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МАТИЦА СРПСКА НА НОВОСАДСКОМ САЛОНУ КЊИГЕ 

(Мастер центар, 6–12 март 2017) 

 

 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 И НОВА ИЗДАЊА: 

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

2. Фонетика и фонологија карашевских говора данас (Михајл Д. Радан) 

3. Милан Петровић, Успомене (Биљана Шимуновић Бешлин) 

4. SERBICA IAPONIKA, Студија о Србима 

5. Речник славеносрпског језика (огледна свеска) 

6. Оринтолошки речник  (Руководилац пројекта: мр Дејан Милорадов) 



7. Историја на делу, интервјуи академика Чедомира Попова (приредила Јелена 

Попов) 

8. Аустроугарска грађа о Уједињеној омладини српској (Василије Ђ. Крестић) 

9. Криминолошки  Лексикон (Мило Бошковић) 

10. Прикљученије Телемака , Част Прва (1814) (Стефан Живковић Телемак) 

11. Краткоје сочињеније о приватноих и публичних дјелах (1785) (Алексије 

Везилић) 

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

13. Часописи по мери достојанственог женскиња (Слободанка Пековић) 

14. Богослужбени и уметнички елементи у српској црквеној хорској музици у 

периоду између два светска рата (1018–1941) (Богдан Ђаковић), суиздаваштво са 

Академијом уметности 

15. Из позадине, записи из светског рата (Трива Милитар) 

16. Јестестословије (1811) (Павле Кенгелац) 

17. Римска пољопривредна имања, Виле рустике у југоисточном делу провинције 

Паноније (О. Брукнер, В. Даутова Рушевљан) 

18. Са пашњака до научењака (Михајло Пупин), суиздаваштво са Карић фондацијом 

19. Запамћења (Василије Ђ. Крестић) 

20. Аристократ духа (Радован Поповић) 

21. Тако, а не иначе  –  споменица о 150-годишњици пресељења Матице српске из 

Пеште у Нови Сад 

22. Српски биографски речник (Том шести, Мар-Миш) 

23. Српска енциклопедија (Том други, књига 2, В–Вшетечка) 

24. Правопис српскога језика (екавско издање, измењено и допуњено) 

25. Нормативна граматика српског језика (ијекавско издање) 

26. Нормативна граматика српског језика (екавско издање) 

27. Речник српскога језика 
28. Атлас насеља Војводине  (БАНАТ , књ. I,  А–Л; књ. II, М–Ш) 

29. Поезија Драгана Јовановића Данилова (зборник радова) 

30. Усмена традиција Банатске војне границе (зборник радова) 

31.  Едиција Прва књига (Филип Роговић, Гнушање; Катарина Ковчин, Крпене 

лутке) 

32.  Историја апотекарства на тлу данашње Војводине (аутор: Илија Савков) 

33.  Библиографија српске гитаристичке литературе (аутор: Урош Дојчиновић) 

34.  Уједињена омладина српска (аутор: Василије Крестић) 

35.  Плач Рахили (аутор: Константин Маринковић, поезија) 

36.  Шајкашка-простор, становништво, прошлост (зборник радова) 

37.  Екологија акватичних фитоценоза Царске баре (аутори: Снежана Радуловић, 

Мирјана Вучковић) 

38.  Ритови Бачке: географске карактеристике, исушивање, коришћење и 

заштита природе (група аутора) 

39.  Макрофитска флора и вегетација Лабудовог окна (група аутора) 

40.  Бескичмењаци Фрушке горе (Invertebrata) IV; Дневни лептири у стратегији 

очувања вредности националног парка  „Фрушка гора”  

41.  Речник српских говора Војводине 10 (Х–Ш) 

 



 

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

 

ДЕСЕТ ВЕКОВА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ (VI I коло) 

 

 
 

 
У ПРИПРЕМИ:  

 
1. Српска енциклопедија (Том трећи,  књига 1, Г––Демографија;  Руководилац 

пројекта: проф. др Драган Станић) 

2. Српски биографски речник  (Том седми, Руководилац пројекта: проф. др Бранко 

Бешлин) 

3. Атлас насеља Војводине  (БАЧКА;  Руководилац пројекта: проф. др Слободан 

Ћурчић ) 

4. Речник српских говора Војводине (измењено и допуњено издање; Руководилац 

пројекта: проф. др Драгољуб Петровић) 

 

 

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

 

ДЕСЕТ ВЕКОВА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ (VIII  коло) 
 

 

 

 

 

 

 

 


