број 49 ¯ јун, јул август и септембар 2014 www.maticasrpska.org.rs
2. јуна 2014: одржана је 62. седница Председништва Ма
тице српске.

тел. 021/420-199

ју Галерије, и Драган Јајић, ликовни педагог ПУ „Радосно
детињство”.
3. јуна 2014: Жири Стеријиног позорја (проф. др Љиљана
Пешикан Љуштановић, председница, др Петар Марјано
вић и мр Бошко Милин) донео је одлук у да се Стеријина
награда за театрологију „Јован Христић” додели: Ива ни
Игњатов Поповић, теат ролош кињи из Новог Сада, за
књиг у Интуитивни свет Ранка Младеновића (Матица
српска, Одељење за сценске уметности и музик у, Нови
Сад 2011) и Светозару Рапајићу, театролог у из Београда,
за књиг у Драмски текстови и њихове инсценације (Позо
ришни музеј Војводине и Факултет драмских уметности,
Инстит ут за позориште, филм, радио и телевизију, Нови
Сад – Београд 2013).

2. јуна 2014: у Свечаном салон у Матице српске додељена
је Бранкова награда. Награде је уручио проф. др Драган
Станић, председник Матице српске, док је о награђеним
радовима и добитницима беседила проф. др Горана Раи
чевић, председница жирија. Додели је прис уствова ла и
проф. др Ива на Живанчевић Секеруш, дека ница Фило
зофског факултета у Новом Саду. Добитници Бранкове
награде за школску 2012/13. годн у су: прва награда – Ми
лана Рајић, за рад „Ликови свештеника у Сеобама и Дру
гој књи зи Сеоба Милоша Црњанског”; друга награда –
Олга Илић, за рад „Природа моћи у Проклетој авлији
Иве Андрића и Тврђави Меше Селимовића”, и Виктор
Шкорић, за рад „Послератни стварни еп у поезији Душа
на Васиљева”; трећа награда – Мирјана Ћурчић, за рад
„Августиново хришћанско преусмерење античке рето
рике: De doctrina Christiana, liber IV”, Марија Слобода, за
рад „Песма у песми Бранка Радичевића”, и Снежана Ни
колић, за рад „Ерос и Танатос у приповеткама српских
реалиста”.
2. јуна 2014: проф. др Драган Станић, председник Матице
српске, разговарао је са господином Душаном Савкићем,
власником месаре „Штранд”, и том приликом постигн ут
је договор да „Штранд” постане добротвор Матице српске.
3. јуна 2014: Матицу српску посетили су полазници курса
српског језика Campus Centra, а домаћин им је био мр Дра
ган Тубић, стручни сарадник Лексикографског одељења.
3. јуна 2014: у Галерији Матице српске свечано је затво
рена изложба дечјих радова Потрага за благом, насталих
у оквиру истоименог еду кативног прог ра ма који је реа
лизован 2013/14. године у сарадњи са Предшколском уста
новом „Радосно детињство”. Говорили су мср Снежа на
Мишић, начелница Одељења за програме и презентаци

3, 4, 10. и 11. јуна 2014: у едукативном програм у за децу
Потрага за благом током јуна месеца учествовала су деца
из основних школа „Иво Лола Рибар” и „Ђорђе Натоше
вић” из Новог Сада, те „Ђура Јакш ић” из Каћа и „Олга
Милошевић” из Смедеревске Паланке.
4. јуна 2014: одговарајући на позив, проф. др Драган Ста
нић, председник Матице српске, посетио је владику срем
ског Василија и том приликом разговарали су о сарадњи
на изради Споменице владичанства Сремског.
4. јуна 2014: проф. др Драган Станић, председник Мати
це српске, и проф. емерит ус др Славко Гордић учество
вал и су у раду Управног одбор а Задужбине „Досит еј
Обрадовић”.
5. јуна 2014: проф. др Драган Станић, председник Мати
це српске, и доц. др Ђорђе Ђурић, генерални секретар,
разговара ли су са Николом Стојшићем, председником
Еконoмског одбора, и Драганом Сатарићем, чланом одбо
ра, о задужбинама.
5. јуна 2014: у Матици српској, као што је то био обичај и
ранијих година, одржан је научни скуп у оквиру Змајевих
дечјих игара.
5–7. јуна 2014: у Култ урном центру Новог Сада одржан је
Библионет 2014, на ком је Новка Шокица Шуваковић,
заменица управника Библиотеке Матице српске, пред
ставила Дигиталну Библиотеку Матице српске.
5. јуна 2014: у Галерији Матице српске, у оквиру 57. Зма
јевих дечјих игара, креативна радионица „Машта лица”
приредила је изложбу дечјих радова Мале поруке љубави,
а одржан је и концерт ученика Музичке школе „Исидор
Бајић”.
6. јуна 2014: проф. др Драган Станић, председник Мати
це српске, прис уствовао је годишњој скупштини САНУ.

министарства за Европ у, интегра цију и спољне послове
Аустрије.
9. јуна 2014: одржана је 63. седница Председништва Мати
це српске.
9. јуна 2014: у Матиц и српс кој одрж а но је преда в ањ е
поводом 160. година од рођења Михаjла Пупина у орга
низацији Фондације „Младен Селак”.
10. јуна 2014: у Галерији Матице српске, у оквиру свечаног
затвар ањ а прог ра м а Прим ењен а диплом атија у орга
низ а ц ији Европс ког покрет а у Србији, уприл ичена је
додела захвалн ица гостима-преда вач има и серт ифика
та полазницима који су успешно завршили овогодишњу
обук у.
6. јуна 2014: у Галерији Матице српске одржана је промо
ција књиге Уметност и власт: пејзажи из збирке Јосипа
Броза Тита Ане Панић, кустоскиње Музеја историје Југо
сла вије. О књизи су говорили мр Тијана Палковљевић
Бугарски, управница Галерије, мр Неда Кнежевић, дирек
торка Музеја историје Југославије, др Јово Бакић, профе
сор Филозофског факултета у Београд у, и ауторка.
6. јуна 2014: проф. мр Ненад Остојић, потп редс едн ик
Матице српске, примио је госте из Будимпеште.
6. јуна 2014: Библиотека Матице српске је у својој Учио
ници реализовала акредитовани семинар сталног струч
ног усавршавања: Рад са корисницима у библиотеци.
10. јуна 2014: у Матиц и српској одржан је разговор на
тему Песник Славомир Гвозденовић, а учествовали су Стеван
Бугарски, Јован Зивлак, Саша Радојчић, Драган Станић
и песник.
11. јуна 2014: проф. др Драган Станић, председник Мати
це српс ке, разг оварао је са Бран исла вом Зубановим о
добротворним прилозима Матици српској, и том прили
ком договорена је даља сарадња.

