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1. јула 2016: Галерији Матице српске, поводом обележа
вања 25 година од обнове рада Кола српских сестара у Но
вом Сад у, уручена је Повеља Кола српских сестара која се
додељу је значајним и заслу жним инстит у ција ма и поје
динцима за подршку у рад у.
1, 8, 15, 22. и 29. јула 2016: у Галерији Матице српске, у окви
ру пратећег прог рама изложбе Од приватног ка јавном.
Уметничка колекција компаније Tarkett, одржано је четири
предавања: „О настанку колекције и о сарадњи приватног
и државног сектора” мр Тијане Палковљевић Бу гарски,
управника Галерије, „Сликар о сликарима: Лубарда и Ми
луновић” мр Данила Вуксановића, програмског директора
Галерије, „Женски свет у колекцији Tarkett” Станиславе
Јовановић, историчарa уметности, и „Однос традиционал
не и модерне слике” Мирославе Жарков, кустоса изложбе.
3. јула 2016: у Београд у је у 66. години живота премин уо
др Мирослав Тимотијевић, редовни професор Филозоф
ског фа к ултета Универзитета у Беог ра д у, ду гогодишњи
председник Управног одбора Галерије Матице српске, ода
ни сарадник и пријатељ Галерије.
4. јула 2016: проф. др Драган Станић, председник Матице
српске, и Драган Којић, управник Градске Библиотеке из
Новог Сада, били су гости управника Музеја Николе Тесле
др Бранимира Јовановића, а разговарали су о припремама
прославе 160-годишњице рођења Николе Тесле.

тел. 021/420-199

5. и 6. јула 2016: Галерија Матице српске учествовала је
на Сајму омладинског туризма (Youth Fair), који је одржан
на Трг у слободе, и том приликом промовиса ла програм
Take a break, feel the art in the Gallery of Matica srpska.
5–10. јула 2016: Га лерија Мат ице српс ке је по пет и пут
организовала програм Take a break, feel the art in the Gallery
of Matica srpska поводом EXIT фестивала, са идејом да се
промовиш у српска национална уметност и култ урна ба
штина, те да се приближе како страним тако и домаћим
посетиоцима фестива ла. Прог рам су водиле мср Јелена
Огњановић, Мирослава Жарков и Станислава Јовановић,
кустоси Галерије.
6. јула 2016: у просторијама Завода за издавање уџбеника
у Београду одржана је седница Уређивачког одбора Српске
енцик лопедије.
6–7. јула 2016: мср Снежана Мишић, програмски дирек
тор Галерије Матице српске, и мср Јелена Огњановић, му
зејски едукатор, боравиле су у Љубљани поводом почетка
европског пројекта у оквиру програма Креативна Европа
2014–2020. Галерија Матице српске је са Народном галери
јом Словеније у Љубљани, Уметничко-историјским музејем
у Бечу и организацијом ISES из Шпаније креирала пројекат
HearMe. Bringing youth and museums together за који је до
била финансијску подршку Европске комисије.

4. јула 2016: проф. др Драган Станић, председник Мати
це српске, сусрео се са председником САНУ академиком
Вла димиром Костићем, а разговара ли су о заједничким
пословима на изра д и Српске енцик лопедије и о сарадњи
Матице српске и Српске академије нау ка и уметности.

5. јула 2016: проф. др Драган Станић, председник Матице
српске, примио је Милоша Растовића, новинара и култур
ног координатора српског листа за дијаспору Американски
Србобран који је том приликом Матици српској уру чио
примерке овог часописа и урамљену прву страницу првог
броја.

7. јула 2016: Мат иц у српску посет ио је проф. др Зоран
Милошевић, покрајински секретар за науку и образовање.
Госта су примили проф. др Драган Ста нић, председник
Матице српске, проф. мр Ненад Остојић и проф. др Бран
ко Беш лин, потпредседници, те проф. др Ђорђе Ђу рић,
генерални секретар.
7. јула 2016: проф. др Драган Станић, председник Матице
српске, и Селимир Рад уловић, управник Библиотеке Ма
тице српске, прис уствовали су прослави 160-годишњице
рођења Николе Тесле, у орга низа цији „Тесла глобал фо
рума”, у комплекс у „Норцев” на Фрушкој гори.

7–10. јула 2016: Галерија Матице српске је током трајања
EXIT фестивала имала свој штанд у State of EXIT зони на
Петроварадинској тврђави на којем су посетиоци фести
вала имали прилику да се забаве кроз игру ARTify yourself
и постан у део неког уметничког дела.
9. јула 2016: у кући краља Петра одржан је програм посве
ћен Николи Тесли, а на њему је књижевнику, вајару и добро
твору Матице српске Радовану Ждрал у уручена награда
за животно дело. Том приликом је проф. др Драган Станић,
председник Матице српске, говорио о добитник у.
10. јула 2016: у Коларчевој задужбини у Београду одржано
је књижевно вече поводом обележавања Дана науке и про
славе 160-годишњице рођења Николе Тесле. У сарадњи са
Теслином нау чном фондацијом приређена је промоција
Трилогије о господару муња Радована Ждрала у којој су уче
ствова ли проф. др Дра ган Ста нић, председник Матице
српске, који је говорио о књижевном раду Радована Ждра
ла, и мр Тија на Палковљевић Бу гарски, управник Га ле
рије Матице српске, која је говорила о његовим вајарским
делима и пок лон у дарова ном Матици српској. Одломке
из трилогије читао је глу мац Миодраг Петровић, на кон
чега се прис утнима обратио и сам аутор.

станк у је прис уствовао и Селимир Рад уловић, управник
Библиотеке Матице српске. Приликом посете исказано је
обостра но за довољство доса да шњом сарадњом Матице
српске и Градског већа за култ уру и предложени су видо
ви унапређења ове сарадње.

11. јула 2016: проф. др Драган Станић, председник Ма
тице српске, прис уствовао је нау чном скуп у „Тесла за сва
времена” у Српској академији нау ка и уметности, поводом
обележавања 160-годишњице рођења Николе Тесле.

12. јула 2016: проф. др Драган Станић, председник Ма
тице српске, проф. др Бранко Бешлин, потпредседник, и
проф. др Ђорђе Ђурић, генерални секретар, примили су
делегацију Универзитета из Нижњег Новгорода.

11. јула 2016: у Матици српској одржана је промоција књи
ге Who was Nikola Tesla? (The Geniu s Who Gave Us Light)
Маје Херман Секулић. Прис утне госте и публику поздра
вио је проф. др Драган Станић, председник Матице срп
ске, а о књизи су говорили: Дра гољуб Којчић, директор
Завода за уџбенике, у чијем је издању ова књига изашла,
Владимир Јеленковић, заменик директора Музеја Николе
Тесле, и аутор.

14. јула 2016: гост на књижевној вечери Mатице српске
била је Дина Катан Бен Цион, песник, књижевни прево
дилац и универзитетски наставник из Израела. Гошћу и
прис утну публик у поздравио је проф. др Драган Станић,
председник Матице српске. Дина Катан Бен Цион гово
рила је о свом преводилачком и песничком рад у. О лик у
и делу Динe Катан Бен Цион говорио је њен дугогодишњи
пријатељ Ду шан Ми ха лек, док је део њених сти хова чи
тала др Исидора Поповић, стручни сарадник Рукописног
одељења Матице српске.

