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3. јануара 2015: проф. др Драган Станић, председник Ма
тице српске, прис уствовао је пријем у у Скупштини града
Новог Сада поводом обележавања 120-годишњице завр
шетка Градске куће.
10, 12‒14. јан уара 2015: Галерија Матице српске учество
вала је у манифестацији Новосадске дечије зимзарије 4, са
четири радионице: „Ослушнимо слике”, „Укусне ђаконије”,
„Носићи у акцији” и „Додирни тајанствени предмет”. Ра
дионице су водиле Мирослава Жарков, кустос-приправ
ник, и мср Бојана Обрадовић, стручни сарадник- педагог.
12. јан уара 2015: одржана је 81. седница Председништва
Матице српске.
12. ја н уара 2015: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, дао је дужи интервју новинарки Смиљки
Сељин за Новосадску телевизију.

тел. 021/420-199

17, 24. и 31. јан уара 2015: у Га лерији Мат ице српске, у
оквиру едукативног програма за дец у Осети уметност,
одржан је цик лус креативних радионица На столу леже
ра зни укуси – да замирише и да се окуси: „Слика мог до
ручка”, „Шаренило пијачног дана” и „Једна слика а много
облика”. Радионице су водиле Мирослава Жарков, кустос-приправник, и мср Бојана Обрадовић, стручни сарадник-педагог.
19. јан уара 2015: одржана је 82. седница Председништва
Матице српске.
19. јан уара 2015: Библиотека Матице српске издала је Би
блиографију књига у Војводини (свеска за 2012. годин у).
Аутори су: Марија Јованцаи, редактор, Љиљана Клевер
нић и Ката Мирић, редактори записа, те Вања Миличић,
Ката л ин Рафа и Вес на Укроп ина. Књиг у су за штамп у
приредиле Новка Шокица Шуваковић и Оливера Михај
ловић, а главни уредник је Селимир Радуловић, управник
Библиотеке Матице српске.
20. ја н уара 2015: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, и Селимир Рад уловић, управник Библио
теке Матице српске, присуствовали су резању колача и че
ститали славу Његовом преосвештенству епископу бачком
Иринеју (Буловићу).
20. јан уара 2015: Селимир Рад уловић, управник Библио
теке Матице српске, и Виктор Лазић, председник Удружења
за култ уру, уметност и међународн у сарадњу „Адлигат”,
потписали су Протокол о сарадњи.

15. јан уара 2015: у Матици српској одржа на је седница
Жирија за доделу „Змајеве награде” Матице српске. Жири
је радио у саставу: Ђорђе Деспић, Иван Негришорац, Ђорђо
Сладоје, Бојана Стојановић Пантовић и Михајло Пантић
(председник). Већином гласова одл учено је да се Змајева
награда Матице српске за 2014. годину додели Гојку Ђогу за
збирк у песама Грана од облака (у издању Издавачке куће
„Орфеус”). Након завршене седнице, Жири је одржао кон
ференцију за штамп у на којој је саопштено име овогоди
шњег добитника.
16. ја н уара 2015: проф. др Дра ган Ста нић, председник
Матице српске, примио је књижевника и вајара Радована
Ждрала, који је изразио жељу да Матици српској поклони
своја вајарска дела.
16. ја н уара 2015: проф. др Дра ган Ста нић, председник
Матице српске, у Старој Пазови прис уствовао је предста
вљању књиге посвећене проф. Михал у Филип у, утемељи
вач у словакистике у Војводини.

21. ја н уара 2015: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, присуствовао је у Архиву Југославије отва
рању изложбе Николај Краснов – руски неимар Србије. Из
ложба је уприличена поводом 65. годишњице оснивања
Архива, а у сарадњи са Домом руске дијаспоре „Александар
Солжењицин” (Дом Александра Исаевича Солженицына)
из Москве. Изложбу је отворио Иван Тасовац, министар
култ уре и информисања Републике Србије, а присутнима
су се обратили: Александар Васиљевич Чепурин (Александр
Васильевич Чепурин), амбасадор Русије, Виктор Алексан
дрович Москвин (Виктор Александрович Москвин), дирек
тор Дома, те Миладин Милошевић, в. д. директора Архива
Југославије.
22. јануара 2015: мр Тијана Палковљевић Бугарски, управ
ница Галерије Матице српске, Ненад Војновић, секретар,
и Биљана Ристић, начелница Одељења општих послова,
прис уствовали су у Галерији слика „Сава Шумановић” у
Шид у отварању изложбе Класично, модерно и магијско у
стваралаштву Саве Шумановића.

23. ја н уара 2015: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, прис уствовао је на Новосадском кеју ко
меморативном обележавању годишњице Рације.
23. ја н уара 2015: у Матици српској одржа на је седница
Уредништва Зборника Матице српске за ликовне умет
ности.

26. јан уара 2015: у Матици српској одржана је традицио
нална Светосавска беседа (прилог).
27. ја н уара 2015: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, и др Миодраг Матицки, потпредседник,
на позив Министарства просвете и нау ке, прис уствовали
су Светосавској академији у Народном позоришту у Бео
град у.

23. јануара 2015: у Матици српској, у организацији Изда
вачке куће „Платонеу м” и Матице српске, представљена
је књига Каталог државне уметничке колекције Дворског
комплекса у Београду I–II проф. др Јелене Тодоровић и мр
Биљане Црвенковић. Присутне је поздравио проф. др Дра
ган Станић, председник Матице српске, а поздравно писмо
Његовог кра љевског височанс тва прес толонаследника
Александра Карађорђевића прочитала је др Исидора По
повић, стручни сарадник Рукописног одељења. О књизи су
говориле: мр Тија на Палковљевић Бу гарски, управница
Галерије Матице српске, и ауторке.

27. ја н уара 2015: мср Снежа на Мишић, начелница Оде
љења за програме и презентацију Галерије Матице српске,
и Јелена Огњановић, кустоскиња за едукацију, присуство
вале су свечаној академији Предшколске установе „Радосно
детињство” у вртићу „Гуливер”. Мср Снежана Мишић, у
име управнице Галерије, примила је Златну повељу за изу
зетан рад, залагање и допринос развоју и афирмацији ПУ
„Радосно детињство”.
28. јануара 2015: у Галерији Матице српске одржана је Го
дишња конференција за новинаре на којој су представље
ни реа лизовани пројекти и резултати Галерије у 2014, те
најављени планови и програми за 2015. годину. Говориле су:
мр Тија на Палковљевић Бу гарски, управница Га лерије,
др Даниела Королија Црквењаков, помоћница управнице,
и мср Снежана Мишић, начелница Одељења за програме
и презентацију.

23. ја н уара 2015: мср Снежа на Мишић, начелница Оде
љења за програме и презентацију Галерије Матице српске,
прис ус твова ла је у Беог ра д у свеча нос ти поводом Да на
Медија центра „Одбрана”, и том приликом, у име Галерије
Матице српске, примила Захвалницу за учешће у заједнич
ким пројектима од значаја за Минис тарс тво одбра не и
Војску Реп ублике Србије у 2014. години.