7. јуна 2014: Галерија Матице српске припремила је богат
прог рам и заним љиве садржаје за посет иоце у оквиру
манифестације Ноћ музеја 2014. Окосниц у овогодишње
Ноћи музеја, поред сталне поставке XVIII, XIX и прве
половине XX века и дечјег прог ра ма Потрага за благом,
чинила је актуелна изложба Уметност и власт: пејзажи
из збирке Јосипа Броза Тита, реа лизова на у сарадњи са
Музејом историје Југославије. Поред тога, приређени су
различити програми и интера ктивни садржаји за децу и
одрасле у сарадњи са Пер.Арт организа цијом, Центром
страних језика „SOHO” и плесним клубом „Тодо танго”.
7. и 14. јуна 2014: у Галерији Матице српс ке, у оквиру
пратећег програма изложбе Уметност и власт: пејзажи
из збирке Јосипа Броза Тита, одржане су две креативне
радионице за децу: „Уз сложан рад настаје град” и „Све
лепоте природе”.

11. јуна 2014: у Свечаној сали Матице српске одржана је
промоц ија књиге Уметничк а топографија Новог Сада
Донке Станчић и сарадника (Олга Микић, Милош Арсић,
проф. др Бранко Бешлин, др Предраг Медовић, Слободан
ка Бабић и Јасмина Јакшић). О књизи су говорили проф.
др Ненад Макуљевић, др Бранка Кулић, проф. др Бранко
Бешлин и Донка Станчић.

8–14. јуна 2014: Марија Ваш, Јелена Поповић и Штефани
ја Маћко, библиот ек арке Библиот еке Матице српс ке,
бора виле су у Бечу као кориснице стипендије Савезног

12. јуна 2014: проф. др Драган Станић, председник Мати
це српске, прис уствовао је Скупштини Друштвa чланова
Матице српске Републике Српске у Бањал уци.
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13. јуна 2014: у Музеју савремене умјетности Репу блике
Српске у Бањалуци потписан је Споразум о сарадњи Гале
рије Матице српске и Музеја савремене умјетности Репу
блике Српске на размени изложби, едукативних програма
за децу и примера добре праксе. Споразум су потписале
мр Тија на Палковљевић Бугарски, управница Галерије
Матице српске, и др Сарита Вујковић, в.д. директора Му
зеја, а у оквиру потписаног Меморанд ума о сарадњи Ми
нистарства култ уре и информисања Републике Србије и
Министарства просвјете и културе Републике Српске, који
предвиђа редовн у размен у програма, пројеката и струч
њака између националних установа култ уре.
13. јуна 2014: у оквиру пратећег програма изложбе Умет
ност и власт: пејзажи из збирке Јосипа Броза Тита одржа
на је презентација „Деконструкција фото-архива Музеја
историје Југославије” на којој су Иван Манојловић и Радо
ван Цукић, кустоси Музеја историје Југославије, предста
вили збирк у фотог рафија која чини један од највећих и
најинтересантнијих фото-архива друге половине XX века.

12. јуна 2014: у Музеју савремене умјетности Репу блике
Српске у Бањалуци свечано је отворена гостујућа изложба
Галерије Матице српске Добровић, Шумановић, Коњовић,
Шупут – Европс ки контекс ти. На отварању изложбе
говорили су: др Сарита Вујковић, в.д. директора Музеја
савремене умјетности Републике Српске, мр Тијана Пал
ковљевић Бугарски, управница Галерије Матице српске
и ауторка изложбе, господ ин Иван Тасовац, минис тар
култ уре и информисања Републике Србије, доц. др Горан
Мутабџија, министар просвјете и културе Републике Срп
ске, и мр Игор Радојичић, председник Народне скупшти
не Републике Српске, који је изложбу званично и отворио.
Отварању изложбе прис уствовали су и Нада Тешановић,
потп редс едн иц а Вла де Репу блике Српс ке, Вла д им ир
Николић, генерални конзул Републике Србије у Бањал у
ци, проф. др Драган Станић, председник Матице српске,
представници Скупштине АП Војводине и представници
Дру штва чла нова Матице српске у Републици Српској,
велики број сарадника, пријатеља и новинара.

13. јуна 2014: мср Мирјана Брмбота, Јелена Огњановић,
Мирослава Жарков и Владимир Вукас, кустоси Галерије
Матице српске, прис уствова ли су семинару Музеји као
места будућности у орга низа цији НК ИКОМ у Музеју
историје Југославије у Београд у.
16. јуна 2014: одржана је седница Управног одбора Библио
теке Матице српске на којој је Селимир Радуловић преу
зео дужност управника Библиотеке Матице српс ке од
Мира Вуксановића који је ову дужност обављао од 1988.
године. Дописни члан САНУ Миро Вуксановић именован
је за председника Управног одбора Библиотеке Матице срп
ске на мандатни период од четири године.
17. јуна 2014: проф. др Драган Станић, председник Мати
це српске, састао се са господином др Слободаном Пузо
вићем, покрајинским секретаром за урбанизам и зашти
ту животне средине у Вла ди АП Војводине. Састанак је
одржан у Матици српској, а присуствовала је и Јулкица Ђу
кић, стручни сарадник Одељења за књижевност и језик.
Разговарано је о изради Оринтолошког речника, као и о
сарадњи Матице српске са Секретаријатом.

12‒13. јуна 2014: др Даниела Королија Црквењаков, помоћ
ница управнице Галерије Матице српске, учествовала је
у Вршцу на конференцији Традиција очувања културног
наслеђа у Србији излажући на тему „Историја конзерва
ције и рестаурације у Галерији Матице српске као парадиг
ма развоја музејске конзервације у Србији” и на Годишњој
скупштини друштва конзерватора.

18. јуна 2014: проф. др Љубом ирка Кркљуш, секрет ар
Одељења за дру штвене нау ке, учествова ла је у раду сед
нице Националног савета за високо образовање.

13. јуна 2014: проф. др Драган Станић, председник Матице
српске, прис уствовао је отварању Међународног научног
скупа Срби и Први светски рат 1914–1918. године у САНУ
у Беог ра д у. Суорг а н из ат ори овог знач ајног ску п а су
САНУ, АНУРС и Матица српска.

18. јуна 2014: у Малој сали Матице српске одржана је сед
ница Уредништва Зборника Матице српске за природне
науке. На седници је утврђен Садржај 127. свеске, одређени
су рецензенти појединих рукописа, те је поднета инфор
мација о гледаности часописа на сајт у Матице српске.

13. јуна 2014: на Филолошком факултет у Универзитета у
Београд у одржан је састанак на којем је договорен облик
сарадње на издавању зборника радова о Милош у Црњан
ском. У разговору су учествова ли: проф. др Александра
Вранеш, деканица Филолошког факултета, проф. др Дра
ган Станић, председник Матице српске, др Весна Мато
вић, директорица Инстит ута за књижевност и уметност,
проф. др Јован Делић и др Драган Хамовић, уредници
зборника.

