Ма ти це срп ске, у че твр так, 24. но вем бра, у част го сти ју из Ма ти-
це сло вач ке при ре ђен је фол клор ни про грам Из срп ске кул тур не ри зни це. Го сте и 
при сут не зва ни це по здра вио је проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, 
а у про гра му су уче ство ва ли Ан самбл „Ви ла” и КУД „Па вел Јо зеф Ша фа рик” из 
Но вог Са да.

Го сто ва ње сло вач ких књи жев ни ка и пред став ни ка  
Ма ти це сло вач ке

У Ма ти ци срп ској, у уто рак 20. фе бру а ра 2018. го ди не са по чет ком у 20 са ти, 
одр жа но је књи жев но ве че по све ће но пред ста вља њу књи га срп ских пе сни ка ко је 
су у из да њу Дру штва сло вач ких књи жев ни ка об ја вље не у Бра ти сла ви. У про гра му 
су уче ство ва ли: Ми ро слав Бје лик, пред сед ник Дру штва сло вач ких књи жев ни ка; 
Ми ро слав Де мак, књи жев ник и пре во ди лац; Мар тин Пре бу ђи ла, књи жев ник и 
пре во ди лац; Зден ка Ва лент Бе лић, пре во ди лац; и пе сни ци: Ра до мир Ан дрић, Зо ран 
Ђе рић, Дра ган Јо ва но вић Да ни лов, Је ре ми ја Ла за ре вић и Иван Не гри шо рац. Циљ 
про гра ма је био да се ис так ну тра ди ци о нал но до бри од но си из ме ђу срп ске и сло вач-
ке кул ту ре, ко ји су кру ни са ни пре во ди ма зна чај них оства ре ња срп ских пе сни ка на 
сло вач ки је зик. Том при ли ком, Иван Не гри шо рац (проф. др Дра ган Ста нић), срп ски 
пе сник, при мљен је за чла на Дру штва сло вач ких књи жев ни ка.

Го сти пе снич ке ве че ри, у скло пу дво днев не по се те Ма ти ци срп ској, би ли су 
и Ма ри јан Га шпар, пред сед ник Ма ти це сло вач ке, Ште фан Мар тин ко вић, пред сед-
ник Над зор ног од бо ра Ма ти це сло вач ке, Мар тин Хај ник, члан Од бо ра Ма ти це 
сло вач ке, и Ми хал Ткач, члан Од бо ра Мла де ма ти це. Углед не го сте из Ма ти це сло-
вач ке, у прат њи Ми ро сла ва Бје ли ка, пред сед ни ка Дру штва сло вач ких књи жев ни-
ка, и Ми ро сла ва Де ма ка, књи жев ни ка и пре во ди о ца, у то ку да на при ми ли су проф. 
др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, и мср Је ле на Ве се ли нов, управ ник 
по сло ва Ма ти це срп ске, а том при ли ком раз го ва ра но је о про ду бљи ва њу и уна пре-
ђе њу тра ди ци о нал но до брих од но са из ме ђу две ју Ма ти ца.

„ДА НИ СРП СКЕ У СР БИ ЈИ” 

Про је кат под на зи вом „Да ни Срп ске у Ср би ји” по кре нут је 2013. го ди не с иде-
јом да се Ср би ји и ње ним гра ђа ни ма на увек нов и је дин ствен на чин пред ста ве 
Ре пу бли ка Срп ска и ње ни по тен ци ја ли.

У окви ру про гра ма „Да ни Срп ске у Ср би ји” у Ма ти ци срп ској су ор га ни зо ва-
не две ма ни фе ста ци је. Проф. др Ран ко По по вић, про фе сор Фи ло ло шког фа кул те та 
у Ба њој Лу ци, 18. сеп тем бра 2016. го ди не је одр жао пре да ва ње „125-го ди шњи ца 
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Иве Ан дри ћа”, а 19. сеп тем бра 2016. го ди не пи сци Удру же ња књи жев ни ка Ре пу-
бли ке Срп ске Ран ко Ри со је вић, Пре драг Бје ло ше вић, Јо ван ка Стој чи но вић Ни ко лић 
и Злат ко Ју рић одр жа ли су пе снич ко ве че. На по чет ку обе ма ни фе ста ци је при сут-
ни ма се обра тио ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске проф. др Ђор ђе Ђу рић, а у име 
Пред став ни штва Ре пу бли ке Срп ске у Ср би ји Ду шко М. Пе тро вић. Пе снич ко ве че 
во ди ла је др Иси до ра По по вић.

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 19. ок то бра 2017. го ди не у Све ча ној са ли 
Ма ти це срп ске пред ста вље на је књи га Исто ри ја Ре пу бли ке Срп ске ау то ра Че до ми-
ра Ан ти ћа и Не на да Кец ма но ви ћа. Пред сед ник Ма ти це срп ске пр оф. 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 ни ма, 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”.

УЧЕ ШЋЕ НА СА ЈАМ СКИМ МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА МА 

Ме ђу на род ни са лон књи га у Но вом Са ду 

Ма ти ца срп ска је у про те клом из ве штај ном пе ри о ду уче сто ва ла на тра ди цио-
нал ном Ме ђу на род ном са ло ну књи га у Но вом Са ду. 

Пред ста вље на су из да ња Ма ти це срп ске, Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске, 
Би бли о те ке Ма ти це срп ске и Га ле ри је Ма ти це срп ске, ко ја су пу бли ко ва на у по-
след ње че ти ри го ди не. По ред но вих из да ња, на по ли ца ма са јам ског штан да на шла 
су се и ста ри ја из да ња за ко је чи та лач ка и струч на пу бли ка по ка зу је ин те ре со ва ње. 
Са јам ски штанд је ви зу ел но обо га ћен ин фор ма тив ним по сте ри ма, из ло же ним на 
кон струк ци ји ку ле штан да и ба не ри ма о Са ви Те ке ли ји и Ма ри ји Тран да фил. 

Књи жев на ма ни фе ста ци ја „Да ни Ла зе Ко сти ћа”, исто и ме на на гра да за књи жев-
но ства ра ла штво, На гра да за из да вач ки по ду хват го ди не и спе ци јал на при зна ња 
до дат ни су ку ри о зи тет ове ма ни фе ста ци је од 2018. го ди не. На гра да „Ла за Ко стић” 
је 2019. го ди не при па ла Се ли ми ру Ра ду ло ви ћу, управ ни ку Би бли о те ке Ма ти це срп-
ске, за књи гу Два на ест, у из да њу За во да за уџ бе ни ке. При зна ње се до де љу је за 
нај бо љу књи гу об ја вље ну из ме ђу два са ло на. Ма ти ца срп ска се по се ти о ци ма пред-
ста ви ла не ко ли ци ном но вих из да ња, нпр.: Орин то ло шки реч ник, Реч ник сла ве но
срп ског је зи ка – оглед на све ска, За пам ће ња ака де ми ка Ва си ли ја Кре сти ћа, Исто
ри ја на де лу – ин тер вјуи ака де ми ка Че до ми ра По по ва, Ари сто крат ду ха Ра до ва на 
По по ви ћа, Са па шња ка до на у че ња ка – ме мо а ри Ми хај ла Пу пи на, као и ка пи тал ним 
про јек ти ма по пут Реч ни ка срп ског је зи ка, Пра во пи са и Нор ма тив не гра ма ти ке, те 
Срп ске ен ци кло пе ди је и Срп ског би о граф ског реч ни ка.

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. 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, рад ни ци оп ште слу жбе и 
ра чу но вод ства на про да ји књи га и ин фор ми са њу о пу бли ка ци ја ма Ма ти це срп ске.
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Ме ђу на род ни са јам књи га у Бе о гра ду

У про те клом из ве штај ном пе ри о ду Ма ти ца срп ска је уче ство ва ла на тра ди-
ци о нал ном Ме ђу на род ном сај му књи га у Бе о гра ду.

Под сло га ном „Књи ге у ру ке”, 61. Ме ђу на род ни бе о град ски са јам књи га 2016. 
го ди не отво рио је проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, а у име Ира-
на, зе мље по ча сног го ста, при сут ни ма се обра ти ла Nar ges Abyar, књи жев ни ца и 
ре ди тељ ка. При ли ком обра ћа ња број ним углед ним зва ни ца ма, по се ти о ци ма и пред-
став ни ци ма ме ди ја, проф. Ста нић ис та као је да Са јам пред ста вља ме сто ствар ног 
су сре та уче сни ка књи жев не ко му ни ка ци је: „Овај са јам озна ча ва тре ну так сла вља 
ко јим се у је зи ку, по сред ством књи ге, пред на ма отва ра чи тав свет, са мно гим сво јим 
је зи ци ма и тај на ма, ле по та ма и ру го ба ма због ко јих вре ди жи ве ти”. Ма ти ца срп ска 
се по се ти о ци ма пред ста ви ла не ко ли ци ном но вих из да ња, као и ка пи тал ним про јек-
ти ма по пут Реч ни ка срп ског је зи ка, Пра во пи са и Нор ма тив не гра ма ти ке (екав ско 
и ије кав ско из да ње), те Срп ске ен ци кло пе ди је и Срп ског би о граф ског реч ни ка. 

Под сло га ном „Кључ је у књи га ма” на дах ну тим го во ри ма ака де ми ка Ми ра 
Вук са но ви ћа и ау стриј ског ау то ра Кар ла Мар ку са Га у са, отво рен је 62. Ме ђу на род ни 
бе о град ски са јам књи га. Ма ти ца срп ска се по се ти о ци ма пред ста ви ла не ко ли ци ном 
но вих из да ња по пут Спо ме ни це ака де ми ку Че до ми ру По по ву, књи га Не свр ста ни 
ху ма ни зам Ру дол фа Бру чи ја Не ма ње Сов ти ћа, Пре пи ска II Ла зе Ко сти ћа, Ва са 
Ста јић – при ло зи за ау то би о гра фи ју Зо ри це Ха џић, те збор ни ка ра до ва По е зи ја 
Не бој ше Де ве та ка и Жан ров ска укр шта ња срп ске и ан гло фо не књи жев но сти, као 
и ка пи тал ним про јек ти ма по пут Реч ни ка срп ског је зи ка, Пра во пи са и Нор ма тив не 
гра ма ти ке (екав ско и ије кав ско из да ње), те Срп ске ен ци кло пе ди је и Срп ског би о
граф ског реч ни ка. 

Под сло га ном „Ра дост чи та ња” отво рен је 63. Ме ђу на род ни бе о град ски са јам 
књи га уз на дах ну ту бе се ду ака де ми ка Ма ти је Бећ ко ви ћа и ма ро кан ског исто ри ча-
ра Аб ду ла ха Бу су фа. Ма ти ца срп ска се по се ти о ци ма пред ста ви ла не ко ли ци ном 
но вих из да ња по пут Срп ске ен ци кло пе ди је (Том тре ћи, књи га 1, Г–Де мо гра фи ја), 
Срп ског би о граф ског реч ни ка (Том сед ми, МЛ–ПАН), Син так се сло же не ре че ни це 
Пре дра га Пи пе ра и са рад ни ка, збор ни ка ра до ва: Ко со во и Ме то хи ја: ју че, да нас, су
тра, До бро вољ ци у Ве ли ком ра ту 1914–1918, Срп скору ске књи жев не и кул тур не 
ве зе: епо ха мо дер не и По е зи ја Сло бо да на Зу ба но ви ћа, књи га: Го во ри и обра ћа ња 
Бо жи да ра Ко ва че ка, Сла ве ни зми у ра ним дра ма ма Јо ва на Сте ри је По по ви ћа Ми ле-
не Зо рић, Ко ре о гра фи ја: тра ди ци о нал ни плес на сце ни Ми ло ра да Ло ни ћа, За пи си о 
Ин ди ји кне за Бо жи да ра Ка ра ђор ђе ви ћа, као и ка пи тал ним про јек ти ма по пут Реч ни
ка срп ског је зи ка, Пра во пи са и Нор ма тив не гра ма ти ке (екав ско и ије кав ско из да ње). 

Под сло га ном „Пи смо=гла ва”, уз бе се ду књи жев ни ка Ми ло ва на Ви те зо ви ћа 
и обра ћа ње књи жев ни ка и пре во ди о ца Ха и та ма Ал Хај Али ја, пред сед ни ка Ме ђу-
на род ног сај ма књи га у Ка и ру, отво рен је 64. Ме ђу на род ни бе о град ски са јам књи-
га. Ма ти ца срп ска се по се ти о ци ма пред ста ви ла не ко ли ци ном но вих из да ња по пут 
збор ни ка ра до ва Ми ло рад Па вић: ста нов ник свет ске књи жев но сти, те књи га: Ovid 
in To mis Гој ка Ђо га, Ме ди те ран ски све ти о ник Зо ра на Жив ко ви ћа, Сер Га вејн и 
Зе ле ни ви тез; пре вод, ту ма че ња и зна че ња Мла де на Ја ко вље ви ћа, О срп ској књи
жев но сти и кул ту ри Га бри је ле Шу берт, Ко со во на кра ју исто ри је Алек сан дра 
Пе тро ви ћа и Дан ка Кам чев ског, Му зи ка у жи во ту Ср ба у 19. ве ку – из ме мо ар ске 
ри зни це На та ше Мар ја но вић, Да хиј ска вре ме на на Ко со ву и Ме то хи ји (1878–1899) 
Сла ви ше Не дељ ко ви ћа, Реч ник срп ских го во ра Вој во ди не, 1–4 и Атлас на се ља Вој
во ди не, књи га III, Бач ка Сло бо да на Ћур чи ћа, као и ка пи тал ним про јек ти ма по пут 
Реч ни ка срп ског је зи ка, Пра во пи са и Нор ма тив не гра ма ти ке (екав ско и ије кав ско 
из да ње). 
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ИЗ ЛО ЖБЕ У МА ТИ ЦИ СРП СКОЈ

ИЗ ЛО ЖБА НИ КО ЛА ТЕ СЛА – У СВОМ И НА ШЕМ ВРЕ МЕ НУ

У Ма ти ци срп ској, 17. ок то бра 2016. го ди не, у за јед нич кој ор га ни за ци ји Ма-
ти це срп ске и Му зе ја Ни ко ле Те сле, уз два при год на пре да ва ња отво ре на је из ло жба 
Ни ко ла Те сла – у свом и на шем вре ме ну. Све ча ност је отво ри ла ком по зи ци ја „Сан 
го спо да ра све тло сти” Све ти сла ва Бо жи ћа у из во ђе њу кла вир ског дуа ко ји чи не 
Ка ја Ман дић Плав шић и Мар ко Сто ја но вић, сту ден ти Ака де ми је умет но сти у Но-
вом Са ду у кла си про фе сор ке Ма ри не Ми лић Ра до вић. На кон то га при сут не го сте, 
број ну пу бли ку и пред став ни ке ме ди ја са 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. Том при ли ком, про фе сор 
Ста нић је про чи тао и сво ју пе сму „Не где у еон ској сфе ри, све тло сна ду ша Ни ко ле 
Те сле са зи ва Скуп шти ну бла го сло ве них на уч ни ка”, ко ја је пр ви пут об ја вље на у 
јул ско-ав гу стов ској све сци Ле то пи са Ма ти це срп ске за 2016. го ди ну.

Др Бра ни мир Јо ва но вић, управ ник Му зе ја Ни ко ле Те сле, го во рио је о Те сли-
ном жи во ту и на уч ном ра ду, уз при год ну пре зен та ци ју на ви део-би му, а пре зви тер 
Оли вер Су бо тић на дах ну то је бе се дио о ду хов ним и фи ло зоф ским аспек ти ма ли ка 
и де ла ве ли ког на уч ни ка. На кон ових ин те ре сант них пре да ва ња, пу бли ка је има ла 
при ли ку да по гле да из ло жбу по све ће ну Ни ко ли Те сли, ко ја, из ме ђу оста лог, са др жи 
и два за ни мљи ва екс по на та ко ја на прак ти чан на чин де мон стри ра ју на уч на до стиг-
ну ћа овог за и ста ве ли ког на уч ни ка.

ИЗ ЛО ЖБА ПО ВО ДОМ СТО ГО ДИ ШЊИ ЦЕ РО ЂЕ ЊА  
РУ ДОЛ ФА БРУ ЧИ ЈА

У скло пу обе ле жа ва ња сто го ди шњи це ро ђе ња зна ме ни тог ком по зи то ра Ру-
дол фа Бру чи ја, у Ма ти ци срп ској је 30. мар та 2017. го ди не отво ре на из ло жба Из бор 
из Лич ног фон да „Ру долф Бру чи (1917–2002)”. На отва ра њу су го во ри ли проф. мр 
Не над Осто јић, пот пред сед ник Ма ти це срп ске, и др Не ма ња Сов тић, ау тор из ло жбе. 
Ше зде се так екс по на та ко је је син Ру дол фа Бру чи ја по кло нио Ма ти ци срп ској пред-
ста вља ре пре зен та тив ни део не дав но фор ми ра ног лич ног фон да. Иа ко је не по сре-
дан по вод овој из ло жби обе ле жа ва ње сто го ди шњи це ком по зи то ро вог ро ђе ња, она 
има за циљ и да јав но сти пре до чи да је Лич ни фонд „Ру долф Бру чи (1917–2002)” 
об ра ђен и до сту пан ис тра жи ва чи ма у Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске. Ау то ри 
из ло жбе су мср Алек сан дра Јо ва но вић и др Иси до ра По по вић, ар хи ви сти Ру ко пи-
сног оде ље ња. Из ло жба је тра ја ла до 30. апри ла 2017. го ди не.

МА ТЕ РИ ЈАЛ НЕ ПРИ ЛИ КЕ, ИН ВЕ СТИ ЦИ О НИ РА ДО ВИ,  
ЗА ДУ ЖБИ НЕ И ДРУ ГИ ИЗ ВО РИ ПРИ ХО ДА 

ИЗ ВЕ ШТАЈ О ПРО ЦЕ СУ РЕ СТИ ТУ ЦИ ЈЕ ЗА ДУ ЖБИН СКЕ ИМО ВИ НЕ  
И ИМО ВИ НИ КО ЈУ ЈЕ МА ТИ ЦА СРП СКА СТЕ КЛА НА  

ОСНО ВУ ТЕ СТА МЕ НА ТА ДО БРО ТВО РА (2016–2020)

Ма ти ца срп ска је бла го вре ме но, у скла ду са За ко ном о вра ћа њу имо ви не и обе-
ште ће њу, под не ла зах те ве за по вра ћај од у зе те имо ви не за два на ест за ду жби на под 
упра вом Ма ти це срп ске, као и имо ви не ко ја је од у зе та ди рект но Ма ти ци срп ској.

Пред ме ти по пре да тим ре сти ту ци о ним зах те ви ма на ла зе се у раз ли чи тим 
фа за ма по ступ ка, та ко да се пре да ти зах те ви мо гу по де ли ти на:
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– Зах те ве ко ји су ре ше ни у дру гом сте пе ну (до не то ре ше ње Ми ни стар ства фи-
нан си ја на уло же ну жал бу). С об зи ром на то да је ре ше њи ма зах тев од би јен, а 
да су ис цр пље на сва прав на сред ства у управ ном по ступ ку у од но су на пред-
мет не зах те ве, по кре нут је управ ни спор (под не та је ту жба Управ ном су ду):

1. Имо ви на За ду жби не Ве ли ми ра и си на му Ду ша на Бу гар ског;
2. Имо ви на За ду жби не Ма ри је Тран да фил;
3. Имо ви на За ду жби не Јо ва на Тран да фи ла;
4. Имо ви на За ду жби не Си ме Ђор ђе ви ћа;
5. Имо ви на За ду жби не Но ва ка и Со фи је Го луп ски.

– Зах те ве у од но су на ко је је до не то ре ше ње Аген ци је за ре сти ту ци ју и на ко је 
је уло же на жал ба Ми ни стар ству фи нан си ја, као дру го сте пе ном ор га ну:

1. Имо ви на За ду жби не др Ми ло ша Бок ша на.

– Зах те ве у од но су на ко је је одр жа на рас пра ва пред Аген ци јом за ре сти ту ци ју, 
под нет од го вор Др жав ном пра во бра ни ла штву, али ре ше ње ни је до не то:

1. Имо ви на За ду жби не Љу бо ми ра, Да ни це и Владанa Ло ти ћа;
2. Имо ви на За ду жби не Ми ло ша Ди ми три је ви ћа и же не му Ма ри је Га ван ски. 

– Зах те ве ко ји су од би је ни прав но сна жном суд ском од лу ком 
а) због не до стат ка ак тив не ле ги ти ма ци је:
1. Имо ви на Ма ти це срп ске на Рат ном остр ву;
2. Имо ви на Ма ти це срп ске у Бе че ју (да ро да вац Пе тар Ке кић);
3. Имо ви на Ма ти це срп ске у Срем ској Ка ме ни ци.

Ак ту ел ни За кон о ре сти ту ци ји на из ри чит на чин, им пе ра тив ном нор мом про-
пи су је ко су су бјек ти ко ји има ју пра во да тра же по вра ћај имо ви не. Ма ти ца срп ска у 
скла ду са ва же ћим За ко ном о ре сти ту ци ји ни је ак тив но ле ги ти ми са на, те су зах те ви 
од би је ни.

б) задужбинa ниje обновљенa 1996. го ди не:
1. Имо ви на За ду жби не Па вла и Ју ли ја не Јан ко вић.
в) задужбинa ниje испуњавалa фор мал не усло ве за упис у АПР (2012):
1. Имо ви на За ду жби не Га бри је ле Ве се ли но вић.

По вра ћај ове имо ви не био би мо гућ у скла ду са од ред ба ма тек ста lex spe ci a lis-а 
о по вра ћа ју имо ви не за Ма ти цу срп ску, Срп ску ака де ми ју на у ка и умет но сти и Бео-
град ски уни вер зи тет на чи јој ре а ли за ци ји ак тив но ра де ове три уста но ве.

По чет ком 2019. го ди не оства рен је ве ли ки успех на шег прав ног ти ма у пред-
ме ту по вра ћа ја имо ви не За ду жби не Бог да на Дун ђер ског. Ис пи ту ју ћи за ко ни тост 
оспо ре ног ре ше ња у гра ни ца ма зах те ва из ту жбе, Управ ни суд је на шао да је ту жба 
Ма ти це срп ске осно ва на и по ни штио ре ше ње ко јим се оспо ра ва пра во За ду жби не 
Бог да на Дун ђер ског под упра вом Ма ти це срп ске на вра ћа ње од у зе те имо ви не. У 
свим до са да шњим пред ме ти ма у управ ном по ступ ку оспо ра ван је прав ни кон ти-
ну и тет за ду жби на. Суд је, у овом по ступ ку, пра вил но оце нио да је над ле жни ор ган 
у управ ном по ступ ку сма трао зах тев За ду жби не нео сно ва ним, а да при том ни је 
оце нио на во де и до ка зе ко ји су при ло же ни. За ду жби на Бог да на Дун ђер ског је због 
ускла ђи ва ња са по зи тив но прав ним про пи си ма има ла оба ве зу да об но ви рад (1996), 
тј. да се ре ги стру је код АПР (2012), али ови упи си не ма ју кон сти ту ти ван ка рак тер, 
ка ко то за кљу чу је Аген ци ја за ре сти ту ци ју. Наш прав ни тим је ус пео да до ка же 
по сто ја ње усло ва за ре сти ту ци ју за ду жбин ске имо ви не, па је суд вра тио овај пред-
мет на по нов но ре ша ва ње са за дат ком да ту же ни ор ган от кло ни по вре де пра ви ла 
по ступ ка, на ко је му је ука за но овом пре су дом, оце ни на во де жал бе ко је је уло жи ла 
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За ду жби на Бог да на Дун ђер ског под упра вом Ма ти це срп ске и на кон то га до не се 
на за ко ну за сно ва ну од лу ку. Од лу ка су да би ла је иста и у пред ме ту по вра ћа ја имо-
ви не За ду жби не Да фи не Те о до ро вић под упра вом Ма ти це срп ске ко ја је до не та 
по чет ком ове 2020. го ди не. Ове од лу ка је ве о ма зна чај на ка ко за ре ша ва ње на ве де них 
пред ме та по вра ћа ја имо ви не За ду жби ни Бог да на Дун ђер ског и За ду жби не Да фи не 
Те о до ро вић, та ко и за све оста ле зах те ве за ду жби на ко ји ће, очи глед но, би ти ре ша-
ва ни пред Управ ним су дом с об зи ром на то да су их ор га ни упра ве оспо ри ли на 
исти на чин и са истом ар гу мен та ци јом.

Послове у вези са задужбинском имовином и поступке реституције водила је 
Мср Јелена Веселинов, управник послова Матице српске.

Од 2015. го ди не Ма ти ца срп ска је за јед но са Срп ском ака де ми јом на у ка и 
умет но сти и Бе о град ским уни вер зи те том по кре ну ла по ступ ке и ини ци ја ти ве за 
ре ша ва ње про бле ма са ко јим су се у по ступ ку ре сти ту ци је ове уста но ве су сре ле. 
Пре ми јер ки Ани Бр на бић су 2019. го ди не пре да ти ини ци ја ти ва и пред лог тек ста 
За ко на о вра ћа њу од у зе те имо ви не од ове три ин сти ту ци је од нај ви шег зна ча ја за 
срп ску кул ту ру, на у ку и обра зо ва ње. 

На ини ци ја ти ву Над зор ног од бо ра по кре ну та је про це ду ра ожи ва ља ва ња ра-
чу на из не ка да шње Ју го бан ке на ко ји ма су би ла сред ства од ле га та Ма ти це срп ске. 
У пи та њу су сред ства ко ја су во ђе на као „Ле га ти Ма ти це срп ске”, а чи не их сред ства 
из ле га та За гор ке Ђу ри шић, Фе до ра Ми ки ћа, Жар ка Ре љи на, Бог да на Чи пли ћа. Сред-
ства су 2019. го ди не пре не се на на де ви зни ра чун у „НЛБ” бан ци. 

Ма ти ци срп ској је пок. Ми ли ца Не шић бив. из Но вог Са да оста ви ла ло кал у 
ул. Па ши ће ва 23, а пок. Ми ла Но лан рођ. Ла за ре вић бив. из Бе о гра да и пок. Јо ван ка 
Цви јић рођ. Стој ко вић бив. из Но вом Са да нов ча на сред ства. 

ИЗ ВЕ ШТАЈ О АДАП ТА ЦИ ЈИ И УРЕ ЂЕ ЊУ ДЕ ЛА ЗГРА ДЕ 
МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ

На кон ви ше од че тр де сет го ди на од по след ње ре кон струк ци је, у то ку 2019. 
го ди не из вр ше на је адап та ци ја и уре ђе ње де ла згра де Ма ти це срп ске. Ре но ви ра ни 
су: при зе мље (про сто ри је Срп ске ен ци кло пе ди је), пр ви спрат (све ча ни и кан це ла-
риј ски део) и Ру ко пи сно оде ље ње. Ра до ви су из во ђе ни фа зно уз по што ва ње свих 
по зи тив но прав них про пи са и про це ду ра. Адап та ци ја је ра ђе на по про јек ту проф. 
др Ду брав ке Ђу ка но вић. Над зор ни ор ган чи ни ли су гра ђе вин ски ин же њер Ду ши-
ца Бу ја нић Па тр но гић, ар хи тек та Ве ра Го лу бо вић и елек тро ин же њер Љу бо мир 
Бор ђо шки. Из За во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре Гра да Но вог Са да над зор је 
би ла Та тја на За го рич ник, ар хи тек та. Организацију послова адаптације зграде Мати-
це српске Председништво је поверило Мср Јелени Веселинов, управнику послова 
Матице српске.

Ра до ви на при зе мљу под ра зу ме ва ли су ар хи тек тон ско-гра ђе вин ске ра до ве 
ре кон струк ци је про сто ра (зи дар ски ра до ви, гип сар ски, ке ра мич ки...), ком плет ну 
за ме ну елек тро ин ста ла ци ја са по ла га њем ка бло ва у зи до ве и по до ве, за ме ну пар-
ке та, мо лер ско-фар бар ске ра до ве, за ме ну греј них те ла, сто лар ске ра до ве. У про-
сто ри је су по ста вље не спе ци јал не ар хи ви стич ке по ли це и на ба вљен је ком плет но 
но ви на ме штај за све кан це ла ри је.

На пр вом спра ту је за ме њен део пар ке та ко ји је био у ло шем ста њу и уме сто 
ети со на ко ји је био у Све ча ној са ли по ста вљен је пар кет, са ни ра на је и осве же на 
ком плет на сто ла ри ја (про зо ри, вра та, ро лет не), из ме ње на је во до вод на ин ста ла ци-
ја и из ра ђе на хи дро и зо ла ци ја са ни тар ног чво ра и чај не ку хи ње, где су из вр ше ни и 
гра ђе вин ски ра до ви на адап та ци ји про сто ра. У обе про сто ри је су по ста вље не но ве 
ке ра мич ке пло чи це и за ме њен је ком пле тан ен те ри јер. Из вр ше ни су ра до ви на 
елек тро ин ста ла ци ја ма и по ста вље на је лед ра све та у ход ни ци ма од ула зних вра та 
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у Ма ти цу срп ску дуж це лог пр вог спра та. У ход ник у ко ме је био кон зер ви ран те-
ра цо, ста вље не су не кли зе ће ве ли ке ке ра мич ке пло че (ими та ци ја те ра ца). Ура ђе ни 
су мо лер ско-фар бар ски ра до ви у це лом про сто ру. По ста вље не су но ве за ве се у 
Све ча ној са ли. Пре сву че не су сто ли це у Све ча ној са ли, Са ли за са стан ке и кан це-
ла ри ја ма. Стил ски на ме штај је ре па ри ран и осве жен, а у кан це ла ри ји ра чу но вод ства 
на ме штај је пот пу но за ме њен. Ура ђе ни су кон зер ва тор ски ра до ви на ста рин ском 
огле да лу ко је се на ла зи у ход ни ку пр вог спра та и кон зер ва ци ја два сто ла ко ја су 
до не та пре се ље њем Ма ти це срп ске из Пе ште. Кон зер ва ци ју је ура дио По кра јин ски 
за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре.

У Ру ко пи сном оде ље њу је ак це нат ста вљен на адап та ци ју и уре ђе ње де поа. 
Из ба че ни су сви еле мен ти ко ји у скла ду са про пи си ма о чу ва њу ар хив ске гра ђе не 
сме ју би ти у де поу. По ста вље не су ке ра мич ке пло чи це. Де по је ре ор га ни зо ван и у 
јед ном де лу су по ста вље не ар хи ви стич ке по ли це ко је ће омо гу ћи ти аде кват но чу-
ва ње и бо љу при сту пач ност ар хив ској гра ђи. По ред ово га, ура ђе на је ре ви зи ја елек-
тро ин ста ла ци ја и по ста вље на је лед ра све та. Из вр ше ни су сто лар ски, пар ке тар ски, 
гип сар ски и мо лер ско-фар бар ски ра до ви.

На ула зу у Ма ти цу срп ску очи шћен је мер мер и за ме ње не су оште ће не мер мер-
не пло че, са ни ра на су ула зна вра та и по ста вље на је ква ка, рад умет ни ка мр Да ни ла 
Вук са но ви ћа.

Го ди не 2011. су при ме ће на од ре ђе на сле га ња на сте пе ни шту и на згра ди Ма ти-
це срп ске. При ба вље но је ми шље ње За во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре Гра да 
Но вог Са да. По што су ство ре ни усло ви, тра же на је ана ли за ста ти ча ра, ар хи те ка та 
и гра ђе вин ских ин же ње ра и до би јен је увид у ста ње и пре глед ме ра са на ци је. У 2019. 
го ди ни при сту пи ло се ис пи ти ва њи ма ко ја су пред у слов за из ра ду про јек та ста ти ке 
за са на ци ју згра де. Из ве ден је ела бо рат о ге о тех нич ким усло ви ма за по тре бе ре-
кон струк ци је згра де Ма ти це срп ске и за по че та су ме ре ња ни воа во де у пе ри о ду од 
го ди ну да на. Ура ђе ни су пот пу на ре ви зи ја глав них во до ва ка на ли за ци о не и во до вод-
не мре же и за ме на це ви. Ре зул та ти прет ход них ис пи ти ва ња и нео п ход ни ра до ви 
ва жни су еле мен ти за от кри ва ње узро ка ко ји је до вео до сле га ња згра де, на кон че га 
ће би ти из на ђе но нај а де кват ни је ре ше ње за са на ци ју, ко ја ће би ти ре а ли зо ва на у 
на ред ном пе ри о ду.
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ИЗВЕШТАЈ О ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ РАДУ  
БИ БЛИ О ТЕ КЕ МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ 

(2016–2019)

САЖЕТАК

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 
(2016–2019) 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.

БМС је сво ју де лат ност оба вља ла са гла сно За ко ну о Ма ти ци срп ској, За ко ну 
о кул ту ри, За ко ну о би бли о теч коин фор ма ци о ној де лат но сти, 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, За ко ну о 
утвр ђи ва њу над ле жно сти ау то ном не по кра ји не и од го ва ра ју ћим под за кон ским 
про пи си ма. Са гла сно по ло жа ју и угле ду БМС као уста но ве кул ту ре од на ци о нал ног 
зна ча ја 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 културe и ин фор ми са ња. 
БМС 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. 
Оба вља ма тич не функ ци је за би бли о те ке у Вој во ди ни, а об ра ђе не по дат ке до ста
вља На род ној би бли о те ци Ср би је (НБС).

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 фи нан си ра не де лом и пре ко По кра јин ског се кре та
ри ја та за кул ту ру, јав но ин фор ми са ње и од но се с вер ским за јед ни ца ма.

*
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: ака де мик, Ми ро Вук са но вић, пред сед ник, 

и чла но ви – проф. еме ри тус Слав ко Гор дић, проф. мр Не над Осто јић, мр Ду ши ца 
Гр бић и мр Гор да на Ђи лас.

Над зор ни од бор БМС ра дио је 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. Од 23. де цем бра 2017. го ди не Би ља на 
Ри стић за ме ни ла је пред сед ни ка Ра до ва на Ми ћи ћа. 

На три на е стој сед ни ци Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске, одр жа ној 4. ју на 2018. 
го ди не, до не та је Од лу ка о по нов ном име но ва њу Се ли ми ра Ра ду ло ви ћа на ме сто управ
ни ка БМС, на ман дат ни пе ри од од че ти ри го ди не, по чев од 17. ју на 2018. го ди не.

*
Дан БМС уста но вљен је на сед ни ци Управ ног од бо ра БМС, одр жа ној 29. де цем

бра 2015, а ве зу је се за 16. април (по ста ром ка лен да ру), од но сно 28. април (по но вом 
ка лен да ру) 1864, ка да су Ма ти чи не ства ри, ме ђу ко ји ма и Би бли о те ка, пре да те 
вла сни ку па ро бро да „На пре дак” Јо ва ну Фо ро ви ћу за пре нос у Но ви Сад. По во дом 
Да на БМС уста но вље на је и На гра да „Злат на књи га БМС” ко ју чи ни и окру гли сто 
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о до бит ни ку са об ја вље ним збор ни ком ра до ва. Дан БМС обе ле жа ван је све ча ним 
ака де ми ја ма, одр жа на су че ти ри окру гла сто ла.

*
БМС до бит ни ца је Ор де на Све тог Са ве дру гог сте пе на ко ји јој је Све ти Си нод 

Срп ске Пра во слав не цр кве, на пред лог епи ско па но во сад ског и бач ког др Ири не ја, 
до де лио у знак при зна ња „за не из мер ни до при нос уна пре ђе њу кул ту ре, очу ва њу 
срп ског је зи ка, тра ди ци је и кул тур не ба шти не на шег на ро да уоп ште”.

*
Де лат ност БМС је угро же на због не до стат ка ма га цин ског про сто ра за чу

ва ње пу бли ка ци ја. Пла ни ра на je из град ња но вог ма га цин ског про сто ра на пар це ли 
Ма ти це срп ске.

*
БМС је на ста ви ла да ис тра жу је, по пу ња ва, об ра ђу је, шти ти, пре зен ту је и 

усту па на ко ри шће ње сво је бо га те зби р ке ста рих и рет ких књи га и ле га та. У окви
ру про јек та Опис ћи рил ских ру ко пи сних књи га БМС оба вља ни се по сло ви ис тра жи
ва ња и опи са ру ко пи сних књи га. При пре мље на је и об ја вље на осам на е ста књи га у 
се ри ји Ћи рил ске ру ко пи сне књи ге БМС. Узе то је уче шће у ра ду На уч не ко ми си је 
за ис тра жи ва ње, еви ден ти ра ње и на уч ни опис срп ских сред њо ве ков них ру ко пи са 
у ино стра ним збир ка ма пре ма про јек ту Би бли о те ке Срп ске па три јар ши је. 

На ста вље ни су по сло ви ко ји се ти чу пред ла га ња ста ре и рет ке би бли о теч ке 
гра ђе за кул тур на до бра од из у зет ног или ве ли ког зна ча ја и во ђе ња од го ва ра ју ћих 
ре ги ста ра ка те го ри са не гра ђе. При пре мљен је пред лог ли сте ста ре и рет ке би
бли о теч ке гра ђе од из у зет ног зна ча ја (720 на сло ва), са пра те ћом до ку мен та ци јом 
(ка та ло шкоби бли о граф ски опис, спи сак скра ће ни ца за из во ре и ме сто на ла же ња 
пу бли ка ци је). Ли ста је раз мо тре на на са стан ку Ко ми си је за ка те го ри за ци ју ста ре 
и рет ке би бли о теч ке гра ђе у НБС и у ве зи са тим спро ве де не су од го ва ра ју ће ак тив
но сти до ње не пре да је Скуп шти ни РС на усва ја ње. 

Оба вља ни су по сло ви уре ђе ња и об ра де Би бли о те ке ма на сти ра Гра бов ца, смешт
енe у Му зе ју Срп ске пра во слав не епар хи је бу дим ске у Сен тан дре ји. Опи са но је 1070 
ин вен тар них је ди ни ца и у то ку је ре дак ци ја за пи са и при пре ма ка та ло га за штам пу. 
За јед но са НБС оба вља ни су по сло ви уре ђе ња и об ра де Би бли о те ке епи ско па Ар се ни ја 
Стој ко ви ћа ко ја се на ла зи у Вла ди чан ском дво ру у Сен тан дре ји и са др жи око 3000 
књи га. По сло ви су при ве де ни кра ју и у то ку је при пре ма ка та ло га за штам пу. 

Оба вље на је по се та Би бли о те ци Епар хи је па крач косла вон ске у Па кра цу и том 
при ли ком пре гле да не су 64 срп ске штам па не књи ге 16–17. ве ка и на чи њен је ве ли ки 
број њи хо вих сни ма ка. На осно ву уви да у ста ње тих књи га при пре мљен је пред лог за 
њи хо ву за шти ту по при о ри те ту рет ко сти и оште ће но сти при ме ра ка. Пружaна 
је струч на по моћ и дру гим би бли о те ка ма у ве зи са ра дом на ста рој књи зи, из ра дом 
ка та ло га и упи сом ста ре и рет ке би бли о теч ке гра ђе у од го ва ра ју ће ре ги стре. 

У Чи та о ни ци за ра ри те те из да то је на ко ри шће ње 3505 ра ри тет них књи га, 
2436 је ди ни ца пе ри о ди ке и 47 ми кро фил мо ва.

*
БМС да нас има ви ше од 4.260.000 пу бли ка ци ја, а у пе ри о ду 2016–2019. 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 260.590 пу бли ка ци ја (75.266 књи га, 19.059 
је ди ни ца по себ них збир ки и 166.265 бро је ва пе ри о ди ке). Оба ве зним при мер ком при
мље но је 200.161, ку по ви ном 3623, раз ме ном 18.031, по кло ном 38.756 и де по зи том 
19 пу бли ка ци ја. БМС је оба ве зни при ме рак раз ме њи ва ла са НБС и На род ном и уни
вер зи тет ском би бли о те ком Ре пу бли ке Срп ске у Ба њој Лу ци, а при пре ми ла га је за 
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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 су раз ме ном при мље не 15.302 пуб ли ка ци је, а из на ше зе мље 
2629. Ино стра ним парт не ри ма у раз ме ни и лек то ра ти ма за срп ски је зик по сла те 
су 38.332, а парт не ри ма у зе мљи 5331 публикацијa.

*
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. У пе ри о ду 2016–2019. 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 је до пу ња ва на и по да ци ма о при ло зи ма 
об ја вље ним у 108 збо р ни ка ра до ва и у око 100 на сло ва те ку ћих и ста ри јих пе ри о
дич них пу бли ка ци ја, ме ђу ко ји ма су и Ле то пис Ма ти це срп ске, 11 на уч них збор ни ка 
Ма ти це срп ске, Го ди шњак БМС. Ажур но је оба вља на имен ска, пред мет на и де цимал
на об ра да но вих пу бли ка ци ја, уз исто вре ме ну ре ви зи ју збир ки. Укуп но су об ра ђе не 
194.542 пу бли ка ци је (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). Ура ђе но је 12.117 CIP за пи са. У окви ру Про јек та ре ви зи је и 
ре тро спек тив не об ра де, ко ји је за по чет 1992, до са да је оба вље на ре ви зи ја и ре тро
спек тив на об ра да 738.808 пу бли ка ци ја (564.574 књи ге, 51.218 го ди шта пе ри о ди ке 
и 123.016 пу бли ка ци ја по себ них збир ки).

*
У елек трон ској ба зи БМС 31. де цем бра 2019. го ди не би ло је укуп но 1.520.568 

за пи са (1.016.642 за пи са за књи ге, 41.491 за пе ри о ди ку, 356.772 за при ло ге из ча со
пи са и но ви на и 102.773 за пу бли ка ци је по себ них збир ки). Елек трон ски ка та лог 
пре тра жи ван је 191.716 пу та, а при ка за на су 459.763 за пи са.

*
У Оде ље њу за чу ва ње и ко ри шће ње пу бли ка ци ја оба вљан је сме штај и трај на 

за шти та књи га, ча со пи са и но ви на у ма га ци ни ма, пру жа ње ка та ло шких, би блио
граф ских и ре фе рен сних ин фор ма ци ја, ко ри шће ње пу бли ка ци ја у чи та о ни ца ма и 
ме ђу би бли о теч ка по зај ми ца. У пе ри о ду 2016–2019. у БМС су се учла ни ла 11.554 
чи та о ца. Ме ђу нај број ни ји ма су сту ден ти, ма стер сту ден ти и док то ран ти, 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 175.225 публикацијa. Ко ри сни ци су елек
трон ским пу тем на ру чи ли 163.567 пу бли ка ци ја (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 OPACa, као и 
ко ри шће ње бес плат ног бе жич ног ин тер не та у ка та ло гу). Ра ди сме шта ја у ма га
ци не то по граф ски je евидентиранo 107.300 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 25.012 у 140.906 бро је ва пе ри о ди ке.

*
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 948 претраживањa 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 84.464 ци та та, хе
те ро ци та та, ко ци та та и са мо ци та та. 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 су 222 
пу бли ка ци је. За ме ђу на род ну ба зу АГРИС уне то је 7046 за пи са.
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*
У пе ри о ду 2016–2019. БМС је оба вља ла ма тич не по сло ве за би бли о те ке у Во

јво 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.

*
Оба вље на је кон зер ва ци ја 81.537 и ре ста у ра ци ја 79.465 оште ће них стра ни ца 

ра ри тет них ру ко пи са и књи га. За вр ше но је по ве зи ва ње 301 ста ре и рет ке књи ге. 
Израђенo je 98.218 микроснимакa за ар хи ви ра ње и 130.067 ди ги тал них сни ма ка 
пу бли ка ци ја. Осим пу бли ка ци ја из БМС ра ђе на је за шти та ста рих и рет ких пу
бли ка ци ја Ар хи ва СА НУ из Бе о гра да, Би бли о те ке Бач ке епар хи је, Па три јар шиј ске 
би бли о те ке из Бе о гра да, Срп ског пра во слав ног ма на сти ра Цар ска Ла вра Ви со ки 
Де ча ни, Би бли о те ке Срп ске пра во слав не епар хи је бу дим ске, Срп ске пра во слав не 
цр кве не оп шти не у Фу то гу, град ских би бли о те ка Вр шца, Су бо ти це, Зре ња ни на, 
Сом бо ра, Шап ца и Кра гу јев ца, Спо менби бли о те ке Кар ло вач ке гим на зи је, Га ле ри је 
Ма ти це срп ске, Исто риј ског ар хи ва гра да Но вог Са да и Му зе ја Вој во ди не.

* 
На вебсај ту БМС на ин тер нет адре си di gi tal.bm s.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 
2019. го ди не би ло је укуп но 21.040 пу бли ка ци ја (1.485.317 ди ги тал них стра ни ца). 
Ди ги тал ну БМС у пе ри о ду 2016–2019. го ди ни по се ти ло је 66.419 ко ри сни ка са свих 
кон ти не на та (118.045 по се та) ко ји су пре гле да ли 641.471 стра ни цу пре зен та ци је.

*
При год ним елек трон ским из ло жба ма у пе ри о ду 2016–2019. 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.
*

У пе ри о ду 2016–2019. у окви ру Три би не Са вре ме ни чо век и са вре ме ни свет 
одр жа но је 41 пре да ва ње. Про гра ми ма је при су ство ва ло око 4000 по се ти ла ца. 
Про гра ми су сни ма ни и ви део за пи си су до ступ ни на вебсај ту Ма ти це срп ске.

*
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 окви ру про јек та Опис ћи рил ских ру ко пи сних књи га БМС оба вља ни су по-
сло ви ис тра жи ва ња и опи са ру ко пи сних књи га у ци љу из ра де ка та ло га. У се ри ји 
Ћи рил ске ру ко пи сне књи ге БМС об ја вље на је књ. 18 „Уџ бе ни ци и при руч ни ци”. 

Ура ђе не су до пу не 13 за пи са ру ко пи сних књи га у елек трон ском ка та ло гу БМС.
Сиг ни ра но је и об ра ђе но 14 срп ских штам па них књи га (по 4 ку пље не и до би-

је не на по клон, а 6 је из дво је но из ре дов ног фон да БМС). За збир ке ра ри те та сиг ни-
ра но је и об ра ђе но 11 књи га на стра ним је зи ци ма (9 је из дво је но из ре дов ног фон да, 
јед на је ку пље на, а 1 до би је на на по клон). Сиг ни ра на су и об ра ђе на 4 на сло ва (17 
бр.) пе ри о дич них пу бли ка ци ја (13 бр. три на сло ва при ба вље на су ку по ви ном, а 4 
бр. јед ног на сло ва до би је на су на по клон). Ин вен та ри са но је, сиг ни ра но и об ра ђе но 
35 при ме ра ка но во ку пље не сит не штам па не гра ђе. 

Ура ђе на је ре дак ци ја за пи са 867 књи га (118 срп ских књи га и 749 на стра ним 
је зи ци ма). 

Ура ђе не су до пу не 1143 за пи са (164 срп ске књи ге и 979 књи га на стра ним је-
зи ци ма). 

Ана ли тич ки су об ра ђе на и лин ко ви ма по ве за на са Ди ги тал ном БМС 3224 при-
ло га из срп ске пе ри о ди ке − 9 при ло га из Да ни це Ву ка Стеф. Ка ра џи ћа (год. 1834), 
2210 из Да ни це Ђор ђа По по ви ћа Да ни ча ра (год. 1860–1867), 60 при ло га из По ду нав ке, 
до дат ка Срп ским но ви на ма (год. 1843) и 945 при ло га из ли ста Ја вор (год. 1875–1877). 

Об ра ђе но је 160 књи га на ма ђар ском је зи ку и 41 (130 год., 1272 бр.) пе ри о ди ке 
на ма ђар ском и не мач ком је зи ку из Би бли о те ке Срп ске пра во слав не ве ли ке гим на-
зи је у Но вом Са ду, ко ја се на ла зи у БМС и за пи си су ре ди го ва ни. 

Из До на ци је Ни кол и Сре те на Ма ри ћа при сти гло је око 1000 књи га, ко је су 
раз вр ста не по је зи ци ма и у то ку је њи хо во ин вен та ри са ње, сиг ни ра ње и об ра да. 
Об ра ђе но је 165 књи га (121 на фран цу ском и 44 на ита ли јан ском је зи ку). Из ове 
збир ке до са да је елек трон ски је об ра ђе но око 12.000 пу бли ка ци ја. 

Из Би бли о те ке Бач ке епар хи је об ра ђе не су две књи ге (1 ру ко пи сна из основ ног 
фон да и 1 штам па на из Би бли о те ке епи ско па Ми тро фа на Ше ви ћа), ре ди го ва но је 
20 за пи са и 19 за пи са је до пу ње но.

У нор ма тив ној ба зи CO NOR кре и ра ни су за пи си за 248 ау то ра, 1 за пис је до-
пу њен, а 11 за пи са је ис пра вље но.

Об ра ђе но је 299 књи га на ми кро фил му, а до пу њен је 181 за пис. Об ра ђе но је 7 
фо то ко пи ја књи га. 

За Ди ги тал ну БМС об ра ђе не су 2074 пу бли ка ци је, а 55 за пи са је до пу ње но. 
Ура ђе не су и про ве ре уне тих лин ко ва у Ди ги тал ној БМС за сит но штам па ну гра ђу 
и на чи ње не су по треб не ис прав ке. 

У елек трон ски ре ги стар уне ти су по да ци за 1805 пу бли ка ци ја, ко је се пред ла жу 
за кул тур на до бра од из у зет ног или ве ли ког зна ча ја. 

При пре мљен је пред лог ли сте ста ре и рет ке би бли о теч ке гра ђе од из у зет ног 
зна ча ја (720 на сло ва), са пра те ћом до ку мен та ци јом (ка та ло шко-би бли о граф ски 
опис, спи сак скра ће ни ца за из во ре и ме сто на ла же ња пу бли ка ци је). Ли ста је раз-
мо тре на на са стан ку Ко ми си је за ка те го ри за ци ју ста ре и рет ке би бли о теч ке гра ђе 
у НБС и у ве зи са тим спро ве де не су од го ва ра ју ће ак тив но сти до ње не пре да је 
Скуп шти ни РС на усва ја ње.

На ди ги та ли за ци ју је пре да то 215 пу бли ка ци ја и 100 ми кро фил мо ва, а на ми-
кро фил мо ва ње 247 пу бли ка ци ја.

По сле за вр ше не тех нич ке за шти те ура ђе на је кон тро ла 195 при ме ра ка сит не 
штам па не гра ђе и из вр шен је њи хов то по граф ски сме штај. За ре ста у ра ци ју и кон-
зер ва ци ју су при пре мље не и пре да те 22 пу бли ка ци је, а на пре вен тив ну за шти ту 
пре да то је 25 књи га. 
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Ра ђе не су про ве ре ста рих књи га и из дру гих би бли о те ка и при пре ма ни су 
опи си за по тре бе кон зер ва ци је и ре ста у ра ци је пре ма про јек ти ма на осно ву кон кур-
са Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња, као и пре ма дру гим зах те ви ма (Град ске 
на род не би бли о те ке „Жар ко Зре ња нин” у Зре ња ни ну, Град ске би бли о те ке „Кар ло 
Би је лиц ки” у Сом бо ру, Град ске би бли о те ке Вр шац, Би бли о те ке ша бач ке у Шап цу, 
Спо мен-би бли о те ке Кар ло вач ке гим на зи је, Би бли о те ке Бач ке епар хи је у Но вом 
Са ду, Би бли о те ке Срп ске па три јар ши је у Бе о гра ду и дру гих цр кве них, као и ма на-
стир ских збир ки). 

За кон зер ва ци ју и ре ста у ра ци ју при пре мље не су и 4 књи ге из сен тан дреј ских 
збир ки пре ма Уго во ру о ре а ли за ци ји про јек та „Кон зер ва ци ја, ре ста у ра ци ја и пре-
зен та ци ја Збир ке ста рих штам па них књи га Би бли о те ке Срп ске пра во слав не епар-
хи је бу дим ске”, пот пи са ног из ме ђу БМС и Срп ске пра во слав не епар хи је бу дим ске 
са се ди штем у Сен тан дре ји. 

Оба вље на је по се та Би бли о те ци Епар хи је па крач ко-сла вон ске у Па кра цу и 
том при ли ком пре гле да не су 64 срп ске штам па не књи ге 16–17. ве ка и на чи њен је 
ве ли ки број њи хо вих сни ма ка. На осно ву уви да у ста ње тих књи га при пре мљен је 
пред лог за њи хо ву за шти ту по при о ри те ту рет ко сти и оште ће но сти при ме ра ка. 

Пружaна је струч на по моћ би бли о те ка ма у ве зи са ра дом на ста рој књи зи, из-
ра дом ка та ло га и упи сом ста ре и рет ке би бли о теч ке гра ђе у од го ва ра ју ће ре ги стре. 

Упу ћен је до пис GW ка та ло гу (Ка та лог ин ку на бу ла Не мач ке) да се из вр ше 
из ме не у опи су 4 ин ку на бу ле БМС у овом ка та ло гу, као и у ка та ло гу Бри тан ске 
би бли о те ке и у ве зи са тим сти гао је по зи ти ван од го вор.

У Чи та о ни ци за ра ри те те из да то је на ко ри шће ње 3505 ра ри тет них књи га, 
2436 је ди ни ца пе ри о ди ке и 47 ми кро фил мо ва, а из ре дов ног фон да БМС ов де је 
чи та но 307 књи га и 274 пе ри о дич них пу бли ка ци ја. За по тре бе из ло жби из да то је 
109 пу бли ка ци ја.

Узе то је уче шће у ор га ни за ци ји 12. струч но-на уч ног ску па Би бли о нет 2018, 
одр жа ног у БМС на те му „Ру ко пи сна и ста ра штам па на књи га БМС” и при пре мљен 
је збор ник ра до ва са тог ску па. 

У Оде ље њу су оба вља ни и по сло ви ко ји се ти чу ин фор ми са ња ко ри сни ка, 
при је ма по се та, те ле ви зиј ског сни ма ња, при пре ме тек сто ва о ста рим и рет ким пу-
бли ка ци ја ма за Феј сбук стра ни цу БМС и др.

Уре ђе ње и об ра да Би бли о те ке ма на сти ра Гра бов ца и  
Би бли о те ке епи ско па Ар се ни ја Стој ко ви ћа у Сен тан дре ји

Оба вља ни су по сло ви уре ђе ња и об ра де Би бли о те ке ма на сти ра Гра бов ца, 
смешт енe у Му зе ју Срп ске пра во слав не епар хи је бу дим ске у Сен тан дре ји. Опи са-
но је 1070 ин вен тар них је ди ни ца и у то ку је ре дак ци ја за пи са и при пре ма ка та ло га 
за штам пу.

За јед но са НБС оба вља ни су по сло ви уре ђе ња и об ра де Би бли о те ке епи ско па 
Ар се ни ја Стој ко ви ћа ко ја се на ла зи у Вла ди чан ском дво ру у Сен тан дре ји и са др жи 
око 3000 књи га. По сло ви су при ве де ни кра ју и у то ку је при пре ма ка та ло га за штам пу.

НА БАВ КА И РАЗ МЕ НА ПУ БЛИ КА ЦИ ЈА

У пе ри о ду 2016–2019. БМС је 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 
260.590 пу бли ка ци ја (75.266 књи га, 19.059 је ди ни ца по себ них збир ки и 166.265 
бро је ва пе ри о ди ке). Оба ве зним при мер ком при мље но је 200.161, ку по ви ном 3623, 
раз ме ном 18.031, по кло ном 38.756 и де по зи том 19 пу бли ка ци ја.
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Оба ве зни при ме рак

Оба ве зним при мер ком збир ке БМС обо га ће не су са 48.170 књи га, 142.733 бро ја 
но ви на и ча со пи са и 9258 је ди ни ца по себ них збир ки.

Од вој во ђан ских из да ва ча оба ве зним при мер ком при мље на је 140.601 пуб ли-
ка ци ја, а у збир ке БМС је укљу че но 59.307 (13.465 књи га, 42.888 бро је ва пе ри о ди ке, 
2954 је ди ни це по себ них збир ки). 

Оба ве зним при мер ком од НБС при мље но је 135.867 пу бли ка ци ја (32.996 књи га, 
96.703 бро ја пе ри о ди ке и 6168 је ди ни ца по себ них збир ки).

Од На род не и уни вер зи тет ске би бли о те ке Ре пу бли ке Срп ске при мље но је 
оба ве зним при мер ком 4987 пу бли ка ци ја.

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 на је 52.671 пу бли ка ци ја, 21.636 је при пре мље но за сла ње На род ној и уни вер зи-
тет ској би блио те ци Ко со ва и Ме то хи је „Иво Ан дрић”, а На род ној и уни вер зи тет ској 
би бли о те ци Ре пу бли ке Срп ске упу ће но је 5315 пу бли ка ци ја.

Ку по ви на

БМС је у пе ри о ду 2016–2019. за по пу ну сво јих фон до ва ку пи ла 3382 пу бли ка-
ци је (626 књи га, 2029 бро је ва пе ри о ди ке и 727 је ди ни ца 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 на укуп но 17.931 пу бли-
ка ци ја, од че га 15.302 из ино стра них би бли о те ка и 2629 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 те су 38.332, а парт не-
ри ма у зе мљи 5331 публикацијa.

По клон

БМС је у пе ри о ду 2016–2019. при ми ла на по клон 71.200 пу бли ка ци ја на ра зним 
је зи ци ма. На кон про ве ре, у збир ке је укљу че но 38.756 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.

БМС је би бли о те ка ма и на уч ним рад ни ци ма по сла ла на по клон укуп но 24.178 
пу бли ка ци ја и то: Срп ској пра во слав ној цр кве ној оп шти ни Ста ри Вр бас (200), Прав-
ном фа кул те ту за при вре ду и пра во су ђе у Но вом Са ду (29), Удру же њу „Адли гат” 
у Бе о гра ду (2455), На род ној би бли о те ци у се лу Ве ли ка у Цр ној Го ри (170), Фи ло-
зоф ском фа кул те ту у Ба њој Лу ци (326), Срп ско-ру ском цен тру у Кра гу јев цу (545), 
Ак ци ји „Књи га со ли дар но сти” Ра дио Бе о гра да (6446), На род ној и уни вер зи тет ској 
би бли о те ци Ре пу бли ке Срп ске у Ба њој Лу ци (60), ма на сти ру Хи лан да ру за Би бли-
о те ку на Ка ко ву (844), ма на сти ру Ве ли кој Ре ме ти (40), Бо го сло ви ји Све тог Пе тра 
Це тињ ског на Це ти њу (30), Би бли о те ци „Иво Ан дрић” у Ви ше гра ду (60), Ин сти ту-
ту у Ни шкој Ба њи (350), На род ној би бли о те ци у Тре би њу (110), ма на сти ру Остро гу 
(158), ОШ „Та то мир Ан ђе лић” у Мр ча јев ци ма (23), ма на сти ру Пет ко ви ци (70), ма на-
сти ру Кру ше до лу (50), Оп штин ској би бли о те ци „Пе тар Пе тро вић Ње гош” у Ме две ђи 
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(230), ма на сти ру Кон чу лу (50), Би бли о те ци „Ср бо љуб Ми тић” у Ма лом Цр ни ћу (80), 
Би бли о те ци ОШ „Ду шан Ра до вић” у Но вом Са ду (159), На род ној би бли о те ци „Сте-
ван Са мар џић” у Пље вљи ма (40), Срп ској пра во слав ној цр кве ној оп шти ни у Лин цу 
у Ау стри ји (60), Град ској би бли о те ци „Кар ло Би је лиц ки” у Сом бо ру (30), На род ној 
би бли о те ци „Или ја М. Пе тро вић” у По жа рев цу (130), Би бли о те ци Срп ске пра во-
слав не цр кве не оп шти не у Шај ка шу (200), При вред ној ака де ми ји у Но вом Са ду (128), 
ОШ „Пр ва вој во ђан ска бри га да” у Но вом Са ду (300), Спо мен-збир ци Па вла Бе љан-
ског (69), По клон-збир ци Рај ка Ма му зи ћа (19), На род ној би бли о те ци „Ре сав ска 
шко ла” у Де спо тов цу (70), ма на сти ру Ма на си ји (50), Фа кул те ту спор та и фи зич ког 
вас пи та ња у Но вом Са ду (236), Ма тич ној би бли о те ци „Љу бо мир Не на до вић” у Ва-
ље ву (100), Са бор ној цр кви Све тог Ва си ли ја Остро шког у Ник ши ћу (200), На род ној 
би бли о те ци „Да ни ло Киш“ у Вр ба су (Оде ље ње у Ку цу ри) (60), Под руч ној шко ли у 
Гор њој То пли ци (100), На род ној би бли о те ци „Ми лош Тре би нац” у Ба ји ној Ба шти 
(100), На род ној би бли о те ци „Јо ван По по вић” у Ки кин ди (20), На род ној би бли о те ци 
у Осе чи ни (100), Му зе ју руд нич ко-та ков ског кра ја у Гор њем Ми ла нов цу(10), До му 
кул ту ре „Слав ко Си мин” у Бе че ју (200), Би бли о те ци Епар хи је па крач ко-сла вон ске 
у Па кра цу (112), Ми тро по ли ји цр но гор ско-при мор ској на Це ти њу (20), Епар хи ји 
бу ди мљан ско-ник шић кој у Ник ши ћу (120), Ме сној за јед ни ци „То дор Ду кин” у Бе-
че ју (500), ма на сти ру Све тог Ар хан ге ла Ми ха и ла на Ми хољ ској пре вла ци (110), На-
род ној би бли о те ци у Бе лој Цр кви (300), ма на сти ру Ма лој Ре ме ти (20), Ин сти ту ту 
за хун га ро ло ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду (40), Би бли о те ци Прав ног 
фа кул те та у Но вом Са ду (74), Срп ској пра во слав ној цр кве ној оп шти ни у Жа бљу (100), 
На род ној би бли о те ци у Бе че ју (75), Срп ском про свјет ном и кул тур ном дру штву 
„Про свје та” у Ту зли (200), Цр кве ном на род ном до му у Ник ши ћу (100), Би бли о те ци 
у се лу Пећ ки (100), За јед нич ком ви је ћу оп шти на у Ву ко ва ру (30), Би бли о те ци у се лу 
Ра ни лу гу (500), На род ној би бли о те ци „Сте ван Сре мац” у Ни шу (300), Гим на зи ји у 
Ива њи ци (500), би бли о те ка ма цр кве Све те Пет ке у Ку тле шу и Све тих апо сто ла 
Пе тра и Па вла у До њој Ло ко шни ци (650), Би бли о те ци Ан дри ће вог ин сти ту та у 
Ан дрић гра ду (80), ма на сти ру Ко ви љу (100).

Би бли о те ка је уста но ва ма и по је дин ци ма у зе мљи по сла ла на по клон 5290 
пу бли ка ци ја, сво јих из да ња.

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 2016–2019. 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 је до пу ња ва на и по да ци ма о при ло зи ма 
об ја вље ним у 108 збор ни ка ра до ва и у око 100 на сло ва те ку ћих и ста ри јих пе ри о дич-
них пу бли ка ци ја, ме ђу ко ји ма су и Ле то пис Ма ти це срп ске, 11 на уч них збор ни ка 
Ма ти це срп ске, Го ди шњак БМС.

Ажур но је оба вље на 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 су кре и ра на, до пу ње на и пре у зе та из 
уза јам ног елек трон ског ка та ло га 194.542 за пи са за све вр сте пу бли ка ци ја (књи ге, 
пе ри о ди ка, при ло зи у пе ри о дич ним из да њи ма и не књи жни ма те ри јал). Од то га је 
74.906 но вих за пи са, 59.086 за пи са је до пу ње но, а 60.550 за пи са је пре у зе то из уза-
јам не ба зе CO BIB.SR . Ре ди го ва но је 18.288 за пи са, а ујед на че но је 5745 за пи са. 
Фор ми ра не су 151.173 пред мет не од ред ни це и 196.409 де ци мал них бро је ва. Ура ђе-
но је 12.117 CIP за пи са и 2208 де ци мал них бро је ва за члан ке и при ло ге у се риј ским 
пу бли ка ци ја ма, пре штам па ња. 
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Ка та ло шки је укуп но об ра ђе но 75.037 књи га, од то га је 4167 но вих за пи са, 31.503 
за пи са су до пу ње на, а 39.367 за пи са је пре у зе то 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 123 на сло ва те ку ће и ста ре пе ри о ди ке об ра ђе но 
је 49.145 при ло га. Од то га је кре и ра но 42.020, до пу ње но је 2606 за пи са, а 4519 за пи са 
је пре у зе то из уза јам не ба зе.

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. Укуп-
но су об ра ђе не 11.143 пу бли ка ци је. Од то га кре и ра но је 65 за пи са, до пу ње но је 7397 
за пи са, а 3681 за пис је пре у зет из уза јам не ба зе. Об ја вље не су све ске за 2014, 2015, 
2016. и 2017. го ди ну.

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.

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, а за до бит ни ке Зма је ве на гра де Не бој шу Де ве та ка и Сло бо да на Зу ба но ви ћа 
из ра ђе не су би бли о гра фи је.

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, обра-
да и еви ден ци ја за за шти ту пу бли ка ци ја. Укуп но је об ра ђе но 1906 пу бли ка ци ја, од 
то га кре и ра но је 80 за пи са, до пу ње но је 355, а 1471 за пис је пре у зет из уза јам не ба зе 
CO BIB.SR . 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 су об ра ђе на 16.434 на сло ва пе ри о ди ке. Од то га кре и ран је 2151 
за пис, до пу ње но је 5230 за пи са ста рих на сло ва и 4514 за пи са те ку ћих на сло ва, а 
пре у зе то је 4539 за пи са.

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 25.488 
пу бли ка ци ја. Од то га кре и ра но је 12.913 за пи са, до пу ње на су 4962 за пи са, у збир ној 
ма сци 857, а пре у зе то је 6756 за пи са.

У окви ру Еди ци је Ка та лог по себ них збир ки БМС као књи га 2 об ја вљен је 
Aтлас БМС 1468−1918 (183 је ди ни це).

До са да је оба вље на ре ви зи ја и ре тро спек тив на об ра да 738.808 пу бли ка ци ја 
(564.574 књи ге, 51.218 го ди шта пе ри о ди ке и 123.016 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 ме ђу соб но су 
пре у зи ма ле за пи се. Ба зе CO BISS.ne t (ка та ло зи би бли о те ка Ре пу бли ке Срп ске, Цр не 
Го ре, Фе де ра ци је Бо сне и Хер це го ви не, Ма ке до ни је, Сло ве ни је, Бу гар ске и Ал ба-
ни је), Кон гре сне би бли о те ке и Wor ldCAT-a ко ри шће не су за пре у зи ма ње за пи са. 
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 59.933 за пи са. У нор ма тив ној ба зи CO NOR 
БМС је кре и ра ла за пи се за 14.026 ау то ра.

У елек трон ској ба зи БМС 31. де цем бра 2019. го ди не би ло је укуп но 1.520.568 
за пи са (1.016.642 за пи са за књи ге, 41.491 за пе ри о ди ку, 356.772 за при ло ге из ча со-
пи са и но ви на и 102.773 за пу бли ка ци је по себ них збир ки). 

У пе ри о ду 2016–2019. го ди на БМС је обо га ти ла сво ју елек трон ску ба зу са 
153.967 за пи са.

Елек трон ски ка та лог БМС до сту пан је на ин тер не ту, на веб-сај ту БМС на 
адре си bms.rs. Елек трон ски ка та лог пре тра жи ван је 846.892 пу та, а при ка за но је 
1.911.000 за пи са.

Елек трон ска ба за БМС, ко ја чи ни осно ву уза јам ног ка та ло га Ср би је, фо р ми ра-
ног у НБС у окви ру ВБС, до ступ на је и пре ко ин тер нет адре се https://plus.sr.co biss.ne t.
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ЧУ ВА ЊЕ И КО РИ ШЋЕ ЊЕ ПУ БЛИ КА ЦИ ЈА

У пе ри о ду 2016–2019. у БМС су се учла ни ла 11.554 чи та о 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 175.225 публикацијa. 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 и 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 пу бли ка ци ја бар-ко до ви ма.

Ко ри сни ци и за по сле ни у БМС мо гу про ве ри ти за ду же ња у Би бли о те ци пре-
ко ин тер нет мре же.

Број укуп но ко ри шће них пу бли ка ци ја из но си 175.225.
За вр ше на је адап та ци ја јав ног ка та ло га и атри ју ма БМС, а све ча но отва ра ње 

би ло је 27. апри ла 2018, на све ча но сти по во дом обе ле жа ва ња Да на БМС.
На веб-сајт БМС по ста вљен је сер вис Пи тај те би бли о те ка ра БМС, ре а ли зо-

ва но је 9 зах те ва ко ри сни ка.
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.
Би бли о те ка ри ин фор ма то ри об ра ди ли су 3753 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 BISS 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. По ре ђе ње са ре зул та ти ма ин фор ма ци о ног 
ра да у прет ход ној го ди ни по ка зу је да се по ве ћао број пру же них ка та ло шких и би-
бли о граф ских ин фор ма ци ја.

Ор га ни зо ва но је обе ле жа ва ње Свет ског да на по е зи је, 21. мар та, ка ко у БМС 
та ко и на ње ној Феј сбук стра ни ци. 

При пре мље не су за ске ни ра ње пу бли ка ци је за из ло жбу „Умет ност у бун ке ру”, 
ко ју ор га ни зу је ЈП Бе о град ска твр ђа ва.

При пре мље не су књи ге за из ло жбу „Ве ли ка ни срп ске ме ди ци не” по во дом 175 
го ди на СА НУ и 145 го ди на СЛД, Бе о град.

При пре мље не су пу бли ка ци је за сни ма ње РТВ за се ри ју Ан то ло ги ја свет ског 
пе сни штва, пу бли ка ци је за Бе о град ски са јам књи га.

При пре ма не су и ске ни ра не пу бли ка ци је за се ри јал Же не у по ли ти ци – по ли
ти ка у же на ма: Ср би ја 1918–2018 и се ри јал Злат ни век срп ског пе сни штва, за РТВ.

Ра ди сме шта ја у ма га ци не то по граф ски je евидентиранo 107.300 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 25.012 го ди шта 
ча со пи са и не дељ них ли сто ва са 83.670 бро је ва и 2236 ме сеч них ком пле та днев них 
ли сто ва са 57.236 бро је ва, укуп но 140.906 бро је ва.

Уне те су сиг на ту ре за 60 при руч ни ка у гор њој чи та о ни ци. Уне ти су у то по-
граф ске све ске по да ци о 659 сиг на ту ра за IV фор мат књи ге. 
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Ура ђе не су про ве ре по пи са при руч ни ка у до њој и гор њој чи та о ни ци и про ве-
ре за ду же ња при руч ни ка рад ни ка БМС. 

Из Ре фе рал ног цен тра пре у зе те су 173 пу бли ка ци је – ста ри при руч ни ци (149 
на сло ва) ко је су раз ду же не. 

То по граф ски су про ве ре не 3752 пу бли ка ци је са ста ту сом да су у об ра ди (на 
осно ву да тог спи ска из елек трон ске ба зе БМС).

Ура ђен је по пис ре фе рен сне збир ке у адап ти ра ном ка та ло гу, ура ђе не про ме не 
ло ка циј ских по да та ка за 926 пу бли ка ци ја.

Раз ду же ни су при руч ни ци из об ра де (95 сиг на ту ра).
Ура ђе на је то по граф ска кон тро ла за пу бли ка ци је I 10.001 до 20.000, III фор-

ма та од 10.001 до 20.000, IV фор ма та од 1 до 20.000, по то по граф ској све сци, елек-
трон ском ка та ло гу и на ме сту. Спи сак је до ста вљен Оде ље њу за об ра ду.

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 БМС 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 6969, и 6 то мо ва 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.

Про ве ре но је 13.615 пу бли ка ци ја са спи ска сиг на ту ра ко је се не на ла зе у елек-
трон ској ба зи.

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. Уло же но је 2951 го ди ште но ве пе ри о ди ке са 13.293 
бро ја, 821 ме сеч на све ска, са 19.616 бро је ва, укуп но 32.909 бро је ва. Ма га цин је 
ре дов но чи шћен.

У Че шки ма га цин је пре ба чен и део фон да УНЕ СКО (93 год., 13 ку ти ја). 
У Че шком ма га ци ну про ве ре но је 28.670 сиг на ту ра стра не књи ге II фор ма та 

ко је се не на ла зе у елек трон ској ба зи. 
У Че шком ма га ци ну са ни ра ни су уну тра шњи зи до ви (по прав ка, мал те ри са ње, 

кре че ње), од 24. до 30. де цем бра 2016.
Ра ђе на је то по граф ска кон тро ла и фа сци кло ва ње НИП за 95 пу бли ка ци ја.
Пре сла га на је пе ри о ди ка из Сло ве ни је и Хр ват ске. Пре сло же на је пе ри о ди ка 

П фол 1083 (Осло бо ђе ње, 22 м).
Уло же не су по себ не збир ке ППз IV 9 (Гра ђан ски огла сник), 62 то ма.
Уло же не су по себ не збир ке (6884 сиг на ту ра, 134 сли ков ни це).
Се ље на је ста ра пе ри о ди ка на пр ву ета жу ма га ци на и уло же но је 296 то мо ва 

исте. Уло же не су 2294 раз ду же не пу бли ка ци је и 166 ре ка та ло ги зо ва них. Пре се ље на 
су из да ња СКЗ (21 м).

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 сла га на је пе ри о ди ка I и III фор ма та (124 м). 
По ме ран је и сре ђи ван фонд књи ге I фор ма та (267 м) и III фор мат књи ге (32 

м), стра не књи ге (98 м).
По ме ра на је му зеј ска пе ри о ди ка II фор ма та (1–1107) ра ди уште де про сто ра у 

ма га ци ну.
Сре ђи ва не су по ли це на пр вој ета жи но вог ма га ци на (907 м). 
Ра ди уште де на сме шта ју пре ме ште не су пу бли ка ци је са сиг на ту ра ма ДПв, 

МЕ, СП I, СП II, ВЈ (248 м). Пре ме ште не су књи ге са сиг на ту ром БМк − 907 и БМ 
– 2099, СПП (272 м).

Уло же но је МП го ди шта 215, бро је ва 926, то мо ва но ви на 20, бро је ва 600, СПП 
го ди шта 50, бро је ва 218.
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Пре сла га на је му зеј ска пе ри о ди ка I, II, III фор ма та ра ди уште де у про сто ру. 
Пре сла ган је II фор мат пе ри о ди ке (894 м).

Пре ба чен је део фон да из ма га ци на Ре фе рал ног цен тра (ма ги стар ски ра до ви) 
у Но ви ма га цин (59 м).

Пре сла га не су пу бли ка ци је III фор ма та књи ге ра ди уште де про сто ра у ма га-
ци ну (328 м).

По ме ра на је и пре гле да на књи га С I 1–2485 и С IV 1–703.
Са ни ра ни су зи до ви у ма га ци ну ис под Оп ште чи та о ни це. 
Ске ни ра но је 20.864 ли сто ва За ста ве, 3826 ли сто ва Гла сни ка Ис то ри ског 

дру штва у Но вом Са ду и 571 сни мак по зах те ву ин фор ма то ра, 618 Ми тро по ли је 
кар ло вач ке, 342 Гра ђе за кул тур ну исто ри ју Но вог Са да, 12.573 Збор ни ка Ма ти це 
срп ске за књи жев ност и је зик, 6941 ли ста Дан, 2510 Би бли о гра фи је Ју го сла ви је. 
Се ри ја Ц, 2274 ли ста Бра ник.

У фо то ко пир ни ци је за по тре бе ди ги та ли за ци је ске ни ра но 13.629 стра ни ца 
Ле то пи са Ма ти це срп ске. Укуп но 64.148 ди ги та ли зо ва них стра ни ца.

Об ра ђе на је 30.531 ди ги тал на стра ни ца за Ди ги тал ну БМС. 
OCR-ова не су 1282 стра не ли ста За ста ва.

*
На Феј сбук стра ни ци су по ста вља ни тек сто ви (1608) 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. Феј сбук стра ни цу БМС на кра ју 
2019. пра ти ло је 10.496 пра ти ла ца.

РЕ ФЕ РАЛ НИ ЦЕН ТАР

Се лек ци ја и об ра да до ку мен та ци о них је ди ни ца за ме ђу на род ну ба зу АГРИС

У Ре фе рал ном цен тру су за по тре бе ма ђу на род не ба зе АГРИС (ме ђу на род ни 
ин фор ма ци о ни си стем за по љо при вред не на у ке и тех но ло ги је) пре гле да не 11.852 
документационe јединицe из пу бли ка ци ја и по лу пу бли ка ци ја из обла сти по љо при-
вред них на у ка, од то га издвојенo je 7046 до ку мен та ци о них је ди ни ца ко је су би блио-
граф ски об ра ђе не (са кла си фи ка ци јом, де скрип то ри ма и ап страк ти ма) и про сле ђе не 
ФАО АГРИС цен тру пре ко сер ви са АК СТЕМ. На кон по ло же ног за вр ше ног ис пи та на 
он лајн кур су Farm Da ta Ma na ge ment, Sha ring and Ser vi ces for Agri cul tu re De ve lop ment 
до ку мен та ли ста је за по че ла пре вод на ших струч них тер ми на на ен гле ски је зик на 
плат фор ми Voc bench (пре ве ла је 10 струч них тер ми на).

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 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 
(Sci en ce Ci ta tion In dex, Web of Sci en ce) и по се ду је нај ве ћу збир ку Ин дек са на уч них 
ци та та у зе мљи.

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. Билo je 687 спи ско ва 
са 55.173 ра да и 13.247 пр вих 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, Бо ра, Вин че, Вр шца, 
Зе му на, Зре ња ни на, Кра гу јев ца, Кру шев ца, Ни ша, Пан че ва, Сме де ре ва, Сом бо ра, 
Су бо ти це, Уба, Чач ка, Ба ња лу ке и Са ра је ва ис тра же на је ци ти ра ност ра до ва у Ин-
дек си ма на уч них ци та та, за 799 ау то ра би ло је 948 пре тра жи ва ња и на ђе но је 50.786 
ци та та, 19.638 хе те ро ци та та, 13.906 ко ци та та и 5181 са мо ци тат (укуп но 84.464). 
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На лич ни зах тев ко ри сни ка из Бе о гра да и Ни ша 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 194 ау то ра на ђе но је 6194 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.

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.). 

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 су по зајм ље не 
222 пу бли ка ци је (128 копијa и 94 књи ге).

Из цен тра SU BI TO (Do cu ment De li very Ser vi ces – Не мач ка), нај у спе шни јег 
си сте ма 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 85 ко пи ја, ко је су сти гле за ма ње од 72 са та, као 59 књи га. Из Бри-
тан ске би бли о те ке (BLDSC) по ру че на је 1 ко пи ја и 6 књи га. На осно ву IFLA ва у-
че ра по ру че но је 29 књи га и 42 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 1068 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 про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја 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. 

КоБ СОН у 2019. го ди ни по кри ва око 35.000 на сло ва ча со пи са и око 160.000 
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.

Збир ке Ре фе рал ног цен тра

Eвидентирана је и сме ште но 1546 ком пакт ди ско ва и 1325 ди сер та ци ја, 3 спе-
ци ја ли стич ка ра да. Об ра ђе но је 348 док тор ских ди сер та ци ја.

МА ТИЧ НИ ПО СЛО ВИ

У пе ри о ду 2016–2019. 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. 
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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 из Вр шца, Зре ња ни на, Ки кин де, Но вог Са да, 
Пан че ва, Сом бо ра, Срем ске Ми тро ви це и Су бо ти це, ура ђе не су и пу бли ко ва не 
Ана ли за ра да на род них би бли о те ка у Вој во ди ни за 2015, 2016, 2017. и 2018. го ди ну 
и Ана ли за ра да ви со ко школ ских би бли о те ка у Вој во ди ни за 2015, 2016, 2017. и 2018. 
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 бли о те ка Ср би је.

Оба вље ни су над зо ри над струч ним ра дом би бли о те ка Ака де ми је умет но сти, 
По љо при вред ног фа кул те та, Прав ног фа кул те та, Фа кул те та тех нич ких на у ка, Ин-
сти ту та за ра тар ство и по вр тар ство, Ви со ке по слов не шко ле стру ков них сту ди ја, 
Цен трал не би бли о те ке Уни вер зи те та, Цен трал не би бли о те ке Фи ло зоф ског фа кул-
те та и На уч ног ин сти ту та за ве те ри нар ство у Но вом Са ду; би бли о те ка Еко ном ског 
и Гра ђе вин ског фа кул те та у Су бо ти ци, Пе да го шког фа кул те та у Сом бо ру, Ви со ке 
шко ле стру ков них сту ди ја у Зре ња ни ну, Ви со ке шко ле стру ков них сту ди ја за обра-
зо ва ње вас пи та ча у Ки кин ди; 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. 

Оба вље ни су над зо ри над струч ним ра дом ма тич них би бли о те ка 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 бли-
о 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: „Но ви не у Пра вил ни ку о по ступ ку, на чи ну вред но ва ња и кван ти
та тив ном ис ка зи ва њу на уч но и стра жи вач ких ре зул та та (до не том 1. мар та 2016)”, 
„Филм ска умет ност у фон до ви ма По себ них збир ки БМС”, „Прин ци пи и прак са 
раз ме не на уч них пу бли ка ци ја”, „AГРИС – Ме ђу на род ни ин фор ма ци о ни си стем за 
по љо при вред не на у ке и тех но ло ги ју”, „Ди ги тал на би бли о те ка док тор ских ди сер-
та ци ја од бра ње них на Уни вер зи те ту у Но вом Са ду ‒ ста ње и пер спек ти ве”, „О 
по ја ва ма и ка рак те ри сти ка ма пре да тор ских ча со пи са и из да ва ча”, „Пра вил ник о 
бли жим усло ви ма за ди ги та ли за ци ју би бли о теч коин фор ма ци о не гра ђе и из во ра, 
до нет 15. но вем бра 2017. го ди не”, „Ис ку ства са 83. IFLA кон фе рен ци је у Вроц ла ву”, 
„Би бли о теч ка ста ти сти ка и ме ђу на род ни стан дард ISO 2789”, „OR CID jD ‒ је дин-
стве ни ме ђу на род ни иден ти фи ка тор ис тра жи ва ча”, „Јад Ва шем – се ћа ње и ин спи-
ра ци ја”, „Пр ви фо рум Уни је би бли о те ка Ки не и зе ма ља Цен трал не и Ис точ не Евро-
пе”, „Пред ста вља ње IFLA ре ги о нал не ра ди о ни це – Би бли о те ке и УН Аген да 2030”, 
„Шта су ин тер нет и дру штве не мре же до не ли чи та њу”, „Ис ку ства ра да у На ци о-
нал ној би бли о те ци Фран цу ске”, „Нор ма тив на кон тро ла лич них име на у уза јам ном 
ка та ло гу Ср би је”, „Про на ђи сво је ме сто у IFLA ор га ни за ци ји − New Pro fes si o nals 
Spe cial In te rest Gro up (NPISG) као оп ци ја” и „ФАО (Ор га ни за ци ја за хра ну и по љо-
при вре ду Ује ди ње них на ци ја) ра ди о ни це у то ку 2019. го ди не”. 

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 148 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, по лу го ди шњи, 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, го ди шњи 
про гра ми ра да БМС 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.
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Ске ни ра но је и об ра ђе но 6999 ди ги тал них сли ка. Ура ђен је OCR за 3368 фај ло ва.
За Ди ги тал ну БМС при пре мље не су 15.652 пу бли ка ци је (укуп но 677.511 ди-

ги тал них стра ни ца). У Ди ги тал ну БМС укљу че но је 2299 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 сл. При пре-
ма ни су тек сто ви за елек трон ске из ло жбе ко ји су по ста вља ни на веб-сајт БМС на 
адре си bms.rs. 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 веб сер вер и сер вер за Ди ги тал ну БМС. 
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.

ЗА ШТИ ТА ПУ БЛИ КА ЦИ ЈА

То ком про те кле че ти ри 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 пред ви ђе не ме ре за шти те.

При ме њи ва ни су по ступ ци пре вен тив не за шти те књи га ‒ ме ха нич ко чи шће ње 
и дез ин фек ци ја, пре фор ма ти ра ње пу бли ка ци ја за ар хи ви ра ње и ко ри шће ње по ступ-
ци ма ми кро фил мо ва ња и ди ги та ли за ци је, из ра да ко пи ја пу бли ка ци ја или ње них 
де ло ва у тра же ним фор ма ти ма пре ма зах те ви ма ко ри сни ка, де таљ ни пре гле ди 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 оште-
ће но сти и ме ра за шти те ко је је нео п ход но спро ве сти, као и по ступ ци кон зер ва ци је 
и ре ста у ра ци је кул тур них до ба ра, оште ће них ли сто ва и по ве за ра ри тет них ру ко пи-
са, ста рих штам па них и рет ких књи га. Пре вен тив на за шти та, са из ра дом кон зер-
ва тор ске до ку мен та ци је и сни ма њи ма пре спро во ђе ња по сту па ка кон зер ва ци је и 
ре ста у ра ци је, об у хва ти ла је 4596 ли сто ва ра ри тет них пу бли ка ци ја, 6987 угро же них 
ста рих и рет ких књи га и 139 ча со пи са.

За шти та кул тур них до ба ра је ра ђе на 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 пре ма оба ве за ма де фи ни са ним по себ ним уго во ри ма, 
на ода бра ној би бли о теч кој, ар хив ској и му зеј ској гра ђи из БМС, Ар хи ва СА НУ из 
Бе о гра да, Би бли о те ке Бач ке епар хи је, Па три јар шиј ске би бли о те ке из Бе о гра да, 
Срп ског пра во слав ног ма на сти ра Цар ска Ла вра Ви со ки Де ча ни, Би бли о те ке Срп ске 
пра во слав не епар хи је бу дим ске, Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не у Фу то гу, 
град ских би бли о те ка Вр шца, Су бо ти це, Зре ња ни на, Сом бо ра, Шап ца и Кра гу јев ца, 
Спо мен-би бли о те ке Кар ло вач ке гим на зи је, Га ле ри је Ма ти це срп ске, Исто риј ског 
ар хи ва гра да Но вог Са да и Му зе ја Вој во ди не.

По себ но се ис ти че уго вор о ре а ли за ци ји про јек та „Кон зер ва ци ја, ре ста у ра-
ци ја и пре зен та ци ја Збир ке ста рих штам па них књи га Би бли о те ке Срп ске пра во-
слав не епар хи је бу дим ске”, пот пи сан из ме ђу БМС и Срп ске пра во слав не епар хи је 
бу дим ске са се ди штем у Сен тан дре ји. Пре ма том про јек ту пла ни ра на је за шти та 
32 срп ске штам па не књи ге из пе ри о да 15–17. ве ка, ко је су фи зич ки нај у гро же ни је. 
До са да је за вр ше на кон зер ва ци ја и ре ста у ра ци ја че ти ри књи ге – Ок то их пр во гла
сник Ђур ђа Цр но је ви ћа (Це ти ње, 1493/94), Слу жаб ник (Го ра жде, 1519), Слу жаб ник 
Бо жи да ра Ву ко ви ћа (Ве не ци ја, 1519(1520) и Ок то их пе то гла сник Бо жи да ра Ву ко-
ви ћа (Ве не ци ја, 1538). О зна ча ју овог по сла све до чи и пи смо за хвал но сти вла ди ке 
Бу дим ске епар хи је Лу ки ја на упу ће но управ ни ку БМС Се ли ми ру Ра ду ло ви ћу. У 
то ку су по сло ви за шти те сле де ће че ти ри ода бра не књи ге пре ма овом про јек ту.

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 за за шти ту би бли о теч ке гра ђе и кон кур си ма за фи нан си ра ње и су-
фи нан си ра ње про је ка та и про гра ма у обла сти за шти те и очу ва ња кул тур ног на сле ђа 



РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ 343

у АП Вој во ди ни то ком про те кле че ти ри го ди не ре дов но је, пре ма зах те ви ма соп стве-
ни ка кул тур них до ба ра ру ко пи са и ста рих штам па них књи га, вр шен де та љан кон-
зер ва тор ски пре глед оште ће них до ба ра са из ра дом нео п ход не до ку мен та ци је, као 
и са пред ло гом ме ра за шти те ко је тре ба пред у зе ти и про це ном вред но сти по сло ва 
кон зер ва ци је и ре ста у ра ци је.

У про те клом пе ри о ду за шти ћен је по ступ ци ма кон зер ва ци је, ре ста у ра ци је и 
ди ги та ли за ци је ве ли ки број па жљи во ода бра них ве о ма оште ће них кул тур них до-
ба ра. На при мер: за вр ше на је кон зер ва ци ја и ре ста у ра ци ја 4 ода бра на кул тур на 
до бра, ста ре штам па не књи ге из пе ри о да од 1493. до 1538. ко је укуп но са др же 1552 
стра ни це, из Збир ке ста рих штам па них књи га Би бли о те ке Епар хи је бу дим ске из 
Сен тан дре је. За све ра ри тет не књи ге из ра ђе не су за штит не ку ти је од при род них 
ма те ри ја ла, као и кон зер ва тор ска до ку мен та ци ја са нео п ход ним сни ма њи ма пре, у 
то ку и по сле кон зер ва ци је и ре ста у ра ци је и ма стер ди ги тал ним ко пи ја ма ко је су 
до ста вље не на екс тер ном хард ди ску у ква ли те ту за ар хи ви ра ње; за вр ше ни су по-
сло ви на кон зер ва ци ји, ре ста у ра ци ји и ди ги та ли за ци ји у ви со кој ре зо лу ци ји за 
по тре бе из ра де фо то тип ског из да ња Слу жаб ни ка из 17 в. и Спо ме ни це Ла вре Ви
со ки Де ча ни 1924–1944. ко је је Оде ље ње за шти те пу бли ка ци ја пре у зе ло од Брат ства 
Срп ског пра во слав ног ма на сти ра Цар ска Ла вра Ви со ки Де ча ни. То ком сеп тем бра 
2017. за вр ше на је ди ги та ли за ци ја три го ди шта Ба нат ског ал ма на ха (за 1827, 1828. 
и 1829. го ди ну) у тра же ном ква ли те ту за из ра ду ре принт из да ња и дру го.

У 2016. пред у зе ће „Фри го Жи ка” из Ру ме из ра ди ло је и до ста ви ло Не у трал ну 
ко мо ру за пре вен тив ну за шти ту кул тур них до ба ра пре ма на шем зах те ву и из ра-
ђе ном про јек ту. Ко мо ра је по ве за на са већ на ба вље ним нео п ход ним уре ђа ји ма и 
опре мом и ко ри сти се за пла ни ра ну кон ти ну и ра ну пре вен тив ну за шти ту књи га. У овој 
го ди ни адап ти ран је про стор у ко јем је био део ста ре кли ме у ма га цин ски и рад ни 
про стор за по тре бе Оде ље ња за шти те пу бли ка ци ја (по вр ши не 20 м²), у ко јем је ин-
ста ли ра на но ва опре ма (то пла ва ку ум пре са са ста клом за ре ста у ра ци ју) ко ја зна чај-
но до при но си ква ли те ту за шти те ве о ма оште ће них ра ри тет них ру ко пи са и књи га.

 У ла бо ра то ри ји за кон зер ва ци ју и ре ста у ра ци ју то ком про те кле че ти ри го ди не 
оба вље на је кон зер ва ци ја 81.537 и ре ста у ра ци ја 79.465 оште ће них стра ни ца ра ри тет-
них ру ко пи са и књи га. 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 ко ји об у хва та ју ре кон струк ци ју 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. По ме ну тим по ступ ци ма за вр ше но 
је по ве зи ва ње 301 ста ре и рет ке књи ге. За по тре бе кон зер ва ци је и ре ста у ра ци је, пре-
ма зах те ви ма ко ри сни ка, оба вљен је де та љан кон зер ва тор ски пре глед 1165 оште ће них 
ра ри тет них књи га и 1627 ра ри тет них ру ко пи са са од ре ђи ва њем ме ра за шти те ко је 
је нео п ход но спро ве сти и из ра дом пра те ће кон зер ва тор ске до ку мен та ци је.

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, рет ких или оште ће них при ме ра ка. Из ра ђе но је 98.218 ми кро сни ма ка на микро-
фил мо ви ма од 16 и 35 мм, 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 на је 61 рол на ми кро фил мо ва и из вр ше на је кон трола 
ква ли те та 157 ста рих ми кро фил мо ва на ко ји ма се на ла зе сним ци оних пу бли ка ци ја 
ко је БМС по се ду је са мо на ми кро о бли ци ма. Са ста рих ми кро фил мо ва на кон нео п ход-
них по прав ки и ин тер вен ци ја ди ги та ли зо ван је 22.351 ка дар за лак ше и без бед ни је 
ко ри шће ње. За по тре бе ко ри сни ка БМС, у овом пе ри о ду ди ги тал ним ка ме ра ма из рађено 
је 37.056 сни ма ка ра ри тет них пу бли ка ци ја. У по треб ним фор ма ти ма об ра ђе на су 67.883 
ди ги тал на сним ка, из ра ђе не су 2382 прин тер ко пи је и 12.260 сни ма ка пре не се но је на 
дру ге ме мо ри је. На ста вље ни су по сло ви ске ни ра ња књи га Bo o keye3 ске не ром. Ске ни-
ра но је 93.011 стра ни ца пу бли ка ци ја, из ра ђе но 386 прин тер ко пи ја, об ра ђе но 28.069 
ди ги тал них сни ма ка, а 2196 ди ги тал них сни ма ка пре не се но је на дру ге ме мо ри је.

Књи го ве зач ки по сло ви у про те кле че ти ри го ди не об у хва ти ли су по ве зи ва ње 
у тврд по вез са зла то ти ском 219 то мо ва но ви на и 44 то ма ча со пи са, у мек или тврд 
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по вез по ве за не су или пре по ве за не 9263 пу бли ка ци је. Ме ра ма књи го ве зач ке за шти те 
по пра вље не су 2193 књи ге, 620 умно же них пу бли ка ци ја и оти сну то је 218 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 у но ве ма га ци не БМС из ра ђе но је 355 за штит них ку ти ја, 18.005 за штит-
них фа сци кли и 634 за штит на омо та. У књи го ве зни ци је из ра ђе но 3208 ко ма да 
ра зних кар тон ских про из во да, 80 ко вер ти, ну ме ри са но 13.449 бро је ва и по пра вље но 
је 2037 оште ће них ли сто ва пу бли ка ци ја. У ма га ци ни ма БМС, за по тре бе књи го ве-
зач ке за шти те, на кон књи го ве зач ког пре гле да, из дво је но је 6255 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.

*
У скла ду са по тре ба ма БМС у Оде ље њу за шти те пу бли ка ци ја то ком 2019. пла-

ни ра но је оса вре ме ња ва ње по сло ва ди ги та ли за ци је кул тур ног на сле ђа. Пред ло же но 
је, из ви ше раз ло га, у осно ви ре ше ње ко је је ода бра но и при ме ње но у но во фор ми ра ном 
Ау ди о ви зу ел ном ар хи ву и цен тру за ди ги та ли за ци ју СА НУ, до пу ње но опре мом за 
по тре бе кон зер ва ци је и ре ста у ра ци је.

Исто вет на тех но ло ги ја и по ступ ци ди ги та ли за ци је омо гу ћи ће бр зу, јед но став-
ну и це ло ви ту раз ме ну ди ги та ли зо ва них по да та ка као и фор ми ра ње тех но ло шки 
уса гла ше ног, стан дар ди зо ва ног, је дин стве ног си сте ма ди ги та ли за ци је кул тур них 
до ба ра у бу дућ но сти.

Ка ко су по ступ ци кон зер ва ци је и ре ста у ра ци је пре ди ги та ли за ци је због сте-
пе на оште ће но сти на ших кул тур них до ба ра нај че шће нео п ход ни, сма тра мо да ће 
Оде ље ње за шти те пу бли ка ци ја БМС зна чај но до при не ти ква ли те ту пла ни ра них 
по сло ва у овој обла сти.

То ком 2018. го ди не на ба вљен је део нео п ход не опре ме за ди ги та ли за ци ју. На-
бав ка пре о ста лог де ла опре ме као и уре ђе ње и опре ма ње ла бо ра то ри је за ди ги та-
ли за ци ју у Оде ље њу за шти те пу бли ка ци ја пла ни ра но је то ком 2020. у за ви сно сти 
од обез бе ђе ња нео п ход них сред ста ва.

ДИ ГИ ТАЛ НА БМС

У пе ри о ду 2016–2019. 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 веб-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 24 целинe – 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 1801–1867. го ди не, 
Стра не књи ге 15–17. ве ка, Стра не књи ге 18–19. ве ка, Об ја вље ни ја, Огла си, Сит на 
штам па на гра ђа дo 1867, 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, Из да ња БМС 
и Књи ге по сле 1867. го ди не. 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. У 
Ди ги тал ној БМС 31. де цем бра 2019. го ди не би ло је укуп но 21.040 пу бли ка ци ја 
(1.485.317 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 пре ко 100 Тb, 
сер вер за по др шку веб пре зен та ци ји Ди ги тал на БМС, као и ра чу на ри за при пре му 
и ко ри шће ње Ди ги тал не БМС. 
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Ди ги тал ну БМС у пе ри о ду 2016–2019. го ди ни по се ти ло је 66.419 ко ри сни ка са 
свих кон ти не на та (118.045 по се та) ко ји су пре гле да ли 641.471 стра ни цу пре зен та-
ци је. Укуп но су за бе ле же на 723.993 ли ста ња пу бли ка ци ја (За ста ва 108.390 пу та, 
Ле то пис Ма ти це срп ске 10.418, Жи вот и оби ча ји на ро да срп ско га 1875 пу та).

Ди ги тал на БМС је до ступ на пре ко веб-сај та БМС на ин тер нет адре си di gi tal.bm s.rs .

*
У окви ру про јек та „Пре тра жи вост ди ги тал ног кул тур ног на сле ђа у прак си” 

Град ске би бли о те ке у Но вом Са ду, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор-
ми са ња a у ко јем уче ству је БМС, одр жа не су еду ка ци је за ко ри шће ње софт ве ра 
doc Works за 4 по ла зни ка. У софт ве ру doc Works ba sic (фир ме Con tent Con ver sion 
Spe ci a lists (CCS)) ко ји пре тва ра ске ни ра не стра ни це у пре тра жи ве и обо га ће не 
ме та по да ци ма ди ги тал не објек те (METS/AL TO) об ра ђе но је 276 бро је ва но ви на 
За ста ва са 1420 стра ни ца. Оне су пре тра жи ве по пу ном тек сту на лин ку http://www.
uni lib.rs/isto rij ske-no vi ne/pre gled?new spa per=BMS _00001.

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 про лећ ном и је се њем ро ку 2016, 2017, 2018. и 2019. го ди не, са гла сно 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 По кра јин ског се кре та ри ја та за кул ту ру и јав но ин фор ми са ње 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 (бр. 132-022-216/2014-04) од 26. фе бру а ра 2014. го ди не 
и Пра вил ни ку о Про 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), мр Гор да на Ђи лас (за ме ник стал ног чла на и ис пи ти вач за пред мет 
Осно ве би бли о те кар ства), мр Рад ми ла Да ба но вић (ис пи ти вач за пред мет Осно ви 
си сте ма др жав не упра ве и устав ног уре ђе ња и про пи си из би бли о теч коин фор ма
ци о не де лат но сти), Ма ри ја Ма хо вац (до 2018. го ди не), Ме ла ни ја Бла шко вић (од 
2018. го ди не) и Љи ља на Кле вер нић (ис пи ти ва чи за пред мет Ка та ло ги за ци ја и пред
мет на и струч на кла си фи ка ци ја), Нов ка Шо ки ца Шу ва ко вић (ис пи ти вач за пред мет 
Ин фор ма ти ка у би бли о те кар ству) и Го ран Вла хо вић (ис пи ти вач за пред мет 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 тујући 
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 ријату 
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 148 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 
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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 2016. 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 два акре ди то ва на про гра 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 Елек трон ска 
об ра да ста ре и рет ке књи ге ко ја су укуп но по ха ђа ла 452 по ла зни ка, у то ку 2017. 
два акре ди то ва на про гра ма: Мо ти ви са ни би бли о те ка ри по кре ћу свет (ве шти на 
мо ти ви са ња би бли о те ка ра) и Елек трон ска об ра да ста рих и рет ких књи га ко ја је 
укуп но по ха ђа ло 239 по ла зни ка, у то ку 2018. три акре ди то ва на про гра ма: Мо ти ви
са ни би бли о те ка ри по кре ћу свет (ве шти на мо ти ви са ња би бли о те ка ра), Елек трон ска 
об ра да ста рих и рет ких књи га и Нор ма тив на кон тро ла лич них име на: од упут них 
ка та ло шких је ди ни ца до нор ма тив не да то те ке ко је је укуп но по ха ђа ло 319 по ла-
зни ка и у то ку 2019. два акре ди то ва на про гра ма: Мо ти ви са ни би бли о те ка ри по кре ћу 
свет (ве шти на мо ти ви са ња би бли о те ка ра) и Од би бли о те ке до на уч ног ру ко пи са 
ко је је укуп но по ха ђа ло 156 по ла зни ка (укуп но за че ти ри го ди не 1166 по ла зни ка). 

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 (2016) ре а ли зо ван је: 22. мар та, 5. апри ла, 
14. ју на и 21. де цем бра у Учи о ни ци БМС, 15. апри ла на Да ни ма би бли о те ка и би-
бли о те ка ра одр жа ним у окви ру 22. ме ђу на род ног са ло на књи га на Но во сад ском 
сај му, 27. ма ја у На род ној би бли о те ци у Ужи цу, 5. ок то бра у На род ном му зе ју у 
Чач ку, 19. ок то бра у На род ној би бли о те ци Ку ла, 15. но вем бра у На род ној би бли о-
те ци „Ра де Дра и нац” у Про ку пљу, 16. но вем бра у На род ној би бли о те ци „Ра до је 
До ма но вић” у Ле сков цу, 23. но вем бра у Град ској би бли о те ци Пан че во, 25. но вем бра 
у Град ској би бли о те ци Су бо ти ца, 5. и 6. де цем бра у На род ној би бли о те ци „Вук 
Ка ра џић” у Кра гу јев цу и 7. де цем бра у На род ној би бли о те ци Сме де ре во. Ре а ли за-
тор овог про гра ма је Је ле на Јо вин. Слу ша ло га је 336 по ла зни ка.

Акре ди то ва ни про грам Елек трон ска об ра да ста ре и рет ке књи ге (2016) ре а ли-
зо ван је 10. но вем бра и 7. де цем бра у Учи о ни ци БМС, 29. но вем бра у Би бли о те ци ша-
бач кој у Шап цу, 1. де цем бра у Би бли о те ци „Гли го ри је Во за ро вић” у Срем ској Ми тро-
ви ци, 8. де цем бра у Ма тич ној би бли о те ци „Љу бо мир Не на до вић” у Ва ље ву и 9. де-
цем бра у Град ској би бли о те ци у Вр шцу. Ре а ли за то ри овог про гра ма су: Нов ка Шо-
ки ца Шу ва ко вић, Све тла на Вуч ко вић и Фин ка Пје вач. Слу ша ло га је 116 по ла зни ка.

Акре ди то ва ни про грам Мо ти ви са ни би бли о те ка ри по кре ћу свет (ве шти на 
мо ти ви са ња би бли о те ка ра) (2017) ре а ли зо ван је 11 пу та и то: 1. мар та, 20. апри ла, 
16. ма ја, 30. ок то бра и 22. но вем бра у БМС, 8. мар та на Да ни ма би бли о те ка и би-
бли о те ка ра одр жа ним у окви ру 23. ме ђу на род ног са ло на књи га на Но во сад ском 
сај му, 24. апри ла у Град ској би бли о те ци „Сте фан Пр во вен ча ни” у Кра ље ву, 5. ју на 
у Би бли о те ци ша бач кој у Шап цу, 29. сеп тем бра у Би бли о те ци Ву ко вог за ви ча ја у 
Ло зни ци, 20. ок то бра у Град ској би бли о те ци „Вла ди слав Пет ко вић Дис” у Чач ку и 
2. но вем бра у Град ској би бли о те ци Су бо ти ца. Ре а ли за тор овог про гра ма је Је ле на 
Јо вин. Слу ша ло га је 200 по ла зни ка.

Акре ди то ва ни про грам Елек трон ска об ра да ста рих и рет ких књи га (2017) 
ре а ли зо ван је 3 пу та и то: 19. апри ла и 26. де цем бра у БМС и 23. ок то бра, у ор га ни-
за ци ји Сек ци је му зеј ских би бли о те ка ра и књи жни ча ра Му зеј ског дру штва Ср би је, 
у Деч јем оде ље њу „Дра ган Лу кић” Огран ка „Ста ри град” Би бли о те ке гра да Бе о гра-
да. Ре а ли за то ри овог про гра ма су: Нов ка Шо ки ца Шу ва ко вић, Све тла на Вуч ко вић 
и Фин ка Пје вач. Слу ша ло га је 39 по ла зни ка.

