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1. априла 2015: одржана је седница Уређивачког одбора
Српске енциклопедије у просторијама САНУ у Београду.
2. априла 2015: акредитовани програм Библиотеке Матице
српске, Коришћење дигиталних ресурса у библиотекама,
одржан је у Учионици Библиотеке. Реализатори програма
били су Новка Шокица Шуваковић и Иванка Клајн.
2. и 3. априла 2015: у организацији Галерије Матице српске
и Централног института за конзервацију (ЦИК) из Београ
да, у Галерији, у оквиру едукативног програма из превен
тивне конзервације за музејску мрежу Србије, одржана
је радионица Заштита културног наслеђа у ванредним
ситуацијама.
3. априла 2015: у Галерији Матице српске свечано су отво
рена четири нова депоа за уметничка дела: депо слика
великих формата, депо вајарских радова, депо за посебне
збирке и депо за привремени смештај уметничких дела,
који су добијени захваљујући адаптацији сутеренских
просторија Галерије. Иван Тасовац, министар културе и
информисања Републике Србије, и мр Тијана Палковље
вић Бугарски, управница Галерије Матице српске, симбо
лично су унели четири уметничка дела у нове депое и тиме
их званично отворили. Потом су обишли актуелну из
ложбу Београд Јована Бијелића и обратили се јавности на
конференцији за новинаре.
3. априла 2015: одржана je седница Жирија за доделу „По
веље Матице српске за неговање језичке културе”.
3. априла 2015: акредитовани програм Библиотеке Матице
српске, Управљање конфликтима у библиотекама: у сусрет
стварању ефикасног радног окружења, одржан је у Учиони
ци Библиотеке. Реализатор програма била је Јелена Јовин.
3, 11. и 24. априла 2015: у Галерији Матице српске, у ок
виру пратећег програма изложбе Београд Јована Бијелића,
приређена су свакодневна кустоска вођења мср Мирјане
Брмботе, вишег кустоса Галерије, те ауторско тумачење
проф. др Симоне Чупић. Емитован је и документарни филм
о Јовану Бијелићу из серијала „Сликари и вајари” (РТБ,
1982), а др Дијана Метлић са Академије уметности у Новом
Саду одржала је предавање.
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нова, проф. др Драган Станић, председник Матице српске,
представљао је Матицу српску у Нижњем Новгороду у
оквиру манифестације Дани српске културе у Русији.
Осим председника Матице српске, манифестацији у Ни
жњем Новгороду присуствовали су и проф. др Ивана Жи
ванчевић Секеруш, декан Филозофског факултета, пред
ставници градских власти, Александар Петровић, шеф
кабинета градоначелника Новог Сада, те представници
новосадских школа које сарађују са школама из Нижњег
Новгорода. Председник Матице српске је на Факултету
међународних односа у Нижњем Новгороду на руском
одржао предавање о „Матици српској и проблему српског
културног и националног идентитета”. Потом је у Москви
разговарао са др Андрејом Шемјакином и др Славенком
Терзићем, амбасадором Републике Србије. Том приликом
је председник Станић изнео предлог да се настави сарад
ња Матице и Славистичког института Руске академије
наука, те да започне израда наредног зборника радова
српско-руских књижевних и културних веза посвећеног
периоду с почетка XX века. Тај предлог је с одобравањем
прихваћен, па је договорено да ускоро започне реализација
овог облика сарадње. Председник Станић је у друштву
Славенка Терзића посетио и Гогољев дом, те је том прили
ком разговарао са директорком Вером Викуловом о могу
ћој сарадњи. Потом су посетили и Руску државну библио
теку у Москви и са управником Александром Ивановичем
Вислијем такође разговарали о могућој сарадњи.
6. и 7. априла 2015: стручњаци Сектора заштите уметнич
ког фонда Галерије Матице српске, за потребе изложбе
Уметност као отпор фашизму у Музеју историје Југославије
у Београду, урадили су превентивну конзервацију и реста
урацију десет уметничких дела из ликовног фонда Музеја.

4, 18. и 25. априла 2015: у Галерији Матице српске, поводом
изложбе Београд Јована Бијелића, одржан је циклус креа
тивних радионица за децу Шарени свет Јована Бијелића:
„Упознајмо уметника кроз блиставе боје слика”, „Када сли
кар има дара да магичне просторе ствара” и „Глумац није лако
бити, покушај да л’ можеш и ти”. Радионице су водиле Ми
рослава Жарков и Јелена Огњановић, кустоскиње Галерије,
уз помоћ сарадница Весне Вучковић и Иване Богићевић.
6–10. априла 2015: на позив Универзитета „Н. И. Лобачев
ског” у Нижњем Новгороду и његовог ректора Е. В. Чупру

8. априла 2015: у Матици српској приређен је концерт
Драгане Поповић, мецосопранисткиње, и Љубомира Попо

вића, тенора, уз клавирску сарадњу Милана Шуменковића.
Изведена су дела Г. Ф. Хендла, А. Скарлатија, Ђ. Б. Бонон
чинија, А. Вивалдија, Ђ. Ђорданија и др.

проф. др Драган Станић, председник Матице српске, а о
Краснову је говорио проф. др Александар Кадијевић, се
кретар Одељења Матице српске за ликовне уметности.

8. априла 2015: Матицу српску, у организацији Амбасаде
Републике Србије и српских организација у Хрватској,
посетили су представници српске омладине из Хрватске.
Госте је примила мср Александра Јовановић, стручни са
радник Рукописног одељења.

16. априла 2015: у Галерији Матице српске, у организаци
ји Образовно-истраживачког друштва „Михајло Пупин”,
отворена је изложба Пупинова наука Александре Нинко
вић Ташић. На отварању изложбе говорили су: мр Тијана
Палковљевић Бугарски, управница Галерије Матице српске,
Славиша Грујић, покрајински секретар за културу и јавно
информисање, доц. др Ђорђе Ђурић, генерални секретар
Матице српске, проф. др Драгољуб Мартиновић и ауторка.

9. априла 2015: акредитовани програм Библиотеке Ма
тице српске, Управљање конфликтима у библиотекама:
у сусрет стварању ефикасног радног окружења, одржан је
у Библиотеци шабачкој у Шапцу. Реализатор програма била
је Јелена Јовин.

16‒30. априла 2015: у оквиру едукативног програма за
децу Осети уметност. Доживљавање уметничких дела
путем чула, Галерију Матице српске посетили су малиша
ни из вртића ПУ „Радосно детињство”. Програм су води
ле Јелена Огњановић и Мирослава Жарков, кустоскиње
Галерије.

9. априла 2015: акредитовани програм Библиотеке Мати
це српске, Коришћење дигиталних ресурса у библиотекама,
одржан је у Учионици Библиотеке. Реализатори програма
биле су Новка Шокица Шуваковић и Иванка Клајн.

17. априла 2015: одржана је 93. седница Председништва
Матице српске.

9. априла 2015: Галерија Матице српске, у оквиру мани
фестације Ускршње чаролије одржане у Позоришту мла
дих у организацији Дечијег културног центра из Новог
Сада, приредила је креативну радионицу за децу Живо
тињско царство скривено у сликама, коју је водила Миро
слава Жарков, кустос-приправник Галерије.

17. априла 2015: у Матици српској, у оквиру циклуса Срби
ја у Првом светском рату 1915, проф. др Радован Чеканац
одржао је предавање „Историјски осврт на епидемију
пегавца 1914/15. године у Србији”. Присутне је поздравио
доц. др Ђорђе Ђурић, генерални секретар Матице српске.

14. априла 2015: у Матици српској представљена је моно
графија Српско рударство и геологија у другој половини XX
века. Госте је поздравио проф. др Драган Станић, пред
седник Матице српске, а о књизи су говорили: проф. др
Слободан Вујић, главни и одговорни уредник и аутор, проф.
др Александар Грубић, уредник за геологију и аутор, ака
демик Владан Ђорђевић, рецензент, и Милинко Радосавље
вић, директор Рударског института Београд и аутор.

17. априла 2015: из штампе је изашао шести том Српског
биографског речника који садржи биографије личности од
слова Мар до Миш. На књизи је сарађивало 355 сарадни
ка, 5 уредника епоха и 12 уредника струка. Овај том на
940 страна садржи 1753 биографије и упутнице, те 544
илустрације личности.
17. априла 2015: у Матици српској приређено је музичко
вече Човек сав од музике, посвећено Корнелију Станкови
ћу, а поводом 150-годишњице од његове смрти. Поздравну
реч присутнима упутио је проф. мр Ненад Остојић, пот
председник Матице српске. У програму су учествовали:
Вокални студио „Орфелин” Нови Сад (диригент Тамара
Адамов Петијевић), Нина Аранђеловић, клавирски са
радник, Драган Стојменовић, глумац-наратор, Ивона Шари,
Јелена Глушица и Марко Алексић, соло певачи, и Милан
Перишић, студент композиције (као Корнелије Станковић).
Изведена су дела Корнелија Станковића. У програму су ко
ришћени текстови др Данице Петровић, музиколога.