18. јуна 2014: изашла је јунска свеска Летописа Матице
српске у којој је, поред устаљених рубрика, објављен и
темат „Култ ура сећања”.
18. јуна 2014: електронском изложбом грађе из својих збир
ки Библиотека Матице српске обележила је 100 година од
рођења Дра гише Живковића (1914–2002), историчара и
теоретичара књижевности, есејисте и преводиоца.
19. јуна 2014: одрж а на је 64. седн ица Предс едн иш тва
Матице српске.

13. јуна 2014: проф. др Драган Станић, председник Мати
це српске, разговарао је са др Јасмином Митровић Марић,
саветницом Председника Републике, о неопходности обез
беђења адекватних услова за рад Српске енцик лопедије.

19. јуна 2014: проф. др Драган Станић, председник Мати
це српске, и доц. др Ђорђе Ђурић, генерални секретар,
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били су на састанк у са др Александром Белићем, држав
ним секретаром у Министарству просвете, нау ке и тех
нолошког развоја. Разговара ло се о побољшању финан
сирања научноистраживачких пројеката Матице српске.

председником Покрајинске владе, и проф. др Драгославом
Петровићем, потпредседником, и том приликом, заједно
са дру г им уста нов а ма, потп ис а л и годиш њи Угов ор о
сарадњи.

19. јуна 2014: проф. др Драган Станић, председник Мати
це српске, и доц. др Ђорђе Ђурић, генерални секретар, били
су на састанк у са Александром Фулгоси, помоћником за
заштит у култ урног наслеђа у Министарству култ уре Ре
публике Србије.

26. јуна 2014: доц. др Ђорђе Ђурић, генерални секретар
Матице српске, прис уствовао је састанк у у вези са диги
тализацијом у САНУ у Београд у.
26. јуна 2014: у Матици српској приређенo je музичко вече
посвећено 150-годишњици рођења Рихарда Штрауса. Из
ведена је мелод ра ма за наратора и кла вир Инох Арден
Рихарда Штрауса, према поеми Алфреда Тенисона. Уче
сници програ ма били су Миодраг Мила новић, наратор,
и Слађана Аћимовић, пијанисткиња.

20. јуна 2014: проф. др Драган Станић, председник Мати
це српске, примио је делегацију српског центра Викиме
дије из Беог ра да, а разговара но је о сарадњи у облас ти
елект ронс ких медија. У разг ов ору је учес твов ао и мр
Дејан Милора дов, лексикоредактор, а од представника
српс ке Викимед ије били су: Милош Ранч ић, оснивач,
Ива на Маџаревић, прог рамски мена џер, и Миле Киш,
извршни директор.

26. јуна 2014: у заједничком врту Галерије Матице српске
и Спомен-збирке Павла Бељанског одржана је конферен
ција за новинаре поводом отварања манифестације Лето
у врту галерија 2014. Говориле су др Даниела Королија
Црквењаков, помоћница управника Галерије Матице срп
ске, др Јасна Јова нов, управница Спомен-збирке Павла
Бељанског, те мр Лолита Пејовић и Јулија на Стојса вље
вић, координаторке манифестације.

20. јуна 2014: објављен је Годишњак Библиотеке Матице
српске (свеска за 2013. годин у).
20. јуна 2014: у Галерији Матице српске отворена је Изло
жба радова студената завршне године Департмана ликов
них уметности Академије уметности у Новом Саду. Сту
денте и публику поздравила је др Даниела Королија Цркве
ња ков, помоћница управника Галерије, док је изложбу
отворио проф. др Зоран Крајиш ник, декан Ака дем ије
уметнос ти у Новом Саду. Најус пеш нијим студент има
Департмана ликовних уметности додељене су награде по
уметничким дисциплинама.
20. јуна 2014: мср Мирјана Брмбота, Мирослава Жарков
и Владимир Вукас, кустоси Галерије Матице српске, при
суствова ли су научном ску п у Класично, модерно, визио
нарско у стваралаштву Саве Шумановића, одржаном у
оквиру 16. Меморијала Саве Шумановића у Галерији сли
ка „Сава Шумановић” у Шиду.
22. и 25. јуна 2014: у Галерији Матице српске приређен је
коктел поводом свеча ног отвара ња Интерна ционалног
филмског фестивала „Cinema City” и конференција „На
ционална класа” са дискусија ма на тему разноврсности
домаће филмске прод укције, различитих типова финан
сирања и производње филма, те приступања медија про
грам у „Креативна Европа”.

27. јуна 2014: у Матиц и српс кој уручене су награде из
задужбинских фондова Матице српске. Награде се доде
љу ју најбољим ђацима и студент има завршних година
школа и факултета значајних за функционис ање заду
жбина. Присутнима се краћим говором о традицији заду
жбинарства обратиo проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, а потом добитницима и уручио награде.
Добитници награде задужбинских фондова Матице срп
ске за 2014. годину су: Тијана Александрић, Светлана Алек
сић, Алекс анд ра Вејновић, Мила на Ђоновић, Љубица
Јелисавац, Марина Мијатовић, Владан Мирковић, Ивана
Митровић, Сара Пајчин, Ивана Петровић, Андрија Попо
вић, Дуња Радивојевић, Снежа на Савкић, Бојан Симић,
Ружица Слијепчевић и Александра Цoлић.

22. јуна 2014: Галерија Матице српске учествовала је на
отварању манифестације Новосадско БИГ дечје лето 2014.
у Тржном центру „БИГ”, где је Јелена Огњановић, кусто
скиња Галерије, представила овогодишњи програм ради
оница „Како се ствара уметност”.
23. јуна 2014: одрж а на је 65. седн ица Предс едн иш тва
Матице српске.
23–27. јуна 2014: у Галерији Матице српс ке, у оквиру
манифестације Новосадско БИГ дечје лето 2014, приређе
но је пет креат ивних радионица за децу: „Тајне старих
мајстора”, „Разигране боје на платну”, „Чаролија умножа
вања слике”, „Магични прсти” и „Црта, црта, цртица”.
Радион ице су водиле Јелена Огња новић и Миросла ва
Жарков, кустоскиње Галерије.

28. јуна 2014: у заједничком врту Галерије Матице српске
и Спомен-збирке Павла Бељанског свечано је отворена ма
нифестација Лето у врту галерија 2014. и одржано Вече свет
ске музике у извођењу Александар Дујин оркестра и солиста
Невене Рељин и Зорана Шандорова. На отварању су гово
риле мр Тијана Палковљевић Бугарски, управница Гале
рије, и др Јасна Јованов, управница Спомен-збирке Павла
Бељанског, а свечаности су прис уствовали представници
амбас а да и култ урних центара из неколико европских
земаља, као и велики број сарадника и пријатеља Галерије.