29. јан уара 2015: у Матици српској приређен је концерт.
У првом делу, свирао је дуо Мегуми Тешима (めぐみ Těšíme,
Јапан), виолинисткиња, и Имре Калман, виолончелиста,
док су у другом дел у наступили „Гарден квартет” и Горан
Еветовић, перк усиониста. Изведена су дела Ј. Кленгела,
З. Кодаља, К. Стефановића, А. Пијацоле. Концерт је сни
мао Радио Нови Сад, а уредница Редакције класичне му
зике разговарала је са Имреом Калманом.

24. јануара 2015: Галерију Матице српске посетила је група
пријатеља Винарије „Бело Брдо” из Черевића, и том при
ликом обишла сталн у поставк у Га лерије, уз стручно ту
мачењ е мр Тија не Палковљевић Бу г арс ки, управн ице
Галерије.
24. јан уара 2015: у Галерији Матице српске промовисан
је нотни зборник Српски Божић, те одржан концерт хора
Вокални студио „Орфелин” и деце из Академије забаве и
уметности „О&М”. На промоцији су говорили: Предраг
Ђоковић, музиколог и појац, Ненад Ристовић, професор
на Филозофском фа к ултет у у Београ д у, Срђан Тепарић,
музички критичар Радио Београда, Јелена Анастасија То
нић, диригент, и Та мара Ада мов Петијевић, диригент и
уредник нотног зборника.

29. јануара 2015: Библиотека Матице српске, електронском
изложбом гра ђе из својих збирк и и збирк и Ру кописног
одељења Матице српске, обележила је 100 година од рође
ња Живана Милисавца (1915–1997), есејисте, публицисте,
критичара и историчара књижевности и култ у ре, као и
некадашњег председника Матице српске. Ауторке изложбе
су Ивана Грг урић и Силвија Чамбер, а главни уредник је
Селимир Радуловић, управник Библиотеке Матице српске.

26. јан уара 2015: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, и доц. др Ђорђе Ђурић, генерални секре
тар, примили су Вању Вученовића, градског секретара за
култ уру. На састанк у се разговарало о прод ужетк у успе
шне сарадње Матице српске и Града.

30. ја н уара 2015: у Матици српској одржан је саста нак
главних уредника свих нау чних зборника Матице српске.
30. јануара 2015: проф. др Бранко Бешлин, потпредседник
Матице српске, и доц. др Ђорђе Ђурић, генерални секре
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тар, прис ус твова л и су у Беог ра д у свеча нос ти поводом
Дана Инстит ута за савремен у историју.

и мср Јелена Веселинов, управница послова, саста ли су
се, у Министарству културе, са Александром Фулгоси, по
моћницом министра за заштит у култ урног наслеђа. Том
приликом разговарало се о рад у и условима финансира
ња Матице српске у овој години.

30. јан уара 2015: на иницијативу Друштва библиотекара
Републике Српске, Град Нови Сад организовао је хумани
тарн у акцију прик упљања књига за библиотеке у попла
вљеним градовима Републике Српске. Прикупљено је 10.000
књига, а половин у од њих пок лонила је Библиотека Ма
тице српске.

4. фебруара 2015: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, доц. др Ђорђе Ђурић, генерални секретар,
и мср Јелена Веселинов, управница послова, саста ли су
се, у Министарству просвете и науке, са проф. др Николом
Танићем, помоћником министра. На састанку је разгова
рано о побољшању материјалних услова за извођење свих,
а посебно капиталних, пројеката Матице српске.

1. фебруара 2015: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, прис уствовао је у Српском народном по
зоришту свеча ности поводом обележа вања Дана гра да
Новог Сада.

4. фебруара 2015: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, и проф. др Бранко Бешлин, потпредсед
ник, прис уствовали су свечаности у Амбасади Грчке. Том
приликом је проф. др Ксенији Марицки Гађански додељен
Орден „Златног крста” реда племенитих дела. Признање је
лауреаткињи, у име председника Грчке Каролоса Папуљаса
(Κάρολος Παπούλιας), уручио амбасадор Грчке у Србији Кон
стантин Икономидис (Κωνσταντίνος Οικονομίδης).

1. фебруара 2015: у жељи да поједностави и убрза пријем,
израду и издавање CIP-a, Библиотека Матице српске омо
гућила је изда вачима да и пу тем електронске поште до
стављају материјал за његову израд у, и то на електронску
адрес у cip@bms.ns.ac.rs.
2. фебруара 2015: Матиц у српску посетила је делегација
Универзитета из Ниж њег Новгорода (гра да побратима
Новог Сада). Делегацију коју је предводио Андреј Кузњецов
(Андрей Кузнецов), заменик ректора, примили су их проф.
др Драган Станић, председник Матице српске, проф. др
Бранко Бешлин, потпредседник, и доц. др Ђорђе Ђурић,
генерални секретар. Састанку је прис уствовао и Вања Ву
ченовић, градски секретар за култ уру. Гости су упознати
са историјатом и радом Матице српске. Вођени су разго
вори о отварању Српског центра на Универзитету у Нижњем
Новгород у и мог ућностима да се Матица српска укључи
у рад овог цент ра дарова њем својих књига и часопис а,
као и организацијом разноврсних култ урних програма.
Гости су потом посетили и Библиотек у Матице српске.

5. фебруара 2015: у Матици српској представљена је књига
Грбаљске епске народне песме (Едиција „Грбаљ кроз вјекове”,
Удружење Грбљана Београда). На промоцији су говорили:
Бранко Марић, председник Удружења, проф. др Љиљана
Пешикан Љуштановић, проф. др Мато Пижурица и проф.
др Весна Берић Ђукић.
5. фебруара 2015: проф. др Слободан Ћурчић представљао
је Матиц у српску на свечаности обележа вања Дана Вој
ногеографског инстит ута и Дана геодетске службе Војске
Србије у Београд у.
5. фебруара 2015: објављена је Библиографија Борислава
Михајловића Михиза, заједничко издање Српске читаони
це у Ириг у и Библиотеке Матице српске. Ауторке су: Ма
рија Јованцаи, Весна Укропина и Слађана Субашић, при
прем у из елект ронског ката лога Библиотеке ура дила је
Новка Шокица Шуваковић, а припрем у за штамп у Оли
вера Михајловић.

