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1. децембра 2014: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, прис уствовао је обележавању јубилеја 60
година Филозофског фак ултета у Новом Сад у.
1. децембра 2014: одржана је 77. седница Председништва
Матице српске.

1. децембра 2014: у Матици српској, у оквиру обележава
ња годишњице Првог светског рата, проф. др Љубомирка
Крк љуш одржала је предавање „Крај Првог светског рата
и стварање Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца”. При
сутне је поздра вио доц. др Ђорђе Ђу рић, генерални се
кретар Матице српске.

2. децембра 2014: у Матици српској одржан је прог рам
посвећен сликару Драган у Стојкову. О сликаревом опус у
говорили су проф. др Драган Станић, председник Мати
це српс ке, Сел им ир Ра д уловић, управн ик Библиотеке
Матице српске, и Сава Степанов, ликовни критичар.
2. и 16. децембра 2014: у Галерији Матице српске, у окви
ру пратећег програ ма изложбе која предста вља прве ре
зултате рада на пројект у Истраживање и заштита кул
турн ог нас леђ а Буд имс ке и Тем иш варс ке епарх иј е
2013−2017, одржани су стручно тумачење изложбе др Да
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ниеле Королије Црквењаков, конзерватора саветника Га
лерије, и предс та вљањ е књиг е Иконос тас манас тира
Бездина – историјат, конзерваторски проблеми и научна
испитивања Оливере Брдарић, сликара-конзерватора По
крајинског завода за заштит у споменика култ уре.

3. децембра 2014: у Матици српској, у оквиру обележава
ња год ишњице Првог светског рата, др Милан Миц ић
одржао је предавање „Добровољци српске војске у Првом
светском рат у ”. Госте је поздравио доц. др Ђорђе Ђурић,
генерални секретар Матице српске.
3. децембра 2014: у Свечаној сали Матице српске уверења
о положеном стручном испит у у библиотечко-информа
ционој делатности у новембарском рок у кандидатима је
уру чио Селимир Ра д уловић, управник Библиотеке Ма
тице српске.

3. децембра 2014: у Матици српској, у оквиру цик луса о
еколошким темама, проф. др Милан Матавуљ одржао је
предавање „Лековите макро гљиве”.
3. и 4. децембра 2014: у Галерији Матице српске одржана
је дводневна конференција Едукативни програми и парт

6–11. децембра 2014: у Сентандреји су бора виле Финка
Пјевач и Светлана Вучковић из Библиотеке Матице срп
ске радећи у Музеју Српске православне епарх ије будим
ске на пословима уређења, обраде и заштите Библиотеке
манастира Грабовца према концепцији коју је сачинила
мр Ду шица Грбић, ру ководилац Одељења старе и ретке
књиге и легата Библиотеке Матице српске.

нерства. Учествова ли су представници музејских уста
нова из шест земаља, из Националне галерије Умбрије у
Перуђи (Ита лија), Народне га лерије у Љу бља ни (Слове
нија), Музеја са времене умјетнос ти Реп у блике Српске,
Бања Лука (Босна и Херцеговина), Музеја ликовних умјет
ности у Осијеку (Хрватска), Јавне установе „Музеји и гале
рије Будве” (Црна Гора) и Галерије Матице српске (Србија).
На отварању конференције учесницима су се обратили
мр Тија на Палковљевић Бу гарски, управница Га лерије
Матице српске, Асја Драча Мунтеан, помоћник министра
култ у ре за међу народн у сарадњу, и Синиша Ла зић, ди
ректор Фонда „Европски послови” АП Војводине.

6. и 13. децембра 2014: у Галерији Матице српске одржа
не су две креативне драмске ра дионице за мла де којима
је завршен овај цик лус реа лизован у сарадњи са Центром
за позоришна истраживања из Новог Сада. Радионице су
вод или Хрис тина Му ратид у и Армин Јох а Ха џим усић,
глумци и драмски педа гози, у сарадњи са Миросла вом
Жарков и Јеленом Огњановић, кустоскињама Галерије.