24. јуна 2014: проф. др Драган Станић, председник Мати
це српске, и доц. др Ђорђе Ђурић, генерални секретар,
сусрели су се у згради Бановине са др Бојаном Пајтићем,
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30. јуна 2014: Одржана је 66. седн ица Предс едн иш тва
Матице српске.

ворио финансирање ијекавске верзије Правописа српскога
језика.

30. јуна – 2. јула 2014: мр Тијана Палковљевић Бугарски,
управница Галерије Матице српске, мср Снежана Мишић
и Јелена Огњановић, кустоскиње, и мр Лолита Пејовић,
стручни сарадник, прис уствовале су првој међународној
конф ер енц ији Програм Креативн а Европ а 2014‒2020:
Србија и перспективе европске сарадње у орга низа цији
Деск Креативна Европа Србија Министарства култ уре и
информисања Републике Србије у Палати Србија и Клу
бу посланика у Београд у.

8. јула 2014: у Галерији Матице српске одржан је састанак
кластера Нано и напредни материјали у културној башти
ни (Nano and Advanced Mater ials for Cultural Heritage –
NanomeCH) који окупља пет паневропских пројеката фи
нансираних из средстава Европског Оквирног програма
7 за науку и иновације. Након састанка домаћој публици,
конзерваторима, студентима и стручној јавности пред
стављени су резултати пројеката.
8–9. јула 2014: Галерија Матице српске учествовала је на
трећем регионалном Сајм у омла динског туризма (Youth
Fair) одржаном на Тргу слободе непосредно пред музички
фестивал EXIT. Галерија је предста вила прог рам Take a
break ‒ feel the art in The Gallery of Matica srpska који се од
вијао у Галерији током трајања EXIT фестивала.

1. јула 2014: Галерија Матице српске је у оквиру манифе
стације Новосадско БИГ дечје лето 2014. у Тржном центру
„БИГ” одржа ла креат ивн у радиониц у за децу „Како се
уметност ствар а”, коју је водила Мирос ла в а Жарков,
кустоскиња Галерије.
2. и 3. јула 2014: онлајн издања Политике и Дневника, те
штампана издања Новости и Блица објавили су апел Уре
ђивачког одбора Српске енциклопедије којим се изражава
крајња забринутост и протест због несхватљивог умањења
финансијских средстава намењених за извођење овог ка
питалног пројекта чији су носиоци израде Матица српска
и Српска академија наука и уметности, а извршни издавач
Завод за уџбенике.

8–13. јула 2014: у Галерији Матице српске у сарадњи са
EXIT фестивалом реализован је програм Take a break – feel
the Art in the Gallery of Matica srpska са жељом да се током
трајања EXIT фестивала промовише српска национална
уметност и култ урна баштина и на тај начин приближи
страним туристима.
8–13. јула 2014: у Галерији Матице српске у сарадњи са
Фонда цијом EXIT одржа но је неколико конференција:
Омладинска престоница Европе као бренд (у оквиру Youth
Fair-a), CEETEP (Central Eastern European Talent Exchange
Program), EXIT PRO и EXIT for life, уз учешће великог бро
ја страних и домаћих излагача.

3, 10, 17, 24. и 31. jула 2014: у оквиру манифестације Лето
у врту галерија 2014. у заједничком врту Галерије Матице
српске и Спомен-збирке Павла Бељанског одржано је пет
програма: „Кратки метар мађарског филма” у сарадњи са
Амбасадом Републике Мађарске у Србији, „Вече немачке
музике – Шуман у врту Галерија” у сарадњи са УГ „Flori
Art” из Новог Сада, „Вече италијанских канцона – Мело
дије из Сан Рема” у сарадњи са Александар Дујин орке
стром и Тањом Сенић, „Србија из другог угла – I Married
a Serb” у сарадњи са др Лавинијом Давенпорт (Lavinia
Davenport) и „Путопис – Цркве и манастири Етиопије” у
сарадњи са др Лазаром Трифуновићем.
3–4. јула 2014: у оквиру пратећег програма изложбе До
бровић, Шумановић, Коњовић, Шупут – Европски контек
сти коју је приредила Галерија Матице српске у Музеју
савремене умјетности Републике Српске у Бањал уци, мр
Тијана Палковљевић, управн ица Галерије, одрж а ла је
ауторско тумачење изложбе, мср Снежана Мишић, виша
кустоскиња, предста вила је Галерију и њен рад, а Јелена
Огњановић, кустоскиња, водила је креативну радионицу
за децу „Једна палета, четири уметничка света”.

9. јула 2014: проф. др Драган Станић, председник Мати
це српске, прис уствовао је додели награде Бела голубица
Тесла глобал форума Гај Џокену (Gi Yoken), директору ме
ђународног центра за мир и председнику америчке феде
рације Унеско мрежа, која је одржана у Матици српској.
Пре почетка програма разговарало се о могућој сарадњи
Матице српске и Унеска.

4. јула 2014: мр Зоран Недељковић, управник Библиотеке
Српске патријаршије, и Селимир Радуловић, управник
Библиотеке Матице српс ке, потп ис а л и су Протокол о
сарадњи Светог архијерејског синода Српске православ
не цркве и Библиотеке Матице српске.

9. јула 2014: електронском изложбом грађе из својих збир
ки Библиотека Матице српске обележила је 200 година од
рођења Едеа Сиглигетија (Ede Szigligeti, 1814–1878), драм
ског писца, глумца, редитеља и драмат урга.

4–12. јула 2014: Галерија Матице српске представила се
на 9. Међународном дунавском фестивалу у Улму, са неко
лико публикација и каталога изложби које су реализова
не у 2013. и 2014. години, водичима кроз сталн у поставк у
на српском, енглеском и немачком језик у, као и дечјим
водичем кроз Галерију The Treasure Hunt.

12. јула 2014: у Матици српској одржан је Стручни саста
нак посвећен радовима студената Медицинског факултета
у Новом Саду из области историје медицине, здравствене
култ уре и историје секс уалности у организацији Научног
друштва за историју здравствене култ уре Војводине.

7. јула 2014: проф. др Драган Станић, председник Мати
це српске, посетио је Представништво Републике Српске
у Београд у и са Млађеном Цицовићем, директором, дого
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13. јула 2014: проф. др Драган Станић, председник Мати
це српске, присуствовао је Литургији коју је служио Њего
ва светост патријарх српски господин Иринеј и свечаном
устоличењу новог митрополита загребачко-љубљанског
господина Порфирија у Саборном хра м у Преобра жења
Господњег у Загребу.

„Прикази” и „Летопис сурфовања”, обја вљен је и темат
„Милорад Павић”.

