број 43 ¯ јануар, фебруар и март 2013 www.maticasrpska.org.rs
9. јануара 2013: управник Библиотеке Матице српске и до
писни члан САНУ Миро Вуксановић присуствовао је се
дници Националног савета за културу Републике Србије.
10. јануара 2013: Библиотека Матице српске је, наставља
јући објављивање текуће библиографије монографских
публикација, издала Библиографију књига у Војводини,
свеску за 2010. годину.
11. јануара 2013: управник Библиотеке Матице српске и
дописни члан САНУ Миро Вуксановић присуствовао је
Дану Библиотеке града Београда.
11. јануара 2013: део стручног тима Галерије Матице срп
ске поставио је у Галерији Дома Војске Србије у Београду
изложбу Аквизиције Галерије Матице српске 2001−2011.
14. јануара 2013: мр Тијана Палковљевић, управница Га
лерије Матице српске, и Снежана Мишић, виши кустос,
присуствовале су у Културном центру Београда свеча
ној додели награде „Лазар Трифуновић” за 2012. годину
и признањa Друштва историчара уметности (ДИУС) за
најбољу ауторску изложбу у протеклој години. Признање
Друштва историчара уметности додељено је др Ненаду
Радићу за изложбу Збирка слика друга председника и пра
тећу публикацију Пусен и петокрака која је премијерно
приказана у Галерији Матице српске а потом и у Музеју
историје Југославије у Београду.

тел. 021/420-199

17. јануара 2013: директор Издавачког центра Матице срп
ске Миро Вуксановић и академик Светлана Велмар-Јан
ковић потписали су уговор о објављивању књиге огледа
Сродници у Едицији Матица.
17. јануара 2013: Уређивачки одбор Антологијске едици
је Десет векова српске књижевности Издавачког центра
Матице српске усвојио је пето коло које чине књиге: Иван
Гундулић (приређивач проф. др Злата Бојовић), Ђорђе
Марковић Кодер (др Драган Бошковић), Лаза Лазаревић,
Јанко Веселиновић (мр Слађана Илић), Драгутин Илић
(доц. др Владимир Гвозден), Вељко Петровић (проф. др
Ђорђе Деспић), Момчило Настасијевић (проф. др Алек
сандар Јовановић), Меша Селимовић (проф. др Јован Де
лић), Бранко Ћопић (др Ана Ћосић Вукић), Душан Радовић
(проф. др Петар Пијановић) и Исидора Секулић: Књига
о Његошу (др Слободанка Пековић).
17. јануара 2013: мр Тијана Палковљевић, управница Га
лерије Матице српске, и Снежана Мишић, виши кустос,
присуствовале су у Матици српској састанку са проф.
др Драганом Станићем, председником Матице српске, и
проф. др Ненадом Макуљевићем са Филозофског факул
тета у Београду, а у вези са приређивањем изложбе Ње
гош: владар, владика, песник. Изложбу ће реализовати
Галерија Матице српске у оквиру обележавања 200-го
дишњице рођења Петра II Петровића Његоша.
18. јануара 2013: председник Матице српске проф. др Дра
ган Станић примио је директора Новосадског сајма госпо
дина Горана Васића. Том приликом, разговарано је о на
ставку и унапређењу сарадње двеју установа.
18. и 25. јануара 2013: у Галерији Матице српске су одр
жане две Кустоске приче: Кнез Михаило Обреновић (1823–
1868) – Биографија у четрнаест дела из збирке Галерије
Матице српске коју је представила Милена Врбашки, му
зејски саветник, и Како посматрати икону? о чему је го
ворила Мирјана Брмбота, виши кустос.

15. јануара 2013: уз подршку Министарства одбране Репу
блике Србије, у Галерији Дома Војске Србије у Београду
свечано је отворена изложба Аквизиције Галерије Матице
српске 2001−2011. На отварању изложбе говорили су: пот
пуковник Славољуб Марковић, директор Медија центра
„Одбрана”, мр Тијана Палковљевић, управница Галерије
Матице српске, и господин Мирослав Тасић, државни се
кретар Министарства културе и информисања Републике
Србије, који је изложбу званично отворио. Ауторке излож
бе су Александра Стефанов и Јелена Огњановић.

19. и 26. јануара 2013: у Галерији Матице српске су у окви
ру едукативног програма за децу Потрага за благом одр
жане две креативне радионице суботом посвећене гале
ријама и музејима: Музеји и галерије – чувари блага и Кад
порастем бићу кустос. Радионице су водиле Снежана
Мишић, виши кустос, и Јелена Огњановић, кустос при
правник.
21. јануара 2013: одржана је седница Председништва Ма
тице српске.
22. јануара 2013: Снежана Мишић, виши кустос, и Дарко
Деспотовић, конзерватор рестауратор Галерије Матице
српске, боравили су у Вуковару ради скидања изложбе

Сава Текелија – велики српски добротвор (дигитални
принтови) која је била приређена у Галерији Српског кул
турног центра – Заједничко веће општина. Експонати су
спаковани и однети у Сенту где је иста изложба постав
љена у Дому културе.

изложбу отворио. Отварању изложбе присуствовала је и
Снежана Мишић, кустос изложбе.
26. јануара 2013: у оквиру пратећег програма изложбе
Аквизиције Галерије Матице српске 2001−2011. у Галери
ји Дома Војске Србије у Београду, одржана је креативна
радионица за децу Како се сакупља уметничко благо!?. Ра
дионицу је водила Јелена Огњановић, кустос приправник.

23. јануара 2013: генерални секретар Матице српске доц.
др Ђорђе Ђурић примио је госте из Хрватске: господина
Јована Јелића, заменика жупана Вуковарско-сремске
жупаније, Слободана Живковића, председника Одбора
за образовање културе и спорта, и др Милана Мицића,
помоћника секретара за културу у Влади АП Војводине.
23. јануара 2013: председник Матице српске проф. др
Драган Станић присуствовао је Комеморативном скупу
поводом обележавања Новосадске рације.
23. јануара 2013: потпредседник Матице српске др Мио
драг Матицки присуствовао је, на позив породице Кара
ђорђевић, отварању изложбе женских портрета из ликов
не збирке Дворског комплекса под називом О лепоти и
племености у Белом двору.
23. јануара 2013: у Галерији Матице српске је отворена из
ложба Умеће конзервације: Обнова сликарства, дубореза
и позлате Покрајинског завода за заштиту споменика кул
туре. На отварању изложбе говорили су: мр Тијана Пал
ковљевић, управница Галерије, и Зоран Вапа, директор
Покрајинског завода. На изложби су представљени радо
ви Покрајинског завода на обнови иконостаса из српских
православних цркава у Хрватској, Мађарској и Румунији,
као и радови конзерватора на сликама Саве Шуманови
ћа и Милана Коњовића. Кустос изложбе је Дејан Радова
новић, виши стручни сарадник Покрајинског завода за
заштиту споменика културе.

26. јануара 2013: одржана је традиционална Светосав
ска беседа у Матици српској. Беседу Византијски узори
српске државности и Свети Сава беседио је академик Љу
бомир Максимовић. У музичком делу програма учество
вао је Вокални студио „Орфелин”, диригент Тамара Пе
тијевић.
28. јануара 2013: у знак сећања на есејисту, књижевног и
уметничког критичара, теоретичара књижевности и есте
тичара Богдана Поповића (1863–1944), од чијег се рође
ња ове године навршава 150 година, Библиотека Матице
српске припремила је електронску изложбу грађе из сво
јих збирки и збирки Рукописног одељења Матице српске.

23. јануара 2013: у Галерији Матице српске је одржана
сесија FP7 пројекта „Protection of cultural heritage objects
with multifunctional advanced materials – HEROMAT”
под називом „Workshop on promising formulations”. Др
Даниела Королија Црквењаков, помоћница управнице,
је учесницима скупа одржала предавање на енглеском је
зику Technical studies of the polychromy of icons and wood
carving in Serbian ortodox churches – experiences of the Gallery
of Matica srpska, након чега су учесници пројекта обишли
сталну поставку Галерије.

