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2. октобра 2014: проф. др Драг ан Станић, председник
Матице српске, прис уствовао је свечаном пријем у пово
дом Дана уједињења Немачке у Амбасади Немачке у Бео
град у. Домаћ ин скупа био је господ ин Ханц Вилхелм
(Heinz Wilhelm), амбасадор.
2. октобра 2014: Галерију Матице српске посетила је др
Барбара Јаки (Barbara Jaki), директорица Народне гале
рије у Љубљани. Гошћу су примиле мр Тијана Палковље
вић Бугарски, управница Галерије, и мср Снежа на Ми
шић, начелница Одељења за програме и презентацију.
3. октобра 2014: проф. др Драг ан Ста нић, председник
Матице српске, и доц. др Ђорђе Ђурић, генерални секретар,
састали су се са Вањом Вученовићем, чланом Градског
већа Града Новог Сада задуженим за култ уру. Разговара
ло се о предстојећим догађајима у оквиру програма обе
лежа ва ња 150-годишњице пресељења Матице српске у
Нови Сад. Договорено је да се у обновљеној згради Старе
стреља не (Еђшег) орга низу је недеља Матице српске са
пригодним програмом.
3. октобра 2014: доц. др Ђорђе Ђурић, генерални секретар
Матице српске, састао се у Влади АП Војводине са др Ми
ланом Мицићем, помоћником покрајинског секретара за
култ урно наслеђе и јавне збирке, и Биљаном Јурибашић,
помоћником покрајинског секретара за наук у и техноло
шки развој.

тел. 021/420-199

учествовали су у Нишу у раду Међународног научног ску
па Велики рат: 1914–1918: узроци, последице, тумачења.
4, 11, 18. и 25. октобра 2014: у Галерији Матице српске
одржане су четири Креативне драмске радионице реали
зоване у сарадњи са Центром за позоришна истраживања
из Новог Сада. Учесници су имали прилику да се упозна
ју са делима: Енглескиње у Паризу Саве Шумановића, Гену
јис Ива на Таба ковића, Моја жена Миленка Шербана и
Професор Дида Милана Коњовића. Радионице су водили
Христина Муратид у и Армин Јоха Хаџим усић, глумци и
драмски педа гози, у сарадњи са Миросла вом Жарков и
Јеленом Огњановић, кустоскињама Галерије.
6. октобра 2014: одржа на је 69. седница Председништва
Матице српске.
6. октобра 2014: у Матици српској одржа на је седница
Уредништва Зборника за филологију и лингвистику.
6. октобра 2014: др Миод раг Матицк и, потпредседник
Матице српске, присуствовао је свечаности поводом про
славе Дана Филолошког факултета у Београд у. Том при
ликом Рукописном одељењу Матице српске уру чена је
Повеља захвалности за изузетан допринос и сарадњу у
чувању и неговању српске култ урне баштине.

3. октобра 2014: проф. др Драган Станић, председник Ма
тице српске, прис уствовао је премијери филма Сунчани
ца (Солнечный удар) Никите Михалкова у Сава центру у
Беог ра д у. Филм је сним љен према мотивима из прозе
руског писца Ивана Буњина (Иван Бунин).
3. октобра 2014: Библиотека Матице српс ке је у својој
Учионици реализовала акредитовани семинар сталног
стручног усавршавања Коришћење дигиталних ресурса у
библиотекама. Реализатори су били: Иванка Клајн, Оли
вера Михајловић, Ивана Гргурић и Новка Шокица Шува
ковић.
3. и 10. октобра 2014: у Галерији Матице српске у оквиру
пратећег програма изложбе Празнине одржано је стручно
вођење мр Данила Вуксановића, уредника циклуса „Тра
диција и савремено стваралаштво”, као и семинар Савр
шен свет је Празнина, у сарадњи Галерије и Цент ра за
музеолог ију и херитолог ију Филозофс ког факултета у
Београд у. Семинар су водили Ратомир Кулић, аутор књи
ге Дискурс о пра знинама, и проф. др Драган Булатовић,
са Филозофског факултета у Београд у.
4. октобра 2014: проф. др Бранко Бешлин, потпредседник
Матице српске, и доц. др Ђорђе Ђурић, генерални секретар,

7. октобра 2014: у Матици српској представљено је пето
коло Антологијске едиције Десет векова српске књижев
ности Издавачког центра Матице српске. Поред уводних
речи Мира Вуксановића, главног уредника едиције, при
сутнима су се обратили и проф. емеритус др Марија Клеут,
проф. емерит ус др Славко Гордић, проф. др Миливој Не
нин и др Марко Недић, уредници, те проф. др Александар
Јерков, књижевни критичар.
9. октобра 2014: у Галерији Матице српске, поводом обе
лежавања Дечје недеље, у сарадњи са Креативном радио
ницом „Машталица” и Музичком школом „Исидор Бајић”,
за малиша не је приређен музичк и прог рам и изложба

дечјих радова на тему породице. Малишане су поздрави
ле мср Снежана Мишић, начелница Одељења за програ
ме и презента цију Галерије, и Весна Пантић, уредница
„Машталице”.

за природне науке, доц. др Горан Аначков, уредник Еди
ције „Волн ијеве моног рафије”, и Никола Бањац у име
Управе за заштит у животне средине Града Новог Сада.
О књизи су говорили: ака демик Вла димир Стева новић,
проф. др Слободан Јовановић и проф. др Геза Цекуш,
рецензенти, те проф. др Пал Божа, аутор превода. Насту
пила је и Женска певачка група „Билбил”.

10. октобра 2014: Библиотека Матице српске је у својој
Учионици реализовала акредитовани семинар сталног
стручног усавршавања Рад са корисницима у библиотеци.
Реализатори су били: Душан Јованчевић, Даниела Керме
ци, Јелена Јовин и Гордана Ђилас.

15. октобра 2014: Редакција Српског биографског речника
завршила је рад на VI тому, односно припремила рукопис
за прелом и припрем у за штамп у.

13. октобра 2014: одржана је 70. седница Председништва
Матице српске.
14. октобра 2014: у Матици српској у оквиру прог рама
обележавања годишњице Првог светског рата др Јасмина
Мила новић одржа ла је преда вање „Хуманост на делу –
улога српских жена у Великом рату”. Прис утне је поздра
вио доц. др Ђорђе Ђурић, генерални секретар Матице
српске.

16. октобра 2014: у Матици српској приређен је солистич
ки концерт пијанисте Александра Сердара. На програм у
су била дела Ф. Шопена и К. Станковића.
16. октобра 2014: у Галерији Матице српске одржа на је
конференција за новинаре поводом Дана Галерије и отва
рања изложбе Пресељење Матице српске из Пеште у Нови
Сад (1864–2014) на којој су говориле мр Тијана Палковље
вић Бугарски, управница Галерије, и мср Снежа на Ми
шић, начелница Одељења за програме и презентацију.

15. октобра 2014: у Матици српској представљен је Збо
рник радова са научног скупа Милош Црњански – поези
ја и коментари, заједничко издање Института за књижев
ност и уметност и Филолошкoг факултета из Београда, и
Матице српс ке. Скуп је поздравио др Драг ан Стан ић,
предс едн ик Матице српс ке, а о зборн ик у су говорил и
проф. др Јован Делић, руководилац пројекта поетичких
истраживања, проф. др Горана Раичевић, доц. др Слобо
дан Влад ушић и др Драган Хамовић, уредник зборника.