4. децембра 2014: у оквиру нау чног ску па поводом обе
лежавања 100-годишњице избијања Првог светског рата
у организа цији Српског инстит у та у Будимпешти, доц.
др Ђорђе Ђурић, генерални секретар Матице српске, одр
жао је уводно предавање „Србија у Првом светском рат у”.

6, 13. и 20. децембра 2014: у Галерији Матице српске одр
жане су креативне радионице за дец у посвећене сликару
Вла х у Бу ковц у: „Како је тек ао живот једног слик ара”,
„Прича о лет у ка Сунц у” и „Дете је увек дете”. Радионице
су водиле Јелена Огњановић и Мирослава Жарков, кусто
скиње Галерије, у сарадњи са педагогом мср Бојаном Об
радовић и студенткињама Одсека за педагогију Филозоф
ског фак ултета у Новом Сад у.

4. децембра 2014: у Српској академији нау ка и уметности
(САНУ) отворен је тродневни Међународни нау чни скуп
Вук Стефановић Караџић (1787–1864–2014) у заједничкој
организацији САНУ, Матице српске и Академије нау ка и
умјетности Реп ублике Српске (АНУРС).

8. децембра 2014: одржана је 78. седница Председништва
Матице српске.

4–11. децембра 2014: мр Душица Грбић, археограф савет
ник и руководилац Одељења старе и ретке књиге и лега
та Библиотеке Матице српске, као члан Старословенског
одбора САНУ, бора вила је у Сентандреји где је у Музеју
Српске православне епарх ије будимске радила на истра
живању рукописних и старих српских штампаних књига.

8–10. децембра 2014: проф. др Драган Станић, председ
ник Матице српске, на позив Савеза Срба из Рум уније и
Фа к ултета стра н их језика Универзитета у Бу к у реш ту,
учествовао је на књижевној вечери на којој је представио
рад Матице српске поводом обележавања 150-годишњи
це од пресељења Матице српске из Пеште у Нови Сад и
одржао предавање „Матица српска – допринос слависти
ци и србистици”. Том приликом Јован Зивлак говорио је
о књижевном живот у у Србији, улози часописа, издавач
ких кућа и књижевних фестивала, а наредног дана проф.
Станић и Ј. Зивлак гостoвали су и на нациoналнoј теле
визији.

4. децембра 2014: мр Тија на Палковљевић Бу г арс ки,
управница Галерије Матице српске, поводом обележава
ња 15 година рада организације „Пер.Арт” из Новог Сада,
говорила је на отварању представе Празан глас у Српском
народном позоришту.
4. и 11. децембра 2014: у оквиру пратећег програма изло
жбе Даница Јовановић (1886–1914), у Спомен-збирци Павла
Бељанског одржана су два предавања: „Изложба мора би
ти лепа” др Даниеле Королије Црквењаков, конзерватора
саветника Галерије, и „Даница је прис утна у Галерији Ма
тице српске” мр Тијане Палковљевић Бугарски, управни
це Галерије.

8–11. децембра 2014: мр Данило Вуксановић и Дарко Де
спотовић, конзерватори Га лерије Матице српске, и мср
Снежана Мишић, виши кустос, боравили су у Мађарској,
у Будимпешти и Сентандреји, ради паковања и припреме
експоната за транспорт у оквиру пројекта Конзервација,
рестаурација, реконструкција и презентација иконоста
са Арсе Теодоровића из српске цркве у Будиму 2013–2017,
који партнерски реа лизују Галерија Матице српске, По
крајински завод за заштиту споменика културе, Будимска
епарх ија и њен музеј.

5. децембра 2014: у Народној библиотеци „Ра доје Дома
новић” у Лесковц у реа лизован је акредитовани семинар
сталног стручног усавршавања Библиотеке Матице српске
Рад са корисницима. Реализатори су били: Душан Јованче
вић, Даниела Кермеци, Јелена Јовин и Гордана Ђилас.
5. децембра 2014: у Галерији Матице српске, у оквиру обе
лежавања 15 година рада организације „Пер.Арт” из Но
вог Са да, одржа на је промоција књиге Сунце на вагону
Ната лије Вла дисављевић.