20. јула 2014: изложбу Добровић, Шумановић, Коњовић,
Шупут – Европски контексти, коју је приредила Галерија
Матице српске у Музеју савремене умјетности Републике
Српске у Бањал уци, посетио је Његово принчевско висо
чанство Алберт II од Монака (Albert II de Monaco).

13. јула 2014: мср Снежана Мишић, начелница Одељења
за програме и презентацију Галерије Матице српске, уче
ствовала је на конференцији за новинаре поводом ового
дишње сарадње Галерије Матице српске и Фондације EXIT,
која је одржана у оквиру фестивала на Петроварадинској
тврђави.

25. јула 2014: Галерију Матице српске посетили су шти
ћеници Центра за заштит у одојча ди, деце и омла дине у
Београд у, који су том приликом учествовали у едукатив
ном програм у за децу Потрага за благом.
29. јула 2014: проф. др Драган Станић, председник Матице
српске, посетио је митрополита Амфилох ија на Цетињу.
Разговарали су о сарадњи, а председник је замолио за помоћ
Друштву чланова Матице српске у Црној Гори.

14–16. јула и 13–15. августа 2014: у просторијама Матице
српске снимљени су прилози за три емисије културно-на
учног карактера које ће бити емитоване у оквиру програ
ма Радио-телевизије Војводине. Емисије ће бити посве
ћене 150-годишњици пресељења Матице српске из Пеште
у Нови Сад и обу х вата ће следеће сегменте: Пештански
период, Пресељење и Матица српска данас.

29. јула 2014: Матицу српску посетили су полазници Летње
школе српског језика са Филозофског факултета. Госте је
поздравио проф. др Бранко Бешлин, потпредседник Ма
тице српске, а са историјатом Матице српске упознао их
је мр Драган Тубић, стручни сарадник Лексикографског
одељења.

14. јула 2014: мр Тијана Палковљевић Бугарски, управ
ница Галерије Матице српске, и мср Снежана Мишић,
начелница Одељења за програме и презентацију, на позив
Њ.е. господина Франсоа Гзавије Дениоа (François Xavier
Dеniau), амбасадора Француске у Србији, присуствовале
су пријему поводом прославе националног празника Дан
Републике Француске у Француској амбасади у Београду.

31. јула 2014: електронском изложбом грађе из својих збир
ки Библиотека Матице српске обележила је 150 година од
рођења сликара Марка Мурата (1864–1944).
5. авгус та 2014: у оквиру Одељења за дру штвене нау ке
Матице српске из штампе је изашла књига Евгеније Савој
ски и његово доба проф. др Бранка Бешлина, потпредсед
ника Матице српске.

14. јула 2014: у Галерији Матице српске одржан је концерт
Тијане Козарчић и Богдана Бикицког, који су извели ком
позиције на харфи и кларинет у.

7, 14, 21. и 28. августа 2014: у оквиру манифестације Лето
у врту галерија 2014. у заједничком врту Галерије Матице
српске и Спомен-збирке Павла Бељанског одржано је че
тири прог ра ма: „Открива ње уметничк их веза – Праг и
српс ки слик ари” у сарадњи са Нена дом Огњевићем,
„Ритуа л, музика и плес – Ритмови Бразила” у сарадњи са
Школом самбе „SambaNS” и Capoeira академијом из Но
вог Сада, „Путопис са Филипина – Самурај на жутом ше
ћеру” у сарадњи са др Светиславом Јовановим и „Кроз
вртове Медичија до трпезе француских краљева” у сарад
њи са Тамаром Огњевић из Artis Center-а из Београда.

15. јула 2014: објављене су Анализа рада народних библио
тека у Војводини за 2013. годину и Анализа рада високошкол
ских библиотека у Војводини за 2013. годину Библиотеке
Матице српске.
24. јула 2014: бора већи на одмору на Црногорском при
морју, проф. др Драган Станић, председник Матице срп
ске, заједно са проф. др Драгом Перовићем, председником
Друштва чланова Матице српске у Црној Гори, и Блажом
Поповићем, секретаром, посетио је др Зорана Бинг улца,
амбасадора Републике Србије. Том приликом разговарало
се о раду Друштва и неопходности финансијске подршке.

8. августа 2014: из штампе је изашао зборник радова Ми
лош Црњански: поезија и коментари, као заједничко изда
ње Инстит у та за књижевност и уметност, Филолошког
факултета у Београд у и Матице српске.

24. јула 2014: изашао је јулско-августовски двоброј Лето
писа Матице српске. У летњем двоброју Летописа, уз стал
не рубрике „Проза & поезија”, „Есеји”, „Сведочанс тва”,
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13. августа 2014: доц. др Ђорђе Ђурић, генерални секре
тар Матице српске, примио је господина Александра Влај
ковића из Канцеларије за дијаспору.

управница Спомен-збирке Павла Бељанског и ауторка
изложбе. Отварању су прис ус твова л и Његова светост
патријарх српски господин Иринеј и Дејан Ристић, држав
ни секретар у Министарству културе и информисања, као
и велики број колега и пријатеља.

13. августа 2014: Галерију Матице српске посетила су деца
из кампа „Мала срећна колонија” и учествовала у едука
тивном програму за децу Потрага за благом који је водила
Јелена Огњановић, кустоскиња за едукацију.

28. августа 2014: електронском изложбом грађе из својих
збирки Библиотека Матице српске обележила је 200 годи
на од рођења истра ж ивача и научника Јосифа Панчића
(1814–1888).

13–14. августа 2014: мр Данило Вуксановић, Дарко Деспо
товић и Дарко Ђорђевић, конзерватори Галерије Матице
српске, у Великој галерији Дома Војске Србије у Београд у
постављали су изложбу Даница Јовановић (1886–1914) коју
су заједнички реализовали Галерија Матице српске, Спо
мен-збирка Павла Бељанског и Медија центар „Одбрана”.

29–30. авгус та 2014: у оквиру обележавања јубилеја 190
година од рођења Бранка Радичевића и 150 година од
смрти његовог оца Теодора Радичевића, Матица српска
учествовала је у Темишвару на Научном симпозијуму
Радичевићи у Темишвару, у организацији Савеза Срба у
Румунији. Текст „Радичевићи и Матица српска кроз ар
хивску грађу Рукописног одељења” изложио је мср Огњен
Карановић, стручни сарадник Рукописног одељења.

16. авгус та 2014: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, учествовао је на два десет првом издању
духовно-књижевне манифес та ц ије Дани преображења
Срба у Румунији у Темишавару и манастиру Базјаш Соко
лица. Том приликом разговарао је са Лазаром Манојлови
ћем, генералним конзулом Репу блике Србије, и др Сла
вомиром Гвозденовићем, професором на Универзитет у
у Темиш вару и посла ником у Парла мент у Руму није, о
сарадњи.