15. априла 2015: у Бањалуци у Друштву чланова Матице
српске представљено је ијекавско издање Правописа срп
скога језика, а говорили су: проф. др Драган Станић, проф.
др Младен Шукало, проф. Милорад Телебак и проф. др
Мато Пижурица.
15. априла 2015: у Матици српској, у организацији Матице
српске, Новосадског клуба, Научноистраживачког друштва
студената биологије „Јосиф Панчић” и Друштва пријатеља
цвећа и зеленила, одржано је предавање „Здравствена без
бедност и опасност од микотоксина у прехрамбеним про
изводима” проф. др Марије Шкрињар и др Сунчице Коцић
Танацков. Присутне је поздравио академик Рудолф Касто
ри, секретар Одељења за природне науке Матице српске.
Овим предавањем Одељење за природне науке започиње
циклус предавања посвећених екологији, екотоксиколо
гији, здравој храни и заштити животне средине.
15–17. априла 2015: мср Снежана Мишић, начелница
Одељења за програме и презентацију Галерије Матице
српске, и Јелена Огњановић, кустоскиња за едукацију,
учествовале су на Међународној конференцији Meet, See,
(critically) Do 2015 у Музеју Војводине, у организацији
Cultural Heritage without Borders (CHwB) и Balkan Museum
Network (BMN).

17. априла 2015: у Галерији Матице српске, у оквиру про
грама обележавања педесете годишњице од смрти Јована
Бијелића (1884–1964), одржан је Национални научни скуп
посвећен његовом стваралаштву. На скупу су учествова
ли истакнути историчари модерне уметности са Београд
ског и Новосадског универзитета: др Ирина Суботић, др
Јасмина Чубрило, др Симона Чупић, др Александар Игња
товић, др Дијана Мeтлић, Ана Богдановић, др Љубиша
Николић, као и стручњаци из музејских установа: др Јасна
Јованов, др Сарита Вујковић, Јелена Межински Миловано
вић и Ратомир Кулић. Предавања представљена на науч
ном скупу објављена су у зборнику Јован Бијелић (1884‒1964)
у издању Галерије Матице српске.

16. априла 2015: у Матици српској одржано је предавање
„Југословенски опус архитекте Николаја Петровича Кра
снова (1922–1939)”. Поздравну реч присутнима упутио је

18. априла 2015: проф. др Драган Станић, председник Ма
тице српске, отворио је овогодишњи Салон књига у Мастер
центру Новосадског сајма.
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20. априла 2015: одржана је 94. седница Председништва
Матице српске.
20. априла 2015: Матицу српску посетили су слависти са
Филозофског факултета у Новом Саду. Госте је примила
мср Александра Јовановић, стручни сарадник Рукописног
одељења.
20. априла 2015: из штампе је изашао априлски број Лето
писа Матице српске, у којем се поред устаљених рубрика
издваја и темат „Српски роман XIX века”. Рубрику је при
редила Драгана В. Тодоресков, члан Уредништва Лето
писа, а текстове потписују Д. Иванић, Г. Максимовић, В.
Д. Јусуфовић, Г. Миленковић и Д. Бошковић.
20. априла 2015: др Даниела Королија Црквењаков, помоћ
ница управнице Галерије Матице српске, на Филозофском
факултету у Београду одржала је предавање „Наука за за
штиту баштине” у оквиру изборног предмета Херитолошке
технологије.

члан Жирија, о награђеним радовима и добитницима
говорила је проф. др Драгана Вукићевић, члан Жирија, а
награђени ученици и студенти прочитали су одломке из
својих радова.
23. априла 2015: проф. др Слободан Ћурчић представљао
је Матицу српску на свечаности поводом обележавања
Дана Војске Србије, одржаној у Касарни „Југовићево” у
Новом Саду.

21. априла 2015: у Матици српској, у оквиру циклуса Срп
ски оријент, проф. др Анђелка Митровић одржала је преда
вање „Фехим Бајрактаревић − пионир и оснивач научне
оријенталистике у Југославији”. Присутне је поздравио
проф. др Драган Станић, председник Матице српске.

23. априла 2015: у Матици српској приређен је концерт
Вече савремене музике квартета „Камерна банда”. Члано
ви квартета су Марина Трајковић Биџовски, сопран, Анђе
ла Братић, флаутисткиња, Љиљана Ранковић, виолинист
киња, и Сања Вукосављевић Миленић, пијанисткиња.
Изведена су дела В. Тошића, Р. Максимовића, С. С. Кова
чевића, С. Дивјаковића, К. Бабића, С. Божића и Д. Голе
мовића.
23. априла 2015: акредитовани програм Библиотеке Ма
тице српске, Управљање конфликтима у библиотекама:
у сусрет стварању ефикасног радног окружења, одржан је
на Данима библиотека и библиотекара одржаним у окви
ру 21. међународног салона књига на Новосадском сајму.
Реализатор програма била је Јелена Јовин.

22. априла 2015: у Матици српској промовисани су мар
товски и априлски број Летописа Матице српске. Учество
вали су мср Стеван Брадић и др Драгана В. Тодоресков,
приређивачи темата, др Владимир Гвозден и др Слободан
Владушић, главни уредник Летописа, који је, уз неколико
општих напомена о мартовском и априлском броју, поздра
вио присутне.
22. априла 2015: у Матици српској уручене су Бранкове
награде Матице српске за школску 2013/14. годину за ди
пломске и семинарске радове: прву награду Ивану Штер
леману, за рад „Данило Киш и француски нови роман”;
две друге награде, Снежани Савкић за рад „Чувари света
Саве Дамјанова (итика јерополитика@вук као летопис оп
ширни вечности)” и Невени Станисављевић за рад „Брач
на тематика у стваралаштву Јована Стерије Поповића”; и
три треће награде, Јовани Раденковић за рад „Проперције
и Милан Ракић као poetae novi: стварање новог језика с
новим осећајем”, Нади Крстић за рад „Семиотика одеће у
Сремчевој Зони Замфировој” и Рафалу Жуковском за рад
„Библиотека Зорана Живковића као пример постмодер
ног романа”. Свечаност је отворио проф. др Војислав Јелић,

23. априла 2015: Матицу српску посетио је амбасадор
Грчке, господин Константин Икономидис (Κωνσταντίνος
Οικονομίδης). Угледног госта примили су проф. др Драган
Станић, председник Матице српске, и мср Јелена Весели
нов, управница послова. Вођени су разговори о унапре
ђењу сарадње и отварању нових пројеката који се тичу
српско-грчких културних веза. Амбасадору су представље
на и издања на грчком језику, као и преводи значајних
дела са грчког који се налазе у Библиотеци Матице српске.
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23. априла 2015: у Учионици Библиотеке Матице српске,
мр Драгана Милуновић, библиотекар саветник из Народне
библиотеке Србије, одржала је акредитовани програм стал
ног стручног усавршавања у библиотечко-информационој
делатности Организација библиотечких услуга за особе са
потешкоћама у читању.

ник, Новица Ђурић, председник Удружења књижевника
Црне Горе, и Предраг Баћко Милачић, председник Одбора
за медије и информисање Српског националног савјета
Црне Горе.
24. априла 2015: акредитовани програм Библиотеке Ма
тице српске, Управљање конфликтима у библиотекама:
у сусрет стварању ефикасног радног окружења, одржан је
у Учионици Библиотеке. Реализатор програма била је Је
лена Јовин.

23. и 24. априла 2015: у оквиру 21. међународног салона
књига на Новосадском сајму одржани су Дани библиоте
ка и библиотекара у организацији Градске библиотеке у
Новом Саду, Народне библиотеке Србије и Библиотеке
Матице српске.

26. априла 2015: Библиотека Матице српске, електронском
изложбом грађе из својих збирки и збирки Рукописног
одељења Матице српске у јавном каталогу, обележила је
стогодишњицу рођења Бошка Петровића (1915–2001), ака
демика, књижевника и председника Матице српске. Аутор
ке поставке биле су Ивана Гргурић и Силвија Чамбер, а
уредник Селимир Радуловић, управник Библиотеке Ма
тице српске.

23. априла 2015: у Галерији Матице српске одржана је прва
активност Отвореног атељеа у 2015. години на којој је
публика имала прилику да се упозна са принципима и
практичном применом једне научне методе која се користи
у испитивању пигмената – инфрацрвеном спектрометри
јом. Испитивања су реализована у сарадњи са Лаборатори
јом за испитивања Института за нуклеарне науке „Винча”,
а водили су их др Даниела Королија Црквењаков, помоћни
ца управнице Галерије Матице српске, и Велибор Андрић,
директор Лабораторије за хемијску динамику и перманен
тно образовање ИНН „Винча”.

27. априла 2015: одржана је 95. седница Председништва
Матице српске.
27. априла 2015: у Матици српској представљен је рад Срп
ског културног центра из Вуковара и књига Болман је био
Болман. У оквиру представљања српске културе на тлу
Барање, Источне Славоније и Западног Срема наступили
су: Ђорђе Нешић, песник, певачки хор „Јавор” и Николи
на Нешић, чланица Културно-уметничког друштва „Јован
Јовановић Змај” из Бијелог Брда. Програму су присуство
вали и: проф. Драган Црногорац, председник Заједничког
већа општина и саборски заступник у хрватском Сабору,
Јован Јелић, дожупан Вуковарско-сријемске жупаније,
Радо Босић и Винко Лазић, жупанијски већници, Срђан
Милошевић, заменик градоначелника Вуковара, Дејан
Дракулић и Мирослав Микеревић, градски већници гра
да Вуковара, Данко Николић, генерални секретар СДСС, и
Весна Вујић, директорица Основне школе из Трпиње. При
сутне је поздравио проф. др Драган Станић, председник
Матице српске. О раду Центра говорио је Светислав Ми
керевић, директор, а о књизи др Драго Његован, и аутор.