9. децембра 2014: мр Тијана Палковљевић Бу г арс ки,
управница Галерије Матице српске, учествовала је у рад у
нау чног скупа Љубица Цуца Сокић и њено доба у САНУ
у Београд у, поводом стогодишњице сликаркиног рођења,
и том приликом изложила рад: „О себи и око себе: Париз
Цуце Сокић и Богдана Шуп ута”.

5, 12. и 19. децембра 2014: у Га лерији Матице српске, у
оквиру пратећег програма изложбе Сликар Влахо Буковац
(1855–1922) из збирке Народног музеја у Београд у, одржа
ни су преда вање о конзерваторским ра довима на слици
Велика Иза др Даниеле Королије Црквењаков, конзерва
тора саветника Галерије, стручно тумачење изложбе Ми
росла ве Жарков, кустоса приправника Га лерије, и еми
тован је док у ментарни филм Праг и српски сликари Не
нада Огњеновића.

11. децембра 2014: у Малој сали Матице српске одржана
је презента ција На црта за кона о измена ма и доп у на ма
За кона о библиотечко-информа ционој делатности, На
црта закона о изменама и доп унама Закона о обавезном
примерку публикација и Нацрта закона о изменама и до
пу на ма За кона о старој и реткој библиотечкој гра ђи и
јавна расправа о овим нацртима. Библиотекари Библио
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теке Мат ице српс ке прис ус твова л и су овом дог а ђају и
учествовали у његовој припреми.

неје са Београдским певачким друштвом уреднице Биља
не Милановић, као и двоструки компакт-диск Имагинар
ни музеј Мокрањчевих дела: снимци световне хорске му
зик е уредн ице Мел ите Мил ин и прир еђивача Биљ ане
Мила новић. Поздравн у реч прис утн има упу т ио је мр
Ненад Остојић, потпредседник Матице српске, а о изда
њима су говорили др Катарина Томашевић, др Ивана Ме
дић, др Богдан Ђаковић и мр Биљана Милановић, музи
колози.

10. децембра 2014: у Матици српској приређен је Концерт
руске духовне и световне музике. Наступио је хор „Свети
Серафим Саровски” под упра вом диригента Бож идара
Црњанског.
12. децембра 2014: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, примио је проф. др Милана Поповића,
декана Пољопривредног факултета, и академика Рудолфа
Касторија. Том приликом декан је Матици српској уручио
наград у коју додељује Пољопривредни фак ултет.

15. децембра 2014: одржана је 79. седница Председништва
Матице српске.

12. децембра 2014: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, присуствовао је седници Одбора Европске
престонице култ у ре.

15. децембра 2014: Владимир Павлов, покрајински секре
тар за нау ку и технолошки развој, посетио је Матицу срп
ску. Том приликом, у разговору са члановима председни
штва размотрена је мог ућност наставка сарадње Секре
таријата и Матице и потписан уговор о додели средстава
за набавк у рач унарске опреме.

12. децембра 2014: у Матици српској, у оквиру програма
обележа вања годишњице Првог светског рата, др Весна
Марјановић одржала је предавање „Мотив смрти и Вели
ки рат – етнолошки дискурс”. Прис утне је поздравио доц.
др Ђорђе Ђурић, генерални секретар Матице српске.

15. децембра 2014: пригодном свеча нош ћу у Народној
библиотеци Србије, у организацији Библиотекарског дру
штва Србије, обележен је Дан библиотекара Србије. На
свечаности су говорили Светлана Јанчић, в. д. управника
Народне библиотеке Србије, Селимир Рад уловић, управ
ник Библиотеке Матице српске, и Јасмина Нинков, пред
седница Библиотекарског друштва Србије.