30. авгус та 2014: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, отворио je изложбу архивских докумената
Млада Босна и сарајевски атентат у Андрићевом инсти
туту у Вишеграду. Изложбу је приредио Архив Републике
Српске поводом обележавања 100 година од почетка Првог
светског рата (1914–2014).

16–22. августа 2014: у Лион у је одржан 80. конгрес Међу
народне федера ције библиотека и библиотекара (IFLA)
ком су из Библиот еке Матице српс ке прис ус твов а ле
библиотекарке Даниела Кермеци и Соња Ивановић.

30. августа 2014: мр Тијана Палковљевић Бугарски, управ
ница Галерије Матице српске, у оквиру пратећег програ
ма изложбе Даница Јовановић (1886–1914) у Великој гале
рији Дома војске Србије у Београд у одржала је предавање
„Даница Јовановић у колекцији Галерије Матице српске”.

18. авгус та 2014: мр Данило Вукс а новић, шеф Сектора
заштите Галерије Матице српске, и мср Снежана Мишић,
начелница Одељења за програме и презентацију, учество
вали су на конференцији за новинаре поводом отварања
изложбе Даница Јовановић (1886–1914) у Великој галерији
Дома војске Србије у Београд у. Личност и уметничку зао
ставш тин у Данице Јова новић предс та вила је ауторк а
изложбе др Јасна Јованов, управница Спомен-збирке Пав
ла Бељанског, док је о рестау рацији њених слика, недавно
поклоњених Галерији Матице српске, говорио мр Данило
Вуксановић.

1. септембра 2014: одржана је 67. седница Председништва
Матице српске.
3. септембра 2014: др Миодраг Матицки, потпредседник
Матице српске, представљао је Матицу српску на пријему
у Амбасади Републике Словачке.
3. септембра 2014: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, и доц. др Ђорђе Ђурић, генерални секре
тар, састали су се са мр Тијаном Палковљевић, управницом
Галерије Матице српске, и др Даниелом Королија Цркве
њаков, заменицом управника, и разговарали о организа
цији програма поводом 150-годишњице пресељења Матице
српске из Пеште у Нови Сад, који ће се одржати у Галерији
Матице српске на Дан Галерије 17. октобра.
3. септембра 2014: др Миодраг Матицки, потпредседник
Матице српске, представљао је Матиц у српску на отва
рању научног скупа Милутин Миланковић у Српској ака
демији наука и уметности.
3. септембра 2014: доц. др Ђорђе Ђурић, генерални секре
тар Матице српс ке, састао се са господ ином Гораном
Крњајићем, представником Фонда за развој комуникација.
3. септембра 2014: доц. др Ђорђе Ђурић, генерални секретар
Матице српске, примио је господина Милана Мицића,
помоћника секретара за култ уру у Влади АП Војводине.

20. авгус та 2014: у Великој галерији Дома Војске Србије
у Београду свечано је отворена изложба Даница Јовановић
(1886–1914) коју су заједн ичк и реа л из ов а л и Галериј а
Матице српске, Спомен-збирка Павла Бељанског и Меди
ја центар „Одбра на”. На отварању изложбе говорили су
потп уковник Славољуб М. Марковић, директор Медија
цент ра „Одбрана”, мр Тијана Палковљевић Бугарс ки,
управн иц а Галерије Матице српс ке, и Јасна Јованов,

4. септембра 2014: одржана је седница Његошевог одбо
ра Матице српске.
4. септембра 2014: изложба Уметност и власт: пејзажи
из збирке Јосипа Броза Тита коју су заједнички реализова
ле Галерија Матице српске и Музеј историје Југосла вије
у Београд у, отворена је у Музеју историје Југославије. На
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отварању су говориле мр Неда Кнежевић, директорка Му
зеја историје Југославије, Aна Панић, ауторка, и мр Тија
на Палковљевић Бугарски, управница Галерије Матице
српске.

ја Црквења ков, помоћница управника, и мср Снежа на
Мишић, начелница Одељења за програме и презентаци
ју, прис уствовале су у Конак у кнегиње Љубице у Београ
ду свеча ном отварању изложбе Белешке бурних односа,
коју су приредили Амбаса да Репу блике Аустрије у Бео
град у, Инстит ут за савремену историју и Музеј града Бео
града.

4. и 6. септембра 2014: у оквиру манифеста ције Лето у
врту галерија 2014. у заједничком врту Галерије Матице
српске и Спомен-збирке Павла Бељанског одржана су два
програма: екранизација опере Чаробна фрула Волфганга
Амадеуса Моцарта са Међународног оперског фестивала
„Aix-en Provence” у Француској, у сарадњи са Француским
институтом у Србији, и пројекција филма Марина Абрамо
вић – Уметник је присутан у сарадњи са Интернационал
ним филмским фестивалом „Cinema City”, чиме је уједно
ова овогодишња манифестација и свечано затворена.
5. септембра 2014: у Бару је потписан уговор са госпођом
Јованком Вучин ић, која је Матиц и српс кој даров а л а
наслеђен у породичн у имовин у (шуме, пашњаке и каме
њар на подручју општине Вирпазар). У име Матице српске
уговор је потп ис а ла мср Јелена Весел инов, управн ица
послова.
5. септ ембра 2014: др Даниела Корол ија Црквењ а ков,
помоћница управника Галерије Матице српске, говорила
је на отварању изложбе Матијас Ханиш, каснобарокни
путујући сликар у Градском музеју у Сомбору.

10. септ ембра 2014: у Свечаној сали Матице српс ке у
оквиру програ ма Дани Репу блике Српске у Србији одр
жана је промоција ијекавског издања Правописа српскога
језика, урађеног у сарадњи Матице српске и Представни
штва Републике Српске у Србији. Том приликом прис ут
нима су се обратили: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, др Горан Мутабџија, министар просвете
и образовања у Влади Републике Српске, Вања Вученовић,
члан Градског већа Новог Сада задужен за култ уру, ака
демик Слободан Реметић и проф. др Мато Пижурица, а
промоцији су прис уствовали и проф. др Ранко Шкрбић,
амбас адор БиХ у Републиц и Србији, проф. др Младен
Шукало, председник, и проф. др Драго Бранковић, гене
рални секретар Друштва Матице српске у Бањал уци, ака
дем ик Алекс анд ар Буха, Мла ђ ен Цицовић, директ ор
Представништва Репу блике Српске у Србији, проф. др
Лука Кецман, декан Ака демије умјетности у Бања л у ци,
те представници средста ва јавног информисања и мно
гобројна публика.