24. априла 2015: у Матици српској отворена је изложба фо
тографија Сведоци трајања – српски манастири и цркве
у румунском Банату. Поздравну реч присутнима упутио
је проф. др Драган Станић, председник Матице српске, а
потом се публици обратио Његово преосвештенство епи
скоп будимски и администратор темишварски Г. Г. Лукијан,
који је и званично отворио изложбу. О изложби фотогра
фија аутора Дарка Дозета говорили су др Милан Мицић
и Милорад Савић, аутор пројекта и изложбе. Пројекат су
подржали Министарство вера и дијаспоре Републике Срби
је и Секретаријат за културу и јавно информисање АП Вој
водине. У музичком делу програма наступио је камерни
хор ДНВ „Шијачки”, који је извео композиције Оче наш
и Свјати боже.
24. априла 2015: у Матици српској представљена је изда
вачка и медијска делатност Српског националног савјета
Црне Горе. Присутне је поздравио проф. др Драган Станић,
председник Матице српске, а у програму су учествовали
др Момчило Вуксановић, председник Српског национал
ног савјета Црне Горе, Драган Лакићевић, главни уредник
Српске књижевне задруге, Селимир Радуловић, управник
Библиотеке Матице српске, академик Гојко Ђого, књижев

28. априла 2015: на позив Иницијативног одбора Друштва
чланова Матице српске у Сремској Митровици, одржано
је представљање Матице српске у Градској кући у Сремској
Митровици присутне је поздравио проф. др Ненад Ле
мајић. О друштвеном и културноисторијском феномену
Матице српске, као и о њеним савременим активностима
и значају говорио је доц. др Ђорђе Ђурић, генерални секре
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тар Матице српске. Издаваштво Матице српске са посеб
ним освртом на њену мисију у лексикографији представио
је проф. др Бранко Бешлин, потпредседник, а о правним
аспектима организације Матичиног система и могућ
ностима за оснивање Друштва у Сремској Митровици го
ворила је мср Јелена Веселинов, управница послова.

це српске из Пеште у Нови Сад”), мр Тијана Палковљевић
Бугарски, управница Галерије Матице српске („Пештан
ске године Музеја Матице српске”) и мр Душица Грбић
(„Рад Библиотеке Матице српске у пештанском периоду”).
3. маја 2015: проф. др Бранко Бешлин, потпредседник Мати
це српске, на позив Српске православне Епархије будимске,
представљао је Матицу српску на свечаној лит ургији по
водом освећења храма Св. Андроника и Јуније у Печују.

28. априла 2015: у Матици српској приређена је презен
тација и разговор на тему Матица српска и музиколошки
институт САНУ – деценије динамичне сарадње. Поздрав
ну реч присутнима упутио је проф. мр Ненад Остојић, пот
председник Матице српске, а говорили су: др Даница
Петровић, аутор презентацијe, академик Димитрије Сте
фановић и др Катарина Томашевић.

3. маја 2015: мр Тијана Палковљевић Бугарски, управница
Галерије Матице српске, и др Даниела Королија Црквења
ков, помоћница управнице, присуствовале су освећењу
нове српске цркве и отварању црквеноуметничке збирке
– Ризнице будимске Епархије – регионалне збирке у Печу
ју, у Мађарској. Изложени предмети су конзервирани и
рестаурирани у Галерији Матице српске 2011. године у окви
ру пројекта Српска црквена уметност у Мађарској, и након
више изложби у Србији и иностранству, трајно изложени
у Печују.
4. маја 2015: одржан је Извршни одбор Матице српске.
4. маја 2015: проф. др Драган Станић, председник Мати
це српске, и доц. др Ђорђе Ђурић, генерални секретар,
примили су Андреја Шемјакина (Андрей Шемякин) из
Института за славистику Руске академије наука.

29. априла 2015: у Матици српској одржан је једнодневни
научни скуп Синтакса сложене реченице у српском језику,
у организацији Одељења за књижевност и језик Матице
српске и руководиоца пројекта академика Предрага Пипе
ра, који је отворио скуп и поздравио учеснике. На скупу
је прочитано 11 реферата.

4. маја 2015: у Матици српској уручене су Повеље Мати
це српске за неговање српске језичке културе за 2014. го
дину: проф. др Мирославу Николићу за укупни допринос
неговању српске језичке културе; Друштву за српски језик
и књижевност Србије за вишегодишњи допринос неговању
српске језичке културе (за унапређивање наставе српског
језика и значајну издавачку делатност) и Радио-телевизији
Србије за вишегодишње напоре у неговању језичке култу
ре – од нивоа језичке културе до враћања српског ћири
личког писма. О добитницима су говорили проф. др Мато
Пижурица, др Миодраг Матицки и др Драг ан Станић,
председник Матице српске, који је добитницима уручио
награде.

29. априла 2015: мр Тијана Палковљевић Бугарски, управ
ница Галерије Матице српске, као члан Организационог
одбора, учествовала је на конференцији за новинаре у
Етнографском музеју у Београду поводом манифестације
Музеји Србије, десет дана од 10 до 10.

5. маја – 16. јуна 2015: Драгана Јовановић, библиотекарка
Библиотеке Матице српске, боравила је у Паризу, у оквиру
пројекта Profession culture, као стипендиста Министарства
културе Републике Француске. Домаћин овог стручног уса
вршавања била је Bibliothèque publiqued’ information (BPI).

29. и 30. априла 2015: у Матици српској одржан је завршни
програм јубилеја пресељења Матице српске из Пеште у
Нови Сад. Првог дана беседили су: проф. др Драган Ста
нић, председник Матице српске („Заветне поруке Мати
це српске”), проф. др Миодраг Матицки, потпредседник
(„Летопис Матице српске: 1824–1864. као модел летопи
сног жанра периодике”), др Радомир Поповић („Везе Кне
жевине Србије и Матице српске 1826–1864. године”), док
су другог дана излагања имали доц. др Ђорђе Ђурић, гене
рални секретар („О плодовима изобилним пресељења Мати

5. маја 2015: акредитовани програм Библиотеке Матице
српске, Управљање конфликтима у библиотекама: у сусрет
стварању ефикасног радног окружења, одржан је у Библио
теци „Диша Атић” у Владимирцима. Реализатор програма
била је Јелена Јовин.
5–9. маја 2015: поводом 70 година победе над фашизмом,
у оквиру манифестације Ритам Европе, Библиотека Ма
тице српске у сарадњи са Студентским културним центром
5

из Новог Сада, у „Фабрици”, приредила је изложбу Дани
победе над фашизмом. На овој изложби приказан је ма
теријал из посебних збирки Библиотеке Матице српске.
Аутори изложбене поставке били су Оливера Шербеџија,
Јелена Вуксановић Штрбац и Александар Радовић, а уред
ник је Селимир Радуловић, управник Библиотеке Матице
српске.
5. маја 2015: у Галерији Матице српске, поводом обележава
ња Дана Народног музеја у Београду и отварања изложби
Светлост у мраку Првог светског рата и Рубенсови кругови,
одржана је конференција за новинаре на којој су говориле
мр Тијана Палковљевић Бугарски, управница Галерије Ма
тице српске, мр Бојана Борић Брешковић, директорка Народ
ног музеја у Београду, и ауторке изложби Љубица Миљковић,
музејски саветник, и Јелена Дергенц, виши кустос Народног
музеја у Београду.
5. маја 2015: мр Тијана Палковљевић Бугарски, управница
Галерије Матице српске, учествовала је на конференцији за
новинаре у Музеју града Новог Сада поводом почетка мани
фестације Музеји Србије десет дана од 10 до 10.
7. маја 2015: у Матици српској представљена је књига Self
Portrait Доруа Босиока (Doru Bosiok). О аутору и књизи го
ворили су Југослав Влаховић, карикатуриста и илустратор,
и Слободан Ивков, историчар уметности и карикатуриста,
а о свом раду говорио је и сам аутор. Присутне је поздра
вио проф. др Драган Станић, председник Матице српске.
У име Више струковне школе, у име колега, присутнима
се обратила и проф. др Петра Тановић.
8. маја 2015: у Матици српској представљен је шести том
Српског биографског речника, капиталног националног
лексикографског пројекта Матице српске. Поздравну реч
присутнима упутио је проф. др Драган Станић, председ
ник Матице српске, а о књизи су говорили: проф. др Часлав
Оцић, дописни члан САНУ, др Момчило Павловић, науч
ни саветник и директор Института за савремену историју,
и проф. др Бранко Бешлин, главни уредник Српског био
графског речника.
8. маја 2015: у Учионици Библиотеке Матице српске, акре
дитовани програм сталног стручног усавршавања у би
блиотечко-информационој делатности Народне библио
теке Србије – Библиографија. Библиографска истраживања
и израда персоналних библиографија, одржале су Марија
Богдановић из Народне библиотеке Србије и Гордана Ђилас
из Библиотеке Матице српске.
9–18. маја 2015: Галерија Матице српске учествовала је у
манифестацији Музеји Србије десет дана од 10 до 10 коју
су покренули директори националних музеја са идејом да
кроз заједнички рад укажу на богатство и вредности које
се чувају у установама културе у Србији и да десетодневном
акцијом приближе своје садржаје и програме посетиоцима.
9, 16, 23. и 30. маја 2015: у Галерији Матице српске, у окви
ру пратећег програма гостујуће изложбе Народног музеја
у Београду Рубенсови кругови, одржане су креативне радио
нице за децу У Рубенсовој уметничкој радионици: „Упо
знајмо Народни музеј у Београду”, „Фабрика за стварање
уметности”, „Прича о богињи Дијани” и „Чик направи исту
слику”. Радионице су реализовали Марина Пејовић и Ан
дрија Деспотовић, кустоси Народног музеја у Београду,
те Јелена Огњановић и Мирослава Жарков, кустоси Га
лерије Матице српске.