2. фебруара 2015: проф. др Драган Ста нић, председник
Матице српске, примио је Његово преосвештенство епи
скопа сремског Василија (Вадића).
2. фебруара 2015: мр Тијана Палковљевић Бугарски, управ
ница Галерије Матице српске, имала је неколико састана
ка у Министарству култ у ре и информисања Реп у блике
Србије у Београду. Састала се са Иваном Тасовцем, мини
стром културе, поводом реализације програма у 2015. годи
ни и усклађивања планираних активности, Александром
Фулгоси, помоћницом министра за култ урно наслеђе, са
којом је разговарала о реализацији и финансирању програ
ма у 2015. години, и са мр Сањом Грујичић Цупаћ, савет
ницом за музејско наслеђе, поводом организације изложбе
Белешке бурних односа у Бечу у организацији Музеја града
Београда и Аустријске амбасаде у Београду. Потом се саста
ла и са Николаусом Келером (Nikolaus Keller), директором
Аустријског култ урног форума у Београд у, а разговарало
се о реа лизацији поменуте изложбе и о мог ућностима са
радње на другим пројектима у 2015. години, проф. др Си
моном Чупић, о реа лизацији изложбе и нау чног скупа о
Јовану Бијелићу у Галерији Матице српске, и са мр Бојаном
Борић Брешковић, директорком Народног музеја у Бео
град у, о сарадњи Народног музеја и Галерије.

6. фебруара 2015: проф. др Дра ган Ста нић, председник
Матице српске, примио је директора филијале Комерци
јалне банке у Новом Саду, а разговарали су о наставку са
радње.
6. фебруара 2015: проф. др Дра ган Ста нић, председник
Матице српске, присуствовао је седници Организационог
одбора „Нови Сад – европска престоница култ уре”.
6. фебруара 2015: проф. др Љубомирка Кркљуш, секретар
Одељења за друштвене нау ке Матице српске, учествова
ла је у рад у седнице Националног савета за високо обра
зовање.
6. фебруара 2015: у Галерији Матице српске одржана је
добротворна аукција вина „Ротари клуба” Нови Сад. При
сутне је поздра вила мр Тија на Палковљевић Бу гарски,
управница Галерије.
7, 14, 21. и 28. фебруара 2015: у Галерији Матице српске,
у оквиру едукативног програма за децу Осети уметност.
Доживљавање уметничких дела путем чула, одржане су
четири креативне радионице програма Прошетај, проски
тај: „Мој лепи град – некад и сад”, „Тамо где станује ватра”,

3. фебруара 2015: одржана је 83. седница Председништва
Матице српске.
4. фебруара 2015: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, доц. др Ђорђе Ђурић, генерални секретар,
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14. фебруара 2015: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, као један од добитника, прис уствовао је
свечаности уручења „Вукових награда” у згради Председ
ништва Реп ублике Србије у Београд у. Том приликом се и
пригодном речју зах валио у име свих добитника.

„Очи затвори, на мору се створи” и „Плодна Војводина из
кичице уметника”.
9. фебруара 2015: одржана је 84. седница Председништва
Матице српске.

14. фебруара 2015: изашао је нови број Летописа Матице
српске. У јануарско-фебруарском двоброју, поред устаље
них рубрика, издаваја се темат „Култура и моћ” за који пишу
М. Ђурковић, А. Гајић и А. Врањеш.
15. фебруара 2015: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, и Селимир Рад уловић, управник Библио
теке Матице српске, прис уствовали су обележавању Дана
државности Реп у блике Србије у згра ди Председништва
у Београд у.
16. фебруара 2015: у Матици српској, поводом 189. годи
шњице од оснивања, одржана је Свечана седница (прилог).
18. фебруара 2015: одржана је 85. седница Председништва
Матице српске.

10. фебруара 2015: Галерија Матице српске свечано је про
славила Награду „Жива” за најбољи словенски музеј у 2014.
години, чији је први добитник. На просла ви је речи до
бродошлице прис утнима упу тила мр Тија на Палковље
вић Бугарски, управница Галерије, а потом су се гостима
обратили мр Андреја Рихтер, председница међународне
организације Форум словенских култ ура, и Славко Спа
сић, председник НК ИКОМ-а Србије. Награда је прославље
на у друштву великог броја званица, пријатеља, колега и
сарадника Галерије, међу којима су били и: проф. др Дра
ган Станић, председник Матице српске, проф. др Бранко
Бешлин, потпредседник Матице српске, Славиша Грујић,
потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секре
тар за културу и јавно информисање, Бранислав Бугарски,
покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локал
ну самоу праву, представници Градске управе за култ уру,
Селимир Радуловић, управник Библиотеке Матице српске,
Зоран Вапа, директор Покрајинског завода за заштиту спо
меника култ у ре, Вла димир Копицл, директор За вода за
култ уру Војводине, директори и колеге из музејских уста
нова у Србији ‒ Музеја историје Југославије, Музеја града
Београда, Народног музеја Кикинда, Галерије слика „Сава
Шумановић” у Шид у, Музеја Војводине, Спомен-збирке
Павла Бељанског, и мног и друг и. Гости су уживали и у
музици словенских композитора у извођењу Александра
Дујина и пријатеља, те у винима Винарије „Бело Брдо” из
Черевића.

18. фебруар а 2015: одрж ан је Изврш ни одб ор Мат ице
српске.
18. фебруара 2015: у Матици српској представљен је збор
ник ра дова Могуће стратегије развоја Србије (Беог рад:
САНУ, 2014), који је уредио др Часлав Оцић, дописни члан
САНУ. Поздравн у реч прис утнима упутили су академик
Зоран Ковачевић, председник Огранка САН У у Новом
Саду, и проф. др Драган Станић, председник Матице срп
ске, а о књизи су говорили: Дра гољуб Којчић, директор
Завода за уџбенике, проф. др Радивоје Митровић, редов
ни професор Универзитета у Београд у, академик Драган
Шкорић, те уредник зборника др Часлав Оцић.
20. фебруара 2015: одржана је седница Надзорног одбора
Матице српске.
20. фебруара 2015: у Матици српској потписан је Уговор о
пословно-техничкој сарадњи између ЈКП „Паркинг сервис”
и Матице српске. Уговор су потписа ли проф. др Дра ган
Станић, председник Матице српске, и Стеван Лугоња, ди
ректор „Паркинг сервиса”. Уговор се односи на уређење
паркиралишта иза зграде Матице српске, чиме ће се омо
гућити паркирање не само онима који свакодневно посе
ћују једну од највећих националних институција већ и свим
нашим суграђанима који живе и раде у овом дел у града.
Уређењем овог паркинг простора добиће се око 100 паркинг
места, а радови на уређењу требало би да буд у завршени
до јуна ове године.

13. фебруара 2015: Галерију Матице српске посетио је Нор
берт Бекман Диркес (Norbert Beckmann Dierkes), директор
Фондације Конрад Аденауер (Konrad Adenauer Stif tung).
Госта је примила мр Тијана Палковљевић Бугарски, управ
ница Галерије, и представила му Сталн у поставк у.