16. октобра 2014: у Матици српској одржан је научни скуп
Усмена традиција Банатске војне границе. Скуп је поздра
вио проф. др Бранко Бешлин, потп редс едн ик Матице
српске, а председавали су: др Миодраг Матицки, коорди
натор научног скупа, и Јулкица Ђукић, секретар.
16. октобра 2014: изашла је октобарска свеска Летописа
Матице српске у којој је темат „Јован Скерлић 1914–2014”.
О Скерлићу пишу Петар Пија новић, Гора на Раичевић,
Мухарем Баздуљ и Милош Ковић.
17. октобра 2014: Галерија Матице српске просла вила jе
Дан Галерије Свечаном седницом која је била посвећена
обележавању јубилеја „Век и по Матице српске у Српској
Атини (1864−2014)”. Тим поводом приређена је изложба
Пресељење Матице српске из Пеште у Нови Сад (1864−2014)
коју су орга низова ле Галерија Матице српске и Матица
српска − Рукописно одељење Матице српске у сарадњи
са Библиотеком Матице српске, Музејем Војводине и Срп
ским народним позориштем. Свечан у седниц у поздрав
ним говором отворила је мр Тијана Палковљевић Бугар
ски, управница Галерије, а затим је др Ђорђе Ђурић, гене
рални секретар Матице српске, одржао бесед у „Век и по
Матице српске у Српској Атини (1864−2014)”. Изложбу је
свечано отворио господин Дејан Ристић, државни секре
тар Минис тарс тва култ у ре и информ ис ања Репу блике
Србије. Поводом јубилеја израђене су Плакета и Споме
ниц а Пресељења Матице српске из Пеште у Нови Сад

15. октобра 2014: у Свечаној сали Матице српске Бота
ничко друштво „Андреас Волни” (Andreas Volni) и Мати
ца српска представили су превод књиге Флора Новог Сада
и околине (Újvidéк és környékének flórája). Прис утне су
поздравили проф. др Драган Станић, председник Мати
це српске, академик Рудолф Кастори, секретар Одељења
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(1864−2014) које су свечано уручивали др Драган Станић,
председник Матице српске, и мр Тија на Палковљевић
Бугарски, управница Галерије. Плакета је уручена Мати
ци српској и установама које су из ње проистекле и у чијем
је оснива њу учес твова ла: Библиотец и Матице српс ке,
Галерији Матице српс ке, Музеју Војвод ине и Српс ком
народном позоришту, док је Споменица уру чена устано
ва ма и истакн у т им појед инц има који су у прет ходној
деценији допринели раду Галерије Матице српске. Као и
сва ке године, седница је завршена доделом Захвалница
Клуба пријатеља Галерије Матице српске инстит уцијама
и појединцима који су током протек ле године учествова
ли у програмима Галерије и допринели њеном успешном
раду на очувању и презентацији националне уметности.

дру ш твен их нау ка САНУ, Музеја Српс ке пра вославне
епарх ије будимске, Инстит ута за српски језик САНУ и
ЈП „Службени гласник”. На промоцији су говорили: ака
демик Динко Давидов, проф. др Исидора Бјелаковић и др
Димитрије Е. Стефановић.
21–24. октобра 2014: мр Душица Грбић, археограф савет
ник, руководилац Одељења старе и ретке књиге и легата
Библиотеке Матице српске, учествовала је на међународ
ној научној конференцији Савремени проблеми археогра
фије, одржаној поводом 300 година постојања Библиоте
ке Руске ака демије нау ка у Санкт Петербург у. Изла га ла
је на тему „Прва размена публикација БМС с Библиотеком
Руске академије наука”.
22. октобра 2014: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, прис уствовао је свеча ности у Амбаса ди
Републике Мађарске поводом обележавања националног
празника.

18. и 19. октобра 2014: проф. др Драган Станић, председ
ник Матице српс ке, и Селим ир Радуловић, управн ик
Библиотеке Матице српске, учествовали су на скупу Српски
језик и ћирилица: основе српског идентитета у Подгорици,
у организацији Српског националног вијећа Црне Горе.

23. октобра 2014: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, примио је у име Матице српске Октоба
рску наград у Града Новог Сада у Скупштини Града. Све
чаној додели прис уствовали су и проф. мр Ненад Остојић
и проф. др Бранко Бешлин, потпредседници, као и доц.
др Ђорђе Ђурић, генерални секретар (прилог).

20. октобра 2014: одржана је 71. седница Председништва
Матице српске.
20. октобра 2014: доц. др Ђорђе Ђурић, генерални секре
тар Матице српске, поздравио је прис утне на промоцији
књиге Срби на Корзици у орга низа цији изда вачке куће
„Прометеј”.

23. октобра 2014: одржана је седница Одбора Одељења за
природне науке.

20. октобра 2014: Библиотека Матице српске је у својој
Учионици реализовала акредитовани семинар сталног
стручног усавршавања Коришћење дигиталних ресурса у
библиотекама. Реализатори су били: Иванка Клајн, Оли
вера Михајловић, Ивана Гргурић и Новка Шокица Шува
ковић.

23. октобра 2014: одржана је седница Одбора Одељења за
ликовне уметности.
23. октобра 2014: професор Тери Плам (Terry Plum) са
Колеџа за библиот ек арс тво и информ а ц ионе нау ке у
Бостон у (САД) одрж ао је преда в ањ е за библиотек ар е
Библиотеке Матице српске у Учионици Библиотеке. Про
фесор Плам боравио је у Новом Саду као гост конферен
ције BibliTech, намењеној креаторима нових дигиталних
садржаја и услу га, одржа ној у прос торија ма Ректората
Универзитета у Новом Саду 24. и 25. октобра.

20. октобра 2014: електронском изложбом грађе из својих
збирки Библиотека Матице српске обележила је, у јавном
каталог у Библиотеке, 450 година од рођења италијанског
физичара и астронома Галилеа Галилеја (Galileo Galilei,
1564−1642). Ауторке поставке су Ивана Гргурић и Силви
ја Чамбер.

23. октобра 2014: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, примио је професора Терија Плама.

21. октобра 2014: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, и доц. др Ђорђе Ђурић, генерални секре
тар, примили су Вању Вученовића, чла на Градског већа
Града Новог Сада задуженог за култ уру. Разговарало се о
концепту програма Недеља Матице српске у Старој стре
љани Еђшег.

23. октобра 2014: у Народној библиотеци Смедерево у
Смедереву реализован је акредитовани семинар сталног
стручног усавршавања Библиотеке Матице српске Рад са
корисницима. Реа лизатори су били: Душан Јованчевић,
Даниела Кермеци, Јелена Јовин и Гордана Ђилас.
24. октобра 2014: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, примио је Тудора Крец уа (Tudor Krecu),

21. октобра 2014: у Матици српској одржана је промоци
ја књиге Саборно гробље у Сентандреји у издању Одељења
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директора Жупанијске библиотеке из Темишвара, и Паве
ла Гетејанц у (Pavel Gatajancu), песника.

Ђорђе Ђурић, генерални секретар, и мср Александра Јова
новић, стручни сарадник Рукописног одељења.

24. октобра 2014: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, присуствовао је седници Одбора за европ
ску престониц у култ у ре.

28. октобра 2014: у Галерији Матице српске отворена је
Ретрос пект ивна изложба архитекте Мила на Стојкова,
овогодишњег лауреата Табаковићеве награде за архитек
ту р у коју додељу ј е Дру ш тво архит ек ат а Новог Сада
(ДаНС). На отварању су говорили др Даниела Королија
Црквењаков, помоћница управнице Галерије, архитекта
Мирослав Крстонош ић, предс едн ик жирија за додел у
Табаковићеве награде, и архитекта Милан Стојков, добит
ник награде.