12. децембра 2014: доц. др Ђорђе Ђурић, генерални се
кретар Матице српске, и мср Јелена Веселинов, управни
ца послова, прис уствовали су јавној расправи о три зако
на о библиотекарству, одржаној у Матици српској.
12. децембра 2014: Галерији Матице српске, у оквиру про
славе јубилеја 60 година успешног рада Филозофског фа
култета Универзитета у Новом Сад у, Одсек за педагогију
доделио је Захвалницу за пру жен у подршку и ду гогоди
шњу успешну сарадњу у реа лиза цији праксе студената
педагогије. Свечаности доделе зах валница прис уствова
ла је мср Снежа на Мишић, начелница Одељења за про
граме и презентацију Галерије.
12. децембра 2014: мр Тијана Палковљевић Бу г арс ки,
управн ица Га лерије Мат ице српс ке, прис ус твов а ла је
Скупштини националног комитета ИКОМ-а Србија у На
родном музеју у Београд у.
14–20. децембра 2014: др Даниела Королија Црквењаков,
помоћник управника Галерије Матице српске, боравила
је у Рим у и Перуђи, а том приликом реа лизовано је више
састанака и предавања по позиву.

16. децембра 2014: мр Тија на Палковљевић Бу г арс ки,
управница Галерије Матице српске, учествовала је на кон
ференцији за новинаре поводом отварања изложбе Бео
град Јована Бијелића у Галерији САНУ у Београд у. На кон
ференц ији су говориле и Ра да Маљковић, кус тос киња
Галерије САНУ, и проф. др Симона Чупић, ауторка изло
жбе и пратећег каталога.

15. децембра 2014: у Матици српској, у организацији Ма
тице српске и Култ урног цент ра Новог Са да, одржан је
програм посвећен Стеван у Стојановићу Мокрањц у. Том
приликом предста вљена је монографија Стеван Стоја
новић Мокрањац (1856–1914), иностране концертне тур
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16. децембра 2014: у Матици српској одржана је промо
ција публикација Одељења за књижевност и језик: Викен
тије Ракић, Изабрана дела (прир. Сава Дамјанов и Радо
слав Ераковић), Јован Хаџић, Спомени из мојег дневника
(прир. Љиљана Суботић), Кратка всемирна историја од
Георгија Магарашевића, професора (прир. Јелена Ајџано
вић и Исидора Бјела ковић) и Павле Соларић, Кључић у
моје земљеписаније 1804 (прир. Исидора Бјелаковић). По
здравн у реч прис утнима упутио је др Марко Недић, се
кретар Одељења за књижевност и језик Матице српске, а
учес твова л и су: доц. др Исидора Бјела ковић, проф. др
Ра дос лав Ера ковић, Мирко Ма г ара шевић и проф. др
Александар Милановић.
16. и 17. децембра 2014: Јелена Огњановић, кустос за еду
кацију Галерије Матице српске, учествовала је на радио
ници програма „Креативна Европа” у организацији Деска
Креативне Европе Србија у Музеју савремене уметности
Војводине.

ха ила Ла лића”) и проф. др Ра д ивоја Мик ића („Романи
Ми ха ила Ла лића”), Матица српска обележила је 100-го
дишњиц у рођења значајног књижевника Михаила Лали
ћа. Госте је поздравио проф др Драган Станић, председ
ник Матице српске.

17. децембра 2014: у Матици српској, у оквиру програма
обележа вања годишњице Првог светског рата, проф. др
Александар Растовић одржао је преда вање „Са времена
тумачења Великог рата у англосаксонској историографи
ји”. Присутне је поздравила проф. др Љубомирка Кркљуш,
секретар Одељења за друштвене нау ке Матице српске.

18. децембра 2014: у Матици српској приређен је концерт
пијанисткиње Јулије Бал. Гост концерта била је пијанист
киња Јелена Бајић Бојанић. Изведена су дела Г. Ф. Хендла,
М. де Фаље, Ј. С. Баха, Ј. Бал, В. Монти, П. И. Чајковског и
Ф. Мерк урија.

17. децембра 2014: из штампе је изашла децембарска све
ска Летописа Матице српске. Поред устаљених рубрика
ту је и темат „Букерова награда – од гафова до дивова”. О
овој утицајној књижевној награди и неким од награђених
романа и лау реата пиш у: Зоран Пау новић, Аријана Лубу
рић Цвија новић, Дра га на В. Тодоресков, Кристина Сте
вановић, Весна Тријић, Милош Јоцић, Владимир Гвозден
и Ивана Ђурић Пау новић.