10. маја 2015: у Галерији Матице српске, отварањем изложби
Светлост у мраку Првог светског рата и Рубенсови кругови,
свечано је прослављен Дан Народног музеја у Београду.
Присутнима су се обратили мр Тијана Палковљевић Бугар
ски, управница Галерије Матице српске, мр Бојана Борић
Брешковић, директорка Народног музеја у Београду, и Иван
Тасовац, министар културе и информисања Републике Срби
је, који је изложбе званично и отворио. Током трајања из
ложби приређена су свакодневна кустоска вођења, ауторска
тумачења, предавања и креативне радионице за децу.
11. маја 2015: одржана је седница Управног одбора Матице
српске.
11. маја 2015: Матица српска издала је званично саопште
ње поводом проглашења банкрота ПИК „Бечеј”. Решењем
Привредног суда у Новом Саду проглашено је банкротство
стечајног дужника ПИК „Бечеј” и стечајном управнику Па
велу Северињију наложено је да приступи уновчењу његове
имовине. Управни одбор Матице српске је на седници одр
жаној 11. маја 2015. године одлучио да објави следеће
Саопштење за јавност поводом проглашења банкрота
ПИК „Бечеј”: 1. Сопственом вољом исказаном у тестамен
ту сачињеном 23. марта 1940. године, господин Богдан
Дунђерски је сву своју непокретну и покретну имовину,
те, сходно томе, и пољопривредно земљиште прве класе
уписано у тадашњи ЗК уложак бр. 12175 Стари Бечеј у укуп
ној површини од 342 кј. и 794 кв. хв. са једним великим
дворцем (замак „Фантаст”), једним мањим дворцем и црк
вом/капелом са уметничким сликама, фрескама и мозаи
цима (осликао Урош Предић) оставио Матици српској у
циљу оснивања задужбине Богдана Дунђерског, којом ће
Матица и управљати. 2. Богдан Дунђерски је преминуо
1. новембра 1943. године и у оставинском поступку окон
чаном 26. јуна 1944. године за наследника наведених непо
кретности проглашена је Задужбина Богдана Дунђерског
под управом Матице српске. 3. Ова одлука оставинског суда
спроведена је у земљишне књиге и Матица српска је сту
пила у посед свих наведених непокретности, те њима упра
вљала све до спровођења аграрне реформе којом је од
Матице српске одузето целокупно пољопривредно земљи
ште са објектима на њему. 4. Матица српска се никада није
одрекла права својине на предметним непокретностима
(никада није извршила дереликцију) и правним радњама
је одржавала правни континуитет задужбине до данашњих
дана. 5. Чим су се стекли законски услови, Матица српска
је 13. јуна 2006. године тадашњој републичкој Агенцији
за имовину поднела пријаву одузете имовине, а 18. децем
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13. маја 2015: у Матици српској приређен је концерт Бри
танска музика за виолу, флауту и харфу. Наступао је „Trio
Look @ Susan”. Чланови трија су Растко Поповић, виола,
Александар Јован Крстић, флаута, и Мина Маринковић,
харфа. Изведена су дела: Б. Бритна, А. Бакса, В. Матијаса
и Џ. Лојда.

бра 2012. године Агенцији за реституцију и захтев за вра
ћање имовине Задужбине Богдана Дунђерског. 6. Замак
„Фантаст” и капела су у међувремену проглашени за споме
нике културе, те се као такви налазе под заштитом државе.
7. Замак „Фантаст”, капела и пољопривредно земљиште су
у државној својини са правом коришћења ПИК „Бечеј”.
Поступајући на основу одредбе става 1 члан 62 Закона о
враћању одузете имовине – сагласно коме „…имовина која
је одузета бившим власницима, а за коју је поднета прија
ва у складу са Законом о пријављивању и евидентирању
одузете имовине („Службени гласник РС”, број 45/05), а по
одредбама овог закона може бити враћена, не може бити
предмет отуђивања, хипотеке или залоге, до правноснажног
окончања поступка по захтеву за враћање” – стечајни
управник „ПИК-БЕЧЕЈ” „ПОЉОПРИВРЕДА” АД из Бече
ја господин Павел Северињи је у току стечајног поступка
известио Матицу српску да је имовина Задужбине Богдан
Дунђерски изузета из стечајне масе. Управни одбор Ма
тице српске скреће пажњу јавности и могућим заинте
ресованим купцима да, сходно наведеним чињеницама
и важећем законском решењу, имовина Задужбине Бог
дана Дунђерског под управом Матице српске, као и свих
осталих задужбина под управом Матице српске које су у
процесу реституције – не може бити отуђена нити се њом
може располагати на било који други начин пре оконча
ња поступка реституције који је у току. З А У ПРА ВН И
О Д Б О Р П Р Е Д С Е Д Н И К проф. др Драган Станић.

13. маја 2015: у Матици српској представљено је 106. коло
Српске књижевне задруге. О раду сестринске куће гово
рила је Нина Новићевић, управница, а о самом колу Дра
ган Лакићевић, главни уредник. Две ауторке овог кола,
Злата Бојовић и Славица Гароња, говориле су о својим књи
гама. Присутне је, уз кратак осврт на сарадњу Матице
српске и Српске књижевне задруге, поздравио и проф. др
Драган Станић, председник Матице српске.
14. маја 2015: четврти стручни скуп Манастири и библио
теке као чувари културне баштине, у организацији мана
стира Велика Ремета и Српске читаонице у Иригу, одржан
је у Библиотеци манастира Велика Ремета. Душица Грбић,
руководилац Одељења старе и ретке књиге и легата Библио
теке Матице српске, говорила је на тему „Рукописне грама
тике словенског језика у Библиотеци манастира Грабовца
у Сентандреји”, а Гордана Ђилас, руководилац Одељења
за чување и коришћење публикација Библиотеке Матице
српске, на тему „О читању књига са темама из православља
у Библиотеци Матице српске”. Скупу је присуствовала и
Новка Шокица Шуваковић, заменица управника Библио
теке Матице српске.
14. маја 2015: Галерију Матице српске посетио је господин
Оскар Бенедикт (Oskar Benedikt), заменик амбасадора Ев
ропске уније у Србији. Др Даниела Королија Црквењаков,
помоћница управнице, упознала га је са историјатом Гале
рије Матице српске, а потом су обишли сталну поставку
и изложбе Светлост у мраку Првог светског рата и Рубен
сови кругови.
15. маја 2015: проф. др Драган Станић, председник Мати
це српске, присуствовао је, у Скупштини АП Војводине,
свечаном отварању Међународне конференције Инду
стријско наслеђе – ревитализација у функцији стварања
нових креативних простора – изазови праксе.
15. и 22. маја 2015: у Галерији Матице српске, у оквиру
пратећег програма гостујуће изложбе Народног музеја у
Београду Рубенсови кругови, одржано је предавање „У спо
мен витештву” проф. др Јелице Лопушина Новаковић,
шефа и оснивача Групе за низоземске студије, и ауторско
тумачење изложбе Јелене Дегенц, вишег кустоса Народног
музеја у Београду.

