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МАТИЦА СРПСКА НА НОВОСАДСКОМ САЛОНУ КЊИГЕ
(Мастер центар, март 2020)

Матица српска основана је 1826. године у Пешти, у време ослобађања Србије од
вишевековне турске власти и јачања свести о потреби да се српски народ у пуној мери
укључи у савремене европске токове, уз очување националног и културног идентитета.
Њено деловање је од самог почетка било усмерено на представљање српске културе у
Европи, а са друге стране на просвећивање народа. У том циљу развијена је богата
издавачка делатност. Основу је чинио чувени Летопис, покренут 1824. године. Касније су
настале бројне едиције, а међу њима и једна са наглашеном просветитељском улогом која
је носила назив Књиге за народ. Од четрдесетих година XIX века стварани су услови за
бављење науком. Тада је формирана библиотека са књижним фондовима из различитих
научних области и збирка рукописа.
Данас Матица српска има око 2.000 сарадника. Они су укључени у више десетина
научних и развојних пројеката, у оквиру Одељења за књижевност и језик,
Лексикографског одељења, Одељења за друштвене науке, Одељења за природне науке,
Одељења за ликовне уметности, Одељења за сценске уметности и музику и Рукописног
одељења. Сарадници припремају прилоге за десет Матичиних научних часописа и раде на
припреми публикација од капиталног значаја за српску културу и науку, као што су
Српска енциклопедија, Српски биографски речник, Речник српског језика, Правопис,
Граматика, Атлас насеља Војводине (Срем, Банат, Бачка).

КАПИТАЛНА И НОВА ИЗДАЊА:




Тајна разликовања божанске суштине и енергије у Светој Тројици по светоме
Марку Ефеском Евгенику (Епископ новосадски и бачки др Иринеј (Буловић)
Античка књига и рано хришћанство у дијалогу: Октавије Минуција Феликса
(Ненад Ристовић)
Нови прилози српском правопису, зборник радова




































Српска четничка акција (1897–1908) (Урош Шешум)
Српско-француске књижевне и културне везе у европском контексту, зборник
радова
Из историје српско-мађарских културних веза 2, зборник радова
Милорад Павић: становник светске књижевности (зборник радова, приређивач
Иван Негришорац)
Библиотека Прва књига (Персефона и Аријел: женске фигуре и културно
памћење у поезији Силвије Плат, Дајана Милованов; LOCUS AMOENUS или
Прича о дечкоњи и девојчурку, Страхиња Млађеновић; Унутрашње невреме,
Катарина Пантовић)
Ovid in Tomis (Гојко Ђого)
Медитерански светионик (Зоран Живковић)
Сер Гавејн и Зелени витез; превод, тумачења и значења (Младен Јаковљевић)
Жанровска укрштања српске и англофоне књижевности 2 (зборник радова)
Памјатник мужем у славеносерпском књижеству славним в жертву
признателности и благодаренија (1815) (Лазар Бојић)
Улог ума человеческога (1808) (Павле Соларић)
Лексикон српске шаљиве периодике (1918-1941) (Жарко Рошуљ)
О српској књижевности и култури (Габријела Шуберт)
Косово на крају историје (Александар Петровић, Данко Камчевски)
Музика у животу Срба у 19. веку – Из мемоарске ризнице (Наташа Марјановић)
Дахијска времена на Косову и Метохији (1878-1899) (Славиша Недељковић)
Српска стваралачка интелигенција у расејању (Владимир Гречић)
Дневник стваралачких искушења (Радослав Ераковић)
Речник српских говора Војводине, комплет 1-4 (Светлана Вареника, Дејан
Милорадов, Катарина Сунајко, Ивана Ћелић, Драгољуб Петровић)
Атлас насеља Војводине, књига III, Бачка (Слободан Ћурчић)
Батрахолошко-херпетолошки речник српскога језика (Дејан Милорадов, Ивана
Ћелић, Катарина Сунајко, Растко Ајтић, Имре Кризманић)
Флора Петроварадинског рита: јуче-данас-сутра (Бранислава З. Буторац)
Југословенска идеја у/о музици (зборник радова)
Савремена српска фолклористика V (зборник радова)
У истом огледалу; 20 румунских и српских песника из Темишвара и Новог
Сада (приређивачи: Славомир Гвозденовић и Роберт Шерман, Славко Алмажан и
Саша Радојчић)
Благодат новог јутра; Бошко Петровић-њим самим (Радован Поповић)
Српске светиње Шар-планине, Призрена и околине (Александрa Новаков)
Поглавља из словачке књижевности и науке о књижевности (Михал Харпањ)
Дела и дани 6 (Мирослав Егерић)
Мануов законик (Превео са санскрта проф.др Светислав Костић)
Ризница спасења. Култ реликвија и српских светих у средњовековној Србији
(др Даницa Поповић, сарадња са Балканолошким институтом САНУ)
Крвава окупација Бачке – дневник једног посматрача I-II (Тима Димитријевић)
Суботе и недеље (Милан Лазаревић)

