20. фебруара 2015: у Матици српској приређен је тради
ционални концерт Глас виолине, уприличен поводом Дана
заљубљених. Флоријан Балаж, виолиниста, и Вања Прица,
клавирски сарадник, годинама приређују концерте сре
дином фебруара и посвећују их Дан у заљубљених. Овога
пута изведена су дела К. В. Глука, Ж. Маснеа, М. де Фаље,
Н. Р. Корсакова, П. де Сарасатеа, П. И. Чајковског, Џ. Гер
швина, Ж. Бизеа и многих других.

13, 20. и 27. фебруара 2015: у Галерији Матице српске, по
водом обележавања празника Дан државности Републике
Србије, одржан је циклус предавања О држави и државно
сти на којима су представљене три владарске династије:
Нема њић, Кара ђорђевић и Обреновић, кроз уметничка
дела из колекције Галерије. О члановима три династије и
догађајима који су обележили њихову владавину говори
ла је мср Мирјана Брмбота, виши кустос.

20. фебруара 2015: у Библиотеци Матице српске одржан
је састанак руководилаца матичних служби народних би
блиотека у Војводини.
20. фебруара 2015: мср Снежана Мишић, Јелена Огњано
вић и Миросла ва Жарков, кустоскиње Га лерије Матице
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српске, прис уствовале су семинару Србија и међународна
културна сарадња у Музеју савремене уметности Војво
дине, а у организацији Музеја савремене уметности Војво
дине, Унеско катедре за култ урну политику и менаџмент,
Универзитета уметнос ти у Беог ра д у, и Изда вачке куће
„Клио”.

вија Чамбер, а главни уредник Селимир Радуловић, управ
ник Библиотеке Матице српске.
26. фебруара 2015: Галерију Матице српске посетили су
експерти Са вета Европе и представници Министарства
култ уре и информисања Реп ублике Србије, и том прили
ком разговарали су са мр Тијаном Палковљевић Бугарски,
управницом Га лерије, и др Јасном Јова нов, управницом
Спомен-збирке Павла Бељанског, а потом су обишли и Стал
ну поставк у Галерије.

21. фебруара 2015: др Миодраг Матицки, потпредседник
Матице српске, прис уствовао је у Народном позоришту
у Београд у свечаном уручењу Награде „Доситеј Обрадо
вић” за животно дело, која је ове године додељена Бисерки
Цвејић.

26. фебруара 2015: у Галерији Матице српске, у сарадњи
са креативном радионицом „Машталица”, уприличене су
приредба и изложба Мале поруке љубави, у чијем програму
су учествовали ученици Музичке школе „Исидор Бајић” и
деца из драмске ра дионице са предста вом Мали принц.
Малишане су поздравиле мр Тијана Палковљевић Бугар
ски, управница Галерије, и Весна Пантић, уредница креа
тивног часопис а Машталица. На кон тога, додељене су
зах валнице учесницима акције Дарујмо срцем, коју креа
тивна ра дионица „Ма шта лица” реа лизу је протек лих 15
година.

23. фебруара 2015: одржана је 86. седница Председништва
Матице српске.
23. фебруара 2015: одржана је седница Управног одбора
Матице српске.
23. фебруара 2015: др Даниела Королија Црквењаков, мр
Данило Вуксановић и мср Дарко Деспотовић, конзерва
тори Галерије Матице српске, прис уствовали су у Народ
ној библиотеци Србије у Београду, свечаном обележавању
Дана Друштва конзерватора Србије.

27. фебруара 2015: доц. др Ђорђе Ђурић, генерални секре
тар Матице српске, присуствовао је у Београду свечаности
поводом Дана Народне библиотеке Србије.
27. фебруара 2015: акредитовани програм Управљање кон
фликтима у библиотекама: у сусрет стварању ефикасног
радног окружења Библиотеке Матице српске, одржан је у
Народној библиотеци „Јован Поповић” у Кикинди. Реали
затор програма била је Јелена Јовин.
2. марта 2015: одржана je 87. седница Председништва Ма
тице српске.

24. фебруара 2015: у Матици српској, у оквиру програма
Србија у Првом светском рату, Гордана Илић Марковић
одржала је предавање „Српски војни и цивилни заробље
ници у логорима Аустроу гарске монарх ије”. Прис утне је
поздравио доц. др Ђорђе Ђурић, генерални секретар Ма
тице српске.

3. марта 2015: др Миодраг Матицки, потпредседник Мати
це српске, присуствовао је у Амбасади Бугарске у Београду
свеча ности поводом На ционалног пра зника Реп у блике
Бугарске.
3. марта 2015: у Матици српској представљена је књига
Трагови у трајању Боривоја Чалића. Поздравн у реч при
сутнима упутио је проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, а о књизи су говорили: Чедомир Вишњић,
председник Српског култ урног друштва „Просвјета” из
За греба, Ђорђе Нешић, песник и култ урни посленик из
Бјелог Брда код Даља, Дејана Оцић, филозоф и лексикограф
из Београда, и аутор.

24. фебруара 2015: Селимир Ра д уловић, управник Би
блиотеке Матице српске, и Новка Шок ица Шу ва ковић,
заменица управника, примили су Славишу Грујића, покра
јинског секретара за култ уру и јавно информисање. Раз
говарало се о наставк у сарадње ове две инстит уције.
25. фебруара 2015: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, прис уствовао је, у Инстит ут у за српски
језик САНУ, седници Одбора за стандардизацију српског
језика.

3–7. марта 2015: мср Снежана Мишић, начелник Одељења
за програме и презентацију Галерије Матице српске, и мср
Дарко Деспотовић, конзерватор, боравили су у Беч у ради
постављања изложбе Белешке бурних односа у Палати Пор
ција на којој је изложена и слика Српска Народна скуп
штина 1. маја 1848. Павла Симића. Изложбу су заједнички
организовали Аустријски култ урни форум Београд и Му
зеј града Београда.

26. фебруара 2015: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, примио је сликара Ранка Вукелића и ње
гову супруг у, а том приликом му је сликар уручио своју
слик у као дар Матици српској.
26. фебруара 2015: у Матици српској приређен је концерт
Вече клавирских квартета. Извођачи су били Јелена Ђа
јић Левајац, кла вир, Никола Алексић, виолина, Немања
Марја новић, виола, и Вла димир Па вловић, виолончело.
Изведена су дела Л. ван Бетовена, Г. Малера и Р. Шумана.

4. марта 2015: из штампе је изашао Језик данас, гласило
Матице српске за култ у ру усмене и писане речи, бр. 1–2
за 2014. годин у (нова серија).

26. фебруара 2015: поводом 150 година од обја вљивања
првог броја листа Матица (1865–1870), Библиотека Ма
тице српске припремила је електронску изложбу грађе из
својих збирки. Ауторке поставке су Ивана Грг урић и Сил

4. марта 2015: у Галерији Матице српске одржана је кон
ференција за новинаре поводом обележавања Месеца фран
кофоније 2015. у Галерији Матице српске и Спомен-збирци
Павла Бељанског. О програмима и сарадњи са Француским
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институтом у Србији говориле су: мр Тијана Палковљевић
Бу гарски, управница Га лерије Матице српске, др Јасна
Јова нов, управница Спомен-збирке Па вла Бељанског, и
Ан Тe, координаторка Франц уског инстит ута у Србији –
Нови Сад.