12. маја 2015: одржана је 96. седница Председништва Ма
тице српске.
12. маја 2015: у Матици српској одржан је трећи састанак
сарадника на пројекту Речник српског језика од XII до XVIII
века, чији су руководиоци проф. др Јасмина Грковић Меј
џор, дописни члан САНУ, и проф. др Слободан Павловић.
На састанку се разговарало о принципима класификовања
грађе на примарни и секундарни корпус, као и о принци
пима уношења грађе у електрoнски корпус.
12. маја 2015: проф. др Драган Станић, председник Мати
це српске, примио је др Бранимира Јовановића, управни
ка Теслиног музеја, и Драгана Којића, управника Градске
библиотеке у Новом Саду. Разговарало се о сарадњи по
водом обележавања 160-годишњице рођења великог на
учника.
12. маја 2015: проф. др Драган Станић, председник Мати
це српске, учествовао је на представљању књиге Поздрав
Мојсеју Путнику Захарије Орфелина коју је у издању „Пла
тонеума” и Матице српске, уз пропратну студију, прире
дила др Јелена Тодоровић. Осим проф. Станића и ауторке,
говорио је Душан Вујичић.
12–15. маја 2015: мр Тијана Палковљевић Бугарски, управ
ница Галерије Матице српске, и мср Снежана Мишић, на
челница Одељења за програме и презентацију, боравиле су у
Санкт Петербургу, поводом доделе Награде „Жива” за нај
бољи словенски музеј.
13. маја 2015: изашао је нови број Летописа Матице српске,
у којем се међу устаљеним рубрикама, у рубрици „Сведо
чанства” издвајају два текста посвећена значајним јуби
лејима. Први је посвећен 120-годишњици рођења Милана
Кашанина, а потписао га је Славко Гордић, а други се од
носи на обележавање 150-годишњице првог извођења Шек
спира код Срба, а аутор је Мирослав Радоњић.
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18. маја 2015: саопштено је име првог добитника Награде
за историју Матице српске „Иларион Руварац”. Жири (у
саставу: академик Љубомир Максимовић, проф. др Љубо
мирка Кркљуш, проф. др Војин Дабић, др Драган Богетић
и доц. др Ђорђе Ђурић) размотрио је списак од око 500
историографских наслова дела објављених у 2014. години.
Овај број постепено је сведен на ужи а затим на најужи
избор од четири наслова. На последњој седници одржаној
18. маја 2015. године разматран је најужи избор наслова:
1. Мира Радојевић, Љубодраг Димић, Србија у Великом
рату: 1914–1918: кратка историја (Београд: Српска књи
жевна задруга: Београдски форум за свет равноправних,
2014); 2. Љубодраг П. Ристић, Србија у британској полити
ци (1889–1903) (Београд: Балканолошки институт САНУ,
2014); 3. Мира Радојевић, Милан Грол (Београд: „Филип
Вишњић”, 2014) и 4. Љубодраг Димић, Југославија и Хладни
рат (Београд: Архипелаг, 2014). После исцрпне расправе,
чланови Жирија сложили су се да су сва четири дела веома
високог квалитета. Коначно је донета једногласна одлука
да се награда додели књизи Мире Радојевић и Љубодрага
Димића, Србија у Великом рату: 1914–1918: кратка исто
рија. Након тога, одржана је конференција за штампу.
18. маја 2015: у Матици српској одржано је предавање „Срп
ска културна самосвест на прагу XVIII века (гроф Ђорђе
Бранковић и његове Словеносрпске хронике)” проф. др
Ане Кречмер, шефа Катедре за источнословенску и руску
лингвистику на Универзитету у Бечу. Присутне је поздра
вио проф. др Драган Станић, председник Матице српске.

20. маја 2015: проф. др Драган Станић, председник Мати
це српске, присуствовао је седници Комисије за сарадњу
са Унеском при Министарству иностраних послова Репу
блике Србије.
20. маја 2015: проф. др Бранко Бешлин, потпредседник
Матице српске, на позив Црвеног крста Војводине и Дру
штва лекара Војводине, присуствовао је откривању спомен-плоче др Лази Марковићу (1870–1935), лекару, књижевнику,
хуманисти и оснивачу Српског друштва Црвеног крста за
Војводину.
20. маја 2015: у Матици српској одржано је представљање
четири издања Одељења за природне науке Матице српске:
Ритови Бачке: географске карактеристике, исушивање,
коришћење и заштита природе др Владимира Стојано
вића, др Драгослава Павића и др Минучера Месароша;
Бескичмењаци Фрушке горе: дневни лептири у стратегији
очувања вредности Националног парка „Фрушка гора”
(Lepidoptera: Hesperioidea и Papilionoidea) др Предрага Јак
шића и мср Ане Нахирнић; Екологија акватичних фито
ценоза Царске баре др Снежане Радуловић и др Мирјане
Вучковић и Макрофитска флора и вегетација Лабудовог
окна др Дубравке Милић, др Драгане Вуков, др Ружице
Игић, др Пала Боже и др Горана Аначкова. Присутне је
поздравио академик Рудолф Кастори, секретар Одељења
за природне науке Матице српске.
20. маја 2015: у Учионици Библиотеке Матице српске, одр
жан је акредитовани програм сталног стручног усаврша
вања у библиотечко-информационој делатности Универ
зитетске библиотеке „Светозар Марковић” из Београда,
Гугл за библиотекаре. Семинар су водиле Драгана Столић,
Оја Кринуловић и Дејана Каваја Станишић.
20. маја 2015: у Галерији Матице српске, у организацији
креативне радионице „Машталица”, одржана је приредба
Концерт за моју учитељицу. Присутне су поздравиле мср
Снежана Мишић, начелница Одељења за програме и пре
зентацију Галерије, Мирјана Лукић, помоћник начелника
за културу у Градској управи Новог Сада, и Весна Пантић,
уредница часописа Машталица. У оквиру приредбе прика
зана је изложба дечјих радова и приређен концерт дувачког
оркестра Музичке школе „Исидор Бајић”.

19. маја 2015: у Матици српској представљени су вајарски
опус Љубомира Денковића и монографија Денковић Мило
ша Арсића. Присутне је поздравио проф. мр Ненад Остојић,
потпредседник Матице српске, а учествовали су Милош
Арсић, Миле Игњатовић и мср Мирјана Брмбота, исто
ричари уметности, као и Љубомир Денковић, вајар.
19. маја 2015: у Матици српској приређен је концерт Музи
ка за кларинет и гитару. Наступили су Александaр Тасић,
кларинет, и Зоран Крајишник, гитара. Изведена су дела
Н. Остојића, А. Пијацоле, Х. Нојмана, Р. ди Марина, Џ. Герш
вина, П. Д’Ривере и Џ. В. Дјуарта.
19. маја 2015: Оливера Кривошић и Соња Јовановић, биб
лиотекарке Библиотеке Матице српске, присуствовале су
Округлом столу Широк спектар услуга библиотеке за сли
јепа лица ка корисницима различитих структура (Пред–
ности звучних књига) у ЈУ Специјална библиотека за сли
јепа и слабовида лица Републике Српске у Бањалуци. За
хваљујући овој посети, Библиотека Матице српске је свој
фонд обогатила са два наслова књига на Брајевом писму
и неколико аудио-књига.

21. маја 2015: доц. др Ђорђе Ђурић, генерални секретар Ма
тице српске, присуствовао је отварању Првог интернацио
налног симпозијума ветеринарске медицине 2015. године
организованог у част 65 година рада Научног института
за ветеринарство Нови Сад. Матици српској је том прили
ком уручена и Повеља.
22. маја 2015: Матицу српску је посетила група из Темиш
вара, а примила их је мср Александра Јовановић, стручни
сарадник Рукописног одељења.
22. маја 2015: акредитовани програм Библиотеке Матице
српске, Управљање конфликтима у библиотекама: у сусрет
стварању ефикасног радног окружења, одржан је у Учио
ници Библиотеке Матице српске. Реализатор програма
била је Јелена Јовин.
22. маја 2015: у Матици српској одржана је четврта сед
ница Његошевог одбора Матице српске. Због спречености
председника Његошевог одбора митрополита Амфило
хија (Радовића), седници је председавао академик Матија
Бећковић, потпредседник. Одбор је донео одлуку да се
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25. маја 2015: из штампе је изашла прва свеска за 2015. го
дину Зборника Матице српске за друштвене науке. На 228
страна прве свеске Зборника објављено је пет оригиналних
и пет прегледних научних радова, једно претходно саоп
штење, једна научна хроника, један осврт и три приказа.
25. маја 2015: акредитовани програм Библиотеке Матице
српске, Управљање конфликтима у библиотекама: у сусрет
стварању ефикасног радног окружења, одржан је у Библио
теци града Београда. Реализатор програма била је Јелена
Јовин.
26–29. маја 2015: Милица Цветковић Стошић, библиоте
карка Библиотеке Матице српске, представила је свој рад
„Слобода информисања и библиотеке” на конференцији
Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML) одр
жаној на Универзитету Париз Декарт. Рад је приказан у
оквиру сесије „Библиотекарство и информационе науке и
истраживања”.
27. маја 2015: одржан је први састанак Уређивачког одбо
ра Зборника о српско-мађарским књижевним и културним
везама. Договорено је да садржај зборника буду резултати
проучавања књижевних и културних односа уочи, за вре
ме и после Првог светског рата, који би били саопштени на
нау чном скупу маја 2016. године у Матици српској. Предви
ђено је да се позове око 25 учесника. Чланове Уређивачког
одбора Зборника именовао је Управни одбор Матице срп
ске: проф. др Јанош Бањаи, дописни члан САНУ, председ
ник Одбора, Пера Ластић, проф. др Корнелија Фараго, доц.
др Марија Циндори Шинковић и доц. др Марко Чудић.
Други састанак заказан је за 8. јун.
27. маја 2015: Матицу српску посетили су ученици из Ба
њалуке. Госте је дочекала мср Александра Јовановић, струч
ни сарадник Рукописног одељења.
27. маја 2015: у Матици српској приређено је концертно
представљање књиге Друштвена улога салонске музике у
животу и систему вредности српског грађанства у XIX веку
др Мирјане Кокановић Марковић. О књизи су говорили:
др Даница Петровић и др Мелита Милин, музиколози,
др Биљана Шимуновић Бешлин, историчар, и ауторка. У
музичком делу програма учествовали су: Слађана Аћимо
вић, клавир, Маја Андрић, сопран, Милорад Стокин, ба
ритон, Марко Стојановић, клавир, и Сања Крагуљац, кла
вир. Госте је поздравио проф. мр Ненад Остојић, потпред
седник Матице српске.
27. маја 2015: поводом 150 година од рођења Вилијама
Батлера Јејтса (1865–1939), ирског песника и драмског писца,
Библиотека Матице српске приредила је у јавном катало
гу електронску изложбу грађе из својих збирки. Ауторка
поставке је Ивана Гргурић а уредник Селимир Радуловић,
управник Библиотеке Матице српске.
28. маја 2015: у Матици српској, у оквиру циклуса Србија
у Првом светском рату 1915, проф. др Божица Младено
вић одржала је предавање „Милунка Савић: између мита
и стварности”. Поздравну реч присутнима упутио је доц.
др Ђорђе Ђурић, генерални секретар Матице српске.
28. маја 2015: у Матици српској приређен је концерт Ансам
бла за нову музику „Градилиште”. Чланови ансамбла су
Неда Хофман, клавир, Ана Радовановић, мецосопран,
Срђан Сретеновић, виолончело, и Владимир Динић, ба
ритон. Изведена су дела И. Божичевића, И. Огњановић и
Т. Милошевић.