29. јануара 2013: у Галерији Матице српске је у оквиру
пратећег програма изложбе Умеће конзервације: Обнова
сликарства, дубореза и позлате Дејан Радовановић, виши
стручни сарадник Покрајинског завода за заштиту спо
меника културе Војводине, одржао предавање „Фотогра
фија као документарни извор и средство у конзервацији
и заштити културних добара”.

26. јануара 2013: одржана је традиционална Светосав
ска беседа у Матици српској. (опширније у прилогу)

31. јануара 2013: у организацији Математичког институ
та САНУ одржан је свечани скуп посвећен реализацији
система „Serbia Forum” за дигитално представљање на
ционалне баштине Србије на ком су учествовали и пред
ставници БМС. У име БМС уводну реч казивао је управ
ник Библиотеке и дописни члан САНУ Миро Вуксановић,
а његова заменица, Новка Шокица Шуваковић, предста
вила је Дигиталну БМС.

26. јануара 2013: у Дому културе у Сенти отворена је из
ложба Сава Текелија – велики српски добротвор (диги
тални принтови) у оквиру Светосавске академије која
се традиционално организује поводом празника Светог
Саве. Изложбу је приредила Галерија Матице српске у са
радњи са Камерном сценом „Мирослав Антић” из Сен
те, а реализацију изложбе омогућио је Секретаријат за
културу и јавно информисање АП Војводине. На отвара
њу изложбе говорили су: мр Тијана Палковљевић, управ
ница Галерије, и др Милан Мицић, помоћник секретара
за културу и јавно информисање АП Војводине, који је

31. јануара 2013: изашла је децембарска свеска Летописа
Матице српске (за 2012. годину), последња под Уредни
штвом (2005–2012): Иван Негришорац, главни и одго
ворни уредник, Михајло Пантић, Јован Попов и Саша Ра
дојчић. Прозне и поетске текстове објављују Милован
Данојлић, Александар Петров, Саша Хаџи Танчић, Енес
Халиловић, Манојле Гавриловић, Данило Јокановић, Соња

25. јануара 2013: потпредседник Матице српске проф. др
Бранко Бешлин и члан Управног одбора Матице српске
проф. др Славко Гордић су, на позив Министарства про
свете и науке, представљали Матицу српску на Светосав
ској академији.

31. јануара 2013: потпредседник Матице српске проф.
др Бранко Бешлин и генерални секретар доц. др Ђорђе
Ђурић присуствовали су свечаности поводом Дана Ин
ститута за савремену историју у Београду.
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31. јануара и 1. фебруара 2013: у склопу сарадње са Ита
лијом у области заштите и вредновања културног насле
ђа, Галерију Матице српске је посетила италијанска деле
гација у саставу: др Илијас Тасијас, директор SIL Appennino
Centrale, др Марија Кристина Мисити, директорка Цен
тралног института за конзервацију књижно-архивских
добара из Рима, и Фабио де Кирико, директор Национал
не галерије Умбрије у Перуђи. Посета италијанских парт
нера имала је радни карактер − разматрана су оперативна
питања везана за припрему и реализацију изложбе Ху
манизам и ренесанса у Централним Апенинима и пара
леле, каталога изложбе и пратећих стручних предавања
и радионица. Посета је искоришћена да се потпише и Про
токол о техничкој сарадњи у области конзервације кул
турних добара на папирном носиоцу између Централног
института за конзервацију и рестаурацију књижно архив
ских добара из Рима, Галерије Матице српске и Библио
теке Матице српске.

Атанасијевић, Вјачеслав Купријанов, Александар Мака
ров-Кротков, Сергеј Носов, Урош Чупић и Нада Јованов,
а огледе Владимир Проп и Таисија Радионова. У рубрици
„Сведочанства” су прилози Ивана Негришорца, Игора
Јавора, Сање Бошковић, Михајла Пантића, Милутина
Мићовића, Веселина Матовића, Драгољуба Петровића,
Славка Гордића и Зорице Хаџић. У истој рубрици су и
чланци о Радомиру Константиновићу Браниславе Васић
Ракочевић и Марије Липковске, написи о Саши Хаџи Тан
чићу Душана Стојковића, Драгана Тасића и разговор који
је водио Горан Станковић. О Светлани Велмар-Јанковић
пишу Светозар Кољевић и Бранко Вранеш, а са њом је
разговор водила Радмила Гикић Петровић. In memoriam
Ивану Гађанском (1937–2012) су текстови Саше Радојчића
и Наса Вајене. О књигама Наде Милошевић Ђорђевић,
Александра Петрова, Јована Зивлака, Дејана Алексића,
Саве Бабића, Роберта Ходела, Мауриција Роле пишу Јел
ка Ређеп, Зоја Карановић, Марко Недић, Јелена Новако
вић, Мина Ђурић, Александар Б. Лаковић, Ђорђе Деспић,
Ана Гвозденовић, Драгана Белеслијин, Милица Лазовић
и Драган Бошковић. Срђан Дамњановић представља
Зборник радова Антика, савремени свет и рецепција ан
тичке културе, а Владислав Ђорђевић Зборник Век фе
минизма у Србији.

1. фебруара 2013: одржана је седница Жирија за доделу
Змајеве награде Матице српске а потом и конференција
за штампу на којој је саопштено име добитника.
1. фебруара 2013: председник Матице српске проф. др
Драган Станић представљао је Матицу српску на Свеча
ној академији поводом Дана Града Новог Сада и додели
Фебруарске награде за 2012. годину.

31. јануара 2013: у оквиру Музичких вечери Матице срп
ске одржан је концерт Вече оперете и мјузикла у извође
њу Сенке Недељковић, сопран, Горана Стргара, тенор, и
Александра Караџића, клавир. Позоришне анегдоте при
чао је Воја Солдатовић, редитељ.

1. фебруара 2013: генерални секретар Матице српске доц.
др Ђорђе Ђурић имао је састанак са др Миланом Мици
ћем, помоћником секретара за културу у Влади АП Војво
дине у вези са одржавањем начног скупа о Шајкашкој.

31. јануара 2013: у Галерији Матице српске је одржана
Годишња конференција за новинаре на којој су представ
љени реализовани пројекти и резултати Галерије у 2012.
и најављени планови и програми за 2013. годину. Најва
жније пројекте и програме реализоване у 2012. години
представила је Снежана Мишић, начелник одељења за
програме и презентацију, о раду и пројектима на заштити
уметничког фонда и међународној сарадњи у 2012. и 2013.
говорила је др Даниела Королија Црквењаков, помоћни
ца управнице, док је о плановима и пројектима у 2013.
говорила мр Тијана Палковљевић, управница Галерије.

1, 8. и 22. фебруара 2013: у Галерији Матице српске су
одржане три Кустоске приче: Биографија иконописца из
Мартинаца − Станоје Поповић (1698−1760) и Стручно
тумачење сталне поставке српске уметности XVIII века
које је одржала мр Драгојла Живанов, музејски саветник,
и Васа Поморишац и „Парисов суд” о чему је говорио Вла
димир Вукас, кустос приправник.
2, 9, 16. и 23. фебруара 2013: у Галерији Матице српске
су у оквиру едукативног програма за децу Потрага за
благом одржане четири креативне радионице посвећене
различитим жанровима у уметности: Света слика, Зла
тан конац и сјај бисера, Прича о царској круни и Спорт–
ски времеплов. Радионице су водили Снежана Мишић,
виши кустос, и кустоси приправници Јелена Огњановић
и Владимир Вукас.