6. септембра 2014: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, у Амбасади Аустрије прис уствовао је све
чаном ручк у којим је обележен крај мандата мађарског
амбасадора Оскара Никовица (Nikowitz Oszkár).
6. септембра 2014: Галерију Матице српске посетили су
музејски стручњаци: Андреја Рихтер, директорка Фору
ма словенских култ у ра (Словенија), и Биљана Брајовић
Пајковић, директорка ЈУ „Музеји и галерије Будве” (Црна
Гора), те судије за међународн у наград у ЖИВА 2014. коју
додељу је Форум словенских култ у ра. Госте су дочека ли
мр Тија на Палковљевић Бугарски, управница Галерије
Матице српске, мср Снежана Мишић, начелница Одеље
ња за програ ме и презента цију, мр Данило Вукса новић,
шеф Сектора заштите, и Јелена Огњановић, кустоскиња
за едукацију.
6, 13. и 20. септембра 2014: у оквиру пратећег програ ма
изложбе Даница Јовановић (1886–1914) у Великој галерији
Дома Војс ке Србије у Беог ра д у одрж а но је преда вањ е
„Даница Јовановић: сликарска техника и изазови конзер
вације и рестау рације” др Даниеле Королије Црквењаков,
конзерватора саветника Галерије Матице српске, аутор
ско тумачење изложбе др Јасне Јованов, управнице Спо
мен-збирке Павла Бељанског, и приказан је документар
ни филм Једна слика, једна прича: Даница Јовановић – Гла
ва Циганке (РТС, 2002).

10. септембра 2014: Библиотека Матице српске, у својој
Учионици реализовала је акредитовани семинар сталног
стручног усавршавања под називом Едукација библиоте
кара у библиот ек ам а које обављај у поверен е послов е
заштите старе и ретке библиотечке грађе, а реализато
ри су били: Александра Драпшин, Финка Пјевач и Души
ца Грбић.
10. септембра 2014: у Галерији Матице српске је поводом
отварања изложбе Пра знине одржа на конференција за
новинаре на којој су говорили мр Тијана Палковљевић
Бугарски, управница Галерије, мр Данило Вукса новић,
уредник циклуса „Традиција и савремено стваралаштво”,
и Игор Антић, аутор.

8. септ емб ра 2014: у оквир у прог ра м а обележ а в а њ а
150-годишњице од смрти Вука Стефа новића Кара џића,
Вукова заду жбина и Заду жбина „Доситеј Обра довић”
орга низова ли су Научни скуп Живе традиције српског
књижевног језик а (Доситеј Обрадовић – Вук Караџић).
Домаћин скупа био је др Миодраг Матицки, потпредсед
ник Матице српске и председник Вукове задужбине.

11. септембра 2014: у Галерији Матице српске, у оквиру
циклуса „Традиција и савремено стваралаштво”, отворе
на је изложба Празнине Игора Антића, која се бави исто
ријом данашње зграде Галерије у период у између 1942. и
1957. године. Саставни део изложбе је пратећи каталог и
мапа Празнине која садржи 12 графичких листова наста

8. септ ембра 2014: мр Тија на Палковљевић Бугарс ки,
управница Галерије Матице српске, др Даниела Короли
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лих током прип реме пројект а, као и засебно поетс кофилозофско дело Дискурс о празнинама Ратомира Кулића.
12. септ ембра 2014: доц. др Ђорђ е Ђурић, генер алн и
секретар Матице српске, одржао је састанак са мр Тија
ном Палковљевић Бугарски, управницом Галерије Мати
це српске, и мср Снежаном Мишић, начелницом Одеље
ња за прог раме и презентацију Галерије, у вези са орга
низовањем дела прог ра ма поводом просла ве 150-годи
шњице пресељења Матице српске из Пеште у Нови Сад,
који ће се одржати у Галерији на Дан Галерије 17. октобра.
12. септембра 2014: Библиотека Матице српске, у својој
Учионици реализовала је акредитовани семинар сталног
стручног усавршавања: Серијске публикације и докумен
тарна и ситно штампана грађа – специфичности обраде,
селекц ија и њихов о претраж ив ањ е, а реа л из ат ори су
били: Светлана Довниковић, Штефанија Маћко и Марија
Јованцаи.

ва но дру жење малиша на, родитеља, васпитача и кустоса
Галерије.

12. и 13. септембра 2014: у Бањал уци и Дервенти одржан
је научн и симпозијум Културно-историјски комп лекс
Доњи Детлак, у организа цији Ака демије нау ка и умјет
ности Републике Српске, Републичког завода за заштит у
култ урно-историјског и природног насљеђа Репу блике
Српске у Бањал уци и Општине Дервента. На овом сим
позијум у мр Душица Грбић, руководилац Одељења старе
и ретке књиге и легата Библиотеке Матице српске, изло
жила је рад „О Детлачком евхологион у из 1550/60. и 1628.
године”.

14. септембра 2014: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, одржао је свечану беседу на Вуковом сабо
ру у Тршићу.
15. септембра 2014: др Миодраг Матицки, потпредседник
Матице српске, присуствовао је отварању изложбе архив
ских доку мената Млада Босна и сарајевски атентат у
Архиву Југославије, коју су приредили Архив Републике
Српске и Архив Југославије.
15–16. септембра 2014: др Даниела Королија Црквењаков,
помоћница управника Галерије Матице српске, учество
ва ла је на радионици Bridging the gap between technology
and application европског пројекта COSCH (Colour and
Space in Cultural Heritage) на Математичком факултет у у
Београд у.
17. септембра 2014: одржан је састанак Уређивачког одбо
ра Српске енцик лопедије у Београд у.
17. септембра 2014: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, прис уствовао је у Народном позоришту
у Београду свечаности поводом Дана Задужбине „Доситеј
Обрадовић”.
18. септембра 2014: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, и Селимир Радуловић, управник Библи
отеке Матице српске, састали су се са директором фирме
Паркинг сервис. Договорено је да се коначно уреди пар
кинг простор на Матичином плац у.

12. и 13. септембра 2014: у Галерији Матице српс ке, у
оквиру пратећег програма изложбе Празнине, одржано је
ауторско тумачење Игора Антића и промоција моногра
фије Игор Антић 1 и 2 на којој су говорил и мр Тијана
Палковљевић Бугарски, управница Галерије Матице срп
ске, Владан Савић, представник издавачке куће Stylos Art,
Сања Којић Мла денов, директ орк а Музеја савремене
уметности Војводине, и Игор Антић, уметник.

18. септембра 2014: Галерију Матице српске посетила су
деца из Сигурне куће и Сврат иш та у оквиру прог рама
Путујући атеље који приређује „Расп устилиште”. Јелена
Огњановић и Мирослава Жарков, кустоскиње Галерије,
упознале су малишане са дечјим портретима изложеним
у Сталној поставци, након чега су они у Дечјој соби сли
кали портрете својих другара.