Акре ди то ва ни про грам Мо ти ви са ни би бли о те ка ри по кре ћу свет (ве шти на 
мо ти ви са ња би бли о те ка ра) (2018) ре а ли зо ван је 15 пу та и то: 22. ма ја у Би бли о те-
ци „Вла да Ак сен ти је вић” у Обре нов цу, 31. ма ја у НБС, 4. ју на у БМС, 26. сеп тем бра 
у На род ној би бли о те ци у Кру шев цу, 27. сеп тем бра у Би бли о те ци „Вук Ка ра џић” у 
Алек син цу, 28. сеп тем бра у На род ној би бли о те ци „Ра до је До ма но вић” у Ле сков цу, 
10. ок то бра у Би бли о те ци „Гли го ри је Во за ро вић” у Срем ској Ми тро ви ци, 17. и 18. 



РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ 347

ок то бра у Град ској би бли о те ци „Кар ло Би је лиц ки” у Сом бо ру, 1. но вем бра у Град-
ској на род ној би бли о те ци „Жар ко Зре ња нин” у Зре ња ни ну, 7. но вем бра у На род ној 
би бли о те ци „До си теј Об ра до вић” у Ста рој Па зо ви, 13. но вем бра у На род ној би бли-
о те ци Пи рот у Пи ро ту, 14. но вем бра у На род ној би бли о те ци „Ра де Дра и нац” у Про-
ку пљу, 6. де цем бра у На род ној би бли о те ци Сме де ре во у Сме де ре ву и 12. де цем бра 
у Град ској би бли о те ци Пан че во. Ау тор овог про гра ма је Је ле на Јо вин. Слу ша ло га 
је 298 по ла зни ка.

Акре ди то ва ни про грам Елек трон ска об ра да ста рих и рет ких књи га (2018) 
ре а ли зо ван је 28. мар та у БМС. Ау то ри овог про гра ма су: Нов ка Шо ки ца Шу ва ко-
вић, Све тла на Вуч ко вић и Фин ка Пје вач, уз ре а ли за тор ску са рад њу Алек сан дре 
Драп шин. Слу ша ло га је 10 по ла зни ка.

Акре ди то ва ни про грам Нор ма тив на кон тро ла лич них име на: од упут них ка
та ло шких је ди ни ца до нор ма тив не да то те ке (2018) ре а ли зо ван је два пу та и то: 
10. и 11. де цем бра у БМС. Ау то ри овог про гра ма су: Ве сна Укро пи на, Ка та лин Ра фа 
и Сла ђа на Су ба шић. Слу ша ло га је 11 по ла зни ка.

Акре ди то ва ни про грам Мо ти ви са ни би бли о те ка ри по кре ћу свет (ве шти на 
мо ти ви са ња би бли о те ка ра) (2019) ре а ли зо ван је два пу та и то: 13. но вем бра у Град-
ској би бли о те ци Вр шац и 20. но вем бра у БМС. Ау тор овог про гра ма је Је ле на Јо вин. 
Слу ша ло га је 28 по ла зни ка.

Акре ди то ва ни про грам Од би бли о те ке до на уч ног ру ко пи са (2019) ре а ли зо ван 
је осам пу та и то: 10. ма ја у На род ној би бли о те ци „Да ни ло Киш” у Вр ба су, 31. ма ја 
у На род ној би бли о те ци Кру ше вац, 28. ок то бра у На род ној би бли о те ци у Ужи цу, 6. 
но вем бра у Град ској би бли о те ци у Но вом Са ду, 18. но вем бра, 2. и 3. де цем бра у БМС 
и 6. де цем бра у Град ској би бли о те ци Су бо ти ца. Ау то ри овог про гра ма су: Та тја на 
Бо го је вић, Да ни е ла Кер ме ци и Бо ја на Бје ли ца. Слу ша ло га је 128 по ла зни ка.

По ла зни ци ма сво јих акре ди то ва них про гра ма БМС је из да ла од го ва ра ју ће 
по твр де о при су ству про гра му.

*
БМС је у 2016. ор га ни зо ва ла, за сво је за по сле не, одр жа ва ње акре ди то ва ног 

се ми на ра Уни вер зи тет ске би бли о те ке „Све то зар Мар ко вић” у Бе о гра ду Ау тор ско 
пра во у би бли о теч коин фор ма ци о ној де лат но сти, пре да ва ча Та тја не Бр зу ло вић 
Ста ни са вље вић и Дра га не Сто лић, а у 2017. одр жа ва ње акре ди то ва них се ми на ра 
Уни вер зи тет ске би бли о те ке „Све то зар Мар ко вић” у Бе о гра ду Мул ти ме ди је у би блио
те кар ству, ау то ра Мир ја не Не шић и Ве сне Вук сан и Ко то та мо при ча, ау то ра 
Ве сне Вук сан и Ми ле не Ко стић. 

*
У БМС, у са рад њи са НБС, у 2017. одр жа на су два пе то днев на кур са C3/Ка та

ло ги за ци ја (на пред ни) (20‒25. мар та и 22‒26. апри ла). Кур се ве за укуп но 26 би блио-
те ка ра из БМС ре а ли зо ва ли су акре ди то ва ни пре да ва чи Ма ша Ми ло ра до вић, Ја сми-
на Три фу нац, Љи ља на Дра ги че вић, Љи ља на Стан ко вић, Ми ле Сти је по вић из НБС 
и Ште фа ни ја Маћ ко из БМС. 

У БМС, у са рад њи са НБС, у 2018. одржанo je 12 јед но днев них кур се ва CO BISS3 
/Ка та ло ги за ци ја са нор ма тив ном кон тро лом (5‒6, 11‒13, и 15. ју на, 19. и 21. сеп тем-
бра и 19. но вем бра) и CO BISS3/Ка та ло ги за ци ја ‒ ажу ри ра ње CO NOR (19‒21. де цем-
бра). Се ми на ре за укуп но 158 би бли о те ка ра ре а ли зо ва ли су акре ди то ва ни пре да ва чи 
из БМС Ве сна Укро пи на и Ка та лин Ра фа.

У БМС, у са рад њи са НБС, у 2019. одр жа ни су кур се ви: Упо тре ба про грам ске 
опре ме CO BISS3/Ка та ло ги за ци ја (по чет ни) (11‒15. март) (во ди тељ Ми ло рад Вуч-
ко вић Бра цо из НБС, аси стен ти Ка та лин Ра фа и Ве сна Укро пи на из БМС) CO BISS3/
Пре у зи ма ње за пи са и фонд (7–9. ок то бар) (во ди тељ Ми ло рад Вуч ко вић Бра цо из НБС, 
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аси стент Нов ка Шо ки ца Шу ва ко вић из БМС) и CO BISS3/Ка та ло ги за ци ја (по чет ни) 
(4‒8. но вем бар) (во ди тељ Ве сна Укро пи на, аси стент Ка та лин Ра фа). На CO BISS3 
кур се ви ма у БМС укуп но је би ло 40 по ла зни ка.

ИЗ ДА ВАЧ КА ДЕ ЛАТ НОСТ

У пе ри о ду 2016–2019. БМС је об ја ви ла не ко ли ко 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 II: Ду ши ца Гр бић: Уџ бе ни ци и при руч ни ци;
Ка та лог по себ них збир ки БМС 
Књи га 2: Оли ве ра Шер бе џи ја, Ма ри ја Ваш (при ре ди ле): Атла си БМС 1486‒1918;
Злат на књи га БМС
Књи га 1: Лин гви сти ка и сла ви сти ка у де лу Пре дра га Пи пе ра;
Књи га 2: При по вед ни вез Ра до ва на Бе лог Мар ко ви ћа;
Књи га 3: Бро ја ни ца Све ти сла ва Бо жи ћа;
Књи га 4: Ла зар Чур чић − књи го љуб и књи го хра ни тељ;
Тра го ви
Књи га 11: Дра га на Д. Јо ва но вић: Уни вер зум ин фор ма ци ја: би бли о те ка у све ту 

са вре ме них ме ди ја.

Оста ла из да ња
Би бли о гра фи ја књи га у Вој во ди ни за 2014, 2015. и 2016. го ди ну
Љи ља на Кле вер нић (ре дак тор), Ве сна Укро пи на (ре дак тор за пи са), Ка та лин Ра фа 

(ре дак тор за пи са), Сла ђа на Су ба шић (ре дак тор за пи са), Ва ња Бла жин, Дра га на 
Јо ва но вић, Сне жа на Ми ља но вић, Та ма ра Ма ле шев, Сла ђа на Ра до ва но вић;

Би бли о гра фи ја књи га у Вој во ди ни за 2017. го ди ну
Љи ља на Кле вер нић (ре дак тор), Ве сна Укро пи на (ре дак тор за пи са), Ка та лин Ра фа 

(ре дак тор за пи са), Сла ђа на Су ба шић (ре дак тор за пи са), Дра га на Д. Јо ва но вић, Сне-
жа на Ми ља но вић, Та ма ра Ма ле шев, Сла ђа на Ра до ва но вић, Ве сна Јо ва нов;

Го ди шњак БМС за 2015, 2016, 2017. и 2018. го ди ну;
Ана ли за ра да на род них би бли о те ка у Вој во ди ни за 2015, 2016, 2017. и 2018. 

го ди ну;
Ана ли за ра да ви со ко школ ских би бли о те ка у Вој во ди ни за 2015, 2016, 2017. и 

2018. го ди ну;
Ве сти, гла си ло БМС (16 бро је ва);
Во дич кроз БМС на срп ском, ен гле ском, и ру ском је зи ку.
Заједничкa издањa 
Збор ник ра до ва Са вре ме ни чо век и са вре ме ни свет, књи ге 2‒5 (Ма ти ца срп ска 

и БМС);
XII струч но-на уч ни скуп Би бли о нет 2018: Ру ко пи сна и ста ра штам па на 

књи га: збор ник ра до ва (За јед ни ца ма тич них би бли о те ка Ср би је и БМС).

ИЗ ЛО ЖБЕ

БМС је од 2016. до 2019. го ди не при год ним елек трон ским из ло жба ма (од бро ја 
243 до бро ја 289) 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 но је 47 ју би ле ја из до ма ће и свет ске кул ту ре: (2016) – 125-го ди шњи ца 
ро ђе ња Ми ха и ла Афа на сје ви ча Бул га ко ва, Ла јо ша Зи ла хи ја, Ста ни сла ва Ви на ве ра, 
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Оси па Ман дељ шта ма и Ти на Ује ви ћа, 150-го ди шњи ца ро ђе ња Ва си ли ја Кан дин ског, 
175-го ди шњи ца ро ђе ња Ан то њи на Двор жа ка и 225-го ди шњи ца ро ђе ња Си ме Ми-
лу ти но ви ћа Са рај ли је, (2017) – 125-го ди шњи ца ро ђе ња Ма ри не Цве та је ве, Ми лу-
ти на Бо ји ћа и Иве Ан дри ћа, 150-го ди шњи ца ро ђе ња Ма ри је Скло дов ски Ки ри и 
Лу и ђи ја Пи ран де ла, 175-го ди шњи ца ро ђе ња Сто ја на Но ва ко ви ћа, 200-го ди шњи ца 
ро ђе ња Јо ва на Су бо ти ћа, Ја но ша Ара ња и Ана ста са Јо ва но ви ћа, 225-го ди шњи ца 
ро ђе ња Пер си ја Би ша Ше ли ја, 250-го ди шњи ца Арит ме ти ке Ва си ли ја Да мја но ви ћа 
(Но ва ја серб ска ја арит ме ти ка) (Ве не ци ја, штам па ри ја Д. Те о до си ја) и штам па ног 
из да ња Епи то ма Ди о ни си ја Но ва ко ви ћа (Ве не ци ја, штам па ри ја Д. Те о до си ја), као 
и из ло жба „Ју би ле ји ста рих срп ских бу ква ра”, (2018) – 100-го ди шњи ца ро ђе ња 
Алек сан дра Иса је ви ча Сол же њи ци на, 125-го ди шњи ца ро ђе ња Вла ди ми ра Вла ди-
ми ро ви ча Ма ја ков ског, Кор не ла Сен те ле ки ја и Ми ло ша Цр њан ског, 150-го ди шњи-
ца ро ђе ња Мак си ма Гор ког, Ми ха и ла Ала са Пе тро ви ћа, Па вла По по ви ћа и Алек се 
Шан ти ћа, 175-го ди шњи ца ро ђе ња Ко сте Триф ко ви ћа, 200-го ди шњи ца об ја вљи ва ња 
Срп ског рјеч ни ка Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа (Беч, 1818), ро ђе ња Ива на Сер ге је-
ви ча Тур ге ње ва и Ма ти је Ба на, 225-го ди шњи ца ро ђе ња Ја на Ко ла ра и Ге ор ги ја 
Ма га ра ше ви ћа, као и 250-го ди шњи ца об ја вљи ва ња Сла ве но срп ског ма га зи на За-
ха ри је Ор фе ли на (Ве не ци ја, 1768) и (2019) – 125-го ди шњи ца ро ђе ња Иса ка Ема ну-
и ло ви ча Ба бе ља, Мом чи ла На ста си је ви ћа, Ти бо ра Де ри ја, Ди ми три ја Ки ри ло ви ћа 
и Ју сти на По по ви ћа, 150-го ди шњи ца ро ђе ња Сло бо да на Јо ва но ви ћа и Ан дре Жи да, 
200-го ди шњи ца ро ђе ња Да ни ла Ме да ко ви ћа, 225-го ди шњи ца Исто ри је Јо ва на Ра ји ћа 
(Беч, 1794–1795) и уџ бе ни ка Авра ма Мра зо ви ћа Ру ко во вод ство к сла вен стјеј гра
ма ти цје (Беч, 1794) и Ру ко вод ство к на у цје чи сли тел ној (Беч, 1794), 325-го ди шњи ца 
ро ђе ња Вол те ра и под на зи вом Ју би ле ји штам па них ср бу ља 500 го ди на Слу жаб ни ка 
го ра ждан ског 1519 (1520?) и Слу жаб ни ка Бо жи да ра Ву ко ви ћа 1519 (1520?), 480 
го ди на Ок то и ха пе то гла сни ка гра ча нич ног 1539. и Мо ли тве ни ка Бо жи да ра Ву ко-
ви ћа 1539, 450 го ди на Псал ти ра Је ро ли ма За гу ро ви ћа 1569. и 370 го ди на Три о да 
цвет ног Јо ва на Све то гор ца 1649. 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, Иси до-
ра Ста нић, Бо рис Бла шко вић, Ма ри ја Су дар, Дра га на Об ра до вић, Ма ри на Шму дла, 
Ма ри на Ђа чић, Ду ши ца Гр бић, Алек сан дра Драп шин, Оли ве ра Ми хај ло вић, Иван ка 
Клајн, Да ни е ла Кер ме ци, Ма ри ја Ваш, Да ни е ла Ло ме но ва, Ми ли ца Пје вач, Ми ли ца 
Цвет ко вић Сто шић, Ива на Стар че вић, Не над Ста но је вић, Та тја на Бо го је вић, Ср ђан 
Гра о вац и Со ња Ива но вић. 

*
По ред про грам ски пла ни ра них из ло жби БМС, на из ло жби „Свет срп ске ру ко-

пи сне књи ге (XII−XVII век)”, при ре ђе ној у Га ле ри ји СА НУ, у ор га ни за ци ји ове 
Га ле ри је, по во дом 23. ме ђу на род ног кон гре са ви зан тиј ских сту ди ја, одр жа ног у 
Бе о гра ду од 22. до 27. ав гу ста 2016, при ка за не су и две ру ко пи сне књи ге из збир ке 
БМС – Ма ти чин апо стол, ис пи сан на пер га мен ту у 13. ве ку, и Псал тир Га ври ла 
Тро и ча ни на, пре пи сан у ма на сти ру Све та Тро ји ца, 1643. го ди не. Опи си тих ру ко-
пи са об ја вље ни су у ка та ло гу ове из ло жбе. 

Из ло жбом под на зи вом „Во ди чи, мо но гра фи је и фо то мо но гра фи је о Ау стри ји 
у По клон би бли о те ци Ау стри је” (3−8. ок то бар 2016, јав ни ка та лог Би бли о те ке), ау тор-
ке Ма ри је Ваш, БМС се при дру жи ла кам па њи „Ау стри ја чи та. Ме сто су сре та: би-
бли о те ка”, ко ју Са вез би бли о те ка Ау стри је спро во ди већ је да на ест го ди на. 

*
По ред про грам ски пла ни ра них из ло жби, БМС је у 2017. ре а ли зо ва ла и елек-

трон ску из ло жбу по све ће ну Пе те ру Ханд кеу, до бит ни ку На гра де „Ми ло ван Ви да-
ко вић” Ме ђу на род ног фе сти ва ла про зе „Про се фест” ко ји се одр жа ва у Но вом Са ду 
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(ау тор ке из ло жбе су Ма ри на Шму дла и Ма ри на Ђа чић у са рад њи са Гор да ном Ђи лас), 
као и елек трон ску из ло жбу по све ће ну 300-го ди шњи ци ро ђе ња Ма ри је Те ре зи је, 
ау стриј ске над вој вот ки ње, угар ске и че шке кра љи це и рим ско-не мач ке ца ри це, а у 
окви ру кам па ње „Ау стри ја чи та. Ме сто су сре та: би бли о те ка”, ко ју ор га ни зу је Са вез 
би бли о те ка Ау стри је (ау тор ке из ло жбе су Ма ри ја Ваш и Ште фа ни ја Маћ ко). 

*
По ред про грам ски пла ни ра них из ло жби, БМС је у 2018, по во дом про сла ве 

Да на БМС ре а ли зо ва ла и из ло жбу „180 го ди на јав ног ра да БМС”, те по во дом одр жа-
ва ња Би бли о не та 2018 у БМС и из ло жбу „Из збир ки ру ко пи сних и ста рих штам-
па них књи га БМС” чи је су ау тор ке Ду ши ца Гр бић и Алек сан дра Драп шин. Ре а ли-
зо ва на је и елек трон ска из ло жба по во дом обе ле жа ва ња 100 го ди на од при мир ја у 
Пр вом свет ском ра ту и при са је ди ње ња Вој во ди не Ср би ји чи је су ау тор ке Та ма ра 
Ми ја то вић и Ва ња Том ча њи. 

*
По ред про грам ски пла ни ра них из ло жби, БМС је у 2019. ре а ли зо ва ла и елек-

трон ску из ло жбу по во дом 100-го ди шњи це ро ђе ња ака де ми ка, ге не ти ча ра и уни-
вер зи тет ског про фе со ра Слав ка Бо ро је ви ћа. Ау тор ке ове из ло жбе су Ма ри на Ђа чић 
и Ма ри на Шму дла.

ДАН БМС

Дан БМС обе ле жен је све ча ном ака де ми јом 28. апри ла 2016. го ди не у Све ча ној 
са ли Ма ти це срп ске, у при су ству ве ли ког бро ја углед них го сти ју. Дан БМС уста-
но вљен је на сед ни ци Управ ног од бо ра БМС, одр жа ној 29. де цем бра 2015, а ве зу је 
се за 16. април (по ста ром ка лен да ру), од но сно 28. април (по но вом ка лен да ру) 1864, 
ка да су Ма ти чи не ства ри, ме ђу ко ји ма и Би бли о те ка, пре да те вла сни ку па ро бро да 
„На пре дак” Јо ва ну Фо ро ви ћу за пре нос у Но ви Сад. 

Све ча ну ака де ми ју отво рио је епи скоп бач ки Ири неј, а на кон то га при сут не 
је по здра вио проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске. Усле ди ла је бе-
се да о књи зи и би бли о те ци Се ли ми ра Ра ду ло ви ћа, управ ни ка БМС. 

У на ред ним го ди на ма све ча не ака де ми је по во дом Да ма БМС одр жа ва не су 28. 
апри ла 2017, 27. апри ла 2018. и 25. апри ла 2019. го ди не.

По во дом Да на БМС уста но вље на је и На гра да „Злат на књи га БМС”. На кон 
упу ће ног јав ног по зи ва, од лу ком жи ри ја, у са ста ву ака де мик Ми ро Вук са но вић 
(пред сед ник), проф. еме ри тус др Слав ко Гор дић и мр Ду ши ца Гр бић, пр ви до бит-
ник на гра де по стао је ака де мик Пре драг Пи пер, ре дов ни про фе сор уни вер зи те та, 
во де ћи срп ски сла ви ста и би бли о граф. Ла у ре а ти на гра де у на ред ним го ди на ма су 
књи жев ник Ра до ван Бе ли Мар ко вић, про фе сор уни вер зи те та, ком по зи тор и му зич-
ки те о ре ти чар Све ти слав Бо жић и нај и стак ну ти ји срп ски би бли о лог Ла зар Чур чић. 
На гра ду „Злат на књи га БМС” чи ни и окру гли сто о до бит ни ку са об ја вље ним збор-
ни ком ра до ва.

На све ча ним ака де ми ја ма по во дом Да на БМС уру чи ва не су и ју би лар не за-
хвал ни це. Пр ви до бит ни ци су Ма ти ца срп ска, осни вач БМС, по во дом 190 го ди на 
ра да и Ла зар Чур чић, по во дом 90 го ди на жи во та. Ју би лар не за хвал ни це до би ли су 
и Ра до ван Ми ћић, Ма ра То до ро вић и Га ле ри ја Ма ти це срп ске. 

*
Окру гли сто под на зи вом „Лин гви сти ка и сла ви сти ка у де лу Пре дра га Пи пе ра”, 

упри ли чен по во дом На гра де „Злат на књи га БМС”, ко ја је на Дан БМС (28. апри ла 2016) 



РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ 351

пр ви пут до де ље на ака де ми ку Пи пе ру, одр жан је 15. но вем бра 2016. у Ма лој са ли 
Ма ти це срп ске. Сле де ћих го ди на ор га ни зо ва ни су ску по ви „При по вед ни вез Ра до ва-
на Бе лог Мар ко ви ћа” (одр жан је 15. но вем бра 2017), „Бро ја ни ца Све ти сла ва Бо жи ћа” 
(одр жан је 15. но вем бра 2018) и „Ла зар Чур чић ‒ књи го љуб и књи го хра ни тељ” (одр-
жан је 15. но вем бра 2019). Сва из ла га ња са одр жа них окру глих сто ло ва са бра на су 
у исто и ме ним збор ни ци ма у еди ци ји Злат на књи га БМС.

ТРИ БИ НА СА ВРЕ МЕ НИ ЧО ВЕК И СА ВРЕ МЕ НИ СВЕТ

Основ на иде ја по кре та ча Три би не Са вре ме ни чо век и са вре ме ни свет ко ју 
ор га ни зу ју БМС и Ма ти ца срп ска, би ла је да се по тра же од го во ри на кључ на пи та-
ња чо ве ка и све та у вре ме ну у ко ме жи ви мо. Због то га су уче сни ци ове три би не 
ис так ну та име на срп ске кул ту ре, умет но сти, на у ке и ду хов но сти. Са гле да ва ње и 
спа ја ње њи хо вих раз ли чи тих дис кур са тре ба да у кон ти ну и те ту гра де јед ну сло је-
ви ту сли ку са вре ме ног чо ве ка и све та.

У пе ри о ду 2016–2019. у окви ру Три би не Са вре ме ни чо век и са вре ме ни свет 
одр жа но је 41 пре да ва ње. Про гра ми ма је при су ство ва ло око 4000 по се ти ла ца. Про-
гра ми су сни ма ни и ви део за пи си су до ступ ни на веб-сај ту Ма ти це срп ске.

На три би ни су уче ство ва ли: Ко ста Ча во шки, Ми о драг Ра до вић, Че до мир Ан тић, 
Ми ро слав Ла зан ски, Сло бо дан Г. Мар ко вић, Јо ван По пов, Жар ко Тре бје ша нин, Ири-
на Де ре тић, Ср ђа Триф ко вић, Ни ко ла Кај тез, епи скоп кру ше вач ки Да вид Пе ро вић, 
Вла ди мир Пи шта ло, Ду шан Ко ва че вић, Дра го љуб Кој чић, Зо ран Ко ва че вић, Рај на 
Дра ги ће вић, Ми ло мир Сте пић, Је ле на Пи ли по вић, Не бој ша Ду га лић, Зо ран Авра-
мо вић, Пре драг Ј. Мар ко вић, Ле он Ко јен, Ма ти ја Бећ ко вић, Да ни ца Гру ји чић, Алек-
сан дар Ра ко вић, Алан Кар лсон, епи скоп сла вон ски Јо ван, Ср ђан Шљу кић, Алек-
сан дар Га јић, Дар ко Та на ско вић, Сло бо дан Ре љић, Дра ган Жу нић, Пре драг Пи пер, 
Алек сан дар Пе тро вић, Ми ша Ђур ко вић, Све то зар Ђ. Ра ди шић, Дра ган Си ме у но вић, 
Са ша Ра дој чић, Дра го слав Бо кан, Не над Кец ма но вић и Зо ран Зец. 

При ло же на са оп ште ња штам па на су у збор ни ци ма са Три би не Са вре ме ни 
чо век и са вре ме ни свет ко је об ја вљу ју БМС и Ма ти ца срп ска.

Пре да ва ња се одр жа ва ју у Све ча ној и Ма лој са ли Ма ти це срп ске, Оп штој чи-
та о ни ци и атри ју му БМС.

*
Mедија тим БМС ра дио је на уна пре ђе њу ко му ни ка ци је с јав но шћу. Пра тио 

је обе ле жа ва ње Да на БМС, пре да ва ња у окви ру Три би не Са вре ме ни чо век и са вре
ме ни свет и дру га де ша ва ња у БМС.

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 ака де мик 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: за 2015. и 2016. го ди ну 
проф. др Мир ко Зу ро вац за књи гу Иде ја есте ти ке у из да њу „Слу жбе ног гла сни ка” 
из Бе о гра да (об ја вље на 2016) и проф. др Дра ган Про ле за књи гу По ја ве од сут ног 
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у из да њу „Из да вач ке књи жар ни це Зо ра на Сто ја но ви ћа” (об ја вље на 2016) и за 2017. 
и 2018. го ди ну ака де мик Сло бо дан Гру бач за књи гу Ма па тек ста у из да њу „Из да-
вач ке књи жар ни це Зо ра на Сто ја но ви ћа” (об ја вље на 2018). 

СТРУЧ НО-НА УЧ НИ СКУП БИ БЛИ О НЕТ 2018

БМС је са За јед ни цом ма тич них би бли о те ка Ср би је ор га ни зо ва ла 12. струч-
но-на уч ни скуп Би бли о нет 2018 на те му „Ру ко пи сна и ста ра штам па на књи га”. 
Скуп је одр жан од 7. до 9. ју на у БМС. 

Би бли о нет је тра ди ци о нал на го ди шња ма ни фе ста ци ја из обла сти би бли о теч-
ко-ин фор ма ци о не де лат но сти чи ји је циљ афир ма ци ја, про мо ци ја и уна пре ђи ва ње 
де лат но сти ма тич них би бли о те ка ор га ни зо ва них у За јед ни ци ма тич них би бли о те ка 
Ср би је и дру гих би бли о те ка Ср би је, као и раз вој на уч но-ис тра жи вач ког и струч ног 
ра да у би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти у Ср би ји.

Ду ши ци Гр бић је све ча но уру че на На гра да „Ђу ра Да ни чић”, ко ју до де љу је За-
јед ни ца ма тич них би бли о те ка Ср би је за уку пан до при нос раз во ју би бли о теч ко-ин-
фор ма ци о не де лат но сти и кул ту ре у Ре пу бли ци Ср би је.

Збор ник ра до ва са одр жа ног ску па при пре мљен је у БМС.

СА РАД ЊА СА ИЗ ДА ВАЧ КИМ ЦЕН ТРОМ МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ

БМС је пру жа ла по моћ за не сме та но оба вља ње по сло ва Из да вач ког цен тра 
Ма ти це срп ске (ИЦМС), 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. Ти раж из да ња Ан то ло гиј ске еди ци је Де сет ве ко ва срп ске 
књи жев но сти сме штен је у ма га ци ну БМС. Ма ти ца срп ска пру жа по моћ ИЦМС у 
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 о тро шку ИЦМС, ван 
рад ног вре ме на, оба вља ли су за по сле ни у Ма ти ци срп ској и БМС. Управ ник БМС 
Се ли мир Ра ду ло вић члан је Скуп шти не ИЦМС.

УЧЕ ШЋЕ НА СКУ ПО ВИ МА, НО ВЕ КЊИ ГЕ, ПРИ ЗНА ЊА, ПО СЕ ТЕ

У пе ри о ду 2016–2019. 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.

БМС је, као члан Клу ба при ја те ља Га ле ри је Ма ти це срп ске, до бит ни ца За-
хвал ни це за са рад њу, по моћ и по др шку у оства ри ва њу про гра ма.

БМС је јед на од пот пи сни ца На ци о нал ног окви ра за ди ги та ли за ци ју пе ри о-
дич них из да ња у Ре пу бли ци Ср би ји (14. но вем бра 2018. у Ми ни стар ству кул ту ре 
и ин фор ми са ња) и до бит ни ца За хвал ни це На род не би бли о те ке из Сре бре ни це за 
до на ци ју књи га у окви ру Ак ци је „Књи га за Сре бре ни цу”.

БМС до бит ни ца је Ор де на Све тог Са ве дру гог сте пе на ко ји јој је Све ти Си нод 
Срп ске Пра во слав не цр кве, на пред лог епи ско па но во сад ског и бач ког др Ири не ја, 
до де лио у знак при зна ња „за не из мер ни до при нос уна пре ђе њу кул ту ре, очу ва њу 
срп ског је зи ка, тра ди ци је и кул тур не ба шти не на шег на ро да уоп ште”.

Се ли мир Ра ду ло вић управ ник је БМС од 16. ју на 2014. и глав ни уред ник свих 
ње них из да ња.

Се ли мир Ра ду ло вић као је дан је дан од за слу жних по је ди на ца из обла сти кул-
ту ре ко је је, по во дом Сре те ња, Да на др жав но сти и устав но сти Ре пу бли ке Ср би је, 
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Саборни храм у Новом Саду, 16. XI 2018, призори са уручења ордења  
Матици српској, Библиотеци Матице српске, Галерији Матице српске  

и Покрајинском заводу за заштиту споменика
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пред сед ник Алек сан дар Ву чић од ли ко вао Сре тењ ским ор де ном, до бит ник је Ор де на 
Све тог де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа ко ји му је до де лио Све ти Си нод Срп ске Пра во-
слав не цр кве, на пред лог епи ско па но во сад ског и бач ког др Ири не ја (2019) и Ме да ље 
кул ту ре за жи вот но де ло, при зна ња За во да за кул ту ру Вој во ди не (ЗКВ) за 2018. го ди ну.

Се ли мир Ра ду ло вић об ја вио је књи ге Сен ка осмог ео на, Све тли на од оче ва та 
ко ли ба (пре вод на ма ке дон ски књи ге Све тлост из оче ве ко ли бе) (2016), Дах ма ле мо
ли тве: иза бра не и но ве пе сме, Оче во ли це књи ге: раз го во ри са Се ли ми ром Ра ду ло ви
ћем са Ми ло шем Јеф ти ћем (2017), Сен ка осмог ео на, Два на ест, Der Ha uch des kle i nen 
Ge bets (пре вод на не мач ки књи ге Дах ма ле мо ли тве) (2018) и Ис по вест ту ма ча 
ца ре вог сна (2019); при ре дио је из бор по е зи је Бу ди ми ра Ду ба ка у књи зи По сла ни ца 
на го ва ра чу: иза бра не и но ве пе сме (2017) и ан то ло ги ју Злат ни век срп ског пе сни штва 
(2019); до бит ник је Мо рав ске по ве ље (2016), На гра де „Ђу ра Јак шић” за нај бо љу 
пе снич ку књи гу об ја вље ну на срп ском је зи ку у ор га ни за ци ји На род не би бли о те ке 
„Ђу ра Јак шић” из Срп ске Цр ње, за књи гу Сен ка осмог ео на, иста књи га про гла ше-
на је за књи гу го ди не Дру штва књи жев ни ка Вој во ди не и до би ла је на гра де „Кон дир 
Ко сов ке де вој ке” и „Де спо ти ца Ан ге ли на Бран ко вић” (2017); до бит ник је Зма је ве на-
гра де Ма ти це срп ске за 2017, за збир ку пе са ма Дах ма ле мо ли тве, Ме да ље кул ту ре за 
жи вот но де ло, ко ју до де љу је За вод за кул ту ру Вој во ди не и На гра де „Бе ла го лу би ца” 
Те сла Гло бал Фо ру ма (2018); до бит ник је на гра де „Ла за Ко стић” и На гра де „Сте ван 
Пе шић” за по ет ску збир ку Два на ест у из да њу За во да за уџ бе ни ке. (2019); „Ве че 
ду хов не по е зи је Дра га на Ста ни ћа (Ива на Не гри шор ца) и Се ли ми ра Ра ду ло ви ћа” у 
Ба нат ском кул тур ном цен тру, у Но вом Ми ло ше ву, одр жа но је у окви ру про је ка та 
„Род но ме сто Те о до ру у част” и „Гра до ви у фо ку су” уз по др шку Ми ни стар ства 
кул ту ре и ин фор ми са ња РС и Оп шти не Но ви Бе чеј (2016); 2016. го ди не го во рио је 
о пе сни ку и ака де ми ку Ма ти ји Бећ ко ви ћу на обе ле жа ва њу Свет ског да на по е зи је 
(21. март) у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске, о књи жев ном пор тре ту ака де ми ка Ми ра 
Вук са но ви ћа на „Вељ ко вим да ни ма” у Сом бо ру, бе се дио је на Књи жев ним ду хов ним 
су сре ти ма у да не Св. бра ће Ки ри ла и Ме то ди ја „Ко сто лач ка жи шка” у Ко стол цу, 
на Ме ђу на род ним су сре ти ма пи са ца у Бач ком Пе тров цу и на Све ча ној ака де ми ји 
по све ће ној Св. Пе тру Це тињ ском у Срем ским Кар лов ци ма, го во рио је на отва ра њу 
Дра ин че вих књи жев них су сре та у Про ку пљу и на кон фе рен ци ји „Ко ри сни ци би-
бли о теч ких услу га: исто риј ска пер спек ти ва и са вре ме не тен ден ци је” у НБС; 2017. 
го ди не уче ство вао је на пе снич ким ве че ри ма „На Ду чи ће вом пу ту” у Кул тур ном 
цен тру у Тре би њу, го во рио на про мо ци ји мо но гра фи је „Књи жев ни ци и по ли ти ка 
у срп ској кул ту ри 1804–2014” проф. др Зо ра на Авра мо ви ћа у Ма ти ци срп ској; по-
здрав ном реч ју обра тио се на Пе том струч ном ску пу са те мом „Ма на стир ске и 
цр кве не би бли о те ке – 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 и 18. да ни ма Те о до ра Па вло ви ћа у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске; 2018. го ди-
не пред ста вио је сво је ства ра ла штво на Ми хољ ској пре вла ци у Ма на сти ру Све тог 
ар хан ге ла Ми ха и ла, го во рио је на про мо ци ји књи ге Шта ми ово тре ба Еми ра 
Ку сту ри це у СНП и Кул тур ном цен тру у Сом бо ру; по здрав ном реч ју обра тио се 
уче сни ци ма 12. струч но-на уч ног ску па Би бли о нет 2018, ко ји је одр жан у БМС, 
обра тио се оку пље ним би бли о те ка ри ма на 6. струч ном ску пу „Ма на сти ри и би бли-
о те ке чу ва ри кул тур не ба шти не” одр жа ном у Би бли о те ци ма на сти ра Ве ли ка Ре ме та; 
по здрав ном реч ју обра тио се уче сни ци ма 13. струч но-на уч ног ску па Би бли о нет 2019, 
ко ји је одр жан у Вр шцу; уче ство вао је у ра ду Управ ног од бо ра Срп ског на род ног 
по зо ри шта (као пред сед ник), Управ ног од бо ра Удру же ња књи жев ни ка Ср би је (као 
пот пред сед ник), Управ ног и Из вр шног од бо ра МС, Скуп шти не ИЦМС, Управ ног 
од бо ра За јед ни це ма тич них би бли о те ка Ср би је и Скуп шти не За јед ни це ма тич них 
би бли о те ка Ср би је, 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” (2016); Управ ног од бо ра Ор га ни за ци о ног од бо ра Ме ђу на род ног 
са ло на књи га у Но вом Са ду, Ор га ни за ци о ног од бо ра Ме ђу на род ног са ло на књи га 
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у Но вом Са ду, жи ри ја за Ву ко ву на гра ду, жи ри ја за На гра ду „Ла за Ко стић” и жи-
ри ја за на гра ду Фе сти ва ла драм ских ама те ра се ла Ср би је (2016 и 2017), Гра ма те 
Пе снич ке ре пу бли ке (2017); отво рио је ма ни фе ста ци ју „Да ни сло вен ске пи сме но сти 
и кул ту ре” у Ру ми (2016), при су ство вао је обе ле жа ва њу Да на Би бли о те ке гра да 
Бе о гра да, Да на На род не би бли о те ке у Бач кој Па лан ци, Да на НБС и На ци о нал ног 
да на књи ге, Да на Град ске би бли о те ке у Но вом Са ду, Да на Би бли о те ке ша бач ке, 
Да на Му зе ја Вој во ди не, 169-го ди шњи це осни ва ња Га ле ри је Ма ти це срп ске и 190-го-
ди шњи це осни ва ња Ма ти це срп ске у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, 100 го ди на мој ко-
вач ке бит ке у Са ва цен тру, Кр сне сла ве Св. Три фу на у Срп ској чи та о ни ци у Ири гу 
(2016), био је на 20. су сре ти ма би бли о гра фа у спо мен на др Ге ор ги ја Ми ха и ло ви ћа 
одр жа ним у Ин ђи ји и на Са бо ру би бли о те ка ра Сре ма, би бли о те ке у Де спо тов цу 
(2017), Сте ри ји ног по зор ја, на обе ле жа ва њу 175-го ди шњи це ра да Би бли о те ке СА НУ, 
све ча ном при је му по во дом Да на Ре пу бли ке Срп ске и го ди шњи це про гла ше ња пр вог 
Уста ва Ре пу бли ке Срп ске у Ста ром дво ру у Бе о гра ду, сла ви Бач ке епар хи је, сла ви 
На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду, на отва ра њу 7. ма ни фе ста ци је „Да ни сло вен ске пи-
сме но сти и кул ту ре” у Кул тур ном цен тру у Ру ми, Све ча ној ака де ми ји у Ба нат ском 
кул тур ном цен тру у Но вом Ми ло ше ву, на ма ни фе ста ци ји „Гра ча нич ка по ве ља” у 
ма на сти ру Гра ча ни ца, окру глом сто лу „Раз ма тра ње на цр та Стра те ги ја раз во ја 
кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је од 2017. до 2027” у Ма ти ци срп ској, обе ле жа ва њу 300-го ди-
шњи це ро ђе ња Ма ри је Те ре зи је у Му зе ју „Гла ва ше ва ку ћа” у Но вом Бе че ју, Ме ђу-
на род ном су сре ту пи са ца (Бе о град, По жа ре вац, Ча чак), отва ра њу из ло жбе „Срп ско 
умет нич ко на сле ђе на Ко со ву и Ме то хи ји”, окру глом сто лу „Ко со во и Ме то хи ја: 
ју че, да нас, су тра” у Ма ти ци срп ској, Све ча ној ака де ми ји „Ко со во и Ме то хи ја – два 
име на и два ли ца...” у Све ча ној са ли Град ске ку ће у Но вом Са ду и на обе ле жа ва њу 
Да на при са је ди ње ња у Вла ди Вој во ди не, про сла ви по во дом 120 го ди на На род не би-
бли о те ке у Бе че ју, обе ле жа ва њу 120 го ди на по сто ја ња По клон би бли о те ке Ау стри је 
у БМС, обе ле жа ва њу 180-го ди шњи це ди пло мат ских од но са Ру си је и Ср би је и Да на 
Бра ни о ца Отаџ би не, обе ле жа ва њу 150 го ди на На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду, 
85-го ди шњи це ју би ле ја Ру ског до ма у Бе о гра ду, обе ле жа ва њу Да на По бе де, Да на 
Ру си је (2018), Да на др жав но сти Цр не Го ре (2018), обе ле жа ва њу Свет ског да на по е-
зи је у Ма ти ци срп ској (2018), обе ле жа ва њу 170-го ди шњи це одр жа ва ња Мај ске скуп-
шти не у Кар ло вач кој гим на зи ји и Ма ти ци срп ској, при су ство вао је окру глом сто лу 
„Ко со во и Ме то хи ја ‒ исто ри ја и кул ту ра”, отва ра њу Ме ђу на род ног сај ма књи га у 
Но вом Са ду, Сај му књи га у Бу дим пе шти, отва ра њу из ло жбе „Мај ска скуп шти на 
‒ 170 го ди на ка сни је” у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, ску пу „Ве че пе сни ка са Ко со ва и 
Ме то хи је” у Ма ти ци срп ској; об ја вио је ау тор ске тек сто ве у ча со пи су Лу ча (2017) 
и ли сту Днев ник (2017); дао је ин тер вју за но ви не Днев ник (2016, 2017, 2019 и 2020.), 
Дан, Ча чан ски гла сник, Глас Срп ске (2016), Је дин ство (2017), за РТВ (2019) и Пе чат 
(2019); уру чио је на гра ду На гра ду „Сре тен Ма рић” (2017); бе се дио је све ча ним ака-
де ми ја ма по во дом обе ле жа ва ња Да на БМС; уру чио је би бли о те ка ри ма уве ре ња о 
по ло же ном струч ном ис пи ту.

На струч ном ску пу „Ма на сти ри и би бли о те ке, чу ва ри кул тур не ба шти не” 
одр жа ном у Би бли о те ци ма на сти ра Ве ли ка Ре ме та (2016) Ду ши ца Гр бић из ла га ла 
је на те му „Књи ге бач ког епи ско па Јо ва на Јо ва но ви ћа”, а Гор да на Ђи лас на те му 
„Ка ко го во ри ти о за ду жби нар ству да нас?”; (2017) Ду ши ца Гр бић пред ста ви ла је 
свој рад „За пи си Ар се ни ја Те о фа но ви ћа у књи га ма Би бли о те ке ма на сти ра Гра бов-
ца у Сен тан дре ји”, Гор да на Ђи лас рад „Тра гом јед ног пи сма: пре пи ска Ма ти чи ног 
би бли о те ка ра Су бо те Мла де но ви ћа из Пе ште и про те Вла ди сла ва Ве се ли но ви ћа 
из Те ми шва ра 1848. го ди не”, а Све тла на Вуч ко вић рад „Реч о збор ни ку Ма на сти ри 
и би бли о те ке чу ва ри кул тур не ба шти не”; (2018) Ду ши ца Гр бић го во ри ла је на тему 
„Kњига са пот пи си ма бач ких епи ско па Со фро ни ја То ма ше ви ћа и Ар се ни ја Ра ди во-
је ви ћа у Би бли о те ци Гр ко ка то лич ког бо го слов ског фа кул те та у Пре шо ву” а Гор да на 
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Ђи лас пред ста ви ла је збор ник ра до ва са про шло го ди шњег ску па Ма на сти ри и би
бли о те ке чу ва ри кул тур не ба шти не; (2019) Ду ши ца Гр бић и Алек сан дра Драп шин 
пред ста ви ле су рад „Ју би ле ји штам па них ср бу ља 2019: из ло жба у БМС”, Гор да на 
Ђи лас рад „При че из ста рог Но вог Са да про те Вељ ка Ми ро са вље ви ћа” и Ива на 
Стар че вић рад „Ка та лог би бли о те ка фру шко гор ских ма на сти ра” са по себ ним освр-
том на Би бли о те ку ма на сти ра Ве ли ка Ре ме та.

На струч но-на уч ном ску пу Би бли о не ту 2016 одр жа ном у На род ној би бли о-
те ци „Вук Ка ра џић” у Кра гу јев цу Нов ка Шо ки ца Шу ва ко вић пред се да ва ла је дру-
гом рад ном се си јом, Ду ши ца Гр бић из ла га ла је на те му „Би бли о те ке епи ско па у 
Би бли о те ци Бач ке епар хи је”, Ра ди вој До де ро вић на те му „Би бли о те ке це ли не и 
ле га ти у БМС”, а Све тла на Вуч ко вић на те му „Књи ге епи ско па Пла то на Ата нац ко-
ви ћа у но во сад ским би бли о те ка ма”; на Би бли о не ту 2018, одр жа ном у БМС, Ду ши-
ца Гр бић пред ста ви ла је рад „Ти по граф ске ва ри јан те и ко рек тор ске ис прав ке у 
Слу жаб ни ку Бо жи да ра Ву ко ви ћа из 1520 (1519?) го ди не” и рад „Збир ке ру ко пи сних 
и ста рих штам па них књи га БМС”, Све тла на Вуч ко вић рад „Ин ку на бу ле на стра ним 
је зи ци ма у Ср би ји”, Пе тер Хај нер ман рад „Би бли ја Ђер ђа Кал ди ја из 1626. го ди не”, 
Да ни е ла Кер ме ци рад „Књи ге на фран цу ском је зи ку XVI и XVII ве ка у БМС”, Ра-
ди вој До де ро вић рад „Ста ра књи га ју че, да нас, су тра”, Је ле на Ко ва чек Све тли чић 
рад „Ку по ви на ста рих срп ских књи га у БМС у по след њих два де сет пет го ди на”, 
Алек сан дра Драп шин рад „Елек трон ски ре ги стар ста ре и рет ке би бли о теч ке гра ђе” 
и Нов ка Шо ки ца Шу ва ко вић рад „Упо тре ба UNI MARC фор ма та за опи си ва ње ру-
ко пи сних и ста рих – ста ње и пер спек ти ва”. Ду ши ца Гр бић би ла је пред сед ник 
Про грам ског од бо ра Би бли о не та 2018, Све тла на Вуч ко вић и Алек сан дра Драп шин 
чла ни це, а Нов ка Шо ки ца Шу ва ко вић и Гор да на Ђи лас чла ни це Ор га ни за ци о ног 
од бо ра; на Би бли о не ту 2019, одр жа ном у Вр шцу, из БМС сво је ра до ве пред ста ви ле 
су Ште фа ни ја Маћ ко у ко а у тор ству са Љи ља ном Дра ги ће вић из НБС („Об ра да 
елек трон ских кон ти ну и ра них из во ра: осврт на вр сту, обим и се лек ци ју гра ђе у 
прак си на ци о нал них би бли о те ка Ср би је”), Ми ле на Мар ко вић у ко а у тор ству са 
Ире ном Бу зић и Ја сми ном Три фу нац из НБС („Мо но граф ски из во ри у елек трон ском 
фор ма ту: про дук ци ја, стан дар ди и об ра да, де по но ва ње, за ко но дав ство, пра те ћа 
про бле ма ти ка”) и Злат ко Ах мић („Про да ја књи га у ebo ok фор ма ти ма код нас”). 
Нов ка Шо ки ца Шу ва ко вић, Ште фа ни ја Маћ ко и Ми ле на Мар ко вић би ле су чла но ви 
Про грам ског од бо ра Би бли о не та 2019.

На кон фе рен ци ји „Очу ва ње кул тур но-исто риј ског на сле ђа у ци љу за шти те 
кул тур ног и на ци о нал ног иден ти те та”, одр жа ној на Да ни ма би бли о те ка и би бли о-
те ка ра у окви ру 22. ме ђу на род ног са ло на књи га на Но во сад ском сај му (2016) Ду-
ши ца Гр бић је пред ста ви ла ре фе рат „Рад БМС на уре ђе њу и об ра ди збир ки ста рих 
и рет ких књи га”, Алек сан дра Драп шин и Све тла на Вуч ко вић ре фе рат „Очу ва ње 
кул тур но-исто риј ског на сле ђа у ци љу за шти те кул тур ног и на ци о нал ног иден ти-
те та”, а Гор да на Ђи лас, члан Управ ног од бо ра Би бли о те кар ског дру штва Ср би је 
(БДС), пред ста ви ла је рад овог дру штва. 

На 20. су сре ти ма би бли о гра фа у спо мен на др Ге ор ги ја Ми ха и ло ви ћа, одр жа-
ним у Ин ђи ји (2016) Ду ши ца Гр бић је из ла га ла на те му „Ка та лог ста рих срп ских 
књи га Пе да го шког му зе ја у Бе о гра ду”, Да ни е ла Кер ме ци на те му „За сту пље ност 
фран цу ских ау то ра у Срп ској би бли о гра фи ји: књи ге 1868–1944”, Та ња Бо го је вић на 
те му „Пот пи са ни и не пот пи са ни члан ци Лу ка Зо ре у ду бро вач ком ча со пи су Сло
ви нац”, Ве сна Укро пи на на те му „Зна чај нор ма тив не да то те ке лич них име на у 
би бли о граф ском ра ду” и Сла ђа на Су ба шић на те му „Би бли о гра фи је до бит ни ка 
Зма је ве на гра де”, а уче ство ва ла је и мр Гор да на Ђи лас ко ја је го во ри ла о до бит ни-
ци На гра де „Ду шан Пан ко вић”, Ма ри ји Јо ван цаи, би бли о гра фу са вет ни ку у пен-
зи ји, ко ја је нај ве ћи део свог рад ног ве ка про ве ла у БМС; (2018) Та тја на Бо го је вић 
пред ста ви ла је рад „Би бли о гра фи ја ду бро вач ког ча со пи са Сло ви нац”, Да ни е ла 



РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ 357

Кер ме ци у ко а у тор ству са Ду ша ном Јо ван че ви ћем рад „Би бли о гра фи ја Ми ше Ди-
ми три је ви ћа у Ја во ру 1890”, Ве сна Укро пи на рад „Би бли о гра фи ја у кон тек сту: 
асо ци ја тив на ис тра жи ва ња Ан дри ће вог тек ста ’На Је вреј ском гро бљу у Са ра је ву’”, 
Сла ђа на Су ба шић рад „Би бли о гра фи је и би бли о гра фи БМС ,ˮ Ме ла ни ја Бла шко вић 
„Рад на би бли о гра фи ји Не бој ше Де ве та ка ,ˮ Оли ве ра Шер бе џи ја и Ма ри ја Ваш рад 
„Ка та лог атла са По себ них збир ки БМС до 1918ˮ и Дра га на Д. Јо ва но вић рад „При-
ку пља ње гра ђе за Би бли о гра фи ју пре во да де ла Ги ја де Мо па са на – иза зов и ин спи-
ра ци ја ,ˮ а у ра ду Ор га ни за ци о ног од бо ра Су сре та би бли о гра фа уче ство ва ле су 
Ду ши ца Гр бић, Гор да на Ђи лас и Љи ља на Кле вер нић. 

На XV кон фе рен ци ји „Ко ри сни ци би бли о теч ких услу га: исто риј ска пер спек ти ва 
и са вре ме не тен ден ци је” у НБС Је ле на Јо вин пред ста ви ла је по стер рад „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” 
(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 БМС), Иван ка Клајн рад „Ви ше од че тврт ве ка ме ђу би бли о теч ке 
по зај ми це у Ре фе рал ном цен тру БМС”, а са Ма ри ном Ђа чић, Све тла ном Пе тро вић 
Ђор ђе вић, Сла ђа ном Ра до ва но вић и Ма ри ном Шму длом пред ста вље на је и крат ка 
пре зен та ци ја „Ко ри сни ци и услу ге Ре фе рал ног цен тра БМС”. 

На XVI кон фе рен ци ји Би бли о те кар ског дру штва Ср би је (БДС) са ме ђу на род ним 
уче шћем, а под на зи вом „Ма ле би бли о те ке у ве ли ком ди ја ло гу за про ме не”, ко ја је 
одр жа на у НБС, Гор да на Ђи лас би ла је мо де ра тор се си је „Ма ле би бли о те ке – стан-
дар ди, смер ни це, ре ал ност”, Је ле на Јо вин је у окви ру по стер се си је пред ста ви ла рад 
„Мо ти ви са ње би бли о те ка ра”, Злат ко Ах мић, са ко ле ги ни цом Жи ва дин ком Јо ван-
че вић из Дру штва школ ских би бли о те ка ра Ср би је, из ла гао је на те му „Би бли о те ка 
Сред ње шко ле у То по ли – обра зов ни, на уч ни и кул тур ни цен тар Оп шти не То по ла”.

На три би ни „Књи га и но ви ме ди ји”, одр жа ној на Фа кул те ту за ме наџ мент у 
Срем ским Кар лов ци ма, Дра га на Д. Јо ва но вић je пред ста ви ла рад „Но ви ме ди ји у 
про мо ци ји би бли о те каˮ а Јо ван ка Ко зло вач ки Да мја нов рад „Ко ли ко су ин тер нет 
и дру штве не мре же до при не ли чи та њу .ˮ

На окру глом сто лу „Ла зар Чур чић – књи го љуб и књи го хра ни тељ”, упри ли-
че ном у част Ла за ра Чур чи ћа, че твр тог до бит ни ка На гра де „Злат на књи га БМС” 
за 2019, Ду ши ца Гр бић пред ста ви ла је рад „Ла зар Чур чић – ис так ну ти би бли о те кар, 
би бли о лог и исто ри чар срп ске књи ге, књи жев но сти и кул ту ре”, а Гор да на Ђи лас 
рад „Ла за Чур чић о БМС”.

Ду ши ца Гр бић из ла га ла је на те му „Пре драг Пи пер као би бли о граф” на окру-
глом сто лу „Лин гви сти ка и сла ви сти ка у де лу Пре дра га Пи пе ра”; као ре цен зент, 
го во ри ла је о књи зи За пи са но ра ди се ћа ња у бу ду ће: Збир ка ста рих књи га Пе да го
шког му зе ја (1755–1867) Бра ни сла ва Јор да но ви ћа на про мо ци ји у Све ча ној са ли 
Ма ти це срп ске и Би бли о те ци гра да Бе о гра да; о ра ду на об ра ди Би бли о те ке Бач ке 
епар хи је го во ри ла је на Ра ди ју Бе се да; члан је Сен тан дреј ског од бо ра и Ста ро сло-
вен ског од бо ра СА НУ, На уч не ко ми си је за ис тра жи ва ње, еви ден ти ра ње и на уч ни 
опис срп ских сред њо ве ков них ру ко пи са у ино стра ним збир ка ма пре ма про јек ту 
Би бли о те ке Срп ске па три јар ши је, уред ни штва Еди ци је Би бли о гра фи је Ма ти це 
срп ске и Од бо ра Лек си ко граф ског оде ље ња Ма ти це срп ске, члан Ор га ни за ци о ног 
од бо ра Су сре та би бли о гра фа у Ин ђи ји, и Про грам ског од бо ра за при пре му Ме ђу на-
род не кон фе рен ци је „По себ не збир ке у кон тек сту за шти те кул тур не ба шти не и као 
под сти цај кул тур ног раз во ја”, ко ја је одр жа на 2017. у НБС, члан жи ри ја за до де лу 
На гра де „Злат на књи га БМС”, члан Жи ри ја за На гра ду „Ђу ра Да ни чић” За јед ни це 
ма тич них би бли о те ка Ср би је (2019) до бит ни ца за хвал ни це у знак при зна ња за 
оства ре ну успе шну са рад њу Му зе ја Вој во ди не, до бит ни ца На гра де „Ђу ра Да ни чић” 
За јед ни це ма тич них би бли о те ка Ср би је (2018); као ау тор ка на уч не сту ди је „Ру ко-
пи сни при руч ник је ро ђа ко на Јо а са фа из 1743. у Учи ли шту Пе тро ва ра дин ског Шан-
ца (Но вог Са да)”, об ја вље не уз фо то тип ско из да ње Сто глав из 1743 – ру ко пи сни 



при руч ник је ро ђа ко на Јо а саф, има ла је реч на про мо ци ји тог из да ња у На род ној 
би бли о те ци „Вук Ка ра џић” у Кра гу јев цу; го во ри ла je на Радиjу „Бе се да” по во дом 
180 го ди на јав ног ра да БМС.

Ду ши ца Гр бић, Све тла на Вуч ко вић и Алек сан дра Драп шин уред ни це су збор-
ни ка ра до ва „Ру ко пи сна и ста ра штам па на књи га”, са Би бли о не та 2018.

Гор да на Ђи лас го во ри ла је на про мо ци ји књи ге Го ди не, књи ге, чи та о ци: Срп
ска гра ђан ска чи та о ни ца – Би бли о те ка „Гли го ри је Во за ро вић”: 1866−2016. Ве сне 
Пе тро вић у Би бли о те ци „Гли го ри је Во за ро вић” у Срем ској Ми тро ви ци; са Бла жен-
ком Мар ко вић из Град ске би бли о те ке у Но вом Са ду, при пре ми ла је ка та лог из ло жбе 
„Но ви Сад кроз књи гу и сли ку” на Сај му књи га у Бе о гра ду и „Гра ђу за би бли о гра-
фи ју Да рин ке Је врић” за те мат ски збор ник по во дом 70 го ди на од ро ђе ња и 10 го ди на 
од упо ко је ња ове ко сов ско-ме то хиј ске пе сни ки ње; го во ри ла је о књи зи Дар и мо рал 
Ми ла на Пра жи ћа на про мо ци ји у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске, пред се да ва ла је у 
жи ри ју за до де лу На гра де „Сто јан Но ва ко вић” БДС, до бит ни ца је На гра де „Ра де 
Дра и нац” за пе снич ку књи гу Се вер, уда љен звук и члан уред ни штва Еди ци је Би
бли о гра фи је Ма ти це срп ске и Од бо ра Лек си ко граф ског оде ље ња Ма ти це срп ске, 
члан Ор га ни за ци о ног од бо ра Су сре та би бли о гра фа у Ин ђи ји, уред ни ца је Во ди ча 
БМС, члан уред ни штва ча со пи са Глас би бли о те ке из Чач ка, са Пе те ром Хај нер ма-
ном до бит ни ца По ве ље за из у зе тан до при нос и успе шну са рад њу у раз во ју на ста ве, 
је зи ка, књи жев но сти и не го ва њу срп ске кул тур не ба шти не Фи ло ло шког фа кул те та 
у Бе о гра ду, ау тор ка је пе снич ке збир ке Сва ки да шњи хлеб ко ју је об ја ви ло Удру же-
ње за очу ва ње ба шти не „ДИ ЈАК” из При бо ја, Би бли о гра фи ју Све за ка за исто ри ју 
Но вог Са да 1–20 (са Љи ља ном Ко си јер) ко ју су об ја ви ли Град ска би бли о те ка у 
Но вом Са ду и Но во сад ски клуб, при ре ди ла је књи гу Ла за ре ви ћи (Но ви Сад – Те-
ми швар – Пан че во) ко ју је об ја ви ло Ма ло исто риј ско дру штво − Но ви Сад, књи гу 
Су бо те и не де ље Ми ла на Ла за ре ви ћа ко ју је об ја ви ла Ма ти ца срп ска, књи гу Жи во
то пис Срећ ка Ми хај ло ви ћа : пре ма ру ко пи су Ми ла на Ла за ре ви ћа ко ју је об ја ви ло 
Ма ло исто риј ско дру штво − Но ви Сад, бе се ди ла је о по е зи ји на ма ни фе ста ци ја ма 
„Ди со во про ле ће” у Чач ку и „Је фи ми ји ни да ни” у Тр сте ни ку, из ла га ла је на те му 
„Ка но вим об ли ци ма чи та ња и ко ри шће ња би бли о теч ког ма те ри ја ла” на струч ном 
ску пу „Уло га би бли о те ка у кул тур ном жи во ту Ср би је” одр жа ном у На род ној би-
бли о те ци „Сте фан Пр во вен ча ни” у Кра ље ву, пред ста ви ла је при руч ник Кре а тив на 
кон зу ма ци ја кул ту ре Је ле не Ка лај џи ја на Сај му књи га у Бе о гра ду, до бит ни ца је На-
гра де „Ду шан Пан ко вић” 21. су сре та би бли о гра фа у спо мен на др Ге ор ги ја Ми хај ло-
ви ћа и На гра де „Ве нац Ла зе Ко сти ћа”, до бит ни ца је пе снич ке На гра де „Је фи ми јин 
вез” и члан жи ри ја за до де лу На гра де „Сто јан Но ва ко вић” БДС, члан је Управ ног 
од бо ра БДС и Про грам ског од бо ра Кон фе рен ци је БДС Ино ва ци је и трен до ви у би
бли о те кар ству. 

Нов ка Шо ки ца Шу ва ко вић пред ста ви ла је но ву ре ди зај ни ра ну Ди ги тал ну БМС 
на XIV кон фе рен ци ји На ци о нал ног цен тра за ди ги та ли за ци ју „Ди ги та ли за ци ја 
кул тур не ба шти не, ста рих за пи са из при род них и дру штве них на у ка и ди ги тал на 
ху ма ни сти ка” одр жа ној у Ма те ма тич ком ин сти ту ту у Бе о гра ду; јед на је од до бит-
ни ка На гра де „Ђу ра Да ни чић” (2019).

Нов ка Шо ки ца Шу ва ко вић, Све тла на Вуч ко вић и Алек сан дра Драп шин одр-
жа ле су пре да ва ње „Елек трон ска об ра да ста рих и рет ких књи га” у Уни вер зи тет ској 
би бли о те ци „Све то зар Мар ко вић” у Бе о гра ду. 

Љи ља на Кле вер нић је пред ста ви ла до при нос би бли о те ка ра БМС при ли ком 
пред ста вља ња УДК он лајн плат фор ме на срп ском је зи ку на Скуп шти ни За јед ни це 
ма тич них би бли о те ка Ср би је у НБС.

Ге орг Јо ва но вић пред ста вио је свој рад „Ре ста у ра ци ја и кон зер ва ци ја по ве за 
ру ко пи сног је ван ђе ља из 16. ве ка” на кон фе рен ци ји „Кон зер ва ци ја по крет них кул-
тур них до ба ра у Ср би ји да нас” одр жа ној у Аран ђе лов цу.
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Та тја на Бо го је вић об ја ви ла је са мо стал но књи гу Жи вот и де ло Дум Ива на Сто
ја но ви ћа и у ко а у тор ству са Бо ја ном Бје ли цом књи гу Би бли о гра фи ја ду бро вач ког 
ча со пи са „Сло ви нац”, обе у из да њу „Ми ро сла ва” из Бе о гра да, и пред ста ви ла рад 
„Би бли о гра фи ја Љу би во ја Ршу мо ви ћа” на на уч ном ску пу „Књи жев но де ло Љу би-
во ја Ршу мо ви ћа” у Ужи цу.

Бо жен ка Ба жик ау тор ка је књи ге Се лек тив на би бли о гра фи ја Ми ро сла ва Бен ке.
Пе тер Хај нер ман одр жао је пре да ва ње о исто ри ја ту и ра ду Ма ти це срп ске и 

БМС у Сту дент ском до му „Евро па” у Но вом Са ду.
Пе тер Хај нер ман до бит ник је Књи жев не на гра де „Кор нел Сен те ле ки”.
Со ња Ива но вић до бит ни ца је На гра де „Бран ко Је лић 2.0”, за ка те го ри ју „Иде је” 

Фран цу ског ин сти ту та у Ср би ји и Удру же ња књи жев них пре во ди ла ца Ср би је, за 
пре вод де ла О ми то ви ма у пси хо ло ги ји ау то ра Жа ка Во кле ра и Ко та ро Су зу ки ја у 
из да њу Ака дем ске књи ге из Но вог Са да. За ИК „Аго ра” са фран цу ског је зи ка пре-
ве ла је књи гу Бље сак Со лерс Фи ли па. 

Ми ро слав Алек сић ау тор је пе снич ких збир ки Оскуд но вре ме и Не по но вљи ви код; 
у Мо скви му је (дво је зич но ру ски и срп ски) об ја вље на књи га иза бра них пе са ма Ла ви
ринт; до бит ник је пе снич ке на гра де „Лен кин пр стен”; члан је ре дак ци је ча со пи са за 
књи жев ност и кул ту ру Траг, Жи ри ја На гра де „Ка рољ Сир ма ји”, Управ ног од бо ра 
„Срп ског на род ног по зо ри шта” и Кул тур ног цен тра Вој во ди не „Ми лош Цр њан ски”.

Ста ни мир Јак шић и Та ма ра Ма ле шев ин вен та ри са ли су део књи жног фон да 
школ ске би бли о те ке у Бо го сло ви ји Св. Ки ри ла и Ме то ди ја у При зре ну.

Ста ни мир Јак шић је ра дио у Би бли о те ци ма на сти ра Де ча ни.
Пре во де са грч ког је зи ка Ста ни ми ра Јак ши ћа об ја ви ла је „Бе се да” (Дог мат ски 

спи си Све тог Ва си ли ја Ве ли ког, Дог мат ски спи си. 1 Све тог Гри го ри ја Ни ског, 
Про тив идо ла ; О очо ве че њу Бо га ло го са Све тог Ата на си ја Ве ли ког, О ра зним не до
у ми ца ма Све тог Мак си ма Ис по вед ни ка, Ту ма че ње све те ли тур ги је Све тог Ни ко ле 
Ка ва си ле, Од го во ри Та ла си ју. Део 1 Све тог Мак си ма Ис по вед ни ка и Аре о па гит ски 
спи си : са Схо ли ја ма Све то га Мак си ма Ис по вед ни ка. Део 2 Ди о ни си ја Аре о па ги та), 
„Бе се да” и Ма ти ца срп ска (Тај на Раз ли ко ва ња Бо жан ске Су шти не и Енер ги је у Све тој 
Тр о ји ци По Све то ме Мар ку Ефе ском Ев ге ни ку Ири не ја Бу ло ви ћа), „Стој ков” (Хај де гер 
и Ди о ни си је Аре о па гит или О од су ству и не по зна ва њу Бо га Хри ста Ја на ра са и Дог
мат ске те ме Јо ва на Зи зју ла са) и „Све то о тач ко бо го сло вље” (Аре о па гит ски спи си : 
са Схо ли ја ма Све то га Мак си ма Ис по вед ни ка. Део 2 Ди о ни си ја Аре о па ги та).

Ду шан Јо ван че вић пред ста вио је рад „Но ви не За ста ва као све док исто ри је 
ме ди ци не срп ског на ро да” на 9. кон гре су исто ри ча ра ме ди ци не „800 го ди на срп ске 
ме ди ци не” у ма на сти ру Ми ле ше ва.

Ште фа ни ја Маћ ко је одр жа ла по чет ни курс Упо тре ба про грам ске опре ме 
CO BISS/Ка та ло ги за ци ја у НБС.

Ве сна Укро пи на и Ка та лин Ра фа до би ле су ли цен цу за из во ђе ње кур са „Пре-
ла зак на ка та ло ги за ци ју са нор ма тив ном кон тро лом”.

Ве ри ца Ше во и Оли ве ра Кри во шић пред ста ви ле су рад „БМС: ак тив на ме ђу-
на род на са рад ња од Ру си је до Да ле ког ис то ка” на струч ном ску пу би бли о те ка ра са 
ме ђу на род ним уче шћем на те му „Ме ђу на род на са рад ња би бли о те ка”, ко ји је одр жан 
у На род ној би бли о те ци „Сте фан Пр во вен ча ни” у Кра ље ву.

Оли ве ра Кри во шић и Со ња Ива но вић иза бра не су за чла но ве Управ ног од бо ра 
БДС. 

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 17.931 пу бли-
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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 те 
су 38.332 пу бли ка ци је.

За ме ђу на род ну ба зу АГРИС уне то је 7046 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, не мач ког цен тра SU BI TO и пу тем IFLA ку по на. БМС је ре а ли зо ва ла 965 
ме ђу би бли о теч ких по зај ми ца са инострaнством.

 На ба вље не су стра не ба зе по да та ка, ча со пи си и књи ге на ком пакт дис ко ви ма. 
Обез бе ђен је при ступ ино стра ним ба за ма ча со пи са на веб-сај ту КоБ СОН-а.

На ста вље но је пре тра жи ва ње Ин дек са на уч них ци та та на ком пакт 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 
би-блио теч ких удру же ња (IFLA). 

БМС и ЈУ На род на и уни вер зи тет ска би бли о те ка Ре пу бли ке Срп ке у Ба њој 
Лу ци пот пи са ле су про то кол о са рад њи. Про то кол су пот пи са ли управ ник БМС 
Се ли мир Ра ду ло вић и ди рек тор ЈУ На род не и уни вер зи тет ске би бли о те ке Ре пу-
бли ке Срп ске у Ба њој Лу ци Љи ља Пе тро вић-Зе че вић. 

БМС и Ру ска др жав на би бли о те ка пот пи са ле су Спо ра зум о са рад њи. Спо ра зум 
су у Мо скви пот пи са ли управ ник БМС Се ли мир Ра ду ло вић и вр ши лац ду жно сти 
управ ни ка Ру ске др жав не би бли о те ке Вла ди мир Гне зди лов.

БМС је упу ти ла пи са ну по др шку „Ини ци ја ти ви за Уни ју би бли о те ка Ки не и 
Цен трал не и Ис точ не Евро пе”, ко ја је про чи та на 22. сеп тем бра 2017. у Јав ној би-
бли о те ци у Ханг џоу то ком Тре ћег кул тур ног фо ру ма Ки не и Цен трал не и Ис точ не 
Евро пе. 

БМС и Срп ска пра во слав на епар хи ја бу дим ска са се ди штем у Сен тан дре ји пот-
пи са ле су Уго вор о ре а ли за ци ји про јек та „Кон вер зи ја, ре ста у ра ци ја и пре зен та ци ја 
Збир ке ста рих штам па них књи га Би бли о те ке Срп ске пра во слав не епар хи је бу дим-
ске”. Уго вор су пот пи са ли Се ли мир Ра ду ло вић и про то је реј Во ји слав Га јић, ар хи-
је реј ски за ме ник, у име Ње го вог пре о све штен ства Лу ки ја на, епи ско па бу дим ског. 

У ор га ни за ци ји БМС и Фран цу ског ин сти ту та у Ср би ји ре а ли зо ва на је ме ђу-
на род на ма ни фе ста ци ја „Мо ли је ро ви да ни” у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске.

БМС је, уз Ма ти цу срп ску и Удру же ње књи жев ни ка Ср би је, ор га ни зо ва ла 53. 
бе о град ски ме ђу на род ни су срет пи са ца у Ма лој са ли Ма ти це срп ске.

БМС је до бит ни ца По ве ље за из у зе тан до при нос раз во ју би бли о те кар ства 
Ре пу бли ке Срп ске и ја ча њу кул тур них ве за ЈУ На род не и уни вер зи тет ске би бли о-
те ке Ре пу бли ке Срп ске у Ба њој Лу ци. 

БМС и Ру ска на ци о нал на би бли о те ка у Санкт Пе тер бур гу пот пи са ле су Про-
то кол о са рад њи. Про то кол су у БМС пот пи са ли управ ник БМС Се ли мир Ра ду ло вић 
и ге не рал ни ди рек тор Ру ске на ци о нал не би бли о те ке у Санкт Пе тер бур гу Алек сан дар 
Ива но вич Ви слиј.

БМС и Би бли о те ка „Чор ба Ђе зе” из Пе чу ја пот пи са ле су Спо ра зум о са рад њи. 
БМС је, уз Ма ти цу срп ску, ор га ни зо ва ла ме ђу на род ну књи жев ну ма ни фе ста-

ци ју „Сед ме Ње го ше ве ве че ри по е зи је” на ко јеј су уче ство ва ли пе сни ци из Ру ске 
Фе де ра ци је, Бу гар ске, Цр не Го ре и Ср би је.

Се ли мир Ра ду ло вић по се тио је Са јам књи га у Мо скви, Ми ни са јам књи га у 
Те ми шва ру, са Ми ро сла вом Алек си ћем по се тио је На ци о нал ну би бли о те ку Ру си је 
и Са јам књи га у Санкт Пе тер бур гу. 

Се ли мир Ра ду ло вић уче ство вао је на пе снич ком ма ра то ну у окви ру ма ни фе-
ста ци је „Ме сец срп ске кул ту ре” у Те ми шва ру.

Се ли мир Ра ду ло вић го во рио је на отва ра њу 20. су сре та би бли о те ка ра Ре пу бли-
ке Срп ске у Ви ше гра ду.

Се ли мир Ра ду ло вић, Нов ка Шо ки ца Шу ва ко вић, Оли ве ра Ми хај ло вић и Да-
ни е ла Ло ме но ва бо ра ви ли су у На ци о нал ној би бли о те ци Сло вач ке у Мар ти ну, 
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по се ти ли Цен тар за ди ги та ли за ци ју и упо зна ла се са про јек том Ди ги тал на би бли
о те ка и ди ги тал ни ар хив – ДИК ДА. Се ли мир Ра ду ло вић по се тио је и Ма ти цу 
сло вач ку и разговарao са пред сед ни ком Дру штва сло вач ких пи са ца Ми ро сла вом 
Бје ли ком и за ме ни ком гра до на чел ни ка Мар ти на Имри хом Жи гом.

Се ли мир Ра ду ло вић био је у по се ти На ци о нал ној би бли о те ци Че шке Ре пу-
бли ке у Пра гу то ком ко је су од но си две ју би бли о те ка по твр ђе ни и уна пре ђе ни 
пот пи си ва њем Про то ко ла о са рад њи. Управ ни ка БМС при ми ли су се кре тар за на-
у ку, ис тра жи ва ње и ме ђу на род не од но се Адолф Кнол и ди рек тор Кан це ла ри је ге-
не рал ног ди рек то ра Ро берт Ка чер, а у Ам ба са ди Ср би је у Пра гу ми ни стар са вет ник 
Ми ле на Ми тић.

Се ли мир Ра ду ло вић при су ство вао је отва ра њу Му зе ја Срп ске пра во слав не 
епар хи је бу дим ске у Сен тан дре ји.

Ду ши ца Гр бић, као члан ко ми си је за про је кат Би бли о те ке Срп ске па три јар ши-
је „Ис тра жи ва ње, еви ден ти ра ње и на уч ни опис срп ских сред њо ве ков них ру ко пи са 
у ино стра ним збир ка ма” ра ди ла је на опи су срп ских ру ко пи са у Бе чу у Ау стриј ској 
на ци о нал ној би бли о те ци, у Кра ко ву у Ја ге лон ској би бли о те ци, у Вроц ла ву у Уни-
вер зи тет ској би бли о те ци и у Па ри зу у Фран цу ској на ци о нал ној би бли о те ци.

Ду ши ца Гр бић, Све тла на Вуч ко вић, Фин ка Пје вач, Ста ни мир Јак шић и Алек-
сан дра Драп шин ра ди ли су на уре ђе њу и об ра ди Би бли о те ке ма на сти ра Гра бов ца 
и Би бли о те ке епи ско па Ар се ни ја Стој ко ви ћа у Сен тан дре ји.

Ду ши ца Гр бић је уче ство ва ла 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 − 2016. 
с ре фе ра том „Ли тур ги ја Све тог Ва си ли ја Ве ли ког – пре пис мо на ха Је фре ма у ма-
на сти ру Ма кру на Све тој Го ри 1551. го ди не”, 2017. с ре фе ра том „Збир ка ћи ри лич ких 
ру ко пи сних књи га БМС: исто ри јат збир ке и рад на опи су ру ко пи са”, 2018. с ре фе-
ра том „Ру ко пи си Хри сто фо ра Ра ча ни на” и 2019. с ре фе ра том „Че ти ри пре пи са Сто
гла ва Све тог Ге на ди ја, па три јар ха кон стан ти но пољ ског, са истом ла ку ном”.

Ду ши ца Гр бић пред ста ви ла је свој рад на ру ском је зи ку „Ти по граф ске осо бе-
но сти и ва ри јан те из да ња штам па ри је Бо жи да ра Ву ко ви ћа” на Тре ћим ћи ри ло ме-
то диј ским су сре ти ма „Књи ге и кул ту ре сло вен ског све та у Ве не ци ји” ко ји су, у 
ор га ни за ци ји Од се ка за ком па ра тив не сту ди је је зи ка и кул ту ре Уни вер зи те та „Ка 
Фо ска ри” у Ве не ци ји, одр жа ни у Ве не ци ји.

Ду ши ца Гр бић пред ста ви ла је рад „О ме ђу соб ном од но су Мо ли тве ни ка го ра
ждан ског из 1523. и Мо ли тве ни ка тр го ви шког из 1545.” на на уч ном ску пу „Срп ска 
Го ра ждан ска штам па ри ја у свје тлу на у ке и кул ту ре” ко ји је, по во дом 500 го ди на 
Го ра ждан ске штам па ри је, у ор га ни за ци ји Фи ло зоф ског фа кул те та Па ле и Пра во-
слав ног бо го слов ског фа кул те та Све ти Ва си ли је Остро шки у Фо чи, одр жан на 
Па ла ма. 

Ми ро слав Алек сић отво рио је ме ђу на род ну ма ни фе ста ци ју „Мо ли је ро ви да ни” 
у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске и са Со њом Ива но вић уче ство вао у ње ној ор га ни-
за ци ји.

Ми ро слав Алек сић и Сте ван Дра жић по се ти ли су Срп ску гим на зи ју „Ни ко ла 
Те сла” у Бу дим пе шти и том при ли ком ди рек тор ки Јо ван ки Ла стић на по клон уру-
чи ли 300 пу бли ка ци ја.

Ма ри ја Ваш, Ште фа ни ја Маћ ко, Та ма ра Вуј ков Ђу ра нов и Све тла на Вуч ко вић 
бо ра ви ле су у Бе чу 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. 

Оли ве ра Кри во шић и Дра га на Јо ва но вић уче ство ва ле су у ра ду ра ди о ни це на 
ен гле ском је зи ку „Advo cacy, Ra i sing Awa re ness and Com mu ni ca tion for Li bra ri es” у 
НБС, ор га ни зо ва не у са рад њи са EIFL ор га ни за ци јом.

Оли ве ра Кри во шић пред ста ви ла је БМС и го во ри ла је о то ме ка ко би бли о те ке 
мо гу да до при не су ства ра њу ци ље ва одр жи вог раз во ја дру гих у Аген ди Ује ди ње них 
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на ци ја 2030 на пр вој па нел ди ску си ји Пр вог фо ру ма Уни је би бли о те ка Ки не и зе-
ма ља Сред ње и Ис точ не Евро пе у Ханг џоу.

Дра га на Д. Јо ва но вић и Ма ри на Шму дла уче ство ва ле су у ра ду еду ка тив ног 
тре нин га по све ће ног Хо ло ка у сту у Ме ђу на род ном цен тру за се ћа ње на Хо ло ка уст 
„Јад Ва шем” у Изра е лу.

Је ле на Јо вин уче ство ва ла је у про гра му Ме ђу на род на мре жа би бли о те ка ра (ILN). 
Је ле на Јо вин пре зен то ва ла је по стер „Упра вља ње кон флик ти ма у би бли о те ка ма 

Ср би је” на 83. IFLA кон гре су, а Да ни е ла Кер ме ци и Оли ве ра Кри во шић уче ство-
ва ле су у ра ду кон гре са као во лон те ри; Оли ве ра Шер бе џи ја и Је ле на Вук са но вић 
пред ста вља ле су БМС на 85. IFLA кон гре су.

Нов ка Шо ки ца Шу ва ко вић, Све тла на Вуч ко вић, Сне жа на Ми ља но вић и Пе тер 
Хај нер ман при су ство ва ли су ме ђу на род ној кон фе рен ци ји CO BISS 2016, а Нов ка 
Шо ки ца Шу ва ко вић, Ме ла ни ја Бла шко вић, Та тја на Бо го је вић, Алек сан дра Драп-
шин, Јо ва на Но ва ков и Ве ри ца Ше во ме ђу на род ној кон фе рен ци ји CO BISS 2018, обе 
одр жа не у Ма ри бо ру. 

Нов ка Шо ки ца Шу ва ко вић, Алек сан дра Драп шин и Све тла на Вуч ко вић одр-
жа ле су пре да ва ње на се ми на ру „Ста ра и рет ка књи га: eлек тронска об ра да и пре-
вен тив на заш титa” у ЈУ На род на и уни вер зи тет ска би бли о те ка Ре пу бли ке Срп ске 
у Ба њој Лу ци. 

Ве сна Укро пи на, Ме ла ни ја Бла шко вић и Сла ђа на Су ба шић пред ста ви ле су рад 
„Ан дри ћев свет оком би бли о гра фа” и Би бли о гра фи ју Иве Ан дри ћа (1911–2011), за-
јед нич ко из да ње БМС, Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти и За ду жби не Иве Ан-
дри ћа, на на уч ној кон фе рен ци ји „Иво Ан дрић у на шем вре ме ну” у Ан дрић гра ду.

Со ња Ива но вић уче ство ва ла је у ра ду се ми на ра „Парт нер ства, ко про дук ци је, 
мре же, са рад ње: иза зо ви и при ли ке у упра вља њу про јек ти ма”, у ор га ни за ци ји Ми-
ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Фран цу ске, а у окви ру про јек та 
„Co u rants du mon de 2017”, у Па ри зу и ре ги ји Гранд Ест (Ал зас-Шам па ња-Ар де ни-
Ло ре на).

Со ња Ива но вић би ла је у Па ри зу на сти пен диј ском бо рав ку у Фран цу ској на-
ци о нал ној би бли о те ци (BnF), у окви ру про гра ма „Pro fes sion Cul tu re”, под по кро ви-
тељ ством Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Фран цу ске. То ком свог 
бо рав ка ко ле га ма из Уни вер зи тет ске би бли о те ке за је зи ке и ци ви ли за ци је (BU LAC) 
одр жа ла је пре да ва ње о БМС. 

Пе тер Хај нер ман пред ста вио је из ло жбу БМС о Ја но шу Ара њу у Ма ђар ском 
кул тур ном цен тру „Ко ле ги јум хун га ри кум” при Ам ба са ди Ма ђар ске у Бе о гра ду. 

Бо рис Бла шко вић при су ство вао је Ме ђу на род ном фо ру му за мла де у ки не ским 
гра до ви ма Шан ша и Кван жу.

Ка та лин Ра фа, Ра ди вој До де ро вић и Сте ван Дра жић су на по зив На ци о нал не 
би бли о те ке Се че њи у Бу дим пе шти пре гле да ли, про ве ра ва ли и за фонд БМС би ра ли 
пу бли ка ци је из би бли о те ке Сто ја на Ву ји чи ћа (1933−2002), књи жев ни ка, кул тур ног 
по сле ни ка, јед ног од нај е ми нент ни јих срп ских ин те лек ту а ла ца у Ма ђар ској у 20. ве ку.

Ма ри на Ђа чић пред ста ви ла је рад БМС и рад на ци о нал ног АГРИС цен тра на 
Ре ги о нал ној ра ди о ни ци „При ступ по да ци ма о по љо при вре ди и зе мљи шту и по ве-
ћа ва ње њи хо ве ви дљи во сти упо тре бом се ман ти ке АГРИС-а у ис точ ној Евро пи и 
цен трал ној Ази ји” одр жа ној у Цен трал ној на уч ној по љо при вред ној би бли о те ци у 
Мо скви.

Ма ри на Ђа чић пред ста ви ла је при ступ гло бал ним он лајн ис тра жи ва њи ма у 
по љо при вре ди у БМС на пр вој ре ги о нал ној ра ди о ни ци „При ступ гло бал ним он лајн 
ис тра жи ва њи ма у по љо при вре ди (AGO RA)ˮ ко ја је, на ини ци ја ти ву Ор га ни за ци је 
за хра ну и по љо при вре ду Ује ди ње них на ци ја (FAO), одр жа на на Др жав ном по љо-
при вред ном уни вер зи те ту у Ки ши ње ву (Мол да ви ја). Ре ги о нал ној ра ди о ни ци при-
су ство ва ла је и Ма ри на Шму дла.
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Ире на Зе че вић и Алек сан дар Ра до вић пред ста ви ли су за јед нич ки рад „БМС 
на осно ву би бли о теч ке гра ђе и из во ра из По себ них збир ки БМС” на струч ном ску пу 
„Са вре ме ни то ко ви у би бли о те ка ма” ко ји је у ор га ни за ци ји Дру штва би бли о те ка ра 
Ре пу бли ке Срп ске одр жан у Те сли ћу.

*
БМС је обе ле жи ла 20 го ди на по сто ја ња По клон би бли о те ке у при су ству ди рек-

то ра Ау стриј ског кул тур ног фо ру ма из Бе о гра да мр Јо ха не са Ир ши ка и ау стриј ског 
књи жев ни ка То ма са Штан гла. У ре а ли за ци ји овог про гра ма уче ство ва ле су Ма ри ја 
Ваш и Све тла на Вуч ко вић.

Алек сеј Ар се њев, је дан од нај по зна ти јих хро ни ча ра ру ске ди ја спо ре, одр жао 
је 29. ав гу ста 2019. пре да ва ње под на зи вом „Ру ска еми гра ци ја у Срем ским Кар лов-
ци ма” у Учи о ни ци БМС. Пре да ва ње је део про гра ма Ме ђу на род не лет ње шко ле 
„Ру ска eмиграција у Ср би ји”, ко ју ор га ни зу ју Мо сков ски др жав ни уни вер зи тет „Ло-
мо но сов”, Ви ша шко ла еко но ми ке из Мо скве и Бал тич ки фе де рал ни уни вер зи тет 
„Има ну ел Кант” из Ка ли њин гра да, за јед но са Фи ло ло шким фа кул те том Уни вер-
зи те та у Бе о гра ду. 

*
Го сти БМС из ино стран ства у пе ри о ду 2016–2019. би ли су: (2016) Јо ха нес Ир-

шик, ди рек тор Ау стриј ског кул тур ног фо ру ма у Бе о гра ду, у прат њи пред сед ни ка 
Ма ти це срп ске Дра га на Ста ни ћа и управ ни це по сло ва Ма ти це срп ске Је ле не Ве се-
ли нов, ру ски про фе со ри из „Гим на зи је 13” (Њи жни Нов го род), тур ски пи сац и но бе-
ло вац Ор хан Па мук, На де жда Ку шчен ко ва, ди рек тор ка Ру ског до ма из Бе о гра да и 
са вет ни ца Ам ба са де Ру ске Фе де ра ци је, са де ле га ци јом из Ру ског до ма, гру па сту-
де на та Шко ле за би бли о те кар ство и ин фор ма ти ку при Уни вер зи те ту у Ем по ри ји 
(Кан зас, САД), на че лу са за ме ни ком де ка на Ен дру Сми том, гру па сту де на та и 
про фе со ра са Фа кул те та за исто ри ју и ар хи ви сти ку Уни вер зи те та „Етвеш Ло ранд” 
у Бу дим пе шти, у прат њи ор га ни за то ра струч не екс кур зи је Ба лин та Тер нов ца, сло ве-
нач ка се ни ор ска еки па у ко шар ци, са Ва ле ри јом Жа гар, би бли о те кар ком у На ци о-
нал ној и све у чи ли шној књи жни ци у Љу бља ни, сту ден ти са Тај ва на ко ји су бо ра-
ви ли у Но вом Са ду у окви ру про гра ма Лет ње шко ле Уни вер зи те та Edu cons (Edu cons 
Sum mer School), Фи лип Г. Кент, управ ник Уни вер зи тет ске би бли о те ке Уни вер зи-
те та у Мел бур ну, Жа на Пио и Ма ри он Ди бреј, сту дент ки ње Ака де ми је ле пих умет-
но сти и Ви со ке шко ле за ар хи тек ту ру и пеј за жно уре ђе ње у Бор доу, уче сни ци 46. 
ме ђу на род ног сла ви стич ког ску па, проф. др Ми ро слав Са рач и Ке ли Ра сел из Њу 
Ор ле ан са (САД), би бли о те ка ри из Дру штва би бли о те ка ра Го рењ ске (Сло ве ни ја) и 
Бри ги те фон Кан, но ви нар ка углед ног не мач ког ли ста Frank fur ter All ge ma i ne Ze i tung; 
(2017) То не Са винц и Среч ко Бен чец, струч ња ци за хар двер и си стем ски софт вер 
из ма ри бор ског IZUM-а, Мајкл Да вен порт, шеф Де ле га ци је Европ ске уни је у Ре пу-
бли ци Ср би ји, Јо ха нес Ајг нер, ам ба са дор Ау стри је, Пе тер Ханд ке, пи сац, го сти са 
Нинг бо уни вер зи те та из Ки не у прат њи про рек тор ке за ме ђу на род ну са рад њу Уни-
вер зи те та у Но вом Са ду, проф. др Са ње Сто ја но вић, Аг не На у јо ка и те, управ ни ца 
Би бли о те ке Фа кул те та за тех но ло ги ју и ди зајн у Вил њу су у Ли тва ни ји и Идил Акер 
Гок це, ди рек тор ка Би бли о те ке Сред њо и сточ ног тех нич ког уни вер зи те та у Ан ка ри 
у Тур ској у прат њи Мир ја не Бр ко вић, управ ни це Цен трал не би бли о те ке Уни вер-
зи те та у Но вом Са ду, гру па ту ри ста из Фран цу ске, Алек сан дар Ива но вич Ви слиј, 
ге не рал ни ди рек тор Ру ске на ци о нал не би бли о те ке у Санкт Пе тер бур гу и ака де мик 
Сла вен ко Тер зић, ам ба са дор Ре пу бли ке Ср би је у Ру ској Фе де ра ци ји, уче сни ци 47. 
ме ђу на род ног сла ви стич ког ску па у прат њи мр Сне жа не Ку трич ки, го шће са Вар-
шав ског уни вер зи те та, На та ли ја Ва си љев на Ма тиц ка из Оп ште о бра зов не шко ле 
бр. 113 у Мо скви, у прат њи Са ње Ла ло вић и Ма ри је Јо ва но вић из но во сад ске ОШ 
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Пе тер Ханд ке у посети Матици српској и Библиотеци Матице српске:
тренутак сусрета са гостима из гимназије из Ораховца (Метохија)
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„Ду шан Ра до вић”, сред њо школ ци из Бе лог Ма на сти ра у Хр ват ској у прат њи про-
фе со ра и за ме ни ка гра до на чел ни ка Бе лог Ма на сти ра Пре дра га Сто ја но ви ћа, уче-
ни ци тре ћег раз ре да Гим на зи је „Све ти Са ва” из При је до ра, из Ре пу бли ке Срп ске, 
мла ди по ла зни ци Шко ле ћи ри лич не ка ли гра фи је из ре ги о на, уз ра ста од 15 до 18 
го ди на, и го сти из Окру жне би бли о те ке „Лу чи јан Бла га” из Ал бе Ју ли је у Ру му ни ји, 
у прат њи про фе сор ке Вир џи ни је По по вић са Ка те дре за ру мун ски је зик и књи жев ност 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду; (2018) ам ба са дор Ју жне Ко ре је у Ср би ји, 
Ње го ва ек се лен ци ја Ју Де ђонг, у прат њи дру гог се кре та ра Ам ба са де, го спо ђе Сал 
Ђи-вон и го спо ђе Је ле не Ми ло са вље вић из Оде ље ња за кул ту ру Ам ба са де Ју жне 
Ко ре је у Ср би ји, углед ни на уч ни ци и ар хе о гра фи, уче сни ци 12. струч но-на уч ног 
ску па Би бли о нет 2018 одр жа ног у БМС – Ана то лиј Ар ка дје вич Ту ри лов из Ин сти-
ту та за сла ви сти ку Ру ске ака де ми је на у ка у Мо скви и ино стра ни члан Срп ске ака-
де ми је на у ка и умет но сти у Бе о гра ду, Џа ми ља Ну ров на Ра ма за но ва, ру ко во ди лац 
На уч но-ис тра жи вач ког оде ље ња рет ке књи ге (Му зеј књи ге) Ру ске др жав не би блио-
те ке у Мо скви и до цент на Ру ском др жав ном уни вер зи те ту за ху ма ни стич ке на у ке, 
Жа на Ле о ни дов на Лев ши на, во де ћи би бли о те кар Оде ље ња ру ко пи са Ру ске на ци о-
нал не би бли о те ке у Санкт Пе тер бур гу и др Фар каш Га бор Фар каш, ру ко во ди лац 
Оде ље ња ста рих и рет ких пу бли ка ци ја у На ци о нал ној би бли о те ци „Се че њиˮ у 
Бу дим пе шти, но во по ста вље ни ам ба са дор Ау стри је мр Ни ко лас Лу те ро ти, у прат њи 
опу но мо ће ног ми ни стра мр Са би не Крој сен бру нер, би бли о те кар ка са По ли тех нич-
ког ин сти ту та „Ка сте ло Бран ко” Ма ри ја Еду ар да Ро дри гез и умет ни ца Лу и са Пу па, 
обе из Пор ту га ли је, у прат њи управ ни це Цен трал не би бли о те ке Уни вер зи те та у 
Но вом Са ду др Мир ја не Бр ко вић, вла ди ка па крач ко-сла вон ски Јо ван, са са рад ни ци-
ма, де ле га ци ја ита ли јан ске кул тур не ор га ни за ци је „Ver bu mlan di Art” из гра да Ле че, 
на че лу са пред сед ни цом ор га ни за ци је Ре ђи ном Ре стом и чла ни ца ма Мир ја ном 
До бри лом и Ана ле ном Чи ми но, а у прат њи чла но ва Са ве за књи жев ни ка у отаџ би-
ни и ра се ја њу из Фу то га, ко ор ди на тор ка бе о град ске кан це ла ри је Тур ске раз вој не 
аген ци је ТИ КА Ча гла Гул те кин Тос бат и њен аси стент Ри фат Кр лић, из ма ри бор-
ског ИЗУМ-а Гор да на Ма зић, де ле га ци ја На род не скуп шти не Ре пу бли ке Срп ске 
ко ја је би ла гост Скуп шти не АП Вој во ди не и де ле га ци ја Ис точ но-ки не ског уни-
вер зи те та по ли тич ких на у ка и пра ва из Шан га ја ко ју је пред во дио рек тор, про фе сор 
Је Ћинг, а у прат њи по кра јин ског за штит ни ка гра ђа на, ом буд сма на проф. др Зо ра на 
Па вло ви ћа, као и пред став ни ци из да вач ке ку ће Chi na Pu blis hing Gro up из Пе кин га; 
(2019) Со фи ја Апо сто ли ду из Би бли о те ке Прав ног фа кул те та Ари сто те ло вог уни-
вер зи те та у Со лу ну, у прат њи мр Рад ми ле Да ба но вић, управ ни це Би бли о те ке Прав ног 
фа кул те та у Но вом Са ду, Ева Ра па до Ви цен те из Ма дри да, за по сле на у Оде ље њу 
за услу ге упра вља ња збир ка ма на Уни вер зи те ту Ком пул тен се, у прат њи Мир ја не 
Бр ко вић, управ ни це Цен трал не би бли о те ке Уни вер зи те та у Но вом Са ду, го сти из 
Пра га са Ин сти ту та за по моћ не исто риј ске на у ке и ар хив ске сту ди је Фи ло зоф ског 
фа кул те та Кар ло вог уни вер зи те та, а пред во дио их је про фе сор Зде њек Хој да, гру-
па ту ри ста из Фран цу ске, Гза ви је Бе тел, пре ми јер Лук сем бур га, са сво јом прат њом, 
Мар га ри та Кре спо Гар сес и Али си ја Ло пес Гон за лес, би бли о те кар ке јед ног од нај-
ста ри јих уни вер зи те та у Евро пи – Ал ка ла из гра да Ал ка ла де Ена рес, род ног ме ста 
Ми ге ла де Сер ван те са, у прат њи Мир ја не Бр ко вић и Со фи је Жив ко вић из Цен трал не 
би бли о те ке Уни вер зи те та у Но вом Са ду, Ђу зе пе Ви ти е ло, ди рек тор Ебли де (EBLI DA), 
Европ ског би роа би бли о теч ких, ин фор ма ци о них и до ку мен та ци о них удру же ња, у 
прат њи Ја сми не Нин ков, ди рек то ри це Би бли о те ке гра да Бе о гра да и др Ла за ра Јо-
ва но ва из Фон да ци је „Но ви Сад 2021”, Вик тор Је ро фе јев, ру ски пи сац, до бит ник 
На гра де „Ми ло ван Ви да ко вић” за 2019, на гра де којa се сва ке го ди не до де љу је зна-
ме ни тим пи сци ма на Ме ђу на род ном фе сти ва лу про зе „Про се фест”, у ор га ни за ци ји 
Кул тур ног цен тра Но вог Са да, ту ри сти из На род не Ре пу бли ке Ки не, пред став ни ци 
нај ве ћег ки не ског из да вач ког кон зор ци ју ма Chi na Pu blis hing and Me dia Gro up (чи ни 
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га пре ко 20 из да вач ких цен та ра) и уред ни ци из че ти ри из да вач ка цен тра пред во-
ђе ни Ли Ја ном, пот пред сед ни ком кон зор ци ју ма, а у прат њи Не на да Ша по ње из ИК 
„Аго ра”, свет ски при зна ти на уч ни ци из ра зних зе ма ља ко ји су уче ство ва ли на 
Ме ђу на род ном сим по зи ју му на те му „Ме та бо лич ки син дром и не ал ко хол не бо ле-
сти ма сне је тре као по сле ди ца ен до кри них по ре ме ћа ја”, ко ји је одр жан на Ме ди-
цин ском фа кул те ту у Но вом Са ду, у прат њи проф. др Ми ли це Ме дић Сто ја но ске, 
про де ка на за спе ци ја ли за ци је Ме ди цин ског фа кул те та у Но вом Са ду, уче сни ци 49. 
ме ђу на род ног са стан ка сла ви ста у Ву ко ве да не, у прат њи Сне жа не Ку трич ки, струч-
ног са рад ни ка у Ме ђу на род ном сла ви стич ком цен тру, Џе јон Ли, пред став ни ца Ам-
ба са де Ре пу бли ке Ко ре је, ака де мик Ка је тан Ган тар из Љу бља не, бу гар ски про фе со ри 
Пе тар Влчев и Иван Јам бо ли ев и умет ник Си ме он Па на јо тов у прат њи ли ков не 
умет ни це Ол ги це Сте фа но вић, Адри јан Фајкс, но ви ди рек тор Ау стриј ског кул тур-
ног фо ру ма, Ма ри Кнабл из Ау стри је, но ва лек тор ка за не мач ки је зик на Од се ку за 
гер ма ни сти ку Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, Ме риџ Мер џан и Еџе Де врим 
из Тур ске, сту ден ти из Сту дент ског са ве за, са Прав ног фа кул те та у Ба њој Лу ци и 
уче ни ци из Гим на зи је „Ба ња Лу ка”, у прат њи про фе со ра Зо ра на Пе ја ши но ви ћа.

РАД СТРУЧ НИХ ОР ГА НА

Одр жа но је 58 сед ни ца 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

БМС је сво ју де лат ност оба вља ла са гла сно За ко ну о Ма ти ци срп ској, За ко ну о 
кул ту ри, За ко ну о би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти, 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, За ко ну о утвр ђи-
ва њу над ле жно сти ау то ном не по кра ји не и од го ва ра ју ћим под за кон ским про пи си ма.

Од лу ком Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске од 20.12.2017. го ди не, име но ва ни су 
чла но ви Управ ног од бо ра БМС у истом са ста ву као и у прет ход ном ман да ту: ака-
де мик Ми ро Вук са но вић, пред сед ник и чла но ви: проф. еме ри тус Слав ко Гор дић, 
проф. мр Не над Осто јић, мр Ду ши ца Гр бић и мр Гор да на Ђи лас, на ман дат од че-
ти ри го ди не, по чев од 23.12.2017. го ди не.

Од лу ком Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске од 20.12.2017. го ди не, име но ва ни су 
чла но ви Над зор ног од бо ра, у са ста ву: Би ља на Ри стић, пред сед ник и чла но ви: Све-
тлана Ма ка рић и Ра ди вој До де ро вић, на ман дат од че ти ри го ди не, по чев од 23.12. 
2017. го ди не.

На три на е стој сед ни ци Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске, одр жа ној 4. ју на 2018. 
го ди не, до не та је Од лу ка о по нов ном име но ва њу Се ли ми ра Ра ду ло ви ћа на ме сто 
управ ни ка БМС, на ман дат ни пе ри од од че ти ри го ди не, по чев од 17. ју на 2018. го ди не.

Управ ни од бор БМС ра дио је у са ста ву: ака де мик, Ми ро Вук са но вић, пред-
сед ник, и чла но ви – проф. еме ри тус Слав ко Гор дић, проф. мр Не над Осто јић, мр 
Ду ши ца Гр бић и мр Гор да на Ђи лас.

Управ ни од бор је одр жао 19 сед ни ца 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 за вр шне ра чу не БМС за 2015, 
2016, 2017. и 2018. го ди ну, Че тво ро го ди шњи из ве штај о ра ду БМС 2012−2015, про-
јек ци је фи нан сиј ских пла но ва БМС за 2017, 2018, 2019. и 2020. го ди ну, фи нан сиј ске 
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пла но ве БМС за 2016, 2017, 2018. и 2019. го ди ну, про гра ме ра да БМС за 2017, 2018. 
и 2019. го ди ну и Пред лог Про гра ма ра да БМС за 2020. го ди ну, ре ба лан се фи нан-
сиј ских пла но ва БМС за 2016, 2017, 2018. и 2019. го ди ну, пла но ве јав них на бав ки 
БМС за 2016, 2017, 2018. и 2019. го ди ну, из ме не пла но ва јав них на бав ки БМС за 2016, 
2017, 2018. и 2019. го ди ну, пред ло жио са став Управ ног и Над зор ног од бо ра БМС, 
пред ло жио кан ди да та за управ ни ка БМС, од лу чио о про ду же њу рад ног од но са 
Се ли ми ру Ра ду ло ви ћу, утвр дио и упу тио Управ ном од бо ру Ма ти це срп ске пред лог 
Дру ге из ме не и до пу не Ста ту та БМС 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: 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. Од 23. де цем бра 2017. го ди не ра ди 
у са ста ву: Би ља на Ри стић, 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 4 сед ни це на ко ји ма је раз мо трио за вр шне ра чу не 
БМС за 2015, 2016. 2017. и 2018. го ди ну, фи нан сиј ске пла но ве БМС за 2016, 2017, 2018. 
и 2019. го ди ну, пла но ве јав них на бав ки за 2016, 2017, 2018. и 2019. го ди ну и пред ло-
жио Управ ном од бо ру да ове до ку мен те усво ји.

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 67 по сту па ка. Из ве шта ји о јав ним на бав ка ма до ста вље ни су бла го вре ме но Ре пу-
блич кој упра ви за јав не на бав ке.

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. 

На ба вља на је ра чу нар ска опре ма као и опре ма за ди ги та ли за ци ју у ци љу за-
шти те пу бли ка ци ја а да се нај вред ни је пу бли ка ци је учи не до ступ ним ко ри сни ци ма 
у ди ги тал ној фор ми.

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.

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.

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. Из вр-
ше на је ре кон струк ци ја и адап та ци ја ка та ло га и атри ју ма, чи ме се про стор оса вре-
ме нио и по бољ ша на је енер гет ска ефи ка сност. Ра до ве је фи нан си ра ло Ми ни стар ство 
кул ту ре и ин фор ми са ња. Ре кон стру и са ни ка та лог 27. апри ла 2018. го ди не, ка да се 
обе ле жа ва Дан БМС, све ча но је отво рио Вла дан Ву ко са вље вић, ми ни стар кул ту ре 
и ин фор ми са ња.

На ба вље на је опре ма за сле пе и сла бо ви де.
За ме ње ни су про зо ри на свих пет ета жа ста рог ма га ци на књи га.
Об но вљен је са ни тар ни чвор на пот кро вљу.
Сред стви ма за су фи нан си ра ње ма тич не де лат но сти, ко ја је обез бе дио По кра-

јин ски се кре та ри јат за кул ту ру, јав но ин фор ми са ње и од но се с вер ским за јед ни ца ма, 
адап ти ра на је учи о ни ца за одр жа ва ње струч них ис пи та.

У окви ру те ку ћег одр жа ва ња згра де у по је ди ним кан це ла ри ја ма је из вр ше на 
за ме на пла фо на и осве тље ња и за ме на ити со на ла ми на том. До тра ја ло ко пи лит ста кло 
за ме ње но је но вим ка ко би се по бољ ша ла енер гет ска ефи ка сност по сто је ћег про-
сто ра. Са ни ра не су по сле ди це вла ге у ма га ци ну ис под До ње чи та о ни це. Ура ђе на 
је за вр шна об ра да про зо ра на свим про зо ри ма у ста ром ма га ци ну књи га. Сред ства 
је обез бе ди ло Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња.
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Оба вље на је ре дов на кон тро ла и сер ви си ра ње про тив по жар них си сте ма и 
апа ра та. Сред стви ма пре вен тив ног фон да „Ду нав оси гу ра ња” об но вљен је си стем 
ви део над зо ра. 

Ре дов но је оси гу ра на имо ви на БМС.
Во зни парк је об но вљен јед ним до став ним и јед ним пут нич ким во зи лом.

НО ВИ МА ГА ЦИН СКИ ПРО СТОР

Де лат ност БМС је угро же на због не до стат ка ма га цин ског про сто ра за чу ва ње 
пу бли ка ци ја. 