22. децембра 2014: одржана је 80. седница Председништва
Матице српске.
22. децембра 2014: поново је почео да излази часопис Је
зик данас, глас ило Мат ице српске за култ у ру усмене и
пис ане речи. Уредништво ће ра дити у саста ву: др Ра да
Стијовић, главни и одговорни уредник, др Рајна Драги
ћевић, др Радојица Јовићевић, др Весна Ломпар, др Мато
Пижурица, проф. Милорад Телебак и академик Милосав
Теш ић, у својс тву чланова уредниш тва. Први број је у
штампи (прилог).

17. децембра 2014: у Галерији САНУ у Београд у отворена
је изложба Београд Јована Бијелића, ауторке проф. др Си
моне Чупић, коју су заједнички реализовале Галерија СА
НУ и Галерија Матице српске поводом обележавања пе
десетогодишњице од смрти сликара и ака демика Јована
Бијел ић а. На отварању су поздравне гов ор е одрж а л и
aкадемик Душан Оташевић, управник Галерије САНУ, и
мр Tијана Палковљевић Бу гарски, управница Га лерије
Матице српске, о концепт у изложбе и изложеним делима
говорила је проф. др Симона Чу пић, ау торка изложбе и
пратећег ката лога, док је изложбу свеча но отворио ака
демик Милосав Тешић.

22. децембра 2014: у Галерији Матице српске, у сарадњи
са фирмом „Color Press Group”из Новог Са да, организо
вана је прослава „Art & Wine Party”. Прис утне су поздра
вили мр Тијана Палковљевић Бугарски, управница Гале
рије, и Роберт Чобан, директор „Color Press Group”.

18. децембра 2014: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, одржао је други састанак са представни
цима српске „Викимедије”.
18. децембра 2014: у Матици српској одржан је други са
станак сарадника на пројект у Речник српског језика од 12.
до 18. века.
18. децембра 2014: Јелена Огњановић, кустос за едукаци
ју Га лерије Матице српске, прис ус твова ла је Окру глом
стол у „Уметност као пут социјализације особа са инва
лидитетом” и отварању тактилне изложбе Додирни и осе
ти: десет уметничких дела из колекције Павла Бељанског
у Спомен-збрици Павла Бељанског.

23. децембра 2014: у Матици српској, у оквиру програма
обележа вања годишњице Првог светског рата, проф. др
Милан Рад уловић одржао је предавање „Српска аристо
кратија у Времену смрти Добрице Ћосића”. Поздравн у
реч прис утнима упутио је доц. др Ђорђе Ђурић, генерал
ни секретар Матице српске.

18. децембра 2014: у Матици српској предавањима проф.
др Љиљане Пешикан-Љуштановић („Елементи традици
оналне култ уре и усмене књижевности у романима Ми
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23. децембра 2014: Галерија Матице српске и Стоматоло
шка полик линика „Естетика” из Новог Сада организова
ле су за пријатеље и сараднике обилазак изложбе Сликар
Влахо Буковац (1855–1922) из збирке Народног музеја у
Београд у, коју је представила Мирослава Жарков, кустос
приправник Галерије.

Сла доје и Стеван Тонт ић. Прог рам је вод ио и ка зивао
Змајеву песму Светли гробови Миодраг Петровић, глумац
Српског народног позоришта.

23. децембра 2014: Галерија Матице српске учествовала
је на отварању манифестације Новосадске дечје зимзарије 4
у Позоришту младих. Том приликом Мирослава Жарков,
кус тос прип равник Га лерије, и мср Боја на Обра довић,
педагог сарадник, представиле су програм за децу који ће
се одвијати у Галерији током јан уара 2015. године.

29. децембра 2014: у Матици српској одржана је конфе
ренција за штамп у поводом предста вљања књиге проф.
др Слободана Ћурчића и др Млађена Јовановића Атлас
насеља Војводине: Банат, II књига. Присутнима су се обра
тили проф. др Драган Станић, председник Матице српске,
Славиша Грујић, покрајински секретар за култ уру, као и
аутори књиге. Зак ључено је да ће се досадашња успешна
сар адњ а изм еђ у Мат иц е српс ке и Сек рет ар иј ат а за
култ у р у нас та вит и и на пројект у Бачк а, који ће бит и
реа лизован током 2015, а књига ће бити обја вљена 2016.
године.

