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МАТИЦА СРПСКА НА НОВОСАДСКОМ САЛОНУ КЊИГЕ 

(Мастер центар, март 2023) 

 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

КАПИТАЛНА  ИЗДАЊА: 



 

 СРПСКА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА (3 том, књига 2) 

 ЛЕКСИКОН ПИСАЦА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ (А-Б) 

 СРПСКИ БИОГРАФСКИ РЕЧНИК (7 том, Мр-Па) 

 РЕЧНИК СРПСКОГ ЈЕЗИКА (екавско и ијекавско издање) 

 ПРАВОПИС СРПСКОГ ЈЕЗИКА (екавско и ијекавско издање) 

 НОРМАТИВНА ГРАМАТИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА (екавско и ијекавско 

издање) 

 РЕЧНИК СРПСКИХ ГОВОРА ВОЈВОДИНЕ (1-4) 

 АТЛАС НАСЕЉА ВОЈВОДИНЕ, СРЕМ, БАНАТ И БАЧКА  

 

НОВА ИЗДАЊА (2020–2023): 

 

 Српско певачко наслеђе централног дела Косова и Метохије (Сања Ранковић и 

Мирјана Зекић) 

 Српска гробља на Косову и Метохији: уништена споменичка и језичка 

баштина  (Митра Рељић) 

 Шлем и шајкача; војни фактор и југословенско-немачки односи (1914-1941)  
(Далибор Денда) 

 Српска књижевност муслиманског културног кода  (зборник радова) 

 Окупацијски дневник Милана Јовановића Стоимировића (јун-децембар 1941)         
(Александра Вранеш, Бојан Ђорђевић) 

 Југословенска идеја у/о музици  (зборник радова) 

 Епископ Викентије Поповић (1774-1785)   (Бранислав Тодић) 

 Лаза Костић, Преписка 3 (прир. Младен Лесковац, Милица Бујас, Душан Иванић) 

 Парче пишчеве душе, Тишма-њим самим  (Радован Поповић) 

 Дани Милоша Црњанског-стогодишњица Лирике Итаке 2019. година (зборник 

радова) 

 Срби у Угарској 1848-1918: од Мајске до Велике народне скупштине   (зборник 

радова) 

 Артхашастра  (Александар Петровић) 

 Српска култура у 18. и 19. веку   (Петар Пијановић)  

 Мала Влашка (Војин Дабић) 

 Дигитална технологија у српској уметничкој музици (Милан Милојковић) 

 Савремено стање идентитета крајишких срба (зборник радова)    

 Писма, сусрети, трагови (Милан Кашанин) 

 Историографски чланци и расправе (Василије Крестић)  

 Казивања и указивања (Борислав Михајловић Михиз) 

 Критике и огледи 1 и 2 (Борислав Михајловић Михиз) 

 Луткарски симулакруми  (Зоран Ђерић) 

 Дани Милоша Црњанског 2020. (зборник радова) 

 Аутобиографија (Миховил Томандл) 



 Библиографија Пере Зупца 1962-2020  (Гордана Ђилас) 

 Борислав Михајловић Михиз-критичар и писац  (Владан Бајчета) 

 Мирослав Чангаловић, певач-глумац   (Немања Совтић) 

 Чедомир Попов-интелектуална биографија  (Михал Антоловић) 

  Последњи барокни србин-Стојан Д. Вујичић   (Радован Поповић) 

 Отисак Италије    (Нада Савковић) 

 Петер Хандке или правда за човека и човечност (зборник радова)   

 Косовски вилајет 1879-1900  (Милена Гостовић)   

 Спољна политика Русије у годинама југословенске кризе (1985-1995) (Јелена 

Јурјевна Гускова)   

 Историјска лексикологија српског језика  (зборник радова)  

 Тајнопис Речника технологије (Александра Стевановић)   

  Призренска богословија: Живот, мисија, допринос  (зборник радова) 

 Племство у српској визуелној култури 18. века (Александра Человски) 
 Лист Der Serbe о Српском народном покрету (Љубомирка Кркљуш)  

 Из мога живота (Светислав Предић)         

 Живљење прошлости (Јован Милекић) 

 Дневници (Илија Вучетић) 

 Осам рукописа о револуцији 1848. (приредио: Урош Станковић) 

 Парохијски дневник (Милета Јакшић) 

 Дневник (Милан Кашанин) 

 Слика и моћ 1-2  (Игор Борозан) 

 Положај српскога језика у савременом друштву (зборник радова) 

 Портрет српског интелектуалца у доба просветитељства (Владимир Симић)                             

 Терминологија у књижевним језицима Срба XVIII и XIX века (Исидора Г. 