31. јануара 2013: у Галерији Матице српске је одржан рад
ни састанак мр Тијане Палковљевић, управнице, и Сне
жане Мишић, вишег кустоса, са Светланом Младенов и
Зораном Ружичић, координаторкама Ноћи музеја у Но
вом Саду у поводу приређивања манифестације Ноћ му
зеја 2013.
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4. фебруара 2013: одржана је седница Председништва
Матице српске.

нислава Васић Ракочевић и Александар Саша Гајић, а
књигу разговора Николе Трунга са Аленом Бадјуом пред
ставља Јелена Марићевић.
5. и 6. фебруара 2013: др Даниела Королија Црквењаков,
помоћница управнице Галерије Матице српске, одржала
је у Скупштини Града Новог Сада завршну презента
цију у оквиру пројекта Екопрофит у којем је Галерија у
сарадњи са аустријском компанијом Денкштат учествова

5. фебруара 2013: представљено је петокњижно издање
Сабране песме Новице Тадића, чији је издавач Друштво
чланова Матице српске у Црној Гори. Скуп су поздравили
проф. др Драган Станић, председник Матице српске, и
доц. др Драго Перовић, председник Друштва чланова Ма
тице српске у Црној Гори. О књигама су говорили проф.
др Јован Делић, Селимир Радуловић и приређивач др
Драган Хамовић.

ла у току 2012. године. Након презентовања постигнутих
резултата, градоначелник Милош Вучевић је компа
нијама и институцијама које су учествовале у овом про
јекту доделио награде. У име Галерије Матице српске на
граду је примила др Даниела Королија Црквењаков, а
свечаности су присуствовали мр Тијана Палковљевић,
управница Галерије, и чланови тима који је реализовао
овај пројекат: мр Лолита Пејовић, стручни сарадник, и
Дарко Деспотовић, конзерватор-рестауратор.

5. фебруара 2013: управник послова Матице српске Је
лена Веселинов је имала састанак са Снежаном Лакиће
вић, менаџером за сарадњу са Универзитетом у НИС-у, у
вези са финансијском помоћи Нафтне индустрије Србије
Матици српској.
5. фебруара 2013: члан Управног одбора Матице српске
проф. др Слободан Ћурчић представљао је Матицу срп
ску на свечаности поводом Дана Војногеографског инсти
тута и Геодетске службе Војске Србије у Београду.

6. фебруара 2013: управник Библиотеке Матице српске
и дописни члан САНУ Миро Вуксановић присуствовао
је седници Националног савета за културу Републике
Србије.

5. фебруара 2013: у Галерији Матице српске је у сарадњи
са креативном радионицом „Машталица” одржана при
редба поводом прославе Дан Града. Присутне малишане
поздравиле су Снежана Мишић, виши кустос Галерије,
и Весна Пантић, уредница часописа Машталица, након
чега је отворена изложба дечјих радова Новом Саду с љу
бављу, а у музичком делу програма наступили су солисти
и хор Музичке школе „Исидор Бајић”.
5. фебруара 2013: изашао је двоброј јануар–фебруар Ле
тописа Матице српске, који потписује ново Уредништво:
Слободан Владушић, главни и одговорни уредник, Драга
на Белеслијин, Ђорђе Деспић и Владимир Кецмановић.
Прозне и поетске прилоге објављују Драган Јовановић Да
нилов, Ђорђе Писарев, Никола Малевић, Бранко Брђанин
Бајовић, Славољуб Марковић и Петар Милорадовић. У
темату „Полис/мегалополис” су текстови Александра Јер
кова, Јелене Јелић, Владимира Гвоздена, Слободана Владу
шића и Мајка Дејвиса (прев. Јелена Боровина и Ружица
Шегрт). Прилоге у рубрици „Есеји” потписују Јован Де
лић, Владимир Коларић и Бранко Ранковић, а у „Сведо
чанствима” Зоран Лутовац, Миливој Ненин и Горана Раи
чевић. Са Милованом Марчетићем разговор је водила
Тамара Крстић, а о новим књигама Милована Марчети
ћа, Александра Гаталице, Мирослава Максимовића, Але
на Бешића, Јована Попова, Пола Остера и Џозефа Наја
пишу Ненад Станојевић, Светлана Милашиновић, Алек
сандар Б. Лаковић, Драгана Белеслијин, Игор Јавор, Бра

6. фебруара 2013: Матица српска и Новосадски сајам
потписали су протокол о сарадњи чиме су учвршћени ме
ђусобни пословни односи и предвиђен заједнички рад
на представљању националне културе и науке у земљи и
иностранству. Протокол су потписали председник Мати
це српске проф. др Драган Станић и генерални дирек
тор Новосадског сајма Горан Васић.
6. фебруара 2013: одржана је седница Жирија за доделу
прве Повеље Матице српске установљене за неговање
српске језичке културе. Састанку су присуствовали пред
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Костић и Зоран Вујичић) и Стратегија развоја колек
ције Галерије Матице српске и значај аквизиција у дело
вању музеја о чему је говорила мр Тијана Палковљевић,
управница Галерије, и Стручно тумачење изложбе аутор
ки Александре Стефанов и Јелене Огњановић.

седник Матице српске проф. др Драган Станић, потпред
седник др Миодраг Матицки и члан Управног одбора
академик Предраг Пипер.

7. фебруара 2013: председник Матице српске проф. др
Драган Станић и генерални секретар доц. др Ђорђе Ђу
рић су били на састанку са покрајинским секретаром за
науку и технолошки развој проф. др Драгославом Петро
вићем у Влади АП Војводине. Том приликом разговара
ло се о реализацији пројекта Атлас насеља Војводине и
о унапређењу компјутерске мреже у Матици српској.
7. фебруара 2013: поводом отварања изложбе Европска
културна разноликост – Српска црквена уметност у Ма
ђарској у Бриселу, у Прес сали Владе АП Војводине, одр
жана је конференција за новинаре. На конференцији су
говорили: потпредседник Владе АП Војводине и покра
јински секретар за културу и јавно информисање Слави
ша Грујић, управница Галерије Матице српске мр Тијана
Палковљевић и координатор пројекта др Даниела Коро
лија Црквењаков.

6. фебруара 2013: у Матици српској свечано је уручена
награда Младен Лесковац за целокупно научно дело из
области историје српске књижевности проф. др Јовану
Делићу. Професору Делићу награду су уручили председ
ник Матице српске проф. др Драган Станић и генерал
ни директор Новосадског сајма Горан Васић. Одлуку о
добитнику награде саопштио је председник петочланог
жирија проф. др Душан Иванић.

8. фебруара 2013: одржана је седница Уредништва Збор
ника за друштвене науке у новом саставу.
8. до 15. фебруара 2013: стручни тим Галерије Матице
српске који су чинили: мр Тијана Палковљевић, управни
ца, др Даниела Королија Црквењаков, помоћница управ
нице, конзерватори мр Данило Вуксановић, Дарко Деспо
товић, и мр Лолита Пејовић, стручни сарадник, боравио
је у Бриселу ради постављања и отварања изложбе Европ
ска културна разноликост – Српска црквена уметност
у Мађарској у Балаши Институту – Културни сервис Амба
саде Мађарске.

6. фебруара 2013: одржана је седница Уређивачког од
бора Српског биографског речника.
6. фебруара 2013: одржана је седница Уредништва Збор
ника за историју у новом саставу и са новим главним и
одговорним уредником проф. др Војином Дабићем.
6. фебруара 2013: делегацију Матице српске, САНУ и
представнике Одбора за прославу 200-годишњице рође
ња Петра II Петровића Његоша, примио је у Београду у
Патријаршији, патријарх српски Иринеј. У делегацији су
били председник Матице српске и потпредседник Одбо
ра, проф. др Драган Станић, академик Димитрије Стефа
новић, генерални секретар САНУ, председник Одбора
академик Матија Бећковић и потпредседник Одбора и
управник Беиблиотеке Матице српске Миро Вуксановић.