24. октобра 2014: одржа на је седница Одбора Одељења
за књижевност и језик.
24. и 31. октобра 2014: у Галерији Матице српске, у окви
ру пратећег програма изложбе Пресељење Матице српске
из Пеште у Нови Сад (1864−2014), одржа на су стручна
тумачења мср Снежане Мишић, начелнице Одељења за
прог ра ме и през ент а ц иј у, и мр Тијане Палковљевић
Бугарски, управнице Галерије.

28. и 29. октобра 2014: мср Снежана Мишић, начелница
Одељења за прог ра ме и презента цију Галерије Матице
српске, и Јелена Огњановић, кустоскиња за еду ка ц ију,
учествовале су на међурегионалној конференцији Balkan
Museums without Barriers одржаној у Сарајеву у организа
цији фондација Култ урно наслеђе без граница (CHwB) и
Балканска мрежа музеја (BMN).

24. октобра 2014: у Галерији Матице српске одржа на је
конференција за новинаре поводом почетка едукативног
програма за децу Осети уметност. Доживљавање умет
ничк их дела путем чула и потп ис ив ањ а Спора з у ма о
сарадњи између партнера који учеству ју у реа лиза цији
програма: Галерије Матице српске, Предшколске устано
ве „Радосно детињство” и Креативне радионице „Машта
лица”. У исто време одржана је прва радионица програма
са малишанима из ПУ „Радосно детињство”.

29. октобра 2014: одржана је седница Одбора за правна и
стат утарна питања Матице српске.
29. октобра 2014: у Матици српској приређен је концерт
Вече савремене музике. Наступао је гудачки квартет ТАЈЈ.
Чланице квартета су Александра Крчмар Ћулибрк, вио
лина, Јованка Маза л ица, виол ина, Јелена Филиповић,
виола, и Тимеа Калмар, виолончело. Изведене су компо
зиције А. Вребалов, М. Дулића и Т. Андерсона.

24. и 25. октобра 2014: мср Снежана Мишић, начелница
Одељења за прог ра ме и презента цију Галерије Матице
српске, и Јелена Огњановић, кустоскиња за еду ка ц ију,
учествова ле су на конференцији BibliTech ‒ повезивање
дигиталне технологије и културног наслеђа у Централној
згради Универзитета у Новом Саду у организацији Кул
турног центра Новог Сада и Универзитета у Новом Саду.

30. октобра 2014: Матиц у српску посетили су ученици
Музичке школе из Смедерева. Госте је примила мср Алек
сандра Јовановић, стручни сарадник Рукописног одељења.
31. октобрa 2014: у Матици српској издавачк у делатност
Матице српске – друштва чланова у Црној Гори предста
вили су проф. др Јелица Стојановић и др Драго Перовић,
председник Друштва. Др Драго Перовић одржао је и пре
да в ањ е „Његош и Кант – неке могућнос ти поређења”.
Поздравн у реч прис утнима упут ио је проф. др Драган
Станић, председник Mатице српске.

25. октобра 2014: проф. др Драган Ста нић, председник
Матице српске, примио је владик у сремског Василија и
оца Велизара који су из штампе донели књиг у Споменица
владичанства сремског. Том приликом договорена је и
промоција књиге на Сајм у књига у Београд у.
26. октобра – 2. новембра 2014: одржан је сајам књига у
Београд у (прилог).

31. октобра 2014: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, и Селимир Радуловић, управник Библи
отеке Матице српске, у Министарству култ уре Републи
ке Србије разговарали су са Дејаном Ристићем, државним
секретаром, о реализацији плана рада и његовом финан
сирању.

27. октобра 2014: одржана је 72. седница Председништва
Матице српске.
27. октобра 2014: одржа на је седница Извршног одбора
Матице српске.
27. и 28. октобра 2014: мр Душиц а Грбић, археог раф
саветник и руководилац Одељења старе и ретке књиге и
легата Библиотеке Матице српске, учествовала је у Руској
националној библиотеци у Санкт Петербург у на међуна
родној конференцији Загребинскије чтенија IX, посвеће
ној манастирским збиркама. Излагала је на тему „Руко
писне граматике славенског језика 18. века у библиотеци
манастира Грабовца”.

31. октобра 2014: у оквиру манифестације Дани европске
баштине у Галерији Народне библиотеке „Вук Караџић”
у Краг ујевц у отворена је изложба „Језик и писменост”. Уз
проф. др Татјан у Суботин Голу бовић и Виолет у Јовичи
нац Петровић, ауторка изложбе је и мр Душица Грбић,
библиотекар и археограф-саветник, руководилац Одељења
старе и ретке књиге и легата Библиотеке Матице српске.

28. октобра 2014: Матицу српску посетили су Александра
Фулгоси, помоћник министра за култ уру и јавно инфор
мисање, и Милош Гајић, саветник у сектору за заштит у
култ урног наслеђа. Госте су прим или проф. др Драган
Станић, председник Матице српске, доц. др Ђорђе Ђурић,
генерални секретар, и мср Јелена Веселинов, управница
послова.

1. новембра 2014: на Сајм у књига у Београд у представље
на је издавачка делатност Матице српске, а учествовали
су проф. др Драган Станић, председник Матице српске,
проф. др Бранко Бешлин, потпредседник, и доц. др Ђор
ђе Ђурић, генерални секретар (прилог).
1, 8, 15, 22. и 29. новембра 2014: у Галерији Матице српске
започео је нови циклус креативних радионица за децу у
оквиру еду кативног прог ра ма Осети уметност. Дожи
вљавање уметничких дела путем чула. Радионице „Мело

28. октобра 2014: Матицу српску посетили су припадни
ци Школе националне одбране. Госте су примили доц. др
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дија буди сећања”, „Оркестар се постави да утисак оста
ви”, „Заиграјмо уз џез, Звуци старих певача” и „О једном
необичном инструмент у” водиле су Јелена Огњановић и
Миросла ва Жарков, кустоскиње Галерије, у сарадњи са
Бојаном Обрадовић, педагогом, и студенткињама Одсека
за педагогију Филозофског факултета у Новом Саду.

факултету Унивезитета у Новом Саду, у оквиру секције
за аналитичку хемију Српског хемијског друштва, а у ок
виру пројекта билатералне сарадње између Републике
Србије и Републике Италије.
5. новембра 2014: у Кру шевц у је одржа на Скупш тина
Заједнице матичних библиотека Србије којој су прис у
ствова ли управници библиотека из целе Србије, а међу
њима и Селимир Радуловић, управник Библиотеке Мати
це српске.

1, 8, 15, 22. и 29. новембра 2014: у Галерији Матице српске
одржане су четири Креативне драмске радионице за мла
де реа л из ов а не у сарадњи са Цент ром за позориш на
истраживања из Новог Сада. Учесници су имали прили
ке да се упознају са уметничким делима Аутопортрет и
Портрет Јасминке Поморишац Васе Поморишца, Дечак
у плавом Арсенија Петровића и Црногорка Зоре Петровић.
Радионице су водили Христина Муратид у и Армин Јоха
Хаџим ус ић, глумц и и драмс ки педа гози, у сарадњи са
Мирославом Жарков и Јеленом Огњановић, кустоскиња
ма Галерије.

6. новембра 2014: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, прис уствовао је промоцији књиге Руска
уметност (Российское искусство) у Руском дому у Бео
гра д у. На свеча нос ти је уру чен и примерак ове књиг е
Матици српској.
6. новембра 2014: у свечаној сали Матице српске при
ређен је концерт Intermeco Canto. Насту па ли су Памела
Киш Игњатов и Александар Саша Петровић, уз клавирску
сарадњу Страх иње Ђокића. Изведена су дела Ђ. Росини
ја, Ђ. Вердија, Ђ. Пучинија, Ж. Маснеа, Г. Фореа, И. Кал
мана и др.

