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31. децембра 2015: у Матици српској одржан је традицио
нални новогодишњи коктел којем су прис уствовали чла
нови Председништва и запослени, а том приликом, између
осталог, разговарало се и о постигнутим резултатима у 2015.
години и плановима да се са интензивним и плодотворним
радом у Одељењима настави и у наредној 2016. години.
4. ја н уар а 2016: Библиот ек а Мат ице српс ке, пов одом
175-годишњице рођења чешког композитора Антоњина
Дворжака (1841–1904), приредила је електронску изложбу
грађе из својих збирки. Аутор поставке је Ивана Грг урић,
а уредник Селимир Рад уловић, управник Библиотеке.
6. јан уара 2016: Галерија Матице српске, у оквиру програ
ма Новосадскe дечјe зимзаријe 5, у Позоришту младих одр
жа ла је креативн у ра диониц у за дец у „Бож ићне приче”
коју су водиле Јелена Огњановић, кустос, и Бојана Обра
довић, педагог-сарадник.
9. ја н уара 2016: у Галерији Матице српске, промоцијом
књиге Корчулански ђир и стручним тумачењем изложбе,
свечано је затворена изложба Албрехт Дирер и његови са
временици. Тријумфална поворка цара Максимилијана I.
Присутне је поздравила мр Тијана Палковљевић Бугарски,
управник Га лерије. О књизи је говорила проф. др Са ша
Брајовић, историчар уметности и аутор, а након тога струч
но ту мачење изложбе изнеле су мср Снежа на Миш ић,
кустос изложбе, и Станислава Јовановић, сарадник.
14. јануара 2016: у Галерији Матице српске, поводом затва
рања изложбе Албрехт Дирер и његови савременици. Три
јумфална поворка цара Максимилијана I, одржана је кон
ференција за новинаре на којој су су мира ни резултати
изложбе. Том приликом говориле су мр Тијана Палковље
вић Бугарски, управник Галерије, као и кустоси мср Да
нијела Ванушић из Музеја града Београда и мср Снежана
Мишић из Галерије Матице српске.
15. јануара 2016: доц. др Ђорђе Ђурић, генерални секретар
Матице српске, састао се у Београду са Александром Фул
госи, помоћником министра култ уре.
15. јан уара 2016: академик Матија Бећковић уручио је у
Београ д у Дона цију у вредности од 5000 еу ра делега цији
Матице српске коју су чинили проф. др Драган Станић,
председник, доц. др Ђорђе Ђурић, генерални секретар, и
Селимир Рад уловић, управник Библиотеке Матице срп
ске. Наиме, угледни српски песник, академик Матија Бећ
ковић, добитн ик новоус та новљене на г ра де за укупно
књижевно стваралаштво Андрићевог института и награде
за књиг у Три поеме, донирао је Матици српској и Српској
књижевној задрузи по део новчаног износа ове награде.
Овим гестом, Бећковић је поред значајне материјалне по

моћи скрен уо пажњу јавности на тежак материјални по
ложај ових темељних на ционалних уста нова култ у ре и
неадекватан третман од стране надлежног министарства.
15. и 29. јануара 2016: у Галерији Матице српске, у оквиру
пратећег програма изложбе Заштита културно-историј
ског наслеђа Будимске и Темишварске епархије, одржано
је стручно тумачење изложбе и Отворени атеље – конзер
вација икона Будимске и Темишварске епархије, на којем
су учествовали: др Даниела Королија Црквењаков, конзер
ватор саветник Галерије и један од аутора изложбе, и мр
Данило Вуксановић, виши конзерватор.
16, 23. и 30. јан уара 2016: у Га лерији Мат ице српске, у
оквиру едукативног програма за дец у Осети уметност,
настављен је циклус креативних радионица суботом: „Лу
кац, сланина и карирана тканина”, „Недељни ручак уз зе
лени стручак” и „Слатка воћкица – укусна тортица”.
18. јан уара 2016: одржана је 116. седница Председништва
Матице српске.
18. јануара 2016: проф. др Драган Станић, председник Ма
тице српске, и доц. др Ђорђе Ђурић, генерални секретар,
прис устова ли су Свечаној ака демији поводом обележа
вања стогодишњице Мојковачке битке, која је одржана у
београдском Сава центру.
20. јан уара 2016: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, и Селимир Рад уловић, управник Библио
теке Матице српске, честитали су славу преосвећеном Вла
дики Бачком Иринеју.
21. јануара 2016: проф. др Бранко Бешлин, потпредседник
Матице српске, прис уствовао је свечаности поводом обе
лежа вања Дана Арх ива Ју госла вије, одржа ној у Арх иву
Југославије у Београд у.
22. јануара 2016: проф. др Драган Станић, председник Ма
тице српске, и проф. Владимир Димитријевић потписали

Васпитање пијанисте преведе на српски и да пијаниста
Михаил Плетњов одржи семинар и концерт у Новом Саду.
На крају вечери Марина Галогажа, председник Удружења
Руско-српског пријатељства „Луч”, уручила је, као поклон,
примерак књиге Васпитање пијанисте Марини Милић
и Милану Миладиновићу, шефу Департмана музичке умет
ности.