11. јула 2016: Галерију Матице српске посетила је Њ. е. Кри
стин Мор о, амбас а дор Реп у блике Франц ус ке у Србији,
која је у друштву др Даниеле Королије Црквењаков, помоћ
ника управника Галерије, обишла сталну поставку и упо
знала се са акт уелним пројектима Галерије.
12. јула 2016: проф. др Драган Станић, председник Ма
тице српске, проф. др Бранко Беш лин, потпредседник,
проф. др Ђорђе Ђурић, генерални секретар, и мср Јелена
Веселинов, управник послова, примили су мср Далибора
Рож ића, чла на Градског већа за д у женог за култ у ру. Са

14. јула 2016: др Чедомир Антић, српски историчар, одр
жао је у атријуму Библиотеке Матице српске предавање у
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оквиру Трибине „Савремени човек и савремени свет” коју
су 2015. заједнички покрен ули Матица српска и Библио
тека Матице српске.

лошком фа к ултет у у Новом Са д у, а који је модерира ла
проф. др Јоњауа Раногајец.
27. јула 2016: Галерију Матице српске посетила су деца из
летњег кампа „Мала срећна колонија” који су се кроз игру
упознали са делима српске уметности и потом насликали
уметничко дело које им се највише допало. Радиониц у је
водила Мирослава Жарков, кустос Галерије.
28. јула 2016: у пратњи професора из Цент ра за српски
језик и култ у ру „Азбу к ум”, Матиц у српску посетило је
пет студената из Кинеског Тајпеха (Тајвана). Госте је при
мио мср Огњен Карановић, стручни сарадник Рукописног
одељења Матице српске. Студенти су овом приликом по
сетили и Библиотек у Матице српске, а примила их је и
упознала са радом библиотеке Даниела Кермеци, библио
текар-саветник.
29. јула 2016: слика Кнежева палата у Дубровнику Петра
Добровића из колекције Галерије Матице српске уступље
на је за излагање на изложби Дубровник у Умјетничкој га
лерији Дубровник. На отварању су говорили: Весна Делић
Гозе, директор Умјетничке га лерије Ду бровник, Тонко
Мароевић, аутор изложбе, мр Тијана Палковљевић Бугар
ски, управник Галерије Матице српске, и Страјо Крсмано
вић, директор Умјетничке галерије Босне и Херцеговине.

15. јула 2016: у Галерији Матице српске отворена је изложба
Покрајинског завода за заштит у споменика култ уре Кaкo
очувати и користити културно наслеђе. Десет година раз
војног пројекта интегративне заштите наслеђа − „Векови
Бача”, која је настала у сарадњи са Галеријом Матице српске
и Технолошким факултетом Универзитета у Новом Сад у.
На отварању изложбе говорили су Иван Тасовац, министар
културе и информисања у Влади Републике Србије, проф.
Мирослав Штаткић, покрајински секретар за културу, јавно
информисање и односе с верским заједницама, Зоран Вапа,
директор Покрајинског завода за заштиту споменика кул
ту ре, мр Тијана Палковљевић Бу гарски, управник Га ле
рије Матице српске, и др Славица Вујовић, аутор изложбе.

2. авг уста 2016: Филип Г. Кент, управник Универзитетске
библиотеке Универзитета у Мелбурну, посетио је Библио
теку Матице српске. Госта су са историјом и делатностима
Библиотеке упознали Новка Шокица Шуваковић, Миро
слав Алексић и Оливера Кривошић.
4. авг уста 2016: проф. др Драган Станић, председник Ма
тице српске, прис уствовао је у сел у Бусија обележа вању
5. авг ус та – Дана сећања на страдање и прогон Срба из
Хрватске.

19. јула 2016: објављен је Годишњак Библиотеке Матице
српске, свеска за 2015. годин у.
20. јула 2016: Библиотека Матице српске објавила је Анали
зу рада народних библиотека у Војводини за 2015. и Анализу
рада високошколских библиотека у Војводини за 2015.

5. авг уста 2016: проф. др Драган Станић, председник Ма
тице српске, присуствовао је обележавању 300-годишњице
битке на Везирц у.

26. јула 2016: мр Драгојла Живанов, музејски са ветник
Галерије Матице српске, у оквиру циклуса предавања Да
родавци новосадских музеја у Збирци стране уметности
Музеја града Новог Сада, одржала је предавање „Дародав
ци Матице српске и Музеја Матице српске”.

5, 12, 19. и 26. авг уста 2016: у Галерији Матице српске, у
оквиру пратећег програма изложбе Од приватног ка јав
ном. Уметничка колекција компаније Tarkett, одржана су
четири предавања: „Сликар о сликарима: Лубарда и Ми
луновић” мр Данила Вуксановића, програмског директора
Галерије, „Женски свет у колекцији Tarkett” Станиславе Јо
ва новић, историчара уметности, „О настанк у колекције
и о сарадњи приватног и државног сектора” мр Тија не
Палковљевић Бугарски, управника Галерије, и „Нежност
и поезија створене Стијовићевим длетом” Мирославе Жар
ков, кустоса изложбе.

27. јула 2016: проф. др Драган Станић, председник Мати
це српске, примио је Његово преосвештенство Вла дик у
сремског господина Василија, а разговарало се о обележа
вању Дана Свете мајке Ангелине.
27. јула 2016: Матиц у српску посетили су студенти 20. по
ред у интернационалне Летње школе српског језика, кул
туре и историје за странце, коју организује Филозофски
фак ултет у Новом Сад у. Рад Матице српске и њен исто
ријски значај студентима је представила мр Ивана Ћелић,
стручни сарадник Одељења за књижевност и језик Ма
тице српске.

8. авг уста 2016: проф. др Драган Станић, председник Ма
тице српс ке, сус рео се са пок рајинс ким сек ретаром за
наук у проф. др Зораном Милошевићем, а разговарано је
о Матичином деловању у региону, о издавачкој делатности
и о ком у ника ционој, интернет мреж и коју користи Ма
тица српска.

27. јула 2016: у Галерији Матице српске, у оквиру пратећег
програма изложбе Кaкo очувати и користити културно
наслеђе − „Векови Бача”, одржани су ауторско тумачење
др Славице Вујовић и Форум Улога савремене науке у за
штити наслеђа на којем су предс та вљене мог ућнос ти
истраживања материјала у култ урном наслеђу на Техно

8. авг уста 2016: у Галерији Матице српске, у оквиру пра
тећег програма изложбе Кaкo очувати и користити кул
турно наслеђе − „Векови Бача”, одржани су ауторско ту
мачење др Славице Вујовић и Форум – Развојни пројекти
засновани на културном наслеђу: стање и могућности
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који су модерира ли Зоран Ва па, директор Покрајинског
завода за заштиту споменика културе, и др Славица Вујо
вић, координатор пројекта „Векови Бача”.

„Поезија буд ућности”. Анкета је мотивиса на пок у шајем
да за м ис лимо ка ко ће поезија изглед ат и у времен им а
која долазе. На Летописову анкет у, састављену од пет пи
тања, одазвало се тридесетак песника, песникиња, кри
тичара и критичарк и. Посвећени су поезији и то је оно
што их спаја. Разлик у ју се по година ма, поетика ма, по
гледима на свет. Све те разлике одражавају се и у самим
одговорима, као и у реа кција ма на анкет у – понегде су
песници, уместо одговора, послали Уредништву Летописа
Матице српске само једн у своју песму. Разлике су добро
дошле: оне само потврђују и сведоче да је поезија била и
остала једно од повлашћених места сусрета и испољавања
личности. Надамо се да ће поезија такву улог у задржати
и у буд ућности.

10. авг уста 2016: у Матици српској проф. др Ђорђе Ђурић,
генерални секретар Матице српске, састао се са представ
ницима Српског инстит ута из Будимпеште Пером Ласти
ћем, директором, и Золтаном Бадом, сарадником. Разгова
рало се о организацији нау чног скупа Историја Срба у Ма
ђарској (Угарској): стање и перспективе истраживања, који
ће се одржати 24–26. новембра 2016. године у Будимпешти.
11. авг уста 2016: проф. др Драган Станић (Иван Негришо
рац), председник Матице српске, заједно са Матијом Бећ
ковићем, Рајком Петровим Ногом и Ђорђом Сладојем, уче
ствовао је у песничко-музичком прог ра м у у манастиру
Крушедол у, у организацији Епарх ије сремске и РТВ-а.