ра дионице: „Додир пролећа”, „Мириси и боје пролећа”,
„Пролећни излет” и „Звуци пробуђене природе”.
9. марта 2015: одржана је 88. седница Председништва Ма
тице српске.
9‒10. марта 2015: мр Тијана Палковљевић Бугарски, управ
ница Галерије Матице српске, прис уствовала је отварању
изложбе Белешке бурних односа у Палати Порција у Беч у.

4, 5. и 13. марта 2015: Галерија Матице српске, поводом
обележавања Дана жена, у сарадњи са Предшколском уста
новом „Ра досно детињство”, орга низова ла је креативне
радионице за дец у и родитеље.

10. марта 2015: у Матици српској, у оквиру програма обе
лежавања годишњице Првог светског рата, одржана је три
бина „Пупин и Велики рат”. О Михајлу Пупину као нацио
налном раднику и нау чнику говорили су: доц. др Милош
Ковић, проф. др Драгољуб Мартиновић и Александра Нин
ковић Ташић, а присутне је поздравио доц. др Ђорђе Ђурић,
генерални секретар Матице српске.

5. марта 2015: проф. др Драган Станић, председник Ма
тице српске, и доц. др Ђорђе Ђурић, генерални секретар,
састали су се у Влади АП Војводине са Славишом Грујићем,
покрајинским секретаром за култ уру.
5. марта 2015: у Матици српској приређен је концерт Фи
липа Томића, виолиончелисте, уз клавирску сарадњу Јо
ване Радовановић. Изведена су дела J. С. Баха, Н. Борен
штајна, Л. ван Бетовена и Н. Ј. Мјасковског.

11. марта 2015: проф. др Драган Станић, председник Ма
тице српске, прис ус твовао је у Народном позоришту у
Београд у свечаности уручења књижевне Награде „Меша
Селимовић”, и том приликом разговарао са директором
Компа није „Новости” Ратком Дмитровићем о наставк у
успешне сарадње.

5. марта 2015: на Фејсбук стра ници Библиотеке Матице
српске отворена је гру па „Питајте библиотекара БМС”.
Овде се мог у добити све потребне информације у вези са
радом и фондом Библиотеке, односно упутства и савети
ка ко најлакше доћи до подата ка и потребне литерат у ре.
Одговор на свако постављено питање добија се у рок у од
72 сата.

12. марта 2015: у Матици српској одржа на је конферен
ција за новинаре на којој су представљени резултати рада
на пројектима Матице српске које је подржао Покрајин
ски секретаријат за култ уру и јавно информисање (при
лог).

6. марта 2015: Матица српска представљена је публици у
Брчком у Реп у блици Српској, у Светосавском дом у при
храм у Успења Пресвете Богородице. Том приликом гово
рили су проф. др Драган Станић, председник Матице срп
ске, и доц. др Ђорђе Ђурић, генерални секретар. У преп у
ној сали Светосавског дома прис утне је поздравио ђакон
Дра ган Поповић, координатор Светосавске омла динске
заједнице у Брчком.

12. марта 2015: проф. др Драган Станић, председник Ма
тице српске, потписао је уговор о донаторству са добро
твором Перицом Мил утином, који је обезбедио средства
за доделу овогодишње Награде Матице српске за историју
„Иларион Руварац”.
12. марта 2015: др Миодраг Матицки, потпредседник Ма
тице српске, присуствовао је додели Награде „Павле Васић”,
која се додељује за текстове из области примењених умет
ности и дизајна издате током протекле године. Ове године
награда је додељена проф. др Јелени Тодоровић за моно
графију Свечани поздрав Мојсеју Путнику Захарија Орфе
лина издату уз оригинално дело Свечани поздрави Мојсеју
Путнику За харија Орфелина из 1751. године (изда вачи:
„Платонеу м”, Матица српска, „Беседа”).

6–31. марта 2015: Га лерија Матице српске, у сарадњи са
Француским институтом у Србији, поводом обележавања
Месеца франкофоније 2015, приредила је цик лус предава
ња Паралеле у култури Француске и Србије – књижевност,
сликарство и музика: „Српски читалац у доба просвети
тељства и франц уска књижевност” проф. др Мирјане Д.
Стефановић са Одсека за српску књижевност Филозофског
фа к ултета Универзитета у Новом Са д у, „Утицаји фран
цуске уметничке музике на српску уметничк у музик у у
XX веку” проф. др Ире Проданов са Катедре за музиколо
гију и етном узикологију Академијe уметности Универзи
тетa у Новом Сад у, и „Париске године Саве Шумановића
– модеран Париз, класичан Шумановић” проф. др Јасмине
Чубрило са Одељења за историју уметности Филозофског
фа к ултета Универзитета у Беог ра д у. Током дру ге поло
вине марта приређене су и креативне радионице за дец у:
„Потрага за франц уском култ уром 20-их и 30-их година
XX века” и „Франц уски модели, некад и сад”.

12. марта 2015: у Матици српској, у оквиру обележавања
200-годишњице рођења Димитрија Аврамовића, а у зајед
ничкој орга низа цији Матице српске и Га лерије Матице
српске, др Игор Борозан, доцент на Одељењу за историју
уметности Филозофског факултета у Београд у, одржао је
предавање „Димитрије Аврамовић и конституисање нове
српске рел иг иозно-пат риотске уметнос ти”. Поздравне
речи прис утнима упу тили су проф. др Дра ган Ста нић,
председник Матице српске, и мр Тијана Палковљевић Бу
гарски, управница Галерије Матице српске.
12. марта 2015: Галерију Матице српске посетио је Његова
екселенција Нилс Рагнар Камсваг (Mr. Nils Ragnar Kamsvåg),
амбасадор Норвешке у Србији. Амбасадора и његову прат
њу са сталном поставком Галерије упознала је мср Снежана
Мишић, начелник Одељења за програме и презентацију.

7. март а 2015: Борислав Ра дановић, виш и тех н ичар до
ку ментариста Га лерије Матице српске, учествовао је на
радионици о 3D штампи и 3D скенирању (3D ART FEST) у
Култ урном центру Новог Сада, у организацији Кластера
креативних инд устрија Војводине, Факултета техничких
нау ка и Департмана за производно машинство.

12. марта 2015: у оквиру сарадње Галерије Матице српске
и Центра за стра не језике „SOHO”, Га лерију је посетила
група ђака са курса енглеског језика и учествовала у про
грам у The Treasure Hunt.