су уговор о пок лону у којем се наводи да проф. Димитри
јевић поклања Матици српској рукописну грађу познатог
српског проф. философије, математике и немачког језика,
Владимира Вујића. Проф. Владимир Вујић је током живота
обја вио бројне критичке текстове о дру штвено-култ ур
ним питањима, а често је објављивао у Летопису Матице
српске. Рукописна грађа која је поклоњена Матици српској
чуваће се у Рукописном одељењу.
22. јан уара 2016: у Галерији Матице српске, поводом обе
лежа вања 120-годишњице рођења сликара Са ве Шу ма
новића, одржа не су Кус тоске приче Сава Шумановић у
колекцији Галерије Матице српске. О живот у и стварала
штву Шумановића, као и о начину на који су његова умет
ничка дела стигла у колекц ију Га лерије, пред бројном
пу бликом говориле су Јелена Огња новић и Станисла ва
Јовановић, кустоси.
22. јан уара 2016: Галерији Матице српске, на централној
прослави обележавања 120-годишњице рођења сликара
Саве Шумановића одржаној у Галерији слика „Сава Шу
мановић” у Шиду, додељена је Захвалница за дугогодишњу
сарадњу на пројектима и изложбама које истич у ствара
лаштво овог уметника. Свечаности је прис уствовао и За
хвалниц у примио Ненад Војновић, секретар Галерије.

29. јан уара 2016: у Мат иц и српс кој одрж ан је јавн и час
Блогераме. Матица српска, новосадска компанија Eipix и
Центар за ист ра ж ивање и поп улариза цију српске књи
жевности, који дел ује при Одсек у за српску књижевност
новос адског Филозофског фа к ултета, орга низова ли су
крајем 2015. године Блогераму – курс писања блогова за
ученике 4. разреда новосадских средњих школа. Током
трајања курса, полазници су, уз менторство мср Милоша
Јоцића и мср Марка Тошовића, сарадника Центра, напи
сали више од сто ауторских радова, који се налазе на сајту
курса http://blogerama.ff.uns.ac.rs/. Часови на курс у били
су за миш љени и остварени као модерна интера ктивна
предавања, где су полазници читали и коментарисали дру
ге полазнике, уједно развијајући своје способности читања
и критичког размишљања. Блогерама се завршила јавним
читањем блогова у Свечаној са ли Матице српске. При
сутне је поздравио проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, а обратили су им се и Иван Франц уски, у
име компаније Eipix, и проф. др Слободан Вла д у шић у
име Цент ра за ист ра ж ивање и поп улариза ц ију српс ке
књижевности. На кон тога, полазници курса прочита ли
су своје најза ним љивије ра дове. Свеча ност се за вршила
уручивањем пригодних пок лона младим полазницима и
коктелом у Салонима Матице српске.

25. јан уара 2016: одржана је 117. седница Председништва
Матице српске.
26. јан уара 2016: у Матици српској одржана је традицио
нална Светосавска беседа (прилог).
27. јануара 2016: проф. др Драган Станић, председник Ма
тице српске, беседио je у оквиру Светосавског програма
на Фак ултет у за спорт Универзитета у Новом Сад у.
27. јан уара 2016: др Миодраг Матицк и, потпредседник
Матице српске, на позив Министарства просвете и нау ке,
представљао је Матицу српску на Светосавској академији
у Народном позоришту у Београд у.
28. ја н уара 2016: у Матици српској одржа но је музичко
вече поводом 100-годишњице рођења проф. Евгенија М.
Тимакина. Публику је поздравила проф. и пијанисткиња
Марина Милић, која је сликама и успоменама подсетила
присутне на проф. Тимакина. О педагошком значају књиге
Васпитање пијанисте проф. Тимакина, говорила је проф.
Биљана Гору новић. Прис утнима се обратила и потпред
седн ик фонда ц ије „Ми х а и л Плетњ ов” Милка Кресоја,
која је подржала циљеве одржаног концерта – да се књига
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1. фебруара 2016: одржана је 118. седница Председништва
Матице српске.
1. фебруара 2016: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, присуствовао је отварању изложбе о Јова
ну Цвијићу, у Ректорат у Универзитета у Новом Сад у.
1. фебруара 2016: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, прис уствовао је свечаности обележавања
Дана Града Новог Сада, у Српском народном позоришту.
1. фебруара 2016: одржана је електронска седница Уред
ништва Зборника Матице српске за друштвене науке.

3. фебруара 2016: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске примио је господина Зорана Алексића из
Беча, са којим је разговарао о мог ућем оснивању Друштва
чланова Матице српске у Аустрији.
4. фебруара 2016: проф. др Дра ган Ста нић, председник
Матице српске, учествовао је у снимању док у ментарног
филма о Александру Тишми (аутора Борка Хложана). Сни
мање је добрим делом обављено у Матици српској.
4. фебруара 2016: проф. др Дра ган Ста нић, председник
Матице српске, као члан жирија учествовао је у свечаном
саопштавању новог добитника књижевне награде „Изви
искра Његошева”. На г ра д у је добио ака демик Љу бомир
Симовић, а свечаност је одржана у Народном позоришту
у Београд у.

2. фебруара 2016: свечано је отворен паркинг иза зграде
Матице српске. Окупљеним представницима медија и за
интересова ној пу блици обратили су се проф. др Дра ган
Станић, председник Матице српске, и Стеван Лугоња, ди
ректор ЈП „Паркинг сервис”.

4. фебруара 2016: у седишту Матице словачке у Србији у
Бачком Петровцу одржан је састанак представника Матице
српске, Матице словачке у Србији, Матице русинске и Бу
њевачке матице. Матиц у српску предста вљао је доц. др
Ђорђе Ђурић, генерални секретар. Разматрани су актуелни
проблеми рада и делатност словенских матица у Србији.
Наглашена је потреба унапређења сарадње Матице словач
ке у Србији, Матице русинске и Буњевачке матице са саве
тима својих националних мањина. Изнети су предлози о
будућим заједничким пројектима. Одлучено је да следећи
састанак буде одржан у Матици српској почетком марта.
Након састанка одржана је конференција за медије.