следећи скуп одржи почетком 2018. године на тему „Одјеци
Његошевог дела”. Након тога, промовисан је Његошев збор
ник Матице српске број 2 (Споменица о двестогодишњици
Његошевог рођења) на којој су говорили академик Матија
Бећковић, председник Одбора за прославу Његошевог

јубилеја, дописни члан САНУ Миро Вуксановић, главни
и одговорни уредник Зборника, и проф. др Горан Макси
мовић. Скуп је поздравио проф. др Драган Станић, пред
седник Матице српске.
25. маја 2015: одржана је 97. седница Председништва Ма
тице српске.

25. маја 2015: у Матици српској, у оквиру обележавања
Данa Светих Ћирила и Методија, одржано је предавање
„Ћирило и Методије, апостоли Морављана и свих Словена”
Либора Јана (Libor Jan), професора средњовековне исто
рије Филозофског факултета Масариковог универзитета
у Брну (Чешка). Госта и публику поздравио је проф. др Дра
ган Станић, председник Матице српске.
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28. маја 2015: Новка Шокица Шуваковић, заменица управ
ника Библиотеке Матице српске, присуствовала је у Косје
рићу додели Награде „Сретен Марић” за најбољу есеји
стичку књигу у 2013. и 2014. години, коју од 2005. године
сваке две године додељују Библиотека Матице српске и
Скупштина општине Косјерић за најбољи есеј, односно
књигу есеја из књижевности, уметности и филозофије.
Награда је додељена проф. др Тихомиру Брајовићу за књи
гу Нарцисов парадокс (у издању „Службеног гласника”).

сте је примила мр Тијана Палковљевић Бугарски, управ
ница Галерије.
29. маја: у Галерији Матице српске, у оквиру пратећег про
грама гостујуће изложбе Народног музеја у Београду Све
тлост у мраку Првог светског рата, одржано је стручно
тумачење изложбе Станиславе Јовановић, историчарке
уметности.
30. маја 2015: у Зајечару, у оквиру манифестације Фести
вал младих песника – Дани поезије, у организацији Центра
за културу и туризам града Зајечара, доц. др Слободан Вла
душић, главни уредник Летописа Матице српске, при
мио је Награду „Сергије Лајковић” која је додељена Лето
пису за допринос и афирмацију књижевног стваралаштва
младих.

28. маја 2015: Галерија Матице српске, у сарадњи са Групом
за креативну економију, организовала је промоцију прируч
ника Biz&Art. Ка одрживим партнерствима привреде и кул
туре и инструктивни семинар за унапређење знања у овој
области за институције културе, цивилне иницијативе и дру
ге заинтересоване стране на територији АП Војводине. На
тему „Стратегија повезивања традиције и иновације у са
радњи са корпоративним сектором” излагала је мр Тијана
Палковљевић Бугарски, управница Галерије Матице српске.

30. маја 2015: у врту Галерије Матице српске, у сарадњи са
„Креативним М кутком”, одржан је концерт Музика коју
волимо. Деца су на електричним и акустичним гитарама
свирала популарне поп и рок композиције, а као гости су
наступили Бајићеви славуји – солисти хора Музичке школе
„Исидор Бајић” под вођством проф. Ане Ковачић.

28. маја 2015: у Галерији Матице српске, у сарадњи са ПУ
„Радосно детињство”, отворена је изложба дечјих радова
Осети уметност на којој су говорили мср Снежана Мишић,
начелница Одељења за програме и презентацију Галерије,
и Драган Јајић, ликовни педагог ПУ „Радосно детињство”.
У оквиру програма наступила су деца из вртића „Колибри”
са музичко-покретном игром Све што деца расту више,
а потом су вртићима који су учествовали у програму до
дељене дипломе.

1. јуна 2015: одржана је 98. седница Председништва Мати
це српске.
3. јуна 2015: проф. др Драган Станић, председник Матице
српске, присуствовао је у просторијама САНУ у Београду
седници Организационог одбора за међународни научни
скуп о Јовану Цвијићу.
3. јуна 2015: у Матици српској приређен је концерт кла
вирског трија: Зорица Ћетковић, клавир, Михал Будински,
виолина, и Ладислав Мезеи, виолончело. Изведена су дела
Ф. Шуберта и А. Пијацоле.
4. јуна 2015: проф. др Драган Станић, председник Матице
српске, доц. др Ђорђе Ђурић, генерални секретар, и мср
Јелена Веселинов, управница послова, састали су се у Бео
граду са новоизабраним Председништвом САНУ (акаде
мик Владимир Костић, председник, академик Љубомир
Максимовић и академик Зоран В. Поповић, потпредсед
ници, академик Марко Анђелковић, генерални секретар,
и академик Стеван Пилиповић, председник Огранка у Но
вом Саду). На састанку се разговарало о унапређењу са
радње ове две институције, финансијским потешкоћама
и размени искустава поводом реституције, те иницијативи
за заједнички предлог за измену Закона о враћању одузе
те имовине и обештећењу.

29. маја 2015: у Матици српској господин Бабкен Симо
њан из Јеревана одржао је веома занимљиво предавање о
јерменској заједници на тлу Србије од XIII века до наших
дана. Предавање је било врло садржајно, а уз то и про
праћено видео-прилозима. Као осведочени делатник на
пољу зближавања јерменског и српског народа, господин
Симоњан је још једном допринео да се у српској јавности
потп уније изгради представа о доприносима Јермена у
историји културе. Госта и присутне је поздравио проф.
др Драган Станић, председник Матице српске.

4. јуна 2015: у просторијама Филолошког факултета у Бео
граду одржан је састанак Уређивачког одбора српско-че
шких књижевних и културних веза. Састанку су прису
ствовали: проф. др Драган Станић (председник Матице
српске), дописни члан САНУ Љубодраг Димић (Филозоф
ски факултет Београд), проф. др Мира Радојевић (Фило
зофски факултет Београд), Миладин Милошевић (Архив
Југославије), доц. др Ђорђе Ђурић (генерални секретар Ма
тице српске), проф. др Верица Копривица (Филолошки
факултет Београд) и проф. др Александра Корда Петровић
(Филолошки факултет Београд). Проф. др Драган Станић
известио је присутне да је прошле године, са доц. др Ђорђем
Ђурићем, био у Брну и са члановима Матице моравске
разговарао о изради трећег Зборника, који овога пута при
ређује чешка страна. Том приликом је договорена оквирна
тематика која би се односила на стоту годишњицу од по

29. маја 2015: акредитовани програм Библиотеке Матице
српске, Управљање конфликтима у библиотекама: у сусрет
стварању ефикасног радног окружења, одржан је у Учиони
ци Библиотеке Матице српске. Реализатор програма била
је Јелена Јовин.
29. маја 2015: у Галерији Матице српске, приређен је Сусрет
с породицом Божин, великим добротворима Галерије. Го
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четка и краја Првог светског рата. Тематика радова у збор
нику би обухватала теме у вези са периодом пре, за време
и после Првог светског рата у односима чешке и српске
историје, културе и уметности.

8. јуна 2015: у Свечаној сали Матице српске, Селимир
Радуловић, управник Библиотеке Матице српске, уручио
је кандидатима уверења о положеном стручном испиту у
мајском испитном року.

4. јуна 2015: у Галерији Матице српске, у оквиру 58. Змаје
вих дечјих игара, отворена је изложба дечјих радова и одр
жана је приредба Округли маштовити свет, коју је при
редила Креативна радионица „Машталица”. Малишани су
уживали у позоришту сенки и у музичким нумерама уче
ника Музичке школе „Исидор Бајић”.

8–10. јуна 2015: Јелена Огњановић, кустос за едукацију
Галерије Матице српске, учествовала је на семинару Moving
Museums: Building capacity to engage with young audiences,
у организацији Британског савета у Београду.
9. јуна 2015: проф. др Драган Станић, председник Матице
српске, примио је књижевника и вајара Радована Ждрала,
а разговарали су о коначној реализацији донације Матици
српској.

4–6. јуна 2015: у Народној библиотеци Ужице одржан је
девети стручно-научни скуп Заједнице матичних библио
тека Србије Библионет 2015 којем је присуствовао и Се
лимир Радуловић, управник Библиотеке Матице српске.
5. јуна 2015: у Учионици Библиотеке Матице српске одр
жан је стручни семинар за библиотекаре високошколских
библиотека у Војводини.
5. јуна 2015: проф. др Драган Станић, председник Матице
српске, присуствовао је састанку Организационог одбора
за реализацију иницијативе да се Град Нови Сад канди
дује за европску престоницу културе 2021. године.
5. јуна 2015: Матицу српску посетили су ученици основне
школе из Угриноваца. Ученике је примила мср Александра
Јовановић, стручни сарадник Рукописног одељења.
5. и 19. јуна 2015: у Галерији Матице српске, у оквиру пра
тећег програма изложбе Рубенсови кругови, одржана су
два предавања: „Братство антверпенских романиста у вре
ме Питера Паула Рубенса” Јелене Дергенц, вишег кустоса
Народног музеја у Београду, и „Како се сликало у Рубенсо
во време: радионице, сликарски материјали и техника сли
кања” мр Софије Кајтез, рестауратора-саветника Народ
ног музеја у Београду.