25. децембра 2014: у Матици српској, предавањима „Жив
ковић или европски и национални контекст српске књи
жевности” проф. др Јована Делића, „Драгиша Живковић
и историја српске књижевности” проф. др Ду ша на Ива
нић а и „Теорија књижевнос ти Дра г ише Живковић а”
проф. др Драгана Станића, обележен је јубилеј Сто годи
на од рођења професора Драгише Живковића.

27. децембра 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 Бранка Ћоп ића (1915–1984). Ау торке пос тавке су
Ивана Грг урић и Марина Шмудла.

26. децембра 2014: у Матици српској одржана је свечаност
Дан добротвора (прилог).

29. децембра 2014: у Матици српској организована је но
вогодишња додела па кетића за најм ла ђе. Новогодишњу
представу извео је Театар „Иза” Српског народног позо
ришта.

26. децембра 2014: у Га лерији Матице српске, поводом
новогодишњих празника, одржане су новогодишња пред
става за децу На тајном задатку Креативног студија „Ча
ролија” и додела пакетића најмлађима.

29. децембра 2014: настављајући објављивање тек уће би
блиографије монографских публикација, Библиотека Ма
тице српске изда ла је Библиографију књига у Војводини,
свеску за 2012. годин у.
30. децембра 2014: Библиотека Матице српске је поводом
јубилеја Триста година Библиотеке Руске академије нау
ка приредила електронску изложбу „Прва размена књига
Матице српске с Руском ака демијом нау ка у Санкт Пе
тербург у” у јавном каталог у Библиотеке. Ауторке постав
ке су мр Душица Грбић и Александра Драпшин.
30. децембра 2014: у Покрајинском заводу за заштиту спо
меника култ уре потписан је Споразум o партнерској са
радњи у формирању и коришћењу лабораторије за испи
тивање материјала за културно наслеђе и унапређењу
науке у проучавању и заштити културног наслеђа, изме
ђу Тех нолошког фа к ултета у Новом Са д у, Покрајинског
завода за заштит у споменика култ уре и Галерије Матице
српске.

26. децембра 2014: у Матици српској одржано је песнич
ко вече поводом 60-годишњице уручења прве Змајеве на
граде. У програму су учествовали: Матија Бећковић, Иван
Негришорац, Милан Ненадић, Рајко Петров Ного, Ђорђо
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ДАН ДОБРОТВОРА
У Свечаној сали Матице српске 26. децембра
одржана је свечаност Дан добротвора, коју ова наша
најстарија српска књижевна, културна и научна ин
стит уција традиционално организује на измаку
сваке године да би се још једном захвалила својим
бројним Великим добротворима, Добротворима,
Доброчинитељима и Дародавцима који су током
године на различите начине помагали њен рад, од
пружања финансијске помоћи за реализацију раз
личитих пројеката, преко обезбеђивања техничке
апаратуре неопходне за рад, до увек незаобилазне
медијске подршке.

ничку и медијску подршку институција од светског
и националног интегритета, великих и малих ме
ђународних и домаћих фирми, најугледнијих на
ционалних медијских институција, те уз не мање
важну незабилазну подршку у виду финансијских
средстава или даровањем личне и породичне имо
вине појединаца. Сви они својим прилозима подр
жавају просветитељску мисију Матице српске, а
повезује их племенита идеја о стварању једне, је
динствене кошнице и став да је част служити ча
сној Матици српској.
Повеље захвалности уручили су проф. др Дра
ган Станић, председник Матице српске, и и доц.
др Ђорђе Ђурић, генерални секретар.
Овогодишњи добитници Повеља захвалности
Матице српске су:
Велик и добротвори: Комерцијална банка, Јо
ванка и Младен Вучинић;