7, 14, 21. и 28. марта 2015: у Галерији Матице српске, у окви
ру еду кативног програма Осети уметност. Доживљава
ње уметничких дела путем чула, одржане су креативне
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13. марта 2015: проф. др Драган Станић, председник Ма
тице српске, учествовао је у згради Богословије у Сремским
Карловцима на представљању зборника радова Три века
Карловачке митрополије. У прог ра м у су учествова ли и:
Његово преосвештенство епископ сремски Василије, проф.
др Дејан Микавица и др Драго Његован.

18. марта 2015: у Мат ици српској приређен је концерт
виолинисткиње Катарине Тешењи Ковачевски, уз клавир
ску сарадњу Драгане Раић. Изведена су дела В. А. Моцар
та, П. Стојановића, А. Симића и С. Прокофјева.
18. марта 2015: у Свечаној сали Матице српске одржан је
инфо дан у организацији Антене канцеларије Деска Кре
ативна Европа Србија и Библиотеке Матице српске. Циљ
окупљањa била је промоција програма Креативна Европа
и упознавање представника културних установа и органи
зација са могућностима које нуди овај програм. Присутни
ма су се обратили Новка Шокица Шу ва ковић, за меница
управника Библиотеке Матице српске, Славиша Грујић,
покрајински секретар за култ уру, Синиша Лазић, дирек
тор Фонда „Европски послови” АП Војводине, Димитрије
Тадић, руководилац Деска Креативна Европа Србија, и чла
нови тима Антене канцеларије Деска Креативна Европа
Србија.

13. марта 2015: акредитовани програм Управљање конфлик
тима у библиотекама: у сусрет стварању ефикасног радног
окружења Библиотеке Матице српске, одржан је у Учиони
ци Библиотеке. Реализатор програма била је Јелена Јовин.
13. марта 2015: стручни тим Галерије Матице српске ‒ мср
Мирјана Брмбота, виши кустос, те мр Данило Вуксановић
и Дарко Ђорђевић, конзерватори, извршио је у Га лерији
САНУ у Београд у паковање и примопредају изложбе Бео
град Јована Бијелића, која је 16. марта транспортова на у
Галерију Матице српске.
15. марта 2015: у серији Ћирилске рукописне књиге Библио
теке Матице српске објављена је шеснаеста књига – Ка
тихетски приручници. Ау тори ката лога су мр Ду шица
Грбић и Радоман Станковић (опис водених знакова), аутор
прилога је проф. др Владимир Вукашиновић, а за фотогра
фије је била зад ужена Соња Сол уцки. Редактор публика
ције је проф. др Вера Јерковић, а уредник Селимир Рад у
ловић, управник Библиотеке Матице српске.

18. марта 2015: Галерију Матице српске посетила је Ме
шовита српско-хрватска комисија за повраћај култ урних
добара коју чине представници Министарстава култ уре
и инстит уција заштите култ урног наслеђа из Реп ублике
Хрватске и Републике Србије, а на челу делегација били су
госпођа Бранка Шулц из Хрватске и госпођа Асја Драча
Мунтеа н из Србије.
20. марта 2015: одржана је 90. седница Председништва
Матице српске.

16. марта 2015: одржа на је 89. седница Председништва
Матице српске.

20. марта 2015: у Матици српској представљен је историј
ски роман Време месечарења Дра гомира Дујмова, књи
жевника из Буд импеш те. О књизи и ау тору говорио је
Давид Кецман Дако, писац и књижевни критичар, а проф.
др Драган Станић, председник Матице српске, поздравио
је прис утне.

16. марта 2015: у Матици српској одржан је састанак свих
уредника часописа Матице српске. Тема састанка одно
сила се на актуелну проблематику ренгирања водећих Ма
тичиних периодичних публикација.
16. марта 2015: одржан je састанак Уредништва Зборника
Матице српске за друштвене науке.

20. марта 2015: мр Тијана Палковљевић Бугарски, управ
ница Галерије Матице српске, састала се у Министарству
култ уре и информисања Реп ублике Србије са министром
Ива ном Тасовцем, а разговара ло се о реа лиза цији про
грама Галерије Матице српске у 2015. години. Истог дана
прис уствовала је у Народном музеју у Београд у састанк у
Орга низа ционог одбора директора на ционалних музеја
поводом реализације манифестације Музеји Србије, десет
дана од 10 до 10.

16. марта 2015: одржан је састанак Уредништва Зборника
Матице српске за славистику.
16. марта 2015: проф. др Драган Станић, председник Ма
тице српске, и доц. др Ђорђе Ђурић, генерални секретар,
примили су господина Мирослава Илића, заменика пред
седника Скупштине Града.
17. марта 2015: проф. др Драган Станић, председник Ма
тице српске, састао се са проф. др Ранком Кечом, деканом
Правног факултета Универзитета у Новом Сад у. Разгова
рало се о сарадњи Матице српске и Правног фак ултета.

20. марта 2015: у Галерији Матице српске одржана је све
чана академија Дух нема граница којом је Гимназија „Иси
дора Сек улић” просла вила Дан школе и обележила два
десет пет година од свог оснивања.

17. марта 2015: изашла је мартовска свеска Летописа Ма
тице српске у којој се, поред устаљених рубрика, издваја
темат „Жак Рансијер”. Разговор са франц уским филозо
фом водио је С. Брадић, а о његовим погледима на књи
жевност, филозофију, демократију и политик у пиш у В.
Гвозден и С. Брадић.

21. марта 2015: Галерију Матице српске посетила је деле
гација Срба из Мађарске. Госте је дочекала и кроз сталн у
пос тавк у пров ела мр Тија на Палковљевић Бу г арс ки,
управница Галерије.
23. марта 2015: одржана је 91. седница Председништва
Матице српске.

17. марта 2015: акредитовани прог рам Управљање кон
фликтима у библиотекама: у сусрет стварању ефикасног
радног окружења Библиотеке Матице српске, одржан је у
Библиотеци „Глигорије Возаревић” у Сремској Митрови
ци. Реа лизатор програма била је Јелена Јовин.

23. марта 2015: мр Тијана Палковљевић Бугарски, управ
ница Га лерије Матице српске, у својству чла на Орга ни
за ц ионог одб ора ма н иф ес та ц ије Музеји Србије, десет
дана од 10 до 10, учествовала је у Галерији фресака у Бео
гра д у на конференцији за новинаре. Ма нифеста ција ће
бити реа лизова на под покровитељством Министарства
култ уре и информисања Реп ублике Србије, а уз подршку

18. марта 2015: проф. др Драган Станић, председник Ма
тице српске, учествовао је у рад у Организационог одбора
за реа лизацију иницијативе да се Град Нови Сад канди
дује за европску престониц у култ уре 2021. године.
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Покрајинског секретаријата за култ уру и јавно информи
сање. Медијски партнер манифестације је Удружење но
винара Србије, а прик љу ч иће се и Дру ш тво новинара
Војводине.