3. новембра 2014: одржана је 73. седница Председништва
Матице српске.
3. новембра 2014: одржана је седница Управног одбора
Матице српске.

6. новембра 2014: др Даниела Королија Црквењаков, по
моћница управнице Галерије Матице српске, учествова
ла је на 2. научној конференцији са међународним
учешћем TAPOSIS на Хемијском факултету у Београду, са
коауторским радом „Примена јонских течности као еко
лошки прихватљивих растварача у конзервацији култур
них добара”.

3. новембра 2014: у Библиотеци „Јанко Веселиновић” у
Богатићу реа лизован је акредитовани семинар сталног
стручног усавршавања Библиотеке Матице српске Рад са
корисницима. Реа лизатори су били: Душан Јованчевић,
Даниела Кермеци, Јелена Јовин и Гордана Ђилас.
3. новембра 2014: у Галерији Матице српске одржан је
национални научни скуп Лантерна – Нуклеарне и друге
аналитичке технике у изучавању и заштити кулурног
наслеђа – заштита баштине између природних и дру
штвених научних области, у организцији Инстит у та за
нуклеарне науке „Винча” и Галерије Матице српске. Скуп
је део активности билатералне сарадње између Републи
ке Србије и Републике Италије у оквиру пројеката великог
значаја, сек ц ије: Технол огије прим ењен е на културно
наслеђе.
4. новембра 2014: у Матици српској уприличен је програм
посвећен недавно премин улом сликару војвођанске рав
нице Сави Стојкову. Поздравн у реч упутио је проф. др
Драган Станић, председник Матице српске, а о сликару
су говорили Никола Кусовац и Сава Степанов, ликовни
критичари. На крају програма емитован је документарни
ТВ филм Софије Љуковчан из серијала Плави круг.

6–8. новембра 2014: Галерија Матице српске добитник је
међународне награде ЖИВА 2014. за најбољи музеј југо
источне Европе. Галерију Матице српске представила је
мср Снежана Мишић, начелница Одељења за програме и
презентацију, која је прис уствовала и свечаности прогла
шења добитника награ де у Народном позоришту Маке
доније у Скопљу.

4. новембра 2014: проф. др Драган Станић, председник
Матице српс ке, разг ов арао је са Урошем Тимот ићем,
угледним привредником и некадашњим добротвором, а
разговору је прис уствовала и Добрила Мартинов. Начел
но је договорено да се заједнички покуша да се обезбеди
изградња лифта за лица са посебним потребама, а који би
требало да се налази код степеништа на помоћном улазу
у Матиц у српску.

6–22. новембра 2014: у Галерији Матице српске, у оквиру
пројекта COSCH (Colour and Space in Cultural Heritage),
реализован је студијски боравак др Mагдалене Стојанове
из Венеције, која је истраживала карактеристике баро
кних икона из Галеријске колекције и упоређивала их са
подацима о другим православним иконама, са циљем
дефинисања препорука за научну документацију која би
обухватила постојећа знања о колекцијама икона у Ита
лији, Француској и другим европским земљама са доми
нантним православним наслеђем.

4. новембра 2014: др Даниела Королија Црквењаков, по
моћница управнице Галерије Матице српске, са др Сте
фаном Ридолфијем (Stefano Ridolfi) из Рима и др Мајом
Гајић Квашчев из Института за нуклеарне науке „Винча”,
одржала је предавање „Анализа структуре и хемијског
састава предмета културне баштине савременим физич
ко-хемијским методама” на Природно-математичком
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7. и 8. новембра 2014: проф. др Драган Станић, председ
ник Матице српс ке, предс тављао је Матиц у српс ку на
Мини-сајм у српских књига у Темишвару. Том приликом
биле су изложене књиге и часописи Матице српске.

оналне музејске уста нове говорила је мр Тија на Палко
вљевић Бугарски, управница Галерије Матице српске, док
су изложбу предс тавили Петар Петровић, аутор, и мср
Снежана Мишић, кустоскиња изложбе у Галерији.

7. новембра 2014: у Галерији Матице српске, у оквиру пра
тећег прог ра ма изложбе Пресељење Матице српске из
Пеште у Нови Сад (1864−2014), одржано је стручно тумаче
ње Мирославе Жарков, кустоскиње Галерије Матице српске.

14. новембра 2014: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, прис уствовао је у згра ди Ректората све
чаној додели почасног доктората Београдског универзи
тета патријарх у московском и целе Русије Кирил у.

8. новембра 2014: Галерију Матице српске посетио је Њ.
е. Денис Киф (Denis Keefe), амбасадор Велике Британије у
Србији, у пратњи своје породице. Дочекала их је мр Тија
на Палковљевић Бугарски, управница Галерије, и пред
ставила им сталн у поставк у.

14. новембра 2014: у Матици српској, у оквиру програма
обележавања годишњице Првог светског рата, др Божи
ца Младеновић одржала је предавање „Култ ура у окупи
раној Србији 1915–1918”. Прис утне је поздравио доц. др
Ђорђе Ђурић, генерални секретар Матице српске.

8. новембра 2014: у Галерији Матице српске одржано је
предавање проф. др Кристин Лук (Kristin Luck), са Уни
верзитета у Бостон у, сарадника Америчког инстит ута за
археолог ију. Пре почетка преда вања прис утнима су се
обратиле мр Тија на Палковљевић Бугарски, управница
Галеријe Матице српске, и Асја Драча Мунтеан, помоћник
министра култ уре за ЕУ пројекте и међународну сарадњу.

14. новембра 2014: иза шла је новембарска свеска Лето
писа Матице српске. У темат у „Три песника у Великом
рату” о Милутин у Бојићу пише Миливој Ненин, о Душа
ну Васиљеву Виктор Шкорић, а Слободан Вла д у ш ић о
Станиславу Винаверу.
14. новембра 2014: у Култ урном центру Инђије одржана
је традиционална манифестација Сусрети библиографа у
спомен на др Георгија Михаиловића на којој су из Библи
отеке Матице српске учествова ли Душица Грбић, Јасна
Карта ловић, Марија Јованцаи, Татја на Богојевић и Гор
дана Ђилас.

10. новембра 2014: одржана је 74. седница Председништва
Матице српске.
10. новембра 2014: у Градској библиотеци Вршац реали
зован је акредитовани семинар сталног стручног усавр
шавања Библиотеке Матице српске Рад са корисницима.
Реализатори су били: Душан Јованчевић, Даниела Керме
ци, Јелена Јовин и Гордана Ђилас.

14. новембра 2014: у Галерији Матице српске отворена је
изложба Слик ар Влах о Буковац (1855–1922) из збирке
Народног музеја у Београд у. На отварању су говорили мр
Тијана Палковљевић Бугарски, управница Галерије, Пе
тар Петровић, аутор изложбе и виши кустос Народног
музеја у Београд у, и мр Бојана Борић Брешковић, дирек
торка Народног музеја у Београду, која је изложбу званич
но и отворила.

11. и 12. новембра 2014: у Будимпешти je одржан низ про
гра ма поводом прос ла в е 150- годиш њице прес ељ ењ а
Матице српске из Пеште у Нови Сад (прилог).
12. новембра 2014: електронском изложбом грађе из сво
јих збирки Библиотека Матице српске обележила је у јав
ном каталог у Библиотеке 100 година од рођења књижев
ника Михаила Лалића (1914–1992). Ауторке поставке биле
су Ивана Гргурић и Силвија Чамбер.

16. новембра 2014: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, прис уствовао је као кум градској сла ви
Св. Ђурђиц на позив Милоша Вучевића, градоначелника
Новог Сада. Пре тога, прис уствовао је и служби коју је
служио епископ бачки Иринеј у Саборном храм у.