Пла ни ра на из град ња но вог ма га цин ског про сто ра на пар це ли Ма ти це срп ске 
под ра зу ме ва низ нео п ход них ак тив но сти од ко јих су пред у зе те сле де ће: 1. из ра ђен 
је Ка та стар ско-то по граф ски план; 2. при ба вље на је Ин фор ма ци ја о ло ка ци ји, ко ја 
са др жи по дат ке о мо гућ но сти ма и огра ни че њи ма град ње на пред мет ној ка та стар-
ској пар це ли, као и о то ме ко ји усло ви су пред ви ђе ни за из град њу на кон крет ној 
пар це ли. Пред сто ји де фи ни са ње про јект ног за дат ка, из ра да идеј ног ре ше ња и из-
ра да про јект не до ку мен та ци је.
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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 

(2016–2019)

УВОД

САЖЕТАК

Пе ри од од 2016. до 2019. го ди не обе ле жен је ве ли ким и ва жним до га ђа ји ма за 
исто ри ју Га ле ри је Ма ти це срп ске. Пре све га, за вр ше на је све о бу хват на адап та ци ја 
згра де ко ја је у по след њој фа зи об у хва ти ла за ме ну кров ног по кри ва ча и об но ву 
фа са де са уград њом де ко ра тив не ра све те. Ти ме је згра да до би ла ре пре зен та ти ван 
спољ ни из глед, док су ра до ви на ре кон струк ци ји ен те ри је ра до при не ли бо љим 
усло ви ма из ла га ња и чу ва ња умет нич ких де ла. Па ра лел но с тим спро ве де на је но-
ва ко му ни ка циј ска стра те ги ја у ци љу по ве ћа ња ви дљи во сти Га ле риј ских ак тив но-
сти и исто вре ме но обо га ћен број про гра ма.

То ком 2017. го ди не обе ле жен је ју би леј 170. го ди на тра ја ња Га ле ри је Ма ти це 
срп ске. Спе ци јал но осми шље ним про гра мом у са рад њи са Ака де ми јом умет но сти 
у Но вом Са ду про сла вље ни су ју би леј и за вр ше так об но ве фа са де у при су ству нај-
ви ших др жав них пред став ни ка. Том при ли ком уз спек та ку лар ну про јек ци ју умет-
нич ког фил ма на фа са ди, отво ре не су три из ло жбе ко је су ука за ле на про грам ска 
опре де ље ње Га ле ри је и за по чет про грам 170 го ди на, 170 ва ших да на 170 на ших 
при ча. Та ко ђе, том при ли ком по ста вље не су две скулп ту ре ис пред Га ле ри је спе ци-
јал но из ли ве не за ту при ли ку чи ме је на пра вљен умет нич ки ис ко рак из ван згра де 
и на ја вље на но ва про грам ска опре де ље ња.

У на ве де ном пе ри о ду про грам ске ак тив но сти има ле су раз ли чи та усме ре ња, 
а укуп но је ре а ли зо ва но 57 из ло жби и пу бли ко ва но 59 пу бли ка ци ја. То ком 2017. 
го ди не ре а ли зо ва но је не ко ли ко из у зет них про гра ма: Сли ке про ла зног све та. Од но
си фран цу ског и срп ског им пре си о ни зма, По клонзбир ка Иван ке Ацин и Ши ди јан ке 
Са ве Шу ма но ви ћа. То ком 2018. го ди не ре а ли зо ван је низ ма њих ино ва тив них про-
гра ма ко ји су ука за ли на усме ре ње ка соп стве ној ко лек ци ји и за по сле ни ма, као што 
су из ло жбе Кроз објек тив или Европ ски фе но ме ни у ко лек ци ји Га ле ри је Ма ти це 
срп ске и Мла ди би ра ју и по ну ди ли са вре ме не му зе о ло шке при сту пе. И ко нач но, 
то ком 2019. го ди не ре а ли зо ва ни су ве ли ки на ци о нал ни про јек ти као што су из ло жбе 
и мо но граф ске сту ди је о Ђу ри Јак ши ћу и Те о до ру Кра чу ну.

Па ра лел но са ре а ли за ци јом из ло жби у Га ле ри ји кон ти ну и ра но се ра ди ло на 
пре зен та ци ји срп ског кул тур ног на сле ђа у европ ским окви ри ма, очу ва њу на сле ђа 
у ре ги о ну и ја ча ња парт нер ста ва са европ ским му зеј ским уста но ва ма. Де ла из ко лек-
ци је Га ле ри је Ма ти це срп ске пре зен то ва на су на из ло жба ма у Па ри зу, Бу дим пе шти, 
Ба ња лу ци, Те ми шва ру и Пе чу ју, а Га ле ри ја је да ла и ве ли ки до при нос отва ра њу 
но ве стал не по став ке Срп ског цр кве ног му зе ја у Сен тан дре ји. Свим овим ак тив но-
сти ма до при нос су да ле и број не струч не кон фе рен ци је ор га ни зо ва не у Га ле ри ји 
као и го сто ва ња га ле риј ских струч ња ка на број ним ме ђу на род ним ску по ви ма у 
зе мљи и ино стран ству.
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Еду ка тив ни про гра ми за де цу упот пу ње ни су про гра ми ма за ти неј џе ре и бе-
бе а Га ле ри ја је по ста ла пр ви бе би френ дли му зеј са спе ци јал ним про гра мом за 
ро ди те ље са бе ба ма.

Фонд је ре дов но уве ћа ван број ним ква ли тет ним по кло ни ма и план ским от ку-
пи ма у скла ду са де фи ни са ном по ли ти ком по пу ња ва ња ко лек ци је, а број чла но ва 
Клу ба при ја те ља је кон стан то уве ћа ван. Нај ве ћи успех сва ко је по клон ком па ни је 
„Тар кет“ ко ја је Га ле ри ји усту пи ла 83 де ла из сво је ко лек ци је (2017) и По клон-зби р ка 
Са ве Сте па но ва ко јом је ко лек ци ја обо га ће на са 75 умет нич ких де ла са вре ме не 
вој во ђан ске умет но сти (2019). У овом пе ри о ду за по че то је не ко ли ко но вих стра те-
шких парт нер ста ва са Вој во ђан ском бан ком,

Бе о град ском Фил хар мо ни јом, Му зич ком омла ди ном Но вог Са да, Фон да ци јом 
„Те ле нор“ и Фон да ци јом „Но ви Сад 2020“ ко ји су знат но уна пре ди ли га ле риј ску 
де лат ност.

То ком овог пе ри о да за бе ле же не су број не про то ко лар не по се те од ко јих се 
из два ја по се та Њ. К. В. Прин ца од Вел са и вој вот ки ње од Корн во ла.

У ре а ли за ци ји свих на ве де них про гра ма Га ле ри ја је има ла ве ли ку по др шку свог 
осни ва ча Ма ти це срп ске и фи нан сиј ску пот по ру Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор-
ми са ња Ре пу бли ке Ср би је, По кра јин ске вла де АП Вој во ди не, Гра да Но вог Са да, Фон-
да ци ја „Но ви Сад 2021 – европ ска пре сто ни ца кул ту ре” и Bri tish Co un cil-а. По сло ва ње 
је во ђе но у скла ду с по зи тив ним про пи си ма Ре пу бли ке Ср би је. Зна чај ну по др шку 
пру жи ле су и број не парт нер ске уста но ве: Ма ти ца срп ска, Уни вер зи тет у Но вом Са ду, 
Би бли о те ка Ма ти це срп ске, По кра јин ски за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре, Ака-
де ми ја умет но сти у Но вом Са ду, Пред школ ска уста но ва „Ра до сно де тињ ство”, Фи ло-
зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду, Фон да ци ја „Но ви Сад 2021 – европ ска пре сто ни ца 
кул ту ре”, Ам ба са да Ве ли ке Бри та ни је, Bri tish Co un cil, Ау стриј ски кул тур ни фо рум, 
Фран цу ски ин сти тут у Ср би ји, По ве ре ник за за шти ту рав но прав но сти, Вој во ђан ска 
бан ка ОTP гру па, Ро та ри клуб Но ви Сад Ал ма Монс и мно ги дру ги.

O ква ли те ту ра да, по ред број них по се та и ме диј ских при ло га нај ре чи ти јие 
го во ре мно го број на др жав на, струч на и на уч на при зна ња.

УПРА ВЉА ЊЕ

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. У про те клом че тво ро го ди шњем пе ри о ду, до нет 
је но ви Стра те шки план за пе ри од 2018-2022, ко ји де фи ни ше ми си ју и ви зи ју де-
лат но сти Га ле ри је, као и ве ли ке про јек те пла ни ра не у на ред ним го ди на ма.

Га ле ри ја Ма ти це срп ске је у про те клом че тво ро го ди шњем пе ри о ду ра ди ла 
под упра вом др Ти ја не Пал ко вље вић Бу гар ски и под над зо ром Управ ног и Над зор-
ног од бо ра. Ма ти ца срп ска је као осни вач Га ле ри је Ма ти це срп ске, на 15. сед ни ци 
Управ ног од бо ра одр жа ној 15. ок то бра 2018. го ди не, про ду жи ла ман дат управ ни ци 
Га ле ри је на на ред не че ти ри го ди не.
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Са став Управ ног од бо ра се про ме нио 2016. го ди не због смр ти ду го го ди шњег 
пред сед ни ка, проф. др Ми ро сла ва Ти мо ти је ви ћа. Пред се да ва ње је пре у зе ла др Бран ка 
Ку лић, до та да шњи пот пред сед ник, а за но вог чла на је име но ван др Игор Бо ро зан. 
Управ ни од бор је на ста вио да ра ди са чла но ви ма проф. др Дра га ном Ста ни ћем, До брилом 
Јер ков и др Сне жа ном Ми шић. Управ ни од бор Ма ти це срп ске је у де цем бру 2017. годи-
не про ду жио ман дат овом са ста ву Управ ног од бо ра за но ви че тво ро го ди шњи пе ри од.

Над зор ни од бор Га ле ри је Ма ти це срп ске ра дио је у са ста ву: пред сед ник проф. 
др Ли ди ја Ме ре ник и чла но ви мр Је ли ца Гр бић и мр Да ни ло Вук са но вић. Управ ни 
од бор Ма ти це срп ске је у де цем бру 2017. го ди не про ду жио ман дат овом са ста ву 
Над зор ног од бо ра за но ви че тво ро го ди шњи пе ри од.

Сед ни це Управ ног и Над зор ног од бо ра су ре дов но одр жа ва не, као и сед ни це 
Ко ле ги ју ма и Ко ми си је за акви зи ци ју умет нич ких де ла. Сви ад ми ни стра тив ни, прав-
ни и фи нан сиј ски по сло ви спро ве де ни су пре ма за ко ну и ре дов но су под но ше ни 
го ди шњи из ве шта ји о ра ду Ма ти ци срп ској и Ми ни стар ству кул ту ре и ин фор ми-
са ња Ре пу бли ке Ср би је.

ГО ДИ ШЊЕ СВЕ ЧА НО СТИ – СУ МИ РА ЊЕ РЕ ЗУЛ ТА ТА РА ДА  
И СВЕ ЧА НЕ СЕД НИ ЦЕ

Сва ке го ди не, све ча не сед ни це на Дан Га ле ри је су при ли ка за су ми ра ње нај-
ва жни их ре зул та та по стиг ну тих у про те клих го ди ну да на. Те ме су би ра не у скла ду 
са ва жним ју би ле ји ма или те ма ма ко је су до ми ни ра ле у ра ду Га ле ри је у пе ри о ду 
из ме ђу две сед ни це. Не гу ју ћи тра ди ци ју до бро чин ства и при ја тељ ства са ин сти-
ту ци ја ма, уста но ва ма и по је дин ци ма, сва ке го ди не се сед ни ца за вр ша ва ла до де лом 
за хвал ни ца Клу ба при ја те ља Га ле ри је Ма ти це срп ске они ма ко ји су то ком прет ход-
не го ди не уче ство ва ли у про гра ми ма Га ле ри је и до при не ли ње ном успе шном ра ду на 
очу ва њу и пре зен та ци ји на ци о нал не умет но сти. Та ко ђе, за хвал ни це су до де љи ва не 
ком па ни ја ма и по је дин ци ма ко ји су пре по зна ли ва жност про јек та ре кон струк ци је 
фа са де Га ле ри је и до ни ра њем фи нан сиј ских сред ста ва до при не ли ње ној об но ви.

У ок то бру 2016. го ди не Дан Га ле ри је Ма ти це срп ске ко јим је про сла вље на 
169- го ди шњи ца ње ног по сто ја ња био је по све ћен обе ле жа ва њу 190-го ди шњи це 
осни ва ња Ма ти це срп ске и ње ној умет нич кој ко лек ци ји. Све ча ну сед ни цу је по-
здрав ним го во ром отво рио проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, 
бе се ду о умет нич кој ко лек ци ји Ма ти це срп ске одр жа ла је др Ти ја на Пал ко вље вић 
Бу гар ски, управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске, на кон че га је го спо дин Вла дан Ву ко-
са вље вић, ми ни стар кул ту ре и ин фор ми са ња у Вла ди Ре пу бли ке Ср би је, све ча но 
отво рио из ло жбу Ко шни ца. Тра ди ци ја и са вре ме но ства ра ла штво.

Све ча на сед ни ца у 2017. го ди ни би ла је по све ће на обе ле жа ва њу ју би ле ја 170 
го ди на тра ја ња Га ле ри је Ма ти це срп ске и ор га ни зо ва на је на две ло ка ци је. Пр ви део 
је при ре ђен у Све ча ној са ли Те ке ли ја ну ма у Бу дим пе шти, у ко јој је пре 170 го ди на 
до не та од лу ка да се осну је Му зе ум Ма ти це срп ске. Го сти ма су се на све ча но сти 
обра ти ли: Ње го во пре о све штен ство Лу ки јан (Пан те лић), вла ди ка бу дим ски, др 
Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске, Љу бо мир Алек-
сов, пред став ник срп ске за јед ни це у Ма ђар ском пар ла мен ту, Асја Дра ча Мун те ан, 
по моћ ник ми ни стра за ме ђу на род ну са рад њу у Ми ни стар ству кул ту ре и ин фор ми-
са ња Ре пу бли ке Ср би је и Игор Ми ро вић, пред сед ник По кра јин ске вла де. Управ ни ца 
Га ле ри је Ма ти це срп ске др Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски је ука за ла на раз ло ге и 
зна чај обе ле жа ва ња ју би ле ја у Те ке ли ја ну му: Ве ли ки ју би ле ји при ли ка су за ве ли ке 
по ду хва те и све ча но сти. На кон де сет го ди на ре кон струк ци је згра де на Тр гу га ле
ри ја за о кру жи ли смо про цес тран сфор ма ци је уста но ве у мо де ран европ ски му зеј. 
По ста вља ју ћи осно ве за но ву фа зу у исто ри ји уста но ве, од но сно кре и ра ју ћи му зеј 
за бу дућ ност, кон ти ну и ра но смо би ли за гле да ни у про шлост, у до стиг ну ћа, иза зо ве 
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и те жње сво јих прет ход ни ка, ка ко би смо ја сни је са гле да ли сво је ме сто у са вре
ме ном тре нут ку и бу ду ћим вре ме ни ма. Да тум с ко јим по чи ње исто ри ја Га ле ри је 
је 14. ок то бар 1847. го ди не. Дру ги део про сла ве је био при ре ђен у Га ле ри ји Ма ти-
це срп ске, све ча ном сед ни цом и отва ра њем из ло жбе Ар се ни је Те о до ро вић и срп ска 
цр ква у Бу ди му. Све ча ну сед ни цу су по здрав ним го во ри ма отво ри ли др Ти ја на 
Пал ко вље вић Бу гар ски, управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске и проф. др Дра ган 
Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске. Бе се ду о сли кар ству Ар се ни ја Те о до ро ви ћа у 
срп ској цр кви у Бу ди му одр жао је др Вла ди мир Си мић, исто ри чар умет но сти, на-
кон че га је пред сед ни ца Скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је Ма ја Гој ко вић отво ри ла 
из ло жбу Ар се ни је Те о до ро вић и срп ска цр ква у Бу ди му. На кра ју при сут ни ма се 
обра тио и Ње го во пре о све штен ство вла ди ка бу дим ски го спо дин Лу ки јан ко ји је 
по хва лио про фе си о нал ни ви ше де це ниј ски рад Га ле ри је Ма ти це срп ске на очу ва њу 
и пре зен та ци ји срп ског умет нич ког на сле ђа у Ма ђар ској.

По во дом Да на Га ле ри је 2018. го ди не, све ча ну сед ни цу је по здрав ним го во ром 
отво ри ла др Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, управ ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске. 
Усле ди ла је Бе се да о Да ну Га ле ри је ко ју је одр жао др Игор Бо ро зан, исто ри чар 
умет но сти, и отва ра ње из ло жбе Сли ке ве ли ких фор ма та – све до чан ства епо ха ко-
ју је зва нич но отво ри ла пред став ни ца Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња Ре-
пу бли ке Ср би је мср Да ни је ла Ва ну шић, по моћ ник ми ни стра кул ту ре за ду же на за 
за шти ту кул тур ног на сле ђа.

Ок то бар 2019. го ди не био је у зна ку зна ме ни тог срп ског ико но пи сца Те о до ра 
Кра чу на. Све ча ну сед ни цу је отво ри ла др Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, управ-
ни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске, освр нув ши се на рад Га ле ри је у про те клих го ди ну 
да на и ис ти чу ћи зна чај не из ло жбе по пут из ло жбе Ђу ра Јак шић. Из ме ђу ми та и 
ствар но сти, као и из ло жбе у Па ри зу Са ва Шу ма но вић и тај на под ку по лом. Усле-
ди ла је Бе се да о Те о до ру Кра чу ну ко ју је одр жао др Вла ди мир Си мић, исто ри чар 
умет но сти, го во ре ћи о ван вре мен ском пре пли та њу овог ба рок ног сли ка ра са ис-
тра жи ва њем и жи во том на шег зна чај ног исто ри ча ра умет но сти проф. др Ми ро сла-
ва Ти мо ти је ви ћа. На кра ју се при сут ни ма обра тио пред сед ник По кра јин ске вла де 
Игор Ми ро вић ко ји је ис та као ва жност лич но сти и де ла Те о до ра Кра чу на за наш 
кул тур ни иден ти тет и ти ме све ча но отво рио из ло жбу Кра чун.

ПРИ ЗНА ЊА И НА ГРА ДЕ

Га ле ри ја Ма ти це срп ске је у пе ри о ду 2016–2019 до би ла број на ва жна при зна-
ња и на гра де ко је све до че о ква ли те ту ра да и пре по зна тљи во сти ин сти ту ци је на 
на ци о нал ном и ме ђу на род ном пла ну. Та ко ђе, са за хвал но шћу су при мље не за хвал-
ни це и на гра де ин сти ту ци ја, удру же ња и ком па ни ја ко је су у са рад њи са Га ле ри јом 
ре а ли зо ва ле сво је про гра ме.

У то ку 2016. го ди не, Га ле ри ји Ма ти це срп ске је на цен трал ној про сла ви обе-
ле жа ва ња 120-го ди шњи це ро ђе ња сли ка ра Са ве Шу ма но ви ћа до де ље на За хвал ни ца 
за ду го го ди шњу са рад њу на про јек ти ма и из ло жба ма ко је ис ти чу ства ра ла штво овог 
умет ни ка. (jануар). Ро та ри клуб Но ви Сад „Al ma Mons“ до де лио је Га ле ри ји Ма ти це 
срп ске за хвал ни цу за уче шће и до на ци ју на ху ма ни тар ној аук ци ји ви на под на зи вом 
„Ви ше од ви на 2016“ ко ја је одр жа на у Ве ли кој са ли Га ле ри је (фе бру ар). За сво је 
уче шће на EMYA 2016 (На гра да за европ ски му зеј го ди не) Га ле ри ја је до би ла За
хвал ни цу за вред на до стиг ну ћа у по ди за њу ква ли те та му зе ја ко ја је до де ље на на 
све ча но сти у Сан Се ба сти ја ну, Шпа ни ја (април). Га ле ри ји Ма ти це срп ске су на 
Скуп шти ни На ци о нал ног ко ми те та ICOM-а Ср би је до де ље не две на гра де НК 
ИКОМ-а Ср би ја за про јек те ре а ли зо ва не у 2015. го ди ни: за из ло жбу Зо гра фи. Срп ска 
умет ност из ме ђу тра ди ци је и мо дер но сти. Па ра ле ле ко ја је при ка за на у На ци о-
нал ној га ле ри ји Ум бри је у Пе ру ђи (Ита ли ја) и за из ло жбу Ал брехт Ди рер и ње го ви 
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са вре ме ни ци. Три јум фал 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 (Сло вач ка), ко ја је ре а ли зо ва на у са рад њи са Му зе јом гра да 
Бе о гра да (мај). Га ле ри ји je до де ље на је По ве ља Ко ла срп ских се ста ра по во дом обе-
ле жа ва ња 25 го ди на од об но ве ра да Ко ла у Но вом Сад (јул). Срп ска пра во слав на 
Епар хи ја те ми швар ска до де ли ла је Га ле ри ји Ма ти це срп ске За хвал ни цу за труд и 
из у зет но за ла га ње по во дом об но ве и ре ста у ра ци је де ла умет нич ких и кул тур них 
вред но сти Срп ске пра во слав не епар хи је те ми швар ске. За хвал ни цу је на све ча но сти 
у Те ми шва ру, по во дом 20 го ди на од сту па ња на вла ди чан ски пре сто, пре дао ње го во 
пре о све штен ство, вла ди ка Лу ки јан (ок то бар). Дру штво срп ско-грч ког при ја тељ ства 
Бе шка до де ли ло је За хвал ни цу Га ле ри ји Ма ти це срп ске за очу ва ње и уна пре ђе ње 
кул тур не ба шти не у Бе шки (ок то бар). Га ле ри ји Ма ти це срп ске је до де ље на За хвал-
ни ца Му зе ја Вој во ди не у знак при зна ња за успе шну са рад њу (ок то бар). Му зеј исто-
ри је Ју го сла ви је је на све ча но сти по во дом 20 го ди на ра да до де лио Га ле ри ји Ма ти це 
срп ске За хвал ни цу за ду го го ди шњу успе шну са рад њу (де цем бар). „Ар тис цен тар“ из 
Бе о гра да је до де лио Га ле ри ји Ма ти це срп ске За хвал ни цу клу ба при ја те ља за из у-
зет ну по др шку про гра ми ма и про јек ти ма „Ар тис цен тра“ (де цем бар).

То ком 2017. го ди не Га ле ри ја Ма ти це срп ске је та ко ђе до би ла број не на гра де 
и при зна ња, ме ђу ко ји ма се ис ти чу Ок то бар ска на гра да гра да Но вог Са да за 2017. 
го ди ну за из у зет на оства ре ња у обла сти кул ту ре и умет но сти (ок то бар), Ар хи је-
реј ска Гра ма та ко ју су Га ле ри ји до де ли ли Епар хи ја бач ка и Ње го во пре о све штен ство 
вла ди ка Ири неј (но вем бар), као и Ву ко ва на гра да за 2017. го ди ну ко ју је до де ли ла 
Кул тур но-про свет на за јед ни ца Ср би је (де цем бар). По ред то га, Фон да ци ја „Ја ков 
Иг ња то вић” из Сен тан дре је уру чи ла је на гра ду за до при нос за шти ти срп ског кул-
тур ног на сле ђа у Ма ђар ској (ја ну ар), док је ча со пис Di plo macy & Com mer ce до де лио 
Га ле ри ји на гра ду Art & bus si nes за са рад њу с Вој во ђан ском бан ком (март). На ци о-
нал ни ко ми тет ICOM Ср би ја иза брао је књи гу Џон Ке не ди и „но ве гра ни це кул ту ре”. 
Су пер мен и Мо на ли за, ау тор ке др Си мо не Чу пић за му зеј ску пу бли ка ци ју го ди не 
(мај). Епар хи ја срем ска и Ње го во пре о све штен ство вла ди ка Ва си ли је до де ли ли су 
Га ле ри ји на гра ду „Пре о све ће на ма ти Ан ге ли на” за ле по ту и до сто јан ство жи во та 
(ав густ), а Ма ти ца срп ска је Га ле ри ји до де ли ла По ве љу за хвал но сти за са рад њу, 
по моћ и по др шку у 2017. го ди ни (де цем бар).

Тренд ва жних при зна ња ра ду Га ле ри је на ста вљен је и то ком 2018. го ди не, кад 
је Га ле ри ја Ма ти це срп ске до би ла три на гра де, шест за хвал ни ца и је дан ор ден. 
Срп ска са мо у пра ва у Бу дим пе шти, Срп ски кул тур ни клуб у Бу дим пе шти и Срп ски 
ин сти тут до де ли ли су управ ни ци др Ти ја ни Пал ко вље вић Бу гар ски Сре тењ ску 
по ве љу за до при нос ја ча њу ве за срп ске за јед ни це у Ма ђар ској са ма тич ним на ро дом 
и ма ти цом Ср би јом ко ја јој је уру че на у окви ру про сла ве обе ле жа ва ња 214-го ди шњи-
це из би ја ња Пр вог срп ског устан ка и Да на др жав но сти Ср би је (фе бру ар). Га ле ри ји 
Ма ти це срп ске је у Скуп шти ни гра да Бе о гра да до де ље но при зна ње Ме диј ске ку ће 
PC Press за нај бо љи сајт у ка те го ри ји Обра зо ва ње и кул ту ра (фе бру ар). На све ча ној 
сед ни ци На ци о нал ног ко ми те та ICOM Ср би ја у Бе о гра ду Га ле ри ји је уру че на На-
гра да за из у зе тан до при нос очу ва њу и про мо ци ји кул тур ног на сле ђа Ср би је и уна-
пре ђе ње ме ђу на род не кул тур не са рад ње за про је кат „Обе ле жа ва ње ју би ле ја – 170 
го ди на Га ле ри је Ма ти це срп ске”. Га ле ри ја Ма ти це срп ске је као је дан од уче сни ка 
на XX ме ђу на род ном фе сти ва лу In ter mu se um 2018 у Мо скви, чи ја те ма је би ла „Му-
зе ји и дру штво”, до би ла Ди пло му ор га ни за то ра (Ми ни стар ства кул ту ре Ру ске 
фе де ра ци је, Мо сков ског ре ги о на и Кра сно јар ског кра ја), а истим по во дом уру че на 
јој је и За хвал ни ца Фо ру ма сло вен ских кул ту ра за уче шће на фе сти ва лу (јун). Уни-
вер зи тет у Но вом Са ду до де лио је Га ле ри ји За хвал ни цу за уче шће у ре а ли за ци ји 
гло бал не кон фе рен ци је „Ми гра ци је – ути ца ји, пра во и про стор но пла ни ра ње” која 
је одр жа на у Рек то ра ту Уни вер зи те та у Но вом Са ду (јун). На го ди шњој кон фе рен-
ци ји Европ ске му зеј ске ака де ми је (ЕМА) у Ор ху су у Дан ској, на ко јој се Га ле ри ја 
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Ма ти це срп ске кроз про је кат ре кон струк ци је згра де и тран сфор ма ци је про грам ског 
кон цеп та пред ста ви ла као кан ди дат за на гра ду DA SA, до де ље на јој је по твр да о 
кан ди да ту ри за уче шће на пре сти жној смо три нај бо љих европ ских му зе ја и че стит-
ка за по стиг ну те европ ске стан дар де у ре а ли зо ва ним про гра ми ма (сеп тем бар). 
Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је до де ли ло је Га ле ри ји 
Ма ти це срп ске За хвал ни цу за до при нос уна пре ђе њу про це са ди ги та ли за ци је кул-
тур ног на сле ђа (ок то бар) као и За хвал ни цу за из у зе тан до при нос успе шном обе ле-
жа ва њу Европ ске го ди не кул тур ног на сле ђа 2018. (де цем бар) на све ча но сти ма ор-
га ни зо ва ним у На род ном му зе ју у Бе о гра ду.

По себ но тре ба ис та ћи Ор ден умет но сти и књи жев но сти у ран гу ви те за за 
2018. го ди ну ко јим је Ми ни стар ство кул ту ре Ре пу бли ке Фран цу ске, на пред лог 
Ам ба са де Ре пу бли ке Фран цу ске у Бе о гра ду, од ли ко ва ло др Ти ја ну Пал ко вље вић 
Бу гар ски, управ ни цу Га ле ри је.

И то ком 2019. го ди не Га ле ри ја Ма ти це срп ске и ње ни струч ња ци на гра ђе ни 
су ве ли ким бро јем при зна ња за оства ре не ре зул та те у ра ду и за до при нос раз во ју 
и очу ва њу срп ске кул ту ре, ка ко у зе мљи, та ко и у ино стран ству. Га ле ри ји Ма ти це 
срп ске до де ље на је За хвал ни ца за из у зе тан до при нос ра ду Ака де ми је умет но сти у 
Но вом Са ду. По во дом Да на Би бли о те ке Ма ти це срп ске, Га ле ри ји је до де ље на За-
хвал ни ца за до при нос и зна чај ну са рад њу две уста но ве. По во дом обе ле жа ва ња 
ју би ле ја 175 го ди на од осни ва ња На род ног му зе ја у Бе о гра ду, Га ле ри ји је до де ље на 
За хвал ни ца за ме ђу му зеј ску са рад њу. По во дом отва ра ња но ве стал не по став ке 
Срп ског цр кве ног му зе ја у Сен тан дре ји, Га ле ри ји су до де ље не Ме да ља и За хвал-
ни ца за по др шку и до при нос ре а ли за ци ји овог про јек та. Фо рум сло вен ских кул ту-
ра је Га ле ри ји Ма ти це срп ске до де лио по себ но при зна ње за ли дер ство – За хвал ни-
цу и на гра ду Жи ва пре по знав ши је као ли де ра ме ђу му зе ји ма сло вен ских зе ма ља. 
Фи ло зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду је по во дом про сла ве 65 го ди на свог ра да до-
де лио Га ле ри ји За хвал ни цу за ду го го ди шњу успе шну са рад њу. Све ти Ар хи је реј ски 
си нод Срп ске пра во слав не цр кве до де лио је Га ле ри ји Ор ден Све тог де спо та Сте фа на 
Ла за ре ви ћа у знак при зна ња за до при нос раз во ју кул тур не ба шти не. Га ле ри ји Ма-
ти це срп ске до де ље на је и на гра да Ка пе тан Ми ша Ана ста си је вић за ре а ли за ци ју 
про је ка та из обла сти кул ту ре. По моћ ник управ ни ка Га ле ри је Ма ти це срп ске, др 
Да ни е ла Ко ро ли ја Цр кве ња ков, до бит ник је при зна ња Ме да ља кул ту ре за очу ва ње 
кул тур ног на сле ђа ко је до де љу је Кул тур ни цен тар Вој во ди не „Ми лош Цр њан ски”. 
На све ча ној це ре мо ни ји одр жа ној у Кул тур ном цен тру BA SE у Ми ла ну (Ита ли ја), 
про мо тив ни филм „Мо мен тум” Га ле ри је Ма ти це срп ске и Ака де ми је умет но сти у 
Но вом Са ду, про гла шен је нај бо љим крат ким фил мом по ми шље њу пу бли ке и на-
гра ђен је при зна њем Mu se ums in Short.

ОСТВА РИ ВА ЊЕ СТРА ТЕ ШКИХ ЦИ ЉЕ ВА РА ДА
УНА ПРЕ ЂЕ ЊЕ УСЛО ВА ЧУ ВА ЊА И ИЗ ЛА ГА ЊА  

УМЕТ НИЧ КИХ ДЕ ЛА

Бри га о умет нич ком фон ду Га ле ри је Ма ти це срп ске је је дан од нај ва жни јих 
за да та ка и је дан од при о ри те та у ра ду Га ле ри је као му зе ја ко ји чу ва вред но на ци-
о нал но умет нич ко на сле ђе. То је и је дан од стра те шких ци ље ва ко ји стре ми уна-
пре ђе њу си сте ма, то јест свих оних усло ва и ак тив но сти ко је во де ка бо љој бри зи 
о умет нич ким де ли ма, бо љим усло ви ма чу ва ња, ква ли те ту де поа, ква ли те ту из ло-
жбе них про сто ра, про це ду ра ма то ком из ла га ња, па ко ва ња и тран спор та за по вре-
ме не из ло жбе у зе мљи и ино стран ству.

У про те клом че тво ро го ди шњем пе ри о ду кон ти ну и ра но су по бољ ша ва ни усло ви 
у де по и ма и из ло жбе ним про сто ри ма. Уве ден је са вре ме ни ста бил ни про тив по жар ни 
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си стем у де по и ма у су те ре ну (де пои IV do IX), за ме њен је кров ни по кри вач и уре-
ђе ни су де о пи II и III на тре ћем спра ту. Пре по чет ка об но ве фа са де као за вр шног 
по сла уре ђе ња згра де, из ве де ни су уну тра шњи ра до ви и за ме ње ни до тра ја ли про-
зо ри на згра ди. Ре кон стру и сан је си стем ра све те и уре ђен ен те ри јер из ло жбе них 
про сто ра, хо ла и му зеј ске про дав ни це, чи ме су про сто ри на ме ње ни пу бли ци до ве-
де ни до ре пре зен та тив ног из гле да до стој ног на ци о нал не га ле ри је. Кон ти ну и ра но 
је ула га но у опре му из ло жбе них про сто ра, стал ним оса вре ме њи ва њем и за ме ном 
тех но ло шки пре ва зи ђе не ком пју тер ске, ау дио и ви део опре ме. Тех нич ка опре мље-
ност Га ле ри је Ма ти це срп ске је омо гу ћи ла ре а ли за ци ју ком плек сних и тех нич ки 
зах тев них из ло жби. Та ко ђе, ула га но је у по сте пе но уре ђе ње и опре ма ње рад них 
про сто ра, ка ко кон зер ва тор ских ра ди о ни ца, та ко и кан це ла ри ја, ка ко би се обез бе-
ди ли нај бо љи мо гу ћи рад ни усло ви за за по сле не у Га ле ри ји Ма ти це срп ске.

Та ко ђе, про стор Га ле ри је је опре мљен та ко да бу де до сту пан осо ба ма са по-
те шко ћа ма у кре та њу (лифт, рам пе), као и при ја тан за нај мла ђе по се ти о це и њи хо-
ве по ро ди це.

УНА ПРЕ ЂЕ ЊЕ КВА ЛИ ТЕ ТА ПРО ГРА МА И ПРО ШИ РЕ ЊЕ  
АК ТИВ НО СТИ

Ула га ње у опре мље ност про сто ра ујед но је омо гу ћи ло и про ши ре ње вр сте 
про гра ма и по ве ћа ње њи хо вог ква ли те та. То је дру ги основ ни циљ Стра те шког 
пла на Га ле ри је Ма ти це срп ске – ква ли тет про из во да, при че му се под про из во дом 
под ра зу ме ва ју све ак тив но сти Га ле ри је на ме ње не пу бли ци и јав но сти: од из ло жби, 
пре ко пре да ва ња, ку сто ских во ђе ња и пу бли ка ци ја, до про гра ма на ме ње них спе-
ци фич ним гру па ма пу бли ке.

Не ки од ових про гра ма се из во де осла ња ју ћи се на уну тра шње ре сур се Га ле ри-
је, а не ки у са рад њи са ин сти ту ци ја ма и ор га ни за ци ја ма ко је су по све ће не ра ду са 
од ре ђе ним ста ро сним гру па ма. Та ко су про гра ми Га ле ри је про ши ре ни на нај мла ђу 
пи бли ку кроз про грам Бе ба у Га ле ри ји у окви ру ко јег су ор га ни зо ва ни кон цер ти за 
бе бе ко ји се из во де у са рад њи са Бе о град ском фил хар мо ни јом и Му зич ком омла ди ном 
Но вог Са да, док се де чи је ра ди о ни це и про гра ми кон ти ну и ра но спро во де и обо га ћу је 
у са рад њи са Пред школ ском уста но вом „Ра до сно де тињ ство” и оста лим вр ти ћи ма.

По кре ну ти су про гра ми за мла де, као јед не од нај зах тев ни јих гру па ка да је 
му зеј ска пу бли ка у пи та њу. Уве де ни су но ви ме ди ји и тех но ло ги је (вир ту ел не ту ре). 
Све из ло жбе пра те вр ло ква ли тет на и ра зно род на пре да ва ња ис так ну тих струч ња-
ка, ко ја су већ осво ји ла сво ју ре дов ну пу бли ку. По ред то га, одр жа ва ју се број не 
про мо ци је и про гра ми дру гих ор га ни за ци ја ко је сво ју де лат ност ве зу ју за по ље 
кул ту ре, као што су из во ђач ке умет но сти, у са рад њи са Ака де ми јом умет но сти и 
Му зич ком омла ди ном Но вог Са да, као и дру гим ор га ни за ци ја ма и удру же њи ма 
укул ту ри. Га ле ри ја Ма ти це срп ске је отво ри ла свој про стор и за ком па ни је и удру-
же ња ко ја сво јим ра дом по ма жу ре а ли за ци ји про гра ма, про ши ру ју ћи и на тај на чин 
пу бли ку и по ве ћа ва ју ћи сво ју ви дљи вост.

УС ПО СТА ВЉА ЊЕ МЕ ЂУ НА РОД НЕ, МЕ ЂУ ИН СТИ ТУ ЦИ О НАЛ НЕ  
И СА РАД ЊЕ СА ПРИ ВРЕ ДОМ

Јед на од ка рак те ри сти ка ра да Га ле ри је је сте вр ло раз ви је на ме ђу на род на и 
ме ђу ин сти ту ци о нал на са рад ња, ко јој прет хо де пот пи си ва ња спо ра зу ма и про то ко-
ла о са рад њи као фор мал ног окви ра. На тим осно ва ма ре а ли зо ва не су број не сту-
диј ске по се те, уса вр ша ва ња и кон фе рен ци је, а по себ но тре ба ис та ћи ме ђу на род не 
про јек те и из ло жбе ко је по ка за ле да је Га ле ри ја Ма ти це срп ске угле дан парт нер на 
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ме ђу на род ном пла ну му зеј ске са рад ње. Па ра лел но је раз ви јан ве о ма ва жан сег мент 
упра вља ња му зе ји ма у са вре ме ном дру штву – са рад ња са при вре дом. Ком па ни је 
ко је су пре по зна ле ква ли тет про гра ма Га ле ри је Ма ти це срп ске су по др жа ле њен 
рад, до ни ра ле умет нич ка де ла, сред ства и услу ге и би ле по кро ви те љи ва жних Га-
ле риј ских про је ка та. Га ле ри ја им се сво јим ра дом и про мо ци јом њи хо вог дру штве-
но од го вор ног по сло ва ња увек на аде ква тан на чин за хва ли ла.

Нај зна чај ни ји про је кат ме ђу на род не са рад ње ко ји је по чео у 2016. го ди ни у 
Га ле ри ји Ма ти це срп ске је европ ски про је кат He ar Me. Brin ging Youth and Мuseums 
To get her из обла сти му зеј ске еду ка ци је. Та ко ђе, раз ме ње не су сту диј ске по се те и 
ра ди о ни це са струч ња ци ма из Умет нич ко-исто риј ског му зе ја у Бе чу, из На ци о нал-
не Га ле ри је Ум бри је у Пе ру ђи, као и ус по ста вље на са рад ња са Ре пу бли ком Ма ке-
до ни јом кроз го сто ва ње из ло жбе Европ ски кон тек сти. Ви ше го ди шњи про је кат на 
за шти ти срп ског кул тур ног на сле ђа у Ма ђар ској је на ста вљен пре ма пла ну, а са 
Ру му ни јом је успе шно за вр шен, окон ча њем кон зер ва тор ских ра до ва и по став ком 
Ри зни це у епар хиј ском дво ру у Те ми шва ру. Па ра лел но је кроз при прем не са стан ке 
и про то ко ле о са рад њи тра си ра на са рад ња са Исто риј ским му зе јом гра да Бу дим-
пе ште, Умет нич ким му зе јом у Те ми шва ру и На род ном га ле ри јом Сло ве ни је у Љу-
бља ни.

У 2017. го ди ни на ста вље на је и да ље са рад ња с Умет нич ко-исто риј ским му-
зе јем у Бе чу и На ци о нал ном га ле ри јом Ум бри је у Пе ру ђи кроз струч не по се те и 
раз ме ну зна ња и ис ку ста ва. Пот пи сан је Про то кол о са рад њи с Исто риј ским му зе-
јем Бу дим пе ште ра ди ре а ли за ци је из ло жбе „Ар се ни је Те о до ро вић и срп ска цр ква 
у Бу ди му” у Бу дим пе шти пла ни ра не за крај 2018. го ди не. У са рад њи с Бри тан ским 
са ве том и Ау стриј ским кул тур ним фо ру мом у Бе о гра ду, а уз по др шку Ми ни стар-
ства кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је, у Га ле ри ји је одр жа на ме ђу на род-
на кон фе рен ци ја Open Mu se um на ко јој су као при ме ри до бре прак се пред ста вље ни 
про гра ми на ме ње ним осо ба ма с ин ва ли ди те том као и при ме на но вих тех но ло ги ја 
у му зеј ском ра ду. Струч ња ци Га ле ри је су би ли на сту диј ским уса вр ша ва њи ма од 
ко јих је зна чај но по ме ну ти уса вр ша ва ње кон зер ва то ра ре ста у ра то ра у Ин сти ту ту за 
ре ста у ра ци ју у Фи рен ци, ко ји су сте че на зна ња да ље пре но си ли ко ле га ма у зе мљи. 
Успе шно је за вр шен пр ви европ ски про је кат HearМe. Brin ging Youth and Mu se ums 
Тogether ре а ли зо ван у окви ру про гра ма Кре а тив на Евро па. Уз по др шку Ми ни стар-
ства кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је и УНЕ СКО-а ре а ли зо ва на је пр ва 
вир ту ел на апли ка ци ја До жи ви умет ност ко ја кроз три те мат ске ту ре пру жа мо-
гућ ност оби ла ска стал не по став ке за де цу и од ра сле уз ко ри шће ње тех но ло ги је 
про ши ре не ре ал но сти. На ста вље на је са рад ња с Вој во ђан ском бан ком на об ра ди 
њи хо ве умет нич ке ко лек ци је и ре а ли зо ва на из ло жба Од го вор но у кул ту ри у На-
род ној бан ци Ср би је и пре зен та ци ја ко лек ци је у не ко ли ко гра до ва у Ср би ји кроз 
ак ци ју Ка ра ван сли ка.

То ком 2018. го ди не ко ја је би ла про гла ше на за Европ ску го ди ну кул тур ног 
на сле ђа ре а ли зо ваи су број ни ра зно вр сни про гра ми: из ло жба Европ ски фе но ме ни 
у ко лек ци ји Га ле ри је Ма ти це срп ске, го сто ва ња и пре да ва ња струч ња ка из парт-
нер ских европ ских уста но ва – Ин сти ту та за кон зер ва ци ју у Фи рен ци и Умет нич-
ко-исто риј ског му зе ја у Бе чу. На ста вље на је про мо ци ја срп ског кул тур ног на сле ђа 
у ино стран ству ре а ли за ци јом из ло жбе Срп ска са бор на цр ква у Та ба ну. Тра гом 
не ста ле срп ске ва ро ши у Бу ди му у Исто риј ском му зе ју Будимпеш тe и го сто ва њем 
из ло жбе Сли ке про ла зног све та. Од но си фран цу ског и срп ског ин ти ми зма у Кул-
тур ном цен тру Ср би је у Па ри зу.

То ком 2019. го ди не пот пи са но је не ко ли ко ва жних про то ко ла као осно ва бу-
ду ће са рад ње. Уго во ре на је са рад ња са Умет нич ким му зе јом у Те ми шва ру у ци љу 
ре а ли за ци је за јед нич ких про гра ма за 2021. го ди ну и Фа кул те том тех нич ких на у ка 
у Но вом Са ду са иде јом уна пре ђи ва ња мо де ла пре зен та ци је кул тур ног на сле ђа 
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са вре ме ним тех но ло ги ја ма. Ус по ста вље на је са рад ња са Те ле нор фон да ци јом ко ја 
је по др жа ла ре а ли за ци ју про гра ма Од ра ста ње уз умет ност и кон це ра та за бе бе и 
ДДОР Оси гу ра њем ко ји су по др жа ли ре а ли за ци ју из ло жбе Ин спи ри са ни Ита ли јом, 
а успе шна са рад ња је на ста вље на са ду го го ди шњим парт не ри ма Вој во ђан ском 
бан ком ОТП гру пом, Ge ne ra li оси гу ра њем, Ро та ри клу бом Ал ма Монс и број ним 
по је дин ци ма.

ИЗ ЛО ЖБЕ И ДРУ ГИ ПРО ГРА МИ ЗА ПУ БЛИ КУ

Нај ви дљи ви ја ак тив ност Га ле ри је Ма ти це срп ске су из ло жбе. То је ујед но и 
нај ви дљи ви ји део де лат но сти, у ко ји се ула же пу но ре сур са, јер је му зеј ин сти ту-
ци ја ко ја по сто ји за пу бли ку и чи ја је уло га да бу де окре ну та јав но сти и отво ре на 
за њу. Из ло жбе Га ле ри је Ма ти це срп ске се увек ре а ли зу ју по нај ви шим кри те ри ју-
ми ма му зе о ло ги је и са нај бо љом мо гу ћом есте ти ком. По ред из ло жби, Га ле ри ја за 
пу бли ку сва ке го ди не ре а ли зу је и де чи је еду ка тив не про гра ме, као и дру ге про гра ме 
ко ји су већ по ста ли тра ди ци о нал ни и оми ље ни ме ђу Но во са ђа ни ма: Ме сец фран ко
фо ни је, Му зе ји за 10, Да ни европ ске ба шти не, Ле то у вр ту га ле ри ја од но сно Ле то 
на Тр гу га ле ри ја и Пре дах ни те уз умет ност.

У то ку 2016. го ди не, са мо стал но и у са рад њи са дру гим ин сти ту ци ја ма ре а-
ли зо ва но је 11 из ло жби, у Га ле ри ји и у дру гим из ло жбе ним про сто ри ма, са бо га тим 
пра те ћим про гра мом пре да ва ња, струч ним во ђе њи ма и кре а тив ним ра ди о ни ца ма 
за де цу. У про сто ру Га ле ри је Ма ти це срп ске одр жа но је 6 из ло жби: На та ли ја Обре
но вић у фон ду Бран ка Сто ја но ви ћа (фе бру ар ‒ март), Јед на фран цу ска епи зо да 
Са ве Шу ма но ви ћа (март ‒ мај), Од при ват ног ка јав ном. Умет нич ка ко лек ци ја 
ком па ни је Tar kett (мај ‒ок то бар), Кaкo очу ва ти и ко ри сти ти кул тур но на сле ђе. 
Де сет го ди на раз вој ног про јек та ин те гра тив не за шти те на сле ђа

„Ве ко ви Ба ча” (јул – ок то бар), Од го вор но у кул ту ри. Из ло жба де ла из ко лек
ци је Вој во ђан ске бан ке (ок то бар ‒ но вем бар) и Koшница. Тра ди ци ја и са вре ме но 
ства ра ла штво (ок то бар ‒ но вем бар). У дру гим из ло жбе ним про сто ри ма приказанo 
je 5 из ло жби: Јед на фран цу ска епи зо да Са ве Шу ма но ви ћа (у Га ле ри ји сли ка „Са ва 
Шу ма но вић“ у Ши ду (мај), Ода бра на де ла из ко лек ци је ком па ни је Tar kett (у по слов-
ном про сто ру ком па ни је у Бач кој Па лан ци (8. март), Срп ска умет ност у де сет 
сли ка. Из ко лек ци је Га ле ри је Ма ти це срп ске (у двор цу по ро ди це На ко у Ве ли ком 
Се ми клу шу, у Ру му ни ји, (3‒15. сеп тем бар) и у До му ци вил них за јед ни ца у Пе чу ју, 
у Ма ђар ској (ок то бар – но вем бар) и До бро вић, Шу ма но вић, Ко њо вић, Шу пут. Европ
ски кон тек сти (у Га ле ри ји Ма ке дон ске ака де ми је на у ка и умет но сти, Ско пље, 
Ре пу бли ка Ма ке до ни ја (ок то бар – но вем бар). За по чет је но ви еду ка тив ни про грам 
за де цу Умет нич ки вре ме плов. Лич но сти и до га ђа ји на умет нич ким де ли ма Га ле
ри је Ма ти це срп ске у са рад њи са Пред школ ском уста но вом „Ра до сно де тињ ство” 
и тра ди ци о нал но су одр жа ва не кре а тив не ра ди о ни це за де цу су бо том.

У 2017. го ди ни ре а ли зо ва но је 13 из ло жби – 8 у про сто ру Га ле ри је и 5 у дру гим 
уста но ва ма и пу бли ко ва но је 12 из да ња – мо но гра фи ја, ка та ло га и во ди ча. То ком 
ра до ва на адап та ци ји згра де због ко јих су у пр вој по ло ви ни 2017. го ди не из ло жбе-
не са ле би ле при вре ме но за тво ре не, ре а ли зо ва но је ви ше из ло жби у парт нер ским 
уста но ва ма: из ло жба Од ра ста ње уз умет ност у дво р цу Еђ шег у Но вом Са ду по-
во дом 10 го ди на са рад ње с Пред школ ском уста но вом „Ра до сно де тињ ство” из Но вог 
Са да на ре а ли за ци ји деч јих про гра ма (ја ну ар). У згра ди Рек то ра та Уни вер зи те та у 
Но вом Са ду одр жа на је из ло жба 170 го ди на тра ја ња Га ле ри је Ма ти це срп ске ко јом 
је фор мал но по че ло обе ле жа ва ње ју би ле ја, а ко ја је об у хва ти ла из ло жбе Срп ска 
умет ност у де сет сли ка. Из ко лек ци је Га ле ри је Ма ти це срп ске и Ко шни ца (фе бру ар). 
У окви ру обе ле жа ва ња Ме се ца фран ко фо ни је у Фран цу ском ин сти ту ту у Бе о гра ду 
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пред ста вље на је из ло жба Срп ска умет ност у де сет сли ка. Из ко лек ци је Га ле ри је 
Ма ти це срп ске (март), а у окви ру ма ни фе ста ци је Му зе ји Ср би је, де сет да на од 10 
до 10 иста из ло жба је го сто ва ла у Га ле ри ји сли ка „Са ва Шу ма но вић” у Ши ду (мај). 
Нај зна чај ни је го сто ва ње у 2017. го ди ни би ло је го сто ва ње из ло жбе Те ме и иде је. 
Срп ско сли кар ство 1900–1941. у Му зе ју са вре ме не умјет но сти Ре пу бли ке Срп ске 
у Ба ња Лу ци, где је одр жа на и про мо ци ја исто и ме не пу бли ка ци је (април –јун). У 
окви ру про гра ма отва ра ња Га ле ри је на кон адап та ци је при ре ђе не су три из ло жбе: 
По клонзбир ка Иван ке Ацин, Сли ке про ла зног све та. Од но си фран цу ског и срп ског 
ин ти ми зма (у са рад њи с Фран цу ским ин сти ту том у Ср би ји) и го сту ју ћа из ло жба 
Ши ди јан ке Са ве Шу ма но ви ћа Га ле ри је сли ка „Са ва Шу ма но вић” у Ши ду. У окви-
ру ју би ле ја при ре ђе не су и из ло жбе као ре зул тат на уч них про је ка та: Ди ми три је 
Авра мо вић. Сли кар европ ских окви ра и срп ског кон тек ста (сеп тем бар –но вем бар) 
и из ло жба Ар се ни је Те о до ро вић и срп ска цр ква у Бу ди му (ок то бар 2017. – јун 2018). 
У окви ру обе ле жа ва ња ју би ле ја, пу бли ко ва на је књи га Сто де ла Га ле ри је Ма ти це 
срп ске као ре пре зен та тив но из да ње нај зна чај ни јих де ла из ко лек ци је (ок то бар). 
Ко нач но, ре а ли зо ва на је но ва стал на по став ка умет но сти XX ве ка Мо дер ни зми – 
кон ти ну и те ти и су че ља ва ња ко ју пра ти во дич кроз по став ку (де цем бар). Ре а ли-
зо ва но је и не ко ли ко ма њих из ло жби: из ло жба Пе ђе Ђа ко ви ћа (сеп тем бар), про је кат 
Ou tings и из ло жба фо то гра фи ја фран цу ско- кор зи кан ског умет ни ка Жи ли је на де 
Ка за бјан ке, са из вед бом ве ли ког му ра ла са мо ти вом сли ке Сте ва на Алек си ћа Ан ђео 
ми ра I нa фа са ди згра де на Тр гу не зна ног ју на ка 1а, као и 21 ма њи му рал са мо ти-
ви ма умет нич ких де ла из ко лек ци је Га ле ри је на раз ли чи тим ло ка ци ја ма у гра ду 
(ав густ –сеп тем бар). У са рад њи с Му зе јем са вре ме не умјет но сти Ре пу бли ке Срп ске 
из Ба ња Лу ке одр жа на је из ло жба за сле пе и сла бо ви де Про стор, об лик, до дир (но-
вем бар 2017. – фе бру ар 2018). То ком 2017. го ди не на ста вљен је еду ка тив ни про грам 
за де цу Умет нич ки вре ме плов. Лич но сти и до га ђа ји на умет нич ким де ли ма Га ле
ри је Ма ти це срп ске ко ји је у пр вој по ло ви ни го ди не го сто вао у но во сад ским вр ти-
ћи ма, а у дру гој по ло ви ни ре а ли зо ван у про сто ру Га ле ри је. Ре дов но су одр жа ва не 
кре а тив не ра ди о ни це са де цом су бо том, струч на во ђе ња кроз стал ну по став ку, 
пра те ћи про гра ми из ло жби пет ком и спе ци ја лан про грам ви кен дом 170 го ди на, 170 
ва ших да на, 170 на ших при ча у окви ру обе ле жа ва ња ју би ле ја.

То ком 2018. го ди не оства ре но је 14 из ло жби (10 у про сто ру Га ле ри је и 4 у дру-
гим уста но ва ма), 4 eдукативна про гра ма и 13 пу бли ка ци ја. На ста вљен је ци клус 
из ло жби „Тра ди ци ја и са вре ме но ства ра ла штво” из ло жбом (О)гле да ње, умет ни ка 
Ми ло ша Ву ја но ви ћа. Ју би леј 200-го ди шњи це ро ђе ња сли ка ра Па вла Си ми ћа и 
170-го ди шњи це на стан ка сли ке Мајскa скуп шти на обе ле жен је из ло жбом Мај ска 
скуп шти на 1848. – 170 го ди на по сле. Као нај не о бич ни ји про је кат 2018. го ди не сва-
ка ко се ис ти че из ло жба Кроз објек тив. Га ле ри ја, умет ност, пу бли ка – из ло жба 
фо то гра фи ја Пре дра га Узел ца ко ји је у фо то граф ској тех ни ци XIX ве ка пред ста вио 
за по сле не, са рад ни ке Га ле ри је, пу бли ку и по зна те Но во са ђа не. У го ди ни ко ја је 
про гла ше на го ди ном европ ског кул тур ног на сле ђа, кроз из ло жбу Европ ски фе но
ме ни у ко лек ци ји Га ле ри је Ма ти це срп ске ука за но је на европ ску ди мен зи ју ко лек-
ци је укр шта ју ћи де ла из раз ли чи тих га ле риј ских зби р ки, ме ђу соб но их по ве зу ју ћи 
пој мо ви ма сло бо да, про грес, на сле ђе и ра зно ли кост. Успе шна са рад ња са Вој во ђан-
ском бан ком – ОTP гру па кру ни са на је из ло жбом Од го вор но у кул ту ри. 100 ода
бра них де ла из умет нич ке ко лек ци је Вој во ђан ске бан ке. Го ди на је за вр ше на из ло жбом 
Сли ке ве ли ких фор ма та – све до чан ства епо ха као де лу стал не по став ке у са ли Са ве 
Те ке ли је, на ко јој су пред ста вље ни нај зна чај ни ји срп ски сли ка ри и њи хо ва де ла 
ве ли ких ди мен зи ја. Ве ли ки ис ко рак у про грам ском сми слу оства рен је ре а ли за ци-
јом ме ђу на род не из ло жбе Пер цеп ци је. Же на по ме ри дру штва? у са рад њи са Bri tish 
Co un cil-ом , кроз ко ју се су че ље на де ла са вре ме них бри тан ских умет ни ца са де ли-
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ма из ко лек ци је Га ле ри је. У про сто ру Га ле ри је 2018. го ди не ре а ли зо ва не су и две 
го сту ју ће из ло жбе: Сло бод но зи дар ство у Ср би ји и За вр шна из ло жба сту де на та 
Ака де ми је умет но сти у Но вом Са ду, а оства ре но је и не ко ли ко го сто ва ња у дру гим 
уста но ва ма: у Па три јар шиј ском дво ру у Срем ским Кар лов ци ма го сто ва ла је из ло-
жба Мај ска скуп шти на 1848. – 170 го ди на по сле, у Кул тур ном цен тру у Па ри зу 
из ло жба Сли ке про ла зног све та. Од но си фран цу ског и срп ског ин ти ми зма, а у 
Му зе ју Хер це го ви не у Тре би њу из ло жба ди ги тал них прин то ва Европ ски фе но ме ни 
у ко лек ци ји Га ле ри је Ма ти це срп ске. По себ но се ис ти че за јед нич ки про је кат ре а-
ли зо ван у са рад њи с Исто риј ским му зе јом Бу дим пе ште и из ло жба Срп ска са бор на 
цр ква у Та ба ну. Тра гом не ста ле Срп ске ва ро ши у Бу ди му чи ју срж чи ни ре ста у ри-
ра ни ико но стас Ар се ни ја Те о до ро ви ћа. Све из ло жбе су има ле пра те ће ка та ло ге 
из ло жби, а по ред њих су об ја вље не и две деч је пу бли ка ци је и не ко ли ко по себ них 
по ду хва та: књи га др Вла ди ми ра Си ми ћа Ро ма но ви и Ср би. Ре цеп ци ја сли ке ру ских 
вла да ра у умет но сти XVI II ве ка, Сто де ла Га ле ри је Ма ти це срп ске на ен гле ском 
је зи ку и Во дич стал не по став ке XX ве ка на ен гле ском и не мач ком је зи ку. У окви ру 
ре дов них про гра ма за де цу пред школ ског уз ра ста при пре мљен је но ви еду ка тив ни 
про грам Мо ја умет нич ка аван ту ра. От кри ва мо Евро пу кроз умет нич ка де ла с 
ак цен том на пред ста вља њу европ ских гра до ва и њи хо вог кул тур ног на сле ђа, а ре-
а ли зо ва не су и кре а тив не ра ди о ни це су бо том. Та ко ђе, по у че ни ис ку ством са европ-
ског про јек та He a r Me за по че та су два про јек та за мла де КУЛ ту ра кроз Но ви Сад и 
Ма ла шко ла му зе о ло ги је, за хва љу ју ћи по др шци Фон да ци је „Но ви Сад 2021” у окви-
ру про гра ма Пу бли ка у фо ку су. По ред ових уз ра сних гру па, Фон да ци ја је по др жа ла 
по себ но кре и ран про грам Од ра ста ње уз умет ност – бе ба у Га ле ри ји у окви ру 
ко јег су бес пла тан улаз за ро ди те ље са бе ба ма сва ког уто р ка и кон цер ти кла сич не 
му зи ке за бе бе јед ном ме сеч но.

У то ку 2019. го ди не ре а ли зо ва но је 19 из ло жби (11 у про сто ру Га ле ри је и 8 у 
дру гим уста но ва ма), 22 пу бли ка ци је, 4 еду ка тив на про гра ма, 5 ма ни фе ста ци ја, 1 
ме ђу на род ну кон фе рен ци ју и 9 про мо ци ја пу бли ка ци ја из обла сти умет но сти и кул-
ту ре у из да њу Га ле ри је и срод них уста но ва. По че так го ди не обе ле жи ли су мла ди 
и из ло жба Мла ди би ра ју, обе ле жа ва ју ћи та ко ти ту лу Но вог Са да као Омла дин ске 
пре сто ни це Евро пе. Из ко лек ци је Га ле ри је при ре ђе на је из ло жба Зби р ка при ме ње
не умет но сти Га ле ри је Ма ти це срп ске и По клонзби р ка Са ве Сте па но ва, као и 
но вих акви зи ци ја Пор тре ти Јо а на и Со фи је Јо а но вић Бе кеш и Со ба се ћа ња – пор
тре ти из ко лек ци је Ву ји чић. Го ди ну су сва ка ко обе ле жи ле из ло жбе по све ће не ства-
ра ла штву дво ји це умет ни ка ко ји су оста ви ли не из бри сив траг у срп ској умет но сти 
но ви јег до ба: Ђу ра Јак шић. Из ме ђу ми та и ствар но сти (при ка за на и у На род ном 
му зе ју у Бе о гра ду), и из ло жба Кра чун. У са рад њи са кул тур ним цен три ма дру гих 
др жа ва при ре ђе не су из ло жбе: Са ва Шу ма но вић и тај на под ку по лом у Кул тур ном 
цен тру Ср би је у Па ри зу, Пор трет јед ног вре ме на. Фо то гра фи је Фе лик са На да ра 
у Га ле ри ји Ма ти це срп ске и Ин спи ри са ни Ита ли јом у Ита ли јан ском ин сти ту ту за 
кул ту ру у Бе о гра ду. Успе шна са рад ња на ста вље на је и са Му зе јом са вре ме не умјет-
но сти Ре пу бли ке Срп ске у Ба ња Лу ци раз ме ном из ло жби: Европ ски фе но ме ни у 
ко лек ци ји Га ле ри је Ма ти це срп ске го сто ва ла је у Ба ња Лу ци, а у Га ле ри ји је при-
ка за на из ло жба Пунк ту ми. Зби р ка ино стра не умјет но сти МСУ РС. Са рад ња је 
на ста вље на и са Исто риј ским му зе јом Бу дим пе ште у ко јем је успе шно за вр ше но 
пред ста вља ње из ло жбе Срп ска Са бор на цр ква у Та ба ну. Тра гом не ста ле срп ске 
ва ро ши у Бу ди му и про мо ви са на исто и ме на књи га об ја вље на на ма ђар ском је зи ку. 
Из ло жба ди ги тал них прин то ва Европ ски фе но ме ни у ко лек ци ји Га ле ри је Ма ти це 
срп ске је при ка за на у Га ле ри ји Цен тра за кул ту ру „Гра дац” у Ра шкој, у Ма ђар ској 
у До му ци вил них за јед ни ца у Пе чу ју и у Ру му ни ји у Се ди шту Са ве за Ср ба у Те-
ми шва ру. Све из ло жбе су би ле про пра ће не ка та ло зи ма. По ред то га, при ре ђе но је и 
6 публикацијa и бро шу ра за еду ка тив не про гра ме: Мла ди би ра ју, КУЛту ра кроз 
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Но ви Сад на срп ском и ен гле ском је зи ку, Мо ја умет нич ка аван ту ра на ен гле ском 
и фран цу ском је зи ку (Мy Аrt Аdventure и Mon aven tu re ar ti sti que) и Бе ба у Га ле ри ји. 
Пр ви ко ра ци уз умет ност. При пре мље не су за штам пу и мо но гра фи је и мо но граф-
ске сту ди је: Ђу ра Јак шић. Из ме ђу ми та и ствар но сти, Ју го сла ви ја на Ве не ци јан ском 
би је на лу (1938−1990). Стра те ги ја из ло жбе не и кул тур не по ли ти ке, Сли ка и моћ. 
Пред ста ве вла да ра у срп ској ви зу ел ној кул ту ри XIX и по чет ком XX ве ка, Чи шће ње 
сли ка и дру гих по ли хром них по вр ши на, Зби р ка ко пи ја Га ле ри је Ма ти це срп ске, као 
и при руч ник Му зеј за мла де? Ис ку ства Га ле ри је Ма ти це срп ске у ре а ли за ци ји 
про јек та Ма ла шко ла му зе о ло ги је. Успе шно су за вр ше ни про гра ми за мла де КУЛ
ту ра кроз Но ви Сад, Ма ла шко ла му зе о ло ги је и про грам за осо бе с ин ва ли ди те том 
Умет ност и ин клу зи ја ре а ли зо ван у са рад њи са Пер.Арт ор га ни за ци јом у окви ру 
про гра ма Пу бли ка у фо ку су Фон да ци је „Но ви Сад 2021”. Под стак ну ти из у зет но 
по зи тив ним при је мом и ре ак ци ја ма на ста ви ли смо са ре а ли за ци јом про гра ма Од
ра ста ње уз умет ност – бе ба у Га ле ри ји за хва љу ју ћи по др шци Те ле нор фон да ци је.

КОН ЗЕР ВА ЦИ ЈА И РЕ СТА У РА ЦИ ЈА

Кон зер ва тор ско-ре ста у ра тор ске ак тив но сти ко је се спро во де кроз Сек тор за-
шти те Га ле ри је Ма ти це срп ске усме ре не су ка за шти ти фон да Га ле ри је, али и ка кон-
зер ва ци ји и ре ста у ра ци ји де ла дру гих вла сни ка, пре све га му зе ја с ко ји ма Га ле ри-
ја има са рад њу, при при пре ми ек по на та за из ло жбе, као и кроз про јек те за шти те 
срп ског цр кве но-умет нич ког на сле ђа у раз ли чи тим епа р хи ја ма Срп ске пра во слав не 
цр кве. Та ко ђе, Сек тор за шти те во ди над зор и бри гу и о ли ков ним де ли ма ко ја се 
на ла зе у зби р ци Ма ти це срп ске. По кло ни и по клон-збир ке та ко ђе се кон зер ва тор ски 
об ра ђу ју у кон зер ва тор ској ра ди о ни ци Га ле ри је Ма ти це срп ске. Та ко је у 2016. об ра-
ђе на по клон-зби р ка скулп ту ра Ра до ва на Ждра ла за Ма ти цу срп ску и Га ле ри ју 
Ма ти це срп ске, као и из ра ђе ни по ста мен ти за скулп ту ре из ло же не у про сто ри ја ма 
Ма ти це срп ске и Га ле ри је Ма ти це срп ске. Та ко ђе је ре ста у ри ран пор трет Са ве Те-
ке ли је као зна чај ног ве ли ко до стој ни ка Ма ти це срп ске. Кон зер ви ра не су и зби р ке 
из ко лек ци је Тар кет, као и по клон зби р ке Са ве Сте па но ва, сва ка са ви ше де се ти на 
ра до ва ко ји су зах те ва ли не ку кон зер ва тор ску ин тер вен ци ју.

Кон зер ва тор ски ра до ви су би ли по себ но ин тен зив ни у окви ру про јек та по све-
ће ног ико на ма Ар се ни ја Те о до ро ви ћа из срп ске цр кве у Бу ди му и у окви ру ко јег је 
и то ком 2016. и 2017. го ди не тра ја ла кон зер ва ци ја 73 ико не из сру ше не бу дим нске 
цр кве. То је био про је кат ко ји је обе ле жио ви ше го ди шњи рад кон зер ва тор ског оде-
ље ња Га ле ри је и зах те вао ан га жо ва ње спољ них са рад ни ка.

За зна чај не из ло жбе у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, де ла из фон да Га ле ри је као и 
дру гих ин сти ту ци ја су би ла при пре мље на за из ла га ње: сли ке ве ли ких фор ма та из 
гон да Га ле ри је, де ла Ђу ре Јак ши ћа и де ла Те о до ра Кра чу на, ка ко из фон да Га ле ри је, 
та ко и из ма на сти ра и цр ка ва из ко јих су по зајм љи ва на за из ло жбе.

По ред то га, оде ље ње кон зер ва ци је кон ти ну и ра но во ди бри гу о до брим усло-
ви ма чу ва ња и из ла га ња умет нич ких де ла, као и па жљи вог па ко ва ња, тран спор та 
и из ла га ња на из ло жба ма ван згра де Га ле ри је, ка ко у зе мљи та ко и у ино стран ству.

По се бан до при нос оде ље ње кон зер ва ци је да ло је то ком 2018. го ди не у при-
пре ми но ве по став ке Му зе ја срп ске пра во слав не епар хи је бу дим ске у Сен тан дре ји, 
где су осим кон зер ва ци је ода бра них де ла до при не ли и па ко ва њу и пре но су екс по-
на та из ста ре у но ву згра ду му зе ја, као и по ста вља њу но ве стал не по став ке.

Ка ко је 2019. го ди не по че ла ре дов на ре ви зи ја умет нич ког фон да Га ле ри је, 
Сек тор за шти те је био ан га жо ван у ре ви зи ји свих зби р ки, уче ству ју ћи у ти мо ви ма 
с ку сто си ма збир ки. Па ра лел но су до дат но по ве ћа ва ни сме штај ни про сто ри и по-
бољ ша ва ни усло ви чу ва ња. Та ко су збир ке умет нич ких де ла на па пи ру (гра фи ка и 
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цр теж) опре мље не ко шу љи ца ма од без ки се лин ског па пи ра ка ко би се ума њи ли 
ефек ти при род ног про па да ња ма те ри ја ла.

ДИ ГИ ТА ЛИ ЗА ЦИ ЈА

Га ле ри ја је про цес ди ги та ли за ци је по че ла да спро во ди још од 2011. го ди не, у 
то ку пе ри о да 2016–2019 тај про цес је на ста вљен. Ди ги та ли за ци ја под ра зу ме ва стал-
но до пу ња ва ње и ажу ри ра ње ба зе по да та ка, из ра ду ди ги тал не до ку мен та ци је о 
де ли ма (фо то гра фи је) и рад на да љем раз во ју си сте ма. Од 2018. го ди не, Ми ни стар-
ство кул ту ре је пре по зна ло до са да шње на по ре Га ле ри је Ма ти це срп ске у обла сти 
ди ги та ли за ци је умет нич ког фон да као вред но ис ку ство и име но ва ло Га ле ри ју за 
цен трал ну уста но ву ди ги та ли за ци је за Га ле ри је са збир ка ма у Ср би ји, у про це су 
ства ра ња је дин стве ног ин фор ма ци о ног си сте ма Ср би је – ИМУС, са под си сте мом 
за га ле ри је са фон дом – ГИ МУС. За ове по сло ве Га ле ри ја Ма ти це срп ске ком би ну-
је соп тве не људ ске ре сур се и спољ не са рад ни ке.

ПО ПУ ЊА ВА ЊЕ ФОН ДА

Ак тив но сти на по пу ња ва њу фон да се спро во де на ви ше на чи на: по кло ни ма и 
до на ци ја ма, као и от ку пи ма умет нич ких де ла. Су ми ра ју ћи про те кли че тво ро го ди-
шњи пе ри од, фонд умет нич ких де ла Га ле ри је Ма ти це срп ске је уве ћа ван по го ди-
на ма на сле де ћи на чин:

У 2016. го ди ни ни је би ло от ку па умет нич ких де ла, јер ни су до би је на сред ства 
од Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња на по зи ци ји за от куп, а зби р ке Га ле ри је 
по пу ње на је по кло ни ма да ро да ва ца (укуп но 51 де ло), сле де ћих: Вељ ко Ми хај ло вић 
из Бе о гра да (3 де ла), Са ва Ха лу ги на (1 скулп ту ра по кло ње на Ма ти ци срп ској), Ра-
до ван Ждра ле (34 скулп ту ре), Алек сан дар вон Ваг нер (2 гра фи ке), Тит ко Ча ће (3 
ли но ре за на па пи ру) Да ни ло Вук са но ви ћа (2 де ла – ком би но ва на тех ни ка на плат ну 
и па ти ни ра ни гипс), Кри сти на Ри стић (2 ком би но ва не тех ни ке) и че ти ри но во го-
ди шње че стит ке, по клон му зе ја Zep ter, се ри гра фи је на па пи ру Ве сна Кне же вић (2) 
и Са ша Пан чић (2).

То ком 2017. го ди не ко лек ци ја је упот пу ње на са 171 де лом, од че га је 141 рас-
по ре ђе но у зби р ке Га ле ри је Ма ти це срп ске, а 30 у Зби р ку Ма ти це срп ске. Га ле ри ја 
је при ми ла на по клон 132 де ла, ре а ли зо ва ла 7 по руџ би на и 2 от ку па. Ма ти ца срп ска 
при ми ла је на по клон 30 де ла на ста лих у окви ру про јек та „Ко шни ца”. Ta ko đe, tоком 
2017. го ди не при мљен је из у зе тан исто риј ски дар ком па ни је „Tar kett” д.о.о из Бач ке 
Па лан ке ко ји бро ји 83 умет нич ка де ла: 19 срп ских и ру ских ико на на ста лих у пе ри-
о ду од XVII до XIX ве ка, 29 де ла умет ни ка XX ве ка и, као по себ но вре дан део це ли-
не, 35 сли ка Пе тра Лу бар де. За хва љу ју ћи овој до на ци ји у ко ле ци ју Га ле ри је сти гла 
су де ла На де жде Пе тро вић, Ми ла Ми лу но ви ћа, Ри ста Сти јо ви ћа, Зо ре Пе тро вић и 
Пе тра Лу бар де ко ја су је зна чај но упот пу ни ла. Ју би лар на 2017. го ди на би ла је обе-
ле же на и мно го број ним по кло ни ма умет ни ка, ко лек ци о на ра и на след ни ка. Сво ја 
де ла Га ле ри ји су по кло ни ли: Ми ле на Јеф тић Ни че ва Ко стић, Пе ђа Ђа ко вић, Пе тар 
Ћур чић, Еми на Ча мо Лор бек, Дра ган Стој ков, Бо ри во је Ми ро са вље вић, Вељ ко Ми-
хај ло вић, Ра ден ко Ми лак и Ро ман Ура њек. Исто вре ме но де ла из сво јих ко лек ци ја 
да ро ва ли су Љу бо Ма рин чић, Јо ван Де ја но вић, Сло бо дан ка Ла ти но вић, Дра го сла ва 
Ме де ни ца рођ. Му а но вић, Жар ки Бу до вал чев, Мо ни ка Брук нер. Умет нич ка лив ни-
ца „Ста ни шић” је спон зор ски из ли ла две ме да ље са гип са них узо ра ка из Га ле риј ске 
ко лек ци је. У окви ру обе ле жа ва ња ју би ле ја Га ле ри ја је на осно ву од лу ке ко ми си је 
за от куп по ру чи ла из ли ва ње че ти ри скулп ту ре. Две скулп ту ре, ра до ви Јо ва на Сол-
да то ви ћа, Сли кар Ми лан Ко њо вић и Рад ми ле Гра о вац, Акт де вој ке по ста вље не су 
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ис пред Га ле ри је, а ра до ви Во ји сла ва Ши ко па ри је, Ма ти ца срп ска и Иван ке Ацин, 
Ле по са ва Шел мић, из ло же не су у Све ча ном са ло ну Ле по са ве Шел мић. Та ко ђе, из-
ра ђе на су и два умет нич ка де ла сим бо лич ки ве за на за исто ри ју и ју би леј Га ле ри је 
Ма ти це срп ске: пла ке та с умет нич ком ин тер пре та ци јом пред ста ве Де ме тра при
во ди уче ни ка Ате ни Па ла ди, на ста лом на осно ву але го риј ске ком по зи ци је са фа са-
де ста ре згра де Те ке ли ја ну ма у Бу дим пе шти и грб Га ле ри је Ма ти це срп ске ко ји је 
у окви ру об но ве згра де по ста вљен на фа са ди. У то ку при пре ма за отва ра ње стал не 
по став ке XX ве ка от ку пље на је из при ват ног вла сни штва сли ка Пре дра га Ми ло-
са вље ви ћа Кро во ви ко ја је на шла сво је ме сто у но вој стал ној по став ци „Мо дер ни зми 
– кон ти ну и те ти и су че ља ва ња”. Све на ве де не акви зи ци је ре а ли зо ва не су за хва љу-
ју ћи сред стви ма Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је. Са 
же љом да у го ди ни ју би ле ја упот пу ни сво ју ко лек ци ју, Га ле ри ја је от ку пи ла и де ло 
14. ок то бар 1847, рад ау то ра Ра ден ка Ми ла ка и Ро ма на Ура ње ка, на ста ло у окви ру 
из ло жбе „DA TES 1” а ин спи ри са но да ту мом осни ва ња Га ле ри је и скулп ту ром Во-
ји сла ва Ши ко па ри је Ма ти ца срп ска. Ово де ло от ку пље но је за хва љу ју ћи соп стве-
ним при хо ди ма оства ре ним од нов ча ног де ла Ок то бар ске на гра де, до на ци ја ма 
Ро та ри клу ба „Ал ма Монс”, фир ме „АДЕ КО” и проф. др Мир ја не Д. Сте фа но вић 
из Но вог Са да.

То ком 2018. го ди не ко лек ци ја Га ле ри је Ма ти це срп ске упот пу ње на је са 79 
де ла. Од укуп ног бро ја при сти глих ра до ва Га ле ри ји су по кло ње на 72 ра да, док је 7 
ра до ва от ку пље но. Тре ба на по ме ну ти да је то ком 2018. го ди не при сти гао из у зе тан 
по клон Смиљ ке Гра о вац Цвет ко из Бе о гра да, ко ја је по кло ни ла укуп но 43 ра да 
сво јих ро ди те ља, умет ни ка Ни ко ле Гра ов ца (21 сли ка) и Рад ми ле Гра о вац (22 скулп-
ту ре) и ти ме зна чај но упот пу ни ла ко лек ци ју Га ле ри је. При мље ни су и по кло ни 
умет ни ка, ко лек ци о на ра и на след ни ка. Сво ја де ла су по кло ни ли: Вељ ко Ми хај ло вић 
из Бе о гра да, Ла зар Мар ко вић, Ми лош Ву ја но вић, Да ни ло Вук са но вић, Пре драг Узе-
лац и Бран ка Ку лић, сви из Но вог Са да. Исто вре ме но су де ла из сво јих ко лек ци ја 
да ро ва ли: Ма риа Ра ле тић Ра ји чић и Ми лош Ра ји чић из Ка на де, др Бо јан Јо ва но вић 
из Њу јор ка и Љи ља на Ко ро па нов ски из Но вог Са да. За хва љу ју ћи сред стви ма Ми-
ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је, от ку пље но је 7 умет нич ких 
де ла: два ра да Па ве ла Ђур ко ви ћа, рад Вељ ка Ста но је ви ћа, рад За ха ри је Ор фе ли на 
и два ра да Ва се По мо ри шца.

То ком 2019. го ди не ко лек ци ја Га ле ри је Ма ти це срп ске је упот пу ње на са 165 
пред ме та од ко јих је 161 по клон а 4 су от ку пи. При мље ни су број ни по кло ни умет-
ни ка, ко лек ци о на ра и на след ни ка. За хва љу ју ћи при сти глом по кло ну Са ве Сте па-
но ва, ли ков ног кри ти ча ра из Но вог Са да Га ле риј ска ко лек ци ја је упот пу ње на из у-
зет ном по клон-зби р ком од 75 умет нич ких де ла: ра до ви ма 57 умет ни ка ко ји су 
ства ра ли на вој во ђан ском умет нич ком про сто ру то ком дру ге по ло ви не ХХ и по-
чет ком XXI ве ка. Де ла из сво јих ко лек ци ја да ро ва ли су: Ма ри је та Ву ји чић из Бу-
дим пе ште, Пре драг Зум бу ло вић из Но вог Са да, Љу ба Ма рин чић и Иван Чу ту ко вић 
из Бе о гра да. Сво ја де ла су по кло ни ли и умет ни ци: Ми ле на Јеф тић Ни че ва Ко стић 
из Бе о гра да, Ла зар Мар ко вић и Да ни ло Вук са но вић из Но вог Са да. Сред стви ма 
Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је от ку пље на као и ма па 
гра фи ка и цр те жа у ко жном по ве зу из XVI II ве ка. Умет нич ка лив ни ца „Ста ни шић” 
из Че не ја по кло ни ла је Га ле ри ји од ли вак у брон зи пре ма гип са ном ре ље фу Ђор ђа 
Јо ва но ви ћа, „Фран цу ска ам ба са да у Бе о гра ду”. Је дан при ме рак ре ље фа у брон зи 
по кло њен је Ам ба са ди Ре пу бли ке Фран цу ске у Бе о гра ду.

ВИ ДЉИ ВОСТ РА ДА ГА ЛЕ РИ ЈЕ

Га ле ри ја Ма ти це срп ске као при о ри тет има по ве ћа ње бро ја по се ти ла ца и ра-
зно род ност гру па пу бли ке, ка ко по ин те ре со ва њи ма, та ко и по ста ро сној ка те го ри ји. 
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Та ко ђе, по све ћу је ве ли ку па жњу са рад њи с ме ди ји ма, ор га ни зу је ре дов не кон фе-
рен ци је за но ви на ре, а у све ва жни јем сег мен ту дру штве них мре жа има вр ло жи ву 
ак тив ност као и ино ва тив не ак тив но сти ко је је по ве зу ју са мла ђом пу бли ком као јед ном 
од фо кус гру па. Бро је ви нај бо ље по ка зу ју ви дљи вост Га ле ри је, по се те пу бли ке и 
за сту пље ност у ме ди ји ма свих вр ста: ин тер нет пре зен та ци ја Га ле ри је, Феј сбук 
стра ни це, Тви тер, Ин ста грам и дру ге.

У 2016. го ди ни Га ле ри ју Ма ти це срп ске је по се ти ло и у про гра ми ма уче сто-
во ва ло 28.508 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 6.700 по се ти ла ца, што је укуп но 35.208 по се ти ла ца. Ме ђу њи ма из два ја мо по се-
ту Њ .К .В прин ца од Вел са и вој вот ки ње од Корн во ла Га ле ри ји Ма ти це срп ске, у 
окви ру тур не је по За пад ном Бал ка ну. У скла ду са зна ча јем го сти ју, у Га ле ри ји су 
их до че ка ле Клер Серс, ди рек тор ка Бри тан ског са ве та за Ср би ју и За пад ни Бал кан 
и др Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, управ ни ца Га ле ри је. При ли ком по се те пред-
ста вље ни су им еду ка тив ни про гра ми за де цу и мла де ко је Га ле ри ја ре а ли зу је на 
ен гле ском је зи ку, део стал не по став ке XVI II ве ка и ак тив но сти у обла сти кон зер-
ва ци је. Ова по се та иза зва ла је ве ли ку па жњу, ка ко до ма ћих та ко и стра них ме ди ја, 
те су о по се ти об ја вље на 272 ме диј ска при ло га. Веб-сајт Га ле ри је је ре дов но ажу ри-
ран ин фор ма ци ја ма о де ша ва њи ма у Га ле ри ји, а ажу ри ран је и део сај та на ен гле ском 
је зи ку. У то ку 2016. го ди не ре ги стро ва но је 91.315 по се та сај ту, у про се ку 250 по се та 
днев но. Број по се ти ла ца то ком 2016. го ди не је ујед на чен, али се из два ја ју ја ну ар 
(8.172), март (8.332), мај (8.289), ок то бар (8.038) и но вем бар (8.112) у ко ји ма је ре ги-
стро ван нај ве ћи број по се та. Укуп но је по се ће но 280.760 стра ни ца и за бе ле же но 
2.438.597 кли ко ва. По ред ин тер нет стра ни це Га ле ри је, вр ло је до бро ви дљи ва и 
пра ће на Феј сбук стра ни ца, ко ја бе ле жи до бре ре зул та те и на Гугл пре тра жи ва чу, 
по сти жу ћи на тај на чин ве ћу ви дљи вост и лак ше про на ла же ње пу тем ин тер не та. 
У то ку 2016. го ди не би ло је пре ко 35.000 пре гле да. Тви тер стра ни ца Га ле ри је је 
ре дов но ажу ри ра на − об ја вље но је 798 по ру ка (тви то ва). Од отва ра ња про фи ла до 
кра ја 2016. го ди не Га ле ри ју Ма ти це срп ске на Тви те ру пра ти 915 ко ри сни ка.

По да ци за 2017. го ди ну го во ре о одр жа ва њу бро ја по се ти ла ца: број по се ти ла ца 
у Га ле ри ји и ван ње у 2017. го ди ни је 28.250, има ју ћи у ви ду да је згра да Га ле ри је од 
по чет ка го ди не до 1. ју на би ла за тво ре на за по се ти о це. О ви дљи во сти у ме ди ји ма 
го во ре по да ци аген ци је „Ни на ме ди ја” из Но вог Са да: то ком 2017. го ди не укуп но је 
об ја вљен 1.801 ме диј ски при лог, че му је до при не ла и из ра же на ак тив ност то ком 
обе ле жа ва ња ју би ле ја 170 го ди на осни ва ња. Ра дио-те ле ви зи ја Вој во ди не је ди рект-
но пре но си ла све ча ност по во дом за вр шет ка ра до ва на об но ви фа са де, а по во дом 
ју би ле ја сни ми ла је спе ци јал ну до ку мен тар ну еми си ју о Га ле ри ји Ма ти це срп ске 
у окви ру се ри ја ла „Ма ти(ца ) срп ска”. У то ку 2017. го ди не на веб сај ту Га ле ри је ре-
ги стро ва но је 121.632 по се та и 2.708.572 кли ко ва на сајт. Про фи ли Га ле ри је на дру-
штве ним мре жа ма су ре дов но ажу ри ра ни, бе ле же ћи стал ни раст пра ти ла ца, че му 
су до при не ли пра во вре ме ни и за ни мљи ви при ло зи. Оце на Га ле ри је на Trip Advi ser-у 
та ко ђе го во ри о до бр ом ра ду Га ле ри је: од 23 ко мен та ра, 70 % ко ри сни ка је Га ле ри ју 
оце ни ло са „Од лич но” а 30% са „Вр ло до бро”.

То ком 2018. го ди не за бе ле жен је зна ча јан по раст бро ја по се ти ла ца: за бе ле же-
на су укуп но 56.993 по се ти о ца у Га ле ри ји и ван ње. Пре ма по да ци ма аген ци је „Ni na-
me dia” из Но вог Са да то ком 2018. го ди не укуп но је објављенo 2.468 ме диј ских при-
ло га. У са рад њи са Ра дио-те ле ви зи јом Вој во ди не сни мљен је игра но-до ку мен тар ни 
филм „Срп ска исто ри ја на плат ну – Мај ска скуп шти на, 170 го ди на по сле” по во дом 
ју би ле ја 170 го ди на Мај ске скуп шти не. То ком 2018. го ди не на веб-сај ту Га ле ри је 
ре ги стро ва не су 149.642 посетe и 3.316.829 кли ко ва на сајт. Та ко ђе, отво ре на је Гугл 
би знис кар ти ца (Гугл Мо је пред у зе ће), чи ме је омо гу ће на бо ља ви дљи вост Га ле ри је 
на Гугл пре тра жи ва чу и ма па ма, и из ра ђе на је но ва вир ту ел на шет ња кроз Га ле ри-
ју Ма ти це срп ске на срп ском и ен гле ском је зи ку, ко ја по се ти о ци ма омо гу ћа ва да се 
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вир ту ел но кре ћу кроз про стор и до жи ве ам би јент као да се ствар но на ла зе у ње му. 
На тај на чин отво ре на је мо гућ ност да Га ле ри ја Ма ти це срп ске пред ста ви и про мо-
ви ше сво ју умет нич ку ко лек ци ју да ле ко ши рој пу бли ци ка ко у зе мљи та ко и у ино-
стран ству, што ће ре зул ти ра ти по ве ћа њем бро ја по се ти ла ца и до при не ти раз ви ја њу 
и по ве ћа њу све сти о по тре би и нео п ход но сти очу ва ња на ци о нал ног кул тур ног 
на сле ђа. У при лог то ме иде и чи ње ни ца да је за са мо пет ме се ци, ко ли ко вир ту ел-
на шет ња Га ле ри јом по сто ји, ре ги стро ва но пре ко 60.000 вир ту ел них по се та. То ком 
го ди не сва ког ме се ца су при пре ма не Га ле риј ске ве сти, ко је су у фор ми елек трон ског 
гла си ла би ле до ступ не на веб- сај ту Га ле ри је, Феј сбук про фи лу Га ле ри је и пу тем 
елек трон ске по ште по сла те ко ле га ма, по се ти о ци ма и при ја те љи ма Га ле ри је. Про-
фи ли Га ле ри је на дру штве ним мре жа ма су ре дов но ажу ри ра ни, са кон ти ну и ра ним 
по ра стом бро ја но вих пра ти ла ца на дру штве ним мре жа ма. За ру бри ку „У фо ку су” 
у дру гој по ло ви ни го ди не пр ви пут су сни мље ни и крат ки ви део-за пи си ко ји су 
по ста вље ни на Ју тјуб ка нал Га ле ри је. На Трип адвај зе ру од 56 при ка за них ло ка ци ја 
у Но вом Са ду Га ле ри ја се на ла зи на 18 ме сту.

То ком 2019. го ди не из ло жбе број по се ти ла ца је и да ље био у зна чај ном по ра-
сту: уку пан број по се ти ла ца у 2019. го ди ни у Га ле ри ји и ван ње је 78.302. Пре ма 
по да ци ма аген ци је Ni na me dia то ком 2019. го ди не укуп но је об ја вље но 2.008 ме диј-
ских при ло га. У окви ру ре дов не ак тив но сти про мо ци је Га ле ри је Ма ти це срп ске и 
ње не стал не по став ке из ра ђен је но ви фла јер на срп ском и ен гле ском је зи ку, и по-
кре нут је ци клус те мат ских во ђе ња с на ме ром да се по се ти о ци ма по ну ди но ва 
ин тер пре та ци ја и дру га чи је чи та ње стал не по став ке ука зу ју ћи на раз ли чи те те ме, 
дру штве не и умет нич ке фе но ме не, као и на за ни мљи ве, ма ло по зна те при че из 
исто ри је умет но сти. По ред то га, кре и ра њем но ве ин тер ак тив не апли ка ци је на зна-
ков ном је зи ку „Му зеј за све” учи њен је ис ко рак ка да је у пи та њу до ступ ност умет-
нич ких де ла пу тем са вре ме них тех но ло ги ја осо ба ма оште ће ног слу ха. У по во ду 
при ре ђи ва ња из ло жбе Ђу ра Јак шић. Из ме ђу ми та и ствар но сти Ра дио-те ле ви зи ја 
Вој во ди не је у са рад њи са Га ле ри јом Ма ти це срп ске сни ми ла игра но-до ку мен тар-
ни филм „Но во сад ски да ни Ђу ре Јак ши ћа”. Филм је до био на гра ду „Ме ди ја култ” 
ко ју до де љу је Кул тур ни цен тар Вој во ди не „Ми лош Цр њан ски” за ТВ еми си ју из 
обла сти кул ту ре ко ја се те мат ски од но си на кул тур ни про стор Вој во ди не, а ко јом 
се афир ми ше и по др жа ва кре а тив но ТВ ства ра ла штво у обла сти кул ту ре. Та ко ђе, 
за по тре бе про мо ци је из ло жбе Ђу ра Јак шић. Из ме ђу ми та и ствар но сти у са рад-
њи са Ака де ми јом умет но сти у Но вом Са ду сни мљен је про мо тив ни спот и крат ки 
филм „Мо мен тум” ко ји је на ме ђу на род ном кон кур су Mu se ums in Short по нео на-
гра ду за нај бо љи крат ки филм по ми шље њу пу бли ке. Про мо ви шу ћи из ло жбу Мла ди 
би ра ју на дру штве ним мре жа ма, у фо ку су јав но сти би ли су тзв. ми мо ви од но сно 
фо то гра фи је умет нич ких де ла про пра ће не ша љи вим ко мен та ри ма сред њо шко ла ца. 
Ми мо ви су нај ве ћу па жњу иза зва ли на Ин ста грам про фи лу Га ле ри је и то су ујед но 
об ја ве са нај ве ћим бро јем лај ко ва и ко мен та ра у 2019. го ди ни. То ком 2019. го ди не на 
веб-сај ту Га ле ри је ре ги стро ва но је 95.593 по се та и 3.144.585 кли ко ва, ре дов но су ажу-
ри ра ни и уна пре ђи ва ни сви про фи ли Га ле ри је. Ру бри ка „У фо ку су” је у 2019. го ди ни 
би ла по све ће на мла ди ма, јер је Но ви Сад но сио ти ту лу Европ ске пре сто ни це мла дих.

ЧЛАН СТВО У МЕ ЂУ НА РОД НИМ МУ ЗЕЈ СКИМ  
ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА МА

По ред већ уста ље них ду го го ди шњих члан ста ва у На ци о нал ном ко ми те ту 
ICOM-а и Фо ру му сло вен ских кул ту ра, то ком 2019. го ди не Га ле ри ја Ма ти це срп ске је 
по ста ла члан Мре же европ ских му зеј ских ор га ни за ци ја (NE MO – Net work of Eu ro pean 
Mu se um Or ga ni za ti ons), не за ви сне мре же ко ја је рас про стра ње на у 43 европ ске зе мље, 
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по ве зу ју ћи око 30.000 му зе ја. Њен глав ни циљ је по ве зи ва ње европ ских му зе ја и 
њи хо вих на ци о нал них ор га ни за ци ја ка ко би за јед но уче ство ва ли у кул тур ном раз-
во ју Евро пе. Пот пи си ва њем де кла ра ци је о при сту па њу, Га ле ри ја Ма ти це срп ске 
по ста ла је члан Ме ђу на род не али јан се умет нич ких му зе ја и га ле ри ја Пут сви ле са 
се ди штем у На ци о нал ном умет нич ком му зе ју у Пе кин гу (Ки на) ко ја бро ји 161 чла-
на (111 ки не ских и 50 ор га ни за ци ја из оста лих де ло ва све та) умре же них у ци љу 
ор га ни за ци је ме ђу на род них из ло жби, раз ме не ин фор ма ци ја, зна ња, ис ку ста ва и 
струч ња ка, за јед нич ких ис тра жи ва ња, раз во ја та ле на та из обла сти кул тур ног на-
сле ђа, ја ча ња ме ђу на род не са рад ње из ме ђу му зеј ских ор га ни за ци ја и по ди за ња 
све сти о ко му ни ка ци ји ме ђу раз ли чи тим кул ту ра ма.

КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈЕ У ГА ЛЕ РИ ЈИ  
МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ

По ред број них ра ни је на бро ја них еду ка тив них ак тив но сти на ме ње них пр вен-
стве но де ци и мла ди ма, Га ле ри ја Ма ти це срп ске се ме ђу му зе ји ма у Ср би ји из два-
ја и из у зет но жи вом ак тив но шћу у ор га ни за ци ји струч них и на уч них кон фе рен ци-
ја и ра ди о ни ца, ко је од ли ку је из у зе тан ода бир те ма, ви сок ква ли тет и ме ђу на род ни 
ка рак тер. По се ће ност кон фе рен ци ја је до каз да је ова ква де лат ност по треб на и 
оправ да на. У про те клом че тво ро го ди шњем пе ри о ду су ор га ни зо ва не број не кон-
фе рен ци је и пре да ва ња струч ња ка из зе мље и ино стран ства.

Нај зна чај ни ја ме ђу на род на кон фе рен ци је из обла сти му зеј ске еду ка ци је и 
ди ги та ли за ци је одр жа на је 2017. го ди не под на зи вом ОPEN MU SE UM ко ју је Га ле ри ја 
ор га ни зо ва ла у са рад њи са Ми ни стар ством кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би-
је, Бри тан ским са ве том, Ау стриј ским кул тур ним фо ру мом, уз уче шће УНЕ СКО-а 
и Фон да ци је „Но ви Сад 2021“ . У окви ру ме ђу на род не са рад ње у го ди ни Европ ског 
кул тур ног на сле ђа, 2018. го ди не, одр жа на је ци клус пре да ва ња по све ћен за шти ти, 
из ла га њу, ис тра жи ва њу и про мо ци ји кул тур ног на сле ђа, ко је су одр жа ли струч ња ци 
из Ин сти ту та за кон зер ва ци ју и ре ста у ра ци ју Opi fi cio del le Pi e tre Du re из Фи рен це 
и Умет нич ко-исто риј ског му зе ја из Бе ча.

У окви ру кон зер ва тор ске те ма ти ке, у про те клом че тво ро го ди шњем пе ри о ду 
одр жа но је не ко ли ко ва жних те мат ских кон фе рен ци ја и ра ди о ни ца: „Тех нич ка фо-
то гра фи ја у кон зер ва ци ји” уз по др шку Ау стриј ског кул тур ног фо ру ма (2016), „Нови 
при ступ чи шће њу сли ка” (2017, 2018) и по себ но за па же на ме ђу на род на кон фе рен-
ци ја „Чи шће ње: ети ка, тех ни ка и есте ти ка” уз по др шку Ау стриј ског кул тур ног фо-
ру ма и Ита ли јан ског ин сти ту та за кул ту ру у Бе о гра ду (2019).

КЛУБ ПРИ ЈА ТЕ ЉА

Клуб при ја те ља Га ле ри је Ма ти це срп ске је по ка зао сво ју вред ност стал ним 
по ве ћа њем бро ја чла но ва. По је дин ци и ин сти ту ци је оку пље ни у Клу бу при ја те ља 
да ју стал ну по др шку ра ду Га ле ри је у нај ра зли чи ти јим аспек ти ма ње ног ра да, ујед-
но про мо ви шу ћи иде је до ни ра ња и до бро чин ства на ко ји ма је за сно ва на Ма ти ца 
срп ска. У на став ку је дат спи сак чла но ва Клу ба при ја те ља Га ле ри је Ма ти це срп ске 
за пе ри од од 2016. до 2019. го ди не.
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КЛУБ ПРИ ЈА ТЕ ЉА 2016.
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КЛУБ ПРИ ЈА ТЕ ЉА 2017.



КЛУБ ПРИ ЈА ТЕ ЉА 2018.
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КЛУБ ПРИ ЈА ТЕ ЉА 2019.
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ЗА ПО СЛЕ НИ И СА РАД НИ ЦИ

Све ак тив но сти Га ле ри је Ма ти це срп ске ре а ли зу је ма ли број за по сле них: 24 
на нео д ре ђе но и 4 на од ре ђе но вре ме. Не до ста так људ ских ре сур са на док на ђу је се 
ан га жо ва њем спољ них са рад ни ка, во лон тер ским ра дом мла дих ко ји кроз рад у 
Га ле ри ји сти чу нео п ход но ис ку ство и ква ли тет ну ре фе рен цу, као и по ве ћа ним ан га-
жо ва њем за по сле них.

Струч ни тим Га ле ри је Ма ти це срп ске се у про те клом че тво ро го ди шњем пе-
ри о ду ни је зна чај но ме њао, што је по на шем ве ро ва њу до при не ло ста бил но сти 
ра да, до бр ој ор га ни за ци ји и уи гра ним ти мо ви ма ко ји ре а ли зу је ком плек сне про-
јек те. На че лу ин сти ту ци је је у тре ћем ман да ту др Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски, 
му зеј ски са вет ник, УПРАВ НИК. Нај у жи круг око управ ни ка чи не др Да ни е ла Ко-
ро ли ја Цр кве ња ков, му зеј ски са вет ник, ПО МОЋ НИК УПРАВ НИ КА и ко ор ди на тор 
за ме ђу на род ну са рад њу и кон зер ва торре ста у ра тор; Не над Вој но вић, СЕ КРЕ ТАР и 
слу жбе ник за јав не на бав ке; др Сне жа на Ми шић, му зеј ски са вет ник, ПРО ГРАМ СКИ 
ДИ РЕК ТОР и ку стос из ло жби и ор га ни за тор му зеј ских ак тив но сти и ко ор ди на
тор му зеј ске из да вач ке де лат но сти; мр Да ни ло Вук са но вић, ви ши кон зер ва тор, 
ПРО ГРАМ СКИ ДИ РЕК ТОР и са рад ник за из ло жбе ни ди зајн и кон зер ва торре ста
у ра тор, Би ља на Ри стић, ОПЕ РА ТИВ НИ ДИ РЕК ТОР и ко ор ди на тор фи на сиј ских и 
ра чу но вод стве них по сло ва и ор га ни за тор тех нич ког и ин ве сти ци о ног одр жа ва ња 
и мр Ло ли та Пе јо вић, ПО СЛОВ НИ СЕ КРЕ ТАР и про јект ни ко ор ди на тор, ко ор ди
на тор про то ко ла и пре во ди лац;

Ку сто са збир ки су че ти ри: мср Мир ја на Брм бо та, ку стос са вет ник, ШЕФ СЕК
ТО РА ЗБИР КИ КУ СТОС ЗБИР КЕ и до ку мен та ри ста и ко ор ди на тор за ме ђу му зеј ску 
са рад њу; мр Дра гој ла Жи ва нов, му зеј ски са вет ник, КУ СТОС ЗБИР КЕ и до ку мен
та ри ста; Ми ле на Вр ба шки, му зеј ски са вет ник, КУ СТОС ЗБИ Р КЕ и до ку мен та
ри ста и Ста ни сла ва Јо ва но вић Мин дић, КУ СТОС ЗБИР КЕ и до ку мен та ри ста.

Про грам ске за пу бли ку ре а ли зу ју ку сто си и са рад ни ци Оде ље ња за про гра ме 
и пре зен та ци ју: мср Је ле на Ог ња но вић, МУ ЗЕЈ СКИ ЕДУ КА ТОР и ме на џер за од
но се са јав но шћу и му зеј ски пе да гог; Бо ри слав Ра да но вић, ПРО ГРА МЕР и до ку мен
та ри ста и са рад ник гра фич ке об ра де тек ста; Ива на Ра сто вић, МУ ЗЕЈ СКИ ЕДУ
КА ТОР и Је ле на Олич ков, СА РАД НИК У ПРО ТО КО ЛУ и про да вац.

Сек тор за шти те ко ји ре а ли зу је кон зер ва тор ско-ре ста у ра тор ске ак тив но сти 
чи не: мср Дар ко Де спо то вић, ви ши кон зер ва тор, ШЕФ СЕК ТО РА ЗА ШТИ ТЕКОН
ЗЕР ВА ТОР РЕ СТА У РА ТОР и са рад ник за ме ђу на род ну са рад њу; мр Је ле на Јо ве тић, 
ви ши кон зер ва тор, КОН ЗЕР ВА ТОРРЕ СТА У РА ТОР и фо то графдо ку мен та ри ста; 
Лу ка Ку лић, ви ши кон зер ва тор, КОН ЗЕР ВА ТОРРЕ СТА У РА ТОР ва јар, Сне жа на 
Ер де љан, КОН ЗЕР ВА ТОР РЕ СТА У РА ТОР и до ку мен та ри ста и мр Ма ри је та Си-
дов ски, ви ши кон зер ва тор, КОН ЗЕР ВА ТОРРЕ СТА У РА ТОР.

У оде ље њу оп штих по сло ва су Сла ђа на Ла кић, ФИ НАН СИЈ СКИ – РА ЧУ НО-
ВОД СТВЕ НИ АНА ЛИ ТИ ЧАР и ко ор ди на тор ко мер ци јал них по сло ва, као и Ран-
ки ца Зец, ЕКО НОМ и ку рир; Сло бо дан Ци ган ков и Сто јан Де ја но вић, ЧУ ВАР и 
по моћ ни рад ник; Го ран Ни ко лић, ПОР ТИР, На да Кр стин и Сло бо дан ка Јо ва но вић, 
РАД НИ ЦИ ЗА ОДР ЖА ВА ЊЕ ХИ ГИ ЈЕ НЕ – ПО МОЋ НИ РАД НИК и Гој ко Зец, ЧУ
ВАР и по моћ ни рад ник.

У про те клом че тво ро го ди шњем пе ри о ду у пен зи ју су оти шли: Ве ли мир ка 
Би лић, фи нан сиј ски ана ли ти чар и Мо мир Ни кић, пор тир. По осно ву Спо ра зум ног 
рас ки да рад ног од но са из Га ле ри је су оти шли Дар ко Ђор ђе вић, ва јар кон зер ва тор 
и Зо ри ца Та тић, рад ни ца за одр жа ва ње хи ги је не.
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ЗА КЉУ ЧАК

Про те кли че тво ро го ди шњи пе ри од за Га ле ри ју Ма ти це срп ске био је обе ле жен 
ва жним и зна чај ним до га ђа ји ма ко ји су би ли уте ме ље ни у стра те шким пла но ви ма 
и усме ре ни ка је дин стве ном ци љу по ста вље ном још у го ди на ма про фе си о на ли за-
ци је Му зе ја Ма ти це срп ске, а то је ус по ста вља ње Га ле ри је као во де ће на ци о нал не 
му зеј ске уста но ве ко ја до при но си кре и ра њу и очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та 
кроз де ла ли ков не умет но сти.



ФО ТО-КО ЛАЖ ДО ГА ЂА ЈА 2016.

ФО ТО-КО ЛАЖ ДО ГА ЂА ЈА 2017.
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ФО ТО-КО ЛАЖ ДО ГА ЂА ЈА 2018.

ФО ТО-КО ЛАЖ ДО ГА ЂА ЈА 2019.
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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 

(2016-2019)
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”, 
Злат ни хит ли бер РТС за из да вач ки по ду хват го ди не (2015) и На гра ду за из да вач ки 
по ду хват Сај ма књи га у Бе о гра ду за Де се то ко ло и сто књи га Ан то ло гиј ске еди-
ци је Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти 2019. го ди не.

Управ ни од бор Ма ти це срп ске, на Тре ћој сед ни ци одр жа ној 14. но вем бра 2016. 
го ди не, за на ред ни че тво ро го ди шњи ман дат (2016-2020), име но вао је чла но ве Скуп-
шти не ИЦМС у са ста ву: проф. др Ма то Пи жу ри ца, пред сед ник, 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, члан Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске, Се ли мир Ра ду-
ло вић, управ ник Би бли о те ке 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.