Режије Боривоја Ханауске у Српском народном позоришту (1945-1967) (др
Милена Лесковац)
Пословице и изреке у српској периодици 1818-1877 (Милорад Радевић)
Од Мораве до Мораве III, зборник радова
Речник бачких Буњеваца, II издање (Марко Пеић, Грго Бачлија, Јосип Бајић,
Сузана Кујунџић Остојић, Драгољуб Петровић)
Пет година без таме, Паљо Бохуш
Иван и Ђорђе Табаковић, градитељи српске културе ХХ века (зборник радова)
Од Косовске битке до Косовске легенде (Ненад Љубинковић)
Српска енциклопедија (Том трећи, књига 1, Г––Демографија; Руководилац
пројекта: проф. др Драган Станић)
Српски биографски речник (Том седми, МЛ-ПАН), Руководилац пројекта: проф.
др Бранко Бешлин)
Прва књига (за 2018): (Соба за Бештије, Милан Вурдеља; Херменеутичка
пристаништа, Виолета Митровић)
Зборник радова: Косово и Метохија: јуче, данас,сутра
Јудит мечем Олоферну главу усекнувши тем Јудеју освободивши (Гаврило
Ковачевић)
Славенизми у раним драмама Јована Стерије Поповића (Милена Зорић)
Говори и обраћања (Божидар Ковачек)
Бор у исхрани биљака (Рудолф Кастори, Ивана Максимовић, Марина ПутникДелић)
Српско-руске књижевне и културне везе: епоха модерне (Главни и одговорни
уредник Корнелија Ичин)
Кореографија: традиционални плес на сцени (Милорад Лонић)
Зборник радова: Поезија Слободана Зубановића
Константин Богдановић (1811-1854) (Љубомирка Кркљуш)
Зборник радова: Добровољци у Великом рату 1914-1918
Записи о Индији (Кнез Божидар Карађорђевић)
Синтакса сложене реченице (Предраг Пипер и сарадници)
Јован А. Дошеновић (Нада Савковић)
Изабрана дела Мирона Флашара, I том (суиздаваштво: Филотофски факултет,
Београд, САНУ и Матица српска)
Романови и Срби – Рецепција слике руских владара у уметности 18. века
(Владимир Симић, суиздаваштво Матица српска и Галерија Матице српске)
Јован Ђорђевић – Фотер – Јован Ђорђевић и Српско народно позориште кроз
одабране изворе (Исидора Поповић, Бранислав Поповић, суиздаваштво Матица
српска и Градска библиотека Нови Сад)
Изабрана дела Мирона Флашара, III том (суиздаваштво: Филотофски факултет,
Београд, САНУ и Матица српска)
Говори и обраћања (Божидар Ковачек)
Живот и дело Рудолфа Бручија, зборник радова (суиздаваштво Матица српска и
САНУ)
Велики господин, Младен Лесковац-њим самим (Радован Поповић)
Смедеревски санџак 1739–1788 (Мирослав Павловић)




































INVERTEBRATES (Invertebrata) OF THE FRUŠKA GORA MOUNTAIN –
Бескичмењаци (Invertebrata) Фрушке горе (V)
Становништво Шајкашке (Љубица Ивановић Бибић)
Српска лексика у прошлости и данас (Рајна Драгићевић)
Природне катастрофе у свести становништва и спремност за суочавање с
њима (Гордана Вуксановић, Имре Нађ)
Лекари пречани у српском цивилном и војном санитету у XIX веку и
почетком ХХ века (Јован Максимовић)
Уметност Анастаса Јовановића и његово доба, суиздаваштво: Музеј града
Београда и Матица српска
Лексикон српске шаљиве периодике (1830-1918) (Жарко Рошуљ)
Несврстани хуманизам Рудолфа Бручија (Немања Совтић)
Поезија Небојше Деветака (зборник радова, Библиотека Змајева награда)
Споменица академику Чедомиру Попову
Преписка II (Лаза Костић)
Васа Стајић – прилози за аутобиографију (Зорица Хаџић)
Жанровска укрштања српске и англофоне књижевности (зборник радова)
Језик Јована Стејића – Студије о Србима (Јуси Нуорлуото, саиздаваштво са
Заводом за уџбенике Београд и Вуковом задужбином)
Савремени човек и савремени свет II (зборник радова)
Опис прве библиотеке индијске културе у Србији (Гордана Ђоковић, Драгана
Грујић, саиздаваштво са Филолошким факултетом Универзитета у Београду)
Од Наланде до Хиландара (Александар Петровић)
Нормативна граматика (Предраг Пипер, Иван Клајн, друго издање)
Српска књижевна периодика 1776–1850 (Миодраг Матицки)
Евгеније Савојски и његово доба (Бранко Бешлин, друго издање)
Фонетика и фонологија карашевских говора данас (Михајл Д. Радан)
Милан Петровић, Успомене (Биљана Шимуновић Бешлин)
Serbica Iaponica, Студија о Србима
Речник славеносрпског језика (огледна свеска)
Оринтолошки речник (Руководилац пројекта: мр Дејан Милорадов)
Историја на делу, интервјуи академика Чедомира Попова (приредила Јелена
Попов)
Аустроугарска грађа о Уједињеној омладини српској (Василије Ђ. Крестић)
Криминолошки Лексикон (Мило Бошковић)
Прикљученије Телемака, Част Прва (1814) (Стефан Живковић Телемак)
Краткоје сочињеније о приватноих и публичних дјелах (1785) (Алексије
Везилић)
Огледи о српској позоришној периодици (1871–1941) (Марта Фрајнд)
Часописи по мери достојанственог женскиња (Слободанка Пековић)
Богослужбени и уметнички елементи у српској црквеној хорској музици у
периоду између два светска рата (1018–1941) (Богдан Ђаковић), суиздаваштво са
Академијом уметности
Из позадине, записи из светског рата (Трива Милитар)



