11. фебруара 2013: одржана је седница Председништва
Матице српске.
11. фебруара 2013: потпредседник Матице српске др Мио
драг Матицки присуствовао је, на позив амбасадора Ира
на господина Аболгасема Делфија (Abolgasem Delfi), све
чаности у Иранској амбасади у Београду.
11. фебруара 2013: одржана је Скупштина Издавачког цен
тра Матице српске.

6. фебруара 2013: мр Тијана Палковљевић, управница
Галерије Матице српске, и Снежана Мишић, виши кустос,
присуствовале су у Галерији САНУ у Београду састанку
са академиком Душаном Оташевићем, управником Гале
рије, и Јеленом Миловановић Межински, у вези догово
ра око изложби Српска црквена уметност XVIII века из
колекције Галерије Матице српске и Његош: владар, вла
дика, песник које ће се на јесен 2013. године реализовати
у простору Галерије САНУ.
6, 13. и 19. фебруара 2013: у Галерији Матице српске је у
оквиру пратећег програма изложбе Умеће конзервације:
Обнова сликарства, дубореза и позлате Дејан Радовано
вић, виши стручни сарадник Покрајинског завода за за
штиту споменика културе, стручно тумачио изложбу.
6, 13. и 20. фебруара 2013: током трајања изложбе Акви
зиције Галерије Матице српске 2001−2011. у Галерији Дома
Војске Србије у Београду, приређен је пратећи програм:
Улога и значај дародаваца у развоју колекције Галерије Ма
тице српске и разговор са дародавцима (Мирна Средовић
Ђорђичковић, Марица Радојчић, Милена Јефтић Ничева

12. фебруар 2013: одржана је свечаност посвећена Десан
ки Максимовић (16. мај 1898 – 11. фебруар 1993). О песни
кињи и критичком издању Целокупних дела Десанке Мак
симовић говорили су председник Матице српске проф.
др Драган Станић, управник Задужбине Десанка Мак
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симовић и уредник представљеног издања др Станиша
Тутњевић и књижевни историчар и критичар проф. др
Славко Гордић. Стихове Десанке Максимовић су кази
вали студенти Академије уметности у Новом Саду Уна
Ђелошевић и Милош Војиновић. У холу испред Свечане
сале приређена је изложба архивалија из Рукописног оде
љења Матице српске које сведоче о дугогодишњој са
радњи песникиње и Матице српске. Аутори изложбе су
Соња Боб и Огњен Карановић. Захваљујући новој опреми
која омогућава директан пренос (live streaming) на сајту
Матице српске ова манифестација је била прва која је на
тај начин снимана и емитована на сајту Матице српске,
а омогућено је и одложено гледање.

СРПСКА ЦРКВЕНА УМЕТНОСТ У МАЂАРСКОЈ
13. фебруара 2013: у Балаши Институту − Кул
турни сервис Амабасаде Мађарске, у Бриселу све
чано је отворена изложба Европска културна разноликост – Српска црквена уметност у Мађарској,
уз присуство великог броја представника дипломат
ског кора и угледних званица. На отварању изло
жбе говорили су представници Мађарске и Србије:
господин Жолт Немет, заменик министра, држав
ни секретар, Министарство спољних послова, проф.
Ђерђ Шепфлин, члан Европског парламента и Ко
митета за спољне послове, господин Карољ Гру
бер, амбасадор, стални представник Мађарске у
Политичко-безбедносном комитету Европске уни
је, и господин Братислав Петковић, министар кул
туре и информисања Републике Србије, др Бојан
Пајтић, председник Владе АП Војводине и мр Ти
јана Палковљевић, управница Галерије Матице срп
ске. Присутнима се на крају обратио и владика
Лукијан, епископ будимски. Изложба обухвата 39
икона и богослужбених предмета из српских црка
ва у Мађарској, у одабиру Косте Вуковића, кустоса
сентандрејског музеја, који су конзервирани и рес
таурирани у Галерији Матице српске током 2010.
и 2011. године. Изложбу прати публикација на ен
глеском језику са текстовима о историјском и умет
ничком значају предмета и збирки из којих потичу,
конзерваторским истраживањима и резултатима,
каталогом изложених дела и резимеом на мађар
ском језику, као и флајер изложбе на мађарском
језику.

12. фебруара 2013: управник Библиотеке Матице српске
Миро Вуксановић присуствовао је седници Управног од
бора Заједнице матичних библиотека Србије одржаној у
Народној библиотеци Србије.
13. фебруара 2013: у Балаши Институту − Културни сер
вис Амабасаде Мађарске, у Бриселу свечано је отворена
изложба Европска културна разноликост – Српска цркве
на уметност у Мађарској. (опширније у прилогу)
13. фебруара 2013: генерални секретар Матице српске
доц. др Ђорђе Ђурић је учествовао у раду Одбора за обе
лежавање јубилеја 250 година од оснивања Шајкашког
батаљона у Музеју Војводине.
13. фебруара 2013: Други програм Радио Београда доде
лио је Миру Вуксановићу, управнику Библиотеке Матице
српске, Повељу поводом 55 година постојања (1958–2013)
„за успешну сарадњу, допринос радио стваралаштву и
афирмацију радија, културе и уметности”.
13. фебруара 2013: генерални секретар Матице српске
доц. др Ђорђе Ђурић и управик послова Матице српске
Јелена Веселинов разговарали су у Градској кући са чла
ном Градског већа за културу Миланком Бркић о могућ
ностима финансирања програма и публикација Матице
српске.
14. фебруара 2013: потпредседник Матице српске др
Миодраг Матицки је, на позив београдског надбискупа
Станислава Хочевара, присуствовао Светој миси за бла
гослов и напредак Србије одржаној у Цркви Светог Анта
у Београду поводом државног празника Сретење.
15. фебруара 2013: председник Матице српске проф. др
Драган Станић је учествовао у програму поводом обе
лежавања Дана државности Републике Србије у Темиш
вару. Том приликом одржано је песничко вече на ком је
представљена песничка антологија Друга обала (38 срп
ских песника, чија је поезија преведена на румунски је
зик) и изложба најпознатијих српских издавача.
15. фебруара 2013: у Галерији Матице српске одржан је
концерт салон музике под називом Песма вину и љубави
у организацији FloriArt – New Music Vision. Програм кон
церта чиниле су популарне композиције различитог жан
ра са посебним акцентом на „бечку и мађарску” музику
с краја XIX и почетка XX века. Поред чланова ФлориАрт
Салон окрестра наступили су и млади таленти који поха
ђају музичку школу „Исидор Бајић”. Покровитељ концер
та била је Галерија Матице српске у сарадњи са Академи
јом уметности у Новом Саду.
16. фебруара 2013: одржана је традиционална Свечана
седница Матице српске. (опширније у прилогу)
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18. фебруара 2013: одржана је седница Извршног одбо
ра Матице српске.

(1713–1784), Библиотека Матице српске припремила је
електронску изложбу грађе из својих збирки.

19. фебруара 2013: академик Светлана Велмар-Јанковић
предала је рукопис књиге огледа Сродници који ће бити
објављен у Едицији Матица Издавачког центра Матице
српске.

25. фебруара 2013: одржана је седница Управног одбора
Матице српске.
25. фебруара 2013: председник Матице српске проф. др
Драган Станић је учествовао у раду конститутивне сед
нице Одбора за реализацију иницијативе да се Град Нови
Сад кандидује за Европску престоницу културе 2020. го
дине у Градској кући у Новом Саду.

19. фебруара 2013: на трибини Огранка САНУ у Новом
Саду посвећеној књижевном делу Александра Тишме уче
ствовали су академик Светозар Кољевић, председник Ма
тице српске проф. др Драган Станић, проф. др Горана
Раичевић и др Владимир Гвозден.