11. јуна 2015: у Матици српској уручена је Награда „Мла
ден Лесковац” проф. др Иву Тартаљи за целокупно научно
дело из области историје српске књижевности. На почетку
свечаности о Младену Лесковцу говорио је проф. др Јован
Делић, члан Жирија, а о добитнику награде беседио је проф.
др Душан Иванић, председник Жирија. Поздравну реч
присутнима упутио је проф. др Драган Станић, председ
ник Матице српске.

6, 13, 20. и 27. јуна 2015: у Галерији Матице српске, у окви
ру изложбе Светлост у мраку Првог светског рата. Врхун
ска остварења протагониста импресионизма у Србији,
одржане су креативне радионице за децу Магична светлост
слика: „Палета чудесних боја”, „На платну потезе правим”,
„Хероина четкице и боја” и „Хероји четкице и боја”. Радио
нице су водиле Мирослава Жарков, кустос-приправник,
и Бојана Обрадовић, педагог и стручни сарадник Галерије.
8. јуна 2015: одржана је 99. седница Председништва Ма
тице српске.
8. јуна 2015: проф. др Драган Станић, председник Мати
це српске, састао се са проф. др Ранком Кечом, деканом
Правног факултета Универзитета у Новом Саду. Разгова
рало се о наставку успешне сарадње.
8. јуна 2015: у Матици српској одржан је други састанак
Уређивачког одбора Зборника о српско-мађарским књиже
вним и културним везама. Састанку су присуствовали чла
нови Одбора проф. др Јанош Бањаи, дописни члан САНУ
(председник Одбора), проф. др Корнелија Фараго, проф. др
Марија Циндори Шинковић, доц. др Марко Чудић, проф.
др Драган Станић, председник Матице српске, и Јулка Ђу
кић, стручни сарадник Одељења за књижевност и језик.

11. јуна 2015: у атријуму Библиотеке Матице српске одр
жана је прва Трибина у оквиру циклуса Савремени човек
и савремени свет, коју су покренули Матица српска и Би
блиотека Матице српске са намером да се потраже одгово
ри на кључна питања данашњег света. Главни уредници
Трибине су проф. др Драган Станић, председник Матице
српске, и Селимир Радуловић, управник Библиотеке Мати
це српске. Уређивачки одбор чине представници Матице
српске: проф. др Бранко Бешлин, доц. др Ђорђе Ђурић и
проф. мр Ненад Остојић, те представници Библиотеке Ма

8. јуна 2015: Матицу српску посетили су доценти и науч
ници са Одељења славистике из Амстердама. Госте је при
мио мср Огњен Карановић, стручни сарадник Рукописног
одељења.
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тице српске: Мирослав Алексић (уредник Трибине) и Ста
нимир Јакшић, а први предавач био је проф. др Мило Лом
пар, угледни теоретичар и историчар књижевности.

новинаре поводом организовања изложбе Галерије Ма
тице српске Српске иконе између традиције и модерности.
Паралеле / Icone serbe fra tradizione e modernità. Paralleli у
Националној галерији Умбрије у Перуђи. На конференци
ји су говорили Његова екселенција Ђузепе Манцо (Giuseppe
Manzo), амбасадор Републике Италије у Србији, Иван Та
совац, министар културе и информисања Републике Срби
је, и мр Тијана Палковљевић Бугарски, управница Галерије
Матице српске.

11. јуна 2015: у Галерији Матице српске промовисана је
књига Уметност и стварност српским очима Светлане
Ракић, професорке на Колеџу Френклин у Индијани (САД).
На промоцији су говорили: Богдан Ракић, аутор предго
вора, Данило Вуксановић, уметник и виши конзерватор
Галерије Матице српске, Ненад Шапоња, директор изда
вачке куће „Агора”, и ауторка.

16. јуна 2015: изашао је нови број Летописа Матице српске,
у којем се поред устаљених рубрика издваја темат „Висока
и ниска књижевност – са наводницима или без њих?” за
који пишу: А. Гаталица, С. В. Тешин, В. Кецмановић, Б. Ада
шевић, В. Гвозден, Д. Стоиљковић, В. Тријић, И. Мароје
вић, С. Видрић, М. Јоцић и С. Владушић.

12. јуна 2015: Матицу српску посетили су библиотекари
из Мађарске. Госте је примила мср Александра Јовановић,
стручни сарадник Рукописног одељења.
12. јуна 2015: акредитовани програм Библиотеке Матице
српске, Управљање конфликтима у библиотекама: у сусрет
стварању ефикасног радног окружења, одржан је у Народ
ној библиотеци Бечеј. Реализатор програма била је Јелена
Јовин.

18. јуна 2015: мср Јелена Веселинов, управница послова
Матице српске, учествовала је у Привредној комори Вој
водине, а у организацији Министарства правде, на јавној
расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона
о враћању одузете имовине и обештећењу. Управница
послова указала је да је изостављањем удружења и устано
ва из круга лица којима је дато право да потражују одузету
имовину учињена дискриминација која се не односи само
на Матицу српску, већ и на САНУ, Универзитет, Соколско
друштво, Црвени крст и друга удружења и установе којима
је одузета имовина, односно њиховим правним следбе
ницима. Том приликом изнела је и предлог да се и удру
жењима и установама призна ово право, те предложила
допуну члана 5 Закона који наводи лица која имају право
на враћање имовине и обештећење.

12–13. јуна 2015: мр Тијана Палковљевић Бугарски, управ
ница Галерије Матице српске, и Јелена Огњановић, кустос
за едукацију, учествовале су на конференцији Маркетинг
и комуникације институција културе у дигиталној ери,
у организацији Министарства културе и информисања
Реп ублике Србије и Британског савета у Београду.
12. и 26. јуна 2015: у оквиру пратећег програма изложбе
Светлост у мраку Првог светског рата. Врхунска остваре
ња протагониста импресионизма у Србији одржано је пре
давање „Односи француског и српског импресионизма”
др Дијане Метлић, доцента на Академији уметности у
Новом Саду, и стручно тумачење изложбе Мирославе Жар
ков, историчара уметности.

18. јуна 2015: у атријуму Библиотеке Матице српске, одр
жана је друга Трибина у оквиру циклуса Савремени човек
и савремени свет, а предавач је био Његово преосвештен
ство епископ нишки др Јован.

15. јуна 2015: у Матици српској проф. др Дејан Михаило
вић, са Технолошког универзитета Монтереј (Мексико),
одржао је предавање „Латинска Америка и Србија у новој
прерасподели светске моћи”. Присутне је поздравио проф.
др Драган Станић, председник Матице српске.

18. јуна 2015: мр Тијана Палковљевић Бугарски, управни
ца Галерије Матице српске, говорила је на отварању из
ложбе Београд Јована Бијелића, ауторке др Симоне Чупић,
у Музеју савремене умјетности Републике Српске у Бања
луци. Изложбу којом се обележава педесет година од смрти
сликара и академика Јована Бијелића реализовали су Га
лерија Српске академије наука и уметности и Галерија Ма
тице српске у сарадњи са Академијом наука и умјетности
Републике Српске и Музејом савремене умјетности Репу
блике Српске.

15–21. јуна 2015: Марија Ваш, Јелена Поповић и Тамара
Вујков Ђурановић, библиотекарке Библиотеке Матице
српске, присуствовале су Другом бечком семинару у орга
низацији Савезног министарства за Европу, интеграцију
и спољне послове Аустрије.

19. јуна 2015: Матицу српску посетили су Његово преосве
штенство епископ бачки Иринеј и Његово преосвештен
ство епископ нишки Јован. Госте су примили проф. др
Драган Станић, председник Матице српске, доц. др Ђорђе
Ђурић, генерални секретар, и Селимир Радуловић, управ
ник Библиотеке Матице српске.
21. и 23. јуна 2015: Галерија Матице српске учествовала је
на отварању манифестације Новосадске дечије летарије 5
у Тржном центру ,,БИГ”. Том приликом Мирослава Жар
ков, кустос-приправник Галерије, представила је едукатив
ни програм Осети уметност. Доживљавање уметничких
дела путем чула и одржала креативну радионицу „Осети
уметност чулима”.
23. јуна 2015: у заједничком врту Галерије Матице српске
и Спомен-збирке Павла Бељанског, одржана је конферен

16. јуна 2015: у резиденцији амбасадора при Амбасади Ре
п ублике Италије у Београду одржана је конференција за
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ција за новинаре поводом отварања манифестације Лето
у врту галерија 2015 (25. јун ‒ 5. септембар, четвртком од
21 сат). О манифестацији и програму говориле су мр Ти
јана Палковљевић Бугарски, управница Галерије, Мили
ца Орловић Чобанов, руководилац Музеолошког одељења
Спомен-збирке, те Јелена Огњановић и Јулијана Стојсавље
вић, кустоси.

блиотеке „Карло Бјелицки” из Сомбора који је, са сарадни
цима и Давидом Кецманом Даком, председником Друштва
чланова Матице српске из Сомбора, посетио Матицу срп
ску. Разговарало се о будућој сарадњи која би требало да
укључи и интензивнији рад Матичиног Друштва.
26. јуна 2015: одржана је Трећа седница Управног одбора
Галерије Матице српске у 2015. години на којој је усвојен
Предлог Плана рада Галерије Матице српске за 2016. годину.