19. авг уста 2016: Галерију Матице српске посетила су деца
из основних школа општине Ранигул из Косовског Помо
равља који су боравили у Новом Саду. Госте је кроз сталну
поставк у изложбе провела Мирослава Жарков, кустос.
20. и 21. авг ус та 2016: Галерија Матице српске учество
вала је на 22. Фестивал у еколошког позоришта за дец у и
мла де у Бачкој Па ланци, а том приликом је Миросла ва
Жарков, кустос Галерије, одржала креативн у радиониц у
„Уметност стварамо и планет у чувамо”.
24. августa 2016: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, учествовао je у рад у Савета Народне би
блиотеке Србије у Београд у, који би требало да се позаба
ви питањем језика и писма као средстава за дефинисање
српског библиотечког корп уса.
25. авг уста 2016: у Галерији Матице српске, поводом по
четк а међу нар одног фес тив а ла Нови Сад – Танго град,
одржана су два предавања: „Плес као инспирација у сли
карству” др Даниеле Королије Црк вења ков, помоћника
управника Галерије, и „Танго и терапија парова” мр Дра
га н а Вас илос ког (Норв еш ка), пси холог а, пор од ичног
терапеу та и специјалисте пословне психологије.

12. авг ус та 2016: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, беседом је учествовао на централном про
грам у обележавања Дана Свете мајке Ангелине, на којем
су се, уз пригодне музичко-сценске прилоге, окупљеним
верницима обратили Патријарх Иринеј, Епископ сремски
Василије и други.

27. августa 2016: проф. др Ђорђе Ђурић, генерални се
кретар Матице српске, састао се у Влади АП Војводине са
др Миланом Мицићем, помоћником покрајинског секре
тара за култ уру, јавно информисање и односе са верским
заједницама.
27. августa 2016: проф. др Бранко Бешлин, потпредседник
Матице српске, и проф. др Ђорђе Ђурић, генерални секре
тар, састали су се са потп уковником Далибором Дендом
из Института за стратегијска истраживања, а разговарало
се о заједничкој организацији нау чног скупа Добровољци
у Великом рату 1914–1918.
15. авг ус та 2016: Матиц у српску посетила је гру па про
фесора из разних крајева Србије, учесника пројеката „Пу
тевима српског романтизма” који је под ржан од стране
Друштва за српски језик и књижевност и Министарства
култ уре и информисања. Госте је примио мр Драган Ту
бић, стручни сарадник Лексикографског одељења Мати
це српске, а том приликом гости су обиш ли просторије
Матице српске и Библиотеке Матице српске, упознали се
са историјом и делатношћу Матице српске и активно уче
стовали у предавању о Матици српској.

27. и 30. авг уста 2016: у Галерији Матице српске, у орга
низацији Практикабл – платформе за савремену уметност
и културу, одржана је Игранка – епизода Уживање у плесу.
30. авг уста 2016: библиотекари Библиотеке Матице срп
ске посет ил и су изложбу Свет српске рукописне књиге
(12−17. век) у Галерији САНУ у Београду (једна од три пра
теће манифестације Међународног конгреса византолога
који је 23. пут одржан у српској престоници од 22. до 27.
августа 2016) на којој су приказане рукописне књиге из фон
да Библиотеке Матице српске Матичин апостол, исписан
на пергамент у у 13. век у, и Псалтир Гаврила Троичанина
(из 1643. године).

15. авг уста 2016: објављен је јулско-авг устовски број Ле
тописа Матице српске, који је у целости посвећен анкети
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30. авг уста 2016: мср Мирјана Брмбота, виши кустос Га
лерије Матице српске, у оквиру цик луса преда вања Да
родавци новосадских музеја у Збирци стране уметности
Музеја града Новог Сада, одржала је предавање „Поклон-збирке Галерије Матице српске”.

ја на Палковљевић Бу гарски, управник Га лерије Матице
српске.
7. септембра 2016: Жана Пио и Марион Дибреј са Акаде
мије лепих уметности и Високе школе за архитектуру и пеј
зажно уређење Универзитета у Бордоу посетиле су Библио
тек у Мат ице српске. Прим ил и су их Петер Хајнерман,
библиотекар-са ветник и информатор, Соња Ива новић,
библиотекар, и мр Драган Тубић, стручни сарадник Лек
сикографског одељења Матице српске.

1. септембра 2016: одржана је 7. седница Председништва
Матице српске.
1. септембра 2016: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, примио је госте из Рум уније, песника из
Букурешта Габријела Кифуа и песника из Темишвара Сла
вомира Гвозденовића, а разговарало се о могућој сарадњи.

7. септ ембра 2016: др Тија на Палковљевић Бу г арс ки,
управник Га лерије Матице српске, са сарадницима Не
на дом Војновићем, секретаром, мср Снежа ном Мишић,
програмским директором, и Биљаном Ристић, оператив
ним директором, у Министарству културе и информисања
Реп у блике Србије у Београ д у прис уствова ла је састанк у
са Владаном Вукосављевићем, министром културе и инфор
мисања и Александром Фулгоси, помоћником министра,
на којем су представљени пројекти Галерије који су пла
нирани да се реа лизују до краја године.

1. септембра 2016: Библиотека Матице српске, електрон
ском излож бом гра ђ е из својих збирк и, обележ ил а је
125-годишњиц у рођења књижевника Станисла ва Вина
вера (1891−1955). Ау тори пос тавке су Ивана Грг у рић и
Силвија Чамбер, а уредник Селимир Ра д уловић, управ
ник Библиотеке.
2. септембра 2016: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, присуствовао је седници Организационог
одбора „Нови Сад – европска престоница култ уре 2021”.

7. септембра 2016: У Галерији Матице српске приређена је
изложба дечјих радова у организацији Креативне радио
нице „Машталица” и вртића „Мала школа”.

1, 7, 10, 14, 17, 21. и 24. септембра 2016: у Галерији Матице
српске обележена је манифестацијa Дани европске баштине
2016. која је за тем у имала „Култ урно наслеђе и заједнице
– живети с наслеђем”.

8. септембра 2016: Мирослав Лазански, војнополитички
коментатор, одржао је у атријуму Библиотеке Матице срп
ске предавање у оквиру Трибине „Савремени човек и са
времени свет” коју су 2015. заједнички покренули Матица
српска и Библиотека Матице српске.

2, 9, 16, 23. и 30. септембра 2016: у Галерији Матице срп
ске, у оквиру пратећег програ ма изложбе Од приватног
ка јавном. Уметничка колекција компаније Tarkett, одр
жано је четири предавања из цик луса Уметник у фокусу:
„Епско светло на делима Петра Лубарде и Митско и меди
теранско у делима Мила Мил уновића” мр Данила Вукса
новића, прог рамског директора Га лерије, „Симболичка
снага завичајних мотива Надежде Петровић” Станиславе
Јовановић, историчара уметности, „Експресивни симболи
у сликарству Лазара Вујаклије” Мирославе Жарков, кусто
са Галерије, и „Петар Омчик ус између фиг уре и апстрак
ције” Ксеније Плећаш, историчара уметности.