12. новембра 2014: Библиотека Матице српске је у својој
Учионици реализовала акредитовани семинар сталног
стручног усавршавања Едукација библиотекара у библи
отекама које обављају поверене послове заштите старе
и ретке библиотечке грађе. Реа лизатори су били: Алек
сандра Драпшин, Финка Пјевач и Душица Грбић.

17. новембра 2014: одржана је 75. седница Председништва
Матице српске.
17. новембра 2014: Библиотека Матице српске је у својој
Учионици реализовала акредитовани семинар сталног
стручног усавршавања Рад са корисницима. Реализатори
су били: Душан Јованчевић, Даниела Кермеци, Јелена Јо
вин и Гордана Ђилас.

13. новембра 2014: одржана је седница Одељења за друш
твене науке.
13. и 14. новембра 2014: у организацији Владе Аутономне
Покрајине Војв од ине, Покрајинс ког секрет аријат а за
здравство, социјалн у политик у и демог рафију, Матице
српске и Универзитета у Новом Саду, Природно-матема
тичког факултета, Департма на за географију, туризам и
хотелијерство, одржан је Пети међународни научни сим
позијум Академик Берислав Бета Берић посвећен људ
ским ресурсима и регионалном развоју. Прис утнима се
обратио и проф. др Драган Станић, председник Матице
српске. Радови са овог скупа публиковани су у 148. броју
Зборника Матице српске за друштвене науке.

17. новембра 2014: др Даниела Королија Црквењаков, по
моћница управнице Галерије Матице српске, учестово
вала је на Првом саветодавном комитету инсталације за
модификацију материјала FAMA у Инситутуту за нукле
арне науке „Винча”, а излагала је на тему „Analytical
methods in characterization of art works and the potentiality
of ion beam analysis”.
18. новембра 2014: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, примио је представнике новосадске по
лиције из Полицијске станице Бечеј: Слободана Јововића,
начелника, и Велимира Ковачевића, заменика начелника.

13. новембра 2014: у Галерији Матице српске одржана је
конференција за новинаре поводом отварања госту јуће
изложбе Слик ар Влах о Буковац (1855–1922) из збирке
Народног музеја у Београд у. О сарадњи две водеће наци

18. новембра 2014: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, у згради Скупштине Војводине при
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24. новембра 2014: îодржана је 76. седница Председни
штва Матице српске.

суствовао је годишњој скупштини Удружења универзи
тетских наставника, те је на почетку скупа изрекао краће
поздравно слово.

24. новембра 2014: у Матици српској одржано је преда
вање „Господар снова и прича (Милорад у Павићу у част)”
проф. др Але Татаренко.

18. новембра 2014: у Учионици Библиотеке Матице срп
ске акредитовани семинар сталног стручног усавршава
ња Набавка библиотечке грађе и извора у библиотекама
одржала је др Добрила Бегенишић из Народне библиоте
ке Србије.

24–27. новембра 2014: Одржани Дани Матице српске у
Старој стрељани – Еђшег у (прилог).
25. новембра 2014: у Матици српској представљена је
књига Унутрашње иностранство. Филозофска рефлексија
проф. др Драгана Пролеа. О књизи су говорили проф. др
Алпар Лошонц и доц. др Владимир Гвозден.
25. новембра 2014: Галерија Матице српске и Покрајински
завод за заштиту споменика културе приредили су у Гале
рији изложбу која представља прве резултате рада на про
јекту Истраживање и заштита културног наслеђа Будим
ске и Темишварске епархије 2013−2017. На отварању су
говорили др Даниела Королија Црквењаков, помоћница
управнице Галерије Матице српске и координатор про
јект а, Зоран Вапа, директ ор Покрајинс ког завод а за
заштит у споменика култ у ре, Маринко Марков, архије
рејс ки намес ник Епарх ије темиш варс ке, и Господ ин
Лукијан, епископ будимски и администратор темишвар
ски.

18. и 19. новембра 2014: у Марибору је одржана тради
ционална међународна COBISS конференција којој су из
Библиотеке Матице српске присуствовали Селимир Ра
дуловић, управник, Новка Шокица Шуваковић, заменица
управника, и Светлана Довниковић, Јелена Ковачек и
Душан Јованчевић, библиотекари.

26. новембра 2014: Матиц у српску посетила су деца из
предшколске групе вртића „Калимеро”. Госте је примио
мр Бранислав Поповић, стручни сарадник Лексикограф
ског одељења.
27. новембра 2014: у Градској библиотеци Панчево реа
лизован је акредитовани семинар сталног стручног уса
врша вања Библиотеке Матице српске Серијске публика
ције и документарна и ситно штампана грађа – специ
фичнос ти обраде, селекција и њихово претраж ивање.
Реализатори су били Светлана Довниковић и Штефанија
Маћко.

19. новембра 2014: у Матиц и српс кој професор Дарко
Танасковић одржао је преда вање Српски оријент. При
сутне је поздравио проф. др Драган Станић, председник
Матице српс ке. Тиме је започет циклус пред ав ањ а о
исламској компоненти у српској култ ури.
19. новембра 2014: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, прис уствовао је обележавању дана САНУ
у Београд у.

27. новембра 2014: у Матици српској приређен је концерт
Вече музике за виолину соло. Свирао је Михаил Будински,
виолина, а изведена су дела Ј. С. Баха, С. Прокофјева и Е.
Изаија.

19. новембра 2014: мр Тија на Палковљевић Бугарс ки,
управница Галерије Матице српске, отворила је изложбу
Даница Јовановић (1886–1914) ауторке др Јасне Јованов у
Спомен-збирци Павла Бељанског, а која представља зајед
нички пројекат Галерије и Спомен-збирке.

28. новембра 2014: у Темишвару је одржан програм пово
дом прославе 150-годишњице пресељења Матице српске
из Пеште у Нови Сад (прилог).
28. новембра 2014: Библиотека Матице српске организо
вала је у својој Учионици стручни семинар за библиоте
каре високошколских библиотека у Војводини. О иску
ствима са 80. ИФЛЕ, конференције у Лиону 2014, а на тему
„Библиотеке, грађани, друштва: тежња за знањем” гово
рила је Даниела Кермеци, виши библиотекар Библиотеке
Матице српске.

20. новембра 2014: у Матици српској одржан је научни
симпозијум о Бра нисла ву Нушићу, а поводом 150-годи
шњице рођења великог писца. Суорганизатори овог ску
па су: САНУ, Матица српска и Стеријино позорје.
21. и 28. новембра 2014: у Галерији Матице српске, у окви
ру пратећег прог ра ма изложбе Слик ар Влахо Буковац
(1855‒1922) из збирке Народног музеја у Београд у, одржа
ни су пројекција документарног филма о Влах у Буковц у
из ТВ серијала Шкриња ауторке Бранке Шепаровић (ХРТ,
2009) и стручно тумачење мср Снежане Мишић, начел
нице Одељења за програме и презентацију.

29. новембра 2014: др Миодраг у Матицком, потпредсед
ник у Матице српске, уручена је Повеља за животно дело
у Удружењу писаца Србије.
29. новембра 2014: у Галерији Матице српске одржано је
предавање „Шекспир и стил касног елизабетанског доба”,
проф. др Гора на Ста н иву ковића, редовног проф есора
ренесансне књижевности на Универзитет у „Св. Мери” у
Халифакс у (Канада).