25. фебруара 2013: одржана је седница Жирија за доде
лу прве Повеље Матице српске установљене за неговање
српске језичке културе. Присуствовали су чланови Жири
ја: председник Матице српске проф. др Драган Станић,
проф. др Мато Пижурица, академик Предраг Пипер, др
Миодраг Матицки и Јулкица Ђукић, стручни сарадник
Одељења за књижевност и језик.

20. фебруара 2013: управник Библиотеке Матице српске
и дописни члан САНУ Миро Вуксановић присуствовао
је седници Националног савета за културу Републике
Србије.
20. фебруара 2013: одржана је седница Уређивачког од
бора Српске енциклопедије.

26. фебруара 2013: управник Библиотеке Матице српске и
дописни члан САНУ Миро Вуксановић председавао је сед
ници Управног одбора Института за српски језик САНУ.

21. фебруара 2013: делегацију Матице српске, САНУ и
Одбора за прославу 200-годишњице рођења Петра II Пе
тровића Његоша, примио је у Београду председник Ре
публике Србије господин Томислав Николић. У делега
цији су били: председник Матице српске и потпредседник
Одбора, проф. др Драган Станић, потпредседник САНУ,
академик Љубиша Ракић, председник Одбора академик
Матија Бећковић и потпредседник Одбора и управник
Библиотеке Матице српске Миро Вуксановић.

26. фебруара 2013: заменик управника Библиотеке Мати
це српске Новка Шокица Шуваковић присуствовала је са
станку Организационог одбора Библионета у Народној
библиотеци Србије.
26. фебруара 2013: у Галерији Матице српске су потпи
сани Протокол о сарадњи између Галерије Матице српске
и Радиодифузне установе Војводине „Радио-телевизија
Војводине”.
27. фебруара 2013: председник Матице српске проф. др
Драган Станић и генерални секретар доц. др Ђорђе Ђурић
имали су састанак са Славишом Грујићем, покрајинским
секретаром за културу у Влади АП Војводине.
27. фебруара 2013: у Учионици Библиотеке Матице срп
ске одржан је састанак руководилаца матичних служби
народних библиотека у Војводини.
27. фебруара 2013: одржана је седница Управног одбора
Галерије Матице српске.
28. фебруара 2013: председник Матице српске проф. др
Драган Станић и потпредседник проф. мр Ненад Остојић
присуствовали су отварању Новосадског Салона књига.

21. фебруара 2013: представљена је јануарско–фебруар
ска свеска Летописа Матице српске и новог Уредништва
часописа. Поздравну реч изговорио је проф. др Драган
Станић, председник Матице српске и Уредник Летописа
у периоду 2005–2012. О концепцији часописа и намерама
новоизабраног Уредништва говорио је доц. др Слободан
Владушић, главни уредник. Књижевник Ђорђе Писарев
је прочитао текст објављен у јануарско–фебруарском бро
ју Летописа.

28. фебруара 2013: у оквиру Музичких вечери Матице
српске одржан је концерт под називом Портрет жене у
извођењу Радославе Воргић Журжован, сопран, и Миро
слава Поповића, клавир. Модераторке су биле Мирела
Иванчевић и Мила Мајсторовић.

21. фебруара 2013: у оквиру Музичких вечери Матице
српске одржан је концерт у извођењу Бранке Жиравац Је
ремић, клавир. Изведен је програм из опуса К. Дебисија,
А. Скрјабина и В. Куленовића.
22. фебруара 2013: одржане су 21. седница Надзорног oд
бора и 46. седница Управног одбора Библиотеке Матице
српске.

1, 8. и 15. марта 2013: у Галерији Матице српске одржа
не су три Кустоске приче: Сталну поставку српске умет
ности XIX века стручно је тумачила Милена Врбашки,
музејски саветник; Сталну поставку српске уметности
XX века Мирјана Брмбота, виши кустос, а Слику у фо
кусу: Аутопортрет Новака Радонића, представио је Вла
димир Вукас, кустос приправник.

22. фебруара 2013: поводом 300 година од рођења фран
цуског филозофа, писца и енциклопедисте Денија Дидроа

2, 9, 16, 23. и 30. марта 2013: у Галерији Матице српске је
у оквиру едукативног програма за децу Потрага за бла

1. марта 2013: на Салону књига у Новом Саду одржан је
програм посвећен члану Управног одбора Матице српске
проф. др Јовану Делићу, о којем је говорио председник
Матице српске проф. др Драган Станић.
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4. и 5. марта 2013: на стручном скупу „Степен развоја
библиотечко-информационе делатности: нови захтеви и
решења”, централном програму манифестације „Дани би
блиотека и библиотекара” одржаном у оквиру Салона
књига на Новосадском сајму, из Библиотеке Матице срп
ске учествовале су Новка Шокица Шуваковић, заменик
управника, и Душица Грбић, руководилац Одељења ста
ре и ретке књиге и легата.

гом одржано пет креативних радионица: Моја породица
на платну, Огледало мога лица, Моја омиљена животиња,
мој модел, Успавана природа и Мирис природе са платна
у којима су се малишани упознали са различитим сликар
ским темама и мотивима – портретом, аутопортретом,
мртвом природом и пејзажем. Радионице су водили кусто
си приправници Јелена Огњановић и Владимир Вукас.
4. марта 2013: одржана је седница Председништва Ма
тице српске.

5. марта 2013: председник Матице српске проф. др Дра
ган Станић је одржао јавни час студентима књижевности
Филозофског факултета о делатности Матице српске и
функцији установа у српској култури.

4. марта 2013: председник Матице српске проф. др Дра
ган Станић и члан Управног одбора Матице српске проф.
др Славко Гордић учествовали су у раду Управног одбо
ра Задужбине „Доситеј Обрадовић”.

5. марта 2013: уручењу Награде „Меша Селимовић” Алек
сандру Гаталици присуствовао је управник Библиотеке
Матице српске и дописни члан САНУ Миро Вуксановић,
као ранији добитник ове награде.

4. марта 2013: председник Матице српске проф. др Дра
ган Станић је имао састанак са господином Николом
Мирковим, директором РТС-а, и Владимиром Давидови
ћем, службеником Министарства правде.

6. марта 2013: генерални секретар Матице српске доц. др
Ђорђе Ђурић одржао је састанак са стручним сарадни
цима Матице српске.

4. марта 2013: председник Матице српске проф. др Дра
ган Станић присуствовао је, на позив амбасадора Бугар
ске господина Ангела Димитрова (Angelo Dimitrov) при
јем у у Амбасади Републике Бугарске.

7. марта 2013: председник Матице српске проф. др Дра
ган Станић присуствовао је годишњој Скупштини Огран
ка Српске академије наука и уметности у Новом Саду.

4. марта 2013: Снежана Мишић, начелник одељења за
програме и презентацију Галерије Матице српске, и Би
љана Ристић, начелник одељења општих послова, при
суствовале су додели награде „Сава Шумановић” на 19.
Новосадском Салону књига у Новом Саду, коју у оквиру
Арт Експо додељују Галерија „Бел арт” и Новосадски са
јам. Ове године, награда је уручена вајарки Олги Јеврић
и историчару уметности проф. др Јерку Денегрију за изу
зетне домете у ликовном изразу.

7. марта 2013: председник Матице српске проф. др Дра
ган Станић и генерални секретар доц. др Ђорђе Ђурић
имали су састанак са новоименованом управницом Ру
кописног одељења проф. др Александром Вранеш.
7. марта 2013: председник Матице српске проф. др Дра
ган Станић је гостовао на Телевизији „Мост” у емисији
која је била посвећена Матици српској, њеним историј
ским тековинама и актуелним програмским активности
ма. Аутор емисије је Милорад Вукашиновић.