9. септ ембра 2016: Библиот ек а Мат ице српс ке и Рус ка
држ авна библиотек а склоп иле су Спора зум о сарадњи,
који су у Москви потписали Селимир Радуловић, управник
Библиотеке Матице српске, и Владимир Гнездилов, врши
лац дужности управника Руске државне библиотеке. Две
библиотеке размењиваће штампана издања књига, часо
писа и новина, а сара ђива ће и у обра ди, рестау ра цији и
дигитализацији рукописа и старе штампане књиге.
9. и 10. септембра 2016: Галерија Матице српске учество
вала је на фестивалу за децу и породицу Мамутфест у Ки
кинди на којем су Јелена Огњановић и Мирослава Жар
ков, кустоси Галерије, представиле едукативне програме
Галерије и одржале радиониц у за дец у и родитеље „Моја
грана на породичном стаблу”.
10. септембра 2016: проф. др Бранко Беш лин, потпред
седник Матице српске, и проф. др Ђорђе Ђурић, генерални
секретар, прис уствова ли су, у манастиру Светог Јована
Крститеља у Јасеновцу, обележавању 75-годишњице стра
дања у логору Јасеновац.
10–18. септембра 2016: према пројект у Библиотеке Срп
ске патријаршије, као члан Комисије за истра ж ивање и
опис српских рукописа у иностраним збиркама, Душица
Грбић, ру ководилац Одељења старе и ретке књиге и ле
гата Библиотеке Матице српске, боравила је у Беч у где је
у Аустријској на ционалној библиотеци ра дила на опис у
српских рукописа. Овај пројекат од националног значаја
реализује се под покровитељством Министарства културе
и информисања Реп ублике Србије и Српске православне
цркве.

3. септембра 2016: Галерија Матице српске и Савез Срба
у Ру м у нији приредили су изложбу Српска уметности у
10 слика. Из колекције Галерије Матице српске у Дворц у
пород ице На ко у Великом Сем ик лу ш у у Ру м у нији. На
отварању изложбе говорили су: Стеван Бу гарски, пред
ставник Са веза Срба у Ру м у нији, Мари ус Корнеа, виши
кустос Музеја ликовних уметности у Темишвару, и др Ти

15. септембра 2016: објављен је септембарски број Лето
писа Матице српске, у којем, поред уста љених ру брика,
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издвајамо рубрику „Сведочанства” која доноси текст пре
давања „Култ ура памћења и брига за жртву” др Богољуба
Шјаковића, одржаног у Матици српској поводом обележа
вања 75-годишњице оснивања логора Јасеновац у НДХ.

моћника секретара за култ уру, јавно информисање и од
носе са верским заједницама у Влади АП Војводине.
26. септембра 2016: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, прис уствовао је констит утивној седници
Управног одбора Фондације „Александар Тишма” која је
одржана у Матици српској.

15. септембра 2016: у Галерији Матице српске др Тијана
Палковљевић Бу гарски, управник, и Јелена Огња новић,
кустос за еду ка цију, саста ле су се са Мила ном Лу чићем,
уметничк им директором Британског са вета у Србији, а
том приликом разговарало се о будућој сарадњи и наставку
рада на пројект у Moving Museums.

26. септембра 2016: др Тијана Палковљевић Бу гарски,
управник Галерије Матице српске, присуствовала је састан
ку директора на ционалних музејских уста нова Србије,
на којем се разговара ло о орга низа цији манифеста ције
Музеју Србије десет дана од 10 до 10 у 2017. години.

14. септембра 2016: проф. др Ђорђе Ђурић, генерални се
кретар Матице српске, и проф. др Срђан Шљукић су, као
представници Матице српске, учествовали у раду Одбора
за организацију округлог стола Вредновање у науци у Огран
ку САНУ, а који је заказан за 11. октобар у амфитеатру Уни
верзитета у Новом Сад у.

26–29. септембра 2016: Дарко Деспотовић, Јелена Јоветић
и Дарко Ђорђевић, тим конзерватора Га лерије Мат ице
српске, уз помоћ колега из Покрајинског завода за заштиту
споменика културе, реализовао је транспорт предмета кон
зервираних у ове две установе у оквиру пројекта заштите
црк вено-уметничког фонда темишварског Епарх ијског
двора, а потом и изложбен у поставк у у реновираним са
лонима првог спрата резиденцијалног здања у Темишвару.

14. септембра 2016: Матицу српску посетила је група сту
дената сла вис та који су учес ниц и 46. Ску па сла вис та –
семинара српског језика, књижевности и култ уре у орга
низацији Међународног славистичког центра из Београ
да. Пос ет а је орг а н изов ана у сарадњи сa За д у жбином
„Доситеј Обрадовић”. Госте је примио мр Драган Тубић,
стручни сарадник Лексикографског одељења Матице срп
ске, а овом приликом су гости, пореклом из више европских
и азијских земаља, обишли свечан у сал у и салон Матице
српске и упознали се са историјатом и савременом делат
ношћу инстит уције.
17. септембра 2016: Галерија Матице српске прик ључила
се обележа вању деветогодишњице „Меркатор центра” у
Новом Сад у. У преподневним часовима одржана је креа
тивна ра д ионица за дец у Уметнички времеп лов коју је
водила Јелена Огњановић, кустос за едукацију, док су увече
на згради „Меркатор центра” пројектоване фотографије
ремек-дела из Галеријске колекције.

28. септембра 2016: Матиц у српску посетио је Мла ден
Шарчевић, министар просвете у Влади Републике Србије,
са сарадницом Даринком Лековић, руководиоцем Групе
за јавност рада и планирање и извештавање. Министра су
примили проф. др Дра ган Ста нић, председник Матице
српске, проф. др Бранко Бешлин и проф. мр Ненад Осто
јић, потп редседниц и, мср Јелена Весел инов, управник
послова, и Сел им ир Ра д уловић, управник Библиотеке
Матице српске. Током посете разматране су активности
и делатности које би омог ућиле рад на заједничком циљу
неговања и уна пређивања српске култ у ре, нау ке и књи
жевности.

21–23. септембра 2016: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, учествовао је, на позив Друштва словач
ких књижевника из Братисаве, у раду Конгреса словачких
књижевника са гостима из иностранства, који је одржан
у Тренчијанским Теплицама.
21. септембра 2016: у Матици српској одржана је седница
Уредништва Зборника Матице српске за друштвене науке.
23. септембра 2016: у Галерији Матице српске изведена је
предста ва о љубавној причи Лазе Костића и Ленке Дун
ђерски Од раја до безњенице. Након представе публика је
имала прилик у да види портрете чланова породице Дун
ђерски који су изложени у сталној поставци Га лерије и
чује прич у о њима.

28. септембра 2016: нова редизајнирана Дигитална БМС
постала је доступна корисницима. Задржала је све функ
ционалности старе, а дизајнирана је за различите опера
тивне сис теме и прила гођена мобилним уређајима као
што су таблети и телефони са андроид оперативним систе
мом. Доступна је на сајт у Библиотеке Матице српске или
на директној адреси: digital.bms.rs.

24–29. септембра 2016: у оквиру пројекта Креативне Евро
пе HearMe. Bringing youth and museums together, кустоси
Га лерије Матице српске, Народне га лерије Словеније у
Љубљани и Уметничко-историјског музеја у Бечу учество
ва ли су у тренинг у Да нијела Вајса из орга низа ције ISES
из Шпаније.

29. септембра 2016: Матицу српску посетио је Владан Ву
коса вљевић, министар култ у ре и информисања у Вла ди
Реп у блике Србије, са сарадницима и Милошем Ву чеви
ћем, градоначелником Новог Сада. Делегацију су прими
ли проф. др Драган Станић, председник Матице српске,
проф. др Бранко Бешлин и проф. мр Ненад Остојић, пот
председници, мср Јелена Веселинов, управник послова, и

26. септембра 2016: одржана је 8. седница Председништва
Матице српске.
26. септембра 2016: проф. др Ђорђе Ђурић, генерални се
кретар Матице српске, примио је др Милана Мицића, по
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Селимир Рад уловић, управник Библиотеке Матице срп
ске. Током посете разговара но је о мог ућностима за за
једничке акције за подизање свести о култ ури и о унапре
ђењу сарадње Министарства и Матице српске.