конф ер енц ија за новинар е на којој су гов ориле мр Ти
ја на Палковљевић Бу г арски, управница Га лерије, проф.
др Симона Чупић, ауторка изложбе и пратећег каталога,
и мср Мирјана Брмбота, кустос изложбе.

23‒29. марта 2015: Галерија Матице српске прик ључила
се акцији Музејска недеља на твитеру Међу народног са
вета му зеја – Комитета за еду ка цију и култ урн у акцију
(ICOM CECA).

27. марта 2015: у Матици српској представљено је фото
типско издање Сарајевског преписа Законоправила Светог
Саве из 14. вијек а, које су приред ил и проф. др Станка
Стјепа новић и јеромонах Серафим Глигић. О књизи су
говорили проф. др Љубомирка Крк љуш и проф. др Стан
ка Стјепановић, а прис утне је поздравио проф. др Драган
Станић, председник Матице српске.

24. марта 2015: у Мат ици српској предс та вљене су две
књиге Стевана Бугарског: Српска периодика на тлу дана
шње Румуније и (С)Поменик Словена. О сарадњи са Сте
ваном Бугарским и књигама говорили су: Младен Бул ут,
др Дра го Његован, Зоран Кол унџија, доц. др Ђорђе Ђу
рић, и аутор. Прис утне је поздравио проф. др Драган Ста
нић, председник Матице српске.

27. марта 2015: акредитова ни прог рам Управљање кон
фликтима у библиотекама: у сусрет стварању ефикасног
радног окружења Библиотеке Матице српске одржан је у
Учионици Библиотеке. Реа лизатор програма била је Јеле
на Јовин.

24. марта 2015: у Учионици Библиотеке Матице српске
одржан је акредитовани семинар Организација библиотеч
ких услуга за особе са потешкоћама у читању. Семинар
је водила мр Драгана Мил уновић, библиотекар саветник,
из Народне библиотеке Србије.

27. марта 2015: у Галерији Матице српске свечано је отво
рена изложба Београд Јована Бијелића, реализована у сарад
њи Галерије Матице српске и Галерије САНУ, а поводом
обележавања педесете годишњице од смрти уметника. По
здравну реч присутнима упутила је мр Tијана Палковљевић
Бу гарски, управница Га лерије, а о концепт у изложбе и
изложеним делима говорила је проф. др Симона Чупић,
ауторка изложбе и пратећег каталога. Изложбу је отвори
ла проф. др Лидија Мереник, историчарка уметности.

25. марта 2015: у Мат ици српској приређен је концерт
клавирског квинтета Altro Senso. Чланови квинтета су На
та ша Шпачек, кла вир, Теа Пет ровић Ба л инт, виол ина,
Мила Мирковић, виолина, Јован Стојановић, виола, и Ду
шан Кочишевић, виолончело. Изведена су дела П. И. Чај
ковског, K. Гардела и К. де Јонгеа.
25. марта 2015: у Матици српској представљене су књиге
Пљачк а им мат ерин а! и Ваш е зем ље нем а сат иричара
Илије Марковића. О књигама и аутору говорили су проф.
др Ратко Божовић, проф. др Жарко Требјешанин, проф.
Божидар Ђуровић, редитељ, и аутор. Прис утне је поздра
вио проф. др Драган Станић, председник Матице српске.

29‒31. марта 2015: мср Дарко Деспотовић, конзерватор
Галерије Матице српске, боравио је у Беч у ради прегледа,
паковања и преузимања слике Српска Народна скупшти
на 1. маја 1848. Па вла Сим ића која је била изложена у
Палати Порција у Беч у у оквиру изложбе Белешке бурних
односа.

25. марта 2015: у Галерији Матице српске, поводом мани
феста ције Музеји Србије, десет дана од 10 до 10, одржани
су радни састанак и конференција за новинаре. На нивоу
града Новог Сада установљен је програм у којем ће се сва
ког дана у музејима и галеријама одвијати по један централ
ни догађај поред низа других пратећих програма.

30. марта 2015: одржана је 92. седница Председништва
Матице српске.
31. марта 2015: поводом 150 година од рођења историча
ра књижевнос ти и култ у ре Ти хом ира Остојића (1865–
1921), Библиотека Матице српске приредила је електрон
ску изложбу грађе из својих збирки и збирки Рукописног
одељења Матице српске. Ауторке поставке су Ивана Гр
гу рић и Силвија Чамбер, а главни уредник је Селимир
Рад уловић, управник Библиотеке Матице српске.

26. марта 2015: у Матици српској одржан је састанак Жи
рија за додел у Награде за историју „Иларион Руварац”.
26. марта 2015: у Матици српској, у заједничкој органи
зацији Матице српске и Нау чностручног друштва за за
штит у животне средине Србије „Ecologica”, представље
на је монографија Стратегијски значај и примена Архуске
конвенције у Републици Србији проф. др Ларисе Јовановић
и доц. др Ђорђа Јовановића. О књизи су говорили: проф.
др Милан Мата вуљ, проф. др Дејан Поповић и ау тори.
Прис утне је поздравио проф. др Драган Станић, председ
ник Матице српске, а поетски увод изговорио је проф. Пре
драг Момчиловић, првак Драме Српског народног позо
ришта.

31. марта 2015: акредитовани програм Коришћење диги
талних ресурса у библиотекама Библиотеке Матице срп
ске одржан је у Учионици Библиотеке. Реа лизатори про
грама биле су Новка Шокица Шуваковић и Иванка Клајн.
31. марта 2015: у Га лерији Матице српске приређена је
изложба У свету маште и уметности Предшколске уста
нове „Маштоленд”.
31. марта 2015: мср Снежана Мишић, начелник Одељења
за програме и презентацију Галерије Матице српске, при
суствовала је пријем у у Амбасади Франц уске у Београд у
поводом Месеца франкофоније.