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, Че тво ро го ди шњи из ве штај о ра ду (2012-2015) 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.

Управ ни од бор Ма ти це срп ске, на Тре ћој сед ни ци одр жа ној 14. но вем бра 2016. 
го ди не, за на ред ни че тво ро го ди шњи ман дат (2016-2020), име но вао је чла но ве Уре ђи-
вач ког од бо ра Ан то ло гиј ске еди ци је Де сет ве ко ва срп ке књи жев но сти у са ста ву: 
ака де мик Ми ро Вук са но вић, глав ни и од го вор 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 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, др Мар ко Не дић, 
проф. др Ми ли вој Не нин и проф. др Мир ја на Д. Сте фа но вић.

Управ ни од бор Ма ти це срп ске, на Тре ћој сед ни ци одр жа ној 14. но вем бра 2016. 
го ди не, за на ред ни че тво ро го ди шњи ман дат (2016-2020), име но вао је чла но ве Уред-
ни штва Еди ци је Ма ти ца 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.

Управ ни од бор Ма ти це срп ске, на Тре ћој сед ни ци одр жа ној 14. но вем бра 2016. 
го ди не, за на ред ни че тво ро го ди шњи ман дат (2016-2020), име но вао је ака де ми ка 
Ми ра Вук са но ви ћа за ди рек то ра и глав ног и од го во р ног уред ни ка 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 окви ру адап та ци је сво је згра де Ма ти ца срп ска је уре ди ла од го ва ра ју ћи про-
стор за ИЦМС а Би бли о те ка обез бе ди ла про стор за сме штај књи га.
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ИЦМС је сво ју де лат ност у пе ри о ду 2016-2019. 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 102.000 књи га, на 35.000.000 стра ни ца, у де сет ко ла. У прет ход не че ти ри 
го ди не штам па но је 40 књи га у ти ра жу од 1000 при ме ра ка по књи зи.

При пре мље но је за штам пу 11 књи га је да на е стог ко ла и ода бра но 17 на сло ва 
за два на е сто и на ред на ко ла.

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 2016-2019. ра дио је у са ста ву: ака де мик Ми ро Вук са но вић, глав ни уред-
ник, ака де мик Зла та Бо јо вић, проф. еме ри тус др Слав ко Гор дић, 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, др Мар ко 
Не дић, проф. др Ми ли вој Не нин и проф. др Мир ја на Д. Сте фа но вић (не оба вља по-
сло ве од 19. V 2017), уред ни ци обла сти. 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 сед мог, осмог, де ве тог и де се-
тог ко ла, као и на при пре ми је да на е стог ко ла ко је из ла зи у про ле ће 2020. и при пре ми 
два на е стог ко ла за 2021.

Кон цеп ци ја Еди ци је, уре ђи вач ка на че ла и на сло ви 121 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 сед мог ко ла Ан то ло гиј ске еди ци је Де сет ве ко ва срп ске књи жев
но сти, од но сно књигa из 121 ода бра не за пр ву се ри ју под бро је ви ма 18, 25, 26, 31, 
35, 61, 84, 88, 89 и 91, за вр ше но је у апри лу 2016. го ди не, у ти ра жу од 1.000 при ме-
ра ка по књи зи. Об ја вље но је де сет на сло ва: 

1. Ге ра сим Зе лић, Ви кен ти је Ра кић, Са во Мр каљ (бр. 18), 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 (бр. 25), при ре ђи вач проф. др 
Ми ли сав Са вић;

3. Си ма Ми лу ти но вић Са рај ли ја (бр. 26), при ре ђи вач проф. еме ри тус др Ду шан 
Ива нић; 

4. Ја ков Иг ња то вић (бр. 31), при ре ђи вач проф. др Сне жа на Ми ло са вље вић Ми-
лић;

5. Ђу ра Јак шић (бр. 35), при ре ђи вач проф. др Ду шко Пе ву ља;
6. Мом чи ло На ста си је вић (бр. 61), при ре ђи вач мр Би ља на Ми чић; 
7. Ми о драг Бу ла то вић (бр. 84), 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 (бр. 88), при ре ђи вач др Бо јан Јо вић;
9. Јо ван Хри стић (бр. 89), при ре ђи вач проф. др Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић;

10. Бран ко Миљ ко вић (бр. 91), при ре ђи вач проф. др Ра ди во је Ми кић.

Уку пан обим дeсет књи га сед мог ко ла је 3.400 стра ни ца.

Штам па ње осмог ко ла Ан то ло гиј ске еди ци је Де сет ве ко ва срп ске књи жев
но сти, од но сно књигa из 121 ода бра не за пр ву се ри ју под бро је ви ма 10, 17, 24, 33, 
34, 65, 74, 82, 83 и 93, за вр ше но је у ју лу 2017. го ди не, у ти ра жу од 1.000 при ме ра-
ка по књи зи. Об ја вље но је де сет на сло ва: 
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1. На род не при по вет ке и пре да ња (бр. 10), 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 (бр. 17), 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 (бр. 24), при ре ђи вач проф. еме ри тус др Ма ри ја Кле ут;
4. 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;
5. Љу бо мир Не на до вић, Ми ли ца Сто ја ди но вић Срп ки ња (бр. 34), при ре ђи вач 

Рад ми ла Ги кић Пе тро вић;
6. Оскар Да ви чо (бр. 65), при ре ђи вач мр Би ља на Ми чић;
7. Ан то ни је Иса ко вић (бр. 74), при ре ђи вач проф. др Вла ди сла ва Гор дић Пет ко вић;
8. Бо ри слав Пе кић (бр. 82), при ре ђи вач проф. др Пе тар Пи ја но вић;
9. Бо ри слав Пе кић (бр. 83), при ре ђи вач проф. др Пе тар Пи ја но вић;

10. Љу бо мир Си мо вић (бр. 93), при ре ђи вач Бог дан А. По по вић.

Уку пан обим дeсет књи га осмог ко ла је 3.300 стра ни ца.

Штам па ње де ве тог ко ла Ан то ло гиј ске еди ци је Де сет ве ко ва срп ске књи жев
но сти, од но сно књигa из 121 ода бра не за пр ву се ри ју под бро је ви ма 4, 45, 71 (2 књ.), 
79, 92, 99, 116 (2 књ.) и 118 за вр ше но је у ју ну 2018. го ди не, у ти ра жу од 1.000 при-
ме ра ка по књи зи. Об ја вље но је де сет на сло ва: 

1. Ди ми три је Кан та ку зин, Кон стан тин Ми ха и ло вић из Остро ви це, Пај си је, 
Ар се ни је III Цр но је вић (бр. 4), при ре ђи вач проф. др То ми слав Јо ва но вић;

2. Је ле на Ди ми три је вић, Вла дан Ђор ђе вић (бр. 45), при ре ђи ва чи др Сло бо дан ка 
Пе ко вић и др Љи ља на Ко стић;

3. До бри ца Ћо сић (I) (бр. 71), при ре ђи вач проф. др Ми лан Ра ду ло вић;
4. До бри ца Ћо сић (II) (бр. 71), при ре ђи вач проф. др Ми лан Ра ду ло вић;
5. Ми о драг Па вло вић (бр. 79), при ре ђи вач проф. др Ђор ђе Де спић;
6. Да ни ло Киш (бр. 92), при ре ђи вач проф. др Ми хај ло Пан тић;
7. Ми ро слав Јо сић Ви шњић (бр. 99), при ре ђи вач проф. др Ра ди во је Ми кић;
8. Ан то ло ги ја књи жев но сти за де цу (I) (бр. 116), при ре ђи вач проф. др Зо ра на 

Опа чић;
9. Ан то ло ги ја књи жев но сти за де цу (II) (бр. 116), при ре ђи вач проф. др Зо ра на 

Опа чић;
10. Књи га Бо жи да ра Кне же ви ћа (бр. 118), проф. др Са ша Ра дој чић.

Уку пан обим дeсет књи га де ве тог ко ла је 3.314 стра ни ца.

Штам па ње де се 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 књигa ода бра них за пр ву се ри ју под бро је ви ма 19, 23, 27, 37, 39, 78, 
81, 100, 115 и 119 за вр ше но је у ма ју 2019. го ди не, у ти ра жу од 1.000 при ме ра ка по 
књи зи. Об ја вље но је де сет на сло ва:

1. Алек сан дар Пи шче вић, Са ва Те ке ли ја, Ан ка Обре но вић (бр. 19), при ре ђи вач 
проф. еме ри тус др Ма ри ја Кле ут и Рад ми ла Ги кић Пе тро вић;

2. Па вле Со ла рић, Јо ван До ше но вић, Јо ван Па чић (бр. 23), при ре ђи вач проф. еме-
ри тус др Ду шан Ива нић;

3. Јо ван Ха џић, Јо ван Су бо тић, Ва си ли је Су бо тић (бр. 27), при ре ђи вач проф. др 
Зо ри ца Не сто ро вић;
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4. Ла зар Ко мар чић, Пе ра То до ро вић (бр. 37), при ре ђи вач др Љи ља на Ко стић;
5. Ми ло ван Гли шић, Ра до је До ма но вић (бр. 39), при ре ђи вач проф. др Го ран Мак-

си мо вић;
6. Ра до мир Кон стан ти но вић (бр. 78), при ре ђи вач Ра ди вој Цве ти ћа нин;
7. Ми ло рад Па вић (бр. 81), при ре ђи вач др Је ле на Ма ри ће вић;
8. Но ви ца Та дић (бр. 100), при ре ђи вач Се ли мир Ра ду ло вић;
9. Зна ко ви по ред пу та Иве Ан дри ћа (бр. 115), при ре ђи вач проф. еме ри тус др 

Слав ко Гор дић;
10. Књи га Ани це Са вић Ре бац (бр. 119), при ре ђи вач проф. др Са ша Ра дој чић.

Уку пан обим дeсет књи га де се тог ко ла је 3.354 стра ни ца.

У сва кој књи зи су штам па на уред нич ка на че ла и сви ода бра ни на сло ви (121 за 
пр ву се ри ју и 40 за дру гу се ри ју). За об ја вље не књи ге су да та име на при ре ђи ва ча 
и го ди не из да ња. У Де се том ко лу пр ви пут су об ја вље ни на сло ви за пр ви део дру ге 
се ри је. То су књи ге пи са ца ко ји су ро ђе ни пре 1930. и чи је је де ло за вр ше но, и то:

122. Иво Вој но вић
123. Алек са Шан тић
124. Ми ле та Јак шић, Си ма Пан ду ро вић
125. Иво Ћи пи ко, Исак Са мо ко вли ја 
126. Ан ђел ко Кр стић, Бо ри во је Јев тић 
127. Све ти слав Сте фа но вић, Ран ко Мла де но вић 
128. Све то зар Ћо ро вић
129. Ми лан Ра кић
130. Да ни ца Мар ко вић, Ми ли ца Јан ко вић 
131. Гри го ри је Бо жо вић
132. Вла ди слав Пет ко вић Дис
133. То дор Ма ној ло вић, Де си мир Бла го је вић 
134. Ми лу тин Уско ко вић
135. Вељ ко Ми ли ће вић
136. Ми лу тин Бо јић
137. Жар ко Ва си ље вић, Ду шан Ва си љев 
138. Ми о драг Бо ри са вље вић, Мом чи ло Ми лан ков 
139. Ми лан Ка ша нин
140. Ста ни слав Кра ков, Бра ни мир Ћо сић 
141. Алек сан дар Ву чо, Ду шан Ма тић 
142. Ра де Дра и нац, Љу би ша Јо цић 
143. Ду шан Ђу ро вић, Мил ка Жи ци на 
144. Ми лан Де ди нац, Мар ко Ри стић 
145. Ри сто Рат ко вић, Ћа мил Си ја рић 
146. Ра до ван Зо го вић, Ду шан Ко стић 
147. Скен дер Ку ле но вић
148. Гри гор Ви тез, Дра ган Лу кић 
149. Алек сан дар Ле со Ива но вић, Па вле По по вић 
150. Ја ра Риб ни кар, Мла ден Оља ча 
151. Ерих Кош
152. Та на си је Мла де но вић, Сло бо дан Мар ко вић 
153. Во јин Је лић
154. Сло бо дан Џу нић
155. Ар сен Ди клић
156. Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз
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157. Во ја Чо ла но вић
158. Бран ко В. Ра ди че вић
159. Да ни ло Ни ко лић
160. Ми ро слав По по вић
161. Дан ко По по вић, Во ји слав Лу бар да

Пла ни ра но је да се у Пет на е стом ко лу об ја ве име на пи са ца за дру ги део дру ге 
се ри је.

За је да на е сто 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 је да на ест књи га ко је се при пре ма ју за об ја вљи ва ње у про ле ће 2020. 
го ди не: 

1. Ма рин Др жић (бр. 11), при ре ђи вач ака де мик Зла та Бо јо вић;
2. Дра го слав Ми ха и ло вић I (бр. 85), при ре ђи вач проф. др Ра ди во је Ми кић;
3. Дра го слав Ми ха и ло вић II (бр. 85), при ре ђи вач проф. др Ра ди во је Ми кић;
4.  Ма ти ја Бећ ко вић (бр. 98), при ре ђи вач до пи сни члан СА НУ Јо ван Де лић;
5. Књи га о Ла зи Ко сти ћу Ста ни сла ва Ви на ве ра (бр. 114), при ре ђи вач проф. др 

Ми ли вој Не нин;
6. Ан то ло ги ја гра ђан ске по е зи је (бр. 120), при ре ђи вач проф. еме ри тус др Ма ри-

ја Кле ут;
7. Гри го ри је Бо жо вић (бр. 131), при ре ђи вач мср Ма ри ја Бла го је вић;
8. То дор Ма ној ло вић, Де си мир Бла го је вић (бр. 133), при ре ђи вач др Бо ја на По по-

вић;
9. Ми лу тин Уско ко вић (бр. 134), при ре ђи вач проф. др Го ран Мак си мо вић;

10. Вељ ко Ми ли ће вић (бр. 135), при ре ђи вач мр Би ља на Ми чић;
11. Ми лу тин Бо јић (бр. 136), при ре ђи вач др Алек сан дар Пеј чић.

Ис пла ће на су ау тор ска пра ва за све књи ге у скла ду са За ко ном о ау тор ским 
пра ви ма.

За два на е сто и на ред на ко ла (2021. и да ље) при пре ма ће мо сле де ћих де вет-
на ест књи га:

1. Га врил Сте фа но вић Вен цло вић, Алек си је Ве зи лић, Јо ван Му шка ти ро вић (бр. 
16), при ре ђи вач проф. др Зо ри ца Не сто ро вић;

2. Ста ни слав Ви на вер (бр. 49), при ре ђи вач др Жељ ка Пр жуљ;
3. Алек сан дар Ти шма (бр. 75), при ре ђи вач др Ср ђан Ор сић;
4. Све тла на Вел марЈан ко вић (бр. 90), при ре ђи вач пр оф. др Ра ди во је Ми кић;
5. Бо ри слав Ра до вић (бр. 94), при ре ђи вач пр оф. др Алек сан дар Јо ва но вић;
6. Мир ко Ко вач (бр. 96), при ре ђи вач проф. др Сто јан Ђор ђић;
7. Љу би во је Ршу мо вић (бр. 97), при ре ђи вач проф. др Зо ра на Опа чић;
8. Ми ло сав Те шић (бр. 101), при ре ђи вач др Дра ган Ха мо вић;
9. Ду шан Ко ва че вић (бр. 102), при ре ђи вач проф. др Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић;

10. Све до че ња До бри це Ћо си ћа (бр. 121), при ре ђи вач др Ана Ћо сић Ву кић;
11. Алек са Шан тић (бр. 123), при ре ђи вач др Ка та ри на Ву чић;
12. Ми ле та Јак шић, Си ма Пан ду ро вић (бр. 124), при ре ђи ва чи проф. др Зо ри ца 

Ха џић и др Са ња Па ри по вић Крч мар;
13. Све то зар Ћо ро вић (бр. 128), при ре ђи вач проф. др Ду шко Пе ву ља;
14. Ми лан Ра кић (бр. 129), при ре ђи вач проф. др Ђор ђе Де спић;
15. Вла ди слав Пет ко вић Дис (бр. 132), при ре ђи вач проф. др Со ња Ве се ли но вић;
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16. Ми лан Ка ша нин (бр. 139), при ре ђи вач проф. др Зо ри ца Ха џић;
17. Ста ни слав Кра ков, Бра ни мир Ћо сић (бр. 140), при ре ђи вач проф. др Ва лен ти на 

Ха мо вић;
18. Ра де Дра и нац, Љу би ша Јо цић (бр. 142), при ре ђи вач мср Ми ле на Ку лић;
19. Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз (бр. 156), при ре ђи вач др Бо ја на По по вић. 

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 по мо гао 
сед мо, осмо, де ве то и де се то 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: ака де ми ку 

Ми ло са ву Те ши ћу, Ра до ва ну Бе лом Мар ко ви ћу и ака де ми ку Ду ша ну Ко ва че ви ћу. 
Упу ће ни по зи ви ни су вре мен ски огра ни че ни.

Уред ни штво у про те кле че ти ри го ди не, по упу ће ним по зи ви ма, ни је при ми ло 
но ве ру ко пи се књи га.

ОСТА ЛЕ АК ТИВ НО СТИ

У Ко лар че вој за ду жби ни у Бе о гра ду 5. ма ја 2016. пред ста вље но је сед мо 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. еме ри тус др Слав ко Гор дић, проф. др Ми ли вој Не нин, др Мар ко Не дић и 
глав ни уред ник ака де мик Ми ро Вук са но вић.

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, НИН, По ли ти ка, Но во сти, Днев ник, РТС, 
РТВ и дру ги, а Ра дио Бе о град 2 по сед ми 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, 
Сен ти, Под го ри ци, Бач кој Па лан ци, Ва ље ву и дру гим гра до ви ма.

У Хер цег Но вом 11. ав гу ста 2016. на Тр гу од ћи ри ли це пред ста вље на је Ан то-
ло гиј ска еди ци ја Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти. Го во ри ли су проф. др Дра го 
Пе ро вић, пред сед ник Ма ти це срп ске – Дру штва чла но ва и пријатељa у Цр ној Го ри 
и глав ни уред ник ака де мик 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. На 
Сај му књи га у Бе о гра ду, 27. ок то бра 2016. све ча но је при ка за но сед мо ко ло и це ла 
Ан то ло ги ја. Го во ри ли су уред ник проф. еме ри тус др Слав ко Гор дић, проф. др Ра-
ди во је Ми кић и глав ни уред ник ака де мик Ми ро Вук са но вић.

ИЦМС из ми ру је све сво је фи нан сиј ске оба ве зе у 2016. и по слу је успе шно.
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У Ко лар че вој за ду жби ни у Бе о гра ду 4. ма ја 2017. пред ста вље но је осмо 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 ник др Мар-
ко Не дић, проф. др Ра ди во је Ми кић и глав ни уред ник ака де мик Ми ро Вук са но вић.

У све ча ној са ли Ма ти це срп ске 2. ју на 2017. пред ста вље но је осмо 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 пред сед ник Скуп шти-
не ИЦМС проф. др Ма то Пи жу ри ца, уред ни ци проф. еме ри тус др Ма ри ја Кле ут, 
проф. еме ри тус др Слав ко Гор дић и глав ни уред ник ака де мик Ми ро Вук са но вић.

Еди ци ја Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти и књи га Љу бо ми ра Си мо ви ћа 
при ка за не су 5. де цем бра 2017. у Све ча ној са ли СА НУ, а го во ри ли су ака де мик Вла-
ди мир С. Ко стић, пред сед ник СА НУ, ака де мик Ми ро Вук са но вић, проф. др Ра ди-
во је Ми кић и Бог дан А. По по вић. Сти хо ве је ка зи вао ака де мик Љу бо мир Си мо вић.

Осмо ко ло Ан то ло гиј ске еди ци је Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти је би ло 
при ка за но на сај мо ви ма књи га у Лај пци гу, Мо скви, Пе кин гу и Франк фур ту, у ор га-
ни за ци ји Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња.

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 (По ли ти ка, Но во сти, Днев ник, Глас Срп ске, 
РТС, РТВ и дру ги, а Ра дио Бе о град 2 по осми 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, Ни шу, Хер цег Но вом, Тре би њу и дру гим гра до ви ма.

ИЦМС из ми ру је све сво је фи нан сиј ске оба ве зе у 2017. и по слу је успе шно.

У Ко лар че вој за ду жби ни у Бе о гра ду 15. ма ја 2018. пред ста вље но је де ве 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 Ире на Шпа ди јер, проф. др Алек сан дар Јо ва но вић, уред ник др Мар ко Не дић и 
глав ни уред ник ака де мик Ми ро Вук са но вић.

У све ча ној са ли Ма ти це срп ске 6. ју на 2018. пред ста вље но је де ве 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 пред сед ник 
Скуп шти не ИЦМС проф. др Ма то Пи жу ри ца, проф. др Љи ља на Пе ши кан Љу шта-
но вић, проф. др Јо ван Љу шта но вић, уред ник проф. еме ри тус др Слав ко Гор дић и 
глав ни уред ник ака де мик Ми ро Вук са но вић.

Еди ци ја је при ка за на на 63. Ме ђу на род ном сај му књи га у Бе о гра ду 26. ок то бра 
2018, а го во ри ли су ака де мик Ми ро Вук са но вић, др Мар ко Не дић и проф. др Пе тар 
Пи ја но вић. Раз го вор је во ди ла др Ма ја Ра до нић.

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 (Ле то пис Ма ти це срп ске, Ма ти чин 
Збо р ник за књи жев ност и је зик, При ло зи за исто ри ју књи жев но сти, По ли ти ка, 
Но во сти, Днев ник, Глас Срп ске, РТС, РТВ и дру ги, а Ра дио Бе о град 2 по де ве ти 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, Хер цег Но вом, Бу дви, Сом бо ру, Су бо ти ци и 
дру гим гра до ви ма.

ИЦМС из ми ру је све сво је фи нан сиј ске оба ве зе у 2018. и по слу је успе шно.

У Ко лар че вој за ду жби ни у Бе о гра ду 9. ма ја 2019. пред ста вље но је де се 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 ака де мик 
Ма ти ја Бећ ко вић, др Јо ван Де лић, др Мар ко Не дић, Зо ри ца Не сто ро вић и глав ни 
уред ник ака де мик Ми ро Вук са но вић.

У све ча ној са ли Ма ти це срп ске 30. ма ја 2019. пред ста вље но је де се 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 пред сед ник 
Ма ти це срп ске проф. др Дра ган Ста нић, по кра јин ски се кре тар за кул ту ру Дра га на 



РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ 403

Ми ло ше вић, пред сед ник Скуп шти не ИЦМС проф. др Ма то Пи жу ри ца, уред ник 
проф. еме ри тус др Ма ри ја Кле ут, уред ник проф. еме ри тус др Слав ко Гор дић и 
глав ни уред ник ака де мик Ми ро Вук са но вић.

Еди ци ја је при ка за на на 64. Ме ђу на род ном сај му књи га у Бе о гра ду 22. ок то-
бра 2019, а го во ри ли су ака де мик Ми ро Вук са но вић и др Мар ко Не дић.

Из да вач ки цен тар Ма ти це срп ске је до био На гра ду за из да вач ки по ду хват 
го ди не на сај му књи га 24. ок то бра 2019, за де се то ко ло Ан то ло гиј ске еди ци је Де сет 
ве ко ва спске књи жев но сти.

Глав ни уред ник је на по зив ор га ни за то ра о Еди ци ји Де сет ве ко ва срп ске књи
жев но сти го во рио на Три би ни Ћи ри ли цом у Бу дви, у Срп ском цен тру „Све ти 
Са ва“ у Су бо ти ци, на Дан Би бли о те ке у Бе лој Цр кви и дру гим ме сти ма. Дао је и 
не ко ли ко ин тер вјуа за но ви не, ра дио и ТВ.

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 (Ле то пис Ма ти це срп ске, Ма ти чин 
Збор ник за књи жев ност и је зик, При ло зи за исто ри ју књи жев но сти, По ли ти ка, 
Но во сти, Днев ник, Глас Срп ске, РТС, РТВ и дру ги, а Ра дио Бе о град 2 по де се ти 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.

ИЦМС из ми ру је све сво је фи нан сиј ске оба ве зе у 2019. и по слу је успе шно.

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.

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: 
мр Је ли ца Гр бић, за ме ник ди рек то ра, Бо ја на Ја њу ше вић, Ери ка Ру та ји, Да нил ка 
Ода џин, Ми ле на Мар ко вић, Ву ки ца Ту ца ков, Све тла на Ма ка рић, 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 2016-2019. го ди не 
от ку пи ло од ИЦМС 9.580 књи га.

У пе ри о ду 2016-2019 укуп но је про да то 10.983 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. Че тво ро го ди шњи из ве штај о ра ду усво ји ла је 
Скуп шти на ИЦМС, 24. ја ну а ра 2020. го ди не.
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IN MEMORIAM

ЈА НОШ БА ЊАИ 
(1939–2016)

Про фе со ра Ја но ша Ба ња и ја, до пи сног чла на СА НУ, упо-
знао сам у је сен 1998. го ди не, на при је му у Ма ђар ској ам ба-
са ди у Бе о гра ду. Ода вао је ути сак љу ба зног, али су здр жа ног, 
ћу тљи вог го спо ди на ста рог ко ва. Као сту дент дру ге го ди не 
Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду, та да још ни сам слу тио 
да ће нас са мо две го ди не ка сни је суд би на по ве за ти у струч-
ном сми слу, те да ћу се упра во у Бе о гра ду, сва ке не де ље, тач-
ни је сва ке сре де, са ста ја ти са њим, да ће мо се до го ва ра ти и 
кон сул то ва ти о мно гим струч ним пи та њи ма, и да ће ми он 
ка сни је по ста ти мен тор при из ра ди ма ги стар ског ра да и 
док тор ске ди сер та ци је. И, што је још ва жни је, да ће ми по-
ста ти учи тељ, по у зда ни во дич не са мо у хун га ро ло шким 
пи та њи ма већ и уоп ште у књи жев но сти, да ће сна жно ути-

ца ти на мо је ви ђе ње ли те ра ту ре. 
Ја нош Ба њаи је упра вља ње Ка те дром за хун га ро ло ги ју на бе о град ском Фи-

ло ло шком фа кул те ту пре у зео у је сен 2000. го ди не, на кон што је осни вач Ка те дре, 
проф. др Са ва Ба бић, оти шао у пен зи ју. Бу ду ћи да је др жао пре да ва ња из основ них 
пред ме та (Увод у хун га ро ло ги ју, По че ци ма ђар ске књи жев но сти), ме ни, као сту-
ден ту че твр те го ди не, ни је фор мал но пре да вао. Ни ка да са њим, да кле, ни сам ус по-
ста вио кла си чан од нос про фе сор–сту дент, ни кад ме ни је фор мал но ис пи ти вао. Па 
ипак, ко ли ко год да сам се сва ке сре де ра до вао су сре ти ма са про фе со ром, то ли ко сам 
се тих су сре та и при бо ја вао. Ти су сре ти сре дом су, на и ме, би ли не ка вр ста ис пи та, 
не то ли ко струч ног, ко ли ко људ ског ис пи та, не ка вр ста те ста чи та лач ке и ис тра жи-
вач ке мар љи во сти. Прем да он то ни кад ни је ди рект но зах те вао, осе ћао сам по тре-
бу да сва ке сре де мо рам да по ло жим ра чу не про фе со ру о чи та лач ким ис ку стви ма 
од про те кле не де ље, о сво јим евен ту ал ним ис тра жи вач ким пла но ви ма и за ми сли-
ма. Упр кос ве ли ком ау то ри те ту и фи ној, ака дем ској дис тан ци ко ју је пре ма сви ма, 
па и пре ма на ма, сво јим бе о град ским сту ден ти ма га јио, од мах нас је при хва тио као 
рав но прав не са го вор ни ке, па чак и као парт не ре у кат кад жуч ним књи жев ним рас-
пра ва ма. И, што је та ко ђе ве о ма ва жно, био је је дан од оних рет ких уни вер зи тет ских 
про фе со ра ко ји ма је ма ђар ски ма тер њи је зик, али ко ји раз у ме ју раз ли ку из ме ђу оних 
сту де на та ко ји ма ђар ски је зик већ го во ре и оних ко ји су тек по че ли да га уче. Њего-
во из вр сно зна ње срп ског је зи ка, ши ро ко обра зо ва ње и од лич но по зна ва ње срп ске 
књи жев но сти и кул ту ре би ли су сва ка ко од ве ли ке по мо ћи и ње му и ње го вим срп-
ским сту ден ти ма.

Мо је мла ђе ко ле ге, ко ји ма је и фор мал но пре да вао, ре кли су ми да је про фе-
со ру Ба ња и ју би ло из у зет но ва жно да ви ди да ње го ви сту ден ти ни су тек на бу ба ли 
гра ди во, већ да га за и ста и раз у ме ју, да су сте кли увид у исто риј ске, кул тур не и 
књи жев не па ра ле ле два ју на ро да. А из над све га је це нио са мо стал но ми шље ње и 
став, као и хра брост да те ста во ве јав но и са мо у ве ре но из но си мо. Са мо у ве ре но, али 
не и над ме но, не и не кри тич ки, не и без све сти о гра ни ца ма вла сти тог зна ња. Он 
је ту со кра тов ску ве шти ну спо зна је вла сти тих огра ни че ња раз вио до мај стор ства, 
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из гра див ши је дан осо бен, не по но вљи во еле ган тан књи жев ни, људ ски и жи вот ни 
стил и тог се сти ла до след но при др жа вао.

У раз го во ри ма, на пре да ва њи ма, у рас пра ва ма, ода вао је ути сак ћу тљи вог 
учи те ља, увек усме ре ног на су шти ну. Ту сво ју спе ци фич ну, зна ко ви ту ћу тљи вост 
кон тра пунк ти рао је љу ба зно шћу, фи ним ху мо ром, до зи ра ном иро ни јом и са мо и ро-
ни јом. Мо жда и за хва љу ју ћи то ме, по вре ме на ду го трај на ћу та ња у дру штву про-
фе со ра Ба ња и ја ни су би ла не при јат на, на про тив. Ду ге ре че ни це, сло же не, али гво-
зде ном ло ги ком пот кре пље не ми сли чу вао је за сво је тек сто ве, сту ди је, ре фе ра те и 
кри ти ке ко је је не ве ро ват но мар љи во пи сао; пре ко тих тек сто ва мо гли смо да упо-
зна мо оног дру гог Ја но ша Ба ња и ја, не у мор ног књи жев ног кри ти ча ра и, ка ко је о 
се би јед ном при ли ком са бла гом иро ни јом при ме тио, „фа на тич ног чи та о ца”. Чи-
та о ца пре фи ње ног уку са ко ји је го то во увек пи сао са мо о оним књи га ма ко је је 
сма трао вред ним чи та ња. По ред ма ђар ске књи жев но сти, из у зет но је до бро по зна-
вао и срп ску књи жев ност, пра тио је и ак ту ел ну до ма ћу књи жев ну про дук ци ју. О 
де ли ма са вре ме них срп ских пи са ца Ба њаи је че сто пи сао из осо бе ног, нео бич ног 
угла, што се не ким ње го вим срп ским са вре ме ни ци ма до па да ло, чак и он да кад 
кри ти ка ни је би ла ну жно по зи тив на. Та ко је Алек сан дар Ти шма у свом Днев ни ку, 
на кон што је по ду же (у ори ги на лу) ци ти рао од ло мак ис Бањаијевe критикe јед не 
сво је књи ге (Шко ла без бо жни штва), за бе ле жио сле де ће: „Ово је пр ва пра ва кри-
ти ка мо је про зе, и за то пр ва ко ју сам чи тао са истин ским ин те ре со ва њем, без оне 
ме ша ви не ус хи ће ња и сти да ко ја ме пра ти док ина че чи там о сво јим ства ри ма.” У 
тој сво јој отво ре но сти пре ма ју го сло вен ској и срп ској кул ту ри, Ба њаи је ишао сто-
па ма сво јих ко ле га и учи те ља, Имреа Бо ри ја и Иштва на Се ли ја. Знао је да би за-
тва ра ње у се бе и ге то и за ци ја зна чи ли крај књи жев но сти и кул ту ре вој во ђан ских 
Ма ђа ра. Знао је и на чи та вом ни зу при ме ра до ка зао да је мно го де ла ма ђар ских 
ау то ра из Вој во ди не на пи са но не са мо под ути ца јем свет ских и ма ђар ских књи жев-
них кла си ка, већ да у се би, да па ра фра зи рам Да ни ла Ки ша, но се ге не ау то ро вих 
ју жно сло вен ских лек ти ра. 

У пе да го шком сми слу, осим што је сво је огром но зна ње не се бич но де лио са 
сту ден ти ма и мла ђим ко ле га ма, на у чио нас је још мно гим ва жним ства ри ма. Вла-
сти тим сти лом жи во та под сти цао је и дру ге у свом окру же њу на рад, упо зо ра вао 
их да бу ду скром ни и по ни зни. Али не по ни зни пред ко је ка квим из ми шље ним, 
са мо про кла мо ва ним ака дем ским и иним ау то ри те ти ма ко ји, на жа лост, има ју фор-
мал ну моћ, већ по ни зни пред ве ли чи ном ли те ра ту ре, пред до ка за ном умет нич ком 
ве ли чи ном ста рих мај сто ра. И за то ће у овом на шем ин стант-све ту, по вр шном и 
его и стич ном, ње го во од су ство, слу тим, би ти још бол ни је. 

Мар ко Чу дић 
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IN MEMORIAM

СВЕ ТО ЗАР КО ЉЕ ВИЋ 
(1930–2016)

Све то зар Ко ље вић, ро ђен 9. сеп тем бра 1930. го ди не, у 
Ба ња лу ци, оста вио је зна чај ну на уч ну за о став шти ну као 
срп ски ака де мик, про фе сор ен гле ске књи жев но сти, ком па-
ра ти ста, есе ји ста и књи жев ни кри ти чар, пре во ди лац и члан 
АНУРС. Сту ди рао је ен гле ски је зик и књи жев ност и ју го-
сло вен ску књи жев ност на уни вер зи те ти ма у За гре бу и Бео-
гра ду, гдје је ди пло ми рао 1954. го ди не. Сте као је ма ги стра ту-
ру из ен гле ске књи жев но сти на Уни вер зи те ту у Кем бри џу 
1957. го ди не, под мен тор ством по зна тог исто ри ча ра ен гле ске 
књи жев но сти Деј ви да Деј чи за. Док то ри рао је на Фи ло зоф-
ском фа кул те ту у За гре бу 1959. го ди не.

Уни вер зи тет ску ка ри је ру от по чео је на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Са ра је ву 1958. го ди не, гдје је про мо ви сан у 

зва ње ре дов ни про фе сор 1971. го ди не и гдје је пре да вао све до 1992. го ди не. Рат ни 
ви хор до вео га је у Но ви Сад, гдје је на ста вио да пре да је на Фи ло зоф ском фа кул те ту 
све до 1995. го ди не ка да од ла зи у пен зи ју. На ста вио је да пре да је ен гле ску књи жев-
ност као го сту ју ћи про фе сор на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Ник ши ћу, Ба ња лу ци и 
Срп ском Са ра је ву. 

Све то зар Ко ље вић, као ис так ну ти го сту ју ћи про фе сор, др жао је ве о ма за па-
же на пре да ва ња на по зна тим уни вер зи те ти ма, не са мо на про сто ру бив ше Ју го сла-
ви је (Бе о град, За греб, Љу бља на, Но ви Сад), већ у Бри та ни ји (Окс форд, Лон дон, 
Бир мин гем, Ше филд, Гла згов, Лан ке стер), Аме ри ци (Хар вард, Прин стон, Хо уп 
ко лиџ, Бер кли...) и ди љем „бе лог све та”, ка ко би он то у ша ли ре као (Се ул). Пре да вао 
је ен гле ску и ком па ра тив ну књи жев ност и на пост ди плом ским сту ди ја ма школ ске 
1963/1964. на Уни вер зи те ту Ин ди ја на.

Ге не ра ци је и ге не ра ци је сту де на та на по ме ну тим про сто ри ма пам те про фе-
со ра Све то за ра Ко ље ви ћа по из у зет ној ви спре но сти, по сна жним, ин те лек ту ал но 
про во ка тив ним и че сто ве о ма драм ски уз бу дљи вим ана ли за ма књи жев них и кул ту-
ро ло шких те ма ко је је хра бро отва рао и смје штао у ком па ра тив ни кон текст. Пам-
ти ће га, при је све га, по из ван ред ном по зна ва њу ен гле ске и ком па ра тив не (срп ске) 
књи жев но сти, али и по ри јет ко сми слу за ху мор, ста рин ском го спод ству и от ме но-
сти. Ње гов пе да го шки при ступ, за сно ван на ду бо кој ху ма но сти и из у зет но ко рект-
ном од но су пре ма сту ден ти ма ко ји су до ла зи ли на ње го ве ча со ве са уз бу ђе њем, 
уви јек оче ку ју ћи још је дан но ви план на ко ме су мо гли гра ди ти сво је ста во ве, раз-
ви ја ти сен зи би ли тет за књи жев не и кул ту ро ло шке те ме, остао је као ри је дак при мјер 
и мо дел мно гим ге не ра ци ја ма ко је га сли је де. 

Ова кав до жи вљај струч ног, пе да го шког, кре а тив ног и ху ма ног има ли су и 
сту ден ти Фи ло зоф ског фа кул те та у Ник ши ћу ко ји ма је про фе сор Све то зар Ко ље-
вић по све тио не ко ли ко го ди на свог пре да ног ра да. Сти цај окол но сти од лу чио је да 
га ја по зо вем, као јед ног од нај у глед ни јих про фе со ра ен гле ске књи жев но сти, да 
бу де го сту ју ћи про фе сор у Цр ној Го ри, што је он та да (1995) са за до вољ ством при-
хва тио. На мо је пи та ње: „Да ли би сте нам до шли на Фи ло зоф ски фа кул тет као 
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го сту ју ћи про фе сор”, од го во рио је: „Вр ло ра до, ако ме по зо ве те!” Усли је дио је и 
зва нич ни по зив, ко ји су пра ти ле го ди не по све ће них пре да ва ња про фе со ра Ко ље-
ви ћа, a ко је су оста ви ле не из бри сив траг на Ка те дру за ен гле ски је зик и књи жев ност. 

Го сто ва ње про фе со ра Све то за ра Ко ље ви ћа на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Ник-
ши ћу би ла је из у зет на при ли ка не са мо за сту ден те већ и за мно ге од нас, ње го ве 
ко ле ге, да са њим по ди је ли мо по не ки ра до сни тре ну так, би ло по во дом об ја вљи ва ња 
књи ге, или пак од ла ска на не ку кон фе рен ци ју. Зна ли смо и да по ди је ли мо и по не ки 
тре ну так бо ла: ка да нам се зе мља рас па да ла, по ро ди це на пу шта ле сво је до мо ве, 
за јед нич ки „ду хов ни, по ро дич ни и кул тур ни про стор”, ка ко је знао да ка же. По ди-
је ли ли смо и бол због бом бар до ва ња не ка да нам за јед нич ке зе мље и мо ра ли смо да 
због пр вих бом би ба че них на Под го ри цу од ло жи мо про мо ци ју пре во да ње го ве 
књи ге По ста ње епа (The Epic in the Ma king), ко ја је об ја вље на 1980. го ди не у Ен-
гле ској. Ка да се про мо ци ја ко нач но до го ди ла у Мо дер ној га ле ри ји, пр во за па жа ње 
про фе со ра Све то за ра Ко ље ви ћа би ло је да ни је ла ко го во ри ти у про сто ру у ко ме си 
окру жен сли ка ма са вре ме не ње мач ке гра фи ке у тре нут ку док нас свје жа сје ћа ња 
под сје ћа ју на тек окон ча но бом бар до ва ње и то ли ко из гу бље них жи во та.

Све то зар Ко ље вић ни је био са мо по све ће ни и на дах ну ти про фе сор ри јет ког 
да ра. Ис тра жи вао је пу те ве књи жев но сти и оста вио нам је у на сље ђе 22 из у зет не 
књи ге (Три јумф ин те ли ген ци је, Ху мор и мит, Ва ви лон ски иза зо ви, Ен гле ски пе сни ци 
два де се тог ве ка, Ен гле ски ро ман си је ри два де се тог ве ка) и на сто ти не на уч них 
чла на ка из ен гле ске и ком па ра тив не књи жев но сти. Мно ге од ових сту ди ја до би ле су 
за слу же не на гра де. Дио бо ла ко ји је од нио са со бом од но си се и на ње гов при ре ђи-
вач ки по ду хват Мо дер на срп ска про за у 25 књи га, чи ји је ру ко пис 1992. го ди не 
пре дат са ра јев ској „Свје тло сти”, а ко ји због ра та у БиХ ни ка да ни је об ја вљен. 

Про фе со ра Све то за ра Ко ље ви ћа ду го ће пам ти ти ње го ви сту ден ти и ко ле ге. 
По не кад ће по ме ну ти и од је ке бо ла у сво јим ду ша ма и ње го ве ко ле ге – ака де ми ци 
на ви јест о ње го вом од ла ску. Од је ки ва ће ри је ци Ма ти је Бећ ко ви ћа да му се на слов 
Ко ље ви ће ве књи ге Три јумф ин те ли ген ци је чи нио као нај бо ља фор му ла ци ја за њега 
са мо га. Ри је чи Љу бо ми ра Си мо ви ћа под 949 сје ћа ће на дје ло Све то за ра Ко ље ви ћа 
ко је „пред ста вља ве ли ку рас кр сни цу, на ко јој се укр шта ју и раз ви ја ју два ма ги-
страл на то ка: ан гло сак сон ске и срп ске књи жев не те ме”. Ми ро Вук са но вић под сје-
ћа ће да ће про ћи мно го вре ме на при је не го што бу де мо има ли ин те лек ту ал ца као 
Ко ље ви ћа, јер је, из ме ђу оста лог, слао „у ве ли ки је зик исти ну ко ли ко је на ша ли те-
ра ту ра и би ла и оста ла моћ на”.

Ипак, нај ду бљи и нај трај ни ји траг утиснуo се у ду ша ма ње го вих по то ма ка, 
ко ји ће ду го чу ва ти сје ћа ња на дра гог им оца, дје ду… И мо жда ће се по не кад под-
сје ти ти ри је чи Рај ка Пе тро ва Но га из го во ре них у опро штај ном го во ру на гро бу 
про фе со ра и ака де ми ка Све то за ра Ко ље ви ћа: „Је дан по је дан от хо де го спо да”.

Ра дој ка Вук че вић 
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IN MEMORIAM

МИ РО СЛАВ ТИ МО ТИ ЈЕ ВИЋ 
(1950–2016)

То ком 2016. го ди не на пу стио нас је још је дан ве ли кан 
– проф. др Ми ро слав Ти мо ти је вић, углед ни исто ри чар умет-
но сти и ис тра жи вач срп ског умет нич ког и кул тур ног на сле-
ђа. Про фе си о нал ну ка ри је ру је за по чео као ку стос у Од се ку 
за дрво и стил ски на ме штај у Му зе ју при ме ње не умет но сти 
у Бе о гра ду где је био за по слен до 1991, а по том је пре шао 
на Фи ло зоф ски фа кул тет и као пре да вач про вео оста так 
рад ног ве ка. Ма ги стри рао је 1989. на Оде ље њу за исто ри ју 
умет но сти Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду на те ми Те о дор 
Илић Че шљар (1746–1793), а док то ри рао 1993. са ди сер та-
ци јом Срп ско ба рок но сли кар ство, ко ју је 1996. об ја ви ла 
Ма ти ца срп ска. Већ је сво јим пр вим об ја вље ним ра до ви ма 
на ја вио усме ре ност као про у ча ва њу срп ске умет но сти но вог 

ве ка, а то ком два де сет и пет го ди на ра да обја вио је ви ше књи га, зна ча јан број сту-
ди ја и чла на ка у во де ћим на ци о нал ним ча со пи си ма, те уче ство вао на ни зу на уч них 
ску по ва у зе мљи и ино стран ству.

Из у ча ва ју ћи ре ли ги о зну умет ност Ср ба у Хаб збур шкој мо нар хи ји, оби ла зио 
је цр кве и ма на сти ре по Вој во ди ни и у окру же њу, из че га су ка сни је про из ла зи ли 
плод ни ре зул та ти у ви ду мо но гра фи ја, као што су Цр ква све тог Ге ор ги ја у Те ми шва
ру (1996) и Ма на стир Кру ше дол (2008). Отво ре ни и ши ро ки дух, али и огром на по-
све ће ност и ве ли ка лич на од ри ца ња, омо гу ћи ли су му да се с ла ко ћом кре ће из ме ђу 
кри ву да вих гра ни ца ху ма ни стич ких ди сци пли на. Као јав ни рад ник сма трао је сво јом 
оба ве зом да не пре кид но на пре ду је, осва ја но ва зна ња и но ва по ља ис тра жи ва ња, 
те да на тај на чин по ма же и олак ша ва рад сту ден ти ма и са рад ни ци ма. Сма трао је 
да су ис трај ност и кон ти ну и тет у ра ду основ ни пред у сло ви за оства ре ње би ло ко јег 
ци ља, иа ко од дру гих ни је зах те вао са мо ди сци пли ну ка кву је у на уч ном сми слу 
од ре дио се би. Вр хун ским ре зул та ти ма је сте као јав но при зна ње па је то ком вре ме-
на оба вљао нај ви ше струч не и упра вљач ке функ ци је: био је шеф Ка те дре за исто-
ри ју умет но сти но вог ве ка на Фи ло зоф ском фа кул те ту, управ ник Ин сти ту та за 
исто ри ју умет но сти, пред сед ник Дру штва исто ри ча ра умет но сти, се кре тар Оде-
ље ња за ли ков не умет но сти Ма ти це срп ске, а за тим и члан Управ ног од бо ра и 
Са ве та Ма ти це срп ске. Лич на и на уч на ин те ре со ва ња су га по ве за ла и са Га ле ри јом 
Ма ти це срп ске и По кра јин ским за во дом за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре у ко ји ма је 
ду го го ди на оба вљао од го вор не функ ци је.

Иа ко је био од лич но упо знат са ак ту ел ним ста њем на у ке и ре дов но пра тио 
пу бли ка ци је о европ ској умет но сти но вог ве ка, вр хун ске ре зул та те је оства рио у 
ис тра жи ва њи ма усме ре ним ка срп ској умет но сти 18. и 19. ве ка. Ин те ре со ва ње је са 
по ља ли ков них умет но сти про ши рио и на про бле ме кул тур не исто ри је об ја вив ши 
ка пи тал но де ло Ра ђа ње мо дер не при ват но сти: при ват ни жи вот Ср ба у Хаб збур
шкој мо нар хи ји од кра ја 17. до по чет ка 19. ве ка (2006), ко је је по твр ди ло ње гов 
ста тус во де ћег до ма ћег по зна ва о ца умет но сти и кул ту ре но вог ве ка. Спи сак ње го вих 
ра до ва чини ви ше од ше зде сет је ди ни ца, а ње гов нај ра ни је об ја вље ни рад За ха ри ја 
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Ор фе лин – Рас пе ће са Лон ги ном и по што ва ње Хри сто вих ра на у срп ској умет но
сти XVI II ве ка (1984) ука зу је упра во на основ ни ис тра жи вач ки по сту пак путем 
којег је кре нуо у фа сци нант ни свет ба ро ка. У ње му се ба вио ико но гра фи јом по ме-
ну те пред ста ве у кон тек сту ба рок не те о ло ги је усме ре не ка ме ди та ци ја ма о Хри сто вом 
стра да њу. Упра во ту је ле жао нај ве ћи от клон од на чи на на ко ји су ра ни ји ис тра жи-
ва чи са гле да ва ли по ме ну ту те му. Ти мо ти је вић је но ве од го во ре у ве зи са срп ским 
ре ли ги о зним сли кар ством по тра жио у чвр шћем кон тек сту а ли зо ва њу ико но гра фи-
је у пра во слав ној ба рок ној те о ло ги ји. То је зна чи ло да је у кор пус ње го вих зна ња 
не из о став но мо ра ла да бу де укљу че на по ле мич ка и ди дак тич ка ли те ра ту ра 17. и 
18. ве ка об ја вљи ва на и Ки је ву и Мо скви, што је, узи ма ју ћи у об зир кул тур но-по-
ли тич ке окол но сти дру ге по ло ви не XX ве ка, пред ста вља ло из у зе тан под виг. Ско ро 
чи та ву де це ни ју је по све тио от кри ва њу тог та да дру штве но мар ги на ли зо ва ног 
зна ња, мар љи во иш чи та ва ју ћи из во ре пред ста вље не у де ли ма ру ских и укра јин ских 
пра во сла вних те о ло га – Си ме о на По лоц ког, Ла за ра Ба ра но ви ча, Те о фа на Про ко по-
ви ча, Сте фа на Ја вор ског или Пла то на Лев ши на. По сле дич но, та ли те ра ту ра му је 
омо гу ћи ла да се озбиљ ни је и ду бље упу ти у ана ли зу по е ти ке ба рок не ико не и ути-
ца ја ре то рич ких еле ме на та на ли ков не умет но сти, по ла зе ћи не од ка то лич ке ре фор-
ма циј ске те о ло ги је, већ са са мих из во ра ре фор ми са не пра во слав не те о ло ги је 17. и 
18. ве ка. Та кав при ступ је от крио мањ ка во сти ста ри је ме то до ло ги је и отво рио је дан 
но ви и дру га чи ји на чин са гле да ва ња срп ског ба рок ног сли кар ства.

Већ су члан ци ко ји су прет хо ди ли док тор ској те зи, че сто об ја вљи ва ни у Збор
ни ку за ли ков не умет но сти Ма ти це срп ске (Пр ви срп ски штам па ни ан ти мин си и 
њи хо ви узо ри, Ико но гра фи ја Ве ли ких пра зни ка у срп ској ба рок ној умет но сти, Ико
но гра фи ја па ра бо ла у срп ском ба рок ном сли кар ству и укра јин ски про по вед нич ки 
збор ни ци, „Хлеб жи вот ни” у ни ши про ско ми ди је ма на сти ра Бо ђа на, Идеј ни про
грам зид ног сли кар ства у при пра ти ма на сти ра Кру ше до ла) го во ри ли о по ку ша ју 
ус по ста вља ња кон кор ди је из ме ђу срп ске ре ли ги о зне умет но сти и ре фор ми са не 
пра во слав не ба рок не те о ло ги је. Као из у зет но пло дан ис тра жи вач и пи сац, на овом 
по љу је по сти гао ви ше не го би ло ко ји ње гов прет ход ник раз ви ја ју ћи и отва ра ју ћи 
те ме до та да нео бра ђе не у до ма ћој на у ци. Јед на од та квих ве ли ких ба ро ких те ма 
ко јој се Ми ро слав Ти мо ти је вић увек из но ва вра ћао ти ца ла се кул то ва чу до твор них 
ико на и ба ро кних об ли ка по бо жно сти. Сво јим члан ци ма о Бо го ро ди ци Брн ској, Бо-
го ро ди ци Не штин ској, Бо го ро ди ци Без дин ској, Бо го ро ди ци Сме де рев ској, Бо го ро-
ди ци Бо ђан ској, Бо го ро ди ци Ши клу шкој, или пак о пла чу чу до твор них ико на у 
ба ро ку, отво рио је чи та во јед но ма ри о ло шко по ље ис тра жи ва ња у исто ри ји срп ске 
ре ли ги о зно сти.

Ка ко је сам го во рио, па у зи ра ње у ис тра жи ва њи ма је не мо гу ће, јер се та да губе 
нит и кон ти ну и тет ко ји се по сле спо ро и му ко трп но на док на ђу ју. То је и сам ис ку-
сио, ка да се на кон по ду жег пе ри о да то ком ко јег је био окре нут ис тра жи ва њу срп ске 
умет но сти 19. ве ка, по но во окре нуо срп ском ба рок ном сли кар ству. Ка да је по след-
њих не ко ли ко го ди на жи во та из но ва за ро нио у ли те ра ту ру о 18. ве ку, ба ве ћи се 
пи са њем књи ге о Те о до ру Кра чу ну, от крио је да су се ба ро ко ло шке сту ди је по ме-
ри ле од оне тач ке на ко јој је он стао. Сто га је као не ка да на по чет ку ка ри је ре, кре нуо 
да си сте ма тич но иш чи та ва ак ту ел на на уч на де ла све ви ше се усме ра ва ју ћи ка ви зу-
ел ној те о ло ги ји као но вом кон цеп ту ис тра жи ва ња ста рих об ли ка ба рок не по бо жно-
сти. Из то га су про и за шли сле де ћи ва жни ра до ви: По што ва ње Ма ри је Маг да ле не 
у ба рок ном вер ском про гра му Кар ло вач ке ми тро по ли је и Кра чу но ва ком по зи ци ја 
„На до ди руј ме” (2014), 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 (2014), Те ма Хри сто ве по се те до му Мар те и Ма ри је 
и ње на ре цеп ци ја у ба рок ном вер скопо ли тич ком про гра му Кар ло вач ке ми тро по
ли је (2015) или Нео па ли ма ку пи на као те о фа ни ја и ње не пред ста ве у ви зу ел ној 
умет но сти Кар ло вач ке ми тро по ли је (2016).
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По след њу де це ни ју и по па ра лел но је про у ча вао и об ја вљи вао ра до ве о срп ској 
умет но сти и умет ни ци ма 19. ве ка у Кне же ви ни и Кра ље ви ни Ср би ји, о вла дар ским 
по ро ди ца ма Обре но ви ћа и Ка ра ђор ђе ви ћа, и ве за ма сим бо лич не по ли ти ке и умет-
нич ке ре пре зен та ци је. Из тог ин те ре со ва ња је про и за шло ви ше чла на ка о ре пре-
зен та тив ној кул ту ри 19. ве ка, од ко јих тре ба ис та ћи не ко ли ко: Од хо до ча сни ка до 
пут ни ка: ти по ло шка ге не за јав них на ци о нал них спо ме ни ка и Вал де цо ва скулп ту ра 
До си те ја Об ра до ви ћа (2001), Мит о хе ро ју спа си те љу и по ди за ње спо ме ни ка кне зу 
Ми ха и лу М. Обре но ви ћу III (2002), О про из во ђе њу јед ног на ци о нал ног пра зни ка: 
спо мен дан па ли ма у бор ба ма за отаџ би ну (2004), На род но по зо ри ште – храм па три
от ске ре ли ги је (2005) и др. Вр ху нац ис тра жи ва ња од но са умет но сти и по ли ти ке 
пред ста вља вр хун ска мо но гра фи ја Та ков ски уста нак – срп ске Цве ти: о јав ном 
за јед нич ком се ћа њу и за бо ра вља њу у сим бо лич ној по ли ти ци зва нич не ре пре зен та
тив не кул ту ре об ја вље на 2012. У њој је кроз мул ти ди сци пли на ран при ступ при-
ме нио сва сво ја го ди на ма сти ца на зна ња и на пра вио ка пи тал но де ло у до ме ну на-
ци о нал не кул ту ре се ћа ња.

Ми ро слав Ти мо ти је вић се кон ти ну и ра но ба вио и про бле ми ма ре ли ги о зне 
умет но сти у 19. сто ле ћу, из че га је про ис те као и је дан од пи о нир ских чла на ка на ту 
те му под на сло вом Ре ли ги о зно сли кар сто као исто риј ска исти на (2002). У ње му се 
по за ба вио од но сом из ме ђу тра ди ци о нал не ико не и де вет на е сто ве ко не ре ли ги о зне 
сли ке као исто риј ске ком по зи ци је, до ка зу ју ћи пре вас ход ност по то ње у мо дер ној 
срп ској кул ту ри. Део сво јих ин те ре со ва ња је ре а ли зо вао и на ис тра жи ва њим би о-
гра фи ја по зна тих срп ских сли ка ра, об ја вив ши књи ге о Ка та ри ни Ива но вић (2004, 
у ко а у тор ству са Рад ми лом Ми ха и ло вић), Па ји Јо ва но ви ћу (2009) и Те о до ру Кра-
чу ну (2019). На њи хо вим при ме ри ма је при ка зао ши ро ка зна ња и раз у ђе ну ме то до-
ло ги ју оства рив ши нов и кре а ти ван при ступ у ин тер пре та ци ји жи во та и ра да ових 
зна чај них исто риј ских лич но сти. Чи та о ци ма и љу би те љи ма умет но сти је по ну дио 
нов об лик ви зу ел не би о гра фи је умет ни ка укло пљен у са вре мен и ко му ни ка ти ван 
на ра тив.

Пре ра ним од ла ском Ми ро сла ва Ти мо ти је ви ћа на ста ла је ве ли ка пра зни на 
ко ја ће се сва ка ко осе ти ти у на уч ном и струч ном сми слу, и за ко ју ће тре ба ти до ста 
вре ме на да се пре ва зи ђе. Ње гов огром ни до при нос про ме на ма и ино ва ци ја ма у 
ме то до ло ги ји на ци о нал не исто ри је умет но сти у на ред ном пе ри о ду си гур но ће бити 
пред мет де таљ ни јих и ду бљих ис тра жи ва ња. То је сва ка ко је дан од за да та ка за све 
оне ко ле ге и сту ден те ко ји су ста са ли под ње го ви окри љем, те из по што ва ња пре ма 
ње му кре ну ли прав цем ко ји је он сво јим ра дом обе ле жио.

Вла ди мир Си мић
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IN MEMORIAM

МИ РО СЛАВ ЕГЕ РИЋ 
(1934–2016)

Оти шао је проф. др Ми ро слав Еге рић, дра го це ни де-
лат ник ко ји је о књи жев но сти рас пра вљао са пу ном ин те лек-
ту ал ном стра шћу, са свим уда љен од ака дем ске хлад но ће и 
про фе сор ске рав но ду шно сти ко ја се ја вља код оних ко ји 
ко рект но, али без ду бљих уну тра шњих по тре са об де ла ва ју 
сво ју про фе си ју. Он је сте био про фе сор и у овом кон вен цио-
нал ном зна че њу те ре чи, али је још и ви ше био ин те лек ту а лац 
сар тров ског ти па, онај ко ји је за сво ја уве ре ња био спре ман 
да ри зи ку је и на коц ку ста ви соп стве ну гра ђан ску си гур ност 
и удоб ност. 

Обра зов на пу та ња је мла до га Еге ри ћа од род не Ри ђев-
шти це, пре ко гим на зиј ског шко ло ва ња у Вр њач кој Ба њи и 
Сто па њи, те учи тељ ске шко ле у Кру шев цу, од ве ла у Бе о-

град, где на Фи ло зоф ском фа кул те ту 1960. го ди не за вр ша ва Гру пу за ју го сло вен ску 
књи жев ност и срп ско хр ват ски је зик. По за вр шет ку фа кул те та Еге рић 1961. до ла зи 
у Но ви Сад где ра ди у из да вач ком пред у зе ћу „Про грес”, а 1962. пре ла зи за аси стен та 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. По до ла ску у Но ви Сад, при бли жио се 
Ма ти ци срп ској, па је по стао њен члан 1966. го ди не, члан Управ ног од бо ра (1969–1973, 
а по сле ду же па у зе по но во 1991–2016), члан Од бо ра Оде ље ња за књи жев ност и је зик 
(1989–2016). Члан је Дру штва књи жев ни ка Вој во ди не од 1965, а био је и пред сед ник 
ове асо ци ја ци је 1991–1994. Био је и члан упра ве Срп ске књи жев не за дру ге, Срп ског 
ПЕН-цен тра и Град ске би бли о те ке у Но вом Са ду. На Фи ло зоф ском фа кул те ту у 
Но вом Са ду је 1970. док то ри рао с те зом Књи жев но и кри тич ко де ло Ђор ђа Јо ва но
ви ћа (об ја вље но као књи га под на сло вом Реч у вре ме ну, Вр њач ка Ба ња 1976), по том 
је би ран у сва пре да вач ка зва ња, а ре дов ни про фе сор био је од 1981. Пре да вао је 
Срп ску књи жев ност XX ве ка, а на ста ву је та ко ор га ни зо вао што је др жао не це ло-
ви те књи жев но и сто риј ске пре гле де не го спе ци јал не кур се ве о по је ди ним те ма ма и 
про бле ми ма (на при мер: Срп ска књи жев на кри ти ка XX ве ка, Срп ски ро ман о ра ту 
и ре во лу ци ји и сл.) или о по је ди ним ве ли ким пи сци ма (Иво Ан дрић, Ме ша Се ли мо-
вић, До бри ца Ћо сић и др.).

Књи жев ном кри ти ком и есе ји сти ком Еге рић се по чео ба ви ти још као сту дент, 
а страст и нерв кри ти ча ра спрем ног да ре дов но ре а гу је на по ја ву не ког де ла ко је га 
до вољ но сна жно под стак не, очу вао је све до по зних сво јих го ди на. Та ко су на ста-
ја ле ње го ве дра го це не књи ге Љу ди, књи ге, да ту ми (Н. Сад 1971), те се ри ја Де ла и 
да ни 1 (1975), Де ла и да ни 2 (1982), Де ла и да ни 3 (1990), Де ла и да ни 4 (1997), Де ла 
и да ни 5 (2002), Де ла и да ни 6 (2018). Кри ти ци по е зи је по све тио је чи та ве књи ге рас-
пра ва (Гла со ви, вред но сти, 1995), а нај пот пу ни ји по глед на срп ско пе сни штво ис ка-
зао је у сво јој тро том ној Ан то ло ги ји срп ског пе сни штва: XIX и XX век (2008). По себ-
ну па жњу Еге рић је по све ћи вао на гла ше ној со ци јал ној функ ци ји књи жев но сти, 
осо би то у ви ду спе ци фич ног мо ду са ка кви су са ти ра, о че му су оста ли тра го ви у ви ду 
Ан то ло ги је са вре ме не срп ске са ти ре (1970) и чи та ве збир ке кри ти ка и рас пра ва 
До ма но ви ће во пле ме (2010). Сво јим оми ље ним пи сци ма по све ћи вао је и це ло ви те 
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књи ге свих огле да ко је је о тим пи сци ма на пи сао: Дух и чин: Есе ји о ро ма ни ма Ме ше 
Се ли мо ви ћа (2000) и Вре ме и ро ман: Есе ји о ро ма ни ма До бри це Ћо си ћа (2001). 

Ми ро слав Еге рић је кри ти чар од нер ва и стра сти ко ји се ни је за до во ља вао 
по вр шним им пре си о ни стич ким опа жа њи ма и асо ци ја ци ја ма, али ни је ни при ста јао 
на би ло ка кав об лик сци јен ти за ци је про у ча ва ња књи жев но сти. У обла сти књи жев не 
кри ти ке по себ но га је за ни мао фе но мен срећ ног су сре та кри ти ча ра и ње го вог оми-
ље ног пи сца, што је нај пот пу ни је по ка зао у књи зи Срећ на ру ка (Бе о град 1979). Не 
те же ћи књи жев но и сто риј ским син те за ма, Еге рић је, ипак, це лог жи во та у се би но сио 
Скер ли ћа као ја ку, дра го це ну па ра диг му књи жев но кри тич ког и књи жев но и сто риј ског 
про у ча ва ња књи жев но сти, а са том па ра диг мом је во дио дра го це ни уну тра шњи, али 
и јав ни ди ја лог (Пор тре ти и пам фле ти, Но ви Сад 1963; Срећ на ру ка, Бе о град 1979), 
што се окон ча ло ду го пи са ном, па нај зад и до вр ше ном књи гом ко ја га је, са свим си-
гур но, по зи ва ла да на ста ви сво ја ис тра жи ва ња (Скер ли ћев кри тич ки дух, Но ви Сад 
2011). Чвр сто ве зан за свој есе ји стич ки ин стинкт и убе дљи вост фраг мен тар ног 
из ла га ња, Еге рић ни је те жио ка мо но граф ским фор ма ма из ла га ња не го фор ма ма 
про блем ских рас пра ва. Ве ли ки по кло ник Иси до ри ног та лен та и уме ња, Еге рић је 
на пи сао не ко ли ко књи га ве о ма за ни мљи вих и про во ка тив них есе ја (Мо ли тва на 
Че гру, Кру ше вац 1967; Из вор, Но ви Сад 1980; Из вор и мо ли тва, Но ви Сад 2000; 
Лир ски есе ји, Но ви Сад 2005). Као есе ји ста не говао  је лир ски на дах нут ис каз са 
не пре ста ном те жњом да иза при вид но сти по јав ног све та до пре до трај них, ван вре-
мен ских уви да. Не говао је и фор му ан га жо ва ног есе ја, са че сто епи сто ла р ном струк-
ту ром (Пи сма по ро дич ним љу ди ма, 1982; Ср би ја и пам ће ње, Но ви Сад 1996), у ко јој 
се по ја вљу је као бес ком про ми сни бо рац за ху ма ни стич ке вред но сти чи ју угро же-
ност пре по зна је. Књи жев ност је, по Еге ри ћевом мишљењу, се ди ште и ме сто ау тен-
тич ног ра ђа ња упра во тих и та квих пи та ња, као што су пи та ње сло бо де, мо ра ла, 
са ве сти, исти не и прав де, до бра и ле по те, све га оно га што чи ни да жи вот не пре ста но 
оста не тај на због ко је вре ди жи ве ти и бо ри ти се! Из гу би ли смо јед ног дра го це ног 
чо ве ка! Не ка му је сла ва!

Иван Негришорац
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IN MEMORIAM

ЂОР ЂЕ ЗЛО КО ВИЋ 
(1927–2017)

Три го ди не је про шло од ка да нас је у осам де сет де ве-
тој го ди ни за у век на пу стио ака де мик Ђор ђе Зло ко вић, ис-
так ну ти струч њак на по љу тех нич ких на у ка у Ср би ји. Као 
ар хи тек та, гра ђе вин ски ин же њер, ака дем ски пре да вач и 
на уч ник, оста вио је ду бок траг у на ци о нал ној кул ту ри. Ре спек-
та бил не ре зул та те оства рио је и у ме ђу на род ним на уч ним 
окви ри ма. Са ту гом и пи је те том ис пратили су га по ро ди ца, 
ду го го ди шњи са рад ни ци и по што ва о ци,* у уста но ва ма чији 
је био члан у про ле ће 2017. го ди не при ре ђе ни су ко ме мо ра-
тив ни ску по ви на ко ји ма је пот цр та на ње го ва еман ци па тор-
ска уло га. Та да је и ре ак ту е ли зо ван ње гов жи вот ни пут, осве-
тљен на уч ни до при нос,** из дво је не су кључ не ино ва ци је и 
лич ни ква ли те ти ко ји ма је де це ни ја ма пле нио.

Фор ми ран у умет нич кој по ро ди ци као син чу ве ног срп ског ар хи тек те Ми ла на 
Зло ко ви ћа (1898–1965) и мај ке Ка ти це, Ђор ђе Зло ко вић се на кон за вр шет ка основ-
не и сред ње шко ле у Бе о гра ду опре де лио за сту ди је тех нич ке кул ту ре. По себ но се 
за ин те ре со вао за те о риј ску ма те ма ти ку, ге о де зи ју и гра ђе ви нар ство под стак нут 
ра дом Во ји сла ва Ава ку мо ви ћа и Ра ди во ја Ка ша ни на. На Ар хи тек тон ском фа кул-
те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду ди пло ми рао је 1951, а на Гра ђе вин ском 1955. го ди не. 
Зва ње док то ра тех нич ких на у ка сте као је 1961. го ди не на Ар хи тек тон ском фа кул-
те ту. Уса вр ша вао се у Мо скви, Лон до ну, Па ри зу, Мин хе ну и САД. За аси стен та ма тич-
ног фа кул те та иза бран је 1958. а у до цен та 1963. го ди не. Ре дов ни про фе сор је по стао 
1975. го ди не, ру ко во де ћи пред ме ти ма Кон струк тив ни си сте ми и про стор не струк-
ту ре. Из те обла сти је при ре дио уџ бе ник Кон струк тив ни си сте ми (1975) и скрип-
та Про стор не струк ту ре (1987). Био је шеф Ка те дре за ста ти ку кон струк ци ја 
(1975–1981) и про де кан Ар хи тек тон ског фа кул те та (1969–1971) то ком ман да та де ка на 
Стан ка Ман ди ћа. Био је и ду го го ди шњи са рад ник и функ ци о нер ИА УС-а.

Ге не ра ци ја ма сту де на та Зло ко вић је при ље жно пре но сио сте че на зна ња, ко ја 
је пер ма нент но про ду бљи вао и обо га ћи вао. Код мла дих љу ди је по себ но под сти цао 
ис тра жи вач ку кре а тив ност и рад ну ди сци пли ну. Отуд је и пра во вре ме но фор ми рао 
на ста вља че у сво јој ужој на уч но-ака дем ској обла сти са ко ји ма је об ја вио и не ко ли ко 
ко а у тор ских де ла (М. Не сто ро вић, Т. Ма не ски). Пре ма ње го вом уче ни ку и са рад ни-
ку проф. Ми о дра гу Не сто ро ви ћу, у на ста ви је ин си сти рао на сле де ћим прин ци пи ма: 
„Да као код при род них струк ту ра и у не и мар ству све мо ра да је у хар мо нич ном 
од но су, ин си сти рао је на то ме да склад ност свих аспе ка та (ети ке, есте ти ке и кон-
струк ци је) до но си до бру ар хи тек ту ру. Да ар хи тект од по чет ка мо ра да ми сли да 
су фор ме ко је пред ла же мо гу ће, као и да се ар хи тек ту ра и спе ци јал не кон струк
ци је не мо гу одво ји ти. Схва та њу ма те ма ти ке као за ко на све та, ле по те и умет но сти, 

* Са хра њен је у Але ји за слу жних гра ђа на на бе о град ском Но вом гро бљу.
** Би о гра фи ја и би бли о гра фи ја ака де ми ка Ђор ђа Зло ко ви ћа су об ја вљи ва не у Го ди-

шња ци ма СА НУ 93 (1987) 397–404; за тим 101 (1995) 337–340 и 108 (2002), 289–292.
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за тим ра ци о нал но сти и ефи ка сно сти ко је про из ла зе из спро во ђе ња ма те ма тич ких 
на че ла на ко ји ма су за сно ва на ње го ва те о ри ја кон струк ци ја и прак тич на ре ше ња”.* 

Ђор ђе Зло ко вић је ау тор ме ђу на род но при зна тих мо но гра фи ја, при руч ни ка и 
чла на ка и уред ник ни за пу бли ка ци ја. Са ра ђи вао је са ча со пи си ма На ше гра ђе ви
нар ство, Тех ни ка, Из град ња, Ар хи тек ту ра и ур ба ни зам, Глас СА НУ као и у мно го-
број ним збор ни ци ма и ен ци кло пе ди ја ма. Ме то ду груп но су пер ма трич ног по ступ-
ка у ме ха ни ци и ди на ми ци, ста бил но сти и ста ти ци кон струк ци ја, као и у ана ли зи 
ко нач ним еле мен ти ма, пред ста вио је у Бри та ни ји, Грч кој, Ру си ји, Ита ли ји и дру гим 
зе мља ма. Ути цај не Зло ко ви ће ве књи ге Gro up the ory and Gvec tor spa ces in struc tu ral 
analysis: vi bra tion, sta bi lity and sta tics (1989) и Gro up su per ma tri ces in fi ni te ele ment 
analysis (1992) биле су из вор из којег је про ис те као низ ње го вих ра до ва у ча со пи си ма, 
где је на нов на чин да ље раз ви јао ана ли зу ко нач ним еле мен ти ма им пле мен ти ра њем 
груп но су пер ма трич ног по ступ ка. Јер из о па ра ме тар ски ква дри ла те рал ни и хек са-
е дар ски еле мен ти, не си ме трич не кон фи гу ра ци је и мо ду лар но струк ту ри са ње до-
би ли су груп но су пер ма трич ним по ступ ком но ве ма те ма тич ке де скрип ци је ко ји ма 
је оства ре на знат но ком пакт ни ја и бр жа ана ли за у по ре ђе њу са кон вен ци о нал ним 
по ступ ком. Уз то, груп но су пер ма трич ним по ступ ком про ра чу на ва не су ве ли ке 
ком плек сне кон струк ци је у ар хи тек тон ском, гра ђе вин ском и ма шин ском ин же њер-
ству чи ме су омо гу ће не зна чај не пред но сти у ква ли та тив ном и кван ти та тив ном 
по гле ду у од но су на ре ша ва ње кон вен ци о нал ним ме то да ма. До при нео је и ис тра-
жи ва њу ком плек сних си ме три ја, ком пју тер ској ста тич кој и ди на мич кој ана ли зи 
ра зно вр сних кон струк тив них си сте ма.

Осим ино ва тив них ис тра жи вач ко-те о риј ских мо де ла, Зло ко вић се ис та као и 
у њи хо вој прак тич ној при ме ни. То ком сед ме и осме де це ни је про шлог ве ка про јек-
то вао је и ре а ли зо вао пред на прег ну те ви се ће кро во ве на спорт ским ха ла ма у Но вом 
Бе о гра ду и на Ча и ру у Ни шу, као и на Глав ној ха ли и Ба зен ској ха ли Спорт ског 
цен тра „Мо ра ча” у Под го ри ци. На свим овим објек ти ма ра спо на 60 до 70 ме та ра 
при ме њи вао је ори ги нал на ре ше ња за пред на прег ну те ви се ће кро во ве и спе ци јал-
ну тех но ло ги ју гра ђе ња ко ју је раз ви јао за сва ки обје кат по себ но.

До пи сни члан Оде ље ња тех нич ких на у ка СА НУ Зло ко вић је по стао 12. 12. 
1985. го ди не, из ла жу ћи те му при ступ ног са оп ште ња „Те о ри ја гру па и спе ци јал ни 
функ циј ски про сто ри у те о ри ји кон струк ци ја”.** За ре дов ног чла на СА НУ иза бран 
је 27. 10. 1994. го ди не. На кнад но је одр жао при ступ но пре да ва ње „Груп но те о риј ска 
ана ли за при род них и тех нич ких струк ту ра ком плек сних си ме три ја и не си ме три ја” 
(1995).*** Био је за ме ник се кре та ра Оде ље ња тех нич ких на у ка СА НУ и за ме ник пред-
сед ни ка Струч ног са ве та Га ле ри је СА НУ. Ра дио је и као пот пред сед ник Од бо ра за 
ди на ми ку кли мат ског си сте ма Зе мље и де ло Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа. Био је и пот-
пред сед ник Уре ђи вач ког од бо ра Срп ске ен ци кло пе ди је и уред ник ње не Ре дак ци је 
за гра ђе ви нар ство и ге о де зи ју. Ис та као се и као ду го го ди шњи са рад ник Ма ти це 
срп ске до при нев ши ње ној пот пу ни јој са рад њи са СА НУ.

Зло ко вић је до био ви ше дру штве них, др жав них и струч них при зна ња: Сед мо-
јул ска на гра да СР Ср би је (1980); На гра да „Осло бо ђе ње гра да Ни ша” (1974); На гра да 
„Проф. др Во ји слав Сто ја но вић” (2008); На гра да за жи вот но де ло Ин же њер ске 
ко мо ре Ср би је (2008); Ор ден Све тог Са ве I сте пе на (1994). По што ва ње ко је су му 
ко ле ге де це ни ја ма ука зи ва ле у Ср би ји и Ју го сла ви ји, али и ши ром све та, по твр ђи-
ва ло је зна чај ње го вих те о ри ја и прак тич них ре ше ња.

Алек сан дар Ка ди је вић

* Из го во ра др М. Не сто ро ви ћа на ко ме мо ра ци ји Ђ. Зло ко ви ћу одр жа ној у СА НУ, 12. 4. 
2017. год.

** Пу бли ко ва на је у окви ру По себ них из да ња СА НУ, ОТН. 596 : 31 (1989) 61–77.
*** Ви де ти: По себ на из да ња СА НУ, ОТН. 635 : 37 (1996) 23–39.
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IN MEMORIAM

РАД МИ ЛА МА РИН КО ВИЋ 
(1922–2017)

Про фе сор Рад ми ла Ма рин ко вић је дан је од на ших нај-
и стак ну тијих ме ди е ви ста. Би ла је ду го го ди шњи про фе сор 
Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду, где је пре да ва ла срп ску 
сред њо ве ков ну књи жев ност. Ма ту ри ра ла је 1940, у Ба њој 
Лу ци, на кон шко ло ва ња у ви ше ме ста та да шње Ју го сла ви је. 
У по сле рат ном пе ри о ду сту ди ра ла је на Гру пи за ју го сло-
вен ску књи жев ност Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду; 
ди пло ми ра ла је ју на 1948. За аси стен та на пред мету Сред њо-
ве ков на књи жев ност на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду 
иза бра на је ок то бра 1949. Та да је за по че ла ње на бли ста ва 
уни вер зи тет ска ка ри је ра (од 1960. за по сле на је на Фи ло ло-
шком фа кул те ту, ко ји се те го ди не одво јио од Фи ло зоф ског). 
Би ра на је у сва на став на зва ња.

Од 1961. до 1964. Р. Ма рин ко вић би ла је лек тор за срп ско хр ват ски је зик на 
Сор бо ни у Па ри зу. То ком бо рав ка у Фран цу ској за вр ши ла је сво ју док тор ску ди сер-
та ци ју, по све ће ну Срп ској Алек сан дри ди (од бра ни ла је ју на 1965, на Фи ло ло шком 
фа кул те ту у Бе о гра ду). 

Сво јим број ним књи га ма, рас пра ва ма, сту ди ја ма, ан то ло гиј ским из бо ри ма, 
про фе сор ка Рад ми ла Ма рин ко вић за вре ди ла је ис так ну то ме сто у срп ској ме ди је-
ви сти ци. 

На по пи су на уч них ра до ва Рад ми ле Ма рин ко вић на ла зи се де сет књи га и 
пре ко сто ти ну сту ди ја и чла на ка. Те мат ски ра зно вр сни, ра до ви ука зу ју на ши ри ну 
ње них ин те ре со ва ња, али и на те жњу да се од ре ђе не по ја ве те мељ но и све стра но 
са гле да ју. Пред мет ње ног про у ча ва ња би ли су ка но ни умет нич ког ства ра ња у сред-
њем ве ку, од но си ове ли те ра ту ре са ви зан тиј ском и сло вен ским сред њо ве ков ним 
ли те ра ту ра ма, од но си пи са не и усме не књи жев но сти, по е ти ка жан ро ва и по е ти ка 
нај зна чај ни јих ства ра ла ца. 

Нај и страј ни је се Р. Ма рин ко вић ба ви ла ста рим срп ским би о гра фи ја ма – жи-
во то пи си ма; ис тра жи ва ла је њи хо ву ге не зу, струк ту ру и вред но сти. Пред мет ње ног 
про у ча ва ња би ла су би о граф ска де ла Све тог Са ве, До мен ти ја на, Да ни ла Дру гог и 
ње го вог Уче ни ка, Гри го ри ја Цам бла ка, Кон стан ти на Фи ло зофа и дру гих пи са ца. 
Дру га зна чај на област про у ча ва ња про фе сор ке Ма рин ко вић би ла је пре вод на књи-
жев ност. Нај те мељ ни је се ба ви ла ро ма ни ма. Тек сто ло шки је ис тра жи ла срп ске 
ру ко пи се Ро ма на о Алек сан дру и Ро ма на о Тро ји. Ро ма ну као књи жев ном жан ру 
по све ти ла је две сво је зна чај не сту ди је: Ро ман као књи жев ни род у сред њо ве ков ној 
књи жев но сти (по ја ви ла се 1968) и Ду хов ни и ви те шки ро ман у срп ској књи жев но
сти (по ја ви ла се 1979). Рад ми ла Ма рин ко вић ба ви ла се и по е ти ком дру гих жан ро-
ва, књи жев них и ванк њи жев них (по сла ни ца, арен га, за пис и нат пис и др.). Јед на од 
ва жних те ма ко ји ма је не пре ста но би ла окре ну та, је су од но си пи са не и усме не 
књи жев но сти у сред њем ве ку. 

Р. Ма рин ко вић при ре ди ла је из да ња чи та вог ни за би о гра фи ја. На сто ја ла је да 
пре во де про пра ти ис црп ним ко мен та ри ма. 
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Сред њо ве ков ну књи жев ност по сма тра ла је као кул тур ни фе но мен и све до чан-
ство вре ме на и исто риј ских по ја ва и део ши ро ког кул тур ног за јед ни штва. 

Р. Ма рин ко вић би ла је члан Сло вен ског ин сти ту та из Па ри за, ду го го ди шњи 
пред став ник Ју го сла ви је у Ме ђу на род ном ко ми те ту сла ви ста. Је дан је од осни ва ча 
и по ча сни члан Дру штва „Све ти Са ва”. Би ла је по ча сни члан ви ше сло вен ских ин-
сти ту ци ја у све ту, члан Пред сед ни штва Ма ти це срп ске. За це ло куп но де ло из обла-
сти исто ри је књи жев но сти до би ла је На гра ду „Мла ден Ле ско вац” Ма ти це срп ске 
(2000. го ди не). Апри ла 2016. њој је уру че на На гра да Гра да Бе о гра да за ду го го ди шњи 
на уч ни рад и тра јан до при нос раз во ју гра да.

Љи ља на Ју хас Ге ор ги ев ска
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IN MEMORIAM

ДРА ГО СЛАВ ДЕ ВИЋ 
(1925–2017)

Сви смо ми са мо про ла зни ци, ре чи су ко је сте ми, дра-
ги про фе со ре, уме сто уо би ча је не из ја ве са у че шћа, упу ти ли 
на са хра ни мо га оца. И, ка ко то обич но би ва у тре ну ци ма 
нај ве ће жа ло сти, у те лу ко је је оп хр ва но ту гом, ум је пот-
пу но „чист” и ра ци о на лан, па се, ево, Ва ших ре чи се ћам и 
по сле че тврт ве ка, као да су из го во ре не ју че. Про ла зни ци? 
У пра ву сте, про фе со ре, али не про ла зи мо кроз жи вот сви 
на исти на чин. Не ко, ка ко то на род на из ре ка ка же, кроз жи-
вот про ђе као пас кад по ки сне, стре се се, а ка пи се рас пр ше 
на све стра не, па је он опет сув, а не ко та ко што учи ни да 
по сле ње га пу но то га ви ше ни ка да не бу де као што је би ло 
пре. Е, од тих дру гих, би ли сте Ви, про фе со ре Де ви ћу. 

Ро ђен дав не 1925. го ди не, у пе ри о ду од без ма ло јед ног 
ве ка, пре шао је пут, ви ју гав, тр но вит, пре пун ра зних пре пре ка, а опет не рет ко по-
сут нај леп шим пло до ви ма, ко ји ни су ма те ри јал ни, већ ду хов ни. Пут зна ња, не ко 
би ре као и не би по гре шио. А он је увек дуг, на по ран и не из ве стан. Кри ву дав. Са 
пу но рас кр сни ца и пре пре ка. А проф. Де вић га је пре шао као да је у ру ци др жао 
ма пу ко ја му је по мо гла да ниг де не скре не и да не за ба са у не ки там ни ви ла јет из 
којег не ма по врат ка. И та ко је, иа ко без узо ра, а опет си гур но као да га во ди ро ди-
тељ ска ру ка или ру ка не ког при ја те ља, из гра дио се бе, али и мно го ви ше – чи та ву 
јед ну „шко лу”, са број ним уче ни ци ма, а ка сни је и учи те љи ма, ко ји су свој за нат 
на у чи ли од ње га. 

Љу бав пре ма на род ној му зи ци, иа ко је град ског по ре кла, не што је што је проф. 
Де вић у се би но сио чи тав жи вот. На по чет ку она је би ла скри ве на и по ја вљи ва ла 
се тек по кат кад, ка да је, на при мер, као шко ла рац, на ви о ли ни сви рао не ке јед но-
став не ме ло ди је ко је је на у чио у свом до му, али у свом окру же њу. А ка да је про шао 
Дру ги свет ски рат, а про фе сор од слу жио вој ни рок, опре де лио се за уче ње му зи ке, 
ода брав ши је та ко за свој по зив. Хра бра од лу ка, ка ко да нас, још ви ше у то вре ме, 
али ко би мла ђа ног Дра га на, чак и да је хтео, мо гао да по ко ле ба у до но ше њу ове, 
ка сни је ће се ви де ти – жи вот не од лу ке. Да је у вре ме ка да је упи сао на став нич ки 
од сек на Му зич кој ака де ми ји у Бе о гра ду по сто јао од сек за ет но му зи ко ло ги ју, проф. 
Де вић би га си гур но ода брао, че сто је то у раз го во ру и сам ис ти цао, али та да то је 
још увек би ло не за ми сли во. За то је по сле ди пло ми ра ња, иа ко се за по слио и обра-
зо вао по ро ди цу, у же љи да се из гра ди као ком пле тан на уч ник, оспо со бљен да се 
ба ви про у ча ва њем тра ди ци о нал не му зи ке, упи сао и по сле не ко ли ко го ди на и за-
вр шио сту ди је ет но ло ги је на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Та ко се на пра ви 
на чин „за о кру жио” као на уч ник, што ће се ка сни је ви де ти у ње го вој стал ној те жњи 
да сту ден ти уче и оно што ће им по мо ћи да схва те не са мо на род ну му зи ку већ и окру-
же ње у ко ме она жи ви. За по слив ши се у му зич кој шко ли „Стан ко вић”, проф. Де вић 
по чео је да пре да је и пред мет под на зи вом му зич ки фол клор, за по чев ши та ко са пе-
да го шком прак сом ве за ном за ма те ри ју ко ју је је два по зна вао, а исто вре ме но и без 
по зна ва ња од го ва ра ју ћих ме то да ко је по се ду је сва ка на у ка, па и ет но му зи ко ло ги ја. 
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Лу ци дан и прак ти чан, са со лид ним зна њем ра зних му зич ких ди сци пли на, али и оним 
ко ји је сте као на сту ди ја ма ет но ло ги је, про фе сор је, ка ко би се ре кло – „у хо ду”, ства-
рао од ре ђе ну ме то до ло ги ју. То је по себ но по спе ше но од 1961. го ди не, ка да се за по-
слио на Му зич кој ака де ми ји, по став ши аси стент проф. Ми о дра га Ва си ље ви ћа, а 
по том по сле са мо го ди ну дана и на став ник, бу ду ћи да је сти ца јем жи вот них окол-
но сти проф. Ва си ље вић убр зо умро. И та да је он, као оно де те ко је нај бо ље на у чи 
да пли ва кад се ба ци у во ду, и сам та ко учи нио, зна ју ћи да сва ки пут без об зи ра на 
то ко ли ко је дуг, мо ра да за поч не пр вим ко ра ком. По сло ви ко ји су га че ка ли би ли 
су обим ни и сло же ни, по себ но ка да тре ба да их оба ви је дан чо век. Нај ве ћи од њих 
био је не сум њи во тај што је сти цај окол но сти на ла гао да се они ра де исто вре ме но, иако 
је њи хо ва „при ро да” зах те ва ла да се оба вља ју по себ но, од но сно да је за от по чи ња-
ње дру гог, нео п хо дан услов да пр ви бу де за вр шен. Ме ђу тим, вре ме на за та ко не што 
ни је би ло, па је проф. Де вић исто вре ме но гра дио до та да не по сто је ћу на уч ну ме то-
до ло ги ју, пи шу ћи број не на уч не ра до ве и књи ге и уче ству ју ћи у свим нај зна чај ни-
јим на уч ним зби ва њи ма у зе мљи и у ино стран ству. Ње гов на уч ни рад ба зи ран је 
на те рен ским ис тра жи ва њи ма, као нео п ход ном пред у сло ву да рад бу де са др жа јан 
и вре дан до при нос на у ци и по зна ва њу тра ди ци о нал не кул ту ре. Уз ре че не ак тив но-
сти, про фе сор Де вић је исто вре ме но ства рао и ме то ди ку, нео п ход ну за пре но ше ње 
зна ња сту ден ти ма ет но му зи ко ло ги је. Ка ко је он све то чи нио у исто вре ме и ко ли-
ко је тру да у то уло жио (?), не ко ће се упи та ти, али то су зна ли са мо про фе сор и 
ње го ва по ро ди ца. Оста ли, чак и ја, иа ко ње гов аси стент (од 1979. го ди не), у то ни смо 
мо гли да про ник не мо. Осмех и ла ко ћа с ко јима је при сту пао сва ком за дат ку, кра си ли 
су овог из ван ред ног чо ве ка. Чо ве ка са ја сним ци љем, по пут Ми ке лан ђе ла ко ји је, ако 
је ве ро ва ти при чи ве за ној за слав ног умет ни ка, на пи та ње ка ко кле ше сво је скулп ту-
ре ре као: „То је јед но став но. Ко мад сте не, че кић и дле то, а он да ски неш све што је 
‘ви шак’”. 

Про фе сор Дра го слав Де вић је на Му зич кој ака де ми ји, ка сни је Фа кул те ту му-
зич ке умет но сти, ра дио све до свог пен зи о ни са ња, 1990. го ди не. За хва љу ју ћи ње му, 
до ма ћа ет но му зи ко ло шка на у ка је ја сно кон ци пи ра на, ба зи ра на на спре зи прак се 
и те о ри је, са те рен ским ра дом, тран скрип ци јом и ана ли зом као сво јим основ ним 
ак тив но сти ма, да би, вре ме ном и раз во јем ет но му зи ко ло шке, али и дру гих на у ка, 
она би ла на до гра ђе на на раз не на чи не, све у за ви сно сти од афи ни те та оних ко ји се 
њо ме ба ве. На осно ви по ста вље ној на Му зич кој ака де ми ји у Бе о гра ду, про фе сор 
Де вић, као и ње го ви уче ни ци, на ста ви о је да де ла и у дру гим сре ди на ма, што је 
ре зул ти ра ло ства ра њем раз гра на те на уч не и про свет не мре же, од Ско пја, пре ко 
Но вог Са да, све до Ба њалу ке. Не ка да шњи Од сек за ет но му зи ко ло ги ју, на ко јем је 
го ди на ма пред мет Му зич ки фол клор пре да вао са мо про фе сор, по сте пе но се ши рио, 
да би на ње му да нас би ло за по сле но осам на став ни ка, од ко ји је се дам док то ра на-
у ка и где се уз ет но му зи ко ло ги ју, као рав но прав на на уч на ди сци пли на, про у ча ва и 
ет но ко ре о ло ги ја. У са ста ву Ка те дре на ла зи се Фо но-ар хив, са ве ли ким бро јем маг не-
то фон ских тра ка, од ко јих је мно ге сни мио про фе сор Де вић лично. На овом од се ку, 
од но сно ка те дри, до да нас је сту ди рао, ди пло ми рао, ма ги стри рао и док то ри рао 
ве ли ки број сту де на та. Мно ги од њих на ста ви ли су да се ба ве на у ком на сво јим 
рад ним ме сти ма, фа кул те ти ма, Му зи ко ло шком ин сти ту ту СА НУ, али и му зич ким 
шко ла ма.

По ме ном ак тив но сти проф. Де ви ћа ни из бли за ни су ис цр пе не све оне ко је су 
кра си ле бо гат жи вот овог чо ве ка, на при мер ње го ва са рад ња са ра ди јом, те ле ви зи-
јом, али и ма ни фе ста ци ја ма, од ко јих су нај зна чај ни је „Дра га чев ски са бор тру ба ча”, 
„Са бор на род ног ства ра ла штва Ср би је”, „Хо мољ ски мо ти ви”, „Цр но реч је у пе сми 
и игри”, „Мо крањ че ви да ни”, „БЕ МУС”... 

По сле све га из ре че ног, не мо гу да не ка жем и неколико ре чи ко је се од но се на 
оно по че му ћу пам ти ти про фе со ра Де ви ћа. По сле де це ни ја про ве де них у дру же њу 
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са њим, би ло на фа кул те ту, би ло на те ре ну, али и оних при ват них, се ћа ња ко ја ме 
ве жу за ње га су број на. По ја вљу ју се не на да но и по пут не ких искри за све тле па 
не ста ну, осве тља ва ју ћи ме у не ком тре нут ку, да ју ћи ми не ки са вет или ме под се-
ћа ју ћи на не ки леп, за јед нич ки до жи вљај. Ипак, осим оног сви смо ми про ла зни ци, 
ве ро ват но до год сам жив, пам ти ћу и сле де ће про фе со ро ве ре чи: Оно што не на пи
шеш у јед ној књи зи, на пи са ћеш у дру гој. Иа ко би не ко ме мо гле да ли че на не чи је 
„оправ да ње” због по вр шно сти или мањ ка во сти не че га што је на пи сао, ове ре чи у 
се би кри ју по ру ку јед ног му дрог чо ве ка, све сног да чо век „сво ју књи гу” пи ше це-
ло га жи во та, а да су ње го ви ра до ви са мо по гла вља те књи ге. Те ре чи, иа ко сам се 
и сâм и не зна ју ћи за њих чи ни се од у век и по на шао у скла ду са њи ма, пред ста вља-
ле су ми сво је вр сну по твр ду да по сту пам ис прав но. Исто вре ме но, оне као да су ме 
осло бо ди ле од го вор но сти ве за не за про це ну оно га што ства рам. По гла вља јед не 
књи ге. Ле по ре че но. А та књи га, па де ми на па мет, шта је дру го не го по гла вље неке 
књи ге ко ју пи ше мо сви за јед но! 

Не ко је ре као да чо век уми ре два пу та, дру ги пут кад га за бо ра ве. Ка да је проф. 
др Дра го слав Де вић у пи та њу, та ква бо ја зан не по сто ји, бу ду ћи да је оно што је он 
учи нио за до ма ћу ет но му зи ко ло ги ју то ли ко зна чај но да не сум њи во пред ста вља 
њен „ка мен те ме љац”. А на уч ни прин ци пи ко је је он ус по ста вио и зна ња ко ја је 
из ло жио у број ним на уч ним ра до ви ма ва зда ће би ти „ва же ћи”, од но сно не ће за ста-
ре ти, већ ће би ти ко ри шће ни и на до гра ђи ва ни од стра не свих оних ко ји се ба ве 
до ма ћом тра ди ци о нал ном на род ном му зи ком. 

Ла ка Вам зе мља, дра ги про фе со ре, и веч на Вам сла ва. 

Ди ми три је О. Го ле мо вић 
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IN MEMORIAM

НЕ БОЈ ША ДЕ ВЕ ТАК 
(1955–2017) 

Пе снич ки раз вој ни пут Не бој ше Де ве та ка по ка зу је 
кри ву љу по сте пе ног, али си гур ног успо на. Де ве так је ро ђен 
и од ра стао на Ба ни ји, па је као Ср бин Кра ји шник ко ји жи ви 
у Хр ват ској про сто мо рао раз ви ти по себ на чу ла чо ве ка и 
на ро да чи ји је го ли оп ста нак не пре ста но до во ђен у пи та ње. 
Отво ре ност чу ла, окрет ност ума и трај ни ак ти ви зам пред-
ста вља ју основ не пред у сло ве за го ли оп ста нак, јер се на овом 
тру сном под руч ју, на ко јем су Ср би бар од 60-их го ди на XIX 
ве ка из ло же ни ет нич ком чи шће њу, па и отво ре ном ге но ци ду 
у рат ним вре ме ни ма, сва ка вр ста тро мо сти и нео се тљи во сти 
пла ћа ла бу квал но гла ва ма.

Пе сни штво Не бој ше Де ве та ка мо гло би се са гле да ти у 
окви ру раз вој не схе ме ко ја је за сно ва на на стал ном ра сту и 

бо га ће њу кул тур но-исто риј ске и на ци о нал не све сти, а са чи ње на је у об ли ку тро-
чла не по е тич ке пер спек ти ве. У пр вој по е тич кој фа зи (Пре суд на жеђ, 1980; И дру ге 
бо ле сти, 1980; Не по жељ ни го сти, 1984; За у ста вље на про јек ци ја, 1988; Кљу ча ни ца, 
1991) он се, до след но пи шу ћи сло бод ним сти хом, по ка зу је као да ро вит, али још увек 
не на ро чи то оства рен пе сник, ко ји тра га по соп стве ном ка ко ин ди ви ду ал ном та ко и 
ко лек тив ном ис ку ству, су о ча ва ју ћи се, притом, са мно гим апо ри ја ма из чи јих вр зи них 
ни ти је го то во не мо гу ће осло бо ди ти се. У дру гој фа зи (Жу ђе но во је ва ње, 1995; Ра су ло, 
1997), а у усло ви ма по ре ме ће них со ци јал них од но са и рат ног ста ња на ста лог рас-
па дом СФР Ју го сла ви је, Де ве так се ис ка зу је као пе сник ко ји на сто ји не са мо да 
опи ше ка ко људ ска ду ша стра да у су о че њу са исто ри јом не го и да ука же на то ка ко 
стра дал на ду ша не пре ста но по ку ша ва ства ра ла штвом да осми сли пу те ве ко ји ма је 
про ла зи ла. Исто вре ме но, он ко ри сти из ра жај не мо гућ но сти ве за ног сти ха, ве о ма 
че сто и со нет не фор ме, а ти ме ука зу је и на моћ умет но сти да фор мом пре ва зи ђе 
мно го стру ке не сре ће ре ал ног жи во та. У тре ћој по е тич кој фа зи (Бо ре и бра зго ти не, 
2005; Уза луд тра же ћи, 2008; Ом ча за во шта ни цу, 2009; Као кад снег кр ва ри, 2012) 
Де ве так се вра тио сло бод ном сти ху и пе ва њу о тај но ви тим да то сти ма људ ске ег зи-
стен ци је, али са да то чи ни из у зет но су ге стив ним пе снич ким за пи си ма ко ји пред ста-
вља ју оно нај вред ни је што је овај пе сник ство рио.

Пе сник је уз то об ја вио и две збир ке иза бра них пе са ма ко је су, ма хом, ре ги стро-
ва ле пр ве две по е тич ке фа зе и тек по не ком пе смом на зна чи ле ону тре ћу, нај вред-
ни ју фа зу. Књи гу „иза бра них и но вих пе са ма” Ли цем пре ма на лич ју (2004) при ре дио 
је сам ау тор, док је збир ку иза бра них пе са ма Ко ра ци без од ре ди шта (2004) на чи нио 
пе сник Ан ђел ко Ану шић: ва жност ове дру ге књи ге са др жа на је и у чи ње ни ци да је 
при ре ђи вач оп скр био не са мо ин струк тив ним пред го во ром не го и би бли о граф ским 
по да ци ма са из во ди ма из не ко ли ких ва жни јих кри тич ких тек сто ва. Упр кос то ме 
што су књи жев ни исто ри ча ри ве о ма ра но ука за ли на зна чај Де ве та ко вог пе сни штва 
за ре ги о нал не окви ре срп ске књи жев но сти у Хр ват ској, кри тич ко са гле да ва ње 
пе сни ко вог ме ста у це ло куп ном кон тек сту срп ског пе сни штва још ни је оба вље но 
на за до во ља ва ју ћи на чин. Зна тан на пре дак у том сми слу тре ба ло је да пред ста вља 



422 РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ

Зма је ва на гра да ко ја је пе сни ку до де ље на, као и збор ник кри тич ких ра до ва По е зи ја 
Не бој ше Де ве та ка (2017). Са да, кад је ње гов опус де фи нитивно за о кру жен, на да мо 
се да ће се раз го вор о пре ра но оти шлом пе сни ку на ста ви ти са по ви ше ним сте пе ном 
раз у ме ва ња не са мо за ње го ву пе снич ку реч не го и за исто риј ску суд би ну срп ског 
на ро да нa ши ро ким кра ји шким про сто ри ма.

Иван Не гри шо рац
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IN MEMORIAM

ВО ЈИН С. ДА БИЋ 
(1949–2017)

Срп ска исто ри о гра фи ја из гу би ла је про фе со ра Во ји на 
Да би ћа, исто ри ча ра, ис тра жи ва ча, јед ног од нај ве ћих по-
зна ва лаца про шло сти Вој не кра ји не и Ср ба у Хаб збур шкој 
мо нар хи ји у пе ри о ду но вог ве ка.

Во јин Стан ка Да бић ро ђен је 2. ја ну а ра 1949. го ди не у 
Тро је гла ви код Да ру ва ра. Ди пло ми рао је 1972. го ди не на 
Гру пи за исто ри ју Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду. На 
истом фа кул те ту од бра нио је 1982. го ди не ма ги стар ску тезу 
под на сло вом Бан ска кра ји на од кра ја XVI I до по ло ви не XVI I I 
в ека, а 1996. го ди не и док тор ску ди сер та ци ју Кар ло вач ки 
ге не ра лат (1683–1746). У Исто риј ском ин сти ту ту у Бе о гра-
ду ра дио је од 1973. го ди не у ис тра жи вач ком зва њу. Иза бран 
је за аси стен та на Фи ло зоф ском фа кул те ту, на пред ме ту 

На ци о нал на исто ри ја но вог ве ка 1992. го ди не. У зва ње до цен та иза бран је 1997. 
го ди не, а ван ред ни про фе сор по стао је 2002. го ди не и у том зва њу је пен зи о ни сан 
2014. го ди не. Пре ми нуо је 24. ок то бра 2017. го ди не у Бе о гра ду.

На уч ну ка ри је ру Во јин Да бић за по чео је про у ча ва њем те ма из исто ри је Вој не 
кра ји не и срп ског на ро да на под руч ју Хр ват ске и Сла во ни је у пе ри о ду од XVI до 
XVIII ве ка. У ар хи ви ма у Бе чу, За гре бу и Љу бља ни ис тра жи вао је из вор ну гра ђу. 
Ре зул тат ње го вих ду го го ди шњих ис тра жи ва ња је мо но гра фи ја о Бан ској кра ји ни 
(1984), а за тим и о Кар ло вач ком ге не ра ла ту (2000). Об ја вио је многе ра до ве о про-
шло сти Вој не кра ји не, ме ђу ко ји ма се по себ но из два ја обим на сту ди ја о кра ји шким 
кне зо ви ма у Хр ват ској и Сла во ни ји до сре ди не XVIII ве ка (2007). Ин те ре со ва ње 
за вој но кра ји шку исто ри ју про фе сор Да бић ни ка да ни је из гу био и тим те ма ма се 
че сто и ра до вра ћао. Пла ни рао је да за вр ши и тре ћу мо но гра фи ју из, ка ко је за ми слио, 
три ло ги је о Вој ној кра ји ни ко ја би об у хва та ла област Сла во ни је. Био је не сум њи во 
нај ве ћи по зна ва лац про шло сти Вој не кра ји не и исто ри је Ср ба у Хр ват ској и Сла-
во ни ји на на шим про сто ри ма. 

Ис тан ча но и ши ро ко зна ње ко је је Во јин Да бић имао о про шло сти Ср ба, не 
са мо на под руч ју Хаб збур шке мо нар хи је већ и о они ма под осман ском и мле тач ком 
вла шћу, до шло је до пу ног из ра жа ја у ње го вом ви ше де це ниј ском ра ду са сту ден-
ти ма исто ри је, а у јед ном пе ри о ду и исто ри је умет но сти, на Фи ло зоф ском фа кул-
те ту у Бе о гра ду. Строг и зах те ван пре ма се би, био је та кав и пре ма они ма ко је је 
учио, по себ но пре ма сво јим пост ди плом ци ма и док то ран ди ма. Ре зул тат пе да го шког 
ра да про фе со ра Да би ћа огле дао се у по ве ћа ном ин те ре со ва њу сту де на та за срп ску 
исто ри ју од по чет ка XVI до кра ја XVIII ве ка и из ра же ним же ља ма да се уса вр ша вају 
на пост ди плом ским и док тор ским сту ди ја ма. Под ње го вим мен тор ством на пи сан је 
и од бра њен низ до брих ма ги стар ских и док тор ских те за уте ме ље них на озбиљ ним 
ар хив ским ис тра жи ва њи ма ко ја су кан ди да ти спро ве ли.

По све ће ност Во ји на Да би ћа исто ри ји Ср ба ка ко у да љој та ко и у бли жој про-
шло сти огле да се, и то је зна чај но на гла си ти, у ње го вом ан га жо ва њу то ком те шких 
до га ђа ја ко ји су не дав но сна шли ове на ше про сто ре. Са рас па дом Ју го сла ви је и 
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из би ја њем рат них су ко ба, по чет ком 90-их го ди на XX ве ка осно вао је удру же ње под 
на зи вом Срп ски са бор. Ор га ни зо вао је и во дио сво је вр сни про је кат до ку мен то ва ња 
рат них зло чи на по чи ње них над Ср би ма, пре све га у Хр ват ској, али и у Бо сни и 
Хер це го ви ни. При ку пље на све до чан ства жр та ва рат них зло чи на ње го вим за ла га-
њем об ја вље на су у три са мо стал не пу бли ка ци је из ме ђу 1993. и 1998. го ди не.

По след њих го ди на Во јин Да бић по себ но се за ни мао за про бле ме исто риј ске 
де мо гра фи је срп ских обла сти у но вом ве ку. Ње го ва обим на ис тра жи ва ња под ра зу ме-
ва ла су ста ти стич ку об ра ду ве ли ких се ри ја по да та ка из по ре ских и дру гих по пи са, 
као и број них из во ра на осно ву ко јих је на срп ском ет нич ком про сто ру пра тио ми-
гра ци је, на ста ја ње и не ста ја ње на се ља, про ме не у струк ту ри се љач ких по ро ди ца. 
По себ ну па жњу по све ћи вао је аграр ним при ли ка ма, ра тар ској про из вод њи, зе мљи-
шним по се ди ма, по ре ским оба ве за ма ста нов ни штва обла сти ко ју је ис тра жи вао. 
Од 2010. го ди не по чео је да об ја вљу је ре зул та те сво јих ис тра жи ва ња у на уч ним 
ча со пи си ма Збор ник о Ср би ма у Хр ват ској, Збор ник Ма ти це срп ске за исто ри ју, 
Срп ске сту ди је, као и у ме ђу на род ним збор ни ци ма ра до ва. 