2. фебруара 2016: у Матици српској потписан је уговор о
поклону између Матице српске и вајара Саве Халугина. Наш
истакнути уметник поклонио је Матици српској скулптуру,
одливак у бронзи, под на зивом Свлачење чи зме, која је
настала 2012. године. Скулпт ура, по речима самог аутора,
предста вља у најбољем светлу његов уметничк и израз.
Матица српска, као најстарија установа култ уре, нау ке и
просвете код Срба, која препознаје значај уметности за са
времено друштво, са захвалношћу је прихватила овај вре
дан пок лон.
2. фебруара 2016: у Га лерији Матице српске, у сарадњи
са креативном ра дионицом „Ма шта лица”, приређена је
изложба дечјих радова Новом Саду с љубављу, као и наступ
музичке школе „Исидор Бајић”, а поводом обележа вања
Дана града Новог Сада.

4. фебруарa 2016: у Галерији Матице српске, поводом обе
лежавања Дана државности Републике Србије, свечано је
отворена госту јућа изложба Историјског музеја Србије
Наталија Обреновић у фонду Бранка Стојановића. На отва
рању изложбе говорили су мр Тијана Палковљевић Бугар
ски, управник Галерије, др Душица Бојић, директор Исто
ријског музеја Србије, и Зорица Јанковић, виши кустос
Историјског музеја Србије и ау тор изложбе. На кон тога
публици се обратио и Бранко Стојановић, колекционар.

3. фебруара 2016: проф. др Драган Станић, председник Ма
тице српске, примио је проф. др Младенка Саџака, декана
Филолошког фа к ултета из Ба ња л у ке, а разговара ло се о
сарадњи двеју установа. Матица српска ће својим издањи
ма обогатити књижни фонд библиотеке Фак ултета.
3. фебруара 2016: у Га лерији Матице српске одржа на је
Годишња конференција за новинаре на којој су мр Тијана
Палковљевић Бугарски, управник, и др Даниела Короли
ја Црквењаков, помоћник управника, представиле најва
жније пројекте и прог ра ме који су реа лизова ни у 2015.
години, те планове и пројекте у 2016. години, док је мср
Снежа на Мишић, програмски директор, наја вила отва
рање изложбе Историјског музеја Србије Наталија Обре
новић у фонду Бранка Стојановића.

5. фебруара 2016: у Матици српској одржана је седница
жирија за додел у „Змајеве награде” Матице српске, а на
кон тога и конференција за штамп у на којој је објављено
да је овогодишњи лау реат ове престиж не песничке на
граде песник Ђорђе Нешић за збирку песама Боље је бити
у мањини.
5, 12, 19. и 26. фебруара 2016: у Галерији Матице српске,
у оквиру пратећег програма изложбе Наталија Обреновић
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у фонду Бранка Стојановића, организована су свакодневна
кустоска вођења, тумачења и предавања – стручно тумаче
ње изложбе Станиславе Јовановић, историчара уметности,
те предавања: „О живот у краљице Наталије Обреновић”
Мирославе Жарков, кустоса Галерије, и „Српска кнегиња
и краљица Наталија Обреновић” др Ђорђа Ђурића, доцен
та на Филозофском факултету у Новом Саду и генералног
секретара Матице српске, као и ауторско тумачење Зорице
Јанковић, вишег кустоса Историјског музеја Србије.

скупа Добровољци у Великом рату 1914–1918, одржаном у
Историјском инстит ут у у Београд у
13. и 27. фебруара 2016: у Галерији Матице српске изведе
на је позоришна представа „Од раја до безњенице”, у про
дукцији организације „Лидернет” Градског позоришта из
Бечеја и Туристичке организације Бечеја.
15. фебруара 2016: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, и Селимир Рад уловић, управник Библио
теке Матице српске, прис уствовали су свечаном пријем у
у Председништву Републике Србије поводом Дана држав
ности Реп ублике Србије.

6. фебруара 2016: у Га лерији Матице српске одржа на је
хуманитарна аукција вина у организацији Ротари клуба
„Alma Mons” из Новог Сада, на којој су чланови и прија
тељи клуба донирали Галерији новчана средства за инсти
ту ционално чланство у Међу народном комитет у музеја
(ICOM).

16. фебруара 2016: одржана је Свеча на седница Матице
српске (прилог).
16. фебруара 2016: изашао је нови број Летописа Матице
српске. У јануарско-фебруарском двоброју, поред устаље
них рубрика, издаваја се темат „Српске цркве и манастири
у књижевности”. Читаоци имају прилик у да, поред оста
лог, сазнају нове чињенице о лепоти, смислу и значењу ма
настира у српској средњовековној књижевности, да се још
једном осврну на значај светилишта у стваралачком опусу
Миодрага Павловића, Васка Попе и Горана Петровића, а
потом и да кроз писану реч осете све лепоте манастира Гра
чаница, Девич и Соколица. Текстове потпис у ју Ната ша
Половина, Славко Гордић, Оља Василева, Жарко Милен
ковић, Живојин Ракочевић, Слободан Владушић, Јана Алек
сић и Николина Тут уш.
17. фебруара 2016: у прос торија ма Српског култ урног
центра у Вуковару одржана је промоција Српског биограф
ског речника. О овом капиталном пројект у Матице српске
говорили су: др Алекс анд ра Нова ков, нау чни секретар
Уређивачког одбора Српског биографског речника и уред
ник за фот ог рафиј у лекс иког рафс ких изд ањ а Мат ице
српске, Дејана Оцић, уредник за лексиког рафију За вода
за уџб ен ике у Беог ра д у, мр Дра г ан Ту бић, предс едн ик
Редакционог одбора Српског биографског речника, и Бо
ривој Чалић, библиотекар из Вуковара. Прис утнима су се
обрат ил и и Славко Бу ба ло, новинар, Свет ислав Мике
ревић, председник Српског култ урног центра у Вуковару,
и Живорад Симић, генерални конзул Реп у блике Србије
у Вуковару.