Прис утне госте и пу блик у поздра вио је проф. др Ђорђе
Ђурић, генерални секретар Матице српске, а о Бици на Кај
макчалану беседио је др Милан Мицић. У уметничком делу
програма учествовали су Изворна група „Звуци с камена”
и др Исидора Поповић, стручни сарадник Матице српске,
која је рецитовала стихове Љубомира Симовића и Мил у
тина Бојића.
1. октобра 2016: у Темишвару је свечано прослављена два
десета годишњица од када је на владичански престо ступио
вла дика Лу кијан (Пантелић). То је био повод и прилика
да се јавности представи део богатог црквено-уметничког
наслеђа сабраног у згради Епископског двора у Темишва
ру, а који је рестау риран и конзервиран у Галерији Мати
це српске и Покрајинском завод у за заштит у споменика
култ уре.
1. октобра 2016: у Галерији Матице српске, у организаци
ји Креативног менторства, одржано је предавање „Нови
Сад под лупом. Како промишљати културу града?” др Го
рана Томке, доцента на Универзитету уметности у Београ
ду, коаутора стратегије за културу Града Новог Сада, након
чега су учесници, уз разговор на тем у „Ка ко стратешки
јачати инстит уцију?” са мр Данилом Вуксановићем, про
грамским директором Галерије, и мср Јеленом Огњановић,
кустосом за едукацију, обишли сталну поставку Галерије.

29. септембра 2016: Матиц у српску посетили су др Кон
стантин Владимиров Ник ифоров, директор Инстит ута
за словенске студије Руске академије нау ка из Москве, и
др Андреј Леонидович Шемја кин, сарадник Инстит у та.
Госте су примили проф. др Дра ган Ста нић, председник
Матице српске, и проф. др Ђорђе Ђурић, генерални секре
тар. Разговарало се о наставк у сарадње на изради руско-српског зборника који припремају Матица српска и Ин
ститут за словенске студије, као и о продубљивању сарадње
у областима нау ке и култ уре.

1. октобра 2016: мср Снежана Мишић, програмски дирек
тор Га лерије Матице српске, прис уствова ла је свеча ном
отварању Меморијалне собе сликарке Данице Јовановић
(1886–1914) у Дом у култ уре „Бранко Радичевић” у Бешки.

29. септембра 2016: Библиотек у Матице српске посетила
је група oд 10 студената из Школе за библиотекарство и ин
форматику (School of Library and Information Management)
при Универзитет у у Емпорији, Канзас, САД, на челу са
господином Ендру Смитом, за меником дека на. Госте су
примиле Оливера Кривошић и Даниела Кермеци, библио
текари.

3. октобра 2016: одржа на је 9. седница Председништва
Матице српске.
3. октобра 2016: проф. др Драган Станић, председник Ма
тице српс ке, прис ус твов ао је просла ви Дана немачког
јединства у Немачкој амбасади у Београд у.
3. октобра 2016: Марија Ваш приредила је електронску из
ложбу Водичи, монографија и фотомонографије о Аустри
ји у Поклон библиотеци Аустрије чиме се Библиотека Ма
тице српске прик ључила кампањи „Аустрија чита. Место
сусрета: библиотека” коју већ једанаест година спроводи
Савез библиотека Аустрије.

29. септембра 2016: Слободан Г. Марковић, српски исто
ричар и политички антрополог, одржао је у Свечаној сали
Матице српске предавање у оквиру Трибине „Савремени
човек и са времени свет” коју су 2015. заједнички покре
нуле Матица српска и Библиотека Матице српске.
30. септембра 2016: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске примио je покрајинског секретара нау ке
проф. др Зорана Милошевића и групу интелектуалаца који
се залажу за подизање споменика/бисте Момчилу Тапавици.

5. октобра 2016: проф. др Драган Станић, председник Ма
тице српске, и мср Јелена Веселинов, управник послова,
састали су се у Министарству култ уре Реп ублике Србије
са државним секретаром Новицом Антићем и саветником
министра др Драганом Хамовићем.

30. септембра 2016: у Матици српској приређен је свеча
ни програм у част 100-годишњице Битке на Кајмакчалану.
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5. октобра 2016: акредитовани програм Управљање кон
фликтима у библиотекама: у сусрет стварању ефикасног
радног окружења Библиотеке Матице српске одржан је у
Народном музеју у Чачк у. Реа лизатор прог ра ма била је
Јелена Јовин.

нија). Речи добродошлице упутио им је Селимир Рад уло
вић, управник Библиотеке Матице српске.
10. октобра 2016: одржана је 10. седница Председништва
Матице српске.

5. октобра 2016: у Га лерији Мат ице српске одржа но је
стручно ту мачење изложбе Како очувати и користити
наслеђе. Десет година развојног пројекта интегративне
заштите наслеђа „Векови Бача” др Славице Вујовић, ауто
ра изложбе.
5. октобра 2016: у Галерији Македонске академије нау ка
и уметности у Скопљу отворена је гостујућа изложба Га
лерије Матице српске Добровић, Шумановић, Коњовић,
Шупут − Европски контексти која је реа лизова на у са
радњи са Ма кедонском ака демијом нау ка и уметности,
Српском академијом нау ка и уметности и Амбасадом Ре
публике Србије у Македонији, уз подршку Министарства
култ уре и информисања Реп ублике Србије.

10. октобра 2016: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, присуствовао је седници Управног одбора
Фондације „Александар Тишма”. Потом је у Матици срп
ској одржана и конференција за штамп у.

6. октобра 2016: проф. др Драган Станић, председник Ма
тице српске, прис уствовао је седници Савета за језик На
родне библиотеке Србије.

11. октобра 2016: проф. др Драган Станић, председник Ма
тице српске, проф. др Ђорђе Ђурић, генерални секретар,
и проф. др Срђан Шљукић учествовали су у Ректорату Уни
верзитета у Новом Саду у раду округлог стола Вредновање
у науци, а у организацији Огранка САНУ, Универзитета
у Новом Сад у и Матице српске.
11. октобра 2016: проф. др Мира Радојевић, као представ
ник Матице српске, учествовала је у раду комисије која ће
се бавити прик упљањем материјала у вези са расправља
њем о везама надбискупа Алојзија Степинца са режимом
НДХ, а коју је именовало Министарство за рад, запошља
вање, борачка и социјaлна питања – Сектор за борачко-ин
валидску заштит у.
11. октобра 2016: у Галерији Матице српске отворена је
изложба радова Душана В. Радовановића, добитника Та
ба ковићеве на г ра де за арх итект у ру 2016. коју додељу је
Дру штво арх итеката Новог Са да. На отварању изложбе
говорили су: Мирослав Крстоношић, председник жирија
Табаковићеве награде, Слободан Јовић, председник Дру
штва архитеката Новог Сада, др Даниела Королија Цркве
ња ков, помоћник управника Га лерије Мат ице српске, и
лау реат.

6. октобра 2016: Матицу српску посетио је француски исто
ричар Жан-Пол Блед. Аутора књига Бизмарк, Франц Фер
нин анд, Франц Јозеф и Сви Хит лерови људи прим ио је
проф. др Бранко Бешлин, потпредседник Матице српске.
Током посете Жан-Пол Блед, професор емерит ус на Сор
бони и придружени инострани члан САНУ, упознат је са
радом и делатношћу Матице српске, а разматране су и мо
гућности међународне сарадње у циљу одржавања и раз
воја српске и франц уске култ уре и историје.

12. октобра 2016: у Српској академији нау ка и уметности
у Београду одржана је седница Уређивачког одбора Српске
енцик лопедије.