Ве ли ку па жњу Во јин Да бић по све ћи вао је лек си ко гра фи ји. Уче ство вао је на 
свим ве ли ким лек си ко граф ским про јек ти ма иза ко јих су ста ја ли Срп ска ака де ми ја 
на у ка и умет но сти, Ма ти ца срп ска и За вод за уџ бе ни ке. Не сум њи во нај ве ћи траг 
оста вио је на про јек ту Срп ски би о граф ски реч ник Ма ти це срп ске као члан Уре ђи-
вач ког и Ре дак ци о ног од бо ра, и уред ник две епо хе ко је об у хва та ју пе риод од XVI до 
XVIII ве ка. Као са рад ни ке на про јек ту укљу чио је ве ћи број мла дих ис тра жи ва ча 
и ти ме им пру жио при ли ку за са рад њу са Ма ти цом срп ском. Ау тор је ве ли ког бро ја 
би о гра фи ја исто риј ских лич но сти са под руч ја под хаб збур шком, тур ском и мле тач-
ком вла шћу.

Зна ча јан до при нос Во јин Да бић је дао Збор ни ку Ма ти це срп ске за исто ри ју 
чи ји је глав ни уред ник по стао 2013. го ди не. По ред то га, био је и члан Ре дак ци о ног 
од бо ра Збор ни ка о Ср би ма у Хр ват ској Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти. 

Про фе сор Во јин Да бић био је чо век ши ро ких на уч них ин те ре со ва ња. Ду бо ко 
ула зе ћи у про бле ме ко је је ис тра жи вао, пре да вао им се у пот пу но сти. До кра ја је 
за др жао ра до зна лост и за не се ност исто ри о граф ским про бле ми ма ко је је реша вао. 
По ка зи вао је истин ску ра дост и за до вољ ство про ла зе ћи кроз про цес от кри ва ња 
не по зна тог и про на ла же ња но вих ре ше ња. Они ко ји су га по зна ва ли до бро се се ћа ју 
ша ла ко је је умео да на пра ви на свој ра чун го во ре ћи ка ко да но ноћ но „бро ји зрн ца” 
док ра чу на при но се ра зних жи та ри ца у XVIII ве ку. 

Би ла је ве ли ка част учи ти од чо ве ка и про фе со ра ка кав је био Во јин Да бић и 
ка сни је са ра ђи ва ти са њим.

Иси до ра То ча нац Ра до вић
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IN MEMORIAM

МИ ЛАН РА ДУ ЛО ВИЋ 
(1948–2017)

Мо ну мен тал ни те мат ско-про грам ски збор ник ра до ва 
Књи жев ност – те о ло ги ја – фи ло со фи ја, ко ји су бе о град ски 
Ин сти тут за књи жев ност и умет ност и Пра во слав ни бо го-
слов ски фа кул тет у Фо чи пла ни ра ли да пу бли ку ју у част 
Ми ла ну Ра ду ло ви ћу, об ја вљен је (2018) у спо мен овом ду-
го го ди шњем и углед ном ру ко во ди о цу про јек та за те о ри ју 
књи жев но сти у по ме ну том ин сти ту ту и ре дов ном про фе со ру 
по ме ну тог фа кул те та. Смрт је, ка ко то не рет ко би ва, би ла 
бр жа од књи ге. 

Три тер ми на из на сло ва збор ни ка ја сно ука зу ју на три 
по ља ства ра лач ког ин те ре со ва ња Ми ла на Ра ду ло ви ћа, по чев 
од ње го ве пр ве књи ге, Ви до ви срп ске књи жев не кри ти ке 
(1978), па до по след ње, Вре ме и ду ша (2017). У тим про блем-

ским ко ор ди на та ма сто је и дру ге зна чај не књи ге овог ау то ра – од ко јих из два ја мо 
Мо дер ни тет и тра ди ци ја – (по)ети ка срп ског ро ма на дру ге по ло ви не 20. ве ка (2002), 
Књи жев ност и те о ло ги ја – при лог из у ча ва њу те о ло шке књи жев не те о ри је (2013) 
и Срп ски кул тур ни обра зац и срп ска књи жев ност (2015). 

По на шем су ду, Ми лан Ра ду ло вић ће би ти упам ћен као са мо сво јан ства ра лац 
ко ји је де лао на ви ше по ља. Есте ти чар, књи жев ни те о ре ти чар, кри ти чар, со ци о лог 
и исто ри чар кул ту ре и књи жев но сти, ту мач и при ре ђи вач ка ко ка пи тал них та ко и 
оних из на шег ви до кру га де це ни ја ма по ти ски ва них шти ва књи жев но-кри тич ке и, 
по себ но, фи ло зоф ско-те о ло шке ми сли, Ра ду ло вић је тра гао за осве до че њем о то ме 
да ни је рас ки ну та сим би о за умет нич ког ства ра ла штва и ре ли ги је. У скла ду са сво-
јим уве ре њем да мо дер на дру штва ни су ви ше се ку лар на не го пост се ку лар на, Ра-
ду ло вић ова ко де фи ни ше он то ло шки ста тус књи жев ног де ла:

„Кад ег зи сти ра као ау тох то но ду хов но би ће, књи жев но де ло у се би су бли ми ше 
и из ми ру је исто ри ју и веч ност, ма те ри јал ну при ро ду и бо жан ску ду хов ност, кул ту ру 
и ва се ље ну. Као ду хов но би ће, књи жев но де ло је при род но-ду хов ни ре а ли тет и исто-
вре ме но кул тур ни фе но мен, ау тох то на и спон та на ду хов на ре ал ност и план ски сми-
шљен про из вод људ ског ра да. Исто вре ме но је и пу ки сим вол све та и ме та фо ра ствар не 
људ ске ег зи стен ци је – и ре а лан, не по сре дан про цес у ко јем се свет и жи вот по но во 
ра ђа ју и ду хов но са мо об на вља ју.” (Књи жев ност и те о ло ги ја, стр. 103–104).

Сво је вре ме но ми ни стар ве ра у Вла ди Ре пу бли ке Ср би је, Ра ду ло вић је био 
ви ше стру ко ан га жо ван у јав ном и кул тур ном жи во ту. Оста вио је не из бри сив траг 
и у де ло ва њу За ду жби не „До си теј Об ра до вић” у Бе о гра ду, чи ји је су о сни вач Ма-
ти ца срп ска, као и у са мој Ма ти ци, где је у свој ству стал ног чла на са рад ни ка, из-
ме ђу оста лог, одр жао за па же ну Све то сав ску бе се ду (2012), с те мом „Ан тро по ло ги-
ја жи ти ја – чо век у Бо га”, а за Из да вач ки цен тар Ма ти це срп ске при ре дио књи гу 
До бри ца Ћо сић, об но вље ну (2018) у Ан то ло гиј ској еди ци ји „Де сет ве ко ва срп ске 
књи жев но сти”.

Слав ко Гор дић
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IN MEMORIAM

МИР КО ТИ ШМА 
(1929–2017)

Кра јем 2017. го ди не, тач ни је 12. де цем бра 2017. го ди не, 
у 89. го ди ни упо ко јио се про та Ти шма. За у по ко је на ли тур-
ги ја и опе ло слу же ни су у Хра му Све та три је рар ха у Но вом 
Са ду, у сре ду, 13. де цем бра 2017. го ди не у при су ству род би-
не, при ја те ља али и по што ва лаца про те Ти шме. Опе ло је 
слу жио ми тро по лит за гре бач ко-љу бљан ски Пор фи ри је, уз 
са слу же ње епи ско па бач ког Ири не ја, као и ви ше све ште но-
слу жи те ља Епар хи је бач ке. 

По ро ђе њу Бе о гра ђа нин (ро ђен 26. апри ла 1929. го ди не), 
син Мар ка, жан дар ме риј ског на ред ни ка, и Ол ге из Че пи на 
(код Оси је ка), Мир ко је од де тињ ства при вр жен Бо гу и цр кви. 
На кон Дру гог свет ског ра та, у не мир ним и те скоб ним го-
ди на ма за Срп ску цр кву, он упи су је и за вр ша ва Бо го сло ви ју 

Све тог Са ве. У Кру ше до лу је ру ко по ло жен за ђа ко на и за пре зви те ра (1952). Био је 
па рох се ла Доп син код Оси је ка (1952–1954), Бе лог Бр да (1954–1971) и па рох при 
Хра му Све та три је рар ха у Но вом Са ду (1971–1996). Ан га жо ван је био као ар хи је-
реј ски на ме сник, се кре тар епи ско па бач ког и се кре тар Епар хиј ског управ ног од бо ра 
Епар хи је бач ке као и члан Епар хиј ског са ве та.

Он се, ме ђу тим, не за до во ља ва уо би ча је ним жи во том све ште ни ка, же ли и мо же 
ви ше. Учио је сли кар ство код ака дем ског сли ка ра Љу бе Вер не ра у Оси је ку, сту ди-
рао и за вр шио исто ри ју умет но сти на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Сли као 
је ве о ма за па же на де ла. Упри ли че на је и из ло жба ње го вих сли ка у Ар хи ву Вој во ди не 
у Но вом Са ду. Био је и пр ви управ ник об но вље не Срп ске ма на стир ске штам па ри је 
у Срем ским Кар лов ци ма.

По пут Ра до сла ва Гру ји ћа и Сте ве Ди ми три је ви ћа, у нај бо љој тра ди ци ји сво-
јих прет ход ни ка, а ипак на се би свој ствен и ау тен ти чан на чин, про та Ти шма се 
ба вио де лом бо га те исто ри је Срп ске цр кве и исто ри јом умет но сти. Па жљи во, са 
ста рих до ку ме на та је раш чи та вао, пу то вао је кроз вре ме и про стор, све до чио и о свом 
вре ме ну, оти мао од за бо ра ва. Са би рао је ра су то, об ја вљи вао је и опо ми њао. Са ра ђи-
вао је у многим цр кве ним ча со пи си ма ка ко у зе мљи та ко и у ино стран ству. Про та 
Ти шма је ду го го ди шњи стал ни члан Ма ти це срп ске и са рад ник ка пи тал ног Ма ти-
чи ног про јек та Срп ски би о граф ски реч ник, за чи јих је шест то мо ва на пи сао чак 80 
би о граф ских од ред ни ца. Пи сао је и за Све ске Ма ти це срп ске, као и за ре но ми ра ни 
Збор ник Ма ти це срп ске за ли ков не умет но сти.

Из ње го вог пе ра про ис те кле су и зна чај не мо но гра фи је: Сар ваш и ње го во до ба, 
Срп ска цр ква Све тог Ни ко ле у Бе лом Бр ду, Цр ква Ро ђе ња Пре све те Бо го ро ди це у 
Ко прив ни, Ср би и цр ква у Че пи ну, Епи скоп бач ки Ми тро фан Ше вић и ње го во до ба и 
Све ште ни ци у Бе лом Бр ду и при кљу че ни ја, на ста ло као ре зул тат ви ше де це ниј ског 
тру да и ра да, а об ја вље но за хва љу ју ћи ар хи ман дри ту Сте фа ну, игу ма ну ма на стира 
Ве ли ке Ре ме те. Про та је књи гу по све тио се ни ма сво је жи вот не са пут ни це Сла ви це.

По след ња ње го ва књи га Све ште ни ци у Бе лом Бр ду и при кљу че ни ја до жи ве ла 
је ве ли ко при зна ње струч не и на уч не јав но сти. Пи са ни су при ка зи књи ге а пред ста-
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вље на је у Ма ти ци срп ској и у Бе лом Бр ду. Све ча на са ла Ма ти це срп ске би ла је 
ма ла да при ми пу бли ку ко ја је до ла зи ла са свих стра на. По себ ну ра дост про та је 
до жи вео јер је у пу бли ци био ве ли ки број ње го вих па ро ха из Бе лог Бр да. Про та 
Ти шма је 6. апри ла 2017. го ди не об и шао Но во Бр до, на кон ви ше де це ни ја жељ ног 
иш че ки ва ња. Ње го ви Бе ло бр ђа ни су га до че ка ли у ве ли ком бро ју и са ра до шћу. 
Пре по зна вао је сво је па ро хе и тач но је знао ко је из ко је по ро ди це. Об и шао је Цр кву 
Све тог Ни ко ле у ко јој је слу жио а ње гов до ла зак на ја ви ла су зво на. Том при ли ком, 
пред ста вље на је и ње го ва књи га. Спо кој ство и бла же ни мир про те Ти шме на кон те 
по се те би ли су ви дљи ви. Као да је ис пу нио свој за вет и још јед ном ви део Бе ло Брдо, 
цр кву и сво је па ро хе.

Не сва ки да шња по ја ва срп ског све ште ни ка, ли ков ног умет ни ка, исто ри ча ра 
умет но сти, исто ри ча ра цр кве, лек си ко гра фа, књи го љуп ца, знал ца стра них је зи ка, 
пра вог ду хов ни ка, а пре све га ху ма ни ста и чо век у пра вом сми слу те ре чи био је 
оми ље ни но во сад ски про та Ти шма.

Био је оже њен Слав ком, ро ђе ном Хи до шан. Успо ме ну на ње га да нас чу вају ње-
го ва кћи Ве ра, зет и унук, али не са мо они већ сви љу ди ко ји су га по зна ва ли...

Алек сан дра Но ва ков
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IN MEMORIAM

РОКСАНДA ПЕ ЈО ВИЋ 
(1929–2018)

Про фе сор док тор Рок сан да Пе јо вић, ува же ни му зи ко-
лог и исто ри чар умет но сти, ре дов ни про фе сор Фа кул те та 
му зич ке умет но сти, пре ми ну ла је 5. ја ну а ра 2018. го ди не у 
сво јој 89. го ди ни.

Име Рок сан де Пе јо вић би ло је де це ни ја ма си но ним 
за ви со ке стан дар де у му зи ко ло ги ји. Ком плек сан и сло је-
вит, њен му зи ко ло шки про фил про сти ре се у ва ле ри ма 
ен ту зи ја зма, ра до зна ло сти, упор но сти и не по сред но сти. 
Као на уч ник, али и као про фе сор, по ка зи ва ла је ко ли ко је 
ва жно не пре кид но учи ти, би ти зна ти же љан, а под ра зу ме-
ва ла је, и то без у слов но, да тре ба би ти ши ро ко обра зо ван 
и све стран. 

Рок сан да Пе јо вић, ро ђе на 1929. го ди не, ди пло ми ра ла 
је на сту диј ској гру пи за исто ри ју умет но сти Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду 
1954. го ди не са ра дом „Про бле ми исто ри је умет но сти 18. ве ка”.* Већ на ред не го ди-
не за вр ши ла је Исто риј ско-фол клор ни од сек Му зич ке ака де ми је у Бе о гра ду, са 
ра дом по све ће ним Ро бер ту То лин ге ру. На кон осам го ди на ма ги стри ра ла је на Му-
зич кој ака де ми ји у Бе о гра ду са те мом Му зич ка кри ти ка и есе ји сти ка из ме ђу два 
свет ска ра та, под мен тор ством Ста не Ђу рић Клајн. Док то ри ра ла је 1984. го ди не 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Љу бља ни, а мен тор јој је био др Дра го тин Цвет ко. 
Ње на док тор ска ди сер та ци ја, у ко јој је бо га та зна ња из исто ри је умет но сти успе шно 
по ве за ла са исто ри јом му зи ке, но си на слов Пред ста ве му зич ких ин стру ме на та у 
сред њо ве ков ној Ср би ји.

На уч ни опус јед ног од нај пло дни јих му зи ко ло га у срп ској сре ди ни укљу чу је 
три де сет и че ти ри об ја вље не књи ге, сто ти не чла на ка, уџ бе ни ке, при год не мо но гра-
фи је, мно штво ен ци кло пе диј ских од ред ни ца и ве ли ки број дру гих на пи са. Са мо у 
по след ње две де це ни је ње на би бли о гра фи ја обо га ће на је на сло ви ма чак пет на ест 
књи га; ме ђу њи ма је и мо но гра фи ја Mu si cal In stru ments in Me di e val Ser bia на ен гле-
ском је зи ку (2013),** ис пу ње на „фа сци нант ним опи си ма” ко ја је, као што је Тил ман 
Зе бас (Til man Se e bass) за па зио, „ре зул тат не у мор ног и жи вот ног тру да.”*** Импре-
сивaн и у ме ђу на род ним окви ри ма, спи сак ра до ва Рок сан де Пе јо вић ре зул тат је 
му ко трп ног ра да и ње них упор них, чак и фа на тич них, по ку ша ја да се срп ска 

* О сво јим сту ди ја ма, на уч ним пре о ку па ци ја ма и од но су пре ма про фе си ји Рок сан да 
Пе јо вић го во ри ла је у ин тер вјуу об ја вље ном под на сло вом „Ма ло шта сам по че ла, а да ни сам 
за вр ши ла” / “The re are few things that I star ted and left un fi nis hed. An in ter vi ew with Rok san da 
Pe jo vić”, New So und, In ter na ti o nal Jo ur nal of Mu sic, No. 43/I, 2014, 7–16.

** Rok san da Pe jo vić, Mu si cal In stru ments in Me di e val Ser bia, Bel gra de, Fa culty of Mu sic, 
Uni ver sity of Arts in Bel gra de, 2013.

*** Til man Se e bass, “Rok san da Pe jo vić, Mu si cal In stru ments in Me di e val Ser bia. Bel gra de: 
Uni ver sity of the Arts – Fa culty of Mu sic, 2013. 325 pp. with nu me ro us il lu stra ti ons in co lo ur and 
black and whi te. 1 CD. ISBN 978-86-88619-25-7”, New So und, In ter na ti o nal Jo ur nal of Mu sic, 
No. 43/I, 2014, 202.
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му зич ка исто ри о гра фи ја обо га ти из раз ли чи тих угло ва, да се до ступ на са зна ња 
не пре кид но над гра ђу ју и до пу ња ва ју.*

У му зи ко ло шком ра ду Рок сан де Пе јо вић кон ти ну и ра но се, од по че т ка ње ног 
про фе си о нал ног ба вље ња на у ком, пре пли ће не ко ли ко те ма: му зич ка ико но гра фи ја, 
по себ но усме ре на ка срп ским сред њо ве ков ним спо ме ни ци ма и, ши ре, ви зан тиј ском 
аре а лу, би ла је „при род на” област ин те ре со ва ња не ко га ко је по обра зо ва њу не само 
исто ри чар му зи ке већ и исто ри чар умет но сти. Ту су, за тим, не ма ње ва жне обла сти 
му зич ке кри ти ке и пи са не ре чи о му зи ци, ко је су је оку пи ра ле од по чет ка 90-их 
го ди на XX ве ка, а на ро чи то то ком по след ње де це ни је жи во та. Са мо од 2008. го ди-
не, на при мер, из да ла је пет књи га ко ји ма је об у хва ти ле на пи се Ста не Ђу рић Клајн, 
Бран ка Дра гу ти но ви ћа, по том – „му зич ких пи са ца дру ге по ло ви не XX ве ка: од Пе тра 
Ко њо ви ћа до Оска ра Да но на”, на кон то га ба ви ла се ра дом Па вла Сте фа но ви ћа и 
Дра гу ти на Го сту шког, док је у по след њој књи зи пи са ла о де ло ва њу „ди пло ма ца 
Му зич ке ака де ми је у Бе о гра ду по сле 1945. го ди не”.** Упра во на ве де не обла сти ње ног 
на уч но ис тра жи вач ког ра да не рас ки ди во се пре пли ћу и су сре ћу са они ма ори јен ти-
са ним ка му зич ком из во ђа штву, те ми ко јој је Рок сан да Пе јо вић по све ти ла из у зет но 
ве ли ки број на пи са, а ме ђу њи ма и књи ге Срп ско му зич ко из во ђа штво ро ман ти
чар ског до ба, Опе ра и ба лет На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду, Кон церт ни жи вот 
у Бе о гра ду (1919–1941).*** 

Чи та њем „из ме ђу ре до ва” са зна је мо мно го о Рок сан ди Пе јо вић као исто ри ча-
ру му зи ке и му зи ко ло гу: реч је о на уч ни ку скло ном на ра тив ном мо но ло гу по ста-
вље ном у оквир исто риј ски ши ро ких па но ра ма. По се до ва ла је бо га та зна ња из 
раз ли чи тих обла сти, и би ла је вољ на да чи та о цу ште дро и без ре зер ве по ну ди 
мно штво вред но при ку пље них ин фор ма ци ја. Ра до је из но си ла соп стве не за кључ ке, 
по ле ми са ла и ди ску то ва ла, али ни је пре за ла од на кнад не ре ви зи је соп стве них ста-
во ва. Ни је се, ка ко је и Ка та ри на То ма ше вић до бро за па зи ла, пла ши ла да „до пу ни 
или из но вог угла са гле да по је ди не те ме и обла сти.”**** Кроз бо га те при ло ге ње них 
књи га у ви ду раз ли чи тих пре гле да, та бе ла, хро но ло шких та бли ца чи та лац се ла ко 
упо зна је са не се бич но по ну ђе ним ин фор ма ци ја ма. Јед но ставан на чин из ла га ња, 
че сто ве о ма кон ден зо ван, иа ко све до чи о же љи да се бу де при сту па чан, по не кад 
би ва ениг ма ти чан, збу њу ју ћи, па и крип ти чан, у из ве сним си ту а ци ја ма ра зу мљив 
са мо они ма ко ји су „у пр вом ли цу” по зна ва ли стил Рок сан де Пе јо вић.

Као и мно ге ње не ко ле ге, уни вер зи тет ски про фе со ри ши ром све та, Рок сан да 
Пе јо вић је свој на уч ни рад ста вља ла на пр во ме сто, док јој је пе да го шки ан га жман, 
ка ко је и са ма че сто ис ти ца ла, био од се кун дар не ва жно сти. Па опет, рад у на ста ви 
био је нео бич но зна ча јан под сти цај пр во за струч не, а по том и за на уч но ис тра жи-
вач ке те ме ко ји ма се ба ви ла, та ко да се пре мо же го во ри ти о су сре ту, ин тер ак ци ји 

* Сво ју по след њу би бли о гра фи ју Рок сан да Пе јо вић об ја ви ла је под на сло вом Би о гра
фи ја и би бли о гра фи ја, Бе о град, б.и., 2013.

** Ко мен та ри тек сто ва Ста не Ђу рићКлајн. По во дом сто го ди шњи це ро ђе ња, Бе о град, 
Фа кул тет му зич ке умет но сти, 2008; Пре глед му зич ких до га ђа ња (1944–1971). Бран ко Дра
гу ти но вић, Бе о град, Фа кул тет му зич ке умет но сти, 2009; Есе ји сти и кри ти ча ри. Од Пе тра 
Ко њо ви ћа до Оска ра Да но на, Бе о град, Фа кул тет му зич ке умет но сти, 2010; Ком плек сно 
по сма тра ње му зи ке: Па вле Сте фа но вић. Дра гу тин Го сту шки, Бе о град, Фа кул тет му зич ке 
умет но сти, 2012; Кри ти ке, есе ји и књи ге. Пр ви бе о град ски му зи ча ри – ди плом ци по сле 1945. 
го ди не, Бе о град, Фа кул тет му зич ке умет но сти, 2016.

*** Срп ско му зич ко из во ђа штво ро ман ти чар ског до ба, Бе о град, Уни вер зи тет умет но сти, 
1991; Опе ра и ба лет На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду, Бе о град, Фа кул тет му зич ке умет но сти, 
1996; Кон церт ни жи вот у Бе о гра ду (1919–1941), Бе о град, Фа кул тет му зич ке умет но сти, 2004. 

**** Ка та ри на То ма ше вић, „Му зи ко ло шки пор трет Рок сан де Пе јо вић”, у: Ива на Пер ко-
вић-Ра дак, Дра га на Сто ја но вић-Но ви чић, Дан ка Ла јић (ур.), Исто ри ја и ми сте ри ја му зи ке. 
У част Рок сан де Пе јо вић, Бе о град, Фа кул тет му зич ке умет но сти, 2006, 41.
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и про це су у ко јем су обе гра не про фе си о нал ног ан га жма на Рок сан де Пе јо вић про-
фи ти ра ле, не го о њи хо вој по ла ри за ци ји. Па ра док сал но, без об зи ра на то што пе да го-
ги ју ни је сма тра ла сво јим нај ва жни јим про фе си о нал ним иза зо вом, го то во чи та ву 
ка ри је ру по све ти ла је овом по зи ву. Из у зев го ди не ра да у Ју го кон цер ту (1956), без-
ма ло че ти ри де це ни је Рок сан да Пе јо вић де ло ва ла је као про фе сор, пр во у Сред њој 
му зич кој шко ли Стан ко вић (1957–1975), а по том на Фа кул те ту му зич ке умет но сти 
Уни вер зи те та умет но сти у Бе о гра ду (до цент, ван ред ни и ре дов ни про фе сор, 1975–
1995). На кон пен зи о ни са ња ни је пре ки ну ла ве зе са на ста вом, па је ви ше го ди на 
би ла ан га жо ва на на основ ним и пост ди плом ским сту ди ја ма. Би ла је мен тор го то во 
три де сет ди плом ских ра до ва, ма ги стар ских и док тор ских те за. Од сту де на та ко ји 
су ди пло ме сте кли у ње ној кла си де се то ро их је на ста ви ло да ра ди на фа кул те ти ма 
и ака де ми ја ма у Бе о гра ду, Но вом Са ду и Кра гу јев цу, у на уч ним ор га ни за ци ја ма 
– Му зи ко ло шком ин сти ту ту СА НУ и у ино стра ним ин сти ту ци ја ма, а мно ги од њих 
и у ме ди ји ма, ор га ни за ци ји му зич ког жи во та, ре но ми ра ним сред њим му зич ким 
шко ла ма. 

Као уни вер зи тет ски про фе сор Рок сан да Пе јо вић ви ше је па жње по све ћи ва ла 
уче њу сту де на та ка ко да раз ми шља ју и ре ша ва ју од ре ђе не про бле ме, не го оно ме 
шта тре ба учи ти. Ни је се ус те за ла да при зна уко ли ко не што не би зна ла и са ужи-
ва њем би у тим при ли ка ма учи ла за јед но са сту ден ти ма. По себ но је во ле ла ди ску-
си је на ча со ви ма, и та да би сту ден ти, у из ве сним при ли ка ма, при су ство ва ли ње ним 
уну тра шњим ди ја ло зи ма, јед ном, за про фе сор ку Пе јо вић на ро чи то ка рак те ри стич ном, 
„об ли ку” на ста ве. У та квим при ли ка ма се „отва ра ла”: де ли ла је са сту ден ти ма соп-
стве не на уч не, про фе си о нал не, пе да го шке, ми са о не, фи ло зоф ске, мо рал не или 
емо ци о нал не пре о ку па ци је и ста ња. Уну тра шњи ди ја лог Рок сан де Пе јо вић умео је 
да, си сте мом сло же них асо ци ја ци ја, ми са о ни ток „од ве де” то ли ко да ле ко од те ме 
пре да ва ња да би по сле то га би ло го то во не мо гу ће вра ти ти се на „школ ски” за да так. 
Ма ко ли ко збу њу ју ћи, та кви мо мен ти ни ка да ни су би ли ли ше ни ду бљих са др жа ја, 
а ни ду хо ви то сти. Би ли су, без из у зет ка, по себ ни и не по но вљи ви.

Це ло куп на про фе си о нал на, па и при ват на би о гра фи ја про фе со ра др Рок сан де 
Пе јо вић огле да ло су ње не енер гич но сти, ви тал но сти и про фе си о нал но сти. Иа ко 
ви ше ни је са на ма, Аја нас и да ље ин спи ри ше и под се ћа на пра ве вред но сти. 

Ива на Пер ко вић
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IN MEMORIAM

ЈО ВАН РА ДУ ЛО ВИЋ 
(1951–2018)

Жи ве ћи у Бе о гра ду од сту дент ских го ди на (1971), Јо-
ван Ра ду ло вић је у свом књи жев ном и јав ном дје ло ва њу био 
оп сјед нут сво јим за ви ча јем и суд би ном Ср ба у Хр ват ској. 
То је нај ва жни ја и нај и стак ну ти ја те ма ње го вих при по ви је-
да ка, тв-дра ма и дра ма, ро ма на, сје ћа ња и за пи са, ње го вог 
пу бли ци стич ког и уред нич ког ра да. О по ло жа ју Ср ба у Хр ват-
ској пи сао је по ле мич ки, слу те ћи опа сност ко ја им при је ти 
и спо ља и из ну тра, из вла сти тог од но са пре ма иза зо ви ма 
вре ме на и пре ма свом иден ти те ту. У при штин ском Је дин
ству (1989) ус твр дио је да је по ло жај Ср ба у Хр ват ској го ри 
не го по ло жај Ср ба на Ко со ву, што је иза зва ло ве ли ке на па де 
у хр ват ској штам пи, до за хтје ва да се про тив ау то ра по кре-
не кри вич ни по сту пак. Кад се рас плам са ла кри за ме ђу на-

ци о нал них и ме ђу ре пу блич ких од но са у Ју го сла ви ји и Хр ват ској, ан га жу је се на 
ства ра њу или об на вља њу срп ских кул тур них дру шта ва („Зо ра”, у Ки ста ња ма, 1990, 
од мах за бра ње на; „Про свје та” у За гре бу, СКД „Са ва Мр каљ” у То пу ском, дру штво 
из у зет но ак тив но то ком тра ја ња Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не). Ка сни је је био по кре-
тач збо р ни ка сту ди ја Ре пу бли ка Срп ска Кра ји на (Книн – Бе о град, 1996), оку пив ши 
на ше нај у глед ни је струч ња ке из раз ли чи тих обла сти (Слав ко Га ври ло вић, Де јан 
Ме да ко вић, Па вле Ивић, Ва си ли је Кре стић, Јо ван Илић, Ча слав Оцић, Ко ста Ча во-
шки, Во јин Да бић...). Као уред ник БИГЗ-а с ве ли ким на мје ра ма је по кре нуо би бли-
о те ку „Књи жев ност Срп ске Кра ји не”, гдје су об ја вље на Иза бра на дје ла Мир ка 
Ко ро ли је у ње го вој ре дак ци ји, а под ста као је ау то ра ово га не кро ло га да на пи ше 
мо но гра фи ју Књи жев ност Срп ске Кра ји не (1998). Као управ ник Би ли о те ке гра да 
Бе о гра да ор га ни зо вао је сим по зи јум о Вла да ну Де сни ци (2005), ко ји је као ис ход 
имао збор ник ра до ва (2007). Вр ло је мно го учи нио да се вра те у ку лтур ни жи вот 
Бе о гра да лич ност и дје ло Ма ри је Илић Ага по ве (об ја вљи ва ње ње них књи га и ра-
до ва, на гра да с ње ним име ном), пр ве управ ни це Би бли о те ке гра да Бе о гра да (ина че 
ро дом из Па ђе на код Кни на). 

До жи вља вао је као лич ну ра ну аси ми ла ци ју и не при зна ва ње кул тур не ба шти не 
срп ског на ро да у Хр ват ској, уза све ви дљи ви је зна ко ве од ро ђа ва ња; слу тио је ве-
ли ку бу ру, не пре ста но за пи тан, кри тич ки и (чи ни ло нам се) зло гу ко, над суд би ном 
и сна гом на шег на ро да за одр жа ва ње (при мје ћу је тзв. не га тив ну се лек ци ју срп ских 
ка дро ва и срп ске ин те ли ген ци је у Хр ват ској). Усуд Ср ба у Хр ват ској, с „Олу јом”, 
иза звао га је да на по зив Кул тур но-умет нич ке ре дак ци је ТВ Бе о град на пи ше сце-
на рио за те ле ви зиј ску се ри ју, По ла ча – Оквил (2001/2002), ко ји је остао на па пи ру, 
ба чен у кош. Из то га сце на ри ја је на стао ро ман Од Ог ње не до Бла ге Ма ри је (2008), 
с те мом и мо ти ви ма прог на нич ке ко ло не од По ла че до Дри не. Ни у бе о град ским 
при ча ма ни је на пу стио не срет ну суд би ну сво јих (и на ших) зе мља ка, иа ко су га 
но ве жи вот не окол но сти во ди ле но вим те ма ма: тв дра ма Бо ра под оку па ци јом, у 
тра го ви ма ау то би о граф ска, дра ма је изо ло ва ног и од ба че ног пи сца у Бе о гра ду, 
окру же ног ла жним па три о ти ма и по ква ре ним „при ја те љи ма” (из ве де на 2007).
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Јо ван Ра ду ло вић је ушао у ред ис так ну тих при по вје да ча мла де ге не ра ци је с 
пр вом збир ком при по ви је да ка (Илин штак, 1978). По њој се ви дје ло да му је сви јет 
дје тињ ства у Дал ма ци ји глав но по ље при по ви је да ња, али с на лич ја офи ци јел ног 
сми сла (дру штве ног по рет ка, ин сти ту ци ја, вла сти, ме ди ја, иде ја о со ци јал ној прав-
ди у со ци ја ли зму, о од го вор но сти за гра ђан ски и осло бо ди лач ки рат, о пра ву на 
гра ђан ску сло бо ду, о рав но прав но сти и „брат ству и је дин ству”, о од но су Ср ба и 
Хр ва та, на прет ку, зва нич ној по ли ти ци), или о на лич ју сва ко днев них при ли ка (по ро-
дич ни од но си, ро ди те љи и дје ца, уче ни ци и учи те љи, дје ча ци и дје вој чи це, се о ске 
за јед ни це). Уз за чу ђу ју ће жи во ис ку ство ствар но сти, мо дер не цр те Ра ду ло ви ће ве 
про зе оби ље жи ли су гро теск ност и нео би чан спој па то са смр ти и сми је ха, фан та-
сти ке и ре ал но сти, те у дис тан ци ра ној иро нич но сти, ко ја се по вла чи или при гу-
шу је тек у ње го вим но ви јим тек сто ви ма. Као и низ на ших ве ли ких про за и ка, од 
До си те ја до Ан дри ћа или Ћо пи ћа, он ра до узи ма жи ву усме ну ри јеч (анег до та, 
по сло ви ца, по дру га чи ца, фра за, по сту пак усме ног при ча ња и на тр пи ча ва ња/ так-
ми че ња, над го ва ра ња, над ла ги ва ња, „пре ња”). Ако но ву фа зу Ра ду ло ви ће вог при-
по ви је да ња тре ба тра жи ти из ван ми је ња ња мо тив ско-те мат ских кру го ва, она се 
пре по зна је у на пу шта њу ја ких сред ста ва умјет нич ког из ра за (по ти ску је се гро-
теск но, бру тал но, иро нич но, па те тич но) и у ори јен та ци ји на дис тан ци ра но, го то во 
рав но ду шно во ђе ну при чу ко ја чи та о ца др жи нео бич ном фа бу лом и нео бич ним 
скло пом окол но сти у ко ји ма се ју на ци на ђу. 

Јо ван Ра ду ло вић је већ пр вих го ди на из ла ска у јав ност при ву као па жњу и 
кри ти ча ра и жи ри ја, али и суд ских ор га на и по ли тич ких ин сти ту ци ја и, што је 
мно го ва жни је, па жњу чи та ла ца. На гра ђи ва на и из по ли тич ких раз ло га од ба ци ва-
на, ње го ва дје ла су има ла ти ра же у де се ти на ма хи ља да при мје ра ка, да нас те шко 
за ми сли ве. У јав ност је нај бр же про др ла те ле ви зиј ска дра ма Ву ча ри До ње и Гор ње 
По ла че (1978), али је по зо ри шна пред ста ва и дра ма Го луб ња ча (1983) на ди шла ваљ да 
све слич не слу ча је ве у свом вре ме ну и до и ста оста ла у исто ри ји срп ског и ју го сло-
вен ског по зо ри шта и јав не ри је чи по се бан слу чај. (У Ра ду ло ви ће вој ре дак ци ји је 
при ре ђе на обим на збир ка до ку ме на та (Слу чај „Го луб ња ча” – за и про тив, 2008: 
текст дра ме, до ку мен ти, при ка зи ис так ну тих по зо ри шних и књи жев них кри ти ча ра, 
по ли тич ке осу де са сјед ни ца пар тиј ских ко ми те та, но вин ски ко мен та ри, три би не 
драм ских умјет ни ка, ре ак ци је гру па сту де на та, офи ци ра ЈНА и др.).

Ро ма не Јо ва на Ра ду ло ви ћа ди је ли исто риј ска ра сје ли на, хр ват ска вој на ак ци-
ја „Олу ја”. Пр ви ње гов ро ман, Бра ћа по ма те ри (1986), го то во је за ви чај на хро ни ка, 
са за пле том око мје шо ви тог бра ка и „бра ће по ма те ри” (је дан син уста ше, а дру ги 
син пар ти за на – Ср би на). Ро ман-хро ни ка о жи во ту Дал ма тин ске за го ре у пе ри о ду 
из ме ђу два свјет ска ра та и по рат ним де це ни ја ма, и ро ман из ђач ког жи во та у Бе о гра-
ду 70-их го ди на (екс кур зи је, про фе со ри, до чек „дру га Ти та” на по врат ку из Ки не), 
за вр ша ва се оп ти ми стич ком сли ком су сре та дво ји це бра ће по ма те ри. Ро ман Про шао 
жи вот (1997), ме ђу тим, но си са свим но ву ат мос фе ру: на стао по сли је из го на срп-
ског на ро да из ве ћег ди је ла Хр ват ске, са чи њен је као низ пи са ма мр твих љу ди, из 
„ше ма то ри је” (гро бља), при пад ни ка срп ске ин те ли ген ци је са Ја дра на и из Дал ма-
ци је. То је ро ман-не кро лог срп ској и ју го сло вен ској кул тур ној тра ди ци ји у том 
ди је лу не ка да шњих др жа ва (Ау стро у гар ска, Ита ли ја, Ју го сла ви ја). 

Дје ло Јо ва на Ра ду ло ви ћа је има ло ве лик од јек и у књи жев ној кри ти ци и у чи-
та лач кој, те ле ви зиј ској и по зо ри шној пу бли ци. О ње му су пи са ли на ши нај и стак-
ну ти ји књи жев ни и по зо ри шни кри ти ча ри (Јо ван Хри стић, Јо ван Ћи ри лов, Ра до мир 
Пут ник, Љу би ша Је ре мић, Че до мир Мир ко вић, Јо ван Де лић, Мар ко Не дић, Ра ди-
во је Ми кић, Го ран Мак си мо вић...), ро ма ни и при по ви јет ке су има ли ви ше из да ња, 
а из да вач ка ку ћа Де ре та об ја ви ла му је Иза бра на де ла (2001–2004) у се дам књи га. 
До бит ник је Ок то бар ске на гра де гра да Бе о гра да, Ан дри ће ве и Ви та ло ве на гра де, 
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те ни за на гра да са име ни ма по зна тих пи са ца (Иси до ра Се ку лић, Бран ко Ћо пић, 
Бо ра Стан ко вић, Пе тар Ко чић, Јо а ким Ву јић, Бра ћа Ми цић, Ма ти ја Бан). 

Док га бо лест ни је по че ла оти ма ти, Јо ван Ра ду ло вић је у Бе о гра ду био сам по 
се би кул тур на ин сти ту ци ја кра ји шких Ср ба и Ср ба у Хр ват ској. Збир ком ме мо ар-
ско-фик ци о нал не про зе Уро ни ти у ма ти цу жи во та (2009) и Зр на из пле ве (2007), 
уз до ку мен тар ну про зу По срп ској Дал ма ци ји (1995), отво рио је по ље успо ме на, с 
на дом да ће из и ћи у јав ност с обим ни јим тек сто ви ма, али му жи вот то ни је омо гу ћио. 
По сљед ње ње го ве збир ке при по ви је да ка, Из гу бље ни то по ни ми (2007) и Сум њи ва 
са хра на (2012), већ но се све зна ко ве до ба по сли је „Олу је”. При по ви јет ка „Из гу бље ни 
то по ни ми” за пра во је ка та лог ло ка ли те та на пу ту ка вр ху Ди на ре. То је и хро ни ка, 
и ин вен тар, и ге о гра фи ја, и сан о дје тињ ству, и при сни до ма ћи на зи ви (Огре ди це, 
По двор ни це, Ви јен ци, Дра жи це, Га ји не, Шкра пље, Вла ке, Ду ли бе): пи сац се опра-
шта од за ви ча ја и мје ста ко ја ви ше не ће ви дје ти, а с том не пре бол ном ра ном је и 
на пу стио овај сви јет.

Ду шан Ива нић
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IN MEMORIAM

ВЛА ДЕ ТА ЈЕ РО ТИЋ 
(1924–2018)

До жи вља ван као чо век и ства ра лац ти хе ре пу та ци је, 
Вла де та Је ро тић је исто вре ме но био и остао упам ћен као дух 
из у зет не кре а тив не ду би не и ра зно стра но сти. И нај у пу ће ни-
ји ма ме ђу на ма ни је ла ко са гле да ти кроз ка ква се све уче ња 
и зна ња про би ја ла ње го ва „во ља за сми слом”, ко ју би смо, 
бер ђа јев ски, мо гли на зва ти и „во љом за чу дом”. Ме ди ци на, 
пси хи ја три ја, пси хо те ра пе ут ска прак са, осни ва чи пси хо а на-
ли зе и њи хо ви след бе ни ци и от пад ни ци, то ли ке гра не фи ло-
зо фи је и на у ке, по себ но ан тро по ло ги је, би о ло ги је и фи зи ке, 
све ти спи си и њи хо ви ту ма чи, ве ли ке ре ли ги је и њи хо ве 
број не де но ми на ци је, то ли ки бо го тра жи те љи и бо го бор ци, 
то ли ки умет ни ци и пи сци, свет ски и на ши (од ко јих у овом 
ча су ва ља по ме ну ти бар Ра ки ћа, На ста си је ви ћа, Иси до ру, 

Ан дри ћа, Па вло ви ћа и Па ви ћа) – ово су са мо не ке обла сти и са мо не ки ак те ри зна-
ња о све ту ко ји оме ђу ју, ако та ко сме мо ре ћи, нео ме ђи ви ду хов ни ви до круг Вла де-
те Је ро ти ћа. Ши рем кру гу ње го вих по што ва ла ца, и кад не ма ју пот пу ни ји увид у 
био би бли о граф ске раз ме ре Је ро ти ће вог жи во та и де ла, оста ће у не из бри си вом се ћа њу 
и ње го ва ду хов но-про све ти тељ ска пре да ва ња и раз го во ри, ње гов не у мор ни „ход кроз 
на род”, за ко ји му је, уз оста ле вр хун ске за слу ге, до де ље на и На гра да за жи вот но 
де ло За ду жби не „До си теј Об ра до вић” чи ји је су о сни вач и Ма ти ца срп ска. 

С Ма ти цом срп ском, као њен стал ни члан са рад ник, ака де мик Је ро тић, не у ро-
пси хи ја тар, про фе сор уни вер зи те та и вр стан есе ји ста имао је и низ дру гих рад них и 
ства ра лач ких ве за. За ову при ли ку из два ја мо са мо јед ну од ње го вих нај зна чај ни јих 
књи га, об ја вље ну у Из да вач ком цен тру Ма ти це срп ске 2009. го ди не. То су Есе ји – 
пси хо ло шке и ре ли ги јске те ме, књи га чи јих је пет на е стак шти ва са же так и ко пи ја 
у ма лом без ма ло це лог Је ро ти ће вог опу са. Ма да се ду хом ди ја ло га, отво ре но сти и 
из ве сне ле жер но сти при кла ња ју адор нов ском мо де лу есе ја као „ан ти си стем ског” 
ста ва и го во ра, ови огле ди по ка зу ју сна жан цен три пе тал ни им пулс, об ли ку ју ћи 
це ло вит, из ри чит и за о кру жен по глед на свет, у ко јем не ма ме ста са мо до пад ној ре-
ла ти ви за ци ји исти не и за блу де, до бра и зла. У не пре трг ну том ди ја ло гу с ви син ским 
ду хо ви ма, ка кви су Па скал, До сто јев ски, Јунг, Адлер, Ја сперс, Вај нин гер, Си мо на 
Веј, Па вле Фло ре ски и Сер гиј Бул га ков, наш пи сац осве до чу је и соп стве ну при пад-
ност „хри шћан ским пла ни на ри ма”, чи ја ис ку ше ња у зна ку сво је вр сног ду хов ног 
ал пи ни зма по ка зу ју ка ко се зло пре вла да ва твр дом ве ром да нас Го спод ни кад не 
оста вља. Чу ва ју ћи се ди гре си ја, са мо ће мо под се ти ти да је Је ро ти ће во по зва ње ду-
хов ни ка у зва њу ле ка ра рет кост у са вре ме ном све ту, јер, ка ко је не где за пи сао Ан то-
ни је Блум, и сȃм ле кар, рет ки су ре ли ги о зни ле ка ри. Овом под се ћа њу, ме ђу тим, ну жно 
сле ду је на по ме на да, уз по сло вич ну бла гост, Је ро тић сваг да осе ћа и ис ка зу је от пор 
пре ма сва кој вр сти ис кљу чи во сти, дог ма ти зма и фа на ти зма, по себ но оној ко ја је 
та ко че сто пра ти ла сва ку ин сти ту ци о на ли за ци ју ре ли ги је. 

Ау тор пре ко две ста ра до ва из обла сти пси хи ја три је, пси хо те ра пи је и ан тро по-
ло ги је, Је ро тић је об ја вио и не ко ли ко књи га с про блем ским те жи штем на кул ту ри 
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и ства ра ла штву. У овој при го ди по ми ње мо са мо књи гу Пси хо а на ли за и кул ту ра 
(1974), ко ја је до жи ве ла не ко ли ко из да ња, и ње го ве Иза бра не огле де (2000), ко је је 
об ја ви ла СКЗ, мла ђа и ма ња се стра Ма ти це срп ске, ка ко би ре као Вељ ко Пе тро вић. 
Из три де о ни це ове књи ге, по све ће не пси хи ја три ји, књи жев но сти и ре ли ги ји, сво јом 
лу цид но шћу по себ но пле не за ми шље ни раз го во ри с Ивом Ан дри ћем и вла ди ком Ни-
ко ла јем Ве ли ми ро ви ћем, као и чу ве ни оглед о На ста си је ви ћу као „пе сни ку тран сцен-
ден ци је” и при по ве да чу ко ји би, пре ве ден „на нај бо љи мо гу ћи на чин”, мо гао би ти 
уве ден „у сло вен ску и мо жда свет ску ли те ра ту ру”.

Од ла ском из зем ног жи во та Вла де те Је ро ти ћа за о кру жени су је дан из у зет но 
бо гат и ви ше стран ства ра лач ки век и де ло ко је на ла же но ве, још не ис ку ша не при-
сту пе из раз ли чи тих ис тра жи вач ких угло ва. Ти уви ди, на да мо се, не ће оспо ри ти 
ко ли ко јед но став но то ли ко и уте ме ље но осве до че ње Па вла Зо ри ћа да је Вла де ти 
Је ро ти ћу „ре ли ги ја ули ва ла на ду да жи вот има сми сла, да дух ис пу њен ве ром може 
по бе ди ти пат њу”.

Слав ко Гор дић
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IN MEMORIAM

ВИ ТО МИР ВУ ЛЕ ТИЋ 
(1926–2018)

Ви то мир Ву ле тић је био из у зет на и из у зет но сна жна 
лич ност ко ја је оби ље жи ла раз вој Фи ло зоф ског фа кул те та 
у Но вом Са ду, по себ но Ка те дру за сла ви сти ку, и раз вој Ма-
ти це срп ске, на ро чи то оног ње ног на уч ног ди је ла ко ји сe 
ба вио сла ви сти ком. 

Био је сла ви ста по себ ног ко ва, дра го цјен, је дин ствен 
и не по но вљив. Сма трао је да сва ки про фе сор стра ног је зи ка 
и књи жев но сти, а по себ но сла ви ста, мо ра би ти ду бо ко уко-
ри је њен у сво ју на ци о нал ну књи жев ност и ве о ма до бро по-
зна ва ти ма тер њи је зик. Уто ли ко ви ше и бо ље уко ли ко се 
ба ви пре во ђе њем. 

Срп ски сла ви ста, ан гли ста, гер ма ни ста, ро ма ни ста, 
ори јен та ли ста ну жно је ком па ра ти ви ста; мо ра те мељ но по-

зна ва ти сво ју књи жев ност и кул ту ру, и из у ча ва ти кул тур не и исто риј ске ве зе сво-
га на ро да са књи жев но шћу, кул ту ром и исто ри јом на ро да чи ју је књи жев ност спе-
ци ја ли зи рао. Чо вјек те шко да по сто ји и да не што зна чи из ван сво је кул ту ре; те шко 
да ће не што зна чи ти у сви је ту ако ни шта не зна чи у сво јој кул ту ри. То је основ но 
пи та ње иден ти те та: ка ко би ти Ја и би ти свој. А чо вјек не жи ви и не по сто ји сам, 
као што је и ње гов на род са мо је дан на ро дић ме ђу на ро ди ма, а ње го ва књи жев ност 
не за слу же но ма ло зна чи у сви је ту. Бит но је да уми је мо те сво је ври јед но сти пре по-
зна ти и пред ста ви ти сви је ту – по ре ди ти их са дру ги ма. Да би се то по сти гло, мо рају 
се сво ја књи жев ност, кул ту ра и исто ри ја зна ти, а да би се зна ле, мо ра се сту ди ра ти, 
те мељ но и си сте ма тич но.

Ви то мир Ву ле тић је мно го др жао до зна ња и шко ле. Шко ла, ако је до бра и 
стро га, га ран ту је зна ње и си сте ма тич ност. Зна ње мо ра би ти по у зда но или ни је 
зна ње; шко ла мо ра би ти стро га и за хтјев на или ни је шко ла. Дар је на уч ни ку, па и 
фи ло ло гу сла ви сти, нео п хо дан, али се од да ра не жи ви, већ од ра да и зна ња. Шко ла 
мо ра да ну ди и да тра жи. 

Све што чо вјек окре нут на у ци о књи жев но сти не ура ди као млад те мељ но и 
до кра ја, вра ћа ће му се ци је ло га жи во та као не до ста так, па чак и као трај ни ду хов ни 
ин ва ли ди тет. Мла дост је сте ври је ме уче ња, али се учи цио жи вот. На кон вен ци о-
нал но пи та ње: – Шта ра ди те, про фе со ре? – од го ва рао је нај че шће: – Учим. Ка да не 
учим, ни шта не ва љам.

Би ти сла ви ста у Ср би ји и не ка да шњој Ју го сла ви ји зна чи би ти и ком пе тен тан 
ср би ста, ср бо кро а ти ста, ју го сла ви ста, а он да и по зна ва лац не ке сло вен ске књи жев-
но сти и кул ту ре. Нај ве ћа је ру ска, али то не зна чи да оста ле мо же мо за не ма ри ти.

Да би се при пре мио као сла ви ста, Ви то мир Ву ле тић је ди пло ми рао дви је сту-
диј ске гру пе: ср би сти ку, од но сно ју го сла ви сти ку, и ру си сти ку. То је мо гао са мо из у-
зет но озби љан, пре ма се би строг и за хтје ван чо вјек. Али и то је сма трао не до вољ-
ним. Пра ви сла ви ста би мо рао по зна ва ти и не ки за пад носло вен ски је зик и ње го ву 
књи жев ност. По ља ци и Че си има ју ве ли ку књи жев ност, и то се у Ср би ји мо ра 
озбиљ но про у ча ва ти. То би про фе сор сла ви сти ке мо рао озбиљ но зна ти. По зна ва ње 
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бу гар ске књи жев но сти за јед ног ју го сла ви сту је сма трао при род ним; бу гар ска књи-
жев ност при па да ју жно сло вен ској „по ро ди ци”. При род но је он да што је про фе сор 
Ву ле тић био стал но не за до во љан сво јим зна њем: сла ви ста би мо рао да се као ком-
па ра ти ви ста су ве ре но кре ће кроз све сло вен ске књи жев но сти. Сва ка уско гру дост 
се вра ћа као бу ме ранг. При род но је и што ни је под но сио ми сти фи ка то ре и про дав-
це ма гле; они ће кад-тад по ка за ти сво ју пра зни ну и из гу би ти се у сво јој ма гли и 
ми сти фи ка ци ја ма. 

Исто ри ја књи жев но сти, по Ву ле ти ћу, не мо же се про у ча ва ти без по зна ва ња 
оп штег исто риј ског кон тек ста, оп ште дру штве не, свјет ске и на ци о нал не исто ри је. 
Ви то мир Ву ле тић је из у зет но до бро по зна вао срп ску и ру ску дру штве ну исто ри ју, 
го то во у ис тој мје ри као исто ри ју књи жев но сти. Не мо же те ту ма чи ти „Бо ро ди но” 
или Рат и мир, а не по зна ва ти рат с На по ле о ном. Исто ри ју је сма трао моћ ном и 
ве ли ком ди сци пли ном, спо соб ном да об у хва ти све – чи тав жи вот – па и исто ри ју 
књи жев но сти и кул ту ре. Два де се ти ви јек је сма трао по ма ло на ив ним за то што за-
по ста вља ди ја хро ни ју. Пре пли та ње Вулетићевих исто риј ских и фи ло ло шких зна ња 
нај о че вид ни је је у његовој књи зи Пе ра То до ро вић, Ру си ја и Обре но ви ћи (2007).

То не зна чи да се ни је за ни мао за те о ри ју књи жев но сти и ме то до ло ги ју. Им-
по но вао му је до при нос сло вен ских на ро да те о риј ској књи жев ној ми сли: ру ски 
фор ма ли сти, че шки струк ту ра ли сти, со вјет ски се ми о ти ча ри. Ро ман Ја коб сон, Ре не 
Ве лек и Ки рил Та ра нов ски од ле тје ли су у Аме ри ку из сло вен ских гни је зда. Са 
стра шћу се за ни мао за ком па рати ви стич ке шко ле, др жао кур се ве о кон такт ној и 
ти по ло шкој ком па ра ти ви сти ци, и пи сао о том пи та њи ма. 

На ини ци ја ти ву и пред лог Ви то ми ра Ву ле ти ћа уве де на је Те о ри ја књи жев но сти 
као оба ве зан пред мет на сла ви сти ци. Хва ла му што ми је као аси стен ту по вје рио 
да бу дем пр ви на став ник то га пред ме та. 

Ву ле тић је био у свом би ћу ком па ра ти ви ста, не са мо у про у ча ва њу ру ско-срп-
ских књи жев них ве за. Ње го ви ра до ви о књи жев ној исто ри ји и ком па ра тив не сту-
ди је у осно ви су ме то до ло шки усмје ре ни и иза зов ни. Из њих се има шта на у чи ти; 
они под сти чу на ди ја лог. По че сто им се вра ћам и обра ћам. Лич но ме је под сти цао 
на ан га жо ва ње у Ма ти ци за про у ча ва ње ме ђу сло вен ских књи жев них ве за са срп-
ском књи жев но шћу у сре ди шту па жње. 

Се ми нар за сла ви сти ку на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду нај већ ма је 
ње го во дје ло. Ту је про вео нај бо ље де це ни је сво га рад ног ви је ка као про фе сор ру ске 
књи жев но сти XIX сто ље ћа. Са сво јом су пру гом Ве ром обра зо вао је ге не ра ци је мла-
дих сла ви ста и по ди зао на уч ни под мла дак. Пре суд но је уче ство вао у об ли ко ва њу 
Би бли о те ке Се ми на ра и из у зет но ци је нио зна чај би бли о те ка ра у на уч ној би бли о-
те ци на уни вер зи те ту. Бри нуо је о сва кој књи зи и ча со пи су и сва ком при мјер ку се 
ра до вао. Пр ве при мјер ке сво јих књи га по кла њао је се ми нар ским би бли о те ка ма за 
сла ви сти ку у Но вом Са ду и Бе о гра ду. Мје сто би бли о те ка ра је сма трао из у зет но 
ва жним ка дров ским мје стом, рав ним по зна ча ју за Се ми нар и за обра зов ни и на уч-
ни про цес мје сту уни вер зи тет ског на став ни ка. Али би бли о те кар мо ра би ти пр во 
чо вјек основ не стру ке; мо ра би ти сла ви ста. 

Ра дио је са упор но шћу, стра шћу и љу ба вљу ка кве се ри јет ко сре ћу, под усло-
ви ма, сум њи че њи ма, оп ту жба ма и пра ће њи ма ко ји би дру го га де мо ра ли са ли. Ви-
то мир Ву ле тић је све сум ње и на па де на сво ју лич ност при мао као под сти ца је за 
упор ни ји и ис трај ни ји рад. У том по гле ду је био при мјер по сто ја но сти и упор но сти, 
увје рен да се ра дом и љу ба вљу све мо же пре ва зи ћи и из др жа ти. Рад је по бје да над 
не при ја те љи ма. 

Хра бри ли смо је дан дру гог Ву ко вом де ви зом ко ја је кра си ла со бу по кој ног 
про фе со ра Јо ва на Ка ши ћа. На ве шћу је скра ће ну и по сје ћа њу, ка ко сам је за пам тио 
као лич ни жи вот ни про грам: Ра ди те и пје вај те јед на ко и та ко ће те се нај бо ље осве-
ти ти свим сво јим не при ја те љи ма и све их ре дом по сра ми ти.
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Рад и љу бав су кључ не ри је чи ко ји ма бих оби ље жио лич ност Ви то ми ра Ву-
ле ти ћа. Мно го је во лио Алек сан дра Бло ка, а од ње га сам за пам тио, мо жда не са свим 
пре ци зно, Бло ко ву ре че ни цу ко ја нам је обо ји ци мно го зна чи ла: „Са мо за љу бљен 
чо вјек има пра ва да се бе сма тра чо вје ком”. Чо вјек без љу ба ви је сум њи во ли це. Као 
да смо је дан дру гом упу ћи ва ли то по лу при стој но пи та ње: „Ка ко сте као чо вјек?” 
– то је зна чи ло: Има те ли до вољ но љу ба ви за се бе и за дру ге да би сте пре жи вје ли? 
Зра чи те ли до вољ но? Про из во ди те ли и ши ри те ли око се бе по зи тив ну енер ги ју?

Би ти уни вер зи тет ски на став ник, за Ву ле ти ћа је, из ме ђу оста лог, зна чи ло на-
пи са ти књи гу ко јом ће те по кри ти свој пред мет. Ви то мир Ву ле тић је на пи сао исто-
ри ју ру ске књи жев но сти XIX ви је ка. Сит не књи ге за си тан пред мет! Да ни шта 
дру го ни је ура дио, то је из у зет но пу но. А о то ме ко ли ко је ура дио свје до чи ње го ва 
огром на би бли о гра фи ја ко ју је не мо гућ но крат ко ко мен та ри са ти.

Ви то мир Ву ле тић је по сво јим идеј ним увје ре њи ма био и остао ли је ви ин те-
лек ту а лац, мно го ви ше, ду бље и до сљед ни је од сво јих кри ти ча ра и оних ко ји су га 
оп ту жи ва ли, про го ни ли, ка жња ва ли и над зи ра ли. Исти на, био је кри тич ки дух, и 
то ни је скри вао. От кад га ја знам, а то ће ре ћи од кра ја 1972. го ди не, био је не дог-
ма ти чан дух. И ње го во ства ра ла штво је у том зна ку – у зна ку из вор не европ ске и 
сло вен ске со ци јал де мо кра ти је и ње ног кри тич ког пре и спи ти ва ња. Све то зар Мар-
ко вић му је био јед на од кључ них лич но сти срп ске исто ри је и кул ту ре; вра ћао му 
се књи га ма ба рем три пу та. На рав но, опет ви ше кон тек сту ал но: у на ци о нал ном – 
срп ском – сло вен ском (срп ско-ру ском) и европ ском кон тек сту. Ви то мир Ву ле тић 
ни је ми је њао ни пре свла чио сво је иде о ло шке дре со ве и у том по гле ду је је дан од 
нај до сље дни јих љу ди ко је знам.

На пла ну ру ске књи жев но сти и ру ско-срп ских књи жев них ве за и од но са ура-
дио је без мјер но пу но. Али и на пла ну срп ске, па и са вре ме не срп ске књи жев но сти, 
о че му се ма ње зна, а тре ба да се зна. Зна чај ни су ње го ви ра до ви о До бри ци Ћо си ћу, 
и то о Ћо си ће вим глав ним дје ли ма – о Ко ре ни ма и Вре ме ну смр ти. Ње мач ки про-
фе сор сла ви сти ке из Хам бур га, пре во ди лац Мом чи ла На ста си је ви ћа и Дра го сла ва 
Ми ха и ло ви ћа на ње мач ки је зик, да нас спољ ни, ино стра ни члан СА НУ, Ро берт 
Хо дел, про вео је не ко ври је ме као сту дент на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом 
Са ду. Пра тио је пре да ва ња Ви то ми ра Ву ле ти ћа и Ми ро сла ва Еге ри ћа. Ова два но-
во сад ска про фе со ра има ла су вје ро ват но пре су дан ути цај да се Хо дел од лу чи за 
сво ју док тор ску ди сер та ци ју ком па ра тив ног ти па – о ска зу код Ље ско ва и Дра го-
сла ва Ми ха и ло ви ћа. Тај по да так у би бли о гра фи ја ма мо јих при ја те ља про фе со ра не 
мо же по сто ја ти, а то сма трам ве о ма зна чај ним за ста тус срп ске књи жев но сти у 
сви је ту, и то тре ба ре ћи и за пи са ти у Ма ти ци срп ској – да се чу је и да се зна. О свом 
зе мља ку, пи сцу Лај ко вач ке пру ге, ко ји је ис пи сао књи ге о кра ју око стол ног и бе лог 
Ва ље ва, Ра до ва ну Бе лом Мар ко ви ћу, Ви то мир Ву ле тић је 2005. го ди не об ја вио 
књи гу: Ра до ван Бе ли Мар ко вић: стил ске и је зич ке игре. 

Ви то мир Ву ле тић је ве о ма др жао до стил ских и је зич ких ига ра, до жи вог 
при по ви је да ња и илу зи је усме ног го во ра – до ска за, па је са свим при род но што је 
јед на од ње го вих ве ли ких љу ба ви Ни ко лај Ва си ље вич Го гољ. Већ спо ме ну ти Ро берт 
Хо дел свје до чи са ка квом је стра шћу Ву ле тић пре да вао Го го ља и до ча ра вао сту-
ден ти ма ње го ву ко ми ку. 

Ви то мир Ву ле тић је чо вјек ко ји се че сто су сре тао са со бом и се бе пре и спи ти вао. 
Ти су сре ти су из раз ду хов не за пи та но сти и по ста вља ју те шка пи та ња лич ног иден-
ти те та. Де бе ле књи ге су ре зул тат тих су сре та. Ис пла ти се за ви ри ти у њих. Из њих 
про го ва ра лир ска, осје тљи ва и осје ћај на, за пи та на сви јест срп ског ин те лек ту ал ца.

Ни је мо је да го во рим о Ви то ми ру Ву ле ти ћу и Ма ти ци срп ској, али је нео п ход-
но ре ћи да је ову ку ћу про фе сор Ву ле тић по што вао вје ро ват но нај ви ше од свих срп-
ских ин сти ту ци ја. Ов дје је мно го на у чио, мно го ура дио, мно го за по чео и мно го 
до при нио. Збор ник за сла ви сти ку Ма ти це срп ске на стао је на ње го ву ини ци ја ти ву. 
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По др жа вао је из све сна ге про у ча ва ње књи жев них ве за срп ског на ро да са оста лим 
сло вен ским на ро ди ма у окви ру Ма ти це срп ске. У Ма ти ци је об ја вио низ чла на ка, 
сту ди ја, и књи га: Све то зар Мар ко вић и ру ски ре во лу ци о нар ни де мо кра ти, Ру ско
срп ска књи жев на по ре ђе ња, Ру си и Ср би у су сре ту, Ни ко лај Го гољ и ње го ве три 
„иди ле”.

Ви то мир Ву ле тић је круп на фи гу ра срп ске сла ви сти ке, а ње го ва ку ћа је би ла 
ма ла на уч на ака де ми ја. Он је био и остао чо вјек Ма ти це срп ске. 

За вр ша вам ово крат ко сло во ње го вим ри је чи ма с по чет ка пр ве књи ге Су сре ти 
са со бом:

„Мо је ин те лек ту ал но и ем пи риј ско ис ку ство је по ка за ло да је не пре кид но 
су о ча ва ње са са мим со бом би ло у пре пле ту с мо јим од но сом с при ро дом и са дру-
штвом. Сва та три су о ча ва ња као је дин стве на це ли на уве ри ла су ме да има сми сла 
жи ве ти, има сми сла тро ши ти енер ги је и кроз тро ше ње об на вља ти их. Не ма сми сла 
уни шта ва ти се бе, згра жа ти се над са мим со бом. Тре ба по тра жи ти мо гућ ност да се 
чо век мо рал но оства ру је ра дом као нај моћ ни јим сред ством мо рал ног и ма те ри јал-
ног оп стан ка. Ду бо ко сам све стан да је и мо је ви ђе ње све та су бјек тив но, јед но стра но, 
да је про ис те кло из мо је фи зич ке, ум не и мо рал не огра ни че но сти. Све стан сам и 
то га да је оно је дан при лог оп штем ви ђе њу све та. Оста вља ли су нам на ши да љи и 
бли жи пре ци сво ја схва та ња жи во та уоб ли ча ва на на раз ли чи те на чи не. Оста ви мо 
и ми на шим по том ци ма сво је жи вот но ис ку ство исто та ко уоб ли че но на свој на чин. 
Све до тле док бу де љу ди би ће нај ра зли чи ти јих при ча о жи во ту. Ово је са мо јед на. 
Це ли на, ако по сто ји, са сто ји се од бес крај ног ни за по је ди нач ног.”

На во ди мо на кра ју и мо то у чи јем зна ку се од ви ја Ву ле ти ће во сво ђе ње соп-
стве ног жи вот ног би лан са и су о ча ва ња са со бом. То је са мо ова Ту ки ди до ва ре че-
ни ца:

„Учи ни ли смо ко ли ко смо мо гли, отр пе ли смо ко ли ко смо мо ра ли.”

Јо ван Де лић
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IN MEMORIAM

ОЛ ГА МИ КИЋ 
(1928‒2018)

Ол га Ми кић је ро ђе на у Бе о гра ду 24. ок то бра 1928. го-
ди не. По за вр шет ку сту ди ја исто ри је умет но сти на Фи ло-
зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду (1952), пре се ли ла се у Но ви 
Сад по чет ком 1953. го ди не и за по сли ла се у Га ле ри ји Ма-
ти це срп ске као њен пр ви ку стос. Од та да је при куп ље на 
збир ка умет нич ких де ла до би ла струч ну об ра ду и пре зен-
та ци ју кроз стал ну по став ку Срп ске умет но сти XVI II–XIX 
ве ка. Ње ној ви зи ји тре ба да за хва ли мо што је Га ле ри ја та да 
по став ље на као на уч но уте ме ље на и са вре ме на му зеј ска 
уста но ва. Уз ре дов на на пре до ва ња у стру ци, у Га ле ри ји је 
про ве ла цео свој рад ни век до од ла ска у пен зи ју 1989. го ди-
не, а по след ње го ди не и на ме сту управ ни це (1983‒1989).

Под руч је ње ног струч ног ин те ре со ва ња би ла је срп ска 
умет ност од XVII до XX ве ка. Нај ви ше се ба ви ла срп ским сли кар ством XVI II и XIX 
ве ка на под руч ју не ка да шње Кар ло вач ке ми тро по ли је. Пр вих го ди на по до ла ску у 
Га ле ри ју ак тив но је уче ство ва ла у обо га ћи ва њу га ле риј ске умет нич ке збир ке оби-
ла ском и ре ког но сци ра њем под руч ног те ре на ра ди от ку па умет нич ких де ла из 
при ват ног вла сни штва и ду го роч них по зај ми ца из дру штве не сво ји не, ка ко би ова 
не ка да скром на ли ков на збир ка, де це ни ја ма пре зен то ва на у окви ру Му зе ја Ма ти це 
срп ске, по сте пе но до би ла из глед ком плет не га ле ри је но ви је срп ске умет но сти од 
XVII до XX ве ка. По пре се ље њу умет нич ке – ли ков не збир ке Ма ти це срп ске, ко ја 
је по ста ла око сни ца Га ле ри је Ма ти це срп ске, из згра де Ма ри је Тран да фил у но ву 
згра ду не ка да шње Про дукт не бер зе 1958. го ди не, уче ство ва ла је у по став ци но ве 
стал не из ло жбе срп ског сли кар ства и гра фи ке од XVII до XX ве ка. 

У Ма ти ци срп ској је би ла стал ни члан са рад ник, ду го го ди шњи члан Од бо ра 
Оде ље ња за ли ков не умет но сти. До бит ник је на гра де Кул тур но-про свет не за јед-
ни це Вој во ди не „Искра кул ту реˮ (1986). Уче ство ва ла је у ра ду струч них и на уч них 
ску по ва у зе мљи и би ла ак ти ван са рад ник у струч ним удру же њи ма, ин сти ту ци ја ма 
и од бо ри ма. Би ла је пред сед ник Дру штва му зеј ских рад ни ка Вој во ди не (1986−1988). 
За успе шно ор га ни зо ва ње по след њег са зва ног Кон гре са Дру штва му зеј ских рад ни ка 
Ју го сла ви је 1987. го ди не у Но вом Са ду до би ла је по себ но при зна ње Са мо у прав не 
ин те ре сне за јед ни це Вој во ди не. Би ла је члан Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске 
(1982−1990), члан Из вр шног од бо ра Ма ти це срп ске (1984−1988) и члан Уре ђи вач ког 
од бо ра ча со пи са Рад вој во ђан ских му зе ја (1985−1989). Та ко ђе је би ла члан ре дак ци-
је ча со пи са Рад Ма ти це срп ске и члан Уред ни штва пу бли ка ци је Све ске Ма ти це 
срп ске (за умет ност), као и члан Са ве та Га ле ри је Ма ти це срп ске ко ји је осно вао 
Управ ни од бор Га ле ри је Ма ти це срп ске (1954−1955). 

Њен пи о нир ски рад на еви ден ти ра њу, атри бу ци ји, хро но ло ги ји и то по гра фи-
ји као те ме љи ма исто ри о гра фи је био је од ве ли ке ва жно сти за сва бу ду ћа ис тра жи-
ва ња. Об ја ви ла је низ сту ди ја, ка та ло га и мо но гра фи ја и при ре ди ла број не из ло жбе 
у зе мљи и ино стран ству ко ји су ре зул тат ње ног ис тра жи ва ња. За ис так ну та до стиг-
ну ћа на гра ђе на је пре сти жним на гра да ма као што су на гра да Кул тур но-про свет не 
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за јед ни це Вој во ди не „Искра кул ту ре” (1986) и На гра да Му зеј ског дру штва Ср би је 
„Ми ха и ло Вал тро вић” за жи вот но де ло (2006). Ге не ра ци ја ма иза се бе оста ви ла је 
ја сне смер ни це ко јим ме то да ма, с ко ли ком по све ће но шћу и ен ту зи ја змом тре ба 
про у ча ва ти де ла, умет ни ке и по ја ве у све ту ли ков них умет но сти. Би ла је уз о ран 
учи тељ и из у зе тан исто ри чар умет но сти. 

Ол га Ми кић је про ве ла пу них 35 го ди на ра да у Га ле ри ји и по све ти ла их кул-
ту ри, ли ков ној умет но сти и Ма ти ци срп ској. То ком ду ге и плод не ка ри је ре по ста-
ви ла је те ме ље про у ча ва њу, об ра ди, до ку мен та ци ји и пре зен та ци ји на ци о нал не 
ли ков не умет но сти но ви јег до ба и да ла ва жан до при нос по че ци ма раз во ја му зе о-
ло ги је у срп ској сре ди ни.

За пра во, Ол га ни ка да ни је оти шла из Га ле ри је. И три де сет го ди на на кон пен-
зи о ни са ња, оза ре на уну тра шњим ми ром и спо ко јем, ре дов но је до ла зи ла у Га ле ри ју 
на отва ра ња из ло жби, Дан Га ле ри је, про мо ци је књи га, или тек да свра ти и по здра-
ви нас. Ра до ва ла се сва ком на шем успе ху, и би ла за до вољ на ка ко Га ле ри ја на ста вља 
свој жи вот са мла ђим ге не ра ци ја ма.

Бран ка Ку лић
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IN MEMORIAM

РА ДО ВАН МИ ЋИЋ 
(1944–2019)

Ра до ван Ми ћић је по што ван као по зна ва лац исто ри је 
срп ске кул ту ре, а на ро чи то исто ри је чи та о ни ца и би бли о-
те ка, ди љем би бли о те кар ске стру ке а и ши ре. По што ван од 
свих оних ко ји су до ла зи ли у Би бли о те ку у по тра зи за ин-
фор ма ци јом, не са мо би бли о теч ком не го кат кад и људ ском, 
сва ко днев ном; а у Би бли о те ци Ма ти це срп ске остао је упам-
ћен као не за ме њив струч њак ко ји ис ку ством и зна њем по-
ма же ко ле га ма у сва ко днев ном пре ва зи ла же њу и ре ша ва њу 
про бле ма. Стр пљив да са слу ша и по мог не, да на ђе ком по-
ро мис, по ну ди ре ше ње.

Ро ђен је 21. де цем бра 1944. го ди не у Бе че ју, где је за-
вр шио основ ну шко лу и гим на зи ју. Фи ло ло шки фа кул тет, 
гру па за би бли о те кар ство, за вр шио је 1967. го ди не. У Би бли-

о те ци Ма ти це срп ске ра дио је од 1971. го ди не, у Оде ље њу за пред мет ну и де ци мал-
ну кла си фи ка ци ју, а од 1973. пре ла зи у Ма тич ну слу жбу Би бли о те ке. Од 1975. до 
1985. ру ко во ди овом слу жбом. Од 1985. ра ди као ин фор ма тор, а од 1993. ру ко во ди-
лац је Оде ље ња за чу ва ње и ко ри шће ње пу бли ка ци ја. Пен зи о ни сан је 2009. го ди не.

Се кре тар Дру штва би бли о теч ких рад ни ка Вој во ди не био је од 1972. до 1976. 
Члан, а по том и пред сед ник Са ве зне ко ми си је за струч но уса вр ша ва ње од 1985. до 
1987. Пред сед ник Би бли о те кар ског дру штва Ср би је од 2000. до 2004. го ди не.

Од 1980. стал ни је члан Ко ми си је за по ла га ње струч ног би бли о те кар ског ис пи-
та, а од 1987. до 1989. и ис пи ти вач за пред мет Ор га ни за ци ја би бли о теч ке де лат но-
сти. Од 1. ја ну а ра 2003. ис пи ти вач је за Осно ве би бли о теч ке ин фор ма ти ке, а од 2008. 
за Увод у би бли о те кар ство.

Био је члан Са ве та Фи ло зоф ског фа кул те та од 1985. до 1986, пред сед ник По-
кра јин ског од бо ра син ди ка та обра зо ва ња, на у ке и кул ту ре до 1986, као и члан 
Са ве зног од бо ра син ди ка та од 1986. до 1991. го ди не. Иза бран је у од бор Ру ко пи сног 
оде ље ња Ма ти це срп ске 1999. го ди не. Био је члан Уре ђи вач ког од бо ра те ку ће би-
бли о гра фи је Сер би ка, од 2005. го ди не, члан ре дак ци је Би бли о те кар ског го ди шња
ка Вој во ди не и Го ди шња ка Би бли о те ке Ма ти це срп ске. 

Био је стал ни члан са рад ник Ма ти це срп ске, члан ње ног Управ ног од бо ра и 
са рад ник у Срп ском би о граф ском реч ни ку.

У Еди ци ји Би бли о те кар ске но во сти об ја вио је при руч ник Увод у би бли о те
кар ство, 1988. Ко а у тор је уџ бе ни ка за сред ње шко ле Осно ви би бли о те кар ства (са 
Пи ро шком Ча ки), 1977. Ау тор је и мо но гра фи је Пор тре ти из срп ске кул тур не 
исто ри је, 1995, мо но гра фи је о Лу ки Ми ло ва но ву Ге ор ги је ви ћу, 2000, и Чи та ли шта 
у Сив цу: 1892–2002, 2002.

Уче сник је многих струч них би бли о те кар ских ску по ва, ме ђу ко ји ма се ис ти чу 
из ла га ња на скуп шти на ма Са ве за дру шта ва би бли о теч ких рад ни ка Ју го сла ви је у 
При шти ни, Аран ђе лов цу, на Охри ду, Бле ду; Су сре ти ма би бли о гра фа у Ин ђи ји. На 
Ме ђу на род ном на уч ном ску пу Де ца и би бли о те ке, из ла гао је на те му Рад са де цом 
и школ ском омла ди ном и еду ка ци ја би бли о те ка ра, 2005.



РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ 443

Ау тор је ни за при ло га о би бли о те кар ству у ли сто ви ма Днев ник и Ми сао.
За до при нос би бли о те кар ству до био је на гра ду СИЗ-а кул ту ре Вој во ди не за 

1988. го ди ну, а Су ре по ву на гра ду 1997. за ду го го ди шњи прак тич ни и те о риј ски 
до при нос би бли о те кар ству. До бит ник је на гра де „Нај бо љи би бли о те кар” у ран гу 
на ци о нал них би бли о те ка за 2007, као и Пр во мај ске на гра де Град ског ве ћа Са ве за 
са мо стал ног син ди ка та, 2008.

Мо но гра фи ја Срп ска чи та о ни ца у Ири гу 1842–1992. Ра до ва на Ми ћи ћа про мо-
ви са на је на 156. ро ђен дан ири шког чи та ли шта и том при ли ком до де ље на му је 
го ди шња на гра да „Лу ча”.

За по ча сног чла на По дру жни це би бли о те ка ра Сре ма иза бран је 1997. 
За де це ниј ски са мо пре го ран рад до бит ник је За хвал ни це Би бли о те ке Ма ти це 

срп ске, 2017.
Уче ство вао је на ре дов ној го ди шњој кон фе рен ци ји По дру жни це би бли о теч ких 

рад ни ка Сре ма у Би бли о те ци До ма кул ту ре у Пе ћин ци ма 29. ма ја 1998. го ди не и 
го во рио о збир ци ча со пи са и но ви на у БМС.

Је дан је од ау то ра из ло жбе по во дом 175 го ди на Ма ти це срп ске. Из ло жба је 
пред ста вље на и у Са мо у пра ви Ср ба у Ма ђар ској (у Бу дим пе шти) као и у Пе чу ју и 
Се ге ди ну, 1998. го ди не. Ко а у тор је из ло жбе Све то зар Ми ле тић и Ма ти ца срп ска 
1826–1996. као и из ло жбе Срп ска књи жев на за дру га 1892–1992. При ре дио је из ло-
жбе о Те о до ру Па вло ви ћу, по во дом Да на Но вог Ми ло ше ва у Но вом Са ду, 1995, и 
Ле то пи са Ма ти це срп ске, по во дом 175 го ди на од ње го вог из ла же ња.

На осмим су сре ти ма би бли о гра фа у Ин ђи ји, 1993. го во рио је на те му Ин фор
ма ти за ци ја и пер фор ма тив ност би бли о граф ских ин фор ма ци ја. На 10. су сре ти ма 
би бли о гра фа у Ин ђи ји, 5. но вем бра 1996. го ди не го во рио је О мо дер ним по став ка ма 
ре тро спек тив не би бли о гра фи је пе ри о ди ке, а 1993. о Ин фор ма ти за ци ји и пер фор
ма тив но сти би бли о граф ских ин фор ма ци ја.

Уче ство вао је и на на уч ном ску пу о жи во ту и де лу Па ве ла Јо си фа Ша фа ри ка, 
1995, са те мом Па вле Јо сиф Ша фа рик и Те о дор Па вло вић, у Ста рој Па зо ви.

Уче сник је на уч ног ску па Бра ћа Ру ва рац у срп ској исто ри о гра фи ји и кул ту ри, 
у Срем ској Ми тро ви ци, од 18. до 20. сеп тем бра 1996. го ди не са те мом Ко ста Ру ва
рац и Сто јан Но ва ко вић. 

У Пан че ву је 20. но вем бра 1997. уче ство вао на на уч ном ску пу Књи га за на род, 
са те мом Књи ге за на род Ма ти це срп ске. На 38. Са бо ру би бли о те ка ра Сре ма, 5. 
ок то бра 2001. го ди не, го во рио је о ју би ле ју 175 го ди на Ма ти це срп ске.

Уче ство вао је на на уч ном ску пу Књи жев на то по гра фи ја Пан че ва, 15. но вем-
бра 2002. у Пан че ву, го во ре ћи о де лу Ни ко ле и Ко сте Ми лу ти но ви ћа.

На 38. скуп шти ни би бли о те ка ра Сре ма у Ши ду, 21. ју на 2002, пред ста вио је 
но ви број Го ди шња ка би бли о те ка ра Сре ма.

При су ство вао је Ме ђу на род ној кон фе рен ци ји Јав не би бли о те ке за но ву Евро
пу, у Бу дим пе шти 15, 16. и 17. сеп тем бра 1997. у ор га ни за ци ји Фран цу ског ин сти-
ту та и Ге те о вог ин сти ту та у Бу дим пе шти.

Ра до ван је је дан од рет ких љу ди ко ји су увек раз о ру жа ва ли сме хом или ша лом. 
Скро ман, до бро на ме ран и пред у сре тљив, спре ман да по мог не та ко што се пот пу но 
по све ти оном што пре тра жу је за ко ри сни ка или ко ле гу. Јед но став но, при ро ђе на ра до-
зна лост га по ву че и већ је пот пу но пре о ку пи ран те мом у же љи да што ви ше от кри је. 
Би ла је част и за до вољ ство ра ди ти са њим. Је дан од истин ских по све ће ни ка у би бли о-
те кар ству, по ста вио је стан дар де по ко ји ма ће мо га пам ти ти ми ко ји смо има ли при лику 
да ра ди мо са њим. Пам ти ћу за у век дуг, искрен и то пао апла уз ко ле га ка да је при мао 
на гра ду за нај бо љег би бли о те ка ра у Ср би ји. Пам ти ћу и овај дан, ка да се за у век опра-
шта мо од нај бо љег би бли о те ка ра и че сти тог чо ве ка ко ји нас је да ри вао до бро том. 

Не ка му је веч на сла ва!

Гор да на Ђи лас
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IN MEMORIAM

ДИН КО ДА ВИ ДОВ 
(1930‒2019)

У су бо ту, 18. ма ја 2019. го ди не у 89. го ди ни на пу стио нас 
је Дин ко Да ви дов, ака де мик, исто ри чар умет но сти, ду го го-
ди шњи ку стос Га ле ри је Ма ти це срп ске, на уч ни са вет ник 
Бал ка но ло шког ин сти ту та СА НУ и ди рек тор Га ле ри је СА НУ. 
Ње го вим од ла ском срп ска на у ка је из гу би ла по след њег из 
пле ја де ве ли ких по зна ва ла ца срп ске умет но сти XVIII ве ка. 
По све ће ност про ми шља њу про бле ма из но ви је кул тур не 
про шло сти на шег на ро да, ен ту зи ја зам и уро ђе на ра до зна лост 
Дин ка Да ви до вог ни су на пу шта ли до са мог кра ја жи во та. 
Ста сао у слав ној ге не ра ци ји исто ри ча ра умет но сти ко је је 
пред во дио Де јан Ме да ко вић, он је уз Ол гу Ми кић, Ле по са ву 
Шел мић и Мир ја ну Ле сек по ста вио те ме ље ис тра жи ва њи ма 
зна чај не исто риј ске епо хе на кон Ве ли ке се о бе 1690. го ди не. 

Дин ко Да ви дов је сту ди је исто ри је умет но сти за вр шио на Фи ло зоф ском фа-
кул те ту у Бе о гра ду, а док то ри рао је 1965. го ди не на Фи ло зоф ском фа кул те ту у 
Љу бља ни са те зом Срп ски ба кро ре сци XVI II ве ка. У Га ле ри ји Ма ти це срп ске ра дио 
је пу не две де це ни је, од 1959. до 1979. го ди не, где се по све тио из у ча ва њу ста ре срп-
ске ли ков не умет но сти, по ка зу ју ћи ве ли ки сми сао за от кри ва ње ау тен тич них вред-
но сти срп ског умет нич ког бла га. У то вре ме се ба вио про у ча ва њем срп ског сли-
кар ства и гра фи ке у пе ри о ду од XVII до XIX ве ка на ши ро ком под руч ју не ка да шње 
Кар ло вач ке ми тро по ли је, по себ но у цр ква ма и ма на сти ри ма Бу дим ске и Те ми швар-
ске епар хи је. Ре зул та ти тог на уч ноис тра жи вач ког ра да пред ста вље ни су јав но сти 
кроз пу бли ка ци је Ико не срп ских цр ка ва у Ма ђар ској (1973) и Срп ска гра фи ка XVI II 
ве ка (1978), а по ред то га при ре дио је и не ко ли ко сту диј ских из ло жби о сли кар ству 
срп ских зо гра фа. Та ко ђе, као ку стос Га ле ри је Ма ти це срп ске, за ла гао се за об но ву 
фру шко гор ских ма на сти ра на стра да лих у то ку Дру гог свет ског ра та. 

Од 1979. го ди не Дин ко Да ви дов је био ан га жо ван као на уч ни са вет ник Бал-
ка но ло шког ин сти ту та Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти. За до пи сног чла на 
СА НУ иза бран је 2000. а за ре дов ног 2006. го ди не, док је функ ци ју ди рек то ра Га-
ле ри је СА НУ оба вљао у пе ри о ду од 2001. до 2009. го ди не. Ре зул та ти про и за шли из 
ду го го ди шњег плод ног ра да до не ли су му ви ше јав них при зна ња и на гра да: 1990. 
На гра ду Срп ске књи жев не за дру ге за књи гу Спо ме ни ци Бу дим ске епар хи је, 1991. 
Ок то бар ску на гра ду Бе о гра да за књи гу Хи лан дар ска гра фи ка, 2001. Ву ко ву на гра-
ду за де ло Сен тан дреј ска Са бор на цр ква. Ге не ра ци ја ма иза се бе оста вио је ја сне 
смер ни це са ко ли ком по све ће но шћу и ен ту зи ја змом тре ба про у ча ва ти де ла, умет-
ни ке и по ја ве у све ту ли ков них умет но сти.

Чи ни се да је ра но схва тио да је ну жно де ло ва ти по це лој ду би ни срп ског дру-
штва, па се та ко и ње го ви ра до ви мо гу по де ли ти по то ме ко јој вр сти чи та ла ца су 
на ме ње ни. Ту су нај пре ње го ва на уч на де ла, ко ја су пра ти ла глав ну ме то до ло шку 
ли ни ју срп ске исто ри је умет но сти. Нај че шће у фор ми чла на ка и сту ди ја, ти ра до ви су 
об ја вљи ва ни у струч ној и на уч ној пе ри о ди ци по пут Збор ни ка за ли ков не уме тно
сти Ма ти це срп ске, Ле то пи са Ма ти це срп ске, Бал ка ни ке, Са оп ште ња Ре пу блич ког 
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за во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре или Сен тан дреј ског збор ни ка, те су сто га 
би ли на ме ње ни ужем кру гу чи та ла ца, нај пре ис тра жи ва чи ма и знал ци ма. Ве ћи 
ути цај су има ле мо но гра фи је ко јих је об ја вио пре ко два де сет, и ко је су по пра ви лу 
пи са не ле пим и чи стим је зи ком, опре мље не на уч ном апа ра ту ром и бо га то илу стро-
ва не. Ути цај тих књи га је пре ва зи ла зио окви ре јед не на уч не ди сци пли не и ду бо ко је 
за ди рао у ду ше ши рег кру га чи та ла ца. Дру ги на чин на ко ји је Дин ко Да ви дов дело-
вао је су из ло жбе пу тем ко јих би об ра дио не ку те му или по ста вио те зе о не ком дру-
штве ном про бле му, те на тај на чин по ку шао да ути че на ми сао и ста во ве јав но сти. 
Сто га је ве ћи ну те ма ко ји ма се ба вио у сво јим на уч ним ра до ви ма, пре или ка сни је 
фор му ли сао и у ви ду из ло жби, про ши ру ју ћи на тај на чин до мен свог де ло ва ња.

По се бан сег мент јав ног ан га жма на Дин ка Да ви до ва од но сио се на оп шту пу-
бли ку до ко је је до пи рао пу тем но вин ских чла на ка. Та кав об лик ко му ни ка ци је је 
не го вао од са мих по че та ка ка ри је ре, ка да је у но во сад ском Днев ни ку ре дов но об ја-
вљи вао при ло ге о умет ни ци ма и де ли ма из XVIII и XIX ве ка. Ка сни је је по чео да 
об ја вљу је и у дру гим углед ним но ви на ма и ча со пи си ма, по пут По ли ти ке, Ни на, 
Књи жев не ре чи и Књи жев них но ви на, чи ме је ство рио мо гућ ност да упо зна за и ста 
нај ши ри круг за ин те ре со ва них са срп ским кул тур ним и умет нич ким на сле ђем, али 
и многим про бле ми ма ко ји сто је на пу ту ње го ве ре ви та ли за ци је и афир ма ци је.

У те мат ском сми слу бо га ти на уч ни опус Дин ка Да ви до ва мо же се угру бо по-
де ли ти у че ти ри це ли не, ко ји ма се он из но ва вра ћао и ко ји ма је био по све ћен чи та-
вог жи во та. Пр ву це ли ну чи не ра до ви о срп ским зо гра фи ма с кра ја XVII и по чет ка 
XVIII ве ка ко ји су као са пут ни ци Се о ба не го ва ли тра ди ци о нал ни из раз у ико но пи су, 
и ко ји су у ми гра ци ја ма сво јим ико на ма и ли ков ним де ли ма чу ва ли за јед нич ки 
иден ти тет у крај ње те шким окол но сти ма. По себ ну па жњу Дин ко Да ви дов је по-
све тио те мељ ном ис тра жи ва њу срп ске умет нич ке ба шти не у Ма ђар ској. Ре зул та ти 
про ис те кли из тог ње го вог ин те ре со ва ња то ли ко су зна чај ну за срп ску на у ку да ни су 
из гу би ли на ре ле вант но сти, упр кос то ме што су оства ре ни дав них 70-их и 80-их 
го ди на XX ве ка. Још јед на ис тра жи вач ка це ли на ко ја за у зи ма из у зет но ме сто у опу-
су Дин ка Да ви до вa је сте исто ри ја срп ске гра фи ке у XVIII ве ку. Чи ни ми се да се без 
за зо ра мо же ре ћи да је пи о нир на том огром ном по љу, ко је до ње га ни је ни по сто ја ло 
као бит но по ље ис тра жи ва ња. На кра ју, по след ња ве ли ка те ма ко ја је оку пи ра ла 
Дин ка до са мог кра ја жи во та ти ца ла се уни ште ња срп ских ма на сти ра, ико но ста са 
и де ла ли ков них умет но сти у Дру гом свет ском ра ту. По зна то је да се још као ку стос 
Га ле ри је Ма ти це срп ске за ла гао за об но ву по стра да лих ма на сти ра, да их је оби ла-
зио, при ку пљао од ло кал ног ста нов ни штва пре жи ве ле умет ни не, те их за јед но са 
ко ле га ма ре ста у ри рао и пу бли ко вао.

Сво јим ви ше де це ниј ским плод ним ра дом у слу жби на у ке и кул тур них ин те-
ре са срп ског на ро да Дин ко Да ви дов је сва ка ко за слу жио нај ви ше по ча сти и по што-
ва ње по то ма ка. Број ност и зна чај ње го вих ис тра жи вач ких по ду хва та, по све ће ност 
и струч ност ко јe су га од ли ко ва лe, као и огром на љу бав пре ма пи са ној ре чи учи-
ни ли су га јед ним од ве ли ка на на ци о нал не исто ри је умет но сти и обез бе ди ли му 
трај но ме сто у јав ном се ћа њу срп ског на ро да.

Вла ди мир Си мић
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IN MEMORIAM

ВЛА ДО СТРУ ГАР 
(1922‒2019)

Вла до Стру гар, је дан од нај и стак ну ти јих срп ских исто-
ри ча ра дру ге по ло ви не XX ве ка, пре ми нуо је 24. ав гу ста 2019. 
го ди не у Бе о гра ду. Ро ђен је 28. де цем бра 1922. го ди не у До-
њим Ули ћи ма по ред Це ти ња. Основ ну шко лу је за вр шио у 
Гор њем Це кли ну, а гим на зи ју је по ха ђао у Це ти њу. Сту ди је 
пра ва је за по чео у Са ра је ву, а Ин сти тут за дру штве не на у ке 
и Ви шу вој ну ака де ми ју је за вр шио у Бе о гра ду. На Фи ло зоф-
ском фа кул те ту у Бе о гра ду је 1964. го ди не од бра нио ма ги-
стар ски рад из исто ри је. У Ин сти ту ту за сла ви сти ку, при 
Ака де ми ји на у ка Со вјет ског Са ве за у Мо скви, 1968. го ди не 
је од бра нио док тор ску те зу Осло бо ди лач ки рат у Ју го сла
ви ји и сте као зва ње док то ра исто риј ских на у ка. 

Уче ство вао је у На род но о сло бо ди лач кој бор би 1941–1945. 
го ди не. По чи ну је био пу ков ник ЈНА. Нај ве ћи део сво је про фе си о нал не ка ри је ре 
оства рио је у Вој но и сто риј ском ин сти ту ту у Бе о гра ду. Био је ре дов ни члан Цр но-
гор ске ака де ми је на у ка и умет но сти, члан Срп ске ака де ми ја на у ка и умет но сти и 
Ма ке дон ске ака де ми је на у ка и умет но сти ван рад ног са ста ва. Та ко ђе, био је члан 
Удру же ња књи жев ни ка Ср би је и члан Се на та Ре пу бли ке Срп ске. Био је глав ни и 
од го вор ни уред ник Вој но и сто риј ског гла сни ка од 1963. до 1967. го ди не, и Ју го сло
вен ског исто риј ског ча со пи са од 1970. до 1973. го ди не. 

Опус исто ри о граф ских ис тра жи ва ња ака де ми ка Стру га ра био је ве о ма ши рок. 
Про у ча вао је на ста нак пр ве ју го сло вен ске др жа ве, по ли тич ке бор бе у Кра ље ви ни 
СХС/Ју го сла ви ји, ју го сло вен ске по ли тич ке стран ке, раз ви так ју го сло вен ске со ци-
јал де мо кра ти је и ју го сло вен ског дру штва, вој ну исто ри ју Бал ка на, ору жа но ра то ва-
ње ју го сло вен ских на ро да у XX ве ку, рат и ре во лу ци ју на тлу Ју го сла ви је из ме ђу 
1941. и 1945. го ди не, узро ке рас па да СФРЈ. 

Ака де мик Стру гар је био ве ли ки про тив ник ре ви зи је исто ри је, по себ но но ви јег 
вре ме на ко ја је за пљу сну ла европ ску и део до ма ће исто ри о гра фи је па ра лел но са про-
це си ма раз би ја ња дру ге ју го сло вен ске др жа ве и рас па да СССР. У свом по след њем 
јав ном обра ћа њу по во дом доделe на гра де „Пе чат вре ме на” за на у ку и дру штве ну 
теори ју чи ји је ла у реат по стао ма ја 2019. го ди не, од ба цио је оп ту жбе да је Ју го сла-
ви ја на ста ла као ре зул тат ве ли ко срп ских хе ге мо ни стич ких те жњи, и из ра зио на ду 
да ће но ве ге не ра ци је срп ских исто ри ча ра на ста ви ти да објек тив но и од го вор но про-
у ча ва ју на ста нак, раз ви так и крај ју го сло вен ске др жа ве. 

Во лу ми но зан је број об ја вље них ра до ва ака де ми ка Стру га ра: три де сет осам 
мо но гра фи ја, пре ко осам де сет на уч них чла на ка, као и ве ли ки број огле да, на уч них 
кри ти ка, при ка за. Из два ја ју се сту ди је: Со ци јал на де мо кра ти ја о на ци о нал ном пи-
та њу ју го сло вен ских на ро да: Рат и ре во лу ци ја на ро да Ју го сла ви је 1941–1945; Ју го
сло вен ске со ци јал де мо крат ске стран ке 1914–1918; Ју го сла ви ја 1941–1945; Ју го сла
ви ја у књи га ма ис то ри о граф ским; Срп ско Јан ка Ву ко ти ћа и Ми тра Мар ти но ви ћа; 
Вла дар Кра љев ства Ср ба Хр ва та и Сло ве на ца; Ју го сла ви ја на стр ми ни Евро пе; Цр на 
Го ра у Ју го сла ви ји; По вест и по ве ља Ју го сла ви је. Сво јом по след њом мо но гра фи јом 



РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ 447

Ју го сло вен ски 1. де цем бар 1918. го ди не, об ја вље ној 2019. го ди не, ака де мик Стру гар 
је сим бо лич но за о кру жио сво ја ви ше де це ниј ска ис тра жи ва ња ју го сло вен ске иде је 
и др жа ве. Ње го ве књи ге и на уч ни ра до ви су пре ведени на је да на ест је зи ка. За ни мљи-
во је да је ака де мик Стру гар по ред исто ри о граф ског ра да пи сао књи жев не при че и 
при по ве тке ко је су об ја вљи ва не на кон кур си ма за крат ку при чу у ли сто ви ма По ли
ти ка, Бор ба и По бје да то ком 1953, 1954. и 1955. го ди не. Све су оне по зи тив но оце-
њи ва не од стра не нај у глед ни јих срп ских и ју го сло вен ских пи са ца (Иво Ан дрић, 
Та на си је Мла де но вић, Ду шан Ко стић, Алек сан дар Ву чо, Ду шан Ма тић, Ерих Кош).

По ред на уч не озбиљ но сти и до ку мен тар но сти, ака де мик Стру гар ће оста ти 
пре по зна тљив и по свом спе ци фич ном „стру га ров ском” сти лу и је зи ку, ко је су од ли-
ко ва ли све жи на и нео бич ност из ра жа ва ња, ме та фо рич ност, упо тре ба ар ха ич них и 
го то во за бо ра вље них ре чи и фра за из ње го вог род ног кра ја, што је да ва ло по себ ну 
те жи ну и пред ста вља ло на ро чит ква ли тет ње го вих де ла. Про за ич ност, на ра тив ност, 
ег зо тич ност Стру га ро вог из ра за су шта је су прот ност уста ље ном, кли ше и ра ном 
сти лу ко ме су че сто при бе га ва ли ис тра жи ва чи про шло сти. Ака де ми ка Стру га ра су 
од ли ко ва ле скром ност, че сти тост, до бро та и спрем но сти да стр пљи во са слу ша сва-
ког са го вор ни ка, али и да људ ски по са ве ту је и по мог не. 

Алек сан дар Ра сто вић
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IN MEMORIAM

JОВАН M. ЉУ ШТА НО ВИЋ 
(1954–2019)

Је дан од нај бо љих по зна ва ла ца и ис трај них про у ча ва-
ла ца књи жев но сти за де цу, уред ник ча со пи са Де тињ ство и 
Са ве то ва ња Зма је вих деч јих ига ра, до бит ник На гра де Зма је-
вих деч јих ига ра и На гра де „Си ма Цу цић” – ни је ви ше ме ђу 
на ма.

Ко год се ба вио књи жев но шћу за де цу ни је мо гао без 
Јо ве. Мно ги су уз Јо ву и због Јо ве за во ле ли књи жев ност за 
де цу. Ње гов ути цај био је од не про це њи ве ва жно сти за ову 
област, иа ко се ни је са мо њо ме ба вио. 

Ње го ва жи вот на и про стор на вер ти ка ла под ра зу ме ва ла 
је кре та ње од род ног При је по ља, у ко јем је за вр шио основ-
ну шко лу и гим на зи ју, пре ко Бе о гра да, у ко јем је ди пло ми-
рао књи жев ност на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, 

ма ги стри рао (Ти по ви при по ве да ња и ху мор у де ли ма за де цу Бра ни сла ва Ну ши ћа, 
1997) и док то ри рао (По е ти ка мо дер ног и срп ска по е зи ја за де цу од 1951. до 1971, 
2006), па, за тим, го ди на ма ра дио у Бор би – до Но вог Са да, где је од 1998. био про-
фе сор на Ви со кој шко ли стру ков них сту ди ја за обра зо ва ње вас пи та ча.

Био је чо век ен ци кло пе диј ских зна ња и ши ро ких ин те ре со ва ња. Иза овог вред-
ног са рад ни ка зна чај них ча со пи са (Ле то пи са Ма ти це срп ске, Збор ни ка Ма ти це 
срп ске за књи жев ност и је зик, Књи жев не ре чи, Књи жев них но ви на и др.) и на ших 
нај ва жни јих ин сти ту ци ја оста ло је ви ше од две сто ти не ра до ва и књи га. Уче ство вао 
је као ау тор и у Ан то ло гиј ској еди ци ји „Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти” Ма ти це 
срп ске, при ре див ши књи ге о Бра ни сла ву Ну ши ћу (2013) и Алек сан дру По по ви ћу 
(2015). Осим Де тињ ства уре ђи вао је кра ће вре ме и лист за де цу Ве ли ко дво ри ште, 
као и Еди ци ју „Зр на шце” у Дра га ни ћу (2002/2003). Ба вио се пи са њем уџ бе ни ка за 
основ ну шко лу, као ау тор и ко а у тор чи тан ки и лек ти ра. Био је и сце на ри ста епи зо да 
у се ри ји Исто ри ја срп ске књи жев но сти – ро ман ти зам Школ ског про гра ма РТС-а.

За ни ма ли су га драм ска умет ност и по зо ри ште, о че му све до чи ко а у тор ска 
ра дио-игра за де цу Vi va la mu si ca, на гра ђе на на ко нкур су Ра дио Бе о гра да (са Љи ља-
ном Пе ши кан Љу шта но вић, 1983), уче шће у жи ри ју Фе сти ва ла мо но дра ме за де цу, 
за тим ра до ви о дра ми у ча со пи си ма Збо р ник Ма ти це срп ске за сцен ске умет но сти, 
По зо ри ште, Сце на и, ко нач но, књи га Глу ма и је зик са вре ме не по зо ри шне кри ти ке 
(1992). Сво ме за ви ча ју оду жио се књи гом При је по ље под зве зда ма са Оли ве ром 
Цви јо ви ћем (1997). 

Је дан је од уте ме љи ва ча мо дер ног при сту па књи жев но сти за де цу и њен ве ро-
ват но нај бо љи по зна ва лац, по ка зу ју ћи да се књи жев ност за де цу не мо же ис кљу чи ти 
из ви тал них то ко ва књи жев но сти у це ли ни. Ње гов на уч ни при ступ про у ча ва њу ове 
обла сти од нај ве ћег је зна ча ја, о че му све до че књи ге Деч ји смех Бра ни сла ва Ну ши ћа 
(2004), Цр вен ка па гриц ка ву ка (2004), Бри са ње ла ва (по е ти ка мо дер ног и срп ска 
по е зи ја за де цу од 1951. до 1971. го ди не) из 2009. – за ко ју је до био На гра ду „Си ма 
Цу цић” – и Књи жев ност за де цу у огле да лу кул ту ре (2012). Ра дио је те мељ но, мар-
љи во, свој ски; увек је от кри вао не ки нов по да так, аспект, ни је есе ји зи рао, ни је се би 
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до пу штао ома шке, чвр сто је гра дио сво је за кључ ке. При сту пао је ту ма че њу из 
раз ли чи тих пер спек ти ва – пре вред но вао је тра ди ци о нал не пред ста ве, уви ђао но ве 
ве зе и кон тек сте, ус по ста вљао син те тич ке књи жев но те о риј ске, књи жев но и сто риј-
ске и кул ту ро ло шке уви де у раз вој ни лук сли ке де тињ ства у књи жев но сти и књи-
жев ној кри ти ци. Књи га сна жног сим бо лич ког на сло ва Бри са ње ла ва, сту ди ја о 
фор ми ра њу по е ти ке мо дер ног у по е зи ји за де цу, не за о би ла зна у сва ком ба вље њу 
овом на уч ном об ла шћу. У њој се ис тра жу ју из ра зи те тач ке књи жев но и сто риј ског 
про це са – одва ја ње од со ци ја ли стич ког ре а ли зма и ета ти зма и бор ба за естет ску 
ау то но ми ју.