6, 13, 20. и 27. фебруара 2016: у Галерији Матице српске,
током трајања изложбе Наталија Обреновић у фонду Бран
ка Стојановића, одржан је цик лус креативних радиони
ца за дец у Из тајне шкриње краљице Наталије: „Да сам
краљ бар на дан”, „Правимо селекцију за колекцију”, „Лети,
лети, моје бело писмо” и „Раскошно лице двора краљице”.
Радионице су водиле Мирослава Жарков и Јелена Огња
новић, кустоси Галерије, у сарадњи са Бојаном Обрадовић,
педагогом, као и студентима педагогије.
8. фебруара 2016: одржана је 119. седница Председништва
Матице српске.
8. фебруара 2016: Библиотека Матице српске, поводом
225-годишњице рођења песника и историчара Симе Ми
лутиновића Сарајлије (1791–1847), приредила је електрон
ску изложбу гра ђе из својих збирк и. Ау тор пос тавке је
Ивана Грг урић, а уредник Селимир Рад уловић, управник
Библиотеке.

17. фебруара 2016: мр Тијана Палковљевић Бугарски, управ
ник Галерије Матице српске, Ненад Војновић, секретар, и
мр Данило Вуксановић, програмски директор, присуство
вали су састанку у Компанији „Tarkett” у Бачкој Паланци,
а поводом организовања изложбе одабраних уметничких
дела из колекције ове компаније која ће бити представљена
у Гранд Клубу.

11. фебруара 2016: одржа на је 120. седница Председни
штва Матице српске.

18. фебруара 2016: одржана је седница Надзорног одбора
Матице српске.

11. фебруара 2016: у Галерији Матице српске, у органи
за цији тима „Креативно менторство”, одржа но је пред
ста вљање програ ма Креативно менторство намењеног
младим професионалцима у култ ури, култ урном наслеђу
и креативним инд устријама, тј. њиховом личном и про
фесионалном развоју.

18. и 19. фебруара 2016: у Га лерији Матице српске одр
жане су седнице Надзорног и Управног одбора на којима
су усвојени: Извештај о рад у и Извештај о финансијском
пословању у Галерији Матице српске за 2015. годину, Про
грам рада за 2016. годину, као и Финансијски план и План
набавки за 2016. годин у.
19. фебруара 2016: Матиц у српску посетили су господин
Славиша Грујић, покрајински секретар за култ уру и јавно
информ ис ање, и гос под ин Дра г ан Срећков, помоћн ик

12. фебруара 2016: проф. др Бранко Бешлин, потпредседник
Матице српске, и доц. др Ђорђе Ђурић, генерални секретар,
присустовали су састанку Организационог одбора нау чног
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28. фебруара 2016: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, прис уствовао је обележавању Дана Реп у
блике Српске у Представништву Републике Српске у Бео
град у.
29. фебруара 2016: одржана је седница Управног одбора
Матице српске.
1–18. марта 2016: у Галерији Матице српске, у сарадњи са
Предшколском установом „Радосно детињство”, одржане
су креативне радионице за децу и маме поводом 8. марта,
пра зника жена. Ра дионице су водиле Јелена Огња новић
и Мирослава Жарков, кустоси.
2. марта 2016: проф. др Драган Станић, председник Мати
це српске, прис уствовао је у биоскоп у „Арена” премијери
прве епизоде ТВ серије „Вере и завере” Александра Тишме,
која је сним љена уз подршку Матице српске.

секретара. Госте су примили проф. др Драган Станић, пред
седник Матице српске, доц. др Ђорђе Ђу рић, генерални
секретар, и мср Јелена Веселинов, управник послова. Пред
ставници Матице српске и гости разговарали су о резул
татима досадашње сарадње, плановима за даљи рад и про
јектима који ће бити реа лизовани током године.

3. марта 2016: проф. др Драган Станић, председник Мати
це српске, и Драган Бујошевић, генерални директор РТС,
у згради РТС у Београду потписали су протокол о сарадњи
двеју установа.

21. фебруара 2016: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, прис уствовао је у Београ д у уру чењу на
граде „Доситеј Обрадовић” Раши Попову.

2. и 9. марта 2016: У оквиру обележавања Месеца франко
фоније 2016, Француски инстит ут у Србији, Галерија Ма
тице српске и Орг а н из а ц ија „La Renaiss ance Français”,
приредили су у Француском институту у Београду циклус
предавања о паралелама у култ ури Франц уске и Србије:
„Утицаји француске уметничке музике на српску уметнич
ку музик у у ХХ век у” проф. др Ире Проданов са Акаде
мије уметности у Новом Сад у, и „Српски читалац у доба
просветитељства и француска књижевност” проф. др Мир
ја не Д. Стефановић са Филозофског фа к ултета у Новом
Сад у.

21. фебруара 2016: мр Тијана Палковљевић Бу г арс ки,
управник Галерије Матице српске, прис уствовала је све
ча ном затварању изложбе Мирослав Краљевић и његови
следбеници у Спомен-збирци Павла Бељанског.
22. фебруара 2016: одржана је седница Извршног одбора
Матице српске.
23. фебруара 2016: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, прис уствовао је комеморативном програ
му посвећеном проф. др Јаношу Бањаију на Филозофском
фак ултет у у Новом Сад у.

4. марта 2016: у оквиру програма Србија у Првом светском
рату 1915, у Матици српској одржано је предавање „Даске
које су живот значиле: српско позориште” проф. мр Гор
дане Илић Марковић са Инстит ута за славистик у у Беч у.
Присутне госте поздравио је доц. др Ђорђе Ђурић, генерал
ни секретар Матице српске.