22. новембра 2014: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, учествовао је у раду седнице Патроната
Текелијан у ма у Будимпешти.
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МАТИЦА СРПСКА ДОБИТНИК ОКТОБАРСКЕ НАГРАДЕ
Скупштина Града Новог Сада је на свечаној сед
ници одржаној 13. октобра 2014. године, на предлог
Комисије за обележавање празника, доделу при
знања и међуградску сарадњу у земљи и иностран
ству, донела Одлуку да се Матици српској додели
Октобарска награда Града Новог Сада за 2014.
годин у, као друш твено признањ е за изуз етне
резултате у раду и највиша достигнућа и остварења
у области привреде, друштвених и других делат
ности.

награду: Матица је награда Новом Саду, а Нови
Сад Матици. Само присном сарадњом Града и
Матице српске можемо у сфери културе постићи
резултате које би читав српски народ осетио као
вредност достојну дубоког поштовања”.
Свечаност на којој је Матици српској уручена
Октобарска награда одржана је 23. октобра у Све
чаној сали Градске куће. Осим Матице српске, ово
велико признање добила је и Драгана Ћорић, један
од оснивача удружења „Родитељ”, а на истој свеча
ности уручена је и Новембарска повеља која је ове
године припала проф. др Бранку Баљу са Економ
ског факултета у Суботици и Рукометном клубу
„Војводина” из Новог Сада.
Добитн иц има је признања уручио Милош
Вучевић, градоначелник Новог Сада који је, између
осталог, истакао да је градска скупштина донела
добру одлуку, те да су добитници својим вишего
дишњим прегалачким радом заслужили ова висо
ка признања. У име награђених на признањима се
захвалио проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, који је истакао да награда коју неко
добије у свом граду има додатан значај с обзиром
на познат у изреку да „нико није пророк у свом
селу”.

Ово изузетно признање додељено је Матици
српској у години у којој најстарија књижевна, кул
турна и научна институција српског народа обе
лежава 150 година од пресељења из Пеште у Нови
Сад. Долазак Матице у Нови Сад, у великој мери
допринео је томе да наш град понесе епитет Срп
ске Атине и постане препознатљив јавности као
центар националне културе.
Обележавање овог за Матицу српску и за Град
Нови Сад важног јубилеја допринело је позицио
нирању културе као фактора од изузетног значаја
за препознатљивост Града Новог Сада, као и ожи
вљавању духа Српске Атине, што је и нагласио
проф. др Драган Станић, председник Матице срп
ске, када се у име Матице захвалио на овом висо
ком признању: „Сматрам да су Матица српска и
Град Нови Сад толико међусобно повезани, чак
срасли, да једно другоме представљају најлепшу
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СПЕЦИЈАЛНА НАГРАДА ИЗДАВАЧКОМ ЦЕНТРУ МАТИЦЕ СРПСКЕ
Добитник специјалне награде 59. Београдског
сајма књига, Издавачки центар Матице српске, 30.
октобра 2014. представио је пето коло антологијске
едиције „Десет векова српске књижевности” уз уче
шће главног уредника Мира Вуксановића, др Мар
ка Недића и проф. емеритуса др Славка Гордића.
Подршку овом националном пројекту дају Мини
старство културе РС и Покрајински секретаријат
за културу, а медијски покровитељ је РТС.

ставнике дубровачке и бококоторске књижевности.
Отуда је у петом колу, објављеном ове године, књи
га Џива Гундулића, дубровачког писца који је одав
но део српске култ уре, а већи део књиге коју је
приредила проф. др Злата Бојовић чине Гундули
ћеви спевови Осман и Сузе сина разметнога.
Главнину петог кола чине писци 20. века јер је
српска књижевност у прошлом веку достигла так
ве домете да се нашла у равноправном однос у с
европским књижевностима. У оквиру едиције је
Књига о Његошу Исидоре Секулић коју је приреди
ла Слободанка Пековић, као и дела Џива Гундули
ћа, Ђорђа Марковића Кодера, Вељка Петровића,
Десанке Максимовић, Меше Селимовића, Миха
ила Лалића, Бранка Ћопића, Душана Радовића и
Павла Угринова.

Др Марко Недић је нагласио да се у многим
стварима за последњих 20 година делимо, али не
својом вољом, и да зато треба да се трудимо да се
не делимо на своју штету. „Верујем да је ова еди
ција врло значајан допринос томе”, додао је Недић.
Носилац идеје, главни и одговорни уредник,
дописни члан САНУ Миро Вуксановић један је од
оних који су били најистрајнији и најупорнији да
овај посао успе. Истакао је намеру ове едиције да
из свих десет векова српске књижевности, почевши
од првог српског писца Св. Саве па све до оних

Славко Гордић је, цитирајући стихове Миодра
га Павловића, нагласио да је пред нама стуб кул
турног сећања, нашег памћења и онога што је нај
вредније у нашем наслеђу. Намера антологије је да

писаца 21. века који ће заслужити да буду у овој
антологији, одабере, објави и прикаже све оно што
је означило тај период и да прикаже где је све
настајала усмена и писана српска књижевност.
Антологија поштује принцип да писци могу има
ти двојну припадност, а основно мерило је језичка
основа на којој су књиге настале, заједничка исто
ријска баштина, традиција, вековно прожимање
јужнословенских култура и сродност књижевног
израза. Издавачи су, поштујући становиште српске
историје књижевности, уврстили у едицију пред

се из десет векова српске књижевности одабере и
публикује све оно што је у свом времену први књи
жевни знак, што је настајало на свим просторима
где су Срби живели или сада живе, пишу и књи
жевно мисле на матерњем језику, додао је Гордић.
Такве едиције објављују се једном у веку, а успе
вају ако се најбоља и најпознатија остварења у
националној књижевности осмотре на другачији
начин, ако помере устајала гледишта и оживе забо
рављење вредности. „Верујем да у тој мисији успе
вамо”, закључио је Миро Вуксановић.
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ПРЕДСТАВЉАЊЕ ИЗДАВАЧКЕ 
ДЕЛАТНОСТИ МАТИЦЕ СРПСКЕ НА
59. МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ КЊИГА

ПРЕДСТАВЉЕНА ЕДИЦИЈА 
„ПРВА КЊИГА МАТИЦЕ СРПСКЕ” 
ЗА 2014. ГОДИНУ

Првог новембра 2014. на Сајму књига пред
стављена је издавачка продукција Матице срп
ске за 2014. годин у. О издањима су говорили
проф. др Драган Станић, председник Матице
српске, проф. др Бранко Бешлин, потпредсед
ник Матице српске, и Ђорђе Ђурић, генерални
секретар Матице српске. У оквиру ове манифе
стације проф. др Петар Ластић представио је
издавачк у делатност Српс ког инстит ута из
Будимпеште.

У суботу 1. новембра 2014. године у 14 часова
на штанду Матице српске представљена је еди
ција Прва књига Матице српс ке, коло за 2014.
годину, књига 264. Барбаре Новаковић Зов оке
ана и 265. Марије Павловић Хорор приче свако
днев иц е. О књигама је говорио књижевник и
члан Уредништва Ненад Милошевић, а аутори
су прочитали делове из својих књига.

Матица српска је у 2014. години објавила и
на Сајму представила следећа издања:
Часоп иси (последње свеске)

СРПСКА ЕНЦИКЛОПЕДИСТИКА И 
КАПИТАЛНИ ИЗДАВАЧКИ ПРОЈЕКТИ

Летопис Матиц е српс ке; Зборник Матиц е
српске за књижевност и језик; Зборник Матице
српс ке за филол ог иј у и лингвис тик у; Збор ник
Матице српске за славистику; Зборник Матице
српске за сценске уметности и музику; Зборник
Матиц е српс ке за клас ичн е студ ије; Збор ник
Матиц е српс ке за друштвен е наук е; Збор ник
Матице српс ке за историј у; Зборник Матице
српске за природне науке; Свеске Матице српске.