25. јуна 2015: проф. др Драган Станић, председник Мати
це српске, доц. др Ђорђе Ђурић, генерални секретар, и проф.
др Слободан Владушић, главни уредник Летописа Мати
це српске, били су на састанку са Бојаном Пајтићем, председ
ником Владе АП Војводине. Разговарало се о проблемима
финансирања Летописа.
25. јуна 2015: у Матици српској приређен је концерт пија
нисткиње Милице Јелача Јовановић (САД). Изведене су
композиције И. Карача, Р. Бригса и Р. Шумана.
25. јуна 2015: годишњицу рођења Јована Цвијића (1865−
1927), географа, истраживача, професора и академика,
Библиотека Матице српске обележила је у јавном каталогу
електронском изложбом грађе из својих збирки. Ауторке
поставке су Ивана Гргурић и Оливера Шербеџија, а уред
ник Селимир Радуловић, управник Библиотеке Матице
српске.

26. јуна 2015: у Матици српској промовисана је нова се
рија гласила Матице српске за културу усмене и писане
речи Језик данас. Присутне је поздравио проф. др Драган
Станић, председник Матице српске. О новој серији и
првом броју (двоброју) говорили су проф. др Вера Васић,
проф. др Рајна Драгићевић и проф. др Рада Стијовић, глав
ни и одговорни уредник. Пре промоције одржан је саста
нак Уредништва и закључен нови број.

25. јуна 2015: у заједничком врту Галерије Матице српске
и Спомен-збирке Павла Бељанског, концертом „Jazz vocal
classic” у извођењу Александар Дујин оркестра и Владане
Марковић, једног од најбољих џез вокала млађе генераци
је, свечано је отворена манифестација Лето у врту гале
рија 2015. Публику су поздравиле мр Тијана Палковљевић
Бугарски, управница Галерије, Милица Орловић Чобанов,
руководилац Музеолошког одељења Спомен-збирке, и
Александар Дујин.

28–29. јуна 2015: Селимир Радуловић, управник Библио
теке Матице српске, Ласло Блашковић, управник Народне
библиотеке Србије, и Горан Влаховић, руководилац Оде
љења заштите публикација Библиотеке Матице српске,
посетили су Сентандреју. Другог дана гости су, између
осталог, обишли Библиотеку епископа Арсенија Стојковића
и депо са старим српским штампаним књигама. Убрзо на
кон ове посете, у Библиотеци Матице српске припремљен
је предлог и сачињена концепција Уређење, обрада и зашти
та Библиотеке епископа Арсенија Стојковића, која треба
да се оствари заједничким радом Библиотеке Матице срп
ске и Народне библиотеке Србије.

25. јуна 2015: у Матици српској свечано је уручена Награда
Матице српске за историју „Иларион Руварац”. Награда
је додељена први пут, а овогодишњи лауерати су проф. др
Мира Радојевић и академик Љубодраг Димић, који су за
хваљујући књизи Србија у Великом рату: 1914–1918: кратка
историја отпочели један, верујемо, дуг и плодоносан тра
дицијски низ добитника овог престижног признања. Све
чаност је отворио проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, који је лауреатима и уручио награде, а о до
битницима и њиховој књизи беседили су академик Љу
бомир Максимовић, председник Жирија, и доц. др Ђорђе
Ђурић, генерални секретар Матице српске.

28. јуна 2015: у згради некадашње Препарандије у Сент
андреји (Мађарска), свечано су отворене изложбе Српска
уметност у десет слика. Из колекције Галерије Матице
српске и Плави круг. (С)ликовна обнова Данила Вуксанови
ћа, које су заједнички реализовали Галерија Матице српске
и Музеј Српске православне епархије будимске у Сентан
дреји. На отварању изложби говорили су Коста Вуковић,
кустос Музеја Српске православне епархије будимске у
Сентандреји, Вера Пејић Сутор, председница Самоупра
ве Срба у Мађарској, мр Тијана Палковљевић Бугарски,
управница Галерије Матице српске, мр Данило Вуксановић,
уметник, и Миклош Вершеги Нађ (Nagy Miklós Verseg),
градоначелник Сентандреје, који је изложбе званично и
отворио, док је у музичком делу програма наступио Хор
Славистичке катедре Факултета „Етвеш Лорант” у Будим
пешти.

26. јуна 2015: проф. др Драган Станић, председник Мати
це српске, примио је Владимира Јерковића, управника Би

29. јуна 2015: одржана је 100. седница Председништва Ма
тице српске.
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29. јуна 2015: саопштење Управног одбора Матице српске.
Управни одбор Матице српске је на својој седници од 29.
јуна 2015. године поново разматрао финансијску ситуа
цију установе. Чланови Управног одбора су запрепашћени
чињеницом да је Министарство културе и информисања
Републике Србије неоправдано и неправедно смањило
средства за редовно функционисање Матице за преко 30%:
у 2014. години та средства добијена од Министарства кул
туре износила су 46 милиона, а сада у 2015. предвиђен је
уговор на свега 35 милиона динара. Од тих средстава Ма
тица још Министарству финансија враћа око 3 милиона
динара на основу Закона о уштеди на платама и зарадама,
тако да је укупни прилив средстава од Министарства кул
туре сведен на свега 32 милиона. Таквим смањењем, којим
могу да се исплате зараде запослених и мањи део матери
јалних трошкова, у Матици српској је угрожен систем као
целина. Угрожен је елементарни опстанак установе, угро
жени су њени програми за јавност и деловање у региону
и свету, па и такве тековине српске културе као што је Ле
топис Матице српске, најстарији српски и светски часо
пис који континуирано излази готово два пуна века. Нај
одлучније протестујући против таквог поступка, искрено
се надамо да ће надлежно Министарство културе и инфор
мисања учинити оно што је једино оправдано, те да ће
исправити овако значајну грешку. Неопходно је још једном
са крајњом озбиљношћу сагледати финансијске околности
под којима функционише Матица српска и умањење сред
става свести на меру коју намећу законска решења. Уколи
ко та грешка не буде исправљена, па Летопис и Матица
српска буду принуђени да знатно редукују своју делатност,
Министарство културе и информисања целој културној
и друштвеној јавности јасно ставља до знања да свој посао
не обавља са неопходним минимумом компетенција, знања
и одговорности.

Јована Амиџић, Гимназија „Исидора Секулић“ у Новом
Саду; Виола Ковачић, Гимназија „Светозар Марковић“ у
Новом Саду; Флориан Ковачић, Гимназија „Светозар Мар
ковић“ у Новом Саду; Александар Ивковић, Гимназија
„Светозар Марковић“ у Новом Саду; Петар Јанковић, Гим
назија „Лаза Костић“ у Новом Саду; Александар Спасић,
„Гимназија Бечеј“ у Бечеју; Богдан Окиљевић, Медицин
ски факултет УНС; Вукашин Јовановић, Економски факул
тет у Суботици; Бојана Ристић, Правни факултет УНС;
Николина Тутуш, Филозофски факултет УНС; Сања Павло
вић, Филозофски факултет УНС; Свјетлана Комленовић,
Филозофски факултет УНС; Јелена Гајић, Филозофски фа
култет УНС; Светозар Матејашев, Филозофски факултет
УНС; Маја Королија, Филозофски факултет УНС; Алек
сандар Ристески, Филозофски факултет УНС; и Алексан
дра Гурјанов, Економско-трговинска школа у Бечеју.
29. јуна 2015: председник Матице српске проф. др Драган
Станић, потпредседник проф. мр Ненад Остојић и генерал
ни секретар доц. др Ђорђе Ђурић примили су делегацију
из Нижњег Новгорода коју је предводио проф. др Андреј
Кузњецов.

29. јуна 2015: у Матици српској свечано су уручене награ
де из задужбинских фондова Матице српске најбољим ђа
цима и студентима завршних година школа и факултета.
Уз присуство бројних званица и представника медија, на
грађене ученике и студенте с неколико пробраних речи по
здравио је проф. др Драган Станић, председник Матице
српске, и том приликом им уручио пригодне поклоне. До
битници награда задужбинских фондова Матице српске за
2015. годину су: Оливера Огњеновић, Карловачка гимна
зија у Сремским Карловцима; Димитрије Ердељан, Гимна
зија „Јован Јовановић Змај“ у Новом Саду; Јована Николе
тић, Гимназија „Исидора Секулић“ у Новом Саду; Никола
Радновић, Гимназија „Исидора Секулић“ у Новом Саду;

29. јуна 2015: проф. др Драган Станић, председник Мати
це српске, присуствовао је свечаности поводом Дана Уни
верзитета у Новом Саду. Матици српској је на свечаности
уручена Плакета за изузетан допринос развоју, унапре
ђењу и афирмацији Универзитета.
29. јуна – 3. јула 2015: у Галерији Матице српске, у оквиру
Новосадских дечијих летарија 5, реализовано је пет креа
тивних радионица за децу: „Прича о изгубљеном дечаку”,
„Прича једног коња”, „Прича о тајанственој дами”, „Мала
љубавна прича” и „Владарева прича”. Радионице су води
ле Мирослава Жарков, кустос-приправник, и Бојана Обра
довић, педагог и стручни сарадник Галерије.
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