7. октобра 2016: др Тијана Палковљевић Бугарски, управ
ник Галерије Матице српске, мср Снежана Мишић, про
грамски директор, и мср Мирјана Брмбота, шеф сектора
збирки, прис уствовале су у Народној библиотеци Србије
у Београд у Ванредној изборној скупштини НК ИКОМ-а
Србије.

13. октобра 2016: Библиотеку Матице српске посетили су
Бригите фон Кан, новинар угледног немачког листа Frank
furter Allgemaine Zeitung, и Виктор Лазић, оснивач Музеја
књиге „Адлигат” из Београда. Госте су примили Селимир
Радуловић, управник Библиотеке Матице српске, и Миро
слав Алексић, помоћник управника. Разговарало се о са
радњи између наше најстарије библиотеке и Музеја књиге
„Адлигат”.

7. и 14. октобра 2016: у Галерији Матице српске, у оквиру
прат ећег прог ра ма изложбе Од приватног ка јавном.
Уметничка колекција компаније Tarkett, одржа на су два
предавања из цик луса Уметник у фокусу: „Лепота у исти
ни. Слика жене на платнима Зоре Петровић” Станиславе
Јовановић, историчара уметности, и „Шетња пределима
Јована Бијелића” Ксеније Плећаш, историчара уметности.

13. октобра 2016: проф. др Јован Попов одржао је у Све
чаној са ли Матице српске преда вање у оквиру Трибине
„Са времени човек и са времени свет” коју су заједнички
покрен уле Матица српска и Библиотека Матице српске.

8. октобра 2016: Библиотек у Матице српске посетили су
библиотекари из Друштва библиотекара Горењске (Слове
8

13–26. октобра 2016: стручњаци Библиотеке Матице срп
ске, мр Ду шица Грбић, археограф са ветник и помоћник
управника за стару и ретку књиг у и легате, Светлана Вуч
ковић, библиотекар-саветник, Финка Пјевач, виши библио
текар, и Станим ир Јакшић, библиотекар, ра д или су на
уређењу и обради Библиотеке манастира Грабовца и Би
блиотеке епископа Арсенија Стојковића у Сентандреји.

Тесли, која, између осталог, садржи и два занимљива екс
поната која на практичан начин демонс трирају нау чна
достигн ућа овог великог нау чника.
17. октобра 2016: Библиотека Мат ице српске, поводом
125-годишњице рођења књижевника Осипа Мандељштама
(1891–1938), приредила је електронску изложбу гра ђе из
својих збирки. Аутори изложбе били су Исидора Станић
и Борис Блашковић, a уредник Селимир Радуловић, управ
ник Библиотеке.

13. октобра 2016: Галерија Матице српске, Печ ујско-ба
рањско српско удру жење и Са моу п ра ва Срба у Печ у ју
приредили су изложбу Српска уметност у десет слика.
Из колекције Галерије Матице српске у Дом у цивилних
заједница у Печ у ју, у Ма ђарској. На отварању изложбе
прис утнима су се обратили др Предраг Мандић, председ
ник Печујско-барањског српског удружења, мср Снежана
Мишић, програмски директор Галерије, и аутор изложбе.

17. окт обра 2016: др Тиј ан а Палковљевић Бу г арс ки,
управник Галерије Матице српске, прис уствовала је све
чаној прослави 125-годишњице отварања Уметничко-исто
ријског музеја у Беч у.
18. октобра 2016: проф. др Ђорђе Ђурић, генерални секре
тар Матице српске, и проф. др Бранко Бешлин, потпред
седник, учествовали су у Институту за стратегијска истра
живања у Беог ра д у у ра д у нау чног ску па Добровољци у
Великом рату 1914–1918.

15. октобра 2016: објављен је октобарски број Летописа
Матице српске, у којем, поред устаљених рубрика, издва
јамо рубрику „Сведочанства” која доноси два текста посве
ћена нашим истакн утим књижевницима који нис у више
са нама. Први, „Једно острво, једног лета. Сећање на Мио
драга Павловића”, потписује Влада Урошевић, а други, „Ко
чићева и српска трау ма. Уз стогодишњиц у смрти Петра
Кочића”, Стеван Тонтић.

18. октобра 2016: Јелена Огњановић, кустос Галерије Ма
тице српске за еду ка цију, и Ксенија Плећаш, историчар
уметности, присуствовале су у Музеју савремене умјетно
сти Републике Српске у Бањал уци иницијалном састанку
поводом креирања пројекта у програм у Креативе Европе
намењеном слепим и слабовидим особама.

17. октобра 2016: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, учествовао је у раду седнице Националног
савета за нау чни и технолошки развој Реп ублике Србије.
17. октобра 2016: у Матици српској одржана је седница
Уредништва Зборника Матице српске за славистику.

19. октобра 2016: Матиц у српску посетили су учесници
међу народног ску па Добровољци у Великом рату 1914–
1918. који је Матица српска организовала са Инстит утом
за стратегијска истраживања и Историјским инстит утом
из Београ да. Учеснике су примили проф. др Бранко Бе
шлин, потп редседник Мат ице српс ке, проф. др Ђорђе
Ђурић, генерални секретар, и др Милан Мицић, помоћник
покрајинског секретара за култ урно наслеђе. Током по
сете проф. др Бранко Бешлин упознао је учеснике са де
латношћу и историјом Матице српске, на кон чега су им
додељени пригодни пок лони.

17. октобра 2016: у Матици српској, у заједничкој орга
низа цији Матице српске и Музеја Николе Тесле, уз два
пригодна преда ва ња отворена је изложба Никола Тесла
– у свом и нашем времену. Свечаност је отворила компо
зиција „Сан господара светлости” Светисла ва Божића у
извођењу клавирског дуа који чине Каја Мандић Плавшић
и Марко Стоја новић, студент и Ака дем ије уметнос ти у
Новом Саду у класи професорке Марине Милић Радовић.
Након тога, присутне госте, бројну публику и представни
ке медија поздравио је проф. др Драган Станић, председ
ник Матице српске. Др Бра нимир Јова новић, управник
Музеја Николе Тесле, говорио је о Теслином живот у и
нау чном рад у, уз пригодну презентацију на „видео бим у”,
а презвитер Оливер Суботић надахн уто је беседио о ду
ховним и филозофским аспектима лика и дела великог
нау чника. Након ових интересантних предавања публика
је имала прилик у да погледа изложбу посвећен у Николи

19–20. октобра 2016: посета Матице моравске Матици
српској (прилог).
19. октобра 2016: акредитовани програм Управљање кон
фликтима у библиотекама: у сусрет стварању ефикасног
радног окружења Библиотеке Матице српске одржан је у
Народној библиотеци у Кули. Реа лизатор програма била
је Јелена Јовин.
19. октобра 2016: Галерија Матице српске и Предшколска
уста нова „Ра досно детињство”, поводом почетка новог
еду к ат ивног прог ра м а за дец у Уметничк и врем еп лов.
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Личности и догађаји на уметничким делима Галерије Ма
тице српске, потписали су споразум о сарадњи у вртићу
„Звончица”.

за руско-српско пријатељство, и оца Сергија Михонина,
директора Православне гимназије.
25. октобра 2016: у Матици српској одржа на је седница
Одбора Одељења за природне нау ке.

20. октобра 2016: у Матици српској одржа на је седница
Одбора Одељења за књижевност и језик.