12–14. септембра 2014: Јелена Огња новић, кустоскиња
за еду ка цију Галерије Матице српске, бора вила је у Пољ
ској поводом отварањ а изложбе и доделе наград а уче
сницима 36. Међу народног конк урса за ликовне радове
деце и омла д ине Моја авантура у музеју, у Окруж ном
муз еју у Торуњу. Галерија је заједно са ПУ „Радос но
детињство” учествова ла на конк урс у, а групни дечји рад
Дворац из вртића „Црвчак” изабран је међу пет најбољих
дечјих радова у категорији узраста од 5 до 9 година. Пово
дом добијене награ де у Галерији је 1. октобра организо

18. септембра 2014: у Галерији Матице српске, поводом
почетка реализације Креативних драмских радионица за
младе узраста од 12 до 16 година, одржана је конферен
ција за новинаре на којој су говорили мср Снежана Ми
шић, начелница Одељења за прог ра ме и презента ц ију
Галерије, Весна Ждрња, председница Центра за позори
шна истраж ивања, и Армин Јоха Хаџим усић, глумац и
драмски педагог.
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19. септембра 2014: изашла је септембарска свеска Лето
писа Матице српске.

др Драгана В. Тодоресков, виши стручни сарадник, мр
Алекс анд ра Нова ков и мр Свет ла н а Мила ш иновић,
стручни сарадници Лексиког рафског одељења Матице
српске.

19. септембра 2014: у Галерији Матице српске почео је са
радом „Отворени атеље 2” током којег је приказана фаза
чишћења иконе Света Тројица са анђелима Арсе Теодо
ровића, која је представљала централн у икон у иконоста
са некадашње српске цркве у Будим у, срушене 1949. годи
не. У току три недеље трајања програма одржавана су и
предавања о методологији рада, као и специфичностима
и ризицима који прате ову деликатн у фазу конзерватор
ско-рестау раторског третмана.
20. и 27. септембра 2014: у Галерији Матице српске одр
жане су две креативне драмске радионице: „Енглескиње у
Паризу и Гајдаш Саве Шумановића” и „Циганска свадба
Ђурђа Теодоровића”. Радионице су водили Армин Јоха
Хаџим ус ић и Хрис тина Мурат ид у, глумц и и драмс ки
педагози, у сарадњи са Јеленом Огњановић и Мирославом
Жарков, кустоскињама Галерије.

25. септембра 2014: у Матици српској приређен је концерт
клавирског дуа Теа Димитријевић – Дејан Суботић, а из
веден је програм Српска музика за клавир четвороручно.

21. септембра 2014: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, и Селимир Радуловић, управник Библи
отеке Матице српске, учествовали су на Сабору духовне
поезије у манастиру Раковица, а касније и на пријем у у
Краљевском двору на Дедињу.

26. септембра 2014: у Градској библиотеци „Карло Бије
лицки” у Сомбору реализован је акредитовани семинар
сталног стручног усавршавања Библиотеке Матице срп
ске Рад са корисницима, а реализатори су били: Душан
Јованчевић, Даниела Кермец и, Јелена Јовин и Гордана
Ђилас.

22. септембра 2014: одржа на је 68. седница Председни
штва Матице српске.
23. септембра 2014: електронском изложбом грађе из сво
јих збирки Библиотека Матице српске обележ ила је 150
година од рођењ а немачког композитора и дириг ент а
Рихарда Штраус а (Richard Strau ss, 1864–1949). Ауторке
изложбе су Ивана Гргурић и Силвија Чамбер.

26. септембра 2014: у Галерији Матице српске обележена
је манифестација Дани европске баштине на тему Језик и
писменост, предавањем „Једна слика о народном певач у
/ једна народна песма у слици” Милене Врбашки, музеј
ског саветника Галерије, и приказивањем документарног
филма Архиви у камену. Графити пастира у долини Фије
ме, у сарадњи са Италијанским инстит утом за култ уру у
Београд у.

23. септембра 2014: прослави 169 година постојања и рада
Градске библиотеке у Новом Саду прис ус твова л и су и
Селимир Радуловић, управник Библиотеке Матице срп
ске, Новка Шокица Шува ковић, заменица управника, и
Оливера Михајловић, информатичар.

27. септембра 2014: проф. др Бранко Бешлин, потпред
седник Матице српске, прис уствовао је свечаности хиро
тон ис ањ а Епис коп а јегарс ког господ ин а Јерон им а у
Саборној цркви у Новом Саду.

24. септембра 2014: проф. др Рудолф Кастори, секретар
Одељења за природне науке, поздравио је у име Матице
српске учеснике 18. Међународне еко-конференције Еко
лошког покрета Града Новог Сада, одржаној у сарадњи
са Универзитетом у Новом Саду.

30. септембра 2014: у Библиотеци шабачкој реа лизован
је акредитовани семинар сталног стручног усавршавања
Библиотеке Матице српске Рад са корисницима, а реали
затори су били: Душан Јованчевић, Даниела Кермец и,
Јелена Јовин и Гордана Ђилас.

24. септембра 2014: у Народној библиотеци Бор реализо
ван је акредитовани семинар сталног стручног усаврша
ва ња Библиотеке Матице српске Рад са корисницима, а
реализатори су били: Душан Јованчевић, Даниела Керме
ци, Јелена Јовин и Гордана Ђилас.

30. септембра 2014: у оквиру пратећег програма изложбе
Уметност и власт: пејзажи из збирке Јосипа Броза Тита,
у Музеју историје Југославије у Београду одржано је Пред
стављање Галерије Матице српске. О историјат у Галери
је, колекцији, програмској делатности, раду на заштити
колекције и пројектима заштите наслеђа у земљи и ино
странству говориле су мр Тијана Палковљевић Бугарски,
управница Галерије, мср Снежана Мишић, начелница
Одељења за програме и презентацију, и др Даниела Коро
лија Црквењаков, помоћница управника.

25. и 26. септембра 2014: проф. др Драган Станић, пред
седник Матице српске, учествовао је у песничким сусре
тима у Темишвару, а том приликом састао се и са Стева
ном Бугарским. Разговарало се о организацији прославе
обележавања 150-годишњице пресељења Матице српске
из Пеште у Нови Сад, планираној да се одржи у Темишва
ру у месец у новембру.
26. и 27. септембра 2014: у Култ урном и научном центру
„Милут ин Миланковић” у Даљу (Хрватс ка) одрж ан је
међу народни научни скуп Повратак у Ердабово поводом
80 година од рођења књижевника и филозофа Ђорђа Оци
ћа. Реферате на овом скуп у поднеле су, између осталих, и

30. септембра 2014: у Градској кући одржана је промоци
ја књиге која сведочи о сарадњи Италије и Србије у Првом
светском рату. Скуп је у име Матице српске поздравио
проф. др Драган Станић, председник.
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