Зна ча јан кор пус ње го вог ра да чи ни ло је из у ча ва ње раз во ја кри тич ке ми сли 
ко је је ути ца ло на књи жев но ства ра ње (по нај ви ше у књи зи Књи жев ност за де цу у 
огле да лу кул ту ре). Од ве ли ке ва жно сти су ње го ви син те тич ки ра до ви о пре лом ним 
тач ка ма у раз у ме ва њу књи жев но сти за де цу – нео п ход ни у раз у ме ва њу књи жев но-
на уч них про це са. То ме је по све ће на и књи га Прин це за лу та зам ком (те о риј ска 
ми сао о књи жев но сти за де цу из окри ља Зма је вих деч јих ига ра) (2009). Из дво јив ши 
кључ не, па ра диг ма тич не есе је из исто ри ја та ча со пи са, Љу шта но вић је по ка зао како 
је увид у он то ло ги ју де тињ ства про мен љив, а не мо но ли тан кул тур ни кон структ, 
усло вљен ра зно вр сним фак то ри ма. И као члан жи ри ја на гра да из књи жев но сти за 
де цу Не ве на, На гра де „Ра де Обре но вић”, На гра де Фе сти ва ла мо но дра ме за де цу „Си-
гри друг”, Пла вог чу пер ка, На гра де Ра дио Бе о гра да за крат ку при чу, Ма лог прин ца 
– по ка зи вао је сво је ста во ве о ње ној мо дер но сти и зна ча ју. 

Пу не два де сет две го ди не (од 1997) био је глав ни и од го вор ни уред ник Де тињ
ства и уред ник Са ве то ва ња Зма је вих деч јих ига ра у Ма ти ци срп ској. С го ди на ма 
је ус пео да мо дер ни зу је њи хов кон цепт у жи ве три бин ске фо ру ме, па су они по вре-
ме но би ва ли и про стор жу стрих по ле ми ка. Умео је да по ми ри мла де, сред ње и 
но ве ге не ра ци је, раз ли чи те при сту пе, али и да очу ва соп стве ни кри тич ки суд. Због 
то га су Са ве то ва ња пре ра сла у нај у глед ни ји го ди шњи са ста нак про у ча ва ла ца ове 
обла сти у чи та вом ре ги о ну, што је пре вас ход но ње го ва за слу га – и ве ли ко за ве шта ње 
они ма ко ји ће то на ста ви ти. 

Ње гов мен тор ски рад са мла ди ма је при мер ка ко се вас пи та ва ју и по ди жу 
мла де ге не ра ци је. У то ме по слу др жао се иде је прет ход ни ка и име ња ка Јо ве – Зма-
ја, „да на плод ну њи ву пад не, / што се је мо ми”. Као уред ник оку пљао је, мо ти ви сао, 
бо дрио, мен тор ски усме ра вао и ти ме од не го вао ви ше ге не ра ци ја но вих про у ча ва-
ла ца. Ње го ва бла гост и до бро ду шност, пле ме ни тост, го спод стве ност пле ни ли су и 
по кре та ли. Умео је да ослу шку је да ро ви те, мла де, тек свр ше не сту ден те књи жев-
но сти и све оне ко ји су на би ло ко ји на чин би ли ин три ги ра ни де тињ ством и да им 
да је шан су. Та ко су на ста ле и ста са ле мно ге ге не ра ци је Јо ви не де це. Он је са ве ли-
ким за до вољ ством ис ти цао њи хо ве вред но сти и успе хе, ни кад не ис ти чу ћи се бе и 
соп стве ну уло гу у то ме.

Та ко је ус пео да из гра ди пре по зна тљив, про фи ли сан на уч ни ча со пис, и да му, 
с вре ме ном, по ди же на уч ни ранг, чи ме је до при нео да љој ин сти ту ци о на ли за ци ји 
ове на уч не обла сти. По све ћи вао је све ске ча со пи са ис тра жи ва њу ак ту ел них пи та ња 
ко ја ути чу на ње не ре ла ци је и ме ђу деј ства са ра зно род ним дру штве ним окол но сти-
ма. Ти ме је, сло бод но се мо же ре ћи, ути цао и на про це се ка но ни за ци је и ре ка но ни-
за ци је срп ске књи жев но сти за де цу у на ци о нал ном, али и ре ги о нал ном, ком па ра-
тив ном кон тек сту. Ча со пис је, ње го вом за слу гом. по стао тач ка су сре та раз ли чи тих 
про фе си ја оку пље них у ту ма че њу фе но ме на де тињ ства и књи жев но сти. 

Због све га то га, из ра стао је у кључ ну фи гу ру мо дер ног при сту па про у ча ва њу 
књи жев но сти за де цу кра јем про шлог и у две де це ни је но вог ве ка од ко га смо сви 
учи ли без пре стан ка. Ве ру јем да се мо же ус по ста ви ти ана ло ги ја из ме ђу ње го вог 
жи вот ног де ла, сна жног ути ца ја ко ји је имао на мла де ге не ра ци је и ме та фо ре о 
„ве ли ком пра ску” чи је се деј ство ши ри и рас про сти ре. Јо вин пре ра ни од ла зак на лик 
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је том пра ску чијa енер ги ја ће има ти сво је деј ство и у вре ме ну пред на ма. То ме ће, 
си гур на сам, до при не ти и ње го ва књи га у штам пи Од До си те ја и Ву ка до Мир ка и 
Слав ка – О сли ци де те та и де тињ ства у срп ској књи жев но сти за де цу и срп ској 
кул ту ри од 19. до 21. ве ка ко ју је до вр шио пред крај жи во та. Иа ко мо же мо са мо да 
жа ли мо што њен ау тор не ће има ти при ли ку да се ра ду је ње ним ко ри ца ма, она ће 
би ти још јед но све до чан ство ње го вог сми сла за син те зу и кри тич ког ду ха. 

Ње го вим од ла ском за вр ше на је јед на ера. На дам се да је бар де ли мич но знао 
ко ли ко га во ли мо и ко ли ко нас је за ду жио. Нек му је веч на сла ва.

Зо ра на Опа чић
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IN MEMORIAM

СПА СО ЈЕ ГРА ХО ВАЦ 
(1936–2019)

У Ки кин ди 18. де цем бра 2019. го ди не пре ми нуо је др 
Спа со је Гра хо вац, уни вер зи тет ски про фе сор, књи жев ник, 
пу бли ци ста, дру штве ни, кул тур ни и спорт ски рад ник.

Спа со је Гра хо вац по то мак је хер це го вач ког до бро вољ-
ца ко ји се на се лио у Ру ско Се ло 1924. го ди не. Ро ђен је у Ру-
ском Се лу 15. ма ја 1936. го ди не. У род ном ме сту за вр шио је 
основ ну шко лу, ни жу гимна зи ју и Учи тељ ску шко лу у Ки-
кин ди, а Фи ло зоф ски фа кул тет у Бе о гра ду. Нај пре је ра дио 
као учи тељ у Ру ском Се лу, а за тим као про фе сор у Еко ном-
ској шко ли и Гим на зи ји, ода кле пре ла зи као ма ги стар је-
зи ка и књи жев но сти у Пе да го шку ака де ми ју где је био и 
ди рек тор. Оба вљао је и функ ци ју се кре та ра СИЗ-а за деч ју 
за шти ту.

На Фи ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду док то ри рао је 1991. го ди не на те му Срп ска 
штам па у Ру му ни ји до 1914. го ди не. Од 1994. го ди не до 2003. го ди не је про фе сор на 
Учи тељ ском фа кул те ту у Сом бо ру. Др жао је Ка те дру за срп ски је зик и књи жев ност.

Као књи жев ни кри ти чар ве ли ки зна чај дао је афир ми са њу са вре ме не срп ске 
књи жев но сти у Вој во ди ни и срп ске књи жев но сти у Ру му ни ји. На пи сао је на де се-
ти не ре цен зи ја за но ве књи ге; мно го есе ја, чла на ка и при ка за за раз не ча со пи се и 
но ви не у Ср би ји и Ру му ни ји. Про фе сор Гра хо вац усме ра вао је мла де ства ра о це да 
об ја вљу ју књи ге. Под сти цао је и ли ков не умет ни ке да уче ству ју на ра зним ко ло-
ни ја ма и да пра ве из ло жбе. 

Спа со је Гра хо вац по кре нуо је у Ки кин ди и био уред ник Ђач ких но ви на и ли ста 
Искра, ча со пи са Став, Го ди шња ка Пе да го шке ака де ми је и ча со пи са Гу да ло. Об ја-
вљи вао је сво је есе је и члан ке у пре ко 30 ра зних но ви на и ча со пи са у зе мљи и ино-
стран ству. Био је из у зет но пло дан пи сац. Има и ви ше књи га по е зи је. Об ја вио је 30 
књи га и око сто ре цен зи ја, есе ја, при ка за и чла на ка.

Спа со је Гра хо вац по себ но је це нио зна чај Ма ти це срп ске као нај ста ри је кул-
тур не уста но ве у Ср ба. На ста вио је пу тем Те о до ра Па вло ви ћа, Ва се Ста ји ћа, Љу бо-
ми ра Ло ти ћа и Ду шка По по ва. Члан Ма ти це срп ске је од 1990. го ди не као са рад ник 
и ре дов ни члан. У Би бли о те ци Ма ти це срп ске при пре мао је сво ју док тор ску ди сер-
та ци ју. Ма ти ца срп ска 1993. го ди не об ја ви ла је књи гу Спа со ја Гра хов ца Срп ска 
пе ри о ди ка на тлу Ру му ни је у 19. ве ку. По себ но је ра дио на учла ње ну у Ма ти цу 
срп ску мно гих мла ђих књи жев них и кул тур них ства ра ла ца из гор њег Ба на та и 
Ру му ни је.

Оно по че му је Спа со је Гра хо вац био по знат и це њен у Ки кин ди и Вој во ди ни 
и ме ђу Ср би ма у Ру му ни ји је ње го ва му дра, то пла и искре на реч. Бе се дио је ско ро 
1000 пу та у ра зним при ли ка ма, на мно гим све ча но сти ма и го ди шњи ца ма. Нај ве ћи 
је дру штве ни рад ник Ки кин де у XX ве ку. За хва љу ју ћи ње му, по кре нут је Ме мо ри јал 
Ми ро сла ва Ан ти ћа у Мо кри ну, је дан је од осни ва ча Књи жев не за јед ни це Ки кин де, 
осно вао је у Пе да го шкој ака де ми ји кул тур но дру штво и Ру ко мет ни клуб „Ака де-
мац”. Ве ли ки до при нос дао је спо ме нич кој кул ту ри у Ки кин ди.
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Био је по ред Ма ти це срп ске члан Удру же ња књи жев ни ка Вој во ди не и Ср би је. 
До бит ник је мно гих при зна ња. Из два јам Ор ден ра да са сре бр ним вен цем, Искру 
кул ту ре Вој во ди не, Ше сто ок то бар ску и Мај ску на гра ду Ки кин де, Ме да љу ча сти 
ро до љу ба срп ске ди ја спо ре у Те ми шва ру, По ве љу „Ду шан Ва си љев” Са ве за Ср ба у 
Ру му ни ји. По себ но је це нио Злат ну по ве љу за жи вот но де ло у обра зов но-пе да го шком 
и на уч ноис тра жи вач ком ра ду за 2003. го ди ну од Удру же ња уни вер зи тет ских про-
фе со ра и на уч ни ка Ср би је. Био је до жи вот ни пред сед ник Дру штва „Гу сле” и Фуд-
бал ског клу ба „Цр ве на зве зда” из Ру ског Се ла. Пи сао је до зад њег да на жи во та.

Ду шан Де ја нац 
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2016.
Проф. др Ја нош БА ЊАИ, стал ни члан са рад ник, хун га ро лог, про фе сор уни вер-

зи те та, Но ви Сад, 21. фе бру ар 2016. 
То ме СЕ РА ФИ МОВ СКИ, члан са рад ник, до бро твор, ва јар, Ско пље, 3. март 2016. 
Бра ни слав БО ЖО ВИЋ, члан са рад ник, прав ник, пу бли ци ста, март, 2016. 
Проф. др Ми ли ца ГР КО ВИЋ, стал ни члан са рад ник, про фе сор уни вер зи те та, 

фи ло лог, Но ви Сад, 19. мај 2016. 
Ра до мир ЈО ВА НО ВИЋ, члан са рад ник, агро ном, про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад
Ака де мик Све то зар КО ЉЕ ВИЋ, стал ни члан са рад ник, члан Управ ног од бо ра, 

про фе сор уни вер зи те та, 29. мај 2016. 
Фло ри ка ШТЕ ФАН, стал ни члан са рад ник, књи жев ник, Но ви Сад, 8. јун 2016. 
Проф. др Љу бин ко ПУ ШИЋ, стал ни члан са рад ник, про фе сор уни вер зи те та, 

Но ви Сад, 14. јун 2016. 
Проф. др Ми ро слав ТИ МО ТИ ЈЕ ВИЋ, стал ни члан са рад ник, члан Управ ног 

од бо ра, исто ри чар умет но сти, про фе сор уни вер зи те та, 2. јул 2016. 
Ака де мик Пе тар ВЛА ХО ВИЋ, стал ни члан са рад ник, ет но лог, про фе сор уни вер-

зи те та, Бео град, 3. јул 2016. 
Проф. др Дра ги ња ПЕР ВАЗ, стал ни члан са рад ник, исто ри чар књи жев но сти, 

про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад, 4. јул 2016. 
Де јан ЖИ ВА НАЦ, стал ни члан са рад ник, прав ник, Но ви Сад, јул 2016. 
Др Ђор ђе БЕК-УЗА РОВ, члан са рад ник, фи зи чар, про фе сор уни вер зи те та, Бео град, 

17. август 2016.
Или ја МАР КО ВИЋ, члан са рад ник, афо ри сти чар, Но ви Сад, 9. сеп тем бар 2016. 
Др Ми лош НЕ МА ЊИЋ, стал ни члан са рад ник, со ци о лог, на уч ни са вет ник, Бео-

град, 14. ок то бар 2016. 
Мр Сре до је ЛА ЛИЋ, стал ни члан са рад ник, ар хи ви ста, Но ви Сад, 29. ок то бар 2016. 
Проф. др Ми ро слав ЕГЕ РИЋ, стал ни члан са рад ник, исто ри чар књи жев но сти, 

про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад, 30. ок то бар 2016. 
Проф. др Дам њан ПЕ ТРО ВИЋ, стал ни члан са рад ник, исто ри чар књи жев но сти, 

про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад, 30. ок то бар 2016. 
Милојко П. Ђоковић, члан сарадник, публициста, Београд, 2016.

2017.
Др Бра ни слав ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ, члан са рад ник, сто ма то лог, про фе сор уни вер-

зи те та, Бео град, 2017.
Ака де мик Ђор ђе ЗЛО КО ВИЋ, члан са рад ник, ар хи тек та, про фе сор уни вер зи те та, 

Бео град, 9. фе бру ар 2017. 
Ака де мик Ни ко ла ТА СИЋ, стал ни члан са рад ник, ар хе о лог, на уч ни са вет ник, 

Бео град, 15. март 2017.
Ака де мик Во ји слав СТА НОВ ЧИЋ, стал ни члан са рад ник, по ли ти ко лог, про фе сор 

уни вер зи те та, Бео град, 10. април 2017. 
Рад ми ла ЛО ТИ НА, ду го го ди шњи са рад ник и но ви нар, Но ви Сад, 13. април 2017.

ЧЛА НО ВИ МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ 
ПРЕ МИ НУ ЛИ У ПЕ РИ О ДУ 2016–2019.
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Ра ша ПО ПОВ, стал ни члан са рад ник, књи жев ник, Бео град, 20. април 2017. 
Ака де мик Вла ди мир СТО ЈАН ЧЕ ВИЋ, стал ни члан са рад ник, исто ри чар, про-

фе сор уни вер зи те та, Бео град, 24. април 2017. 
Ми о драг ДА БИ ЖИЋ, ре дов ни члан, исто ри чар, ви ши ку стос, Бео град, 30. април 2017. 
Мла ден ВУ ЧИ НИЋ, ве ли ки до бро твор Ма ти це срп ске, Но ви Сад, 5. мај 2017. 
Др Ра до слав ЛА ЗИЋ, те а тро лог, про фе сор уни вер зи те та, стал ни члан са рад ник, 

Бео град, 10. мај 2017.
Пет ко ВОЈ НИЋ ПУР ЧАР, члан са рад ник, књи жев ник, Пе тро ва ра дин, 8. јун 2017. 
Рад ми ла МА РИН КО ВИЋ, стал ни члан са рад ник, исто ри чар књи жев но сти, про-

фе сор уни вер зи те та, Бео град, јун 2017. 
Др Ду шан Т. БА ТА КО ВИЋ, стал ни члан са рад ник, исто ри чар и на уч ни са рад ник, 

Бео град, 27. јун 2017. 
Др Бран ко ВУ ЈО ВИЋ, стал ни члан са рад ник, исто ри чар умет но сти, про фе сор 

уни вер зи те та, Бео град, 20. јул 2017. 
Ака де мик Мом чи ло ЗЕ ЧЕ ВИЋ, члан са рад ник, исто ри чар, на уч ни са вет ник, 22. јул 

2017. 
Ми лан ДА ВИ ДО ВИЋ, пр ви шеф ан ти квар ни це Ма ти це срп ске, књи жар, Но ви Сад, 

26. ав густ 2017. 
Ду шан ПУ ВА ЧИЋ, члан са рад ник, пи сац, пре во ди лац, лек тор, Бео град, ав густ 2017. 
Др Дра го слав ДЕ ВИЋ, стал ни члан са рад ник ет но му зи ко лог, про фе сор уни вер-

зи те та, Бео град, 21. сеп тем бар 2017. 
Др Мир ко КРИ ВО КА ПИЋ, члан са рад ник, фи ло лог, про фе сор уни вер зи те та, 

Бео град, 15. ок то бар 2017.
Проф. др Ла зар ЛЕП ША НО ВИЋ, стал ни члан са рад ник, ле кар, про фе сор уни-

вер зи те та, Но ви Сад, 17. ок то бар 2017. 
Др Во јин С. ДА БИЋ, стал ни члан са рад ник, исто ри чар, про фе сор уни вер зи те та, 

Бео град, 24. ок то бар 2017.
Не бој ша ДЕ ВЕ ТАК, члан са рад ник, пе сник, Вр бас, 26. ок то бар 2017. 
Др Ми лан РА ДУ ЛО ВИЋ, стал ни члан са рад ник, исто ри чар књи жев но сти, на уч-

ни са вет ник, Бео град, 29. ок то бар 2017. 
Про то је реј ста вро фор Мир ко ТИ ШМА, стал ни члан са рад ник, исто ри чар умет-

но сти, Но ви Сад, 12. де цем бра 2017.

2018.
Др Рок сан да ПЕ ЈО ВИЋ, стал ни члан са рад ник, му зи ко лог, про фе сор уни вер зи те та, 

Бео град, 5. ја ну ар 2018.
Вук КР ЊЕ ВИЋ, ре дов ни члан, књи жев ник, Бео град, 24. ја ну а ра 2018. 
Проф. др Ра до мир ЛА СТИЋ, члан са рад ник, би о хе ми чар, про фе сор еме ри тус, Бу-

дим пе шта, 5. фе бру ар 2018.
Др Ан дреј Ле ни до вич ШЕ МЈА КИН, са рад ник, ис то ри  чар, члан Ин сти ту та за 

сло вен ске сту ди је Ру ске ака де ми је на у ка, 7. март 2018.
Јо ван РА ДУ ЛО ВИЋ, стал ни члан са рад ник, књи жев ник, 7. март 2018. 
Др Ол га БРУК НЕР, ар хе о лог, на уч ни са вет ник, Бе о град, 17. март 2018.
Ака де мик Бо го љуб СТАН КО ВИЋ, стал ни члан са рад ник, ма те ма ти чар, про фе сор 

уни вер зи те та, Но ви Сад, 16. мај 2018.
Проф. др Ми о драг РА ДО ВИЋ, стал ни члан са рад ник, исто ри чар књи жев но сти, 

Но ви Сад, 26. јул 2018. 
Др Јел ка МА ТИ ЈА ШЕ ВИЋ, стал ни члан са рад ник, ру си ста, про фе сор уни вер-

зи те та, Но ви Сад, 2. сеп тем бар 2018.
Ака де мик Вла де та ЈЕ РО ТИЋ, стал ни члан са рад ник, не у роп си хи ја тар, про фе сор 

уни вер зи те та, Бео град, 4. сеп тем бар 2018.
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Др Ви то мир ВУ ЛЕ ТИЋ, стал ни члан са рад ник, исто ри чар књи жев но сти, про фе сор 
уни вер зи те та, Но ви Сад, 7. сеп тем бар 2018.

Мр Мир ја на СТА НИЋ, члан са рад ник, про фе сор књи жев но сти, Но ви Сад, 30. 
сеп тем бар 2018. 

Мр Па вел ДО МО ЊИ, стал ни члан са рад ник, про фе сор књи жев но сти, Но ви Сад, 
9. ок то бар 2018. 

Ол га МИ КИЋ, стал ни члан са рад ник, исто ри чар умет но сти, Срем ски Кар лов ци, 
16. ок то бар 2018. 

Жар ко РО ШУЉ, члан са рад ник, књи жев ни исто ри чар, Но ви Сад, 15. но вем бар 2018.
Мр Мир ко МИ ТРО ВИЋ, члан са рад ник, исто ри чар, Но ви Сад, 20. де цем бар 2018. 
Зво ни мир ГО ЛУ БО ВИЋ, стал ни члан са рад ник, исто ри чар, му зеј ски са вет ник, 

Но ви Сад, 30. де цем бар 2018.

2019.
Бо ри во је АДА ШЕ ВИЋ, члан са рад ник, књи жев ник, Но ви Сад, 15. ја ну ар 2019. 
Ака де мик Ол га ХА ЏИЋ, члан са рад ник, ма те ма ти чар, про фе сор уни вер зи те та, 

Но ви Сад, 24. ја ну ар 2019.
Ве ра КО СТИЋ (ро ђе на Ни ко ла је вић), до бро твор Ма ти це срп ске, Бео град, 26. ја ну ар 

2019.
Алек сан дар БЈЕ ЛО ГР ЛИЋ, стал ни члан са рад ник, књи жев ник, Бео град, 6. фе бру ар 

2019.
Бо ри слав ГА ВРИЋ, ре дов ни члан, Би је љи на, 5. фе бру ар 2019.
Др Сло бо дан ЖУ ЊИЋ, члан са рад ник, фи ло зоф, про фе сор уни вер зи те та, 9. март 

2019. 
Др За гор ка ГО ЛУ БО ВИЋ, члан са рад ник, со ци о лог, про фе сор уни вер зи те та, 13. 

март 2019.
Др Па вле ИЛИЋ, стал ни члан са рад ник, исто ри чар књи жев но сти, про фе сор уни-

вер зи те та, Но ви Сад, 2019.
Др Зо ран СТЕ ФА НО ВИЋ, члан са рад ник, ин же њер ма шин ства, про фе сор уни-

вер зи те та, 8. април 2019.
Ака де мик Пе тар ОМ ЧИ КУС, стал ни члан са рад ник, сли кар, Бео град, 26. април 2019. 
Ра до ван МИ ЋИЋ, стал ни члан са рад ник, би бли о те кар са вет ник, Но ви Сад, 5. мај 

2019.
Ака де мик Дин ко ДА ВИ ДОВ, исто ри чар умет но сти, на уч ни са вет ник, Бео град, 

18. мај 2019.
Проф. др Жи во јин СТА НОЈ ЧИЋ, стал ни члан са рад ник, лин гви ста, Бео град, 3. 

ав густ 2019.
Ака де мик Вла ди мир СТРУ ГАР, стал ни члан са рад ник, исто ри чар, 25. ав густ 2019.
Проф. др Јо ван ЉУ ШТА НО ВИЋ, стал ни члан са рад ник, про фе сор уни вер зи те-

та, Но ви Сад, 4. ок то бар 2019.
Ака де мик Љу бо мир ЗУ КО ВИЋ, стал ни члан са рад ник, исто ри чар књи жев но сти, 

про фе сор уни вер зи те та, 19. ок то бар 2019. 
Ау рел ДО ЛИН ГА, ре дов ни члан, 4. но вем бар 2019. 
Др Ди ми три је Е. СТЕ ФА НО ВИЋ, стал ни члан са рад ник, фи ло лог, Бео град, 15. 

но вем бар 2019. 
Др Ман фред ЈЕ НИ ХЕН, стал ни члан са рад ник, исто ри чар књи жев но сти, про фе-

сор уни вер зи те та, 19. но вем бар 2019. 
Спа со је ГРА ХО ВАЦ, члан са рад ник, 18. де цем бар 2019. 
Др Бо бан ЋУ РИЋ, сла ви ста, до цент уни вер зи те та, стал ни члан са рад ник, Бео град, 

13. сеп тем бар 2019.
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Др Зо ран АВРА МО ВИЋ, со ци о лог, про фе сор 
уни вер зи те та, Бео град

Мр Ре на та АГО СТИ НИ, глу ми ца, про фе сор 
сцен ског по кре та, Ба ња Лу ка, Ре пу бли ка 
Срп ска

Др Га бор АГО ШТОН, исто ри чар, про фе сор 
уни вер зи те та, Ва шинг тон, САД

Др Раст ко АЈ ТИЋ, хер пе то лог, Бео град
Др На та ша Д. АЈ ЏА НО ВИЋ, сла ви ста, до цент 

уни вер зи те та, Но ви Сад 
Др Го ран А. АЛЕК СИЋ, агро ном, Бео град
Др Да ни ло АЛЕК СИЋ, фи ло лог, аси стент 

уни вер зи те та, Бео град
Теа АН ДРИ ЈИЋ, пи ја нист ки ња, Бео град
Ду ња АН ДРИЋ, исто ри чар умет но сти, Бео-

град
Жељ ко Р. АН ДРИЋ, опер ски пе вач, ба ри тон, 

Но ви Сад
Мср Ма ри ја АН ДРИЋ, исто ри чар, ис тра жи-

вач-при прав ник, Бео град
Ален ка АН ДУ ЛА ЈЕ ВИЋ, про фе сор књи-

жев но сти, Но ви Сад
Др Мак сим Јур је вич АНИ СИ МОВ, исто ри чар, 

про фе сор уни вер зи те та, Мо сква, Ру си ја
Др Ср ђан АСА НО ВИЋ, пе вач, Бео град
Со ња АТА НА СИ ЈЕ ВИЋ, књи жев ник, Бео град 
Др Ја сми на М. АХ МЕ ТА ГИЋ, исто ри чар 

књи жев но сти, ви ши на уч ни са рад ник, 
Ле по са вић, При шти на 

Др Је ле на М. АЧАН СКИ, би о лог, на уч ни са-
рад ник, Но ви Сад

Др Дра ган АШКО ВИЋ, те о лог, про фе сор 
уни вер зи те та, Бео град

Бла го је С. БА БИЋ, прав ник и еко но ми ста, 
Бео град

Др Ду шко Н. БА БИЋ, про фе сор, исто ри чар 
књи жев но сти, Бео град 

Др Алек сан дра БА ЈИЋ, не у ро хи рург, Бео град 
Мср Ве сна БА ЈИЋ, док то ранд, Но ви Сад
Др Ве сна БА ЈИЋ СТО ЈИЉ КО ВИЋ, ет но му-

зи ко лог, Бео град
Ју ли ја БАЛ, пи ја нист ки ња, Но ви Сад
Мр Вла ди мир С. БАЉ, ка ти хе та, Бач ка Па-

лан ка 
Др Ми лан БАН ДО БРАН СКИ, те о лог, ве ро-

у чи тељ, Но ви Сад

Мср Ан ге ли на БАН КО ВИЋ, исто ри чар умет-
но сти, струч ни са рад ник-ку стос, Бео град

Др Ми ран БЕ ГИЋ, ви о ли ни ста, про фе сор 
уни вер зи те та, Под го ри ца, Цр на Го ра

Др Дра га на БЕ ДОВ, про фе сор књи жев но сти, 
Но ви Сад

Ма ја БЕ ЛЕ ГИ ША НИН, про фе сор срп ске и 
оп ште књи жев но сти, Бео град 

Др Ми ха ил БЕ ЛОВ, исто ри чар, про фе сор уни-
вер зи те та, Ни жњи Нов го род, Ру си ја

Бо жа на БИ ЈЕ ЛИЋ, глу ми ца, Ба ња Лу ка, Ре-
пу бли ка Срп ска

Та ма ра БИЉ МАН, исто ри чар умет но сти, 
про фе сор уни вер зи те та, Бео град

Др Сло бо дан БЈЕ ЛИ ЦА, исто ри чар, про фе-
сор уни вер зи те та, Но ви Сад

Др Дра ган БЛА ГО ЈЕ ВИЋ, гра ђе вин ски ин-
же њер, про фе сор уни вер зи те та, Бео град

Др Вла дан БОГ ДА НО ВИЋ, ин же њер по љо-
при вре де, про фе сор уни вер зи те та, Бео-
град

Ми на БО ЖА НИЋ, му зи ко лог, Бео град
Др Ми ли ца БО ЖИЋ МА РО ЈЕ ВИЋ, исто ри-

чар умет но сти, до цент уни вер зи те та, Бео-
град

Мср Ми ли ца БО ЖИЋ СИН ЧУК, фи ло лог, 
ис тра жи вач-при прав ник, Бео град

Бран ко БО ЈО ВИЋ, ар хи тект, Бео град
Мср Бо ја на С. БО КИЋ, би о лог, аси стент уни-

вер зи те та, Но ви Сад
Др Ми лан К. БО РИ ШЕВ, би о лог, про фе сор 

уни вер зи те та, Но ви Сад 
Др Ма ри ја БРЕ МЕР, исто ри чар умет но сти, 

про фе сор уни вер зи те та, Па риз, Фран цу ска
Мср Не бој ша БРО ЋИЋ, те а тро лог, Бео град
Др Сне жа на БУ ЛАТ, про фе сор књи жев но сти, 

Но ви Сад 
Др Бо рис БУ ЛА ТО ВИЋ, исто ри чар књи жев-

но сти, Но ви Сад
Мср Ма ри ја БУ ЛА ТО ВИЋ, фи ло лог, док то-

ранд, Бео град
Др Во ји сла ва П. БУР СИЋ, агро ном, про фе-

сор уни вер зи те та, Но ви Сад 
Зден ка ВА ЛЕНТ БЕ ЛИЋ, про фе сор сло вач-

ког је зи ка и књи жев но сти, док то ранд, 
Нови Сад

ПРЕДЛОГ ЗА НОВЕ ЧЛАНОВЕ  
САРАДНИКЕ
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Др Ју ли ја ВА ЛИ ЈЕ ВА, исто ри чар књи жев-
но сти, сла ви ста, про фе сор уни вер зи те та, 
Санкт Пе тер бург, Ру си ја

Је ле на ВА СИН КЕ КИЋ, пи ја нист ки ња, Нови 
Сад

Др Ја сна ВЕ ЉА НО ВИЋ, му зи ко лог, Кра гу-
је вац

Др Ива на ВЕ СИЋ, му зи ко лог, со ци о лог, ис-
тра жи вач-са рад ник, Бео град

Ане ли ја ВИ ДИ НО ВА, со ло пе ва чи ца, Бу гар ска
Мср Ми ле на ВИ ДО СА ВЉЕ ВИЋ, фи ло лог, 

Бео град
Др Сла ђа на ВИ ДО СА ВЉЕ ВИЋ, ме то ди чар, 

про фе сор уни вер зи те та, При шти на
Љу би ца ВИ НУ ЛО ВИЋ, исто ри чар умет но-

сти, Бео град
Др Ни но сла ва ВИ ЋЕН ТИЋ, сце но граф, до-

цент уни вер зи те та, Бео град 
Ра до сла ва ВОР ГИЋ ЖУР ЖО ВАН, со пра-

нист ки ња, Но ви Сад
Др Бран ко ВРА НЕШ, про фе сор књи жев но-

сти, до цент уни вер зи те та, Бео град
Др Дра ган П. ВУ ЈА ДИ НО ВИЋ, тех но лог, до-

цент, Звор ник, Ре пу бли ка Срп ска
Сне жа на ВУ ЈА ДИ НО ВИЋ, ге о граф, Бео град
Др Све тла на ВУ ЈИЋ, агро ном, до цент уни-

вер зи те та, Но ви Сад
Др Са ри та ВУЈ КО ВИЋ, исто ри чар умет но сти, 

му зеј ски са вет ник, Ба ња Лу ка, Ре пу бли ка 
Срп ска

Др Вла ди мир ВУ ЈО ШЕ ВИЋ, исто ри чар књи-
жев но сти, аси стент уни вер зи те та, Под-
го ри ца, Цр на Го ра

Мр Ми лан С. ВУ КИЋ, тех но лог, ви ши аси-
стент, Звор ник, Ре пу бли ка Срп ска

Др Де јан ВУ КИ ЋЕ ВИЋ, би бли о те кар, са вет-
ник, Бео град

Др Дра га на М. ВУ КОВ, би о лог, про фе сор 
уни вер зи те та, Но ви Сад 

Др Го ри ца Љ. ВУ КО ВИЋ, хе ми чар, Бео град 
Јо ван ВУ КО ВИЋ, но ви нар, ис тра жи вач, Нова 

Па зо ва
Др Сло бо дан ВУ КО СА ВИЋ, до пи сни члан 

СА НУ, елек тро тех ни чар, про фе сор уни-
вер зи те та, Бео град

Др Мом чи ло ВУК СА НО ВИЋ, про фе сор фи-
зич ког вас пи та ња, Под го ри ца, Цр на Го ра

Др Зла та ВУК СА НО ВИЋ МА ЦУ РА, ар хи тек-
та, на уч ни са рад ник, Бео град

Ма рин ко М. ВУ ЧИ НИЋ, пу бли ци ста, Бео-
град 

Мср Иван Б. ВУ ЧУ РО ВИЋ, би о лог, Бео град
Де јан ГА ВРИЋ, фла у ти ста, Мајнц, Не мач ка
Ве сна ГА ЈИЋ, исто ри чар умет но сти, Но ви 

Сад

Др Је ле на ГАЉ ЦО ВА, сла ви ста, на уч ни са-
вет ник, про фе сор уни вер зи те та, Мо сква, 
Ру си ја

Је ле на ГА ЧИЋ, исто ри чар умет но сти, Бео град
Др Је ли ца М. ГВО ЗДЕ НО ВИЋ ВАР ГА, агро-

ном, на уч ни са вет ник, Но ви Сад
Др Ива ГЛИ ШИЋ, исто ри чар умет но сти, 

на уч ни са рад ник, Ау стра ли ја
Мр Ве сна С. ГОЈ КО ВИЋ, тех но лог, ви ши аси-

стент, Звор ник, Ре пу бли ка Срп ска
Др Ан дри ја на ГО ЛАЦ, исто ри чар умет но сти, 

Бео град
Др Бо јан М. ГО ЛИЋ, ве те ри нар, на чел ник 

ин сти ту та, Ба ња Лу ка, Ре пу бли ка Срп ска 
Мср Ма ри ја Ђ. ГО ЛУ БО ВИЋ, пи ја нист ки ња, 

ис тра жи вач-при прав ник, Бео град
Др Па три циа ГО МЕС ДА СИЛ ВЕ И РА, исто-

ри чар умет но сти, про фе сор уни вер зи те та, 
Бра зил

Др Ро си ца ГРА ДЕ ВА, исто ри чар, на уч ни са-
вет ник, Со фи ја, Бу гар ска

Др Ми ла С. ГРА ХО ВАЦ, агро ном, до цент 
уни вер зи те та, Но ви Сад 

Др Дра га на ГР БИЋ, исто ри чар књи жев но-
сти, на уч ни са рад ник, Бео град

Ма ја ГРИ ЗЕЉ, еко но ми ста, Но ви Сад
Мр Ка та ри на ГРОН КОВ СКА, фи ло лог, ме ди-

цин ски ин же њер, Кра ков, Пољ ска
Бо ја на ГРУ ЈИЋ, про фе сор срп ске књи жев но-

сти, би бли о те кар, Но ви Сад 
Др Ра до слав Д. ГРУ ЈИЋ, тех но лог, про фе-

сор уни вер зи те та, Звор ник, Ре пу бли ка 
Срп ска

Др Га бри је ла ГУ БА ЧЕР ВЕР НИ, исто ри чар, 
Пив ни це

Др Рад ми ла ГУ ДО ВИЋ, ле кар, про фе сор уни-
вер зи те та,Но ви Сад

Др Ми лан ГУ ЛИЋ, исто ри чар, на уч ни са рад-
ник, Бео град

Др Ве ра П. ГУ СМАН, ми кро би о лог, до цент 
уни вер зи те та, Но ви Сад 

Са ња ДА КИЋ, про фе сор књи жев но сти, Нови 
Сад

Др Ја дран ка ДЕ ЛИЋ, би о лог, струч ни са рад-
ник, Но ви Сад

Ми ро слав ДЕ МАК, књи жев ник, Бра ти сла ва, 
Сло вач ка 

Мср Дар ко ДЕ СПО ТО ВИЋ, ви ши кон зер ва-
тор, Но ви Сад

Уна ДИ ВАЦ, прав ник, са рад ник у на ста ви, 
Бео град 

Др Вла ди мир ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ, књи жев ни 
кри ти чар, Чачак

Мср Јо ва на ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ, лин гви ста, 
док то ранд, Бео град



РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ 459

Др Ду шан ДО СТА НИЋ, по ли ти ко лог, ис тра-
жи вач-са рад ник, Бео град

Мср Ми ла ДРА ГИЋ, фи ло лог, аси стент уни-
вер зи те та, Но ви Сад 

Др Ми ле на ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ ШЕ ШИЋ, култу-
ро лог, про фе сор уни вер зи те та, Бео град 

Мср Љи ља на ДРА ЖИЋ, про фе сор срп ске 
књи жев но сти, Но ви Сад

Др Дра га на ДРА КУ ЛИЋ-ПРИЈ МА, фи ло лог, 
про фе сор уни вер зи те та, на уч ни са рад ник, 
Ру си ја

Мар ги та ДРА КУ ЛО ВИЋ МЕ ЛЕШ, пи ја ни ста, 
Бео град

Бу ди мир ДУ БАК, књи жев ник, Под го ри ца, 
Цр на Го ра

Др Ко стас ДУ ЗИ НАС, фи ло зоф пра ва, про-
фе сор уни вер зи те та, Ати на, Грч ка

Др Вој ци ецх ДУС ЗИН СКИ исто ри чар, про-
фе сор уни вер зи те та, Кра ков, Че шка

Стра хи ња ЂО КИЋ, опер ски пе вач, Но ви Сад
Др Алек сан дар ЂОР ЂЕ ВИЋ, ге о фи зи чар, 

про фе сор уни вер зи те та, Бео град
Мср Је ле на ЂОР ЂЕ ВИЋ, фи ло лог, док то ранд, 

Но ви Сад
Мр Вла до ЂУ КА НО ВИЋ, лин гви ста, Бео-

град
Мср Ма ри ја на ЂУ КИЋ, фи ло лог, ис тра жи-

вач-са рад ник, Бео град
Бо ри во је ЖА РИЋ, ди пло ми ра ни прав ник, 

ме ђу на род ни ша хов ски су ди ја ФИ ДЕ, 
Бео град 

Мср Ми ло рад С. ЖИ ВА НОВ, агро ном, ис тра-
жи вач-при прав ник, Но ви Сад 

Др Зо ран ЖИВ КО ВИЋ, књи жев ник, уред ник, 
Бео град

Др Ми лу тин ЖИВ КО ВИЋ, исто ри чар, на уч-
ни са рад ник, Бео град

Др Све тла на Т. ЖИВ КО ВИЋ, фи зи чар, на уч-
ни са рад ник, Бео град 

Ву ле ЖУ РИЋ, књи жев ник, Пан че во
Игор ЗЕ КА НО ВИЋ, ге о граф, Ба ња Лу ка, Ре-

пу бли ка Срп ска
Је ле на ЗЕ ЛЕ НО ВИЋ, про фе сор књи жев но сти, 

Но ви Сад
Мср Бо ја на ИВА НОВ ЂОР ЂЕ ВИЋ, те а тро лог, 

Вр шац
Др Жар ко J. ИВА НО ВИЋ, би о лог, ви ши на-

уч ни са рад ник, Бео град 
Др Не над ИВА НО ВИЋ, фи ло лог, ви ши на-

уч ни са рад ник, Бео град 
Др Љу би ца ИВА НО ВИЋ БИ БИЋ, ге о граф, 

про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад
Др Јо ва на ИВЕ ТИЋ, исто ри чар, Но ви Сад
Дра ги ИВИЋ, про ду цент сцен ских де лат но-

сти, По жа ре вац, Бео град

Др Ма ја В. ИГ ЊА ТОВ, агро ном, на уч ни са-
рад ник, Но ви Сад 

Др Ђор ђе ИГ ЊА ТО ВИЋ, прав ник, про фе сор 
уни вер зи те та, Бео град

Др Љу би ца ИЛИЋ, му зи ко лог, Но ви Сад
Ми лош М. ИЛИЋ, Но ви Сад
Мр Сне жа на ИЛИЋ, исто ри чар, Но ви Сад
Жи ван ИШТВА НИЋ, Бе ла Цр ква
Др Јев ге ниј ЈА БЛО КОВ, сла ви ста, на уч ни са-

вет ник, Мо сква, Ру си ја 
Др Мла ден ЈА КО ВЉЕ ВИЋ, ан гли ста, про фе-

сор уни вер зи те та, Ко сов ска Ми тро ви ца
Др Вла ди мир ЈА КО ВЉЕ ВИЧ ЗА ХА РОВ, 

исто ри чар, про фе сор уни вер зи те та, Ни-
жњи Нов го род, Ру си ја

Анет ЈА КОВ ЧИЋ, ви о лон че лист ки ња, САД
Др Зо ран ЈА КОВ ЧИЋ, ви о ли ста, про фе сор 

уни вер зи те та, САД
Мр Де јан ЈАК ШИЋ, исто ри чар, ар хив ски 

са вет ник, Но ви Сад
Др Бран ка М. ЈАК ШИЋ ПРОВ ЧИ, исто ри чар 

књи жев но сти, про фе сор уни вер зи те та, 
Но ви Сад

Др Ли бор ЈАН, исто ри чар, про фе сор уни вер-
зи те та, Бр но, Че шка 

Др Пе ђа Т. ЈА НАЋ КО ВИЋ, би о лог, про фе сор 
уни вер зи те та, Бео град

Др Ели за бет П. ЈА НИЋ ХАЈ НАЛ, тех но лог, 
на уч ни са рад ник, Но ви Сад 

Че до мир ЈА НИ ЧИЋ, исто ри чар умет но сти, 
му зеј ски са вет ник, Сом бор 

Мср Ма ри на А. ЈАН КО ВИЋ, ис тра жи вач-при-
прав ник, Но ви Сад 

Др Пр во слав ЈАН КО ВИЋ, пе да гог, Но ви Сад
Др Пре драг ЈАН КО ВИЋ, хар мо ни каш, про фе-

сор уни вер зи те та, Под го ри ца, Цр на Го ра
Др Ана ЈА ЊУ ШЕ ВИЋ ОЛИ ВЕ РИ, фи ло лог, 

про фе сор уни вер зи те та, Ко сов ска Ми тро-
ви ца

Мср Гор да на ЈА У КО ВИЋ, сли кар-ре ста у ра-
тор, Бео град

Ко ста ЈЕВ ТИЋ, пи ја ни ста, Но ви Сад
Ма ри ја на ЈЕ ЛИ САВ ЧИЋ, про фе сор књи жев-

но сти, Пе ру ћац 
Др Па вле ЈО ВА НОВ, хе ми чар, на уч ни са рад-

ник, Но ви Сад
Мср Алек сан дра ЈО ВА НО ВИЋ, лин гви ста, 

ис тра жи вач-са рад ник, Бео град
Др Бо јан ЈО ВА НО ВИЋ, ет но лог, Бео град
Др Вла дан ЈО ВА НО ВИЋ, фи ло лог, ви ши на-

уч ни са рад ник, Бео град
Мр Да ни је ла ЈО ВА НО ВИЋ, со пран, Но ви 

Сад
Мр Ди а на ЈО ВА НО ВИЋ, пи ја нист ки ња, про-

фе сор уни вер зи те та, Бео град
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Др Ђор ђе ЈО ВА НО ВИЋ, тех но лог, про фе сор 
уни вер зи те та, Но ви Сад 

Др Јо ва на ЈО ВА НО ВИЋ, фи ло лог, на уч ни 
са рад ник, Бео град

Бо ја на ЈО ВА НО ВИЋ ЈО ТИЋ, ви о ли нист ки ња, 
Бео град

Др Је ле на ЈО ВА НО ВИЋ СИ МИЋ, ле кар, ку-
стос, Бео град

Др Алек сан дар ЈО КИЋ, фи ло зоф, про фе сор 
уни вер зи те та, Пор тланд, САД

Др Де нис ЈО ФЕ, сла ви ста, про фе сор уни вер-
зи те та, Гент и Ам стер дам, Хо лан ди ја

Мср Је ле на M. ЈОЦ КО ВИЋ (ЛА ЗА РЕ ВИЋ), 
би о лог, ис тра жи вач-са рад ник, Но ви Сад

Др Ми лан Ђ. ЈОЦ КО ВИЋ, агро ном, на уч ни 
са рад ник, Но ви Сад 

Др Кон стан тин КА ЛА ХА НИС, фи ло зоф, 
про фе сор уни вер зи те та, Ати на, Грч ка 

Др Дан ко КАМ ЧЕВ СКИ, фи ло лог, Кра гу је вац 
Ален КА ПОН, књи жев ни пре во ди лац, Фран-

цу ска
Др Ду ња С. КА РА НО ВИЋ, би о лог, аси стент 

уни вер зи те та, Но ви Сад
Ро бер та КАР ЛЕ СИ МО, кла сич ни фи ло лог, 

По тен ца, Ита ли ја 
Мср Мар ко КА ТИЋ, исто ри чар умет но сти, 

Бео град
Др Зо ран КЕ СЕ РО ВИЋ, ин же њер по љо при-

вре де, про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад
Мср Сне жа на Б. КЕ СИЋ, те о ре ти чар му зи ке, 

Но ви Сад
Др Би ља на М. КИ ПРОВ СКИ, хе ми чар, на-

уч ни са рад ник, Но ви Сад 
Др Да ли бор Д. КЛИЧ КО ВИЋ, ори јен та ли-

ста, про фе сор уни вер ззи те та, Бео град 
Ми лан КНЕ ЖЕ ВИЋ, фи зи чар, про фе сор 

уни вер зи те та, Бео град
Мр Бо јан КО ВА ЧЕ ВИЋ, ар хи тек та, Бео град
Мср Пре драг КО ВА ЧЕ ВИЋ, му зи ко лог, Бео-

град
Ти ја на КОВ ЧИЋ, исто ри чар, ар хи ви ста, Бео-

град
Дра го љуб КО ЈИ ЧИЋ, фи ло зоф, Бео град
Алек сан дар КО ЛО, исто ри чар, до ку мен та-

ли ста, Бео град
Мср Јо ва на КО ЛУН ЏИ ЈА, исто ри чар умет-

но сти, Бео град
Бран ко КОМ НЕ НИЋ, ша хов ски тре нер, Кра-

гу је вац 
Др Ан ки ца Ђ. КОН ДИЋ ШПИ КА, агро ном, 

на уч ни са вет ник, Но ви Сад
Др Вла ди мир КО НЕЧ НИ, пси хо лог, про фе-

сор уни вер зи те та, Бео град
Др Зо ран КО ПРИ ВИ ЦА, те а тро лог, про фе сор 

уни вер зи те та, Су бо ти ца, Под го ри ца

Др Ма ри ја КО ПРИ ВИ ЦА, исто ри чар, до цент 
уни вер зи те та, на уч ни са рад ник, Бео град

Др Јо ва на Ј. КОС, тех но лог, на уч ни са рад ник, 
Но ви Сад 

Др Ана КО СТИЋ, исто ри чар умет но сти, Бео-
град

Ака де мик Ми ли ца КО СТИЋ, еко но ми ста, 
Под го ри ца, Цр на Го ра

Др Све ти слав КО СТИЋ, ори јен та ли ста, про-
фе сор уни вер зи те та, Пи рот

Мср Сла ви ша КО СТИЋ, исто ри чар, про фе-
сор гим на зи је, Бео град

Др Мит ко КО ТОВ ЧЕВ СКИ, по ли ти ко лог, про-
фе сор уни вер зи те та, Ско пље, Се вер на Ма-
ке до ни ја

Ду шан КО ЧИ ШЕ ВИЋ, ви о лон че ли ста, Бео-
град

Мср Ог њен Ж. КРЕ ШИЋ, исто ри чар, ис тра-
жи вач-са рад ник, Бео град

Др Имре КРИ ЗМА НИЋ, би о лог, про фе сор 
уни вер зи те та, Бео град

Др Ђор ђе КР СТИЋ, агро ном, про фе сор уни-
вер зи те та, Но ви Сад

Др Ма ја Р. КР СТИЋ, сла ви ста, ви ши на став-
ник ве шти на, Но ви Сад 

Ни на КР СТИЋ, исто ри чар умет но сти, Ја го-
ди на

Др Са ша З. КР СТО ВИЋ, агро ном, аси стент 
уни вер зи те та, Но ви Сад 

Др Ан дреј КУ ЗЊЕ ЦОВ, исто ри чар, про фе сор 
уни вер зи те та, Ни жњи Нов го род, Ру си ја

Мср Ми ле на КУ ЛИЋ, про фе сор књи жев но-
сти, Но ви Сад 

Др Ду брав ка Љ. ЛА ЗИЋ, те а тро лог Но ви Сад
Мср Ми ли ца М. ЛА ЗО ВИЋ, фи ло лог, док-

то ранд, Бео град 
Др Ми ле на Д. ЛА КИ ЋЕ ВИЋ, агро ном, до цент 

уни вер зи те та, Но ви Сад
Др Иван ЛА КО ВИЋ, исто ри чар, про фе сор 

уни вер зи те та, Под го ри ца, Цр на Го ра
Др Ру жи ца ЛЕ ВУ ШКИ НА, фи ло лог, на уч ни 

са рад ник, Бео град 
Др Жа на ЛЕВ ШИ НА, фи ло лог, на уч ни са-

рад ник, Санкт Пе тер бург, Ру си ја
Др Сла во љуб ЛЕ КИЋ, ин же њер по љо при вре-

де, про фе сор уни вер зи те та, Бео град
Др Свје тла на ЛО ЛИЋ, би лог, про фе сор уни-

вер зи те та, Ба ња Лу ка, Ре пу бли ка Срп ска
Та ма ра ЛУ ТО ВАЦ, фи ло лог, аси стент уни-

вер зи те та, Кра гу је вац 
Сил ви ја ЛУ ЧЕВ ЊАК, исто ри чар ка умет но-

сти, ку стос, рав на тељ, На ши це, Хр ват ска
Др Ми ли ца В. ЉА ЉЕ ВИЋ ГР БИЋ, би о лог, 

про фе сор уни вер зи те та, Бео град
Др Ма ри ја ЉУ ШТИ НА, ар хе о лог, Бео град
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Мср Ма ри ја МА ГЛОВ, му зи ко лог, Бео град
Др Ми лан МА ЂА РЕВ, те а тро лог, про фе сор 

уни вер зи те та, Ки кин да
Др Ђор ђе Р. МА ЛЕН ЧИЋ, агро ном, про фе-

сор уни вер зи те та, Но ви Сад 
Др Су за на МА ЛИ ЏАН, еко лог, Под го ри ца, 

Цр на Го ра
Све тла на В. МАЉ ЦЕ ВА, Ру си ја
Иван МАН ДИЋ, ви о ли ста, Ниш
Ми љан МА НИЋ, ар хи ви ста, Пи рот
Др Пе тар Д. MАРИН, би о лог, про фе сор уни-

вер зи те та, Бео град
Др Је ле на Б. МА РИН КО ВИЋ, агро ном, на уч-

ни са рад ник, Но ви Сад
Мср Ми лош МА РИН КО ВИЋ, му зи ко лог, 

Бео град
Мср Ни ко ла МА РИН КО ВИЋ, про фе сор 

књи жев но сти, док то ранд, Бео град
Мср Ива на МА РИН КО ВИЋ МАН ДИЋ, лин-

гви ста, ис тра жи вач-са рад ник, Бео град
Ми ли ца МАР ЈА НО ВИЋ, ар хе о лог, ис тра жи-

вач-са рад ник Бео град 
Др Зла та З. МАР КОВ РИ СТИЋ, би о лог, на-

уч ни са рад ник, Но ви Сад
Др Алек сан дра МАР КО ВИЋ, фи ло лог, на-

уч ни са рад ник, Бео град
Бран ка МАР КО ВИЋ, про фе сор књи жев но-

сти, Но ви Сад
Ива на МАР КО ВЉЕВ, исто ри чар, Но ви Сад
Др Ми ле на МАР ТИ НО ВИЋ, кон зер ва тор, Це-

ти ње, Цр на Го ра
Др Јо ва на МАР ЧЕ ТА, ко ре о граф, Бео град
Др Ма ри на МА ТИЋ, исто ри чар умет но сти, 

Бео град 
Др Ана З. МА ЦА НО ВИЋ, фи ло лог, на уч ни 

са рад ник, Бео град
Зо ран С. МАЧ КИЋ, прав ник, ар хив ски са вет-

ник, ФИ ДЕ мај стор, Ба ња Лу ка, Ре пу бли-
ка Срп ска

Ире на МЕ ДАР ТАЊ ГА, ге о граф, про фе сор, 
Ба ња Лу ка, Ре пу бли ка Срп ска

Иван МЕ ЛЕШ, пи ја ни ста, Бео град
Мср Со фи ја МЕ РЕ НИК, исто ри чар умет но-

сти, Бео град
Др Дра га на M. МИ ЛА ДИ НО ВИЋ, агро ном, 

на уч ни са вет ник, Но ви Сад
Др На та ша МИ ЛА НОВ, фи ло лог, на уч ни са-

рад ник, Бео град
Алек сан дар МИ ЛЕ ТИЋ, но ви нар, Бео град
Мср Мар ко Б. МИ ЛЕ ТИЋ, исто ри чар, ис тра-

жи вач-при прав ник, Бео град
Др Ма ри на МИ ЛИ ВО ЈЕ ВИЋ МА ЂА РЕВ, те-

а тро лог, до цент уни вер зи та та, Но ви Сад 
Све тла на МИ ЛИН КО ВИЋ, исто ри чар умет-

но сти, Бео град

Др Ми ра МИ ЛИЋ, ан гли ста, про фе сор уни-
вер зи те та, Но ви Сад 

Др Ма ри ја С. МИ ЛИ ЧИЋ, би о лог, на уч ни 
са рад ник, Но ви Сад

Мср Да ја на МИ ЛО ВА НОВ, ком па ра ти ста, 
док то ранд, Бе чеј 

Др Иван Н. МИ ЛО ВА НО ВИЋ, би о лог, ис тра-
жи вач-са рад ник, Бео град

Ми лан МИ ЛО ВА НО ВИЋ, исто ри чар умет-
но сти, Бео град

Др Ср ђан МИ ЛО ВА НО ВИЋ, пси хи ја тар, 
Бео град

Др Бо ја на МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ, лин гви ста, 
про фе сор уни вер зи те та, Бео град

Зо ри ца МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ, но ви нар, Срем-
ски Кар лов ци 

Мср Сте фан МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ, лин гви ста, 
док то ранд. Бео град

Др Ана МИ ЛО ШЕ ВИЋ, исто ри чар умет но-
сти, Сме де рев ска Па лан ка

Др Бо ри во је МИ ЛО ШЕ ВИЋ, исто ри чар, про-
фе сор уни вер зи те та, Ба ња Лу ка, Ре пу бли-
ка Срп ска

Др Дра га на Н. МИ ЛО ШЕ ВИЋ, агро ном, на-
уч ни са рад ник, Но ви Сад

Др Ири на МИ ЛУ ТИ НО ВИЋ, ко му ни ко лог, 
на уч ни са рад ник, Бео град

Др Дра га на Ђ. МИ ЉА КО ВИЋ (БЈЕ ЛИЋ), 
би о лог, на уч ни са рад ник, Но ви Сад

Сил ви ја МИ НЕА, со пран, Сом бор
Др Мир ја на МИ РИЋ, фи ло лог, на уч ни са рад-

ник, Бео град 
Др На та ли ја МИ РИЋ, ге о граф, аси стент уни-

вер зи те та, Бео град
Је ле на МИР КО ВИЋ, про фе сор, Пан че во
Др Де јан МИ РО ВИЋ, прав ник, до цент уни-

вер зи те та, Ко сов ска Ми тро ви ца
Мр Де јан МИ ТРО ВИЋ, ви о лон че ли ста, про-

фе сор, Бео град
Ми лу ни ка МИ ТРО ВИЋ, про фе сор књи жев-

но сти и срп ско хр ват ског је зи ка, Ко сје рић 
Др Ми ро слав МИ ТРО ВИЋ, пу ков ник, на уч ни 

са рад ник, Бео град
Дра го љуб МИ ХАЈ ЛО ВИЋ, вас пи тач и ша хов-

ски ин струк тор са рад ник, Бео град
Мр Би ља на МИ ЧИЋ, про фе сор срп ске књи-

жев но сти, Ле ско вац 
Др Ива на МИ ШКЕ ЉИН, фи ло лог, до цент 

уни вер зи те та, Но ви Сад 
Ду ши ца МЛА ДЕ НО ВИЋ, ви о ли нист ки ња, 

про фе сор, Бео град
Др Го ран МЛА ДЕ НО ВИЋ, гра ђе вин ски ин-

же њер, про фе сор уни вер зи те та, Бео град
Ми на МЛА ДЕ НО ВИЋ, ви о ли нист ки ња, Зе-

мун
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Др Ми ли во је В. МЛА ЂЕ НО ВИЋ, исто ри чар 
књи жев но сти, до цент уни вер зи те та, Сом-
бор

Др Во ји сла ва М. МОМ ЧИ ЛО ВИЋ, агро ном, 
Но ви Сад

Др Зо на МР КАЉ, ме то ди чар, про фе сор уни-
вер зи те та, Бео град

Др Иван МУ ДИ, му зи ко лог, Ве ли ка Бри та-
ни ја, Пор ту га ли ја

Др Ја смин ка НАЈ ЦЕР СА БЉАК, исто ри чар 
умет но сти, про фе сор уни вер зи те та, Оси-
јек, Хр ват ска

Др Зо ри ца С. НЕ ДЕЉ КО ВИЋ, би о лог, на уч ни 
са рад ник, Но ви Сад 

Ми ле на НЕ ДЕЉ КО ВИЋ, исто ри чар ка умет-
но сти, Обре но вац

Др Сла ви ша НЕ ДЕЉ КО ВИЋ, исто ри чар, 
про фе сор уни вер зи те та, Ниш

Др Фе ренц Ф. НЕ МЕТ, хун га ро лог, про фе сор 
уни вер зи те та, Су бо ти ца 

Мср Не да НЕ СТО РО ВИЋ (КО ЛИЋ), му зи ко-
лог, Бео град

Др Ксе ни ја Д. НЕ ШИЋ, ве те ри нар, Бео град 
Ми ро слав НЕ ШИЋ, спорт ски но ви нар, Бео-

град 
Мср Ве сна С. НИ КО ЛИЋ, фи ло лог, аси стент 

уни вер зи те та, Бео град
Др Зо ри ца Т. НИ КО ЛИЋ, агро ном, на уч ни 

са вет ник, Но ви Сад
Мср Јо ва на НИ КО ЛИЋ, исто ри чар умет но-

сти, Бео град
Др Љи ља на M. НИ КО ЛИЋ, агро ном, про фе-

сор уни вер зи те та, Но ви Сад
Ми ро слав НИ КО ЛИЋ, те о лог, ђа кон, Но ви Сад
Др На та ша НИ КО ЛИЋ, би о лог, про фе сор уни-

вер зи те та, Но ви Сад
Др Слав ка НИ КО ЛИЋ, ин же њер ме наџ мен та, 

про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад
Те о до ра НИ КО ЛИЋ, ви о лон че лист ки ња, Нови 

Сад
Др Та ма ра НИ КО ЛИЋ МАК СИЋ, те а тро лог, 

Бео град
Мр Иси до ра НИ КО ЛИЋ СА ВИН, прав ник, 

Но ви Сад
Др Јор да на НИН КОВ, би лог, на уч ни са рад ник, 

Но ви Сад
Мо мир НИН КО ВИЋ, про фе сор исто ри је, Ла-

за ре вац
Др Алек сан дар НО ВА КО ВИЋ, те а тро лог, про-

фе сор уни вер зи те та, Бео град
Мср Ми лан НО ВА КО ВИЋ, драм ски и ау дио-

ви зу ел ни умет ник /глу мац, струч ни са рад-
ник, Но ви Сад

Ива на М. НО ЖИ ЦА, му зи ко лог, Но ви Сад

Др Ве ра ОБ РА ДО ВИЋ, ко ре о граф, про фе сор 
уни вер зи те та, Ко сов ска Ми тро ви ца, Бео-
град

Дра га на ОБ РА ДО ВИЋ, про фе сор срп ског је-
зи ка, би бли о те кар, Но ви Сад

Уки ОВА СКА И НЕН, пи ја ни ста, Бео град
Др Ми ха ил ОДЕ СКИ, сла ви ста, про фе сор 

уни вер зи те та, Мо сква, Ру си ја
Др Ср ђан ОР СИЋ, исто ри чар књи жев но сти, 

аси стент уни вер зи те та, Но ви Сад
Др Алек сан дра ПА ВИ ЋЕ ВИЋ, ет но лог и ан-

тро по лог, на уч ни са вет ник, Бео град
Др Је ле на ПА ВЛИ ЧИЋ, исто ри чар умет но-

сти, пре да вач уни вер зи те та, Бео град
Др Ма ри ја ПА ВЛО ВИЋ, ме то ди чар, до цент 

уни вер зи те та, Бео град
Др Ма ри ја ПА ВЛО ВИЋ, исто ри чар умет но-

сти, Бео град
Др Ол га ПА НИЋ КАВ ГИЋ, ан гли ста, до цент 

уни вер зи те та, Но ви Сад 
Мср Ка та ри на ПАН ТО ВИЋ, ком па ра ти ста, 

док то ранд, Бео град 
Ро берт ПА ПИК, хар мо ни каш, Но ви Сад
Др Ми лан ПА У НО ВИЋ, би о лог, му зеј ски са-

вет ник, Бео град
Др Ду шко В. ПЕ ВУ ЉА, исто ри чар књи жев-

ности, про фе сор уни вер зи те та, Ба ња Лу ка, 
Ре пу бли ка Срп ска

Мср Са ња ПЕ РИЋ, про фе сор срп ске књи жев-
но сти, док то ранд, Но ви Сад

Сла ви ша ПЕ РИЋ, про фе сор исто ри је, Сме-
де ре во

Љу би ца ПЕТ КО ВИЋ, про фе сор грч ког је зи ка, 
би бли о те кар, Срем ски Кар лов ци

Др Со фи ја ПЕТ КО ВИЋ, ар хе о лог, ви ши на-
уч ни са рад ник, Бео град 

Мр Де јан ПЕ ТРО ВИЋ, фи ло зоф и по ли ти ко-
лог, Ста ра Па зо ва

Др Дра го слав ПЕ ТРО ВИЋ, фи зи чар, про фе-
сор уни вер зи те та, Но ви Сад

Лу ка ПЕ ТРО ВИЋ, пи ја ни ста, Но ви Сад
Мср Ми ли ца ПЕ ТРО ВИЋ, те о ре ти чар умет-

но сти, Бео град
Теа ПЕ ТРО ВИЋ БА ЛИНТ, ви о ли нист ки ња, 

Бео град
Ду ши ца ПЕ ШЕ ВИЋ, ге о граф, Ба ња Лу ка, 

Ре пу бли ка Срп ска
Др Сне жа на ПЕ ШИЋ, би о лог, про фе сор уни-

вер зи те та, Кра гу је вац
Др Ја сми на ПИВ НИЧ КИ, про фе сор књи жев-

но сти, Но ви Сад
Јо ва на ПИ КУ ЛИЋ, исто ри чар умет но сти, 

Бео град
Др Је ле на ПИ ЛИ ПО ВИЋ, исто ри чар књи жев-

но сти, про фе сор уни вер зи те та, Бео град 
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Ни ко ла ПИ ПЕР СКИ, исто ри чар умет но сти, 
ис тра жи вач-са рад ник, Бео град

Ми ли ца ПЈЕ ВАЧ, би бли о те кар, Но ви Сад
Мср Ире на А. ПЛА О ВИЋ, фи ло лог, про фе сор 

књи жев но сти, док то ранд, Бео град
Мср Ма ри ја ПО КРА ЈАЦ, исто ри чар умет но-

сти, Бео град
Мо ни ка ПО ЊА ВИЋ, сцен ски ди зај нер, Бео-

град
Ан ђе ли ја ПО ПЕ СКУ, ме цо со пран, Ру му ни ја
Др Сне жа на Д. ПО ПОВ, би о лог, на уч ни са-

рад ник, Но ви Сад
Та тја на ПО ПОВ, ге о граф, Ба ња Лу ка, Ре пу-

бли ка Срп ска
Бо ја на ПО ПО ВИЋ, исто ри чар умет но сти, му-

зеј ска са вет ни ца, Бео град
Ма ри на ПО ПО ВИЋ, ви о ли нист ки ња, Бео град
Мср Сла ђа на C. ПО ПО ВИЋ, хе ми чар, ис тра-

жи вач-са рад ник, Бео град 
Др Уна ПО ПО ВИЋ, фи ло зоф, про фе сор уни-

вер зи те та, Но ви Сад 
Мр Сње жа на ПО ПО ВИЋ ВУ ЛЕ ТА, пи ја нист-

ки ња, про фе сор уни ве ри те та, Ба ња Лу ка, 
Ре пу бли ка Срп ска

Др Не бој ша ПОР ЧИЋ, исто ри чар, про фе сор 
уни вер зи те та, Бео град

Да мир ПРА ШНИ КАР, исто ри чар умет но сти, 
Пан че во

Си ни ша ПР ВА НОВ, ди зај нер ен те ри је ра и 
на ме шта ја, Пан че во

Др Де јан М. ПР ВУ ЛО ВИЋ, агро ном, до цент 
уни вер зи те та, Но ви Сад

Мар тин ПРЕ БУ ЂИ ЛА, књи жев ник, Но ви Сад
Др Дра га на Д. ПРЕ ДО ЈЕ ВИЋ, би о лог, до-

цент уни вер зи те та, Бео град
Др Ду брав ка ПРЕ РА ДО ВИЋ, ис то ри чар ка 

умет но сти, ви ши ку стос, Ли он, Фран цу ска
Др Иван Фјо до ро вич ПРИЈ МА, фи ло лог, про-

фе сор уни вер зи те та, Ру си ја
Др Ти ја на ПРО ДА НО ВИЋ, фи зи чар-астро-

ном, про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад
Др Љи ља на ПРО ТИЋ, ен то мо лог, му зеј ски 

са вет ник, Бео град
Др Ан же ла ПРО ХО РО ВА, сла ви ста, до цент 

уни вер зи те та, Но ви Сад
Др Ми ра М. ПУ ЦА РЕ ВИЋ, агро ном, про фе-

сор уни вер зи те та, Срем ска Ка ме ни ца
Др Иван М. ПУ ШИЋ, ве те ри нар, на уч ни са-

рад ник, Но ви Сад
Др Ср ђан РА ДА КО ВИЋ, ре ди тељ, про фе сор 

уни вер зи те та, Но ви Сад
Др Игор РА ДЕ ТА, му зи ко лог, Бео град
Мср Ма ја РА ДИ ВО ЈЕ ВИЋ, ет но му зи ко лог, 

ис тра жи вач-при прав ник, Бео град
Др Са ња РА ДИ НО ВИЋ, му зи ко лог, Бео град

Др Де јан РА ДИ ЧЕ ВИЋ, ар хе о лог, до цент уни-
вер зи те та, Бео град 

Мср Го ри ца РАД МИ ЛО ВИЋ, про фе сор књи-
жев но сти, Но ви Сад

Др Да ни је ла РА ДО ЊИЋ, фи ло лог, на уч ни 
са рад ник, Бео град

Др Ксе ни ја Ђ. РА ДУ ЛО ВИЋ, те а тро лог, дра-
ма тург, про фе сор уни вер зи те та, Бео град

Не над РА ДУ ЛО ВИЋ, исто ри чар, Ниш
Др Сне жа на Б. РА ДУ ЛО ВИЋ, би о лог, про-

фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад
Мср Ми ле на М. РА ЈИЋ (ДА НИ ЧИЋ), агро-

ном, Но ви Сад
Др Ана РА КИЋ, исто ри чар умет но сти, ку сто-

ски ња, Но ви Сад
Ду ња С. РАН ЧИЋ, про фе сор књи жев но сти, 

аси стент уни вер зи те та, Бео град 
Др Да ни је ла Т. РИ СТИЋ, би о лог, на уч ни са-

рад ник, Бео град
Де јан РИ СТИЋ, те о лог, про фе сор, При зрен
Др Иван РИ СТИЋ, про фе сор исто ри је, Кру-

ше вац
Др Љу би ца РИ СТОВ СКИ, те а тро лог, до цент 

уни вер зи те та, Но ви Сад
На да РИХ ТЕР, ла бо рант, Но ви Сад
Др Го ран РУ ЈЕ ВИЋ, фи ло зоф, аси стент уни-

вер зи те та, Но ви Сад
Дра га на СА ВИН, про фе сор ру ског је зи ка и 

књи жев но сти, док то ранд, Бео град
Др Бо жи дар М. СА ВИЋ, ве те ри нар, ви ши 

на уч ни са рад ник, Бео град
Др Дра ги ша СА ВИЋ, би о лог, Срем ска Ка ме-

ни ца 
Иси до ра СА ВИЋ, исто ри чар ка умет но сти, 

ку стос, Бео град
Све тла на СА ВИЋ, про фе сор књи жев но сти, 

Но ви Сад 
Мср Сне жа на САВ КИЋ, фи ло лог-ср би ста, 

док то ранд, Но ви Сад
Мср Жељ ко Д. САВ КО ВИЋ, би о лог, ис тра-

жи вач-са рад ник, Бео град
Мср Ана СА МАР ЏИЋ, исто ри чар умет но сти, 

Бео град
Др Гли гор М. СА МАР ЏИЋ, исто ри чар, про-

фе сор уни вер зи те та, Ко сов ска Ми тро-
ви ца

Др Сте фан СА МАР ЏИЋ, прав ник, аси стент 
уни вер зи те та, Но ви Сад

Алек сан дра СА МУ ИЛ, исто ри чар, Ки пар 
Мр Ду ња СИ МИЋ, со пран, до цент уни вер-

зи те та, Ба ња Лу ка, Ре пу бли ка Срп ска
Др Зо ран СИ МО НО ВИЋ, на уч ни са рад ник, 

Бео град
Мср Ма ри ја СИ МО НО ВИЋ, му зи ко лог, Бео-

град
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Др Је ле на СИ МО НО ВИЋ КО ВА ЧЕ ВИЋ, пи-
ја нист ки ња, про фе сор уни вер зи те та, Но ви 
Сад

Је ле на СЛАВ КО ВИЋ, исто ри чар књи жев но-
сти, Зе мун

Др Бо жи ца СЛАВ КО ВИЋ МИ РИЋ, исто ри-
чар, на уч ни са рад ник, Бео град

Мср Ти ја на СЛА ДО ЈЕ, ан гли ста, Но ви Сад
Др Ма ри ја СЛО БО ДА, про фе сор књи жев но-

сти, аси стент уни вер зи те та, Бео град
Др Ми ли ца СО ЛА РЕ ВИЋ, ге о граф, до цент 

уни вер зи те та, Но ви Сад
Мср Ва ња СПА СИЋ, му зи ко лог, ис тра жи вач-

-са рад ник, Бео град
Др Ива на СПА СО ВИЋ, исто ри чар, Но ви Сад
Мср Не ма ња Р. СПРЕ МО, би о лог, Но ви Сад
Др Бо јан М. СР ЂЕ ВИЋ, агро ном, про фе сор 

еме ри тус, Но ви Сад 
Др Ста ни слав СРЕ ТЕ НО ВИЋ, исто ри чар, 

на уч ни са рад ник, Бео град
Кор не ли ја СТА МЕН КО ВИЋ, ви о ли нист ки ња, 

Бео град
Со ња СТА МЕН КО ВИЋ, ар хе о лог, Бео град
Ана СТАН КО ВИЋ, со пран, про фе сор, Мла-

де но вац
Мср Ма ри ја СТАН КО ВИЋ, исто ри чар умет-

но сти, Бео град
Мар ко СТА НО ЈЕ ВИЋ, ге о граф, Ба ња Лу ка, 

Ре пу бли ка Срп ска
Mср Алек сан дра СТЕ ВА НО ВИЋ, ин ди о лог, 

Бео град
Др Ла да СТЕ ВА НО ВИЋ, ви ши на уч ни са рад-

ник, Бео град
Ми лош Љ. СТЕ ВА НО ВИЋ, би о лог, ви ши 

струч ни са рад ник, Бео град
Мср Сте фан СТЕ ПА НО ВИЋ, фи ло лог, ис тра-

жи вач-са рад ник, Бео град
Др Ми ло мир СТЕ ПИЋ, по ли ти ко лог, на уч ни 

са вет ник, Бео град
Др Ле он СТЕ ФА НИ ЈА, му зи ко лог, Љу бља на, 

Сло ве ни ја
Др Та ди ја СТЕ ФА НО ВИЋ, исто ри чар умет-

но сти, Бео град
Алек сан дар СТО ЈА НО ВИЋ, струч ни са рад-

ник, Бео град
Др Де јан В. СТО ЈА НО ВИЋ, ет но мо лог, на уч-

ни са рад ник, Но ви Сад 
Јо ван СТО ЈА НО ВИЋ, ви о ли ста, про фе сор, 

Бео град
Мср Не над СТО ЈА НО ВИЋ, ар хи вист, Но ви 

Сад
Ср ђан СТО ЈА НО ВИЋ, исто ри чар фил ма, Бео-

град
Др Ми ле СТО ЈИЋ, ар хе о лог, на уч ни са вет ник, 

Бео град

Мср Вла ди ца СТО КА НИЋ, про фе сор срп ског 
је зи ка и књи жев но сти, док то ранд, Бео град

Сте фан С. СТО ШИЋ, би о лог, ис тра жи вач-са-
рад ник, Бео град

Др Ми лош Ч. СТУ ПАР, би о лог, ви ши на уч ни 
са рад ник, Бео град

Др Гор да на В. СУ БА КОВ СИ МИЋ, би о лог, 
про фе сор уни вер зи те та, Бео град

Мср Ире на СУ ТУ РО ВИЋ, еко лог, ис тра жи-
вач-са рад ник, Но ви Сад 

Аде ли на ТА ЗИ ЈЕ ВА, фла у ти ста, Санкт Пе-
тер бург, Ру си ја

Др Зо ран З. TАМБУР, сто ма то лог, на уч ни са-
рад ник, Пан че во 

Мср Ти ја на ТА НА СИЋ ЛА ЗИЋ, фи ло лог, 
Но ви Сад

Ми лан ТА СИЋ, лин гви ста, Бео град
Мср Дра ган ТЕ О ДО СИЋ, те о ре ти чар му зи ке, 

Бео град
Др Ср ђан В. ТЕ ПА РИЋ, те о ре ти чар му зи ке, 

Бео град
Др Ми лан ТЕР ЗИЋ, исто ри чар, Бео град
Др Сре тен З. ТЕР ЗИЋ, агро ном, ви ши на уч ни 

са рад ник, Но ви Сад 
Ана ТЕ ШИЋ, струч ни са рад ник, Ба ња Лу ка, 

Ре пу бли ка Срп ска
Др Алек сеј ТИ МО ФЕ ЈЕВ, исто ри чар, про фе-

сор уни вер зи те та, Бео град 
Бра ни сла ва Б. ТИН ТОР, агро ном, ви ши струч-

ни са рад ник, Но ви Сад 
Др Бо ја на ТО МИЋ, лин гви ста, ис тра жи вач 

са рад ник, Бео град
Др Ми ле ва ТО МИЋ, по ли ти ко лог, Но ви Сад
Сне жа на ТО МИЋ, про фе сор исто ри је, Ужи це
Др Љи ља Д. ТО РО ВИЋ, фар ма це ут-хе ми чар, 

про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад
Др Бар ба ра ТРА МЕ ЛИ, исто ри чар умет но сти, 

про фе сор уни вер зи те та, Бер лин, Не мач ка
Др Јо ва на ТР БО ЈЕ ВИЋ, пси хо лог, на уч ни са-

рад ник, Но ви Сад
Мср Бра ни сла ва ТРИ ФУ НО ВИЋ, те о ре ти чар 

му зи ке, Ни кин ци
Др Ста ни слав ТУТ ЊЕ ВИЋ, исто ри чар књи-

жев но сти, Бео град
Др Ја сми на, Љ. ЋИ ЛЕР ЏИЋ, би о лог, ви ши 

на уч ни са рад ник, Бео град
Мср Ми лош ЋИ ПРА НИЋ, исто ри чар умет-

но сти, Бео град
То маш ЋО РО ВИЋ, ин же њер елек тро тех ни ке, 

Бео град
Др Мир ја на Р. ЋУК, би о лог, до цент уни вер-

зи те та, Но ви Сад
Мср Ми ли ца В. ЋУ КО ВИЋ, исто ри чар књи-

жев но сти, ис тра жи вач-са рад ник, Бео град
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Да мјан ЋУ ЛА ФИЋ, прав ник, Бе ра не, Цр на 
Го ра

Др Ни ко ла Д. УН КО ВИЋ, би о лог, ис тра жи-
вач-са рад ник, Бео град

Је ли са ве та УРА ИН СКА, пи ја нист ки ња, Санкт 
Пе тер бург, Ру си ја

Др Ми ља на Рад ми ла УС КА ТУ, фи ло лог, до-
цент уни вер зи те та, Те ми швар, Ру му ни ја

Др Ана ХА ЛАС, ан гли ста, до цент уни вер зи-
те та, Но ви Сад 

Др Алек сан дар ХОР ВАТ, исто ри чар, ку стос, 
Но ви Сад

Др Пинг ХУ АНГ, прав ник, про фе сор уни вер-
зи те та, Пе кинг, Ки на

Др Ма ри на ЦВЕ ТА ЈЕ ВА, исто ри чар умет но-
сти, про фе сор уни вер зи те та, Санкт Пе-
тер бург, Ру си ја 

Др Ве сна ЦВЕТ КО ВИЋ, ар хи тек та, про фе сор 
уни вер зи те та, Ко сов ска Ми тро ви ца

Др Дра га на ЦВИ ЈО ВИЋ, фи ло лог, на уч ни 
са рад ник, Бео град 

Ми ли ца ЦИЦ МИЛ, исто ри чар умет но сти, 
Бео град

Мср Алек сан дра ЦО ЛИЋ, фи ло лог, аси стент 
уни вер зи те та, Но ви Сад 

Че до мир ЦР НО ГО РАЦ, ге о граф, Ба ња Лу ка, 
Ре пу бли ка Срп ска

Мср Алек сан дра ЧЕ ЛОВ СКИ, исто ри чар 
умет но сти, Но ви Сад

Та ња ЧЕ РЕ ВИЦ КИ, про фе сор исто ри је, Рума
Др Дра ган ЧИ ХО РИЋ, исто ри чар умет но сти, 

до цент уни вер зи те та, Тре би ње, Ре пу бли ка 
Срп ска

Ву ко са ва ЧО ЛИЋ, еко лог, аси стент уни вер-
зи те та, Ба ња Лу ка, Ре пу бли ка Срп ска

Бра ни слав ЧУР ЧОВ, про фе сор књи жев но сти, 
Но ви Сад

Ма ри ја на ЧУ ТУ РИ ЛО, ме на џер у кул ту ри, 
уред ник-ис тра жи вач, Бео град

Др Да ни ло ША РЕ НАЦ, исто ри чар, на уч ни 
са рад ник, Бео град

На та ша ШАР ЧЕ ВИЋ, пи ја нист ки ња, Бео град
Др Ири на ША ТО ВА, сла ви ста, до цент уни-

вер зи те та, За по рож је, Укра ји на
Ана ШЕ ПА РО ВИЋ, исто ри чар умет но сти, 

За греб, Хр ват ска
Ро берт ШЕР БАН, књи жев ник, Те ми швар, Ру-

му ни ја
Др Ср ђан ШЕ РЕ МЕ ШИЋ, агро ном, про фе-

сор уни вер зи те та, Но ви Сад 
Др Ђур ђи на ШИ ЈА КО ВИЋ, кла сич ни фи ло-

лог, ис тра жи вач-са рад ник, Бео град 
Др Ма ри на ШИ МА КО ВА СПЕ ВА КО ВА, про-

фе сор књи жев но сти, до цент уни вер зи те та, 
Но ви Сад 

Др Љу бин ка ШКО ДРИЋ, исто ри чар, на уч ни 
са рад ник, Бео град

Мср Ва си ли са ШЉИ ВАР, сла ви ста, аси стент 
уни вер зи те та, Ба ња Лу ка, Ре пу бли ка 
Срп ска 

Др Ма ри ца ШЉУ КИЋ, со ци о лог, до цент 
уни вер зи те та, Но ви Сад

Др Са ша Д. ШМУ ЉА, исто ри чар књи жев но-
сти, про фе сор уни вер зи те та, Ба ња Лу ка, 
Ре пу бли ка Срп ска

Дра го љуб ШТР БАЦ, ис тра жи вач-про јек тант, 
Бео град

Др Сне жа на Р. ШТР БАЦ, тех но лог, Бео град
Др Урош ШУ ВА КО ВИЋ, со ци о лог, про фе сор 

уни вер зи те та, Бео град
Др Јо ва на Т. ШУ ЋУР, агро ном, до цент уни-

вер зи те та, Но ви Сад 
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Мар ко АВРА МО ВИЋ, исто ри чар књи жев но-
сти, ис тра жи вач-са рад ник, Бео град 

Др На та ли ја АЗА РО ВА, лин гви ста, на уч ни 
са вет ник, Мо сква, Ру си ја 

Др Ми лан С. АЈ ЏА НО ВИЋ, фи ло лог, про фе-
сор уни вер зи те та, Но ви Сад 

Вла ди мир АЛЕК СИЋ, исто ри чар, Ниш
Др Ја на М. АЛЕК СИЋ, исто ри чар књи жев но-

сти, на уч ни са рад ник, Бео град 
Са мир АЛИ ЧИЋ, прав ник, про фе сор уни вер-

зи те та, Но ви Па зар, Ис точ но Са ра је во, 
Ре пу бли ка Срп ска

Др Ђор ђе АЛ ФИ РЕ ВИЋ, ар хи тек та, Бео град
Го це АН ГЕ ЛИ ЧИН ЖУ РА, исто ри чар умет-

но сти, Охрид, Се вер на Ма ке до ни ја
Др Је ле на АН ДРЕ ЕВ СКА, исто ри чар умет но-

сти, ви ши на уч ни са рад ник, аси стент уни-
вер зи те та, Ско пље, Се вер на Ма ке до ни ја

Др Да ни ца АН ДРЕ ЈЕ ВИЋ, књи жев ни кри-
ти чар, про фе сор уни вер зи те та, Бео град 

Мр Ми ли ца АН ДРЕ ЈЕ ВИЋ, му зи ко лог, Бео-
град 

Др Ма ја АН ЂЕЛ КО ВИЋ, исто ри чар књи-
жев но сти, про фе сор уни вер зи те та, Кра-
гу је вац 

Др Во јо АН ЂУС, гра ђе вин ски ин же њер, про-
фе сор уни вер зи те та, Бео град

Др Па вле АН ЂУС, би о лог, про фе сор уни вер-
зи те та, Бео град

Др Ири на АН ТА НА СИ ЈЕ ВИЋ, сла ви ста, про-
фе сор уни вер зи те та, Бео град

Др Не бој ша АН ТЕ ШЕ ВИЋ, сце но граф и архи-
тек та, Бео град 

Др Сло бо дан С. АН ТО НИЋ, со ци о лог, про-
фе сор уни вер зи те та, Бео град

Ни на АРАН ЂЕ ЛО ВИЋ, пи ја нист ки ња, Но ви 
Сад 

Др До ри на АР ДЕ ЛЕ АН, хе ми чар, Арад, Ру-
му ни ја

Др Да ни е ла АР СЕ НО ВИЋ, ге о граф, де мо граф, 
до цент уни вер зи те та, Но ви Сад

Др Ире на АР СИЋ, исто ри чар књи жев но сти, 
про фе сор уни вер зи те та, Бео град

Др На та ли ја АТА НА СО ВА ПАН ЧЕВ СКА, 
би о лог, про фе сор уни вер зи те та, Ско пље, 
Се вер на Ма ке до ни ја

Др Ср ђан АТА НА СОВ СКИ, му зи ко лог, на-
уч ни са рад ник, Бео град 

Ака де мик Те о дор АТА НАЦ КО ВИЋ, ма шин-
ски ин же њер, про фе сор уни вер зи те та, 
Но ви Сад

Ми ле та АЋИ МО ВИЋ ИВ КОВ, књи жев ник, 
Бео град 

Мср Дра ган БА БИЋ, фи ло лог-ан гли ста, Нови 
Сад 

Др Или ја БА БИЋ, прав ник, про фе сор уни-
вер зи те та, Бео град

Др Љи ља на БА ЈИЋ, фи ло лог, про фе сор уни-
вер зи те та, Бео град

Др Бран ко Бр ђа нин БА ЈО ВИЋ, књи жев ник, 
про фе сор уни вер зи те та, Ба ња Лу ка, Ре-
пу бли ка Срп ска 

Др Вла дан БАЈ ЧЕ ТА, исто ри чар књи жев но-
сти, на уч ни са рад ник, Бео град 

Мар та БА ЛАЖ, кон церт на пе ва чи ца, Но ви 
Сад

Ва ле ри ја БА ЛАЖ АРТ, про фе сор књи жев но-
сти, Бу дим пе шта, Ма ђар ска

Др Игор БА ЛА ЛИЋ, агро ном, ви ши на уч ни 
са рад ник, Но ви Сад

Др Ми лан Ж. БАЛ ТИЋ, ве те ри нар, про фе сор 
уни вер зи те та, Бео град

Лу ка БАЉ, књи жев ник, Но ви Сад 
Жив ко БАЉ КАС, но ви нар, Бео град
Др Адри ан А. БА РЕНТ СЕН, лин гви ста, профе-

сор уни вер зи те та, Ам стер дам, Хо лан дија
Др Вла ди мир БА РО ВИЋ, исто ри чар, про фе-

сор уни вер зи те та, Но ви Сад
Да вид С. БА ТО РИ , ар хи тек та, Њу јорк, САД
Др Ива на БА ШИЋ, фи ло лог, на уч ни са рад-

ник, Бео град 
Не вен ка БА ШИЋ ПАЛ КО ВИЋ, про фе сор 

књи жев но сти, би бли о те кар са вет ник, Су-
бо ти ца

Др Бра ни сла ва БЕ ЛИЋ, ле кар, про фе сор уни-
вер зи те та, Но ви Сад

Мр На та ша БЕ ЛИЋ, фи ло лог, би бли о те кар, 
Но ви Сад 

Др Ири на БЕ ЛО БРОВ ЦЕ ВА, сла ви ста, про-
фе сор уни вер зи те та, Есто ни ја

Др Сто јан БЕР БЕР, књи жев ник, ле кар, про фе-
сор уни вер зи те та, Сом бор 

ПРЕДЛОГ ЗА РЕИЗБОР ЧЛАНОВА  
САРАДНИКА
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Др Ма ри ја БЕР ГА МО, му зи ко лог, про фе сор 
уни вер зи те та, За греб, Хр ват ска

Да вид К. БЕРН ШТАЈН, исто ри чар умет но-
сти, Ру си ја

Др Ва дим БЕС ПРО ЗВА НИ, сла ви ста, про фе-
сор уни вер зи те та, Ен Ар бор, Ми чи ген, 
САД 

Др Ве сна БИ КИЋ, ар хе о лог, на уч ни са вет ник, 
Бео град

Др Сер геј БИР ЈУ КОВ, сла ви ста, про фе сор 
уни вер зи те та, Ха ле 

Мср Ан дреа Бе а та БИ ЦОК, про фе сор срп ске 
књи жев но сти и је зи ка, Осто ји ће во 

Пре драг БЈЕ ЛО ШЕ ВИЋ, пе сник, Ба ња Лу ка, 
Ре пу бли ка Срп ска 

Др Не над БЛА ГО ЈЕ ВИЋ, сла ви ста, до цент 
уни вер зи те та, Ниш

Др Је ле на БЛА ЖЕН ЧИЋ, би о лог, про фе сор 
уни вер зи те та, Бео град

Др Је ле на БОГ ДА НО ВИЋ, ар хи тек та, до цент 
уни вер зи те та, Ајо ва, САД

Ма ри ја БОГ ДА НО ВИЋ, исто ри чар умет но-
сти, би бли о те кар, Бео град

Др Дра ган БО ГЕ ТИЋ, исто ри чар, на уч ни 
са вет ник, Бео град

Др Ни ко лај БО ГО МО ЛОВ, сла ви ста, про фе-
сор уни вер зи те та, Мо сква, Ру си ја

Сло бо дан Ги ша БО ГУ НО ВИЋ, ар хи тек та, 
фило зоф ски пи сац, Бео град

Мср Рок БО ЗО ВИ ЧАР, исто ри чар књи жев-
но сти, Бео град

Др Пе тар БО ЈА НИЋ, фи ло зоф, на уч ни са вет-
ник, Бео град

Др Зо ја БО ЈИЋ, исто ри чар умет но сти, про-
фе сор уни вер зи те та, Но ви Ју жни Велс, 
Сид неј, Ау стра ли ја

Др Бо шко БО ЈО ВИЋ, исто ри чар, на уч ни са-
вет ник, Бео град

Др Дра ги ша БО ЈО ВИЋ, књи жев ник, про фе-
сор уни вер зи те та, Ниш 

Зо ра на БО ЈО ВИЋ, еко но ми ста, ви ши му зеј-
ски во дич, Ча чак

Др Алек сан дар В. БОН ДАР КО, лин гви ста, 
про фе сор уни вер зи те та, до пи сни члан 
РАН, Пе тро град, Ру си ја

Др Ти ја на БО РИЋ, исто ри чар умет но сти, до-
цент уни вер зи те та, Ниш

Др Бра ни слав БО РО ВАЦ, ин же њер, про фе-
сор уни вер зи те та, Но ви Сад

Др Па вле БО ТИЋ, ком па ра ти ста, про фе сор 
уни вер зи те та, Но ви Сад 

Мр Ми ле БО ЦА, исто ри чар умет но сти, Бео-
град

Мр Дра га на БО ШКО ВИЋ, про фе сор књи жев-
но сти, Но ви Сад 

Др Ђор ђе БО ШКО ВИЋ, исто ри чар, Ру ма
Др Сте ван БРА ДИЋ, ком па ра ти ста, до цент 

уни вер зи те та, Но ви Сад 
Др Вељ ко БР БО РИЋ, лин гви ста, про фе сор 

уни вер зи те та, Бео град
Др Ми лан БР ДАР, фи ло зоф, про фе сор уни-

вер зи те та, Бео град
Мир ја на БРМ БО ТА, исто ри чар умет но сти, 

му зеј ски са вет ник, Но ви Сад
Др Ни ко ла БУ БА ЊА, ан гли ста, про фе сор 

уни вер зи те та, Кра гу је вац 
Др Иван БУ ГАР СКИ, ар хе о лог, ис тра жи вач-

-са рад ник, Бео град
Др Та тја на БУ ГАР СКИ (ЛУ КИЋ), прав ник, 

про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад
Др Дра га на БУ ДА КОВ, фи то па то лог, до цент 

уни вер зи те та, Но ви Сад
Ми хал БУ ДИН СКИ, ви о ли ни ста, про фе сор 

уни вер зи те та, Но ви Сад 
Бран ка БУ ЛА ТО ВИЋ, фи ло лог, би бли о те кар 

са вет ник, Бео град
Др Ми ха ил ВАЈ СКОПФ, сла ви ста, про фе сор 

уни вер зи те та, Је ру са лим
Др Ханс ВАН ЕГ МОНД, ми ко ток си ко лог, 

Ва ге нин ген, Хо лан ди ја
Мср Дра га на ВА СИ ЛИ ЈЕ ВИЋ, сла ви ста, док-

то ранд, Бео град
Др Дра га на ВА СИЛ СКИ, ар хи тек та, про фе сор 

уни вер зи те та, Бео град
Др Сла ви ца М. ВА СИ ЉЕ ВИЋ ИЛИЋ, исто-

ри чар књи жев но сти, про фе сор уни вер зи-
те та, Ба ња Лу ка, Ре пу бли ка Срп ска

Го ран ВА СИЋ, еко но ми ста, Но ви Сад
Др Да ни је ла В. ВА СИЋ, ја па но лог, до цент 

уни вер зи те та, Бео град 
Др Бра ни сла ва ВА СИЋ РА КО ЧЕ ВИЋ, про-

фе сор књи жев но сти, књи жев ни кри ти чар, 
Но ви Сад

Милaна ВЕ И НО ВИЋ, исто ри чар умет но сти, 
ви ши ку стос, Пан че во

Жар ко Б. ВЕЉ КО ВИЋ, кла сич ни фи ло лог, 
Бео град

Да ни е ла ВЕ СИЋ, му зи ко лог, Но ви Сад
Др Сла ви ца ВЕ СКО ВИЋ, ми кро би о лог, на-

уч ни са вет ник, Бео град
Др Крин ка ВИ ДА КО ВИЋ ПЕ ТРОВ, исто ри чар 

књи жев но сти, на уч ни са вет ник, Бео град 
Др Је ле на ВИ ДИЋ ТР НИ НИЋ, прав ник, про-

фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад
Мср Ср ђан ВИ ДРИЋ, про фе сор срп ске књи-

жев но сти, Зре ња нин 
Др Ду шко ВИ ТАС, ин фор ма ти чар, про фе сор 

уни вер зи те та, Бео град
Ми ло ван ВИ ТЕ ЗО ВИЋ, пи сац, про фе сор уни-

вер зи те та, Бео град 
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Не ве на ВИ ТО ШЕ ВИЋ ЂЕ КЛИЋ, те а тро лог, 
Бео град

Др Ја сми на ВОЈ ВО ДИЋ, сла ви ста, про фе сор 
уни вер зи те та, За греб, Хр ват ска

Др Мир ја на ВО ЈИ НО ВИЋ МИ ЛО РА ДОВ, 
хе ми чар, про фе сор еме ри тус, Но ви Сад

Др Ро налд ВРУН, Лос Ан ђе лес, САД
Др Дан ка Г. ВУ ЈА КЛИ ЈА (УРО ШЕ ВИЋ), фи-

ло лог, до цент уни вер зи те та, Но ви Сад
Др На та ша ВУ ЈИ СИЋ ЖИВ КО ВИЋ, пе да гог, 

про фе сор уни вер зи те та, Бео град
Др Је ле на Љ. ВУ ЈИЋ, ан гли ста, про фе сор уни-

вер зи те та, Бео град 
Др Сло бо дан ВУ ЈИЋ, ин же њер ру дар ства, 

про фе сор уни вер зи те та, Бео град
Др Вла ди мир ВУ ЈИ ЧИЋ, ин же њер, про фе сор 

уни вер зи те та, Но ви Сад
Др Не ма ња ВУЈ ЧИЋ, исто ри чар, на уч ни са-

рад ник, Бео град 
Др Сне жа на М. ВУ КА ДИ НО ВИЋ, кла сич ни 

фи ло лог, про фе сор уни вер зи те та, Но ви 
Сад

Ве ро љуб ВУ КА ШИ НО ВИЋ, књи жев ник, 
Тр сте ник 

Др Ми лан ВУ КИ ЋЕ ВИЋ, еко но ми ста, Но ви 
Сад

Др Ана В. ВУК МА НО ВИЋ, исто ри чар књи-
жев но сти, Бео град 

Др Ва лен ти на ВУ КО ВИЋ, исто ри чар ар хи-
тек ту ре, Но ви Сад

Љу ба ВУК МА НО ВИЋ, пу бли ци ста, Но ви Сад 
Бе ћир ВУ КО ВИЋ, књи жев ник, Под го ри ца, 

Цр на Го ра 
Др Ђор ђи је ВУ КО ВИЋ, књи жев ник, про фе-

сор уни вер зи те та, Бео град 
Не бој ша ВУ КО ВИЋ, про фе сор фи ло зо фи је, 

Но ви Сад 
Др Вла ди мир ВУ КО МА НО ВИЋ РАС ТЕ ГО-

РАЦ, фи ло лог, до цент уни вер зи те та, Бео-
град 

Др Алек сан дра Ч. ВУ КО ТИЋ, ан гли ста, до-
цент уни вер зи те та, Бео град 

Др Ми о драг ВУК ЧЕ ВИЋ, гер ма ни ста, до цент 
уни вер зи те та, Бео град 

Др То дор ВУ ЛИЋ, агро ном, про фе сор уни вер-
зи те та, Бео град

Мр Ми ле на ВУ ЧИ ЋЕ ВИЋ, еко но ми ста, ме-
на џер, Бео град

Мср Ми ло мир М. ГА ВРИ ЛО ВИЋ, фи ло лог, 
док то ранд, Бео град 

Др Го ран ГА ВРИЋ, исто ри чар умет но сти, про-
фе сор уни вер зи те та, Бео град

Др Алек сан дар Са ша ГА ЈИЋ, по ли ти ко лог, 
ви ши на уч ни са рад ник, Но ви Сад 

Др Дра ги ца Р. ГА ТА РИЋ, ге о граф, про фе сор 
уни вер зи те та, Бео град

Жа на ГВО ЗДЕ НО ВИЋ, исто ри чар умет но-
сти, му зеј ски са вет ник, Бео град

Др Ле о нид ГЕ ЛЕР, исто ри чар књи жев но сти, 
про фе сор уни вер зи те та, еме ри тус, Ло за на, 
Швај цар ска

Мр Је ли ца ГЛИ ГО РИ ЈЕ ВИЋ, пи ја нист ки ња, 
на став ник уни вер зи те та, Бео град 

На та ша ГЛИ ШИЋ, те а тро лог, Ба ња Лу ка, Ре-
пу бли ка Срп ска

Др Рај ко ГЊА ТО, ге о граф, про фе сор уни вер-
зи те та, Ба ња Лу ка, Ре пу бли ка Срп ска

Др Љи ља на ГОЈ КО ВИЋ БУ КА РИ ЦА, фар ма-
ко лог, про фе сор уни вер зи те та, Бео град

Др Ди ми три је ГО ЛЕ МО ВИЋ, ет но му зи ко лог, 
про фе сор уни вер зи те та, Бео град

Др Зо ран ГО ЛУ БО ВИЋ, ма шин ски ин же њер, 
про фе сор уни вер зи те та, Бео град

Мир ја на ГО ЛУ БО ВИЋ, би бли о те кар, Бео град
Пе тар ГО ЛУ БО ВИЋ, ги та ри ста, хар мо ни каш, 

Бео град 
Мср Лу на ГРА ДИН ШЋАК, про фе сор срп ске 

књи жев но сти и је зи ка, док то ранд Су бо-
ти ца 

Др Кeјт ГРАН ЖУ АН, исто ри чар умет но сти, 
Фран цу ска 

Др Вла ди мир ГРЕ ЧИЋ, еко но ми ста, про фе-
сор уни вер зи те та, Бео град

Др Ро сти сла ва ГРИ МА ЉУК, исто ри чар умет-
но сти, Ла вов, Укра ји на

Мср Ми лан ГРО МО ВИЋ, про фе сор срп ске 
књи жев но сти, ис тра жи вач-при прав ник, 
Ча чак 

Др Ма ћеј ГРО ХОВ СКИ, лин гви ста, про фе сор 
уни вер зи те та, То руњ, Пољ ска

Др Мир ко ГР ЧИЋ, ге о граф, про фе сор уни-
вер зи те та, Бео град

Др Сло бо дан ГРУ БА ЧИЋ, гер ма ни ста, профе-
сор уни вер зи те та, до пи сни члан СА НУ, 
Бео град 

Др Дра га на ГРУ ЈИЋ, фи ло лог, до цент уни-
вер зи те та, Бео град 

Не над ГРУ ЈИ ЧИЋ, књи жев ник, Но ви Сад 
Др Бран ка ГУ ГОЉ, исто ри чар умет но сти, про-

фе сор уни вер зи те та, Ко сов ска Ми тро ви ца 
Др Бха рат ГУПТ, ком па ра ти ста, про фе сор 

уни вер зи те та, Дел хи, Ин ди ја
Др Алек сан дар ГУ РА, сла ви ста, Мо сква, Ру-

си ја
Др Ср ђан ДАМ ЊА НО ВИЋ, фи ло зоф ски пи-

сац, про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад 
Др Мир ја на ДЕ ВЕ ЏИЋ, ге о граф, про фе сор 

уни вер зи те та, Бео град
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Мср Ни но ДЕ ЛИЋ, исто ри чар, ис тра жи вач-
-са рад ник, Бео град

Ка та ри на ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ, исто ри чар умет-
но сти, Бео град

Др ум. Теа ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ, пи ја нист ки ња, 
про фе сор уни вер зи те та, Бео град

Ива на ДИ МИЋ, књи жев ник, Бео град
Вла ди мир ДИ НИЋ, кон церт ни пе вач, Бео град
Мак си ми ли јан ДО РО СЛО ВАЧ КИ, исто ри чар 

умет но сти, Бео град
Мир ја на ДРА ГАШ, со ци о лог, Бео град
Ла буд ДРА ГИЋ, књи жев ник, Бео град 
Мр Гор дан ДРА ГО ВИЋ, ре ди тељ, Бео град 
Дра ган ДРА ГОЈ ЛО ВИЋ, књи жев ник, Бео град 
Др Гор да на ДРА КИЋ, прав ник, про фе сор уни-

вер зи те та, Но ви Сад
Др Дра га на ДРОБ ЊАК, ро ма ни ста, про фе сор 

уни вер зи те та, Но ви Сад 
Ми ро сла ва ДУ КИЋ ЛА ЗА РЕ ВИЋ, про фе сор 

књи жев но сти, би бли о те кар, Но ви Сад
Др Ма ри ја ДУМ НИЋ ВИ ЛО ТИ ЈЕ ВИЋ, ет но-

му зи ко лог, на уч ни са рад ник, Бео град
Др Сан дра ДУ ЧИЋ КО ЛЕТ, кла сич ни фи ло-

лог, Кве бек, Ка на да
Др Ду ња С. ДУ ША НИЋ, исто ри чар књи жев-

но сти, до цент уни вер зи те та, Бео град 
Је ле на ЂА ЈИЋ ЛЕ ВА ЈАЦ, пи ја нист ки ња, Бео-

град
Др Ђор ђе ЂЕ КИЋ, исто ри чар, про фе сор уни-

вер зи те та, Ниш
Др Зо ри ца ЂЕР ГО ВИЋ ЈОК СИ МО ВИЋ, ан-

гли ста, про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад
Бо јан Б. ЂЕР ЧАН, ге о граф, Но ви Сад
Др Гор да на ЂО КО ВИЋ, фи ло лог, до цент уни-

вер зи те та, Бео град
Мр Бог дан ЂОР ЂЕ ВИЋ, пи ја ни ста, Но ви Сад 
Мср Кри сти на ЂОР ЂЕ ВИЋ, сла ви ста, док то-

ранд, Бра ти сла ва, Сло вач ка
Др Сми ља на ЂОР ЂЕ ВИЋ, исто ри чар књи жев-

но сти, на уч ни са рад ник, Бео град 
Др Ча слав ЂОР ЂЕ ВИЋ, књи жев ник, Но ви Сад 
Де јан ЂОР ЂИ ЕВ СКИ, исто ри чар умет но сти, 

Ку ма но во, Се вер на Ма ке до ни ја
Др Дра го слав ЂУ КА НО ВИЋ, сто ма то лог, про-

фе сор уни вер зи те та, Бео град
Др Жа не та ЂУ КИЋ ПЕ РИ ШИЋ, исто ри чар 

књи жев но сти, Бео град 
Др Пе тар ЂУН ЂИЋ, прав ник, про фе сор уни-

вер зи те та, Но ви Сад
Пе тар ЂУР ЂЕВ, исто ри чар, ар хи ви ста, Но ви 

Сад 
Mр Ма ри на ЂУР ЂЕ ВИЋ, исто ри чар умет но-

сти, Бео град
Ду шан ЂУ РИЋ, но ви нар, Бео град

Др Ми на ЂУ РИЋ, исто ри чар књи жев но сти, 
до цент уни вер зи те та, Бео град

Др То маш ЕВЕР ТОВ СКИ, до цент уни вер зи-
те та, По знањ, Пољ ска

Ли ви ја ЕК МЕ ЧИЋ, про фе сор срп ске књи-
жев но сти, Бео град

Др Ми ха ел ЕЛИ ЈАШ, исто ри чар, Мар тин, 
Сло вач ка

Др Ана ЕРЕШ (БОГ ДА НО ВИЋ), исто ри чар 
умет но сти, на уч ни са рад ник, Бео град

Др Жан-Фи лип ЖА КАР,сла ви ста, про фе сор 
уни вер зи те та, Же не ва, Швај цар ска

Др Ан дре ја ЖЕ ЛЕ, сла ви ста, про фе сор уни-
вер зи те та, Љу бља на, Сло ве ни ја