4. марта 2013: Галерија Матице српске се укључила у
међународну културну акцију Дан солидарности музеја
– 4. март, обележавањем жутом барикадном траком једног
експоната − Сава Шумановић, Морнар на молу из 1921−
1922, и званичне Галеријске интернет презентације. Акци
ја је иницирана и организована у жељи да се скрене па
жња међународне јавности на лоше стање, угроженост и
затварање важних културних институција у Босни и Хер
цеговини.

7. марта 2013: затворена је изложба слика академског
сликара Данила Вуксановића. У Свеченом холу, од дру
ге половине јанура, биле су изложене слике на којима је
приказана зграда Матице српске, задужбинско здање
Марије Трандафил. Једна од изложених слика репроду
кована је на новогодишњој честитки Матице српске, која
је послата на бројне адресе у земљи и иностранству. Сли
кар је ауторска права за репродуковање слике за ову при
лику даровао Матици српској.

4. до 10. марта 2013: стручњаци Галерије Матице српске
др Даниела Королија Црквењаков, мр Данило Вуксановић
и Дарко Деспотовић су са колегом Костом Вуковићем из
Српског црквеног музеја у Сентандреји, боравили у Бри
селу, поводом затварања изложбе Европска културна
разноликост – Српска црквена уметност у Мађарској
која је приређена у Балаши Институту – Културни сер
вис Амабасаде Мађарске. Последњег дана изложбе коле
гама из Брисела су представили изложбу и конзерватор
ске радове, мр Коста Вуковић је стручно тумачио изложбу
а о радовима на заштити и рестаурацији експоната је
говорила др Даниела Королија Црквењаков, конзерва
тор-саветник (6. март). Сутрадан, 7. марта, посетили су
конзерваторски атеље у Генту у којем је у току конзерва
ција Ван Ајкове олтарске пале „Мистичног јагњета” и
том приликом разговарали са колегама са Краљевског
конзерваторског института. Паковање, транспорт за Ма
ђарску, и одлагање експоната изложбе у депое Српског
црквеног музеја у Сентандреји успешно је завршено 10.
марта.

7. марта 2013: у Галерији Матице српске је у сарадњи са
креативним часописом Машталица одржана приредба
поводом прославе 8. марта – Дана жена. Присутне мали
шане поздравиле су Снежана Мишић, начелник одељења
за програме и презентацију Галерије, и Весна Пантић,
уредница часописа, након чега је отворена изложба деч
јих радова Цвет за лепши свет. У музичком делу про
грама наступили су солисти Музичке школе „Исидор
Бајић” који су се представили дечјом опером Медведова
женидба.
8. марта 2013: председник Матице српске проф. др Дра
ган Станић и проф. др Мато Пижурица одржали су са
станак са господином Слбоданом Кнежевићем о изради
Повеље Матице српске за неговање језичке културе.
8. марта 2013: председник Матице српске проф. др Дра
ган Станић је разговарао са проф. др Слободаном Вуји
ћем као руководиоцем пројекта „Историја рударства” о
могућности сарадње са Матицом српском.
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8. марта 2013: у Француском институту – Огранак у Но
вом Саду одржана је конференција за новинаре поводом
манифестације Дани франкофоније. Своје програме пред
ставили су: Ан-Клер Ноел, координатор огранка фран
цуског института у Новом Саду, Снежана Мишић, начел
ник одељења за програме и презентацију Галерије Мати
це српске, и уметник Игор Антић су најавили изложбу
Сава Шумановић и тајна под куполом, а о филмском про
граму франкофоније говорио је Ђорђе Каћански у име
Културног центра Нови Сад.

трајно налази у Паризу, укаже на везе српске и францу
ске културе. На отварању су говорили: мр Тијана Пал
ковљевић, управница Галерије Матице српске, проф. др
Лидија Мереник, историчарка уметности, и господин
Жан-Лик Гоестер, директор Француског института у
Србији. На изложби Сава Шумановић и тајна под купо
лом премијерно су изложене припремне скице за четири
женске фигуре које је Шумановић, током једног од сво
јих боравака у Паризу, 1927. године насликао на ступцу у
кафеу „La Coupole” на Монпарнасу. Саставни део излож
бе је уметнички филм Игора Антића за који је музику
компоновала Александра Вребалов. Реализацију изложбе
омогућили су Министарство културе и информисања
Републике Србије и компанија Ла Фарж. Потпредседник
Матице српске проф. мр Ненад Остојић представљао је
Матицу српску на отварању изложбе.

9. марта 2013: у Галерији Матице српске је одржан акре
дитовани едукативни тренинг „Галерија као вртић” за
васпитаче ПУ „Радосно детињство”. Тренинг су водиле
Снежана Мишић, начелник одељења за програме и пре
зентацију, Јелена Огњановић, кустос-приправник за еду
кацију, и доц. др Јована Милутиновић са Одсека за педа
гогију Филозофског факултета у Новом Саду.

15. марта 2013: проф. др Љубомирка Кркљуш, секретар
Одељења за друштвене науке, учествовала је у раду Рад
не групе Националног савета за научни и технолошки
развој.

11. марта 2013: одржана је седница Председништва Ма
тице српске.
12. марта 2013: председник Матице српске проф. др Дра
ган Станић и члан Управног одбора проф. др Славко
Гордић учествовали су у раду седнице Управног одбора
Задужбине „Доситеј Обрадовић”.

15. марта 2013: одржана је седница Уредништва Зборни
ка за сценске уметности и музику.
16. марта 2013: председник Матице српске проф. др Дра
ган Станић присуствовао је академији под називом Зло
чин без казне којом је, у низу манифестација, у Новом
Саду обележена годишњица погрома српских светиња на
Косову и Метохији марта 2004. године.

12. марта 2013: објављен је нови роман дописног члана
САНУ Мира Вуксановића Бихпоље у издању зрењанин
ске издавачке куће „Агора”.
13. марта 2013: потпредседник Матице српске проф. др
Бранко Бешлин је присуствовао отварању изложбе по
водом 90 година од оснивања „Новосадског сајма”.

16. марта 2013: председник Матице српске проф. др Дра
ган Станић присуствовао је годишњој Скупштини „Ро
тари клуба Нови Сад”.

13. марта 2013: у Галерији Матице српске је одржана
конференција за новинаре поводом отварања изложбе
Сава Шумановић и тајна под куполом. На конференцији
су говорили: мр Тијана Паковљевић, управница Гале
рије Матице српске, и ауторка изложбе, Ан-Клер Ноел,
координаторка огранка Француског института у Новом
Саду, уметник Игор Антић и Снежана Петровић, пред
ставница компаније Ла Фарж.

18. марта 2013: одржана је седница Председништва Ма
тице српске.
18. марта 2013: изашла је мартовска свеска Летописа Ма
тице српске. Прозне и поетске прилоге објављују Миро
слав Јосић Вишњић, Стеван Тонтић, Анђелко Анушић и
Миљан Николић. У темату „1912–1913” су текстови Бори
са Милосављевића и Мирослава Свирчевића. Објављен
је есеј Тање Крагујевић, у „Сведочанствима” записи Се
лимира Радуловића и Светозара Кољевића, а разговор са
Петером Слотердајком водио је Ерик Алије (прев. Тија
на Сладоје). О новим књигама Селимира Радуловића,
Драга Кекановића, Петруа Крдуа, Петра Сарића, Алексан
дра Бјелогрлића, В. Г. Зебалда и Душана Пророковића
пишу Драгана Белеслијин, Милета Аћимовић Ивков,
Васа Павковић, Лука Баљ, Милош Јоцић, Срђан Видрић
и Слободан Рељић.
18. марта 2013: у знак сећања на књижевника и прево
диоца Ериха Коша (1913–2010), од чијег се рођења ове годи
не навршава 100 година, Библиотека Матице српске при
премила је електронску изложбу грађе из својих збирки.
18. до 20. марта 2013: мр Тијана Палковљевић, управни
ца Галерије Матице српске, присуствовала је састанку
координатора за културно наслеђе међународне органи
зације Форум словенских култура који је одржан у Љуб
љани. Састанку су присуствовали представници Русије,
Чешке, Словачке, Бугарске, Хрватске, Македоније, Реп у
блике Српске, Федерације Босне и Херцеговине, Србије
и Словеније. Председница мр Андреја Рихтер предста

14. марта 2013: у Галерији Матице српске је отворена
изложба Сава Шумановић и тајна под куполом коју је у
оквиру обележавања манифестације Дани франкофо
није, приредила Галерија у сарадњи са Француским ин
ститутом у Србији, а са идејом да се на примеру умет
ничког дела, чија се скица чува у Београду а оригинал
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21. марта 2013: у Библиотеци „Српско-руски круг” мо
сковско-београдског издавача „Гаракс” изашла је двоје
зична, српско-руска књига Змија и вук дописног члана
САНУ Мира Вуксановића, илустрована цртежима Дани
ла Вуксановића. Књигу је на руски језик превео Андреј
Базилевски.