23. фебруара 2016: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, и доц. др Ђорђе Ђурић, генерални секретар,
састали су се у Влади АП Војводине са др Бојаном Пајти
ћем, председником Вла де. Разговара ло се о финансијкој
помоћи Летопису Матице српске.
23. фебруара 2016: проф. др Славко Гордић прис уствовао
је, у име Матице српске, седници Националног савета за
високо обра зовање у Министарству просвете и нау ке у
Београд у.

4. марта 2016: проф. др Драган Станић, председник Ма
тице српске, примио је гру п у ру м унских компаратиста,
проу чавалаца књижевности.
4. и 11. марта 2016: у Галерији Матице српске, у оквиру
пратећег програма изложбе Наталија Обреновић у фонду
Бранка Стојановића, одржано је предавање „Визуелиза
ција идентитета и случај краљице Наталије Обреновић”
др Игора Борозана, доцента на Филозофском фак ултет у
у Београ д у и ау торско ту мачење изложбе Зорице Јанко
вић, вишег кустоса Историјског музеја Србије.

23. фебруара 2016: у Библиотеци Матице српске одржан
је састанак са руководиоцима матичних служби народних
библиотека у Војводини.
25. фебруара 2016: одржана је 121. седница Председништва
Матице српске.
25. фебруара 2016: у оквиру обележавања Месеца фран
кофоније 2016, Франц уски инстит ут у Србији, Га лерија
Матице српске и организација „La Renaissance Français”,
приредили су у Беог ра д у цик лус преда вања Паралеле у
култури Француске и Србије ‒ књижевност, сликарство
и музика. Прво предавање „Односи француског и српског
импресионизма” др Дија не Метлић са Ака демије умет
ности у Новом Сад у, одржано је у Музеју „Zepter”.

5, 12, 19. и 26. марта 2016: у Галерији Матице српске одр
жан је циклус креативних радионица суботом Кога волим
у Галерију водим: „Чика Јова о бака ма и дека ма”, „Ма ме
– наше хероине”, „Секе и бате кроз музеј нас прате”, „Био
једном један сликар Сава Шумановић”. Радионице су во
диле Мирослава Жарков и Јелена Огњановић, кустоси, и
Бојана Обрадовић, педагог, у сарадњи са студентима пе
дагогије Филозофског фак ултета у Новом Сад у.

26. фебруара 2016: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, прис уствовао је свечаној додели награде
Филип у Давид у за најчитанију књиг у године, у Народној
библиотеци у Београд у.

7. марта 2016: одржа на је 122. седница Председништва
Матице српске.
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8. марта 2016: мр Тијана Палковљевић Бугарски, управ
ник Галерије Матице српске, стручно је тумачила изложбу
уметничких дела из колекције компаније „Таркет”, која је
приређена у Гранд клу бу у Бачкој Па ланци, а поводом
састанка регионалних директора ове компаније. Догађа
ју је прис уствовала и др Даниела Королија Црквењаков,
помоћник управника.

хова, председник, и Ана Медвеђова, председник Просвет
не комисије (Матица словачка), Ђура Папуга, председник,
Миломир Шајтош, заменик председника, и проф. др Ми
хајло Фејса, портпарол (Матица русинска), те Иван Седлак,
председник, Марко Марјанушић, потпредседник, и Тама
ра Бабић, потпредседник (Буњевачка матица). Том прили
ком је Ђура Папуга, председник Матице русинске, уручио
проф. др Драган у Станићу, председник у Матице српске,
признање за допринос у очувању и продубљивању сарадње
између ових двају инстит уција. Поред званица и бројних
представника медија, програму је присуствовао и Славиша
Грујић, покрајински секретар за култ уру.

9. марта 2016: Галерију Матице српске посетио је Јоханес
Иршик, директор Аустријског културног форума у Београ
ду. Госта су дочека ле мр Тијана Палковљевић Бу гарски,
управник Га лерије, др Даниела Корол ија Црк вења ков,
помоћник управника, и мср Снежана Мишић, програмски
директор.
9. марта 2016: у Галерији Матице српске, поводом 8. марта,
одржана је приредба и изложба дечјих радова Мами на дар
у организацији креативне радионице „Машталица” и ПУ
„Радосно детињство”. Малишане и њихове маме поздра
виле су Јелена Огњановић, музејски едукатор, и Весна Пан
тић из „Машталице”.

10. марта 2016. године: у Матици српској одржано је пре
да вање „Десет Дантеових ефеката” Коље Мићевића, пе
сника и преводиоца. Госте је поздравио проф. др Драган
Станић, председник Матице српске.
10. марта 2016: Галерију Матице српске посетиле су гошће
Унив ерзит ет а у Нов ом Са д у, Франчес ка Фјор ент ин и,
ванредни професор упоредног права на Универзитет у у
Трсту, и Паола Монако, истраживач на постдокторским
студија ма, које се ба ве пра вима и за штитом култ урног
наслеђа и њи ховом применом кроз сарадњу у Европској
унији. Мр Тија на Палковљевић Бу гарски, управник Га
лерије, и др Даниела Королија Црк вења ков, помоћник
управника, упознале су гошће са пројектима везаним за
споменике српске култ уре у иностранству и међународну
сарадњу.

10. марта 2016: проф. др Драган Станић, председник Мати
це српске, примио је Јоханеса Иршика, аташеа за култ уру
Амбасаде Аустрије. Сусрету су присуствовали и мср Јелена
Веселинов, управник послова Матице српске, те Селимир
Рад уловић, управник Библиотеке Матице српске.