Мср Та ма ра ЖЕЉ СКИ, сла ви ста, ви ши би-
бли о те кар уни вер зи те та, Бео град 

Др Ива на ЖЕ НАР ЈУ, исто ри чар умет но сти, 
на уч ни са рад ник, Бео град

Др Не да ЖИ ВАК, ге о граф, про фе сор уни вер-
зи те та, Ба ња Лу ка, Ре пу бли ка Срп ска

Ни ко ла ЖИ ВА НО ВИЋ, књи жев ник, Кра гу-
је вац 

Др Ми ли ца ЖИВ КОВ-БА ЛОШ, ве те ри нар, 
на уч ни са вет ник, Но ви Сад

Др Ва лен ти на ЖИВ КО ВИЋ, исто ри чар умет-
но сти, ви ши на уч ни са рад ник, Бео град

Др Де јан ЖИВ КО ВИЋ, ин же њер елек тро тех-
ни ке, про фе сор уни вер зи те та, Бео град

Др Ду шан Р. ЖИВ КО ВИЋ, исто ри чар књи-
жев но сти, про фе сор уни вер зи те та, Кра-
гу је вац

Ми лош ЖИВ КО ВИЋ, исто ри чар умет но сти, 
Бео град

Ака де мик Мир ја на ЖИ ВО ЈИ НО ВИЋ, исто-
ри чар, на уч ни са вет ник, Бео град

Др Алек сан дар ЖИ ВО ТИЋ, исто ри чар, про-
фе сор уни вер зи те та, Бео град

Др Оли ве ра ЖИ ЖО ВИЋ, фи ло лог, до цент 
уни вер зи те та, Но ви Па зар

Др Алек сан дар ЖОЛ КОВ СКИ, сла ви ста, про-
фе сор уни вер зи те та, Лос Ан ђе лес, САД

Др Рад ми ла ЖУ ГИЋ, сла ви ста, ви ши на уч ни 
са рад ник, Бео град 

Је ле на ЗА ГО РАЦ, про фе сор књи жев но сти, 
Бач ка То по ла

Ми ли ца ЗAЈЦЕВ, исто ри чар ба ле та, пу бли-
ци ста, Бео град

Др Мир ја на ЗА КИЋ, ет но му зи ко лог, про фе-
сор уни вер зи те та, Бео град

Ире на ЗА РИЋ, исто ри чар умет но сти, Бео град
Мр Па вле ЗЕ ЛИЋ, фар ма це ут, Бео град 
Др Ти ја на ЗЕ РЕМ СКИ-ШКО РИЋ, хе ми чар, 

ви ши на уч ни са рад ник, Но ви Сад
Бо жи дар ЗЕ ЧЕ ВИЋ, дра ма тург, филм ски кри-

ти чар, Бео град
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Др Бран ко ЗЛАТ КО ВИЋ, исто ри чар књи жев-
но сти, ви ши на уч ни са рад ник, Бео град

Др Ла на ЗО РИЋ, би о лог, про фе сор уни вер зи-
те та, Но ви Сад

Др Ми ле на ЗО РИЋ, про фе сор срп ског је зи ка, 
про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад 

Мр Бран ка ИВА НИЋ, исто ри чар умет но сти, 
Бео град

Др Еми ли ја ИВА НО ВА, би о лог, про фе сор 
уни вер зи те та, Ско пље, Се вер на Ма ке до-
ни ја

Др Нај да ИВА НО ВА, сла ви ста, про фе сор уни-
вер зи те та, Со фи ја, Бу гар ска

Др Дра ги ца С. ИВА НО ВИЋ, књи жев ни кри-
ти чар, Под го ри ца, Цр на Го ра

Др Ми ле на ИВА НО ВИЋ, сла ви ста, до цент 
уни вер зи те та, Бео град 

Др Ми лош ИВА НО ВИЋ, исто ри чар, на уч ни 
са рад ник, Бео град

Др Ми ли на ИВА НО ВИЋ БА РИ ШИЋ, ети мо-
лог, ви ши на уч ни са рад ник, Бео град

Др Бо рис ИВАН ЧЕ ВИЋ, би о лог, Бео град
Др Иван ИВИЋ, пси хо лог, про фе сор уни вер-

зи те та, Бео град
Зо ри ца ИВ КО ВИЋ, исто ри чар умет но сти, 

кон зер ва тор, Си ро гој но
Др Ми ле ИГ ЊА ТО ВИЋ, хи рург, пу ков ник, 

до цент уни вер зи те та, Бео град
Др Ива на ИКО НИЋ, исто ри чар књи жев но сти, 

про фе сор стру ков них сту ди ја, Но ви Сад
Др Алек сан дра ИЛИ ЈЕВ СКИ, исто ри чар 

умет но сти, Бео град
Ане та ИЛИЋ, кон церт на и опер ска пе ва чи ца, 

про фе сор уни вер зи те та, Бео град
Др Влат ко ИЛИЋ, те а тро лог, про фе сор уни-

вер зи те та, Бео град
Ми ки ца ИЛИЋ, књи жев ник, Бо сут 
Пре драг ИЛИЋ, исто ри чар, ар хи ви ста, Кра-

гу је вац
Др Са ша ИЛИЋ, исто ри чар, ар хив ски са вет-

ник, Бео град
Др Гор да на ИЛИЋ-МАР КО ВИЋ, фи ло лог, 

про фе сор уни вер зи те та, Беч, Ау стри ја
То ми слав ИРИ ЧА НИН, те а тро лог, Бео град
Др Не вен ИСА И ЛО ВИЋ, исто ри чар, на уч ни 

са рад ник, Бео град 
Др Ва си ли је В. ИСА ЈЕВ, ин же њер шу мар ства, 

про фе сор уни вер зи те та, Бео град 
Ми ра ИСА КОВ, ака дем ски сли кар, ди зај нер, 

Но ви Сад
Игор ЈА ВОР, књи жев ни кри ти чар, Но ви Сад 
Вла ди мир ЈА ГЛИ ЧИЋ, књи жев ник, Кра гу-

је вац 
Др Ми лош ЈА ГО ДИЋ, исто ри чар, про фе сор 

уни вер зи те та, Бео град

Раст ко С. ЈА КО ВЉЕ ВИЋ, ет но му зи ко лог, 
Бео град

Хи ро ши ЈА МА СА КИ ВУ КЕ ЛИЋ, пре во ди-
лац, Бео град

Мр Ма ре ЈА НА КО ВА ГРУ ЈИЋ, исто ри чар 
ар хи тек ту ре, Бео град

Др Ана ста зи ја ЈАН ГА КИ, исто ри чар умет но-
сти, про фе сор уни вер зи те та, Со лун, Грч ка

Алек сан дра ЈА НИ ЧИЋ, про фе сор књи жев-
но сти, Но ви Сад

Со ња ЈАН КОВ, исто ри чар књи жев но сти, Нови 
Сад

Мр Је ле на ЈАН КО ВИЋ БЕ ГУШ, му зи ко лог, 
Бео град

Др Сне жа на ЈАН ЧИЋ, исто ри чар, про фе сор 
уни вер зи те та, Бео град 

Ака де мик Вас кр си ја ЈА ЊИЋ, агро ном, про-
фе сор уни вер зи те та, Бео град

Др Бог дан ЈА ЊУ ШЕ ВИЋ, исто ри чар умет но-
сти, Но ви Сад

Др Зо ран Д. ЈЕВ ТИЋ, ве те ри нар, на уч ни са-
рад ник, Бео град

Др Ми ли це ЈЕ ЛА ЧА ЈО ВА НО ВИЋ, пи ја нист-
ки ња, про фе сор уни вер зи те та, САД

Др Гор да на ЈЕ РЕ МИЋ, ар хе о лог, Бео град
Јо ван ЈЕР КОВ, му зи ко лог, Но ви Сад
Ми ли ца ЈЕФ ТИ МИ ЈЕ ВИЋ ЛИ ЛИЋ, књи-

жев ник, Бео град 
Др Де јан ЈЕЧ МЕ НИ ЦА, исто ри чар, про фе-

сор уни вер зи те та, Бео град
Др Ла зар ЈО ВА НОВ, те а тро лог, глу мац, Нови 

Сад – Бео град 
Др Ви о ле та ЈО ВА НО ВИЋ, исто ри чар књи жев-

но сти, про фе сор уни вер зи те та, Ја го ди на
Др Вла дан ЈО ВА НО ВИЋ, исто ри чар, Бео град
Др Дра га на В. ЈО ВА НО ВИЋ, ди ри гент, про-

фе сор уни вер зи те та, Бео град 
Др Ми о драг Б. ЈО ВА НО ВИЋ, гра ђе вин ски 

ин же њер, про фе сор уни вер зи те та, Бео град
Др Мла ђен ЈО ВА НО ВИЋ, ге о граф, про фе сор 

уни вер зи те та, Но ви Сад
Др Сло бо дан ЈО ВА НО ВИЋ, би о лог, про фе сор 

уни вер зи те та, Бео град
Та ма ра ЈО ВА НО ВИЋ, про фе сор срп ске књи-

жев но сти, Но ви Сад 
Др Ду шан ЈОК СИЋ, гра ђе вин ски ин же њер, 

про фе сор уни вер зи те та, Бео град
Мср Ми лош ЈО ЦИЋ, про фе сор књи жев но сти, 

аси стент уни вер зи те та, Но ви Сад 
Др Ни ко ла КАЈ ТЕЗ, фи ло зоф, Но ви Сад
Мср Је ле на КА ЛАЈ ЏИ ЈА, про фе сор срп ске 

књи жев но сти и је зи ка, Бје љи на, Ре пу бли-
ка Срп ска 

Све тла на КА ЛЕ ЗИЋ РА ДО ЊИЋ, књи жев ни 
кри ти чар, Под го ри ца, Цр на Го ра 
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Имре КАЛ МАН, ви о лон че ли ста, про фе сор 
уни вер зи те та, Но ви Сад 

Ан дреј КАЛ МАР, прав ник, Но ви Сад
Ти меа КАЛ МАР, ви о лон че лист ки ња, про фе-

сор уни вер зи те та, Но ви Сад 
Др Љу би ца КАН ДИЋ, прав ник, про фе сор 

уни вер зи те та, Но ви Сад
Др Сне жа на КА ЊУХ, сто ма то лог, Бео град
Др Ма ја КА РА МАН, би о лог, про фе сор уни-

вер зи те та, Но ви Сад
Аде ла КА РА СИ ТО ДО РО ВИЋ, пи ја нист ки ња, 

Бео град 
Алек сан дра КА РА ЏИЋ, пи ја нист ки ња, Нови 

Сад 
Мср Не ма ња З. КА РО ВИЋ, фи ло лог, Бео град 
Др То маш КВО КА, ети мо лог, Кра ков, Пољ ска
Мр Дра га на КЕР КЕЗ, сла ви ста, аси стент уни-

вер зи те та, Бео град
Да ни е ла КЕР МЕ ЦИ, про фе сор фран цу ског 

је зи ка, ви ши би бли о те кар, Но ви Сад
Да вид КЕЦ МАН ДА КО, књи жев ник, Сом бор
Вла ди мир КЕЦ МА НО ВИЋ, књи жев ник, Бео-

град 
Др Ол га КИ РИ ЛО ВА, исто ри чар књи жев но-

сти, пре во ди лац, Мо сква, Ру си ја
Па ме ла КИШ ИГ ЊА ТОВ, опер ска пе ва чи ца, 

Но ви Сад 
Мр Ја зми на КЛА НИ ЦА, исто ри чар умет но-

сти, Бео град
Да ни је ла КЛИЧ КО ВИЋ, му зи ко лог, Но ви Сад 
Јо ва на КЉА ЈЕ ВИЋ, исто ри чар умет но сти, 

По жа ре вац
Мср Иво на КНЕ ЖЕ ВИЋ (МАК СИ МО ВИЋ), 

прав ник, по моћ ник управ ни ка по сло ва, 
Ма ти ца срп ска, Но ви Сад

Мср Иван КЊИ ЖАР, фи ло лог, аси стент уни-
вер зи те та, Бео град 

Др Вла ди мир КО ЛА РИЋ, фил мо лог, Бео град 
Др Дра ги ца КОЛ ЏИН, прав ник, до цент уни-

вер зи те та, Но ви Сад
Др Го ран КО МАР, хи рург, Хер цег Но ви, Црна 

Го ра
Др Ива на КО МА ТИ НА, исто ри чар, на уч ни 

са рад ник, Бео град
Вла ди мир КО ЊИ КУ ШИЋ, исто ри чар умет-

но сти, Мин хен, Не мач ка
Ми лош КОР ДИЋ, књи жев ник, Бео град 
Др Го ран КО РУ НО ВИЋ, исто ри чар књи жев-

но сти, до цент уни вер зи те та, Бео град
Др Ђор ђе С. КО СТИЋ, исто ри чар књи жев но-

сти, на уч ни са вет ник, Бео град 
Др Пе тру ла КО СТОВ СКА, исто ри чар умет-

но сти, Лон дон, Ве ли ка Бри та ни ја
Др Љу бо мир КО ЦИЋ, пе да гог, про фе сор уни-

вер зи те та, Бео град

Ана КО ЦЈАН, исто ри чар умет но сти, Бео град
Др Ива на КО ЧЕВ СКИ, сла ви ста, до цент уни-

вер зи те та, Бео град
Зо ран КРА ЈИ ШНИК, ги та ри ста, про фе сор 

уни вер зи те та, Но ви Сад 
Др Ду шан ка КРАЈ НО ВИЋ, фа р ма це ут, про-

фе сор уни вер зи те та, Бео град
Сил ви ја КРЕ ЈА КО ВИЋ, исто ри чар, ви ши ку-

стос, Кра ље во 
Др Са ња КРИ МЕР-ГА БО РО ВИЋ, ан гли ста, 

до цент уни вер зи те та, Су бо ти ца 
Др Вик то ри ја КРОМБ ХОЛЦ, ан гли ста, до цент 

уни вер зи те та, Но ви Сад
Др Ја сми на КР ПО ЋЕТ КО ВИЋ, би о лог, про-

фе сор уни вер зи те та, Бео град
Др Бо ја на КР СМА НО ВИЋ, ви зан то лог, Бео-

град
Др Алек сан дар КР СТИЋ, исто ри чар, на уч ни 

са рад ник, Бео град
Та ма ра КР СТИЋ, но ви нар, Бео град 
Дан ка КРУ НИЋ, фи ло лог, про фе сор, Но ви Сад
Алек сан дра КРЧ МАР ЋУ ЛИ БРК, ви о ли нист-

ки ња, Но ви Сад 
Др Дра го слав КУ ЗМА НО ВИЋ, ма шин ски 

ин же њер, про фе сор уни вер зи те та, Бео-
град

Др Ду шко КУ ЗО ВИЋ, ар хи тек та, Бео град
Др Су за на КУ ЈУН ЏИЋ ОСТО ЈИЋ, про фе сор 

књи жев но сти, Но ви Сад
Си лас КУ КИ ЈА РИС, исто ри чар умет но сти, 

Ати на, Грч ка
Др Ма ша КУ ЛА У ЗОВ, прав ник, про фе сор 

уни вер зи те та, Но ви Сад
Др Је ле на КУ СО ВАЦ, сла ви ста, до цент уни-

вер зи те та, Бео град 
Др Бо рис ЛА ЗИЋ, пре во ди лац, Па риз, Фран-

цу ска 
Ла за ЛА ЗИЋ, књи жев ник, Бео град 
Љи ља на ЛА ЗИЋ, исто ри чар умет но сти, ви ши 

ку стос, Но ви Сад
Др Не бој ша ЛА ЗИЋ, исто ри чар књи жев но сти, 

аси стент уни вер зи те та, Ко сов ска Ми тро-
ви ца

Др Ива на ЛА ЗИЋ КО ЊИК, фи ло лог, ви ши 
на уч ни са рад ник, Бео град

Не над ЛАЈ БЕН ШПЕР ГЕР, ар хи тек та, Бео град
Ака де мик Не бој ша ЛА ЛИЋ, ле кар, про фе сор 

уни вер зи те та, Бео град
Др Гор да на ЛА ЛИЋ КР СТИН, ан гли ста, до-

цент уни вер зи те та, Но ви Сад 
Др Не над ЛЕ МА ЈИЋ, исто ри чар, про фе сор 

уни вер зи те та, Но ви Сад
Др Дан ко ЛЕ О ВАЦ, исто ри чар, до цент уни-

вер зи те та, Бео град
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Др Ор сат ЛИ ГО РИО, фи ло лог, до цент уни вер-
зи те та, Бео град 

Др Ја ро мир ЛИН ДА, фи ло лог, про фе сор уни-
вер зи те та, Бео град

Др Ан то нио ЛО ГРИ Е КО, би о хе ми чар, про фе-
сор уни вер зи те та, Ба ри, Ита ли ја

Др Ве сна ЛОМ ПАР, лин гви ста, про фе сор уни-
вер зи те та, Бео град

Др Ђор ђе ЛО ПИ ЧИЋ, прав ник, ди пло ма та, 
исто ри о граф, Бео град

Мар ко ЛО ПУ ШИ НА, но ви нар, Бео град
Др На та ли ја ЛУ ДО ШКИ, исто ри чар књи жев-

но сти, про фе сор, Но ви Сад 
Рај ко ЛУ КАЧ, књи жев ник, Бео град 
Та ма ра ЛУ КИЋ КО ВА ЧЕ ВИЋ, ге о граф, Нови 

Сад
Др Ја дран ка ЛУ КО ВИЋ, би о лог, про фе сор 

уни вер зи те та, Но ви Сад
Др Ми лу тин ЉЕ ШЕ ВИЋ, ге о граф, про фе сор 

уни вер зи те та, Бео град
Др Ире на ЉУ БО МИ РО ВИЋ, исто ри чар, про-

фе сор уни вер зи те та, Ниш
Др Иси до ра ЉУ МО ВИЋ, еко но ми ста, ви ши 

на уч ни са рад ник, Бео град
Јан ко МА ГЛОВ СКИ, исто ри чар умет но сти, 

Бо љев ци
Мср Ми ли ца МА ЂА НО ВИЋ, исто ри чар умет-

но сти, би бли о те кар, Бео град
Јо ван ка МА ЗА ЛИ ЦА, ви о ли нист ки ња, Но ви 

Сад 
Др Би ља на МАН ДИЋ, му зич ки пе да гог, до-

цент уни вер зи те та, Кра гу је вац 
Бо жи дар МАН ДИЋ, књи жев ник, Руд ник 
Зо ран М. МАН ДИЋ, књи жев ник, Сом бор 
Др Ми ра МАН ДИЋ, ге о граф, про фе сор уни-

вер зи те та, Но ви Сад
Др Рас ти слав МАН ДИЋ, гра ђе вин ски ин же-

њер, про фе сор уни вер зи те та, Бео град
Ђор ђе МАН ДРА ПА, ар хи тек та, Бео град
Др Ва си лос Н. МА НИ МА НИС, астро ном, 

про фе сор уни вер зи те та, Ати на, Грч ка
Др Ми ха ил МАН ЦА НАС, фи ло зоф, про фе-

сор уни вер зи те та, Ати на
То ми слав МА РИН КО ВИЋ, књи жев ник, Ли-

по лист 
Др Је ле на МА РИ ЋЕ ВИЋ БА ЛАЋ, исто ри чар 

књи жев но сти, аси стент уни вер зи те та, 
Но ви Сад 

Др Сми ља МАР ЈА НО ВИЋ ДУ ША НИЋ, исто-
ри чар, про фе сор уни вер зи те та, Бео град

Др Ана МАР ЈА НО ВИЋ-ЈЕ РО МЕ ЛА, агро-
ном, на уч ни са вет ник, Но ви Сад

Др Бран ки ца Ђ. МАР КО ВИЋ, лин гви ста, на-
уч ни са рад ник, Бео град 

Иван Р. МАР КО ВИЋ, исто ри чар умет но сти, 
Бео град

Др Љи ља на МАР КО ВИЋ, фи ло лог, про фе сор 
уни вер зи те та, Бео град 

Др Ма ја МАР КО ВИЋ, ан гли ста, про фе сор 
уни вер зи те та, Но ви Сад 

Мср Ма ри на МАР КО ВИЋ, му зи ко лог, аси-
стент уни вер зи те та, Бео град 

Ни ко ла МАР КО ВИЋ, еко но ми ста, Бео град
Др Пре драг МАР КО ВИЋ, исто ри чар, про фе-

сор уни вер зи те та, Бео град
Др Рат ко МАР КО ВИЋ, прав ник, про фе сор 

уни вер зи те та, Бео град
Та ма ра МАР КО ВИЋ, опер ска пе ва чи ца, Су-

бо ти ца 
Ве дра на МАР ЛОГ, фи ло лог, Ру ма
Во ји слав МАР ТИ НОВ, исто ри чар, ку стос, 

Но ви Сад
Др Ми ха ил МАР ТИ НОВ, лин гви ста, на уч ни 

са рад ник, Мо сква, Ру си ја
Сте ван МАР ТИ НО ВИЋ, исто ри чар умет но-

сти, Бео град
Др Дра га МА СТИ ЛО ВИЋ, исто ри чар, про-

фе сор уни вер зи те та Ис точ но Са ра је во, 
Ре пу бли ка Срп ска

Мр Ми лош МА ТИЋ, ан тро по лог, ку стос, Бео-
град

Ве се лин МА ТО ВИЋ, књи жев ник, Ник шић, 
Цр на Го ра 

Др Са ња МА ЦУ РА, књи жев ни кри ти чар, про-
фе сор уни вер зи те та, Ба ња Лу ка, Ре пу бли-
ка Срп ска 

Mирјана MAШНИЋ, исто ри чар умет но сти, 
Ско пље, Се вер на Ма ке до ни ја

Па вле МЕ ДА КО ВИЋ, ди ри гент, Бео град
Др Лу ка МЕ ДЕ НИ ЦА, сла ви ста, лек тор, док-

то ранд, Бео град
Др Ве ра МЕ ДИЋ, еко но ми ста, до цент уни вер-

зи те та, Но ви Сад
Др Ива на МЕ ДИЋ, му зи ко лог, пи ја ни ста, 

ви ши на уч ни са рад ник, Бео град 
Је ле на МЕ ЖИН СКИ МИ ЛО ВА НО ВИЋ, исто-

ри чар умет но сти, ви ши ку стос, Бео град
Др Ми ха ил МЕЈ ЛАХ, сла ви ста, про фе сор 

уни вер зи те та, Стра збур, Фран цу ска 
Др Ран дал МЕЈ ЏОР, пре во ди лац, лек тор уни-

вер зи те та, Но ви Сад 
Др Ја сна МЕЛ ВИН ГЕР исто ри чар књи жев-

но сти, про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад 
Сла ви ца МЕ РЕ НИК, исто ри чар, би бли о те кар-

-са вет ник, Бео град
Др Ди ја на МЕ ТЛИЋ, исто ри чар умет но сти, 

про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад
Др Бо шко МИ ЈА ТО ВИЋ, еко но мист, на уч ни 

са рад ник, Бео град
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Др Сло бо дан МИ ЈУ ШКО ВИЋ, исто ри чар 
умет но сти, про фе сор, Бео град

Др Жељ ко МИ ЛА НО ВИЋ, исто ри чар књи-
жев но сти, про фе сор уни вер зи те та, Но ви 
Сад

Др Ја сми на МИ ЛА НО ВИЋ, исто ри чар, на-
уч ни са рад ник, Бео град

Др Љу бо мир МИ ЛА НО ВИЋ, исто ри чар умет-
но сти, Бео град

Го ран МИ ЛА ШИ НО ВИЋ, књи жев ник, ле кар, 
Бео град 

Др Ди ја на МИ ЛА ШИ НО ВИЋ МА РИЋ, исто-
ри чар умет но сти, ку стос, Бео град

Го ран МИ ЛЕН КО ВИЋ, књи жев ник, Бор 
Жар ко МИ ЛЕН КО ВИЋ про фе сор срп ског је-

зи ка и књи жев но сти, Пре о ци 
Мср Ла зар МИ ЛЕН ТИ ЈЕ ВИЋ, сла ви ста, аси-

стент уни вер зи те та, Но ви Сад
Др Сне жа на МИ ЛИН КО ВИЋ, фи ло лог, про-

фе сор уни вер зи те та, Бео град 
Др Ду брав ка МИ ЛИЋ, би о лог, про фе сор уни-

вер зи те та, Но ви Сад
Са ња МИ ЛИЋ, но ви нар, Бео град 
Др Ми лић МИ ЛИ ЋЕ ВИЋ, исто ри чар, ви ши 

на уч ни са рад ник, Бео град
Др На та ша МИ ЛИ ЋЕ ВИЋ, исто ри чар, на-

уч ни са рад ник, Бео град
Со ња МИ ЛО ВИЋ, исто ри чар, Са ра је во, Бо-

сна и Хер це го ви на
Др Ми лан МИ ЛОЈ КО ВИЋ, му зи ко лог, до цент 

уни вер зи те та, Но ви Сад 
Зо ран МИ ЛОЈ КО ВИЋ, про фе сор књи жев но-

сти, Жит ко вац
Др Ан ге ли на МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ, исто ри-

чар умет но сти, про фе сор уни вер зи те та, 
Бео град

Дра ги ша МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ, исто ри чар 
умет но сти, Ужи це

Мр Пе ђа МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ, ви о ли ни ста, 
Хо лан ди ја

Др Сне жа на МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ МИ ЛИЋ, 
исто ри чар књи жев но сти, до цент уни вер-
зи те та, Ниш 

Др Дра ги ша МИ ЛО ШЕВ, агро ном, про фе-
сор уни вер зи те та, Но ви Сад

Да ни је ла МИ ЛО ШЕ ВИЋ, ар хи тек та, Сме-
де ре во

Ксе ни ја МИ ЛО ШЕ ВИЋ, ви о ли нист ки ња, 
Бео град

Мр Ми ла дин МИ ЛО ШЕ ВИЋ, исто ри чар, 
Бео град

Mср Ива на МИ ЉАК, исто ри чар књи жев но-
сти, Бу дим пе шта, Ма ђар ска

Мар ко МИ ЉА НО ВИЋ, исто ри чар умет но сти, 
При шти на

Мср Ни ко ла МИЉ КО ВИЋ, сла ви ста, аси стент 
уни вер зи те та, Бео град

Др Бо ја на МИЉ КО ВИЋ КА ТИЋ, исто ри чар, 
ви ши на уч ни са рад ник, Бео град

Др Ми ро сла ва МИР КО ВИЋ, исто ри чар ста рог 
ве ка, про фе сор уни вер зи те та, Бео град

Бо ри вој МИ РО СА ВЉЕ ВИЋ, еко но ми ста, 
ин же њер, мај стор фо то гра фи је, Но ви Сад

Мр Ма ри ја на Г. МИ ТРИЋ, исто ри чар књи-
жев но сти, ви ши аси стент уни вер зи те та, 
Па ле, Ис точ но Са ра је во 

Мср Ви о ле та МИ ТРО ВИЋ, про фе сор срп ске 
књи жев но сти, ис тра жи вач-при прав ник, 
Си риг 

Др Ка та ри на МИ ТРО ВИЋ, ку стос-исто ри чар 
умет но сти, Бео град

Др Ма ри ја МИ ТРО ВИЋ, фи ло лог, про фе сор 
уни вер зи те та, Бео град

Др Ра дош МИ ТРО ВИЋ, му зи ко лог, аси стент 
уни вер зи те та, Бео град 

Ја сми на МИ ТРО ВИЋ МИ ЛИЋ, про фе сор 
књи жев но сти, са вет ник, Бео град

Ми ро слав Це ра МИ ХА И ЛО ВИЋ, књи жев-
ник, Вра ње

Др Љу бо драг МИ ХАЈ ЛО ВИЋ, би о лог, про-
фе сор уни вер зи те та, Бео град

Ми лан МИ ХАЈ ЛО ВИЋ, књи жев ник, Ко сов-
ска Ми тро ви ца 

Др Ве сна МИ ЋИЋ, исто ри чар књи жев но сти, 
до цент уни вер зи те та, Ис точ но Са ра је во, 
Ре пу бли ка Срп ска 

Јо а ни ки је МИ ЋО ВИЋ, епи скоп бу ди мљан-
ско-ник шић ки, Ник шић, Цр на Го ра 

Ми лу тин МИ ЋО ВИЋ, књи жев ник, Ник шић, 
Цр на Го ра 

Др Ми лан МИ ЦИЋ, исто ри чар, на уч ни са вет-
ник, Но ви Сад

Др Би ља на МИ ШИЋ ИЛИЋ, фи ло лог, про-
фе сор уни вер зи те та, Ниш

Др Та ња МИ ШЛИЦ КИ, ге о граф, до цент уни-
вер зи те та, Ба ња Лу ка, Ре пу бли ка Срп ска

Др Бо жи ца МЛА ДЕ НО ВИЋ, исто ри чар, про-
фе сор уни вер зи те та, Бео град

На та ли ја МЛА ДЕ НО ВИЋ, пи ја нист ки ња, 
Бео град 

Сло бо дан МР ЂА, со ци о лог, Бео град
Ла зар МУ НИ ЖА БА, ин же њер, Но ви Сад
Иво МУН ЋАН, књи жев ник, Те ми швар, Ру-

му ни ја 
Др Си њи ти МУ РА ТА, про фе сор, уни вер зи тет 

Со фи ја, То кио 
Др Во јин НЕ ДЕЉ КО ВИЋ, кла сич ни фи ло лог, 

про фе сор уни вер зи те та, Бео град
Mср Вук НЕ ДЕЉ КО ВИЋ, исто ри чар, Бео град
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Др Са ша НЕ ДЕЉ КО ВИЋ, ет но лог ан тро по-
лог, Бео град

Сен ка НЕ ДЕЉ КО ВИЋ, со пран, Но ви Сад 
Др Ели ас НЕ РАН ЗИС, тех но лог, про фе сор 

уни вер зи те та, Ати на, Грч ка
Др Зо ри ца НЕ СТО РО ВИЋ, исто ри чар књи-

жев но сти, про фе сор уни вер зи те та, Бео-
град

Ка та ри на НЕ ШИЋ, исто ри чар умет но сти, Бео-
град

Ти хо мир НЕ ШИЋ, књи жев ник, Ниш 
Др Мир ја на НЕ ШКО ВИЋ, би о лог, про фе сор 

уни вер зи те та, Бео град
Др Зо ри ца НИ КИ ТО ВИЋ, фи ло лог, про фе-

сор уни вер зи те та, Ба ња Лу ка, Ре пу бли ка 
Срп ска

То ми слав НИ КО ДИ ЈЕ ВИЋ, исто ри чар, виши 
ар хи ви ста, Бео град

Ака де мик Та тја на НИ КО ЛА ЈЕ ВА, сла ви ста, 
Мо сква

Жив ко НИ КО ЛИЋ, књи жев ник, Бео град 
Ма ри ја НИ КО ЛИЋ, фи ло лог, ис тра жи вач-са-

рад ник, Бео град
Др Ма ри на НИ КО ЛИЋ, фи ло лог, на уч ни са-

рад ник, Бео град 
Ми о драг НИ КО ЛИЋ, еко но ми ста, са вет ник, 

Бео град
Др Рат ко НИ КО ЛИЋ, ин же њер по љо при-

вре де, про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад
Мср Сне жа на НИ КО ЛИЋ, про фе сор срп ске 

књи жев но сти, док то ранд, ис тра жи вач- 
-при прав ник, Дра ги ње 

Др Ча слав НИ КО ЛИЋ, исто ри чар књи жев но-
сти, про фе сор уни вер зи те та, Кра гу је вац 

Че до мир НИ КО ЛИЋ, пи ја ни ста, про фе сор 
уни вер зи те та, Но ви Сад

Мр Ма ја НИ КО ЛО ВА, пе да гог, му зеј ски са-
вет ник, Бео град

Др Не над НИН КО ВИЋ, исто ри чар, до цент 
уни вер зи те та, Но ви Сад

Др Ана НО ВА КОВ, исто ри чар умет но сти, 
про фе сор уни вер зи те та, Бер кли, Ка ли-
фор ни ја, САД

Др Дра ган НО ВА КО ВИЋ, со ци о лог, на уч ни 
са вет ник, Бео град

Ја сми на НО ВА КО ВИЋ, исто ри чар умет но сти, 
Аран ђе ло вац

Др Сло бо дан НО ВОК МЕТ, фи ло лог, на уч ни 
са рад ник, Бео град

Др Ми цу јо ши НУ МА НО, сла ви ста, про фе сор 
уни вер зи те та, То кио, Ја пан

Је ле на ОГ ЊА НО ВИЋ, исто ри чар умет но сти, 
ку стос, Но ви Сад

Дра га на ОГ ЊЕ НО ВИЋ, фа го тист ки ња, Нови 
Сад

Жа на Л.ОКЕ АН СКА, ру си ста, Ива но во, Ру-
си ја

Др Зо ра на ОПА ЧИЋ, исто ри чар књи жев но-
сти, про фе сор уни вер зи те та, Бео град 

Сње жа на ОР ЛО ВИЋ, исто ри чар умет но сти, 
Бео град

Др Ђор ђе ОТА ШЕ ВИЋ, фи ло лог, ви ши на-
уч ни са рад ник, Бео град 

Љу би ца ОТИЋ, исто ри чар, му зеј ски са вет ник, 
Но ви Сад

Де ја на ОЦИЋ, фи ло зоф, лек си ко граф, Бео град
Ми лу тин Ж. ПА ВЛОВ, књи жев ник, Но ви Сад 
Др Алек сан дра ПА ВЛО ВИЋ, би бли о те кар 

са вет ник, Бео град 
Др Драганa ПА ВЛО ВИЋ, исто ри чар умет-

но сти, до цент уни вер зи те та, Бео град
Мр Ка та ри на ПА ВЛО ВИЋ, исто ри чар умет-

но сти, Бео град
Др Ма ри на ПА ВЛО ВИЋ, ар хи тек та, Бео град
Др Ми ро слав ПА ВЛО ВИЋ, исто ри чар, до цент 

уни вер зи те та, Но ви Сад
Др Мом чи ло ПА ВЛО ВИЋ, исто ри чар, про-

фе сор уни вер зи те та, Бео град
Др Сте фан ПА ЈО ВИЋ, фи ло лог-ан гли ста, 

Ча чак 
Др Бо јан ПАЈ ТИЋ, прав ник, про фе сор уни-

вер зи те та, Но ви Сад
Др Ма ри јан ца ПА КИЖ, кла сич ни фи ло лог, 

про фе сор уни вер зи те та, Бео град
Ана ПА НИЋ, ку стос-исто ри чар умет но сти, 

Бео град
Др Ђор ђе ПА НИЋ, ин же њер, про фе сор уни-

вер зи те та, Но ви Сад
Је ле на ПА НИЋ МА РАШ, књи жев ни кри ти-

чар, Бео град 
Др Са ња Ј. ПА РИ ПО ВИЋ КРЧ МАР, исто ри-

чар књи жев но сти, до цент уни вер зи те та, 
Но ви Сад 

Др Ми ли ца ПА СУ ЛА, гер ма ни ста, про фе сор 
уни вер зи те та, Но ви Сад

Др Је ле на ПЕ ЈИН, тех но лог, про фе сор уни-
вер зи те та, Но ви Сад

Др Алек сан дар ПЕЈ ЧИЋ, те а тро лог, про фе-
сор уни вер зи те та Бео град 

Др Сло бо дан ка ПЕ КО ВИЋ, исто ри чар књи-
жев но сти, на уч ни са вет ник, Бео град

Др Ол га ПЕЛ ЦЕР ВУ ЈА ЧИЋ, исто ри чар, на-
уч ни са рад ник, Бео град 

Др Би се ра ПЕН ЧЕ ВА, исто ри чар умет но сти, 
про фе сор уни вер зи те та, Стен форд, САД

Дан ко ПЕ РИЋ, но ви нар, Бео град
Ака де мик Рад ми ла ПЕ ТА НО ВИЋ, би о лог, 

про фе сор уни вер зи те та, Бео град 
Др Да ни је ла Р. ПЕТ КО ВИЋ, исто ри чар књи-

жев но сти, на уч ни са рад ник, Бео град 
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Др Алек сан дар Ж. ПЕ ТРО ВИЋ, фи ло зоф, ан-
тро по лог, про фе сор уни вер зи те та, Бео град

Др Дра ган Р. ПЕ ТРО ВИЋ, по ли ти ко лог, на-
уч ни са рад ник, Бео град

Др Дра ган С. ПЕ ТРО ВИЋ, ин же њер елек тро-
тех ни ке, про фе сор уни вер зи те та, Бео град

Зо ри ца ПЕ ТРО ВИЋ, исто ри чар, ку стос, Аран-
ђе ло вац

Др Је ли ца ПЕ ТРО ВИЋ, пси хо лог, про фе сор 
уни вер зи те та, Но ви Сад

Ма ри ја ПЕ ТРО ВИЋ, исто ри чар умет но сти, 
Бео град

Ма ри ја на ПЕ ТРО ВИЋ, те а тро лог, Бео град
Др Сне жа на ПЕ ТРО ВИЋ, фи ло лог, на уч ни 

са рад ник, Бео град 
Др Ти хо мир ПЕ ТРО ВИЋ, књи жев ни кри ти-

чар, про фе сор уни вер зи те та, Сом бор 
Др Мир ја на ПЕ ТРО ВИЋ СА ВИЋ, фи ло лог, 

на уч ни са рад ник, Бео град 
Др Ми ра ПЕ ТРО НИ ЈЕ ВИЋ, гра ђе вин ски ин-

же њер, про фе сор уни вер зи те та, Бео град
Др Не ве на ПЕ ТРУ ШИЋ, прав ник, про фе сор 

уни вер зи те та, Ниш
Мр Го ри ца ПИ ЛИ ПО ВИЋ, му зи ко лог, Бео град
Др Ср ђан ПИ РИ ВА ТРИЋ, исто ри чар, ви ши 

на уч ни са рад ник, Бео град
Бо ја на Б. ПЛЕ МИЋ, ар хе о лог, Бео град
Др Ве сна ПО ЛО ВИ НА, фи ло лог, про фе сор 

уни вер зи те та, Бео град 
Др Ми ле на ПО ЛО ЈАЦ, прав ник, про фе сор 

уни вер зи те та, Бео град
Др Вла ди мир ПО ЛО МАЦ, фи ло лог, про фе-

сор уни вер зи те та, Кра гу је вац 
Мр Де јан ПО ПОВ, Те ми швар, Ру му ни ја
Вла ди мир ПО ПО ВИЋ, исто ри чар умет но сти, 

Бео град
Др Ива на ПО ПО ВИЋ, ар хе о лог, на уч ни са-

вет ник, Бео град 
Др Ра до ван ПО ПО ВИЋ, исто ри чар умет но сти, 

про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад
Др Ра до мир В. ПО ПО ВИЋ, те о лог, про фе сор 

уни вер зи те та, Бео град
Др Ран ко В. ПО ПО ВИЋ, исто ри чар књи жев-

но сти, про фе сор уни вер зи те та, Ба ња Лука, 
Ре пу бли ка Срп ска 

Мср Ду брав ка ПОТ КО ЊАК, ве те ри нар, на-
уч ни са рад ник, Но ви Сад

Др Алек сан дар ПОТ КО ЊАК, ве те ри нар, про-
фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад

Ака де мик Мла де на ПРЕ ЛИЋ, ет но лог, ви ши 
на уч ни са рад ник, Бео град

Јо ван ПРЕ МЕ РУ, књи жев ник, Бео град 
До ри на ПРИ ВУ ЛЕ СКУ, исто ри чар умет но сти, 

Те ми швар, Ру му ни ја
Ва ња ПРИ ЦА, кла вир ски са рад ник, Но ви Сад 

Ака де мик Но во ПР ЉУЖ, агро ном, про фе-
сор уни вер зи те та, Ба ња Лу ка, Ре пу бли ка 
Срп ска

Др Ја сна ПРО ДА НОВ-РА ДУ ЛО ВИЋ, ве те ри-
нар, на уч ни са рад ник, Но ви Сад

Др Ми лан ПРО СЕН, исто ри чар умет но сти, 
про фе сор уни вер зи те та, Бео град

Др Еван ге лос Д. ПРО ТО ПА ПА ДА КИС, фи-
ло соф, про фе сор уни вер зи те та, Ати на, 
Грч ка

Др Ма ри ја на ПР ПА ФИНК, те а тро лог, глу-
ми ца, про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад 

Мр Љи ља на ПУ ЗО ВИЋ, исто ри чар, би блио-
те кар, Бео град 

Др Сло бо дан ПУ ЗО ВИЋ, би о лог, на уч ни са-
рад ник, Но ви Сад 

Адам ПУ СЛО ЈИЋ, књи жев ник, Бео град 
Др Ма ри на ПУТ НИК-ДЕ ЛИЋ, фи зи о лог би-

ља ка, про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад
Др Вла да на ПУТ НИК ПРИ ЦА, исто ри чар 

умет но сти, на уч ни са рад ник, Бео град
Др Пе тар А. ПФЕНД, хе ми чар, про фе сор уни-

вер зи те та, Бео град
Мср Бо рис РА ДАК, би о лог, аси стент уни вер-

зи те та, Но ви Сад
Др Пи тер РА ДАН, прав ник, про фе сор уни-

вер зи те та, Сид неј, Ау стра ли ја
Др Ми ро слав РА ДИ ВО ЈЕ ВИЋ, исто ри чар, 

на уч ни са рад ник, Ле ско вац
Зо ран Хр. РА ДИ СА ВЉЕ ВИЋ, но ви нар, књи-

жев ник, Бео град 
Др Јо ван ка РА ДИЋ, фи ло лог, на уч ни са вет-

ник, Бео град
Др Би ља на РА ДИЋ БО ЈА НИЋ, ан гли ста, про-

фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад
Др ум. Ана РА ДО ВА НО ВИЋ, ме цо со пран, 

Бео град 
Др Са ња РА ДО ВА НО ВИЋ, прав ник, про фе сор 

уни вер зи те та, Но ви Сад
Алек сан дар РА ДО ВИЋ, про фе сор књи жев но-

сти, би бли о те кар, Но ви Сад
Мр Сло бо дан РА ДО ВИЋ, књи жев ник, Ужи це
Др Дра га на РА ДО ЈИ ЧИЋ, ет но лог, на уч ни 

са вет ник, Бео град
Др Ми ро слав Ми ки РА ДО ЊИЋ, те а тро лог, 

Но ви Сад
Др Је ле на РА ДО СА ВЉЕ ВИЋ, исто ри чар, 

ис тра жи вач-са рад ник Се ча Ре ка
Др Ми лан РА ДУЈ КО, на уч ни са рад ник, Бео-

град
Др Ли ди ја Б. РА ДУ ЛО ВИЋ, ет но лог, про фе сор 

уни вер зи те та, Бео град
Др Оли ве ра РА ДУ ЛО ВИЋ, исто ри чар књи-

жев но сти, про фе сор уни вер зи те та, Но ви 
Сад
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Др Дра го љуб РА ДУ ШКИ, кул ту ро лог, Бео-
град

Мср Ми ла на РА КИЋ (НО ВА КО ВИЋ), би о лог, 
аси стент уни вер зи те та, Но ви Сад

Ђор ђе РАН ДЕЉ, пу бли ци ста, Но ви Сад
Др Ана З. РАН ЂЕ ЛО ВИЋ, фи ло лог, на уч ни 

са рад ник, Бео град 
Др Са ња РАН КО ВИЋ, ет но му зи ко лог, до цент 

уни вер зи те та, Бео град 
Др Ми ли ца РАТ, би о лог, на уч ни са рад ник, 

Но ви Сад
Др Курт А. РА ФЛА УБ, кла сич ни фи ло лог, про-

фе сор уни вер зи те та, Про ви денс, САД
Мр Ја вор РА ШАЈ СКИ, ака дем ски сли кар, 

Вр шац
Др ум. Ана РА ШКО ВИЋ, пи ја ни ста, Бео град 
Не бој ша РА ШО, исто ри чар, Хер цег Но ви, 

Цр на Го ра
Је ле на Ј. РВО ВИЋ, те а тро лог, Бео град 
Др Дар ко РЕ БА, ин же њер, про фе сор уни вер-

зи те та, Но ви Сад
Др Је ле на РЕ ДЛИ, фи ло лог, до цент уни вер-

зи те та, Но ви Сад
Др Сло бо дан РЕ ЉИЋ, но ви нар, про фе сор уни-

вер зи те та, Бео град
Др Љу бо драг П. РИ СТИЋ, исто ри чар, на уч ни 

са рад ник, Бео град
Др Ма ја РИ СТИЋ, те а тро лог, про фе сор уни-

вер зи те та, Бео град 
Др Не над РИ СТО ВИЋ, кла сич ни фи ло лог, 

про фе сор уни вер зи те та, Бео град 
Ана РИ СТО ВИЋ ЧАР, књи жев ник, Бео град 
Др Ма ри ја на РИЦЛ, исто ри чар, про фе сор 

уни вер зи те та, Бео град 
Др Ма ја РО ГАЧ, књи жев ни кри ти чар, Но ви 

Сад 
Др Ју риј РОЈС, сла ви ста, Ма ри бор, Сло ве ни ја
Др Ср ђан РУ ДИЋ, исто ри чар, ви ши на уч ни 

са рад ник, Бео град
Др Ва дим РУД ЊЕВ, ан тро по лог, про фе сор 

уни вер зи те та, Мо сква, Ру си ја
Др Ми ра РУ ЖИЋ, ар хе о лог, на уч ни са вет ник, 

Бео град 
Др Че до мир РУ СОВ, ве те ри нар, на уч ни са вет-

ник, Бео град
Мр Бо ја на СА БО, сла ви ста, аси стент уни вер-

зи те та, Бео град
Др Алек сан дар СА ВИЋ, исто ри чар, ви ши 

ар хи ви ста, Ужи це
Мр Би ља на СА ВИЋ, фи ло лог, ис тра жи вач-

-са рад ник, Бео град 
Мир ја на СА ВИЋ, исто ри чар, му зеј ски са вет-

ник, Кра ље во
Др ум. Све тла на СА ВИЋ, ком по зи тор, про фе-

сор уни вер зи те та, Бео град 

Др Са ња САВ КИЋ, исто ри чар умет но сти, 
про фе сор уни вер зи те та, Мек си ко

Др Ва ле риј САВ ЧУК, сла ви ста, Санкт Пе тер-
бург, Ру си ја

Др Вла ди мир СА КАЧ, ле кар, про фе сор уни-
вер зи те та, Но ви Сад

Ми ло слав СА МАР ЏИЋ, еко но ми ста, пу бли-
ци ста, Кра гу је вац

Др Мо мир СА МАР ЏИЋ, исто ри чар, про фе-
сор уни вер зи те та, Но ви Сад

Бо јан САМ СОН, књи жев ник, Но ви Сад
Мр Га ља СА ПО ЖНИ ЧЕН КО, про фе сор књи-

жев но сти, Но ви Сад
Др Људ ми ла СА РА СКИ НА, на уч ни са вет ник, 

Мо сква, Ру си ја
Ака де мик Мир ко СА ТА РИЋ, фи зи чар, про-

фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад
Бран ки ца СВИ ЈИЋ, со ци о лог, Но ви Сад
Др На де жда СИ ЛА ШКИ, ан гли ста, про фе сор 

уни вер зи те та, Бео град
Др Дра ган СИ МЕ У НО ВИЋ, по ли ти ко лог, 

про фе сор уни вер зи те та, Бео град
Др Је ли ца СИ МЕ У НО ВИЋ, ми кро би о лог, 

про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад
Др Дра га М. СИ МИЋ, би о лог, про фе сор уни-

вер зи те та, Бео град
Дра ги ња СИ МИЋ ЛА ЗАР, исто ри чар умет-

но сти, Па риз, Фран цу ска
Др Са ња СИ МО НО ВИЋ АЛ ФИ РЕ ВИЋ, ар хи-

тек та, на уч ни са рад ник, Бео град
Др Алек сан дра СМИР НОВ БР КИЋ, исто ри-

чар, аси стент уни вер зи те та, Но ви Сад
Др Не ма ња СОВ ТИЋ, му зи ко лог, про фе сор 

уни вер зи те та, Но ви Сад 
Др Вла ди слав Б. СО ТИ РО ВИЋ, фи ло лог, про-

фе сор уни вер зи те та, Виљ нус, Ли тва нија
Си ни ша СО ЋА НИН, књи жев ник, Срем ска 

Ми тро ви ца 
Др Ми ли вој СРЕ БРО, књи жев ни кри ти чар, 

про фе сор уни вер зи те та, Бор до, Фран цу ска 
Др Де јан СРЕ ДО ЈЕ ВИЋ, фи ло лог, про фе сор 

уни вер зи те та, Но ви Сад 
Др Ср ђан СРЕ ТЕ НО ВИЋ, ви о лон че ли ста, Бео-

град
Не дељ ка СРЕЋ КОВ, исто ри чар умет но сти, 

Но ви Сад
Др Ду шан СТА МЕН КО ВИЋ, ан гли ста, про-

фе сор уни вер зи те та, Ниш 
Др Дра га на СТА МЕ НОВ, ми кро би о лог, до-

цент уни вер зи те та, Но ви Сад
Ра ди вој СТА НИ ВУК, књи жев ник, Бач ки Ма-

глић 
Бог дан СТА НИЋ, ин же њер, Но ви Сад
Др Љи ља на СТАН КОВ, пе да гог, про фе сор 

уни вер зи те та, Бео град
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Го ран СТАН КО ВИЋ, књи жев ник, Ниш 
Ми лош СТАН КО ВИЋ, исто ри чар умет но сти, 

Бео град
Не бој ша СТАН КО ВИЋ, исто ри чар умет но-

сти, но ви нар, Бео град
Др Сла ви ца СТАН КО ВИЋ, фи то па то лог, на-

уч ни са вет ник, Бео град
Сла во љуб СТАН КО ВИЋ ТА ЛЕ, исто ри чар, 

Ниш
Др Ср ђан СТАН КО ВИЋ, ин же њер елек тро-

тех ни ке, про фе сор уни вер зи те та, Бео град
Др Сте ван СТАН КО ВИЋ, ге о граф, про фе сор 

уни вер зи те та, Бео град
Др Урош СТАН КО ВИЋ, прав ник, аси стент 

уни вер зи те та, Но ви Сад
Др На та ша СТАН КО ВИЋ-ШО ШО, исто ри-

чар књи жев но сти, до цент уни вер зи те та, 
Не над СТА НО ЈЕ ВИЋ, књи жев ни кри ти чар, 

Но ви Сад 
Слав ко СТА НО ЈЕ ВИЋ, прав ник, Но ви Сад
Ни но слав СТА НОЈ ЛО ВИЋ, исто ри чар, Ја го-

ди на
Др Та тја на СТА РО ДУБ ЦЕВ, исто ри чар умет-

но сти, про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад
Др Бо ја на СТЕ ВА НО ВИЋ, исто ри чар умет-

но сти, на уч ни са рад ник, Бео град
Др Бран ка СТЕ ВА НО ВИЋ, би о лог, про фе сор 

уни вер зи те та, Бео град
Ака де мик Вла ди мир СТЕ ВА НО ВИЋ, бо та-

ни чар, про фе сор уни вер зи те та, Бео град 
Др Зо ран СТЕ ВА НО ВИЋ, ге о лог, про фе сор 

уни вер зи те та, Бео град
Др Jелица СТЕ ВА НО ВИЋ, те а тро лог, Бео град 
Ју ли ја на СТЕ ВА НО ВИЋ, исто ри чар умет но-

сти, Но ви Сад
Др Ге ор ги ос СТЕ И РИС, фи ло зоф, про фе сор 

уни вер зи те та, Ати на, Грч ка
Др Стра хи ња Р. СТЕ ПА НОВ, фи ло лог, до цент 

уни вер зи те та, Но ви Сад 
Алек сан дра СТЕ ФА НО ВИЋ, исто ри чар умет-

но сти, Но ви Сад
Др Да ни је ла СТЕ ФА НО ВИЋ, исто ри чар, про-

фе сор уни вер зи те та, Бео град
Мар ко СТО ЈА НО ВИЋ, исто ри чар умет но сти, 

Бео град
Др Ми о драг В. СТО ЈА НО ВИЋ, кла сич ни фи-

ло лог, про фе сор уни вер зи те та, Бео град
Др Ни ко ла СТО ЈА НО ВИЋ, ре ди тељ, исто ри-

чар фил ма, про фе сор уни вер зи те та, Бео-
град

Ра до сав СТО ЈА НО ВИЋ, књи жев ник, Ниш 
Др Ми ло рад СТО ЈИЋ, ар хе о лог, на уч ни са-

вет ник, Бео град 
Др Дра ган СТОЈ МЕ НО ВИЋ, те а тро лог, про-

фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад

Др Ма ја СТО КИН, про фе сор срп ског је зи ка, 
Но ви Сад 

Је ле на СТО ШИЋ, фи ло лог, аси стент уни вер-
зи те та, Ниш

Др Ни ко ла СТРАЈ НИЋ, исто ри чар књи жев-
но сти, про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад 

Го ран СТР ГАР, те нор, Но ви Сад
Бо јан СУ ЂИЋ, ди ри гент, про фе сор уни вер-

зи те та, Бео град 
Aкaдемик Ју ли јан ТА МАШ, ру си ни ста, про-

фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад
Ака де мик Дар ко ТА НА СКО ВИЋ, фи ло лог, 

ори јен та ли ста, про фе сор уни вер зи те та, 
Бео град 

Јо а нис ТАР НА НИ ДИС, исто ри чар умет но сти, 
Ати на, Грч ка

Мр Алек сан дар ТА СИЋ, кла ри не ти ста, про-
фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад 

Дра ган ТА СИЋ, књи жев ни кри ти чар, Ле ско-
вац

Ми ло рад ТЕ ЛЕ БАК, про фе сор, Ба ња Лу ка, 
Ре пу бли ка Срп ска

Ре ми ТЕ РИН, исто ри чар умет но сти, Па риз, 
Фран цу ска

Др Ве ра ТЕР ЈО ХИ НА, сла ви ста, на уч ни са-
вет ник, Мо сква, Ру си ја

Ја сми на ТЕ ША НО ВИЋ, књи жев ник, Бео град
Ка та ри на ТЕ ШЕ ЊИ КО ВА ЧЕВ СКИ, ви о ли-

нист ки ња, Бео град 
Ме гу ми ТЕ ШИ МА, ви о ли нист ки ња, про фе-

сор уни вер зи те та, Но ви Сад 
Је ле на ТИ МО ТИ ЈЕ ВИЋ, исто ри чар умет но-

сти, Бео град
Сло бо дан ТИ ШМА, књи жев ник, Но ви Сад 
Др Дар ко ТО ДО РО ВИЋ, кла сич ни фи ло лог, 

про фе сор уни вер зи те та, Бео град 
Др Јо ван ТО ДО РО ВИЋ, ин же њер ма шин ства, 

про фе сор уни вер зи те та, Бео град
Ка та ри на ТО ДО РО ВИЋ, те а тро лог, до цент 

уни вер зи те та, Но ви Сад 
Др Је ле на ТОЛ СТОЈ, сла ви ста, про фе сор уни-

вер зи те та, Је ру са лим, Изра ел
Ка та ри на ТО МА НЕК, му зи ко лог, Мин хен, 

Не мач ка 
Жељ ко ТО МА НО ВИЋ, би о лог, про фе сор уни-

вер зи те та, Бео град
Рад ми ла ТО МИЋ, прав ник, Но ви Сад
Мср Сен ка ТО МИЋ, те а тро лог, Но ви Сад 
Др Све тла на ТОР ЊАН СКИ БРА ШЊО ВИЋ, 

про фе сор књи жев но сти, Но ви Сад 
Ми ро слав ТО ХОЉ, књи жев ник, Бео град 
Мср Мар ко ТО ШО ВИЋ, про фе сор књи жев-

но сти, док то ранд, Те ме рин 
Ве сна ТРИ ЈИЋ, исто ри чар књи жев но сти, док-

то ранд, Зе мун



РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ 479

Са ша ТРИ ФУ НО ВИЋ, кла сич ни фи ло лог, Бео-
град 

Др Све тла на ТРИ ФУН СКИ, Арад, Ру му нија
Др Не дељ ко ТР НА ВАЦ, пе да гог, про фе сор 

уни вер зи те та, Бео град
Др Ра до сла ва ТР НА ВАЦ, фи ло лог, про фе сор 

уни вер зи те та, Бео град
Алек сан дар ТУ МА РИЋ, исто ри чар, Но ви Сад
Др Би ља на ТУ РА ЊА НИН НИ КО ЛО ПУ ЛОС, 

са рад ник уни вер зи те та, Ати на, Грч ка
Зо ри ца ТУР ЈА ЧА НИН, књи жев ни кри ти чар, 

Ба ња Лу ка, Ре пу бли ка Срп ска 
Ана ста си ја ТУР ТА, исто ри чар умет но сти, Со-

лун, Грч ка
Др Дра ган ЋА ЛО ВИЋ, исто ри чар умет но сти, 

про фе сор уни вер зи те та, Бео град
Др Ве ли мир Љ. ЋЕ РИ МО ВИЋ, ар хи тек та, 

про фе сор уни вер зи те та, Бео град
Др Ду шко ЋИ РО ВИЋ, би о лог, до цент уни-

вер зи те та, Бео град
Др Бо жо ЋО РИЋ, фи ло лог, про фе сор уни вер-

зи те та, Бео град
Др Или ја ЋО СИЋ, ин же њер, про фе сор еме-

ри тус, Но ви Сад
Мр Па вле ЋО СИЋ, лин гви ста, но ви нар, пи-

сац, Бео град
Мар ја на Д. ЋО СО ВИЋ, исто ри чар књи жев-

но сти, Па ле, Ре пу бли ка Срп ска
Др Љи ља на ЋУК, исто ри чар књи жев но сти, 

Но ви Сад 
Др Фран че ска ФА НЕ ЛИ, би о хе ми чар, про-

фе сор уни вер зи те та, Ба ри, Ита ли ја
Др Кор не ли ја ФА РА ГО, хун га ро лог, про фе-

сор уни вер зи те та, Те ме рин
Др На та ли ја ФА ТЕ ЈЕ ВА, сла ви ста, на уч ни 

са вет ник, Мо сква, Ру си ја
Др Сне жа на ФЕР ЈАН ЧИЋ, исто ри чар, про-

фе сор уни вер зи те та, Бео град
Је ле на ФИ ЛИ ПО ВИЋ, ви о лист ки ња, Но ви Сад
Мср Мар ко ФИ ЛИ ПО ВИЋ, ме на џер без бед-

ности, Бео град
Др Сер геј ФО КИН, про фе сор уни вер зи те та, 

Санкт Пе тер бург, Ру си ја 
Др Алек сан дар ФО ТИЋ, исто ри чар, Бео град
Ми лен ко ФР ЖО ВИЋ, књи жев ник, Но ви Сад 
Др Мак сим ФРО ЛОВ, сла ви ста, на уч ни са рад-

ник, Мо сква, Ру си ја
Др Со ти рис ФУР НА РОС, фи ло зоф, про фе сор 

уни вер зи те та, Ати на, Грч ка
Др Ти меа ХАЈ НАЛ-ЈА ФА РИ, ми кро би о лог, 

до цент уни вер зи те та, Но ви Сад
Ем су ра ХАМ ЗИЋ, књи жев ник, Но ви Сад
Др Оге ХАН ЗЕН-ЛЕ ВЕ, сла ви ста, про фе сор 

уни вер зи те та, Беч, Мин хен, Не мач ка

Др Бјорн ХАН СЕН, фи ло лог, Ре ген збург, Не-
мач ка

Др Ђу ра ХАР ДИ, исто ри чар, про фе сор уни-
вер зи те та, Но ви Сад

Џе ре ми ХА У АРД, исто ри чар умет но сти, 
Шкот ска

Др Ла ди слав ХЛАТ КИ, исто ри чар, про фе сор 
уни вер зи те та, Бр но, Че шка

Др ум. Не да ХОФ МАН СРЕ ТЕ НО ВИЋ, пи-
ја нист ки ња, Бео град 

Др Бро ни слав ХО ХО ЛАЧ, сла ви ста, про фе-
сор уни вер зи те та, Праг, Че шка

Др Вик тор С. ХРА КОВ СКИ, лин гви ста, про-
фе сор уни вер зи те та, Санкт Пе тер бург, 
Ру си ја

Jоанис П. ХУ ЉА РАС, исто ри чар умет но сти, 
Грч ка 

Иван И. ЦВЕТ КО ВИЋ, спорт ски но ви нар, 
Бео град

Ко са ра ЦВЕТ КО ВИЋ, те а тро лог, Бео град 
Мр На та ша ЦВЕТ КО ВИЋ, ар хи тек та, Ле-

ско вац
Др Ире на ЦВЕТ КО ВИЋ ТЕ О ФИ ЛО ВИЋ, фи-

ло лог, про фе сор уни вер зи те та, Ниш 
Др Ма ри ја ЦИН ДО РИ ШИН КО ВИЋ, исто-

ри чар књи жев но сти, на уч ни са вет ник, 
Су бо ти ца

Би ља на ЦИН ЦАР-КО СТИЋ, исто ри чар умет-
но сти, ви ши ку стос, Бео град

Др Јо а нис ЦИ У РИС, исто ри чар умет но сти, 
про фе сор уни вер зи те та, Грч ка

Мр Ми ро слав ЦО ЛИЋ, фил мо лог, Бео град 
Мср Ве сна ЦРЕ ПУ ЉА РЕ ВИЋ, исто ри чар 

књи жев но сти, Бео град 
Др Вла ди мир ЦР НО ЈЕ ВИЋ, ин же њер, про-

фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад
Др Ди ја на ЦР ЊАК, фи ло лог, про фе сор уни-

вер зи те та, Ба ња Лу ка, Ре пу бли ка Срп ска 
Ра до ван ЦУ КИЋ, исто ри чар, Бео град
Ста ни слав ЧА ВИЋ, сли кар, кон зер ва тор, Зе-

мун
Ака де мик Ко ста ЧА ВО ШКИ, прав ник, про-

фе сор уни вер зи те та, Бео град
Ма ри ја на М. ЧА НАК, књи жев ник, Но ви Жед-

ник 
Др Ра до ван ЧЕ КА НАЦ, ле кар, про фе сор уни-

вер зи те та, Бео град
Др Јо ва на ЧИ КИЋ, со ци о лог, до цент уни вер-

зи те та, Но ви Сад
Др Бо јан Т. ЧО ЛАК, исто ри чар књи жев но сти, 

на уч ни са рад ник, Бео град
Ми о драг ЧО ЛА КО ВИЋ, пи ја ни ста, Бео град
Ака де мик Ра до је ЧО ЛО ВИЋ, хи рург, про фе-

сор уни вер зи те та, Бео град 
Др Да вор ЏАЛ ТО, исто ри чар умет но сти, Ниш
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Др Де ја на ЏИ ГУР СКИ, бо та ни чар, про фе сор 
уни вер зи те та, Но ви Сад

Др Ве ли бор ЏО МИЋ, про то је реј ста вро фор, 
прав ник, Под го ри ца, Цр на Го ра

Др Ви о ле та ЏО НИЋ, сла ви ста, до цент уни-
вер зи те та, Ниш

Др Ви да ЏОН СОН ТА РА НОВ СКИ, исто ри чар 
књи жев но сти, про фе сор уни вер зи те та, 
Бо стон, САД 

Др Ма ри ја ЏУ НИЋ ДРИ ЊА КО ВИЋ, ро ма ни-
ста, про фе сор уни вер зи те та, Бео град 

Др Де јан ША БИЋ, ге о граф, про фе сор уни вер-
зи те та, Бео град

Мир ја на ША КО ТА, исто ри чар умет но сти, 
кон зер ва тор, Бео град 

Де јан ША МА РА, ге о граф, Ба ња Лу ка, Ре пу-
бли ка Срп ска

Гој ко ШАН ТИЋ, глу мац, Бео град
Др Ср ђан ШАР КИЋ, прав ник, про фе сор уни-

вер зи те та, Но ви Сад
Мр Ма ри ја ША РО ВИЋ, исто ри чар књи жев-

но сти, ис тра жи вач-са рад ник, Бео град 
Др Љи ља на ШЕ ВО, исто ри чар умет но сти, 

про фе сор уни вер зи те та, Ба ња Лу ка, Ре-
пу бли ка Срп ска

Др Дра ган ШЕ ШЛИ ЈА, ин же њер, про фе сор 
уни вер зи те та, Но ви Сад

Др Урош ШЕ ШУМ, исто ри чар, на уч ни са рад-
ник, Бео град

Др Сла ви ца ШИ ЛЕР МА РИН КО ВИЋ, би о хе-
миј ски ин же њер, про фе сор уни вер зи те та, 
Бео град 

Ма ри ја ШИ МО КО ВИЋ, књи жев ник, Су бо-
ти ца

Вик тор ШКО РИЋ, про фе сор срп ске књи жев-
но сти, Но во Ми ло ше во 

Др Ду шан ШКО РИЋ, исто ри чар умет но сти, 
Но ви Сад

Др Ср ђан ШЉУ КИЋ, со ци о лог, про фе сор уни-
вер зи те та, Но ви Сад

На та ша ШПА ЧЕК, пи ја нист ки ња, Бео град
Др Ол га ШПЕ ХАР, исто ри чар умет но сти, про-

фе сор уни вер зи те та, Бео град
Бо шко ШТУ ЛИЋ, те а тро лог, Бео град 
Др Ра ден ко ШЋЕ КИЋ, исто ри чар, ви ши на-

уч ни са рад ник, Би је ло По ље, Цр на Го ра
Др Ксе ни ја ШУ ЛО ВИЋ, ро ма ни ста, про фе-

сор уни вер зи те та, Но ви Сад 
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Др Ми лан АДА МО ВИЋ, тех но лог, про фе сор 
уни вер зи те та, Бео град

Др Је ле на Т. АЈ ЏА НО ВИЋ, лин гви ста, про-
фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад 

Де јан АЛЕК СИЋ, књи жев ник, Кра ље во 
Др Ми ха ел АН ТО ЛО ВИЋ, исто ри чар, про фе-

сор уни вер зи те та, Но ви Сад
Ве ро ни ка АН ТО НО ВИЋ, фа го тист ки ња, Нови 

Сад
Со ња АН ТУ НИЋ, фла у тист ки ња, до цент 

уни вер зи те та, Но ви Сад
Др Здрав ко БА БИЋ, сла ви ста, до цент уни-

вер зи те та, Цр на Го ра 
Др Та тја на БО ГО ЈЕ ВИЋ, про фе сор књи жев-

но сти, би бли о те кар, Но ви Сад
Др Би ља на БО ЖИН, би о лог, про фе сор уни-

вер зи те та, Но ви Сад
Др Ве ри ца БО ЖИЋ КР СТИЋ, би о лог, про-

фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад
Др Дра го мир БОН ЏИЋ, исто ри чар, ви ши на-

уч ни са рад ник, Бео град
Мр Бо ја на БО РИЋ БРЕ ШКО ВИЋ, исто ри чар, 

му зеј ски са вет ник, Бео град
Др Са ња БО ШКО ВИЋ ДА НОЈ ЛИЋ, књи жев-

ни кри ти чар, По а тје, Фран цу ска
Мла ден БУ ЛУТ, но ви нар, Но ви Сад
Сне жа на БУЉ, опер ска и кон церт на пе ва чи ца, 

Њу јорк, САД 
Др Го ран ВА СИН, исто ри чар, про фе сор уни-

вер зи те та, Но ви Сад
Жи во јин ВЕ ЛИ МИ РО ВИЋ, ви о ли ни ста, про-

фе сор уни вер зи те та, Бео град 
Мср Је ле на ВЕ СЕ ЛИ НОВ, прав ник, управ ник 

по сло ва Ма ти це срп ске, Но ви Сад
Др Ан дри ја ВЕ СЕ ЛИ НО ВИЋ, исто ри чар, про-

фе сор уни вер зи те та, Бео град
Др Со ња ВЕ СЕ ЛИ НО ВИЋ, књи жев ни кри-

ти чар, до цент уни вер зи те та, Бео град 
Мла ден ВЕ СКО ВИЋ, књи жев ни кри ти чар, 

са вет ник, Бео град 
Др Ми ли ца ВИ НА ВЕР-КО ВИЋ, фи ло лог, про-

фе сор уни вер зи те та, Бео град 
Др Зо ри ца С. ВИ ТИЋ, исто ри чар књи жев но-

сти, про фе сор уни вер зи те та, Бео град 

Че до мир ВИ ШЊИЋ, по ли ти ко лог, исто рио-
граф, За греб, Хр ват ска 

Др Бран ка ВРА НЕ ШЕ ВИЋ, исто ри чар умет-
но сти, до цент уни вер зи те та, Бео град

Др Бо ја на ВУ ЈИН, ан гли ста, до цент уни вер-
зи те та, Но ви Сад 

Бра ни слав ВУ КА СО ВИЋ, опер ски пе вач, Нови 
Сад

Ми ло рад ВУ КА ШИ НО ВИЋ, прав ник, ре дак-
тор, Но ви Сад

Мр Да ни ло ВУК СА НО ВИЋ, гра фи чар, ви ши 
кон зер ва тор, Но ви Сад

Др Ма ри ја ВУЧ КО ВИЋ, фи ло лог, на уч ни са-
рад ник, Бео град 

Др Смиљ ка ГА БЕ ЛИЋ, исто ри чар умет но сти, 
на уч ни са вет ник, Бео град

Др Ан ђе ла ГА ВРИ ЛО ВИЋ, исто ри чар умет-
но сти, на уч ни са рад ник, Бео град

Алек сан дар ГА ТА ЛИ ЦА, књи жев ник, Бео-
град 

Др Вла ди мир ГВО ЗДЕН, ком па ра ти ста, про-
фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад 

Др Мир ја на ГЛИ ГО РИ ЈЕ ВИЋ МАК СИ МО-
ВИЋ, исто ри чар умет но сти, про фе сор 
уни вер зи те та, Бео град

Ве ра ГРУ ЈИЋ, исто ри чар умет но сти, ви ши 
кустос, Бео град 

Др Ко кан ГР ЧЕВ, исто ри чар умет но сти и 
ар хи тект, про фе сор уни вер зи те та, Ки пар 

Мср Вук ДА У ТО ВИЋ, исто ри чар умет но сти, 
ис тра жи вач-са рад ник, Бео град

Алек сан дар ДЕ ВЕ ТАК, про фе сор књи жев но-
сти, Но ви Сад

Мир ко ДЕ МИЋ, књи жев ник, Кра гу је вац 
Др Да ли бор ДЕН ДА, исто ри чар, на уч ни са-

рад ник, Бео град
Др Сун чи ца ДЕ НИЋ, исто ри чар књи жев но-

сти, књи жев ник, про фе сор уни вер зи те та, 
Вра ње 

Др Ми лан С. ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ, астро ном 
оп сер ва то ри је, на уч ни са вет ник, Бео град 

Др Гор да на ДИ МИЋ, тех но лог, про фе сор уни-
вер зи те та, Но ви Сад

Мр Иван ДИ НИЋ, пи ја ни ста, Пан че во

ПРЕДЛОГ ЗА НОВЕ СТАЛНЕ ЧЛАНОВЕ  
САРАДНИКЕ
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Др Гор да на С. ДРА ГИН, фи ло лог, про фе сор 
уни вер зи те та, Но ви Сад 

Др Ја сми на Н. ДРА ЖИЋ, фи ло лог, про фе сор 
уни вер зи те та, Но ви Сад 

Др Ду шан ДРА ЈИЋ, eлек тротехничар, про-
фе сор уни вер зи те та, Бео град

Др Са ња ЂА ЈИЋ, прав ник, про фе сор уни вер-
зи те та, Но ви Сад

Сто јан ЂОР ЂИЋ, књи жев ни кри ти чар, Бео-
град 

Др Ду брав ка ЂУ КА НО ВИЋ, ар хи тек та, про-
фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад

Др Ива на ЂУ РИЋ ПА У НО ВИЋ, ан гли ста, 
про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад 

Др Алек сан дра ЂУ РИ ЧИЋ, те а тро лог, Бео-
град

Др Ми ша ЂУР КО ВИЋ, со ци о лог, фи ло зоф, 
на уч ни са вет ник, Бео град

Др Је ле на ЕР ДЕ ЉАН, исто ри чар умет но сти, 
про фе сор уни вер зи те та, Бео град

Бо ја на ИБРАЈ ТЕР ГА ЗИ БА РА, исто ри чар 
умет но сти, кон зер ва тор, Бео град

Вла ди мир ИВА НИ ШЕ ВИЋ, исто ри чар, виши 
ар хи ви ста, Но ви Сад

Др Ве сна ИВ КОВ, ет но му зи ко лог, про фе сор 
уни вер зи те та, Но ви Сад 

Је ли ца ИЛИЋ, исто ри чар, ви ши ку стос, За-
је чар

Др Је ле на ИЛИЋ МАН ДИЋ, исто ри чар, на-
уч ни са рад ник, Бео град

Др Игор ЈА ЈИЋ, хе ми чар, про фе сор уни вер-
зи те та, Но ви Сад

Ја сми на ЈАК ШИЋ, ку стос исто ри чар умет но-
сти, Но ви Сад

Др Сан дра ЈАК ШИЋ, ве те ри нар, на уч ни са-
рад ник, Но ви Сад

Мр Ја сми на ЈАН КО ВИЋ, пи ја нист ки ња, Бео-
град 

Бра ни слав ЈА ТИЋ, опер ски пе вач, Но ви Сад 
Јев ђа А. ЈЕВ ЂЕ ВИЋ, прав ник, Кра гу је вац
Бо јан ЈО ВА НО ВИЋ, књи жев ник, Бео град 
Мр Вла ди мир ЈО ВА НО ВИЋ, му зи ко лог, про-

фе сор уни вер зи те та, Бео град
Иван ЈО ВА НО ВИЋ, ин же њер елек тро тех ни-

ке, Бео град
Је ле на ЈО ВА НО ВИЋ, исто ри чар, ви ши ар хи-

ви ста, Бео град
Др На де жда ЈО ВИЋ, фи ло лог, про фе сор уни-

вер зи те та, Ниш
Др Иван ЈОР ДО ВИЋ, исто ри чар, про фе сор 

уни вер зи те та, Но ви Сад
Ака де мик Вла ди мир КА ЊУХ, кар ди о лог, 

про фе сор уни вер зи те та, Бео град 
Др Ми лош КА ПЕ ТА НОВ, ве те ри нар, на уч ни 

са вет ник, Но ви Сад

Мр Со ња КА ПЕ ТА НОВ, про фе сор књи жев-
но сти, Но ви Сад

Мр Ог њен КА РА НО ВИЋ, исто ри чар, ар хи-
ви ста, Но ви Сад 

Др Кор не ли је КВАС, исто ри чар књи жев но-
сти, про фе сор уни вер зи те та, Бео град 

Др На та ша КИШ, фи ло лог, про фе сор уни вер-
зи те та, Но ви Сад 

Др Ру долф КЛАЈН, исто ри чар умет но сти, 
профе сор уни вер зи те та, Бу дим пе шта, Ма-
ђар ска

Др Да ни је ла КО РО ЛИ ЈА ЦР КВЕ ЊА КОВ, кон-
зер ва тор, про фе сор уни вер зи те та, му зеј-
ски са вет ник, Но ви Сад

Зо ран КО СТИЋ, књи жев ник, Ба ња Лу ка, Ре-
пу бли ка Срп ска

Мр Ста на КР СТА ЈИЋ, фла у тист ки ња, Бео град
Др Ве сна КРУ ЉАЦ, исто ри чар умет но сти, 

до цент уни вер зи те та, Бео град
Др Ива на КУ ЗМА НО ВИЋ НО ВО ВИЋ, исто-

ри чар умет но сти, до цент уни вер зи те та, 
Бео град

Др Алек сан дра КУ ЧЕ КО ВИЋ, исто ри чар 
умет но сти, про фе сор уни вер зи те та, Бео-
град

Др Здрав ко КУ ЧИ НАР, фи ло зоф, про фе сор 
уни вер зи те та, Бео град

Алек сан дар Б. ЛА КО ВИЋ, књи жев ни кри-
ти чар, Кра гу је вац 

Ла у ра ЛЕ ВАИ АК СИН, фла у тист ки ња, про-
фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад

Др Олег ЛЕК МА НОВ, сла ви ста, про фе сор 
уни вер зи те та, Мо сква, Ру си ја 

Др Ари ја на ЛУ БУ РИЋ ЦВИ ЈА НО ВИЋ, англи-
ста, про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад

Мар ко ЉУ БИ ЧИЋ, исто ри чар, Но ви Сад
Др Ми ро љуб МА НОЈ ЛО ВИЋ, исто ри чар, му-

зеј ски са вет ник, По жа ре вац
Др Адри ја на Си да МА ЊЕА, ин же њер, про фе-

сор уни вер зи те та, Те ми швар, Ру му ни ја
Ду шан ка МАР КО ВИЋ, ге о граф, ет но лог, му-

зеј ски са вет ник, Но ви Сад
Др Жељ ко С. МАР КО ВИЋ, лин гви ста, про-

фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад 
Ка та ри на МАР КО ВИЋ, ар хив ски са вет ник, 

Но ви Сад 
Ол га МАР КО ВИЋ, исто ри чар књи жев но сти, 

му зеј ски са вет ник, Зе мун
Др Са ша МАР КО ВИЋ, исто ри чар, про фе сор 

уни вер зи те та, Но ви Сад
Др Сло бо дан МАР КО ВИЋ, ге о граф, про фе сор 

уни вер зи те та, до пи сни члан СА НУ, Нови 
Сад

Мр Ана МА ТО ВИЋ, ет но му зи ко лог, Бео град 
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Мр Ла ди слав МЕ ЗЕИ, ви о лон че ли ста, про фе-
сор уни вер зи те та, Бео град

Др Алек сан дар М. МИ ЛА НО ВИЋ, лин гви ста, 
про фе сор уни вер зи те та, Бео град 

Др Све тла на МИ ЛА ШИ НО ВИЋ, исто ри чар 
књи жев но сти, на уч ни са рад ник, Но ви 
Сад 

Ми ле на МИ ЛО ВИЋ, про фе сор срп ског је зи-
ка и књи жев но сти, лек си ко граф ски ре дак-
тор, Но ви Сад

Мр Алек сан дра МИ ЛО ШЕ ВИЋ, дра ма тург, 
ку стос, Бео град

Др Ра до мир МИ ЛО ШЕ ВИЋ, про то је реј, Сме-
де ре во

Др Де јан МИ ЛУ ТИ НО ВИЋ, исто ри чар књи-
жев но сти, до цент уни вер зи те та, Ниш 

Др Све тла на МИР ЧОВ, прав ник, би бли о те кар, 
Бео град

Др Ан ђел ка МИ ТРО ВИЋ, ара би ста, про фе-
сор уни вер зи те та, Бео град

Мр На та ша МИ ТРО ВИЋ, пи ја нист ки ња, про-
фе сор уни вер зи те та, Бео град

Др Љи ља на МИ ШИЋ, ба лет ски пе да гог, про-
фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад

Др Си ни ша МИ ШИЋ, исто ри чар, про фе сор 
уни вер зи те та, Бео град

Др Ра ди во је МЛА ДЕ НО ВИЋ, фи ло лог, про-
фе сор уни вер зи те та, Кра гу је вац 

Др Је ле на МР ГИЋ, исто ри чар, до цент уни-
вер зи те та, Бео град 

Мр Ли ди ја МУ СТЕ ДА НА ГИЋ, про фе сор 
књи жев но сти, ви ши ку стос, Но ви Сад

Ђор ђе НЕ ШИЋ, књи жев ник, Даљ
Др Не над НИ КО ЛИЋ, исто ри чар књи жев но-

сти, до цент уни вер зи те та, Бео град 
Мр Слав ко НИ КО ЛИЋ, кон церт ни пе вач, Бео-

град
Др Мир ко ОБ РА ДО ВИЋ, исто ри чар ста рог 

ве ка, про фе сор уни вер зи те та, Бео град
Др Ви о ле та ОБРЕ НО ВИЋ, исто ри чар умет-

ности, Бео град
Мр Па вле Б. ОР БО ВИЋ, исто ри чар, Вр бас
Мр Вла ди мир ПА ВЛО ВИЋ, ви о лон че ли ста, 

са мо стал ни струч ни са рад ник, Но ви Сад 
Оскар ПАН ДИ, пи ја ни ста, му зи ко лог, но ви-

нар, Но ви Сад
Др Је ле на ПАН ДУ РО ВИЋ, исто ри чар књи-

жев но сти, про фе сор уни вер зи те та, Ба ња 
Лу ка, Ре пу бли ка Срп ска

Мар ко ПА О ВИ ЦА, књи жев ни кри ти чар, Беч, 
Ау стри ја 

Др Дра го љуб ПЕ РИЋ, исто ри чар књи жев но-
сти, до цент уни вер зи те та, Но ви Сад 

Мр На та ша Т. ПЕ РО ВИЋ, исто ри чар, Бео град

Др Слав ко В. ПЕ ТА КО ВИЋ, исто ри чар књи-
жев но сти, про фе сор уни вер зи те та, Бео-
град 

Др Гор да на ПЕТ КО ВИЋ, исто ри чар, му зеј ски 
са вет ник, Но ви Сад

Алек сан дар Са ша ПЕ ТРО ВИЋ, опер ски пе-
вач, Но ви Сад

Пе тар ПЕ ТРО ВИЋ, исто ри чар умет но сти, 
ви ши ку стос, Бео град

Др Пре драг Ж. ПЕ ТРО ВИЋ, исто ри чар књи-
жев но сти, про фе сор уни вер зи те та, Бео-
град 

Мр Сла во љуб ПЕ ТРО ВИЋ, ет но лог, ан тро-
по лог, ви ши ку стос, Ша бац

Др Со ња Д. ПЕ ТРО ВИЋ, исто ри чар књи жев-
но сти, про фе сор уни вер зи те та, Бео град

Др Ва лен ти на ПИ ТУ ЛИЋ, исто ри чар књи-
жев но сти, про фе сор уни вер зи те та, Ко сов-
ска Ми тро ви ца 

Др На та ша ПО ЛО ВИ НА, књи жев ни кри ти-
чар, до цент уни вер зи те та, Но ви Сад 

Др Бо ја на ПО ПО ВИЋ, про фе сор књи жев но-
сти, Но ви Сад

Др Дра ган ПРО ЛЕ, фи ло зоф, про фе сор уни-
вер зи те та, Но ви Сад

Бран ка ПРО РО КО ВИЋ ЛА ЗА РЕ ВИЋ, ар хе-
о лог, исто ри чар умет но сти, ар хи ви ста, 
Бео град 

Ол га Ж. ПУ ТИН, про фе сор, ку стос, Те ми швар, 
Ру му ни ја

Др Сне жа на РА ДЕН КО ВИЋ, би о лог, про фе-
сор уни вер зи те та, Но ви Сад

Др Рад ми ла РА ДИЋ, исто ри чар, на уч ни са-
вет ник, Бео град

Др Дра га на РА ДО ВА НО ВИЋ, фи ло лог, виши 
на уч ни са рад ник, про фе сор уни вер зи те та, 
Ко сов ска Ми тро ви ца

Др Бран ка РА ДО ВИЋ, му зи ко лог, про фе сор 
уни вер зи те та, Кра гу је вац

Ми ло рад РА ДОЈ ЧИЋ, пе да гог, пу бли ци ста, 
Ва ље во

Др Го ран М. РА ДО ЊИЋ, исто ри чар књи жев-
но сти, до цент уни вер зи те та, Цр на Го ра 

Др Не ма ња Ј. РА ДУ ЛО ВИЋ, исто ри чар књи-
жев но сти, про фе сор уни вер зи те та, Бео-
град 

Др Се ле на РА КО ЧЕ ВИЋ, ет но му зи ко лог, до-
цент уни вер зи те та, Бео град 

Др Дра га на РАТ КО ВИЋ, фи ло лог, ви ши на-
уч ни са рад ник, Бео град 

Др Би ља на РАТ КО ВИЋ‒ЊЕ ГО ВАН, по ли ти-
ко лог, про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад

Ран ко РИ СО ЈЕ ВИЋ, пе сник, Ба ња Лу ка, Ре-
пу бли ка Срп ска
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Де јан РО КВИЋ, ви о ли ста, про фе сор му зи ке, 
Бео град

Др Мир ја на РО ТЕР БЛА ГО ЈЕ ВИЋ, ар хи тек та, 
про фе сор уни вер зи те та, Бео град

Ју риј СА ВЕ ЉЕВ , исто ри чар умет но сти, Ру-
си ја

Др Вик тор СА ВИЋ, фи ло лог, на уч ни са рад-
ник, Бео град 

Др Жар ка СВИР ЧЕВ, исто ри чар књи жев но-
сти, на уч ни са рад ник, Бач ко Пе тро во Село 

Др Бо јан СИ МИЋ, исто ри чар, ви ши на уч ни 
са рад ник, Сур чин

Др Да ли бор СО КО ЛО ВИЋ, сла ви ста, до цент 
уни вер зи те та, Бео град

Жељ ка СПОН ЗА, хар фист ки ња, Но ви Сад
Ти хо мир СТА НИЋ, глу мац, Бео град
Др Ва ња СТА НИ ШИЋ, лин гви ста, до цент 

уни вер зи те та, Бео град
Др Ана СТЕ ФА НО ВИЋ, му зи ко лог, про фе-

сор уни вер зи те та, Бео град
Ду шан СТО ЈА НО ВИЋ, ви о лон че ли ста, Бео-

град
Др Је ли ца СТО ЈА НО ВИЋ, фи ло лог, про фе сор 

уни вер зи те та, Ник шић, Цр на Го ра 
Мил ка СТО ЈА НО ВИЋ, опер ска пе ва чи ца, 

Бео град
Мр Рад ми ла СТО ЈА НО ВИЋ, пи ја нист ки ња, 

на став ник уни вер зи те та, Бео град
Др ум. Де јан СУ БО ТИЋ, пи ја ни ста, про фе сор 

уни вер зи те та, Бео град
Др Ала ТА ТА РЕН КО, исто ри чар књи жев но-

сти, про фе сор уни вер зи те та, Ла вов, Укра-
ји на 

Др Урош ТА ТИЋ, исто ри чар, на уч ни са рад-
ник, Бео град 

Др Еф стра ти ос Т. ТЕ О ДО СИУ, фи ло зоф, про-
фе сор уни вер зи те та, Ати на, Грч ка 

Др Дра га на ТО ДО РЕ СКОВ, про фе сор књи-
жев но сти, лек си ко граф ски ре дак тор, Но ви 
Сад

Др Ли ди ја ТО МИЋ, исто ри чар књи жев но сти, 
про фе сор уни вер зи те та, Ник шић, Цр на 
Го ра 

Др Бо јан ТУ БИЋ, прав ник, про фе сор уни вер-
зи те та, Но ви Сад

Зо ри ца ЋЕТ КО ВИЋ, пи ја нист ки ња, чем ба-
лист ки ња, про фе сор уни вер зи те та Бео-
град

Ја сми на С. ЋИ РИЋ, исто ри чар умет но сти, 
Мла де но вац

Мр Љу би ца ЋО РО ВИЋ, фи ло лог, би бли о те кар 
са вет ник, Бео град

Др Иле а на ЋО СИЋ, те а тро лог, про фе сор уни-
вер зи те та, Бео град 

Др Со ња ФИ ЛИ ПО ВИЋ КО ВА ЧЕ ВИЋ, ан гли-
ста, про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад

Др Са би на ХА ЛУП КА РЕ ШЕ ТАР, ан гли ста, 
про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад 

Др Зо ри ца ХА ЏИЋ, исто ри чар књи жев но сти, 
про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад 

Бра ни слав ЦВИ ЈИЋ, опер ски пе вач, Но ви Сад
Др Ја сми на ЧУ БРИ ЛО, исто ри чар умет но сти, 

про фе сор уни вер зи те та, Бео град
Др Мар ко ЧУ ДИЋ, хун га ро лог, про фе сор уни-

вер зи те та, Бео град 
Ра ди вој ШАЈ ТИ НАЦ, књи жев ник, Зре ња нин 
Мр Дра го љуб Дра ган ШО БА ЈИЋ, исто ри чар 

и те о ре ти чар пи ја ни зма, про фе сор уни-
вер зи те та, Бео град

Др Ма ра ШО ВЉА КОВ, исто ри чар, Фу тог
Ака де мик Га бри је ла ШУ БЕРТ, фи ло лог, Бер-

лин, Не мач ка 
Др Не бој ша С. ШУ ЛЕ ТИЋ, исто ри чар, Бео-

град
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Ве ли бор АН ТА НА СИ ЈЕ ВИЋ, пен зи о нер, 
Беч, Ау стри ја 

На да АРА НИЦ КИ, ле кар спец. за плућ не бо-
ле сти, Но ви Сад 

Да вор АР НА УТ, ма стер про фе сор је зи ка и 
књи жев но сти, Звор ник 

Је ле на АР СЕ НИ ЈЕ ВИЋ, сту дент, Док мир 
Је ли са ве та АР СЕ НИ ЈЕ ВИЋ, кла сич ни фи ло-

лог, Бео град 
Ма ри ја на АЧАН СКИ, про фе сор уни вер зи те-

та, Но ви Сад 
Да ни јел БА БИЋ, Но ви Сад 
Ан дри ја на БА ЈУ НО ВИЋ, сту дент, Но ви Сад 
Ми лан БАЈ ЧЕ ТА, сту дент елек тро тех ни ке 
Ми ли вој БА КИЋ, пен зи о нер, Ау стра ли ја 
Ђу ро БА ТИ НИЋ, Но ви Сад 
Дра ган БА ЧИЋ, са о бра ћај ни тех ни чар, Но ви 

Сад 
Дра гу тин БЕГ, на став ник, Бач ка Па лан ка 
Дра ган БЕ ЛЕ СЛИЋ, сту дент, Ки кин да 
Ми ља на БИ ГО ВИЋ, дипл. прав ник, Бео град 
Ми лош БИ ЛИЋ, сту дент исто ри је, Но ви Сад 
Вла ди мир БИ О ЧА НИН, спе ци ја ли ста орал не 

хи рур ги је, Бео град 
Оли ве ра БЈЕ ЛИЋ, сту дент, Ку ла 
Бо ри сав БЛА ГО ЈЕ ВИЋ, пен зи о нер, књи жев-

ник, Ћу при ја 
Ју го слав БЛА ГО ЈЕ ВИЋ, про фе сор 
Сло бо дан БЛА ГО ЈЕ ВИЋ, ре дов ни про фе сор 

у пен зи ји, Пе тро ва ра дин 
Вла ди мир БОГ ДА НО ВИЋ, Но ви Сад 
Да рио БО ЖИЋ, Но ви Сад 
Са ра БО ЖИЋ, сто ма то лог, Но ви Сад 
Со фи ја БО ЖИЋ, сту дент, Ше то ње 
Са вић БО ЖО ВИЋ, ди пло ми ра ни прав ник, 

Ко тор 
Ма ри на БО ЈИЋ, Бео град 
Дра ган БО ЈО ВИЋ, про фе сор фи ло зо фи је 
Зо ра на БО КАН, ди пло ми ра ни фи ло лог, 

Фу тог
Ми ла на БОР КО ВИЋ, сту дент, Но ви Слан-

ка мен
Бу ди мир БО РО ВИ НИЋ, пен зи о нер, Под го-

ри ца

Рај ко БО ШКО ВИЋ, књи жев ник, пен зи о нер, 
Би је ло По ље 

Оли ве ра БР ДА РИЋ, Но ви Сад 
Ве се лин БР НО ВИЋ, дипл. прав ник у пен зи ји, 

За га рац 
Ра до ји ца-Ра јо Ф. БУ ЛА ТО ВИЋ, пен зи о нер, 

Под го ри ца 
Гор да на БУ ЛО ВИЋ, исто ри чар – ви ши ку стос, 

Но ви Сад 
Ду шан ВА СИЋ, ди пло ми ра ни со ци о лог, Нови 

Сад 
Ана Ма ри ја ВЕЈ НО ВИЋ, сту дент, Но ви Сад 
Бра ни слав ВЕ СЕ ЛИ НО ВИЋ, сту дент, Но ви 

Сад
Дра ган ВИ ЛИЋ, књи жев ник, САД 
Са ра ВИ ШЕ КРУ НА, сту дент, Но ви Сад 
Ра до ји ца ВОР ГИЋ, док тор ме ди ци не – спе-

ци ја ли ста, Зре ња нин 
Све тла на ВР БА ШКИ, Бео град 
Ве сна ВУ КИ ЋЕ ВИЋ, про фе сор ру ског је зи ка 

и књи жев но сти 
На вод ВУ КО ВИЋ, књи жев ник, Жа бљак 
Ми лош ВУ КО ВИЋ, сту дент, Но ви Сад 
Ми лош Елек ВУ КО ТИЋ, пен зи о нер – пи сац, 

Бео град 
Да ја на ВУ ЈА НИЋ, сту дент, Ша мац 
Ми лош ВУ ЈА НО ВИЋ, Но ви Сад 
Ни ко ла ВУ ЈА СИ НО ВИЋ, сту дент, Но ви Сад 
Са ња ВУ ЈИ НО ВИЋ, сту дент, Фе ке тић 
Вла ди мир ВУ ЈО ВИЋ, Бар 
Во јо Б. ВУ ЛЕ ТИЋ, пен зи о нер – књи жев ник, 

Под го ри ца 
Дра га на ВУ ЛИЋ, еко но ми ста, Но ви Сад 
Је ле на ВУ ЛИЋ, дипл. ин же њер тех но ло ги је, 

Но ви Сад 
Ми лан ВУР ДЕ ЉА, књи жев ник, Бео град 
Пе тар ВУ ЦА, док тор на у ка, фи зи чар, Но ви Сад
Рад ми ла ВУ ЦА, ле кар, Но ви Сад
Ми ло ван ВУ ЧИ НИЋ, пен зи о нер, Но ви Сад 
Мир ја на ВУ ЧИ НИЋ, Бео град 
Ду шко ВУ ЧИ ЋЕ ВИЋ, сту дент, Ки кин да 
Бо шко ВУ ЧУ РЕ ВИЋ, ди рек тор, При вред на 

ко мо ра Вој во ди не, Но ви Сад 
Јо ван ГА ВРИ ЛО ВИЋ, књи жев ник, Бео град 

ПРЕД ЛОГ ЗА ПО ТВР ДУ ПРИ ЈЕ МА 
НО ВО У ПИ СА НИХ РЕ ДОВ НИХ ЧЛА НО ВА



486 РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ

Дан ко ГА ВРИЧ, сту дент, Шај каш 
Хри сти на ГА ЈО ВИЋ, ма стер про фе сор је зи ка 

и књи жев но сти, Бео град 
Ми о мир ГА ТА ЛО ВИЋ, на уч ни са рад ник Ин-

сти ту та за са вре ме ну исто ри ју, Бео град 
Ми ро слав ГВО ЗДЕ НО ВИЋ, Бео град 
Мар ко ГИ ЉА ЧА, пен зи о нер, Ко тор 
Та ња ГО ЛИЋ, Но ви Сад 
Ми лош ГО ЛУБ, сту дент, Но ви Сад 
Ни ко ла ГО ЛУ БО ВИЋ, сту дент, Бор 
Вла ди мир ГО ЛУ ШИН, сту дент, Но ви Сад 
Ми лош ГРА ВА РА, сту дент, Но ви Сад 
Дра го слав ГРА О ЧАН КИЋ, прав ник, ге не рал-

ни се кре тар На род ног по зо ри шта у Бео-
граду, Бео град 

Ма ја ГРУ БОР МА РИН КО ВИЋ, на став ник 
раз ред не на ста ве, Но ви Сад 

Са ва ГРУ ЈИЋ, Но ви Сад 
Сла ви ша ГУ БЕ РИ НИЋ, слу жбе ник, Под го-

ри ца 
Ол га ДА БО ВИЋ-КЛИ КО ВАЦ, проф. је зи ка 

и књи жев но сти, Го лу бов ци, Цр на Го ра 
Ми ли ца ДА КИЋ, сту дент, Ср бо бран 
То маш ДА МЈА НО ВИЋ, про фе сор исто ри је 
Ти ја на ДЕ ЛИЋ, ин же њер, Но ви Сад 
Ми ро слав ДЕ МАК, књи жев ник, Бра ти сла ва 
Ра ди вој ДЕ СПО ТО ВИЋ, про фе сор у пен зи ји, 

Но ви Сад 
Вла ди мир ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ, Ча чак 
Ана ДО БРО ТА, хе ми чар, Бео град 
Жељ ко ДО ЛИ ЈА НО ВИЋ, Бео град 
Ра до мир ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ, еко но ми ста, Бу два 
Не бој ша ДРА ШКО ВИЋ, ди рек тор, Хер цег 

Но ви 
Ва ња ДР ЉЕ ВИЋ, Но ви Сад 
Иви ца ЂА ЛО ВИЋ, Но ви Сад 
Јан ЂЕ МРОВ СКИ, ди пло ми ра ни исто ри чар, 

Бач ки Пе тро вац 
То ми слав ЂО КИЋ, проф. еме ри тус, Бео град 
Дар ко ЂОР ЂЕ ВИЋ, Но ви Сад 
Ма ја ЂОР ЂЕ ВИЋ, сту дент, Но ви Сад 
Ире на ЂУ КИЋ, ма стер про фе сор је зи ка и књи-

жев но сти, Бео град 
Ми о драг ЂУ КИЋ, Но ви Сад 
Сте ван ЂУР ЂЕ ВИЋ, фи зи чар, Под го ри ца 
Бо ри слав ЂУ РИЋ, пен зи о нер, Но ви Сад 
Је ле на ЂУ РИЋ, Но ви Сад 
Дра ган ЂУ РИ ЦА, пен зи о нер, Зре ња нин 
Игор ЂУ РО ВИЋ, уни вер зи тет ски про фе сор 
Та тја на ЕГИЋ, спе ци ја ли ста оп ште ме ди ци не, 

Но ви Сад 
Ма ја ЕР ДЕ ЉА НИН, Но ви Сад 
Сло бо дан ка ЕРЕ МИ ЈА, проф. пе да го ги је, Беч, 

Ау стри ја 
Ра до ван ЖДРА ЛЕ, Но ви Сад 

Пре драг ЖИВ КО ВИЋ, док тор со ци о ло шких 
на у ка, Дра го ва Лу ка 

Ми ло ван ЗЕ КИЋ, пен зи о нер, Бо ро во 
Ти ја на ЗЕ РЕМ СКИ ШКО РИЋ, Но ви Сад 
Да ни ца ЗЕЦ, сту дент, Те ме рин 
Ан ђа ЗО БЕ НИ ЦА, сту дент, Сом бор 
Ми ла дин ЗО РИЋ, Бач ка Па лан ка 
Ми лан ИВА НО ВИЋ, проф. срп ског је зи ка и 

књи жев но сти, Под го ри ца 
Че до ми ла ИВА НО ВИЋ, пен зи о нер, Под го рица
Алек сан дар ИГ ЊА ТИ ЈЕ ВИЋ, сту дент, Но ви 

Сад 
Ду шан ИГ ЊА ТО ВИЋ, про фе сор фи ло зо фије 
Де јан ИЛИЋ, ис тра жи вач при прав ник на Ин-

сти ту ту за књи жев ност и је зик, Бео град 
Де ја на ИЛИЋ, ди пло ми ра ни прав ник, Но ви 

Сад 
Ми ро слав ИЛИЋ, про фе сор исто ри је, по моћ-

ник за од но се са вер ским за јед ни ца ма у 
По кра јин ском се кре та ри ја ту за кул ту ру, 
Но ви Сад 

Ва са ИСА КОВ, Су бо ти ца 
Вла ди мир ЈА КО ВЉЕ ВИЋ, про фе сор на Ме-

ди цин ском фа кул те ту 
Ран ко ЈА КО ВЉЕ ВИЋ, дипл. прав ник, Кла-

до во
Сла ви ца ЈАН ДРИЋ, др мед. спец. фи зи ја тар, 

Ба ња лу ка 
Бо жи ЈА НИ ЧИЋ, дипл. прав ник, Ник шић 
Ва си ли је Вас ко ЈАН КО ВИЋ, књи жев ник, Бар 
На та ша ЈА НО ШЕ ВИЋ, сту дент, Срем ска Ми-

тро ви ца 
Сте фан ЈА ЊИЋ, књи жев ник, Бео град 
Раст ко Са ва ЈЕ РЕ МИЋ, Гр гу рев ци 
Алек сан дра ЈО ВА НИЋ, Но ви Бео град 
Ми лен ко ЈО ВА НОВ, дипл. прав ник, Ки кин да 
Ана ЈО ВА НО ВИЋ, сту дент, Но ви Сад 
Еми ли ја ЈО ВА НО ВИЋ, сту дент, Ба то чи на 
Љи ља на ЈО ВА НО ВИЋ, Бео град 
Бра ни мир ЈО ВАН ЧИ ЋЕ ВИЋ, уни вер зи тет ски 

про фе сор, док тор хем. На у ка, Но ви Сад
Бо ри слав ЈО ВИЋ, пен зи о нер, Бач ка Па лан ка 
Гор да на ЈО ВИЋ, пе сни ки ња, Но ви Сад 
Гор да на ЈО ВИЋ СТОЈ КОВ СКА, књи жев ник, 

Ско пље 
Ра ди во је ЈО ВИ ЋЕ ВИЋ, еко но ми ста, Под го-

ри ца 
Угље ша ЈО ВИ ЧИЋ, док тор ме ди цин ских 

на у ка 
Ва сиљ ЈО ВО ВИЋ, проф. исто ри је, Це ти ње 
Про то је реј мр Сло бо дан Бо бан-ЈО КИЋ, све-

ште ник, Ник шић 
Ма ја ЈОЦ КОВ, ва нр. проф. Ака де ми је умет-

но сти, Но ви Сад 
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Ла на ЈЕК НИЋ, ма стер про фе сор је зи ка и књи-
жев но сти, Бео град 

Ми ло рад КА ДИЋ, пен зи о нер 
Ка та ри на КА ЈЕ ВИЋ, Но ви Сад 
Ро берт КАЛ МА РЕ ВИЋ, сли кар, Но ви Сад 
Вук КАН КА РАШ, док тор ме ди ци не 
Ати ла КА ПИ ТАЊ, гра фич ки ди зај нер, проф. 

на Ака де ми ји умет но сти, Но ви Сад 
Иван КА РА ФИ ЛОВ СКИ, сли кар, Цре па ја 
Бер на дет КА ТО НА, сту дент, Бе чеј 
Сла ви ца КЛАЈН, пе сник, Беч 
Би ља на КЛЕ НОВ ШЕК, дипл. еко но ми ста, 

Фу тог 
Та тја на КЛИЧ КО ВИЋ, ма стер про фе сор књи-

жев но сти и је зи ка, Но ви Сад 
Ива на КНЕ ЖЕ ВИЋ, ле кар, Же не ва, Швај-

цар ска 
Ма ри на КНЕ ЖЕ ВИЋ, сту дент, Те ме рин 
Иван КО ЈИЋ, Бео град 
Вла ди слав КО МЛУ ШКИ, ди пло ми ра ни прав-

ник, пен зи о нер, Ки кин да 
Ви шња КО СО ВИЋ, проф. фи ло зо фи је, ло ги-

ке и ети ке, Хер цег Но ви 
Ве ра КО СТИЋ, Бео град 
Ла на КО СТИЋ, кла сич ни фи ло лог, Бео град 
Си ни ша КО ШУ ТИЋ, ди пло ми ра ни еко но ми-

ста, Бео град 
Ми лан КРЕ СО ВИЋ, сту дент, Но ви Сад 
Ра дин ко КРУ ЛА НО ВИЋ, про фе сор фи ло зо-

фи је
Гор да на КР ЦУ НО ВИЋ, ма ги стар фи ло зоф-

ских на у ка, Ник шић 
Да ни ло КУ ЗМАН, сту дент, Но ви Сад 
Ми на КУ ЛИЋ, ди пло ми ра ни фи ло лог, Бач ко 

До бро По ље 
Ра то мир КУ ЛИЋ, Пе тро ва ра дин 
Ми ља на КУ ЉА НИН, ма стер проф. књи жев-

но сти и је зи ка, Жи ти ште 
Де нис КУ ШТЕР, сту дент, Ин ђи ја 
Гор да на Јеж ЛА ЗИЋ, књи жев ни ца, Бео град 
Мар ко ЛА ЗИЋ, гра ђе вин ски тех ни чар, Мали 

Иђош 
Гор да на ЛА КО ВИЋ, мар ке тинг ди рек тор, 

књи жев ник, Но ви Сад 
Пе ко ЛА ЛИ ЧИЋ, мср ме наџ мен та и дипл. 