Првог новембра 2014. године на Сајму књига
одржана је трибина посвећена српској енцикло
педистици и капиталним издавачким пројек
тима. Учесници су били наши угледни енци
клопедисти: проф. др Драган Станић, председ
ник Матице српске и председник Уређивачког
одбора Српске енцик лопедије, проф. др Радош
Љушић, директор Службеног гласника, проф.
др Бранко Бешлин, потпредседник Матице срп
ске и главни уредник Српског биог рафског реч
ника, и проф. др Душан Иванић, а разговоре је
водила Дејана Оцић.

Посебна издања
Прав опис српскога језика (Мато Пижурица,
Треће измењено и допуњено издање); Правопис
српс ког а језик а (Мато Пижурица, ијекавс ко
измијењено и допуњено издање); Нормативна
граматика (Предраг Пипер, Иван Клајн, друго,
измењено и допуњено издање); Грађа за Лекси
кон писаца Југос лавије VI, слово Р; Донка Стан
чић и група аутора, Уметничк а топог рафија
Новог Сада; Бранко Бешлин, Евгеније Савојски и
његово доба; Миленко Никитовић, Зла времена;
Бојан Ђорђевић, Народн е послов иц е у делим а
дубров ачк их књиж евник а; Кратк а всем ирн а
историја од Георг ија Магараш ев ић а, проф ес ора
(приредиле Јелена Ајџановић и Исидора Бјела
ковић); Павле Соларић, Кључић у моје земљопи
саније (1804) (приредила Исидора Бјелаковић);
Јован Хаџић, Спомени из мојега дневника (при
редила Љиљана Суботић); Милош Црњански:
поезија и коментари (зборник радова са научног
скупа); Жарко Рошуљ, Час опис а часопис а VI;
Викентије Ракић, Изаб ран а дела (приредили
Сава Дамјанов и Радос лав Ераковић); Живан
Милис авац, Дуга ноћ југос лов енс ка; Софија
Милорадовић, Обредна пракса − речима о храни;
Јован Н. Ивановић, Теодор Павловић − студија и
хрес томатија; Тања Солдатовић, Утицај суп
ституционих реакција комп лекса платине (II)
са биомол екулима на њихов у цитотоксичност;
Михајло Пупин, Са пашњака до научењака (при
редила Александра Нинковић Ташић).

Проф. др Драган Станић, уредник Српс ке
енцик лоп ед ије, која представља најзначајнији
пројекат данас, описао је настанак и развој овог
пројекта, као и проблеме са којима се Матица
српска, САНУ и Завод за уџбенике сусрећу при
изради овог пројекта.
Проф. др Радош Љушић говорио је о енци
клопедијским пројектима на којима је радио,
наглашавајући рад на Енцик лоп едији српс ког
народа и доношењу Закона о Српској енцик ло
педији. Проф. др Бранко Бешлин говорио је о
Српском биог рафском речник у, а проф. др Ду
шан Иванић, као учесник поменутих пројеката,
рекао је да се без ових енциклопедијских дела
не бисмо могли снаћи у сопственој историји.
Сви учесници трибине сложили су се да се
унутар политичке заједнице мора обезбедити
подршка за енциклопедијске пројекте који би
били организаовани у оквиру Енцик лопедиј
ског завода. Учесници су се такође сложили да
су добра организација, тимски рад и финансиј
ска средства важни чиниоци за успешно саста
вљање једне енциклопедије.
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УЧЕШЋЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ НА ПРОГЛАШЕЊУ ПОБЕДНИКА 
ЛИТЕРАРНОГ КОНКУРСА О МИХАЈЛУ ПУПИНУ
У оквиру Школског дана на Београдском сајму
књига, Образовно-истраживачко друштво „Михај
ло Пупин” и Телеком Србија, уз подршку Мини
старства просвете, науке и технолошког развоја и
учешће Матице српске, доделили су награде уче
ницима који су послали најбоље радове на конкурс
о Михајлу Пупину.

Присутнима су се обратили Снежана Марко
вић, државна секретарка Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, доц. др Ђорђе Ђурић,
генерални секретар Матице српске, Марија Бошко
вић, директорка Сектора за ПР компаније Телеком
Србија, и Александра Нинковић Ташић у име Обра
зовно-истраживачког друштва „Михајло Пупин”.

ДАНИ МАТИЦЕ СРПСКЕ У СТАРОЈ СТРЕЉАНИ – ЕЂШЕГ У
У част јубилеја 150 година од пресељења Мати
це српске из Пеште у Нови Сад у обновљеном про
стору стрељане Еђшег, у периоду од 24. до 27.
новембра одржани су Дани Матице српске.

27. новембра: Донка Станчић одржала је пре
давање „Владимир Николић од Беча до Сремских
Карловаца”. Госте је поздравио проф. мр Ненад
Остојић, потпредседник Матице српске.
24. новембра: одржано је песничко вече Човек
пева после рата – Поезија о Првом светском рату.
Изабране стихове српских песника казивао је Вицо
Дардић. Госте је поздравио проф. др Драган Ста
нић, председник Матице српске.
25. новембра: академик Василије Ђ. Крестић
одржао је предавање „Установе, странке, друштва
и организације Срба у Угарској 1790–1914”.  Госте је
поздравио проф. др Драган Станић, председник
Матице српске.
26. новембра: проф. др Бранко Бешлин, пот
председник Матице српске, одржао је предавање
„Евгеније Савојски и његово доба”.

11

У БУДИМПЕШТИ ЈЕ 11. И 12. НОВЕМБРА СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖЕНА
150-ГОДИШЊИЦА ПРЕСЕЉЕЊА МАТИЦЕ СРПСКЕ 
ИЗ ПЕШТЕ У НОВИ САД
Протокол су потписали проф. др Драган Ста
нић, председник Матице српске, и господин
Петар Ластић, директор Српског института.

Програм обележавања јубилеја започет је 11.
новембра у 15. часова у згради Текелијанума где
се делегација Матице српске састала са представ
ницима Српског института (Петар Ластић, Зол
тан Бада), Самоу п
 рав е Срба у Будимпеш ти
(Борис лав Рус) и Музеја Епарх ије будимс ке
(Коста Вуковић). У делегацији Матице српске
поред проф. др Драгана Станића, председника,
били су и доц. др Ђорђе Ђурић, генерални
секретар, те др Миодраг Матицки и проф. др
Бранко Бешлин, потпредседници, мср Јелена
Веселинов, управница послова, проф. др Љубо
мирка Кркљуш, секретар Одељења друштвених

У таквој свечаној атмосфери у Српском кул
турном клубу уследила је промоција књиге ака
демика Василија Крестића, Срби у Угарској 1790–
1918. У препуној свечаној сали скуп је поздравио
и о делу професора Крестића говорио проф. др
Драган Станић. Књигу су представили проф. др
Љубомирка Кркљуш и доц. др Ђорђе Ђурић.
Аутор се обратио присутнима и уз речи захвал
нос ти домаћинима и Матици српској веома
надахнуто говорио о књизи, а осврнуо се и на
свој укупан историографски рад.
У оквиру програма у престижном простору
Музичке академије „Франц Лист” одржан је кон
церт Војвођанског мешовитог хора, посвећен
100-годишњици смрти Стевана Стојановића
Мокрањца. Уводни говор проф. Ненада Остоји
ћа, потпредседника Матице српске, у којем је
указано на значај Стевана Стојановића Мокрањ
ца за српску музичку култ уру, прочитан је на
српском и мађарском језику. Хор са диригентом
Андрејем Бурсаћем показао је врхунско умеће
и очарао публику извођењем Мокрањчевих дела,
међу којима је била и Мађарска руковет.
Следећег дана, 12. новембра, програм је наста
вљен парастосом у цркви Светог великомучени
ка Георгија у Будимпешти. Парастос оснивачи
ма, задужбинарима, часницима и ктиторима
Матице српске служио је Његово преосвештен
ство епископ будимски Лукијан уз садејс тво
пароха будимпештанског Зорана Остојића, а у
присуству делегације Матице српске, представ
ника српске заједнице из Будимпеште и великог
броја верника.