11. марта 2016: проф. др Драган Станић, председник Ма
тице српске, прис уствовао је окру глом стол у Друштве
но-хуманистичке науке у Србији – стање и питање вред
новања, одржаном у Српској академији нау ка и уметности
у Београд у.
11. марта 2016: Галерију Матице српске посетио је про
фесор Сузуки Мичитака из Јапана, који је са мр Тијаном
Палковљевић Бугарски, управником Галерије, разговарао
о мог ућности гостовања изложбе Зографи. Српске иконе
прве половине XVIII века у Јапан у 2018. године.

10. марта 2016: у Матици српској предста вљено је дело
вањ е Мат ице слов ачке, Мат ице рус инс ке и Бу њ ев ачке
мат ице са сед иш тем у Србији. Прис утне је поздра вио
проф. др Драган Станић, председник Матице српске, а о
настанку, статусу, културно-просветном деловању и неким
акт уелним проблемима са којима се суоча вају помен у те
словенске матице говорили су: Катарина Мелегова Мели

14. марта 2016: одржана је 123. седница Председништва
Матице српске.
15–18. марта 2016: у студијској посети Галерији Матице
српске боравиле су колеге из Уметничко-историјског музе
ја у Бечу, Андреас Цимерман и Барбара Хербст из Одељења
за уметничку едукацију. Поред упознавања са историјатом
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18. марта 2016: у Га лерији Матице српске, поводом обе
лежавања 190-годишњице рођења сликара Новака Радо
нића, одржана је Кустоска прича Новак Радонић у колек
цији Галерије Матице српске. Живот и богато ствара ла
штво уметника представили су: мр Данило Вуксановић,
Мирослава Жарков и Станислава Јовановић.

Галерије, сталном поставком и програмским активностима,
основни циљ посете било је упознавање са едукативним
програ мима Га лерије, које су предста виле мср Снежа на
Мишић, програмски директор, и Јелена Огњановић, му
зејски едукатор.
16. марта 2016: у Српској академији нау ка и уметности у
Београд у одржана је седница Уређивачког одбора Српске
енцик лопедије.

19. марта 2016: доц. др Ђорђе Ђурић, генерални секретар
Матице српске, састао се са представницима Фондације
„Браћа Карић” (Даницом Карић, управницом, Катарином
Гајин и Алекс анд ром Нинковић Та шић) у вези са обја
вљивањем Мемоара Михајла Пупина.

16. марта 2016: мр Тијана Палковљевић Бугарски, управ
ник Галерије Матице српске, као члан Савета за изложбе
ну делатност Огранка САНУ у Новом Сад у, учествовала
је на конференцији за новинаре одржаној у Огранк у, а на
којој су наја вљени прог ра ми у 2016. години, као и нова
програмска оријентација.

20–24. март а 2016: Јелена Огњ а новић, муз ејс ки еду к а
тор Галерије Матице српске, учествовала је на семинару
„Audience development” који је одржан у Приштини, у окви
ру пројекта Британског са вета Moving Museums, у којем
поред Га лерије учеству ју музеји из региона са заједнич
ким циљем приближа вања уметности и култ у ре деци и
младима.

17. марта 2016: проф. др Драган Станић, председник Ма
тице српске, проф. мр Ненад Остојић и проф. др Бранко
Бешлин, потпредседници, састали су се у Огранку САНУ
у Новом Са д у са ака дем иком Стева ном Пилиповићем,
председником, и академиком Теодором Атанацковићем,
генералним секретаром, а разговарало се о сарадњи и за
једничким програмима, нарочито у поглед у разматрања
стања нау чноистраживачког рада и високог образовања.

21. марта 2016: одржана је 124. седница Председништва
Матице српске.

21. марта 2016: Матица српска и Библиотека Матице срп
ске обележиле су Светски дан поезије програмом посве
ћеним Матији Бећковићу. О признатом песник у и акаде
мику говорили су проф. др Јован Делић, Иван Негришорац
и Селимир Рад уловић. Матија Бећковић одржао је бесед у
о поезији и говорио своје стихове. У музичком дел у про
гра ма учес твовао је Мла ден Јовичић Мишко, уз пратњу
Саше Кочића (гитара). Др Исидора Поповић, стручни са
радник Матице српске, водила је програм и казивала сти
хове Матије Бећковића.

17. марта 2016: У оквиру турнеје по Западном Балкану Га
лерију Матице српске посетили су ЊКВ принц од Велса
и војвоткиња од Корнвола. У Галерији су их дочекале Клер
Серс, директор Британског Са вета за Србију и За падни
Балк ан, и мр Тија на Палковљевић Бу г арс ки, управн ик
Галерије.
17. марта 2016: мр Тијана Палковљевић Бугарски, управ
ник Галерије Матице српске, прис уствовала је свечаном
пријему у част принца од Велса и војвоткиње од Корнвола,
који је приређен у Народној скупштини Србије.

22. марта 2016: проф. др Драган Станић, председник Ма
тице српске, присуствовао је седници Комисије за сарадњу
са Унеском у Министарству спољних послова у Београд у.

18. марта 2016: објављен је мартовски број Летописа Ма
тице српске. Поред устаљених рубрика издвајамо рубрику
„Сведочанства” која доноси бесед у ака демика Василија
Ђ. Крестића „Мађарске власти о уједињеној омладини и
Матици српској”, изговореној на Свечаној седници Мати
це српске одржаној 16. фебруара 2016. године, као и текст
проф. др Софије Божић „Повратак у Ердабово: Ђорђе Оцић
1934–2008”, посвећен евоцирању успомене на помало за
борављеног филозофа и књижевника из Даља. У рубрици
„Интервју” може се прочитати визија савремене епохе кроз
призму историчара др Милоша Ковића.