вила је нову комуникацијску стратегију Форума зами
шљену са циљем да широј јавности приближи рад ове
организације, њену мисију и визију и могуће поље дело
вања у годинама које следе.

21. марта 2013: представљена је књига др Наде Савковић
Театрољубље, која је публикована у издању Академије
уметности у Новом Саду и Матице српске. Поздравном
речју присутнима се обратио проф. мр Ненад Остојић,
потпредседник Матице српске. О књизи су говорили
проф. др Лука Кецман, проф. др Живко Поповић и аутор
др Нада Савковић. Одломке из књиге казивала је драм
ска уметница Александра Плескоњић.
21. марта 2013: Галерију Матице српске је посетила деле
гација Нижњег Новгорода из Русије која је била у гости
ма Гимназији „Исидора Секулић” из Новог Сада. Госте је
дочекала мр Драгојла Живанов, музејски саветник која
им је представила Галерију и њену сталну поставку.

19. марта 2013: у Свечаној сали Матице српске представ
љена је књига др Бранке Кулић Дворци и летњиковци
Војводине у издању Покрајинског завода за заштиту спо
меника културе, Петроварадин и „Платонеума”, д. о. о,
Нови Сад. Председник Матице српске проф. др Драган
Станић је поздравио присутне и изрекао прве похвалне
речи о књизи на овој промоцији. О књизи и њеном зна
чају и квалитетима говорили су директор Покрајинског
завода за заштиту споменика културе Зоран Вапа и глав
ни уредник Издавачке куће „Платонеум” Душан Вујичић,
архитекта мр Дубравка Ђукановић Вапа. На крају се при
сутнима обратила и др Бранка Кулић, аутор књиге.

22. марта 2013: одржана је седница Одбора Рукописног
одељења Матице српске којом је председавала новоиза
брана управница проф. др Александра Вранеш.
22. марта 2013: председник Матице српске проф. др Дра
ган Станић присуствовао је Свечаној академији поводом
50 година рада Гимназије „Светозар Марковић”. Том при
ликом Матици српској је додељена захвалница.
22. марта 2013: у Матици српској је свечано уручена „На
града професор Лазар Стојковић”. Награду за досадашњи
научноистраживачки рад равноправно су добили др Ђор
ђе Крстић и др Срђан Шеремешић са Пољопривредног
факултета Универзитета у Новом Саду. Ово признање је
Матица српска установила у знак сећања на дугогодишњег
потпредседника и добротвора Матице српске, оснивача
и првог декана новосадског Пољопривредног факултета и
ректора Новосадског универзитета Лазара Стојковића.

19. марта 2013: др Даниела Королија Црквењаков, по
моћница управнице Галерије Матице српске, и Снежана
Мишић, начелник одељења за програме и презентацију,
присуствовале су промоцији књиге др Бранке Кулић Двор
ци и летњиковци Војводине, која је одржана у Матици
српској.
19. марта 2013: Снежана Мишић, начелник одељења за
програме и презентацију Галерије Матице српске, и Јеле
на Огњановић, кустос приправник за едукацију, по пози
ву доц. др Јоване Милутиновић са Одсека за педагогију
на Филозофском факултету у Новом Саду су студентима
педагогије презентовале едукативне активности и про
граме Галерије, и указале им на који начин се они могу
укључити у њихову реализацију.

25. марта 2013: одржана је седница Председништва Ма
тице српске.
26. марта 2013: проф. др Миркo Зуровaц одржао је пре
давање „Криза духовних вредности”. Присутне је поздра
вио председник Матице српске проф. др Драган Станић.
26. марта 2013: књига Повратак у Раванград дописног
члана САНУ Мира Вуксановића промовисана је у вели
кој сали Жупаније, у Сомбору. Осим аутора, на промоци
ји су говорили проф. емеритус др Славко Гордић и проф.
др Стојан Бербер.

20. марта 2013: председник Матице српске проф. др Дра
ган Станић је примио учеснике научног скупа „Култура:
у потрази за новом парадигмом”, са Филолошког факул
тета из Београда. Учеснике скупа, међу којима су били и
професори Универзитета из Америке, Русије, Шпаније,
Јапана и других земаља предводила је проф. др Алексан
дра Вранеш, декан Филолошког факултета из Београда
и управница Рукописног одељења Матице српске.

26. марта 2013: отварању новог библиотечког огранка
„Аница Савић Ребац” Градске библиотеке у Новом Саду
присуствовала је заменик управника Библиотеке Матице
српске Новка Шокица Шуваковић.
26. до 29. марта 2013: Галерија Матице српске се са сво
јим едукативним програмима за децу нашла међу 15 кан
дидата номинованих за награду Најбољи дечји музеј (The
2013 Children’s Museum Award) коју додељују међунаро
дне организације Европска музејска академија (ЕМА) и
Hands On! International (HОI), у сарадњи са Сајмом дечје
књиге у Болоњи. Тим поводом у Болоњи су боравиле мр
Тијана Палковљевић, управница Галерије Матице српске,

20. марта 2013: у оквиру Музичких вечери Матице срп
ске одржан је концерт Саше Мирковић Грујић, харфа.
Програм су представљаје композиције из опуса Ј. Тала,
М. Турнијеа, М. Гранжаниа, А. Цабела и Ф. Годфроа.
20. марта 2013: управник Библиотеке Матице српске и до
писни члан САНУ Миро Вуксановић присуствовао је сед
ници Националног савета за културу Републике Србије.
10

координатор ЕМА-е за Србију и Снежана Мишић, начел
ник одељења за програме и презентацију, координатор
HОI за Србију. Током боравка у Болоњи представнице Га
лерије су учествовале и присуствовале: семинару European
projects on Museum Education and Lifelong Learning у ор
ганизацији међународне мреже LEM и Института Beni
Culturali регије Емилија-Ромања; Округлом столу Chil
dren’s Museums as a Source of Creativity in Book Production
који је одржан на Сајму дечје књиге, након чега је уследи
ла презентација номинованих музеја. Едукативну делат
ност и програме за децу Галерије Матице српске предста
вила је Снежана Мишић. Програм је завршен свечаном
церемонијом доделе награде у Музеју историје Болоње,
на којој су се присутнима обратили представници Европ
ске музејске академије проф. Масимо Негри и Андреја
Рихтер, председница Hands On! International Анемије
Броекгарден и председница жирија Петра Звака. За побед
ника је проглашен Please Touch Museum из Филаделфије
(Америка), посебно признање је уручено Drents Архиву из
Асена (Холандија), док су остали кандидати међу којима
и Галерија Матице српске добили дипломе.