Програм је започет музиком. Студенти Акаде
мије уметности Универзитета у Новом саду у кла
си камерне музике професора Александра Тасића
– Душица Николић, Милан Милановић и Сања
Чалдовић – извели су композицију Ренеа д Буаде
фра Серенада оп. 85 у Д дуру за флауту, виолину и
клавир. Након тога, проф. др Драган Станић, пред
седник Матице српске, поздравио је госте истак
нувши значај задужбинара и угледних добротвора
у дугој историји и традицији Матице српске. На
име, велики и значајан део свог богатог и разновр
сног културног и научног програма Матица српска
од свог оснивања 1826. године до данас успешно
реализује искључиво уз значајну финансијску, тех

Добротвори: Компанија НИС, РТВ Војводина,
Представништво Републике Српске у Србији, Мод
на кућа „Мона”, Данило Вуксановић, Штампарија
„Сајнос”, Миланко Делић, фирма „Грујић и Грујић
д. о. о”, Бранислав и Невенка Зубанов;
Дародавц и: Српско народно позориште, Но
восадски сајам, Студио „Графит”, „Сигнум” рекла
ме,Олгица Павков;
Доброч ин итељи: Паја Добановачки, Марко
Станојевић, др Виолета Обреновић, др Љиљана
Ћук, Милан Милић Јагодински, Месара „Штранд”,
Добрила Мартинов, Вечерње новости, Дневник, Бе
седа, Новосадска тел евизија.
На самом крају, наши гости, студенти Академи
је уметности из Новог Сада, извели су композици
ју Жака Ибера Два интерлудија, за флауту, виолину
и клавир (ставови имају ознаке Еспресиво и Алегро
виво) и тиме на најлепши начин зак ључили ову
свечаност.
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става јавног информисања; политички и правни
језик; стручне терминологије, могућности њиховог
уједначавања и стандардизације; начини борбе
против бирократизације језика; однос према ту
ђицама (посебно англицизмима) у данашњим
условима; питања преводилаштва (књижевног,
стручног превода страних филмова и серија на те
левизији) итд. Повремено ћемо скретати пажњу на
она најчешћа, упорна огрешења о књижевнојезич
ку норму без обзира на то да ли је и колико о њима
писано.

Часопис Језик данас, посвећен неговању правил
ности и лепоте језичког израза, покренут је први
пут 1997. године. Жеља уредништва била је да се
на стручан и нау чно утемељен, али разумљив и
широком читалачком кругу доступан начин, про
говори о актуелним језичким проблемима. Часо
пис је био намењен пре свега „онима који непо
средно, свакодневно утичу на данашњи ниво језич
ке културе (средњошколцима, студентима, профе
сорима, лекторима, новинарима, писцима свих
струка)”, од којих се очекивала и помоћ „у зајед
ничком напору да се језик… улепша, ојача, опле
мени, учини гипкијим, природнијим, изражајни
јим, богатијим, сиг урнијим у себе”.

Очекујемо да нам постављате питања, указујете
на проблеме и предлажете теме које вас интересују.
Уредништво

Стицајем околности публикација је, после не
колико година, престала да излази 2005. Потреба
за њом је, међутим, остала – у живом језичком би
ћу дошло је до промена, па су се јавила нова огре
шења, а многа стара нис у престала да постоје; у
међувремену је изашла допуњена и у извесној ме
ри измењена верзија Прав опис а, а појавила се и
Нормативна граматика са неким новим решењи
ма; друштвена брига о језику није постала ни већа
ни организованија. Због свега овога Матица српска
је донела одлуку да поново покрене Језик дан ас.
Овим бројем почиње његова нова серија, али за
снована на старим темељима.
Наводимо тематске области којима се Језик да
нас бавио и којима ће се и убудуће бавити: негова
ње и нормирање савременог српског језика; орто
епија, неговање правилног изговора и акцента,
посебно на радију и ТВ; статус екавице и ијекавице
у новим условима; настава матерњег језика у основ
ним и средњим школама; језик уџбеника и прируч
ника (у оквиру ове тематске целине обратићемо
посебну пажњу на појмове и речи које су савреме
ним генерацијама стране, непознате); језик сред
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