25. октобра 2016: у Галерији Матице српске одржан је саста
нак са представница ма Франц уског инстит у та у Србији
поводом наставка сарадње у 2017. години. О програмима
и пројектима који би се могли заједничк и реа лизовати
разговарале су Ан-Лорен Виг уру, аташе за култ уру, др Ти
јана Палковљевић Бугарски, управник Галерије, мср Сне
жана Мишић, програмски директор, Ан Те, координатор
Франц ус ког инс тит у та – Нови Сад, и њена сарадн ица
Тања Гавриловић.
25. и 26. октобра 2016: у Галерији Матице српске, у оквиру
међународне сарадње и на основу потписаног Протокола
о сарадњи са Уметничко-историјским музејoм у Бечу, орга
низована је ра дионица Техничка фотографија у конзер
вацији. На почетк у ра да учесницима су се обратили др
Тијана Палковљевић Бугарски, управник Галерије Матице
српске, Александра Фулгоси, помоћник за сектор културног
наслеђа у Министарству култ у ре и информисања Реп у
блике Србије, и Јох анес Ирш ик, директор Аус тријског
култ урног форума у Београд у, уз чију подршку је ова са
радња остварена.

20. октобра 2016: у Матици српској одржано је предавање
проф. др Зеда Ренгела (професор на универзитет у Запад
не Аустралије, са богатом нау чном и радном биографијом)
на тем у: „Grow ing better crop roots: molecular markers as
sociated with root traits”. Бројн у пу блик у поздра вили су
ака дем ик Рудолф Кас тори, сек рет ар Одељ ењ а Мат ице
српске за природне нау ке, др Горан Бекавац, саветник за
генетик у и оплемењивање биљака, и др Ивица Ђаловић,
нау чни сарадник са Института за ратарство и повртарство
у Новом Сад у.
21. октобра 2016: проф. др Дра ган Ста нић, председник
Матице српске, примио је груп у турских интелект уа лаца
који бораве у Србији, с којима су били и проф. др Драгор
Хибер, проф. др Дејан Поповић, проф. др Милан Матавуљ
и проф. др Ђорђе Јовановић.
21. октобра 2016: у Матици српској одржана је седница
Одбора Одељења за ликовне уметности.
21. октобра 2016: у Га лерији Мат ице српске свеча но је
отворена изложба Одговорно у култури − одабрана умет
ничка дела националних сликара XX века у власништву
Војвођанске банке, која је резултат сарадње Га лерије и
Војвођанске банке. На отварању изложбе пу блици су се
обрат ил и др Тија на Палковљевић Бу г арски, управник
Га лерије Матице српске, и Маринос Ватис, председник
Извршног одбора Војвођанске банке.

26. октобра 2016: Матиц у српску посетио је Олександар
Александрович, амбасадор Украјине. Госта је дочекао проф.
др Драган Станић, председник Матице српске. Председник
је госта упознао са радом и активностима Матице српске,
а разговарало се и о међусобној сарадњи. Пријатан разговор
завршио се узајамном разменом пригодних пок лона.

21. октобра 2016: Галерију Матице српске посетили су уче
ници Карловачке гимназије заједно са гостима, ученицима
из Холандије, и том приликом учествовали у радионици
о визуелизацији историје у уметности, коју су водиле Јеле
на Огњановић и Мирослава Жарков, кустоси Галерије.
23–29. октобра 2016: Сајам књига у Београд у (прилог).
24. октобра 2016: одржана је 11 седница Председништва
Матице српске.
24. октобра 2016: у Матици српској одржане су седнице
Одбора Лексикографског и Рукописног одељења.
25. октобра 2016: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, и Селимир Рад уловић, управник Библио
теке Матице српске, примили су Иљу Числова, професо
ра Московског универзитета, књижевника, преводиоца
Владике Николаја Велимировића и председника Друштва

26. октобра 2016: Матиц у српску посетили су слушаоци
60. класе генералштабног усавршавања Војске Србије. Де
легацију је примио проф. др Бранко Бешлин, потпредсед
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ник Мат ице српске, и одржао преда вање о историјат у,
делатнос ти и да на ш њој улози ове инс тит у ц ије у на шем
дру штву.

ПОСЕТА МАТИЦЕ МОРАВСКЕ 
МАТИЦИ СРПСКОЈ 
19. И 20. ОКТОБРА 2016. ГОДИНЕ

26. октобра 2016: у Матици српској одржана је седница
Уредништва Зборника Матице српске за филологију и лин
гвистику.
26. октобра 2016: у Матици српској одржана је седница
Организационог одбора „Нови Сад – европска престоница
култ уре 2021”.

Матица српска је 19. и 20. октобра 2016. го
дине била домаћин делегацији Матице морав
ске из Брна (Чешка), у саставу: проф. др Брони
слав Хохолач, секретар Матице моравске, проф.
др Либор Јан, заменик председника Матице
моравске, и проф. др Вацлав Шћепанек, члан
Управног одбора Матице моравске задужен за
односе са Матицом српском. Матица моравска
је дала велику подршку акцији Републике Ср
бије у вези са заштитом српског културног на
слеђа на Косову и Метохији у Унеску.

26. октобра 2016: Ненад Војновић, секретар Галерије Ма
тице српске, прис уствовао је свечаности поводом Дана
музеја Војвод ине и отварању изложби Паја Јовановић
(1859−1957) – Сеоба Срба и Иза брда и долине − три века
Словака у Војводини. Том приликом Галерији Матице срп
ске уручена је зах валница за успешну сарадњу.
27. октобра 2016: у Матици српској одржана седница Од
бора Одељења за сценске уметности и музик у.
27. октобра 2016: у Га лерији Матице српске одржа на је
конференција за новинаре поводом обележавања Дана Га
лерије и отварања изложбе Кoшница. Традиција и савре
мено стваралаштво. На конференцији је о обележавању
Дана Галерије и програму говорила др Тијана Палковљевић
Бугарски, управник Галерије, док је изложбу представио
мр Данило Вуксановић, аутор изложбе и уредник серије
изложби Традиција и савремено стваралаштво.

У склопу ове дводневне посете, Матица срп
ска и Галерија Матице српске организовле су и
пригодне програме.
У среду, 19. октобра са почетком у 19 часова,
у Свечаној сали Матице српске одржани су за
нимљива предавања о историјату и издавачкој
делатности Матице моравске и отварање изло
жбе Матица моравска – јуче, данас, сутра. Госте
и присутну публику поздравио је проф. др Дра
ган Станић, председник Матице српске, који је,
између осталог, истакао и велику подршку коју
је Матица моравска дала акцији Републике Ср
бије у вези са заштитом српског културног на
слеђа на Косову и Метохији у Унеску. Главни
реферат на тему „Mat ice moravská: minulost,
současnost, perspektivy – Матица моравска: про
шлост, садашњост и перспективе” изложио је
проф. др Бронислав Хохолач, док је проф. др
Либор Јан, заменик председника Матице мо
равске, говорио на тему „Publikační a vědecká
činnost Mat ice moravské – Издавачка и нау чна
делатност Матице моравске”. Избложбу књига
и часописа Матице моравске, која је била поста
вљена у витринама испред Свечане сале, комен
тарисали су проф. др Либор Јан и проф. др Вац
лав Шћепанек. Током излагања реферата путем
видео-бима био је обезбеђен и превод на српски
језик.

28. октобра 2016: проф. др Дра ган Ста нић, председник
Матице српске, примио је господина Миливоја Ба кића,
Матичиног добротвора из Аустралије, који је Матици срп
ској пок лонио пол удраги камен аметист.
28. октобра 2016: у Матици српској одржана седница Од
бора Одељења за друштвене нау ке.
28. октобра 2016: Галерија Матице српске прославила је
169-годишњицу свога постојања Свечаном седницом која
је била посвећена 190-годишњици оснивања Матице срп
ске и њеној уметничкој збирци (прилог).