Бјелаковић) 

 Театролошке теме и коментари  (Петар Марјановић) 

 Нови прилози српском правопису 2   (зборник радова) 

 Поезија и антологија 1 (Борислав Михајловић Михиз)   

 Књига о Михизу 6 

 Колонизација војвођанских области (1921-1941)  (зборник радова) 

 Породица Дунђерски-грађанска култура српске Војводине   (зборник радова)     

 Едиција Прва књига Матице српске за 2022.годину (Маријана Јелисавчић, 

Прихвати игру; Милан Тица, Из албума несталог у пожару; Симонида Лончар, 

Пнеума; Јована Војводић, Милка Гргурова Алексић-кроз поглавља и чинове) 

 Михизов Век (зборник радова) 

 Историја насеља општине Жабаљ  (зборник радова) 

 Породица Дунђерски – грађанска култура српске Војводине (зборник радова) 

 Српски деспоти у Срему (зборник радова) 

 Слика Срба у словачкој књижевности (Зденка Валент Белић)    

  Жанровска укрштања српске и англофоне књижевности 3  (зборник радова) 

 Словачка књижевност у српским часописима XIX века  (Михал Харпањ) 

 Јован Четировић Грабован   (Александра Кучековић) 

  Памћење као отпор забораву   (Весна Ђукић)  



 Идентитет и интегритет српског језика на Косову и Метохији  (Митра Рељић) 

 Дани Милоша Црњанског;Дневник о Чарнојевићу 1921-2021  (зборник радова) 

 Причте илити по простому пословице темже сентенције илити реченица; 1807, 

друго издање    (Јован Мушкатиревић) 

 Народе српски, љубезна браћо моја   (приредио Радован Поповић) 

 Антички мотиви у новијој српској књижевности:песма, драма, превод  (Гордан 

Маричић) 

 Мој дневник  (Тихомир Остојић)  

 Писма Боривоју Маринковићу  (приредио Миливој Ненин) 

  Павле Арс. Поповић   (Љубомирка Кркљуш)  

 Српски звуци  (Јован Пачу)  

 Одјеци сагласја  (Наташа Ђурагић)  

 Летопис Матице српске: Објављеније и Прва частица 

  Бука руске авангарде  (Корнелија Ичин)   

 Фотографија, књижевност и филм   (Горан Гаврић)                                    

 

 

 

РАНИЈА ВАЖНИЈА  ИЗДАЊА:                        
 

 

 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) 

 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) 

 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) 

 Батрахолошко-херпетолошки речник српскога језика (Дејан Милорадов, Ивана 

Ћелић, Катарина Сунајко, Растко Ајтић, Имре Кризманић) 

 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) 

 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) 

 Иван и Ђорђе Табаковић, градитељи српске културе ХХ века (зборник радова) 

 Од Косовске битке до Косовске легенде (Ненад Љубинковић) 

 Зборник радова: Косово и Метохија: јуче, данас,сутра 

 Говори и обраћања (Божидар Ковачек) 

 Српско-руске књижевне и културне везе: епоха модерне  (Главни и одговорни 

уредник Корнелија Ичин) 

 Кореографија: традиционални плес на сцени (Милорад Лонић) 

 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) 

 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)  

 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) 

 Становништво Шајкашке  (Љубица Ивановић Бибић) 

 Српска лексика у прошлости и данас (Рајна Драгићевић) 

 Уметност Анастаса Јовановића и његово доба, суиздаваштво: Музеј града 

Београда и Матица српска 

 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) 

 Од Наланде до Хиландара  (Александар Петровић) 

 Евгеније Савојски и његово доба (Бранко Бешлин, друго издање) 

 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) 

 Огледи о српској позоришној периодици (1871–1941) (Марта Фрајнд) 

 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 

 Уједињена омладина српска (аутор: Василије Крестић) 

 Шајкашка-простор, становништво, прошлост (зборник радова) 

 

 

 

ПЕРИОДИЧНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ: 

 

 Летопис Матице српске (излази од 1824, месечник, последњи број – јануар-

фебруар  2023) 

 Зборник Матице српске за књижевност и језик (излази од 1953, три пута 

годишње, последњи број: књига 70, свеска 2 за 2022) 

 Зборник Матице српске за сценске уметности и музику (излази од 1987, два 

пута годишње, последњи број: 67 /2022) 

 Зборник Матице српске за класичне студије (излази од 1996, једном годишње, 

последњи број: 24/2022) 

 Зборник Матице српске за историју (излази од 1970, два пута годишње, 

последњи број: 106/2022) 

 Зборник Матице српске за друштвене науке (излази од 1950, четири пута 

годишње, последњи број: свеска 184/2022) 

 Зборник Матице српске за природне науке (излази од 1951, два пута годишње, 

последњи број: 143/2022) 

 Зборник Матице српске за ликовне уметности (излази од 1963, једном годишње, 

последњи број: 50/2022) 

 Зборник Матице српске за славистику (излази од 1970, два пута годишње, 

последњи број: 102/2022) 

 Зборник Матице српске за филологију и лингвистику (излази од 1957, два пута 

годишње, последњи број књ. 65, св. 2/2022) 



 Језик данас (нова серија од 2014, два – три  пута годишње, последњи број 19/2022) 

 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 62/2022, серија 

природних наука) 

 Темишварски зборник (излази повремено, последњи број 14/2022) 

 Његошев зборник (излази повремено, последњи број, 4/2020) 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРИОДИЧНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ: 

 

 Literary links of Matica srpska  (зборник за књижевност на енглеском језику, 

покренут 2017, једном годишње, последњи број 8-9/2021) 

 Synaxa  (зборник за друштвене науке на енглеском језику, покренут 2017, једном 

годишње, последњи број 8-9/2021) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                                
 

 

 

 

 
 