Јестестословије (1811) (Павле Кенгелац)
Римска пољопривредна имања, Виле рустике у југоисточном делу провинције
Паноније (О. Брукнер, В. Даутова Рушевљан)
Са пашњака до научењака (Михајло Пупин), суиздаваштво са Карић фондацијом
Запамћења (Василије Ђ. Крестић)
Аристократ духа (Радован Поповић)
Тако, а не иначе – споменица о 150-годишњици пресељења Матице српске из
Пеште у Нови Сад
Српски биографски речник (Том шести, Мар-Миш)
Српска енциклопедија (Том други, књига 2, В–Вшетечка)
Правопис српскога језика (екавско издање, измењено и допуњено)
Нормативна граматика српског језика (ијекавско издање)
Нормативна граматика српског језика (екавско издање)
Речник српскога језика
Атлас насеља Војводине (БАНАТ , књ. I, А–Л; књ. II, М–Ш)
Поезија Драгана Јовановића Данилова (зборник радова)
Усмена традиција Банатске војне границе (зборник радова)
Историја апотекарства на тлу данашње Војводине (аутор: Илија Савков)
Библиографија српске гитаристичке литературе (аутор: Урош Дојчиновић)
Уједињена омладина српска (аутор: Василије Крестић)
Плач Рахили (аутор: Константин Маринковић, поезија)
Шајкашка-простор, становништво, прошлост (зборник радова)
Екологија акватичних фитоценоза Царске баре (аутори: Снежана Радуловић,
Мирјана Вучковић)
Ритови Бачке: географске карактеристике, исушивање, коришћење и заштита
природе (група аутора)
Макрофитска флора и вегетација Лабудовог окна (група аутора)
Бескичмењаци Фрушке горе (Invertebrata) IV; Дневни лептири у стратегији
очувања вредности националног парка „Фрушка гора”
Речник српских говора Војводине 10 (Х–Ш)

ПЕРИОДИЧНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ:





Летопис Матице српске (излази од 1824, месечник, последњи број
фебруар 2020)
Зборник Матице српске за књижевност и језик (излази од 1953,
годишње, последњи број, свеска 2 за 2019)
Зборник Матице српске за сценске уметности и музику (излази од
пута годишње, последњи број 61 /2019)
Зборник Матице српске за класичне студије (излази од 1996, једном
последњи број 19/2018)

– јануартри пута
1987, два
годишње,












Зборник Матице српске за историју (излази од 1970, два пута годишње,
последњи број 100/2019)
Зборник Матице српске за друштвене науке (излази од 1950, четири пута
годишње, последњи број: свеска 172/2019)
Зборник Матице српске за природне науке (излази од 1951, два пута годишње,
последњи број 137/2019)
Зборник Матице српске за ликовне уметности (излази од 1963, једном годишње,
последњи број 47/2018)
Зборник Матице српске за славистику (излази од 1970, два пута годишње,
последњи број 96/2019)
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику (излази од 1957, два пута
годишње, последњи број књ. 62, св. 2/2019)
Језик данас (нова серија од 2014, два – три пута годишње, последњи број 13/2019)
Свеске Матице српске (покренуте су 1985. године као периодична публикација у
три серије: књижевности и језика, друштвених наука и уметности, а од 1989.
године и природних наука, излазе повремено, последњи број 60/2019)
Темишварски зборник (излази повремено, последњи број 10/2018)
Његошев зборник (излази повремено, последњи број, 3/2018)

ПЕРИОДИЧНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ



Literary links of Matica srpska (зборник за књижевност на енглеском језику,
покренут 2017, једном годишње, последњи број 2-3/2018)
Synaxa (зборник за друштвене науке на енглеском језику, покренут 2017, једном
годишње, последњи број 2-3/2018)

ИЗДАВАЧКИ ЦЕНТАР МАТИЦЕ СРПСКЕ:
(Главни уредник: Миро Вуксановић, дописни члан САНУ )



ДЕСЕТ ВЕКОВА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ (X коло)