СВЕЧАНА СЕДНИЦА МАТИЦЕ СРПСКЕ
16. фебруара 2013: одржана је традиционална
Свечана седница Матице српске. Председник Ма
тице српске проф. др Драган Станић је отворио
Свечану седницу и поздравио присутне. Генерал
ни секретар доц. др Ђорђе Ђурић је прочитао име
на преминулих чланова Матице српске од прошле
Свечане седнице и позвао присутне да им мину
том ћутања одају почаст. Подносећи извештај за
претходну годину председник проф. др Драган
Станић је истакао најважније догађаје и постиг
нућа. Председседник се захвалио академском сли
кару Данилу Вуксановићу на вредном дару Матици
српској – портрету Петра II Петровића Његоша.
Потом је драмски уметник Гојко Шантић Његоше
вим стиховима из Луче микрокозма увео присутне
у тему о којој је беседио његово високопреосвештен
ство Амфилохије „Христоцентричност престола
Сесветија по Његошу”. Овај део Свечане седнице,
који је посвећен јубилеју 200 година од рођења Пе
тра II Петровића Његоша, завршен је стиховима
из Горског вијенца, које је казивао Гојко Шантић.
Други део Свечане седнице био је посвећен „Зма
јевој награди” Матице српске. Управник послова
Матице српске Јелена Веселинов је прочитала текст
Уредбе о Змајевој награди. Члан Жирија за доделу
„Змајеве награде” Ђорђо Сладоје је прочитао За
писник са седнице Жирија на којој је донесена од
лука да се „Змајева награда” за 2012. годину доде
ли Марији Шимоковић за збирку песама Чувари
привида, а Ђорђе Деспић, члан Жирија, је образло
жио ову одлуку. Председник проф. др Драган Ста
нић и представник Комерцијалне банке Горан
Мали су честитали лауреату Марији Шимоковић
и уручили јој диплому и новчани износ награде.
Потом се присутнима обратила Марија Шимоко
вић захваливши се на награди. На самом крају
драмска уметница Гордана Ђурђевић Димић је
читала стихове из награђене књиге Чувари привида.
Свечана седница је директно преношена на сајту
Матице српске. У Свечаном холу приређена је из
ложба Прва издања Његошевих дела у Библиотеци
Матице српске.

27. марта 2013: управник Библиотеке Матице српске и
дописни члан САНУ Миро Вуксановић присуствовао је
седници Управног одбора Задужбине Иве Андрића.
27. марта 2013: председник Матице српске проф. др Дра
ган Станић и генерални секретар доц. др Ђорђе Ђурић
имали су састанак са председником Општине Сремска
Митровица Браниславом Недимовићем. Састанку су при
суствовали проф. др Ненад Лемајић, сарадник Матице
српске, и Љубиша Шулаја, директор Завода за заштиту
споменика културе.
27. марта 2013: у оквиру Музичких вечери Матице српске
одржан је концерт Trio Singidunum. Наступили су Стана
Крстајић, флаута, Ксенија Милошевић, виолина, и Дејан
Суботић, клавир. Чуле су се нумере композитора: Д.
Деспић, Д. Јовановић, И. Бркљачић, Р. Максимовић и Т.
Милошевић.
28. марта 2013: председник Матице српске проф. др Дра
ган Станић учествовао је у раду Програмског савета Срп
ске привредне фондације.
29. марта 2013: председник Матице српске проф. др Дра
ган Станић примио је представнике фирме „Lions club
international (Neoplanta)” које је предводио Ранко Антонић.
30. марта 2013: Галерију Матице српске је посетио амба
садор Француске у Србији Њ.Е. Франсоа-Гзавије Денио
у пратњи супруге и пријатеља. Госте је дочекала мр Ти
јана Палковљевић, управница Галерије, која им је пред
ставила сталну поставку и актуелну изложбу Сава Шума
новић и тајна под куполом која је приређена у сарадњи са
Француским институтом у Србији.
У Галерији Матице српске се током радне недеље у марту
месецу одвијао едукативни програм за децу Потрага за
благом. Дечји водич кроз Галерију Матице српске са мали
шанима из ПУ „Радосно детињство” и ученицима нижих
разреда новосадских основних школа. Програм су води
ли кустоси приправници Јелена Огњановић и Владимир
Вукас.
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28. фебруара до 5. марта 2013: Матица српска
је учествовала на 19. међународном Салону књига у
Новом Саду.
У години у којој се обележава јубилеј – 90 годи
на успешног рада, Новосадски сајам је организовао
19. међународни Салон књига, који је одржан од 28.
фебруара до 5. марта.
Вишегодишња успешна сарадња Матице српске
– најстарије издавачке куће и Новосадског сајма – нај
старије сајамске институције у земљи, озваничена
је потписивањем Протокола о сарадњи, на основу
кога се сваке године потписује Споразум о сарад
њи. Њиме се прецизирају облици сарадње за теку
ћу годину. Овогодишњим Споразумом, који су пот
писали генерални директор Новосадског сајма Го
ран Васић и председник Матице српске проф. др
Драган Станић, сарадња је проширена – Новосад
ски сајам је постао добротвор Матице српске обез
беђивањем средстава за новчани износ „Награде
Младен Лесковац”, који се добитнику уручује уз
диплому.
Свечаном отварању, као протоколарни гости, при
суствовали су председник Матице српске проф. др
Драган Станић и потпредседник проф. мр Ненад
Остојић. Салон књига је отворио потпредседник
Владе Аутономне Покрајине Војводине и покрајин
ски секретар за науку и технолошки развој проф.
др Драгослав Петровић. Након свечаног отварања
штанд Матице српске су посетили проф. др Драго
слав Петровић, генерални директор Новосадског
сајма Горан Васић, потпредседник Владе Аутоном
не Покрајине Војводине и покрајински секретар за
културу и јавно информисање Славиша Грујић, по
крајински секретар за образовање мр Андор Дели,
ректор Новосадског универзитета проф. др Миро
слав Весковић и други званичници.
Новосадски сајам је на 19. међународном Салону
књига Матици српској обезбедио, као и претходних

година, почасно место. На штанду Матице српске
су изложена издања Матице српске, Библиотеке Ма
тице српске, Галерије Матице српске и Издавачког
центра Матице српске. Издања удружења чланова
Матице српске из Бањалуке и Подгорице, као и Срба
из Румуније и Мађарске, изложена су на штанду
Министарства културе и информисања Републике
Србије, непосредно уз штанд Матице српске.
На бини у хали Мастер Матица српска је пред
ставила своја издања:
- четвртак, 28. фебруар, 14 часова – Атлас насеља
Војводине, I књига, Срем. Учесници: проф. др Дра
ган Станић, председник Матице српске; проф. др
Бранко Бешлин, потпредседник Матице српске;
Славиша Грујић, потпредседник Владе Војводине и
покрајински секретар за културу и јавно информи
сање, и аутори проф. др Слободан Ћурчић, пуков
ник др Александар Илић и проф. др Млађен Јова
новић. Програм је водила др Исидора Поповић.
- понедељак, 4. март, 10 часова – јануарско-фе
бруарска свеска Летописа Матице српске и ново
Уредништво часописа. О Летопису су говорили мр
Драгана Белеслијин, члан Уредништва, доц. др Вла
димир Гвозден, књижевни критичар, и Фрања Пе
триновић, књижевник.
У оквиру манифестације „Дани Лазе Костића”,
такође на бини у хали Мастер, представљени су до
битници Матичиних награда:
- петак, 1. март – Добитник „Награде Младен
Лесковац” проф. др Јован Делић, о коме је говорио
проф. др Драган Станић, председник Матице српске.
- недеља, 3. март – Добитница „Змајеве награде”
Марија Шимоковић, о којој је говорила проф. др
Бојана Стојановић Пантовић, члан Жирија за доде
лу „Змајеве награде”.
Током сајамских дана, штанд Матице српске по
сетили су сарадници, представници библиотека,
школа и заинтересована публика.
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