22. марта 2016: Библиотека Матице српске, поводом 125-го
дишњице рођења Михаила Афанасјевича Булгакова (1891–
1940) приредила је електронску изложбу. Аутор поставке
је Ивана Грг урић, а уредник Селимир Рад уловић, управ
ник Библиотеке.
22. марта 2016: акредитова ни прог рам Управљање кон
фликтима у библиотекама: у сусрет стварању ефикасног
радног окружења Библиотеке Матице српске одржан је у
Учионици Библиотеке Матице српске. Реа лизатор про
грама је Јелена Јовин.
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22. марта 2016: у Ректорат у Универзитета у Новом Сад у
потписан је Уговор о сарадњи између Академије уметно
сти у Новом Саду, Галерије Матице српске и Покрајинског
за вода за за штит у споменика култ у ре, којим је предви
ђена међуинстит уционална сарадња у реа лизацији новог
прог ра ма мас тер студ ија Конзерва ција и рес тау ра ција
дела ликовне и примењене уметности. Уговор су потписа
ли проф. Синиша Бокан, мр Тијана Палковљевић Бугар
ски и Зоран Вапа, у присуству проф. др Душана Николића,
ректора Универзитета у Новом Саду, и проф. Милице Пав
ков Хрвојевић, декана Природно-математичког факултета
у Новом Сад у.

24. марта 2016: у Галерији Матице српске, поводом отва
рања изложбе Једна француска епизода Саве Шумановића,
одрж а на је конф ер енц ија за новинар е на којој су гов о
риле: мр Тијана Палковљевић Бугарски, управник Гале
рије, Ан Те, координатор Француског института у Србији
(Нови Сад), и мср Снежана Мишић, програмски директор
Галерије.

22. марта 2016: Галерију Матице српске посетио је Мари
нос Ватис, председник Извршног одбора Војвођанске банке.
Госта је дочекала мр Тијана Палковљевић Бугарски, управ
ник Галерије, и представила му Сталну поставку и колек
цију Галерије, као и конзерваторски атеље.
23. марта 2016: у Београд у је одржана седница Жирија за
додел у Повеље за неговање српске језичке култ уре.
23. марта 2016: проф. др Драган Станић, председник Ма
тице српске, прис уствовао је у Врању Свечаној академији
поводом обележавања 140-годишњице рођења Борисава
Станковића, као и отварању програма „Борине недеље”.

25. марта 2016: у Матици српској додељена је „Награда про
фесора Лазара Стојковића” за 2015. годину. Жири у саста
ву: проф. др Марија Краљевић Балалић (председник), ака
демик Рудолф Кастори, академик Драган Шкорић, др Нада
Милошевић и проф. др Ива на Максимовић (чланови) –
донео је одл уку да наград у додели др Ранку Чабиловском,
доцент у на Департма н у за ратарство и повртарство По
љопривредног факултета у Новом Сад у. Проф. др Драган
Станић, председник Матице српске, уручио је награду до
битнику, а о дел у и значају рада проф. Лазара Стојковића,
дугогодишњег потпредседника и добротвора Матице срп
ске, и првог декана Пољопривредног фак ултета, говорио
је доц. др Срђан Шеремешић. Реа лизацију награде помо
гли су Пољопривредни факултет и Институт за ратарство
и повртарство.

24. марта 2016: у Матици српској представљена је књига
Срби 1903–1914: Историја идеја, коју је приредио доц. др
Милош Ковић са Катедре за историју Филозофског факул
тета Универзитета у Београд у. Поздравн у реч прис утној
пу блиц и и предс тавниц има мед ија упу т ио је проф. др
Бранко Беш лин, потпредседник Матице српске, који је
уједно био и први говорник на овој свечаности. Потом су
о књизи говорили: проф. др Слободан Владушић, проф. др
Александар Петровић и доц. др Милош Ковић, приређивач.
24. марта 2016: у Матици српској представљена је књига
Старине Призрена Роксанде Тимотијевић и одржа на је
беседа протојереја-ставрофора Мил утина Тимотијевића,
ректора Призренске богословије. Скуп је поздравио проф.
др Драган Станић, председник Матице српске, а књиг у
су представили др Александра Новаков, нау чни сарадник,
и проф др Бранислав Тодић. Програм је водила др Исидо
ра Поповић, стручни сарадник Рукописног одељења Ма
тице српске, која је и казивала стихове При зрене стари
Алексе Шантића и Онамо намо Николе Петровића. У умет
ничком делу програма учествовали су Александра Крстић,
Дамјана Микић и Марко Радојковић.

25. марта 2016: у Галерији Матице српске свечано је отво
рена изложба Једна француска епизода Саве Шумановића,
приређена у сарадњи Галерије Матице српске са Галеријом
слика „Сава Шумановић” у Шид у, Франц уским инстит у
том у Србији, и проф. др Лидијом Мереник, а поводом обе
лежа ва ња 120-годишњице рођења Са ве Шу ма новића и
манифестације Месец франкофоније 2016. На отварању
изложбе говорили су мр Тијана Палковљевић Бугарски,
управник Га лерије, Весна Бу ројевић, директор Га лерије
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слика „Сава Шумановић”, и проф. др Лидија Мереник, док
је изложбу званично отворио Жан-Батист Кизен, дирек
тор Франц уског инстит ута у Србији.