У Галерији Матице српске, у четвртак, 20. ок
тобра, са почетком у 19 часова, приређен је фол
клорни програм Из српске културне ризнице.
Госте и присутну публику поздравио је проф.
др Драган Станић, председник Матице српске,
који је, између осталог, нагласио важност на
ставка традиције неговања добрих односа и

29. октобра 2016: у Галерији Матице српске, у оквиру про
јекта Креативне Европе HearMe. Bringing youth and museums
together, одржа на је за професоре гимна зија и средњих
школа презентација пројеката и радионица за младе које
ће се одвијати од децембра 2016. до јуна 2017. године.
31. октобра 2016: одржана је 12. седница Председништва
Матице српске.
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плодне сарадње између двеју Матица. Гостима
су представљени сплет фолк лорних песама и
игара из Војводине, са Косова и Метохије, као и
из појединих делова централних, источних и
западних области Србије, а у извођењу Ансам
бла „Вила” из Новог Сада. У част делегације
Матице моравске, кларинетиста Славен Балаћ,
члан Ансамбла „Вила”, извео је, уз клавирску
пратњу, композицију „Сичилијана” Јана Вањха
ла, чешког композитора с краја XVIII века.
У оквиру дводневне посете Матици српској
делегације Матице моравске из Брна угледне
госте примили су и високи званичници из обла
сти културе на нивоу Републике и Покрајине.
У среду, 19. октобра, госте су, у пратњи проф.
др Драгана Станића, председника Матице срп
ске, у Министарству културе и информисања у
Београду примили господин Владан Вукосавље
вић, министар културе и информисања, и др
Драган Хамовић, посебни саветник министра.
Том приликом разговарало се о наставку сарад
ње, као и о помоћи Министарства култ уре и
информисања Матици српској у вези са реали
зацијом наставка сарадње у региону, а пре све
га са Матицом моравском. Након ових пријат
них и плодот ворних разговора, председник
Станић одвео је госте у посету Музеју Српске
правос лавне црк ве. Угледне гос те дочекао је
отац Владимир Радовановић, управник Музеја,
који им је том приликом био и стручни тумач
музејске историје и сталне поставке. После тога,
одржана је и седница Редакције Зборника ра
дова о српско-чешким везама Од Мораве до Мо
рав е, којој су, осим угледних гостију и проф.
Станића, прис уствовали и руководиоци овог
пројекта, проф. др Весна Копривица и проф. др
Александра Корда Петровић.
У четвртак, 20. октобра, госте су у пратњи
проф. др Драгана Станића, председника Мати
це српске, у Покрајинском секретаријату за кул
туру, јавно информисање и односе са верским
заједницама у Новом Саду примили проф. Ми
рослав Штаткић, секретар, и др Небојша Кузма
новић, заменик секретара. Том приликом раз
говарало се о интензивирању сарадње у вези са
догађајима везаним за манифестације усмерене
на што адекватнију афирмацију Новог Сада као
Европс ке прес тонице култ уре 2021. год ине.
Проф. др Драган Станић, председник Матице
српске, водио је госте и у Сремске Карловце где
су се највише задржали у Музеју пчеларства и
вина „Живановић”.
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МАТИЦА СРПСКА НА 
БЕОГРАДСКОМ САЈМУ КЊИГА
23. октобра почео је 61. Међународни бео
градски сајам књига, најрепрезентативнија књи
жевна манифестација у овом делу Европе, која
је 2016. године, под слоганом Књиге у руке, тра
јала до 30. октобра. Као што то дугогодишња
традиција налаже, Матица српска је и ове го
дине узела учешће на овој престижној манифе
стацији, а штанд Матице српске налазио се, као
што је то већ и уобичајено, у Арени (Хала 1).
Сајам је 23. октобра отворио проф. др Драган
Станић, председник Матице српске, а у име
Ирана, земље почасног госта, прис утнима се
обратила Наргес Абијар, књижевница и реди
тељка. Приликом обраћања бројним угледним
званицама, посетиоцима и представницима
медија, проф. Станић истакао је да Сајам пред
ставља место стварног сусрета учесника књи
жевне комуникације: „Овај сајам означава тре
нутак славља којим се у језик у, посредством
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књиге, пред нама отвара читав свет, са мног им
својим језицима и тајнама, лепотама и ругобама
због којих вреди живети”.
Овогодишњи Сајам књига у Београду протекао
је у знаку обељежавања 400-годишњице смрти Ви
лијема Шекспира и Миг уела Сервантеса, уз изло
жбу Универзитетске библиотеке, 100-годишњицу
смрти Петра Кочића, као и уз годишњицу осни
вања логора у Јасеновцу.
Матица српска се посетиоцима представила
неколицином нових издања, као и капиталним
пројектима попут Речника српског језика, Правопи
са и Нормативне граматике (екавско и ијекавско
издање), те Српске енциклопедије и Српског биограф
ског речника.
У понедељак, 24. октобра 2016. године, у 12 ча
сова на штанду Матице српске представљена је
едиција Прв а књига Матице српске, коло за 2016.
годин у: књига 268. Луке Трипковића, Осмех под
гором мас линовом, роман; 269. Јована Гавриловића,
Стубови, приче; и 270. Срђане Петровић, Фракта
ли, песме. О књигама је говорила проф. др Влади
слава Гордић Петковић, главни и одговорни уред
ник, а аутори су прочитали одабране делове из
својих књига.
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ДАН ГАЛЕРИЈЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ
28. октобра 2016. године Галерија Матице српске
прославила је 169-годишњицу свога постојања Све
чаном седницом која је била посвећена 190-годи
шњици оснивања Матице српске и њеној уметнич
кој збирци. Свечану седницу је поздравним гово
ром отворио проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, беседу о уметничкој колекцији
Матице српске одржала је др Тијана Палковљевић
Бугарски, управник Галерије Матице српске, након
чега је господин Владан Вукосављевић, министар
културе и информисања у Влади Републике Срби
је, званично отворио изложбу Кошница. Традиција
и сав ремено стваралаштво. Негујући традицију до
брочинства и пријатељства са институцијама, уста
новама и појединцима, седница се завршила до
делом захвалница Клуба пријатеља Галерије Ма
тице српске онима који су током протекле године
учествовали у програмима Галерије и допринели
њеном успешном раду на очувању и презентацији
националне уметности, као и онима који су пре
познали важност пројекта реконструкције фасаде
Галерије и донирањем финансијских средстава до
принели њеној обнови.

Србије, који су учествовали у програму, присуство
вали и: Иштван Пастор, председник Скупштине
АП Војводине, др Небојша Кузмановић, заменик
покрајинског секретара за културу, јавно информи
сање и односе с верским заједницама, Мирослав
Илић, помоћник покрајинског секретара за одно
се с верским заједницама, Далибор Рожић, члан
Градског већа за културу, академик Миро Вуксано
вић, у име Огранка САНУ у Новом Саду, представ
ници Матице српске проф. др Бранко Бешлин и
мр Ненад Остојић, потпредседници, проф. др
Ђорђе Ђурић, генерални секретар, и Селимир Ра
дуловић, управник Библиотеке Матице српске.
Изложба Кошница. Традиција и сав ремено ства
рал аштво настала је с намером да се у години обе
лежавања 190-годишњице оснивања Матице срп
ске савременим ствараоцима понуди њен симбол
– кошница као инспирација за креативан рад и
истовремено обнови и подстакне племенита идеја
даровања овом најстаријем српском научном, књи
жевном и културном друштву. Укупно двадесет и
два аутора, међу којима су добротвори и дародав
ци Галерије Матице српске, њени некадашњи и
садашњи сликари конзерватори, уметници при
сутни на уметничкој сцени блиски Матици српској
(али и они који то нису), одазвали су се позиву и оку
пили се око теме/мотива кошнице као полазишта за
реализацију визуелних (ре)интерпретација изве
дених традиционалним уметничким формама.

Дан Галерије Матице српске прослављен је све
чано уз присуство великог броја званичника, са
радника, пријатеља и колега Галерије. Свечаности
су поред проф. др Драгана Станића, председника
Матице српске, и Владана Вукосављевића, мини
стра културе и информисања у Влади Републике
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