наука, мр Тијана Палковљевић Бугарски, управ
ница Галерије Матице српске, и Селимир Раду
ловић, управник Библиотеке Матице српске.
Договорено је да се заједнички организује међу
народна научна конференција на тему српскомађарских веза у култ ури. Конференција би
била одржана крајем 2015. године. Предложено
је да се Српски инстит ут укључи у пројекат
рестау рисања, научне обраде и презентације
иконостаса бивше Саборне цркве у Табану (на
том пројекту сада раде Музеј Епархије будимске
и Галерија Матице српске), да се започне рад на
књизи Српс ка књига у Будиму и Пешти, да се
деца и омладина из Будимпеште укључе у так
мичења, летње школе, радионице у Србији (уз
предавања и менторски рад из српског језика,
књижевности и историје, које би држали струч
њаци из Матице српске).
Као резултат раније сарадње и ових разгово
ра, у Српском културном клубу у Будимпешти
потписан је Протокол о сарадњи између Матице
српске и Српског инстит ута из Будимпеште.
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Јовановић и Соња Боб, виши архивисти Рукопи
сног одељења Матице српске, чине факсимили
рукописа, преписки и фотографија из Рукопи
сног одељења Матице српске, као и уметнички
експонати који припадају Матичиним установа
ма. Изложба говори о историјат у постанка и
деловања Матице српске у Пешти и наставку
њеног културног и научног рада у Новом Саду.
Изложбу је отворио проф. др Драган Станић,
председник Матице српске.
Последњи део програма обележавања вели
ког јубилеја одржан је на Фаркашретском гробљу
у Будиму, где се налази заједнички надгробни
споменик истакнутих Срба из Будима и Пеште
испод којег су земни остаци пренети са Табан
ског гробља које је санирано 1930. године. Из
међу осталих овде су сахрањена и двојица (од
седам) оснивача Матице српске – Андрија Розми
ровић и Георгије Станковић, као и два председ
ника Матице из пештанс ког периода Павле
Трифунац и Павле Којић. Освећењу које је слу
жио отац Зоран Остојић присуствовали су деле
гација Матице српске и представници српске
заједнице у Будимпешти. Венце су положили
проф. др Драган Станић, председник Матице
српске, и Борислав Рус, председник Самоуправе
Срба у Будимпешти, у име Самоуправе и Срп
ског института.
Веома садржајан дводневни програм мани
фестације и присуство делегације Матице српске
која је обухватала и челне људе свих установа
Матичиног система (Библиотеке, Галерије и
Издавачког центра) били су знак подршке срп
ској заједници у Мађарској и њеним културним
и научним установама. Такође, програм је имао
за циљ да јавности у Србији и Мађарској скрене
пажњу на веома богато и значајно култ урно
наслеђе Срба настало у Мађарској у 19. веку, које
се у данашње време све више заборавља.

Централни догађаји манифестације били су
Свечана академија и отварање изложбе Век и по
пресељења Матице српске из Будимпеште у Нови
Сад. Свечана академија одржана је у среду, 12.
новембра 2014, са почетком у 11 и 30 часова, у
репрезентативној Свечаној сали Нове градске
куће у Будимпешти. Скуп су поздравили Бори
слав Рус, председник Самоуправе Срба у Будим
пеш ти, Миклош Шолтес, државни секретар
Министарства за људске ресурсе Владе Републи
ке Мађарске задужен за односе са верским зајед
ницама, народностима и невладиним организа
цијама, Александра Салаи Бобровницки, заме
ница градоначелника Будимпеште задужена за
култ уру, отац Зоран Остојић, парох будимпе
штански, Славиша Грујић, покрајински секретар
за културу и јавно информисање, те Вера Пејић
Сутор, председница Самоу праве Срба у Ма
ђарској. Пригодне беседе одржали су проф. др
Драган Станић, председник Матице српске,
проф. др Чаба Киш Ге (Dr. Kiss Csaba Ge), угледни
мађарски слависта, као и Петар Ластић, дирек
тор Српског института у Будимпешти. Говорни
ци су указали на значај пештанског периода
Матице, као и на њене доминантне вредности
којима се потврђује драгоцена мисија ове наше
најстарије књижевне, културне и научне инсти
туције.
Током академије приређен је и богат култур
но-уметнички програм. У њему су пригодним
рециталом учествовали ученици Српске школе
„Никола Тесла” у Будимпешти, а уметници Срп
ског позоришта у Мађарској извели су певачкоглумачки наступ инспирисан Матицом српском
и Србима који су живели и стварали у Мађар
ској. На Свечаној академији наступио је и Војво
ђански мешовити хор.
Овом приликом у сали Нове градске куће у
Будимпешти отворена је  и изложба Век и по пре
сељења Матице српс ке из Будимп еште у Нови
Сад. Изложбу, чији су аутори мср Александра
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У ТЕМИШВАРУ СУ 28. НОВЕМБРА БОРАВИЛИ ПРЕДСТАВНИЦИ МАТИЦЕ СРПСКЕ
ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА 150-ГОДИШЊИЦЕ ЊЕНОГ ПРЕСЕЉЕЊА 
ИЗ ПЕШТЕ У НОВИ САД
Делегација Матице српске посетила је 28. новембра
у Темишвару седиште Савеза Срба у Румунији. Овом
приликом у име домаћина обратили су се Љубомир
Степанов, директор за издавачку делатност Савеза, и
Стеван Бугарски, који су говорили о историји и култу
ри Срба у Румунији, као и о деловању Савеза Срба у
Румунији. У име Матице српске присутне је поздравио
њен председник проф. др Драган Станић и представ
ницима Савеза уручио на поклон нека од Матичиних
издања.
У Свечаној сали Српске гимназије „Доситеј Обра
довић” у Темишвару, у 13 часова, отворена је изложба
Век и по пресељења Матице српске из Будимпеште у
проф. др Љубомирка Кркљуш и доц. др Ђорђе Ђу
рић.  Академик Крестић обратио се присутнима и
говорио о самој књизи, мотивима за њено настајање,
као и о свом укупном историографском раду. У сали
је била постављена изложба о Арадској тврђави као
логору за истребљење Срба 1914–1918. По завршетку
промоц ије председн ик Савеза Срба у Румун ији
Огњан Крстић уручио је захвалнице Матици српској,
за допринос развоју културне сарадње, и академици
ма Василију Крестићу и Николи Коки Јанковићу за
достигнућа на пољу науке и уметности.
Ове културне манифестације Матице српске одржа
не су у оквиру Дана српске културе у Темишвару.

Нови Сад.  На изложби су приказани рукописи, пре
писка и фотографије из Рукописног одељења Матице
српске, као и уметнички експонати из других Мати
чиних установа. Госте и ученике поздравио је дирек
тор Гимназије Јадранко Кланица, а пригодном бесе
дом изложбу је отворио проф. др Драган Станић.
Овим поводом Гимназији су уручена и пригодна
издања Матице српске.
У Свечаној сали Владичанског двора у Темишвару,
у 17 часова, одржана је промоција књиге академика
Василија Крестића, Срби у Угарској 1790–1918. У пре
пуној сали уводну беседу са нагласком на значај Теми
швара за српску историју одржао је Стеван Бугарски.
Скуп је поздравио и о делу професора Крестића гово
рио проф. др Драган Станић, а књигу су представили
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