26. март а 2015: у Га л ер иј и Мат иц е српс ке, пов од ом
отварањ а изложбе Београд Јован а Бијелића, одрж ана је
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СВЕЧАНА СЕДНИЦА МАТИЦЕ СРПСКЕ
У понедељак, 16. фебруара, у 19 часова, одржана
је свечана седница Матице српске поводом 189. го
дишњице од њеног оснивања. Седницу, којој су при
суствовали бројни гости, отворио је проф. др Драган
Станић, председник Матице српске, излагањем о
раду Матице у претходних годину дана, посебно
истичући значај обележавања јубилеја 150. годи
шњице од пресељења из Пеште у Нови Сад и једног
века од почетка Првог светског рата. Потом је доц.
др Ђорђе Ђурић, генерални секретар, прочитао име
на преминулих чланова Матице српске између две
седнице, којима је минутом ћутања одата пошта.
Матица српска је за успешну сарадњу захвалила
истакнутим појединцима и институцијама, доделив
ши им пригодну споменицу Печат Матице српске.
Ово признање добили су: Његово преосвештенство
епископ бачки Иринеј, Његово преосвештенство
епископ сремски Василије, господин Милош Вуче
вић, градоначелник Новог Сада, господин Славиша
Грујић, покрајински секретар за културу и јавно ин
формисање, господин Дејан Ристић, бивши држав
ни секретар у Министарству културе, академик Ва
силије Крестић, академик Димитрије Стефановић,
генерални секретар САНУ, и академик Зоран Кова
чевић, председник огранка САНУ у Новом Саду.
Споменицу су добили и: господин Стеван Бугарски,
представник српске заједнице и члан Савеза Срба
у Румунији, господин Пера Ластић, директор Срп
ског института у Будимпешти, новосадска филијала
Комерцијалне банке, задужбинари Јованка и Мла
ден Вучинић, Селимир Радуловић, управник Би
блиотеке Матице српске, и мр Тијана Палковљевић
Бугарски, управница Галерије Матице српске.
Традиционалну свечану беседу изговорио је др
Радомир Ј. Поповић, историчар из Историјског ин
ститута у Београду. Беседу Знамења Другог српског
устанка одржао је поводом 200. годишњице од овог
значајног догађаја из националне историје.
Уредбу о додели „Змајеве награде” установљену
1953. године прочитала је мср Јелена Веселинов,
управница послова Матице српске. Проф. др Ђорђе
Деспић прочитао је одлуку, а господин Ђорђо Сла
доје образложење Жирија, после чега је песнику
Гојку Ђогу уручена „Змајева награда” Матице срп
ске за најбољу књигу поезије објављену на српском
језику у току протекле године. У питању је збирка
песама Грана од облака, у издању „Орфеуса” из Но
вог Сада. Добитник ове најстарије домаће живе књи
жевне награде одржао је пригодну беседу, а на крају
свечаности стихове из награђене збирке говорио је
глумац Гојко Шантић.
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НА КОНФЕРЕНЦИЈИ ЗА ШТАМПУ ПРЕДСТАВЉЕНИ РЕЗУЛТАТИ РАДА 
НА ПРОЈЕКТИМА МАТИЦЕ СРПСКЕ
У четвртак, 12. марта 2015. године, у Матици срп
ској одржана је конференција за новинаре на којој
су представљени резултати рада на пројектима
Матице српске које је подржао Покрајински секре
таријат за културу и јавно информисање. На кон
ференцији су учествовали: проф. др Драган Ста
нић, председник Матице српске, господин Слави
ша Грујић, покрајински секретар за култ уру и
јавно информисање, доц. др Ђорђе Ђурић, гене
рални секретар Матице српске, проф. др Слободан
Ћурчић и доц. др Млађен Јовановић, аутори Атла
са Насеља Војв одине: Банат I–II, Душан Вујичић,
власник издавачког предузећа „Платонеум”, и Во
јис лав Девић, аутор Култ урно-историјске инфо
карте Матице српске.

-историјску инфо карту о Матици српској, те Музич
ке вечери Матице српске и „Бранкову награду”.
Господин Славиша Грујић, покрајински секре
тар за културу и јавно информисање, истакао је да
је сарадња са Матицом српском веома успешна и
квалитетна, да је оно што Матица српска ради на
ползу свима нама – Граду, Покрајини и Републици
Србији, те да према томе није тешко помагати
вредности које она нег ује.
Проф. др Слободан Ћурчић и др Млађен Јова
новић говорили су о капиталном делу Банат I–II,
трећoj књизи у оквиру пројекта Атлас насеља Вој
водине. У току је припрема и књиге Бачка, за коју
такође очекујемо подршку. Господин Душан Вуји
чић говорио је о драгоценом фототипском издању
Свечани поздрав Мојсеју Путнику Захарије Орфели
на које је објављено у саиздаваштву са Издавачком
кућом „Платонеум”. Реч је о врхунском делу барок
не културе српског народа и целог Балкана. Господин
Војислав Девић говорио је о значају објављивања
Културно-историјске инфо карте Матице српске
као својеврсној културној мапи неопходној за посе
тиоце нашег града.

Проф. др Драган Станић, председник Матице
српске, нагласио је да је ово пример обострано про
мишљене и одговорне сарадње која се одвија са
пуном свешћу о томе шта су општи интереси и
како треба поступати када се преузму обавезе. И
Покрајински секретаријат за култ уру и Матица
српска су у потпуности испоштовали све што је
договорено. Председник Станић је поменуо све пу
бликације и активности које су изведене уз подршку
Покрајинског секретаријата: Орфелинову књиг у
Поздрав Мојсеју Путнику, капитално издање Атлас
насеља Војводине: Банат I–II, зборнике радова о Шај
кашкој и о Првом светском рату, Споменицу поводом
пресељења Матице српске у Нови Сад, културно-

Генерални секретар истакао је да је током про
тек ле године у оквиру обележавања годишњице
Првог светског рата, захваљујући Секретаријату, у
Матици српској одржано 12 програма, не само са
историјским, политичким и војним темама већ и
са културно-историјским, књижевним и уметнич
ким аспектима Првог светског рата. Уз помоћ Гра
да Новог Сада и Покрајинског секретаријата током
протекле године одржан је низ активности поводом
обележавања 150. годишњице од пресељења Ма
тице српске из Пеште у Нови Сад, а јубилеј је обе
лежен и програмима у Будимпешти и Темишвару.
Оба ова зборника треба ускоро да буду одштампана,
а у току је припрема и зборника са недавно завр
шеног нау чног скупа Усмена традиција банатске
војне границе. Управо објављена књига Шајкашка:
простор–становништво–прошлост је такође зборник
радова са међународног нау чног скупа одржаног
у Матици српској.
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СВЕТОСАВСКА БЕСЕДА
У Свечаној сали Матице српске 26. јануара одр
жана је традиционална Светосавска беседа, којом
Матица српска обележава велики просветитељски
празник Светог Саву.
Беседа је била посвећена стогодишњици рође
ња патријарха српског Павла, а о његовом животу
и благотворном утицају на српски народ говорили
су Његово преосвештенство епископ бачки Иринеј
и академик Владета Јеротић. Појање хора Школе
црквеног појања „Свети Јован Дамаскин” увело је
многобројну публику у Светосавску беседу. Проф.
др Драган Станић, председник Матице српске,
поздравио је угледне госте и све присутне, а било
их је поред пуне Свечане сале и пуна читаоница
Библиотеке Матице српске. Присутни су преко ви
део-бима пратили свечаност.
У поздравном обраћању, председник Матице
српске истакао је да смо као генерација, као поко
лење, а и као народ, имали привилегију да живимо
у историјској стварности у којој је живео и радио
човек светачке енергије – патријарх Павле. Он је
био право оличење и отелотворење светосавске
енергије, човек који је то носио у себи и непрестано
слао према свима нама такву врсту поруке, поруку
изречену речима, али још и више ону која се изриче
тишином.
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