СВЕТОСАВСКА БЕСЕДА
У уторак 26. јануара, уочи Светог Саве, у Ма
тици српској одржана је традиционална Свето
савска беседа. Ове године, пред пуном Свечаном
салом Матице српске, беседио је наш уважени
књижевник Милован Витезовић. Присутну пу
блику поздравио је проф. др Драган Станић,
председник Матице српске, а након тога је Ми
лован Витезовић у беседи „Светац са именом
народа” говорио о Светом Сави, једној од најва
жнијих и најсветлијих личности српске историје
и духовности. Свечаност је музичиким нумера
ма обогатио мушки хор Св. Серафим Саровски,
под управом мр Божидара Црњанског, а стихове
о Светом Сави надахнуто је говорила др Исидо
ра Поповић, стручни сарадник Рукописног оде
љења Матице српске. Својим присуством про
славу су увеличале многе уважене личности из
културног и нaучног живота, чланови, добро
твори и пријатељи Матице српске, а у име Гра
да Новог Сада свечаности је присуствовао Вања
Вученовић, члан Градског већа за културу.

25. марта 2016: Галерију Матице српске посетио је ЖанБатист Кизен, директор Франц уског инстит ута у Србији.
Госта су дочекале др Даниела Королија Црквењаков, по
моћник управника, и Јелена Огњановић, музејски едука
тор, и представиле му Галерију и изложбу Једна француска
епизода Саве Шумановића.
28. марта 2016: одржана је 125. седница Председништва
Матице српске.
28. марта 2016: проф. др Драган Станић, председник Ма
тице, српске прис уствовао је обележавању Дана Српског
народног позоришта.
29. марта 2016: Зборник Матице српске за ликовне умет
ности је прим љен у ERIH PLUS базу података (European
Reference Index for the Humanities and Social Sciences). Ради
се о веома кредибилној листи, са најугледнијим европским
часописима из области друштвено-хуманистичких нау ка,
и веома озбиљном селекцијом и строгим критеријумима.
Уласком у систем вреднова ња и категориза ције најпре
стиж нијих нау чних часописа, Зборнику Матице српске
за ликовне уметности је и званично потврђен значај у
међународним, европским оквирима.

30. марта 2016: у Матици српској одржана је конференци
ја за штамп у поводом сазивања 128. Скупштине Матице
српске, која ће бити одржана у Матици српској 16. апри
ла. На конференцији су саопштени и добитници Повеље
Матице српске за неговање језичке културе. Овогодишњи
лауер ат и овог прес тиж ног признањ а су проф. Богд ан
Терзић, Акција „Нег ујмо српски језик” и дневни лист По
литика.
30. марта 2016: др Даниела Королија Црквењаков, помоћ
ник управника Галерије Матице српске, боравила је у Те
мишвару у оквиру рада на пројект у Заштита културног
наслеђа Темишварске епархије. Том приликом разговарала
је са надлежнима у Епарх ијском двору на тем у организо
вања изложбе и враћања експоната који се конзервирају
у Галерији Матице српске.
31. марта 2016: мср Снежана Мишић, програмски директор
Га лерије Матице српске, и Јелена Огња новић, музејски
едукатор, прис уствовале су пријем у у Амбасади Републи
ке Франц уске у Беог ра д у, који је орга низован поводом
Месеца франкофоније.
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СВЕЧАНА СЕДНИЦА МАТИЦЕ СРПСКЕ
У уторак, 16. фебруара 2016. године, у Матици
српској, поводом обележавања 190-годишњице
оснивања Матице српске, одржана је Свечана сед
ница. Прве речи Свечане песме Матице српске,
коју су написали Раша Попов и Душан Михалек,
одјекнуле су свечаном салом у извођењу Новосад
ског камерног хора (диригент доц. мр Божидар
Црњански). Свечану седницу отворио је проф. др
Драган Станић, председник Матице српске, који
је присутнима поднео извештај о активностима и
раду Матице српске током протекле године. Након
тога, доц. др Ђорђе Ђурић, генерални секретар
Матице српске, позвао је присутне да минутом ћу
тања одају пошту преминулим члановима, сарад
ницима и добротворима Матице српске у периоду
између две Свечане седнице.

награду” за 2015. годину додели Ђорђу Нешићу за
збирк у песама „Бољ е је бити у мањини”, чиме се
песник уписао у дугачку и величанствен у листу
добитника „Змајеве награде”. Добитник награде се
беседом „Испод змајевих крила” обратио присут
нима и побудио успомене на Змајеве песме и ве
лики утицај који је овај песник имао, а и даље има,
на потоње генерације књижевника. О награђеној
књизи говорио је проф. др Михајло Пантић, док је
стихове из награђене збирке надахнуто рецитовао
драмски уметник Бошко Петров.
У Свечаној сали није било слободног места. Уз
академика Владимира Костића и проф. др Љубо
мира Максимовића, председника и потпредседни
ка Српске академије наука и уметности, те акаде
мика Стевана Пилиповића и академика Милорада
Радовановића, представника огранка САНУ у Новом
Саду, Свечану седницу Матице српске увеличали
су и Вања Вученовић, представник Града Новог Сада,
др Милан Мицић из Покрајинског секретаријата
за култ уру и јавно информисање, др Саша Орло
вић, проректор, Чедомир Вишњић, представник
Српског културног друштва „Просвјета” (које је и
један од издавача награђене збирке), те представ
ници Српске православне цркве, бројни пријате
љи, чланови и добротвори Матице српске, као и
представници медија.

Сто деведесети рођендан Матице српске обеле
жила је беседа „Мађарске влас ти о Уједињеној
омладини и Матици српској” академика Василија
Крестића, истичући при том значај Матице који
годинама уназад, па тако и данас, не јењава. Након
беседе, мср Јелена Веселинов, управник послова,
прочитала је Уредбу о „Змајевој награди” и тиме
отворила део Свечане седнице који је посвећен овој
прес тижној наг ради Матице српске која се тра
диционално додељује најбољој поетској збирци
објављеној протекле године. Ђорђо Сладоје, члан
Жирија, прочитао је одлуку Жирија да „Змајеву
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