по ли ти ко лог, Мај дан пек 
Го ран ЛА ТИ НО ВИЋ, док тор исто риј ских на-

у ка, Ба ња лу ка 
Ана ЛЕН ЂЕЛ, уче ник, Бе чеј 
Вла ди мир ЛЕ ПО СА ВИЋ, уни вер зи тет ски 

про фе сор пра ва, 
Ма ри ја ЛУ КИЋ, сту дент, Но ви Сад 
Иван ЛУ КО ВАЦ, про фе сор
Жељ ко ЛУ ЧИЋ, про фе сор со ци о ло ги је, Ник-

шић 

Со фи ја ЉУ КОВ ЧАН, проф. књи жев но сти, 
уред ник РТВ, Но ви Сад 

Мир ја на МА ГУ РА, Беч 
Са ра МАЈ СТО РО ВИЋ, ди пло ми ра ни фи ло лог 

ком па ра ти ста, Каћ 
Ти ја на МА КИ ВИЋ, Но ви Сад 
Јо ва на МА КИ ТАН, сту дент, Но ви Сад 
Ма ри ја МА РИН КО ВИЋ, ле кар спе ци ја ли ста 

пла стич не хи рур ги је, Но ви Сад 
Кри сти на МА РИЋ, ди пло ми ра ни фи ло лог, 

Ло зни ца 
Вла до МАР КА НО ВИЋ, дипл. жур на ли ста, 

Но ви Сад 
Зо ран МАР КОВ, му зе о лог 
Ла зар МАР КО ВИЋ, Но ви Сад 
Јо ван МАР КУШ, ин же њер, Под го ри ца 
Ми ле на МАР ТИ НО ВИЋ, кон зер ва тор, Це-

ти ње 
Ела МАР ТИЧ, сту дент, Но ви Бе чеј 
Дра ган МА ТИЋ, Но ви Сад 
Све тла на МА ТИЋ, проф. пе да го ги је, Беч 
Јо во МЕ ДО ЈЕ ВИЋ, проф. уни вер зи те та, док-

тор ге о граф ских на у ка, Бео град 
Ср ђан МИ ЈАЛ КО ВИЋ, проф. књи жев но сти 
Је гор МИ ЛА ДИ НО ВИЋ, Но ви Сад 
Пе тар МИ ЛА ТО ВИЋ ОСТРО ШКИ, књи жев-

ник, Беч 
Ири неј МИ ЛИЋ, сту дент, Ве тер ник 
Ми лан МИ ЛИЋ ЈА ГО ДИН СКИ, Но ви Сад, 
Га ври ло МИ ЛИ ЋЕ ВИЋ, сту дент, Но ви Сад 
Ср ђан МИ ЛО ВА НО ВИЋ, пси хи ја тар – ван-

ред ни про фе сор, Бео град 
Ни ко ла МИ ЛО РА ДО ВИЋ, сту дент, Но ви Ле-

дин ци 
Ни ко ла МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ, Но ви Сад 
Дра ги ша МИ ЛО ШЕВ, Но ви Сад 
Оли ве ра МИ ЛО ШЕ ВИЋ, Но ви Сад 
Пе ри ца МИ ЛУ ТИН, Но ви Сад 
Ми ро слав МИР КО ВИЋ, по ли циј ски са вет ник, 

пот пу ков ник, Ку ла 
Пе тар МИР КО ВИЋ, ди пло ми ра ни еко но ми ста 
Ка та ри на МИ ТРО ВИЋ, пе сни ки ња, Обре-

но вац 
Ми лош МИ ХАЈ ЛИ ЦА, сту дент, Бе чеј 
Ан ђе ла МИ ШИЋ, ди пло ми ра ни фи ло лог, 

Нови Сад
Зо ри ца МИ ШИЋ, пе сник, То рон то, Ка на да 
Со фи ја МИ ШКО ВИЋ, сту дент, Ин ђи ја 
Јо ван МЛА ДЕ НО ВИЋ, ку стос – му зеј ски са-

вет ник у пен зи ји, Ниш 
Стра хи ња МЛА ЂЕ НО ВИЋ, књи жев ник, Нови 

Сад 
Не бој ша МО МИ РО ВИЋ, Бео град 
Јо ва на МРК ШИЋ, сту дент, Ср бо бран 
Го ран НА КОМ ЧИЋ, прав ник, Но ви Сад 
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Је ле на НЕ СТО РО ВИЋ, Но ви Сад 
Ма ри ја НЕ ШИЋ, сту дент, Кур шу мли ја 
Алек са НИ КО ЛИЋ, сту дент књи жев но сти, 

Сме де ре во
Ви шња НИ КО ЛИЋ, Но ви Сад 
Ра цо НИ КО ЛИЋ, ре ди тељ, Под го ри ца 
Ра ле НИ ША ВИЋ, књи жев ник 
Де јан НО ВА КО ВИЋ, по ли ти ко лог, Бео град 
Ачан НО Е МИ, сту дент, Бач ко Гра ди ште 
Алек сан дар ОБ РА ДО ВИЋ, ле кар спе ци ја ли-

ста, Би је ло По ље 
Ни ко ла ОБ РА ДО ВИЋ, тех ни чар ма шин ске 

енер ге ти ке, Фе ке тић 
Сло бо дан Зо ран ОБ РА ДО ВИЋ, ди пло ми ра ни 

еко но ми ста, Би је ло По ље 
Алек сан дар ОСТО ЈИЋ, Но ви Сад 
Зо ран ПА ВЛО ВИЋ, уни вер зи тет ски про фе-

сор, Но ви Сад 
Ду ши ца ПА ЈО ВИЋ, књи жев ник, Го лу бов ци 
Рај ко ПА ЛИ БРК, ди пло ми ра ни прав ник 
Ср ђан ПА НИЋ, сту дент, Но ви Сад 
Јо ва на ПА СУ ЉЕ ВИЋ КАН ДИЋ, сту дент, Зре-

ња нин 
Јо ва на ПЕ РО ВИЋ, ин же њер, Бео град 
Ми ха и ло-Ми кан ПЕ РО ВИЋ, пен зи о нер, књи-

жев ник, Цр на Го ра 
Ра дој ко ПЕ ТРИЋ, пе сник, Под го ри ца 
Иван ПЕ ТРО ВИЋ, прав ник, Кла ни ца, Див ци 
Не го слав ПЕ ТРО ВИЋ, мр пе да гог и пси хо лог, 

Беч 
Ср ђа на ПЕ ТРО ВИЋ, књи жев ник, Но ви Сад 
Мла ден ПЕ ШИЋ, Бео град 
Сте ван ПЈЕ ВАЦ, Но ви Сад 
Јо ва на ПО ПОВ, ди пло ми ра ни фи ло лог, Срп-

ски Ите беј 
Бо ја на ПО ПО ВИЋ, Бео град 
Вла ди мир ПО ПО ВИЋ, проф. уни вер зи те та, 

Бео град 
Ксе ни ја ПО ПО ВИЋ, ди пло ми ра ни фи ло лог, 

сла ви ста, Зре ња нин 
Пе ри во је ПО ПО ВИЋ, пен зи о нер – књи жев-

ник, Под го ри ца 
Ра до мир ПО ПО ВИЦ КИ, Ча чак 
Ми ле та ПРО ДА НО ВИЋ, Но ви Бео град 
Бла го је ПР ПА, сту дент, Фу тог 
Ми лан ПУ ТИ ЦА, тех ни чар ин фор ма ти ке и 

те ле ко му ни ка ци ја 
Пре драг РА ВА, но ви нар, ма стер со ци о лог 
Го ри ца РАД МИ ЛО ВИЋ, ма стер фи ло лог, Ста-

ни шић 
Дрин ка РА ДО ВА НО ВИЋ, Бео град 
Ти ја на РА ДО ВА НО ВИЋ, Бео град 
На та ша РА ДО ВИЋ, сту дент, Ср бо бран 
Сло бо дан РА ДО ВИЋ, исто ри чар 
Вла дан РА ДО ЈИ ЧИЋ, пред у зет ник, Но ви Сад 

Рај ко РА ДУ СИ НО ВИЋ, дипл. ин же њер елек-
тро тех ни ке 

Ни ко ла РА ЂЕ НО ВИЋ, сту дент, Но ви Сад 
Ми лан РА ЈО ВИЋ, пен зи о нер, Под го ри ца 
Ти хон РА КИ ЋЕ ВИЋ, ар хи ман дрит ма на сти-

ра Сту де ни ца 
Ђор ђе РА КО ЧЕ ВИЋ, ди пло ми ра ни прав ник, 

Са вет ник у По кра јин ском се кре та ри ја ту, 
Но ви Сад 

Ни ко ла РА О СА ВЉЕ ВИЋ, док тор ме ди ци не 
Маг да ле на РЕ ЉИН, сту дент, Но ви Сад 
Кри сти на РИ СТИЋ, Но ви Сад 
Рад ми ло РИ СТИЋ, пен зи о нер, књи жев ник, 

Кра гу је вац 
Алек сан дра СА ВИЋ, ди пло ми ра ни по ли ти-

ко лог, Ба ња лу ка 
Ма теј СА ВИЋ, доц. др ме ђу на род ног пра ва, 

Ба ња лу ка 
Сла ђа на СА ВИЋ, Бач ка То по ла 
Ду шан САВ КИЋ, пред у зет ник, Но ви Сад 
Го ран САВ КО ВИЋ, пред у зет ник, Бе о чин 
Иван СЕ КУ ЛО ВИЋ, бан кар, Бу два 
Са лих СЕ ЛИ МО ВИЋ, пен зи о нер, проф. исто-

ри је и ге о гра фи је, Сје ни ца 
Не ве на СЕ ЧЕН, пул мо лог-он ко лог, про фе сор, 

Но ви Сад 
Све то зар СЕ ЧЕН, ле кар-хи рург, про фе сор, 

Но ви Сад 
Про то је реј Вла дан СИ МИЋ, све ште ник Срп-

ске пра во слав не цр кве, се кре тар Епар хи је 
бач ке, Но ви Сад 

Ни ко ла СИ МИЋ, сту дент, Ниш 
Јо ван ка СКЕН ЏИЋ, ди пло ми ра ни прав ник, 

Но ви Сад 
Па вле СКЛЕ НАР, Но ви Сад 
Да мјан СЛА ДО ЈЕ ВИЋ, сту дент, Но ви Сад 
Бо ја на СПА ЈИЋ, ди пло ми ра ни прав ник, Рума
Ни ко ла СПА СИЋ, сту дент, Но ви Сад 
Ире на СПА СО ЈЕ ВИЋ, сту дент, Бео град 
Ма ри на СРН КА, сту дент, Ки сач 
Мир ја на СТА КИЋ, доц. др ди дак тич ко-ме то-

дич ких на у ка, Ужи це 
Ду шан СТА НИ ШИЋ, сту дент, Но ви Сад 
Гој ко СТАН КО ВИЋ, сту дент, Ми ле ше во 
Слав ко СТА НО ЈЕ ВИЋ, прав ник, Но ви Сад 
Не ма ња СТА РО ВИЋ, дипл. исто ри чар, Но ви 

Сад 
Ана СТЕ ВИЋ, ма стер проф. је зи ка и књи жев-

но сти, Бео град 
Ру ди гер СТИКС, проф. уни вер зи те та, Беч, 

Ау стри ја 
Зла тан СТО ЈА ДИ НО ВИЋ, Беч 
Дра ган СТОЈ КОВ, Бео град 
Сне жа на СТОЈ ШИН, проф. со ци о ло ги је, до-

цент, Но ви Сад 
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Сте фан СТО ШИЋ, еко но мо ста, Бу ја но вац 
Бо јан СТРУ ЊАШ, про фе сор срп ског је зи ка, 

Пље вља 
Мо мир ТА БАЧ КИ, пен зи о нер, Зре ња нин 
Еле на ТА ДИЋ, сту дент, Срем ска Ка ме ни ца 
Сне жа на ТА ДИЋ, кар ди о лог, Но ви Сад 
Зо ри ца ТЕ ЛЕЧ КИ, про фе сор раз ред не на ста-

ве, Ки кин да 
На да ТО ДО РОВ, Сом бор 
Јо ва на ТО ДО РО ВИЋ, Кру ше вац 
Ка та ри на ТО ДО РО ВИЋ, исто ри чар, Бео град 
Ни на ТО ДО РО ВИЋ, Бео град 
Ог њен ТО ДО РО ВИЋ, проф. срп ског је зи ка и 

књи жев но сти, Ис точ но Са ра је во 
Вла ди мир ТО МА ШЕ ВИЋ, про фе сор 
Лу ка ТО МА ШЕ ВИЋ, сту дент, Но ви Сад 
Ха џи Пет ко С. ТО МИЋ, док тор сто ма то ло гије, 

Но ви Сад 
Ана ТО ПА ЛО ВИЋ, ди пло ми ра ни еко но ми-

ста, Но ви Сад 
Мар тин ТО ПИЋ, Но ви Сад 
Сун чи ца ТОР БИ ЦА, по моћ ник ди рек то ра, 

Но ви Сад 
Ан дреа ТОТ, фар ма це ут, Ки кин да 
Ка та ТОТ, Но ви Сад 
Лу ка ТРИП КО ВИЋ, књи жев ник, Бео град 
Ми ла дин ТРИ ФО ВИЋ, по гон ски ин же њер, 

Бар 
Да ни ца ТРИ ФУ ЊА ГИЋ, ма стер про фе сор 

књи жев но сти и је зи ка, док то ранд, Лу ки-
ће во 

Ка та ри на ТРУ ЈА НО ВИЋ, ма стер про фе сор 
књи жев но сти и је зи ка, Мај дан пек 

Ни ко ли на ТУ ТУШ, ма стер про фе сор књи жев-
но сти и је зи ка, Кра љев ци 

Стан ка ЋА ЛА САН, про фе сор срп ског је зи ка 
и књи жев но сти у пен зи ји, Но ви Сад 

Сте во ЋО СО ВИЋ, Бео град 
Да мјан ЋУ ЛА ФИЋ, ди пло ми ра ни прав ник 
Бог дан ЋУ ЛИ БРК, еко но ми ста, ма га ци о нер, 

Но ви Сад 
Ми о драг ЋУ РУ ШКИН, про фе сор исто ри је 
Пре драг УЗЕ ЛАЦ, Но ви Сад 
Лен ка ФАР КАШ, Но ви Сад 
Ра до ван ФЕ МИЋ, ма стер исто ри чар 
Вла ди мир ХАР ЈА ХИ, ор то пед ски хи рург, 

Но ви Сад 
Ве сна ЦЕ РО ВИЋ, сту дент, Но ви Сад 
Ана ЦМИ ЉА НО ВИЋ, сту дент, Но ви Сад 
Та ња ЧА ВИЋ, хе миј ски тех ни чар, Пе тро ва-

ра дин 
Га ла ЧА КИ, Но ви Сад 
Ра до ман ЧЕ ЧО ВИЋ, проф. срп ског је зи ка, 

Па ле 
Ми о драг ЧИ ЗМО ВИЋ, док тор фи ло зо фи је 
На та сја ЧИ ЧИЋ, кла сич ни фи ло лог, Зе мун 
Бог дан ЏУ ВЕР, књи жев ник, дип. прав ник, 

Зре ња нин 
Вук сан ША ЈИ НО ВИЋ, сту дент, Сен та 
Ро налд Ф. ШВАР ЦЕР, тр го вац, Беч, Ау стрија
Ми лан ШИ ЂАН СКИ, дипл. ин же њер, Но ви 

Сад 
Ду шан ШИ КО ПА РИ ЈА, дипл. инж. ма шин-

ства, Но ви Сад 
Со фи ја ШКО РИЋ, То рон то, Канада
Кор нел ШОЉ МО ШИ, сту дент, Бе чеј 
Ла у ра ШТЕР БИК, сту дент, Бач ко Пе тро во 

Се ло 
Слав ко ШТР БАЦ, пен зи о нер, Но ви Сад 
Иван ШУ ПИЋ, фи зи чар, Ник шић 
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Др Си ма АВРА МО ВИЋ, прав ник, про фе сор 
уни вер зи те та, Бе о град 

Ма ри ја АДА МОВ, му зи ко лог, му зич ки кри-
ти чар, Но ви Сад

Др Де јан АЈ ДА ЧИЋ, исто ри чар књи жев но-
сти, Бе о град

Др Ми ли вој АЛА НО ВИЋ, фи ло лог, про фе-
сор уни вер зи те та, Но ви Сад

Да вид АЛ БА ХА РИ, књи жев ник, Кал га ри, 
Ка на да 

Др Алек сан дар АЛ БИ ЈА НИЋ, фи ло лог, про-
фе сор уни вер зи те та, Ка ли фор ни ја, САД

Др Го ран АНАЧ КОВ, би о лог, про фе сор уни-
вер зи те та, Но ви Сад 

Др Еди та АН ДРИЋ, фи ло лог, про фе сор уни-
вер зи те та, Но ви Сад

Др Па ска лис АН ДРУ ДИС, исто ри чар умет-
но сти, про фе сор уни вер зи те та, Со лун, 
Грч ка

Др Ива на АН ТО НИЋ, фи ло лог, про фе сор 
уни вер зи те та, Но ви Сад 

Ан ђел ко АНУ ШИЋ, књи жев ник, Но ви Сад
Др Ју риј АПРЕ СЈАН, лин гви ста, про фе сор 

уни вер зи те та, ака де мик, Мо сква, Ру си ја
До бри ло АРА НИ ТО ВИЋ, фи ло зоф, би бли-

о те кар са вет ник, Ша бац
Др На да АР СЕ НИ ЈЕ ВИЋ, фи ло лог, про фе-

сор уни вер зи те та, Но ви Сад
Алек сеј АР СЕ ЊЕВ, ин же њер, Но ви Сад
Др Мир ко АЋИ МО ВИЋ, фи ло зоф, про фе сор 

уни вер зи те та, Но ви Сад
Јо ви ца АЋИН, књи жев ник, Бе о град 
Др Фе ренц БА ГИ, агро ном, про фе сор уни-

вер зи те та, Но ви Сад
Бла го је БА КО ВИЋ, књи жев ник, Вр бас
Мр Бра ни сла ва БА ЛАЖ, про фе сор књи жев-

но сти, лек си ко граф ски ре дак тор, Но ви Сад 
Др Фе ренц БА ЛАЖ, агро ном, про фе сор уни-

вер зи те та, Но ви Сад
Фло ри јан БА ЛАЖ, ви о ли ни ста, про фе сор 

уни вер зи те та, Но ви Сад
Др Бран ко БАЉ, еко но ми ста, про фе сор уни-

вер зи те та, Но ви Сад
Ми ра БА ЊАЦ, глу ми ца, Но ви Сад 

Све ти слав БА СА РА, књи жев ник, Бе о град 
Aкадемик Да ни ло БА СТА, фи ло зоф, про фе-

сор уни вер зи те та, Бе о град
Ра до ван БЕ ЛИ МАР КО ВИЋ, књи жев ник, Лај-

ко вац
Ду шан БЕЛ ЧА, књи жев ник, Вр шац 
Др Све тла на Ми хај лов на БЕ ЉА КО ВА, фи ло-

лог, Тју мен, Ру си ја
Сло бо дан БЕ ЉАН СКИ, адво кат, Но ви Сад 
Др Ве сна БЕ РИЋ, гер ма ни ста, про фе сор 

уни вер зи те та, Но ви Сад
Ака де мик Ма ти ја БЕЋ КО ВИЋ, књи жев ник, 

Бе о град 
Др Зо ри ца БЕ ЧА НО ВИЋ НИ КО ЛИЋ, исто-

ри чар књи жев но сти, про фе сор уни вер-
зи те та, Бе о град

Др Бран ко БЕ ШЛИН, исто ри чар, про фе сор 
уни вер зи те та, Но ви Сад 

Др Ми ле БЈЕ ЛА ЈАЦ, исто ри чар, на уч ни са-
вет ник, Бе о град

Др Иси до ра БЈЕ ЛА КО ВИЋ, фи ло лог, про-
фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад 

Др Мар та БЈЕ ЛЕ ТИЋ, лин гви ста, на уч ни 
са вет ник, Бе о град 

Ла сло Л. БЛА ШКО ВИЋ, књи жев ник, Но ви 
Сад

Др Бе ла БЛЕ СИЋ, би о лог, до цент уни вер зи-
те та, Кра гу је вац 

Јул ка БО А РОВ, би о лог, Но ви Сад 
Со ња БОБ, про фе сор књи жев но сти, ар хи ви-

ста, струч ни са рад ник, Но ви Сад
Ми ло ван Ј. БО ГА ВАЦ, исто ри чар књи жев-

но сти, Бе о град
Вла ди мир БОГ ДА НО ВИЋ, сли кар, кон зер-

ва тор, Но ви Сад
Др Не дељ ко БОГ ДА НО ВИЋ, ди ја лек то лог, 

про фе сор уни вер зи те та, Ниш 
Др Је ле на БО ГО ЈЕ ВИЋ, би о лог, Бе о град 
Др Пал БО ЖА, би о лог, про фе сор уни вер зи-

те та, Но ви Сад 
Др Со фи ја БО ЖИЋ, исто ри чар, ви ши на уч-

ни са рад ник, Бе о град
Др Бран ка БО ЖИ ЧИЋ ЛО ТРОП, би о лог, Ка-

ли фор ни ја, САД 

СТАЛ НИ  
ЧЛА НО ВИ СА РАД НИ ЦИ
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Ака де мик Зла та БО ЈО ВИЋ, исто ри чар књи-
жев но сти, про фе сор уни вер зи те та, Бе о-
град

Ра ди вој БО ЈО ВИЋ, исто ри чар, ви ши ку стос, 
Ча чак

Др Сне жа на БО ЈО ВИЋ, хе ми чар, про фе сор 
уни вер зи те та, Бе о град 

Ми лош БО КО РОВ, би о лог, Но ви Сад 
Кал ман БОР, исто ри чар књи жев но сти, Бу-

дим пе шта, Ма ђар ска
Др Вељ ко БО РИЋ, фи ло лог, до цент уни вер-

зи те та, Бе о град
Др Вје слав БО РИШ, фи ло лог, Кра ков, Пољ ска 
Др Игор БО РО ЗАН, исто ри чар умет но сти, 

про фе сор уни вер зи те та, Бе о град
Др Ми ла БО СИЋ, ет но лог, Но ви Сад 
Др Алек сан дра БО ЧА РОВ СТАН ЧИЋ, тех-

но лог, на уч ни са вет ник, Зре ња нин
Мр Мир ја на БО ШКОВ, исто ри чар књи жев-

но сти, Но ви Сад
Др Дра ган БО ШКО ВИЋ, исто ри чар умет но-

сти, про фе сор уни вер зи те та, Кра гу је вац
Љу би ца БО ШКО ВИЋ, про фе сор књи жев но-

сти, би бли о те кар са вет ник, Но ви Сад
Др Ми ло БО ШКО ВИЋ, прав ник, про фе сор 

уни вер зи те та, Но ви Сад 
Др Жар ко БО ШЊА КО ВИЋ, фи ло лог, про фе-

сор уни вер зи те та, Но ви Сад
Др Ра до сла ва БРАБ ЦО ВА, фи ло лог, Праг, 

Че шка 
Др Са ша БРА ЈО ВИЋ, исто ри чар умет но сти, 

про фе сор уни вер зи те та, Бе о град
Др Ти хо мир БРА ЈО ВИЋ, књи жев ни кри ти чар, 

про фе сор уни вер зи те та, Бе о град 
Мр Бо шко БР ЗИЋ, про фе сор књи жев но сти, 

ви ши би бли о те кар, Бу ди са ва
Др Мир ја на БР КО ВИЋ, би бли о те кар са вет-

ник, Но ви Сад
Др Мил ка БУ БА ЛО ЖИВ КО ВИЋ, ге о граф, 

про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад
Др Ђор ђе БУ БА ЛО, исто ри чар, про фе сор 

уни вер зи те та, Бе о град
Др Ран ко БУ ГАР СКИ, фи ло лог, про фе сор 

уни вер зи те та, Бе о град 
Сте ван БУ ГАР СКИ, ин же њер, кул тур ни рад-

ник, Те ми швар, Ру му ни ја
Др Љи ља на БУ ДА КОВ, би о лог, на уч ни са-

вет ник, Но ви Сад 
Др Зо ран БУ ДИ МАЦ, ма те ма ти чар, про фе-

сор уни вер зи те та, Но ви Сад
Мр Ми ли ца БУ ЈАС, про фе сор срп ског је зи ка, 

Но ви Сад
Др Жи ка БУ ЈУ КЛИЋ, прав ник, про фе сор уни-

вер зи те та, Бе о град

Др Рај ко БУ КВИЋ, економистa, про фе сор 
уни вер зи те та, Бе о град

Ри на В. БУ ЛА ТО ВА, на уч ни са вет ник, Мо-
сква, Ру си ја

Др Дра ган БУ ЛА ТО ВИЋ, исто ри чар умет-
но сти, про фе сор уни вер зи те та, Бе о град

Др Ири неј БУ ЛО ВИЋ, епи скоп бач ки, Но ви 
Сад 

Др Пе тар БУ ЊАК, сла ви ста, про фе сор уни-
вер зи те та, Бе о град

Др Мир ја на БУР ЗАН, фи ло лог, про фе сор 
уни вер зи те та, Но ви Сад 

Др Бра ни сла ва БУ ТО РАЦ, би о лог, на уч ни 
са вет ник, Но ви Сад 

Ака де мик Алек са БУ ХА, по ли ти ко лог, про-
фе сор уни вер зи те та, Па ле, Ре пу бли ка 
Срп ска

Др Ар бо ВАЛД МА, пи ја ни ста, про фе сор 
уни вер зи те та, Келн, Не мач ка

Др Љи ља на ВА ПА, би о лог, про фе сор уни-
вер зи те та, Но ви Сад 

Др Ми лан ВА ПА, ве те ри нар, про фе сор уни-
вер зи те та, Но ви Сад 

Др Не ве на ВАР НИ ЦА, про фе сор књи жев-
но сти, до цент уни вер зи те та, Но ви Сад

Ве ра ВА СИ ЛИЋ, ар хи вист, Но ви Сад
Др Алек сан дар ВА СИЋ, му зи ко лог, на уч ни 

са рад ник, Бе о град
Ан ки ца ВА СИЋ, би бли о те кар, Но ви Сад 
Др Ве ра ВА СИЋ, фи ло лог, про фе сор уни-

вер зи те та, Но ви Сад
Др Во ји слав ВА СИЋ, би о лог, про фе сор уни-

вер зи те та, Бе о град 
Др Раст ко ВА СИЋ, ар хе о лог, на уч ни са вет-

ник, Бе о град
Владимир ВАТИЋ, машински инжењер, 

Нови Сад
Др Ти хо мир ВЕЈ НО ВИЋ, ле кар, про фе сор 

уни вер зи те та, Но ви Сад 
Зо ран ВЕ ЉА НО ВИЋ, исто ри чар, ви ши ар-

хи ви ста, Су бо ти ца
Ју го слав ВЕЉ КОВ СКИ, исто ри чар, ви ши 

ар хи ви ста, Но ви Сад
Др Иштван ВЕ РЕШ БА РА ЊИ, хе ми чар, про-

фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад
Др Мир ја на ВЕ СЕ ЛИ НО ВИЋ ХОФ МАН, 

му зи ко лог, про фе сор уни вер зи те та, Бео-
град

Др Ми лош ВЕ СИН, про то је реј, про фе сор 
уни вер зи те та, Чи ка го, САД

Др Бран ка ВИ ДИЋ, ве те ри нар, на уч ни са-
вет ник, Но ви Сад 

Др Сло бо дан ВЛА ДУ ШИЋ, исто ри чар књи-
жев но сти, про фе сор уни вер зи те та, Су-
бо ти ца
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Др Ја сна ВЛА ЈИЋ-ПО ПО ВИЋ, кла сич ни 
фи ло лог, на уч ни са вет ник, Бе о град 

Др Дој чил ВОЈ ВО ДИЋ, сла ви ста, про фе сор 
уни вер зи те та, Но ви Сад

Ака де мик Дра ган ВОЈ ВО ДИЋ, исто ри чар 
умет но сти, про фе сор уни вер зи те та, до-
пи сни члан СА НУ, Бе о град

Ака де мик Ми хај ло ВОЈ ВО ДИЋ, исто ри чар, 
про фе сор уни вер зи те та, Бе о град

Др Мир ја на ВО ЈИ НО ВИЋ МИ ЛО РА ДОВ, 
хе ми чар, про фе сор уни вер зи те та, Но ви 
Сад 

Мр Ста ни ша ВО ЈИ НО ВИЋ, исто ри чар књи-
жев но сти, Бе о град

Ми лан ВОЈ НО ВИЋ, со ци о лог, Сом бор
Др Алек сан дра ВРА НЕШ, би бли о граф, про-

фе сор уни вер зи те та, Бе о град
Ми ле на ВР БА ШКИ, исто ри чар умет но сти, 

му зеј ски са вет ник, Но ви Сад
Мр Ми ли ца ВУ ЈА НИЋ, лек си ко лог, Бе о град
Др Ан те ВУ ЈИЋ, би о лог, про фе сор уни вер-

зи те та, Но ви Сад 
Др Ду шан ка ВУ ЈО ВИЋ, фи ло лог, про фе сор 

уни вер зи те та, Но ви Сад 
Ни ко ла ВУЈ ЧИЋ, књи жев ник, Бе о град
Алек ВУ КА ДИ НО ВИЋ, књи жев ник, Бе о град 
Др Дра га на ВУ КИ ЋЕ ВИЋ, исто ри чар књи-

жев но сти, про фе сор уни вер зи те та, Бе о-
град

Др Бо ри ша ВУ КО ВИЋ, ле кар, про фе сор уни-
вер зи те та, Но ви Сад

Др Дрен ка ВУ КО ВИЋ, по ли ти ко лог, про фе-
сор уни вер зи те та, Бе о град

Мр Ко ста ВУ КО ВИЋ, исто ри чар умет но сти, 
Сент Ан дре ја, Ма ђар ска 

Др Је ле на ВУ КО ЈЕ ВИЋ, би о лог, про фе сор 
уни вер зи те та, Бе о град

Др На да ВУ КО ЈЕ ВИЋ, хе ми чар, про фе сор 
уни вер зи те та, Но ви Сад 

Др Гор да на ВУК СА НО ВИЋ, со ци о лог, про-
фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад 

Ака де мик Ми ро ВУК СА НО ВИЋ, књи жев-
ник, Но ви Сад

Др Ра дој ка ВУК ЧЕ ВИЋ, исто ри чар књи жев-
но сти, про фе сор уни вер зи те та, Бе о град 

Др Алек сан дра ВУ ЛЕ ТИЋ, исто ри чар, ви ши 
на уч ни са рад ник, Бе о град

Бој ка ВУ ЛЕ ТИЋ, би бли о те кар, Сме де ре во
Др Ми о драг ВУ ЛИН, исто ри чар књи жев но-

сти, Ба ња Лу ка, Ре пу бли ка Срп ска
Зо ран ВУ ЧЕ ВИЋ, прав ник, Но ви Сад
Др Мир ја на ВУЧ КО ВИЋ, би о лог, про фе сор 

уни вер зи те та, Но ви Сад 
Др Ни ко ла ВУЧ КО ВИЋ, ле кар, про фе сор 

уни вер зи те та, Но ви Сад 

Дра ган ГА ВЕ ЛА, прав ник, Бе о град
Др Вла дан ГА ВРИ ЛО ВИЋ, исто ри чар, про-

фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад 
Др Слав ка ГА ЈИН, би о лог, про фе сор уни-

вер зи те та, Но ви Сад 
Бог дан ГА ЈИЋ, исто ри чар, Су бо ти ца
Др До рин ГА МУ ЛЕ СКУ, фи ло лог, про фе сор 

уни вер зи те та, Бу ку решт, Ру му ни ја 
Др Ми ро слав ГАН ТАР, би о лог, про фе сор 

уни вер зи те та, Фи ла дел фи ја, САД 
Др Сла ви ца ГА РО ЊА РА ДО ВА НАЦ, исто-

ри чар књи жев но сти, про фе соруни вер-
зи те та, Бе о град

Др Ка та ри на ГА ШИ, хе ми чар, про фе сор 
уни вер зи те та, Но ви Сад 

Др Ран ка ГА ШИЋ, исто ри чар, ви ши на уч ни 
са рад ник, Бе о град

Др Сла во мир ГВО ЗДЕ НО ВИЋ, књи жев ник, 
Те ми швар, Ру му ни ја 

Др Рад ми ла ГИ КИЋ ПЕ ТРО ВИЋ, књи жев-
ник, Но ви Сад

Др Вла ди сла ва ГОР ДИЋ ПЕТ КО ВИЋ, ан-
гли ста, про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад 

Др Слав ко ГОР ДИЋ, исто ри чар књи жев но-
сти, про фе сор еме ри тус, Но ви Сад

Др Да рин ка ГОР ТАН ПРЕМК, фи ло лог, про-
фе сор уни вер зи те та, Бе о град

Мр Ду ши ца ГР БИЋ, лин гви ста би бли о граф, 
ар хе о граф, са вет ник, Но ви Сад

Др Ни ко ла ГР ДИ НИЋ, исто ри чар књи жев-
но сти, про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад 

Ака де мик Ја сми на ГР КО ВИЋ МЕЈ ЏОР, фи-
ло лог, про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад

Ака де мик Алек сан дар ГРУ БИЋ, ге о лог, про-
фе сор уни вер зи те та, Бе о град

Ма ја ГРУ ЈИЋ, пи ја нист ки ња, Но ви Сад
Ми ло рад ГРУ ЈИЋ, књи жев ник, Но ви Сад 
Др Сто јан ГРУ ЈИЋ, хе ми чар, про фе сор уни-

вер зи те та, Но ви Сад 
Др Вла ди мир ГУД КОВ, фи ло лог, про фе сор 

уни вер зи те та, Мо сква, Ру си ја
Др Сне жа на ГУ ДУ РИЋ, ро ма ни ста, про фе-

сор уни вер зи те та, Но ви Сад
Ја нош ГУ ЕЛ МИ НО, би о лог, Сен та
Др Бо жо ДАЛ МА ЦИ ЈА, хе ми чар, про фе сор 

уни вер зи те та, Но ви Сад 
Др Са ва ДА МЈА НОВ, исто ри чар књи жев но-

сти, про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад
Др Дра ган ДА МЈА НО ВИЋ, исто ри чар умет-

но сти, про фе сор уни вер зи те та, За греб, 
Хр ват ска

Ми ло ван ДА НОЈ ЛИЋ, књи жев ник, По а тје, 
Фран цу ска 

Др Ве ли ка ДА У ТО ВА РУ ШЕ ВЉА НИН, ар-
хе о лог, ви ши на уч ни са рад ник, Но ви Сад 
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Ака де мик Ми о мир ДА ШИЋ, исто ри чар, про-
фе сор уни вер зи те та, Под го ри ца, Црна 
Го ра 

Ду шан ДЕ ЈА НАЦ, по ли ти ко лог, пу бли ци-
ста, Ки кин да

Др Јо ван ДЕ ЛИЋ, исто ри чар књи жев но сти, 
про фе сор уни вер зи те та, до пи сни члан, 
Бе о град

Др Ли ди ја ДЕ ЛИЋ, исто ри чар књи жев но-
сти, ви ши на уч ни са рад ник, Бе о град

Др Че до мир ДЕ НИЋ, исто ри чар, ар хи ви ста, 
Но ви Сад

Др Ср би слав ДЕН ЧИЋ, агро ном, на уч ни са-
вет ник, Но ви Сад 

Ака де мик Де јан ДЕ СПИЋ, ком по зи тор, про-
фе сор уни вер зи те та, Бе о град 

Др Ђор ђе ДЕ СПИЋ, књи жев ник, про фе сор 
уни вер зи те та, Но ви Сад 

Др Ми ло рад ДЕ ШИЋ, фи ло лог, про фе сор 
уни вер зи те та, Бе о град 

Др Ха ти џа ДИ ЗДА РЕ ВИЋ, исто ри чар књи-
жев но сти, Са ра је во 

Др Жар ко ДИ МИЋ, исто ри чар, Срем ски 
Кар лов ци

Ака де мик Љу бо драг ДИ МИЋ, исто ри чар, 
про фе сор уни вер зи те та, Бе о град

Др Ан ка ДИ НИЋ, би о лог, на уч ни са вет ник, 
Бе о град 

Др Ла зар ДОВ НИ КО ВИЋ, ин же њер, про фе-
сор уни вер зи те та, Но ви Сад 

Ра ди во је ДО ДЕ РО ВИЋ, би бли о те кар са вет-
ник, Но ви Сад 

Др Урош ДОЈ ЧИ НО ВИЋ, ги та ри ста, ком по-
зи тор, Бе о град

Ре ги на ДО РО ЊИ НА, на уч ни са вет ник, Мо-
сква, Ру си ја

Мр Не над ДО ШЛИЋ, исто ри чар, би бли о те-
кар, Но ви Сад

Др На та ша ДРА ГИН, фи ло лог, про фе сор 
уни вер зи те та, Но ви Сад

Др Рај на ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ, фи ло лог, про фе сор 
уни вер зи те та, Бе о град

Др Пре драг ДРА ГО ЈЕ ВИЋ, исто ри чар умет-
но сти, про фе сор уни вер зи те та, Бе о град

Др Пе тар ДРА ЧА, ле кар, про фе сор уни вер-
зи те та, Но ви Сад 

Бо ро ДРА ШКО ВИЋ, ре ди тељ, про фе сор 
уни вер зи те та, Бе о град 

Др Ми ро слав ДУ ДОК, сло ва ки ста, про фе сор 
уни вер зи те та, Но ви Сад

Бе ла ДУ РАН ЦИ, исто ри чар умет но сти, Су-
бо ти ца

Др Бог дан ЂА КО ВИЋ, му зи ко лог, про фе сор 
уни вер зи те та, Но ви Сад

Др Љу бо мир ЂА КО ВИЋ, тех но лог, про фе-
сор уни вер зи те та, Но ви Сад 

Др Зол тан ЂЕ РЕ, исто ри чар, про фе сор уни-
вер зи те та, Но ви Сад

Др Зо ран ЂЕ РИЋ, књи жев ник, те а тро лог, 
про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад

Мр Гор да на ЂИ ЛАС, про фе сор књи жев но-
сти, би бли о те кар са вет ник, Но ви Сад

Гој ко ЂО ГО, књи жев ник, Бе о град
Др Бо јан ЂОР ЂЕ ВИЋ, исто ри чар књи жев-

но сти, про фе сор уни вер зи те та, Бе о град
Ми лан ЂОР ЂЕ ВИЋ, књи жев ник, Бе о град
Ми лан ЂУ КА НОВ, исто ри чар, ар хив ски са-

вет ник, Зре ња нин
Др Ма ја ЂУ КА НО ВИЋ, фи ло лог, про фе сор 

уни вер зи те та, Бе о град
Др Дра гу тин ЂУ КИЋ, би о лог, про фе сор 

уни вер зи те та,Ча чак
Јул ка ЂУ КИЋ, про фе сор срп ског је зи ка, 

струч ни са рад ник, Но ви Сад 
Др На да ЂУ КИЋ, би о лог, про фе сор уни вер-

зи те та, Но ви Сад 
Др Бра ни слав ЂУР ЂЕВ, де мо граф, про фе сор 

уни вер зи те та, Но ви Сад
Ђор ђе ЂУР ЂЕ ВИЋ, те а тро лог, Бе о град 
Гор да на ЂУР ЂЕ ВИЋ ДИ МИЋ, глу ми ца, Нови 

Сад
Мр Ма ри на ЂУР ЂЕ ВИЋ, исто ри чар умет-

но сти, Бе о град
Др Ђор ђе ЂУ РИЋ, исто ри чар, про фе сор уни-

вер зи те та, Но ви Сад
Др Жељ ко ЂУ РИЋ, ита ли ја ни ста, про фе сор 

уни вер зи те та, Бе о град
Др Си мо ни да ЂУ РИЋ, агро ном, про фе сор 

уни вер зи те та, Но ви Сад
Др Ра до слав ЕРА КО ВИЋ, исто ри чар књи-

жев но сти, про фе сор уни вер зи те та, Но ви 
Сад

Мир ја на ЕРИЋ, про фе сор срп ског је зи ка и 
књи жев но сти, струч ни са рад ник, Но ви 
Сад

Мр Дра гој ла ЖИ ВА НОВ, исто ри чар умет-
но сти, му зеј ски са вет ник, Но ви Сад

Др Са ва ЖИ ВА НОВ, по ли ти ко лог, про фе сор 
уни вер зи те та, Бе о град 

Др Са ња ЖИ ВА НО ВИЋ, те а тро лог, Бе о град
Др Ми ло рад ЖИ ВАН ЧЕ ВИЋ, исто ри чар 

књи жев но сти, про фе сор уни вер зи те та, 
Но ви Сад

Зден ка ЖИВ КО ВИЋ, сли кар, Бе о град
Зо ран ЖИВ КО ВИЋ, про фе сор упо ред не 

књи жев но сти, ви ши ар хи ви ста, Бе о град
Др Со фи ја ЗА НИ, сла ви ста, про фе сор уни вер-

зи те та, Па до ва, Ита ли ја
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Др Ду шан ка ЗВЕ КИЋ-ДУ ША НО ВИЋ, фи-
ло лог, про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад

Др Дра га ЗЕЦ, фи ло лог, про фе сор уни вер-
зи те та, Ита ка, САД

Др Ол га ЗИ РО ЈЕ ВИЋ, исто ри чар, на уч ни 
са вет ник, Бе о град 

Др Мом чи ло ЗЛА ТА НО ВИЋ, исто ри чар књи-
жев но сти, про фе сор уни вер зи те та, Вра ње

Др Ма ри ја ЗЛО КО ЛИ ЦА, би о лог, на уч ни 
са вет ник, Но ви Сад 

Др Мир ка ЗО ГО ВИЋ, исто ри чар књи жев но-
сти, про фе сор уни вер зи те та, Бе о град

Мир ја на ЗР НИЋ, про фе сор књи жев но сти, 
струч ни са рад ник, Но ви Сад

Др Мир ко ЗУ РО ВАЦ, фи ло зоф, про фе сор 
уни вер зи те та, Бе о град 

Др Ду шан ИВА НИЋ, исто ри чар књи жев но-
сти, про фе сор уни вер зи те та, Бе о град

Ака де мик Ра до мир ИВА НО ВИЋ, исто ри чар 
књи жев но сти, про фе сор уни вер зи те та, 
Но ви Сад

Ака де мик Ма са ју ки ИВА ТА, еко но ми ста, 
Ја пан

Др Ве ли мир ИВЕ ТИЋ, исто ри чар, ар хив ски 
са вет ник, Бе о град

Др Ве сна ИВЕ ТИЋ, ле кар, про фе сор уни-
вер зи те та, Но ви Сад 

Др Ру жи ца ИГИЋ, би о лог, про фе сор уни-
вер зи те та, Но ви Сад

Др Ива на ИГ ЊА ТОВ ПО ПО ВИЋ, те а тро лог, 
про фе сор стру ков них сту ди ја, Но ви Сад 

Др Алек сан дар ИГ ЊА ТО ВИЋ, ар хи тек та, 
про фе сор уни вер зи те та, Бе о град

Др Ср ба ИГ ЊА ТО ВИЋ, књи жев ник, Бе о-
град

До бро сав ИЛИЋ, исто ри чар, Но ви Сад
Мр Смиљ ка ИСА КО ВИЋ, чем ба ли ста, Бе о-

град
Др Ко р не ли ја ИЧИН, сла ви ста, про фе сор 

уни вер зи те та, Бе о град
Ака де мик Пер ЈА КОБ СЕН, сла ви ста, исто-

ри чар књи жев но сти, Ко пен ха ген, Дан ска
Ни ко ла ЈА КО ВЉЕ ВИЋ, прав ник, Но ви Сад 
Др Ка јо ко ЈА МА СА КИ ВУ КЕ ЛИЋ, ја па но-

лог, про фе сор уни вер зи те та, Бе о град
Др Мир ја на ЈА РАК, би о лог, про фе сор уни-

вер зи те та, Но ви Сад
Др Сла ђа на ЈА ЋИ МО ВИЋ, исто ри чар књи-

жев но сти, про фе сор уни вер зи те та, Бе о-
град

Ми лош ЈЕВ ТИЋ, пу бли ци ста, Бе о град
Др Во ји слав ЈЕ ЛИЋ, кла сич ни фи ло лог, про-

фе сор уни вер зи те та, Бе о град 
Др Дра га на ЈЕ РЕ МИЋ МОЛ НАР, му зи ко лог, 

про фе сор уни вер зи те та, Бе о град 

Др Алек сан дар ЈЕР КОВ, књи жев ни кри ти-
чар, про фе сор уни вер зи те та, Бе о град 

До бри ла ЈЕР КОВ, прав ник, Но ви Сад
Др Ве ра ЈЕР КО ВИЋ, фи ло лог, про фе сор 

уни вер зи те та, Но ви Сад 
Др Со ња ЈЕР КО ВИЋ, исто ри чар, ар хи ви ски 

са вет ник, Бе о град
Др Ја сна ЈО ВА НОВ, исто ри чар умет но сти, 

про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад
Др Алек сан дар ЈО ВА НО ВИЋ, исто ри чар 

књи жев но сти, про фе сор уни вер зи те та, 
Бе о град 

Др Алек сан дра В. ЈО ВА НО ВИЋ, исто ри чар 
књи жев но сти, про фе сор уни вер зи те та, 
Бе о град 

Алек сан дра ЈО ВА НО ВИЋ, про фе сор срп-
ског је зи ка, ви ши ар хи ви ста, струч ни 
са рад ник, Но ви Сад

Др Ве ра ЈО ВА НО ВИЋ ДУН ЂИН, исто ри чар 
умет но сти, са вет ник, Но ви Сад 

Дра ган ЈО ВА НО ВИЋ ДА НИ ЛОВ, књи жев-
ник, По же га

Др Гор да на ЈО ВА НО ВИЋ, фи ло лог, про фе-
сор уни вер зи те та, Бе о град 

Др Зо ран Т. ЈО ВА НО ВИЋ, те а тро лог, Бе о-
град

Др Је ле на ЈО ВА НО ВИЋ, ет но му зи ко лог, ви-
ши на уч ни са рад ник, до пи сни члан СА-
НУ, Бе о град

Др Ми о драг ЈО ВА НО ВИЋ, фи ло лог, про фе-
сор уни вер зи те та, Ник шић, Цр на Го ра 

Др Ра шко В. ЈО ВА НО ВИЋ, те а тро лог, Бе о-
град 

Др То ми слав ЈО ВА НО ВИЋ, исто ри чар књи-
жев но сти, про фе сор уни вер зи те та, Бе о-
град

Ма ри ја ЈО ВАН ЦАИ, би бли о граф, би бли о-
те кар са вет ник, Но ви Сад

Др Бо јан ЈО ВИЋ, исто ри чар књи жев но сти, 
про фе сор уни вер зи те та, Бе о град

Ака де мик Ви дој ко ЈО ВИЋ, ге о лог, про фе сор 
уни вер зи те та, Бе о град

Др Ра до ји ца ЈО ВИ ЋЕ ВИЋ, фи ло лог, про фе-
сор уни вер зи те та, Бе о град 

Та ма ра ЈО ВИ ЋЕ ВИЋ, пи ја нист ки ња, Но ви 
Сад

Др Та тја на ЈО ВИ ЋЕ ВИЋ, исто ри чар књи-
жев но сти, про фе сор уни вер зи те та, Кра-
гу је вац

Др Вла ди мир ЈО КА НО ВИЋ, хи рург, ва јар, 
Но ви Сад

Др Ја сми на ЈО КИЋ, фол кло ри ста, про фе сор 
уни вер зи те та, Но ви Сад

Др Бра ни слав ЈО ЦИЋ, агро ном, на уч ни са-
вет ник, Но ви Сад 
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Мр Мир ја на ЈО ЦИЋ, фи ло лог, Но ви Сад 
Др Ма ри на ЈУ РИ ШИЋ, фи ло лог, на уч ни са-

рад ник, Бе о град 
Др Љи ља на ЈУ ХАС ГЕ ОР ГИ ЈЕВ СКА, исто-

ри чар књи жев но сти, про фе сор уни вер-
зи те та, Бе о град 

Др Алек сан дар КА ДИ ЈЕ ВИЋ, исто ри чар 
умет но сти, про фе сор уни вер зи те та, Бео-
град

Др Ка та лин КА ИЧ, те а тро лог, про фе сор уни-
вер зи те та, Су бо ти ца

Ака де мик Јо ван ка КА ЛИЋ, исто ри чар, про-
фе сор уни вер зи те та, Бе о град

Др Дар ко КА ПОР, фи зи чар, про фе сор уни-
вер зи те та, Но ви Сад 

Др Ни ла КА ПОР СТА НУ ЛО ВИЋ, пси хо лог, 
про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад

Бра ни слав КА РА НО ВИЋ, исто ри чар, ви ши 
ар хи ви ста, Но ви Сад

Во ји слав КА РА НО ВИЋ, књи жев ник, Бе о град 
Др Зо ја КА РА НО ВИЋ, исто ри чар књи жев-

но сти, про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад 
Мр Мир ја на КА РА НО ВИЋ, фи ло зоф, ком-

па ра ти ви ста, ре дак тор, Но ви Сад
Др Вик тор КА РА СЈОВ, исто ри чар, про фе сор 

уни вер зи те та, Мо сква, Ру си ја 
Др Алек сан дар КА САШ, исто ри чар, про фе-

сор уни вер зи те та, Но ви Сад
Др Вик тор КА СТЕ ЛА НИ, кла сич ни фи ло лог, 

про фе сор уни вер зи те та, Ден вер, САД 
Ака де мик Ру долф КА СТО РИ, агро ном, про-

фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад 
Др Вла ди мир КА ТИЋ, ин же њер, про фе сор 

уни вер зи те та, Но ви Сад
Др Слав ко КЕ ВРЕ ШАН, хе ми чар, про фе сор 

уни вер зи те та, Но ви Сад 
Дра го КЕ КА НО ВИЋ, књи жев ник, За греб, 

Хр ват ска
Др Ни на КИ РАЉ, те а тро лог, Бу дим пе шта, 

Ма ђар ска
Жив ко КИ СЕ ЛИЧ КИ, прав ник, Но ви Сад
Ака де мик Иван КЛАЈН, фи ло лог, про фе сор 

уни вер зи те та, Бе о град 
Га ли на Пе тров на КЛЕ ПИ КО ВА, фи ло лог, 

Мо сква, Ру си ја
Др Ма ри ја КЛЕ УТ, исто ри чар књи жев но сти, 

про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад
Др Ду шка КЛИ КО ВАЦ, фи ло лог, про фе сор 

уни вер зи те та, Бе о град
Др Алек са КНЕ ЖЕ ВИЋ, би о лог, про фе сор 

уни вер зи те та, Но ви Сад 
Бран ка КНЕ ЖЕ ВИЋ, исто ри чар умет но сти, 

про фе сор уни вер зи те та, Бе о град 
Сло бо дан КНЕ ЖЕ ВИЋ, еко но ми ста, Но ви 

Сад

Др Не стор КО БИ ЛА РОВ, хе ми чар, про фе сор 
уни вер зи те та, Но ви Сад 

Мр Ве ра КО ВАЧ ВИТ КАИ, опер ска пе ва чи-
ца, про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад 

Др Ла зар КО ВА ЧЕВ, агро ном, на уч ни са вет-
ник, Но ви Сад 

Бра ни сла ва КО ВА ЧЕ ВИЋ, но ви нар, Но ви Сад
Ака де мик Зо ран КО ВА ЧЕ ВИЋ, би о лог, про-

фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад
Др Ми лош КО ВА ЧЕ ВИЋ, фи ло лог, про фе-

сор уни вер зи те та, Бе о град 
Др Рад ми ла КО ВА ЧЕ ВИЋ, би о лог, про фе сор 

уни вер зи те та, Но ви Сад 
Др Гор да на КО ВА ЧЕК СТА НИЋ, прав ник, 

про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад 
Др Ми лош КО ВИЋ, исто ри чар, про фе сор 

уни вер зи те та, Бе о град
Др Ле он КО ЈЕН, фи ло зоф, про фе сор уни-

вер зи те та, Бе о град
Мом чи ло КО ЈИЋ, агро ном, про фе сор уни-

вер зи те та, Зе мун 
Др Ма ри ја на КО КА НО ВИЋ МА Р КО ВИЋ, 

му зи ко лог, про фе сор уни вер зи те та, Нови 
Сад

Др Дра ган КО КО ВИЋ, со ци о лог, про фе сор 
уни вер зи те та, Но ви Сад 

Или ја КОМ НЕ НО ВИЋ, исто ри чар, му зеј ски 
са вет ник, Но ви Сад

Др Ксе ни ја КОН ЧА РЕ ВИЋ, сла ви ста, про-
фе сор уни вер зи те та, Бе о град

Др Ђор ђе КО ЊЕ ВИЋ, би о лог, на уч ни са вет-
ник, Ко тор, Цр на Го ра 

Вла ди мир КО ПИЦЛ, књи жев ник, Но ви Сад 
Др Ве ри ца КО ПРИ ВИ ЦА, сла ви ста, про фе-

сор уни вер зи те та, Бе о град 
Др Алек сан дра КОР ДА ПЕ ТРО ВИЋ, бо хе-

ми ста, про фе сор уни вер зи те та, Бе о град
Др Бог дан КО СА НО ВИЋ, исто ри чар књи-

жев но сти, про фе сор уни вер зи те та, Но ви 
Сад

Ака де мик Алек сан дар КО СТИЋ, пси хо лог, 
про фе сор уни вер зи те та, Бе о град

Ака де мик Вла ди мир КО СТИЋ, ле кар, про-
фе сор уни вер зи те та, Бе о град

Др Ву ка шин КО СТИЋ, сла ви ста, про фе сор 
уни вер зи те та, При шти на

Др Де сан ка КО СТИЋ, би о лог, про фе сор уни-
вер зи те та, Но ви Сад

Др Ми ро сла ва КО СТИЋ, исто ри чар умет-
но сти, ви ши на уч ни са рад ник, Бе о град

Др Та тја на КО СТИЋ, би о лог, про фе сор уни-
вер зи те та, Но ви Сад 

Зла та КО ЦИЋ, пе сник, Бе о град
Др Сун чи ца КО ЦИЋ ТА НАЦ КОВ, тех но лог, 

до цент уни вер зи те та, Но ви Сад
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Др Со фи ја КО ШНИ ЧАР, те а тро лог, про фе-
сор уни вер зи те та, Но ви Сад

Мр Та ња КРА ГУ ЈЕ ВИЋ, књи жев ник, Зе мун 
Др Ми лан КРАЈ ЧО ВИЋ, исто ри чар, Бра ти-

сла ва, Сло вач ка
Др Ма ри ја КРА ЉЕ ВИЋ БА ЛА ЛИЋ, агро-

ном, про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад 
Ака де мик Ва си ли је Ђ. КРЕ СТИЋ, исто ри-

чар, про фе сор уни вер зи те та, Бе о град
Др Пе тар В. КРЕ СТИЋ, исто ри чар, на уч ни 

са вет ник, Бе о град
Др Ана КРЕЧ МЕР, лин гви ста, про фе сор 

уни вер зи те та, Бо хум, Не мач ка
Др Љу бо мир ка КР КЉУШ, прав ник, про фе-

сор уни вер зи те та, Но ви Сад
Здрав ко КР СТА НО ВИЋ, књи жев ник, Бе о град
Др Бо ри во је КР СТИЋ, би о лог, про фе сор 

уни вер зи те та, Но ви Сад 
Др Не над КР СТИЋ, ро ма ни ста, про фе сор 

уни вер зи те та, Но ви Сад
Др Ве сна КРЧ МАР, те а тро лог, про фе сор уни-

вер зи те та, Но ви Сад
Ве сна КР ШИЋ, пи ја нист ки ња, про фе сор уни-

вер зи те та, Бе о град
Др Бран ка КУ ЛИЋ, исто ри чар умет но сти, 

кон зер ва тор, Но ви Сад
Др Ђо ко КУН ГУ ЛОВ СКИ, би о лог, про фе сор 

уни вер зи те та, Ско пље, Се вер на Ма ке до-
ни ја 

Др Ма ри на КУ РЕ ШЕ ВИЋ, фи ло лог, про фе-
сор уни вер зи те та, Но ви Сад

Ни ко ла КУ СО ВАЦ, исто ри чар умет но сти, 
му зеј ски са вет ник, Бе о град

Др Ксе ни ја КУ ХАЈ ДА, хе ми чар, про фе сор 
уни вер зи те та, Но ви Сад 

Др Бо го слав ЛА ЖЕ ТИЋ, ле кар, про фе сор 
уни вер зи те та, Но ви Сад 

Др Пре драг ЛА ЖЕ ТИЋ, исто ри чар, ви ши 
ку стос, Бе о град

Др Пер си да ЛА ЗА РЕ ВИЋ ди ЂА КО МО, 
књи жев ни исто ри чар, Пе ска ра, Ита ли ја

Др Бран ка ЛА ЗИЋ, агро ном, про фе сор уни-
вер зи те та, Но ви Сад

Др Дан ка ЛА ЈИЋ МИ ХАЈ ЛО ВИЋ, ет но му-
зи ко лог, ви ши на уч ни са рад ник, Бе о град

Др Вук сан ЛА КИ ЋЕ ВИЋ, прав ник, Но ви Сад
Жи во рад ЛА ЛИЋ, прав ник, Но ви Сад
Др Ду шан ЛА ЛО ШЕ ВИЋ, ле кар, на уч ни са-

вет ник, Но ви Сад 
Др Је ле на ЛЕ ВИЋ, агро ном, на уч ни са вет ник, 

Бе о град
Хер ми на ЛЕ ЖИ МИ РАЦ, про фе сор књи жев-

но сти, Но ви Сад
Др Ми ле на ЛЕ СКО ВАЦ, те а тро лог, ви ши 

ку стос, Но ви Сад

Др Бра ни слав ЛЕ ТИЋ, исто ри чар књи жев-
но сти, про фе сор уни вер зи те та, Срп ско 
Са ра је во, Ре пу бли ка Срп ска

Др Пе тар Н. ЛИ ЗА НЕЦ, фи ло лог, про фе сор 
уни вер зи те та, Ужго род, Укра ји на

Јо жеф ЛИМ БУР ГЕР, прав ник, Но ви Сад
Др Алек сан дар ЛО МА, фи ло лог, про фе сор 

уни вер зи те та, Бе о град 
Др Ми о драг ЛО МА, исто ри чар књи жев но-

сти, про фе сор уни вер зи те та, Бе о град
Др Ми ло ЛОМ ПАР, исто ри чар књи жев но-

сти, про фе сор уни вер зи те та, Бе о град
Мр Мир ко ЛУ БУ РИЋ, еко но ми ста, Но ви Сад
Др Ми лош ЛУ КО ВИЋ, фи ло лог, Бе о град
Др Ра дош ЉУ ШИЋ, исто ри чар, про фе сор 

уни вер зи те та, Бе о град
Др Го ран МАК СИ МО ВИЋ, исто ри чар књи-

жев но сти, про фе сор уни вер зи те та, Ниш
Др Зо ран МАК СИ МО ВИЋ, исто ри чар, те а-

тро лог, Но ви Сад
Др Ива на МАК СИ МО ВИЋ, биљ ни фи зи о-

лог, про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад
Др Јо ван МАК СИ МО ВИЋ, ле кар, про фе сор 

уни вер зи те та, Но ви Сад
Ака де мик Љу бо мир МАК СИ МО ВИЋ, исто-

ри чар, про фе сор уни вер зи те та, Бе о град
Ми ро слав МАК СИ МО ВИЋ, књи жев ник, 

Бор ча
Др Не над МА КУ ЉЕ ВИЋ, исто ри чар умет-

но сти, про фе сор уни вер зи те та, Бе о град
Др Гој ко МА ЛО ВИЋ, исто ри чар, ар хив ски 

са вет ник, Бе о град 
Ни ко ла МА ЛО ВИЋ, књи жев ник, Хер цег 

Нови, Цр на Го ра
Др Зо ран МА НЕ ВИЋ, ар хи тек та, Бе о град
Др Мир ча МА РАН, исто ри чар, про фе сор 

уни вер зи те та, Вла ди ми ро вац
Др Мир ја на МА РИН КО ВИЋ, ори јен та ли ста, 

про фе сор уни вер зи те та, Бе о град
Др Ра до слав МА РИН КО ВИЋ, ле кар, про фе-

сор уни вер зи те та, Бе о град 
Др Со ња МА РИН КО ВИЋ, му зи ко лог, про-

фе сор уни вер зи те та, Бе о град
Др Би ља на МА РИЋ, сла ви ста, до цент уни-

вер зи те та, Бе о град
Ака де мик Во ји слав МА РИЋ, ма те ма ти чар, 

про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад 
Др Де сан ка МА РИЋ, би о лог, про фе сор уни-

вер зи те та, Но ви Сад 
Др Или ја МА РИЋ, фи ло зоф, про фе сор уни-

вер зи те та, Бе о град 
Др Ми ћа МА РИЋ, ин же њер, про фе сор уни-

вер зи те та, Но ви Сад 
Др Ксе ни ја МА РИЦ КИ ГА ЂАН СКИ, хе ле-

ни ста, про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад



498 РАД МАТИЦЕ СРПСКЕ

Др Гор дан МА РИ ЧИЋ, кла сич ни фи ло лог, 
про фе сор уни вер зи те та, Бе о град

Др Ми лен ко МАР ЈА НОВ, хи дро тех нич ки 
ин же њер, про фе сор уни вер зи те та, Но ви 
Сад 

Др Ми хај ло МАР ЈА НОВ, ле кар, на уч ни са-
вет ник, Но ви Сад 

Др Ве сна МАР ЈА НО ВИЋ, ет но лог, му зеј ски 
са вет ник, Бе о град

Др Ми лош МАР ЈА НО ВИЋ, со ци о лог, про-
фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад 

Др На та ша МАР ЈА НО ВИЋ, му зи ко лог, на-
уч ни са вет ник, Бе о град 

Др Пе тар МАР ЈА НО ВИЋ, те а тро лог, про фе-
сор уни вер зи те та, Бе о град

Др Сло бо дан ка МАР КОВ, со ци о лог, про фе-
сор уни вер зи те та, Но ви Сад 

Др Ве сна МАР КО ВИЋ, те а тро лог, фи ло лог, 
про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад 

Др Го ран МАР КО ВИЋ, агро ном, про фе сор 
уни вер зи те та, Ча чак

Др Ми о драг МА Р КО ВИЋ, исто ри чар умет-
но сти, про фе сор уни вер зи те та, до пи сни 
члан СА НУ, Бе о град

Мир ја на МАР КО ВИЋ, ин же њер, Но ви Сад
Др Ср ђан МАР КО ВИЋ, исто ри чар умет но-

сти, про фе сор уни вер зи те та, Ле ско вац
Др Та тја на МАР КО ВИЋ, му зи ко лог, про фе-

сор уни вер зи те та, Бе о град
Др Рад ми ло МА РО ЈЕ ВИЋ, фи ло лог, про фе-

сор уни вер зи те та, Бе о град 
До бри ла МАР ТИ НОВ, про фе сор књи жев но-

сти, Но ви Сад
Др Адри ја на МАР ЧЕ ТИЋ, исто ри чар књи-

жев но сти, про фе сор уни вер зи те та, Бе о-
град

Ми ло ван МАР ЧЕ ТИЋ, књи жев ник, Бе о град
Др Али на Ј. МА СЛО ВА, сла ви ста, про фе сор 

уни вер зи те та, Са ранск, Ру си ја
Др Ми лан МА ТА ВУЉ, би о лог, про фе сор 

уни вер зи те та, Но ви Сад 
Др Ми о драг МА ТИЦ КИ, фи ло лог, на уч ни 

са вет ник, Бе о град
Др Ве сна МА ТО ВИЋ, исто ри чар књи жев но-

сти, про фе сор уни вер зи те та, Бе о град
Др Љу бо мир МА ЏАР, еко но ми ста, про фе сор 

уни вер зи те та, Бе о град 
Др Сте ван МА ШИ РЕ ВИЋ, фи то па то лог, 

про фе сор уни вер зи те та Но ви Сад 
Др Љу би ца МЕ ДИЋ МИ ЈА ЧЕ ВИЋ, фар ма-

це ут, на уч ни са вет ник, Бе о град
Др Сне жа на МЕ ЗЕИ, би о лог, на уч ни са вет-

ник, Но ви Сад 
Др Ли ди ја МЕ РЕ НИК, исто ри чар умет но-

сти, про фе сор уни вер зи те та, Бе о град

Др Љи ља на МЕР КУ ЛОВ, би о лог, про фе сор 
уни вер зи те та, Но ви Сад 

Др Де јан МИ КА ВИ ЦА, исто ри чар, про фе-
сор уни вер зи те та, Но ви Сад 

Гро зда МИ КИ ТИ ШИН, ар хи тек тон ски тех-
ни чар, Но ви Сад

Др Ра ди во је МИ КИЋ, књи жев ни кри ти чар, 
про фе сор уни вер зи те та, Бе о град 

Др Лев МИ КЛЕ СЕН, фи ло лог, про фе сор 
уни вер зи те та, Осло, Нор ве шка 

Др Би ља на МИ ЛА НО ВИЋ, му зи ко лог, на-
уч ни са рад ник, Бе о град

Бра ти слав Р. МИ ЛА НО ВИЋ, књи жев ник, 
Бе о град

Ми о драг МИ ЛА НО ВИЋ, опер ски пе вач, Нови 
Сад

Др Ол га МИ ЛА НО ВИЋ, те а тро лог, му зеј ски 
са вет ник, Бе о град

Др Ме ли та МИ ЛИН, му зи ко лог, на уч ни са-
ве тик, Бе о град

Др Ми о драг МИ ЛИН, исто ри чар, Те ми швар, 
Ру му ни ја

Мр Ма ри на МИ ЛИЋ РА ДО ВИЋ, пи ја нист-
ки ња, про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад

Др Сло бо дан ка МИ ЛИ ЋЕ ВИЋ, би о лог, про-
фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад 

Мр Де јан МИ ЛО РА ДОВ, лек си ко граф, струч-
ни са рад ник, Но ви Сад

Др Со фи ја МИ ЛО РА ДО ВИЋ, фи ло лог, про-
фе сор уни вер зи те та, Бе о град 

Др Пе тар МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ, књи жев ник, 
про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад 

Др Бо жо МИ ЛО ШЕ ВИЋ, со ци о лог, про фе-
сор уни вер зи те та, Но ви Сад

Еми ца МИ ЛО ШЕ ВИЋ, исто ри чар умет но-
сти, му зеј ски са вет ник, Но ви Сад

Др На да МИ ЛО ШЕ ВИЋ, би о лог, на уч ни са-
вет ник, Но ви Сад 

Ака де мик На да МИ ЛО ШЕ ВИЋ ЂОР ЂЕ-
ВИЋ, исто ри чар књи жев но сти, про фе сор 
уни вер зи те та, Бе о град

Не над МИ ЛО ШЕ ВИЋ, књи жев ник, Бе о град 
Др Пе тар МИ ЛО ШЕ ВИЋ, књи жев ник, про-

фе сор уни вер зи те та, Бу дим пе шта, Ма-
ђар ска 

Др Ду шан МИЉ КО ВИЋ, хе ми чар, про фе сор 
уни вер зи те та, Но ви Сад 

Љу би ца МИЉ КО ВИЋ, исто ри чар умет но-
сти, му зеј ски са вет ник, Бе о град

Др Не да МИ МИ ЦА ДУ КИЋ, хе ми чар, про-
фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад

Др Ду шан ка Н. МИ РИЋ, сла ви ста, про фе сор 
уни вер зи те та, Но ви Сад

Ка та МИ РИЋ, би бли о те кар са вет ник, Но ви 
Сад
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Др Ми ло ван МИ ТРО ВИЋ, со ци о лог, про фе-
сор уни вер зи те та, Бе о град

Ака де мик Дра го слав МИ ХА И ЛО ВИЋ, књи-
жев ник, Бе о град 

Др Дра гу тин Т. МИ ХАЈ ЛО ВИЋ, фи зи чар, 
про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад 

Мр Ду шан МИ ХА ЛЕК, му зи ко лог, Бер ше ва, 
Изра ел

Др Сне жа на МИ ШИЋ, исто ри чар умет но-
сти, ку стос, Но ви Сад

Др Алек сан дар МОЛ НАР, со ци о лог, про фе-
сор уни вер зи те та, Но ви Сад 

Др Бран ко МОМ ЧИ ЛО ВИЋ, ан гли ста, про-
фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад

Ол ги ца МОМ ЧИ ЛО ВИЋ, би бли о те кар са-
вет ник, Бе о град

Пре драг МОМ ЧИ ЛО ВИЋ, глу мац, про фе сор 
уни вер зи те та, Но ви Сад 

Др На де жда МО СУ СО ВА, му зи ко лог, на уч-
ни са вет ник, Бе о град

Др Ме ли на Г. МО У ЗА ЛА, фи ло зоф, про фе-
сор уни вер зи те та, Па трас, Грч ка

Др На ста сја МР КО ВАЧ КИ, би о лог, на уч ни 
са вет ник, Но ви Сад 

Др Дра га на МР ШЕ ВИЋ РА ДО ВИЋ, фи ло-
лог, про фе сор уни вер зи те та, Бе о град

Др Ел –дин НА БА ВА ЈА, хе ми чар, про фе сор 
уни вер зи те та, Тан та, Еги пат 

Др Рад ми ла НА СТИЋ, ан гли ста, те а тро лог, 
про фе сор уни вер зи те та, Бе о град

Ака де мик Гер хард НЕ ВЕ КЛОВ СКИ, фи ло-
лог, про фе сор уни вер зи те та, Кла ген фурт, 
Ау стри ја

Др Љи ља на НЕ ДЕЉ КОВ, фи ло лог, про фе сор 
уни вер зи те та, Но ви Сад 

Жи во рад НЕ ДЕЉ КО ВИЋ, књи жев ник, Кра-
ље во

Др Мар ко НЕ ДИЋ, књи жев ник, књи жев ни 
кри ти чар, Бе о град 

Др Алек сан дар НЕ ДОК, ле кар, на уч ни са-
вет ник, Бе о град

Ми лан НЕ НА ДИЋ, књи жев ник, Пе тро ва ра-
дин, Но ви Сад 

Др Ми ли вој НЕ НИН, књи жев ни кри ти чар, 
про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад

Др Сне жа на НИ КО ЛА ЈЕ ВИЋ, пи ја ни ста, 
про фе сор уни вер зи те та, Бе о град 

Др Алек сан дар НИ КО ЛИЋ, ма те ма ти чар, 
про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад 

Алек сан дра НИ КО ЛИЋ, про фе сор књи жев-
но сти, струч ни са рад ник, Но ви Сад

Вла ди мир М. НИ КО ЛИЋ, ге о граф, ар хи ви-
ста, струч ни са рад ник, Но ви Сад

Др Ду шан НИ КО ЛИЋ, прав ник, про фе сор 
уни вер зи те та, Но ви Сад

Др Ми ро слав НИ КО ЛИЋ, агро ном, ви ши 
на уч ни са рад ник, Бе о град 

Др Ми ро слав НИ КО ЛИЋ, фи ло лог, про фе сор 
уни вер зи те та, Бе о град 

Же ли драг НИК ЧЕ ВИЋ, књи жев ник, Под го-
ри ца, Цр на Го ра

Др Алек сан дра НО ВА КОВ, исто ри чар, на-
уч ни са рад ник, Но ви Сад

Др Пре драг НО ВА КОВ, ан гли ста, про фе сор 
уни вер зи те та, Но ви Сад

Ду шко НО ВА КО ВИЋ, књи жев ник, Бе о град
Др Је ле на НО ВА КО ВИЋ, фи ло лог, про фе сор 

уни вер зи те та, Бе о град
Др Стан ко НОВ КО ВИЋ, про фе сор уни вер-

зи те та, Но ви Сад 
Др Мо то ки НО МА ЋИ, сла ви ста, про фе сор 

уни вер зи те та, Хо ка и до, Ја пан
Др Дра го ЊЕ ГО ВАН, по ли ти ко лог, му зеј ски 

са вет ник, Но ви Сад
Ака де мик Иштван ЊО МОР КАЈ, фи ло лог, 

про фе сор уни вер зи те та, Бу дим пе шта, Ма-
ђар ска

Мр Та тја на ОЛУ ЈИЋ, ви о ли ни ста, про фе сор 
уни вер зи те та, Бе о град

Др Вја че слав П. ОКЕ АН СКИ, ру си ста, про-
фе сор уни вер зи те та, Ива но во, Ру си ја

Др Ду шан ОР ЛИЋ, ве те ри нар, на уч ни са вет-
ник, Но ви Сад 

Др Са ша ОР ЛО ВИЋ, ин же њер, про фе сор уни-
вер зи те та, Но ви Сад 

Др Вла ди мир ОСОЛ НИК, исто ри чар књи жев-
но сти, про фе сор уни вер зи те та, Љу бља на, 
Сло ве ни ја

Ака де мик Бра ни слав ОСТО ЈИЋ, лин гви ста, 
про фе сор уни вер зи те та, Ник шић, Цр на 
Го ра 

Мр Не над ОСТО ЈИЋ, му зич ки пе да гог, про-
фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад

Ака де мик Ча слав ОЦИЋ, еко но ми ста, Бе о-
град

Др Са ва ПАВ КОВ, хе ми чар, на уч ни са вет-
ник, Но ви Сад 

Мр Ва са ПАВ КО ВИЋ, књи жев ник, Пан че во 
Ве ра ПА ВЛО ВИЋ ЛОН ЧАР СКИ, исто ри чар 

умет но сти, Бе о град
Др Зве зда на ПА ВЛО ВИЋ, фи ло лог, на уч ни 

са вет ник, Бе о град 
Мир ка ПА ВЛО ВИЋ, му зи ко лог, Бе о град
Ран ко ПА ВЛО ВИЋ, књи жев ник, Ба ња Лу ка, 

Ре пу бли ка Срп ска
Др Сло бо дан ПА ВЛО ВИЋ, фи ло лог, про фе-

сор уни вер зи те та, Но ви Сад
Др Сло бо дан ка ПА ЈЕ ВИЋ, би о лог, про фе сор 

уни вер зи те та, Но ви Сад 
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Др Ти ја на ПАЛ КО ВЉЕ ВИЋ БУ ГАР СКИ, 
исто ри чар умет но сти, му зеј ски са вет ник, 
Но ви Сад

Др Бо жи дар ПА НИЋ, пу бли ци ста, Арад, 
Ру му ни ја

Др Ми хај ло ПАН ТИЋ, књи жев ник, исто ри чар 
књи жев но сти, про фе сор уни вер зи те та, 
Бе о град 

Др Ве ра ПАЊ КО ВИЋ МА ТА НО ВИЋ, би о-
лог, про фе сор уни вер зи те та, Бе о град

Др Зо ран ПА У НО ВИЋ, ан гли ста, про фе сор 
уни вер зи те та, до пи сни члан СА НУ, Нови 
Сад

Др Ива ПА ШТР НА КО ВА, исто ри чар умет-
но сти, про фе сор уни вер зи те та, Бра ти сла-
ва, Сло вач ка

Мр Ла сло ПА ШЋИК, исто ри чар књи жев но-
сти, Но ви Сад

Др Вје ра ПЕ ЈА НО ВИЋ, фар ма це ут, на уч ни 
са вет ник, Бе о град

Др Ра до ван ПЕ ЈА НО ВИЋ, прав ник, про фе-
сор уни вер зи те та, Но ви Сад

Мр Зо ран ПЕ ЈА ШИ НО ВИЋ, исто ри чар, Бања 
Лу ка, Ре пу бли ка Срп ска

Јо ван ПЕ ЈИН, исто ри чар, ар хив ски са вет-
ник, Бе о град

Мр Јо ван ПЕЈ ЧИЋ, књи жев ни кри ти чар, Бео-
град 

Др Ве ри ца ПЕ КА НО ВИЋ, би о лог, про фе сор 
уни вер зи те та, Но ви Сад 

Др Го ран ПЕ НЕВ, де мо граф, са вет ник, Бе о-
град 

Др Ве сна ПЕ НО, му зи ко лог, на уч ни са вет ник, 
Бе о град

Ђор ђе ПЕ РИЋ, исто ри чар књи жев но сти, Бео-
град

Др Пор фи ри је ПЕ РИЋ, ми тро по лит за гре-
бач ко-љу бљан ски, За греб

Мр Ма ри ја на ПЕ РИ ШИЋ, про фе сор ен гле-
ског је зи ка, Но ви Сад 

Др Ива на ПЕР КО ВИЋ, му зи ко лог, про фе сор 
уни вер зи те та, Бе о град

Др Ми лен ко ПЕ РО ВИЋ, фи ло зоф, про фе сор 
уни вер зи те та, Но ви Сад 

Та ма ра ПЕ ТИ ЈЕ ВИЋ, ди ри гент, ви о ли нист-
ки ња, Но ви Сад 

Фра ња ПЕ ТРИ НО ВИЋ, књи жев ник, Но ви 
Сад

Др Алек сан дар ПЕ ТРОВ, књи жев ник, на уч ни 
са вет ник, Бе о град

Ака де мик Рај ко ПЕ ТРОВ НО ГО, књи жев-
ник, Бе о град 

Го ран ПЕ ТРО ВИЋ, књи жев ник, Кра ље во
Др Да ни ца ПЕ ТРО ВИЋ, му зи ко лог, про фе-

сор уни вер зи те та, Бе о град

Др Дра го љуб ПЕ ТРО ВИЋ, фи ло лог, про фе-
сор уни вер зи те та, Но ви Сад 

Мр Дра гош ПЕ ТРО ВИЋ, исто ри чар, ар хив-
ски са вет ник, Бе о град

Др Ју ли ја на ПЕ ТРО ВИЋ, хе ми чар, про фе сор 
уни вер зи те та, Но ви Сад 

Ми лан ПЕ ТРО ВИЋ, прав ник, Но ви Сад
Ми лић Ф. ПЕ ТРО ВИЋ, исто ри чар, ар хив ски 

са вет ник, Бе о град
Ми о драг ПЕ ТРО ВИЋ, глу мац, Но ви Сад
Др Ол га ПЕ ТРО ВИЋ, би о лог, про фе сор уни-

вер зи те та, Но ви Сад
Ра до мир Д. ПЕ ТРО ВИЋ, исто ри чар умет но-

сти, кон зер ва тор, Бе о град
Др Сло бо дан ПЕ ТРО ВИЋ, хе ми чар, про фе-

сор уни вер зи те та, Но ви Сад 
Др Љи ља на ПЕ ШИ КАН ЉУ ШТА НО ВИЋ, 

исто ри чар књи жев но сти, про фе сор уни-
вер зи те та, Но ви Сад

Та тја на ПИВ НИЧ КИ ДРИ НИЋ, про фе сор 
срп ског је зи ка и књи жев но сти, ре дак тор, 
Но ви Сад 

Др Ма то ПИ ЖУ РИ ЦА, фи ло лог, про фе сор 
уни вер зи те та, Но ви Сад

Др Пе тар ПИ ЈА НО ВИЋ, исто ри чар књи жев-
но сти, про фе сор уни вер зи те та, Бе о град

Ака де мик Сте ван ПИ ЛИ ПО ВИЋ, ма те ма ти-
чар, про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад

Ака де мик Пре драг ПИ ПЕР, фи ло лог, про фе-
сор уни вер зи те та, Бе о град

Ђор ђе ПИ СА РЕВ, књи жев ник, Но ви Сад 
Др Стан ко ПИ ХЛЕР, прав ник, про фе сор 

уни вер зи те та, Но ви Сад
Др Вла ди мир ПИ ШТА ЛО, књи жев ник, про-

фе сор уни вер зи те та, Ву стер, САД
Др Ма ри ја на ПЛЕ СНИ ЧАР, фи зи ко –хе ми-

чар, на уч ни са вет ник, Но ви Сад
Др Аг не за ПОЛ ЗО ВИЋ, ле кар, про фе сор уни-

вер зи те та, Но ви Сад 
Ду ши ца ПО ЛО ВИ НА, ви о ли ста, про фе сор 

уни вер зи те та, Но ви Сад
Др Ми лан ПО ПА ДИЋ, исто ри чар умет но-

сти, про фе сор уни вер зи те та, Бе о град
Др Kармен ПОПЕСKУ, исто ри чар умет но-

сти, Па риз, Фран цу ска
Др Ду шан Ј. ПО ПОВ, фи зи чар, про фе сор 

уни вер зи те та, Те ми швар, Ру му ни ја 
Др Је ле на ПО ПОВ, исто ри чар, ви ши на уч ни 

са рад ник, Но ви Сад
Др Јо ван ПО ПОВ, исто ри чар књи жев но сти, 

про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад
Др Бра ни слав ПО ПО ВИЋ, исто ри чар, струч-

ни са рад ник, Но ви Сад
Др Да ни ца ПО ПО ВИЋ, исто ри чар умет но-

сти, Бе о град
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Др Ди а на ПО ПО ВИЋ, ро ма ни ста, про фе сор 
уни вер зи те та, Но ви Сад

Др Дра ги ша ПО ПО ВИЋ, ле кар, про фе сор 
уни вер зи те та, Но ви Сад

Ду шан ПО ПО ВИЋ, кул тур ни рад ник, Но ви 
Сад 

Др Естер ПО ПО ВИЋ, би о лог, про фе сор уни-
вер зи те та, Но ви Сад 

Др Жив ко ПО ПО ВИЋ, те а тро лог, про фе сор 
уни вер зи те та, Но ви Сад

Др Иси до ра ПО ПО ВИЋ, глу ми ца, те а тро лог, 
ви ши ар хи ви ста, Но ви Сад

Др Љу бо мир ПО ПО ВИЋ, фи ло лог, про фе сор 
уни вер зи те та, Бе о град

Др Људ ми ла ПО ПО ВИЋ, фи ло лог, про фе сор 
уни вер зи те та, Бе о град

Др Мар ко ПО ПО ВИЋ, ар хе о лог, на уч ни са-
вет ник, Бе о град

Др Ми лан ПО ПО ВИЋ, хе ми чар, про фе сор 
уни вер зи те та, Но ви Сад 

Ра до ван ПО ПО ВИЋ, пу бли ци ста, Бе о град
Др Ра до мир Ј. ПО ПО ВИЋ, исто ри чар, ви ши 

на уч ни са рад ник, Бе о град
Др Ти ја на ПО ПО ВИЋ МЛА ЂЕ НО ВИЋ, му-

зи ко лог, про фе сор уни вер зи те та, Бе о-
град 

Др Ду ши ца ПО ТИЋ, књи жев ник, исто ри чар 
књи жев но сти, про фе сор уни вер зи те та, 
Бе о град

Др Ира ПРО ДА НОВ, му зи ко лог, про фе сор 
уни вер зи те та, Но ви Сад

Др Тврт ко ПР ЋИЋ, ан гли ста, про фе сор уни-
вер зи те та, Но ви Сад

Др Пре драг ПУ ЗО ВИЋ, те о лог, про фе сор 
уни вер зи те та, Бе о град

Др Ми хај (Ми ља) РА ДАН, лин гви ста, про фе-
сор уни вер зи те та, Те ми швар, Ру му ни ја 

Др Љу бин ко РА ДЕН КО ВИЋ, бал ка но лог, про-
фе сор уни вер зи те та, до пи сни члан СА НУ, 
Бе о град

Др Че до мир РА ДЕ НО ВИЋ, фи зи ко хе ми чар, 
про фе сор уни вер зи те та, Бе о град

Др Не над РА ДИЋ, исто ри чар умет но сти, 
про фе сор уни вер зи те та, Бе о град

Др Ра ди вој РА ДИЋ, исто ри чар, про фе сор 
уни вер зи те та, Бе о град 

Др Пр во слав РА ДИЋ, фи ло лог, про фе сор 
уни вер зи те та, Бе о град

Де јан РА ДО ВА НО ВИЋ, исто ри чар умет но-
сти, кон зер ва тор, Но ви Сад

Ми ле та РА ДО ВА НО ВИЋ, про фе сор књи-
жев но сти, Но ви Сад 

Ака де мик Ми ло рад РА ДО ВА НО ВИЋ, фи ло-
лог, про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад

Др Ам фи ло хи је РА ДО ВИЋ, ар хи е пи скоп це-
тињ ски, ми тро по лит цр но гор скопри мор-
ски, Це ти ње, Цр на Го ра 

Др Ми ли ца РА ДО ВИЋ ТЕ ШИЋ, фи ло лог, 
про фе сор уни вер зи те та, Бе о град

Др Ми ра РА ДО ЈЕ ВИЋ, исто ри чар, про фе сор 
уни вер зи те та, до пи сни члан СА НУ, Бео-
град

Др Са ша РА ДОЈ ЧИЋ, књи жев ник, про фе сор 
уни вер зи те та, Сом бор

Др Ми ро слав РА ДО ЊИЋ, те а тро лог, Но ви Сад
Иван РА ДО СА ВЉЕ ВИЋ, књи жев ник, Па-

дин ска Ске ла 
Др Не дељ ко РА ДО СА ВЉЕ ВИЋ, исто ри чар, 

на уч ни са вет ник, Се ча Ре ка
Озрен М. РА ДО СА ВЉЕ ВИЋ, исто ри чар, 

Цр ве на Цр ква
Се ли мир РА ДУ ЛО ВИЋ, књи жев ник, Но ви 

Сад
Др Ми ло рад РА ДУ СИ НО ВИЋ, исто ри чар, 

про фе сор уни вер зи те та, Бе о град
Др Го ра на С. РА И ЧЕ ВИЋ, исто ри чар књи-

жев но сти, про фе сор уни вер зи те та, Но ви 
Сад

Др Су за на РА ЈИЋ, исто ри чар, про фе сор уни-
вер зи те та, Бе о град

Др Зо ран РА КИЋ, исто ри чар умет но сти, про-
фе сор уни вер зи те та, Бе о град

Др Ста ни мир РА КИЋ, фи ло лог, про фе сор 
уни вер зи те та, Бе о град 

Др Ми ша РА КО ЦИ ЈА, исто ри чар умет но сти, 
Ниш

Мр Жи во јин РА КО ЧЕ ВИЋ, књи жев ник, Гра-
ча ни ца

Др Дра ги ња РА МА ДАН СКИ, исто ри чар књи-
жев но сти, про фе сор уни вер зи те та, Сента

Др Ни ко ла РА МИЋ, лин гви ста, про фе сор 
уни вер зи те та, Бе о град

Др Ми о драг РАН КО ВИЋ, со ци о лог, про фе-
сор уни вер зи те та, Бе о град

Др Пе тер РАС ПОР, би о тех но лог, про фе сор 
уни вер зи те та, Љу бља на, Сло ве ни ја

Др Алек сан дар РА СТО ВИЋ, исто ри чар, про-
фе сор уни вер зи те та, Бе о град 

Др Мир ја на РА ШЕ ВИЋ, де мо граф, про фе-
сор уни вер зи те та, Бе о град 

Ака де мик Сло бо дан РЕ МЕ ТИЋ, фи ло лог, 
про фе сор уни вер зи те та, Бе о град

Др Ми тра РЕ ЉИЋ, сла ви ста, про фе сор уни-
вер зи те та, Ко сов ска Ми тро ви ца

Др Ми ло рад РИ БАР, ар хи тек та, про фе сор 
уни вер зи те та, Бе о град

Др Ста на РИ СТИЋ, фи ло лог, на уч ни са вет-
ник, Бе о град
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Др Ду шан РЊАК, те а тро лог, про фе сор уни-
вер зи те та, Но ви Сад 

Др Пе тар РО КАИ, исто ри чар, про фе сор уни-
вер зи те та, Но ви Сад

Др Не бој ша РОМ ЧЕ ВИЋ, те а тро лог, про фе-
сор уни вер зи те та, Бе о град

Др Не вен ка РОН ЧЕ ВИЋ БА БИН, ле кар, про-
фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад 

Др Ли вио РО СЕ ТИ, кла сич ни фи ло лог, про-
фе сор уни вер зи те та, Пе ру ђа, Ита ли ја 

Др Вла ди сла ва РУ ЖИЋ, фи ло лог, про фе сор 
уни вер зи те та, Но ви Сад 

Ма ја РУ ЖО ВА, исто ри чар књи жев но сти, Пе-
тро град, Ру си ја 

Да рин ка РУ ШКУЦ, би о лог, струч ни са рад-
ник, Но ви Сад 

Др Ани ца СА БО, ком по зи тор и те о ре ти чар 
му зи ке, про фе сор уни вер зи те та, Бе о град

Др Ире на СА ВИЦ КА, фи ло лог, про фе сор 
уни вер зи те та, То руњ, Пољ ска 

Др На да САВ КО ВИЋ, књи жев ни исто ри чар, 
про фе сор уни вер зи те та, Но ви Па зар

Др Сне жа на СА МАР ЏИ ЈА, исто ри чар књи-
жев но сти, про фе сор уни вер зи те та, Бе о-
град 

Пе тар СА РИЋ, књи жев ник, Бре зо ви ца
Др Мла ден ко СА ЏАК, исто ри чар књи жев-

но сти, Ба ња Лу ка, Ре пу бли ка Срп ска
Др Зо ри ца СВИР ЧЕВ, би о лог, про фе сор уни-

вер зи те та, Но ви Сад 
Да ра СЕ КУ ЛИЋ, књи жев ник, Са ра је во, Бо сна 

и Хер це го ви на
Др Дра ги ша СЕ ЛА КО ВИЋ, ле кар, Но ви Сад 
Др Ми о драг СИ БИ НО ВИЋ, сла ви ста, про-

фе сор уни вер зи те та, Бе о град 
Др Би ља на СИ КИ МИЋ, фи ло лог, на уч ни 

са вет ник, Бе о град 
Др Вла ди мир СИ МИЋ, исто ри чар умет но-

сти, про фе сор уни вер зи те та, Бе о град
Ака де мик Љу бо мир СИ МО ВИЋ, књи жев-

ник, Бе о град
Др Ја нуш СЈАТ КОВ СКИ, фи ло лог, про фе сор 

уни вер зи те та, Вар ша ва, Пољ ска 
Ђор ђо СЛА ДО ЈЕ, књи жев ник, Но ви Сад
Др Све тла на СМОЛ ЧИЋ МА КУ ЉЕ ВИЋ, 

исто ри чар умет но сти, Бе о град
Др Ја дви га СОП ЧАК, те а тро лог, про фе сор 

уни вер зи те та, Ка то ви це, Пољ ска 
Ака де мик Мом чи ло СПРЕ МИЋ, исто ри чар, 

про фе сор уни вер зи те та, Бе о град
Др Дра ган СТА НИЋ (Иван Не гри шо рац), 

књи жев ник, про фе сор уни вер зи те та, Нови 
Сад

Ми ле СТА НИЋ, исто ри чар, ар хи ви ски са-
вет ник, Бе о град

Др Жив ко СТАН КО ВИЋ, би о лог, про фе сор 
уни вер зи те та, Но ви Сад 

Зо ран СТАН КО ВИЋ, дипл. ма шин ски ин-
жи њер, Но ви Сад

Па вле СТА НО ЈЕ ВИЋ, исто ри чар умет но сти, 
Но ви Сад 

Дон ка СТАН ЧИЋ, исто ри чар умет но сти, 
са вет ник, Но ви Сад

Др Ду шан СТЕ ВА НО ВИЋ, би о лог, про фе сор 
уни вер зи те та, Но ви Сад 

Др Иван СТЕ ВО ВИЋ, исто ри чар умет но сти, 
про фе сор уни вер зи те та, Бе о град

Др Пре драг СТЕ ПА НО ВИЋ, фи ло лог, про-
фе сор уни вер зи те та, Бу дим пе шта. Ма-
ђар ска 

Др Ђор ђе СТЕ РИО, ле кар, про фе сор уни вер-
зи те та, Њу јорк, САД

Ака де мик Ди ми три је СТЕ ФА НО ВИЋ, му зи-
ко лог, на уч ни са вет ник, Бе о град 

Др Ма ри ја СТЕ ФА НО ВИЋ, сла ви ста, про-
фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад 

Др Мир ја на Д. СТЕ ФА НО ВИЋ, исто ри чар 
књи жев но сти, про фе сор уни вер зи те та, 
Но ви Сад

Др Ра да СТИ ЈО ВИЋ, фи ло лог, на уч ни са вет-
ник, Бе о град 

Др Ми ли ца СТО ЈА ДИ НО ВИЋ, опер ска пе ва-
чи ца, про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад

Др Игор СТО ЈА НОВ, ве те ри нар, на уч ни са-
рад ник, Но ви Сад 

Др Бо ја на СТО ЈА НО ВИЋ ПАН ТО ВИЋ, 
исто ри чар књи жев но сти, про фе сор уни-
вер зи те та, Но ви Сад

Др Дра ган СТО ЈА НО ВИЋ, исто ри чар књи-
жев но сти, про фе сор уни вер зи те та, Бе о-
град

Др Сло бо дан ка СТО ЈА НО ВИЋ, би о лог, про-
фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад 

Ни ко ла СТОЈ ШИЋ, прав ник, Но ви Сад
Др Ана СТО ЛИЋ, исто ри чар, ви ши на уч ни 

са рад ник, Бе о град
Др Љи ља на СТО ШИЋ, исто ри чар умет но-

сти, на уч ни са вет ник, Бе о град
Др Та тја на СУ БО ТИН ГО ЛУ БО ВИЋ, исто-

ри чар, про фе сор уни вер зи те та, Бе о град
Ака де мик Гој ко СУ БО ТИЋ, исто ри чар умет-

но сти, Бе о град 
Др Ири на СУ БО ТИЋ, исто ри чар умет но сти, 

про фе сор еме ри тус, Бе о град
Др Љи ља на СУ БО ТИЋ, фи ло лог, про фе сор 

уни вер зи те та, Но ви Сад 
Др Бо шко СУ ВАЈ ЏИЋ, исто ри чар књи жев-

но сти, про фе сор уни вер зи те та, Бе о град
Ка та ри на СУ НАЈ КО, лек си ко граф, струч ни 

са рад ник, Но ви Сад
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Ни ки та СУ ПРУН ЧУК, сла ви ста, до цент уни-
вер зи те та, Минск, Бе ло ру си ја

Др Ду шан СУР ЛА, ма те ма ти чар, про фе сор 
уни вер зи те та, Но ви Сад 

Др Сре то ТА НА СИЋ, лин гви ста, про фе сор 
уни вер зи те та, Бе о град

Др Ми лош ТА НУР ЏИЋ, би о лог, про фе сор 
уни вер зи те та, Бри збејн, Ау стра ли ја

Др Иво ТАР ТА ЉА, те о ре ти чар књи жев но-
сти, про фе сор уни вер зи те та, Бе о град 

Др Сла вен ко ТЕР ЗИЋ, исто ри чар, на уч ни 
са вет ник, до пи сни члан СА НУ, Бе о град

Др Гој ко ТЕ ШИЋ, исто ри чар књи жев но сти, 
про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад

Ака де мик Ми ло сав ТЕ ШИЋ, књи жев ник, 
лек си ко граф, Бе о град 

Др Алек сан дра ТИ ШМА, агро ном, Хаг, Хо-
лан ди ја

Ан дреј ТИ ШМА, ли ков ни кри ти чар, мул-
ти ме ди јал ни умет ник, Но ви Сад

Мар та ТИ ШМА, про фе сор раз ред не на ста ве, 
струч ни са рад ник, Но ви Сад

Др Бра ни слав ТО ДИЋ, исто ри чар умет но-
сти, про фе сор уни вер зи те та, Бе о град

Др Ми лан ка ТО ДИЋ, исто ри чар умет но сти, 
про фе сор уни вер зи те та, Бе о град

Ми ро љуб ТО ДО РО ВИЋ, књи жев ник, Бе о-
град

Ото ТОЛ НАИ, књи жев ник, Но ви Сад
Ака де мик Све тла на МИ ХА И ЛОВ НА ТОЛ-

СТОЈ, фи ло лог, на уч ни са вет ник, Мо сква, 
Ру си ја 

Др Бо шко ТО МА ШЕ ВИЋ, књи жев ник, про-
фе сор уни вер зи те та, Ин сбрук, Бе чеј

Др Ка та ри на ТО МА ШЕ ВИЋ, му зи ко лог, на-
уч ни са вет ник, Бе о град

Др Све тла на ТО МИН, исто ри чар књи жев-
но сти, про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад

Др Ми ле ТО МИЋ, фи ло лог, про фе сор уни-
вер зи те та, Бу ку решт, Ру му ни ја

Др Оли вер ТО МИЋ, исто ри чар умет но сти, 
до цент уни вер зи те та, Бе о град

Сте ван ТОН ТИЋ, књи жев ник, Но ви Сад
Др Зу за на ТО ПО ЛИН СКА, фи ло лог, про фе-

сор уни вер зи те та, Ско пље, Се вер на Ма-
ке до ни ја

Др Иси до ра ТО ЧА НАЦ РА ДО ВИЋ, исто ри-
чар, на уч ни са рад ник, Бе о град

Др Сне жа на ТО ШЕ ВА, исто ри чар умет но-
сти, Бе о град

Др Гор да на ТРИП КО ВИЋ, со ци о лог, про фе-
сор уни вер зи те та, Но ви Сад 

Др Ср ђа ТРИФ КО ВИЋ, по ли ти ко лог, про-
фе сор уни вер зи те та, Рок форд, Или но ис, 
САД

Др Ђор ђе ТРИ ФУ НО ВИЋ, исто ри чар књи жев-
но сти, про фе сор уни вер зи те та, Бе о град 

Др Јо ви ца ТР КУ ЉА, прав ник, про фе сор уни-
вер зи те та, Бе о град

Мр Дра ган ТУ БИЋ, исто ри чар, струч ни са-
рад ник, еко но ми ста, Но ви Сад

Др Ста ни ша ТУТ ЊЕ ВИЋ, исто ри чар књи-
жев но сти, на уч ни са вет ник, Бе о град

Ву ки ца ТУ ЦА КОВ, тех нич ки уред ник, Нови 
Сад

Мр Ива на ЋЕ ЛИЋ, лек си ко граф, струч ни са-
рад ник, Но ви Сад

Ка та ри на ЋИ РИЋ, про фе сор му зи ке и фран-
цу ског је зи ка, Но ви Сад 

Си мо Ц. ЋИР КО ВИЋ, но ви нар, Бе о град
Др ум. Ива на ЋОЈ БА ШИЋ, кла вир, про фе-

сор уни вер зи те та, САД 
Др Бран ко ЋУ ПУР ДИ ЈА, ет но лог, про фе сор 

уни вер зи те та, Бе о град 
Др Сло бо дан ЋУР ЧИЋ, ге о граф, про фе сор 

уни вер зи те та, Но ви Сад
Ака де мик Ру бин УДЛЕР, фи ло лог, Пит сбург, 

САД
Алојз УЈЕС, те а тро лог, про фе сор уни вер зи-

те та, Бе о град 
Не над УРИЋ, исто ри чар, Бе о град
Др Бо рис Ан дре је вич УС ПЕН СКИ, фи ло лог, 

про фе сор уни вер зи те та, Рим, Ита ли ја 
Др Ени са УС ПЕН СКИ, сла ви ста, про фе сор 

уни вер зи те та, Бе о град
Др Алек сан дра П. УША КО ВА, фи ло лог, Тју-

мен, Ру си ја
Др Бар ба ра ФА ЛИН СКА, фи ло лог, про фе сор 

уни вер зи те та Вар ша ва, Пољ ска
Др Дан ка ФИ ЛИ ПО ВИЋ, ле кар, про фе сор 

уни вер зи те та, Но ви Сад 
Др Марк Е. ФО РИ, ет но му зи ко лог, про фе сор 

уни вер зи те та, Но ви Сад
Др Мар та ФРАЈНД, исто ри чар књи жев но-

сти, на уч ни са вет ник, Бе о град 
Др Ни це ФРА ЦИ ЛЕ, ет но му зи ко лог, про фе-

сор уни вер зи те та, Но ви Сад 
Др Вик тор А. ФРИД МАН, лин гви ста, про-

фе сор уни вер зи те та, Че пел Хил, САД 
Др Дра ган ХА МО ВИЋ, књи жев ник, ви ши 

на уч ни са рад ник, Бе о град
Др Ми хал ХАР ПАЊ, исто ри чар књи жев но-

сти, про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад
Др Ва ле ри ја ХИ ЛИ ЕР КО ЛА РОВ, ле кар, 

про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад 
Др Ро берт ХО ДЕЛ, исто ри чар књи жев но сти, 

про фе сор уни вер зи те та, Хам бург, Не-
мач ка

Ште фан ХУ ДАК, исто ри чар књи жев но сти, 
но ви нар, Пе тро ва ра дин
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Би сер ка ЦВЕ ЈИЋ, опер ска пе ва чи ца, про фе-
сор уни вер зи те та, Бе о град 

Др Ол га ЦВЕ ЈИЋ ЈАН ЧИЋ, прав ник, про-
фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад 

Др Бра ни слав ЦВЕТ КО ВИЋ, исто ри чар 
умет но сти, Ја го ди на

Др Ми ћо ЦВИ ЈЕ ТИЋ, но ви нар, књи жев ник, 
Бе о град

Др Пе тар ЦИН ДРИЋ, агро ном, про фе сор уни-
вер зи те та, Но ви Сад

Др Слав ко ЦРН ЧЕ ВИЋ, би о лог, про фе сор 
уни вер зи те та, Но ви Сад 

Бо ри вој ЧА ЛИЋ, би бли о те кар, исто ри чар 
књи жев но сти, Ву ко вар, Хр ват ска

Ака де мик Ду шан ЧАМ ПРАГ, агро ном, про-
фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад

Др Мил ка ЧА НАК МЕ ДИЋ, ар хи тек та, Бео-
град

Др Бра ни мир ЧО ВИЋ, фи ло лог, про фе сор 
уни вер зи те та, Но ви Сад 

Др Дра га на ЧО ЛИЋ БИ ЉА НОВ СКИ, те а тро-
лог, про фе сор уни вер зи те та, Бе о град 

Др Бран ко ЧО ЛО ВИЋ, исто ри чар умет но-
сти, Книн, Хр ват ска

Јо ван ЧУ ЛА ЈЕ ВИЋ, прав ник, Но ви Сад
Др Си мо на ЧУ ПИЋ, исто ри чар умет но сти, 

про фе сор уни вер зи те та, Бе о град
Ла зар ЧУР ЧИЋ, би бли о фил, би бли о те кар 

са вет ник, Ти тел
Ма ри ја ЧУР ЧИЋ, би бли о те кар са вет ник, 

Ти тел
Др Сне жа на ША РАН ЧИЋ ЧУ ТУ РА, исто ри-

чар књи жев но сти, до цент уни вер зи те та, 
Сом бор 

Др Све тла на ШЕ А ТО ВИЋ ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ, 
исто ри чар књи жев но сти, ви ши на уч ни 
са рад ник, Бе о град

Ака де мик Јо ван ШЕ ТРАЈ ЧИЋ, фи зи чар, 
про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад 

Др Бо го љуб ШИ ЈА КО ВИЋ, фи ло зоф, про фе-
сор уни вер зи те та, Ник шић, Цр на Го ра

Др Бо ја на ШИ ЈАЧ КИ МА НЕ ВИЋ, кла сич ни 
фи ло лог, про фе сор уни вер зи те та, Бе о град 

Др Смиљ ка ШИ МИЋ, би о лог, про фе сор уни-
вер зи те та, Но ви Сад 

Др Би ља на ШИ МУ НО ВИЋ БЕ ШЛИН, исто-
ри чар, про фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад

Др Дан ко ШИП КА, фи ло лог, про фе сор уни-
вер зи те та, Фе никс, Ари зо на, САД 

Ака де мик Дра ган ШКО РИЋ, агро ном, про-
фе сор уни вер зи те та, Но ви Сад

Мр Ка ти ца ШКО РИЋ, би бли о те кар са вет ник, 
Но ви Сад

Др Ма ри ја ШКРИ ЊАР, би о лог, про фе сор уни-
вер зи те та, Но ви Сад

Др Сте ван ШО ГО РОВ, прав ник, про фе сор 
уни вер зи те та, Но ви Сад 

Др Ире на ШПА ДИ ЈЕР, исто ри чар књи жев-
но сти, про фе сор уни вер зи те та, Бе о град 

Др Ђерђ ШПИ РА, исто ри чар, про фе сор уни-
вер зи те та, Бу дим пе шта, Ма ђар ска 

Др Гор да на ШТА СНИ, фи ло лог, про фе сор 
уни вер зи те та, Но ви Сад

Др Гор да на ШТР БАЦ, фи ло лог, про фе сор 
уни вер зи те та, Но ви Сад 

Др Вац лав ШЧЕ ПА НЕК, сла ви ста, про фе сор 
уни вер зи те та, Бр но, Че шка 

Др Мар ко ШУ И ЦА, исто ри чар, про фе сор 
уни вер зи те та, Бе о град 

Др Мла ден ШУ КА ЛО, исто ри чар књи жев но-
сти, про фе сор уни вер зи те та, Ба ња Лу ка, 
Ре пу бли ка Срп ска

Мр Ксе ни ја ШУ КУ ЉЕ ВИЋ МАР КО ВИЋ, 
те а тро лог, му зеј ски са вет ник, Бе о град

Др Ма ри ца ШУ ПУТ, исто ри чар умет но сти, 
про фе сор уни вер зи те та, Бе о град

Др Ми ло слав ШУ ТИЋ, те о ре ти чар књи жев-
но сти, про фе сор уни вер зи те та, Бе о град

Др Ђу ро ШУ ШЊИЋ, со ци о лог, про фе сор 
уни вер зи те та, Бе о град


